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บทคัดยอ
เมื่อตรวจวัดอัตราการรอด การเจริญเติบโต และการตอบสนองของกลาไมแสมขาว (Avicennia alba Bl.)
ตอสภาพแวดลอมภายในดินตะกอน ภายในแปลงตัวอยางที่มีลักษณะโครงสรางของปาชายเลนแตกตางกัน
จํานวน 3 แปลง ตามระยะหางจากแนวชายฝงที่ 50, 100 และ 150 เมตร ตามลําดับ โดยศึกษาตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 ในพื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดชลบุรี แปลงตัวอยางที่อยูใกลทะเลมากที่สุดซึ่ง
ประกอบดวยไมอายุนอยจะมีลักษณะของดินตะกอนที่มีปริมาณสารอินทรียต่ําและมีคาศักยไฟฟาในดินสูง ขณะที่
ผืนปาดานในประกอบดวยไมที่มีอายุมากขึ้นอยูบนดินตะกอนที่มีปริมาณสารอินทรียสูง มีศักยไฟฟาต่ํา และมีคา
ซัลไฟดสูง ปริมาณความเขมขนของธาตุอาหารที่ตรวจวัดไดมีคาสูง แสดงวาในพื้นที่ดังกลาวไมไดขาดแคลนธาตุ
อาหาร ไมวาจะเปนไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัส กลาไมที่ขึ้นอยูในพื้นที่ใกลทะเลมากที่สุดจะมีอัตรารอดสูงกวากลา
ไมที่ขึ้นอยูในผืนปาดานใน ความเค็มของน้ําระหวางเม็ดดินมีคาระหวาง 6-29 ppt ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของไมแสมขาว แตการเพิ่มขึ้นของความเค็มตามฤดูกาลกลับสงผลในทางลบตออัตราการรอดของกลา
ไม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงคาศักยไฟฟาที่ลดต่ําลงประกอบกับมีคาซัลไฟดสูงขึ้นตามฤดูกาลภายในแปลง
ตัวอยางทั้งสามสงผลใหอัตราการรอดของกลาไมลดต่ําลง และสัดสวนมวลชีวภาพของกลาไมที่กระจายไปสูราก
ลดต่ําลงดวย การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาความเค็ม ศักยไฟฟา และซัลไฟดมีความสําคัญตอการรอดตายของกลาไม
แสมขาว
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Abstract
Survival and growth of Avicennia alba Bl. seedling to sedimentary environments among three different
stands which related to distance of 50, 100 and 150 m from the coast were evaluated under field conditions from
July 2011 to January 2012 at Chonburi coastal area, Thailand. Outermost sediments occupied by young stands
consisted of low organic matter and displayed suboxic conditions with high redox potential (Eh). The
development of forest structures to mature stages in landward zone stimulate accumulation of organic matter to
sediment promoted low Eh values in consistent with high sulfide recorded. High nutrients concentrations were
examined in porewater suggesting neither nitrogen nor phosphorus was deficit within the area. Seedling grew at
the outermost plot showed higher survival rate compared to inner plots. Salinity in the area varied between 6-29
ppt and was appropriated to support growth of A. alba. However, seasonal change in salinity contributed to
reduction of seedling survival rate. Eh and sediment sulfide content were also related to seedling survivorship
between three different plots. Low Eh value in combination with high sulfide reduced the partitioning of root
biomass. The present study indicated that salinity, Eh and sulfide were among the most important parameters
contributing to seedling survivorship.
Key words: mangrove, Avicennia alba, redox potential, sulfide, salinity
จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดชายทะเลที่ตั้งอยูทาง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีแ นวชายฝงทะเล
ยาว 156 กิโ ลเมตร และปาชายเลนก็เป นทรัพ ยากร
ชายฝงที่สําคัญของพื้นที่ แตการขยายตัวของเมืองทํา
ให พื้ น ที่ ป า ชายเลนของจั ง หวั ด ลดลงอย า งรวดเร็ ว
เนื่ อ งจากการเปลี่ย นสภาพพื้น ที่เ ปน ที่อ ยูอ าศั ย และ
พื้นที่เกษตรกรรม ผลจากภาพถายดาวเทียมแสดงให
เห็ น วาพื้ นที่ป าชายเลนของจั งหวั ด ชลบุรีล ดลงจาก
2,300 ไร ในป 2540 เหลือเพียงประมาณ 500 ไร ในป
2545 และปจ จุบันปาชายเลนที่อุด มสมบูร ณในเขต
อํ า เภอเมื อ งของจั ง หวั ด ชลบุ รี มี พื้ น ที่ เ หลื อ อยู เ พี ย ง
ประมาณ 300 ไร เทานั้น และพันธุไมปาชายเลนชนิด
เดนที่ขึ้นในบริเวณนี้ไดแก แสมขาว (Avicennia alba
Bl.) ซึ่งเปนไมชนิดหนึ่งที่มีความทนทานตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มของดินในปาชายเลนไดเป น
อยางดี แตการศึกษาที่ผานมาพบวาโครงสรางของปา

1. บทนํา
ปาชายเลนเปนปาไมผลัดใบที่ชอบขึ้นอยูใน
ที่ ดิ น เลนริ ม ทะเลและบริ เ วณปากแม น้ํ า ซึ่ ง ได รั บ
อิทธิพลของน้ําเค็มและน้ําจืด ปาชายเลนมีความสําคัญ
ในฐานะที่เปนแหลงของธาตุอาหารใหกับระบบนิเวศ
อื่น ๆ ที่เชื่อมตอกัน รวมถึงการปองกันการพังทลาย
ของชายฝง [1,2] แตการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ชายฝ ง ทั้ง การสะสมของปริม าณสารอินทรีย ในป า
ชายเลนและการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ํา
ทะเลเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลกระทบต อ การแพร
กระจาย และอาจก อ ให เ กิด การตายของป า ชายเลน
[3,4,5] ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการฟนฟูพื้นที่ปาดวย
การปลู ก ป า ชายเลนเพิ่ ม เติ ม จากที่ มี อ ยู แ ล ว ใน
ธรรมชาติ
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จํานวน 100 ตน (3 ซ้ํา) พรอมทําเครื่องหมายเพื่อใช
ในการตรวจนับอัตราการรอดตายของกลาไมแสมขาว
จากนั้นตรวจนับกลาไมแสมขาวทุกเดือน เปนเวลา 6
เดือน
2.2.2 การศึกษาตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดิน จํานวน 2 ครั้ง เมื่อ
เริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองโดยใช core sampler
ความยาว 10 cm เก็บตัวอยางไวในหลอดเก็บตัวอยาง
และแชเย็นจนกวาจะนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
จากนั้นนําตัวอยางดินมาหาปริมาณน้ําและวิเคราะห
หาปริมาณสารอินทรียรวมดวยวิธี loss on ignition
โดยเผาตัวอยางที่อุณหภูมิ 600 ºC เปนเวลา 3 ชั่วโมง
และคํานวณน้ําหนักที่หายไป
2.2.3 การศึกษาน้ําระหวางเม็ดดิน
เก็บตัวอยางน้ําระหวางเม็ดดินโดย
ใชทอ PVC ทําเปน sipper ที่ระดับ 5 และ 10 cm ใช
syringe ดูดน้ําระหวางเม็ดดิน น้ําระหวางเม็ดดินที่เก็บ
มาไดนํามาวิเคราะหหาความเค็มและ pH ตัวอยาง
สวนหนึ่งนําไปกรองโดยใชกระดาษกรองขนาด 0.45
μm เพื่อกรองตะกอนแขวนลอยในน้ํา และน้ําระหวาง
เม็ดดินที่ผานการกรองแลวนําไปหาปริมาณไนเตรท
(NO3-)+ไนไตรท (NO2-),
แอมโมเนี ย (NH4+),
ฟอสเฟต (PO43-) และไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
2.2.4 การตอบสนองของกล า ไม ต อ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
คั ด เลื อ กกล า ไม แ สมขาวซึ่ ง ขึ้ น อยู
ภายในแปลงแต ล ะแปลงที่ มี ข นาดใกล เ คี ย งกั น
จํานวน 35 ตน เชนเดียวกับการหาอัตราการรอดของ
กลาไมแสมขาว พรอมทํา เครื่องหมาย เก็บ ตัวอยาง
กลาไมแสมขาว จํานวน 5 ตน กอนการวิจัย ทําความ
สะอาดแลววัดความสูงของลําตน ความยาวของราก
จํา นวนใบ จากนั้น แยกชิ้นส วนนํ าไปอบที่อุณ หภู มิ

