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ABSTRACT
 The  objectives  of  the  present  study  were  to  determine  the  quantitative  characteristics  
of  mangrove  forest  in  the  Prednai  community,  Trat  province,  including  the  important  value  
index,  biomass  and  litter  production.  The  results  showed  that  mangrove  forest  consisted  
of  10  species  with  a  diversity  index  of  0.56.  Ceriops  tagal  showed  the  highest  important  
value  index  of  86.55.  The  average  tree  density  was  2,977.78  trees/ha,  while  the  densities  
of  saplings  and  seedlings  were  7,222.22  and  8,333.33  trees/ha,  respectively.  The  average  
total  height  and  diameter  at  breast  height  of  trees  in  this  forest  were  7.40  m  and  9.31  cm,  
respectively.  The  total  aboveground  biomass  of  trees  was  113.70  ton/ha  with  the  litterfall  
production  of  8.75  ton/ha/yr.  The  highest  litterfall  was  found  in  November.  Calcium  
showed  the  highest  concentration  in  litter  while  phosphorus  showed  the  lowest  concentration.  
The  nutrients  lost  from  litterfall  were  equivalent  to  2.09,  0.87,  0.79,  0.45,  and  0.09  t/ha/yr  
for  calcium,  nitrogen,  magnesium,  potassium  and  phosphorus,  respectively.
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บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะเชงิปรมิาณของป่าชายเลนชมุชนบ้านเปรด็ใน  จงัหวดัตราด  
โดยการศึกษาดัชนีความส�าคัญมวลชีวภาพและปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช  ผลการศึกษา  พบว่า  ป่าชายเลน
ชุมชนบ้านเปร็ดใน  มีพรรณไม้จ�านวน  10  ชนิด  ค่าดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้เท่ากับ  0.56  พรรณไม้ที่มี
ดัชนีความส�าคัญสูงที่สุดคือ  โปรงแดง  (Ceriops  tagal)  มีค่าเท่ากับ  86.55  เปอร์เซ็นต์  ความหนาแน่นไม้ยืนต้นเท่ากับ  
2,977.78  ต้นต่อเฮกแตร์  ความหนาแน่นของไม้รุ่นรวมทุกชนิดเท่ากับ  7,222.22  ต้นต่อเฮกแตร์  และความหนาแน่น

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ของกล้าไม้รวมทุกชนิดเท่ากับ  8,333.33  ต้นต่อเฮกแตร์  ความสูงเฉลี่ยของพรรณไม้ทุกชนิดเท่ากับ  7.40  เมตร  
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของพรรณไม้ทุกชนิดเท่ากับ  9.31  เซนติเมตร  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นรวม
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ  113.70  ตันต่อเฮกแตร์  โดยมีอัตราการร่วงหล่นของซากพืชเท่ากับ  8.75  ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี  
อัตราการร่วงหล่นมากที่สุดในเดือน  พฤศจิกายน  ความเข้มข้นของสารอาหารในซากพืชที่ร่วงหล่นนั้นพบว่าร้อยละ
ความเข้มข้นของสารอาหารที่มีปริมาณมากที่สุดคือ  แคลเซียม  และ  น้อยที่สุด  คือ  ฟอสฟอรัส  ตามล�าดับ  คิดเป็น
ปริมาณสารอาหาร  แคลเซียม  ไนโตรเจน  แมกนีเซียมโพแตสเซียม  และฟอสฟอรัส  ที่อยู่ในซากพืชเท่ากับ  2.09,  

0.87,  0.79,  0.45  และ  0.09  ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี  ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ:  มวลชีวภาพ  ป่าชายเลน  ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช

ค�าน�า

 ป่าชายเลนเป็นป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบพบ

อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล  ซึ่งมีสังคมพืชขึ้นอยู่บนดินเลน

ตามแนวชายฝั่งทะเล  จะพบป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง

ทะเล  ปากแม่น�า้หรืออ่าว  จากการศึกษาของ  ธงชัย  และ  

จิรวรรณ  (2540)  พบพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย  

1.5  ล้านไร่  พบมากทีส่ดุในพืน้ทีภ่าคใต้ฝ่ังทะเลอนัดามนั

และพบน้อยที่สุดในภาคกลาง  ทั้งนี้ป่าชายเลนยังมี

ความส�าคัญในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ  สิ่งแวดล้อม  

ประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีหลายด้านท�าให้เกิดการ

บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อน�าไปท�าประโยชน์ในด้าน

การเกษตรกรรม  ท�าให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง  

 จากความส�าคัญของป่าชายเลนท�าให้มนุษย์

เห็นถึงผลกระทบของการลดลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน

จึงให้ความส�าคัญกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน  

และมกีารฟ้ืนฟูป่าชายเลนทีเ่ส่ือมโทรมจากการถกูท�าลาย  

ป่าชายเลนที่มีการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและประสบ

ความส�าเร็จในการฟื้นฟูคือป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ด

ในอ�าเภอเมอืง  จงัหวัดตราด  หลงัจากนัน้ในปี  พ.ศ.  2541  

จึงได้มีการจัดการป่าชายเลน  สร้างข้อตกลงในการใช้

ประโยชน์พื้นที่  (ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง

ภูมิภาคเอเชีย,  2550)  

