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บทคัดย่ อ
ป่ าชายเลนนับว่าเป็ นระบบนิเวศที่มีความเปราะบางและยากที่จะฟื้ นฟูหากถูกรบกวน วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบลักษณะโครงสร้าง พลวัต และการกักเก็บคาร์บอนของป่ าชายเลนภายหลัง
การฟื้ นฟูตามธรรมชาติ บริ เวณศูนย์วิจยั ทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 6 (สตูล) โดยวางแปลงถาวรแบบแถบ ขนาด
20 x 500 เมตร ในปี พ.ศ. 2556 ติ ดเบอร์ และวัดขนาดต้นไม้ทุกต้นที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
มากกว่า 4.5 เซนติเมตร ทาการติดตามและวัดซ้ าทุก ๆ 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2562
ผลการศึกษา พบพรรณไม้ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 11 ชนิด 6 สกุล 4 วงศ์ มีพ้ืนที่หน้าตัดและความ
หนาแน่ นเท่ากับ 27.35 ตารางเมตรต่อเเฮกแตร์ และ 1,016 ต้นต่อเเฮกแตร์ ตามลาดับ มีความหลากหลาย
พรรณพืชค่อนข้างต่า (Shannon-Wiener, H/, เท่ากับ 1.39) โดยวงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) มีจานวนชนิด
และความหนาแน่นมากที่สุดคือ 7 ชนิด และ 525 ต้นต่อแฮกแตร์ ตามลาดับ พลวัตป่ าชายเลนมีความผันแปร
ตามช่วงเวลาและชนิ ดไม้ ความหนาแน่ นของไม้ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดโดยมีอตั ราการตายเฉลี่ยสู งกว่า
อัตราการเพิ่มจานวนเฉลี่ย (0.13±0.22 และ 5.66 ±0.69 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามลาดับ) ชนิดไม้ถวั่ ดา (Bruguiera
parviflora) มีอตั ราการตายมากที่สุด ปริ มาณมวลชีวภาพเหนื อพื้นดินในป่ าชายเลนเฉลี่ยเท่ากับ 278±33.62
ตันต่อแฮกแตร์ และมีการกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย เท่ากับ 130.73 ±15.83 ตันคาร์ บอนต่อแฮกแตร์ โดยชนิดไม้
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มีปริ มาณมวลชีวภาพเหนื อพื้นดินสู งที่สุด (189.22 ตันต่อแฮกแตร์)
แสดงให้เห็นว่า โกงกางใบเล็กมีการเจริ ญเติบโตที่ดีและมีศกั ยภาพสู งในการคัดเลือกมาใช้ปลูกเพื่อฟื้ นฟูป่า
ชายเลนในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ของประเทศ รวมถึ ง เป็ นการเพิ่ ม การกัก เก็บ คาร์ บ อนในป่ าชายเลนเพื่ อ ช่ ว ยลด
ผลกระทบและการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คาสาคัญ: มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน การกักเก็บคาร์บอน การฟื้ นฟูป่าชายเลน
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ABSTRACT
Mangrove forest is the fragile ecosystem and difficult to restore after disturbed. This study aimed to clarify
the mangrove forest structure, dynamics and carbon sequestration after natural forest restoration at Mangrove
Forest Resources Research Center 6 (Satun). In 2013, a 1-ha transect permanent plot, 20 m x 500 m, was
established. All trees with diameter at breast height over 4.5 cm were tagged, measure, and identified. Tree
monitoring was done every 2-year during the 2013 to 2019.
The results showed that tree species in 2019 of total 11 species 6 genera and 4 families were found. The
total basal area and density were 27.35 m2.ha-1 and 1,016 individusl.ha-1, respectively. Plant diversity was quite low
based on Shannon-Wiener index (H/ = 1.39). Family of Rhizophoraceae is the most dominance family which had
highest species number and tree density (7 species and 525 individual.ha-1, respectively). Mangrove forest dynamics
varied among periods and species. Tree density had decreased trended which related on high average mortality rate
than increment rate (0.13±0.22 and 5.66 ±0.69 %.y-1, respectively). The species of Bruguiera parviflora had the
highest mortality rate. The above-ground biomass and carbon sequestration in mangrove forests were 278±33.62
ton.ha-1 and 130.73 ±15.83 tc.ha-1, respectively. The species of Rhizophora apiculata had the highest above-ground
biomass (189.22 ton.ha-1). Indicating this species had well growth and high efficiency to select for planting in the
mangrove restoration program of Thailand. In addition, these strategies can increase carbon storage in the mangrove
forest which may support the mitigation and adaptation on climate change in national and international levels.
Key words: above ground biomass, carbon sequestration, mangrove forest restoration
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ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค และการจัด เป็ นพื้ น ที่
ท่องเที่ยวชายทะเล เป็ นต้น การลดลงของพื้นที่ป่า
ชายเลนส่ งผลกระทบต่อปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในปั จจุบนั เนื่ องจากขาดต้นไม้ช่วยในการยึดดิน
และส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผลผลิตขั้นปฐม
ภูมิในรู ปมวลชีวภาพพืชและกาลังผลิตไม้เพื่อใช้
ประโยชน์หรื อปริ มาณสัตว์น้ าที่จบั ได้มีปริ มาณ
ลดน้อยลง (ธัญญรัตน์ และมนัสวัณฏ์, 2559)
ส า ห รั บ ป่ า ช า ย เ ล น ข อ ง ศู น ย์ วิ จั ย
ทรัพยากรป่ าชายเลนที่6 (สตูล) ในอดีต ระหว่างปี
พ.ศ. 2529 -2538 เคยเป็ นป่ าชายเลนที่ มี ก าร
อนุ ญาตให้ ทาสัมปทาน ทาให้โครงสร้ างป่ าถู ก
รบกวนและเสื่ อ มสภาพลงเป็ นอย่ า งมาก เมื่ อ
ยกเลิ ก สั ม ปทานป่ าไม้ใ นปี พ.ศ. 2539 แล้ว จึ ง
ปล่อยให้ฟ้ื นฟูหรื อมีการทดแทนตามธรรมชาติ มี
ระยะเวลาประมาณเกื อ บ 20 ปี สัง คมพื ช มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชัดเจน ดังนั้น การวาง
แปลงตัวถาวรสาหรับวิจยั นิ เวศระยาว (long-term
ecological research) จึ ง มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า ง
มากเพื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ตาม (monitoring) การ
เปลี่ยนแปลงด้านพลวัตของป่ าชายเลน อย่างไรก็
ตามการศึกษานิ เวศระยะยาวของป่ าชายเลนยังมี
การศึ กษาไม่มากนัก จึ งมี ความจาเป็ นเร่ งด่ วนที่
ต้องศึกษาพลวัตของป่ าชายเลน เพื่อให้ทราบถึง
ข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณด้า นนิ เ วศวิ ท ยาป่ าชายเลน
ภายหลังการฟื้ นตัวตามธรรมชาติ เนื่ องจากเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่ใช้สาหรับการฟื้ นฟูป่าชาย
เลนในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ให้กลับมาสู่ สภาพ
เดิ ม ในอนาคต และใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ในการวาง
แผนการจัด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
รวมถึงการใช้ทรัพยากรป่ าชายเลนทั้งทางตรงและ

