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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้  เพ่ือศึกษาอัตราการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชายเลนและคุณสมบัติดินบางประการที่มีอิทธิพลต่อการ

เพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีพ้ืนที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าโครงการฯ และพ้ืนที่อ้างอิง 

ด าเนินการวางแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร เป็นแนวตั้งฉากกบัริมฝั่งลึกเข้าไปจนสดุแนวด้านในของป่าชายเลน ผลการศึกษาพบว่า 

พ้ืนที่ป่าชายเลนมีการเพ่ิมขึ้ นในทุกๆปี เฉล่ียปีละ 3.5 เฮกแตร์ชนิดพืชป่าชายเลนบริเวณนี้มีแสมทะเล (Avicennia marina) เป็นไม้เด่น

เจริญเติบโตอยู่อย่างหนาแน่นเฉล่ีย 4,003 ต้น/เฮกแตร์ คุณสมบัติดินที่มีอทิธพิลต่อความหนาแน่นและการเติบโตของแสมทะเลในพ้ืนที่

โครงการฯ พบว่า ความหนาแน่นของแสมทะเลมีความสมัพันธ์ทางบวกกับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(r =1.000; p <0.01) และ

ความเคม็ของดิน (r =1.000; p <0.05) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางที่ความสงูระดับอกของแสมทะเลมีความสมัพันธ์ทางบวกกับเปอร์เซน็ต์

ของอนุภาคทราย (r =0.997; p <0.05) เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคทรายแป้ง (r =0.998; p <0.05) และมีความสมัพันธ์ทางลบกับ

เปอร์เซน็ต์ของอนุภาคดินเหนียว (r =-1.000; p <0.05) ในพ้ืนที่อ้างองิ พบว่า ความหนาแน่นของแสมทะเลมีความสมัพันธ์ทางบวกกับ

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน(r =0.999; p <0.05) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้(r =1.000; p <0.05) การศึกษาคร้ังนี้ แสดง

ให้เหน็ว่า การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณแหลมผกัเบี้ยขึ้นอยู่กบัปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีของดิน การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชาย

เลนเป็นผลดีต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งเนื่องจากป่าชายเลนจะบรรเทาความเรว็ของกระแสน า้ลงและช่วย

เพิ่มประสทิธภิาพในการดักตะกอนเกดิทบัถมบริเวณชายฝั่งเกดิเป็นแผ่นดินงอกขึ้นและช่วยลดปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง 

 

ค าส าคญั:  ป่าชายเลน  คุณสมบัติดินบริเวณชายฝั่ง  แหลมผกัเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี 
 

Abstract 

The purposes of this study were to determine an increase of mangrove forest area and quality of soil that affected the increase 

of mangrove forest area at the front of the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development 

Project, Laem Phak Bia Sub-district, Ban Laem District, Petchaburi Province. Research area was divided into 2 sites: the 

mangrove forest site at the front of the King’s Royally Initiated LERD and the reference site. Setting plan size 10×10 metre was 

perpendicular with river blank at the deepest inside of mangrove forest area. The results werethat mangrove forest increased every 

year, average 3.5 hectare/year. Dominant species is Avicennia marina, it grows massively and average density are 4,003 

trees/hectare. Regarding the effects of soil quality on density and growth of Avicennia marina, the density of Avicennia marina 

highly significantly and positively correlated with available phosphorus (r = 1.000, p<0.01) and salinity(r =1.000; p <0.05). 

Diameter at breast height of Avicennia marina had significantly positive correlation with sand (r =0.997; p <0.05) and silt  

(r =0.998; p <0.05) whereas  negatively correlated with clay (r =-1.000; p <0.05). The study in the reference area revealed 
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that the density of Avicennia marina significantly and positively responded to organic matter (r =0.999; p <0.05) and 

exchangeable potassium (r =1.000; p <0.05). The research has been shown that the increase of mangrove forest area at Laem 

Phak Bia Environmental Research and Development Project depended on physiological factors and chemical factors of soil. The 

increase of mangrove forest area is beneficial to recovery of ecosystem and coastal environment because of reducing stream 

velocity and increasing trap sedimentation which piles up around coastal area resulting in the increase of land and the decrease of 

coastal erosion severity. 

 

Keywords: Mangrove Forests, Characteristic of coastal soil, Laem Pak Bia, Phetchaburi Province 

 
บทน า 

ในปัจจุบันปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งของประเทศไทยทวี

ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้ น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียพ้ืนที่

ชายฝั่งทะเลเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง

ประเทศไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

(2557) พบว่า ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบปัญหา

การกัดเซาะอย่างรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง  รวมระยะทางกัด

เซาะประมาณ 830 กโิลเมตร เนื่องมาจากความรุนแรงของ

กระแสน า้และคล่ืนลมในทะเลที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้ น การ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบุกรุกพ้ืนที่

ชายฝั่ งทะเล รวมทั้ งการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลจาก

กิจกรรมมนุษย์ เช่น การท่องเที่ยว การสร้างที่อยู่อาศัยลุก

ล า้ชายฝั่ง เป็นต้น จนท าให้แนวป้องกันการปะทะคลื่นลม

ตามธรรมชาต ิคอื พ้ืนที่ป่าชายเลนหายไป  

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบริเวณต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นอกีตัวอย่างหนึ่งที่ประสบปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง และจากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของ

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปากแม่น า้เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ถึงปากแม่น า้ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าแนว 

ชายฝั่งทะเลประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม

ประมาณ 49.75 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง, 2554) เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน

ธรรมชาติเพ่ือท านาเกลือและการสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นลงไป

ในทะเลตลอดแนวชายฝั่งท าให้ส่งผลกระทบต่อทิศทางและ

ความเรว็ของกระแสน า้ จนเกิดการกดัเซาะชายฝั่งขึ้นตลอด

แนวชายฝั่งทางทิศใต้ของคลองอีแอด ต าบลแหลมผักเบี้ ย 

และกระแสน ้าได้น าตะกอนจากแม่น ้าเพชรบุรีและบริเวณ

คลองอีแอดมาทับถมบริเวณด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัย 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่ องมาจาก 

 