 การศึกษาการประมาณผลผลิตในรูปของ

มวลชวีภาพ และปรมิาณการร่วงหล่น บรเิวณป่าชายเลน

ชุมชนบ้านเปร็ดใน  อ�าเภอเมือง  จังหวัดตราด  ท�าให้

ได้ข้อมูลเชิงปริมาณอันได้แก่  ลักษณะโครงสร้างป่า  

การเตบิโตท้ังทางด้านขนาดความโตทางเส้นผ่านศนูย์กลาง  

ความสูง  รวมถึงปริมาณมวลชีวภาพซึ่งจะสามารถใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีส่วนสนับสนุนต่อการศึกษาวิจัย

ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน  การศึกษาครั้งนี้ยัง

ท�าให้ทราบถึงผลผลิตมวลชีวภาพ  ปริมาณการร่วงหล่น

และสารอาหารในซากพืชที่ร่วงหล่นของป่าชายเลน

ชุมชนบ้านเปร็ดใน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการ

ป่าชายเลนรวมถึงการประเมินมูลค่าทางอ้อมของป่า

ชายเลนต่อไป วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อ

ศึกษาลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน  

บริเวณที่อยู่ระหว่างคลองที่  7  และ  คลองที่  8,  2)  เพื่อ

ศึกษาการเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของป่าชายเลน

ชมุชนบ้านเปร็ดใน และ 3) เพือ่ศกึษาปริมาณการร่วงหล่น

และสารอาหารในซากพืชของป่าชายเลนชุมชนบ้าน

เปร็ดใน

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา
 บ้านเปร็ดในตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วงน�้าขาว 

อ�าเภอเมือง  จังหวัดตราด  มีพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นป่า

สงวนแห่งชาติทั้งหมดประมาณ  12,000  ไร่  (ศูนย์ฝึก

อบรมวนศาสตร์ชมุชนแห่งภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก, 2550)  

ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเภาและป่าชายเลน

น�้าเชี่ยว  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ชายฝั่ง

ทะเลสลับกับลูกคลื่น  เอียงจากทิศตะวันออกไปยัง

ทิศตะวันตกซึ่งทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ลักษณะ
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ภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  เริ่ม

ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน  และฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม  

การวางแปลงทดลอง
 วางแปลงทดลองในป่าชายเลนชุมชนบ้าน

เปรด็ใน  โดยท�าการวางแนวส�ารวจ  1  แนว  เป็นแนวยาว

จากพืน้ดนิไปจนถงึฝ่ังทะเลเป็นระยะทาง  1.80  กโิลเมตร  

ในแนวส�ารวจ  ท�าการวางแปลงขนาด  10  x  10  เมตร  

โดยที่แต่ละแปลงมีระยะห่างกัน 100 เมตร รวมทั้งหมด  

18  แปลง  ที่มุมซ้ายของแปลงขนาด  10  x  10  เมตร  

ท�าการวางแปลงย่อยขนาด  5  x  5  เมตร  และ  1  x  1  

เมตร  ตามล�าดับ  

การเก็บข้อมูลโครงสร้างป่าและการเติบโตของ
ต้นไม้
 ในแปลงขนาด  10  x  10  เมตร  ท�าการวัด

ความโต  โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก  (diameter  

at  breast  height)  และวดัความสงูทัง้หมด  (total  height)  

ของไม้ยนืต้น (tree) ซึง่มขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก

มากกว่า  4.50  เซนติเมตร  ในกรณีของโกงกางให้

วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่ระดับ  20  เซนติเมตร  

เหนือคอราก (root collar) ติดหมายเลขไม้ยืนต้นทุกต้น

ในแปลง  ด้วยเทปพลาสติกเรียงหมายเลข  ในแปลง

ขนาด  5  x  5  เมตร  ท�าการนับจ�านวนและจ�าแนกชนิด

ของไม้รุน่ (sapling) ซึง่มขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอก

น้อยกว่า  4.50  เซนติเมตร  และแปลงขนาด  1  x  1  

เมตร  ท�าการนับจ�านวนและจ�าแนกชนิดของกล้าไม ้ 

(seedling)  ซึ่งมีขนาดความสูงน้อยกว่า  1.30  เมตร  

การศึกษาปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช
 ที่จุดกึ่งกลางแปลงทดลองทุกแปลง  ทั้งหมด

จ�านวน  18  แปลง  ท�าการวางกระบะรองรับซากพืช  

(litter  trap)  โดยกระบะรองรับซากพืชมีขนาด  1  x  1  

เมตร  และสูงจากพื้นดิน  1.30  เมตร  เก็บซากพืชที่ร่วง

หล่นในตะแกรงรองรับซากพืชทุกเดือน  เพื่อศึกษา

ปรมิาณซากพชืทีร่่วงหล่นในแต่ละเดอืน  เมือ่ท�าการเกบ็

มาแล้วช่ังน�า้หนักซากพืชในกระบะรองรับซากพืช น�าไป

อบในตู้อบที่อุณหภูมิ  85  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  48  

ชั่วโมง  บันทึกน�้าหนักแห้งของซากพืช

การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในซากพืชที่
ร่วงหล่น
 ท�าการสุ่มตัวอย่างซากพืชในกระบะรองรับ