ชายเลนในพื้นที่นี้มีสัดสวนของกลาไมและไมรุนนอย
มาก ทั้ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ห มู ไ ม แ สมขาวขนาดใหญ ใ น
บริเวณที่หางจากแนวชายฝงมากที่สุด และในพื้นที่ที่มี
หมูไมแสมขาวขนาดเล็กกวาในบริเวณที่อยูใกลกับ
แนวชายฝงมากที่สุด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากองคประกอบ
2 สวน คือ ปริมาณผลผลิตของผลของแสมขาวมีอยู
นอย และ/หรืออัตราการรอดของกลาไมแสมขาวนั้นมี
ค า ต่ํ า จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาว า ป จ จั ย
สิ่งแวดลอมในดินตะกอนแตละพื้นที่ภายในผืนปามี
ความแตกตางกันหรือไม และสงผลตอการรอดของ
กลาไมแสมขาวอยางไร เพราะหากการรอดของกลา
ไมมีคาต่ําแลว การทดแทนของตนไมภายในปาก็จะ
ต่ําไปดวย ซึ่งจะสงผลตอการคงอยูของปาแสมขาว
ตามแนวชายฝงของจังหวัดชลบุรีในที่สุด

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 สถานที่เก็บตัวอยาง
สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก
พื้นที่ปาชายเลนที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งอยูภายในการดูแลและรับผิดชอบของศูนยศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (จังหวัดชลบุรี)
2.2 วิธีการเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
วางแปลงตัวอยาง ขนาด 20 x 20 เมตร
จํานวน 3 แปลง แตละแปลงเปนตัวแทนของสังคมพืช
ไม แ สมขาวที่หางจากฝงทะเลเปนระยะทางต างกัน
เมื่อวางแปลงตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว จึงตรวจนับ
กลาไมเพื่อหาความหนาแนน
2.2.1 การศึกษาอัตราการรอดของกลาไม
แสมขาว
คั ด เลื อ กกล า ไม แ สมขาวที่ ขึ้ น อยู
ภายในแปลงแต ล ะแปลงที่ มี ข นาดใกล เ คี ย งกั น
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ประมาณ 50 เมตร แปลง B แทนหมูไมที่เจริญเติบโต
เต็มที่ ตําแหนงของแปลงอยูหางจากชายฝงเขาไปใน
แผนดินประมาณ 100 เมตร ขณะที่แปลง C แทนหมู
ไมที่มีอายุมาก (ไมแก) และเปนไมที่มีขนาดใหญที่สุด
ตําแหนงของแปลงจะอยูลึกเขาไปในแผนดินและอยู
ห า งจากชายฝ ง ทะเลมากที่ สุ ด โดยมี ร ะยะห า งจาก
ชายฝงประมาณ 150 เมตร ลักษณะโครงสรางของปา
แสดงใหเห็นวา แปลง A ประกอบไปดวยไมขนาด
เล็ก (DBH 9.14±3.36 cm) และเตี้ย (7.49±1.72 m)
เมื่อเปรียบเทียบกับไมในแปลง B และแปลง C โดย
ไมในแปลง C จะมีขนาดใหญที่สุด (DBH 13.48±5.93
cm) และสูงที่สุด (13.83±2.97 m) ความหนาแนนของ
ไมในแปลง B มีคาสูงที่สุด (1,484 tree ha-1) รองลง
ไปไดแกแปลง C (1,008 tree ha-1) และแปลง A (712
tree ha-1) ตามลําดับ ลักษณะของโครงสรางของปายัง
สงผลทําใหปริมาณกลาไมที่พบในแตละแปลงมีความ
หนาแนนที่แตกตางกัน โดยความหนาแนนของกลา
ไมแปลง A มีคา 72.6±33.2 ind m-2 ขณะที่แปลง B มี
คา 171.4±36.7 ind m-2 และแปลง C มีคา 123.8±18.8
ind m-2 ตามลําดับ

60 ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง จนไดน้ําหนักแหงคงที่เพื่อ
คํานวณหาคามวลชีวภาพ เก็บตัวอยางกลาไมแสมขาว
ทุกเดือน เปนเวลา 6 เดือน
2.3 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of
variance, ANOVA) ของอัตราการรอดของกลาไมใน
แต ละแปลงตัวอยาง และวิ เคราะหค วามแปรปรวน
ของดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งดินและน้ําระหวาง
เม็ ด ดิ น ที่ เ ก็ บ จากแปลงตั ว อย า งทั้ ง สาม และ
เปรียบเทียบขอมูลในแตละแปลง การวิเคราะหขอมูล
ทางสถิตินี้ใชโปรแกรม Minitab 14

3. ผลการศึกษา
3.1 โครงสรางของปาและปริมาณกลาไม
ลักษณะโครงสรางของปาแสมขาวที่หาง
จากฝ ง ทะเลเป น ระยะทางที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะ
แปลงตั ว อย า งเป น ดั ง ที่ แ สดงไว ใ นตารางที่ 1 โดย
แปลง A เปนแปลงที่เปนตัวแทนของไมอายุนอย (ไม
ออน) ตําแหนงของแปลงจะอยูใกลชายฝงทะเลมาก
ที่ สุ ด (ด า นนอกสุ ด ) โดยอยู ห า งจากชายฝ ง เข า มา

