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เจริญเติบโตของไม3โกงกางใบใหญ� ท่ีเหลืออยู�ภายหลังการตัดสางขยายระยะ ในแปลงท่ีปลูกห�างระยะ 1.0x1.0 
เมตร และได3รับการตัดสางขยายระยะในระดับ 50%-75% จะมีการเจริญเติบโต ในรูปของความโตของลําต3น
และความสูง มากกว�าแปลงควบคุมท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะ แต�ในระยะปลูกท่ีแคบ 0.5x0.5 เมตร แปลง
ควบคุมท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะ จะมีการเจริญเติบโตทางด3านความสูง ดีกว�าแปลงท่ีได3รับการตัดสางขยาย
ระยะทุกระดับ ด3านปริมาตรไม3และปริมาณมวลชีวภาพรวม ของแปลงปลูกไม3โกงกางใบใหญ� มีแนวโน3มลดลง
ในแปลงท่ีทําการการตัดสางขยายระยะปานกลาง 50% และระดับหนัก 75% ในส�วนของปริมาณกล3าไม3ท่ีเกิด
จากการสืบพันธุ ตามธรรมชาติ จะมีปริมาณมากข้ึนในแปลงท่ีมีการตัดสางระดับปานกลาง 50% และระดับ
หนัก 75% ในส�วนของปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเปQนต�อพืชท้ังหมด 5 ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ปรากฏว�า ปริมาณธาตุอาหารหลักใน
แปลงตัวอย�างท่ีได3ผ�านการตัดสางขยายระยะในระดับความหนักเบาต�างๆ กันและแปลงควบคุมท้ังสองระยะ
ปลูก ไม�มีความแตกต�างกันอย�างชัดเจน ส�วนทางด3านความหลากหลายของสัตว หน3าดิน พบว�าแปลงท่ีมีการตัด
สางขยายระยะระดับเบา 25% ถึงระดับกลางคือ 50% ท้ังสองระยะปลูกมีจํานวนของสัตว หน3าดิน ค�าดัชนี
ความมากชนิด และความหนาแน�นเฉลี่ยสูงกว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับหนักคือ 75% และแปลง
ควบคุมท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะ 

คําสําคัญ: การตัดสางขยายระยะ การเจริญเติบโต มวลชีวภาพ อินทรียวัตถุ สัตว หน3าดิน  
 ปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบน  
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Study on effects of thinning after 5-year period on growth, biomass,  
natural regeneration, organic matters and diversity of benthic fauna  

in Kung Krabaen bay mangrove forest 

Somchai Ditsorn* 

Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

 

Abstract 

Study on effects of thinning after 5-year period on diversity of benthic fauna, natural 
regeneration, growth, biomass and organic matters in Kung Krabaen bay mangrove forest was 
conducted in Rhizophora apiculata plantation planted in 1992. The study was made during 
June 2012 to May 2013. Thinning were made when the trees were fifteen years of age and 
made in 3 categories, i.e. 25%, 50%, 75% and including control (no thinning).  Results of the 
study showed that diameter and height growth of 1.0x1.0 m spacing plantations which were 
thinned out at 50% 75% was distinctively higher than that of control but with narrower 
spacing, i.e. 0.5x0.5 m, height growth of the control was higher than that of thinned plots at 
every level. Total wood volume and biomass of 50% and 75% thinned plots tend to 
decrease noticeably. Number of natural seedlings increased in 50% and 75% thinned plots. 
No distinctive differences of 5 essential elements, i.e. nitrogen (N), phosphorus (P), potassium 
(K), calcium (C) and magnesium (Mg), were observed among the thinned and control plots of 
the two spacing.  However, marked differences in diversity of benthic fauna were found in 
terms of amount, species richness and density. It was indicated that in 25% and 50% 
thinned plots were higher than that of 75% and control plots. 

Keywords: thinning, growth, biomass, organic matters, benthic fauna,  
 Kung Krabaen bay mangrove forest 
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คํานํา 

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว ได3เสด็จพระราชดําเนินในพิธีน3อมเกล3าฯ ถวายโครงการปลูกปhา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ป>ท่ี 50 ในส�วนของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ณ พ้ืนท่ีปhาชายเลนแปลงปลูกปhา FPT.29 และ 
29/3 ในเขตปhาสงวนแห�งชาติ ปhาคลองเก�า-คลองคอย ท3องท่ี ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ  พระองค ทรงมีกระแสรับสั่งเก่ียวกับงานด3านปhาไม3ท่ีเก่ียวข3องกับปhาชายเลน ดังนี้ “พ้ืนท่ีปhา
ชายเลนท่ีปลูกมาแล3ว ถ3าแน�นเกินไป แสงแดดส�องลงไม�ถึง ไม�มีออกซิเจนในน้ํา สัตว น้ําไม�สามารถอยู�อาศัยได3 
จําเปQนต3องตัดสาง และไม3ท่ีตัดสางออกให3นําไปเผาถ�านหรือใช3ประโยชน อย�างอ่ืน” 

 พระราชดํารัสข3างต3นนี้แสดงให3เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด3านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล3อม ทรงเข3าพระราชหฤทัยอย�างลึกซ้ึง ในทฤษฎีความสมดุลของธรรมชาติ ของระบบนิเวศปhาชาย
เลน ท่ีเปรียบเสมือนบ3านอันเปQนแหล�งกําเนิด ถ่ินท่ีอยู� แหล�งอาหาร ท่ีอุดมสมบูรณ ของสัตว น้ําและสรรพชีวิต
ท้ังหลาย ท่ีอาศัยอยู�และมีความสัมพันธ กันอย�างสลับซับซ3อนและอย�างสมดุล ของดิน น้ํา อากาศ รวมไปถึงพืช
พรรณต�างๆ รวมถึงทรงมีวิธีคิดอย�างองค รวม ทรงเข3าพระราชหฤทัยสิ่งต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย�างเปQนระบบครบ
วงจร เช�น เม่ือตัดฟ~นไม3ในสวนปhาชายเลนท่ีข้ึนอยู�อย�างหนาแน�นจนเรือนยอดเบียดเสียดกันออกบ3าง เพ่ือให3
แสงแดดส�องลงไปยังพ้ืนปhา เพ่ือช�วยให3สัตว น้ําได3ออกซิเจนท่ีเกิดจากการสังเคราะห แสงของพวกแพลงก ตอน
พืช และพืชน้ํา รวมไปถึงระบบรากหายใจของต3นไม3ปhาชายเลน และยังทรงพระราชทานแนวทางด3านการนําไม3
ท่ีตัดสาง ออกไปใช3ให3เกิดประโยชน ทางเศรษฐกิจ เช�น นําไปเผาถ�าน หรือใช3ประโยชน อย�างอ่ืน ซ่ึงถ�านท่ีได3จาก
ไม3โกงกางหรือจากไม3ปhาชายเลนชนิดอ่ืนๆ นับเปQนถ�านท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง เปQนท่ีนิยมใช3กันมาต้ังแต�อดีต
จนถึงป~จจุบัน จึงกล�าวได3ว�าพระราชดํารัสท่ีเก่ียวข3องกับการตัดสางขยายระยะต3นไม3ดังกล�าว เปQนประโยชน 
อย�างยิ่งต�อเจ3าหน3าท่ีปhาไม3และเกษตรกรผู3มีอาชีพปลูกปhาชายเลน ตลอดจนผู3ท่ีเก่ียวข3อง ควรน3อมนําไปปฏิบัติ 
เพราะเรื่องของการตัดสางขยายระยะเปQนปรัชญาของการจัดการพ้ืนท่ีสวนปhาหรือพ้ืนท่ีปhาเพ่ือให3เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย�างชาญฉลาด (wise used of land) และยังสอดคล3องกับหลักวิชาวนศาสตร ด3าน
การจัดการทรัพยากรปhาไม3อย�างยั่งยืน (sustained yield) อีกด3วย 
 ศูนย ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอท�าใหม� 
จังหวัดจันทบุรี ในฐานะเปQนต3นแบบของความสําเร็จในด3านการอนุรักษ และการจัดพ้ืนท่ีปhาชายเลนท่ีเสื่อม
โทรม ให3ฟ��นคืนสู�ความอุดมสมบูรณ อย�างมีประสิทธิภาพ พิจารณาเห็นว�าเพ่ือเปQนการสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว เก่ียวกับเรื่องการตัดสางขยายระยะต3นไม3ปhาชายเลนท่ีปลูกมานานแล3ว จึงได3
ทําการศึกษาทดลองก่ึงสาธิต ในการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�เม่ือป> พ.ศ.2550 เพ่ือศึกษาระดับ
ความหนักเบาในการตัดสางขยายระยะท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาในครั้งนั้น เม่ือเวลาผ�านไป 5 ป> พบว�า การตัด
สางขยายระยะออกเพียง 25% เปQนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากความชุกชุมและความหลากหลายของ
สัตว หน3าดิน และอัตราการเจริญเติบโตของไม3ท่ีเหลืออยู�ในแปลงตัดสาง มีค�าสูงกว�าแปลงท่ีตัดสางขยายระยะ
ออกในระดับกลาง 50% และระดับหนัก 75% (การันต  และ ธนพล, 2552) แต�เม่ือเวลาผ�านไป 5 ป> พบว�า
บริเวณพ้ืนท่ีปhาโกงกางใบใหญ�ท่ีได3ทําการตัดสางขยายระยะไม3ออกไปตามความหนักเบาต�างๆ กันนั้น ได3มี
ลูกไม3ปhาชายเลนข้ึนกระจายท่ัวไป ในบริเวณช�องว�างของพ้ืนท่ีปhา ท่ีมีการตัดสางไม3ออกไป นอกจากนี้ยังเกิด
การการหมุนเวียนของธาตุอาหาร และอินทรียสารท่ีเกิดจากการผุสลายของตอไม3ท่ีเหลืออยู� รวมท้ังแร�ธาตุท่ีพัด
พามาจากทะเล และอินทรียสารท่ีเกิดจากน้ําท้ิงจากนากุ3งท่ีได3รับการบําบัดแล3ว จึงเปQนแหล�งอาหารหรือต3น
กําเนิดของห�วงโซ�อาหารท่ีชักนําให3สัตว น้ําและสัตว หน3าดินเข3ามาหากินเปQนจํานวนมาก จึงสมควรท่ีจะ
ทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปhาท่ีได3ทําการตัดสางไปแล3วในช�วงระยะเวลาหนึ่ง  
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เปQนต3นว�าการเพ่ิมข้ึนของลูกไม3ท่ีเกิดจากการสืบพันธุ ตามธรรมชาติหลังการตัดสางขยายระยะ และการ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร รวมถึงความหนาแน�นและความชุกชุมของสัตว หน3าดิน ในแปลงท่ีได3ทําการตัดสาง
ขยายระยะในระดับความหนักเบาต�างๆ กัน เปรียบเทียบกับในแปลงท่ียังไม�ได3ทําการตัดสางขยายระยะ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศวิทยาอ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีแปลงทดลองเม่ือระยะเวลาผ�านไปเปQนเวลา 5 ป> 
ท้ังนี้เพ่ือเปQนการสืบสานและสนองพระราชดําริ  ท่ีเก่ียวข3องกับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว  เพ่ือให3ได3ทราบถึงผลดีของการตัดสางขยายระยะในรูปแบบของข3อมูลทาง
วิชาการ เพ่ือนําไปเปQนแนวทางปฏิบัติต�อไป 

วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตในรูปของความโต ความสูง ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาตร และกล3าไม3 
ของต3นไม3ท่ีคงเหลืออยู�ในแปลงศึกษาท่ีผ�านการตัดสางขยายระยะ ท่ีระดับความหนักเบาต�างๆ กันมาแล3วเปQน
ระยะเวลา 5 ป> 

2. เพ่ือศึกษาปริมาณธาตุอาหารบนพ้ืนดินเลนในแปลงศึกษาท่ีผ�านการตัดสางขยายระยะ ท่ีระดับ
ความหนักเบาต�างๆ กันมาแล3วเปQนระยะเวลา 5 ป>  

3. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว น้ําหน3าดิน ในแปลงศึกษาท่ีผ�านการตัดสาง
ขยายระยะ ท่ีระดับความหนักเบาต�างๆ กันมาแล3วเปQนระยะเวลา 5 ป> 

การตรวจเอกสาร 
นิเวศวิทยาและความสําคัญของปQาชายเลน 

ปhาชายเลน คือ สังคมของพืชซ่ึงข้ึนอยู�บนดินเลนตามแนวชายฝ~�งทะเล ปากแม�น้ํา ปากอ�าว ทะเลสาบ 
และเกาะในเขตร3อนและก่ึงร3อน พ้ืนท่ีระหว�างระดับน้ําทะเลข้ึนสูงสุดถึงระดับน้ําทะเลลงตํ่าสุด พืชพรรณส�วน
ใหญ�เปQนพวกท่ีมีใบเขียวตลอดป> ไม3ยืนต3นท่ีสําคัญ ได3แก� โกงกาง แสม ลําพู ลําแพน ถ่ัว โปรง พังกาหัวสุม 
ฝาด ตะบูน และตะบัน เปQนต3น แต�ท่ีพบเห็นข้ึนอยู�เปQนจํานวนมากและเปQนท่ีรู3จักของคนท่ัวไปคือไม3โกงกาง ท้ัง
โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ� ปhาชายเลนจึงมักมีอีกชื่อหนึ่งว�า ปhาโกงกาง หรือ mangrove forest (สนิท,  
2542)  

เก่ียวกับความสําคัญและประโยชน ของปhาชายเลนนั้น เปQนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปแล3วว�าปhาชายเลนเอ้ือ
ประโยชน ท้ังทางตรงและทางอ3อมต�อมนุษย และสิ่งแวดล3อมอย�างมหาศาล ประโยชน ในทางตรงท่ีเด�นชัดมาก
อย�างหนึ่งก็คือการใช3ทําฟ�นและถ�านซ่ึงให3ค�าความร3อนสูง มีข้ีเถ3าและลูกไฟน3อย ไม3โกงกางใบใหญ� 5 ตัน ให3ค�า
ความร3อนเท�ากับถ�านหิน 2-3 ตัน ผลพลอยได3ท่ีสําคัญจากการเผาถ�านอย�างหนึ่งก็คือน้ําส3มไม3 (wood vinegar) ซ่ึง
มีฤทธิ์เปQนกรดท่ีเรียกว�า pyroligneous acid รวมท้ังเมทธิลแอลกอฮอล และน้ํามันดิน นอกจากนี้เนื้อไม3ยังใช3
ในการก�อสร3าง ทําไม3เสาเข็ม เครื่องเรือน เครื่องมือการประมง และใช3ในอุตสาหกรรมชิ้นไม3สับ (wood chips) 
ฯลฯ (National Academy of Sciences, 1981) 

ทางด3านประมง ปhาชายเลนเปQนแหล�งอาหาร เศษไม3 ใบไม3 และส�วนต�างๆ ของพรรณไม3ปhาชายเลนท่ี
ร�วงหล�น เปQนแหล�งอาหารสําคัญของสัตว น้ํา ซ่ึงจะย�อยสลายเปQนสารอาหารให3กับกุ3ง หอย ปู ปลา สัตว หน3าดิน 
ซ่ึงจะเปQนอาหารของสัตว ขนาดใหญ�ในลําดับข้ันต�อไปของห�วงโซ�อาหาร เปQนท่ีอยู�อาศัยของสัตว น้ํา ธาตุอาหาร
อันอุดมสมบูรณ ในปhาชายเลนดึงดูดให3สัตว นานาชนิดเข3ามาอยู�อาศัยและหากินในปhาชายเลน บ3างเดินทางจาก
ทะเลลึกเข3ามาวางไข�และอนุบาลตัวอ�อน บ3างเข3ามาหากิน หรือบางชนิดอาศัยอยู�ในปhาชายเลนต้ังแต�เกิดจน
ตาย สัตว น้ําในปhาชายเลนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศคือ กุ3งกุลาดํา กุ3งแชบ�วย ปลากะพงขาว 
ปลานวลจันทร ทะเล ปูทะเลหรือปูดํา ปูแสม หอยนางรม หอยแมลงภู� เปQนต3น เปQนแหล�งอนุบาลสัตว น้ํา ซ่ึงปhา



5 

ชายเลนถือได3ว�ามีบทบาทสําคัญต�อการรักษากําลังผลิตของประมงชายฝ~�งและในทะเลลึกเพราะเปQนท้ังท่ีอยู�
อาศัย แหล�งอาหาร และอนุบาลสัตว น้ําวัยอ�อน (สนิท, 2542) 

ส�วนประโยชน ทางด3านสิ่งแวดล3อมนั้น ปhาชายเลนเปQนแนวกันคลื่นและลม แนวปhาชายเลนท่ีก้ัน
ระหว�างแผ�นดินกับทะเลช�วยลดแรงปะทะของคลื่นลมให3อ�อนกําลังลง พร3อมกับรากท่ียึดดินไว3อย�างเหนียวแน�น 
ช�วยป�องกันการกัดเซาะของแผ�นดินไม�ให3พังทลายไปกับน้ําทะเล ช�วยเก็บกักตะกอน และช�วยชะลอความเร็ว
ของลมพายุให3ลดลงก�อนจะข้ึนสู�ฝ~�ง มิให3เกิดความเสียหายร3ายแรงต�อท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีทํากินของชุมชนท่ีต้ัง
ถ่ินฐานในบริเวณใกล3เคียงกับปhาชายเลน ช�วยฟอกอากาศ ในขณะท่ีใบของพรรณไม3ปhาชายเลนทําหน3าท่ีของ
ผู3ผลิตของระบบนิเวศ โดยการดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย มาใช3เปQนพลังงานเริ่มต3นในการสังเคราะห 
แสง เปลี่ยนน้ําและก�าซคาร บอนไดออกไซด จากอากาศซ่ึงเปQนอาหารของพืช แล3วปลดปล�อยก�าซออกซิเจนซ่ึง
จําเปQนต�อสิ่งมีชีวิตออกมา ใน 1 ป> โกงกางใบใหญ� 1 ไร� สามารถดูดก�าซคาร บอนไดออกไซด ได3มากกว�า 9 ตัน 
และปลดปล�อยก�าซออกซิเจนได3มากถึง 7 ตัน ปhาชายเลนจึงเปQนเสมือนปอดของมนุษย หรือโรงฟอกอากาศขนาดใหญ�
ท่ีทํางานอย�างต�อเนื่อง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรุงเทพมหานคร, 2548) 

การปลูกและการจัดการสวนปQาชายเลน 
ป~ญหาการลดลงของพ้ืนท่ีและความเสื่อมโทรมท่ีเกิดข้ึนกับระบบนิเวศปhาชายเลน ทําให3การจัดการ

ในช�วงกว�า 10 ป> ท่ีผ�านมาให3ความสําคัญกับการปลูกเพ่ืออนุรักษ และฟ��นฟูสภาพปhาชายเลนท่ัวประเทศ 
ภาครัฐได3ดําเนินการปลูกฟ��นฟูปhาชายเลนครั้งแรกในป> พ.ศ. 2462 ท่ี อําเภอบ3านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต�อมา
การปลูกฟ��นฟูปhาชายเลนได3รับความสนใจจากหน�วยงานต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน มีการส�งเสริมการปลูกปhาใน
ภาคเอกชน โครงการปลูกปhาชายเลนโดยความร�วมมือกับองค กรต�างๆ ของประเทศญ่ีปุhน รวมถึงโครงการปลูก
ปhาชายเลนตามโครงการปลูกปhาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือฟ��นความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรปhาชายเลนท้ัง
ประเทศ (จิตต  และวิพักตร , 2540) 

