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การเปลีย นแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอน
ป่ าชายเลนทีมีแสมขาวเป็ นพันธุ์ไม้ เด่ น
Variation of Organic Matter and Nutrient in Mangrove Sediments
Dominated by Avicennia alba Bl.
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บทคัดย่ อ
ศึกษาเรื องการเปลียนแปลงของสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารในดินตะกอนป่ าชายเลนทีมีแสมขาวเป็ นพันธุ์
ไม้เด่น ทีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพือการท่องเทียวเชิงนิ เวศ จังหวัดชลบุรี โดยการวางแปลง
ตัวอย่างจํานวน 3แปลง ขนาด 50×50 เมตร ทีมีคุณลักษณะพื6นฐานของหมู่ไม้ทีแตกต่างกัน คือ ไม้ใหญ่ (แปลง
ตัวอย่าง A) ไม้ขนาดกลาง (แปลงตัวอย่าง B) และไม้รุ่ น (แปลงตัวอย่าง C) ตลอดระยะเวลาการศึกษาตั6งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 พบว่าปริ มาณนํ6าในดินตะกอนมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 35.59-74.72
ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดินตะกอนมีค่ายูร่ ะหว่างร้อยละ 3.27-14.62 ปริ มาณไนโตรเจนรวมมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อย
ละ 0.14-0.89 และปริ มาณฟอสฟอรัสรวมในดินตะกอนมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.03-0.11 ดัชนี คุณภาพดินตะกอน
แต่ละดัชนีมีค่าสูงทีสุดในแปลงตัวอย่าง A และตําทีสุดในแปลงตัวอย่าง C โดยทีอิทธิ พลของฤดูกาลมีผลต่อความ
ผันแปรของคุณภาพดินตะกอนชัดเจนนักเมือเทียบกับคุณลักษณะพื6นฐานของหมู่ไม้ เมือพิจารณาถึงคุณภาพนํ6าใน
ดิ นตะกอน เช่ น ปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.001-0.077 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ปริ มาณไนเตรทไนโตรเจนมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.000-0.124 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณแอมโมเนี ย-ไนโตรเจนมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.0070.756 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.107-2.656 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริ มาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีค่าอยูร่ ะหว่าง 6.06-68.14 มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพนํ6าในดินตะกอนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 ตามฤดูกาลและคุณลักษณะพื6นฐานของหมู่ไม้ การศึกษาครั6งนี6
แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะพื6นฐานของหมู่ไม้ของไม้แสมขาวส่งผลต่อคุณภาพและธาตุอาหารในดินตะกอน โดย
ทีหมู่ไม้ขนาดใหญ่และอายุมาก จะส่ งผลต่อการสะสมตัวของสารอินทรี ยใ์ นดิ นตะกอนได้ดีกว่าหมู่ไม้ขนาดเล็ก
หรื อไม้ทีมีอายุนอ้ ย
คําสําคัญ: ป่ าชายเลน ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วม ดินตะกอน ปริ มาณนํ6าในดินตะกอน ธาตุอาหาร
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Abstract
Spatial and temporal variation of organic matter and nutrient in mangrove sediments dominated by
Avicennia alba Bl. was investigated in Mangrove conservation and nature education center at Chonburi
Province, Thailand. Three permanent plots of 50×50 m were constructed based on the physiognomic
characteristics of trees in the area which could be clarified as old stand plot (A), mature plot (B) and young plant
plot (C). Mangrove sediment and porewater were retrieved and measured from three occasions during the study
period from April until December 2008 in order to find out the influence of Avicennia stands on estuarine.
Water contents in sediment were falling in the range from 35.59 to 74.72 %, organic matter contents varied from
3.27 to 14.62 %, total nitrogen fell between 0.14 and 0.89 % and total phosphorus was recorded within the range
0.03-0.11 %. Highest amounts of measured sediment quality parameters were recorded from plot A whereas
plot C contained the lowest. Seasonal variation of sediment quality was less pronounced compared to the
influence of plant stands. Pore water parameters consisting of NO2-, NO3-, NH4+ and PO43- were examined and
exhibited the value between 0.000-0.124 mg/l, 0.001-0.077 mg/l, 0.007-0.756 mg/l and 0.107-2.656 mg/l,
respectively. Sulfide was found between 6.06-68.14 mg/l. There was a significant difference (p < 0.05) between
plant stands and pore water qualities as well as seasonal variation. These results indicated that plant
characteristics were potentially influencing sedimentary properties via the accumulation of organic matter where
old stands rather accumulated higher quantity of organic material to sediment underneath than those younger
plants.
Keyword: mangrove forest, total organic matter, sediments, water content, nutrient
กันในนํ6าและในดิน นับเป็ นจุดเริ มต้นของการเกิดเป็ น
แหล่งอาหารของพวกจุลินทรี ย ์ ซึ งจะเติบโตกลายเป็ น
อาหารของสัตว์น6 าํ เล็ก ๆ ที จะกลายเป็ นอาหารของ
สัตว์ใหญ่ หมุนเวียนเป็ นห่ วงโซ่ อาหารอยู่ในระบบ
นิเวศป่ าชายเลน อินทรี ยสารทีเกิดจากการย่อยสลายนี6
จะสะสมอยู่ในดิ นตะกอน จุลินทรี ยแ์ ละแบคที เรี ยที
อยูใ่ นดิน จะทําหน้าทีเปลียนรู ปสารอินทรี ยท์ ีมีการตก
ทับถมลงมาให้กลับมาอยูใ่ นรู ปของสารอนิ นทรี ย ์ ซึ ง
แพลงค์ ต อนพื ช และพื ช ต่ า ง ๆ สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ใ นการผลิ ต ขั6น ต้น ในแหล่ งนํ6าได้อีก ครั6 ง
ดินในป่ าชายเลนเป็ นดินตะกอนทีทบั ถมกันมีปริ มาณ