ตารางที่ 1 ลักษณะโครงสรางของปาแสมขาวในแปลงตัวอยางทั้งสามแปลง โดยแปลง A หางจากแนวชายฝง
ประมาณ 50 เมตร (ไมอายุนอย) แปลง B หางจากแนวชายฝงประมาณ 100 เมตร (ไมขนาดกลาง) และ
แปลง C หางจากแนวชายฝงประมาณ 150 เมตร (ไมแก) (ที่มา : [6] และการศึกษานี้)
แปลงตัวอยาง
A
B
C
ความหนาแนนของไมยืนตนขนาดใหญ* (tree ha-1)
712
1,484
1,008
ความสูงของไมยืนตนขนาดใหญ* (m)
7.49±1.72 12.89±1.63 13.83±2.97
เสนผาศูนยกลางที่ความสูงเพียงอก (DBH, cm)
9.14±3.36 11.12±4.43 13.48±5.93
2 -1
พื้นที่หนาตัด (m ha )
8.50
18.73
19.81
-2
ความหนาแนนของกลาไม (ind m )
76.2±33.2 171.4±36.7 123.8±18.8
*ไมยืนตนขนาดใหญ : ไมที่มีเสนผาศูนยกลางที่ความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5 cm ขึ้นไป
ตัวตรวจวัด
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ตารางที่ 2 อัตราการรอด (survival rate) ของกลาไม (seedling) ภายในแปลงไมแสมขาว
ที่มีระยะทางหางจากแนวชายฝงแตกตางกัน (คาที่แสดงคือคา mean±S.D.)
เวลา
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555

อัตราการรอด (%)
แปลง B
100±0.00
69.00±5.57
36.33±9.29
20.00±2.65
8.67±3.06
4.33±2.52

แปลง A
100±0.00
77.33±5.51
47.67±6.51
37.67±3.06
25.33±4.16
15.33±3.79

แปลง C
100±0.00
67.33±5.51
6.33±6.03
1.67±1.53
0.67±0.58
0.00±0.00

แปลง A ตลอดชวงเวลาของการศึกษามีคาอยูระหวาง
53-58 % แปลง B มี ค า ใกล เ คี ย งกั น ทั้ ง ในช ว งเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดการศึกษาที่ 62 % ขณะที่แปลง C มี
ปริมาณน้ําในดินตะกอนระหวาง 60-63 % เมื่อ
พิจารณาความหนาแนนของดินตะกอนพบวาแปลง A
จะมีความหนาแนนของดินตะกอนมากที่สุด (0.580.66 g DW cm-3) ขณะที่ความหนาแนนของดิน
ตะกอนแปลง B จะมีคาใกลเคียงกับแปลง C (0.470.52 g DW cm-3) และมีคานอยกวาแปลง A ปริมาณ
สารอินทรียในแตละแปลงมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน โดยปริมาณสารอินทรียในดินตะกอนแปลง A
จะมีคาต่ําที่สุดระหวาง 6.67-7.42 % แปลง B มี
ปริมาณสารอินทรียสูงที่สุด (10.41-10.65 %) ขณะที่
แปลง C มีปริมาณสารอินทรียในดินตะกอนระหวาง
8.81-9.75 %
3.4 การศึกษาน้ําระหวางเม็ดดิน
ตารางที่ 4-5 แสดงคุณภาพน้ําระหวางเม็ด
ดินในแตละชวงเวลา ความเค็มที่ตรวจวัดไดมีความ
ผันแปรตามฤดูกาล (p<0.01) แตไมมีความแตกตาง
กัน อย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติร ะหวางแปลงตัวอยาง
(p=0.219) และระดับความลึก (p=0.522) โดยในชวง

3.2 อัตราการรอดของกลาไมแสมขาว
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงอัตราการรอด
ตายของกลาไมแสมขาวภายในแปลงตัวอยางแตละ
แปลง จะเห็ น ว า ตลอดระยะเวลาของการศึ ก ษานั้ น
กลาไมแสมขาวในแตละแปลงมีอัตราการรอดตายที่
ต่ํ า มาก ภายในระยะเวลาเพี ย งหนึ่ ง เดื อ นแรกของ
การศึ ก ษา อั ต ราการรอดของกล า ไม จ ะเหลื อ อยู
ประมาณ 70-80 % ของปริมาณที่มี เมื่อ เริ่ม ตน และ
สัดสวนอัตราการรอดที่เหลืออยูของกลาไมในแตละ
แปลงตั ว อย า งจะลดลงมากที่ สุ ด ในช ว งเดื อ นที่ 2
(ตุ ล าคม) ของการศึ ก ษา และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การเก็ บ
ตัวอยางในเดือนที่ 6 แปลง A มีอัตราการรอดตาย
เหลืออยูเพียง 15.33 % แปลง B มีอัตราการรอดเพียง
4.33 % ในขณะที่แปลง C มีอัตราการรอดเหลือเปน
0 % ผลการวิเคราะหทางสถิติแสดงใหเห็นวาอั ตรา
การรอดของกลาไมแสมขาวมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในแตละแปลงตัวอยาง
และเดือน
3.3 การศึกษาตัวอยางดิน
ขอมูลคุณสมบัติของดินตะกอนตามตาราง
ที่ 3 แสดงให เ ห็ น ว า ปริ ม าณน้ํ า ในดิ น ตะกอนของ
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และ B มาก ขณะที่ชวงเวลาสิ้นสุดการศึกษาซึ่งเปน
ชวงฤดูหนาว (มกราคม) ความเค็มที่ตรวจวัดไดจะมี
คาสูงกวาเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ความเค็มที่ตรวจวัดได
ในเดื อ นมกราคม จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ใ นช ว ง
แคบ ๆ ระหวาง 28-29 ppt ในทุกแปลงตัวอยาง

แรกของการศึกษาเปนชวงฤดูฝน (สิงหาคม) ความ
เค็มที่ตรวจวัดไดจะมีคาต่ําอยูในชวง 6-17 ppt และ
ความเค็มต่ําจะตรวจวัดไดบริเวณผิว และเพิ่มขึ้นตาม
ระดับความลึก และแปลง C ซึ่งเปนแปลงที่อยูดานใน
สุด จะมีคาความเค็มต่ํากวาที่ตรวจวัดไดในแปลง A

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของดินตะกอนบริเวณผิวดิน (1-10 cm) ภายในแปลงไมแสมขาวที่เก็บจาก
พื้นที่ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงแตกตางกันในเดือนสิงหาคม 2554 และมกราคม 2555
แปลง
ตัวอยาง
A

B

C

เวลา

ตัวตรวจวัด
น้ําในดินตะกอน (WC, %)
ความหนาแนนของดินตะกอน (g cm-3)
สารอินทรียในดินตะกอน (OM, %)
น้ําในดินตะกอน (WC, %)
ความหนาแนนของดินตะกอน (g cm-3)
สารอินทรียในดินตะกอน (OM, %)
น้ําในดินตะกอน (WC, %)
ความหนาแนนของดินตะกอน (g cm-3)
สารอินทรียในดินตะกอน (OM, %)