 

พระราชาด าริโดยมีกระแสน า้ขนานชายฝั่งด้านทศิเหนือพัด

พาตะกอนลงมาปะทะกับแนวสันดอนทรายที่ เกิดจาก

กระแสน ้าขนานชายฝั่งด้านทิศใต้ของคลองอีแอดเมื่ อ

ความเรว็กระแสน า้ลดลงจะตกตะกอนทับถม (สรายุทธ 

คาน, 2545)  โดยลักษณะของตะกอนดินต่างๆ ที่มาทบัถม

ในบริเวณชายฝั่งและป่าชายเลนนั้น มีลักษณะแตกต่างกัน

ตามแหล่งก าเนิดของตะกอนเป็นส าคัญ เช่น ถ้าเป็นตะกอน

จากแม่น า้ล าคลองจะเป็นดินโคลนละเอยีด ส่วนตะกอนจาก

ชายฝั่งจะเป็นดินทราย (กนกเรขา สังข์จันทร์, 2554, น. 

28-39) เมื่อเวลาผ่านไปดินตะกอนเหล่านี้ เปล่ียนสภาพ

เป็นดินเลนที่มีการระบายน า้เรว็ มีออกซิเจนละลายอยู่น้อย 

ปริมาณอินทรีวัตถุในดินมาก ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว

หรือดินทราย (สนิท อกัษรแก้ว, 2542, น. 45-49) ซึ่ง

เป็นลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

พืชป่าชายเลน และได้เพ่ิมพ้ืนที่กระจายตลอดแนวชายฝั่งที่

เป็นดินเลน ประกอบกับป่าชายเลนดังกล่าวช่วยดักตะกอน

ไว้ไม่ให้ถูกพัดพาไปยังพ้ืนที่อื่นขณะเดียวกันโครงการวิจัย

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่ องมาจาก

พระราชด าริ เป็นโครงการที่น าน ้าเสียชุมชนจากเทศบาล

เมอืงเพชรบุรีมาท าการบ าบดัด้วยวิธธีรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ

แล้วปล่อยลงสู่ป่าชายเลนที่อยู่ด้านหน้าโครงการดังกล่าว ได้

เพ่ิมธาตุอาหารและสารอินทรีย์ให้กับพืชในป่าชายเลน 

(อรทยั  จิตไทสง, 2555) ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณ

นี้ ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดงันั้น จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัย

เร่ืองนี้ ขึ้ นมา เพ่ือทราบถึงคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการ

เพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชายเลน และหาแนวทางวางแผนการ

จัดการในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ต าบล

แหลมผกัเบี้ยและพ้ืนที่อื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป 
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วตัถุประสงค ์

 

1. เพ่ือศึกษาอัตราการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชายเลน

บริ เวณด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของดินบางประการที่มีอทิธพิล

ต่อการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ ป่าชายเลน บริเวณด้านหน้า

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุร ี

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 

วสัดุอุปกรณ ์

1. อปุกรณก์ารศึกษาการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลน 

ประกอบด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 

TM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2556 ของสานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

บันทึกข้อมูล 7 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2531, 2537, 

2543, 2547, 2550, 2552 และ 2556 โปรแกรม

ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เครื่องบอกต าแหน่งพิกัด

ทางภูมิศาสตร์จากดาวเทียม  (GPS) และเครื่ อง

คอมพิวเตอร์  

2. อุปกรณ์เกบ็ตัวอย่างพืช ประกอบด้วย เทปวัด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้(diameter tape) 

เครื่องมือวัดความสงูของต้นไม้ (haga hypsometer และ 

measuring tape) เชือก แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและ

ปากกา เป็นต้น 

3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ประกอบด้วย เสียม

ส าหรับขดุดนิ Soil core ส าหรับเกบ็ตวัอย่างดนิเพ่ือหาค่า

ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) และ

ถุงพลาสตกิใส่ตวัอย่างดนิ เป็นต้น 

วิธีการศึกษา 

1. การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน 

 การศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ ป่าชายเลน

บริเวณชายฝั่งทะเลด้านหน้าของพ้ืนที่โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ย อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยการ

ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม LANDSAT-5 TM มา

วิเคราะห์ร่วมกบัโปรแกรมด้านภมูิสารสนเทศ Arc GIS 

10 และโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิง (ENVI) น าแผน

ที่ขอบเขตชายฝั่งทะเลจากพิกัด UTM ที่ 144500N 

0617000E ถึง 1443000N 0619700E ในแต่ละปีมา

ท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงชายฝั่ง วิเคราะห์ด้วยวิธี

แบบผสมสีและวิ เคราะห์ด้วยสายตาจ าแนกการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยมีค่า Overall Kappa เท่ากบั 0.88

และน าแผนที่มาซ้อนทบั (overlay) กนัเพ่ือค านวณหา

อัตราการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ ป่าชายเลนในช่วงปี พ.ศ. 

2531-2556 รวมระยะเวลา 25 ปี โดยแบ่งเป็น6 

ช่วงเวลาได้แก่ปี พ.ศ. 2537-2543 ปี พ.ศ. 2543-

2547 ปี พ.ศ. 2547-2550 ปี พ.ศ. 2550-2552 และ

ปี พ.ศ. 2552-2556  

2. วิธกีารส ารวจพรรณพืช 

 2.1  การวางแปลงเกบ็ตวัอย่าง 

 วางแนว (transect line) ตั้งฉากกบัชายฝั่ง

ทะเลลึกเข้าไปจนสุดแนวด้านในของป่าชายเลนตาม

เส้นแนวส ารวจ (base line) จ านวน 2 แนวประกอบด้วย 

แนวที่ 1 บริเวณป่าชายเลนที่ได้รับน า้ทิ้ งจากระบบบ าบัด

น า้เสียชุมชนซึ่งอยู่ด้านหน้าของโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาแหลมผักเบี้ ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พิกัด 

UTM ที่ 1442993N 0618165E ถึง 1443690N  

0618587E และแนวที่ 2 พ้ืนที่อ้างองิเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้