ผลจากการปลูกฟ��นฟูนอกจากเปQนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปhาชายเลน ทําให3ความอุดมสมบูรณ ของธาตุอาหารใน
ดินเพ่ิมข้ึนแล3ว ระบบรากท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดจนร�มเงาจากเรือนยอดไม3ยังช�วยบดบังแสง ช�วยรักษาความชุ�มชื้นของ
ดิน ตลอดจนทําให3เกิดความหลากหลายของสภาพแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว น้ํา (ณิฏฐารัตน , 2540ก; 2540ข) 
กล�าวถึงผลของการปลูกและฟ��นฟูปhาชายเลนท่ีมีต�อทรัพยากรสัตว น้ําชายฝ~�งว�า ปhาชายเลนปลูกช�วยเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ ของอาหารท้ังสารอาหาร ปริมาณอินทรียสาร และปริมาณสัตว ทะเลหน3าดิน โดยเพ็ญประภา 
(2529) ได3ทําการศึกษาสัตว หน3าดินในปhาชายเลนปลูกอายุ 1, 3 และ 7 ป> และปhาชายเลนธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม 
บริเวณปhาสงวนแห�งชาติปhาชายเลนปากพนังฝ~�งตะวันออก บ3านโก3งโค3ง ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว�า สัตว หน3าดินกลุ�มครัสตาเซียนมีความหนาแน�นสูงท่ีสุดในแปลงปลูกปhาชายเลน
อายุ 7 ป> 

ธรรมชาติของปhาชายเลนข้ึนอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพแวดล3อมไม�เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของพรรณไม3
ท่ัวๆ ไป ทําให3พรรณไม3ปhาชายเลนต3องมีการปรับตัวในหลายๆ ด3าน เช�น การมีระบบรากหายใจ ระบบรากคํ้า
ยัน ลักษณะใบท่ีอวบน้ํามีต�อมขับเกลือ ตลอดจนผลหรือฝ~กท่ีงอกต้ังแต�อยู�บนต3นแม� (สนิท, 2542) อย�างไรก็
ตาม พรรณไม3ปhาชายเลนแต�ละชนิดมีกลไกการปรับตัวท่ีแตกต�างกันเพ่ือให3สามารถข้ึนอยู�ได3ในสภาพพ้ืนท่ีท่ี
แตกต�างกัน ต้ังแต�บริเวณท่ีมีน้ําทะเลท�วมถึงสมํ่าเสมอไปจนถึงบริเวณท่ีอยู�ติดกับปhาบกท่ีน้ําทะเลท�วมถึงเปQน
ครั้งคราว ดังนั้น การดําเนินการปลูกปhาชายเลนจะต3องคํานึงถึงการเลือกชนิดไม3ให3เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
การกําหนดระยะปลูก การเตรียมพ้ืนท่ี และการบํารุงรักษา 

 



6 

การเติบโตและการสืบพันธุ ตามธรรมชาติของต3นไม3ปhาชายเลน ข้ึนอยู�กับป~จจัยแวดล3อมหลายประการ 
เช�น การท�วมถึงของน้ําทะเล ความเค็มของน้ําและน้ําในดิน ความรุนแรงของคลื่นและกระแสน้ํา และธาตุ
อาหาร แต�ป~จจัยเหล�านี้ควบคุมได3ยาก ป~จจัยแวดล3อมท่ีสามารถควบคุมได3ง�าย คือ ลักษณะภูมิอากาศจุลภาค 
(microclimate) โดยเฉพาะอย�างยิ่งคือแสงสว�างซ่ึงเปQนผลมาจากลักษณะโครงสร3างของเรือนยอด ในระยะท่ี
ต3นไม3ได3รับป~จจัยแวดล3อมต�างๆ เช�น ธาตุอาหารในดิน และปริมาณแสงซ่ึงมีความสําคัญต�อกระบวนการ
สังเคราะห แสงของพืชอย�างเพียงพอ ต3นไม3จะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน จากนั้นเม่ือเรือน
ยอดแน�นชิดติดกันจะก�อให3เกิดการแก�งแย�งป~จจัยแวดล3อมท่ีมีอยู�อย�างจํากัดโดยเฉพาะอย�างยิ่งปริมาณแสงท่ี
ต3นไม3จะได3รับ การแก�งแย�งจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในหมู�ไม3ชนิดเดียวกันและมีอายุเท�ากัน ทําให3อัตราการ
เจริญเติบโตของต3นไม3ลดลง หากหมู�ไม3ดังกล�าวไม�ได3รับการปลดปล�อยจากการแก�งแย�งดังกล�าว ต3นไม3บางส�วน
จะตายไป การปลูกปhาชายเลนส�วนใหญ� เปQนการปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปhาชายเลน โดยปราศจากการจัดการอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือส�งเสริมการเติบโตของหมู�ไม3 การสืบพันธุ ตามธรรมชาติ รวมท้ังการจัดการเพ่ือให3เกิดการใช3
ประโยชน จากปhาชายเลน ปลูกเพ่ือให3เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ สวนปhาชายเลนซ่ึงส�วนใหญ�
เปQนสวนปhาไม3โกงกางในป~จจุบัน มีการกําหนดระยะปลูกไว3หลายระยะ เช�น 0.50x0.50, 0.75x0.75, 1.00x 
1.00, 1.50x1.50 และ 2.00x2.00 เมตร โดยระยะปลูกท่ีนิยมใช3 คือ 1.00x1.00 เมตร ซ่ึงในระยะปลูกดังกล�าวเม่ือ
สวนปhามีอายุได3 5–6 ป> ต3นไม3จะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงอย�างเห็นได3 การจัดการโดยการตัดสางขยาย
ระยะ หรือการตัดฟ~นเพ่ือใช3ประโยชน ไม3ขนาดเล็ก จึงถูกนําเข3ามาพิจารณา (Aksornkoae et al., 1989)   

การตัดสางขยายระยะ  
การตัดสางขยายระยะ คือ การตัดต3นไม3บางส�วนออกจากพ้ืนท่ี มีผลทําให3เรือนยอดของต3นไม3ท่ี

เหลืออยู�ได3รับแสงเพ่ิมมากข้ึน (ชลิตา, 2548) ได3ทําการศึกษาอิทธิพลของโครงสร3างเรือนยอดต�อการเติบโต
และการสืบพันธุ ตามธรรมชาติในสวนปhาชายเลนอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 4, 10, 14, 20 
และ 25 ป> พบว�า หากปล�อยให3สวนปhาชายเลนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติจะทําให3เกิดการตายและ
การทดแทนเนื่องมาจากการแก�งแย�งป~จจัยแวดล3อมภายในหมู�ไม3 ทําให3ความหนาแน�นของไม3ต3นลดลงในขณะท่ี
มีการเติบโตทางขนาดเส3นผ�าศูนย กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน3อย โดยในช�วงท่ีสวนปhาชายเลนมีอายุ 10 ป> เนื่องจากเปQน
ช�วงท่ีสวนปhามีพ้ืนท่ีหน3าตัดต�อพ้ืนท่ีสูง โดยพบว�า มีค�าดรรชนีพ้ืนท่ีเรือนยอดและการปกคลุมของเรือนยอดสูง
ท่ีสุด พรรณไม3ในปhาชายเลนซ่ึงต3องการแสงมากจึงมีอัตราการตายของไม3รุ�นและกล3าไม3สูงท่ีสุด อันเนื่องจากใน
แปลงปลูกปhาชายเลนดังกล�าวมีปริมาณแสงท่ีส�องผ�านเรือนยอดน3อยเกินไป นอกจากนี้การตัดไม3ออกบางส�วน
จะชักนําให3เกิดไม3รุ�นและกล3าไม3อย�างหนาแน�นภายใต3ช�องว�างระหว�างเรือนยอดนั้น 

การกําหนดระยะเวลา รูปแบบและระดับของการตัดสางขยายระยะท่ีแตกต�างกันจะส�งผลต�อ
สภาพแวดล3อม การเติบโตของไม3ต3นท่ีเหลืออยู� ศักยภาพในการสืบพันธุ ตามธรรมชาติ ตลอดจนการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตต�างๆ ภายในบริเวณนั้น โดยท่ัวไปจะดําเนินการตัดสางขยายระยะเม่ือต3นไม3มีอัตราการเติบโต
ลดลงอันเนื่องมาจากการแก�งแย�งป~จจัยแวดล3อมท่ีมีอยู�อย�างจํากัด โสภณ และวิจารณ  (2544) ได3ทดลองระบบ
ตัดฟ~นและการสืบพันธุ ตามธรรมชาติของปhาชายเลนคลองตําโหงง ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง สรุป
ได3ว�า ในแปลงตัดหมดแล3วไม�ปลูก มีการสืบพันธุ ตามธรรมชาติค�อนข3างช3าและการกระจายของลูกไม3ไม�ดี มี
วัชพืช เช�น เหงือกปลาหมอหนาแน�น แปลงตัดบํารุงปhาและแปลงควบคุมมีการสืบพันธุ ตามธรรมชาติมากกว�า 
เพราะมีแม�ไม3กระจายท่ัวไป แต�ลูกไม3ส�วนใหญ�กระจายอยู�ในบริเวณทรงพุ�มของแม�ไม3 แปลงตัดหมดแล3วปลูก
ต3นไม3เจริญเติบโตได3ดีและมีปริมาตรเพ่ิมข้ึนเกือบใกล3เคียงกับแปลงตัดบํารุงปhา อย�างไรก็ตาม การกําหนด
ระดับการตัดสางขยายระยะต3องพิจารณาถึงวัตถุประสงค ของการจัดการเปQนสําคัญ 
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จากการศึกษาการเจริญเติบโตในรูปของความโตของลําต3นและความสูง ของไม3โกงกางใบใหญ�ในสวน
ปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบนอายุ 15 ป> รวมถึงความหลากหลายและความหนาแน�นของสัตว หน3าดินภายหลังการ
ตัดสางขยายระยะในระดับความหนักเบาต�างๆ กัน พบว�าในระยะเวลา 2 ป>ไม3โกงกางใบใหญ�ท่ีเหลืออยู�ในแปลงการ
ตัดสางขยายระยะทุกแปลงมีอัตราการเจริญเติบโตทางด3านความโตของลําต3นและความสูงดีกว�าแปลงท่ีไม�ได3
ทําการตัดสางขยายระยะ (แปลง Control) อย�างชัดเจน ยกเว3นในแปลงปลูก ระยะ 1.0x1.0 เมตร ปรากฏว�า
แปลงท่ีมีการตัดสางไม3ออกในระดับหนักท่ีสุดคือ 75% มีอัตราการเจริญเติบโตทางด3านความโตของลําต3นสูง
กว�าต3นไม3ในแปลง Control แต�มีอัตราความสูงเฉลี่ยน3อยกว�าต3นไม3ในแปลง Control สาเหตุท่ีเปQนเช�นนี้ 
เพราะแปลงท่ีมีการตัดสางต3นไม3ออก 75% ทําให3พ้ืนท่ีแปลงเกิดช�องว�างระหว�างต3นไม3เปQนเนื้อท่ีมาก ต3นไม3ท่ี
เหลืออยู�จึงได3รับปริมาณแสงเพ่ิมข้ึนอย�างเต็มท่ี ขบวนการแก�งแย�งป~จจัยสิ่งแวดล3อมภายในหมู�ไม3ลดลง ต3นไม3
จึงเจริญเติบโตทางด3านความโตของลําต3นได3ดี  แต�อัตราการเจริญเติบโตทางด3านความสูงลดลงกว�าแปลงตัด
สางขยายระยะอ่ืนๆ เนื่องจากต3นไม3ไม�จําเปQนต3องชูเรือนยอดเพ่ือแก�งแย�งแสงแดดกับต3นข3างเคียง ส�วนความชุก
ชุมและความหนาแน�นของสัตว หน3าดินหลังจากการตัดสางขยายระยะต3นไม3เปQนเวลา 2 ป> พบว�าสัตว หน3าดินจะ
มีความชุกชุมและความหนาแน�นในแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับน3อยและปานกลาง ท้ังนี้เปQนเพราะ
สัตว หน3าดินยังมีความต3องการร�มเงาและแหล�งหลบภัย รวมท้ังธาตุอาหารต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างสมบูรณ ภายใต3
เรือนยอดของต3นไม3  ดังนั้นการตัดสางขยายระยะต3นไม3ออกเกินกว�า 50% จะมีแนวโน3มทําให3ความหลากหลาย
ของชนิดและความหนาแน�นของสัตว หน3าดินต�อหน�วยพ้ืนท่ีลดน3อยลง (การันต  และ ธนพล, 2552) 

การเจริญทดแทนตามธรรมชาติ 
 ปhาจะดํารง ซ่ึงความสมบูรณ อยู� ได3ต3อง มีระบบการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ  (natural 
regeneration) ท่ีดี ประโชติ (2520) ศึกษาการกระจายของกล3าไม3ปhาชายเลนในสภาพธรรมชาติโดยมากมัก
พบว�าข้ึนได3ดีภายใต3ต3นแม�ของแต�ละชนิด และมีจํานวนมากเพียงพอ แต�จะรอดตายได3มากน3อยเพียงใดนั้น
ข้ึนกับป~จจัยของดิน การท�วมถึงของน้ําทะเล ตลอดจนปริมาณของแสงสว�างท่ีจะได3รับในช�วงระยะเวลาต�างๆ 
ด3วย บริเวณปากแม�น้ําท�าจีนท่ีมีไม3แสมทะเล (Avicennia marina) และแสมขาว (A. alba) เปQนไม3เด�น จะมี
การเจริญทดแทนตามธรรมชาติค�อนข3างดี โดยมีไม3รุ�นและกล3าไม3กระจายตลอดท้ังปhาแม3จะมีค�าไม�สูงนักเม่ือ
เทียบกับปhาท่ีอุดมสมบูรณ  โดยมีไม3รุ�นหนาแน�น 16-2,560 ต3นต�อไร� กล3าไม3 16-832 ต3นต�อไร� การเจริญ
ทดแทนตามธรรมชาติโดยปกติจะค�อนข3างสูงบริเวณติดชายฝ~�งทะเลลึกเข3าไปประมาณ 50 เมตร ด3านในของปhา
มีการเจริญทดแทนตามธรรมชาติค�อนข3างตํ่า คลื่นและกระแสน้ําท่ีรุนแรงมีส�วนทําให3เมล็ดไม3ถูกพัดพาออกจาก
ฝ~�งก�อนท่ีจะมีโอกาสต้ังตัวและเติบโตได3 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542) 

มวลชีวภาพ  
มวลชีวภาพ หมายถึง น้ําหนักของส�วนท่ีมีชีวิตของต3นไม3 ได3แก� ลําต3น ใบ ราก ดอก และผล มวลชีวภาพ

เปQนค�าท่ีบอกถึงการเจริญเติบโตและความสมบูรณ ของต3นไม3ท่ีถูกต3องและแน�นอนท่ีสุด  ท้ังยังสามารถประเมิน
ผลผลิตของไม3ในปhาชายเลนได3อีกด3วย (ชิงชัย, 2546) 

การเติบโต ผลผลิตมวลชีวภาพของสวนปhาไม3โกงกางใบเล็กในท3องท่ีอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีศึกษาโดย จิตต  และคณะ (2534) พบว�า การเติบโตทางความสูงมีมากท่ีสุดเม่ือสวนปhามี
อายุ 7 ป> โดยมีความสูงเพ่ิมข้ึน 1.08 เมตรต�อป> สวนปhาอายุ 11 ป> มีการเติบโตทางความสูงน3อยท่ีสุด คือ
เพ่ิมข้ึนเพียง 0.04 เมตรต�อป> เช�นเดียวกับการเติบโตทางเส3นผ�าศูนย กลางท่ีมีมากท่ีสุดเม่ือสวนปhามีอายุ 7 ป> 
โดยมีขนาดเส3นผ�าศูนย กลางเพ่ิมข้ึน 1.18 เซนติเมตรต�อป> น3อยท่ีสุดในสวนปhาอายุ 11 ป> ซ่ึงมีขนาดเส3นผ�าศูนย กลาง
เพ่ิมข้ึนเพียง 0.04 เซนติเมตรต�อป>เท�านั้น ส�วนการเติบโตทางมวลชีวภาพของลําต3น ก่ิง รากคํ้ายัน และใบมีมากเม่ือ
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สวนปhามีอายุ 7 ป> คือมีมวลชีวภาพเพ่ิมข้ึน 6.26, 1.34, 0.84 และ 0.40 ตันต�อไร� ตามลําดับ จากข3อมูลดังกล�าว
ข3างต3นแสดงให3เห็นว�า อัตราการเติบโตของต3นไม3ไม�ได3เพ่ิมข้ึนตลอดอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงมีความจําเปQนอย�าง
ยิ่งท่ีจะต3องมีการจัดการทางวนวัฒนวิธี โดยการลิดก่ิง (prunning) และการตัดสางขยายระยะ (thinning) เพ่ือ
ส�งเสริมการเจริญเติบโต ลดการแก�งแย�งท้ังทางเรือนยอดและเรือนรากภายในสังคมพืช ตลอดจนชักนําให3เกิด
การสืบพันธุ ตามธรรมชาติ 

แร1ธาตุในดนิท่ีสําคัญ 
คาร�บอน (Carbon, C) เปQนธาตุท่ีเปQนส�วนประกอบสําคัญของโครงสร3างเซลล  (carbon skeletons) 

ของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว  ในรูปของสารประกอบคาร บอนสําหรับในพืชมักอยู�ในรูปของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลส โดยท่ัวไปพืชได3รับคาร บอนจากบรรยากาศในรูปของก�าซคาร บอนไดออกไซด ผ�านกระบวนการ
สังเคราะห ด3วยแสง เม่ือพืชมีการเจริญเติบโตก็จะมีการสร3างเนื้อเยื่อและสะสมสารประกอบคาร บอนท้ังในส�วน
ท่ีเปQนใบดอก ก่ิง ลําต3น (เนื้อไม3) หรือแม3กระท่ังในเมล็ดและเม่ือเกิดการร�วงหล�น ทับถมและย�อยสลายซากพืช
และซากสัตว  ก็จะมีการปลดปล�อยคาร บอนลงสู�ดินและบางส�วนถูกปลดปล�อยข้ึนสู�ชั้นบรรยากาศ หมุนเวียนไป
เกิดเปQนวัฏจักรของคาร บอน 

ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ต3นกําเนิดของไนโตรเจนมาจากอากาศ ผ�านกระบวนการตรึงทางชีวภาพ 
(biological N2 fixing) และจากปรากฏการณ ทางธรรมชาติ เช�น ฟ�าร3อง ฟ�าผ�า เกิดการสะสมของไนโตรเจนใน
ดินในรูปแบบท่ีหลากหลายจาก oxidation level –3 (แอมโมเนียม, NH4

+) ถึง +5 (ไนเตรท, NO3
-) พืชในสภาพท่ัวไป

จะใช3ไนโตรเจนท้ัง 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนียมและไนเตรท 
การเปลี่ยนสภาพของไนโตรเจนในดินข้ึนอยู�กับสภาพแวดล3อมและชนิดของจุลินทรีย เปQนสําคัญ ใน

เบ้ืองต3นสารอินทรีย ไนโตรเจนท่ีเปQนองค ประกอบของสิ่งมีชีวิต จะถูกย�อยสลายให3เปQนแอมโมเนียมท่ีมีประจุ
บวก (ammonification) จึงมักจะถูกจับยึดกับอนุภาคดินเหนียวท่ีมีประจุลบ แต�ในสภาพท่ีดินมีการระบายน้ํา
ท่ีดีแอมโมเนียมบางส�วนจะถูกเปลี่ยนไปเปQนไนเตรท โดยกระบวนการ nitrification ซ่ึงไนเตรทจะถูกชะล3าง
ออกไปได3ง�ายกว�าแอมโมเนียม ทําให3สูญเสียไนโตรเจนออกไปจากบริเวณดังกล�าว การเปลี่ยนรูปของไนโตรเจน
ระหว�างสารอนินทรีย และสารอินทรีย โดยจุลินทรีย มักถูกกําหนดโดยอัตราส�วนของคาร บอนต�อไนโตรเจน (C:N 
ratio) ในดิน ซ่ึงเปQนค�าท่ีบ�งชี้สถานภาพการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดิน โดยท่ัวไปในสภาพธรรมชาติ ค�า 
C:N ratioท่ีเหมาะสม มีค�าประมาณ 20-30 : 1 