คานา
ป่ าชายเลนมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อ
ระบบนิ เวศบริ เวณชายฝั่งของป่ าเขตร้อน ซึ่ งเป็ น
ป่ าที่เกิดบริ เวณแนวเชื่ อมต่อระหว่างระบบนิ เวศ
บนบกกั บ ระบบนิ เ วศทางน้ า จึ ง มี ล ัก ษณะที่
แตกต่ า งไปจากป่ าบกประเภทอื่ น อย่า งชัด เจน
โดยเฉพาะลักษณะโครงสร้างป่ าและระบบนิ เวศ
ป่ าชายเลน ป่ าชายเลนมี ก ารกระจายทัว่ ไปตาม
บริ เวณที่ มี น้ าทะเลท่ ว มถึ ง ผสมรวมกับ น้ าจื ด
กลายเป็ นน้ ากร่ อย (brackish water) มีช่วงเวลาน้ า
ขึ้นสู งสุ ดและลงต่าสุ ดชัดเจนรวมถึงปัจจัยด้านภูมิ
ประเทศชายฝั่ ง ทะเลที่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่า ง
พื้นที่จึงทาให้โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณ
พืชป่ าชายเลนมีความแตกต่างกัน (สนิท, 2532)
ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เ วศที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพสู งช่ วยรั กษาสมดุ ลของ
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน
บริ เวณชายฝั่ งทะเล ช่ วยลดความรุ นแรงของลม
และความเร็ วจากกระแสน้ า เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ าที่ สาคัญ เป็ นแหล่ งกัก เก็บคาร์ บอน
เนื่ องจากไม้ในป่ าชายเลนมีอตั ราการสังเคราะห์
สู ง ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (Hongxiao et al., 2013)
นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็ นแหล่งพลังงาน แหล่ง
วัตถุดิบไม้ใช้สอยก่อสร้างในครัวเรื อน และเป็ น
แหล่งพืชผักสมุนไพร รวมถึงเป็ นแหล่งยังชีพและ
สร้ า งรายได้ข องประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบ
อาชี พการทาประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยง
สัตว์ชายฝั่ งอี กด้วย แต่ในปั จจุบนั นี้ พ้ืนที่ป่าชาย
เลนจ านวนมากถู ก ท าลายจากการบุ ก รุ ก เข้า ไป
ลักลอบตัดไม้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต เช่น
การสร้างท่าเทียบเรื อ การสร้างแหล่งชุ มชน การ
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ทางอ้อ มให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ต้ อ งการทราบถึ ง ลั ก ษณะ
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลน
และติ ด ตามพลวั ต ป่ าชายเลน รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของการกักเก็บคาร์บอน เมื่อประเมิน
จากมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ภายหลังการทดแทน
ตามธรรมชาติของป่ าชายเลน
อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ ึกษา
ป่ าชายเลนศูนย์วิจยั ทรัพยากรป่ าชายเลน
ที่ 6 (สตูล) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลตามะลัง อาเภอ
เมื อง จังหวัดสตูล ซึ่ งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย
ด้านฝั่ งมหาสมุทรอินเดี ย พื้นมีลกั ษณะลาดเอียง
ลงสู่ ทะเล มี พ้ืน ที่ ราบ ขนานไปกับชายฝั่ งทะเล
และถั ด ลงไปเป็ นป่ าชายเลนมี พ้ื น ที่ จ านวน
118,452.21 ไร่ (สานักอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าชาย
เลน, 2555) สภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล
คื อ ฤดู ร้อน เริ่ มตั้งแต่ เ ดื อนมกราคม – เมษายน
และฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –ธันวาคม
โดยมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายปี 28.28 องศาเซลเซี ย ส
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 2,279.7 มิลลิเมตร และ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ร้อยละ 80