รับน า้ทิ้งจากระบบบ าบดัน า้เสยีห่างจากบริเวณป่าชายเลน

ด้านข้างพ้ืนที่โครงการ 700 เมตร พิกัด UTM ที่ 

1443414N 0617616E ถึง 1444166N 0618372E

โดยแต่ละแนวส ารวจแบ่งออกเป็น 3 โซนตามจ านวน

วันที่น า้ทะเลท่วมถงึโดยติดตั้งเคร่ืองมือวัดระดับน า้ทะเล

ในพ้ืนที่ป่าชายเลนจากชายฝั่งทะเลจนถึงแผ่นดิน จด

บนัทกึการท่วมขึ้นของน า้ทะเลแต่ละครั้งตามช่วงเวลาน า้

ขึ้นน า้ลง ประกอบด้วย โซนที่ 1 มีน า้ทะเลท่วมถึงน้อย 

(น้อยกว่า 18 วัน/เดือน)โซนที่ 2 มีน า้ทะเลท่วมถึงปาน

กลาง (18-25 วัน/เดือน) และโซนที่ 3 มีน า้ทะเลท่วม

ถึงมาก (มากกว่า 25 วัน/เดือน) (อรทัย จิตไทสง, 

2555) พ้ืนที่ป่าชายเลนด้านหน้าโครงการฯ ในโซนที่ 1, 

2 และ 3 มีระยะห่างจากแผ่นดินถึงชายฝั่งทะเลเท่ากบั 

0–320, 320–620 และ 620-920 เมตร ตามล าดับ 

ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนอ้างองิในโซนที่ 1, 2 และ 3 มี
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ระยะห่างจากแผ่นดินถึงชายฝั่งทะเลประมาณ 0–130, 

130–380 และ 380-680 เมตร ตามล าดับ และ

ด าเนินการวางแปลงเกบ็ตัวอย่างพืชป่าชายเลนขนาด 10 

x 10 ตารางเมตร ตามแนวเส้นส ารวจที่ก  าหนดไว้ โดยมี

ระยะห่างระหว่างแปลง 50 เมตร ดงัรปูที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 1 พ้ืนที่ศกึษาวิจัยบริเวณชายฝั่งทะเล ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

 2.2  การเกบ็ข้อมูลพรรณไม้ 

 ด าเนินการส ารวจพรรณไม้ 1 ครั้งในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยเกบ็ข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) ที่มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสงูเพียงอก (1.30 เมตร

จากพ้ืนดิน) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้ นไปในแปลง

ตวัอย่างขนาด 10 x 10 ตารางเมตร โดยการจ าแนกชนิด

ไม้วัดเส้นรอบวงที่ระดับความสงู 1.30 เมตร จากผิวดิน 

ส าหรับไม้ในสกุลโกงกาง (Rhizophorasp.) หรือชนิดไม้

ที่มรีากค า้จุนวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับเหนือคอ

ราก 20 เซนติเมตร และวัดความสงูของต้นไม้พร้อมทั้ง

ท าการบนัทกึข้อมูล 

3. การเกบ็ตวัอย่างดนิ 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน1 ครั้ งในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2556ตามแปลงส ารวจพรรณไม้จ านวน 

18 แปลง ที่ความลึก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 0-20, 20-

40 และ 40-60 เซนติเมตร โดยน าตัวอย่างดินในแต่ละ

โซนที่ระดบัความลึกเดยีวกนัมาผสมคลุกเคล้าให้เป็นเนื้ อ

เดียวกันจากนั้นเกบ็ใส่ถุงพลาสติกโซนละ 6 ถุง เพ่ือ

น าไปวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆได้แก่ เนื้ อดิน (Soil 

texture)ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ปริมาณ

อนิทรียวัตถุในดิน (organic matter) ปริมาณไนโตรเจน 

(Total-N)  ป ริ ม าณฟอสฟอ รั ส ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์

(Available P) ค่าความเคม็ของดิน (Salinity) ปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable K) และ

ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) ในห้อง 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ดินภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิธีการวิ เคราะห์

คุณสมบตัดินิดงัรายละเอยีดในตารางที่ 1 

 

 

Zone 3 

Zone 2 

Zone 1 

จงัหวดัเพชรบุรี 

โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติดินและวิธวีิเคราะห์ 

พารามิเตอร ์ วิธีการ 

Soil texture In house method based on Zeneca by HPLC-DAD. Pipette 

method 

pH วัดด้วย pH meter 

Organic matter วิธ ีWalkley-Black method 

Total N In house method TE-CH-211 based on AOAC (2012) 

993.13 

Available P วิธ ีBray II 

Salinity Salinity Meter  

exchangeable K วิธี Leaching ด้วย 1N ammonium acetate (NH4OAc) pH 7.0 

แล้ววัดด้วยเคร่ือง AA 

Bulk Density ค านวณจากน า้หนักหรือมวลของดินและปริมาตรรวม 

 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1ด าเนินการวิเคราะห์อัตราการเพ่ิมขึ้ นของ

พ้ืนที่ป่าชายเลน คอื 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลน  =  
พ้ืนทีป่่าชายเลนปีหลัง _ พ้ืนทีป่่าชายเลนปีก่อน 

                                                                          จ านวนปี 

 4.2  ด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหา

ความสัมพันธ์ (Pearson-correlation) ระหว่างความ

หนาแน่น ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ 

ล าต้น กับคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่ระดับความเชื่อมั่น 

95%  

ผลการศึกษา 

 

ลกัษณะพื้ นท่ี 

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผัก เบี้ ยอัน เนื่ องมาจาก

พระราชด าริ ต.แหลมผักเบี้ ย อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

เป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดโคลนค่อยๆ ลาดเทลงสู่ทะเล 

มพืีชป่าชายเลนขึ้นปกคลุมตลอดแนวชายฝั่งหาดโคลน มี

ขนาดกว้าง 600-900 เมตรประกอบด้วยแสมทะเล 

(Avicennia marina) เป็นไม้เด่น มีความหนาแน่นและ

กระจายอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง รองลงมาคือ โกงกางใบใหญ่ 

(Rhizophora mucronata) และโกงกางใบเลก็ (Rhizophora 

apiculata) ตามล าดับ ขึ้นกระจายเป็นกลุ่มๆ แต่พบมาก

บริเวณสองฝั่งคลองอีแอด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ

พ้ืนที่โครงการฯ ดงัรปูที่ 1 

การเพิม่ข้ึนของพื้ นท่ีป่าชายเลน 

พ้ืนที่ ป่าชายเลนด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผัก เบี้ ยอัน เนื่ องมาจาก

พระราชด าริ ต.แหลมผักเบี้ ย อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2556 มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 84.7 เฮก

แตร์ มีอตัราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เฉล่ีย 3.5 เฮกแตร์/ปี 

ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2 ช่วงปีที่มีการเพ่ิมขึ้นมากที่สดุ 

คอื ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 รองลงมา คือ ช่วงปี พ.ศ. 