ช�วงของสัดส�วน C:N ในระดับต�างๆ ท่ีมีผลต�อพืช ดังนี้  
 C:N > 30:1 จะเกิดกระบวนการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย  (immobilization) ซ่ึงพืชจะไม�สามารถ

นําไนโตรเจนท่ีมีอยู�ในดินไปใช3ประโยชน ได3  
 C:N ≅ 20-30:1 จะมีการปลดปล�อยไนโตรเจนท่ีพืชสามารถนําไปใช3ประโยชน ได3 นับเปQนช�วงท่ี

เหมาะสมสําหรับพืชและจุลินทรีย ดิน และเกิดสมดุลของกระบวนการ mineralization และ immobilization 
 C:N < 20:1 มีไนโตรเจนท่ีเปQนประโยชน ต�อพืชสะสมในดินเปQนจํานวนมาก แต�หากในเซลล พืชมี

คาร โบไฮเดรตไม�เพียงพอ อาจทําให3พืชมีการเติบโตผิดปกติ โดยเกิดภาวะต3นล3มหรืออวบน้ําได3 เนื่องจากขาด
โครงสร3างคาร บอน (carbon skeleton) ทําให3โครงสร3างของเนื้อเยื่อไม�แข็งแรง 
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ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) ฟอสฟอรัสในสารละลายดินเปQนแอนไอออนของกรดออโทฟอสฟอริก 
(H3PO4) รูปของแอนไอออนมีได3ถึง 3 แบบ ข้ึนอยู�กับ pH ของสารละลายดิน เม่ือ pH ของดินตํ่ากว�า 6.8 ส�วนมาก 
จะพบฟอสฟอรัสในรูปแบบของ H2PO4

- ซ่ึงพืชดูดไปใช3ได3ง�ายท่ีสุด ค�า pH อยู�ระหว�าง 6.8-7.2 ส�วนมากฟอสฟอรัส    
จะอยู�ในรูปของ HPO4

2- ซ่ึงพืชดูดไปใช3ได3น3อยกว�ารูปแบบแรก และหาก pH สูงกว�า 7.2 จะพบฟอสฟอรัสส�วน
ใหญ�ในรูปแบบของ PO4

3- ซ่ึงพืชจะดูดไปใช3ได3น3อย เม่ือพืชดูดฟอสเฟตเข3าสู�เซลล จะไม�ผ�านกระบวนรีดักชั่น
เหมือนไนโตรเจน แต�จะอยู�ในรูปของฟอสเฟตเหมือนเดิมใน 2 สภาพคือ อนินทรีย ฟอสเฟต (Pi) และองค ประกอบ 
ในสารอินทรีย  ซ่ึงฟอสฟอรัสในพืชมีบทบาทอย�างกว3างขวาง เนื่องจากสามารถทําปฏิกิริยากับอินทรียสารได3ใน
หลายลักษณะ เช�น ทําปฏิกิริยากับหมู�ไฮดรอกซิล น้ําตาลของฟอสเฟต (Sugar phosphate) ทําหน3าท่ีเปQนโค
เอนไซม  ในกระบวนการสร3างพลังงาน เช�น NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) และ NADP+ 
(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) ซ่ึงมีบทบาทในการสังเคราะห แสง FAD (flavin 
adenine dinucleotide) เปQนโคเอนไซม ในปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น เช�น ไนเตรตรีดักเตสคอมเพล็ก   และโค
เอนไซม เอ ซ่ึงมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและกํามะถันเปQนองค ประกอบ เก่ียวข3องกับกระบวนการสลายและ
สังเคราะห ไขมัน เปQนต3น นอกจากนี้ฟอสฟอรัสยังเปQนโครงสร3างของนิวคลีโอไทด ซ่ึงเปQนองค ประกอบของ DNA 
(deoxyribonucleic acid) และ RNA (ribonucleic acid) 

ฟอสเฟตเปQนตัวเชื่อมโยงระหว�างอนุมูลฟอสเฟตด3วยพันธะไพโรฟอสเฟตพลังงานสูงใน ATP 
(adenosine tri phosphate) ซ่ึงมีบทบาทในระบบชีวเคมีของเซลสร3างพันธะเคมีท่ีแข็งแกร�งเพ่ือเชื่อมโมเลกุล
ขนาดใหญ�เข3าด3วยกันและทําให3เนื้อเยื่อท่ีสร3างข้ึนมีเสถียรภาพ พืชโดยท่ัวไปต3องการฟอสฟอรัส ร3อยละ 0.3-
0.5 ของน้ําหนักแห3ง และระดับท่ีถือว�าเปQนพิษคือปริมาณมากกว�าร3อยละ 1 ของน้ําหนักแห3งของพืช   

โพแทสเซียม (Potassium, K) ในดินส�วนใหญ�โพแทสเซียมมาจากการสลายตัวของวัตถุต3นกําเนิดดิน
ท่ีเปQนหินและแร�ท่ีมีโพแทสเซียมเปQนองค ประกอบ และการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (cat ion exchange) 
แร�สําคัญท่ีมีโพแทสเซียมเปQนองค ประกอบอยู�ในปริมาณมาก ได3แก� แร�พวกโพแทสเฟลด สปาร  (potash 
feldspars,KAlSi3O8) และแร�พวกไมกา (mica) แร�เหล�านี้เม่ือสลายตัวกลายเปQนดินจะให3ธาตุโพแทสเซียมและ
แร�ดินเหนียวชนิดต�างๆ เช�น อิลไลต  (illite) และเวอร มิคิวไลต  (vermiculite) ตกค3างอยู�ในดินเปQนปริมาณมาก
จึงมักพบว�าดินเนื้อละเอียดหรือดินเหนียวจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงกว�าดินเนื้อหยาบหรือดินทราย ส�วนหินท่ี
มีโพแทสเซียมเปQนองค ประกอบอยู�เปQนปริมาณมากคือหินอัคนี เช�น หินแกรนิต (granite) ดังนั้นดินท่ีเกิดจาก
หินอัคนีจึงมักมีปริมาณโพแทสเซียมในดินสูงกว�าดินท่ีเกิดจากหินประเภทอ่ืนๆ พืชท่ีปลูกในดินทรายท่ีเปQนกรด
รุนแรงมักจะมีป~ญหาขาดโพแทสเซียม แต�ในดินเหนียวมักจะมีปริมาณโพแทสเซียมพอเพียงต�อความต3องการ
ของพืชเกษตรกรรมแล3ว 

ธาตุโพแทสเซียมในดินท่ีพืชนําเอาไปใช3เปQนประโยชน ได3 อยู�ในรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน 
(K+) เท�านั้น ถ3าธาตุโพแทสเซียมยังคงอยู�ในรูปของสารประกอบยังไม�แตกตัวออกมาเปQนอนุมูลบวก พืชก็ยัง
ดึงดูดไปใช3เปQนประโยชน ไม�ได3 อนุมูลโพแทสเซียมในดินอาจจะอยู�ในน้ําในดิน หรือดูดยึดอยู�ท่ีพ้ืนผิวของอนุภาคดิน
เหนียวในดินท่ีมีเนื้อดินละเอียด เช�น ดินเหนียว จึงมีปริมาณของธาตุนี้สูงกว�าดินในกลุ�มของพวกเนื้อหยาบ เช�น 
ดินทรายและดินร�วนปนทราย รากพืชสามารถดึงดูดโพแทสเซียมนี้ไปใช3ประโยชน ได3โดยง�าย (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ~�ง, 2553) 
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สัตว�ทะเลหน4าดิน 
สัตว ทะเลหน3าดิน หมายถึง สัตว ท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนทะเลหรือบนแหล�งยึดเกาะท้ังท่ีเปQนสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม�มีชีวิต เรียกโดยท่ัวไปว�าสัตว เบนโธส (zoobenthos หรือ benthic animal หรือ benthic fauna) หรือ
สัตว หน3าดิน หรือสัตว พ้ืนทะเล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศทางทะเลอย�างมาก และมีความหลากหลาย
ทางชนิด ท้ังนี้ข้ึนกับแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว เหล�านี้ (จิตติมา, 2544) 

การท่ีเราจะพบความหลากหลายชนิดของสัตว ทะเลหน3าดินในบริเวณปhาชายเลนข้ึนกับโครงสร3างของ
ปhาชายเลนท่ีมีพันธุ ไม3หลายชนิดซ่ึงนอกจากจะให3ร�มเงาแล3วยังมีระบบรากต�างๆ ซ่ึงเปQนท่ีอยู�อาศัยของสัตว 
ทะเลหน3าดินในลักษณะถ่ินท่ีอยู�อาศัย (microhabitats) นอกจากนี้ลักษณะดินตะกอนและปริมาณอินทรียสาร
เปQนตัวการสําคัญในการกําหนดชนิดและการกระจายของสัตว ทะเลหน3าดิน รวมท้ังความเค็มและความลาดชัน
ของหาดซ่ึงควบคุมช�วงเวลาหายใจและการกินอาหารของสัตว กลุ�มนี้ สัตว ทะเลหน3าดินมีบทบาทท่ีสําคัญใน
ทะเลคือเปQนอาหารสําคัญสําหรับสัตว น้ําชนิดอ่ืนและปลาหลายชนิด ความหนาแน�นของสัตว ทะเลหน3าดินใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเลเปQนสิ่งบ�งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ สําหรับปลาและสัตว น้ําท่ีอาศัยในบริเวณนั้น 
โดยเฉพาะฝูงปลาและสัตว น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาสัตว ทะเลหน3าดินในระยะแรกๆ นั้น
มุ�งศึกษาถึงชนิดและความหนาแน�นของสัตว กลุ�มนี้ เพ่ือใช3ทํานายความอุดมสมบูรณ ของฝูงปลาท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ การศึกษาเก่ียวกับสัตว ทะเลหน3าดินส�วนใหญ�มุ�งท่ีจะให3ทราบถึงปริมาณและชนิดของสัตว ท่ีพบ  
ท้ังนี้เพ่ือใช3เปQนข3อมูลพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ ของแหล�งน้ําและสามารถใช3เปQนดัชนีชี้คุณภาพของแหล�ง
น้ําได3อีกด3วย สัตว ทะเลหน3าดินขนาดเล็ก เช�น ไส3เดือนตัวกลม (nematodes) และไส3เดือนทะเล (polychaetes) ใช3
เปQนดัชนีชี้คุณภาพน้ําท่ีดี เพราะเราสามารถพบสัตว เหล�านี้ได3ท่ัวไป มีการฝ~งตัวอยู�กับท่ีและมีช�วงชีวิตยาว 
นอกจากนี้สัตว กลุ�มนี้ยังมีความทนทานต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล3อม เช�น สภาพท่ีมีปริมาณออกซิเจนตํ่า
เนื่องจากน้ําเน�าเสีย เปQนต3น นอกจากนี้สัดส�วนของกลุ�มสัตว พ้ืนทะเลสามารถบ�งบอกสภาพความสมบูรณ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพของปhาชายเลนได3 ซ่ึงผลการศึกษาของ ณิฏฐารัตน  (2546) สรุปว�าปhาชายเลนท่ีค�อนข3าง
สมบูรณ จะมีสัดส�วนชนิดของสัตว พ้ืนทะเลกลุ�มครัสตาเซียน: หอยทะเล: ไส3เดือนทะเล คือ 42: 30: 20 หรือ 
40: 30: 15 ในขณะท่ีปhาเปลี่ยนสภาพจะมีสัดส�วนเปQน 50: 15: 25 

ชนิดของสัตว�ทะเลหน4าดิน  
พบสัตว ทะเลหน3าดินกระจายอยู�ท่ัวไปต้ังแต�บริเวณชายฝ~�งท่ีเปQนหาดหิน หาดทราย และหาดโคลน ไป

จนถึงเขตเอสทูรี  ซ่ึงเปQนเขตน้ํากร�อยลงไปจนถึงเขตทะเลลึก ในแต�ละเขตเราจะพบกลุ�มสัตว ทะเลหน3าดินท่ีมี
ลักษณะการปรับตัวเพ่ือให3ดํารงชีพอยู�ได3 ซ่ึงจัดเปQนลักษณะเฉพาะในแต�ละเขต การแบ�งชนิดของสัตว ทะเลหน3า
ดินนิยมแบ�งได3ตามท่ีอยู�อาศัย ตามขนาด และตามลักษณะการกินอาหาร 

การแบ�งกลุ�มของสัตว ทะเลหน3าดินตามแหล�งท่ีอยู�อาศัยนั้นแบ�งออกเปQน 2 กลุ�มใหญ� คือ 
1. กลุ�มสัตว ทะเลหน3าดินท่ีอาศัยอยู�บนพ้ืนท3องทะเล (epifauna) ซ่ึงพ้ืนท3องทะเลดังกล�าวอาจเปQนพ้ืน

หาดหิน หาดทราย หาดโคลน ปhาชายเลน ระบบนิเวศหญ3าทะเล หรือแนวปะการังสัตว ทะเลหน3าดินกลุ�มนี้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพมาก พบตัวแทนเกือบทุกไฟลัมนับต้ังแต�โปรโตซัวไปจนถึงพวกท่ีมีกระดูกสันหลัง 
เช�น ปลาหน3าดินท่ีอาศัยหากินตามพ้ืนท3องทะเลด3วย 

2. กลุ�มสัตว ทะเลหน3าดินท่ีอาศัยฝ~งตัวหรือขุดรูอยู�ภายใต3พ้ืนทรายและโคลน (infauna) เช�น พวก
ไส3เดือนทะเล พวกปู และพวกหอยสองฝาบางชนิด เช�น หอยแครง และหอยลาย เปQนต3น 
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นอกจาก จะแบ�งสัตว ทะเลหน3าดินออกเปQน 2 กลุ�มใหญ�ข3างต3นแล3ว  นิยมแบ�งออกตามลักษณะระบบ
นิเวศท่ีพบสัตว ทะเลหน3าดินเหล�านี้ เช�น บริเวณเขตน้ําข้ึนน้ําลง (intertidal zone) เขตนี้จะเปQนเขตท่ีอยู�
ภายใต3อิทธิพลของน้ําข้ึนน้ําลง และคลื่นลมอย�างชัดเจน บริเวณดังกล�าวจะโผล�พ3นน้ําบางช�วงในขณะน้ําลง 
และจะจมอยู�ใต3น้ําและโผล�พ3นน้ําเปQนช�วงๆ สัตว ทะเลหน3าดินในบริเวณนี้จะต3องมีการปรับตัวให3ดํารงชีพอยู�ได3
ในสภาวะดังกล�าว  ในขณะท่ีน้ําข้ึนนั้นสัตว ทะเลจะต3องปรับตัวกับความแรงของคลื่นท่ีเข3ามากระแทกและ
สภาพท่ีจมอยู�ใต3น้ํา ในเวลาท่ีน้ําลงจะต3องเผชิญกับสภาพอุณหภูมิสูง แสงแดดแผดเผาและปริมาณน้ําจืดไหลลง
บริเวณนี้ สัตว ทะเลหน3าดินท่ีอาศัยอยู�ในเขตน้ําข้ึนน้ําลงนี้มักมีการปรับตัวในช�วงกว3าง สามารถทนทานได3ดีต�อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเค็มของน้ํา สัตว ทะเลหน3าดินท่ีพบอยู�บริเวณหาดหินมักจะต3องทนได3ดีต�อ
แรงกระแทกของคลื่นลม ตลอดจนแรงเสียดสีของกรวดทรายต�างๆ ท่ีน้ําพัดพามา นอกจากนี้บางช�วงจะต3องอยู�
ในสภาพท่ีโผล�พ3นน้ําสัมผัสกับอากาศโดยตรง เช�น พวกหอยแมลงภู�หรือหอยกะพงท่ีพบเกาะตามก3อนหินอยู�
เสมอ พวกนี้มักเกาะอยู�รวมกันเปQนกลุ�มใหญ� มีเส3นใยเปQนกลุ�มช�วยยึดตัวเองกับก3อนหินป�องกันไม�ให3ถูกพัดโดย
คลื่นและกระแสน้ํา เส3นใยนี้อยู�ใกล3กับเท3าท่ียื่นออกมาของหอย ชาวบ3านมักเรียกว�า "เกสรหอย" นอกจากนี้ท้ัง
หอยแมลงภู�และหอยกะพงมีเปลือกหนาสามารถป�ดฝาเปลือกได3แน�นในขณะท่ีน้ําลง ทําให3สามารถรักษา
ความชื้นภายในตัวได3นานจนกว�าน้ําจะข้ึนท�วมตัวอีกครั้งหนึ่ง ในเวลาน้ําข้ึนตัวจะจมอยู�ใต3น้ําและสามารถหา
กินและหายใจได3อย�างอิสระ หอยสองฝาพวกนี้ใช3อวัยวะส�วนเหงือกในการกรองอาหารจําพวกแพลงก ตอนพืช
จากมวลน้ํา รวมถึงใช3เหงือกในการแลกเปลี่ยนก�าซออกซิเจน กลุ�มของหอยแมลงภู�และหอยกะพง ยังเปQนท่ีอยู�
อาศัยสําหรับสัตว เล็กๆ อ่ืนๆ ด3วย เช�น พวกปูหินหรือไส3เดือนทะเล บริเวณหาดทรายท่ีจะตกอยู�ภายใต3อิทธิพล
ของคลื่น สัตว ท่ีอาศัยอยู�บริเวณนี้จะต3องปรับตัวให3อยู�ภายใต3สภาวะคลื่นท่ีซัดไปมาและบริเวณพ้ืนทรายท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พวกท่ีสามารถปรับตัวอยู�ได3ดี เช�น หอยเสียบ หรือจักจั่นทะเลนั้น จะใช3ประโยชน จาก
การเคลื่อนท่ีของคลื่นและการเคลื่อนตัวของทราย โดยลอยตัวไปยังท่ีต�างๆ ด3วยคลื่นและกระแสน้ํา พวกนี้
สามารถฝ~งตัวลงในพ้ืนทรายได3อย�างรวดเร็วเพ่ือหลบหลีกสภาวะท่ีไม�เหมาะสม บริเวณหาดทรายนั้นจะมีสัตว 
ทะเลหน3าดินน3อยชนิดท่ีสามารถปรับตัวได3ดีและอาศัยอยู�ได3 อย�างไรก็ตามคลื่นกระแสน้ําในบริเวณนี้ได3นําพา
ซากอินทรียสาร ตลอดจนสาหร�ายและซากสัตว น้ําต�างๆ มาตกสะสมเพ่ือเปQนอาหารท่ีโอชะสําหรับสัตว ท่ีอาศัย
อยู�บริเวณนี้ 

การแบ�งชนิดของสัตว ทะเลหน3าดินอาจแบ�งตามขนาด ซ่ึงมีการแบ�งได3หลายแบบแล3วแต�ผู3 ท่ี
ทําการศึกษาเปQนผู3กําหนดช�วงขนาด ท่ีนิยมมากเปQนระบบอเมริกัน ดังต�อไปนี้ 

1. กลุ�มแมคโครฟ~วนา (macrofauna) หมายถึง พวกท่ีมีขนาดต้ังแต� 2 มิลลิเมตรข้ึนไป สัตว ทะเลหน3า
ดินโดยท่ัวไป เช�น หอย กุ3ง ปู และไส3เดือนทะเล จัดอยู�ในกลุ�มนี้ เปQนกลุ�มท่ีมีการศึกษามากท่ีสุดเพราะมีขนาด
ใหญ�พอสมควรสามารถสุ�มวัดได3ง�าย 

2. กลุ�มไมโครฟ~วนา (microfauna) หมายถึง พวกท่ีมีขนาดต้ังแต� 0.5-1.2 มิลลิเมตร มักมีการศึกษา
กันน3อย เช�น ไส3เดือนทะเล และหนอนตัวกลม เปQนต3น ต3องมีวิธีการเก็บตัวอย�างและวิธีการศึกษาโดยเฉพาะ 