Figure 1 Study area and a permanent plot ( )
of 20 m x 500 m at Mangrove Forest
Resources Research Center 6 (Satun).
2. สารวจชนิดไม้ในแปลงถาวร ด้วยการ
ติดเบอร์ ตน้ ไม้ทุกต้นที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลาง
(diameter at breast height, DBH) ตั้ งแต่ 4.50
เซนติเมตร ทาการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสู ง 1.30 เมตรจากผิวดิ น หรื อระดับ
ความสู ง 20 เซนติเมตร เหนื อคอรากสาหรับชนิ ด
ไม้ที่มีรากค้ ายัน วัด ความสู งทั้งหมดของต้น ไม้
โดยใช้เสาวัดความสู งซึ่ งทาด้วยท่อ PVC ความยาว
6 เมตร และระบุชนิดที่พบทั้งหมดในแปลงสารวจ
รวมถึ งทาการเก็บตัวอย่างชนิ ดไม้ที่ไม่ สามารถ
ระบุชนิ ดได้เพื่อมาเปรี ยบเทียบกับชนิ ดไม้ที่ระบุ
ชนิ ดแล้วของ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การเก็บข้ อมูล
1. ในปี พ.ศ. 2556 ดาเนินการสร้างแปลง
ตัวอย่างถาวร (permanent plot) ขนาด 1 แฮคแตร์
(20 m x 500 m) ในแนวตั้งฉากกับชายฝั่ง บริ เวณ
ป่ าชายเลนศูนย์วิจยั ทรัพยากรป่ าชายเลน 6 (สตูล)
(Figure 1) จากนั้นทาการแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด
10 เมตร x 10 เมตร รวมทั้งหมด 100 แปลงย่อย
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3. ท าการติ ด ตาม (monitoring) ข้อ มู ล
พรรณไม้ในแปลงถาวรทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 ถึ ง พ.ศ 2562 ในช่ ว งต้น ฤดู ฝ น (ระหว่ า ง
เดื อนพฤษภาคม - สิ งหาคม) โดยบัน ทึ กชนิ ดที่
เพิ่มจานวนเข้ามาใหม่และต้นเดิมที่ตาย

Recruitment rate =

𝑡

เมื่อ N0 = จานวนต้นไม้เมื่อเริ่ มทาการศึกษา (t0)
Ns = จ านวนต้น ไม้ที่ร อดตามในช่ ว งเวลาที่ ท า
การติดตาม (t)
Nt = จานวนต้นไม้ท้ งั หมดเมื่อเวลาติดตาม (t)
t = ช่วงเวลาในการติดตาม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ดัชนีค่าความสาคัญ (importance value
index, IVI) ซึ่ งเป็ นค่าที่ ให้เห็ นถึ งการแสดงออก
ของพืชชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งในการครอบครองพื้นที่
นั้ น โดยอ้ า งอิ ง การค านวณตาม Marod and
Kutintara (2009) ซึ่ ง IVI เป็ นค่าที่ได้จากการรวม
ค่าความถี่สัมพัทธ์ (relative frequency, RF) ความ
หนาแน่ นสั ม พั ท ธ์ (relative density, RD) และ
ความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance, RDo) เข้า
ด้วยกัน หรื อ IVI= RF + RD + RDo