1. บทนํา
ป่ าชายเลน (Mangrove forest) เป็ นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทีสาํ คัญ เป็ นแหล่งรวมความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั6งพืชและสัตว์ ระบบนิเวศทีเกิดขึ6นในป่ าชายเลนนั6น
เป็ นเรื องที เ กี ย วข้อ งกั บ ความสั ม พัน ธ์ ที มี ต่ อ กั น
ระหว่างสิ งมีชีวิตกับสิ งแวดล้อม พืชพรรณธรรมชาติ
ชนิ ดต่าง ๆ เมือได้รับแสงจากดวงอาทิ ตย์ เพือใช้ใน
การสังเคราะห์แสง จะทําให้เกิดอินทรี ยวัตถุ (Organic
matter) และการเจริ ญเติบโต กลายเป็ นผูผ้ ลิตในระบบ
นิ เวศ ใบไม้จากต้นไม้เหล่านี6 ก็จะร่ วงหล่นลงทับถม
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เกลื อสู งและมี ปริ มาณนํ6ามาก เนื6 อดิ นละเอี ยดและมี
ปริ มาณสารอิ น ทรี ย์สู ง ซึ งเกิ ด จากการพัด พาธาตุ
อาหารเข้า มาในช่ ว งนํ6าขึ6 น นํ6าลง และจากการย่อ ย
สลายเศษใบไม้ในป่ าชายเลนเอง โดยป่ าชายเลนที มี
พันธุ์ไม้ ขนาด และอายุทีต่างกัน ก็จะมี ปริ มาณธาตุ
อาหารทีปลดปล่อยออกมาจากการร่ วงหล่นของใบไม้
แตกต่างกัน และธาตุอาหารเหล่านี6 จะสะสมอยูใ่ นดิ น
ตะกอน ซึ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ง มี ชี วิ ต และระบบ
นิเวศของป่ าชายเลน
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพือการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ ตําบลเสม็ด อําเภอเมื อ ง
จัง หวัด ชลบุ รี เป็ นระบบนิ เ วศป่ าชายเลนที มี ค วาม
แตกต่างกับป่ าชายเลนอื นที มีความหลากหลายของ
พันธุ์ไม้ แต่พ6ืนที น6 ี มี พนั ธุ์ไม้เด่ นเพี ยงชนิ ดเดี ยว คื อ
แสมขาว (Avicennia alba Bl.) ทําให้เราสามารถ
ประเมินได้ถึงการเปลียนแปลงของสารอินทรี ยแ์ ละ
ธาตุอาหารในดินตะกอนป่ าชายเลนทีเกิดจากไม้แสม
ขาว

บริ เวณชายฝังทะเล ปากแม่น6 าํ หรื ออ่าว [7] เป็ นเขตนํ6า
กร่ อยทีมีความเค็มประมาณ 10 – 30 ppt [6] อาจกล่าว
ได้ว่ า ป่ าชายเลนเป็ นเสมื อ นพื6 น ที หรื อ เขตแนวที
เชือมต่อระหว่างพื6นทีบกกับทะเล ป่ าชายเลนของโลก
ส่วนใหญ่จะพบในบริ เวณชายฝังทะเลของภูมิภาคเขต
ร้ อน (Tropical region) และชายฝั งกึ งเขตร้ อ น
(Subtropical region) [15] พัน ธุ์ ไ ม้ป่ าชายเลนใน
ประเทศไทยพบว่ามีหลายชนิ ด ซึ งเกื อบทั6งหมดเป็ น
ไม้ ไ ม่ ผ ลั ด ใบ พื ช เด่ น ที พบได้ แ ก่ ไม้ โ กงกาง
(Rhizophora) ไ ม้ แ ส ม (Avicennia) ไ ม้ พั ง ก า
ไม้ต ะบู น
(Bruguiera) ไม้ล าํ แพน (Sonneratia)
(Xylocarpus) เป็ นต้น [7] ป่ าชายเลนในประเทศไทย
ขึ6 น อยู่กระจัด กระจายตลอดชายฝั ง ทะเลตะวันออก
ของอ่ า วไทยในจัง หวัด ชลบุ รี ระยอง จัน ทบุ รี แ ละ
ตราด ชายฝั ง อ่ า วไทยในจั ง หวัด สมุ ท รปราการ
สมุ ท รสาคร สมุ ท ร สงคราม เพ ชรบุ รี จนถึ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ และชายฝังทะเลภาคใต้ต6 งั แต่จงั หวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ตรัง สตูล ชุมพร สุ ราษฎร์
ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา และปั ตตานี [9]
ดิ นในป่ าชายเลนเป็ นดิ นที เกิ ดจากการทับ
ถมของตะกอน การตกตะกอนของสารแขวนลอยใน
นํ6า การสลายตัวของอินทรี ยสารที ทบั ถมกัน และเกิ ด
จากการกัดเซาะชายฝังจากแม่น6 าํ อนุภาคทีขนาดใหญ่
จนเกิ น กํา ลัง ของนํ6 าไม่ ส ามารถพัด พาไปได้ ก็ จ ะ
ตกตะกอน และทับถม ส่ วนอนุ ภาคขนาดเล็กก็จะมี
การจมตัวและไหลมาตามแม่น6 าํ ลําคลอง ลักษณะของ
ตะกอนดินต่าง ๆ ทีมาทับถมในบริ เวณชายฝังและป่ า
ชายเลนนั6 น มี ล ั ก ษณะแตกต่ า งกั น เนื องมาจาก
แหล่ ง กํา เนิ ด ของตะกอนเป็ นสํ า คัญ เช่ น ถ้า เป็ น
ตะกอนจากแม่ น6 ํ าลํา คลอง อาจจะเป็ นดิ น โคลน
ละเอียด หรื อตะกอนมาจากชายฝังอาจจะเป็ นดินทราย
ส่วนมาก