สิงหาคม 2554
52.36
0.66
6.67
61.76
0.49
10.41
62.58
0.47
9.75

มกราคม 2555
57.32
0.58
7.42
61.50
0.49
10.65
59.30
0.52
8.81

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงตามความลึกของคุณภาพน้ําระหวางเม็ดดินภายในแปลงไมแสมขาวที่มีระยะหางจาก
แนวชายฝงแตกตางกันในเดือนสิงหาคม 2554 (คาที่แสดงคือคาเฉลี่ยจากการเก็บตัวอยาง 3 ซ้ํา)
แปลง ความลึก
ตัวอยาง (cm)
A
B
C

5
10
5
10
5
10

ความเค็ม
(‰)
12.36
16.22
13.84
16.49
5.98
7.16

pH
7.84
7.66
7.66
7.61
6.87
7.03

Eh
(mV)
15.7
-3.5
-62.2
-58.8
-79.4
-100.1

ตัวตรวจวัด
ไนเตรท+ไนไตรท แอมโมเนีย
(μM)
(μM)
0.53
13.32
0.89
5.37
2.11
14.91
2.70
22.98
0.71
22.28
0.57
11.60
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ฟอสเฟต
(μM)
64.38
63.09
87.76
79.29
76.78
78.29

ซัลไฟด
(mM)
0.58
0.71
0.79
1.08
0.96
0.45
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงตามความลึกของคุณภาพน้ําระหวางเม็ดดินภายในแปลงไมแสมขาวที่มีระยะหางจาก
แนวชายฝงแตกตางกันในเดือนมกราคม 2555 (คาที่แสดงคือคาเฉลี่ยจากการเก็บตัวอยาง 3 ซ้ํา)
แปลง ความลึก
ตัวอยาง (cm)
A
B
C

5
10
5
10
5
10

ความเค็ม
(‰)
28.09
27.68
27.37
27.08
28.46
28.53

pH
7.63
7.61
7.94
7.78
7.16
7.07

Eh
(mV)
181.1
182.3
176.6
176.0
161.6
138.4

ตัวตรวจวัด
ไนเตรท+ไนไตรท แอมโมเนีย
(μM)
(μM)
2.10
16.56
1.02
16.63
1.53
14.54
1.60
16.56
2.27
14.22
3.36
15.30

ฟอสเฟต
(μM)
21.67
59.57
32.14
40.36
44.68
54.04

ซัลไฟด
(mM)
0.27
0.40
0.36
0.54
0.31
0.30

ที่สุด (1.53-1.60 μM) ขณะที่แปลง C จะมีความ
เขมขนของ NO3-+NO2- สูงที่สุด (2.27-3.36 μM)
ความเขมขนของ NO3-+NO2- ที่ตรวจวัดไดมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณา
จากปจจัยดานแปลงตัวอยาง (p=0.450) ความลึก
(p=0.788) และเดือน (p=0.213) ตามลําดับ
ความเขมขนของ NH4+ จะมีความผันแปร
ระหวาง 5.37-22.98 μM ในทุกแปลงที่ทําการตรวจวัด
ปริมาณ NH4+ ที่ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคมจะมี
ความผันแปรสูงกวาเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดย
ปริมาณ NH4+ บริเวณผิวดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
แปลง A ไปสูแปลง C ขณะที่มีแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลงตามความลึกยกเวน
ในแปลง B ที่เพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคมปริมาณ NH4+
มี ค วามผั น แปรน อ ยกว า (14.22-16.63 μM) โดยมี
ลั ก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงที่ ล ดลงจากแปลง A
ไปสูแปลง C และลดลงตามความลึก เมื่อพิจารณาถึง
อิทธิพลของแปลงตัวอยาง ความลึกและเดือน พบวา
ป จ จั ย ทั้ ง สามไม ส ง ผลต อ ความแตกต า งของ NH4+