น าอัต ราการเพิ่ ม จ านวนและอัต ราการ
ตายของไม้แต่ละชนิ ด มาสร้างกราฟเพื่อพิจารณา
การตั้ง ตัว ของชนิ ด ไม้ใ นป่ าชายหาดที่ มี ก าร
ทดแทนตามธรรมชาติ นช่วงระยะเวลา 6 ปี
4. ปริ ม าณมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้น ดิ น ใช้
ก า ร ค า น ว ณ ต า ม ส ม ก า ร Allometric ข อ ง
Komiyama et al. (1987) ดังนี้
Ws
Wb
Wl
WT

2. ดั ช นี ความหลากหลาย ( diversity
index) โดยใช้ ส มการ Shannon- Wiener index
(H´) (Shannon and Weaver, 1949) คานวณได้ดงั นี้

= 0.04490(D2H)0.9549
= 0.02412(D2H)0.8649
= 0.09422(D2H)0.5439
= Ws + Wb + Wl

เมื่อ WT = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (กิโลกรัม)
Ws = มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
Wb = มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม)
W l= มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
D = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
H = ความสู ง (เมตร)

H´ = -Σsi=1 (Pi)ln(Pi)
เมื่อ H´ = ค่าดัชนีความหลากหลาย
Pi = สัดส่ วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อ
ผลรวมของจานวนทั้งหมดทุกชนิดใน
สังคม (N) เมื่อ i = 1, 2, 3,…,s
S = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมดในพื้นที่

5. ปริ ม าณคาร์ บ อน ปริ ม าณคาร์ บ อนที่
สะสมในมวลชีวภาพส่ วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ได้แก่
ลาต้น กิ่ง ใบ และราก มีการแปรผันระหว่างชนิ ด
พรรณไม่มากนัก ซึ่ ง IPCC (2006) กาหนดให้ค่า
default value ของปริ มาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ

3. อัต ราการเพิ่ ม จ านวน (recruitment
rate) และอัตราการตาย (mortality rate) ตามสู ตร
Sherman et al. (2012) ดังนี้
Mortality rate =

100 𝑥 (𝑙𝑛(𝑁𝑡 )−𝑙𝑛 (𝑁𝑠 ))

100 𝑥 (𝑙𝑛(𝑁0 )−𝑙𝑛 (𝑁𝑠 ))
𝑡
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มี ค่ า ร้ อ ยละ 47 ของน้ าหนั ก แห้ ง สามารถหา
ปริ มาณคาร์บอนได้ดงั นี้
เมื่อ

(Rhizophora apiculate) เ ป็ น ช นิ ด ที่ มี ดั ช นี ค่ า
ความส าคั ญ สู งที่ สุ ด (146.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์ )
รองลงมาคื อ พัง กาหั ว สุ ม ดอกแดง (Bruguiera
gymnorrhiza) ถัว่ ขาว (Bruguiera cylindrica) และ
ตะบู น ด า (Xylocarpus moluccensis) มี ดั ช นี ค่ า
ความสาคัญ อยู่ระหว่าง 35-45 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ วน
พรรณไม้ช นิ ด อื่ น ๆ มี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ น้อย
กว่าร้อยละ 25 ด้านความหลากหลายของพรรณ
ไม้ ป่ าชายเลนในภาพรวมมี ค่ า ดั ช นี ความ
หลากหลายของ Shannon-Wiener เท่ า กับ 1.39
ซึ่ งมี ค่าค่อนข้างต่ า พรรณไม้ที่พบภายหลังการ
ทดแทนตามธรรมชาติ ในพื้น ที่ ศึก ษานี้ ถือได้ว่า
เป็ นชนิ ด ไม้ป่ าชายเลนที่ แ ท้จ ริ ง ทั้ง หมด (true
mangrove) สอดคล้อ งกับ รายงานของ สรายุท ธ
และรุ่ งสุ ริ ยา (2554) อย่ า งไรก็ ต าม ความ
หลากหลายของพรรณไม้ป่ าชายเลนที่ พ บมี ค่ า
น้อยกว่า ความหลากหลายของพรรณไม้ป่าชาย
เลนที่มีการรายงานในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
(สานักอนุ รัก ษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน, 2552) อาจ
เนื่ องจากเป็ นป่ าชายเลนที่อยูร่ ะหว่างการทดแทน
ในระยะเวลาไม่มาก (ประมาณ 25 ปี ) ประกอบ
กับปั จจัยแวดล้อมอาจไม่เหมาะสมต่อการตั้งตัว
ของชนิ ดไม้อื่น ๆ จึงทาให้พบความหลากหลาย
ค่อนข้างน้อย ขณะที่ลกั ษณะทางด้านจานวนชนิด
และความหนาแน่ น ของวงศ์เ ด่ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พรรณไม้ ใ นวงศ์ โ กงกาง ( Rhizophoraceae)
สอดคล้องกับ รายงานของ อรณิ ชาและวิพกั ตร์
(2556) ที่ได้ทาการศึกษาสังคมพืชป่ าชายเลนบ้าน
สามช่องใต้ จังหวัดพังงา

