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การศึกษาชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการบริเวณพื้นที่ 2 ฝงของคลองแพรกใหญคือ ฝงตะวันตกและฝง
ตะวันออก ฝงตะวันตกประกอบดวย 6 บริเวณไดแก บริเวณหาดเลน ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป ปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 6 ป ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปาชายเลนธรรมชาติดานในและปาชายเลนธรรมชาติที่ติดตอ
กับแผนดิน ฝงตะวันออก 1 บริเวณไดแก บริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติบนพื้นที่ปา
ถูกถางราง ทําการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยเก็บตัวอยางทุก ๆ 3 เดือน
พบสัตวทะเลหนาดินทั้งสิ้น 105 ชนิด โดยสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือ ไสเดือนทะเล ครัสตาเซียนและหอย สัตว
ทะเลหนาดินที่พบสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมตามแหลงที่อยูอาศัยซึ่งกลุมแรกไดแก กลุมที่อาศัยอยูบริเวณปา
ชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปาชายเลนธรรมชาติดานใน ปาชายเลนธรรมชาติและปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
ตามธรรมชาติ กลุมที่สองเปนกลุมที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป และกลุมสุดทายเปนกลุมที่
อาศัยบริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป ความหนาแนนและมวลชีวภาพสัตวทะเลหนาดินมีคา
สูงที่สุดบริเวณหาดเลน (3,230.00+1728.60 ตัว/ตารางเมตร และ 11.67+2.55 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ)
เนื่องจากพบไสเดือนทะเลชนิด Sabellidae sp.1 และหอยสองฝาชนิด Pelecyora gouldi ชุกชุมมากตลอดทั้งป
ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณนี้มากที่สุดคือ ลักษณะตะกอนดิน รองลงมาคือ
ลักษณะความสูงของพื้นที่และชวงเวลาน้ําทวมถึง ปริมาณอินทรียสาร มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชและโครงสราง
ปาชายเลน
รูปแบบการแทนที่ (succession) กลุมสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนและปาชาย
เลนที่เกิด จากกระบวนการแทนที่ต ามธรรมชาติมีความคลายคลึง กัน คือ สัตวท ะเลหนา ดินกลุม Opportunistic
species เชน ครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean และไสเดือนตัวกลม เพิ่มประชากรแทนที่สัตวทะเลหนาดินกลุมหลัก
หลังจากสภาพปาสมบูรณขึ้นสัตวทะเลหนาดินกลุม ปู หอยฝาเดียว และไสเดือนทะเล จะเพิ่มประชากรแทนที่กลุม
Opportunistic species การประเมินความอุดมสมบูรณของปาชายเลนบริเวณตาง ๆ พบวา ปาชายเลนที่เกิดจาก
กระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติเขาสูความสมดุลใหมคลายกับปาธรรมชาติ สวนปาชายเลนอีก 2 บริเวณที่มีสภาพ
ใกลเคียงปาธรรมชาติไดแก ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป และปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป สวนปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 3 ป มีสภาพใกลเคียงกับหาดเลนมากกวา ระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน
บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนตองใชเวลาไมต่ํากวา 7 ป ถึง 11 ป ขึ้นอยูกับการสะสมดินตะกอนและ
กลาไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ สวนบริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติใชเวลาไมต่ํากวา 5
ป ขึ้นอยูกับการรบกวนชั้นดินตะกอนและการแทนที่พันธุไมตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของกิจกรรม
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Species composition, abundance, and biomass of macrobenthic fauna in the mangrove
forest, Baan Klong Kone, Samut Songkhram Province were investigated during October 1999 to October
2000. The samples were collected every three months. The transect along the western coastline of Prak Yai
canal comprised of the tidal mudflat, 3 years old mangrove plantations, 6 years old mangrove plantations, 11
years old natural forest, inner natural forest and natural forest on landward side. The natural succession
forest on the eastern of the canal was also investigated. A total of 105 species/taxa were collected from this
area. Major benthic groups were polychaetes, crustaceans, and gastropods. Benthic community structure
was categorized into 3 major groups: the first group comprised of those in the 11 years old natural forest,
inner and landward natural forest, and natural succession forest. The second group were those in the 6
years old mangrove plantation. The last group were those in the mudflat and 3 years old mangrove
plantation. The highest benthos density and biomass were recorded in the mudflat (3,230.00+1728.60
individuals.m-2 and 11.67+2.55 gm.m-2 respectively) due to the abundance of polychaetes, Sabellidae sp.1,
and bivalves, Pelecyora gouldi. This study revealed that sediment characteristics, topography, and tidal
period, organic content, plant biomass, and forest structure were the major factors determining on the
species composition and distribution of the benthic community in Baan Klong Kone mangrove forest.
Succession pattern of benthic community in mangrove plantation and natural succession
forest were similar. Opportunistic species such as crustacean, Tanaidacean and oligochaete built up their
population replacing previous major benthic groups. As the forest aged, the major benthos such as
brachyurans, gastropods, and polychaetes has superseded the opportunistic species. The stability
assessment of the mangrove condition in different sites, revealed that the natural succession forest was
similar to the the natural forest. The stability of the 11 years old natural forest and 6 years old mangrove
plantation were lower than the natural forest. However it was found that the 11 years old natural forest was
more stable than the 6 years old mangrove plantation. The lowest stability was found in the 3 years old
mangrove plantation as well as in the mudflat. Recolonization period of benthic fauna in the tidal mudflat
would take more than 7 to 11 years depending on the degree of sedimentation and the availability of natural
seedlings found in the area. It would take no less than 5 years for the recolonization processes in the natural
succession forest on conditions of the degree of disturbances in the sediment and no interferences from
human activities on the natural plant succession.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีโดยความเมตตากรุณาจากรองศาสตราจารยณิฏฐารัตน
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เปนประโยชน ติดตอจัดหาแหลงเงินทุน สิ่งจําเปนและประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ทําวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งใหกําลังใจและเปนแบบอยางในการทํางานเสมอมา ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไข
วิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จเปนอยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบและแกไข
วิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้นอีกทั้งใหแนวคิดที่เปนประโยชนในการทํางาน ขอขอบพระคุณอาจารย
ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง ที่กรุณาเปนกรรมการสอบและแกไขวิทยานิพนธจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ ผูใหญไพบูลย รัตนพงศธระ ที่ใหความกรุณาดานสถานที่ในการออกเก็บ
ตัวอยาง อุปกรณที่จําเปนบางประการและคําแนะนําที่เปนประโยชน
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศิริชัย ธรรมวานิช ที่ใหคําปรึกษาแนะนําการวิเคราะหปริมาณ
อินทรียสารในตะกอนดิน และคุณลุงประเทือง จือเหลียง ที่ใหความกรุณาในการเก็บตัวอยาง
ขอขอบคุณ คุณบํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช คุณฐิติมา ทองศรีพงษ คุณจําลอง โตออน และ
อาจารยอิชฌิกา พรหมทอง ที่ไดใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการจําแนกชนิดสัตวทะเลหนาดินและ
การวิเคราะหขอมูล และขอขอบคุณ คุณศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ และคุณฐานนันท ประทุมมินทร ที่ให
ความชวยเหลือในการศึกษาโครงสรางปาชายเลนเปนอยางดี
ขอขอบคุณ คุณยุทธนา ตุมนอย คุณบัณฑิต สิขัณฑกสมิต คุณวรพร ธารางกูร คุณอมรศักดิ์
ทองภู คุณปราณี วัฒนาวรสกุล คุณคัมภีร ผาติเสนะ คุณนิพัทธ สมกลีบ คุณพรเทพ พรรณรักษ อาจารย
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ความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร) ของกลุม สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บในบริเวณ
ศึกษาตาง ๆ แตละชวงฤดูกาล บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม………………………………………………………………...….71
มวลชีวภาพ (กรัม/ตารางเมตร) ของกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในบริเวณ
ศึกษาตาง ๆ แตละชวงฤดูกาล บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม……………………………………………………………..…….…77
คาดัชนีความหลากหลาย (H’) และคาการกระจาย (J’) ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ทั้งหมด สัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลทีพ่ บ
ในบริเวณศึกษาตาง ๆ แตละชวงฤดูกาล บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม…………………………………………………………………...82
ดัชนีความคลายคลึง (Similarity of Jaccard) ของชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ที่พบทั้งหมดระหวางพื้นที่ศกึ ษาตาง ๆ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
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สัตวทะเลหนาดินที่จัดเปนกลุมเดน (characteristic groups) และปจจัยสิ่งแวดลอม
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กับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม……………………..105
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ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของปูแสม Sesarma (Chiromantes)
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บริเวณอื่น ๆ ของประเทศไทย…………………………………………………………....115
จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบในปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่บน
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จังหวัดสมุทรสงคราม……………………………………………………………………..94
ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน (รอยละ) บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม……………………………………………………………………..96
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช (กรัม/ตารางเมตร) ที่พบในบริเวณศึกษาสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม……..……….98
ความถี่ (รอยละ) ของพันธุไ มตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด
บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม………………………………....99
ความหนาแนน (ตน/ตารางเมตร) ของพันธุไมแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด
บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม………………………………...100
ความเดนของไมยืนตน (ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร) พันธุไมที่พบ
ในบริเวณศึกษาตาง ๆ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม………..101
คาดัชนีความสําคัญ (I.V.I.) ของพันธุไ มแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด
บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทสงคราม………………………………….101
สัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามและปาชายเลนธรรมชาติทางฝงอาวไทยและ
อันดามัน……………………………………………………………………………….....116
สัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน,
ปาชายเลนเสื่อมโทรมและปาชายเลนปลูกบนปาเสื่อมโทรม
ทางฝงอาวไทยและอันดามัน……………………………………………………………..117
สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปาปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมแสมขาว)
อายุ 0-6 ป บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม………………………………………..137
รูปแบบการแทนที่ของประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาปลูกทดแทน
บนหาดเลน (ไมแสมขาว) บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม…………..…….139
สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปาปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมลําพู )
อายุ 0-3 ป บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม………………………………….……140
รูปแบบการแทนที่ของประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาปลูกทดแทน
บนหาดเลน (ไมลําพู) บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม……………………142
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หนา
สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนบริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
ตามธรรมชาติบนพื้นถูกถางราง บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม…………144
รูปแบบการแทนที่ของประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนที่เกิดจาก
กระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติบนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางราง
บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม……………………………………………146
ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 3 ป บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม…………………………………………151
ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ
6 ป บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม……………………………………………….152
ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
ปาที่เกิดจาก ปาแทนทีแ่ ละปาชายเลนธรรมชาติ บานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม…………………………………………………………………….152

นิยาม
การกระจาย (evenness)

การแทนที่ (succession)

การลงเกาะ (settlement)

การสรางกลุม ประชากร
(colonization)
ความสมดุลของระบบนิเวศ
(stability)
ความหลากหลาย (diversity)

สัตวกลุม Opportunistic species
ลักษณะถิ่นทีอ่ ยูอาศัยยอย
(microhabitat)

องคประกอบหนึ่งของความหลากหลายซึ่งใชวัดวา
ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดมีความชุกชุมเทาเทียม
กั น หรื อ ไม โดยการพบสิ่ ง มี ชี วิ ต เพี ย งไม กี่ ช นิ ด เป น
สิ่ ง มี ชี วิ ต กลุ ม เด น แสดงว า สิ่ ง มี ชี วิ ต ในบริ เ วณนั้ น มี
การกระจายไมสม่ําเสมอกัน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนทีข่ องสิ่งมีชีวิตกลุมใหม
อยางตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
การแทนที่จะหยุดลงเมื่อกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทายมีผล
ทําใหสิ่งแวดลอมของแหลงที่อยูอาศัยนั้น ๆ อยูตัวไม
เปลี่ยนแปลงอีกตอไป
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะและที่อยูอาศัยของ
ตัวออนสัตวน้ําจากการเปนแพลงกตอนที่ลองลอยใน
มวลน้าํ เปนกลุมที่อาศัยบริเวณพื้นดิน
การครอบครองพื้นที่ของกลุม สิ่งมีชีวิตโดยการเพิ่ม
จํานวนชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพ
สภาวะที่ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ มีความซับซอน มีผลผลิต
ทางชีววิทยาสูง สภาพแวดลอมอยูตัวและมีเสถียรภาพ
สูง
คาที่ใชอธิบายผลรวมของความหลากหลายของชนิด
และการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งแตละชวงเวลา
สัตวขนาดเล็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีวงชีวิต
สั้น ใหลูกจํานวนมากและมีขนาดประชากรที่แปรปรวน
แหลงที่อยูอาศัยขนาดเล็กหลาย ๆ แบบในแหลงที่อยู
อาศัยใหญเชน ใตกองใบไมกิ่งไม บริเวณรากอากาศ
ใต ร ม ไม แ ละที่ โ ล ง แจ ง เป น แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ย อ ยของ
ปาชายเลนธรรมชาติเปนตน

บทที่ 1
บทนํา
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญตอมนุษยอยางมหาศาล มนุษยไดใช
ประโยชนจากไมในปาชายเลนมานานแลว หลังจากมีการศึกษาเกี่ยวกับปาชายเลนมากขึ้นทําใหเรา
ไดทราบถึงประโยชนจากปาชายเลนในดานตาง ๆ อีกมากมายเชน รักษาสมดุลของระบบนิเวศ,
ปองกันการทําลายและกัดเซาะชายฝงจากคลื่นลม, เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา, เปนที่อยู
อาศัย-หลบภัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจทั้งหลาย ปจจุบัน
ทรัพยากรจากทะเลลดลงอยางมาก สาเหตุนอกเหนือจากการจับสัตวน้ําเกินกําลังการผลิตของธรรม
ชาติก็คือการที่ระบบนิเวศทางทะเลถูกทําลายหรือถูกทําใหเสื่อมโทรมลง ปาชายเลนก็เปนอีกระบบ
นิเวศหนึ่งที่ถูกทําลายอยางหนัก ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม แตเดิมมีพื้นที่ประมาณ 83,900
ไร แตลดลงเหลือเพียง 1,600 ไรในป พ.ศ. 2532 เพราะการบุกรุกเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อประโยชน
อื่นโดยเฉพาะการทํานากุง การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและน้ําเสีย
จากบ อ กุ ง ส ง ผลทํ าให ก ารเลี้ ย งกุ ง ล ม เหลวและสั ต ว น้ํ าหลายชนิ ด หายไปจากน านน้ํ า จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ผูนําชาวบานและชาวบานจึงเกิดความคิดที่จะอนุรักษปาชายเลนดวยการฟนฟูและ
ปลูกปาทดแทนบริเวณหาดเลนงอกใหม โดยไดเริ่มดําเนินการอยางจริงจังดวยความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ ผูนําชาวบานและชาวบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบันซึ่งเห็นผลสําเร็จอยาง
ดีกลาวคือ พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เหลืออยูเพียง 1,600 ไร ไดเพิ่มจํานวนขึ้น
เรื่อย ๆ จนมีพื้นที่ 3,560 ไร ในป พ.ศ. 2542 (วิธาน สุวรรณทัต, 2543)
จากพื้ น ที่ ปาที่ เพิ่ ม ขึ้น ทําใหชายฝงบานคลองโคน จังหวัดสมุท รสงคราม มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งปาไมและทรัพยากรสัตวน้ํา โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสัตวน้ําซึ่ง
เปนผลมาจากปริมาณธาตุอาหารและปริมาณอินทรียสารซึ่งเปนรากฐานสําคัญของหวงโซอาหาร
ในปาชายเลนเพิ่มขึ้น ความหลากหลายของถิ่นที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นและการเพิ่มปริมาณสัตวทะเล
หน า ดิ น ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการถ า ยทอดพลั ง งานและเป น ตั ว เชื่ อ มโยงที่ สํ า คั ญ กั บ สั ต วน้ํ า
เศรษฐกิจหลายชนิด (ณิ ฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2540) องคประกอบหลักของสัตว
ทะเลหนาดินในปาชายเลนธรรมชาติคือ ปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล Suzuki et al.
(1997a) ทํ า การศึ ก ษาสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น บริ เ วณ ป า ชายเลนบ า นคลองโคน จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม พบว า หอยสี แ ดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula ซึ่ ง เป น
องคประกอบหลักในปาชายเลนธรรมชาติเพิ่มจํานวนขึ้นมากเมื่อปาปลูกทดแทนมีอายุเพิ่มขึ้น ผู
วิจัยสรุปวาความหนาแนนของหอยเพิ่มตามอายุตนไมเนื่องจากผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดลอมทั้งปริมาณอินทรียสาร ความชื้นและรมเงาจากตนไม ดังนั้นการประเมินการฟนฟูกลุม
ประชากรสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนปลูกทดแทนอาจกระทําไดโดย การศึกษาองคประกอบ
สัตวทะเลหนาดินและปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลหนาดินที่
เปนองคประกอบหลักซึ่งจะแสดงถึงความสําคัญของการปลูกและฟนฟูปาชายเลนในแงของการ
เพิ่มแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหนาดิน นอกจากนี้การศึกษาสัตวทะเลหนาดิน
ในครั้งนี้ยังเปนการเก็บขอมูลตอเนื่องจากการศึกษา
สัตวทะเลหนาดินติดตอกันเปนเวลา 3
ป ข อง Suzuki et al. (1997b) ซึ่ ง จะทํ า ให เราเข า ใจรู ป แบบการสร า งกลุ ม ประชากร
(colonization) กระบวนการแทนที่ (succession) และชวงระยะเวลา การฟนฟูกลุม
ประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใช
จัดการและวางแผนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเล หนาดินและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนในแงของการเปนแหลงอาหาร แหลงอาศัยรวมถึงเปนแหลง
ผลิตทรัพยากรประมงบริเวณชายฝงไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบองคประกอบชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุตางกัน ปาชายเลน
ธรรมชาติและปาชายเลนที่เกิดขึ้นตามกระบวนการแทนที่ (succession) บริเวณบานคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางกลุมประชากร (colonization) กระบวนการแทนที่
(succession) และชวงระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน
บริเวณ ปาชายเลนปลูกทดแทน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น องค ค วามรู ใหม ด า นนิ เวศวิ ท ยาทางทะเลโดยเฉพาะรู ป แบบการสร า งกลุ ม
ประชากร กระบวนการแทนที่ และระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญในปาชายเลนปลูกทดแทน
2. เปนขอมูลทางวิชาการที่ใชสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลน
โดยเฉพาะการปลูกและฟนฟูปาชายเลนเพื่อสงเสริมความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ประมง

สํารวจเอกสาร
1. ปาชายเลน
A.F. Schimper นักภูมิศาสตรทางพืชที่มีชื่อเสียงของโลกใหคําจํากัดความของปาชาย
เลน(Mangrove forest) วาเปนสังคมพืชที่ขึ้นอยูตามบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ํา
หรืออ าว ซึ่งเป น บริเวณที่มี น้ํ าทะเลทวมถึงในชวงน้ําขึ้น สูงสุด หลายคนนิย มเรียกวา “ป า
โกงกาง” เพราะมีไมโกงกางขึ้นอยูเปนจํานวนมากนั่นเอง (สนิท อักษรแกว, 2541)
1.1 การกระจายและสถานภาพของปาชายเลน
ปาชายเลนพบไดทั่วไปตามพื้นที่ชายฝงทะเล บริเวณปากน้ํา อาว ทะเลสาบ และเกาะ
ซึ่งเปนบริเวณที่น้ําทะเลทวมถึงในประเทศแถบโซนรอน (tropical region) สวนในบริเวณ
กึ่งรอนหรือเขตเหนือ-ใตโซนรอน (sub- tropical region) จะพบปาชายเลนอยูบางเปน
สวนนอยเนื่ องจากสภาพภู มิ อากาศไม เหมาะสม พื้ น ที่ ปาชายเลนของโลกทั้ งหมดมี ประมาณ
113,428,089 ไร กระจายอยูในเขตรอน 3 เขตใหญคือ เขตรอนแถบเอเซียมีพื้นที่ประมาณ
52,559,339 ไร หรือ รอยละ 46.4 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด เขตรอนอเมริกามีพื้นที่ปา
ชายเลน 39,606,250 ไร หรือรอยละ 34.9 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมดสวนในเขตรอนอัฟริ
กามีพื้นที่ปาชายเลนนอยที่สุดประมาณ 21,262,500 ไร หรือรอยละ 18.7 ของพื้นที่ปาชาย
เลนทั้งหมด ตามลําดับ (สนิท อักษรแกว, 2541)
ประเทศไทยซึ่งอยูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีพื้นที่ปาชายเลนกระจัดกระจาย
ตามชายฝงทะเลทางภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต พันธุไมสวนใหญในปาชายเลนคือ
ไมโกงกาง (Rhizophoraceae) และมีไมตระกูลอื่นปะปนอยูบาง จากขอมูลสํารวจเมื่อ
ป พ.ศ.2504 พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนทั้งสิ้น 2,299,375 ไร แตจากการสํารวจ
เมื่อ
ป พ.ศ.2539 ปรากฎวามีพื้นที่ปาชายเลนเหลือเพียงประมาณ 1,047,390 ไรเทา
นั้น ซึ่งแสดงถึงการลดลงของพื้นที่ปาชายเลนอยางมากภายในเวลา 35 ป พื้นที่ปาชายเลนสูญ
หายถึง 1,251,985,ไร โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยในชวงระยะเวลาดังกลาวประมาณ 35,771
ไรตอป (ธงชัย จารุพพัฒ นและจิระวรรณ จารุพพัฒ น, 2540) เหตุการณ เหลานี้เปนเพราะ
บุ ค คลบางกลุ ม ไม เห็ น ความสํ า คั ญ ของป า ชายเลน คิ ด ว า เป น ที่ ร กร า งว า งเปล า ไม มี ค า ทาง
เศรษฐกิจจึงทําใหเกิดการ บุกรุกทําลายเพื่อแปลงสภาพปาชายเลนใหเปนสิ่งที่คิดวามีคาทาง
เศรษฐกิจสูงกวาและจากกระแสพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว ปาชายเลนหลายแหงถูกทําลายและถูก
แทนที่ดวยนากุง ชุมชน โรงงาน อุตสาหกรรมและอื่น ๆ กิจกรรมเหลานี้ไมเพียงจะทําลายพื้นที่
ปาชายเลนบริเวณนั้นเทานั้นแตไดสงผลกระทบตอบริเวณปาชายเลนที่เหลือและทําลายระบบ