คา pH จะมีการเปลี่ยนแปลงในชวง 7-8
ในทุกแปลงตัวอยาง คา pH ที่ตรวจวัดไดจะมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เฉพาะ
ระหวางแปลงตัวอยางเทานั้น โดยคา pH ที่ตรวจวัดได
ในเดือนสิงหาคมจะมีคาลดลงจากแปลง A ไปสูแปลง
C และมีคาลดลงตามระดับความลึก ขณะที่คา pH ใน
เดือนธันวาคมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ลดลงตามความลึกเชนเดียวกัน แตคา pH ใน
แปลง B จะมีคาสูงที่สุด รองลงไปคือแปลง A และ
แปลง C ตามลําดับ
ปริมาณความเขมขนของ NO3-+NO2- มีคา
ต่ํา <4 μM ทั้ ง สองช ว งของการศึก ษา ในเดื อ น
สิงหาคม ปริมาณ NO3-+NO2- ที่ตรวจวัดไดในแปลง
A จะมีคาใกลเคียงกับแปลง C ซึ่งมีคาต่ํา (0.53-0.89
μM) เมื่อเปรียบเทียบกับแปลง B ที่มีคาอยูระหวาง
2.11-2.70 μM ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคา NO3+NO2- ในเดือนมกราคม ในแตละแปลงตัวอยางมีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงตรงกันขามแตความเขมขนของ
NO3-+NO2- มีคาสูงกวาที่ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม
กลาวคือแปลง B จะมีความเขมขนของ NO3-+NO2- ต่ํา
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1.08 mM โดยคาที่สูงที่สุดตรวจพบในแปลง B สวน
แปลง A จะมีคาต่ําที่สุด ความเขมขนของซัลไฟดจาก
แปลงทั้งสามจะมีคาลดลงในเดือนมกราคม โดยมีคา
ระหวาง 0.27-0.54 mM โดยมีลัก ษณะของการ
เปลี่ยนแปลงในแตละแปลงเปนเชนเดียวกับที่ตรวจวัด
ไดในเดือนสิงหาคม
3.5 ลักษณะทางกายภาพและมวลชีวภาพของ
กลาไมแสมขาว
ลักษณะทางกายภาพของกลาไมแสมขาว
ประกอบด ว ยความสู ง ของต น ความยาวของราก
จํานวนใบ และมวลชีวภาพเฉลี่ยของแตละตนแสดง
ไว ดั ง ตารางที่ 6 จะเห็ น ได ว า ค า เฉลี่ ย ความสู ง ของ
ลําตนของกลาไมทุกแปลงจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา
ในการศึกษา สวนแปลง C ที่มีขอมูลเพียงแค 3 เดือน
เนื่องจากกลุมของตนกลาที่ทําเครื่องหมายไวตายหมด
ขอมูลนี้สอดคลอ งกับ ขอมูลเรื่อ งอัตราการรอดของ
กลาไมแสมขาว ซึ่งปรากฏวาแปลง C มีอัตราการรอด
ที่ลดลงมากภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเริ่มทํา
การเก็บขอมูล การเปลี่ยนแปลงของความยาวรากของ
กลาไมในแตละแปลงมีค วามผันแปรอยูในชวง 6-9
cm ยกเวนตัวอยางของกลาไมในแปลง A ในเดือน
สุดทายที่ความยาวของรากเพิ่มขึ้นเปน 13.90 cm สวน
จํานวนใบของกลาไมแตละแปลงจะผันแปรอยูในชวง
4-7 ใบ มวลชีวภาพของกลาไมทั้งสามแปลงมีความ
ผันแปรระหวาง 0.3509-1.1788 g DW ind-1 โดยจะ
เพิ่มขึ้นในชวงสองเดือนแรกและจะลดลงในเดือนที่
สามกอนที่จะแสดงแนวโนมของการเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ในแปลง A และแปลง B ขณะที่แปลง C ไมมีขอมูล
หลังจากเดือนที่สาม มวลชีวภาพของกลาไมที่ทําการ
ตรวจวัดมีการกระจายไปตามสวนตาง ๆ ดังปรากฏใน
ตารางที่ 7 พบวาสัดสวนของมวลชีวภาพของลําตน
ของกลาไมในแตละแปลงตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ (p=0.523, 0.692 และ 0.857,
ตามลําดับ)
ความเขมขนของ PO43- จะมีคาสูงในทุก
แปลงตัวอยางโดยมีคาระหวาง 21.67-87.76 μM โดย
ความเขมขนของ PO43- ที่ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม
ซึ่งเปนชวงฤดูฝนจะมีคาสูงกวาที่ตรวจวัดไดในเดือน
มกราคมอยา งมี นัย สํ าคั ญ ยิ่ ง (P<0.01) โดยค า ที่
ตรวจวัดบริเวณผิวจะมีคาสูงกวาคาที่ตรวจวัดไดใน
ระดับที่ลึกลงไป ยกเวนแปลง C ที่คาที่ระดับลึกมีคา
สูงกวา ขณะที่ปริมาณ PO43- ที่ตรวจวัดไดในเดือน
มกราคมในทุ ก แปลงตั ว อย า งจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ระดั บ
ความลึกเพิ่มขึ้น
คา Eh จะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
เชนเดียวกับคา pH คือมีคาลดต่ําลงจากแนวชายฝงเขา
ไปในแผนดิน (แปลง A > แปลง B > แปลง C)
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา Eh นั้นลดลงตามความ
ลึกในทุกแปลงตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
แสดงใหเห็นวา Eh จะมีคาสูงในเดือนมกราคม โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 139-183 mV และ Eh จะ
มีคาต่ํ าในเดื อ นสิ งหาคม มีคาระหวาง -101-16 mV
โดยคา Eh จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
(p<0.01) ระหวางเดือน และระหวางแปลงตัวอยาง
(p=0.01)
ปริมาณความเขม ขนของซัลไฟดจากทั้ง
สามแปลง มีคาระหวาง 0.27-1.08 mM โดยคาที่ต่ําจะ
ตรวจวัดไดบริเวณผิวและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตาม
ระดั บ ความลึ ก โดยมี ค วามผั น แปรที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ฤดู ก าลและแปลงที่ ทํ า การตรวจวั ด แต จ ะมี เ ฉพาะ
ฤดูกาลเทานั้นที่สงผลใหความเขมขนของซัลไฟดมี
ความแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ
(p<0.01) ทั้งนี้ความเขมขนของซัลไฟดที่มีคาต่ําที่สุด
จะตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาระหวาง 0.45127
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ที่สองกอนที่จะเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาที่เหลือของ
การศึกษา ขณะที่มวลชีวภาพของรากในแปลง C มี
การเปลี่ ย น แปลงไปในทิ ศ ทางที่ ล ดลงตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา

ที่ชัดเจนที่สุด โดยมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไป
ในลั ก ษณะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส ว นมวลชี ว ภาพของรากใน
แปลง A มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในชวงสามเดือนสุดทาย
สวนมวลชีวภาพของรากในแปลง B จะลดลงในเดือน

ตารางที่ 6 ลักษณะทางกายภาพประกอบดวยความสูงของลําตน ความยาวของราก จํานวนใบ และมวลชีวภาพ
ของกลาไมแสมขาวที่เก็บจากแปลงที่มีระยะหางจากแนวชายฝงแตกตางกัน (คาที่แสดงคือคาเฉลี่ยจาก
การเก็บตัวอยาง 5 ซ้ํา)

เวลา

ก.ค. 54
ส.ค. 54
ก.ย. 54
ต.ค. 54
พ.ย. 54
ธ.ค. 54

A
ความสูง ความยาว จํานวน
ของลําตน ของราก ใบ
(cm)
(cm)
10.04
6.70 4.30
11.63
5.44 6.20
12.33
6.39 6.88
14.25
7.65 3.80
16.06
7.84 6.29
21.86
13.90 4.60

แปลงตัวอยาง
B
มวลชีวภาพ ความสูง ความยาว จํานวน มวลชีวภาพ
(g DW ind-1) ของลําตน ของราก ใบ (g DW ind-1)
(cm)
(cm)
0.7041
10.16
9.14 5.60
0.5343
0.7673
16.37
7.60 6.33
0.7673
0.6863
17.13
6.08 6.70
0.4446
0.5431
18.62
8.51 5.00
0.5154
0.6328
18.94
9.25 4.00
0.4901
1.1788
22.08
8.62 3.60
0.6544

C
ความสูง ความยาว จํานวน มวลชีวภาพ
ของลําตน ของราก ใบ (g DW ind-1)
(cm)
(cm)
10.21
7.07 5.70
0.4753
17.79
9.13 5.11
0.5640
20.08
6.30 4.80
0.3509
-

ตารางที่ 7 การกระจายของมวลชีวภาพไปตามสวนตาง ๆ ของกลาไมแสมขาวระหวางใบ ลําตน ราก และใบเลี้ยง
ที่เก็บจากแปลงที่มีระยะหางจากแนวชายฝงที่แตกตางกัน
A
เวลา
ก.ค. 54
ส.ค. 54
ก.ย. 54
ต.ค. 54
พ.ย. 54
ธ.ค. 54

ใบ
(%)
13.74
30.13
27.80
13.70
39.71
17.26

ลําตน
(%)
18.99
44.38
46.47
58.66
37.89
49.60

ราก ใบเลี้ยง
(%)
(%)
16.26 51.02
25.49
25.73
27.64
22.40
33.14
-

ใบ
(%)
25.57
35.63
21.95
27.59
18.86
10.03

แปลงตัวอยาง
B
ลําตน ราก ใบเลี้ยง ใบ
(%)
(%)
(%)
(%)
32.51 41.92
25.12
42.30 22.07
25.46
54.88 23.17
11.86
46.99 25.42
47.96 33.18
53.86 36.11
-
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C
ลําตน
(%)
31.96
50.51
65.43
-