ซากพชื ไปวเิคราะห์สารอาหารหลกั 5 ชนดิ คอืไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม  และ  แมกนีเซียม  

โดยการวิเคราะห์ไนโตรเจนใช้วิธีของ  Dumus  หรือ  

dry  combustion  ส่วน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  

แคลเซียม  และแมกนีเซียม  จะท�าการสกัดด้วยวิธี  Wet  

ashing  โดยท�าการวิเคราะห์  ฟอสฟอรัส  ตามวิธี  

Vanadomolybdateyellow color ด้วยเครือ่ง Spectrophotometer  

และวิเคราะห์โพแทสเซียม  แคลเซียม  และแมกนีเซียม  

โดยใช้เครื่อง  atomic  absorption  spectrophotometer  

(ทัศนีย์  และจงรักษ์,  2542)  เพื่อหาปริมาณสารอาหาร

ในซากพืช

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้วิเคราะห์

โดยใช้ Shannon – Weiner Index จากสูตร

เมื่อ H´ = ดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้

 Pi = สัดส่วนระหว่างจ�านวนต้นของพรรณไม้

   หนึง่ (i) ต่อจ�านวนต้นของพรรณไม้ทัง้หมด

   ในแปลง

 S = จ�านวนชนิดพรรณไม้ท้ังหมดในแปลงท่ี

   ศึกษา

 2. ดัชนีความส�าคัญ  (importance  value  index,  

IVI)  ค�านวณจากผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพัทธ ์ 

(relative density, RD) ความถีส่มัพทัธ์ (relative frequency,  

RF) และความเด่นสมัพัทธ์ (relative dominance, RD
o
) ดังนี้



Thai J. For. 31 (3) : 15-24 (2012)18

IVI  =  RD  +  RF  +  RD
o

2.1 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพรรณไม้แต่ละชนิด  

 (Relative  Density  :  RD)

 RD =
 จ�านวนต้นของพรรณไม้ชนิดนั้น 

x  100
   จ�านวนต้นไม้ทั้งหมดทุกชนิด

2.2 ความถี่สัมพัทธ์ของพรรณไม้แต่ละชนิด  (Relative  

 Frequency  :  RF)

 RF =
 ความถี่ของพรรณไม้ชนิดนั้น   

x  100
   ความถี่รวมของพรรณไม้ทุกชนิด

2.3 ความเด่นสมัพทัธ์ของพรรณไม้แต่ละชนดิ (Relative  

 Dominance  :  RD
o
)

 RD
o 

=
 พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ชนิดนั้น 

x  100
   พืน้ทีห่น้าตัดรวมของพรรณไม้ทกุชนดิ

 3. การประมาณมวลชวีภาพ  ใช้วธิกีารประเมนิจาก

สมการ  allometric  equation  โดยจ�าแนกตามชนิด

พรรณไม้ตามสมการ  ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง  (2551)  ได้รายงานไว้  โดยการใช้ข้อมลูความโต

และความสูงของต้นไม้ที่วัดได้มาแทนค่าในสมการ  

แล้วจงึท�าการประเมนิมวลชวีภาพของต้นไม้ต่อหน่วย

พื้นที่

 4. การประเมินปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดใน

ซากพืชโดยค�านวณจาก
  

ปริมาณสารอาหารในซากพืชชนิด  A  =  ความเข้มข้นของสารอาหารในซากพืช  x  มวลชีวภาพของซากพืช

ผลและวิจารณ์

ชนิดของพรรณไม้
 ชนิดพรรณไม้ยืนต้นที่พบในพื้นที่ท�าการ

ศึกษามีไม้ใหญ่จ�านวน10 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก 

(Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (R. mucronata) 

ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) ถั่วขาว (Bruguiera 

cylindrica) โปรงแดง (Ceriops tagal) ฝาดดอกขาว 

(Lumnitzera racemosa) ฝาดดอกแดง (L. littorea) ล�าแพน 

(Sonneratia  ovate)  แสมขาว  (Avicennia  alba)  และ  

แสมทะเล  (A.  marina)  ไม้รุ่นจ�านวน  9  ชนิด  ได้แก่  

โกงกางใบเล็ก  (R.  apiculata)  โกงกางใบใหญ่  (R.  

mucronata) ตะบนูขาว (Xylocarpus granatum)  ตะบนูด�า  

(X.  moluccensis)  ตาตุ่มทะเล  (E.  agallocha)  ถั่วขาว  

(B.  cylindrica)  โปรงแดง  (C.  tagal)  สมอทะเล  (Sapium  

indicum)  และแสมทะเล  (A.  marina)  และกล้าไม้

จ�านวน  4  ชนิด  ได้แก่  โกงกางใบเล็ก  (R.  apiculata)  

โกงกางใบใหญ่  (R.  mucronata)  ถัว่ขาว  (B.  cylindrica)  

และโปรงแดง  (C.  tagal)  จ�านวนพรรณไม้ทีพ่บในพืน้ที่

ศึกษามีน้อยกว่าพื้นที่ใกล้เคียงตัวอย่างเช่น  Aksornkoae  

(1976)  พบพรรณไม้ป่าชายเลนในท้องที่  อ�าเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุรี  จ�านวน  33  ชนิด  และ  จากการศึกษา