3. กลุ�มไมโอฟ~วนา (meiofauna) หมายถึง พวกท่ีมีขนาดเล็กกว�า 0.5 มิลลิเมตร จนถึง 63 ไมครอน 
กลุ�มนี้ก็มีการศึกษาน3อยด3วยสาเหตุเดียวกับกลุ�มไมโครฟ~วนา แต�ท้ังนี้ไม�ได3หมายความว�าสัตว ทะเลหน3าดินท่ีมี
ขนาดเล็กท้ังสองกลุ�มนี้ จะมีบทบาทในระบบนิเวศทางทะเลน3อยกว�าสัตว ทะเลหน3าดินท่ีมีขนาดใหญ� สัตว ทะเล
หน3าดินขนาดเล็กเหล�านี้พบว�ามีบทบาทสําคัญเช�นเดียวกับจุลชีพ ในการย�อยสลายของอินทรียสารในทะเล
เพ่ือให3เปQนแหล�งอาหารท่ีสําคัญสําหรับสัตว ทะเล นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเร�งให3เกิดการหมุนเวียนของ
ธาตุอาหารในทะเลได3เร็วข้ึน สัตว ทะเลหน3าดินขนาดเล็กเหล�านี้เปQนอาหารท่ีสําคัญสําหรับสัตว น้ําและปลาชนิด
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ต�างๆ ในทะเล หนอนสายพานหรือหนอนตัวกลมบางชนิดถึงแม3มีขนาดเล็ก แต�สามารถกัดกินเหยื่อในทะเลได3
อีกด3วย 

อาจแบ�งกลุ�มของสัตว ทะเลหน3าดินออกตามลักษณะการกินอาหาร ซ่ึงจะสัมพันธ กับลักษณะพ้ืนท3อง
ทะเลท่ีอาศัยอยู� ดังนี้ 

1. พวกท่ีกินพืชเปQนอาหาร (herbivores) ตัวแทนท่ีสําคัญ ได3แก� พวกหอยฝาเดียวและพวกหอยเม�น 
พวกนี้จะมีฟ~นสําหรับแทะสาหร�าย หรือพืชขนาดเล็กท่ีเกาะตามพ้ืนหิน 

2. พวกท่ีกินสัตว เปQนอาหาร (carnivores) ตัวแทนท่ีสําคัญ ได3แก� หอยฝาเดียวบางชนิด เช�น หอยกระแจะ
หรือหอยมะระท่ีชอบเจาะไชกินหอยนางรมและเพรียงเปQนอาหาร ปลาดาวหลายชนิดชอบกินหอยสองฝาและปู
ทะเล 

3. พวกท่ีกรองอาหารจากมวลน้ํา (filter feeders) พวกนี้มีอวัยวะสําหรับกรองพวกแพลงก ตอนพืชและ
แพลงก ตอนสัตว จากมวลน้ํา อวัยวะท่ีใช3กรองอาหารอาจเปQนหนวด รยางค ส�วนปากหรือส�วนเหงือก ตัวอย�าง
สัตว กลุ�มนี้ ได3แก� หอยนางรม หอยแมลงภู� หอยกะพง และจักจั่นทะเล 

4. พวกท่ีกินอินทรียสารเปQนอาหาร พวกนี้แบ�งออกเปQนกลุ�มย�อยได3อีก คือพวกท่ีดํารงชีพโดยการกิน
ซากพืชซากสัตว  (scavengers) เท�านั้น เช�น พวกแมลงสาบทะเล ปูก3ามดาบเปQนพวกท่ีกัดกินซากพืชซากสัตว 
หรือกินพวกแบคทีเรียและจุลชีพบนอินทรียสาร (detritus feeders) พวกปลิงทะเลจะกินอินทรียสารท่ีอยู�ใน
ดินเปQนอาหาร (deposit feeders) โดยอาจกินกรวดทรายเข3าไปในตัว และมีกระบวนการย�อย และดูดซึม
เฉพาะอินทรียสารไว3 และถ�ายกรวดทรายออกมาในรูปของอุจจาระ (ณิฏฐารัตน , 2540) 

ขอบเขตการกระจายของสัตว�ทะเลหน4าดิน  
สัตว ทะเลหน3าดินจะพบได3ท่ัวไปต้ังแต�บริเวณชายฝ~�งทะเล เขตเอสทูรีลงไปจนถึงเขตทะเลลึก อาหารท่ี

สําคัญของสัตว ทะเลหน3าดินได3แก� พวกสาหร�ายทะเล แพลงก ตอนพืช แพลงก ตอนสัตว  สัตว ทะเลหน3าดินขนาด
เล็กและอินทรียสารในดิน สัตว ทะเลหน3าดินท่ีอยู�บริเวณทะเลลึกจะได3อาหารจากพวกอินทรียสารจากบริเวณ
ผิวน้ําและในมวลน้ําท่ีตกทับถมกันในทะเลลึก  บริเวณชายฝ~�งทะเลมักมีสัตว ทะเลหน3าดินชุกชุมมากท่ีสุด 
ตลอดจนมีจํานวนมากท่ีสุดด3วยโดยเฉพาะเขตน้ําข้ึนน้ําลง ท้ังนี้เนื่องจากเขตนี้มีอาหารอุดมสมบูรณ ท้ังสาหร�าย
ทะเล หญ3าทะเล แพลงก ตอนพืช แพลงก ตอนสัตว  ตลอดจนอินทรียสารต�างๆ นอกจากนี้เขตนี้ยังมีลักษณะของ
พ้ืนท3องทะเลแตกต�างกัน เช�น เปQนแนวหินปะการัง พ้ืนหิน พ้ืนทราย หรือหาดเลน การไหลเวียนของกระแสน้ํา
ตลอดจนคลื่นซัดสาดช�วยให3มีการหมุนเวียนของอาหารตลอดเวลาส�วนบริเวณทะเลลึกจะมีปริมาณและชนิด
ของสัตว ทะเลหน3าดินน3อยกว�า เนื่องจากปริมาณอาหารลดลง พบว�าสัตว ทะเลหน3าดินร3อยละ 80 อาศัยอยู�
บริเวณไหล�ทวีปซ่ึงลึกไม�เกิน 200 เมตร และในท่ีลึกมากๆ ในทะเลจะมีสัตว ทะเลหน3าดินอยู�เพียงร3อยละ 1 เท�านั้น 
โดยสรุปพบเขตท่ีมีการกระจายของสัตว ทะเลหน3าดินสัมพันธ กับลักษณะการกินอาหารของสัตว กลุ�มนี้ด3วยคือ 

1. เขตชายฝ~�งทะเลบริเวณน้ําข้ึนน้ําลง พบสัตว ทะเลหน3าดินท่ีอยู�บนพ้ืนท3องทะเล หรือเกาะอยู�บนพ้ืน
ท3องทะเลมาก ซ่ึงมีการปรับตัวตามลักษณะของพ้ืนท3องทะเล สัตว เหล�านี้มักจะดํารงชีพเปQนพวกท่ีกินพืช
เนื่องจากมีความหลากหลายของพืชสีเขียวท่ีเปQนอาหารมากในบริเวณนี้ เช�น สาหร�ายชนิดต�างๆ และหญ3าทะเล 
ตลอดจนแพลงก ตอนพืช เปQนต3น นอกจากนี้ยังพบพวกท่ีกรองอาหารจากน้ําและพวกท่ีดํารงชีพเปQนพวกท่ีกิน
สัตว อ่ืนเปQนอาหาร พวกท่ีกรองอาหารจากน้ําจะชอบอยู�บริเวณน้ําใสและมีกระแสน้ําไหลเวียน เพ่ือนําอาหาร
ใหม�มาทดแทนตลอดเวลา ในบริเวณชายฝ~�งท่ีเปQนหาดเลนและท่ีลุ�มน้ําเค็มเปQนท่ีอุดมสมบูรณ ด3วยอินทรียสาร
จํานวนมาก จะพบพวกสัตว ทะเลหน3าดินท่ีกินพวกอินทรียสารอาศัยอยู�มาก 
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2. เขตไหล�ทวีปนับจากบริเวณเขตน้ําข้ึนน้ําลงไปจนถึงบริเวณท่ีลึกประมาณ 200-250 เมตร นั้น เรา
จะพบสัตว ทะเลท่ีดํารงชีพเปQนพวกกรองอาหารจากมวลน้ํามาก ในบริเวณท่ีต้ืนท่ีพบน3อยมาก ได3แก� พวกท่ีกิน
พืชเปQนอาหารโดยเฉพาะพวกท่ีกัดแทะสาหร�ายตามพ้ืนท3องทะเล ในท่ีลึกจะพบสัตว ทะเลหน3าดินท่ีดํารงชีพ
เปQนพวกท่ีกินซากพืชและสัตว ท่ีเน�าเป��อยมากข้ึน รวมท้ังกลุ�มท่ีกินอินทรียสารและเปQนผู3ล�าด3วย 

3. เขตทะเลลึก จะพบสัตว ทะเลหน3าดินท่ีขุดรูฝ~งตัวอยู�ในพ้ืนท3องทะเลเพ่ิมข้ึน ทดแทนพวกท่ีอาศัย
เกาะตามพ้ืนท3องทะเล นอกจากนี้ในบริเวณทะเลลึกมีปริมาณอินทรียสารน3อยมากบริเวณผิวหน3าดินมักเปQน
บริเวณท่ีมีการออกซิไดซ ของออกซิเจนท่ีมีความหนาประมาณ 1-10 เมตร เปQนโคลนสีแดงและมีซากของพวก
โปรโตซัวมีเปลือกเปQนหินปูนและแก3ว ได3แก� ฟอรามินิเฟอรา (Foraminifera) และเรดิโอลาเรีย (Radiolaria) 
สะสมอยู� ดังนั้นลักษณะการกินอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสัตว ทะเลหน3าดินในเขตนี้ คือการกรองอาหาร
จากมวลน้ําเหนือพ้ืนดินและการกวาดอินทรียสารจากผิวหน3าดิน (ณิฏฐารัตน , 2540) 
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สถานท่ีดําเนินการศึกษา 

ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกไม3โกงกางใบใหญ�ซ่ึงปลูกในป> พ.ศ. 2535 บริเวณปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบน ท่ีอยู�ใน
ความดูแลของ ศูนย ศึกษาพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอท�าใหม� 
จังหวัดจันทบุรี โดยใช3แปลงตัวอย�างท่ีเคยดําเนินการศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ� ในป> พ.ศ. 
2550 เปQนสถานท่ีดําเนินการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงตําแหน�งท่ีตั้งแปลงตัวอย�างศึกษาการตัดสางขยายระยะ ในพ้ืนท่ีศูนย ศึกษาการพัฒนา 
 อ�าวคุ3งกระเบนฯ 
 ท่ีมา: กรมแผนท่ีทหาร พ.ศ. 2542 มาตราส�วน 1: 50,000 ลําดับชุด L 7018 ระวาง 5334 II  
 
 

 

ท่ีต้ังแปลงตัวอย1างศึกษา 

การตัดสางขยายระยะ 

ศาลาชมววิ 
ศาลาปู่ แสม 

ป่าปลกูเฉลมิพระเกียรต ิ

อา่วคุ้งกระเบน 

พื �นที�วางแปลง

ศึกษา 
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วิธีการดําเนินการ 

1. แปลงศึกษาและแผนการศึกษา 
 ใช3แปลงตัวอย�างเดิมท่ีเคยทําการศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�เม่ือป> พ.ศ. 2550 ใน

บริเวณศูนย ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีแปลงขนาด 10×10 เมตร ท่ีมี
ระยะปลูก 0.50x0.50 เมตร จํานวน 4 แปลง และท่ีระยะปลูก ขนาด 10×10 เมตร จํานวน 4 แปลง 

แปลงท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร กําหนดหมายเลขแปลงดังนี้ แปลงท่ี 1 ไม�มีการตัดสาง (แปลง
ควบคุม) แปลงท่ี 2 ตัดสางออก 25% แปลงท่ี 3 ตัดสางออก 50% แปลงท่ี 4 ตัดสางออก 75% ส�วนแปลงท่ี
ระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร กําหนดหมายเลขแปลงดังนี้ แปลงท่ี 5 ไม�มีการตัดสาง (แปลงควบคุม) แปลงท่ี 6 ตัด
สางออก 25% แปลงท่ี 7 ตัดสางออก 50% และแปลงท่ี 8 ตัดสางออก 75% (ภาพท่ี 2) 

พิกัดของแปลงท่ีศึกษาการตัดสาง แปลงท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร 
แปลงท่ี  1  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0814757 E, 1391530 N 
แปลงท่ี  2  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815382 E, 1391678 N 
แปลงท่ี  3  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815385 E, 1391668 N 
แปลงท่ี  4  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815383 E, 1391688 N 

พิกัดของแปลงท่ีศึกษาการตัดสาง แปลงท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร 
แปลงท่ี  5  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815397 E, 1391694 N 
แปลงท่ี  6  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815387 E, 1391699 N 
แปลงท่ี  7  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815390 E, 1391696 N 
แปลงท่ี  8  พิกัด (UTM) กลางแปลงท่ี 0815392 E, 1391711 N 

2. วิธีการศึกษา และการวิเคราะห�ข4อมูล 
 2.1 ศึกษาไม3ท่ีเหลืออยู�ในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ  
  2.1.1 การเจริญเติบโตของต3นไม3ทางด3านเส3นผ�านศูนย กลาง 
         ทําการวัดเส3นผ�านศูนย กลาง ของต3นโกงกางใบใหญ�ท่ีข้ึนอยู�ในแปลงทดลองทุกแปลง ท่ี
ระดับความสูง 20 เซนติเมตร เหนือคอรากหรือกลุ�มรากท่ีอยู�บนสุด (ภาพท่ี 3) 
         เส3นผ�านศูนย กลางเฉลี่ย คํานวณจากสูตร  
 

N

D
D

∑
=  

 
เม่ือ  D   =  เส3นผ�านศูนย กลางเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
   ∑D  =  ผลรวมเส3นผ�านศูนย กลางของไม3ทุกต3นในแปลงทดลอง (เซนติเมตร) 
   N  =  จํานวนต3นไม3ในแปลงทดลอง (ต3น) 
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2.1.2 การเจริญเติบโตของต3นไม3ทางด3านความสูง 
       ทําการวัดความสูงของต3นไม3ใหญ�ทุกต3นท่ีข้ึนอยู�ในแปลงสํารวจโดยวัดเปQนความสูง 

ท้ังหมด ต้ังแต�พ้ืนดินจนถึงปลายยอดโดยใช3เสาวัดความสูง (measuring pole) (ภาพท่ี 3) 
       ความสูงเฉลี่ย คํานวณจากสูตร 

 

N

H
H

∑
=  

 
เม่ือ H   =      ความสูงเฉลี่ย (เมตร) 
  ∑H  =      ผลรวมความสูงของไม3ทุกต3นในแปลงทดลอง (เมตร) 
  N  =      จํานวนต3นไม3ในแปลงทดลอง (ต3น) 

 
  2.1.3 ปริมาณมวลชีวภาพของของต3นไม3 (biomass) 

       ทําการประเมินหาผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass) ของพรรณไม3ในแปลงตัวอย�าง โดย
ใช3สมการ allometry ของพรรณไม3ชนิดนั้น ๆ ท่ีได3มีผู3ทําการศึกษาไว3แล3ว เนื่องจากไม�สามารถล3มไม3ในแปลง
ตัวอย�างเพ่ือหาผลผลิตมวลชีวภาพได3  แล3วทําการวิเคราะห มวลชีวภาพเฉลี่ยของพรรณไม3แต�ละชนิดเฉพาะไม3
ใหญ�ในแปลง และผลรวมของมวลชีวภาพท้ังหมดในแต�ละแปลง โดยคํานวณมวลชีวภาพจาก allometric 
equations ตามการศึกษาของ Komiyama et al. (1987) ดังนี้ 

 
W = a (D2 H) b 

                                W = Ws+Wb+WL 
 
 เม่ือ W =      มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (aboveground biomass) 

Ws =      มวลชีวภาพของลําต3น (stem biomass) 
a, b =      ค�าสัมประสิทธิ์ของสมการ 
                  ในกรณีไม3โกงกางกําหนดค�า a = 0.9450 ค�า b = 0.05466     
                  ส�วนในกรณีไม3อ่ืนๆ กําหนดค�า a = 0.9549 ค�า b = 0.0449 

  Wb =      มวลชีวภาพของก่ิง (branch biomass) 
a, b =      ค�าสัมประสิทธิ์ของสมการ       
         ในกรณีไม3โกงกาง กําหนดค�า a = 0.9124 ค�า b = 0.01579  
         ส�วนในกรณีไม3อ่ืนๆ กําหนดค�า a = 0.8649 ค�า b = 0.02412 

  Wl =      มวลชีวภาพของใบ (leaf biomass) 
a, b =      ค�าสัมประสิทธิ์ของสมการ 
         ในกรณีไม3โกงกางกําหนดค�า a = 0.5806 ค�า b = 0.0678  
         ส�วนในกรณีไม3อ่ืนๆ กําหนดค�า a = 0.5439 ค�า b = 0.09422 
WP =      มวลชีวภาพของรากคํ้ายัน (prop root biomass) 
a, b =      ค�าสัมประสิทธิ์ของสมการ 
         ในกรณีไม3โกงกางกําหนดค�า a = 0.17180 ค�า b = 0.74170 
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  2.1.4 ปริมาตรของต3นไม3 (volume) 
        ประเมินปริมาตรไม3 โดยใช3สมการแอลโลเมตรีของ Kongsangchai (1988) ดังนี้  

    Vs   =  b (D2H) 
logVs  =  logb + logD2H 

  โดย   V   =  ปริมาตรของลําต3น (ลูกบาศก เมตร) 
     D       =  ขนาดเส3นผ�านศูนย กลางท่ีความสูงเพียงอก หรือ 1.30 เมตรจากระดับ     
        พ้ืนดิน (ในกรณีของไม3โกงกาง วัดเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับ 20   
        เซนติเมตรเหนือคอราก) 
 H   =  ความสูงท้ังหมดของต3นไม3 (เมตร) 
  ในกรณีของไม3โกงกาง a  =  0.9065, logb  =  -3.9412  

  2.1.5 ปริมาณลูกไม3และกล3าไม3 
       เก็บลูกไม3และกล3าไม3 ในแปลงทดลอง บันทึกจํานวน และวัดความสูงกล3าไม3 (ภาพท่ี 4) 

 2.2 ศึกษาปริมาณธาตุอาหารบนพ้ืนดินเลนในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ 
     ศึกษาปริมาณสารอาหารในดินปhาชายเลนท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร โดยสุ�มเก็บตัวอย�าง

ดิน ในบริเวณแปลงตัวอย�างโดยการสุ�มตัวอย�าง 1 ตารางเมตร รวม 3 ซํ้า เปQนพ้ืนท่ีเก็บตัวอย�างท้ังสิ้น 3 ตาราง
เมตรต�อ 1 แปลง (1 ตารางเมตรใช3ตารางสี่เหลี่ยม (quadrate) ขนาด 0.5×0.5 เมตร สุ�มโยนรวม 4 ครั้ง)  ดังนั้น  
การสุ�มเลือกพ้ืนท่ีเก็บตัวอย�างในแต�ละแปลง จึงใช3 quadrate สุ�มโยนลงในแปลงศึกษาจํานวน 12 ครั้ง เก็บดิน
ท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ปริมาณ 4 กิโลกรัม/ตารางเมตร รวมดินท่ีเก็บตัวอย�างท้ังสิ้น 96 กิโลกรัม 
(ภาพท่ี 5) 