ราก ใบเลี้ยง
(%)
(%)
42.92
24.02
22.71
-
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ภายในพื้นที่ได เชน pH ศักยไฟฟา (Eh) ความเขมขน
ของธาตุอาหาร ที่อ าจสงผลตอการรอดของกลาไม
แสมขาว
ความเค็ ม ที่ ต รวจวั ด ได มี ค วามแตกต า ง
ระหว า งแปลงและความลึ ก น อ ยกว า เมื่ อ เที ย บกั บ
ฤดู ก าล ในช ว งเดื อ นสิ ง หาคมซึ่ ง เป น ช ว งฤดู ฝ นค า
ความเค็มที่ตรวจวัดไดจะต่ํากวาเดือนมกราคมซึ่งเปน
ชวงฤดูหนาว และความเค็มที่ระดับผิวจะมีคาต่ํากวา
ความเค็ม ในระดั บ ที่ลึ ก ลงไปแสดงวา พื้นที่ นี้ไ ดรั บ
อิ ท ธิ พ ลจากน้ํ า จื ด หรื อ น้ํ า ฝนที่ ไ หลบ า บนแผ น ดิ น
โดยเฉพาะแปลง C ซึ่งอยูดานในสุดสามารถไดรับน้ํา
จืดไดงายที่สุด ขณะที่ในฤดูหนาวความแตกตางของ
ความเค็มทั้งในเชิงพื้นที่และความลึกนั้นมีนอยมาก
แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของน้ําจืดและการระเหยของ
น้ํานั้นไมไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความ
เค็ ม ภายในพื้ น ที่ การเปลี่ ย นแปลงความเค็ ม ที่
นอกเหนือไปจากชวงที่พอเหมาะของพืชปาชายเลน
แตละชนิด สามารถสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และโครงสร างของไมในปาชายเลนได [1,4,5,8,10]
อย า งไรก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงความเค็ ม ในแต ล ะ
แปลงตลอดช ว งระยะเวลาของการศึ ก ษานี้ มี ค า
ระหวาง 6-29 ppt ซึ่งอยูในชวงที่เหมาะสมที่แสมขาว
สามารถเจริญเติบโตได
คา Eh ที่ตรวจวัดไดมีความแตกตางกันทั้ง
ระหวางแปลงและชวงเวลา กลาวคือ แปลงที่อยูดาน
นอกหรือแปลง A จะมีคา Eh ที่สูงกวาแปลงที่อยูดาน
ในคือแปลง B และ C ตามลําดับ ขณะที่คา Eh ใน
เดื อ นมกราคมมี ค า สู ง กว า เดื อ นสิ ง หาคมมาก
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับไมแสมแสดงใหเห็นวาคา
Eh ในดินตะกอนที่มีคาสูงนั้นจะมีความสัมพันธกับ
ความหนาแนนของรากพืช [4,5,8] ระบบรากของแสม
สามารถที่จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายใน

4. วิจารณ
4.1 โครงสร า งของป า แสมขาวและคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมในผืนปา
การศึ ก ษาของไตรเทพและสมบู ร ณ [6]
แสดงใหเห็นวาลักษณะทางสรีรวิทยาของไมแสมขาว
จะมีการออกดอกมากที่สุดในชวงฤดูรอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเดือนเมษายน จากนั้นดอกจะพัฒนาไปเปน
ผลโดยใช เ วลา 4-6 เดื อ น กว า จะได ผ ลที่ แ ก เ ต็ ม ที่
ปริมาณผลที่รวงหลนจะมีคาสูงที่สุดในเดือนสิงหาคม
ซึ่งอยูในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ลักษณะโครงสรางของ
ปาชายเลนส งผลตอปริมาณของเศษซากที่รวงหลน
รวมไปถึงปริม าณของผลดวย ดัง นั้นความแตกตา ง
ของปริมาณตนกลาที่ปรากฏในแตละแปลงยอมเปน
ผลมาจากโครงสรางของปา ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
พัฒนาการของปาและความสูงของไมในปา [2] และ
สามารถสงผลตอปริมาณแสงที่สองลงมายังพื้นดินใต
เรื อ นยอด [7] ซึ่ ง อาจกระทบต อ การงอกและการ
เจริญเติบโตของกลาไมได
ป จ จั ย แวดล อ มทั้ ง กายภาพ เคมี และ
ชีวภาพภายในผืนปามีความเกี่ยวของกับลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และชนิดของพืชที่ขึ้นอยู [4,5,8,9]
ลักษณะของดินตะกอนภายในปาแสมขาวแตละแปลง
มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย ท่ี แ ตกต า งกั น โดยปริ ม าณ
สารอินทรียที่มีคาสูงนั้นตรวจวัดไดในบริเวณที่มีไม
แสมขาวอายุมากขึ้นอยู ไดแก แปลง B และ C ซึ่งมี
ปริมาณสารอินทรียสูง 9-11 % ขณะที่แปลง A ซึ่งเปน
แปลงที่มีไมอายุนอยมีปริมาณสารอินทรียในปริมาณ
ที่ตํ่ากวา ~7% แสดงใหเห็นวาพัฒนาการของปาที่
เพิ่ ม ขึ้ น ช ว ยให เ กิ ด การสะสมของตะกอนและ
สารอินทรียมากขึ้นดวย [6] ความแตกตางของปริมาณ
สารอินทรียในดินตะกอนปาแสมขาวในแตละแปลง
สามารถที่ จ ะส ง ผลกระทบต อ ป จ จั ย แวดล อ มอื่ น
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ไนโตรเจนสวนใหญปรากฏในรูปของ NH4+ มีคา >10
μM ซึ่งใกลเคียงกับที่มีการรายงานในปาชายเลนอื่น
[1,14] ความเข ม ข น ของอนิ น ทรี ย ไ นโตรเจนมี
แนวโนมที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันระหวาง
สองช ว งเวลาของการศึ ก ษา โดยความเข ม ข น ของ
NH4+ และ NO3-+NO2- ในเดือนสิงหาคมมีคาสูงในปา
ชายเลนที่มีอายุมากกวาในแปลง B และ C เมื่อเทียบ
กับแปลงที่มีอายุนอย (แปลง A) ทั้งนี้อาจเปนผลมา
จากอัต ราการยอ ยสลายและการหมุนเวี ย นของธาตุ
อาหารสูงกวาปริมาณที่พืชสามารถนําไปใชได ขณะที่
ความเขมขนของอนินทรียไนโตรเจนในแตละแปลงที่
ตรวจวั ด ได ใ นเดื อ นมกราคมนั้ น มี ค า ใกล เ คี ย งกั น
แสดงวาผลตางระหวางอัตราการยอยสลายของธาตุ
อาหารกับการนําไปใชของพืชมีคาใกลเคียงกัน หาก
เปนเชนนี้สามารถอนุมานไดวากระบวนการยอยสลาย
และการนําเอาธาตุอาหารไปใชประโยชนโดยพืชใน
หมูไมขนาดใหญและอายุมากมีคาสูงกวาไมขนาดเล็ก
ที่อายุนอย
ความเขมขนของอนินทรีย PO43- ในน้ํา
ระหวางเม็ดดินในพื้นที่ที่ทําการศึกษานี้มีคาสูง และมี
คาเพิ่มขึ้นจากแปลงดานนอก (แปลง A) เขาไปสู
แปลงที่อยูดานใน (แปลง B และ C) และความเขมขน
มีคาสูงถึง 88 μM ซึ่งมีคาใกลเคียงกับที่มีในรายงาน
สําหรับปาชายเลนอื่น [15] ความเขมขนของ PO43- ที่มี
คาสูงแสดงวาปาแสมขาวที่ทําการศึกษานี้ไมไดขาด
แคลน PO43- และเปนที่นาสังเกตวาความเขมขนของ
PO43- ที่ทําการตรวจวัดในเดือนสิงหาคมมีคาสูง
มากกวาที่ทําการตรวจวัดในเดือนมกราคมประมาณ
2-3 เท า ซึ่ ง มี ค วามเป น ไปได ว า อิ ท ธิ พ ลของน้ํ า จื ด
สงผลตอการพัดพาเอา PO43- จากแผนดินออกสูแหลง
น้ําชายฝง สําหรับความเขมขนของซัลไฟดที่ตรวจวัด
ได ใ นพื้ น ที่ นั้ น สามารถที่ จ ะบอกถึ ง ผลกระทบที่