2550-2552 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2543 ช่วงปี พ.ศ. 

2531-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 และช่วงปี พ.ศ. 

2543-2547 ตามล าดบั มีอตัราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่า

ชายเลนมากที่สดุ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 รองลงมา 

คอื ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 

ช่วงปี พ.ศ. 2537-2543 ช่วงปี พ.ศ. 2531-2537 

และช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 ตามล าดับ และมีแนวเขต

การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลนดงัรปูที่ 3 
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ตารางที่ 2 การเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่องมาจาก

 พระราชด าริต.แหลมผกัเบี้ย  อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรีระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 – 2556 

ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) พื้ นที่ป่าชายเลนที่เพิม่ข้ึน (เฮกแตร)์ อตัราการเพิม่เฉลีย่ (เฮกแตร/์ปี) 

2531-2537 (6 ปี) 13.5 2.2 

2537-2543 (6 ปี) 13.8 2.3 

2543-2547 (4 ปี) 13.0 3.2 

2547-2550 (3 ปี) 13.2 2.2 

2550-2552 (2 ปี) 15.1 7.6 

2552-2556 (4 ปี) 18.8 4.7 

รวม/เฉล่ีย 87.4 3.5 

 

 

 
 

รูปท่ี 2  พ้ืนที่ป่าชายเลนที่เพ่ิมขึ้นและอตัราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณ ต.แหลมผกัเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

 ตามช่วงรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2556 
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 รูปท่ี 3 แนวเขตการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม  

  จังหวัดเพชรบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2531–2556 

 

องคป์ระกอบของพรรณไม ้

ชนิดพืชป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าโครงการฯ พบ

ชนิดพรรณไม้เด่นเป็นแสมทะเล (Avicennia marina) มี

ความหนาแน่นของแสมทะเลมากที่สุดบริเวณโซนที่ 2 

เท่ากบั 4,147 ต้น/เฮกแตร์ รองลงมา คือ โซนที่ 1 และ 

3 เท่ากบั 4,140 และ 2,556 ต้น/เฮกแตร์ ตามล าดับ 

ส่วนความสงู พบว่า โซนที่ 2 มีความสูงมากที่สดุเฉล่ีย

เท่ากบั 7.03 เมตร รองลงมา คือ โซนที่ 1 และ 3 ซึ่งมี

ความสงูของแสมทะเลเฉล่ียเท่ากนั เท่ากบั 6.83 เมตร 

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสงูระดับอกมากที่สดุ

ในโซนที่ 3 เท่ากบั 6.88 เซนตเิมตร รองลงมาคือ โซนที่ 

2 และ 1 เท่ากบั 6.34 และ 6.04 เซนตเิมตร ตามล าดบั  

พ้ื นที่ อ้ า งอิ งพบพรรณไ ม้ เ ด่น เ ป็ นแสมทะ เ ล 

(Avicennia marina) มคีวามหนาแน่นของแสมทะเลมาก

ที่สุดบริเวณโซนที่ 1 เท่ากับ 5,360 ต้น/เฮกแตร์ 

รองลงมา คือ โซนที่ 2 และ 3 เท่ากับ 5,077 และ 

2,738 ต้น/เฮกแตร์ ส่วนความสงูเฉล่ียมากที่สดุในโซนที่ 

3 เท่ากบั 6.12 เมตร รองลงมา คือ โซนที่ 2 และ 1 

เท่ากบั 6.1 และ 5.5 เมตร ตามล าดับ และมีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางมากที่สุดในโซนที่ 2 เท่ากับ 6.39 

เซนติเมตร รองลงมาคือ โซนที่ 3 และ 1 เท่ากบั 5.94 

และ 5.78 เซนตเิมตร ตามล าดบั   

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 พ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ป่าชายเลน

ด้านหน้าโครงการฯและพ้ืนที่อ้างองิทั้ง 3 โซน แสมทะเล 
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มีความหนาแน่นมากที่สดุในโซนที่ 1 รองลงมา คือ โซน

ที่ 2 และ 3 ตามล าดับ มีความสูงและขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางที่ความสูงระดับอกมากที่ สุดในโซนที่  3 

เนื่องมาจากโซนที่ 3 มีความหนาแน่นของแสมทะเลน้อย

กว่าโซนที่ 2 และ 1 ส่งผลให้โซนที่ 3 มีการเติบโต

ทางด้านความสงูและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูง

ระดบัอกมากกว่ารองลงมา คือ โซน 2 และ 1 ตามล าดับ 

ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ชนิด ความหนาแน่น ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอกของพืชป่าชายเลนบริเวณด้านหน้า

 โครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ยอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและพ้ืนที่อ้างองิ 

โซน ชนิด 

พื้ นท่ีโครงการฯ พื้ นท่ีอา้งอิง 

ความหนาแน่น 

(ตน้/เฮกแตร)์ 

ความสูง 

(เมตร) 

DBH 

(เซนติเมตร) 

ความหนาแน่น 

(ตน้/เฮกแตร)์ 

ความสูง 

(เมตร) 

DBH 

(เซนติเมตร) 

1 แสมทะเล (Avicennia marina) 4,140 6.83 6.04 5,360 5.5 5.78 

2 แสมทะเล (A. marina) 4,147 7.03 6.34 5,077 6.1 6.39 

3 แสมทะเล (A. marina) 2,556 6.83 6.88 2,738 6.12 5.94 

เฉล่ีย 3,614 6.89 6.42 4,391 5.9 6.03 

หมายเหตุ: DBH คือ เส้นผ่านศนูย์กลางที่ความสงูระดับอก (Diameter at Breast Height) 