C = WT (0.47)
C = ปริ มาณคาร์บอน (ตันคาร์บอน)
WT = มวลชีวภาพ (กิโลกรัม)
ผลการศึกษา

1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณไม้
ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ
พรรณไม้ ใ นแปลงตั ว อย่ า งถาวรป่ าชายเลน
ศู น ย์วิ จัย ทรั พ ยากรป่ าชายเลนที่ 6 (สตู ล ) ในปี
พ.ศ. 2562 พบจ านวนต้น ไม้ท้ ัง หมด 1,016 ต้น
และมี พ้ื น ที่ ห น้า ตัด ต้น ไม้เ ท่ า กับ 27.35 ตาราง
เมตรต่อแฮกแตร์ จาแนกได้ 11 ชนิด 6 สกุล 4 วงศ์
โดยวงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) มีจานวนชนิด
มากที่ สุ ดถึ ง 7 ชนิ ด รองลงมาคื อ วงศ์ เ ลี่ ย น
( Meliaceae) มี จ า น ว น 2 ช นิ ด ว ง ศ์ ต ะ แ บก
( Lythraceae) แ ล ะ ว ง ศ์ เ ห งื อ ก ป ล า ห ม อ
(Acanthaceae) มีวงศ์ละ 1 ชนิ ดเท่ากัน (Figure 2)
ขณะที่ ความหนาแน่ นของต้นไม้น้ ันยังคงพบว่า
วงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) มีความหนาแน่ น
สู ง สุ ด เท่ า กับ 843 ต้น ต่ อ เฮกแตร์ รองลงมาคื อ
วงศ์เลี่ ยน (Meliaceae) วงศ์ตะแบก (Lythraceae)
และวงศ์ เ หงื อ กปลาหมอ (Acanthaceae) มี ค่ า
เท่ากับ 142, 22 และ 9 ต้นต่อแฮกแตร์ ตามลาดับ
(Figure 3) พรรณไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากดัชนี ค่า
ค ว า ม ส า คั ญ (IVI) พ บ ว่ า โ ก ง ก า ง ใ บ เ ล็ ก
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Figure 2 Number of plant species in each family of mangrove forest at Mangrove Forest Resources Research
Center 6 (Satun).
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Figure 3 Tree density in each family of mangrove forest at Mangrove Forest Resources Research Center 6 (Satun).

(recruitment rate) ประมาณ 5- 6 เท่ า ตัว ในทุ ก
ช่ ว งเวลา (Table 1) โดยอัตราการตายและอัตรา
การเพิ่มจานวนเฉลี่ยในช่วง 6 ปี เท่ากับ 5.66±0.69
และ 0.13±0.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี ตามล าดับ
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านความหลากชนิ ด
นั้นค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต ราการเพิ่ ม
จานวนและอัตราการตายของชนิดไม้ในสังคมพืช
ป่ าชายเลนฟื้ นฟู พบว่ า มี ค วามแปรผัน ตาม
ช่ ว งเวลาและชนิ ด ไม้ โดยถั่ ว ด า (Bruguiera
parviflora) เป็ นชนิ ดไม้ที่มีอตั ราการตายสู งที่สุด
มีค่าเท่ากับ 50.48 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี รองลงมา คือ
แสมด า (Avicennia officinalis) และตะบู น ขาว