ของมุ่งรักษ์  (2550)  พบพรรณไม้ป่าชายเลนใน  อ�าเภอ

แหลมงอบ  จังหวัดตราด  จ�านวน  35  ชนิด  การที่

พรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในมี

น้อยกว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจาก  เป็นป่าที่เกิดจากการ

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อน�าไปท�า

นากุ้ง  และภายหลังจึงได้มีการปลูกเสริมโดยใช้กล้าไม้

ในพื้นที่ จึงท�าให้จ�านวนชนิดพรรณไม้มีน้อยโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจ�านวนชนิดของกล้าไม้

ความหลากชนิดของพรรณไม้
 จากการค�านวณค่าดัชนีความหลากชนิด

ของพรรณไม้โดยวิธี  Shannon-Wiener  Index  พบว่า  

ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในมีค่าความหลากชนิด

ของพรรณไม้เท่ากับ  0.56  แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ศึกษา

แห่งนีม้คีวามหลากชนดิของพรรณไม้ค่อนข้างต�า่  เพราะ

พรรณไม้ในแต่ละชนิดมีจ�านวนที่แตกต่างกัน  อย่างไร

ก็ตามค่าดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่
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ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในมีค่ามากกว่าในพื้นที่ป่า

ชายเลนฝั่งขวาปากแม่น�า้เพชรบุรี  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  0.44  

(ประธาน,  2548)  Shimwell  (1971)  ได้กล่าวว่าค่าดัชนี

ความหลากชนิดของพรรณไม้น้ัน  เป็นการรวมค่าความ

สม�า่เสมอ  และความมากมายของชนดิพรรณเข้าด้วยกนั  

ดังนั้นถ้าชนิดพรรณแต่ละชนิดมีจ�านวนใกล้เคียงกัน

ค่าดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้จะมีค่าสูง  แต่ถ้า

จ�านวนในแต่ละชนิดพรรณแตกต่างกันมากค่านี้จะต�า่

ความหนาแน่นของพรรณไม้

 1. ความหนาแน่นของไม้ยืนต้น

  พรรณไม้ยืนต้นบริเวณป่าชายเลนชุมชน

บ้านเปร็ดใน  มีความหนาแน่นของพรรณไม้ทุกชนิด

รวมเท่ากับ 2,977.78 ต้นต่อเฮกแตร์ พรรณไม้ที่มีความ

หนาแน่นมากที่สุดคือ  โปรงแดง  (C.  tagal)  มีความ

หนาแน่น  1,500  ต้นต่อเฮกแตร์  รองลงมาคือ  โกงกาง

ใบเล็ก  (R.  apiculata)  มีค่าความหนาแน่น  944.44  ต้น

ต่อเฮกแตร์ เมือ่เปรยีบเทยีบความหนาแน่นของไม้ยนืต้น

กับพื้นที่ใกล้เคียงพบว่ามีค่ามากกว่า  ทั้งนี้เนื่องจากป่า

ชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในถูกบุกรุกพ้ืนท่ีเม่ือมีการ

ฟื้นฟูจากมนุษย์จึงท�าให้มีต้นไม้เกิดข้ึนจ�านวนมาก  

แต่ต้นไม้มีขนาดค่อนข้างเล็กเนื่องจากหนาแน่นมาก  

พิพัฒน์  (2522)  ซึ่งได้ท�าการศึกษาที่  อ�าเภอเขาสมิง  

จงัหวดัตราด พบว่า ความหนาแน่นของไม้ยืนต้นเท่ากบั  

2,213  ต้นต่อเฮกแตร์  ส่วนในพื้นที่อ�าเภอขลุง  จังหวัด

จันทบุรี  มีความหนาแน่นของไม้ยืนต้นเท่ากับ  1,644  

ต้นต่อเฮกแตร์  (Aksornkoae,  1976)  

 2. ความหนาแน่นของไม้รุ่นและกล้าไม้

  ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน  

พบไม้รุ่นจ�านวน  9  ชนิด  มีความหนาแน่นของไม้รุ่น

ทุกชนิดรวมทั้งหมด  เท่ากับ  7,222.22  ต้นต่อเฮกแตร์  

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายชนิด  พบว่า  ไม้รุ่นที่มีความ

หนาแน่นมากที่สุด  คือ  โปรงแดง  (C.  tagal)  มีความ

หนาแน่นเท่ากับ  5,055.56  ต้นต่อเฮกแตร์  รองลงมา

คือ  โกงกางใบเล็ก  (R.  apiculata)  มีค่าความหนาแน่น

เท่ากับ  1,222.22  ต้นต่อเฮกแตร์  ในบริเวณที่มีไม้

ยืนต้นขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจะพบไม้รุ่นจ�านวนน้อย