นิเวศทางทะเลที่อยูใกลเคียงดวยเชน การขยายตัวของชุมชนนอกจากจะใชพื้นที่ปาชายเลนในการ
กอสรางอาคารบานเรือนและ
สิ่งปลูกสรางแลวยังสงผลเสียในระยะยาวจากขยะ น้ําทิ้ง
และการสรางทางเดินหรือถนนทับทาง ติดตอระหวางน้ําจืดและน้ําทะเล การเกษตรกรรมใกลปา
ชายเลนสงผลเสียตอปาชายเลนจาก น้ําทิ้งที่ถูกระบายออกมาพรอมมูลสัตว ปุย สารฆาแมลง
ยากําจัดวัชพืชและโรคพืช หรือน้ําเค็มจัดจากการทํานาเกลือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน
เพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางรุนแรงเพราะสภาพแวดลอมมักถูกเปลี่ยนแปลง
อยางสิ้นเชิงและอาจไดรับผลเสียในระยะยาวจากขยะและน้ํ าทิ้งเชนกัน ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยง สัตวน้ําโดยเฉพาะการทํานากุง พบวารอยละ 90
ของพื้นที่นากุงเคยเปนพื้นที่ปาชายเลนมากอนซึ่งคันดินและสิ่งปลูกสรางทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงเสนทางไหลเวียนของน้ํา นอกจากนี้ยังมี
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดิน โครงสรางดิน
และปฏิกิริยาของดินเนื่องจากการขุดตักผิวดิน
อยูเสมอ น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลก็จะถูกระบาย
ลงพื้นที่ปาชายเลน แมน้ํา หรือทะเล การทํานากุง บนพื้นที่ปาชายเลนโดยไมมีจิตสํานึกและ
ความเขาใจเปนปญหาที่นาวิตกอยางยิ่งเพราะอาจมี การทําลายปาชายเลนเพื่อทําบอเลี้ยงกุง
แหงใหมเมื่อที่เดิมใหผลไมดีไดเสมอ สวนการทําเหมืองแรซึ่งสวนใหญเปนแรดีบุกทําโดยการสูบ
ดินออกจากพื้นที่สงผลตอระบบนิเวศปาชายเลนเพราะลักษณะพื้นทะเลถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบ
ตอสัตวทะเลหนาดินโดยตรง ตะกอนที่ถูกขับออกมาจะทับถมพืชและสัตวจนตาย อีกทั้งน้ําที่มี
ความขุนสูงจะทําใหแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ไมสามารถอยูได สุดทายการสราง
เขื่อนและการขุดลอกรองน้ํากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลและความเร็วของกระแสน้ํา
จนเกิดการกัดเซาะชายฝงใหพังทะลายและเกิดการทับถมของตะกอนในอีกบริเวณหนึ่งได (สํานัก
งานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540)
ปจจุบันเราทราบถึงความสําคัญของปาชายเลนมากขึ้นทําใหมีการดําเนินการเพื่อฟนฟู
และอนุรักษปาชายเลนเชน การกําหนดเขตพื้นที่การใชประโยชนที่ดินปาชายเลน การจัดระบบ
บําบัดน้ําเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและนากุง การคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ การศึกษาวิจัยองคประกอบที่ซับซอนของปาชายเลนเพื่อใชจัด
การทรัพยากรปาชายเลน และประการสําคัญคือ ความรวมมือกันในการอนุรักษฟนฟูและปลูกปา
ชายเลนทดแทนในพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นที่หาดเลนงอกใหม พื้นที่นากุงรางและพื้นที่เหมืองแรรางใน
จังหวัดสมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช ระนอง พังงาและภูเก็ต เปนตน

1.2 บทบาทของระบบนิเวศปาชายเลนตอสัตวทะเลหนาดินและทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง
(1) เปนแหลงอาหาร
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศทางทะเลที่มีปริมาณธาตุอาหารอุดมสมบูรณทั้งในดินและ
ในน้ํ า ที่ เกิ ด จากการย อ ยสลายซากพื ช ซากสั ต ว, การกั ก เก็บ ธาตุ อ าหารที่ ม าจากแผ น ดิ น และ
การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทําใหปาชายเลนมีแหลงอาหารสําหรับสัตวทะเลหนาดินและ
สัตวน้ําชายฝงที่หลากหลาย โดยแหลงอาหารที่สําคัญที่สุดในปาชายเลนคือ อินทรียสารในดิน
สัตวทะเลหนาดินเกือบทั้งหมดในปาชายเลนเปนพวกกินอินทรียสาร (Detritus feeders)
นับตั้งแตสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็ก (meiofauna) เชน หนอนตัวกลม สัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญ (macrofauna) เชน กุง หอย ปู จนถึงปลาหลายชนิด สุนันท ทวยเจริญและ
คณะ (2526) ศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารของหอยแครงพบอินทรียสารเปน
สวนใหญรองลงมาคือแพลงกตอนพืช ปู Paracleistoma depressum, Ilyoplax
orientalis และปูกามดาบสองชนิดคือ Uca. (Deltuca) spinata และ U. (D.) forcipata เปน
ปูที่กิน อินทรียสารเปน หลักที่ พบมากในปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
(ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2542)
แหลงอาหารแหล งที่ ส องคื อผู ผลิ ตขั้น ปฐมภู มิ เชน แพลงก ต อนพื ชซึ่งนอกจากจะเป น
อาหารโดยตรงของสัตวทะเลหนาดินที่กรองกินอาหารจากมวลน้ําเชน เพรียง หอยนางรมและหอย
แมลงภูแลวยังเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว ผูผลิตขั้นปฐมภูมิอีกกลุมหนึ่งคือไมในปาชาย
เลน รวมถึงสาหรายที่ขึ้นอยูบริเวณพื้นดินและสวนตาง ๆ ของไมชายเลน สัตวทะเลหนาดินหลาย
ชนิดกินชิ้น สวนตาง ๆ ของไมชายเลนและสาหรายเป นอาหารเชน ปูและหอยฝาเดียว ปูแสม
บริเวณ ปาชายเลนอาวน้ําบอ จังหวัดภูเก็ต 5 ชนิดไดแก Neoepisesarma versicolor,
N.mederi, Chiromantes brevicristatum และ C. haswelli เปนผูบริโภคพืชอันดับ
แ รก ใน ห อ งป ฎิ บั ติ ก า ร พ บ ว า ปู แ ส ม ก ลุ ม นี้ ช อ บ กิ น ใบ ไม สี เขี ย ว แ ล ะ สี น้ํ า ต า ล
(Poovachiranon and Tantichodok, 1991) ปูแสมบางกลุมยังกินสาหราย ตน
ออนและฝกของพันธุไมในปาชายเลน สวนหอยฝาเดียว Assiminea (Ovassiminea)
brevicula ที่พ บชุก ชุม บริเวณปาชายเลนก็ เปน พวกที่กิน สาหรายและจุลชี พ ที่อยูบ นผิวดิน
ตลอดจนอินทรียสารในดินเปนอาหาร (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2542)
แหลงอาหารแหลงที่สามคือแพลงกตอนสัตว แพลงกตอนสัตวเปนแหลงอาหารที่สําคัญ
สําหรับลูกสัตวน้ําวัยออนและสัตวทะเลหนาดินหลายชนิด เกศยา นิลวานิช (2542) ศึกษา
องคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของกุงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 7 ชนิด บริเวณ
ปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาแพลงกตอนสัตวจําพวกโคพิพอดและออสตราคอดเปน
องคประกอบอาหารที่สําคัญรองลงมาจากอินทรียสาร

แหลงอาหารแหลงที่สี่คือสัตวทะเลหนาดินซึ่งเปนแหลงอาหารของสัตวทะเลหนาดินดวย
กันหรือสัตวชนิดอื่นในปาชายเลนเชน สัตวทะเลหนาดินขนาดเล็ก (Meiofauna) เชน หนอน
ตัวกลมเปนอาหารของไสเดือนทะเล กุง ครัสตาเซียน หอยและลูกปลา (สมศักดิ์ วัฒ นปฤดา,
2538) ปูขนาดใหญ Charybdis และปูแสม Metapograpsus มักเปนพวกที่กินเนื้อ
สัตวอยางเดียวโดยกินหอยสองฝา ไสเดือนทะเล ปลาและปูหลายชนิด (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์
และคณะ, 2542) ชาญยุทธ สุดทองคง (2539) พบวาปูทะเล (Scylla serrata) ซึ่ง
เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจในปาชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง กินปูแสม (Sesarmid crabs)
และปูกามดาบ (Uca spp.) เปนอาหาร โดย ปูแสมและปูกามดาบเปนสัตวทะเลหนาดิน
กลุมครัสตาเซียนที่พบเปนกลุมหลักในปาชายเลนบริเวณนี้
แหล ง อาหารแหล ง ที่ ห า คื อ ปลาซึ่ ง เป น อาหารของปลาที่ กิ น ปลาด ว ยกั น เป น อาหาร
(piscivores) ประภาพร วิถีสวัสดิ์ (2542) ศึกษาชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของ
ปลาบริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบกางปลาในกระเพาะอาหารของปลากุเรา
Eleutheronema tetradactylum
(2) เปนแหลงที่อยูอาศัย ผสมพันธุ วางไขและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน
ความหลากหลายของที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหปาชายเลน
มีความหลากหลายของสัตวทะเลหนาดินและทรัพยากรสัตวน้ําสูง ในปาชายเลนธรรมชาติจะมี
ที่ อยู อาศั ย หลายหลายซึ่งอาจแบ งได เป น 6 แบบ (ณิ ฏฐารัต น ปภาวสิ ท ธิ์, 2522ข อางถึง
Macnae, 1968; Chapman, 1975) คือ
1. พุมไมและสวนตาง ๆ ของตนไม (tree canopy) เปนแหลงอาศัยของนก สัตว
เลี้ ย งลู ก -ด ว ยนม แมลง และหอยบางชนิ ด เช น Littorina (Frith et al.,1976;
Isarankura, 1976; Shokita, 1983; Plaziat, 1984; UNDP/UNESCO, 1991)
2. โพรงไม ต ามกิ่ ง และลํ า ต น บริ เวณโพรงไม ที่ มี น้ํ า ขั ง เป น ที่ เพาะพั น ธุ ข องแมลง
Sasekumar (1974 อ า ง โ ด ย Jones, 1984) เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง ปู
Metapograpsus latifrons ไดจากโพรงไมตามกิ่ง
3. ผิวหนาดิน สัตวทะเลหนาดินหลายชนิดอาศัยอยูบริเวณผิวหนาดินหรือใชบางชวง
เวลาหากินบริเวณผิวหนาดินเชน ปูเสฉวนและปลาตีน
4. ในดินพบไสเดือนทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา ปูที่ขุดรูอาศัยในดินและแมหอบ
(mud lobster) ที่สรางรูเปนเนินดินสูงคลายจอมปลวก
5. แองน้ําที่ขังอยูพบหอยขี้นกหรือปูขนาดเล็ก อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุแมลง
6. รองน้ําเปนที่อยูอาศัยของปูทะเล Portunidae (Shokita, 1983) และหอยแครง
Anadara granosa ในปาชายเลนมาเลเซีย (Plaziat, 1984)

สัตวทะเลหนาดินสวนใหญอาศัยอยูในปาชายเลนตลอดชวงชีวิตแตบางชนิดก็เขามา
อาศัยเพียงชั่วคราวโดยบางสวนเขามาเพื่อหาอาหาร บางสวนเขามาหลบภัยและบางสวนเขามาเพื่อ
ผสมพันธุ วางไขและอนุบาลตัวออน สัตวทะเลหนาดินที่อาศัยในปาชายเลนตลอดชวงชีวิต จะใช
ป าชายเลนเป น แหล งอยู อ าศั ย ผสมพั น ธุ วางไข แ ละอนุ บ าลตั ว อ อ น Piumsomboon et al.
(1999) ศึ ก ษาแพลงก ต อนสั ต ว บ ริ เวณป าชายเลนบ านคลองโคน จั งหวัด สมุ ท รสงคราม พบวา
แพลงก ต อนสั ตวชั่ วคราวไดแ ก ตัวอ อนสั ตวท ะเลหน าดิน ที่ พ บในบริเวณนี้ ชวยสนั บ สนุ น การ
สรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินไดอยางดีโดยเฉพาะเพรียงซึ่งมีปริมาณลูกเพรียงในมวลน้ํา สูง
มากในชวงฤดูกาลลงเกาะของเพรียง นอกจากนี้ปริมาณของไสเดือนทะเล หอยฝาเดียวและหอยสอง
ฝาที่โตเต็มวัยจะสูงสอดคลองกับชวงเวลาที่พบปริมาณลูกสัตวเหลานี้ในแพลงกตอนสัตวสูงเชนกัน
แมสัตวน้ําบางชนิดไมไดอาศัยอยูในปาชายเลนตลอดชวงชีวิตแตก็ใชปาชายเลนเปนแหลงนัดพบ
เพื่อการผสมพันธุ วางไขและอนุบาลตัวออนเพราะความอุดมสมบูรณของอาหาร แหลงวางไขที่
หลากหลาย แหลงหลบภัยและชวยในการปรับตัวของลูกสัตวน้ําวัยออน สัตวทะเลบางชนิดมีตัว
เต็มวัยอาศัยในทะเลแตตัวออนยังไมสามารถปรับตัวใหอยูในสภาพแวดลอมของทะเลได ตัวเต็มวัย
จึงตองมีการอพยพเขามาในบริเวณปาชายเลนเพื่อใชเปนแหลงอนุบาลตัวออนจนกวาตัวออนจะมี
พัฒนาการเพียงพอที่จะอาศัยในทะเลไดจึงจะอพยพกลับไปหรืออีกดานหนึ่ง ตัวออนของสัตวทะเล
บางชนิดสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเชนความเค็มไดดีกวาตัวเต็มวัยก็จะใชปา
ชายเลนเปนแหลงอนุบาลตัวออน การศึกษาโครงสรางประชากรกุงบริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยเกศยา นิลวานิช (2542) พบวากุงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดเดนเปนกุง
ที่อาศัยอยูใน ปาชายเลนแบบชั่วคราวทั้งสิ้น 2 ครอบครัวคือ ครอบครัว Sergestidae และครอบ
ครัว Penaeidae กุงเคยครอบครัว Sergestidae ที่พบเปนชนิดเดนและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
คือ Acetes indicus และ A. vulgaris กุงกลุมนี้เขามาในปาชายเลนเพื่อใชเปนแหลงอาหารและ
แหล ง หลบภั ย ส ว นกุ ง ครอบครั ว Penaeidae ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
กุ ง แชบ ว ย Penaeus
merguiensis รองลงมาเปนกุงปลอง P. hungerfordi, กุงตะกาด Metapenaeus ensis, กุงหัวมัน
M. brevicornis และกุ ง โอคั ก M. affinis โดยกุ ง ครอบครั ว นี้ เข ามาอาศั ย ป าชายเลนเป น แหล ง
อนุบาลตัวออนและเลี้ยงตัวออน ศิริลักษณ ชวยพนัง (2541) ทําการศึกษาแพลงกตอนสัตวบริเวณ
ปาชายเลนอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวาปูวัยออน Grapsidae sp.3 และ Ocypodidae sp.5 เปน
ปูวัยออนที่ใชปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลตัวออน

2. สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน
2.1 ความหมาย และลักษณะเฉพาะของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน
สัตวทะเลหนาดินคือ สัตวทะเลทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู
บริเวณพื้นทะเล เกี่ยวของกับพื้นทะเล ซึ่งรวมถึงพวกที่อาศัยอยูบนพื้นดิน พวกที่ฝงตัวอยูในดิน
และพวกที่หากินบนพื้นทะเล
ระบบนิเวศปาชายเลนเปนจุดเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล
ทําใหปาชายเลนมีลักษณะเฉพาะและสภาพแวดลอมมีความแปรปรวนสูง สัตวทะเลหนาดินที่
อาศั ย ในป า ชายเลนจึ งมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจากสั ต วท ะเลหน า ดิ น ทั่ ว ไป ลั ก ษณะเฉพาะของ
สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนคือสัตวทะเลหนาดินสวนใหญเปนพวกกินอินทรียสารในดินเปน
อาหาร (Detritus feeders)
สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนมีระบบสัญญาณภัยเพื่อหลบหลีกสภาวะที่ไมเหมาะสม
เชน ปูกามดาบมีกานตายาวใชรับภาพระยะไกลเพื่อหลบหลีกศัตรูและหนีลงรูเมื่อน้ําขึ้น สัตวทะเล
หนาดินบางชนิดมี biological clock กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหสัมพันธกับชวงเวลากลาง
วัน กลางคืนหรือชวงน้ําขึ้นน้ําลง นอกจากนี้สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนยังมีความสามารถ
ใน การปรับตัวเพื่อหลบหลีกความเค็มที่แปรปรวนตามน้ําขึ้นน้ําลงดวยการมีเปลือกหรือฝาเพื่อ
ลด การผ า นเขา ออกของน้ํ า และสารต า ง ๆ, ในปู ห ลายชนิ ด เชน ปู ก า มดาบ Uca. (Deltuca)
spinata และ U. (D.) forcipata มีการขุดรูเพื่ออยูอาศัยและหลบภัยจากผูลา เมื่อน้ําขึ้นก็จะปด
ปากรูเพื่อ ไมตองสัมผัสกับความเค็มที่ไมเหมาะสม (กิตติมา พาหุรัตน, 2526), มีความสามารถใน
การควบคุมความเขมขนของของเหลวในรางกายใหคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตามความเค็มของน้ําที่
เปลี่ยนแปลงไป (osmoregulation) หรือเนื้อเยื่อและเซลลมีความทนทานตอความเค็มที่
เปลี่ยนแปลง, มีการปรับปริมาตรปสสาวะที่ผลิตออกมาและปรับการดูดเกลือของเหงือก
น อกจากความ เค็ ม แล ว สั ตว ท ะเล ห น าดิ น ยั ง ต องป รั บ ตั วต อสภ าวะขาดน้ํ า
(dessication) ขณะน้ําลงเชน ผิวของสัตวทะเลหนาดินบางชนิดมีการสะสมแคลเซียม เพิ่ม
ตอมสรางเมือกหรือสรางเปลือกแข็งเพื่อปองกันรางกายสูญเสียน้ํา, ปูกามดาบสามารถดูดน้ําเขาสู
รางกายไดโดย ไมตอง แชน้ําทั้งตัวเพราะสามารถดูดน้ําเขาสูรางกายผานทางขาเดินคูที่ 2
และ 3 สวนปูแสมใช ขาเดิน คูที่ 3 และ 4 (Jones, 1984 อางถึง Bliss, 1963), มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอัตรา การระเหยของน้ําสูง, ปูบางชนิดมีการขุดรูลึกถึงระดับน้ําใต
ดินและจะมีพฤติกรรมลงไปแชตัวในรูบอย ๆ ซึ่งนอกจากจะไดรับความชุมชื้นแลวยังเปนการรักษา
ระดับเกลือแรใหคงที่ดวย
ในปาชายเลนมีการขึ้นลงของน้ําทะเลอยางสม่ําเสมอทําใหสัตวทะเลหนาดินตองปรับตัว
เรื่องการดึงออกซิเจนจากตัวกลางที่เปนน้ําและอากาศ ปูหลายชนิดสามารถหายใจรับออกซิเจน

จากอากาศได โดยตรง (Jones, 1984) และเมื่ อ น้ํ า ขึ้น ปู ก็ จ ะปรับ การหายใจมาใช เหงือ ก
ดึงออกซิเจนจากน้ําแทน อีกทั้งสัตวทะเลหนาดินยังประสบปญหาเกี่ยวกับปริมาณออกซิเจนต่ํา
ทําใหสัตวตองปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดไดโดยปรับกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเชน เมื่อน้ําไหลผานชองเหงือกของปู Macrophthalmus spp. และ
Sesarma Ilyoplac จะมีการแลกเปลี่ยนกาซบริเวณ Carapace ดวยโดยผนังดานหลัง
Carapace ที่บางจะชวยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน, เพิ่มอัตราการไหลของน้ําบริเวณเหงือก
และเพิ่มความสามารถกักเก็บออกซิเจน, มีอัตราการใชออกซิเจนต่ําหรือหรือไมใชออกซิเจนเลย
เชน หอยนางรมจะปดฝาและหายใจแบบไมใชออกซิเจนเมื่อปริมาณออกซิเจนในสิ่งแวดลอมต่ํา
นอกจากนี้ สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ในป า ชายเลนยั ง มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ การกิ น อาหารเช น
ปูกามดาบมีรยางคของปากสวนปลายสองคูแรก (maxilliped) ทําหนาที่เลือกอินทรียสาร
และรยางคสวนนี้มีขนเล็ก ๆ อยูเรียกวา setae ซึ่งมีลักษณะแตกตางตามลักษณะตะกอนดินที่
อยูอาศัยคือ พวกที่อยูในที่มีทรายมาก setae จะมีลักษณะเปนชอนและมีขอบหยักขนาดใหญ
พวกที่อยูในดินโคลนหรือทรายละเอียด setae จะมีลักษณะคลายขนนก (จตุพ ล นวลออน,
2539) อี ก ทั้ ง สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ในป า ชายเลนยั ง มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ช ว ยแบ ง สรรการใช
ทรัพยากรทั้งที่อยูอาศัยและอาหารที่มีอยูจํากัดเพื่อใหสามารถอยูรวมกันได
ประการสุ ด ท า ยมี ก ารปรั บ ตั ว ของตั ว อ อ นสั ต ว เพื่ อ เพิ่ ม ประชากรและคงจํ า นวน
ประชากรไวเชน มีการปลอยเซลลสืบพันธุหรือตัวออนสัมพันธกับชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเพื่อชวยใน
การกระจายตั ว อ อ น, ตั ว อ อ นของสั ต วท ะเลหน า ดิ น มี ก ารย น ระยะเวลาในการดํ า รงชี วิต เป น
แพลงก ต อน, มี ก ารตรวจสอบและหลี ก หนี ค วามเค็ ม ที่ ไม เหมาะสม, มี ก ารตอบสนองตอ การ
เปลี่ยนแปลงความดันของน้ํา, มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการวายน้ําใหสัมพันธกับชวงเวลาน้ําขึ้น
น้ําลงและเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของน้ําตามอายุของตัวออน การปรับตัวดังกลาวเพื่อให
ตัวออนมีการกระจายไดดีและมีอัตรารอดสูงที่สุดซึ่งจะเปนการเพิ่มประชากรและคงประชากรของ
ตนเองไวได
2.2 ความสําคัญของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน
(1) เปนอาหารของมนุษย
สัตวทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดเปนสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูใน
บริเวณปาชายเลนเชน ปูทะเล หอยแครง และหอยนางรม เปนตน สัตวทะเลหนาดินบางชนิด
แมไมไดเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจแตมนุษยก็นํามาทําเปนอาหารเชน ปูแสมนํามาทําปูดอง สัตวทะเล
หนาดินบางชนิดมนุษยนํามาทําเปนยาเชน แมหอบโดยนํามาทํายาแกหอบ เปนตน
(2) มีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ

การถายทอดพลังงานผานหวงโซอาหารและกิจกรรมของสัตวทะเลหนาดินมีสวนสําคัญ
ในการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศปาชายเลนกลาวคือ พลังงานและสารอาหารที่เกิดจาก
การสังเคราะหแสงของพืชในปาชายเลนซึ่งรวมถึงแพลงกตอนพืชดวยนั้น สวนหนึ่งจะถูกถายทอด
ผานหวงโซอาหารที่เริ่มจากพืชสีเขียว (Grazing food chain) อีกสวนหนึ่งจะถูกถายทอด
ผาน หวงโซอาหารที่เริ่มจากอินทรียสาร (Detrital food chain) ซึ่งเปนหวงโซอาหารที่มี
ความสําคัญมากในระบบนิเวศปาชายเลน เมื่อพืชและสัตวมีการขับถายหรือตายลง แบคทีเรีย
และราซึ่งเปน heterotrophic microorganisms จะเขามามีบทบาทสําคัญในกระบวน
การเปลี่ ย นสิ่ ง ขั บ ถ า ย ซากพื ช และซากสั ต วเหล า นั้ น ให เป น อิ น ทรีย สารที่ มี ส ารอาหารอุ ด ม
สมบูรณคือมีปริมาณโปรตีน เพิ่มขึ้น อินทรียสารเหลานี้จะเปนแหลงอาหารหลักของสัตวทะเล
หนาดินขนาดเล็ก (meiofauna) และสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (macrofauna) รวม
ถึงปลาหลายชนิดดวย
สารอาหารและพลังงานของสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็กจะถูกถายทอดไปยังผูบริโภคชั้นสูง
เชน ปูทะเลและปลา ผานทางสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเชน กุง ปูและไสเดือนทะเลตัวเต็มวัย
ทั้งยังพบวาสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็กเปนอาหารที่สําคัญของลูกสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญและ
ลูกสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ Warwick (1987 อางโดยสมศักดิ์ วัฒนปฤดา,
2538) พบว า โคพิ พ อดกลุ ม harpacticoid copepod เป น อาหารที่ สํ า คั ญ ของกุ ง
Crangon ขนาด 15-19 มิลลิเมตร, ตัวออนของปูและลูกปลา นอกจากการสงผานสาร
อาหารไปสูผูบริโภคลําดับถัดไปแลวสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็กยังมีสวนในการหมุนเวียนสาร
อินทรียกลับเขาสูระบบนิเวศดวย
การนําธาตุอาหารจากขั้นรีดิวซมาสูชั้นดินที่มีออกซิเจน
เพราะหนอนตัวกลมบางชนิดสามารถอาศัยอยูในดินชั้นรีดิวซได (สมศักดิ์ วัฒนปฤดา, 2538
อางถึง Day et al., 1989; Brown and McLachlan, 1990) ดังนั้นสัตวทะเล
หนาดินขนาดเล็กจึงมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศปาชายเลน 3 ประการคือ เปนผูบริโภคลําดับที่
หนึ่ง เปนผูลา และเป นผูสรางอินทรียสาร (detrital regenerators) (ณิ ฏฐารัตน ปภาว
สิทธิ์, 2522ก)
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญไมไดมีบทบาทแคเพียงสงผานสารอาหารไปยังผูบริโภคชั้นสูง
เทานั้น แตยังมีบทบาทในการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศปาชายเลนอีกหลายประการเชน
เปนตัวเชื่อมตอระหวางอินทรียสารและผูบริโภคชั้นสูงโดยตรงเพราะสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
หลายชนิ ด จะบริ โภคอิ น ทรีย สาร แบคที เรีย และไดอะตอมที่ อ ยู บ ริ เวณผิ ว ดิ น ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการถายทอดพลังงาน สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญหลายชนิดมีบทบาทสงเสริม
การยอยสลายอินทรียสารของแบคทีเรียและราเชน ปูกามดาบมีสวนชวยยอยสลายซากอินทรีย
ตางๆ ที่เปนผลผลิตของตนไมในปาชายเลนที่รวงหลนลงสูพื้นดินเชน ซากใบไมกิ่งไม ดอก ผลและ

สวนตาง ๆ ของตนไม กิจกรรมการกินอาหารและขุดรูทําใหซากอินทรียตาง ๆ แตกสลายเปน
ชิ้นเล็ก ๆ เปนการเรงกิจกรรมของพวกจุลชีพที่มีหนาที่ทําลายหรือยอยสลายซากตาง ๆ ของพืชให
เกิ ด ขึ้น เร็ว กวา ปกติ (จํ า ลอง โตอ อ น, 2542) Witkamp ในโอดริด จน เทนเนสซี สหรัฐ
อเมริกา ป ค.ศ. 1966 พบวาถาขาดพวกกินซากพืช (litter feeders) เชน แอมฟพอดและ
ปู ที่ทําใหซากพืชมีขนาดเล็กลง อัตราการ ยอยสลายโดยพวกจุลชีพจะชามาก (จิรากรณ คชเสนี
และสุทัศนีย บุญคง, 2522) การเคลื่อนไหวและการขุดรูของสัตวทะเลหนาดินยังชวยใหเกิดการ
ฟุงกระจายของสารอาหารในตะกอนดินกลับสูมวลน้ําซึ่งแพลงกตอนพืชสามารถนําไปใชไดอีก
นอกจากนี้อินทรียสารที่ไดจากการยอยสลายมูลที่อุดมสมบูรณไปดวยธาตุคารบอนและไนโตรเจน
ของ สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเชนปูกามดาบ จะเปนประโยชนตอผูผลิตเชน ไดอะตอม
แพลงกตอนพืช สาหรายและตนไมในปาชายเลน (จําลอง โตออน, 2542)
สัตวทะเลหนาดินหลายชนิดมีบทบาททําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศปาชายเลนซึ่ง
เห็ น ได จ ากการศึ ก ษาองค ป ระกอบอาหารในกระเพาะอาหารของปู ท ะเลบริ เวณป า ชายเลน
คลองหงาว จั ง หวั ด ระนอง โดยชาญยุ ท ธ สุ ด ทองคง (2539) พบว า ครัส ตาเซี ย นเป น องค
ประกอบหลักที่พบในกระเพาะอาหารของปูทะเลคือมีอัตราสวนรอยละ 51.58 ซึ่งผูวิจัยกลาววา
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาของ Kathirvel and Srinivasgam ในป ค.ศ.
1992 บริเวณ Cochin และ Pulicat ประเทศอินเดีย แตก็มีความแตกตางกับรายงานของ
Hill ในป ค.ศ. 1976 ในประเทศออสเตรเลียและอัฟริกาใตที่พบหอยเปนองคประกอบหลัก
และการศึกษาของ Prasad และ Neelakantan ในป ค.ศ. 1988 บริเวณ Karwar
ประเทศอินเดียที่พบอินทรียสารและปลาเปนองคประกอบหลัก เมื่อศึกษาการกระจายของสัตว
ทะเลหนาดินในบริเวณตาง ๆ ก็พบวาการกระจายและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินที่เปน
เหยื่อมีความสัมพันธกับองคประกอบที่พบในกระเพาะอาหารของปูทะเลซึ่งแสดงถึงบทบาทของ
สัตวทะเลหนาดินที่เปนผูลาในการควบคุมประชากรสัตวที่เปนเหยื่อไมใหสัตวชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่ม
จํานวนมากเกินไปจนทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล และพบวาหอยแมลงภูและหอยนางรมเปนปจจัย
สํ า คั ญ ในการควบคุ ม มวลชี ว ภาพของแพลงก ต อนพื ช ในบริ เวณชายฝ ง (Bayne and
Hawkins, 1992)
นอกจากนี้ความหลากหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดินยังสงผลตอการถายทอดพลังงาน
และสารอาหารในระบบนิเวศโดยในระบบที่มี ความหลากหลายต่ํ าจะขาดสั ตวบ างชนิ ดที่ เป น
ตัวเชื่อมตอหวงโซอาหารซึ่งจะสงผลทําใหการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารหยุดชะงักลง
(3) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนดินและทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบชนิดของพืชและสัตวในปาชายเลนไดกิจกรรมของสัตวทะเลหนา
ดินทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสารในดิน ปริมาณน้ําในดิน

ปริมาณออกซิเจนในดิน ฯลฯ การกินอาหารและการขับถายของสัตวทะเลหนาดินทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตะกอนดิน สัตวทะเลหนาดินบางชนิด มีการขับเมือกเพื่อชวยในการจับ
อาหารซึ่งเมือกจะเปนตัวจับอนุภาคดินที่เล็กใหรวมกับเปนอนุภาคที่ใหญขึ้น ถามีสัตวทะเลหนา
ดินชนิดนี้อยูบริเวณใดมาก ชนิดของตะกอนดินบริเวณนั้นก็จะ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การกิน
อาหารของสัตวทะเลหนาดินบางชนิดก็สงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพของน้ําดวยเชน การ
กรองกินอาหารจากมวลน้ําของหอยสองฝา เชน หอยแมลงภูและหอยนางรม ทําใหความขุนของ
น้ําลดลงและเมื่อผานการยอยแลวก็จะขับถายของเสีย (fecae pelltes) ตกลงสูพื้นซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงอินทรียสารในดินดวย Levinton (1978) กลาววาสัตวทะเลหนาดิน
พวก Deposit feeding infauna จะเปลี่ยนแปลงพื้นดินที่อยูอาศัยมาก
โดย
อุจจาระจะทําใหเนื้อดินจับเปนกอนจึงเปลี่ยนแปลงเนื้อดินจากทรายแปง (silt) ไปเปนทราย
ละเอียด (fine sand) ในอีกดานหนึ่ง ถาสัตวจําพวกกินอิน ทรียสารอยูกั นอยางหนาแนน
กิจกรรมการกินก็จะสงผลใหอนุภาคตะกอนขนาดใหญมีขนาดเล็กลงกลายเปนทรายแปง (silt)
และดินเหนียว (clay) ได (Levinton, 1982) ตัวอยางสัตวทะเลหนาดินที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตะกอนดินอยางเดนชัดคือ แมหอบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะเปนผล
ดีหรือผลเสียตอสิ่งมีชีวิตก็ได Havanond et al. (1999) ศึกษาแมหอบ Thalassina
anomala Herbst.ใน
ปาชายเลน จังหวัดระนอง พบวาแมหอบมีการขุดรูในพื้นดินปา
ชายเลนและสรางเนินดินคลายภูเขาขนาดใหญ ดินบนเนินดินนั้นมีความเปนกรดสูง มีปูขนาด
ใหญ อ าศั ย อยู แ ละมี พื ช คลุ ม ดิ น ขึ้ น อยู อ ย า งหนาแน น ปู ที่ พ บคื อ ปู แ สมและพื ช กลุ ม เด น คื อ
Heritiora fomes แตสภาพเชนนี้ยังไม เหมาะสมตอการเติบโตของไมชายเลนหลาย ๆ
ชนิด ผูวิจัยคาดวากิจกรรมการขุดรูและสราง เนินดินมีสวนชวยสงเสริมกระบวนการแทนที่
(succession) ในปาชายเลนที่ถูกทําลายแตผลที่ไดยังไมกระจางนักซึ่งเปนผลดีตอพืชและ
สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนแตเนินดินที่แมหอบสรางขึ้นอาจเปนตัวกั้นขวางการไหลเขา-ออก
ของน้ําในปาชายเลนเมื่อเกิดน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งจะสงผลเสียตอพืชและสัตวในปาชายเลนได
กิ จ กรรมของสั ต วท ะเลหน า ดิ น ยั งทํ า ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริม าณน้ํ า ในดิ น ได เช น
การกินอาหารโดยใชทอน้ํา (siphon) ของ Macoma tenta ทําใหปริมาณน้ําในดินที่ผิว
5 – 10 มิลลิเมตรสูงขึ้น (Levinton, 1978) กิจกรรมการขุดรูและเคลื่อนที่ผานมวลดิน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจน ปริมาณซัลไฟด (sulphides) ปริมาณสารอาหาร
และความรวนซุยในดินเชน การขุดรูของปูกามดาบจะชวยการออกซิไดสซัลไฟดทําใหดินในสภาพ
ขาดออกซิเจน (Anoxic) กลายเปนสภาพที่มีออกซิเจนโดยทําใหออกซิเจนผานลงไปใตดินได
มากขึ้น สุดทายสภาพขาดออกซิเจนของดินก็จะลดลงและทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสามารถเขามา
อาศัยไดมากขึ้น นอกจากนี้น้ําทะเลที่ผานลงไปในรูก็จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร

ระหวางดินตะกอนและน้ํา Montague (1982) พบวารูปูกามดาบมีปริมาณซัลไฟดต่ํา, มี
การหมุนเวียนน้ําในตะกอนดิน, มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณและมีปริมาณออกซิเจนสูง มีรายงาน
วาการขุดรูของแอมฟพอดเชน Coropium ทําใหความเขมขนของฟอสเฟตที่ละลายน้ําเพิ่มสูง
ขึ้น (Day, 1978) การเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมี ของดิ น จึงสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณและองคประกอบของพืชและสัตวในปาชายเลนเปนอยางมากเชน
Dankers et al. (1981) พบวาเมื่ออนุภาคทรายแปง (silt) เพิ่มขึ้น ปริมาณอินทรียสารในดินจะสูง
ขึ้น ไสเดือนทะเล Arinicola sp. ก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นดวยแตเมื่ออนุภาคทรายแปงเพิ่มสูงขึ้นมาก
ไสเดือนทะเลชนิดนี้จะหายไปเพราะดินมีความออนตัวสูงทําใหมันไมสามารถรักษารูไวได
(4) ใชประเมินความอุดมสมบูรณของปาชายเลนและเปนดัชนีบงชี้สภาวะแวดลอม
เราสามารถใชชนิด ความหลากหลาย ความหนาแนน มวลชีวภาพและการกระจายของสัตวทะเล
หนาดินในปาชายเลนพิจารณาถึงกําลังผลิตทางชีววิทยา (Biological productivity)
ของแหลงน้ํา Thorson ในป ค.ศ. 1957 กลาววา กําลังผลิตนี้หมายถึง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ที่พวกสิ่งมีชีวิตผลิตไดในหนวยพื้นที่ตอระยะเวลาหนึ่งซึ่งใชเปนเครื่องตัดสินความอุดมสมบูรณ
(fertilization) ของบริเวณนั้น (จุมพล สงวนสิน,2524)
ในการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มทั้ งดิ น และน้ํ า นิ ย มใช สั ต วท ะเลหน า ดิ น เช น หอย
ฝาเดียว หอยสองฝาและไสเดือนทะเลเปนดัชนีบงชี้สภาวะแวดลอมเพราะสัตวเหลานี้พบไดเสมอ
มีขนาดเล็ก มีการฝงตัวอยูกับที่และมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ดังที่มี
การใชหอยแมลงภูเปนดัชนีบงบอกการเจือปนของโลหะหนักหรือสารพิษตาง ๆ ในมวลน้ําเพราะ
เปนสัตวที่อยูกับที่และกรองกินอาหารจากมวลน้ํา สําหรับสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูบริเวณ
พื้นดินก็ถูกนํามาใชเปนตัวบงชี้สภาวะแวดลอมดานลักษณะและสภาพดินตะกอนดังในการศึกษา
ของ ฐิติมา ทองศรีพงษ (2542) บริเวณปากแมน้ําจันทบุรีพบวา ไสเดือนทะเลชนิด Nereis
sp. และ Paraheteromustus sp. เปนตัวบงชี้สภาพน้ําที่มีความเค็มต่ําและดินตะกอนที่
มีปริมาณอินทรียสารสูงโดยเฉพาะปริมาณอินทรียคารบอน สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ที่
เป นประโยชน การกระจายของปูกามดาบในปาชายเลนมีความสัมพันธกับปริมาณ
อิ น ทรี ย สารในตะกอนดิ น (Frith, 1978: จตุ พ ล นวลอ อ น, 2539; จํ า ลอง โตอ อ น,
2542) Suzuki et al. (1997b) และอมรศั ก ดิ์ ทองภู (2543) พบว า หอยสี แ ดง
Assiminea (Ovassiminea) brevicula เปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของปาชาย
เลนปลูกทดแทนบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

3. ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลน
ความแตกตางระหวาง ชนิด ความหนาแนน มวลชีวภาพและการกระจายของสัตวทะเล
หนาดินในบริเวณตาง ๆ เกิดขึ้นเพราะผลรวมของปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ซึ่งในสภาพ
ธรรมชาตินั้นมีมากมายหลายประการแตในการศึกษาครั้งนี้จะกลาวถึงปจจัยหลักบางประการที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนเทานั้น
3.1 ลักษณะและชนิดของตะกอนดิน
พื้นดินในปาชายเลนมักเปนดินเลนที่มีความออนตัว สัตวทะเลหนาดินสวนใหญเปนพวก
กินอิน ทรียสารในดิน และมี การขุดรูอาศัยอยูในพื้ นดิน สัตวท ะเลหน าดิน จะเลือกอาศัยและหา
อาหารในบริเวณพื้นที่มีลักษณะและชนิดของดินตะกอนที่จําเพาะเจาะจงเทานั้น ลักษณะของดิน
เปอรเซ็ น ต อนุ ภาคต าง ๆ ในดิน จึงมี สวนสําคัญ ในการกําหนดโครงสรางประชากร ความอุ ด ม
สมบูรณและขอบเขตการแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดิน Frith et al. (1976) พบวาขอบเขต
การแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในปาชายเลนอาวน้ําบอถูกควบคุมดวยลักษณะ
ตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสารในดิน ความชื้นในดินและการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล Frith and
Frith (1978) พบว า ลั ก ษณะตะกอนดิ น ซึ่ ง ประกอบด ว ยขนาดอนุ ภ าคและองค ป ระกอบของ
อิ น ทรีย สารรวมทั้ ง การมี ห รือ ไม มี ต น ไม ความเค็ ม และการท ว มถึ ง ของน้ํ า ทะเลเป น ป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญตอการกระจาย การแบงเขต ความหนาแนนและการครอบครองพื้นที่ของปูกามดาบ
ที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนเกาะภูเก็ต เกาะสุรินทรเหนือและเกาะยาวใหญ การศึกษาครั้งนี้
พบปูกามดาบ U. (D.) forcipata มากในดินที่มีลักษณะเปนโคลนคอนขางแข็งและเปนบริเวณ
ที่อยูสูงจากชายฝงทะเล แต U. (D.) dussumieri spinata พบมากในดิ น ที่มีลัก ษณะเป น โคลน
คอนขางเหลวซึ่งเปนบริเวณที่ต่ําและอยูติดชายน้ําซึ่งตรงกับรายงานการกระจายของปูกามดาบใน
ปาชายเลนบริเวณอื่น ๆ ของประเทศไทยในเวลาตอมา (Nakasone et al.,1997; จตุพล นวลออน,
2539; จําลอง โตออน, 2542) และไมพบวามีปูกามดาบอาศัยอยูในบริเวณที่เปน หาดทราย,
หาดหิน, บริเวณที่เปนดินทรายหยาบ (coarse sand) หรือโคลนเหลวมาก ๆ ซึ่งเปนบริเวณที่อยูสูง
สุดและต่ําสุดของชายฝงตามลําดับ การศึกษาของ Paphavasit et al. (1990) พบวาลักษณะ
ตะกอนดินเปนปจจัยสําคัญ ที่มีอิทธิพ ลตอกิจกรรมตาง ๆ ของปูแสม Metaplax dentipes และ
Chiromantes eumolpe ที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลน ตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุรี จากการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ พบวาปูแสม Metaplax dentipes และ Chiromantes eumolpe เลือก
ขุดรูในบริเวณดินโคลนและดินโคลนปนทรายและไมพบวาปูแสมทั้งสองชนิดเลือกขุดรูในบริเวณ
ดินทรายปนโคลน

ลักษณะของดินยังมีความเกี่ยวของกับปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิต
ของสัตวทะเลหนาดินอีกหลายประการเชน ปริมาณอินทรียสารในดิน ปริมาณน้ําในดิน ปริมาณ
ออกซิเจนในดิน ความเร็วของกระแสน้ําในบริเวณนั้น รวมไปถึงชนิดและความอุดมสมบูรณของ
ไม ในป า ชายเลนด ว ย โดยดิ น ที่ มี อ นุ ภ าคตะกอนละเอี ย ดจะมี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย สารในดิ น สู ง
(Barnes, 1974) ดินที่มีลักษณะรวนซุยจะมีปริมาณออกซิเจนและน้ําในดินสูง ขนาดตะกอนดิน
ที่ ใหญ แ สดงว า กระแสน้ํ า บริเวณนั้ น ไหลแรง อี ก ทั้ ง ลั ก ษณะและชนิ ด ของตะกอนดิ น ยั ง เป น
ตัวกําหนดชนิดและความอุดมสมบูรณของไมในปาชายเลนซึ่งจะมีอิทธิพลตอการกระจายของสัตว
ทะเลหนาดินในปาชายเลนดวย
ปริมาณอินทรียสารในดินเปนปจจัยเกี่ยวของที่สําคัญประการหนึ่งเพราะเปนแหลงอาหาร
ที่ สํ า คั ญ ของสั ต วท ะเลหน า ดิ น บริเวณที่ มี ป ริม าณอิ น ทรีย สารสู งจึ งมี สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น อุ ด ม
สมบู ร ณ ดั ง ในการศึ ก ษาการกระจายของปู ก า มดาบบริ เ วณป า ชายเลนบ า นคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจตุพล นวลออน (2539) พบวาความหนาแนนและมวลชีวภาพของปู
กามดาบแปรผันตามอายุของปาชายเลนโดยที่ปริมาณอินทรียสารก็เพิ่มขึ้นตามอายุของปาชาย
เลนเชนเดียวกัน นอกจากปริมาณอินทรียสารในดินจะเปนสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของ
อาหารในดินแลว มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชในปาชายเลนที่ตกทับถมบนผิวดินก็เปนสิ่งหนึ่งที่
แสดงความอุดมสมบูรณของอาหารในดินไดและยังเปนตัวกําหนดความหลากหลายของสัตวทะเล
หน า ดิ น ในป า ชายเลนเช น เดี ย วกั บ ชนิ ด ของตะกอนดิ น ดั ง ในการศึ ก ษาของ Suzuki et al.
(1997b) บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติมีความหลากหลายของชนิ ดสัตวทะเลหนาดินสูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Shikano
(1997) ในบริเวณเดียวกันที่พบวา บริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีปริมาณอินทรียสารในดินและมวล
ชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชในปาชายเลนสูงกวาบริเวณอื่น ๆ
3.2 ความเค็ม
ความเค็มของน้ําและความเค็มของดินเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายของสัตวทะเล
หน า ดิ น Crane (1975) พบว า ปู ก า มดาบสกุ ล Uca มี ก ารกระจายที่ แ ตกต า งกั น ตามสภาพ
ความเค็มของบริเวณปาชายเลนซึ่งสามารถพบไดตั้งแตบริเวณน้ําจืดจนถึงบริเวณที่มีความเค็มสูง
ปู ก า ม ดาบ ใน Subgenus Thalassuca และ Celluca มั กอาศั ย ใน บ ริ เ วณ ติ ด ท ะเล ส ว น
Subgenus Deltuca และ Minuca มักอาศัยอยูในบริเวณที่เปนน้ํากรอยเนื่องจากสามารถทนตอ
ความเค็ม ไดเพียง 1 สวนในพันเทานั้น นอกจากนี้ Remane and Schlieper (1971) ยังสรุปวา
บริเวณที่ความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงมากจะมีจํานวนชนิดของสัตวนอยที่สุด จํานวนชนิดจะเพิ่ม
ขึ้น เล็กนอยในที่ ๆ มีความเค็มต่ําแตจํานวนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในที่ใกลทะเล สวนในที่ ๆ