วิเคราะห ปริมาณสารอาหารท่ีจําเปQนต�อพืช 5 ชนิด ณ ห3องปฏิบัติการปฐพีวิทยาปhาไม3 ภาควิชา
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (ภาพท่ี 6) ได3แก� 
  2.2.1 วิเคราะห ไนโตรเจน ใช3วิธีของ Dumus หรือ dry combustion ด3วยเครื่อง CN Analyzer 
รุ�น CN CORDER MT-700 
  2.2.2 วิธีสกัด ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม และแมกนีเซียม ด3วยวิธี wet ashing ด3วย
กรด HNO3-H2SO4-HClO4 acid mixture ในอัตราส�วน HNO3:H2SO4:HClO4 เท�าก ับ 5:1:2 
  2.2.3 วิเคราะห ฟอสฟอรัส ด3วยการใช3วิธี vanadomolybdate yellow color โดยใช3เครื่อง 
spectrophotometer ท่ี wavelength 440 นาโนเมตร 

2.2.4 วิเคราะห โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม โดยเครื่อง atomic absorption 
spectrophotometer (ทัศนีย  และ จงรักษ , 2542) 

 2.3 ศึกษาสัตว หน3าดินในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ 
     ดําเนินการเก็บตัวอย�างสัตว หน3าดินทุกแปลงทดลองในช�วงน้ําลงตํ่าสุด 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 

และ ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงแปลงทดลองแต�ละแปลง มีพ้ืนท่ีขนาด 10x10 เมตร ทําการสุ�มเก็บตัวอย�าง 1 ตาราง
เมตร รวม 3 ซํ้า เปQนพ้ืนท่ี เก็บตัวอย�างท้ังสิ้น 3 ตารางเมตรต�อ 1 แปลง (1 ตารางเมตรใช3ตารางสี่เหลี่ยม 
(quadrate) ขนาด 0.5×0.5 เมตร สุ�มโยนรวม 4 ครั้ง) ดังนั้นการสุ�มเลือกพ้ืนท่ีเก็บตัวอย�างในแต�ละแปลง จึง
ใช3 quadrate สุ�มโยนลงในแปลงศึกษาจํานวน 12 ครั้ง  
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            การเก็บตัวอย�างในแต�ละ quadrate ขนาด 0.5×0.5 เมตร โดยใช3เสียมตักดินลึกลงจากผิวหน3า
ดิน 10 เซนติเมตร ใส�ถุงแยกแต�ละแปลงรวมจํานวน 12 ถุงต�อ 1 แปลงรวมดินท่ีเก็บท้ังหมด 96 ถุง 
            นําดินท้ังหมดใน quadrate มาร�อนผ�านตะแกรงร�อนขนาด 2 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร และ 0.5 
มิลลิเมตร นําสัตว ตัวอย�างท่ีได3 ดองในฟอร มาลีน 10 เปอร เซ็นต  นับจํานวนและจําแนกกลุ�ม เพ่ือให3ทราบชนิด
และความหนาแน�นของแต�ละกลุ�ม ในแต�ละแปลงศึกษาต�อไป (ภาพท่ี 7-9) 
  2.3.1 ความหลากหลายทางชนิดของประชากรสัตว หน3าดิน (Biodiversity) 

        การวิเคราะห ดัชนีความหลากหลาย ใช3สมการของแชนนอน-วาย-เนอร  (Shannon- 
Wiener diversity index) ของสัตว พ้ืนทะเลในระดับวงศ  (Family) เพ่ือใช3ประกอบการพิจารณาความหลากหลาย
ของกลุ�มประชากรสัตว หน3าดิน โดยมีสูตรดังนี้ (Pielou, 1976) 

∑
=

−=
k

i

H
1

'  Pi  ( log  Pi ) 

เม่ือ       H’  =  ค�าดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
            Pi  =  สัดส�วนความหนาแน�นของชนิดท่ี   t  th  ในสถานีนั้น คํานวณจากสูตร 

 Pi =  
N

ni  

            N  =  ผลรวมจํานวนตัวท้ังหมดของทุกชนิดท่ีพบในสถานีนั้น คํานวณจากสูตร 

∑
=

=
k

i

piN
1

 i = 1,…………..k 

             ni  =  จํานวนตัวของชนิดท่ี  i 
             k  =  จํานวนชนิดท่ีพบในแต�ละสถานี 

  2.3.2 ความชุกชุมทางชนิดของสัตว หน3าดิน (species richness) 
        ความชุกชุมทางชนิด พิจารณาจากจํานวนชนิดท้ังหมดของสัตว ท่ีพบในตัวอย�าง (S) 

ส�วนใหญ�จํานวนชนิดมักข้ึนอยู�กับขนาดของตัวอย�างท่ีเก็บในการสํารวจ ถ3าเก็บตัวอย�างมากก็มักจะพบจํานวน
ชนิดของตัวอย�างสัตว มากข้ึน โดยท่ัวไป คือ Margalef’s index ซ่ึงประกอบด3วยจํานวนตัว (N) และจํานวน
ชนิด (S) ของตัวอย�างสัตว ท้ังหมดท่ีพบ โดยมีสูตรดังนี้ (Clarke and Warwrick, 1994) 

d  =   
N

S

log

)1( −  

  เม่ือ       d   =  Margalef’s  index 
              S   =  ค�าจํานวนชนิดท้ังหมด 
              N   =  ค�าจํานวนตัวท้ังหมด 
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2.3.3 ความสมํ่าเสมอของประชากรสัตว หน3าดิน 
        การวิเคราะห ดัชนีความสมํ่าเสมอ ใช3สูตรของ พีลู (Pielou’s Evenness) หรือ ดัชนี

ความเท�าเทียมของสัตว พ้ืนทะเลในระดับวงศ  (Family) เพ่ือบ�งชี้การกระจายตัวของชนิดและปริมาณสัตว หน3า
ดินในจุดสํารวจต�าง ๆ กัน เม่ือคํานวณแล3วได3ค�าสูงแสดงว�าจุดสํารวจนั้นๆ ประกอบด3วยสัตว ชนิดต�างๆ ท่ีมี
ปริมาณใกล3เคียงกัน และมีการกระจายท่ีเหมือนๆ กัน การคํานวณค�าดัชนีความเท�าเทียมของสัตว หน3าดินตาม
สูตร (Pielou , 1976) 

                           'J  =        
max'

)(' 

H

observedJ  

        เม่ือ  'H  max  เปQนค�าความหลากหลายทางชนิดท่ีมีค�ามากท่ีสุดท่ีจะเปQนไปได3เม่ือสัตว 
ตัวอย�างทุกชนิดมีความชุกชุมเท�ากันหมด (=log S )  

  2.3.4 จํานวนชนิดของสัตว หน3าดิน 
          การหาจํานวนชนิดท่ีพบรวม (species richness) เปQนการหาจํานวนสกุลรวมท้ังหมด 
(genus) ตามเอกสารของ Rathbun (1910), David and Jennifer (1989), Arnold and Birtles (1989) 
และ Swennen et al. (2001) 

  2.3.5 ความหนาแน�นของสัตว หน3าดิน 
 เปรียบเทียบความหนาแน�นของสัตว หน3าดินท้ังหมด ของระยะตัดสางขยายท่ีระยะ
ปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร และท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต ตามลําดับ 
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  สะพานทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนผังแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ ท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 และ 1.0x1.0 เมตร ท่ีระดับการตัด 
 สาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
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10 m 
3 m 
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1
0

 m
 

  10 m 

4 m 

ระยะปลูก  0.5x0.5 เมตร ระยะปลูก  1 0x1 0เมตร 

คําอธิบายเครื่องหมายแปลง 
ระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร 
แปลงท่ี 1  ไม�มีการตัดสาง 
แปลงท่ี 2  ตัดสางออก  25 % 
แปลงท่ี 3  ตัดสางออก  50 % 
แปลงท่ี 4  ตัดสางออก  75 % 
ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 
แปลงท่ี 5  ไม�มีการตัดสาง 
แปลงท่ี 6  ตัดสางออก  25 % 
แปลงท่ี 7  ตัดสางออก  50 % 
แปลงท่ี 8  ตัดสางออก  75 % 
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ภาพท่ี 3  วัดการเจริญเติบโตและความสูงของไม3โกงกางใบใหญ�ในแปลงศึกษาภายหลังจากการตัดสางเปQน 
            ระยะเวลา 5 ป> 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 กล3าไม3ท่ีข้ึนอยู�ในแปลงศึกษาภายหลังจากการตัดสางเปQนระยะเวลา 5 ป> 
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 ภาพท่ี 5 การเก็บตัวอย�างดินในแปลงศึกษา 

 

ภาพท่ี 6 การเตรียมตัวอย�างดิน เพ่ือส�งวิเคราะห ธาตุอาหาร 
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ภาพท่ี 7 การสุ�มเก็บตัวอย�างดินเพ่ือศึกษาความหลากหลายสัตว หน3าดิน 
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ภาพท่ี 8 การร�อนตัวอย�างสัตว หน3าดิน โดยตะแกรงร�อนขนาดต�างกัน 
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ภาพท่ี 9 การเก็บรักษาตัวอย�างสัตว หน3าดิน 
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ผลการศึกษา 

1. ต4นไม4ท่ีเหลืออยู1ในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะมาแล4ว 5 ปH 
จากการวัดการเติบโตไม3โกงกางใบใหญ�ท่ีข้ึนอยู�ในแปลงศึกษาทุกแปลง ท้ังในรูปของความโตทางด3าน

เส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตรเหนือคอรากหรือกลุ�มรากท่ีอยู�บนสุด และความสูงท้ังหมด 
ปริมาตรต3นไม3 มวลชีวภาพ ปริมาณลูกไม3และกล3าไม3ท่ีข้ึนอยู�ในแปลงศึกษาหลังจากทําการตัดสางขยายระยะ
มาแล3วเปQนเวลา 5 ป> เริ่มทําการศึกษาต้ังแต�เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 และวิเคราะห 
ข3อมูลต�างๆ ได3ผลการศึกษาดังต�อไปนี้ 

1.1  การเติบโตทางด4านขนาดเส4นผ1านศูนย�กลางท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตรเหนือคอรากหรือ
กลุ1มรากท่ีอยู1บนสุด   

      จากการศึกษาพบว�าไม3โกงกางใบใหญ�มีการเติบโตด3านเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับความสูง 20 
เซนติเมตรเหนือคอรากหรือกลุ�มรากท่ีอยู�บนสุดมากท่ีสุด ท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ในแปลงศึกษาท่ีมีระดับ
การตัดสาง 75% รองลงมาคือ แปลงศึกษาท่ีมีระดับการตัดสาง 50% แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง และท่ีระดับการ
ตัดสาง 25% มีค�าเท�ากับ 8.58±1.85, 7.25±1.19, 7.17±0.87 และ 6.98±2.06 เซนติเมตร ตามลําดับ ส�วน
ระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร พบว�าแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีการเติบโตด3านเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับความสูง 20 
เซนติเมตรเหนือคอรากหรือกลุ�มรากท่ีอยู�บนสุดมากท่ีสุด เท�ากับ 4.62±1.32 เซนติเมตร รองลงมา คือ แปลง
ศึกษาท่ีระดับการตัดสางขยายระยะ 50%, 25% และ 75% มีค�าเท�ากับ 4.58±0.75, 4.07±0.99 และ 2.93± 
1.60 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 10)  

เม่ือเปรียบเทียบการเติบโตของเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตรเหนือคอราก
หรือกลุ�มรากท่ีอยู�บนสุด ของท้ัง 2 ระยะปลูก พบว�าระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร จะมีการเติบโตเฉลี่ยท่ีมากกว�า
ระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ซ่ึงเท�ากับ 7.49±1.49 และ 4.05±1.16 เซนติเมตร ตามลําดับ 

1.2  การเติบโตทางด4านความสูง  
จากการศึกษาพบว�าไม3โกงกางใบใหญ�มีการเติบโตทางด3านความสูง ท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

ในแปลงศึกษาท่ีมีการตัดสางขยายระยะ 50% มากท่ีสุด รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีระดับการตัดสาง 75% 
แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง และ 25% มีค�าเท�ากับ 11.01±1.16, 10.95±2.24, 10.52±1.18 และ 10.10±1.61 
เมตร ตามลําดับ ส�วนระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร พบว�าไม3โกงกางใบใหญ�มีแนวโน3มการเติบโตทางด3านความสูง
เช�นเดียวกับการเติบโตทางด3านเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตรเหนือคอรากหรือกลุ�ม 
รากท่ีอยู�บนสุด โดยท่ีแปลงท่ีไม�มีการตัดสางมีการเติบโตทางด3านความสูงมากท่ีสุด ในแปลงศึกษาท่ีไม�การตัดสาง 
เท�ากับ 7.80±0.99 เมตร รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีระดับการตัดสาง 25%, 50% และ 75% ตามลําดับ มีค�า
เท�ากับ 7.33±0.90, 7.28±0.61 และ 7.15±0.72 เมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 11)  

 เม่ือเปรียบเทียบการเติบโตของความสูงท้ังหมดของต3นไม3ในแปลงศึกษาของท้ัง 2 ระยะปลูก พบว�า 
ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร จะมีการเติบโตเฉลี่ยท่ีมากกว�าระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ซ่ึงเท�ากับ 10.65± 1.55 และ 
7.39±0.81 เมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
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1.3  ปริมาณมวลชีวภาพไม4โกงกางใบใหญ1 
ปริมาณมวลชีวภาพจากการศึกษาครั้งนี้พบว�าแปลงปลูกโกงกางใบใหญ� ในระยะปลูก 1.0×1.0 

เมตร มีค�าสูงท่ีสุดในแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง ซ่ึงเท�ากับ 64.79 ตัน/ไร� รองลงมา คือ แปลงศึกษาท่ีระดับการตัด
สาง 25%, 50% และ 75% มีค�าเท�ากับ 56.92, 43.85 และ 28.64 ตัน/ไร� ตามลําดับ เช�นเดียวกันในระยะ
ปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีปริมาณมวลชีวภาพมีค�าสูงท่ีสุดในแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง ซ่ึงเท�ากับ 89.95 ตัน/ไร� 
รองลงมา คือ แปลงตัดสางขยายระยะ 25% 50% และ 75% มีค�าเท�ากับ 81.07, 51.93 และ 24.97ตัน/ไร� 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 12-13) 

1.4  ปริมาตรของไม4โกงกางใบใหญ1 
ปริมาตรไม3โกงกางใบใหญ�จากการศึกษาครั้งนี้พบว�า แปลงปลูกโกงกางใบใหญ� ในระยะปลูก 

1.0×1.0 เมตร มีค�าสูงท่ีสุดในแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง ซ่ึงเท�ากับ 39.96 ลูกบาศก เมตร/ไร� รองลงมา คือ แปลงท่ี
ระดับตัดสาง 25%, 50% และ 75% มีค�าเท�ากับ 32.47, 25.17 และ 17.06 ลูกบาศก เมตร/ไร� ตามลําดับ 
ส�วนในระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีปริมาตรไม3สูงสุดเช�นเดียวกัน ซ่ึงเท�ากับ 46.15 
ลูกบาศก เมตร/ไร� รองลงมา คือ แปลงท่ีระดับการตัดสาง 25%, 50% และ 75% มีค�าเท�ากับ 41.35, 26.12 
และ 12.42 ลูกบาศก เมตร/ไร� ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 14) 

1.5  ปริมาณลูกไม4 
จากการศึกษาพบว�าแปลงปลูกไม3โกงกางใบใหญ� ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร มีจํานวนกล3าไม3

มากท่ีสุดในแปลงศึกษาท่ีมีระดับการตัดสางท่ี 75% รองลงมา คือ 50% เท�ากับ 96 และ 16 ต3น/ไร� ส�วน 25% 
และแปลงท่ีไม�มีการตัดสางไม�มีลูกไม3เกิดข้ึนเลย ในขณะท่ีแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร มีจํานวน
กล3าไม3มากท่ีสุดในแปลงศึกษาท่ีมีระดับการตัดสางท่ี 75% รองลงมา คือ แปลงท่ีไม� มีการตัดสาง  
25% และ 50% เท�ากับ 448, 112, 80 และ 32 ต3น/ไร� (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 15) 
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ตารางที่ 1  ความโต (ด3านเส3นผ�านศูนย กลาง) ความสูง ปริมาตรไม3 มวลชีวภาพ และจํานวนลูกไม3 แปลงศึกษาที่ระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร ที่ระดับตัดสาง    
0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  

แปลง 
ความโต  ความสูง  ปริมาตร มวลชีวภาพ (ตัน/ไร1)  ลูกไม4 

(ซม.)  (ม.)  (ม3/ไร1) ลําต4น กิ่ง ใบ รากค้ํายัน ราก รวม จํานวน (ต4น/ไร1) ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 

1.0x1.0 เมตร  
control 7.17 ± 0.87 10.52 ± 1.18 36.96 26.10 4.06 8.01 14.09 12.54 64.79 112.00 65.29 ± 13.03 
25% 6.98 ± 2.06 10.1 ± 1.61 32.47 22.95 3.57 7.02 12.36 11.02 56.92 80.00 84.00 ± 19.81 
50% 7.25 ± 1.19 11.01 ± 1.16 25.17 17.82 2.70 5.38 9.46 8.49 43.85 32.00 50.00 ± 14.14 
75% 8.58 ± 1.85 10.95 ± 2.24 17.06 12.31 1.58 3.35 5.86 5.54 28.64 448.00 76.90 ± 35.21 

เฉลี่ย 7.50 ± 1.49 10.65 ± 1.55 27.91 19.80 2.97 5.94 10.44 9.40 48.55 168.00 69.05 ± 20.55 

0.5x0.5 เมตร  

control 4.62 ± 1.32 7.8 ± 0.99 46.15 31.24 7.29 12.24 21.76 17.41 89.95 - 
25% 4.07 ± 0.99 7.33 ± 0.90 41.35 27.93 6.65 11.09 19.72 15.69 81.07 - 
50% 4.58 ± 0.75 7.28 ± 0.61 26.12 17.54 4.38 7.18 12.78 10.05 51.93 16.00 60.00 ± - 
75% 2.93 ± 1.60 7.15 ± 0.72 12.42 8.31 2.16 3.48 6.19 4.83 24.97 96.00 0.86 ± 0.11 

เฉลี่ย 4.05 ± 1.16 7.39 ± 0.81 31.51 21.25 5.12 8.50 15.11 12.00 61.98 56.00 30.43 ± 0.06 

หมายเหตุ :  รากค้ํายัน คือ รากที่อยู�เหนือดินที่งอกออกมาจากลําต3นบรเิวณใต3กิ่งล�างสุด งอกดิ่งลงไปยังผิวดินเลน เพื่อประโยชน ในการค้ําจุนลําต3น  
 ราก คือ ส�วนของรากที่อยู�ใต3ดิน 
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ภาพท่ี 10 การเติบโตทางด3านเส3นผ�านศูนย กลางท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตรเหนือคอรากของไม3โกงกาง     
             ใบใหญ� ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> แปลงศึกษาระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร    
      ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 
 

 
ภาพท่ี 11 การเติบโตทางด3านความสูงของไม3โกงกางใบใหญ�ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> แปลงศึกษา  

   ระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
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ภาพท่ี 12 ปริมาณมวลชีวภาพในส�วนต�างๆ ของไม3โกงกางใบใหญ�ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลง 

   ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 
 
 

 

ภาพท่ี 13 ปริมาณมวลชีวภาพในส�วนต�างๆ ของไม3โกงกางใบใหญ�ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลง 
   ระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
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ภาพท่ี 14 ปริมาตรของไม3โกงกางใบใหญ�ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ  
   0.5x0.5 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 
 

 

 ภาพท่ี 15 จํานวนกล3าไม3ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร  
    ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
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2. ปริมาณธาตุอาหารบนพ้ืนดินเลนในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะมาแล4ว 5 ปH 
ความอุดมสมบูรณ ของดิน คํานวณได3จากปริมาณของธาตุอาหารหลักท่ีประกอบอยู�ในดิน ได3แก�

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ซ่ึงเปQนธาตุหลักท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีพืชต3องการในปริมาณมาก
สําหรับการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมแต�ละชั้นดิน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ได3ทําการเก็บตัวอย�างดินในพ้ืนท่ีปhาชาย
เลนอ�าวคุ3งกระเบน หลังจากทําการตัดขยายระยะเปQนเวลา 5 ป> ท้ังหมด 8 แปลงศึกษา ซ่ึงได3ผลการศึกษา 
ดังนี้  