ดิ น ตะกอนได ทั้ ง โดยการปล อ ยออกซิ เ จนออกสู
สภาพแวดลอมภายนอกรอบ ๆ รากของพืช และ/หรือ
การปล อ ยสารอาหารที่ เ ป น แหล ง คาร บ อนให กั บ
จุลินทรียในดิน ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดกระบวนการ
ยอยสลายเพิ่มขึ้น [8] นอกจากนี้การขึ้น-ลงของน้ํา
ทะเล และสภาวะการถูกทวมขังยังสงผลใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนระหวางมวลน้ํากับดินตะกอน
อีก ด ว ย ดั ง นั้ น การที่ ส ภาพดิน ตะกอนในผื นป า อายุ
นอยที่อยูดานนอกใกลกับทะเลมากที่สุด (แปลง A) มี
คา Eh ที่สูงกวาดินตะกอนแปลง B และ C นั้นนาจะมี
สาเหตุมาจากปริมาณสารอินทรียที่สะสมตัวมีอยูนอย
และการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของน้ําทะเลชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนระหวางมวลน้ํากับดินตะกอน
ไดดีกวา ขณะที่คา Eh ในดินตะกอนบริเวณผืนปาที่มี
พั ฒ นาการสู ง กว า นั้ น อาจเป น ผลมาจาก ปริ ม าณ
สารอินทรีย ที่มีมากกวาอันเนื่ องมาจากผลผลิต ของ
เศษซากที่มากกวา [6] รวมไปถึงอัตราการสะสมของ
สารอิ น ทรี ย ใ นดิ น ตะกอนที่ ม ากกว า นอกจากนี้
ระยะทางที่ ห า งจากทะเลยั ง ส ง ผลต อ การถ า ยทอด
สารอินทรียออกนอกพื้นที่ดวย [4] สารอาหารที่ราก
พื ช ปล อ ยออกมานั้ น ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ยกรด
อินทรียที่มีมวลโมเลกุลต่ํา ที่สามารถกระตุนการเจริญ
ของจุลินทรียและเพิ่มความตองการตัวรับอิเล็กตรอน
ในกระบวนการยอยสลายของจุลินทรีย สงผลใหคา
Eh นั้นลดลง [9,11] นอกจากนี้คา Eh ในแปลง B และ
C ที่มีคาต่ํายังสอดคลองกับปริมาณซัลไฟดที่เพิ่มขึ้น
ในแปลงทั้งสอง แสดงวาปฏิกิริยาการยอยสลายที่ไม
ใชออกซิเจนชนิด sulfate reduction เกิดขึ้นในขณะที่
มีการยอยสลายสารอินทรียในพื้นที่นี้ [9]
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหาร
ที่มีความสําคัญ ที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของไม
ในปาชายเลน [12,13] ความเขมขนของอนินทรีย
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ชายเลนบริเวณนี้ ความเค็มอาจสงผลกระทบทางตรง
หรือทางออมโดยความเค็มที่เพิ่ มขึ้นมีสวนชวยเพิ่ม
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบอื่นได [17] การที่
กลาไมแสมขาวมีอตั ราการรอดต่ําในทุกแปลงตัวอยาง
คาดว า อาจเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดลอมที่มีตอสมดุลของคารบอนในพืช อัตราการ
รอดของกล า ไม ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาแปรผกผั น กั บ ค า Eh
และปริ ม าณของซั ล ไฟด ซึ่ ง เป น พิ ษ ต อ พื ช โดยตรง
[18,19] (ตารางที่ 2 และ 6) แสดงวาสภาพแวดลอมใน
ดินตะกอนที่มีออกซิเจนต่ําหรือไมมีออกซิเจน และ
ปริมาณซัลไฟดในดินตะกอนสงผลตออัตราการอด
ของกลาไม การศึกษาของ Pezeshki et al. [20] แสดง
ใหเห็นวาสภาวะ Eh ในดินที่มีคาต่ําสงผลกระทบตอ
การสะสมของมวลชีวภาพของกลาไมปาชายเลนแต
ละชนิ ด ในระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น โดยการสะสมมวล
ชี ว ภาพของรากกล า ไม ป า ชายเลนชนิ ด Avicennia
germinans และ Rhyzophora mangle จะมีคาลดลงเมื่อ
สภาวะ Eh ในดินมีคาลดลง การศึกษาในครั้งนี้แสดง
ใหเห็นวาการสะสมของมวลชีวภาพของรากกลาไม
แสมขาวในแตละแปลงจะลดลงในชวง 2-3 เดือนแรก
(ตารางที่ 4) และคาระดับ วิกฤติข องการสะสมมวล
ชีวภาพของรากกลาไมแสมขาวจะอยูที่ 22 % (แปลง
C) เพราะหลังจากนั้นกลาไมแสมขาวไมสามารถมี
ชีวิตรอดอยูไดเลย และเมื่อผานพนเดือนที่สามไปแลว
สัดสวนมวลชีวภาพของรากมีแนวโนมที่จ ะเพิ่มขึ้น
ตามการเจริญเติบโตของกลาไมที่รอดตายในแปลง A
และ B แสดงวาคา Eh และปริมาณซัลไฟดที่ตรวจวัด
ไดในเดือนสิงหาคมนั้นสงผลตอการรอดของกลาไม
และเมื่อเขาสูฤดูหนาว คา Eh มีคาสูงขึ้น และปริมาณ
ซั ล ไฟด มี ค า ลดลง ส ง ผลให ก ล า ไม ที่ ร อดตายมี
สัดสวนของมวลชีวภาพของรากเพิ่มขึ้น ถึงแมปริมาณ
ซัลไฟดที่ตรวจวัดไดในพื้นที่จะอยูในเกณฑต่ําแตก็