ความเค็มมีความแตกตางกันมาก จํานวนประชากรในสัตวแตละชนิดจะคอนขางต่ํา ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์และนงนารถ เซทที (2525) ศึกษาชนิด ความหนาแนน มวลชีวภาพและการแพรกระจาย
ของสั ตวท ะเลหน าดิ น ที่ อาศั ย ในป าชายเลนบริเวณเอสทู รีอาวพั งงา 3 บริเวณคื อ ป าชายเลน
บริเวณเขาหินปูน ปาชายเลนบริเวณเขาหินเซลและควอทไซท และปาชายเลนบริเวณเขาหินทราย
พบวาความเค็มเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณนี้มากที่สุด โดยปา
ชายเลนบริเวณเขาหินทรายมีความแตกตางของความเค็มอยูในชวงที่แคบที่สุดคือ 25.00 – 33.50
สวนในพัน พบสัตวทะเลหนาดินสูงสุด 52 ชนิด และมีความหนาแนนเฉลี่ยสูงสุด 492.19 ตัว/ตา
รางเมตร ในขณะที่บริเวณเขาหินปูน และบริเวณเขาหินเซลและควอทไซท ที่มี ความเค็มอยูในชวง
24.80 – 36.50 และ 20.27 – 31.36 สวนในพัน ตามลําดับ พบสัตวทะเลหนาดิน 37 ชนิด มีความ
หนาแนนเฉลี่ยเทากับ 190.23 และพบสัตว 31 ชนิด มีความหนาแนนเฉลี่ยเท ากับ 136.45 ตัว/
ตารางเมตร ตามลําดับ
สัตวทะเลหนาดินแตละชนิดมีการแพรกระจายในบริเวณที่มีความเค็มแตกตางกันเนื่อง
มาจากความแตกตางของความทนทานตอความเค็มที่เปนผลมาจากประสิทธิภาพในการควบคุม
ปริ ม าณเกลื อ แร แ ละน้ํ า ภายในตั ว (Osmoregulation and ionic regulation) บริ เวณที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความเค็มสูงทําใหความหลากหลายของชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินต่ําเนื่องจากความเค็มที่เปลี่ยนแปลงมากทําใหสัตวตองใชพลังงานมากในการปรับตัวหรือตอง
มีอวัยวะหรือระบบขับและดูดเกลือที่มีประสิทธิภาพ จึงมีสัตวทะเลหนาดินเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถ
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มมาก ๆ ได การศึกษาของ Paphavasit et al. (1990) พบวา
ปู กา มดาบต างชนิ ด และต า งเพศมี ค วามทนทานตอ ความเค็ ม ในระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น โดยในปู
ก า มดาบขนาดเล็ ก Uca. lactea annulipes เพศเมี ย จะมี ค วามทนทานต อ ความเค็ ม สู ง กว า ปู
กามดาบขนาดใหญ U. dussumieri spinata เพศผู แตในทางกลับกันพบวาในเพศผูดวยกัน ปู
กามดาบขนาดใหญ U. dussumieri spinata จะทนความเค็มสูงไดมากกวาปูกามดาบขนาดเล็ก
U. lactea annulipes และจากการศึกษาพบวาปูกามดาบชนิด U. dussumieri spinata สามารถ
ทนทานตอความเค็มไดตั้งแต 10 – 43 สวนในพัน สวนปูกามดาบ U. lactea annulipes สามารถ
ทนทานตอความเค็มไดสูงกวาคือตั้งแต 10 – 48 สวนในพัน
3.3 อุณหภูมิ
อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญตอสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนเพราะเปนตัวควบคุมพฤติกรรมทั้ง
ด า นสรีรวิท ยา การสื บ พั น ธุ แ ละความสามารถในการกิ น อาหารของสั ต ว ท ะเล (Remane and
Schliper, 1971) Miller และ Vernberg ในป ค.ศ.1968 พบว า อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ํ า จะมี ผ ลทํ า ให ปู
กามดาบลอกคราบชากวาปกติ (Jones, 1984) อุณหภูมิจึงเปนปจจัยที่กําหนดขอบเขตการแพร
กระจายของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ในป า ชายเลน Frith and Frith (1978) พบว า ปู ก า มดาบใน

Subgenus Deltuca ไดแก Uca. (Deltuca) dussumieri, U. (D.) forcipata และ U. (D.) urvillei
ที่พ บในบริเวณ ป าชายเลนเกาะภูเก็ต เกาะสุริน ทรเหนื อและเกาะยาวใหญ มั กอาศัย อยูใน
บริเวณที่มีรมเงาของ ตนไมในปาชายเลน สวนใหญอยูตามบริเวณที่มีตนไมหนาแนนตั้งแตขอบ
ปาที่อยูติดกับแผนดิน ไปจนถึงชายปาที่อยูใกลกับทะเล ผูวิจัยพบวาในบริเวณตอนบนของชายฝง
ที่ ไม มี รม เงาจากต น ไม จ ะไม พ บปู ก า มดาบใน Subgenus Deltuca อาศั ย อยู เลยถึ งแม จ ะเป น
บริเวณที่มีตะกอนดิน
ที่สามารถอยูไดก็ตาม
ความทนทานต อ อุ ณ หภู มิ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การแพร ก ระจายของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น
อยางใกลชิด Paphavasit et al. (1990) ศึกษาปูกามดาบในปาชายเลน อําเภออางศิลา จังหวัด
ชลบุ รี มั ก พบปู แ สม Chiromantes eumolpe อยู บ ริเวณที่ มี รม เงาและมั ก พบปู แ สม Metaplax
dentipes ในที่โลงแจงและบริเวณรองน้ํา เมื่อนําปูทั้งสองชนิดมาทดลองในหองปฏิบัติการพบวาปู
แสม Metaplax dentipes มี ค วามทนทานต อ อุ ณ หภู มิ ที่ เปลี่ ย นแปลงได ย าวนานกว า ปู แ สม
Chiromantes eumolpe โดย Metaplax dentipes และ Chiromantes eumolpe เพศผูสามารถ
ทนอยู ใ นอุ ณ หภู มิ 40.1 องศาเซลเซี ย สได น าน 3.41 และ 3.39 ชั่ ว โมงตามลํ า ดั บ และ
Chiromantes eumolpe เพศเมียสามารถทนอยูในอุณ หภูมิ 42.0 องศาเซลเซียส ได น าน 3.42
ชั่วโมง ในขณะที่ Metaplax dentipes เพศเมียสามารถทนอยูในอุณ หภูมิ 42.8 องศาเซลเซียส
ไดนานถึง 3.59 ชั่วโมง
จากการศึกษานิเวศวิทยาเปรียบเทียบของสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลน อําเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี โดย จิรากรณ คชเสนีและสุทัศนีย บุญคง (2522) พบวาบริเวณปาชายเลน
ปลูกบนพื้นที่ปาชายเลนที่ถูกตัดฟน มีอุณ หภูมิสูงและแตกตางกันมากในรอบปกลาวคือ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูในชวง 30 - 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหไมพบปูแสม Chiromantes
eumolpe ในบางเดือน บริเวณนากุงรางมีอุณ หภูมิคอนขางสูงอยูตลอดทั้งป โดยมีก ารเปลี่ย น
แปลงอยูในชวง 31.5 - 34 องศาเซลเซียส ทําใหพบสัตวตลอดทั้งปไมเกิด 2 ชนิด ยกเวนเดือน พ.ย.
เท านั้ น ที่ พ บ 3 ช นิ ด โด ย สั ต ว ที่ พ บ เป น ปู แ ส ม Neoepisesarma mederi, Parasesarma
lanchesteri และ Chiromantes eumolpe ซึ่งทั้งหมดเปนปูแสมที่มีขนาดใหญ และพบวาขุดรูอยู
ลึกมาก อีกทั้งรูมักจะอยูใกลตนปรงทองทําใหอุณหภูมิไมสูงมากนักและยังมีความชื้นพอประมาณ
ผูวิจัยสรุปวา การที่ไมพบปูขนาดเล็กในบริเวณนากุงรางเนื่องมาจากปูขนาดเล็กไมสามารถทนอยู
ในสภาพ แวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ําและน้ําแหงนานไดซึ่งแตกตางจากบริเวณปาชาย
เลนธรรมชาติที่พบสัตวทะเลหนาดินมีความหลากหลายสูงที่สุดถึง 9 ชนิด และมีความหลากหลาย
มากกวาบริเวณอื่น ๆ ตลอดทุกเดือนที่ทําการศึกษาเนื่องจากมีอุณหภูมิคอนขางต่ําและคงที่ตลอด
ทั้งป การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยูในชวง 27 - 31 องศาเซลเซียส

Suzuki et al. (1997b) ศึ ก ษาประชากรสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ในบริ เวณป า ชายเลนที่ ถู ก
ถางรางบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาจํานวนชนิดและความหนาแนนของ
สัตวทะเลหนาดินต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติที่อยูในบริเวณเดียวกันมากโดยจํานวนชนิดต่ํากวา
ครึ่งหนึ่งของปาชายเลนธรรมชาติ แปลงทดลองในปาชายเลนที่ถูกถางรางและเก็บเศษไมออก
จนหมดพบวาไมมีความแตกตางระหวางความหนาแนนและโครงสรางกลุมประชากรสัตวทะเล
หนาดินที่พบตลอดการศึกษาตางจากแปลงทดลองในบริเวณเดียวกันที่นําเศษไมมาสุมรวมกัน
พบวา จํานวนชนิดและความหนาแนนเพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ
คือ 28.6 + 0.11 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิเฉลี่ยของบริเวณปาชายเลนที่ถูกถางรางในแปลงแรก
มี ค า สู ง ถึ ง 38.8 + 0.5 องศาเซลเซี ย ส ส ว นอุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ภายใต ก องไม มี ค า 30.8 + 0.23
องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง มี ค า ต่ํ า กว า อย า งเห็ น ได ชั ด แสดงว า อุ ณ หภู มิ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ กํ า หนด
ความหลากหลายและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลน โดยบริเวณรมเงา
ตนไมหรือใตซากเศษไมเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนที่หลบรอนของสัตวทะเลหนาดิน
3.4 ความลาดเอียงของพื้นที่ และน้ําขึ้นน้ําลง
Gosner ในป ค.ศ. 1971 กลาววา ความลาดเอียงของพื้นที่และน้ําขึ้นน้ําลงเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสําหรับสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนเพราะนอกจากจะมีผลตอชวงเวลาการ
โผลพนน้ําแลวยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม อุณหภูมิ ระดับความลึกของน้ําใตดิน ตลอด
จนสารอาหารและตะกอนที่แขวนลอยอยูในมวลน้ํา (จุมพล สงวนสิน, 2524) ซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงปริม าณอิ น ทรีย สารในดิ น คื อ ทํ า ให มี ค า สู ง หรือ ต่ํ า ตามบริเวณที่ น้ํ า ท ว มถึ ง โดย
อินทรียสารดังกลาวมาจากตะกอนที่แขวนลอยอยูในน้ําและการยอยสลายซากพืชซากสัตวใน
บริเวณปาชายเลนที่เร็วขึ้น ความลาดเอียงของพื้นที่และน้ําขึ้นน้ําลงจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
ขอบเขตการแพรกระจายและความอุดมสมบูรณของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน Sasekumar
(1974 อางโดย สนิท อักษรแกว, 2542) พบวาการแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดินในมาเลเซีย
ขึ้นกับชวงเวลาที่น้ําทะเลทวมถึงเชน ปู แสม (Grapsid) จะอยูชวงบนของหาดที่อาจโผลพนน้ํา
เกือบตลอดเวลาซึ่งแตกตางจากปูลม (Ocypodid) ปยนันท ศรีสุชาต (2524) ศึกษาสัตวทะเล
หนาดินบริเวณปาชายเลน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวาปริมาณและการกระจายของสัตว
ทะเลหน า ดิ น ขึ้ น อยู กั บ น้ํ าขึ้ น น้ํ าลงเป น สําคั ญ บริเวณป า ชายเลนที่ ห างจากชายน้ํ า 5 เมตร มี
ปริมาณสัตวทะเลหนาดินเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 26.89 ตัว/ตารางเมตร สวนบริเวณปาชายเลนที่อยูติด
ชายน้ํา และหางจากชายน้ํา 40, 80 และ 120 เมตรนั้น มีปริมาณสัตวทะเลหนาดินเฉลี่ยต่ํากวา
คือ 21.11, 8.20, 6.17 และ 2.10 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดั บ ผูวิจัย สรุป วา เนื่ องจากที่ ระยะ 5
เมตร เปนบริเวณที่มีการตกตะกอนมากทําใหมีธาตุอาหารสมบูรณ บริเวณที่อยูหางจากชายน้ํา

มาก ๆ ไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงนอยกวาจึงมีปริมาณอินทรียสารในดินต่ํากวา สวนบริเวณที่
อยูติดชายน้ําไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงตลอดเวลา ทําใหปริมาณอินทรียสารในดินต่ํากวาที่
ระยะ 5 เมตร การศึ ก ษาสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ บ ริ เวณป า ชายเลนปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ของเพ็ญประภา เพชระบูรณิน (2529) พบวาความลาดเอียงของพื้นที่มีผลตอการ
สะสมปริมาณอินทรียสารในดิน โดยบริเวณที่มีความลาดเอียงสูงแมจะเปนบริเวณปาชายเลนที่
สมบูรณก็อาจมีปริมาณอินทรียสารในดินต่ําไดเนื่องจากถูกกระแสน้ําพัดพาไปหมด
นอกจากนี้ความลาดเอียงของพื้นที่และน้ําขึ้นน้ําลงยังมีผลตอชวงเวลาในการกินอาหาร
การหายใจ และการสืบพันธุของสัตวทะเลหนาดินดวยเชน หอยแครงมักอาศัยอยูบริเวณที่มีระยะ
เวลาโผลพนน้ํา (น้ําแหง) ไมเกิด 6 ชั่วโมง เพราะหอยจะเปดฝากรองกินอาหารขณะน้ําขึ้นเทานั้น
เมื่ อ น้ํ า ลงหอยจะป ด ฝา ดั งนั้ น บริเวณที่ น้ํ า แห งนานทํ าให ห อยกิ น อาหารได น อ ยกวาบริเวณที่
น้ําแหงนอย (ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537) และ Sastry (1987) กลาววาชวงเวลาการปลอยไข
ของสัตวทะเลในเขตรอนมักจะสัมพันธกับชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเพื่อชวยในการกระจายตัวออน
4.การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลน
4.1 การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ
ป าชายเลนธรรมชาติเปน บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ ของสัตวทะเลหน าดิน สู ง กลาวคือ
มีความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินสูง สัตวทะเลหนาดินกลุมเดน
ที่พบในปาชายเลนธรรมชาติไดแก ครัสตาเซียนโดยเฉพาะปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลซึ่งจะ
พบจํานวนชนิดของครัสตาเซียนมากที่สุด รองลงมาคือ หอยและไสเดือนทะเล ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 1) นอกจากนี้ ยั งพบวา จํา นวนชนิ ด ความหนาแน น และมวลชี วภาพของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น
ในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมักมีคาคงที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง การพบจํานวนชนิดของครัสตา
เซียนโดยเฉพาะปูมากที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติเนื่องมาจาก ปาชายเลนธรรมชาติมี
แหลงอาหารที่สมบูรณ แหลงที่อยูอาศัยที่หลากหลายและสภาพแวดลอมคอนขางคงที่ ใบ ฝก
และตนออนของไมชายเลนเปนแหลงอาหารที่สําคัญของปูแสมหลายชนิด ปริมาณอินทรียสารที่สูง
เปนแหลงอาหารที่สําคัญของกลุมปูกามดาบ สัตวทะเลหนาดินหลายชนิดก็เปนอาหารของปูขนาด
ใหญเชน ปูทะเล สภาพปาธรรมชาติมีลักษณะถิ่นที่อาศัยยอย (microhabitat) ที่หลากหลายเชน
ลําตน ใตกองใบไมกิ่งไมและระบบราก ทําใหปูหลายชนิดเขามาเลือกแหลงอาศัยตามที่ตองการได
สภาพแวดลอมที่คอนขางคงที่เชนอุณหภูมิเนื่องจากมีรมเงาของตนไมทําใหปูไมตองปรับตัวมาก
ดังที่กลาวมาขางตนจึงพบวาในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติจะพบครัสตาเซียนโดยเฉพาะปูมีความ
หลากหลายของชนิดสูง

ตารางที่ 1 จํ า นวนชนิ ด และมวลชี ว ภาพ (กรั ม /ตารางเมตร) ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ที่ พ บใน
ปาชายเลนธรรมชาติของประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงอาวไทย
บ ริ เ ว ณ ป า ช า ย เล น
ธรรมชาติ
บริเวณปาจาก
ปากแมน้ําทาจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
ปาชายเลนธรรมชาติ
ป พ.ศ. 2537
ป พ.ศ. 2538
ป พ.ศ. 2539
บานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนธรรมชาติที่
มีโกงกางใบเล็กเปนพืช
เดน
ปาชายเลนธรรมชาติที่
มีตนฝาดทะเลดอกขาว
เป น พื ช เด น อํ า เภอข
ลุง
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนแสมขาว
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนธรรมชาติ
อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป า ชายเลนธรรมชาติ
ต.ปากพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด ( ชนิด )

สัตวทะเลหนาดิน
กลุมเดน

มวลชีวภาพเฉลี่ย
(กรัม/ตารางเมตร)

31

ครัสตาเซียน (14) หอย
(9)ไสเดือนทะเล(6)
ครัสตาเซียน (12) หอย
(6)ไสเดือนทะเล (3)

6.39 + 2.22

ครัสตาเซียน(16) หอย(10)
ไสเดือนทะเล(4)
ครัสตาเซียน(16) หอย(16)
ไสเดือนทะเล(7)
ครัสตาเซียน(15) หอย(11)
ไสเดือนทะเล(6)

-

ครัสตาเซียน(17)
หอย(8)ไสเดือนทะเล(8)
ครัสตาเซียน(8) หอย(2)
ไสเดือนทะเล(1)

-

26

47
56
57

35
11

งานวิจัย

จําลอง โตออน
(2542)

2.44 + 0.55

Suzuki et al.
(1997b)

-

15.85 + 14.55

11

ครัสตาเซียน(2) หอย(0)
ไสเดือนทะเล(0)

10.92 + 18.65
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ครัสตาเซียน(18) หอย(15)

-

19

ครัสตาเซียน(9) หอย(4)
ไสเดือนทะเล(1)

3.48
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ครัสตาเซียน(8) หอย(5)
ไสเดือนทะเล(16)

-

ปยนันท ศรีสุชาต
(2524)
จิรากรณ คชเสนี
และสุทัศนีย
บุญคง (2522)

Shokita et al.
(1983)
เพ็ญประภา
เพชระบูรณิน
(2529)
Angsupanich
(2000)

ตารางที่ 1 จํ า นวนชนิ ด และมวลชี ว ภาพ (กรั ม /ตารางเมตร) ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ที่ พ บใน
ปาชายเลนธรรมชาติของประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงทะเลอันดามัน
ปาชายเลน
จังหวัดระนอง
ป า ชายเลนธรรมชาติ
ค ล อ งห งาว จั ง ห วั ด
ระนอง
ปาชายเลนอาวพังงา
จังหวัดพังงา

ป า ชายเลนธรรมชาติ
บริเวณคลองบางใหญ
จังหวัดพังงา
ปาชายเลนอาวน้ําบอ
จังหวัดภูเก็ต
ปาชายเลนเกาะสุรินทร
เหนือ จังหวัดภูเก็ต
ป า ช า ย เล น เก า ะ
มะพราว จังหวัดภูเก็ต

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด ( ชนิด )

สัตวทะเลหนาดิน
กลุมเดน

มวลชีวภาพเฉลี่ย
(กรัม/ตารางเมตร)

งานวิจัย

140

ครัสตาเซียน(50)
หอย(55)ไสเดือนทะเล (27)
ครัสตาเซียน(35)
หอย(11)ไสเดือนทะเล (5)

-

Shokita et al.
(1983)
ชาญยุทธ
สุดทองคง (2539)

55

4.4 + 1.9

74

ครัสตาเซียน(21) หอย(44)

-

10

ครัสตาเซียน(4) หอย(6)
ไสเดือนทะเล (0)

-

144

ครัสตาเซียน(55)
หอย(43)ไสเดือนทะเล (22)
ครัสตาเซียน(19)
หอย(18)ไสเดือนทะเล (8)
ครัสตาเซียน(59)
หอย(43)ไสเดือนทะเล (25)

-

51
144

4.64 - 11.5

ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์และ
นงนารถ เซทที
(2525)
Piyakarnchana
(1989)
Frith et al.
(1976)
Frith (1977)
Tantichodok
(1981)

หมายเหตุ - คาในวงเล็บเปนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินแตละกลุม
ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ผ ลต อ ความอุ ด มสมบู รณ แ ละเสถี ย รภาพของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ใน
ปาชายเลนธรรมชาติคือ ความหลากหลายของพันธุไมซึ่งนอกจากจะใหรมเงาแลวยังทําใหระบบ
นิเวศปาชายเลนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยที่หลากหลาย รมเงาจากตนไมชวยลดอุณหภูมิพื้นดิน
ในตอนกลางวันจึงลดการสูญเสียน้ําออกจากตัวสัตวทะเลหนาดิน สัตวทะเลหนาดินจึงไมตองปรับ
ตัวมาก พันธุไมขนาดใหญและหนาแนนในปาชายเลนธรรมชาติทําใหระบบนิเวศมีอัตราการผลิต
สูง (productivity) ใบและชิ้นสวนตาง ๆ ของไมในปาชายเลนที่จะกลายเปนอินทรียสารในดินจึง
เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของสัตวทะเลหนาดิน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้สงผลใหมีสัตวทะเลหนา
ดินหลายชนิดเขามาอาศัยในปาธรรมชาติและเติบโตไดดีจึงพบวามีความหลากหลายของชนิดและ

มวลชีวภาพสูง สัตวหลายชนิดที่เขามาเกี่ยวของกับปาชายเลนทําใหการถายทอดสารอาหารใน
ปาชายเลนมีความซับซอนซึ่งชวยควบคุมจํานวนประชากรของกันและกันสงผลใหเกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศ จํานวนชนิด ความหนาแนน และมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน
ธรรมชาติจึงมักคงที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง
สัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนธรรมชาติมีการแบงเขตการกระจายทั้งแนวราบ (horizontal
zonation) และแนวดิ่ง (vertical zonation) คือจากแผนดินจนถึงทะเลและจากในดินจนถึงยอดไม
การแบ ง เขตกระจายตามแนวราบของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น เป น ผลมาจากความแตกต า งของ
การทวมถึงของน้ําทะเล ลักษณะดินตะกอน ปริมาณอินทรียสาร ปริมาณน้ําในดิน อุณหภูมิและ
ความเค็ ม โดยอาจแบ งเขตการกระจายตามสภาพแวดล อ มได เป น 4 บริเวณคื อ บริเวณแนว
ป า ชายเลนที่ ติ ด กั บ แผ น ดิ น (landward fringe) บริ เ วณ กลางป า (mangal proper) แนว
ป า ชายเลนที่ ติ ด กั บ ทะเล (seaward fringe) และบริ เ วณหาดเลนและหาดทรายด า นนอก
ปาชายเลน (outer-mangal muddy-sandy tidal flat)
องคประกอบชนิดและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินบริเวณแนวปาชายเลนที่ติดตอกับแผนดิน
บริเวณแนวปาชายเลนที่ติดตอกับแผนดินเปนสวนที่อยูสูงทําใหมีชวงน้ําแหงเปนเวลานาน
สัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูในบริเวณนี้จึงตองมีความทนทานและความสามารถในการปรับตัว
ใหอยูในสภาพที่น้ําแหงเปนเวลานานไดจึงมักไมพบสัตวทะเลหนาดินที่กรองกินอาหารจากมวลน้ํา
(filter feeders) เชน เพรียงและหอยนางรม ลักษณะตะกอนดินอาจเปนทรายหรือโคลนแตถาเปน
โคลนก็มักจะแหงแข็ง สัตวที่พบสวนใหญเปนพวกที่อยูเฉพาะผิวดินไมขุดรูอาศัยในดิน นอกจากนี้
สัตวทะเลหนาดินที่อยูในบริเวณนี้ยังตองปรับตัวไดดีในสภาพที่มีความเค็มต่ําดวย สัตวทะเลหนา
ดินที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ไดแก ปูแสม (Grapsidae) เชน Sesarma (Chiromantes) spp. (Frith et
al., 1976; Frith, 1977; Shokita, 1983; เพ็ ญ ประภา เพชระบู ร ณิ น, 2529; Naiyanetr, 1988;
จํ า ล อ ง โต อ อ น , 2542), Parasesarma spp. แ ล ะ Neoepisesarma spp. (Jones, 1984;
Nakasone, 1997) ปูกามดาบ Uca forcipata (Frith and Frith, 1978; กิตติมา พาหุรัตน, 2526;
จ ตุ พ ล น ว ล อ อ น , 2539), U. annulipes (Frith et al.,1976; Jones, 1984) ปู Tylodiplax
tetratylophora ( Tantichodok, 1981 ; ชาญยุทธ สุดทองคง, 2539 )
ปูเสฉวนบกและปูบก
Cardisoma carnifex (Shokita, 1983; Jones, 1984; Naiyanetr, 1988) นอกจากนี้ ยั ง พบหอย
ฝาเดี ย วเช น Cerithidea sp., Cassidula spp., Ellobium spp., Nerita spp., Onchidium sp.,
Pythia spp. (Frith et al.,1976; Isarankura, 1976; Tantichodok, 1981; Suzuki et al., 1997b),
Assiminea (Ovassiminea) brevicula (Shokita, 1983; Suzuki et al., 1997b) และหอยสองฝา
ขนาดใหญ Geloina ceylonica (Frith et al.,1976; Isarankura, 1976) สําหรับสัตวทะเลพวกที่