 
คุณสมบติัของดิน 

บริเวณป่าชายเลนด้านหน้าโครงการฯ มีลักษณะเนื้ อ

ดิน (Soil texture) ในโซนที่ 1 เป็นดินเหนียวปนทราย

แป้ง (Silty Clay) มีอนุภาค Sand, Silt และ Clay เฉล่ีย

ร้อยละ 14, 45 และ 41 ตามล าดบั โซนที่ 2 เป็นดนิร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง (Silty Clay loam) มอีนุภาค Sand, 

Silt และ Clay เฉล่ียร้อยละ16, 51 และ 34 ตามล าดับ 

และโซนที่ 3 เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt Loam)มี

อนุภาค Sand,  Siltและ Clay เฉล่ียร้อยละ19,59และ 

22 ตามล าดับ  ความหนาแน่นรวมของดิน  (bulk 

density) และค่า pH มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในโซนที่ 3 

รองลงมาคือโซนที่ 2 และ 1 ตามล าดับ ปริมาณ

อนิทรียวัตถุในดิน (organic matter) ปริมาณไนโตรเจน

ทั้ ง หมด  (Total-N)  และป ริม าณโพแทส เซี ยมที่

แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable K)มีค่าเฉล่ียมากที่สดุใน

โซนที่ 1 รองลงมาคือโซนที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ส่วน

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)และ

ความเคม็ของดิน (Salinity)มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในโซนที่ 

2 รองลงมาคอืโซนที่ 1 และ 3 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4 

บริเวณป่าชายเลนพ้ืนที่ อ้างอิง มีลักษณะเนื้ อดิน 

(Soil texture) ในโซนที่ 1 เป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง 

(Silty Clay) ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt Loam) มี

อนุภาค Sand, Silt และ Clay เฉล่ียร้อยละ 15, 43 และ 

42 ตามล าดับ โซนที่ 2 เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

(Silty Clay loam) มีอนุภาค Sand, Silt และClay เฉล่ีย

ร้อยละ16, 45 และ 39 ตามล าดับ โซนที่ 3 เป็นดินร่วน

ปนทรายแป้ง (Silt Loam) มีอนุภาค Sand, Silt และ 

Clay เฉล่ียร้อยละ 22, 61 และ 18 ตามล าดับ ความ

หนาแน่นรวมของดิน (bulk density) และค่า pH มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุในโซนที่ 3 รองลงมาคอืโซนที่ 2 และ 1 

ตามล าดับ ปริมาณอนิทรียวัตถุในดิน (organic matter) 

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable K) 

และความเคม็ของดิน (Salinity)มีค่าเฉล่ียมากที่สุดใน

โซนที่ 1 รองลงมาคือโซนที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ส่วน

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) และ

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total -N) มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สดุในโซนที่ 2 รองลงมาคือโซนที่ 1 และ 3 ตามล าดับ 

ดงัตารางที่ 4 

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 พ้ืนที่ พบว่า ในแต่ละโซนของ

พ้ืนที่ ป่าชายเลนด้านหน้าโครงการฯ มีค่าเฉล่ียของ

ปริมาณอนิทรียวัตถุในดิน (organic matter) และค่า pH 

มากกว่าพ้ืนที่อ้างองิ แต่ความหนาแน่นรวมของดนิ (bulk 

density) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total -N) ปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์(Available P) ปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable K) และ

ความเคม็ (Salinity) พบว่าพ้ืนที่โครงการมีค่าเฉล่ียน้อย

กว่าในพ้ืนที่อ้างอิง คุณสมบัติดินจะแตกต่างกันไปตาม

ระยะห่างจากทะเลเข้าหาชายฝั่ง แต่ไม่แตกต่างกันตาม

http://www.vijai-rid.com/available%20P.html
http://www.vijai-rid.com/available%20P.html
http://www.vijai-rid.com/available%20P.html
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ระดับความลึก โดยบริเวณชายฝั่งจากทะเลมีเปอร์เซน็ต์

ของอนุภาคทราย (sand) และทรายแป้ง (silt) มากกว่า

บริเวณชายฝั่งด้านในติดแผ่นดิน ส่วนเปอร์เซ็นต์ของ

อนุภาคดินเหนียว (clay) มีค่าน้อยบริเวณชายฝั่งทะเล

และมากขึ้นตามล าดับเมื่อเข้าไปหาฝั่งด้านในติดแผ่นดิน 

เนื่องจากอนุภาคดินเหนียวเป็นอนุภาคที่มีขนาดเลก็ถูก

พัดพาโดยคลื่นและกระแสน า้ชายฝั่งได้ไกลกว่าอนุภาค

อนุภาคทราย (sand) และทรายแป้ง (silt) ซึ่งมีขนาด

ใหญ่กว่าและค่าความหนาแน่นของดิน (bulk density) 

กับค่า pH มีค่ามากบริเวณชายฝั่งทะเลและมีค่าลดลง

ตามล าดับเมื่อเข้าหาฝั่งด้านในติดแผ่นดิน และมีค่า

เพ่ิมขึ้ นตามระดับความลึก ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดิน (organic matter) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total 

-N) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable K) 

มีค่าน้อยบริเวณชายฝั่งทะเลและมากขึ้ นตามล าดับเมื่อ

เข้าสู่แผ่นดินและมีค่าลดลงตามระดับความลึก ที่มี

แนวโน้มดังกล่าวเนื่องจากบริเวณชายฝั่งติดแผ่นดินมี

แสมทะเลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นกว่า ท าให้มีใบไม้เศษไม้

สะสมอยู่มากกว่า มีปริมาณอินทรียวัตถุผุพังเน่าเป่ือย

สลายตัวเป็นธาตุอาหารมากกว่าบริเวณชายฝั่งทะเล 

(จิตต์ คงแสงไชย, 2516) และค่าความเค็มของดิน 

(Salinity) มีค่าน้อยบริเวณชายฝั่งทะเลและมากขึ้ น

ตามล าดับเมื่ อเข้าสู่แผ่นดิน ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท านาเกลือจึงส่งผลให้