เนื่องจากไม้ยืนต้นมีเรือนยอดปกคลุมติดต่อกันตลอด

พ้ืนท่ี  ท�าให้ไม้รุ่นไม่สามารถแก่งแย่งอาหารและ

แสงสว่างเพือ่ใช้ในการเตบิโต แต่จะพบไม้รุน่ในบรเิวณ

ทีไ่ม่มไีม้ยนืต้นปกคลมุหรอื มกีารกระจายของไม้ยนืต้น

น้อยเท่านั้น  ในอนาคตข้างหน้าหากไม่มีการจัดการทาง

วนวัฒนวิทยาสังคมป่าแห่งนี้คาดว่าจะยังคงมี  ความ

คล้ายคลึงกับสังคมป่าในปัจจุบันคือมี  โปรงแดง  

(C.  tagal)  เป็นองค์ประกอบหลัก  และรองลงมาคือ

โกงกางใบเล็ก  (R.  apiculata)  เนื่องจากไม่มีกล้าไม้

ชนิดอื่นสามารถแทรกขึ้นได้ในพื้นที่

 ส�าหรับกล้าไม้มีจ�านวนเพียง  4  ชนิด  ความ

หนาแน่นของกล้าไม้ทุกชนิดรวมกันเท่ากับ  8,333.33  

ต้นต่อเฮกแตร์  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายชนิดพบว่า

กล้าไม้ทีม่คีวามหนาแน่นมากทีส่ดุคอื โปรงแดง (C. tagal)  

มีความหนาแน่นเท่ากับ  6,111.11  ต้นต่อเฮกแตร ์ 

รองลงมาคือ  ถั่วขาว  (B.  cylindrica)  มีความหนาแน่น

เท่ากับ  1,111.11  ต้นต่อเฮกแตร์  จะเห็นได้ว่าในป่า

ชายเลนบริเวณที่ศึกษามีโปรงแดง  (C.  tagal)  ที่มีการ

เจริญทดแทนได้มากท่ีสุดและรองลงมาคือ  ถั่วขาว  

(B.  cylindrica)  โกงกางใบเล็ก  (R.  apiculata)  และ

โกงกางใบใหญ่  (R.  mucronata)  ตามล�าดับ  แต่การ

ทดแทนของกล้าไม้ของป่าชายเลนบริเวณนี้มีน้อยซึ่ง

เป็นผลเน่ืองมาจากป่าชายเลนบริเวณน้ีมีไม้ยืนต้นขึ้น

อยูอ่ยา่งหนาแนน่ท�าให้ความสามารถในการงอกของ

กล้าไม้มีน้อย  และเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แหลมงอบ  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดตราด  ซึ่งมีความหนาแน่นของไม้

รุ่นรวมทุกชนิดในแปลงท่ี  1  2  3  และแปลงท่ี  4  

(ป่าธรรมชาติ)  เท่ากับ  9,687.5  16,250  24,625  และ  

12,187.5  ต้นต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  ในขณะที่ความ

หนาแน่นของกล้าไม้รวมทุกชนิด  มีค่าเท่ากับ  4,050  

7,950  4,012.5  และ  4,650  ต้นต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  

(มุ่งรักษ์,  2550)
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คือ  โปรงแดง  (C.  tagal)  พิจารณาได้จากค่าดัชนีความ

ส�าคัญซึ่งมีค่าสูงสุด  แสดงว่า  โปรงแดง  (C.  tagal)  

เป็นพรรณไม้ที่มีจ�านวนและการกระจายมากที่สุดใน

พืน้ทีศ่กึษา  ทัง้นีเ้นือ่งจากภายหลงัจากทีพ่ืน้ทีป่่าชายเลน

ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมลงได้มีการฟื้นฟูพื้นที่โดยน�า

เอาโปรงแดงมาปลูกดังน้ันจึงท�าให้พ้ืนที่ป่าชายเลน

แห่งน้ีมีพรรณไม้โปรงแดงมากท�าให้โปรงแดงมีค่า

ดัชนีความส�าคัญของไม้ยืนต้นมากกว่าไม้ชนิดอื่น

 ดัชนีความส�าคัญของไม้ยืนต้น

 เมื่อพิจารณาดัชนีความส�าคัญของพรรณไม ้ 

พบว่าพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญของพรรณไม้

สูงที่สุดคือ  โปรงแดง  (C.  tagal)  รองลงมาคือ  โกงกาง

ใบเลก็  (R.  apiculata)  มีค่าดัชนีความส�าคัญของพรรณไม้  

เท่ากับ  86.55  และ  55.09  ตามล�าดับ  (Table  1)  ชนิด

พรรณไม้ทีม่อิีทธิพลต่อพืน้ทีศ่กึษาน้ีเป็นชนดิพรรณไม้

ที่สามารถขึ้นอยู่และตั้งตัวได้ดีกว่าชนิดพรรณไม้อื่น  

Table 1 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value 
 index (IVI) of  Prednai Community Mangrove Forest in Trat province.

 การเติบโตของพรรณไม้

 จากการศึกษาค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลาง

และความสูงของไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ีป่าชายเลนชุมชน

บ้านเปร็ดในทั้ง  10  ชนิด  พบว่า  มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ  

7.40  เมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเท่ากับ  9.31  

เซนติเมตร  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความสูงและ

เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยพบว่าต้นแสมขาวมี

การเตบิโตมากทีส่ดุโดยมค่ีาความสงูเฉลีย่เท่ากบั  9  เมตร  

เส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอกเฉลีย่ เท่ากบั 11.14 เซนตเิมตร  

รองลงมาคือ ตาตุ่มทะเล มีค่าเฉลี่ยของความสูงเท่ากับ  

8  เมตร  แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย  มากกว่า

แสมขาว  โดยมีค่าเส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอกเฉล่ียเท่ากบั  