2.1  ไนโตรเจน 
 จากผลการศึกษาพบว�า ปริมาณไนโตรเจนในดินมีแนวโน3มท่ีไม�ชัดเจน โดยแปลงศึกษาท่ีมีระยะ

ปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 25% แปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีเปQนแปลงท่ีไม�มีการ
ตัดสาง และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 50% มีค�ามากท่ีสุดเท�ากับ 0.06% 
และแปลงศึกษาท่ีเหลือท้ังหมดมีปริมาณไนโตรเจน 0.05% เท�ากัน (ภาพท่ี 16) 

2.2  ฟอสฟอรัส 
 จากผลการศึกษาพบว�า ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีแนวโน3มท่ีไม�ชัดเจนเช�นเดียวกัน โดยท่ีแปลง

ศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีตัดขยายระยะ 75% มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินมากท่ีสุดเท�ากับ 46.87 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 50% และแปลง
ศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 75% มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินเท�ากับ 31.56 และ 
29.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีเปQนแปลงท่ีไม�มีการตัด
สางมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินค�าน3อยสุดเท�ากับ 19.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 17) 

2.3  โพแทสเซียม 
 จากผลการศึกษาพบว�า ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีแนวโน3มท่ีไม�ชัดเจนเช�นเดียวกัน โดยท่ีแปลง

ศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีเปQนแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีปริมาณโพแทสเซียมในดินมากท่ีสุดเท�ากับ 
250.30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 50% 
และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 25% มีปริมาณโพแทสเซียมในดินเท�ากับ 
243.00 และ 237.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสาง
ขยายระยะ 75% มีปริมาณโพแทสเซียมในดินมีค�าน3อยสุดเท�ากับ 207.40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 18) 

2.4  แคลเซียม 
 จากผลการศึกษาพบว�า ปริมาณแคลเซียมในดินมีแนวโน3มท่ีไม�ชัดเจนเช�นเดียวกัน โดยท่ีแปลง

ศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีเปQนแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีปริมาณแคลเซียมในดินมากท่ีสุดเท�ากับ 
1,215 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 75% 
และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 50% มีปริมาณแคลเซียมในดินเท�ากับ 980 
และ 963 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 
50% มีปริมาณแคลเซียมในดินมีค�าน3อยสุดเท�ากับ 393 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 19) 
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2.5  แมกนีเซียม 
 จากผลการศึกษาพบว�า ปริมาณแมกนีเซียมในดินมีแนวโน3มท่ีไม�ชัดเจนเช�นเดียวกัน โดยท่ีแปลง

ศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 50% มีปริมาณแมกนีเซียมในดินมากท่ีสุดเท�ากับ 829 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมาคือแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีเปQนแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง และ
แปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 25% มีปริมาณแมกนีเซียมในดินเท�ากับ 820 
และ 799 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร ท่ีตัดสางขยายระยะ 
75% มีปริมาณแมกนีเซียมในดินมีค�าน3อยสุดเท�ากับ 692 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 20) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารอาหารในดินภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ  
    0.5x0.5 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  

ลําดับ 
ระยะปลูก ความหนักเบา 

C(%) N(%) 
P K Ca Mg 

(เมตร) การตัดสาง% (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

1 0.5x0.5 Control 0.62 0.05 28.41 224.00 1,215.20 795.80 

2 0.5x0.5 25 0.83 0.06 26.84 237.00 875.20 797.20 

3 0.5x0.5 50 0.80 0.05 31.56 243.00 963.00 828.60 

4 0.5x0.5 75 0.65 0.05 29.83 207.40 980.00 692.00 

5 1.0x1.0 Control 0.97 0.06 19.65 250.30 431.40 819.60 

6 1.0x1.0 25 0.66 0.05 26.51 210.20 474.80 799.20 

7 1.0x1.0 50 0.82 0.06 24.10 224.40 392.80 744.80 

8 1.0x1.0 75 0.71 0.05 46.87 229.40 422.60 794.40 
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ภาพท่ี 16 ไนโตรเจนในดินภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5  
   เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 
 

 

ภาพท่ี 17 ฟอสฟอรัสในดินภายหลังการตัดสาง 5 ป> แปลงศึกษาระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร  
   ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
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ภาพท่ี 18 โพแทสเซียมในดินภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5  
   เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 
 
 

 

ภาพท่ี 19 แคลเซียมในดินท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75  
   เปอร เซ็นต  
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ภาพท่ี 20 แมกนีเซียมในดินภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5  
   เมตร ท่ีระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  
 

3. สัตว�หน4าดินในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะมาแล4ว 5 ปH 

  3.1  สัตว�หน4าดินท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
   จากแปลงศึกษาท้ังสองระยะปลูก คือท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร และระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

ท้ังหมด 8 แปลงศึกษา จากการศึกษา เดือนสิงหาคม 2555 (ครั้งท่ี1) พบสัตว หน3าดินมีท้ังหมด 5 ไฟลัม 6 ชั้น         
7 อันดับ 35 ครอบครัว และ 39 ชนิด เดือนธันวาคม 2555 (ครั้งท่ี 2) พบสัตว หน3าดินมีท้ังหมด 5 ไฟลัม 6 ชั้น       
5 อันดับ 32 ครอบครัวและ 35 ชนิด (ตารางท่ี 3-4)  

   3.2 จํานวนชนิดของสัตว�หน4าดิน 
   เม่ือเปรียบเทียบจํานวนชนิดของสัตว หน3าดิน ครั้งท่ี 1  ตามระดับความหนักเบาของการตัดสาง
ขยายระยะ พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุด
คือ 23 ชนิด รองลงมาคือแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีจํานวนชนิด 21 ชนิด ส�วนท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร แปลงท่ี
ระดับการตัดสาง 50% มีชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 23 ชนิดเท�ากัน รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัด
สาง 25% มีจํานวนชนิด 16 ชนิด (ตารางท่ี 5) และ ครั้งท่ี 2 พบว�าท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีไม�มี
การตัดสาง มีชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 20 ชนิด รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีจํานวน
ชนิด 18 ชนิด ส�วนท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 17 
ชนิด รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีจํานวนชนิด 16 ชนิด (ตารางท่ี 5) 
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 3.3 ค1าดัชนีความมากชนิด 
เม่ือเปรียบเทียบค�าดัชนีความมากชนิดของสัตว หน3าดินครั้งท่ี 1 ตามระดับความหนักเบาของการ

ตัดสางขยายระยะ พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีค�าดัชนีความมากชนิด
ของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 4.82 รองลงมาคือแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีค�าเท�ากับ 4.78 ส�วนท่ีระยะปลูก 
1.0×1.0 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีค�าดัชนีความมากชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 4.52 รองลงมา
คือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% มีค�าเท�ากับ 3.48 ซ่ึงเปQนไปตามทิศทางเดียวกับดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
(ตารางท่ี 5) และ ครั้งท่ี 2 พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีค�าดัชนีความ
มากชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุด คือ 4.39 รองลงมาคือแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีค�าเท�ากับ 4.37 ส�วนท่ีระยะ
ปลูก 1.0×1.0 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีค�าดัชนีความมากชนิดของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 4.23 
รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% มีค�าเท�ากับ 4.17 (ตารางท่ี 5) 

 3.4 ค1าดัชนีความสมํ่าเสมอ 
เม่ือเปรียบเทียบค�าดัชนีความสมํ่าเสมอ ครั้งท่ี 1 ตามระดับความหนักเบาของการตัดสางขยาย

ระยะ พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีค�าดัชนีความสมํ่าเสมอทางชนิดมากท่ีสุด 
คือ 0.93 รองลงมาคือ แปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% มีค�าเท�ากับ 0.92 ส�วนท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร แปลง
ท่ีระดับการตัดสาง 50% มีค�าดัชนีความสมํ่าเสมอของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดคือ 0.86 รองลงมาคือแปลงท่ีระดับ
การตัดสาง 75% มีค�าเท�ากับ 0.85 ซ่ึงเปQนไปตามทิศทางเดียวกับดัชนีความหลากหลายทางชนิดเช�นเดียวกัน 
(ตารางท่ี 5) และ ครั้งท่ี 2 พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% มีค�าดัชนีความ
สมํ่าเสมอทางชนิดมากท่ีสุด คือ 0.92 รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% มีค�าเท�ากับ 0.89  ส�วนท่ีระยะปลูก 
1.0×1.0 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% และแปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% มีค�าดัชนีความสมํ่าเสมอ
ของสัตว หน3าดินมากท่ีสุดเท�ากันคือ 0.98 รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% และแปลงท่ีไม�มีการตัด
สางท่ีไม�มีการตัดสางเลย มีค�าเท�ากับ 0.91 เท�ากัน (ตารางท่ี 5) 

 3.5 ค1าดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
 เม่ือเปรียบเทียบความหลากหลายของสัตว หน3าดินครั้งท่ี 1 ตามระดับความหนักเบาของการตัด
สางขยายระยะพบว�าท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีค�าดัชนีความหลากหลายทางชนิด
มากท่ีสุด คือ 2.84 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 21 ชนิด รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% มีความ
หลากหลายทางชนิด เท�ากับ 2.76 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 23 ชนิด ส�วนท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตรแปลง
ท่ีระดับการตัดสาง 50% มีความหลากหลายทางชนิดมากท่ีสุดคือ 2.71 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 23 ชนิด 
รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 75 % มีความหลากหลายทางชนิดเท�ากับ 2.31 และพบสัตว หน3าดิน
จํานวน 15 ชนิด (ตารางท่ี 5) และ ครั้งท่ี 2 พบว�า ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% 
มีค�าดัชนีความหลากหลายทางชนิดมากท่ีสุด คือ 2.49 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 18 ชนิด รองลงมาคือ 
แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง มีความหลากหลายทางชนิด เท�ากับ 2.44 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 20 ชนิด ส�วนท่ี
ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง และแปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% มีความหลากหลายทาง
ชนิดมากท่ีสุดคือ 2.59 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 14 ชนิด รองลงมาคือแปลงท่ีไม�มีการตัดสางมีความหลากหลาย
ทางชนิดเท�ากับ 2.58 และพบสัตว หน3าดินจํานวน 17 ชนิด (ตารางท่ี 5) 
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 3.6 ความหนาแน1นของสัตว�หน4าดิน 
จากการศึกษาความหนาแน�นรวมของสัตว หน3าดิน ครั้งท่ี 1 ในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ

ไม3โกงกางใบใหญ�ท้ังสองระยะปลูกและระดับความหนักเบาของการตัดสางขยายระยะ พบว�า ระยะปลูก 
1.0×1.0 เมตร พบสัตว หน3าดินหนาแน�นท่ีสุดในแปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% จํานวน 190.7 ตัวต�อตารางเมตร 
รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% จํานวน 129.3  ตัวต�อตารางเมตร ขณะท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร
พบสัตว หน3าดินหนาแน�นท่ีสุดในแปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% จํานวน 98.7 ตัวต�อตารางเมตร รองลงมาคือ
แปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% จํานวน 96 ตัวต�อตารางเมตร (ตารางท่ี 6) และ ครั้งท่ี 2 พบว�า ระยะปลูก 1.0×1.0 
เมตร พบสัตว หน3าดินหนาแน�นท่ีสุดในแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง จํานวน 44 ตัวต�อตารางเมตร รองลงมาคือแปลง
ท่ีระดับการตัดสาง 50% จํานวน 41.3 ตัวต�อตารางเมตร ขณะท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตรพบสัตว หน3าดินหนาแน�น
ท่ีสุดในแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง จํานวน 77.3 ตัวต�อตารางเมตร รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 50% จํานวน 
48 ตัวต�อตารางเมตร (ตารางท่ี 7) 

หากพิจารณาความหนาแน�นรวมของสัตว หน3าดินตามไฟลัมท่ีพบในแปลงศึกษาการตัดสางขยาย
ระยะไม3โกงกางใบใหญ�ท้ังสองระยะปลูก ครั้งท่ี 1 พบว�า สัตว หน3าดินในไฟลัม Mollusca พบมากท่ีสุด คือ 
398.7 ตัวต�อตารางเมตร รองลงมาคือไฟลัม Annelida มีความหนาแน�นเฉลี่ยเท�ากับ 257.3 ตัวต�อตารางเมตร 
โดยแยกเปQนท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร พบสัตว หน3าดินในไฟลัม Mollusca มากท่ีสุด คือ 337.3 ตัวต�อตาราง
เมตร  เท�ากับ 74% รองลงมาคือไฟลัม Annelida มีความหนาแน�นเฉลี่ยเท�ากับ 70.7 ตัวต�อตารางเมตร คิด
เปQน 16% ท่ีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตรพบสัตว หน3าดินในไฟลัม Annelida มากท่ีสุด คือ 186.7 ตัวต�อตาราง
เมตรเท�ากับ 54% รองลงมาคือไฟลัม Arthropoda มีค�าเท�ากับ 92.0 ตัวต�อตารางเมตรคิดเปQน 27% (ตารางท่ี 
8, ภาพท่ี 21-22) และ ครั้งท่ี 2 พบว�า สัตว หน3าดินในไฟลัม Mollusca พบมากท่ีสุด คือ 178.7 ตัวต�อตารางเมตร 
รองลงมาคือไฟลัม Annelida มีความหนาแน�นเฉลี่ยเท�ากับ 110.3 ตัวต�อตารางเมตร โดยแยกเปQนท่ีระยะปลูก 
1.0×1.0 เมตร พบสัตว หน3าดินในไฟลัม Annelida มากท่ีสุด คือ 57.0 ตัวต�อตารางเมตร  คิดเปQนร3อยละ 45 
รองลงมาคือไฟลัม Mollusca มีความหนาแน�นเฉลี่ยเท�ากับ 56 ตัวต�อตารางเมตร คิดเปQนร3อยละ 44 ท่ีระยะ
ปลูก 0.5×0.5 เมตรพบสัตว หน3าดินในไฟลัม Mollusca มากท่ีสุด คือ 122.7 ตัวต�อตารางเมตรคิดเปQนร3อยละ 
64 รองลงมา คือไฟลัม Annelida ค�าเท�ากับ 53.3 ตัวต�อตารางเมตร คิดเปQนร3อยละ 28 (ตารางท่ี 8, ภาพท่ี 23-24) 
 ความหนาแน�นเฉลี่ยครั้งท่ี 1 และ 2 จากการศึกษาสัตว หน3าดิน บริเวณตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ี
แปลงศึกษาระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร พบว�าท่ีระดับตัดสาง 25% มีความหนาแน�นเฉล่ียมากสุด 106.85 ตัว/ตารางเมตร 
รองลงมาท่ีระดับตัดสาง 50% มีความหนาแน�นเฉลี่ยเปQน 85.15 ตัว/ตารางเมตร ท่ีแปลงศึกษาระยะปลูก 
0.5x0.5 เมตร พบว�าท่ีระดับตัดสาง 50% มีความหนาแน�นเฉล่ียมากสุด 72 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาท่ีระดับไม�มีการ
ตัดสางมีความหนาแน�นเฉลี่ยเปQน 71.15 ตัว/ตารางเมตร (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 3 สัตว หน3าดินท่ีพบบริเวณแปลงศึกษา ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก 
              1.0×1.0 และ 0.5×0.5 เมตร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

Phylum Class Order Family Scientific name 
Common 

name 
Sipuncula Phascolosomatidea Phascolosomatidae Phascolosoma sp.    หนอนถั่ว 

Sipunculidae Sipunculus sp.    หนอนถั่ว 
Annelida Polychaeta Capitellida Alciopidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 

Capitellidae Capitella sp. ไส3เดือนทะเล 
Eunicidae Eunice sp. ไส3เดือนทะเล 
Nereididae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Nepthyidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Hesionidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Oweniidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Ophelidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Glyceridae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Lumbrineridae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Phyllodocidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Syllidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Amphinomidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 

Canalipalpata 
Terebellidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Sabellidae Unidentified ไส3เดือนทะเล 

Mollusca Bivalvia Mactridae Mactra sp.    หอยเจี๊ยบ 
   Mytilidae Musculus sp.    หอยกะพง 
   Pharidae Pharella acutiden    หอยพิม 
   Veneridae Tapes sp.    หอยกระปุก 
 Gastropoda  Assimineidae Assiminea brevicula    หอยถั่วแดง 
   Littorinidae Littoraria carinifera    หอยก3นแหลม 
   Neritidae Neripteron violaccea    หอยกะทิ 
    Clithon sp.    หอยถั่วเขียว 
    Clithon oualaniensis    หอยถั่วเขียว 
   Ellobiidae Ellobium sp.    หอยโหลก 
  Sobeoconcha Potamididae Cerithidea cingulata    หอยขี้นก 
   Thaididae Thais sp.    หอยมะระ 

Arthropoda Malacostraca  Alpheidae Alpheus sp.    กุ3งดีดขัน 

 

Penaeidae Metapenaeus  sp.    กุ3งตะกาด 
Grapsidae Sesarma  elongatum    ปูแสม 

Sesarma guttatum    ปูแสมก3ามแดง 
Metopo  grapsus  sp.    ปูแสม 

Decapoda Diogenidae Unidentified    ปูเสฉวน 
Amphipoda Eusiridae Unidentified    แอมฟ�พอด 

Gammarellidae Unidentified    แอมฟ�พอด 
Isopoda Cirolanidae Unidentified    ไอโซพอด 

Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Unidentified    ปลาบู� 
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ตารางท่ี 4 สัตว หน3าดินท่ีพบบริเวณแปลงศึกษาภายหลังการตัดสางขยายระยะ 5 ป> ท่ีแปลงระยะปลูก  
   1.0×1.0 และ 0.5×0.5 เมตร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

Phylum Class Order Family Scientific name Common name 
Sipuncula Phascolosomatidea Sipunculidae     Sipunculus sp.      หนอนถั่ว 
Annelida Polychaeta Capitellida Alciopidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 

Capitellidae     Capitella sp. ไส3เดือนทะเล 
Eunicidae     Eunice sp. ไส3เดือนทะเล 
Nereididae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Nepthyidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Hesionidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Oweniidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Ophelidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Glyceridae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Lumbrineridae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Phyllodocidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Syllidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Amphinomidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 

Canalipalpata 
Terebellidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 
Sabellidae     Unidentified ไส3เดือนทะเล 

 

 

 

Mollusca Bivalvia Mactridae Mactra sp.        หอยเจี๊ยบ 
Mytilidae Musculus sp.        หอยกะพง 
Pharidae Pharella acutiden        หอยพิม 
Veneridae Tapes sp.        หอยกระปุก 

Gastropoda Assimineidae Assiminea brevicula        หอยถั่วแดง 
Littorinidae Littoraria carinifera        หอยก3นแหลม 
Neritidae Neripteron violaccea        หอยกะทิ 

Clithon oualaniensis        หอยถั่วเขียว 
Ellobiidae Ellobium sp.        หอยโหลก 

Sobeoconcha Potamididae Cerithidea cingulata        หอยขี้นก 
Thaididae Thais sp.        หอยมะระ 

Arthropoda Malacostraca Alpheidae Alpheus sp.        กุ3งดีดขัน 
Penaeidae  Metapenaeus sp.        กุ3งตะกาด 
Grapsidae  Sesarma elongatum        ปูแสม 

       Sesarma guttatum        ปูแสมก3ามแดง 

    
   Metopograpsus  sp.        ปูแสม 

  
Amphipoda      Eusiridae    Unidentified          แอมฟ�พอด 

   
     Gammarellidae    Unidentified          แอมฟ�พอด 

Chordata Actinopterygii  Perciformes      Gobiidae    Unidentified          ปลาบู� 
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ตารางท่ี 5 จํานวนชนิด ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ดัชนีความมากชนิด และดัชนีความสมํ่าเสมอของ 
              สัตว หน3าดินภายหลังการตัดสาง 5 ป> แปลงศึกษาระยะปลูก 0.5x0.5 และ 1.0x1.0 เมตร ท่ีระดับ  

    ตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  

 

ระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร  ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงท่ี1 แปลงท่ี2 แปลงท่ี3 แปลงท่ี4 
 

แปลงท่ี 5 แปลงท่ี 6 แปลงท่ี 7 แปลงท่ี 8 

สิงหาคม 2555  
จํานวนชนิดสัตว หน3าดิน 21 20 23 19  9 16 23 15 
ดัชนีความมากชนิด 4.78 4.28 4.82 3.92  1.85 2.86 4.52 3.48 
ดัชนีความสม่าํเสมอ 0.93 0.92 0.88 0.92  0.78 0.70 0.86 0.85 
ดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2.84 2.75 2.76 2.70 
 

1.71 1.95 2.71 2.31 

ธันวาคม 2555          
จํานวนชนิดสัตว หน3าดิน 20 14 18 10  17 14 16 13 
ดัชนีความมากชนิด 4.37 3.56 4.39 2.70  4.23 4.17 4.03 4.03 
ดัชนีความสม่าํเสมอ 0.81 0.89 0.86 0.92  0.91 0.98 0.91 0.98 
ดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 2.44 2.35 2.49 2.11 

 
2.58 2.59 2.52 2.51 
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ตารางที่ 6 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน (ตัวต�อตารางเมตร) บริเวณแปลงศึกษาภายหลังการตัดสาง 5 ป> แปลงศึกษาระยะปลูก 0.5x0.5 และ 1.0x1.0 เมตร  
   ที่ระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

Phylum Family Scientific name 

ความหนาแน1นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

                  ระยะปลูก 0.5 x 0.5 
เมตร 

 ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Total Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4  แปลงที่ 5 แปลงที่ 6 แปลงที่ 7 แปลงที่ 8 

Sipuncula Phascolosomatidae Phascolosoma sp. 0 0 1.3 0  0 0 0 0 1.3 
Sipunculidae Sipunculus sp. 0 1.3 0 0  0 0 0 0 1.3 

Annelida Alciopidae Unidentified   0 1.3 0 0  0 0 0 0 1.3 

Capitellidae Capitella sp. 6.7 10.7 8 9.3  0 8 4 0 46.7 

Eunicidae  Eunice   sp. 1.3 5.3 8 6.7  0 1.3 2.7 0 25.3 

Nereididae Unidentified   4 1.3 2.7 4  0 0 6.7 0 18.7 

Nepthyidae Unidentified   2.7 8 9.3 5.3  1.3 1.3 5.3 0 33.3 

Hesionidae Unidentified   0 5.3 1.3 0  0 0 2.7 0 9.3 

Oweniidae Unidentified   0 2.7 1.3 1.3  2.7 0 1.3 1.3 10.7 

Ophelidae Unidentified   2.7 4 6.7 4  0 0 4 1.3 22.7 

Glyceridae Unidentified   5.3 9.3 1.3 10.7  0 1.3 4 1.3 33.3 

Lumbrineridae Unidentified   2.7 4 0 1.3  0 1.3 0 2.7 12 
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ตารางที่ 6 (ต�อ) 

Phylum Family Scientific name 

ความหนาแน1นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

                  ระยะปลูก 0.5 x 0.5 
เมตร 

 ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Total Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4  แปลงที่ 5 แปลงที่ 6 แปลงที่ 7 แปลงที่ 8 

  Phyllodocidae Unidentified   1.3 4 2.7 2.7  0 0 0 0 10.7 
  Syllidae Unidentified   0 2.7 1.3 2.7  0 0 0 0 6.7 

Amphinomidae Unidentified   0 0 1.3 0  0 1.3 1.3 0 4 
Terebellidae Unidentified   0 1.3 2.7 0  0 6.7 1.3 0 12 
Sabellidae Unidentified   1.3 2.7 1.3 0  0 5.3 0 0 10.7 

Mollusca Mactridae Mactra sp.  0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Mytilidae Musculus sp. 6.7 0 0 0  0 0 0 2.7 9.3 
Pharidae Pharella acutiden 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Veneridae Tapes sp. 2.7 1.3 0 0  1.3 5.3 0 1.3 12 
Assimineidae Assiminea  brevicula 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Littorinidae Littoraria  carinifera 2.7 0 5.3 4  2.7 64 5.3 16 100 
Neritidae Neripteron  violaccea 4 0 0 0  0 21.3 1.3 0 26.7 

Clithon sp. 1.3 0 0 0  0 0 0 0 1.3 
Clithon  oualaniensis 9.3 9.3 8 5.3  22.7 2.7 18.7 5.3 81.3 

Ellobiidae Ellobium sp. 0 0 0 0  13.3 20 13.3 9.3 56 
Potamididae Cerithidae cingulata 0 0 0 0  24 48 10.7 1.3 84 
Thaididae Thais sp. 1.3 0 0 0  0 0 26.7 0 28 
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ตารางที่ 6 (ต�อ) 
 

Phylum Family Scientific name 

ความหนาแน1นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

                  ระยะปลูก 0.5 x 0.5 
เมตร 

 ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Total Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4  แปลงที่5 แปลงที่ 6 แปลงที่ 7 แปลงที่ 8 

Arthropoda Alpheidae Alpheus sp. 0 0 2.7 0      0 0 1.3 1.3 5.3 
Penaeidae Metapenaeus sp. 0 0 1.3 4      0 1.3 1.3 4 12 
Grapsidae Sesarma elongatum 1.3 0 2.7 2.7      5.3 1.3 2.7 4 20 

Sesarma guttatum 2.7 1.3 1.3 4      2.7 0 4 1.3 17.3 
Metopo grapsus  0 0 1.3 2.7      0 0 4 0 8 

Diogenidae Unidentified   1.3 0 0 1.3      0 0 0 0 2.7 

Eusiridae Unidentified   2.7 6.7 18.7 17.3      0 0 4 0 49.3 

Gammarellidae Unidentified   0 1.3 5.3 9.3      0 0 2.7 0 18.7 

Cirolanidae Unidentified 0 0 0 0      0 0 0 2.7 2.7 
Chordata Gobiidae Unidentified   1.3 0 0 0      0 0 0 0 1.3 

0 0 0 0      0 0 0 0 0 
      0 0 0 0      0 0 0 0 0 
    รวม 65.3 84.0 96.0 98.7 76.0 190.7 129.3 56 796 

เฉลี่ย 86.0 113.0 
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ตารางที่ 7 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน (ตัวต�อตารางเมตร) บริเวณแปลงศึกษาภายหลังการตัดสาง 5 ป> แปลงศึกษาระยะปลูก 0.5x0.5 และ 1.0x1.0 เมตร  
       ที่ระดับตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 เปอร เซ็นต  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

Phylum Family Scientific name 

ความหนาแน1นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

                  ระยะปลูก 0.5 x 0.5 
เมตร 

 ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Total Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4  แปลงที่ 5 แปลงที่ 6 แปลงที่ 7 แปลงที่ 8 

  Phyllodocidae Unidentified   0.0 0.0 0.0 0.0     1.3 1.3 1.3 0.0 4.0 
  Syllidae Unidentified   1.3 0.0 1.3 0.0     1.3 1.3 1.3 1.0 7.7 

Amphinomidae  Unidentified   0.0 0.0 1.3 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
 Terebellidae Unidentified   1.3 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 1.3 2.7 
 Sabellidae Unidentified   0.0 4.0 0.0 0.0    1.3 0.0 0.0 2.7 8.0 

Mollusca Mactridae Mactra sp.  1.3 1.3 0.0 0.0    0.0 0.0 4.0 1.3 8.0 
Mytilidae Musculus sp. 1.3 0.0 0.0 0.0    0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
Pharidae Pharella acutiden 0.0 1.3 1.3 0.0    2.7 0.0 0.0 0.0 5.3 
Veneridae Tapes sp. 0.0 0.0 1.3 2.7    2.7 1.3 2.7 0.0 10.7 
Assimineidae Assiminea brevicula 1.3 0.0 1.3 0.0    0.0 1.3 0.0 0.0 4.0 
Littorinidae Littoraria carinifera 4.0 4.0 0.0 1.3    0.0 2.7 2.7 0.0 14.7 
Neritidae Neripteron violaccea 21.3 6.7 12.0 8.0    10.7 2.7 10.7 2.7 74.7 

Clithon oualaniensis 9.3 9.3 8.0 2.7    0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 

Ellobiidae    Ellobium sp. 2.7 0.0 0.0 0.0    0.0 0.0 1.3 0.0 4.0 

Potamididae Cerithidae cingulata 13.3 0.0 0.0 0.0   4.0 0.0 0.0 0.0 17.3 
Thaididae Thais sp. 2.7 2.7 1.3 0.0   0.0 0.0 2.7 0.0 9.3 
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ตารางที่ 7 (ต�อ) 

Phylum Family Scientific name 

ความหนาแน1นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

                  ระยะปลูก 0.5 x 0.5 
เมตร 

 ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

Total Control 25% 50% 75%  Control 25% 50% 75% 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4  แปลงที่ 5 แปลงที่ 6 แปลงที่ 7 แปลงที่ 8 

 Penaeidae Metapenaeus sp. 0.0 0.0 1.3 0.0      1.3 0.0 1.3 0.0 4.0 

 Grapsidae Sesarma elongatum 1.3 1.3 4.0 1.3      1.3 0.0 0.0 0.0 9.3 

 Sesarma guttatum 0.0 0.0 1.3 0.0       2.7 0.0 0.0 0.0 4.0 

 Metopo grapsus 0.0 0.0 1.3 0.0       0.0 1.3 0.0 0.0 2.7 

 Eusiridae Unidentified 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 

 Gammarellidae Unidentified 1.3 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

Chordata Gobiidae Unidentified 0.0 0.0 1.3 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   1.3 

  รวม 77.3 38.7 48.0 28.0   44.0 22.7 41.3 19.7 319.7 

  เฉลี่ย 48.0  31.8 
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ตารางท่ี 8 ร3อยละความหนาแน�นของสัตว หน3าดิน แสดงตามไฟลัม ท่ีพบในแปลงศึกษา ภายหลังการตัดสาง
ขยายระยะ 5 ป> ท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร 

ไฟลัม 
ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร 

เปอร�เซ็นต� 
ระยะปลูก 0.5 × 0.5 เมตร 

% 
รวม 

(ตัว/ตร.ม.) (ตัว/ตร.ม.) (ตัว/ตร.ม.) 

สิงหาคม 2555 
 

 
 

 
 

Sipuncula 0.0 0 2.7 1 2.7 

Annelida 70.7 16 186.7 54 257.3 

Mollusca 337.3 74 61.3 18 398.7 

Arthropoda 44.0 10 92.0 27 136.0 

Chordata 0.0 0 1.3 0 1.3 

รวม 452.0 100 344.0 100 796.0 

เฉลี่ย 90.4  68.8  159.2 

ธันวาคม 2555 
 

 
 

 
 

Sipuncula   2.7 2.0   0.0  0.0     2.7 
Annelida  57.0 45.0  53.3 28.0  110.3 
Mollusca  56.0 44.0  22.7 64.0  178.7 
Arthropoda  12.0 9.0  14.7   7.0   26.7 
Chordata    0.0 0.0   1.3   1.0    1.3 

รวม 127.0 100 192.0  100 319.7 
เฉลี่ย  25.5    38.4   63.9 

 
 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน ท่ีพบในแปลงศึกษา ภายหลังการตัดสางขยาย
ระยะ 5 ป> ท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 และ 0.5x0.5 เมตร ท่ีระดับการตัดสาง 0, 25, 50 และ 75 
เปอร เซ็นต  

ระดับการตดัสาง 
ความหนาแน�นเฉลี่ย (ตัว/ตร.ม.) 

ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร ระยะปลูก 0.5×0.5เมตร 
ส.ค. 55 ธ.ค.55 เฉลี่ย ส.ค. 55 ธ.ค.55 เฉลี่ย 

Control  76   44 60 65 77.3 71.15 
ตัดสาง 25% 191  22.7    106.85 84 38.7 61.35 
ตัดสาง 50% 129  41.3     85.15 96 48.0 72.00 
ตัดสาง 75%   56  19.3     37.65 99 28.0 63.50 
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ภาพท่ี 21 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�  
   ท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
 

 

           
 

ภาพท่ี 22 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�  
   ท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 23 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�  

   ท่ีมีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 ความหนาแน�นของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�  

   ท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 25 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ� 

   ท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 และ 0.5x0.5 เมตร เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 
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ภาพท่ี 26 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดิน บริเวณแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ� 
       ท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 และ 0.5x0.5 เมตร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
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สรุปและวิจารณ�ผลการศึกษา 

การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะในระยะเวลา 5 ป> ต�อความหลากหลายของสัตว หน3าดิน การ
สืบพันธุ ตามธรรมชาติของลูกไม3 การเจริญเติบโต มวลชีวภาพและอินทรียวัตถุในพ้ืนปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบน 
โดยใช3แปลงศึกษาเดิม ขนาด 10x10 เมตร จํานวน 8 แปลง ในสวนปhาไม3โกงกางใบใหญ�ท่ีปลูกเม่ือป> พ.ศ 
2535 โดยแบ�งเปQนท่ีระยะปลูกห�าง 1.0x1.0 เมตร จํานวน 4 แปลง ระยะปลูกห�าง 0.5x0.5 เมตร จํานวน 4 
แปลง ต3นโกงกางใบใหญ�ในแต�ละแปลงศึกษา ได3ผ�านการตัดสางขยายระยะ ในระดับความหนักเบา ออกเปQน 3 
ระดับ คือ ตัดสางออก 25%, 50%, 75% และ แปลงท่ีไม�มีการตัดสาง ผลการศึกษาสรุปได3ดังนี้ 

การเจริญเติบโตของไม4โกงกางใบใหญ1ในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะมาแล4ว 5 ปH 
การเจริญเติบโตของไม3โกงกางใบใหญ� ท่ีเหลืออยู�ภายหลังการตัดสางขยายระยะในการศึกษาครั้งนี้ ท้ัง

การเจริญเติบโตทางด3านขนาดเส3นผ�านศูนย กลางและความสูง จะมีการเจริญเติบโตเปQนไปในลักษณะเดียวกัน 
กล�าวคือ ท้ังในแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะและแปลงท่ีไม�มีการตัดสาง การเจริญเติบโตทางด3านขนาดเส3น
ผ�านศูนย กลางและความสูง  ในแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูกท่ีกว3างจะมีการเจริญเติบโตมากกว�าแปลงปลูกท่ีมี
ระยะปลูกท่ีแคบกว�า เนื่องจากระยะปลูกท่ีแคบต3นไม3จะแก�งแย�งป~จจัยแวดล3อม ท่ีมีอยู�อย�างจํากัด โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งปริมาณแสงท่ีต3นไม3จะได3รับ การแก�งแย�งจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ในหมู�ไม3ชนิดเดียวกันและมีอายุ
เท�ากัน กัน เช�นเดียวกัน โดยในระยะปลูกท่ีกว3างกว�า จํานวนต3นไม3หรือความหนาแน�นน3อยกว�าก็จะมีการ
แก�งแย�งท่ีน3อยกว�าในระยะปลูกท่ีแคบ  ทําให3มีการเติบโตท้ังด3านเส3นผ�านศูนย กลางและทางด3านความสูงดีกว�า
ในระยะปลูกท่ีแคบ 

ปริมาตรและปริมาณมวลชีวภาพในส1วนต1างๆ ต1อพ้ืนท่ี 
จากการศึกษาพบว�า ปริมาตรไม3และปริมาณมวลชีวภาพรวมของแปลงปลูกไม3โกงกางใบใหญ�มี

แนวโน3มลดลงเม่ือมีระยะปลูกท่ีกว3างข้ึนหรือเม่ือมีความหนาแน�นลดลง ปริมาณมวลชีวภาพจะข้ึนอยู�กับจํานวน
ต3นไม3ในแต�ละแปลง รวมท้ังขนาดของเส3นผ�านศูนย กลางและความสูงด3วย ดังนั้นแปลงศึกษาท่ีมีความหนาแน�น
มากจึงมีปริมาตรไม3และมวลชีวภาพท่ีมากกว�า แต�ในการศึกษาครั้งนี้พบว�าแปลงปลูกท่ีมีการตัดสางขยายระยะ 
75% ระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร จะมีค�ามากกว�าแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร เนื่องจากแปลง
ศึกษาดังกล�าวมีต3นไม3ท่ีตายจํานวนมากและมีขนาดเส3นผ�านศูนย กลางและความสูงท่ีน3อยมากจึงทําให3มี
ปริมาตรไม3และมวลชีวภาพท่ีน3อยกว�า 

ปริมาณลูกไม4 
จากผลการศึกษาดังกล�าวทําให3ทราบว�า ปริมาณกล3าไม3มีแนวโน3มเช�นเดียวกับการเติบโตของไม3

โกงกางใบใหญ� กล�าวคือปริมาณกล3าไม3จะมีปริมาณมากข้ึนในแปลงท่ีมีการตัดสางระดับสูงคือ 75% เม่ือมี
ระยะปลูกท่ีกว3างข้ึน ซ่ึงเกิดจากการท่ีเม่ือระยะปลูกกว3าง จะทําให3เกิดช�องว�างและแสงสามารถส�องลงถึงพ้ืนดิน
ได3มาก จึงทําให3กล3าไม3สามารถเติบโตได3ดีกว�าแปลงปลูกท่ีมีระยะปลูกแคบ ท่ีแสงแทบจะไม�สามารถส�องผ�านลง
ไปได3เลย นอกจากนี้กล3าไม3ปhาชายเลนในสภาพธรรมชาติโดยมากจะรอดตายได3มากน3อยเพียงใดนั้นข้ึนกับ
ป~จจัยของดิน การท�วมถึงของน้ําทะเล ตลอดจนปริมาณของแสงสว�างท่ีจะได3รับในช�วงระยะเวลาต�างๆ ด3วย 
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ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
จากการวิเคราะห ตัวอย�างดินท่ีเก็บจากแปลงศึกษาหลังจากการตัดสางขยายระยะเปQนเวลา 5 ป> ใน

พ้ืนท่ีปhาชายเลน อ�าวคุ3งกระเบน ท้ังหมด 8 แปลง เพ่ือนํามาวิเคราะห ความอุดมสมบูรณ ของดินโดยวิเคราะห 
ปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเปQนต�อพืชท้ังหมด 5 ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม 
(K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ปรากฏว�าปริมาณธาตุอาหารหลักในแปลงศึกษา ท่ีได3ผ�านการตัดสาง
ขยายระยะ ในระดับความหนักเบาต�างๆ กัน และแปลงท่ีไม�มีการตัดสางท้ังสองระยะปลูก ไม�มีความแตกต�าง
กันอย�างชัดเจนว�ายกเว3นปริมาณแคลเซียม (Ca) ท่ีพบในแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร มีปริมาณ
มากกว�าในแปลงศึกษาท่ีมีระยะปลูกห�างคือ 1.0x1.0 เมตร ทุกระดับของการตัดสางขยายระยะ ท้ังนี้อาจเปQน
เพราะบริเวณแปลงศึกษาท่ีต3นไม3ปลูกชิดกัน มีอัตราการร�วงหล�นของเศษไม3 ใบไม3 คิดเปQนปริมาณน้ําหนักต�อ
หน�วยพ้ืนท่ีมากกว�าแปลงท่ีมีระยะปลูกห�างการผุสลายของเศษไม3และใบไม3กลายเปQนธาตุอาหารในส�วนของ
แคลเซียม (Ca) จึงมีปริมาณมากกว�า นอกจากนี้ยังพบอีกว�า (C:N ratio) ในดิน ซ่ึงเปQนค�าท่ีบ�งชี้สถานภาพการ
เปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดินในแต�ละแปลงศึกษามีค�าอยู�ในช�วง C:N<20:1 ซ่ึงสามารถอธิบายได3ว�าแปลงปลูก
ไม3โกงกางใบใหญ�มีไนโตรเจนท่ีเปQนประโยชน ต�อพืชสะสมในดินเปQนจํานวนมาก 