บริเวณเข้าใกล้แผ่นดนิมกีารสะสมเกลือในมากกว่าบริเวณ

ชายฝั่ ง (วาริน แซ่ตั้ ง, วิโรจน์ ละอองมณี, เบ็ญจมาศ 

ไพบูลย์กิจกุลและชลี ไพบูลย์กจิกุล, 2557, น. 687-

692) และมค่ีาลดลงตามระดบัความลึก (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 คุณสมบัติของดินตามระดับต่างๆ ในป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าพ้ืนที่โครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ย

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและพ้ืนที่อ้างองิ 

โซน 
ระดับ 

(cm) 

พ้ืนที่โครงการ 

sand 

(%) 

silt 

(%) 

clay 

(%) 

bulk 

density 

(g/cm
3
) 

pH 
OM 

(%) 

Total 

N 

(%) 

Available 

P 

(mg/kg) 

Exchangeable 

K 

(mg/kg) 

Salinity 

(ppt.) 

1 

0-20 17 40 43 0.4 7.1 6.12 0.27 132 130 14 

20-40 11 44 45 0.49 7.3 4.76 0.14 157 140 14 

40-60 15 50 35 0.58 7.4 3.89 0.17 121 130 15 

เฉล่ีย 14
a 

45
b 

41
b 

0.49
a 

7.3
a 

4.92
a 

0.19
b 

136.67
b 

133.33
b 

14.3
b 

2 

0-20 17 46 37 0.56 7.1 6.1 0.2 141 130 16 

20-40 17 50 33 0.52 7.4 4.53 0.09 147 130 16 

40-60 13 56 31 0.57 7.5 2.8 0.06 123 120 12 

เฉล่ีย 16
ab 

51
b 

34
b 

0.55
a 

7.3
a 

4.48
ab 

0.12
ab 

137.00
b 

126.67
b 

14.7
b 

3 

0-20 19 58 23 0.79 7.5 2.42 0.07 100 80 5 

20-40 17 56 27 0.77 7.4 2.75 0.08 97 90 7 

40-60 21 64 15 0.85 7.7 1.31 0.04 84 70 3 

เฉล่ีย 19
b 

59
a 

22
a 

0.80
b 

7.5
a 

2.16
b 

0.06
a 

93.67
a 

80.00
a 

5
a 

หมายเหต:ุ a, b และ c คือ การจัดกลุ่มค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDancan ’s  new multiple  rang  test  (P<0.05) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

โซน 
ระดับ 

(cm) 

พ้ืนที่อ้างองิ 

sand 

(%) 

silt 

(%) 

clay 

(%) 

bulk 

density 

(g/cm
3
) 

pH 
OM 

(%) 

Total 

N 

(%) 

Available 

P 

(mg/kg) 

Exchangeable 

K 

(mg/kg) 

Salinity 

(ppt.) 

1 

0-20 15 40 45 0.45 7 5.45 0.28 105 150 16 

20-40 15 40 45 0.48 7.1 4.9 0.17 170 140 16 

40-60 15 50 35 0.57 7.3 4.2 0.14 119 130 17 

เฉล่ีย 15
a 

43
a 

42
b 

0.50
a 

7.1
a 

4.85
b 

0.20
ab 

131.33
ab 

140.00
b 

16.3
c 

2 

0-20 17 42 41 0.65 7.1 4.56 0.21 135 150 13 

20-40 15 44 41 0.6 7.2 3.84 0.17 161 130 13 

40-60 15 50 35 0.62 7.3 3.25 0.4 132 130 13 

เฉล่ีย 16
a 

45
a 

39
b 

0.62
a 

7.2
a 

3.88
b 

0.26
b 

142.67
b 

136.67
b 

13
b 

3 

0-20 21 60 19 0.85 7.4 2.03 0.07 97 70 7 

20-40 23 58 19 0.68 7.4 1.43 0.01 95 100 7 

40-60 21 64 15 0.74 7.5 1.1 0.01 90 80 5 

เฉล่ีย 22
b 

61
b 

18
a 

0.76
b 

7.4
b 

1.52
a 

0.03
a 

94.00
a 

83.33
a 

6.3
a 

หมายเหต:ุ a, b และ c คือ การจัดกลุ่มค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDancan ’s  new multiple  rang  test  (P<0.05) 

  

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณสมบติัของดินกบัความ

หนาแน่นและการเติบโตของพชืในป่าชายเลน 

บริเวณป่าชายเลนด้านหน้าโครงการฯ พบว่า ความ

หนาแน่นของแสมทะเลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (r = 1.000; p<0.01) 

และความเคม็ของดิน (r = 1.000; p<0.05) ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางที่ ความสูง ระดับอกของแสมทะ เล 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเปอร์เซ็นต์อนุภาค Sand  

(r = 0.997; p<0.05) และเปอร์เซน็ต์อนุภาค Silt (r = 

0.998; p <0.05) และมคีวามสมัพันธท์างลบกบัเปอร์เซน็ต์ 

อนุภาค Clay (r = -1.000; p<0.01) ส่วนบริเวณป่า

ชายเลนพ้ืนที่อ้างองิ พบว่า ความหนาแน่นของแสมทะเล

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  

(r = 0.999; p<0.05) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียน 

ได้ (r = 1.000; p<0.05) ดงัตารางที่ 5 และรปูที่ 4-6 
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ตารางที่ 5 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องค่าเฉล่ียคุณสมบัติดิน (ระดับความลึก 0-20, 20-40 และ 40-60 cm) กบัการเจริญเติบโต

ของแสมทะเลในป่าชายเลนด้านหน้าพ้ืนที่โครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ยอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

และพ้ืนที่อ้างองิ 

คุณสมบติัของดิน 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) 