2. พลวัตป่ าชายเลน
พบว่าพื้นที่หน้าตัดมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
ตามการเพิ่ ม เข้า มาใหม่ ม ากกว่ า การสู ญเสี ย
พื้นที่หน้าตัด โดยเฉพาะในช่วง 4 ปี แรกที่การเพิ่ม
พื้นที่หน้าตัดประมาณ 2 เท่าของการสู ญเสี ย แต่
ในช่ ว ง 4 ปี หลัง (ค.ศ. 2013 – 2017 หรื อ พ.ศ.
2556 - 2563) พื้ น ที่ ห น้า ตัด เริ่ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย
(27.87 และ 27.35 ตารางเมตรต่ อแฮกแตร์ ) เมื่ อ
พิ จ ารณาในภาพรวมช่ ว งระยะเวลา 6 ปี มี
พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 27.06 ± 0.29 ตารางเมตรต่อ
แฮกแตร์ (Table 1) ขณะที่ความหนาแน่นต้นไม้มี
แนวโน้ ม ลดลงทุ ก ช่ ว งเวลาที่ ท าการติ ด ตาม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราการตาย
(mortality rate) ที่มีค่าสู งกว่าอัตราการเพิ่มจานวน
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(Xylocarpus granatum) มี ค่ า เท่ า กั บ 21.65 และ
18.31 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามลาดับ (Figure 4 A)
ส่ วนชนิ ดไม้ ที่ มี อ ั ต ราการตายน้ อ ยกว่ า 15
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี ไ ด้ แ ก่ โ ก ง ก า ง ใ บ ใ ห ญ่
(Rhizophora muconata) ล าพู ท ะเล (Sonneratia

alba)โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculate) โปรง
แ ด ง ( Ceriops tagol) ถั่ ว ข า ว ( Bruguiera
cylindrica) พั ง กาหั ว สุ มดอกแดง ( Bruguiera
gymnorrhiza) แ ล ะ ต ะ บู น ด า ( Xylocarpus
moluccensis) (Figure 4 B)

Table 1 The mangrove forest dynamics during 2013 - 2019 at mangrove forest Resources Research
Center 6 (Satun): mean ± standard deviation.
BA(m2.ha-1)
Loss(m2.ha-1)
Gain (m2.ha-1)
Density (ind.ha-1)
Recruitment (%.yr-1)
Mortality (%.yr-1)
Species number
Biomass (ton.ha-1)

2556

2558

2560

2562

2556-2562

25.44

27.56

27.87

27.35

27.06 ± 0.29
5.72
7.64

2.05
4.18
1416

1.79
2.09
1278

1155

0.39
5.52
11
239.81

11
263.55

Bruguiera parviflora

Mortality(%.yr-1)

Mortality(%.yr-1)

(A)

Avicennia officinalis
Xylocarpus granatum

20

5
4
3

1

0
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20

30

Recruitment(%.yr-1)

40

50
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11
292.21

(B)

2

10
0

0.13±0.22
5.66±0.69

Rhizophora mucronata
Sonneratia
alba
Rhizophora apiculata
Ceriops tagol
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Xylocarpus moluccensis
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Figure 4 The relationships between recruitment and mortality rate during the 6-year period (2013-2019)
which divided into two classes; above 15 % (A) and below 15 % (B), respectively.
การที่ พ บชนิ ด ไม้ถ ั่ว ด า ถั่ว ขาวและตะบู น ด า มี
อัตราการตายสู งมากนั้นอาจเนื่องจากในระยะแรก

พื้นที่เปิ ดโล่งและอิทธิพลการท่วมถึงของน้ าทะเล
ค่ อ นข้า งน้อ ย ชนิ ด ไม้ท้ ัง สามชนิ ด นี้ เป็ นพื ช ที่
60
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ขึ้นอยู่ในบริ เวณดิ นเลนแข็ง และระดับค่อนข้าง
สู ง มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็ นบางครั้งคราวจึงเข้ามาตั้ง
ตัวและมี ความหนาแน่ นสู งมากในช่ วงแรกของ
การทดแทน ส่ งผลต่อการแก่ งแย่งอาหารหรื อมี
ปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการตั้งตัว
ของชนิดไม้โดยเฉพาะอิทธิพลของน้ าขึ้น-น้ าลงที่
เกิ ดบ่อยครั้งมากขึ้น(สานักอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ า
ชายเลน, 2552) จนท าให้ เ กิ ด การตายสู ง มาก
ระหว่าง 15 -50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