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
2.1 เพือทราบถึ งปริ มาณสารอิ นทรี ยแ์ ละ
ธาตุอาหารในดิ นตะกอนป่ าชายเลนในแต่ละฤดูกาล
และแต่ละแปลงตัวอย่าง ทีมีคุณลักษณะพื6นฐานของ
หมู่ไม้แตกต่างกัน
2.2 เพือเปรี ยบเทียบปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละ
ธาตุอาหารในดิ นตะกอนป่ าชายเลนในแต่ละฤดูกาล
และแต่ละแปลงตัวอย่าง ทีมีคุณลักษณะพื6นฐานของ
หมู่ไม้แตกต่างกัน

3. งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
ป่ าชายเลนหรื อป่ าโกงกาง คื อ กลุ่ มสังคม
พื ช ซึ งขึ6 นอยู่ ใ นเขต นํ6าลงตํา สุ ด และนํ6าขึ6 นสู ง สุ ด
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ร้อยละ 7.44-8.50 และในบริ เวณต้นคลองมีปริ มาณ
ร้อยละ 5.23-8.53 [5] ในขณะทีป่าชายเลนในอําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีปริ มาณสารอินทรี ย ์
รวมในดิ นตะกอนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 3.26-4.21 [1]
ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมที ตรวจพบในดินตะกอนอาจ
มีค่าตํากว่าร้อยละ 1 ในบริ เวณพื6นท้องนํ6าทีเป็ นทราย
หรื ออาจมีค่าสู งกว่าร้อยละ 10 ในพื6นท้องนํ6าทีมีการ
สะสมของเลนโดยเฉพาะในแหล่งเพาะเลี6ยงสัตว์น6 าํ
และบริ เวณที มี กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์สู ง โดยได้ มี
การศึกษาปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นบริ เวณปากแม่น6 าํ บาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่าปริ มาณสารอินทรี ย ์
รวมในดิ นตะกอนที พบในช่ วงฤดู แล้งและฤดู ฝน มี
ค่าเฉลี ยอยู่ระหว่างร้ อยละ 6.61-10.27 และร้ อยละ
2.33–10.76 ตามลําดับ ซึ งมีค่าเฉลียสู งสุ ดทั6งฤดูแล้ง
และฤดูฝนบริ เวณปากแม่น6 าํ เนื องจากปากแม่น6 าํ เป็ น
บริ เวณทีรองรับการถ่ายเทมวลสารทีเกิดจากกิจกรรม
ทั6งทางธรรมชาติ และกิจกรรมทีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุ ษย์ท6 ังสองฟากฝั งแม่น6 ํา ส่ งผลให้ในบริ เวณปาก
แม่น6 าํ พบปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดินตะกอนสะสม
อยูใ่ นปริ มาณสูงกว่าในบริ เวณอืนๆ [8]

ธาตุอาหารในป่ าชายเลนนับว่าเป็ นสิ งจําเป็ น
ในการรักษาความสมดุ ลของระบบนิ เวศป่ าชายเลน
ซึงมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ธาตุอาหารประเภทอินทรี ย
สาร (organic minerals) และธาตุ อ าหารประเภท
อนินทรี ยสาร (inorganic minerals) ซึ งเป็ นสารอาหาร
ที จ ํ า เป็ นในการดํ า รงชี วิ ต ในป่ าชายเลน ได้ แ ก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส โปแตสเซี ย ม แคลเซี ย ม
แมกนี เ ซี ย ม และโซเดี ย ม ส่ ว นใหญ่ ส ารอาหาร
ประเภทนี6 ในป่ าชายเลนมีมากพอ ยกเว้นไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสทีมีปริ มาณค่อนข้างน้อย จึงมักจะเป็ น
ตัว จํ า กั ด การเจริ ญเติ บ โตของพื ช ในป่ าชายเลน
แหล่งทีมาของธาตุอาหารประเภททีสาํ คัญอย่างน้อย 5
แหล่งด้วยกันคือ จากนํ6าฝน จากนํ6าทีไหลผ่านแผ่นดิน
จากดิ นตะกอน จากนํ6าทะเลและจากการผุสลายของ
อินทรี ยวัตถุในป่ าชายเลน ธาตุอาหารประเภทอินทรี ย
สาร มีแหล่งที มาสําคัญของธาตุอาหารประเภทนี6 ใน
ป่ าชายเลนมี อยู่ 2 แหล่งใหญ่ ๆคื อ แหล่งแรกเป็ น
แหล่งทีมาจากป่ าชายเลนเอง (autochthonous sources)
ได้แก่ แพลงค์ตอนพืช ไดอะตอม แบคทีเรี ย สาหร่ าย
ทีเกาะตามต้นไม้ รากไม้ และพืชอืน ๆ ในป่ าชายเลน
นอกจากนี6 ยงั มีซากสัตว์และสิ งขับถ่ายของสัตว์ต่าง ๆ
อีกด้วย ซึงสิ งเหล่านี6 มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากใน
ป่ าชายเลน ส่ ว นแหล่ ง ที ส องเป็ นแหล่ ง ที ม าจาก
ภายนอกป่ าชายเลน (allochthonous sources) ได้แก่
พวกสารแขวนลอยในนํ6าทีไหลมาจากแหล่งนํ6าลําธาร
ตะกอนดิ นจากการกัดเซาะชายฝั งและบนภูเขา ซาก
พื ช และสั ต ว์ที อ ยู่บ นฝั ง หรื อ ในทะเล และชิ6 น ส่ ว น
ต่างๆ ของพืช เช่น เกสรดอกไม้ และใบไม้ทีลมพัดพา
งานวิจยั ที เกี ยวกับดินตะกอนป่ าชายเลนใน
ประเทศไทยมีการศึกษาไว้ในหลายพื6นทีดว้ ยกัน เช่น
ดินตะกอนป่ าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง จะ
พบปริ มาณสารอิ นทรี ยร์ วมบริ เวณปากคลองเท่ ากับ

4. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
4.1 พืนU ทีศ ึกษาและแปลงทดลอง
การศึ กษาวิจยั ครั6งนี6 ใช้พ6ืนทีป่าชายเลนของ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์ป่าชายเลนเพือการ
ท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ ตําบลเสม็ด อําเภอเมื อง จังหวัด
ชลบุรี ทําการเลือกพื6นที ตวั อย่างโดยวิธีการจําแนก
พื6 น ที  ต ามคุ ณ ลัก ษณะพื6 น ฐานของหมู่ ไ ม้ที ป รากฏ
(Physiognomic characteristics) คือ ขนาดของลําต้น
และความหนาแน่ นของหมู่ไม้ แต่ละแปลงมี ขนาด
50X50 เมตร จํานวน 3 แปลงใหญ่ โดยแต่ละแปลง
ใหญ่จะแบ่งเป็ น 25 แปลงย่อย ขนาด 10X10 เมตร
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โดยกําหนดให้แบ่งพืชพรรณที ปรากฏออกเป็ นสาม
กลุ่ ม คื อ แปลงตัว อย่า ง A เป็ นหมู่ ไ ม้ที มี ข นาด
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางของลํา ต้น มากที สุ ด และมี ค วาม
หนาแน่ นน้อยที สุด แปลงตัวอย่าง B หมู่ ไ ม้โดยส่ วน
ใหญ่มีข นาดกลาง และมี ค วามหนาแน่ น ของหมู่ ไม้
มากกว่าในแปลงตัวอย่าง A และแปลงตัวอย่าง C หมู่
ไม้โ ดยส่ วนใหญ่ มี ขนาดเล็ก และมี ความหนาแน่ น
ของหมู่ ไ ม้ม ากที สุ ด เมื อ เปรี ย บเที ย บทั6ง สามแปลง
ตัวอย่าง [10]
4.2 การศึ ก ษาคุ ณ ภาพนํU า ในดิ น ตะกอน
(Pore water)
เก็บตัวอย่างนํ6าในดินตะกอนโดยใช้อุปกรณ์
ประยุกต์ เก็บที ระดับความลึก 5, 10, 20 และ 30
เซนติเมตร เก็บตัวอย่างนํ6าใส่ขวด PE โดยเก็บตัวอย่าง
ทั6ง 3 แปลงใหญ่ โดยแต่ละแปลงใหญ่จะเก็บ 3 แปลง
ย่อย วิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจน ใช้วิธี
Colorimetric Method [12] ไนเตรท-ไนโตรเจน ใช้วิธี
Cadmium Reduction [12] ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ใช้วิธี
Ascorbic acid Method [12] แอมโมเนี ย-ไนโตรเจน
ใช้วิธี Koroleff’s Indophenol blue Method [10] และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ใช้วธิ ี Cline-reagent [13]
4.3 ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ ดิ น ต ะ ก อ น
(Sediments)
เก็บตัวอย่างดิ นตะกอนโดยใช้ hand corer
จากนั6นตัดดินเป็ นชั6น ๆ โดยใช้แผ่นตัดดิน (cut plate)
จํานวน 10 ชั6น ความสู งชั6นละ 2 เซนติเมตร (0-2, 2-4,
4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 และ 1820 เซนติ เมตร ตามลําดับ เก็บตัวอย่างดิ นใส่ ลงใน
ถุ ง พลาสติ ก ไล่ อ ากาศออกให้ ห มดก่ อ นปิ ดปาก
ถุ ง พลาสติ ก ให้แ น่ น แช่ เ ย็น ไว้เ พื อ ป้ องกัน การเกิ ด
กระบวนการต่ า ง ๆ ในดิ น ตะกอน เก็บ ตัว อย่า งดิ น
ตะกอนในพื6 น ที เ ดี ย วกับ ตัว อย่า งนํ6าในดิ น ตะกอน

วิเคราะห์หาปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดิน ตะกอน ใช้
วิธี Loss on Ignition วิเคราะห์หาปริ มาณนํ6าในดิ น
ตะกอน ใช้วิธี Oven drying วิเ คราะห์ ห าปริ ม าณ
ไนโตรเจนรวมในดิ น ตะกอน ใช้วิธี Microkjeldahl
Nitrogen [2] และวิเคราะห์หาปริ มาณฟอสฟอรัสรวม
ในดินตะกอน ใช้วธิ ี Colorimetric method [16]
4.4 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
ดํา เนิ น การเก็ บ ตัว อย่ า งภาคสนามตั6ง แต่
เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติของตัวอย่างดินตะกอนและ
นํ6 าในดิ น ตะกอน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี ย เลขคณิ ต และ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) ของปริ มาณสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึ6นในแต่ละ
ฤดูกาล และในแต่ละแปลงตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
Minitab 14

5. ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ ผล
5.1 คุณภาพของดินตะกอน
ตารางที 1 ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดินตะกอน
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (ร้ อยละ)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 9.41 4.36- 9.55 5.37- 5.60 3.4613.51
12.47
7.61
ฤดูฝน 10.52 6.15- 10.1 6.03- 5.99 3.7214.43 1 14.62
7.95
ฤดู
10.36 7.80- 10.5 7.59- 6.36 3.27หนาว
14.08 2 12.13
7.66

เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมใน
ดินตะกอนกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 1)
พบว่า ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ร วมในดิ น ตะกอนในฤดู
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หนาวจะมีปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นฤดูฝน และ
ฤดูร้อนมีปริ มาณน้อยทีสุด โดยทีแปลงตัวอย่าง A มี
ปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง B และ
แปลงตัว อย่า ง C ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ร วมในดิ น
ตะกอนน้อยทีสุด (p < 0.05)
ตารางที 2 ปริ มาณนํ6าในดินตะกอน
ฤดูกาล

ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดู
หนาว

เมือเปรี ยบเที ยบปริ มาณไนโตรเจนรวมใน
ดินตะกอนกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 3)
พบว่า ปริ ม าณไนโตรเจนรวมในดิ น ตะกอนในฤดู
หนาวจะมีปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นฤดูฝน และ
ฤดูร้อนมีปริ มาณน้อยทีสุด โดยทีแปลงตัวอย่าง A มี
ปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง B และ
แปลงตัวอย่าง C มี ป ริ ม าณไนโตรเจนรวมในดิ น
ตะกอนน้อยทีสุด (p < 0.05)
ตารางที 4 ปริ มาณฟอสฟอรัสรวมในดินตะกอน

ปริมาณนําU ในดินตะกอน (ร้ อยละ)
แปลงตัวอย่ าง A แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
B
C
เฉลีย
พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
61.00 44.55- 61.21 44.81- 48.27 35.5967.96
72.41
58.06
65.71 55.37- 63.94 55.20- 54.41 42.4074.72
72.51
62.12
65.57 58.89- 64.89 59.03- 53.97 44.2771.61
72.86
61.21

ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในดินตะกอน (ร้ อยละ)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 0.07 0.05- 0.06 0.04- 0.06 0.030.11
0.08
0.10
ฤดูฝน 0.07 0.04- 0.06 0.05- 0.07 0.030.11
0.10
0.10
ฤดู
0.07 0.04- 0.07 0.04- 0.07 0.04หนาว
0.11
0.10
0.10

เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณนํ6าในดินตะกอนกับ
ฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 2) พบว่าปริ มาณ
นํ6า ในดิ น ตะกอนในฤดู ห นาวจะมี ป ริ ม าณมากที สุ ด
รองลงมาเป็ นฤดูฝน และฤดูร้อนมีปริ มาณน้อยที สุด
โดยทีแปลงตัวอย่าง A มีปริ มาณมากทีสุด รองลงมา
เป็ นแปลงตัวอย่าง B และแปลงตัวอย่าง C มีปริ มาณ
นํ6าในดินตะกอนน้อยทีสุด (p < 0.05)
ตารางที 3 ปริ มาณไนโตรเจนรวมในดินตะกอน

เมือเปรี ยบเที ยบปริ มาณฟอสฟอรัสรวมใน
ดินตะกอนกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 4)
พบว่า ปริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมในดิ น ตะกอนในฤดู
หนาวมีปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นฤดูฝน และฤดู
ร้ อนมี ปริ ม าณน้อยที สุด โดยที แปลงตัวอย่าง A มี
ปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง C และ
แปลงตัวอย่าง B มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมในดิ น
ตะกอนน้อยทีสุด (p < 0.05)
ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วม ปริ มาณไนโตรเจน
รวม ปริ มาณฟอสฟอรั สรวม และปริ ม าณนํ6า ในดิ น
ตะกอนเมื อพิจารณาตามฤดูกาลพบว่าในฤดู หนาวมี
ปริ ม าณสู ง ที สุ ด รองลงมาเป็ นฤดู ฝ น และฤดู ร้ อ น
ตามลํา ดับ เพราะในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ซึ ง เป็ น
ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว มีปริ มาณฝนตกเล็กน้อย แต่

ปริมาณไนโตรเจนรวมในดินตะกอน (ร้ อยละ)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 0.54 0.25- 0.55 0.33- 0.34 0.140.87
0.70
0.59
ฤดูฝน 0.62 0.33- 0.56 0.22- 0.36 0.170.89
0.81
0.59
ฤดู
0.58 0.33- 0.58 0.39- 0.41 0.20หนาว
0.84
0.84
0.61
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ละเอียด และมีปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมค่อนข้างสู ง ทํา
ให้มีคุณสมบัติในการอุม้ นํ6าได้ดี
5.2 คุณภาพนําU ในดินตะกอน
ตารางที 5 ปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจน

มีการร่ วงหล่นของใบไม้สูงที สุดในรอบปี แต่ในช่วง
เดื อนเมษายน (ฤดูร้อน) มีปริ มาณการร่ วงหล่นของ
ใบไม้ในป่ าชายเลนตําทีสุด [10] จึงทําให้ในฤดูหนาว
มี ก ารทับ ถมของซากพื ชและเกิ ด การย่อ ยสลายของ
สารอิ น ทรี ย ์ส ะสมอยู่ใ นดิ น ตะกอนสู ง ส่ ง ผลให้ มี
ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นดินตะกอนสู ง และในฤดูฝนจะ
มีปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดิ นตะกอนสู งกว่าในฤดู
ร้อน เนืองจากในฤดูฝนมีการพัดพาแร่ ธาตุ สารอาหาร
และสารอินทรี ยเ์ ข้ามาสู่ป่าชายเลน [2]
ปริ มาณสารอินทรี ย ์ ปริ มาณไนโตรเจนรวม
และปริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมที เ กิ ด จากผลผลิ ต ของ
ต้นไม้ในป่ าชายเลนในแปลงตัวอย่าง A มีปริ มาณสู ง
ที สุ ด รองลงมาเป็ นแปลงตัว อย่า ง B และแปลง
ตัว อย่า ง C มี ป ริ ม าณที น้อ ยที สุ ด ซึ งสั ม พัน ธ์ กับ
ปริ มาณสารอินทรี ยร์ วมในดินตะกอน แสดงให้เห็นว่า
ขนาดของลําต้นและความหนาแน่นของหมู่ไม้มีผลต่อ
ปริ มาณสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึ6น โดยต้นไม้ทีมีขนาดใหญ่
ถึ ง แม้ว่ า จะมี ค วามหนาแน่ น น้ อ ย แต่ มี ก ารสะสม
สารอินทรี ยใ์ นองค์ประกอบจําพวกใบ กิง ดอก และ
ผลสู งกว่าต้นที มีขนาดกลางและขนาดเล็กที มีความ
หนาแน่นมากกว่า [10] เมือองค์ประกอบเหล่านี6ร่วงลง
สู่ผืนป่ า ทําให้เกิดการย่อยสลายของสารอินทรี ยส์ ะสม
อยูใ่ นดินตะกอนสูงกว่าแปลงตัวอย่างอืน ปริ มาณของ
สารอิ นทรี ยท์ ี เกิ ด ขึ6 นในดิ นตะกอน นอกจากจะเกิ ด
จากผลผลิตจากป่ าชายเลนเองแล้ว ส่ วนหนึ งก็เกิดจาก
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงด้วย
ปริ มาณสารอิ น ทรี ย์ ร วมในดิ น ตะกอน
สอดคล้องกับปริ มาณนํ6าในดินตะกอน คือ มีปริ มาณ
สู ง ที สุ ดในฤดู หนาว และน้อยที สุ ด ในฤดู ร้ อน โดย
ภาพรวมปริ มาณนํ6าในดินตะกอนมีปริ มาณสู ง คือมีค่า
มากกว่าร้อยละ 50 เนืองมาจากดินตะกอนเป็ นดินเลน

ปริมาณไนไตรท์ -ไนโตรเจน (มก./ล)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 0.023 0.001- 0.024 0.001- 0.006 0.0010.060
0.045
0.023
ฤดูฝน 0.017 0.006- 0.013 0.006- 0.014 0.0030.068
0.027
0.045
ฤดู
0.032 0.006- 0.027 0.005- 0.022 0.004หนาว
0.073
0.077
0.051

เ มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ ไ น ไ ต ร ท์ ไนโตรเจนกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 5)
พบว่าปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจนในฤดู หนาวจะมี
ปริ มาณมากที สุด รองลงมาเป็ นฤดูร้อน และฤดูฝนมี
ปริ มาณน้อยที สุด โดยที แปลงตัวอย่าง A มีปริ มาณ
ไนไตรท์มากทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง B และ
แปลงตัวอย่าง C มีปริ มาณไนไตรท์น้อยที สุด (p <
0.05)
ตารางที 6 ปริ มาณไนเตรท-ไนโตรเจน
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (มก./ล)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 0.006 0.000- 0.005 0.000- 0.016 0.0000.034
0.026
0.124
ฤดูฝน 0.009 0.000- 0.012 0.000- 0.042 0.0000.033
0.089
0.124
ฤดู
0.002 0.000- 0.005 0.000- 0.002 0.000หนาว
0.028
0.030
0.015
34
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เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณไนเตรท-ไนโตรเจน
กับ ฤดู ก าลและแปลงตัว อย่ า ง (ตารางที 6) พบว่ า
ปริ มาณ ไนเตรท-ไนโตรเจนในฤดูฝนจะมีปริ มาณ
มากที สุ ด รองลงมาเป็ นฤดู ร้ อ น และฤดู ห นาวมี
ปริ มาณน้อยที สุด โดยที แปลงตัวอย่าง C มี ปริ มาณ
ไนเตรทมากทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง B และ
แปลงตัวอย่าง A มีปริ มาณไนเตรทน้อยทีสุด (p < 0.05)
ตารางที 7 ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ตารางที 8 ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (มก./ล)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 1.788 1.271- 2.002 0.851- 0.858 0.1072.280
2.592
1.893
ฤดูฝน 2.216 1.373- 2.312 1.724- 1.126 0.2922.646
2.656
2.335
ฤดู
2.152 1.843- 2.245 1.976- 1.040 0.248หนาว
2.349
2.429
1.834

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มก./ล)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 0.323 0.160- 0.247 0.067- 0.122 0.0070.577
0.455
0.291
ฤดูฝน 0.459 0.260- 0.390 0.118- 0.261 0.0240.652
0.667
0.633
ฤดู
0.304 0.091- 0.354 0.064- 0.253 0.136หนาว
0.653
0.756
0.504

เ มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ ฟ อ ส เ ฟ ต ฟอสฟอรัสกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 8)
พบว่า ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส ในฤดู ฝ นจะมี
ปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นฤดูหนาว และฤดูร้อน
มีปริ มาณน้อยทีสุด โดยทีแปลงตัวอย่าง B มีปริ มาณ
ฟอสเฟตสู งทีสุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง A และ
แปลงตัวอย่าง C มีปริ มาณฟอสเฟตน้อยที สุด (p <
0.05)
ตารางที 9 ปริ มาณไฮโดรเจนซัลไฟด์

เมื อ เปรี ยบเที ยบปริ มาณแอมโมเนี ยไนโตรเจนกับฤดูกาลและแปลงตัวอย่าง (ตารางที 7)
พบว่าปริ มาณแอมโมเนี ย-ไนโตรเจนในฤดู ฝนจะมี
ปริ มาณมากทีสุด รองลงมาเป็ นฤดูหนาว และฤดูร้อน
มีปริ มาณน้อยทีสุด โดยทีแปลงตัวอย่าง A มีปริ มาณ
แอมโมเนี ยมากที สุด รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง B
และแปลงตัวอย่าง C มีปริ มาณแอมโมเนี ยน้อยทีสุด
(p < 0.05)

ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (มก./ล)
ฤดูกาล แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง แปลงตัวอย่ าง
A
B
C
เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย เฉลีย พิสัย
ฤดูร้อน 28.31 13.38- 24.88 6.65- 9.34 6.6562.40
62.40
13.93
ฤดูฝน 27.11 7.21- 35.10 14.99- 10.97 6.0650.79
66.37
20.95
ฤดู
40.88 11.49- 44.79 10.07- 13.51 6.41หนาว
64.40
68.14
30.77
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สารอินทรี ยท์ ีเกิดการสะสมอยูใ่ นดินตะกอนในป่ าชาย
เลนแหล่งนี6 มีปริ มาณสู ง แสดงให้เห็นว่าดินตะกอนมี
การดู ด ซับ สารอิ น ทรี ย ์ไ ด้ดี ธาตุ อ าหารที อ ยู่ใ นนํ6า
ระหว่างอนุภาคดินตะกอนจึงมีปริ มาณสู งตามไปด้วย
และแหล่งของไนโตรเจนอี กแหล่งหนึ งที สําคัญ คื อ
จากปริ มาณนํ6 าฝนที ต กลงมา โดยในช่ ว งเดื อ น
สิ งหาคม มีปริ มาณฝนสูงถึง 5.8 มิลลิเมตร
เมื อ พิ จ ารณาปริ ม าณไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ที
เกิ ดขึ6นในป่ าชายเลนมีปริ มาณสู งมาก โดยมีปริ มาณ
สูงทีสุดในฤดูหนาว รองลงมาเป็ นฤดูฝน และฤดูร้อน
มีปริ มาณน้อยทีสุด สอดคล้องกับปริ มาณสารอินทรี ย ์
รวมในดิ น ตะกอนที มี ป ริ ม าณสู ง ที สุ ด ในฤดู ห นาว
เช่นเดี ยวกัน เพราะในสภาพดินของพื6นที ทีมีปริ มาณ
สารอิ น ทรี ย์สู ง จะทํา ให้ เ กิ ด การย่ อ ยสลายสู ง ดิ น
ตะกอนจึงอยูใ่ นสภาพขาดออกซิ เจน ซึ งส่ งผลต่อการ
เพิมขึ6นของปริ มาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยที ปริ มาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีปริ มาณสู งทีสุดในแปลงตัวอย่าง
B รองลงมาเป็ นแปลงตัวอย่าง A และแปลงตัวอย่าง C
มีปริ มาณน้อยทีสุด เนืองมาจากว่าในแปลงตัวอย่าง A
และแปลงตัวอย่าง B นี6มีปริ มาณสารอินทรี ยท์ ีเกิดจาก
การร่ วงหล่นและผุสลายของซากพืชสะสมอยู่ในดิ น
ตะกอนในแปลงสู ง ทําให้ปริ มาณไฮโดรเจนซัลไฟด์
สูงตามไปด้วย เมือเปรี ยบเทียบกับแปลงตัวอย่าง C ซึง
เป็ น แ ป ล ง ตั ว อย่ า ง ที มี ไ ม้ รุ่ น มากที สุ ด กํ า ลั ง
เจริ ญ เติ บ โต จึ ง มี ก ารดู ด กลับ ของสารอิ น ทรี ย ์เ พื อ
นําไปใช้ในการเจริ ญเติบโตสู งกว่าในแปลงตัวอย่าง
อื น [10]
ทํ า ใ ห้ กา ร ส ะ ส ม ข อ ง ป ริ ม า ณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ทีสะสมในดิ นตะกอนจึ งน้อยกว่า
ในแปลงตัวอย่างอืน

เมือเปรี ยบเที ยบปริ มาณไฮโดรเจนซัลไฟด์
กับ ฤดู ก าลและแปลงตัว อย่า ง (ตารางที 9) พบว่า
ปริ มาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในฤดูหนาวจะมี ปริ มาณ
มากที สุด รองลงมาเป็ นฤดูฝน และฤดูร้อนมีปริ มาณ
น้ อ ยที สุ ด โดยที แ ปลงตัว อย่ า ง B มี ป ริ มาณ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ม ากที สุ ด รองลงมาเป็ นแปลง
ตัว อย่ า ง A และแปลงตัว อย่ า ง C มี ป ริ มาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์นอ้ ยทีสุด (p < 0.05)
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพนํ6าในดิ น ตะกอน
ปริ มาณธาตุอาหารในนํ6าระหว่างอนุภาคดินตะกอนมี
ปริ มาณไม่แน่นอนตามฤดูกาล โดยปริ มาณไนไตรท์ไนโตรเจนมี ปริ มาณสู งที สุดในฤดู หนาว รองลงมา
เป็ นฤดูร้อน และฤดูฝนมีปริ มาณน้อยทีสุด แต่ปริ มาณ
ไนเตรท-ไนโตรเจนมี ป ริ มาณสู ง ที สุ ด ในฤดู ฝ น
รองลงมาเป็ นฤดู ร้ อ น และน้ อ ยที สุ ด ในฤดู ห นาว
ปริ มาณแอมโมเนี ย-ไนโตรเจน ในฤดู ฝ นสู งที สุ ด
รองลงมาเป็ นฤดู หนาว ฤดู ร้ อ นมี ป ริ ม าณน้อ ยที สุ ด
เช่ นเดี ยวกับ ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส แสดงให้
เห็นว่าในฤดูฝนมีปริ มาณธาตุอาหารในป่ าชายเลนสู ง
เกิ ดจากหลายปั จ จัย เช่ น การพัด พาธาตุอ าหารของ
นํ6าฝน [4] จากกระแสนํ6าขึ6นนํ6าลงในระบบ [11] ที มี
การพัดพาธาตุอาหารจากกิ จกรรมของมนุษย์ทีอยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียง โดยในพื6นทีศึกษานี6 แปลงตัวอย่างอยู่
ติ ด กั บ ชุ ม ชนอ่ า งศิ ล า ซึ งมี น6 ํ าเสี ย จากบ้ า นเรื อน
ร้านอาหาร ทีมีการปนเปื6 อนของผงซักฟอกและสบู่ จึง
ส่ งผลให้มีปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรั สสะสมอยู่ใน
ดินตะกอนในปริ มาณสู ง นอกจากนี6 ธาตุอาหารก็เกิ ด
จากการร่ วงหล่นและการย่อยสลายของใบไม้ในป่ า
ชายเลนเอง [17] โดยปริ มาณการร่ วงหล่นของใบไม้
จะมี สูงในช่วงเดื อนพฤศจิ กายน และเดื อนมิถุนายน
ซึ งเป็ นช่ วงต้นฤดูหนาวและปลายฤดู ฝน [10] ทําให้
เกิ ดการสะสมของธาตุอาหารในดิ นตะกอน ปริ มาณ
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6. สรุ ปผลการศึกษาวิจัย

7. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารใน
ดินตะกอนมีปริ มาณสู งในฤดูหนาว เนื องจากในช่วง
เวลานั6นมีปริ มาณการร่ วงหล่นของซากพืชในป่ าชาย
เลนสู งทีสุดเมือเปรี ยบเทียบกับฤดูกาลอืน ทําให้ซาก
พืชเกิ ดการย่อยสลาย สารอินทรี ยจ์ ึ งสะสมอยู่ในดิ น
ตะกอนสูงทีสุด
6.2 ปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารใน
ดินตะกอนมีปริ มาณสู งที สุดในแปลงตัวอย่าง A ซึ ง
เป็ นแปลงตัวอย่างทีมีขนาดของลําต้นเฉลียใหญ่ทีสุด
แต่ มีค วามหนาแน่ นของหมู่ ไม้น้อ ยที สุด รองลงมา
เป็ นแปลงตัวอย่าง B ซึ งเป็ นแปลงทีมีไม้ขนาดกลาง
และความหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้ป านกลาง และมี
ปริ มาณน้อยที สุดในแปลงตัวอย่าง C ซึ งเป็ นแปลง
ตัวอย่างทีมีความหนาแน่นของหมู่ไม้สูงทีสุด มีขนาด
ของลําต้นเฉลียน้อยทีสุด แสดงว่าไม้แสมขาวทีมีอายุ
มากสามารถทีจะสะสมสารอินทรี ยไ์ ด้มากกว่าไม้แสม
ขาวทีมีอายุนอ้ ย
6.3 ปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารใน
ดิ น ตะกอนป่ าชายเลนมี ก ารสะสมมากในแปลง
ตัวอย่างทีมีปริ มาณสารอินทรี ยส์ ะสมในองค์ประกอบ
ของซากพื ชสู ง คื อ แปลงตัว อย่า ง A เมื อ ซากพื ช
เหล่ า นี6 ร่ วงลงสู่ ผื น ป่ าปริ มาณสารอิ นทรี ย์ ใ น
องค์ประกอบเหล่านี6 จะสะสมอยูใ่ นดินตะกอน แต่ใน
แปลงตัวอย่าง C แม้ว่าจะมีการร่ วงหล่นสู งที สุด แต่
สารอินทรี ยใ์ นซากพืชน้อยทีสุด และเมือร่ วงหล่นก็จะ
มี การ ดู ด กลั บ ข อ งสาร อิ น ทรี ย์ เ พื อใ ช้ ใ นการ
เจริ ญเติบโตสู งกว่าแปลงตัวอย่างอืน เนื องจากแปลง
ตัวอย่างนี6มีปริ มาณไม้รุ่ นทีกาํ ลังเจริ ญเติบโตสูงทีสุด

7.1 เนื อ งจากในช่ ว งที ท ํา การศึ ก ษาใน
บริ เวณพื6นที ป่าชายเลนบริ เวณศู น ย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุ รั ก ษ์ป่ าชายเลนเพื อ การท่ อ งเที ย วเชิ ง นิ เ วศ
จ.ชลบุรี มีการตายของต้นไม้สูงมาก ควรมีการศึกษา
เกียวกับปั จจัยภายนอกที น่าจะมีส่วนเกี ยวกับการตาย
ของต้นไม้ เช่ น นํ6าเสี ยที เกิ ดจากชุ มชนรอบข้าง ผล
จากการก่ อ สร้ า งบ้ า นจั ด สรร หรื อจากการเลี6 ยง
หอยแครงในบริ เวณใกล้ กั บ ป่ าชายเลน และ
สภาพแวดล้อมอืน ๆ เพือจะได้นาํ ไปเป็ นแนวทางใน
การอนุรักษ์และฟื6 นฟูป่าชายเลนต่อไป
7.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล เกี ย วกับ ดิ น
ตะกอน คุณภาพนํ6าในดินตะกอน และสิ งมีชีวิตในป่ า
ชายเลนต่อไป เพือดูการเปลียนแปลงของสารอินทรี ย ์
และธาตุ อ าหารที เ กิ ด ขึ6 น ในแต่ ล ะปี รวมทั6ง ศึ ก ษา
ผลกระทบที เกิ ด ขึ6 น จากการเปลี ย นแปลงที มี ผ ลต่ อ
สิ งมีชีวติ ทีอาศัยอยูใ่ นระบบนิเวศป่ าชายเลน
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