พื้ นที่โครงการฯ พื้ นที่อา้งอิง 

ความหนาแน่น ความสูง DBH ความหนาแน่น ความสูง DBH 

%Sand -0.959 -0.239 0.997
*
 -0.983 0.741 0.014 

%Silt -0.912 -0.104 0.998
*
 -0.949 0.826 0.151 

%Clay 0.925 0.138 -1.000
*
 0.959 -0.806 -0.117 

Bulk Density -0.983 -0.334 0.984 -0.996 0.671 -0.084 

pH -0.975 -0.297 0.991 -0.992 0.699 -0.046 

OM 0.988 0.366 -0.978 0.999
*
 -0.645 0.119 

Total-N 0.841 -0.044 -0.978 0.892 -0.900 -0.296 

Available P 1.000
**
 0.506 -0.934 0.994 -0.519 0.271 

Exchangeable K 0.993 0.397 -0.970 1.000
*
 -0.619 0.152 

Salinity 1.000
*
 0.527 -0.924 0.992 -0.498 0.294 

หมายเหต:ุ *  มีความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **   มีความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 r  คือ ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์หมายถึง ค่าความส าคัญของตัวแปร x และ y ใช้ในการอธบิายความสมัพันธว่์ามี 

   ความสมัพันธก์นัหรือไม่อย่างไร ยิ่งมี 

 ค่า r มากกแ็สดงว่ามีความสมัพันธก์นัในระดับสงู 

 DBH คือ เส้นผ่านศนูย์กลางที่ความสงูระดับอก (Diameter at Breast Height) 

 

 

 
   (ก)    (ข) 

รูปท่ี 4  ความสมัพันธร์ะหว่างความหนาแน่นของแสมทะเลกบัปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(ก)และความเคม็ของดิน (ข) 
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   (ก)    (ข) 

 
     (ค) 

รูปท่ี 5  ความสมัพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสงูระดับอกกับเปอร์เซน็ต์อนุภาค Sand (ก) เปอร์เซน็ต์อนุภาค Silt (ข) 

 และเปอร์เซน็ต์อนุภาค Clay (ค) 

 

 
   (ก)    (ข) 

รูปท่ี 6  ความสมัพันธร์ะหว่างความหนาแน่นของแสมทะเลกบัปริมาณอนิทรียวัตถุ (ก) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (ข) 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า พ้ืนที่ป่าชาย

เลนเพ่ิมขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2556 เฉล่ียปีละ 

3.5 เฮกแตร์ สอดคล้องกับสรายุทธ คาน (2545) ที่

พบว่าพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลบริเวณแหลมผักเบี้ ยมีการ

เปล่ียนแปลงในทุกช่วงปี มีการเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 9.8 

เฮกแตร์  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2556 มีอตัราการ

เพ่ิมขึ้นมากกว่าปีอื่นๆ เนื่องมาจากช่วงปี พ.ศ. 2550-

2552 มพีายุหมุนเขตร้อนจ านวน 5 ลูก (ศูนย์ภมูิอากาศ

ส านักพัฒนาอตุนุิยมวิทยากรมอตุนุิยมวิทยา, 2557) พัด

ผ่านบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นและลมมีความสูงกว่า

ปกติ เกดิการกดัเซาะที่รุนแรงในบางพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน

กระแสน า้ได้พัดพาตะกอนเหล่านี้มาทบัถมบริเวณชายฝั่ง

ในอกีพ้ืนที่หนึ่ง ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2554 ประเทศ

ไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่ นหลาย

ลูกก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่  (ลดาวัลย์ ค าภา, 

2557)  ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
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บริเวณต้นน า้และพ้ืนที่บริเวณสองฝั่งแม่น า้ถูกพัดพาลงสู่

ทะเลอ่าวไทย และตกตะกอนบริเวณชายฝั่งด้านหน้าของ

ป่าชายเลนซึ่งกระแสน ้าและคลื่นลมมีความรุนแรงน้อย

กว่าขณะเดยีวกนัมพืีชป่าชายเลนขึ้นขยายปกคลุมไปตาม

บริเวณที่มีการทับถมดังกล่าวส่งผลให้พ้ืนที่ป่าชายเลน

เพ่ิมขึ้ น (นเรศ ฉ ่าบุญรอด และดารารัตน์ ดิษบรรจง, 

2542, น.1-11) ลักษณะการทับถมของตะกอนดิน

บริเวณแหลมผักเบี้ ยกเ็ช่นเดียวกัน โดยเร่ิมจากพ้ืนที่

บริเวณปากคลองอแีอดและแนวสนัทรายแหลมผักเบี้ยที่

มลีักษณะเป็นแนวเขื่อนกั้นกระแสน า้ท าให้ไหลช้าลง จึงมี

โอกาสให้ตะกอนเลนตกตะกอนได้มากขึ้น ประกอบการ

เกดิดนิดอนบริเวณปากคลองอแีอดท าให้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นไป

ทางทิศเหนือของคลองอีแอดเรื่อยๆ (เกษม จันทร์แก้ว 

และชาตรี นิ่มปี, 2549) เมื่อเวลาผ่านไปดินตะกอน

เหล่านี้ ได้เปล่ียนสภาพเป็นดินเลนที่มีคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีที่เหมาะกับการเติบโตของพืชป่าชาย

เลน จากการศึกษาลักษณะดินป่าชายเลนท้องที่อ  าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีของเฉลิมชัย โชติมาศ 

(2539) พบว่า เนื้ อดินเป็น clay และ clay loam 

สอดคล้องกบัการศึกษาดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณดิน

ป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรีของส านักอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลน (2555) ที่พบว่าลักษณะดินส่วนมากเป็นดิน

เหนียวที่มีเนื้ อละเอียดมากและดินทรายคิดเป็นร้อยละ 

53.85 และ 46.15 ตามล าดับ แต่จะแตกต่างกับ

การศึกษาของอรทยั จิตไทสง (2555) ที่ศึกษาดนิป่าชาย

เลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบว่า บริเวณ

ป่าชายเลนดงักล่าวมลีักษณะดนิเป็นดนิร่วนปนทรายแป้ง

และดนิร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่ป่าชาย

เลนซึ่งมแีสมทะเลเป็นไม้เด่น พบว่า ลักษณะเนื้ อดินเป็น

ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay) สอดคล้องกับ 

สง่า สรรพศรีและคนอื่นๆ. (2530) ที่พบว่าแสมทะเล

มักขึ้ นบริเวณริมน ้า ดินเป็นดินเลนมีทรายผสม แต่มี

ความหนาแน่นของดิน (bulk density) อยู่ในช่วง 0.4-

0.85 g/cm
3
 ถือว่าอยู่ในระดับต ่า (นงคราญ กาญจน

ประเสริฐ, 2529, น. 476 ) ซึ่งเหมาะแก่การเติบโตของ

แสมทะเลเนื่องจากความหนาแน่นของดิน (bulk density) 