11.26  เซนติเมตร  พรรณไม้ที่มีการเติบโตน้อยที่สุดคือ  

ฝาดดอกขาว  มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ  7.46  

เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 เมตร  ส�าหรับ

ต้นไม้ขนาดใหญ่เช่น  ต้นล�าแพน  (Sonneratia  ovata)  

นั้นส่วนมากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ก่อนที่จะมีการ

ปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า  ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กส่วนมาก

เป็นต้นไม้ที่ปลูกเสริมเข้ามาภายหลังดังรายละเอียด

ใน  Table  2

 3. มวลชีวภาพของพรรณไม้

  จากการประเมินมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน

ของไม้ยืนต้นในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน  โดยใช้

สมการ allometric equation ของกรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง (2551) ได้ผลการประเมนิดงันี ้มวลชวีภาพรวม  

มค่ีาเท่ากบั  113.70  ตนัต่อเฮกแตร์  เป็นมวลชวีภาพของ

ล�าต้น  กิ่ง  และใบ  มีค่าดังนี้  68.92,  30.99  และ  12.33  

ตันต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  มีเพียงโกงกางใบเล็กและ

โกงกางใบใหญ่ท่ีมีรากค�้าจุนคิดเป็นมวลชีวภาพเท่ากับ  
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1.29 และ 0.26 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ โดยพรรณไม้

ทีม่ปีรมิาณมวลชวีภาพสงูสดุได้แก่  โปรงแดง  (C.  tagal)  

และพรรณไม้ที่มีมวลชีวภาพน้อยที่สุดคือ ฝาดดอกแดง  

(L. littorea) มีค่ามวลชีวภาพเท่ากับ 44.85 และ 0.18  ตัน

ต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ (Table 3) โปรงแดงมีมวลชีวภาพ

มากกว่าพรรณไม้ชนิดอื่นๆ  สอดคล้องกับค่าดัชนีความ

ส�าคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากโปรงแดงเป็นพรรณไม้ท่ีได้มี

การน�ามาปลูกเสริมหลังจากที่พ้ืนที่ถูกท�าลายเนื่องจาก

การท�าไม้  ท�าให้มีต้นโปรงแดงมาก  จึงท�าให้ผลิตเมล็ด

ได้มากเกิดการเจริญทดแทนตามธรรมชาติได้ดี  จาก

ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มวลชีวภาพของไม้ยืนต้น

มีค่าใกล้เคียงกับ  การศึกษาของ  ปฎิมาพร  (2545)  ที่

สวนศึกษาธรรมชาติวิทยาป่าชายเลน  จังหวัดพังงา  

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพ

ของล�าต้น  กิ่ง  และใบ  จ�านวน  65  25  และ  14  ตัน

ต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ

Table 2 Total number and average and maximum growth of trees in  Prednai Community 
 Mangrove Forest in Trat province.

Table 3 Biomass production in Prednai Community Mangrove Forest in Trat province.

 4. การร่วงหล่นของซากพืช

  ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่า

ชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในในระยะเวลา  1  ปี  พบว่า  

มีอัตราการร่วงหล่นของซากพืชเท่ากับ  8.75  ตันต่อ
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เฮกแตร์ต่อปี  เมื่อแยกเป็นรายเดือน  พบว่า  การร่วง

หล่นของซากพืชมากที่สุดใน  เดือนพฤศจิกายน  โดย

มีปริมาณการร่วงหล่นเท่ากับ  1.08  ตันต่อเฮกแตร์  

คิดเป็นร้อยละ  12.45  รองลงมาคือ  เดือนสิงหาคม  มี

ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชเท่ากับ  1.03  ตันต่อ

เฮกแตร์  คิดเป็นร้อยละ11.85  (Figure  1)  เมื่อเปรียบ

เทียบผลผลิตซากพืชกับป่าชายเลนในพื้นที่ใกล ้

เคียง  เช่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  พบอัตราการร่วง

หล่นเท่ากับ  9.31  ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี  (Aksonkoae  

and  Khemnark,  1984)  ในพื้นที่ป่าชายเลน  บริเวณ

โครงการจัดการน�้าเสีย  จังหวัดสมุทรปราการ  มีอัตรา

การร่วงหล่นในสังคม  แสมขาว  แสมขาว-แสมทะเล  

และ  แสมทะเล  เท่ากับ  10.65  21.86  และ  15.39  ตัน

ต่อเฮกแตร์ต่อปี  ตามล�าดับ  (นันทวรรณ,  2544)  ส่วน

วิจารณ์  (2548)  ศึกษาผลผลิตของซากพืช  ในพื้นที่นา

กุ้งร้าง  อ�าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ของไม้

โกงกางใบใหญ่  อายุ  2  3  4  5  และ  6  ปี  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  2.56  3.16  5.66  8.47  และ  8.96  ตันต่อ

เฮกแตร์  ตามล�าดับ  โดยการร่วงหล่นของซากพืชจะ

เพ่ิมขึ้นเม่ือมีอายุมากขึ้นปริมาณการร่วงหล่นของซาก

พืชในป่าแต่ละชนิดนั้นยังขึ้นอยู่กับ  ภูมิประเทศ  ภูมิ

อากาศ  และ  ความหนาแน่นของหมู่ไม้  อีกด้วยซึ่ง

ต้นไม้ในป่าเขตร้อนช้ืนนั้นจะมีการร่วงหล่นตลอดทั้ง

ปี  และอัตราการร่วงหล่นมักจะสูงในช่วงฤดูร้อนและ

ฤดูแล้ง  คือ  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมีนาคม  

(Klinge,  1974)  สนิท  (2542)  กล่าวไว้ว่าอัตราการ

ร่วงหล่นของใบไม้ในป่าชายเลน  มีปริมาณใกล้เคียง  

กับอัตราการร่วงหล่นของซากพืชที่อยู่ในป่าบก  

Figure  1 Litterfall production in Prednai Community Mangrove Forest in Trat province.