อ า ศั ย อ ยู ใ น ดิ น เช น แ ม ห อ บ (mud lobster) Thalassina anomala (Frith et al.,1976;
Tantichodok, 1981; ชาญยุทธ สุดทองคง, 2539), Petrolisthes lamarckii (Tantichodok, 1981)
และ Upogebia sp. (Frith et al.,1976; Angsupanich, 2000) พบบริเวณแนวปาชายเลนที่ติดตอ
กั บ แ ผ น ดิ น แ ล ะ ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป า ช า ย เล น แ ต Wolffogebia spp. (Shokita, 1983;
UNDP/UNESCO, 1991; ชาญยุทธ สุดทองคง, 2539) พบทั่วไปในบริเวณปาชายเลนจนถึงหาด
เลน สวนไสเดือนทะเล กุงดีดขัน (Alpheid shrimp) และหนอนถั่ว (sipunculids) พบเปนจํานวน
นอย ในบริเวณนี้สัตวทะเลหนาดินที่มีความชุกชุมและหลากหลายมากที่สุดคือกลุมปูแสมเนื่อง
จากมีการปรับกระบวนการหายใจใหอยูในสภาพน้ําแหงนานไดดี (Frith et al., 1976; Frith, 1977)
และปรับ ตั วได ดี ในที่ ที่ มี ความเค็ ม ต่ํา (กิ ติ ม า พาหุ รัตน , 2526 อ างถึ ง Crane, 1968) จึงมั ก พบ
บริเวณปาชายเลนที่ใกลแผนดินมากกวาใกลทะเล
องคประกอบชนิดและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินบริเวณตอนกลางของปาชายเลน
บริเวณตอนกลางของปาชายเลนเปนบริเวณที่มีความชุกชุมและมีความหลากหลายของชนิด
สัตวทะเลหนาดินสูง สัตวทะเลหนาดินที่พบไดแก ปูกามดาบ ปูแสม หอยฝาเดียว หอยสองฝา
เพรียง ไสเดือนทะเล แมหอบ กุงดีดขัน กั้งและหนอนถั่ว ปูกามดาบเปนสัตวกลุมเดนในบริเวณนี้
โดยมีความชุกชุมสูงกวาแนวปาที่ติดแผนดินและมีความชุกชุมสูงกวาปูแสม ในขณะที่ปูแสมมี
ความชุกชุมต่ํากวาแนวปาที่ติดแผนดิน ปูกามดาบที่พบไดแก U. forcipata (Frith et al., 1976;
Frith and Frith, 1978; Tantichodok, 1981; Jones, 1984; Nakasone et al., 1997; จํ า ล อ ง
โตอ อ น , 2542), U. coarctata , U. triangularis, U. urvillei (Tantichodok, 1981; ชาญ ยุ ท ธ
สุดทองคง, 2539) ปูแสมที่พบไดแก Metaplax spp., Neoepisisarma spp., Sarmatium spp.,
Parasesarma spp.(Frith, 1977; Nakasone et al., 1997) ในบริ เวณนี้ ช นิ ด ของหอยฝาเดี ย ว
ที่ พ บจะคล า ยคลึ ง กั บ แนวป า ที่ ติ ด ต อ กั บ แผ น ดิ น แต มี ค วามชุ ก ชุ ม สู งกวา เนื่ อ งจากเป น ที่ ต่ํ า มี
น้ําทะเลทวมถึงสม่ําเสมอ (Isarankura, 1976) หอยฝาเดียวที่พบในบริเวณนี้ไดแก Nerita spp.,
Littorina spp., Cerithidea sp., Cassidula spp., Ellobium spp. แ ล ะ Assiminea
(Ovassiminea) brevicula ซึ่งหอยชนิดนี้พบวามีความชุกชุมมากตั้งแตบริเวณนี้จนถึงบริเวณขอบ
ปาที่ติดกับทะเล (Frith et al.,1976; Isarankura, 1976; UNDP/UNESCO, 1991; Suzuki et al.,
1997b) สัตวพวกกรองกินอาหารจากมวลน้ําไดสามารถพบไดในบริเวณนี้ สวนไสเดือนทะเลพวก
ที่ อาศั ยอยู ในท อเยื่อ (Sedentary polychaetes) มัก พบในป าชายเลนแตพ วกที่วายน้ํ าได อยาง
อิสระ (Errant polychaetes) พบทั้งในปาชายเลนและหาดเลน (Tantichodok, 1981)

องคประกอบชนิดและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินบริเวณแนวปาชายเลนที่ติดตอกับทะเล
บริเวณแนวปาชายเลนที่ อยูติดกับทะเลมักไดรับอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทะเลเปน อยางดี
สัตวทะเลหนาดินที่พบในบริเวณนี้มากกวาบริเวณอื่นไดแก เพรียงและหอยสองฝาเชน หอยนางรม
(Frith et al.,1976; Tantichodok, 1981) สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ที่ พ บทั่ ว ไปในบริ เ วณ นี้ ไ ด แ ก
ปูกามดาบ U. spinata (Frith and Frith, 1978; เสรี บรรพวิจิตร, 2522; UNDP/UNESCO, 1991;
จตุ พ ล นวลอ อ น, 2539; จํ า ลอง โตอ อ น, 2542), U. dussumieri (Frith, 1977; Jones, 1984)
ปู ล ม Ilyoplax orientalis (Jones, 1984; Nakasone et al., 1997; จํ า ล อ ง โต อ อ น , 2542)
ปูกามหัก Macrophthalmus spp. (Tantichodok, 1981; Jones, 1984; Nakasone et al., 1997)
ปู แสม Metaplax crenulata (Tantichodok, 1981; Jones, 1984), M. elegans (Shokita, 1983;
Nakasone et al., 1997) ปูมา Portunus pelagicus พบบริเวณปาชายเลนเกาะมะพราว จังหวัด
ภูเก็ต (Tantichodok, 1981) นอกจากนี้ยังพบหอยฝาเดียว ไสเดือนทะเล กุงดีดขัน และกั้งตั๊กแตน
Cloridopsis spp. (Nakasone et al., 1997) สวนแม ห อบ Thalassina anomala และหนอนถั่ ว
พบนอย
องคประกอบชนิดและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดเลนและหาดทรายดานนอก
ปาชายเลน
บริเวณดานนอกปาชายเลนมักเปนบริเวณหาดเลนหรือหาดทรายที่ไมมีตนไมทําใหมีความ
ผันแปรของอุณหภูมิสูงและเปนที่ต่ําทําใหพื้นดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ สัตวทะเลหนาดินในบริเวณ
นี้สวนใหญจึงเปนพวกที่อาศัยในดินเพื่อลดการสูญเสียน้ําออกจากรางกาย การกระจายถูกจํากัด
ด ว ยลั ก ษณะดิ น ตะกอนและปริม าณอิ น ทรีย สารในดิ น เป น หลั ก สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ส ว นใหญ
ในบริเวณนี้เปนสัตวที่ไมพบในบริเวณปาชายเลน ในบริเวณหาดทรายพบสัตวที่ฝงตัวในดินและ
พวกกินอินทรียสารในดินมีความชุกชุมต่ําเนื่องจากทรายมีอนุภาคใหญยากแกการฝงตัวและมักมี
ปริม าณอิ น ทรีย สารต่ํ า ตั ว อย างสัต วท ะเลหน า ดิ น ที่ พ บในบริเวณหาดทรายได แ ก ปู ก ามดาบ
U. tetragonon (Frith and Frith, 1977; เส รี บ รรพ วิ จิ ต ร, 2522), U. vocans, U. annulipes
(Frith, 1977; Tantichodok, 1981; UNDP/UNESCO, 1991) ป า ชายเลนคลองหงาว จั ง หวั ด
ระนอง พบปูเสฉวน Clibanarius, Diogenes ชุกชุมบริเวณหาดทราย (UNDP/UNESCO, 1991)
สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ส ว นใหญ ใ นบริ เวณหาดเลนเป น พวกที่ อ าศั ย อยู ใ นดิ น และเป น พวกที่ กิ น
อิ น ทรีย สารได แก ปู ก า มดาบ U. spinata ซึ่ งพบตั้ ง แต แนวป า ชายเลนที่ ติ ด ต อ กั บ ทะเลจนถึ ง
บริเวณนอกปาชายเลน โดยบริเวณหาดเลนมีความชุกชุมมากกวาหาดทราย (Frith and Frith,
1978; เสรี บรรพวิ จิ ต ร, 2522; UNDP/UNESCO, 1991; จตุ พ ล นวลอ อ น, 2539; Nakasone et
al., 1997; จํ าล อ ง โต อ อ น , 2542), U. vocans (Frith and Frith, 1977; Tantichodok, 1981;

จํา ลอง โตอ อ น, 2542), ปู ล ม Ilyoplax orientalis (Frith, 1977; Tantichodok, 1981), ปู กา มหั ก
Macrophthalmus spp. (Nakasone et al., 1997; จํ า ลอง โตอ อ น, 2542), ปู แ สม Metaplax
elegans (Tantichodok, 1981; UNDP/UNESCO, 1991; Nakasone et al., 1997; จํ า ล อ ง
โต อ อ น , 2542), ปู Thalamita crenata (Frith et al.,1976; Tantichodok, 1981), กั้ งตั๊ ก แต น
Clorida sp. (UNDP/UNESCO, 1991) แ ล ะ Cloridopsis spp. (Nakasone et al., 1997),
ปูเสฉวน, กุงดีดขัน, หอยสองฝา, ไสเดือนทะเลและหนอนถั่ว (Shokita, 1983; UNDP/UNESCO,
1991) บริเวณดานนอกปาชายเลนพบหอยสองฝาที่ฝงตัวในดินชุกชุมมากกวาบริเวณอื่น หอย
สองฝาที่ พ บได แ ก หอยกะพง Musculista sehausia (Tantichodok, 1981) หอยครอบครั ว
Arcidae เช น หอยแครง (Frith et al.,1976; Suzuki et al., 1997b) ส ว นหอยฝาเดี ย วที่ พ บ
ในบริเวณนี้มีความชุกชุมต่ํา
สําหรับ รูป แบบการกระจายของสัตวท ะเลหน าดิน ในป าชายเลนธรรมชาติ พ บวา บริเวณที่
ใกลน้ําจะมีความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินสูงและความหนาแนนจะลดลงเมื่อเขาไปในปา
ดังเชน การศึกษาชนิด ปริมาณและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี ของปยนันท ศรีสุชาต (2524) พบวาการแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดินมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนโดยบริเวณที่ใกลชายน้ําจะพบสัตวทะเลหนาดินปริมาณมากและลดลง
เมื่ อ เข า ไปในป า ผู วิ จั ย สรุ ป ว า การขึ้ น ลงของน้ํ า ทะเลเป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ปริ ม าณและ
การกระจายของสัตวทะเลหนาดินมากที่สุดเพราะการขึ้นลงของน้ําเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอินทรียสารในดินที่มีผลตอสัตวทะเลหนาดินโดยตรง
การแบงเขตการกระจายของสัตวทะเลหนาดินในแนวดิ่งตามความสูงของไมในปาชายเลน
ถูกกําหนดดวยระดับน้ําขึ้นสูงสุดเปนหลัก สวนการกระจายตามความลึกในดินนั้นก็ถูกกําหนดดวย
ลั ก ษณะของตะกอนดิ น ปริม าณน้ํ า ในดิ น และปริม าณอิน ทรีย สารในดิ น ซึ่ งสามารถแบ ง กลุ ม
สัตวทะเลหนาดินที่มีการกระจายตามแนวดิ่งได 3 กลุมคือ กลุมที่อาศัยบนตนไมแบบเกาะติด
กลุมที่อาศัยบนตนไมและผิวดินซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได และกลุมที่ขุดรูอาศัยอยูในดิน
กลุมที่อาศัยบนตนไมแบบเกาะติด
สัตวทะเลหนาดินที่อาศัยบนตนไมแบบเกาะติดทั้งหมดเปนพวกที่กินอาหารดวยการกรองจาก
มวลน้ําจึงมั กพบวาอยูในที่ต่ําเชน โคนตนและบริเวณรากค้ําจุน รวมถึงกอนหิน และขอนไมใน
ปาชายเลนเพื่อเพิ่มชวงเวลาที่อยูใตน้ําใหยาวนานขึ้นซึ่งเปนประโยชนตอการกินอาหารและลด
การขาดน้ําของรางกาย สัตวทะเลหนาดินในกลุมนี้ไดแกเพรียงและหอยสองฝา เพรียงที่อาศัยตาม
ไม ใ นป า ชายเลนได แ ก Balanus amphitrite และ Chthamalus withersii (Frith et al.,1976;
Tantichodok, 1981; Shokita, 1983) ส วนหอยสองฝาที่ พ บได แก หอยนางรม Saccostrea sp.

และ Crassostrea sp., หอยเฉลี ย บ Isognomon ephippium และหอยเจาะไม Teredo sp. ซึ่ ง
มั ก อยู ใ นขอนไม (Frith et al.,1976; Isarankura, 1976; Tantichodok, 1981; Shokita, 1983;
UNDP/UNESCO, 1991)
กลุมที่อาศัยบนตนไมและผิวดินซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได
กลุมที่สองเปนกลุมสัตวทะเลหนาดินที่เคลื่อนที่ได สัตวกลุมนี้อาศัยอยูบนตนไมหรือผิวดินโดย
มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงตามการขึ้นลงของน้ําทะเลกลาวคือ เมื่อน้ําขึ้นสัตวเหลานี้มักเคลื่อนที่ขึ้นไป
อยูเหนือน้ําตามสวนตาง ๆ ของตนไมแตเมื่อน้ําลงก็จะอพยพลงไปหาอาหารที่พื้นดิน สัตวในกลุมนี้
ไดแก หอยฝาเดียวและปู หอยฝาเดียวที่พบไดแก Littorina spp., Nerita spp., Cassidula spp.,
Ellobium spp., Cerithidea cingulata, Telescopium sp., Terebralia sp., Onchidium sp.
แล ะห อย ส องฝ า Geloina ceylonica (Frith et al.,1976; Isarankura, 1976; Shokita, 1983;
UNDP/UNESCO, 1991) โดย Littorina spp. เป น หอยฝาเดี ย วกลุ ม เด น ที่ อ าศั ย บนต น ไม ใ น
ปาชายเลน (Isarankura, 1976) หอยฝาเดียวแตละชนิดจะมีที่อยูอาศัยตามระดับความสูงตางกัน
เนื่องจากความแตกตางของความทนทานและความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยูในสภาวะน้ําแหง
เชน หอยสกุล Nerita มั ก อยูบ ริเวณพื้ น ดิ น ราก และโคนตน สวนสกุ ล Littorina มัก พบบริเวณ
ดานบนของลําตน (Isarankura, 1976) สวนปูที่พบวาอาศัยบนตนไมหรือพื้นดินโดยไมมีการขุดรู
ส ว นใหญ เป น กลุ ม ปู แสมเช น Metapograpsus latifrons, Chiromantes indiarum, C. fasciata
และปูจาก Varuna litterata เปนตน (ไพบูลย นัยเนตรและสุรินทร มัจฉาชีพ, 2519) และปูเสฉวน
(Shokita, 1983 อางถึง Berry, 1965)
กลุมที่ขุดรูอาศัยอยูในดิน
สัตวทะเลหนาดินกลุมสุดทายคือพวกที่อาศัยอยูในดินทั้งดวยการขุดรูเองหรืออาศัยอยูในรูที่
สัตวอื่นสราง สัตวทะเลหนาดินที่พบประกอบดวย ปู กุง กั้ง แมหอบ ไอโซพอด (isopod) ไสเดือน
ทะเลและหนอนถั่ ว โดยปู ที่ พ บได แ ก ปู แ สม Sesarma mederi, S. versicolor, Parasesarma
lanchesteri, Chiromantes eumolpe, Metaplax elegans, M. dentipes ปู ก า ม ด า บ
U. forcipata, U. vocans ปูกามหัก Macrophthalmus brevis ปูบก Cardisoma carnifex และ
ปูทะเล Scylla serrata (ไพบูลย นัยเนตรและสุรินทร มัจฉาชีพ, 2519; Naiyanetr, 1988) ปูเหลานี้
สวนใหญขุดรูอาศัยในดินโคลนแตบางชนิดก็ขุดรูอาศัยในบริเวณที่เปนดินทรายได กุงที่ขุดรูอาศัย
ในดิ น คื อ กุ ง ดี ด ขั น (Alpheid shrimp) แม ห อบ Thalassina anomala พบว า มี ก ารขุ ด รู ทํ า เป น
เนินดินเพื่ออยูอาศัย ภายใตเนินดินจะมีรูเชื่อมตอกันเปนจํานวนมาก ไอโซพอดที่ขุดรูอาศัยในดิน
คือ Annina sp. (UNDP/UNESCO, 1991) สวนหนอนถั่วและไสเดือนทะเลทุกชนิดเปนพวกที่ขุดรู

อาศั ย อยู ในดิ น และมั กอาศั ย ในดิน โคลนที่ มีความออนตัว หนอนถั่วที่ มั ก พบในป าชายเลนคื อ
Phascolosoma arcuatum (Frith,1977; Tantichodok, 1981; UNDP/UNESCO, 1991)
4.2 การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ปาชายเลนหลายแหงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเนื่องจากถูกเปลี่ยนสภาพไปเปน
อาคารบานเรือน นากุงและเหมืองแร ปาชายเลนบางแหงกลายเปนปาเสื่อมโทรมเพราะถูกบุกรุก
แผ ว ถางหรื อ ได รับ ผลกระทบจากน้ํ า เสี ย ชุ ม ชน การศึ ก ษาที่ ผ า นมาจึ ง พบว า ป า ชายเลนหลั ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมมีความหลากหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดินต่ําแตมีความหนา
แนนของสัตวทะเลหนาดินบางชนิดสูงมาก โดยมักพบไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดน
รองลงมาคือหอยและครัสตาเซียนตามลําดับ (ตารางที่ 2)
การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ของจิรากรณ
คชเสนีและสุทัศนีย บุญ คง (2522) พบวาบริเวณนากุงรางซึ่งแตเดิมเปนปาชายเลนมีสัตวทะเล
หนาดินเพียง 3 ชนิดและบางเดือนที่ทําการศึกษาไมพบสัตวใด ๆ เลยซึ่งแตกตางจากบริเวณปา
ชายเลนธรรมชาติ ที่ อ ยู ใกล เคี ย งกั น พบสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ถึ ง 9 ชนิ ด และพบสั ต ว ต ลอดทั้ ง ป
Suzuki et al. (1997c) ทําการศึกษาผลของการถางปาชายเลนที่มีผลตอกลุมประชากรสัตวทะเล
หนาดินในบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาปาชายเลนที่ถูกถางรางไว
นาน 1 ป มีจํานวนชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินต่ํากวาบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติที่อยูใกลเคียงกันโดยจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาเสื่อมโทรมมีเพียงครึ่งหนึ่ง
ของปาชายเลนธรรมชาติ
ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลทําใหบริเวณที่ถูกเปลี่ยนสภาพมีความอุดมสมบูรณต่ําคือ การที่
สภาพปาและตะกอนดินถูกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง การทําบอเลี้ยงกุงจะมีการตัดไมชายเลน
ออกทั้ งหมดพรอมทั้ งขุด ดิน เพื่ อทําบ อโดยดิน ที่ถูก ขุดออกมามั กจะถูก นํ ามาทําคั น ดิ น รอบบ อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพป า และพื้ น ดิ น อย า งหนั ก ส ง ผลให สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ที่ มี อ ยู เดิ ม และ
ที่อยูอาศัยที่หลากหลายหายไปเกือบทั้งหมด เมื่อไมมีตนไม สัตวจะตองทนกับอุณหภูมิ ความเค็ม
และผลกระทบของคลื่นลมที่สูงขึ้น ในนากุงถึงแมตะกอนดินจะมีปริมาณอินทรียสารสูงเนื่องจาก
อาหารและของเสี ย จากกุ งที่ ต กลงสู พื้ น บ อ แต สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ก็ ต อ งประสบป ญ หาปริม าณ
ออกซิเจนต่ําเนื่องจากการเนาเสียของอาหารและของเสียจากกุงที่พื้นบอนั่นเอง บางครั้งสัตวไดรับ
ผลกระทบจากการรบกวนตะกอนดินอยูเสมอเชน การขุดตากบอเมื่อครบรอบการเลี้ยง สัตวทะเล
หนาดินที่อยูในบอจะตองอยูในสภาพน้ําทวมขังตลอดเวลาแตสัตวทะเลที่อยูรอบนอกอาจไมมี
การทวมถึงของน้ําทะเลเลยเพราะไมไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงตามปกติ สภาวะดังกลาวทําให
สั ต ว ท ะเล ห น าดิ น ที่ เห ลื อรอด เพี ย งบ างชนิ ด เท านั้ น ที่ ส าม ารถ เพิ่ ม จํ า น วน ได ม าก

ตารางที่ 2 ชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบในบริเวณนากุงและเหมืองแรในประเทศไทย
บริเวณศึกษา

บริเวณนากุง
ปาชายเลนปากแมน้ํา
ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
(นากุงราง)
ปาชายเลน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี (นากุงราง)

จํานวนชนิดสัตวทะเล
หนาดิน
(แปลงศึกษา/ทั้งหมด)

สัตวทะเลหนาดินชนิดเดน
( Dominant )

งานวิจัย

10/68

หอยฝาเดียว A. brevicula

3/11

ปู แสม Chiromantes eumolpe และ จิ ร ากรณ คชเสนี
Neoepisesarma mederi
และสุทัศนีย
บุญคง (2522)
ไ ส เ ดื อ น ท ะ เ ล Maldanella sp., ฐิติมา
Diopatra sp., Parheteromastus sp., ท อ ง ศ รี พ ง ษ
Nereis sp., Ophelia sp., Perinereis (2542)
sp., Scoloplos sp. ห อ ย ฝ า เดี ย ว
Cerithium sp., Littorina scabra และ
หอยสองฝา Tellina sp.
ไ ส เดื อ น ท ะ เล Ceratonereis sp.,
Capitella sp., Parheteromastus sp.,
Nepthys sp., Heteromastus sp.,
Nereis sp., Lumbrinereis sp.,
Perinereis sp., และ Phyllodoce sp.
ไส เดื อ น ท ะ เล Neanthes sp. แ ล ะ Angsupanich
Prionospio sp.
(2000)
หอยฝาเดียว Cerithidea cingulata
ชาญยุทธ
สุดทองคง (2539)