ท าให้เกดิช่องว่างในดินและบอกถึงความสามารถในการ

อุ้มน า้และอากาศรวมทั้งการเคล่ือนที่ของน า้และอากาศ

ในดินด้วยดังนั้นเมื่อความหนาแน่นของดินต ่าท าให้เกิด

ช่องว่างในดินมาก ส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนในดินมาก

จุลินทรีย์ ในดินจะใ ช้ออกซิ เ จนในการ ย่อยสลาย

สารอนิทรีย์เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้มากขึ้น เมื่อปริมาณ

ธาตุอาหารมีมากจึ งท าใ ห้ พืชเจริญเติบโตได้มาก 

(สมศักดิ์ วังใน, 2528) และมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่

ในช่วง 1.1–6.12 % ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับ

ข้อมูลของส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดินกรม

พัฒนาที่ดิน (2547) ซึ่งดินที่มีปริมาณอนิทรียวัตถุมาก

จะมีความหนาแน่นรวมต ่า (สมพร คนยงต์,2554) ม ี

pH อยู่ในช่วง 7.1-7.5 สอดคล้องกบัสนิท อกัษรแก้ว, 

สนใจ หะวานนท์ และชาตรี มากนวล (2539) ที่พบว่า 

แสมทะเลเจริญเติบโตอยู่ในช่วง pH 6.0-7.5 ค่า pH ที่

เหมาะกบัการเติบโตของ Avicennia คือ 7.5 (Hastuti, 

Anggoro, & Pribadi, 2012, pp. 57-61) ปริมาณ

ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.01-0.4 % สอดคล้องกบั 

Hesse (1961, pp. 335-346) ที่พบว่า ดินในเขตไม้

แสมมีค่าไนโตรเจนทั้งหมด 0.39 % เช่นเดียวกับ

การศึกษาของส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน(2555) 

ที่พบว่าปริมาณไนโตรเจนรวมในพ้ืนที่ ป่าชายเลน จ.

เพชรบุรี อยู่ในช่วงร้อยละ 0.06-0.23ส่วนความเคม็ของ

ดินอยู่ในช่วง 3-17 ppt. สอดคล้องกบั Patel,Gupta, & 

Pandey. (2010, pp. 9-16) ที่พบว่ากล้าไม้แสมทะเล

เจริญเติบโตได้ดีที่ความเคม็ 15.4 ppt. และแสมทะเล

สามารถทนความเคม็ได้ถึง 90 ppt. (Macnae, 1968, 

pp. 73-270) นอกจากนี้  Joshi,& Ghose (2003, pp. 

197-206) พบว่า ความเคม็ที่มผีลต่อการเตบิโตของพืช

ในป่าชายเลนอยู่ในช่วง 13-31.2 ppt. เช่นเดียวกับ

การศึกษาของ Hastuti, et al. (2012, pp. 57-61) ที่

พบว่าความเคม็มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเติบโต

ของแสมทะเลส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ อยู่ในช่วง 84-161 

และ 70-150 mg/kg ตามล าดบั 
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สรุปผลการศึกษา 

 

การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ ย

มีอัตราการเพ่ิมขึ้ นเฉล่ีย 3.5 เฮกแตร์/ปี เนื่องจาก

ชายฝั่งทะเลบริเวณนี้ มีการทับถมตะกอนดินเลนอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งคุณสมบัติของดินทางกายภาพและเคมีมีผล

ต่อความหนาแน่นและการเติบโตของพืชในป่าชายเลน 

คือ เนื้ อดิน (อนุภาค Sand Silt และ Clay) ปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

ปริมาณโพแทสเซียมที่เปล่ียนได้และความเคม็ของดิน

นอกจากนี้ ระยะห่างจากชายฝั่ง การขึ้ นลงของน ้าทะเล 

และจ านวนวันที่น า้ทะเลท่วมถึงกม็ีผลต่อการเติบโตของ

แสมทะเลซึ่งเป็นไม้เบกิน าที่เจริญเติบโตได้ดี ในที่โล่งติด

ชายฝั่งทะเลหรือพ้ืนที่ดินเลนงอกใหม่ เนื่องจากแสม

ทะเลมรีะบบรากแก้ว หยั่งลึกลงดิน มีรากพิเศษออกตาม

ล า ต้น  เ ป็นรากหายใจค ล้ ายดินสอ ยาว  10-20 

เซนติเมตร เจริญออกมาจากรากแขนง เมลด็แสมมีราก

แก้วเป็นขนแขง็และงอนขึ้น จึงสามารถยึดเหนี่ยวดนิไว้ได้

แน่น ท าให้ต้นอ่อนทนทานกระแสน า้ และคลื่นเป็นอย่าง

ด ีดงันั้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลให้พืชป่าชาย

เลนมกีารเจริญเตบิโตและขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

ดังนั้ น การเพ่ิมขึ้ นของป่าชายเลนบริเวณแหลม

ผั ก เ บี้ ย  เ ป็ นผลดี ต่ อ ก า ร ฟ้ื น ฟู ร ะบบนิ เ ว ศแล ะ

สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากพืชป่าชายเลนนี้

จะบรรเทาความเร็วของกระแสน ้าลงและช่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการดักตะกอนเกิดทบัถมบริเวณชายฝั่ง

เกิดเป็นแผ่นดินงอกขึ้ น เมื่ อสังคมพืชมีความอุดม

สมบูรณ์มากขึ้ นก่อให้เกิด ecological functions ที่มี

ประสิทธิผลในการช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้

การศึกษาและติดตามตรวจสอบถึงการเปล่ียนแปลงของ

พ้ืนที่บริเวณอย่างต่อเนื่ องจึงจ าเป็นส าหรับการวาง

แผนการจัดการป่าชายเลนในอนาคต 
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