ปริมาณสารอาหารในซากพืชที่ร่วงหล่น
 ความเข้มข้นของสารอาหารในซากพืชที่

ร่วงหล่นบริเวณป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน  นั้นมี

ความแตกต่างกัน  โดยพบว่า  แคลเซียม  มีร้อยละความ

เข้มข้นมากที่สุด  4.63  คิดเป็นปริมาณสารอาหารใน

ซากพืชที่ร่วงหล่นเท่ากับ  2.09  ตันต่อเฮกแตร์ต่อป ี 

ส�าหรับ  ไนโตรเจน  แมกนีเซียม  โพแตสเซียม  และ

ฟอสฟอรสั  มร้ีอยละความเข้มข้นของสารอาหารเท่ากบั  

1.04  0.98  0.83  และ  0.12  คิดเป็นปริมาณสารอาหาร

ในซากพืชที่ร่วงหล่นเท่ากับ  0.87  0.79  0.45  และ  

0.09  ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี  ตามล�าดับ  เมื่อเปรียบเทียบ

การศึกษาครั้งนี้กับพื้นที่อื่นๆ  เช่นพื้นที่จังหวัดระนอง

พบว่าปรมิาณสารอาหาร แคลเซยีม มมีากทีส่ดุ รองลงมา

ได้แก่  ไนโตรเจน  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  และ  

ฟอสฟอรัส ตามล�าดับ (บ�ารุง, 2526) ปริมาณสารอาหาร

เหล่านี้จะถูกย่อยสลายไปโดยจุลินทรีย์ เป็นสารอาหาร

ในดินส�าหรับต้นไม้ใช้ในการเติบโตต่อไป แต่เนื่องจาก

ระบบป่าชายเลนมีคลื่นและกระแสน�้า ท�าให้สารอาหาร

บางส่วนถูกพัดพาออกไปจากพื้นที่  ในขณะเดียวกัน

สารอาหารบางส่วนก็ถูกพัดเข้ามาในพื้นที่ด้วยเช่นกัน 
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สรุป

 จากการศึกษามวลชีวภาพ  และปริมาณการ

ร่วงหล่นของซากพืช  ในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน  

จังหวัดตราด  ได้ผลการทดลองดังนี้

 1. ชนิดพรรณไม้  ประกอบด้วยไม้ยืนต้น

จ�านวน  10  ชนิด  ไม้รุ่นจ�านวน  9  ชนิด  และกล้าไม้

จ�านวน 4 ชนดิ ความหลากชนดิของพรรณไม้มค่ีาเท่ากบั  

0.56  มีความหนาแน่นของไม้ยืนต้น  ไม้รุ่นและกล้าไม ้ 

เท่ากับ 2,977.78 7,222.22 และ 8,333.33 ต้นต่อเฮกแตร์  

ตามล�าดับ  ดัชนีความส�าคัญของพรรณไม้  สูงที่สุดคือ  

โปรงแดง  (C.  tagal)  มีค่าเท่ากับ  86.55  น้อยที่สุดมี

ด้วยกัน  2  ชนิด  คือ  ฝาดดอกแดง  (L.  littorea)  และ  

แสมขาว  (A.  alba)  มีค่าเท่ากับ  8.49  

 2. การเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ย  เท่ากับ  

7.40  เมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย  เท่ากับ  

9.31  เซนติเมตร  พรรณไม้ที่มีความสูงมากที่สุด  คือ  

แสมขาว  มีความสูงเท่ากับ  9  เมตร  ส่วนพรรณไม้ที่มี

เส้นผ่านศนูย์กลางเพยีงอกมากทีส่ดุคอื ล�าแพน มเีส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพียงอก  เท่ากับ  11.26  เซนติเมตร  จะเห็น

ได้ว่า ล�าแพน (S.  ovata) และแสมขาว (A.  alba) นั้นมี

ขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากเป็นต้นไม้

เดิมที่มีอยู่ในแปลงก่อนที่จะมีการฟื้นฟูพื้นที่  ส่วนต้น

ที่มีขนาดล�าต้นเล็กน้ันส่วนมากเป็นต้นไม้ท่ีได้มีการ

ปลูกเสริมเข้ามาภายหลัง

 3. ผลผลติมวลชวีภาพพบว่า  โปรงแดง  มมีวล

ชีวภาพรวมมากที่สุด  คือ  113.70  ตันต่อเฮกแตร์

โดยโปรงแดง  มีผลผลิตมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ  

44.85 ตันต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือโกงกางใบเล็ก เท่ากับ  