บริเวณฟารมเลี้ยงกุงแบบ
พัฒนาขนาดเล็ก

37/41

บริเวณฟารมเลี้ยงกุงแบบ
พัฒนาขนาดใหญ
ปากแมน้ําจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

33/41

นากุงราง ตําบลปากพูน
19/56
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ป า ปลู ก อายุ 1 ป บ นนากุ ง
31/85
คลองหงาว จังหวัดระนอง
บริเวณเหมืองแร
ป าชายเล น ป ลู ก อายุ 8
58/85
ปู Tylodiplax tetratylophora
ปบนเหมืองแรเกา บริเวณ
คลองหงาว จังหวัดระนอง
ปาปลูก 4 เดือนบนเหมือง
10/15
กลุมปู
แร ร า ง อํ า เภ อตะกั่ ว ป า
จังหวัดพังงา
บริเวณที่กําลังทําการขุดแร
27/71 (ครอบครัว) ไสเดือนทะเลครอบครัว Eunicidae
อาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ * ตะกอนดินในบริเวณศึกษามีลักษณะแหงแข็งจึงไมพบไสเดือนทะเลเลย

จํ าล อ ง โต อ อ น
(2542)

ชาญยุทธ
สุดทองคง (2539)
Piyakarnchana
(1989)*
ปกรณ ประเสริฐวงษ (2527)

สวนการทําเหมืองแรจะมีการตัดไมและสูบดินออกเพื่อนําไปหาแร ภาวะขาดตนไมทําให
อุณหภูมิและความเค็มเพิ่มสูงขึ้น, ผลกระทบจากคลื่นลมรุนแรงขึ้นและปริมาณอินทรียสารในดิน
ลดลง การสูบดินออกทําใหลักษณะพื้นดินถูกเปลี่ยนแปลง ตะกอนดินที่ผานกระบวนการแลวจะ
ถูกปลอยออกมาทําใหน้ํามีความขุนสูงและมีการตกตะกอนอยางหนัก สัตวหนาดินหลายชนิด
ไมสามารถอยูรอดได ความหลายหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดินจึงต่ํา ในบริเวณปาเสื่อมโทรม
ถึงแมตะกอนดินอาจจะไมไดถูกรบกวนอยางมากแตภาวะขาดตนไมหรือมลพิษทางน้ําก็จะสงผล
ตอปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอสัตวทะเลหนาดินทําใหมีความหลากหลายของชนิดต่ํา
ในทํานองเดียวกับบริเวณนากุงและเหมืองแร
ในบริเวณปาชายเลนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพมักพบสัตวทะเลหนาดินบางชนิดที่เปน
Opportunistic species มีความหนาแนนสูงมาก สัตวกลุมนี้มักมีขนาดเล็ก วงจรชีวิตสั้น สืบพันธุ
ไดรวดเร็ว มี ก ารแพรกระจายได งายเนื่ องจากระยะตั วออนดํ ารงชีวิตเป น แพลงก ต อน มี ความ
ทนทานตอสภาพแวดลอมที่แปรปรวนไดดี แตถาสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปสัตวพวก
Opportunistic species ก็อาจถูกแทนที่ดวยสัตวทะเลหนาดินกลุมอื่นได Angsupanich (2000)
ศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลน ตําบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาบริเวณนา
กุงรางกอนการปลูกปา ไสเดือนทะเล Neanthes sp.และ Prionospio sp. เปนสัตวกลุมหลักคือ
ประมาณรอยละ 90 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด แตเมื่อมีการปลูกปาไสเดือนทะเลทั้งสองชนิด
ลดจํานวนลงจนมีสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด ในขณะที่ไสเดือน
ทะเล Leonnates sp., Platynereis sp. และหอยฝาเดี ย ว Cerithiopsis sp.เพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น จนมี
สัดสวนประมาณรอยละ 35 และ 30 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด ตามลําดับ ฐิติมา ทองศรีพงษ
(2542) ศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวาบริเวณตนแมน้ําที่
มีการเลี้ยงกุงเพียงเล็กนอยพบสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนเปนสัตวหนาดินที่พบไดทั่วไปในบริเวณ
ป า ชายเลนธรรมชาติ ไ ด แ ก ครั ส ตาเซี ย น Gammarus sp., กุ ง ดี ด ขั น Alpheus euphrosyne,
กุ ง ตะกาด Metapenaeus ensis, ปู แ สม Sesarma mederi, หอยฝาเดี ย ว A. brevicula และ
ปลาบู ค รอบครัว Gobiidae ส วนไสเดื อนทะเลมี สัด สว นของจํานวนชนิ ด น อ ยกวาบริเวณอื่ น ๆ
สวนบริเวณที่มีฟารมเลี้ยงกุงแบบพัฒนาขนาดเล็กพบสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนคือไสเดือนทะเล
และหอยไดแก ไสเดือนทะเล Maldanella sp., Diopatra sp., Parheteromastus sp., Nereis sp.,
Ophelia sp., Perinereis sp., Scoloplos sp. ห อยฝ าเดี ยว Cerithium sp., Littorina scabra
และหอยสองฝา Tellina sp. บริเวณที่มีฟารมเลี้ยงกุงขนาดใหญซึ่งมีการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาอยาง
หนาแนนมากพบไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนเพียงกลุมเดียวไดแก ไสเดือนทะเล
Parheteromastus sp., Ceratonereis sp., Capitella sp., Nepthys sp., Heteromastus sp.,
Nereis sp., Lumbrinereis sp., Perinereis sp., และ Phyllodoce sp. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า
ไส เดื อ นทะเล Nereis sp. และ Parheteromastus sp., เป น สั ต ว ก ลุ ม Opportunistic species

เพราะมีความหนาแนนสูงและกระจายอยูทั่วไปในบริเวณที่มีกิจกรรมการเลี้ยงกุงซึ่งสามารถใชเปน
ตัวบงชี้ในสภาพที่น้ํามีความเค็มต่ําและดินตะกอนมีปริมาณอินทรียสารสูงได
4.3 การศึกษาสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนที่ปลูกทดแทน
ในประเทศไทยไดปลูกปาชายเลนทดแทนบนพื้นที่หลายแหงที่เหมาะสมเชน บริเวณนากุง
ราง เหมืองแรรางและหาดเลนงอกใหมโดยบางแหงไดปลูกมากวา 20 ปแลว พบวาเมื่อมีการปลูก
ปาสัตวทะเลหนาดินและทรัพยากรสัตวน้ําอื่น ๆ จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น สัตวน้ําบางชนิดที่เคยหาย
ไปก็กลับมา จากการศึกษาที่ผานมาพบวาสัตวทะเลหนาดินมีความหลากหลายของชนิด ความ
หนาแนนและมวลชีวภาพเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการปลูกปาชายเลน อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น
ตามอายุของปาและเมื่อถึงระดับหนึ่งปาปลูกทดแทนก็จะมีความอุดมสมบูรณใกลเคียงสภาพปา
ชายเลนธรรมชาติ สัตวทะเลหนาดินกลุมปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลในปาชายเลนปลูกทด
แทนที่มีอายุเพิ่มขี้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรจนกลายเปนองคประกอบหลักของสัตว
ทะเลหนาดินใกลเคียงกับสภาพปาชายเลนธรรมชาติ ปาปลูกทดแทนมีความอุดมสมบูรณของ
สัตวทะเลหนาดินเพิ่มขึ้นเนื่องจากตนไมที่ปลูกจะชวยเพิ่มปริมาณอินทรียสารในดินและความ
หลากหลายของที่อยูอาศัยรวมถึงรมเงาของตนไมจะชวยลดอุณ หภูมิ เมื่อตนไมเติบโตมากขึ้น
สภาพปาที่สมบูรณยิ่งขึ้นและสภาพแวดลอมที่คอนขางคงที่ทําใหสัตวเขามาอาศัยและอยูรอดได
มากขึ้นจึงมีความหลากหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดินสูงขึ้น
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน (2529) ศึกษาสัตวหนาดินบริเวณปาชายเลน อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 บริเวณคือ ปาชายเลนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 1 ป, 5 ป และ 7 ป พบวาสัตวทะเลหนาดินมีความหลากหลายของชนิดสูงสุดที่ปาชายเลน
ธรรมชาติคือ 19 ชนิด รองลงมาคือปาปลูกอายุ 1 ป, 3 ป และ 7 ป โดยพบสัตวทะเลหนาดินทั้งสิ้น
18, 16 และ 12 ชนิดตามลําดับ สําหรับความหนาแนนเฉลี่ยของสั ตวทะเลหนาดิน พบวามี คา
สูงสุดที่ปาปลูกอายุ 7 ป คือมีคา 34 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาคือปาปลูกอายุ 3 ป, ปาธรรมชาติ
และป า ปลู ก อายุ 1 ป ต ามลํ า ดั บ โดยมี ค า 28.24, 20.40 และ 19.84 ตั ว /ตารางเมตร ส ว น
มวลชีวภาพเฉลี่ยพบวามีคาสูงที่สุดบริเวณปาปลูกอายุ 7 ปเชนเดียวกัน คือมีคา 4.15 กรัม/ตาราง
เมตร รองลงมาคือปาปลูกอายุ 1 ป, ปาธรรมชาติและปาปลูกอายุ 3 ป โดยมีคา 3.59, 3.48 และ
3.28 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาถึงแมปาปลูกทดแทนจะมีความหลากหลายของ
ชนิดต่ํากวาปาธรรมชาติแตก็มีความหนาแนนและมวลชีวภาพสูงโดยเฉพาะปาปลูกทดแทนอายุ
7 ปที่มีคาสูงที่สุด ผูวิจัยสรุปวาปาปลูกอายุ 7 ปมีจํานวนชนิดต่ําอาจเนื่องมาจากการเปนปาที่ถูก
ทําลายมากอนและมีพืชเพียงชนิดเดียวทําใหมีแหลงทรัพยากรไมหลากหลาย

ชาญยุทธ สุดทองคง (2539) ศึกษาสัตวทะเลหนาดินในปาปลูกทดแทนอายุตาง ๆ กัน
บริเวณคลองหงาว จังหวัดระนอง โดยศึกษา 4 บริเวณคือ ปาชายเลนธรรมชาติ ปาชายเลนปลูก
อายุ 8 ป ปาชายเลนที่เพิ่งปลูก และปาชายเลนปลูกอายุ 1 ป พบวาบริเวณปาชายเลนปลูกอายุ
8 ปมีความหนาแนนและมวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง) สูงที่สุดเทากับ 121.4 ตัว/ตารางเมตร และ
51.4 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ และมีความหลากหลายของชนิดไมแตกตางกับปาชายเลนธรรม
ชาติอยางมีนัยสําคัญ
Suzuki et al. (1997a) ศึกษาโครงสรางประชากรและการกระจายของหอยฝาเดียว
Assiminea (Ovassiminea) brevicula ในบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวาหอยชนิดนี้มีการกระจายอยางหนาแนนในบริเวณปาธรรมชาติและลดลงในบริเวณแนวชาย
ปาที่ติดตอกับทะเล และไมพบที่หาดเลนเลยในชวงแรกของการศึกษา แตหลังจากการปลูกปาชาย
เลน โดยเฉพาะเมื่อตนออนของแสมขาว Avicennia alba เติบโตมากขึ้นจะพบหอยชนิดนี้กระจาย
อยูในบริเวณปาปลูกโดยความหนาแนนของหอยเพิ่มขึ้นตามอายุตนไม ผูวิจัยสรุปวา ความชื้นและ
รมเงาจากตนไมมีอิทธิพลตอการกระจายของหอยฝาเดียวชนิดนี้
เมื่ อ เริ่ ม ปลู ก ป า ทดแทนจะพบว า องค ป ระกอบชนิ ด ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น มี ลั ก ษณะ
ใกลเคียงกับองค ประกอบชนิ ดเมื่ อกอนปลูกแตเมื่อตนไมเติบโตขึ้นมีอายุประมาณ 1 ป จะพบ
สัตวทะเลหนาดินที่เปน Opportunistic species เชน ไสเดือนทะเล หอยและครัสตาเซียนบางชนิด
เพิ่มจํานวนขึ้น สัตวที่เปนกลุมหลักเดิมจะมีสัดสวนลดลงอยางเห็นไดชัดซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
องค ประกอบชนิ ด (Species composition) และเมื่ อป ามี อายุม ากขึ้น สั ตวก ลุม Opportunistic
species ก็ จ ะสรา งกลุ ม ประชากร (Colonization) อย า งรวดเร็ว จนทํ า ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
องคประกอบชุมนุมของสัตวทะเลหนาดิน (Community composition) และสุดทายเมื่อปาปลูกมี
อายุมากขึ้นจนปาไมมีความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมเริ่มคงที่ สัตวกลุม Opportunistic
species จะลดจํานวนลงในขณะที่ปู หอยฝาเดียว และไสเดือนทะเลจะเพิ่มจํานวนขึ้นเปนสัตว
กลุมเดน อีกทั้งจํานวนชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินจะมีคาคงที่
คล า ยป า ชายเลนธรรมชาติ ดั ง ในการศึ ก ษาของ Suzuki et al. (1997b) บริ เวณป า ชายเลน
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เปนเวลา 3 ป พบวามีการแทนที่ (Succession) ของสัตว
ทะเลหน าดิ น โดยเฉพาะบริเวณป า ที่ เพิ่ งปลูก ทดแทนบนหาดเลนงอก ในป แรกของการศึ ก ษา
บริเวณปาที่เพิ่งปลูกมีไสเดือนทะเล ปูและหอยสองฝาเปนองคประกอบหลักคลายกับบริเวณหาด
เลน แตเมื่อปาปลูกมีอายุ 1 ป ไสเดือนทะเลและหอยสองฝาเพิ่มจํานวนขึ้น แตปูมีจํานวนลดลง
ในขณะที่ครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean เพิ่มจํานวนมากจนมีสัดสวนสูงที่สุดประมาณรอยละ 50
ของสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมด นอกจากนี้หอยฝาเดียวและแอมฟพอดก็เพิ่มจํานวนขึ้นดวย
เมื่อปามีอายุ 2 ป Tanaidacean ก็เพิ่มจํานวนมากจนมีสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของสัตวทะเล

หนาดินที่พบทั้งหมด สวนไสเดือนทะเลและหอยสองฝาลดจํานวนลงมากแตปูมีจํานวนคงที่ไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก สําหรับแอมฟพอดมีจํานวนลดลงแตหอยฝาเดียวมีจํานวนเพิ่มขึ้น
Angsupanich (2000) ศึ ก ษ าสั ต ว ท ะเล ห น าดิ น ใน ป าช าย เล น ตํ าบ ล ป าก พู น
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาบริเวณนากุงราง (อยูใกลกับทะเล) กอนปลูกปามีไสเดือนทะเลเปน
สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือประมาณรอยละ 90 ของสัตวทะเลหน าดิน ที่พ บทั้ งหมด เมื่ อทํา
การปลูกปาและปาปลูกมีอายุ 15 เดือน พบวาไสเดือนทะเลยังคงเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลัก
คื อ ประมาณร อ ยละ 85 ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ทั้ ง หมด แต ห อยฝาเดี ย ว Cerithidopsis sp.
เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด เมื่อปาปลูก
มีอายุ 21 เดือน ไสเดื อนทะเลมีสัดสวนลดลงเหลือ ประมาณรอยละ 50 ของสั ตวท ะเลหนาดิน
ทั้งหมด ในขณะที่ไมพบหอยฝาเดียวเลยแตพบหอยสองฝาเพิ่มจํานวนขึ้นจนมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 40 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด บริเวณนากุงราง (ที่อยูใกลแผนดิน) หลังจากปลูกปา
6 เดือน พบไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือประมาณรอยละ 70 ของสัตวทะเล
หน า ดิ น ทั้ ง หมด แต เมื่ อ ป า ปลู ก มี อ ายุ 12 เดื อ น พบว า สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ที่ เป น กลุ ม หลั ก คื อ
ครัสตาเซียนซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด ในขณะที่ไสเดือนทะเล
มีสัดสวนลดลงเหลือประมาณรอยละ 25 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด บริเวณหาดเลนกอนการ
ปลูกปาทดแทนพบวา ไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือประมาณรอยละ 90 ของ
สัตวทะเลหนาดินทั้งหมด แตเมื่อปาปลูกมีอายุ 12 เดือน พบวาหอยสองฝาครอบครัว Circinae
เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนเปนกลุมหลักคือประมาณรอยละ 50 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด ในขณะ
ที่ไสเดือนทะเลมีสัดสวนลดลงเหลือประมาณรอยละ 40 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด และเมื่อปา
ปลู ก มี อ ายุ 18 เดื อ น พบว า หอยสองฝา Solen sp. เพิ่ ม จํ า นวนจนเป น กลุ ม หลั ก ซึ่ ง มี สั ด ส ว น
ประมาณรอยละ 75 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด ในขณะที่ไสเดือนทะเลมีสัดสวนลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 10 ของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด
5. รูปแบบการสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน (Colonization)
การสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน (รูปที่ 1) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ
(1) กระบวนการกอนการลงเกาะ (Presettlement process)
(2) กระบวนการลงเกาะ (Settlement process)
(3) กระบวนการหลังการลงเกาะ (Postsettlement process)

กระบวนการที่ไมขึ้นกับความหนาแนน

กระบวนการที่ขึ้นกับความหนาแนน

กอนการลงเกาะ

หลังการลงกาะ
กระบวนการรลงเกาะ

ตัวออนที่เปน
แพลงกตอน

ลงเกาะ

ตัวออนตาย

ก ระ
บวน
การ
หลัง
การลง
เกาะ

กลุม
สัตว
ทะเล
หนา
ดิน

การเติบโต
ในแตละตัว

การแขงขัน
ระหวางตัว

การตาย

กระบวน
การอื่น ๆ
ที่ไมรู
นัยสําคัญ
เชน
การลา

การสืบพันธุออกไป

กระบวนการกอนการลงเกาะ

กระบวนการกอนการลงเกาะ
ก.จํานวนและขนาดไข-ตัวออน
ข.เวลาของการปลอยไขและตัวออน
ค.การตายเพราะปจจัยทางชีวภาพ
หรืออื่น ๆ
ง.การถูกลา
จ.การอพยพกอน-หลังการวางไข
ฉ.ผลกระทบที่ขึ้นกับความหนาแนน

กระบวนการลงเกาะ
ก.การกระจายและการถูกนําพาไปยัง
บริเวณตาง ๆ (Passive or active
transport and/or disperse)เชน การ
ถูกนําพาไปยังแหลงอนุบาล
ข.การลงเกาะแบบสุมหรือเลือก
(การอพยพกอนหรือหลังการลงเกาะ)
ค.การตายเพราะปจจัยทางชีวภาพ
หรืออื่นๆ

กระบวนการหลังการลงเกาะ
ขึ้นกับผูลงเกาะใหมเอง
ก.ความชุกชุมของผูลงเกาะใหมที่รอด
(การตายเพราะปจจัยชีวภาพหรืออื่นๆ)
ข.ผลกระทบที่ขึ้นกับความหนาแนน
ค. การกระจายและการถูกนําพาไปยัง
บริเวณตาง ๆ (Passive or active
transport and/or disperse)
ขึ้นกับสัตวทะเลหนาดินวัยรุนและ
ตัวเต็มวัยที่อยูในบริเวณที่ลงเกาะ

รูปที่ 1 กระบวนการสรางกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดิน (Sekiguchi, 1997)

กระบวนการกอนการลงเกาะ (Presettlement process)
กระบวนการกอนการลงเกาะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของสัตวทะเล
หนาดินและสัตวทะเลหนาดินระยะที่ยังเปนไขหรือตัวออนที่ดํารงชีพเปนแพลงกตอนสัตว
(Planktonic phase) ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
ก.จํานวนและขนาดของไขหรือตัวออน
จํานวนและขนาดของไขที่หมาะสมตอสภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ จะสงผลใหสัตว
ชนิดนั้นสามารถสรางกลุมประชากรได สัตวทะเลหนาดินบางชนิดมีตัวออนที่ดํารงชีพเปนแพลงก
ตอนสัตวซึ่งจํานวนและขนาดของไขหรือตัวออนขึ้นกับชนิดของสัตวทะเลหนาดินนั้นโดยสามารถ
แบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ
1.ตัวออนที่ไดรับอาหารจากไขแดง (Lecithotrophic larvae) – ไขจะมี
ขนาดใหญและมีจํานวนนอย มีชวงเวลาเปนแพลงกตอนสัตวในมวลน้ําสั้นและถูกพัดพาไปไดไม
ไกล
2.ตัวออนที่ตองหาอาหารเอง (Planktotrophic larvae) – ไขจะมีขนาดเล็ก
แตมีจํานวนมากเชน หอยแครงที่มีความยาว 3.0 – 3.3 เซนติเมตร จะมีไขขนาด 55 – 60 ไมครอน
ประมาณ 300,000 – 500,000 ฟอง ตัวออนกลุมนี้มักมีชวงเวลาเปนแพลงกตอนสัตวในนมวลน้ํา
ยาวนานกวาแบบแรกเพื่อชวยใหถูกพัดพาไปไดไกล และดวยจํานวนที่มากก็จะชวยใหมีตัวที่รอด
สรางกลุมประชากรไดมาก นอกจากนี้ความชุกชุมของพอแมของสัตวชนิดหนึ่ง ๆ ก็จะมีผลตอ
จํานวนไขโดยรวมในบริเวณนั้นดวย
ข.เวลาปลอยไขหรือตัวออน
การปล อ ยไข ห รื อ ตั ว อ อ นที่ สั ม พั น ธ กั บ สภาพแวดล อ มจะทํ าให ตั ว อ อ นที่ เป น
แพลงกตอนสัตวมีการกระจายไดดีและมีอัตรารอดสูง สัตวในเขตละติจูดสูงจะปลอยตัวออนในเวลา
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมมากจึงพบสัตววางไขเปนฤดูกาล สวนสัตวในเขตรอน
มักจะปลอยไขหรือตัวออนสัมพันธชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงและขางขึ้นขางแรมเพื่อชวยในการกระจาย
ตัวออน (Sastry, 1987) Johnson และคณะในป ค.ศ. 1984 พบวา ตัวออนของปูในอาวเชกส
เป ย ร จ ะถู ก ปล อ ยใกล กั บ ที่ มี ก ระแสน้ํ าลง (Ebb tide) สู ง ที่ สุ ด เพื่ อ ช ว ยในการกระจายตั ว อ อ น
(Jacobsen et al., 1990) หอยแครงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปกติมีการผสมพันธุและวางไขตลอด
ป แตมีการวางไขขนานใหญ 2 ชวง คือ เดือนมีนาคม – สิงหาคม และตุลาคม – ธันวาคม โดยมี
อุ ณ หภู มิ แ ละความเค็ ม เป น ป จ จัย ที่ สํ าคัญ (คณะกรรมการจัด ทํ าหลั ก สู ตรการเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า
ประเภทหอยและปู, 2533)