ความหลากหลายของสัตว�หน4าดิน 
 การศึกษาพบว�า จากการเก็บตัวอย�าง 2 ครั้งในช�วงระยะเวลาห�างกัน 5 เดือน จํานวนของสัตว หน3าดิน
ท่ีพบในการเก็บตัวอย�างครั้งแรก มีจํานวนมากกว�า การเก็บตัวอย�างครั้งท่ี 2 ท้ังความหลากหลายทางชนิดและ
ความหนาแน�น ท้ังสองระยะปลูกคือ ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร และ 0.5 x 0.5 เมตร 

จากการเก็บตัวอย�างครั้งแรก เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เปQนช�วงท่ีน้ําทะเลลงกลางวัน และข้ึน
กลางคืน พบว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับกลางคือ 50% ท้ังสองระยะปลูกมีจํานวนของสัตว หน3าดิน
และค�าดัชนีความมากชนิด สูงกว�าแปลงท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะอย�างเห็นได3ชัด และเม่ือเปรียบเทียบความ
หนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดินตามความหนักเบาของการตัดสางขยายระยะท้ังสองระยะปลูก เปQนไปในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนและดัชนีความมากชนิด คือ แปลงท่ีระดับการตัดสาง 25% ท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร มี
ความหนาแน�นเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแปลงท่ีระดับการตัดสาง 75% ท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร ส�วนแปลงท่ี
ไม�มีการตัดสางขยายระยะมีความหนาแน�นเฉลี่ยตํ่ากว�าอย�างเห็นได3ชัด 
 การเก็บตัวอย�างครั้งท่ีสอง เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เปQนช�วงท่ีน้ําทะเลข้ึนกลางวัน และลง
กลางคืน พบว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับกลางคือ 50% มีค�าดัชนีความมากชนิด สูงกว�าแปลงท่ีไม�
มีการตัดสางขยายระยะท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร แต�ท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสางขยาย
ระยะมีค�าดัชนีความมากชนิดสูงกว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะท้ังสามระดับไม�มากนัก ส�วนความหนาแน�น
เฉลี่ยของสัตว หน3าดินตามความหนักเบาของการตัดสางขยายระยะปรากฏว�า แปลงท่ีไม�มีการตัดสางขยาย
ระยะมีความหนาแน�นเฉลี่ยสูงกว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะท้ังสามระดับท้ังสองระยะปลูก 
 สาเหตุท่ีพบจํานวนและชนิดของสัตว หน3าดินในการเก็บตัวอย�างครั้งแรก มีจํานวนมากกว�าการเก็บ
ตัวอย�างครั้งท่ีสอง ท้ังความหลากหลายทางชนิดและความหนาแน�นเฉลี่ยท้ังสองระยะปลูกคือ ระยะปลูก 
1.0x1.0 เมตร และ 0.5x0.5 เมตร อาจเปQนเพราะการเก็บตัวอย�างครั้งท่ี 2 เก็บในช�วงเวลาเย็นถึงกลางคืนซ่ึง
เปQนช�วงเวลาท่ีน้ําทะเลเพ่ิงลง พ้ืนดินยังเป>ยกแฉะตัวอย�างดินท่ีเก็บค�อนข3างเหลว แตกต�างกว�าครั้งแรกท่ีเก็บใน
เวลากลางวันดินในแปลงศึกษาจะแข็งและเปQนก3อนกว�า ซ่ึงการท�วมถึงของน้ําทะเลและช�วงเวลา น้ําข้ึน-น้ําลง 
จะควบคุมความลึกของน้ําในดิน ตลอดจนความเค็มในดินและในน้ํา ซ่ึงจะส�งผลถึงช�วงเวลาการหายใจและข�วง
เวลาหากินของสัตว หน3าดินด3วย ดังนั้นสัตว หน3าดินหลายชนิดจึงต3องหลบซ�อนตัวอยู�และรอเวลาออกหากินใน
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เวลาท่ีน้ําลง ดังนั้นการเก็บตัวอย�างในช�วงเวลาท่ีน้ําทะเลเพ่ิงลง พ้ืนดินยังเป>ยกแฉะ สัตว ทะเลหน3าดินยัง
ออกมาหากินกันไม�มาก จึงพบสัตว ทะเลหน3าดินน3อยกว�าการเก็บตัวอย�างครั้งแรกท่ีเก็บในช�วงเวลากลางวัน 

จากการศึกษาผลการตัดสางขยายระยะในระยะเวลา 5 ป> ต�อความหลากหลายของสัตว หน3าดิน การสืบพันธุ 
ตามธรรมชาติของลูกไม3 การเจริญเติบโต มวลชีวภาพและอินทรียวัตถุในพ้ืนปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบนในครั้งนี้ 
เปรียบเทียบกับการศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ� เพ่ือศึกษาระดับความหนักเบาในการตัดสาง
ขยายระยะของไม3โกงกางใบใหญ�ท่ีเหมาะสม ท่ีศูนย ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศึกษาไว3เม่ือป> พ.ศ. 2550-2552 นั้นพบว�า การเจริญเติบโตของไม3โกงกางใบใหญ� ท่ีเหลืออยู�
ภายหลังการตัดสางขยายระยะแล3วเปQนเวลา 5 ป> ในแปลงท่ีปลูกห�างคือ 1.0x1.0 เมตร และได3รับการตัดสาง
ขยายระยะในระดับ 50-75% จะมีการเจริญเติบโตมากกว�าแปลงท่ีไม�มีการตัดสางท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะ
อย�างชัดเจน แต�ในระยะปลูกท่ีแคบ 0.5x0.5 เมตร แปลงท่ีไม�มีการตัดสางท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะจะมีการ
เจริญเติบโตทางด3านความสูงดีกว�าแปลงท่ีได3รับการตัดสางขยายระยะทุกระดับ ซ่ึงเปQนไปในลักษณะเดียวกัน
กับการศึกษาเม่ือ 5 ป>ท่ีผ�านมา สาเหตุท่ีเปQนเช�นนี้ เพราะแปลงท่ีมีการตัดสางต3นไม3ออกในระดับต�างๆ ทําให3พ้ืนท่ี
แปลงเกิดช�องว�างระหว�างต3นไม3 แตกต�างกันไปตามระดับความหนักเบาของการตัดสาง ต3นไม3ท่ีเหลืออยู�จึงได3รับ
ปริมาณแสงเพ่ิมข้ึนอย�างเต็มท่ี ขบวนการแก�งแย�งป~จจัยสิ่งแวดล3อมภายในหมู�ไม3ลดลง ต3นไม3จึงเจริญเติบโต
ทางด3านความโต ของลําต3นได3ดี แต�การเจริญเติบโตทางด3านความสูง ย�อมน3อยกว�าต3นไม3ในแปลงท่ีไม�ได3รับการ
ตัดสางขยายระยะ ท้ังนี้เนื่องจากระยะปลูกท่ีแคบต3นไม3จะพยายามชูเรือนยอดเพ่ือจะแก�งแย�งป~จจัยแวดล3อม ท่ี
มีอยู�อย�างจํากัด โดยเฉพาะอย�างยิ่งปริมาณแสงท่ีต3นไม3จะได3รับ การแก�งแย�งจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ในหมู�
ไม3ชนิดเดียวกันและมีอายุเท�ากัน  
 ส�วนทางด3านความหลากหลายของสัตว หน3าดิน ท้ังชนิด จํานวน และความหนาแน�นเฉลี่ย จากรายงาน
การศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ� ท่ีศูนย ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศึกษาไว3เม่ือป> พ.ศ. 2550-2552 นั้น พบว�าสัตว หน3าดินจะมีความชุกชุมและความหนาแน�นใน
แปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับน3อยและปานกลาง ท้ังนี้เปQนเพราะสัตว หน3าดิน ยังมีความต3องการร�มเงา
และแหล�งหลบภัย รวมท้ังธาตุอาหารต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างสมบูรณ ภายใต3เรือนยอดของต3นไม3 ดังนั้นการตัดสาง
ขยายระยะต3นไม3ออกเกินกว�า 50% จะมีแนวโน3มทําให3ความหลากหลายของชนิดและความหนาแน�นของสัตว 
หน3าดินต�อหน�วยพ้ืนท่ีลดน3อยลง (การันต  และ ธนพล, 2552 ) ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้เปQนไปในทิศทางเดียวกัน 
พบว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับเบา 25% ถึงระดับกลางคือ 50% ท้ังสองระยะปลูกมีจํานวนของ
สัตว หน3าดิน ค�าดัชนีความมากชนิด และความหนาแน�นเฉลี่ยสูงกว�าแปลงท่ีมีการตัดสางขยายระยะระดับหนัก
คือ 75% และแปลงท่ีไม�มีการตัดสางขยายระยะอย�างเห็นได3ชัด และเม่ือเปรียบเทียบความหลากหลายของสัตว 
หน3าดิน ท้ังชนิด จํานวน รวมถึงความหนาแน�นเฉลี่ย ท่ีงานปhาไม3ศูนย ฯ ได3ศึกษาไว3เม่ือป> พ.ศ.2550- 2552 กับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว�า ความหลากหลายของสัตว หน3าดิน ท้ังชนิด และจํานวนโดยรวม มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
มากกว�าผลการศึกษาเม่ือป> พ.ศ.2552 อย�างชัดเจน คือเม่ือป> พ.ศ.2552 พบสัตว หน3าดิน จํานวน 3 ไฟลัม 4 
ชั้น 9 อันดับ 26 ครอบครัว 29 ชนิด แต�จากการศึกษาครั้งนี้ ในการเก็บตัวอย�างครั้งท่ีหนึ่ง พบสัตว หน3าดิน 5 
ไฟลัม 6 ชั้น 7 อันดับ 35 ครอบครัว 39 ชนิด และจากการเก็บตัวอย�างครั้งท่ีสอง พบสัตว หน3าดิน 5 ไฟลัม 6 
ชั้น 5 อันดับ 32 ครอบครัว 35 ชนิด ด3านความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดินโดยรวม เปQนไปในลักษณะ
เดียวกัน คือในการศึกษาเม่ือป> พ.ศ. 2552 พบ 36.67 ตัว/ตร.ม ในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร
และ 30.67 ตัว/ตร.ม. ในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร แต�ในป> พ.ศ. 2555 จากการเก็บตัวอย�าง
ครั้งท่ี 1 ความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดินเพ่ิมข้ึนเปQน 113.00 ตัว/ตร.ม ในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาท่ีระยะปลูก 
1.0×1.0 เมตร และ 86.00 ตัว/ตร.ม ในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร และจากการเก็บตัวอย�าง
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ครั้งท่ีสอง ท่ีดําเนินการในช�วงน้ําลงกลางคืนความหนาแน�นเฉลี่ยของสัตว หน3าดินมีค�าใกล3เคียงกับการศึกษา
เม่ือป> พ.ศ. 2552 คือ 31.87 ตัว/ตร.ม ในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาท่ีระยะปลูก 1.0×1.0 เมตร และ 48.0 ตัว/ตร.ม ใน
พ้ืนท่ีแปลงศึกษาท่ีระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร จึงกล�าวได3ว�าในพ้ืนท่ีแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะไม3โกงกางใบใหญ�
แห�งนี้ เม่ือเวลาผ�านไป 5 ป> หากพิจารณาจากการเก็บตัวอย�างครั้งท่ี 1 ในช�วงเวลาน้ําทะเลลงกลางวัน จะมี
สัตว หน3าดินมาอาศัยอยู�เพ่ิมข้ึน 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท่ีแตกต�างไปจากการศึกษาเม่ือป> พ.ศ. 2550-2552 คือในแปลงศึกษาทดลอง
การตัดสางขยายระยะระดับต�างๆ มีลูกไม3เจริญเติบโตข้ึนมาทดแทนต3นท่ีถูกตัดสางออกไปใช3ประโยชน  ปริมาณ
กล3าไม3จะมีปริมาณมากข้ึนในแปลงท่ีมีการตัดสางระดับกลางถึงสูง ซ่ึงเกิดจากการท่ีเม่ือระยะปลูกกว3าง จะทํา
ให3เกิดช�องว�างและแสงสามารถส�องลงถึงพ้ืนดินได3มาก กล3าไม3จะเจริญเติบโตได3ดี ซ่ึงแตกต�างจากแปลงท่ีไม�มี
การตัดสางขยายระยะจะพบลูกไม3ข้ึนน3อยมากหรือไม�พบเลย ซ่ึงในการศึกษาเม่ือป> พ.ศ. 2550-2552 ยังไม�พบ
ลูกไม3ข้ึนในแปลงศึกษาแต�อย�างใด                                                                                                                                                      
 ดังนั้นหากพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ท้ังทางด3านผลผลิตปhาไม3 คือกําลังผลิตหรือจํานวนปริมาตร
ของเนื้อไม3โกงกางใบใหญ�ท่ีเหลืออยู�ในแปลงปลูก การสืบพันธุ ตามธรรมชาติของต3นโกงกางใบใหญ�ท่ีมีลูกไม3
เจริญเติบโตข้ึนมาทดแทนต3นท่ีถูกตัดสางออกไปใช3ประโยชน  และผลผลิตทางด3านประมง คือสัตว น้ําและสัตว 
หน3าดินท่ีอาศัยอยู�ภายใต3ผืนปhาโกงกางใบใหญ�ท่ีปลูกมาแล3วอายุ 20 ป>แห�งนี้ การตัดสางขยายระยะต3นไม3 ใน
ระดับเบาถึงระดับปานกลาง คือ ตัดสางขยายระยะออกเพียง 25-50% จะเปQนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ข4อเสนอแนะ 

1. แปลงศึกษาท่ีใช3ในการศึกษาครั้งนี้ ใช3แปลงศึกษาถาวรท่ีเคยใช3ศึกษา เรื่องการตัดสางขยายระยะไม3
โกงกางใบใหญ�ในพ้ืนท่ีปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบนเม่ือป> พ.ศ.2550 ซ่ึงการวางแปลงศึกษาทดลองในครั้งนั้นไม�มี
พ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถวางจํานวนซํ้า (Replication) ตามหลักสถิติวิจัยได3 เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงปลูกปhาไม3
โกงกางใบใหญ�ท่ีปลูกมาต้ังแต�ป> พ.ศ.2535 ปลูกในพ้ืนท่ีจํากัด การวิเคราะห ข3อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ หรือความ
แตกต�างในด3านต�างๆ ของข3อมูล จึงต3องใช3ค�าเฉลี่ยและค�าร3อยละ (เปอร เซ็นต ) มาพิจารณา ไม�สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต�างตามนัยสําคัญของหลักสถิติวิจัยได3 ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสางขยายระยะต3นไม3ในพ้ืนท่ี
สวนปhาหรือปhาธรรมชาติ จึงควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีบริเวณกว3างขวางพอเพียงท่ีสามารถวางแปลงศึกษาทดลองเพ่ือ
เก็บข3อมูลไม�ต่ํากว�า 3 ซํ้า (Replication) หรือท้ังหมด 24 แปลงศึกษา 

 2. แปลงศึกษาท่ีผ�านการตัดสางขยายระยะ ในระดับความหนักเบาต�างๆ กันนั้น หลังจากตัดสางไป
แล3วเปQนเวลา 1 ป>ข้ึนไป มักจะมีลูกไม3เกิดข้ึนจากฝ~กโกงกางท่ีร�วงหล�นของต3นไม3ท่ีเหลืออยู�ในแปลงหรือลอยน้ํา
มา และงอกเปQนลูกไม3ข้ึนอยู�ในบริเวณช�องว�างท่ีได3ทําการตัดสางต3นไม3นั้นออกไป จึงควรมีการศึกษาการ
สืบพันธุ ธรรมชาติของต3นไม3ในแปลงศึกษาการตัดสางขยายระยะ โดยการตรวจนับและตรวจวัดการเจริญเติบโต
ทุกๆ ป> เพ่ือเปQนแนวทางในการเลือกระบวนวัฒวิธีการตัดสางขยายระยะท่ีเหมาะสมต�อไป 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราการร�วงหล�นของเศษไม3ใบไม3 (Litterfall) ในแปลงศึกษาการ
ตัดสางในระดับความหนักเบาต�างๆ กันทุกๆ ป> เนื่องจากส�วนต�างๆ ของใบไม3ก่ิงไม3 เม่ือตกลงสู�พ้ืนดินเลนจะ
ย�อยสลายกลายเปQนอินทรียสาร และธาตุอาหารให3กับสัตว น้ํา สัตว หน3าดิน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ กระบวนการ
ดังกล�าวมีผลโดยตรงต�อโครงสร3างของประชาคมสัตว หน3าดินท่ีอาศัยอยู�ใต3พ้ืนปhาชายเลน 

4. การศึกษาถึงความชุกชุม ความหลากหลายของชนิดและความหนาแน�นของสัตว หน3าดิน ท่ีอาศัยอยู�
ภายใต3พ้ืนปhาโกงกางควรมีการศึกษาตามช�วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาล เพราะสัตว หน3าดินบางชนิดมีการ
แพร�กระจายแตกต�างกันไปตามฤดูกาล 
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คําขอบคุณ 

 การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะในระยะเวลา 5 ป> ต�อการเจริญเติบโต มวลชีวภาพ การสืบพันธุ 
ตามธรรมชาติของต3นไม3 อินทรียวัตถุและความหลากหลายของสัตว หน3าดิน ในพ้ืนปhาชายเลนอ�าวคุ3งกระเบนใน 
ครั้งนี้ สําเร็จได3ด3วยดี โดยได3รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน กปร. ประจําป>งบประมาณ 2555           
ศูนย ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ3งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต3องขอขอบคุณเปQนอย�างสูงไว3 ณ ท่ีนี้ และ
ขอขอบคุณ ผู3ช�วยศาสตราจารย  ดร. ลดาวัลย  พวงจิตร อาจารย ภาควิชา วนวัฒน วิทยา คณะวนศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และอาจารย  ดร.บัลลังก  เนื่องแสง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล   
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ท่ีให3คําปรึกษา ขอขอบคุณ นายวสันต  จันทร แดง ผู3ช�วยอาจารย ภาควิชา
วนวัฒน วิทยา คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ีช�วยในการวิเคราะห ข3อมูล และสุดท3าย 
ขอขอบคุณนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีทุกท�าน ท่ีช�วยในการเก็บ
ตัวอย�างดินและตรวจวิเคราะห ชนิดของสัตว หน3าดินในการศึกษาครั้งนี้ 
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       Tapes sp. : หอยกระปุก         Littorina sp. : หอยก3นแหลม  Clithon oualaniensis : หอยถ่ัวเขียว 

                                 

 

 

 

 

                        Cerithidae cingulata : หอยข้ีนก          Thais sp. : หอยมะระ 

ภาพผนวกท่ี 1 สัตว ทะเลหน3าดิน Phylum Mollusca ท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

Pharella acutidens : หอยพิม    Musculus sp. : หอยกะพง       Mactra sp. : หอยเจี๊ยบ 
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                   Alpheus sp. : กุ3งดีดขัน                               Metapenaeus moyebi : กุ3งตะกาด 

 

 

 

 

 

 

                  

                 Sesarma elongatum : ปูแสม                        Sesarma guttatum : ปูแสมก3ามแดง 

   ภาพผนวกท่ี 2 สัตว ทะเลหน3าดิน Phylum Arthropoda ท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

 

 
 
 



61 

 

          
 
 
 
 
 
 
             
  

            Family Alciopidae           Capitella sp.                              Eunice sp.       
                                     

 
 
 
 
 
 
 
   

            Family Hesionidae         Family Oweniidae                      Family Ophelidae          
 
 
 
 
 
 
 

          

             Family Nepthyidae 
 

ภาพผนวกท่ี 3 สัตว ทะเลหน3าดิน Phylum Annelida ท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา 
 
 
 

 
 