เกิดขึ้นจากการถูกทวมขัง และสภาวะแวดลอมที่ไม
เหมาะสมตอพัฒนาการของปาชายเลน ความเขมขน
ของซัลไฟดในน้ําระหวางเม็ดดินที่มีคาระหวาง 1.5
ถึง 4.1 mM สามารถที่จะสงผลกระทบตอโครงสราง
ของปาชายเลนไดในหลายๆ พื้นที่ [15,16] ถึงแมวา
ความเขมขนของซัลไฟดที่ตรวจวัดไดจากการศึกษา
ในครั้งนี้จะมีคาต่ํากวาคาที่รายงานไววาสงผลกระทบ
ตอ พัฒนาการของพื ช [15,16] แตการศึกษาดังกลาว
เปนการศึกษาเฉพาะกับไมใหญเทานั้น
4.2 คุณ ภาพสิ่งแวดล อ มและการตอบสนอง
ของกลาไม
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอกลาไม Ye et al. [17]
แสดงให เ ห็ น ว า ความเค็ ม ส ง ผลกระทบต อ การงอก
การเจริญเติบโต และลักษณะทางสรีระของกลาไมปา
ชายเลน แตการตอบสนองตอความเค็มจะผันแปรไป
ตามชนิดของพันธุไม ซึ่งภายใตความเค็มตั้งแต 0-35
ppt พบวากลาไมแสมทะเล (Avicennia marina) มี
ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากที่สุด
รองลงไปได แ ก ก ล า ไม เ ล็ บ มื อ นาง (Aegiceras
corniculatum) และกลาไมเหงือกปลาหมอดอกมวง
(Acanthus ilicifolius) ตามลําดับ แสดงวาภายใต
สภาวะการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่ใกลเคียงกับระดับ
ความเค็มของน้ําทะเลปกติตามแนวชายฝง (0-35 ppt)
จะสงผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโตของ
กลาไมแสมทะเลนอยมาก ถึงแมวากลาไมแสมขาวจะ
เปนไมในสกุลเดียวกันกับแสมทะเลที่มีความทนทาน
ตอ การเปลี่ ย นแปลงความเค็ ม ก็ต าม แต ก ารที่ อั ต รา
รอดของกลาไมในแตละเดือนของแตละแปลงตัวอยาง
มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ
(p<0.01) แสดงวาการเปลี่ยนแปลงความเค็มสงผล
กระทบตออัตราการรอดของกลาไมแสมขาวในปา
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ในแตละแปลงตัวอยางลดลง แสดงวาความเค็มสงผล
กระทบต อ การรอดของกล า ไม แ สมขาวในพื้ น ที่
นอกจากนี้ อั ต ราการรอดของกล า ไม แ สมขาวมี
ความสัมพันธกับคา Eh และซัลไฟด โดยพื้นที่ที่มีคา
Eh ต่ําและมีซัลไฟดสูงจะมีอัตราการรอดของกลาไม
ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีคา Eh สูง และ
ซัลไฟดต่ํา แสดงวาความเค็ม Eh และซัลไฟดถือวา
เปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตออัตราการรอดของ
กลาไม การตอบสนองของกลาไมแสมขาวแสดงออก
ใหเห็นผานทางสัดสวนการสะสมมวลชีวภาพของราก
โดยสัดสวนมวลชีวภาพของรากจะลดลงในพื้นที่ที่มี
คา Eh ต่ํา ทําใหกลาแสมขาวสามารถทนตอสภาพ
แวดลอมในดินตะกอนแตละพื้นที่ไดแตกตางกันซึ่ง
ส ง ผลต อ อั ต ราการรอดของกล า ไม แ ละการเจริ ญ
เติบโตทดแทนภายในผืนปา

เปน ปริมาณที่ส ามารถตรวจวั ดไดในปาชายเลนอื่น
เชนกัน [3,4,5] ปริมาณซัลไฟดในระดับดังกลาวอาจ
ไมสามารถสงผลกระทบตอไมใหญได เนื่องจากไม
ใหญในสกุลแสม (Avicennia) จะมีการปรับตัวทาง
สรีระโดยมีโครงสรางของรากอากาศ (pneumatophore) ซึ่งการพัฒนาระบบราก (aerenchymatic tissue
system) ที่เกิดขึ้นทําใหออกซิเจนสามารถเคลื่อนที่
ผานทางเลนติเซล (lenticels) ที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ไปสูสวนของรากที่อยูใตดิน ซึ่งกลาไมจะไมพบการ
พัฒนาในสวนของระบบรากพิเศษเหลานี้หรือมีการ
พัฒนาไดไมดีเทาที่ควร จึงทําใหมีโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคา Eh และปริมาณ
ซัลไฟดในดินไดสูงกวาไมใหญ [20]

5. สรุปผล
โครงสรางและพัฒนาการของปาชายเลนแสม
ขาวสงผลตอสภาพแวดลอมภายในดินตะกอน โดยที่
ผืนปาที่มีอายุมากมีปริมาณสารอินทรียที่สะสมอยูใน
ดิ น ตะกอนมากกว า ผื น ป า ที่ มี อ ายุ น อ ย ซึ่ ง ส ง ผล
เกี่ ยวเนื่ องตอ ดัชนี คุณภาพของดินตะกอนและดัชนี
คุณ ภาพน้ํ า ในดิน ตะกอน โดยเฉพาะอยา งยิ่ง คา Eh
และซัลไฟด ปริมาณธาตุอาหารจําพวก NH4+ และ
PO43- มีคาสูงแสดงวาธาตุอาหารเหลานี้ไมไดเปนตัว
จํากัดการเจริญเติบโตของไมแสมขาวในพื้นที่ และ
กลาไมแสมขาวที่ขึ้นอยูบริเวณผืนปาที่มีอายุนอยจะมี
อัตรารอดสูงกวากลาไมที่ขึ้นอยูในผืนปาที่มีอายุมาก
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของพบวา ความ
เค็มที่ตรวจวัดไดมีความผันแปรอยูระหวาง 6-29 ppt
ซึ่งเปนระดับปกติที่ตรวจวัดไดในผืนปาชายเลนทั่ว ๆ
ไป และการเปลี่ยนแปลงคาความเค็มในแตละพื้นที่มี
ความแตกตางกันนอย แตคาความเค็มที่เพิ่มขึ้นตาม
ฤดูกาลกลับทําใหอัตราการรอดของกลาไมแสมขาว

6. คําขอบคุณ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
เปนอยางสูง ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย จนสํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยดี และขอ
แสดงความขอบคุ ณ มายั ง เจ า หน า ที่ จ ากสถานี วิ จั ย
ประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คุณกนกวรรณ ขาวดอน สําหรับความรวมมือ
ในการเก็บตัวอยางและการปฏิบัติงานในภาคสนาม
ตลอดจนการวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ
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