เลนอื่น ๆ ของประเทศไทย ที่พบมีค่าอยู่ระหว่าง
113.70 และ 108 ตันต่อแฮกแตร์ (นรารัตน์, 2555;
ปฏิมาพร, 2545) แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของ
พรรณพืชป่ าชายเลนทดแทนในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้
มี ก ารเติ บ โตที่ ดี ม าก โดยเฉพาะโกงกางใบเล็ก
และแสมดาซึ่ งเป็ นพรรณไม้เด่นในช่วงระยะการ
ทดแทนพืชป่ าชายเลน ดังนั้น การคัดเลือกชนิดไม้
โกงกางใบเล็กและลาพูทะเลเพื่อการฟื้ นฟูป่าชาย
เลนอาจช่ วยทาให้การฟื้ นสภาพสิ่ งแวดล้อมและ
การคืนกลับสู่ สภาพป่ าชายเลนดั้งเดิ มเป็ นไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
การกักเก็บคาร์ บอนของไม้ป่าชายเลนมี
ความสอดคล้อ งกับ ปริ ม าณมวลชี ว ภาพเหนื อ
พื้นดิ น โดยมีการกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย 130.73 ±
15.83 ตันคาร์ บอนต่อแฮกแตร์ เมื่อพิจารณาการ
กักเก็บคาร์ บอนในระดับชนิ ดไม้ พบว่าโกงกาง
ใบเล็ก มีการกักเก็บคาร์ บอนสู งสุ ด เท่ากับ 88.93
ตันคาร์ บอนต่อแฮกแตร์ รองลงมาคือ ลาพูทะเล
ตะบูนดา ถัว่ ขาว พังกาหัวสุ มดอกแดง แสมดา
ถัว่ ขาว โปรงแดง ตะบูนขาว ถัว่ ดา และโกงกาง
ใบใหญ่ ตามลาดับ (Table 3) การกักเก็บคาร์ บอน
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับพลวัตป่ าชาย
เลนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดและ
องค์ประกอบของพรรณไม้ จากการศึกษาการกัก
เก็บคาร์บอนของ ภานุ และคณะ (2558) ในป่ าชาย
เลน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่ามีค่าน้อยกว่า
การศึกษาในครั้ งนี้ และเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณ
การกัก เก็บ คาร์ บ อนกับป่ าธรรมชาติ อื่น ๆ จาก
รายงานของ สาพิ ศ (2550) พบว่ า ป่ าเกื อ บทุ ก
ประเภทมีการกักเก็บคาร์ บอนน้อยกว่าป่ าชายเลน
ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้เป็ นอย่างมาก

3. มวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น และการกั ก เก็ บ
คาร์ บอน
ปริ ม าณมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น ในป่ า
ชายเลนทดแทนตามธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในช่ ว ง 4 ปี แรกและลดลงในช่ ว งเวลาต่ อ มา
(Table 2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 278.14± 33.62 ตันต่อ
แฮกแตร์ สอดคล้องกับการเพิ่มมวลชี วภาพของ
ชนิ ดไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2562
( ค. ศ . 2 0 1 9 ) โก ง ก า ง ใ บ เ ล็ ก ( Rhizophora
apiculata) มีมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมดสู ง
ที่สุด เท่ากับ 189.22 ตันต่อแฮกแตร์ รองลงมาคือ
ล า พู ท ะ เ ล ( Sonneratia alba ) ต ะ บู น ด า
( Xylocarpus moluccensis) ถั่ ว ข า ว ( Bruguiera
cylindrica ) พั ง กาหั ว สุ มดอกแดง (Bruguiera
gymnorrhiza) แ ส ม ด า ( Avicennia officinalis)
พัง กา-ถั่ว ขาว (Bruguiera hainesii) ตะบู น ขาว
( Xylocarpus granatum ) โ ป ร ง แ ด ง ( Ceriops
tagal) ถัว่ ดา (Bruguiera parviflora) และโกงกาง
ใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) ตามลาดับ
ปริ มาณมวลเหนื อพื้นดิ นในป่ าชายเลน
ทดแทนศู น ย์วิ จ ัย ทรั พ ยากรป่ าชายเลนที่ 6 มี
ปริ มาณสู งกว่ารายงานการศึกษาในพื้นที่ป่าชาย
61

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 5 (1): 53˗64 (2564)

Table 2 Above ground biomass of mangrove tree species during 2013 – 2019 at Mangrove Forest Resources
Research Center 6 (Satun).
Species
Rhizophora apiculata
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Avicennia officinalis
Bruguiera hainesii
Xylocarpus granatum
Ceriops tagal
Bruguiera parviflora
Rhizophora mucronata
Total

Above ground biomass (ton.ha-1)
2015
2017
157.42
174.46
37.42
75.03
19.33
21.03
18.53
19.58
14.08
14.97
5.89
5.54
0.34
0.43
0.32
0.37
0.23
0.25
9.81
5.13
0.17
0.23
263.55
317.02