41.05  ตันต่อเฮกแตร์

 4. อตัราการร่วงหล่นของซากพชืเท่ากบั  8.75  

ตนัต่อเฮกแตร์ต่อปี  โดยมปีรมิาณการร่วงหล่นมากทีส่ดุ

ในเดือนพฤศจิกายน  ความเข้มข้นของสารอาหารใน

ซากพืชที่ร่วงหล่นที่มีปริมาณมากที่สุด  คือ  แคลเซียม

และ  ที่มีปริมาณน้อยที่สุด  คือ  ฟอสฟอรัส  ปริมาณ

สารอาหารท่ีสูญเสียเนื่องจากการร่วงหล่นเป็นซากพืช  

ส�าหรับ แคลเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม โพแตสเซียม  

และฟอสฟอรัส  นั้นมีปริมาณของสารอาหารเท่ากับ  

2.09,  0.87,  0.79,  0.45  และ  0.09  ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี  

ตามล�าดับ

ค�านิยม

 การศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพ และปริมาณ

การร่วงหล่นของซากพืช ในป่าชายเลนชุมชนบ้าน

เปร็ดใน จังหวัดตราด ได้รับทุนในการท�าวิทยานิพนธ์

จาก ASEAN-Korea Environmental Cooperation 

Project (AKECOP)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  2551.  ความหลาก

 ชนิดของพรรณไม้ทางชีวภาพในป่าชายเลน

 ภาคใต้ตอนบน.  พมิพ์ครัง้ที ่ 2.  กรมทรพัยากร

 ทางทะเลและชายฝั่ง.  กรุงเทพฯ. 

ทัศนีย์  อัตตะนันท์  และจงรักษ์  จันทร์เจริญสุข.  2542.  

 แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบัติการ  การวิเคราะห์

 ดินและพืช.  ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.

ธงชัย  จารุพพัฒน์  และจิรวรรณ  จารุพพัฒน์.  2540.  
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 ในการติดตามสภาพความเปลี่ยนแปลงพืน้ที่

 ป่าชายเลนของประเทศไทย.  ส�านักวิชาการ

 ป่าไม้.  กรมป่าไม้,  กรุงเทพฯ.

นันทวรรณ  ประเสริฐ.  2544.  ลักษณะโครงสร้างและ

 การหมนุเวยีนสารอาหารในป่าชายเลน บรเิวณ

 โครงการจดัการน�า้เสยี จงัหวดัสมทุรปราการ.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยเกษตร

 ศาสตร์.  

บ�ารุง  คูหา.  2526.  ผลผลิตและอัตราการสลายตัวของ

 ซากพืชในป่าชายเลนบริเวณใกล้พื้นที่ท�า

 เหมืองแร่  และป่าชายเลนธรรมชาติ  จังหวัด

 ระนอง. วทิยานพินธ์ปรญิญาโท,  มหาวทิยาลยั

 เกษตรศาสตร์.
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ปฎิมาพร  ผ่องสุขสวัสดิ์.  2545.  การประมาณมวล

 ชีวภาพของไม้ยืนต้นในสวนศึกษาธรรมชาติ

 วิทยาป่าชายเลน  จังหวัดพังงา.  วิทยานิพนธ์

 ปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประธาน  สงัวรณ์.  2548.  ลกัษณะโครงสร้างป่าชายเลน
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 โครงสร้างของป่าชายเลนภายหลังสัมปทาน

 การท�าไม้ในอ�าเภอเมืองตราดและอ�าเภอ

 แหลมงอบ  จังหวัดตราด.  วิทยานิพนธ์

 ปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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 อ�าเภอดอนสกั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน,ี  น.  133-

 141.  ใน  การประชุมวิชาการระบบนิเวศป่า

 ชายเลนแห่งชาติ  “ป่าชายเลน:  รากฐาน

 เศรษกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง”  วันที่  

 12 - 14  กันยายน  พ.ศ.  2550  ณ  โรงแรม

 ฮอลลิเดย์  อินน์  รีสอร์ท  รีเจ้นท์บีช  ชะอ�า  

 จังหวัดเพชรบุรี.  ส�านักงานคณะกรรมการ

 วิจัยแห่งชาติ,  กรุงเทพฯ.

สนิท  อักษรแก้ว.  2542.  ป่าชายเลน  นิเวศวิทยาและ

 ความส�าคัญ.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 กรุงเทพฯ.

Aksornkoae  S.  1976.  Structure  of  Mangrove  

 Forest  at  Amphoe  Khluong,  Changwat,  

 Chantaburi, Kasetsart University, Bangkok.

Aksornkoae,  S.  and  C.  Khemnark.  1984.  Nutrient  

 cycling  in  mangrove  forest  of  Thailand,  

 pp.  545-577.  In  E.  Soepadmo,  A.N.  Rao  

 and  D.J.  Mcintosh  eds..  Proc.  Asian  Symp.  

 Mangrove  Environ.  Res.  Mange.  Univ.,  

 Malaya,  Kuala  Lumpur.

Klinge, H. 1974. Litter Production on Tropical 

 Ecosystems. IBP-Synthesis  Meeting  Kuala  

 Lumpur.  (Mimeographed)

Shimwell,  D.W.  1971.  The  Description  and  

 Classification  of  Vegetation.  Sidgwick  

 and  Jackson,  London. 