2013
136.41
34.91
18.49
16.32
12.75
6.57
0.28
0.28
0.27
13.41
0.13
239.81

2019
189.22
41.99
21.04
19.98
14.58
3.98
0.46
0.27
0.26
0.23
0.22
292.21

Table 3 Carbon sequestration of mangrove tree species during 2013 – 2019 at Mangrove Forest Resources
Research Center 6 (Satun).
Species
Rhizophora apiculata
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Avicennia officinalis
Bruguiera hainesii
Xylocarpus granatum
Ceriops tagal
Bruguiera parviflora
Rhizophora mucronata
Total

Carbon sequestration (tonC.ha-1)
2015
2017
73.99
81.99
17.59
35.26
9.09
9.88
8.71
9.20
6.62
7.04
2.77
2.60
0.16
0.20
0.11
0.12
0.15
0.17
4.61
2.41
0.08
0.11
123.87
149.00

2013
64.11
16.41
8.69
7.67
5.99
3.09
0.13
0.12
0.13
6.30
0.06
112.71
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2019
88.93
19.73
9.89
9.39
6.85
1.87
0.22
0.13
0.12
0.11
0.10
137.34
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แสดงให้เห็นว่า ป่ าชายเลนถือได้วา่ เป็ นป่ าที่มีการ
กักเก็บคาร์ บอนได้ดีมาก ดังนั้น หากมีการฟื้ นฟู
ป่ าชายเลนได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็ นการเพิ่มการดูดซับ
คาร์ บ อนไดออกไซต์ จากบรรยากาศท าให้
สามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ (ภานุ และคณะ, 2558)

ในพื้นที่ ขณะที่ชนิ ดไม้ที่มีอตั ราการเพิ่มจานวน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ถัว่ ขาว (Bruguiera cylindrica)
3. มวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น และการกั ก เก็ บ
คาร์ บอน
มวลชีวภาพเหนื อพื้นดินและปริ มาณการ
กัก เก็ บ คาร์ บ อนแปรผัน ไปตามช่ ว งเวลาและ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะชนิ ด โกงกางใบเล็ ก
(Rhizophora apiculata) เป็ นชนิ ดที่มีมวลชี วภาพ
เหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนสู งที่สุด
โครงสร้างและพลวัตป่ าชายเลนศูนย์วิจยั
ทรั พยากรป่ าชายเลนที่ 6 (สตูล) มี การแนวโน้ม
เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม่ ค่ อ ยเหมาะสม
เนื่ อ งจากอัต ราการตายสู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ส่ ง ผลให้
ความหนาแน่ น ของจ านวนต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลา
6 ปี อัตราการเพิ่มจานวนเข้ามาในพื้นที่น้อยมาก
อาจเนื่องจากปั จจัยแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการ
สื บต่อพันธุ์และการตั้งตัวของกล้าไม้ ดังนั้น ควร
มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่จากัดในพื้นที่
ร่ วมด้ ว ย เพื่ อ หาแนวทางจั ด การและฟื้ นฟู ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศึกษานี้

สรุป
1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณไม้
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่า
ชายเลน ศูนย์วิจยั ทรัพยากรป่ าชายลนที่ 6 มีพรรณ
ไม้ท้ งั หมด 11 ชนิด 6 สกุล 4 วงศ์ มีความหนาแน่น
รวมและพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 1,016 ต้นต่อเฮก
แตร์ และ27.35 ตารางเมตรต่อแฮกแตร์ ตามลาดับ
โดยวงศ์โ กงกาง (Rhizophoraceae) เป็ นวงศ์ที่ มี
ชนิ ดและความหนาแน่ นต่อหน่ วยพื้นที่มากที่สุด
ชนิ ดไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มี
ความหนาแน่ นมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโกงกาง
ใบเล็กมีการสื บต่อพันธุ์ที่ดีเมื่อเทียบกับชนิ ดไม้
ป่ าชายเลนอื่น ๆ ในพื้นที่
2. พลวัตป่ าชายเลน
พลวัตป่ าชายเลนมีความผันแปรไปตาม
ช่ วงเวลาและชนิ ดพืช ความหนาแน่ นของต้นไม้
ในป่ าชายเลนมีแนนวโน้มลดลง เนื่ องจากอัตรา
การตายสุ ทธิ (net mortality rate) มีค่าสู งกว่าอัตรา
ก า ร เ พิ่ ม จ า น ว น สุ ท ธิ (net recruitment rate)
อย่างไรก็ตามก็มีความผันผวนระหว่างค่าดังกล่าว
โดยเฉพาะในช่ วง 2 ปี แรก ชนิ ดไม้ที่มีอตั ราการ
ตายเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ถัว่ ดา (Bruguiera parviflora)
แสดงให้เห็ นว่าถัว่ ดามีการสื บต่อพันธุ์ที่ไม่ดีนัก
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