ค.การตายเพราะปจจัยทางชีวภาพและอื่น ๆ
ตัวออนที่เปนแพลงกตอนสัตวอาจตายเนื่องจากปจจัยทางชีวภาพและอื่น ๆ เชน
การอดอาหารเนื่องจากความสามารถในการกินอาหารต่ํา (Feeding capacities) หรือสภาพอาหาร
ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ที่ไมแนนอน, ปรสิต, โรคตาง ๆ และการถูกพัดพาไปในที่ที่ไมเหมาะ
สม เปนตน
ง.การลา
ไขและตัวออนของสัตวทะเลที่เปนแพลงกตอนสัตวมักมีความสามารถในการวาย
น้ําต่ําจึงถูกลาเปนอาหารไดงายโดยปลาและสัตวน้ําชนิดอื่น
จ.การอพยพกอน – หลังการวางไข
สัตวทะเลหลายชนิดจะมีการอพยพเพื่อการวางไขเชน ปลาไหลและปลาแซลมอน
เนื่องจากไขหรือตัวออนของสัตวบางชนิดไมสามารถอยูในสภาพแวดลอมที่ตัวเต็มวัยอยูได ในป
ค.ศ. 1971 Remane และ Schlieper พบวา หอยฝาเดียว Littorina littorea ตัวเต็มวัยจะทนความ
เค็มไดต่ําถึง 7 – 8 ppt. แตไขทนไดต่ําสุดที่ 15 ppt. ซึ่งอาจทําใหเกิดการอพยพเพื่อวางไข
(Newell, 1976)
ฉ.ผลกระทบที่ขึ้นกับความหนาแนน
เมื่อไขและตัวออนมีการกระจายตัวกันอยางหนาแนนอาจสงผลดีหรือเสียตอการ
สรางกลุมประชากรได ถาตัวออนมีความหนาแนนสูงและพบพื้นผิวที่เหมาะสมเพียงพอ การลงเกาะ
จะครอบคลุมบริเวณกวางทําใหสามารถสรางกลุมประชากรไดอยางรวดเร็ว แตถาตัวออนมีความ
หนาแนนเกินไปก็อาจทําใหเกิดการตายเนื่องจากการแกงแยงทรัพยากรหรือเกิดโรคได
กระบวนการลงเกาะ (Settlement process)
กระบวนการลงเกาะเปนกระบวนการที่เกิดในระยะที่สัตวทะเลหนาดินเปนตัวออนที่เปน
แพลงกตอนสัตวในระยะทาย ๆ (Late planktonic phase) ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
ก.การกระจายและการถูกนําพาไปยังบริเวณตาง ๆ (Passive of active transport and/or
disperse)
กระบวนการนี้ เกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ ตัว ออนล องลองอยูในมวลน้ํ าเพื่ อรอเวลาและ
สถานที่ ลงเกาะที่เหมาะสม โดยมี กระแสน้ํ าเปน ตัวการที่ สําคัญ ในการกระจายตัวออน (Larval
dispersal) ไปยั ง ที่ ที่ เหมาะสม และการคงจํ า นวนประชากรตั ว อ อ นไว บ ริ เวณเดิ ม (Larval

Retention) ตัวออนจึงมีการปรับพฤติกรรมและการพัฒนาตัวออนเพื่อจะหาบริเวณที่เหมาะสม
ในการลงเกาะ
ในสวนพฤติกรรมการวายน้ําของตัวออนที่เปนแพลงกตอนพบวา แพลงกตอนมี
การตอบสนองตอแสงและแรงโนมถวงเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคงทิศทางและชวยให
กระจายไปในทิศทางที่เหมาะสม พฤติกรรมเหลานี้จะเกิดควบคูไปกับการพัฒนาตัวออน การเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมดังกลาวมีลักษณะสอดคลองกับความเร็วและทิศทางของกระแสน้ําที่ความลึกตาง
ๆ กัน ในป ค.ศ. 1971 Wood และ Hargis ศึกษาการกระจายของถานหินและตัวออนที่มีขนาด
ใกลเคียงกันพบวาการกระจายไมเปนไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาตัวออนมีการรักษาตําแหนงการ
อยูของตนเอง (Newell, 1976) โดยปกติตัวออนจะมีอวัยวะรับสัมผัสเพื่อชวยในการรักษาระดับ
ของตนเองในมวลน้ําเชน หอยแมลงภู Mytilus edulis ระยะเวลิเจอร (Veliger) จะวายน้ําขึ้นสู
ผิวเมื่อความดันน้ําเพิ่มขึ้นแตเมื่อความดันน้ําลดลงขนบริเวณวีลาร (Velar cilia) ก็จะสงสัญญาณให
ตัวออนจมตัวลง สําหรับตัวออนสัตวทะเลบริเวณเอสทูรีที่มวลน้ํามีการแบงชั้น ตัวออนระยะแรก
(Early stage) จะมีการตอบสนองทางบวกตอแสงและทางลบตอแรงโนมถวงคือ วายน้ําเขาหาแสง
และหนีการตกลงสูพื้นทําใหตัวออนรักษาระดับของตัวเองใหอยูในมวลน้ําระดับบนเพื่อใหน้ําจืดที่
ไหลออกมาพัดพาไปยังทะเลที่มีความเค็มสูง เมื่อตัวออนมีการพัฒนาจนสามารถกลับเขามาอยูใน
เอสทูรีได ตัวออนก็จะปรับพฤติกรรมโดยการตอบสนองทางลบตอแสงและตอบสนองทางบวกตอ
แรงโน มถวงคือ จมตัวลงสู มวลน้ํ าระดับลางซึ่งจะเคลื่อนตัวเขาสู เอสทู รีเชน Haskin ในป ค.ศ.
1964 พบวา ตัวออนระยะแรกของหอยนางรม Crassostrea virginica จะมีการกระจายเหนือพื้น
ทะเลแบบสม่ําเสมอ (Uniform) แตพอระยะหลัง (Late stage) จะพบวามีการกระจายที่พื้นอยาง
หนาแนน (Newell, 1976)
สวนตัวออนสัตวทะเลที่ตองการอาศัยอยูในเอสทูรีตลอดเวลาก็จะมีการปรับตัวดัง
นี้ (Newell, 1976)
1.ไมมีระยะการเปนแพลงกตอนหรือมีระยะการเปนแพลงกตอนที่สั้น
2. ตรวจจับ (Detection) และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความเค็มต่ําเพราะอาจถูกพัดพาออก
จากเอสทูรีได
3. ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความดันของน้ํา (Hydrostatic pressure)
4. เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการวายน้ํา (Swimming activity) ใหสัมพันธกับน้ําขึ้นน้ําลง
5. เปลี่ยนแปลงความลึกที่อยูตามอายุ
ซึ่งเห็นไดวากระแสน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางกลุมประชากรของ
สัตวทะเลหน าดิ น ถ าตั วออนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดสัมพั น ธกับ กระแสน้ํ า การลงเกาะก็จะ
ประสบความสําเร็จทําใหเกิดการสรางกลุมประชากรไดดีดวย แตถาตัวออนไมสามารถเปลี่ยน

แปลงพฤติกรรมให สัมพั นธกับกระแสน้ํา การลงเกาะก็อาจลมเหลวทําให ไมสามารถสรางกลุม
ประชากรไดเชน ธนิษฐา จงพีรเพียรและคณะ (2526) ทําสํารวจแหลงลูกหอยแครงใกลกับที่เลี้ยง
หอยแครงในจังหวัดสตูล พบวาบริเวณดังกลาวมีลูกหอยแครงนอยมาก ซึ่งสาเหตุอาจมาจากกระแส
น้ําหรือปจจัยอื่น ๆ Pathansali ในป ค.ศ. 1958 พบวาสาเหตุการเคลื่อนยายแหลงลูกหอยลงเกาะ
ยังไมเปนที่ประจักษชัดอาจเปนการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ํา ณ เวลาที่ลูกหอยลงเกาะ หรือเปนการ
เคลื่อนที่ของมวลดินหลังเกิดลมพายุ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากรพอแมพันธุ (ขวัญ
ฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537)
ในสวนของการพัฒนาตัวออนเกี่ยวของกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปราง
(Metamorphosis) การพัฒนาตัวออนโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อตัวออนอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะ
สมกับชนิดและระยะการเติบโตเชน คุณภาพอาหารและปริมาณอาหาร เปนตน ชวงเวลาการ
เปนแพลงกตอนจะยาวหรือสั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งมีชีวิตแลวยังขึ้นอยูกับสภาพแวด
ลอม ตัวออนที่ไดรับอาหารจากไขแดงจะมีชวงเวลาในการเปนแพลงกตอนสั้นไมเกิน 2 วัน การ
กระจายจึงถูกจํากัดแตมีอัตรารอดสูง ในทางตรงกันขามตัวออนที่ตองหาอาหารเองจะมีชวงเวลาการ
เปนแพลงกตอนที่ยาวนานกวาตั้งแต 2-3 วันถึงหลายเดือน ทําใหมีการกระจายไปไดไกลมาก ตัว
ออนจํานวนมากนี้ทําใหการตายจากการขาดอาหารมีผลตอการสรางกลุมประชากรนอยลง ในเขต
รอนระยะเวลาที่ยาวนานจะชวยในการปรับตัวของตัวออนในเรื่องอาหารดวย ถาตัวออนถูกพัดพา
ไปสู สิ่งแวดลอมที่ ไมเหมาะสมหรือเมื่อถึงเวลาลงเกาะยังหาที่ ลงเกาะไมได ก็จะมี ผลทํ าให การ
พัฒนาเปนศูนยหรือติดลบและเพิ่มอัตราการตายได ถาตัวออนยังไมตายจะยืดสภาพการเปนตัวออน
ตอไป (Prolong larvae) เทาที่ทนไดเพื่อหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการลงเกาะ
ข. การลงเกาะแบบสุมหรือเลือก (Random or Selective settlement)
การลงเกาะเปนขั้นตอนที่สําคัญตอการสรางกลุมประชากรของสัตวทะเล
หนาดินมาก โดยมีปจจัยและสิ่งกระตุนหลายอยางที่เกี่ยวของจนไมอาจจะสรุปไดแนนอนวา ตัว
ออนสัตวทะเลหนาดินจะลงเกาะดวยสาเหตุใด แตนักวิทยาศาสตรก็ยังพยายามที่จะหาคําตอบใหชัด
เจนมากที่สุด และจากการศึกษาของ Keugh และ Dowmer ในป ค.ศ. 1982 พบวาตัวออนจะลง
เกาะโดยมีการเลือกพื้นผิวไมใชลงเกาะแบบสุม (Morse, 1992) ตัวออนจะเลือกพื้นผิวที่เหมาะสม
จากการเลือกอยางหยาบและหาพื้นผิวที่ถูกตองแนนอนดวยการเลือกอยางละเอียด การเลือกอยาง
หยาบคือ การเลือกโดยใชสิ่งแวดลอมทางฟสิกสและเคมีเปนตัวตัดสินเชน แสง, ความเค็ม, อุณหภูมิ
, ลักษณะพื้นผิว, ความลาดเอียงและความมั่นคงของพื้นผิว, อาหารที่จะหาได (Food available),
เป น แหล งหลบภั ยและลดการแกงแยง, โอกาสสําเร็จของการสื บพั น ธุ, ลักษณะกระแสน้ํ าและ
ความเร็ว, อัตราการตกตะกอน ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งมีชีวิต สําหรับการเลือกอยางละเอียด
จะใหสิ่งกระตุนตาง ๆ เปนตัวบงชี้ที่แนนอน เชน

- สิ่งกระตุนทางเคมี (Chemical cues) ซึ่งเปนสารที่ปลอยออกมาจากพอแม, สิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกัน, อาหาร, ปจจัยทางกายภาพและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อแสดงความเหมาะสมของพื้นผิวตอการ
ลงเกาะ สารเคมีนี้จัดเปนสารสื่อประสาทที่สามารถสงผานความหมายตาง ๆ ไปยังอวัยวะรับสัมผัส
ของตัวออนไดเชน หอยเปาฮื้อ Haliotis spp. มีชั้นผิว (Epithelium) เปนอวัยวะรับสัมผัสทางเคมี
(Morse, 1987)
- สิ่งกระตุนจากการสั่นสะเทือน (Mechanical cues) เปนการสั่นสะเทือนที่จําเพาะตอสัตว
ทะเลบางชนิดกระตุนใหเกิดการลงเกาะ
- สิ่งกระตุนทางชีวภาพ (Biological cues) ตัวออนจะถูกกระตุนใหลงเกาะบนหรือใกลสิ่งมี
ชีวิตที่ตองอยูดวยกันเพื่อเอื้อประโยชนตอกันเชน อิทธิพลของแบคทีเรียที่เคลือบบนพื้นผิวตาง ๆ
จะกระตุนการลงเกาะของตัวออนสัตวน้ําหลายชนิด
ในที่นี้จะยกตัวอยางลักษณะของพื้นผิวที่หอยแครงจะเลือกลงเกาะ โดยพื้นผิวดังกลาวมี
ลักษณะดังนี้
1.ลักษณะตะกอนดิน (Grain size)
หอยแครงชอบอาศัยอยูในพื้นผิวที่ออนนุมเชน ดินทรายปนโคลน (Sandy loam),
ดินเหนียวปนโคลน (Clay loam) (กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง, 2533) หรือดินรวนปนตะกอน
แปง (Silt loam) (ถาวร ธรรมเศวตและคณะ, 2530; ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537) ลักษณะพื้นผิว
ที่ออนนุมเชนนี้จะชวยในการฝงตัวของหอยแครงเพื่อหลบหลีกศัตรูและการพัดพาของกระแสน้ํา
เนื่องจากหอยแครงจะปดฝาเมื่อถูกน้ําพัดไป ถากระแสน้ํารุนแรงหอยจะไมเปดฝาออกทําใหหอยกิน
อาหารไมได หอยจึงพยายามฝงตัวเพื่อหนีการพัดพาของน้ํา
2. รอยละของทราย, ดินรวน และดินเหนียว (% Sand, Silt and Clay)
หอยแครงมักอาศัยอยูในพื้นผิวที่มีสัดสวนดินหลากหลายแตมักจะอาศัยอยูใน
บริเวณที่มีโคลนละเอียด ในอาวปตตานีพบวาสัดสวนทราย, ดินรวนและดินเหนียวเปนดังนี้ รอยละ
ของทราย 29.87-55.67, รอยละของดินรวน 33.46-63.23 และรอยละของดินเหนียว 10.87-13.47
(สิริ ทุกขวินาศและคณะ, 2529) สวนที่จังหวัดเพชรบุรีมีรอยละของดินทรายเฉลี่ย 23.35, รอยละ
ของดินรวนเฉลี่ย 52.23 และรอยละของดินเหนียวเฉลี่ย 14.42 (ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537)
3.ปริมาณอินทรียสาร (Organic carbon)
หอยแครงมักชอบอาศัยอยูในตะกอนดินที่มีปริมาณอินทรียสารสูงเนื่องจากกิน
สารอินทรียในดินเปนอาหาร (Deposit feeders) ซึ่งปริมาณอินทรียสารในดินมีความสัมพันธกับ
ลักษณะตะกอนดินดวย เพราะดินที่ละเอียดมากก็จะมีปริมาณอินทรียสารสะสมอยูสูง แหลงเลี้ยง
หอยแครงในอาวปตตานีป พ.ศ. 2538-2539 มีปริมาณอินทรียสารคิดเปนรอยละ 3-12 (สุพล ตัน

สุวรรณ, 2540) สวนบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณอินทรียสารคิดเปนปริมาณเฉลี่ย
รอยละ 5.22 (ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537)
4.ความหนาแนนของอนุภาคดิน (Bulk density)
ในประเทศไทยยังไมพบรายงานการศึกษาเรื่องนี้ในหอยแครงเชนเดียวกัน ทราบ
เพียงแตวาความหนาแนนของอนุภาคดินจะลดลงเมื่อตะกอนดินถูกรบกวน หอยแครงจะเลือกพื้น
ผิวที่มีความหนาแนนอนุภาคดินต่ํา จากการศึกษาที่ผานมาพบวา หอยแครงมักอาศัยอยูในหาดเลน
ใกลกับปาชายเลนแตมักไมพบวาอาศัยอยูในปาชายเลน (Broom, 1985) ซึ่งตรงกับการศึกษาของ
Piumsomboon et al. (1999) ในบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบ
หอยสองฝามากในบริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกที่มีอายุนอย
ปกติดินในปาชายเลนจะมี
ปริมาณน้ําในดินต่ํากวาหาดเลนจึงมีความหนาแนนของอนุภาคดินมากกวาหาดเลน สอดคลองกับ
การศึกษาของ Broom (1985) ที่พบวาดินบริเวณหาดเลนมีปริมาณน้ําในดิน (Water content) สูง
ถึงรอยละ 55-65
ค.การตายเพราะปจจัยทางชีวภาพ หรืออื่นๆ
ตัวออนอาจถูกยังยั้งการลงเกาะดวยสัตวชนิดอื่นที่อาศัยอยูกอนเชน Connell และ
Slatyer ในป ค.ศ. 1997 พบวา พวกกินอินทรียสารที่ขุดรูอยู (Burrowing deposit feeders) จะยัง
ยั้งตัวออนของสัตวกลุมอื่น ๆ ที่จะลงเกาะดวยการเปลี่ยนแปลงลักษณะตะกอนดินและมี ความ
สามารถในการครอบครองพื้ น ที่ อ ย า งรวดเร็ ว (Morgan, 2001) Levinton (1978) พบว ากิ จ
กรรมการขุดรูและขับถายของหอยสองฝา Nucula proxima ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํา
ในดิน (Water content) และสิ่งที่ขับถายออกมาจะเปลี่ยนแปลงเนื้อดินจากดินรวนไปเปนทราย
ละเอียดซึ่งอาจสงผลตอการลงเกาะของตัวออนสัตวชนิดอื่นๆที่เคยอาศัยอยูในบริเวณนี้ นอกจากนี้
เมื่อตัวออนลงเกาะแลวอาจตายไดเนื่องจากการลงเกาะในพื้นผิวที่ไมเหมาะสมเชน สัตวพวกกรอง
กิน (Filter feeders) ลงเกาะในหาดเลนอาจตายไดเพราะตะกอนละเอียดอุดตันกลไกการกรองกิน
กระบวนการหลังการลงเกาะ (Postsettlement process)
1.ขึ้นกับผูลงเกาะใหมเอง
ก.ความชุกชุมของผูลงเกาะใหมที่รอด (การตายเพราะปจจัยทางชีวภาพหรืออื่นๆ)
ความชุกชุมของตัวออนที่ลงเกาะใหมเกิดจากความสําเร็จในการเลือกพื้นที่ลงเกาะ
ข.ผลกระทบที่ขึ้นกับความหนาแนน
ความหนาแนนของตัวออนที่ลงเกาะใหมอาจสงผลดีหรือผลเสียตอตนเอง โดยผล
ดีของการลงเกาะอยางหนาแนนคือ ชวยครอบครองพื้นที่และปองกันการรบกวนจากสัตวอื่นที่จะมา

ลงเกาะ เมื่อสัตวโตขึ้นจนถึงวัยเจริญพันธุ ความหนาแนนที่สูงก็จะชวยเพิ่มโอกาสสําเร็จของการ
ปฏิสนธิในกลุมประชากร สวนผลเสียของการลงเกาะอยางหนาแนนคือ เกิดการแกงแยงที่อยูอาศัย
และอาหารทั้งในสัตวชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน อีกทั้งการรวมกลุมกันอาจกอใหเกิดโรคระบาด
และเปนจุดเดนตอผูลา
ค.การกระจายและการถูกนําพาไปยังที่ตาง ๆ
ตั ว อ อ นสั ต ว ท ะเลหน าดิ น บางชนิ ด ที่ ล งเกาะใหม บ ริ เวณพื้ น ที่ อ อ นนุ ม อาจใช
กระแสน้ําเปนตัวการในการอพยพออกจากที่อยูอาศัยเดิม ถาพบวาที่ที่ลงเกาะนั้นไมเหมาะสม ใน
ทางตรงกันขามกระแสน้ําหรือคลื่นที่รุนแรงในบริเวณที่ตัวออนลงเกาะใหม ๆ อาจนําพาใหตัวออน
เคลื่อนยายไปจากบริเวณที่เหมาะสมไดเชน หอยแครงที่ฝงตัวไมลึกในหาดเลนอาจถูกน้ําพัดพาไป
รวมกันในแองหรือที่ต่ําซึ่งเปนที่ที่ไมเหมาะสมได Stanley ในป ค.ศ. 1970 พบวาหอยแครงจึงมัก
อยูบริเวณหาดเลนที่มีคลื่นลมสงบ (ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ, 2537) นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของมวล
น้ําทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการทับถมของตะกอนดิน และในที่สุดก็จะมีผล
กระทบตอการแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดิน กระแสน้ําอาจพัดพามลพิษเขามาสูชุมชนของตัว
ออนที่ลงเกาะใหมทําใหเกิดการตายได ดังนั้นการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําอาจสนับสนุนหรือทําลาย
การสรางกลุมประชากรของตัวออนที่เพิ่งจะลงเกาะได
2.ขึ้นกับสัตวทะเลหนาดินวัยรุนและตัวเต็มวัยที่อยูในบริเวณที่ลงเกาะ
สัตวทะเลหนาดินวัยรุนและตัวเต็มวัยที่อาศัยอยูกอนอาจสงผลดีหรือเสียตอตัวออนที่ลง
เกาะใหม ก ล า วคื อ ในส ว นของผลดี Highsmith ในป ค.ศ. 1982 พบว า ครั ส ตาเซี ย นกลุ ม
Tanaidacean ตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนแปลงลักษณะตะกอนดินซึ่งสงผลใหตัวออน Tanaidacean ที่ลง
เกาะมีอัตรารอดสูง Morgan, 2001) อีกทั้ง Hughes ในป ค.ศ. 1971 พบวาประชากรสัตววัยรุน
และตัวเต็มวัยที่อยูกันอยางไมหนาแนนก็จะสงผลใหตัวออนที่ลงเกาะมีการเติบโตเร็วและสืบพันธุ
ได เร็ ว (Chase and Bailey, 1996) สํ าหรั บ ผลเสี ย Highsmith ในป ค.ศ. 1982 พบว า ครั ส ตา
เซียนกลุม Tanaidacean ตัวเต็มวัยจะกินตัวออนสัตวทะเลชนิดอื่น ๆ ที่ลงเกาะใหมทําใหสัตวชนิด
อื่นไมสามารถสรางกลุมประชากรได (Morgan, 2001) Connell และ Slatyer ในป ค.ศ. 1997 พบ
วา กิจกรรมการกินอาหารและขับถายของหอยสองฝาตัวเต็มวัยจะฝงตัวออนสัตวทะเลหนาดินกลุม
อื่น ๆ ที่ลงเกาะใหม (Morgan, 2001) นอกจากนี้ Watzin ในป ค.ศ. 1986 พบวาทอของสัตว
กลุมที่สรางทอ (Tube burrowers) จะขัดขวางทําใหสัตวกลุมที่อาศัยอยูในดิน (Infauna) เคลื่อนที่
ในดินไดยาก Morgan, 2001)

6. การแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน (Succession)
กลุมสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ (Community) ในที่ใดที่หนึ่งจะถูกแทนที่โดยกลุมใหมอยูเรื่อย
ๆ ถาสภาพแวดลอมของแหลงที่อยูอาศัยเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและการแทนที่กันจะหยุดลงเมื่อกลุม
สิ่งมีชีวิตกลุมสุดทายมีผลทําใหสิ่งแวดลอมของแหลงที่อยูอาศัยนั้น ๆ อยูตัวไมเปลี่ยนแปลงอีกตอ
ไป จึงเรียกกลุมสิ่งมีชีวิตสุดทายที่อยูตัวที่สุดนี้วา กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดหรือกลุมสิ่งมีชีวิตที่อยูตัว
(cilmax community or stable community) กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จนกระทั่งถึงระยะ
สุดนี้คือ การแทนที่ (succession) การแทนที่กันทางนิเวศวิทยามีขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพที่ถาวรนอยไปยังสภาพที่ถาวรมากขึ้นตามลําดับอยางมีระเบียบ (ปรีชา สุวรรณพินิจและ
นงลักษณ สุวรรณพินิจ, 2542)
สภาวการณของขั้นสุด (climax)ของกลุมสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีกลุมสิ่งมีชีวิตซับซอน
2. มีกลุมเดนปรากฎชัดเจน
3. มีผลผลิตทางชีววิทยาสูง
4. มีสภาพแวดลอมอยูตัว
5. แสดงภาวะการรักษาสมดุลสูง หรือมีเสถียรภาพสูง
การแทนทีส่ ามารถแบงไดเปน 2 แบบคือ
1. การแทนที่แบบปฐมภูมิ (Primary succession) เปนการแทนที่ในบริเวณที่แตเดิมไม
เคยมีสิ่งมีชีวิตอยูมากอนเลย ตอมามีกลุมสิ่งมีชีวิตปรากฎขึ้นและมีการแทนที่กันตามลําดับจนได
กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดซึ่งเรียกวา กลุมขั้นสุดปฐมภูมิ (primary climax) การแทนที่แบบปฐมภูมิเชน
จากหาดเลนซึ่งไมมีตนไมผานระยะการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จนกระทั่งถึงระยะขั้นสุดซึ่งเปนชวงที่
เปนปาชายเลน
2. การแทนที่ แบบทุ ติยภูมิ (Secondary succession) เมื่อการแทนที่ชนิดปฐมภูมิหรือ
ระยะขั้นสุดชนิดปฐมภูมิ ถูกทําลายหรือถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเชน ปาชายเลนดั้งเดิมถูกทําลาย
หรือถูกถางเพื่อทํานากุงหรือเหมืองแร ตอมาถูกปลอยทิ้งรางไว พืชตาง ๆ จะเขาไปแทนที่ตาม
ลําดับ ในที่สุดอาจกลับไปเปนปาเหมือนปาชายเลนดั้งเดิมถาถูกทําลายไมมากนัก การเปลี่ยน
แปลงแทนที่แบบนี้เรียกวา การแทนที่แบบทุติยภูมิ กลาวงาย ๆ คือ การแทนที่ที่เกิดในบริเวณที่
เคยมีสิ่งมีชีวิตปรากฎมากอนแลว

กระบวนการแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน
ระยะแรก
สัตวทะเลหนาดินมีความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพต่ํา
สัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species เพิ่มจํานวนมากขึ้นจน
เปนองคประกอบหลัก
สัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species ลดจํานวนลง
ระยะตอมา
สัตวทะเลหนาดินกลุมปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลเพิ่มประชากรเขา
มาแทนที่
สภาพความสมดุลใหม สัตวทะเลหนาดินมีความหลากหลายและมวลชีวภาพสูงใกลเคียงสภาพ
ปาชายเลนธรรมชาติ
ปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปา
ชายเลน
ครัสตาเซียนเปนสัตวทะเลหนาดินที่มีความหลากหลายของชนิดสูงที่สุด
รองลงมาคือหอยและไสเดือนทะเลตามลําดับ
7. การประเมินการเขาสูความสมดุลใหมของปาชายเลน
Odum (1969) ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการประเมิ น สภาวะพั ฒ นา (Development
stage) และสภาวะเขาสูสมดุล (Mature stage) ของระบบนิเวศไว 24 ประการ (ตารางที่ 3) ซึ่ง
หลักเกณฑดังกลาวสามารถนํามาใชประเมินการเขาสูความสมดุลใหมของปาชายเลนได
นอกจากนี้เราสามารถใชสัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนคือ ครัสตา
เซียน หอยและไสเดือนทะเล ในการประเมินการเขาสูสมดุลใหมของปาชายเลนบริเวณตาง ๆ ได
โดยปาชายเลนที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาใกลความสมดุลใหมจะมีสัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเล
หนาดินกลุมหลักใกลเคียงปาชายเลนธรรมชาติ ซึ่งปาชายเลนธรรมชาติทางฝงอาวไทยจะพบสัด
สวนจํานวนชนิดครัสตาเซียน : หอย : ไสเดือนทะเล มีคาประมาณ 2.5 : 1.5 : 1 สวนปา
ชายเลนธรรมชาติทางฝงอันดามันมีคาประมาณ 2.5 : 2.5 : 1

8. บริเวณที่ทําการศึกษา (ปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม)
จังหวัดสมุ ท รสงครามตั้งอยูบริเวณเสน รุงที่ 13°19′- 13°27′ เหนือ 99°56′- 100°35′
ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 260,441.87 ไร หรือประมาณ 416.707 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ทั้งสิ้น 202,290 คน เป นจังหวัดในเขตภาคกลางที่ตั้งอยูแนวชายฝงทะเลอาวไทยมีปาชายเลน
กระจายทั่วไปตามแนวชายฝง ประชาชนประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําสวนซึ่งสวนใหญ
เปนสวนมะพราว สวนที่เหลือประกอบอาชีพทําการประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและอื่น ๆ
(วิ ธ าน สุ ว รรณทั ต , 2543) พื้ น ที่ ทํ า การศึ ก ษาเป น พื้ น ที่ ป า ปลู ก คลองโคน ในบริ เวณหมู ที่ 3
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการฟนฟูและปลูกปา
ชายเลนของจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามไดผานการเปลี่ยนแปลง
ชวงสําคัญมา 3 ชวงคือ ชวงกอนป พ.ศ. 2500 เปนสภาพปาชายเลนธรรมชาติที่สมบูรณจัดเปนปา
สงวนแหงชาติ ชวงที่สองนับตั้งแตป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2533 จัดเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพปาชายเลนมากที่สุด โดยเฉพาะการทํานากุงทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของปาชายเลน
บริเวณนี้ ชวงที่สามเปนชวงของการฟนฟูและการปลูกปาชายเลนซึ่งเริ่มดําเนินการจริงจังตั้งแตป
พ.ศ. 2533 ภายใตการนําของอดีตทานผูวาราชการจังหวัด นายวิธาน สุวรรณทัต ทานผูวาราชการ
จังหวัดคนตอ ๆ มาก็ไดใหการสนับสนุนและดําเนินการสานตอโครงการฟนฟูและปลูกปาชายเลน
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2540)
ปาชายเลนบานคลองโคนแตเดิมมีเนื้อที่ประมาณ 83,900 ไร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณของ
พันธุไมและสัตวน้ํานานาชนิดจนไดจัดเปนปาสงวนแหงชาติแตตอมาไดถูกเพิกถอนทําใหมีการ
บุกเบิกแผวถางปรับปรุงเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินเปนจํานวนมาก ตอมาเมื่อการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ไดแพรหลายเขามาสู จังหวัด สมุทรสงคราม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนถูกปรับเปลี่ยนไปเปนบอเลี้ยง
กุงถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ปาที่เหลือ การบุกเบิกแผวถางยังคงกระทําตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2532 จึง
ยุติเพราะป ญ หาน้ํ าเสี ยจากบ อเลี้ยงกุงที่ปล อยลงสูทะเลทํ าให น้ําทะเลไม สะอาด ผู เลี้ยงกุงจึง
ประสบปญหากุงเติบโตชาและโรคกุงแพรระบาดจนไมสามารถแกไขได ผูเลี้ยงจึงยุติกิจการลง พื้น
ที่นากุงก็ถูกทิ้งใหรกรางไมสามารถใชประโยชนใดได นอกจากนี้การทํานากุงยังสงผลทําใหปริมาณ
สัตวน้ําลดนอยลงไปดวย สัตวน้ําหลายชนิดเชน หอยแครง ปูทะเล กุงเคยตาดํา และปลาบางชนิด
หายไปจากชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม (วิธาน สุวรรณทัต, 2543) ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะฟน
ฟูและปลูกปาชายเลนทดแทนบริเวณหาดเลนงอกใหม โดยหาดเลนงอกใหมบริเวณชายฝงจังหวัด
นี้เปนที่ดอนยื่นออกจากชายฝงลงไปในทะเลหางจากแนวปาชายเลนออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร
เป น เนื้ อที่ ป ระมาณ 15,000 ไร (วิธาน สุ วรรณทั ต, 2543) หาดเลนที่ เกิ ด ขึ้น เป น ผลมาจากการ
หมุนเวียนกระแสน้ําในบริเวณนี้ทําใหเกิดการสะสมและทับถมของตะกอนขึ้นทุกปและเกิดเปนพื้น
ที่งอกใหมในที่สุด การตกทับถมของตะกอนดินบริเวณนี้เกิดจากการพังทะลายของชายฝงทะเลใน

บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ อีกทั้งมีตะกอนจากแมน้ําแมกลอง
ตกทั บ ถมเพิ่ ม เติ ม (อภิ รัก ษ อนั น ต ศิ ริวัฒ นและจิระศัก ดิ์ ชูความดี, 2540) สภาพดิ น ที่ เกิ ดใหม
คอนขางออนตัวและมีน้ําทะเลทวมถึงสม่ําเสมอ ทางจังหวัดไดดําเนินการใหดินเลนงอกใหมนี้เปน
ที่สงวนหวงหามตามกฎหมายรวมทั้งไดรวมกับราษฎรปลูกปาทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและ
นําความอุดมสมบู รณ กลั บมายังชายฝงอีกครั้ง ปจจุบัน โครงการอนุ รัก ษ และปลูกปาชายเลน
บริเวณนี้ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีโดยไมเพียงจะทําใหพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
(ตารางที่ 4 และรูปที่ 2) หากยังชวยเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงและความอุดมสมบูรณ
ของน้ําชายฝงโดยการเพิ่มปริมาณอินทรียสารซึ่งเปนรากฐานสําคัญของหวงโซอาหารในปาชาย
เลน การเพิ่มปริมาณสัตวทะเลหนาดินทําใหปริมาณสัตวน้ําเพิ่มขึ้นดวย ความสําเร็จของการปลูก
และฟนฟู ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามเกิดขึ้นจากความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ปาชายเลนรวมถึงความตั้งใจริงในการรวมมือประสานงานดานการจัดการทรัพยากรปาชายเลน
ของเจาหนาที่-รัฐ ผูนําชาวบานและชาวบานตลอดจนภาคเอกชน นับเปนตนแบบที่ดีในดานการ
ประสานงานการจัดการทรัพยากรปาชายเลน (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2540)

ตารางที่ 4 พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสมุทรสงคราม
ป พ.ศ.
พื้นที่ปาชายเลน (ไร)

พื้นที่ปาปลูกทดแทน (ไร) (3)

2494
83,900 (1)
0
2511
55,624 (1)
0
2518
51,250 (2)
0
0
2522
47,800 (2)
2526
40,000 (1)
0
0
2529
306 (2)
0
2532
1,600 (1)
2534
1,606 (1)
6
2535
1,560
600
2536
5,775 (2)
2537
185
2538
800
400
2539
7,156.25 (2)
2540
150 ( ปลูกซอม )
2541
200
200
2542
3,560 (1)
2544
70
หมายเหตุ ที่มา (1) วิธาน สุวรรณทัต (2543)
(2) จากการสํารวจดวยดาวเทียม (ธงชัย จารุพพัฒนและจิระวรรณ จารุพพัฒน,
2540)
(3) วิธาน สุวรรณทัต (2543)
(-) ไมมีการสํารวจ

บทที่ 2
อุปกรณและวิธีดําเนินการศึกษา
สถานทีศ่ ึกษา
สถานที่ศึกษาอยูในพื้นที่ปาชายเลนคลองแพรกใหญ บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม 7 บริเวณ (รูปที่ 3)
บริเวณที่ 1 AA’ เปนบริเวณหาดเลนดานนอกปาชายเลน เปนบริเวณที่อยูติด
ทะเล บริเวณนี้ไมมีตนไมขนึ้ อยู
บริเวณที่ 2 A
เปนบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนเลนงอกซึ่งชวงกอนป
พ.ศ.2539 เปนพื้นที่หาดเลน พันธุไมที่ปลูกคือ ลําพู Sonneratia caseolaris ชวงที่
ทําการศึกษาปามีอายุ 2-3 ป ในการศึกษาครั้งนี้จะเรียกบริเวณนี้วา ปาปลูกอายุ 3 ป
บริเวณที่ 3 B
เปนบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนเลนงอกซึ่งปลูกเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2537 พันธุไมที่ปลูกคือ แสมขาว Avicennia alba ชวงที่ทําการศึกษาปา
มีอายุ 5-6 ป ในการศึกษาครั้งนี้จะเรียกบริเวณนี้วา ปาปลูกอายุ 6 ป
บริเวณที่ 4 C
เปนบริเวณปาชายเลนธรรมชาติซึ่งแตเดิมเปนแนวปาทีต่ ิดตอ
กับทะเล พันธุไมเดนในบริเวณนี้คือ แสมขาว Avicennia alba ชวงที่ทําการศึกษาปามีอายุ
10-11 ป ในการศึกษาครั้งนี้จะเรียกบริเวณนี้วา ปาธรรมชาติอายุ 11 ป
บริเวณที่ 5 D
เปนปาชายเลนธรรมชาติดานในซึง่ อยูห างจากแนวปาทีต่ ิดตอ
กับแผนดิน 200 เมตร พันธุไมเดนในบริเวณนี้คือ แสมขาว Avicennia alba ชวงที่
ทําการศึกษาปามีอายุมากกวา 21 ป ในการศึกษาครัง้ นี้จะเรียกบริเวณนี้วา ปาธรรมชาติดานใน
บริเวณที่ 6 F
เปนบริเวณชายเลนธรรมชาติที่ติดตอกับแผนดิน บริเวณที่เก็บ
ตัวอยางอยูหางจากแนวปาที่ติดตอกับแผนดิน 30 เมตร พันธุไมเดนในบริเวณนี้คือ แสมขาว
Avicennia alba ชวงที่ทําการศึกษาปามีอายุมากกวา 21 ป ในการศึกษาครั้งนี้จะเรียก
บริเวณนี้วา ปาธรรมชาติ
บริเวณที่ 7 N
เปนปาชายเลนที่ขึ้นทดแทนบนพื้นที่ปาชายเลนที่ถูกถางรางลง
ไปในป พ.ศ.2537 เปนปาที่เกิดขี้นตามกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติมีพันธุไมหลากหลาย
ชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งไมพุมและไมยืนตนชวงที่ทําการศึกษาปามีอายุประมาณ 4-5 ป ใน
การศึกษาครั้งนี้จะเรียกบริเวณนี้วา ปาแทนที่

รูปที่ 2 บริเวณศึกษาตาง ๆ ในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วิธีดําเนินการศึกษา
1. ระยะเวลาในการทําการศึกษา
การศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ กําหนดชวงเวลาการเก็บตัวอยางดังนี้
- ฤดูฝน พ.ศ. 2542 ทําการเก็บตัวอยางในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542
- ฤดูแลง พ.ศ. 2543 ทําการเก็บตัวอยางในเดือน กุมภาพันธ และพฤษภาคม พ.ศ.
2543
- ฤดูฝน พ.ศ. 2543 ทําการเก็บตัวอยางในเดือน กรกฎาคม และ ตุลาคม พ.ศ.
2543
การศึกษาชนิด ความหนาแนน ขนาดลําตนและความสูงของไมในปาชายเลน รวมถึง
ความลาดเอียงของพืน้ ที่ไดทาํ การศึกษา 1 ครั้ง
2. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางและวิเคราะหขอมูล
2.1
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ทําการเก็บตัวอยางสัตวทะเลหนาดินในทุกบริเวณศึกษาโดยใชตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว
(quadrat) ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร วางสุมลงบนพื้นดินในแตละบริเวณศึกษาที่กําหนด
ไวบริเวณละ 4 อัน เก็บสัตวทะเลหนาดินที่มองเห็นในตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว ใสในถุงพลาสติก
แลวขุดดินภายในตารางสี่เหลี่ยมนับสัตวลึกจากผิวดินประมาณ 15 เซนติเมตร นําดินที่ไดใสรวม
ลงในถุงพลาสติกที่เก็บตัวอยางสัตวในตอนแรก จากนั้นใชทอเก็บตัวอยางซึ่งมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 40 เซนติเมตร กดลงบนพื้นดินภายในตาราง
สี่เหลี่ยมนับสัตวที่ ทําการขุดดินชั้นบนออกแลว กดจนลึกสุดความยาวทอและทําการขุดดิน
ภายในทอออกมาใสถุง นําดินมารอนผานตะแกรงที่มีตาขนาด 0.5 มิลลิเมตร จากนั้นนํา
ตัวอยางทั้งหมดซึ่งมีทั้งสัตวทะเลหนาดินและชิ้นสวนตาง ๆ ของพืชมาดองดวยน้ํายาฟอรมาลิน
10 เปอรเซ็นต
นําตัวอยางสัตวทะเลหนาดินที่ไดมาจําแนกชนิดตามวิธีการจากเอกสารในตารางที่ 5
นับจํานวนเพื่อหาความหนาแนน การหามวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง) ของสัตวทะเลหนาดินทําโดย
การใชกระดาษซับตัวอยางสัตวที่เปยกน้ําใหแหงกอนที่จะนําไปชั่งน้ําหนัก เปลี่ยนน้ําหนักเปยก
เปนน้ําหนักแหงจากตารางที่ 6

ตารางที่ 5 เอกสารหลักที่ใชในการจําแนกชนิดสัตวทะเลหนาดิน
กลุมสัตวทะเลหนาดิน
เอกสารหลักที่ใชในการจําแนกชนิด
ครัสตาเซียน
สุรินทร มัจฉาชีพ (2516); เสรี บรรพวิจิตร (2522); ชินวัฒน พิทักษสาลี
(2523); ชูศักดิ์ รุงเรือง (2530); สุพจน แสงมณี (2530); ศุภลักษณ
วิรัชพินทุ (2532); Banner and Banner (1966); Gosner
(1971); Naiyanetr (1998); Arnold (1989)
Habe (1964); Kira (1965); Tantanasiriwong (1978);

หอย
Arnold (1989)

ไสเดือนทะเล

Fauchald (1977); Paul S. Mikkelsen and Robert
W. Virnstein (1982); Arnold (1989)

ตารางที่ 6 น้าํ หนักแหง (คิดเปนรอยละของน้าํ หนักเปยก) ของสัตวทะเลหนาดินกลุม ตาง ๆ
(Tantichodok, 1981; ชาญยุทธ สุดทองคง, 2539; จําลอง โตออน, 2542)
กลุมสัตวทะเลหนาดิน
conversion factor
Sea anemone
Nemertea
Sipuncula
Polychaeta
Crustacea
Gastropoda
Pelecypoda
Fishes
2.2

คา dry weight
12
23
16
18
17
5
4
24

การศึกษาปจจัยสภาวะแวดลอมตาง ๆ ในบริเวณศึกษา

คุณสมบัติของน้ําในคลองและน้ําในดิน
- วัดอุณหภูมิของน้าํ แตละบริเวณศึกษาดวย Sinar Salt Meter Model NS-3P
- วัดความเค็มของน้าํ แตละบริเวณศึกษาดวย Sinar Salt Meter Model NS-3P
- วัดความเปนกรดเปนเบสแตละบริเวณศึกษาดวย pH meter

(1)

(2)
คุณสมบัติของดินตะกอน
เก็บตัวอยางดินขางตารางสี่เหลี่ยมนับสัตวในบริเวณศึกษาที่ผิวดินลึกไมเกิน 15
เซนติเมตร ประมาณ 1 กิโลกรัม นําดินมาผึ่งลมใหแหงสนิทและทําการบดตัวอยางดิน จากนั้น
รอนตัวอยางดินที่บดแลวผานตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร จํานวน 50 กรัม เพื่อนําไปวิเคราะห
หาขนาดอนุภาคตะกอนดิน (grain size) โดยวิธี Hydrometer Method (ณรงค
ชินบุตรและจักรพงษ เจิมศิริ, 2536) และรอนตัวอยางดินที่บดแลวผานตะแกรงขนาดตา 0.5
มิลลิเมตร จํานวน 0.5 กรัม เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณอินทรียสาร (organic content)
โดยวิธี Wet Oxidation ของ Walkley Black (ประไพ ชัยโรจน, 2536) จากนั้น
นําขอมูลขนาดอนุภาคและปริมาณของอินทรียสารในดินมาเปรียบเทียบกันในแตละบริเวณศึกษา
และแตละฤดูกาล
(3) ความลาดเอียงของพื้นที่ปาชายเลน
ศึกษาโดยใชระดับน้ําในสายยางเปนตัววัดระดับความสูงต่ําของพื้นที่ (ณิฏฐารัตน ปภาว
สิทธิ์, 2524; เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, 2529) กําหนดแนวศึกษาตาม line transect
ในบริเวณปาชายเลนทางฝงตะวันตกของคลองแพรกใหญ จากดานในของปาชายเลนที่ติดกับ
แผนดิน ผานบริเวณศึกษาตาง ๆ ออกสูทะเล
(4)
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชในปาชายเลน
นําสวนตาง ๆ ของพืชปาชายเลนในตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว (quadrat) ที่ไดจากการ
เก็บ ตัวอยางสัตวทะเลหนาดินมาแยกออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ รากเหนือดิน (cable roots),
รากฝอย (nutritive roots), กิ่ง (branches), ลําตน (trunk),ใบ (leave), ผล
(fruits), ซากพืช (debris), สาหราย (algae) รากอากาศ (pneumatophores)
และกลาไม (seedlings) จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน
แลวนํามาชั่งน้ําหนักเพื่อหาคามวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง) สวนตาง ๆ ของพืช นําขอมูลที่ไดมาทํา
การเปรียบเทียบในแตละบริเวณศึกษาและแตละฤดูกาล
(5)
ชนิดและความหนาแนนของไมในปาชายเลน
ในแตละบริเวณศึกษากําหนดแปลงนับตัวอยางพืชขนาด 10 x 10 เมตร เก็บขอมูล
ชนิดของไม ขนาดเสนผานศูนยกลาง ความสูงทั้งหมด และความหนาแนนของไม นําขอมูลไป
คํานวณหาความถี่ (frequency) ความหนาแนน (density) ความเดน
(dominance) และคาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index, I.V.I.)

2.3 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลสัตวทะเลหนาดินมาทําการเปรียบเทียบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติ
ของความหนาแนนและมวลชีวภาพในแตละบริเวณศึกษาและแตละฤดูกาล
โดยใชสูตร
การวิเคราะหวาเรียนซ (Analysis of variance; ANOVA) รวมทั้งเปรียบเทียบคา
ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) คาการกระจาย (Evenness)
และคาดัชนีความคลายคลึง (Jaccard’s Similarity Index) ของสัตวทะเลหนาดินที่พบ
ในปาชายเลนแตละบริเวณศึกษาและแตละฤดูกาล (Krebs, 1989) วิเคราะหหาคา
ความสัมพันธของความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินชนิดเดนกับปจจัยสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธ (correlation) เพื่อหาปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการกระจาย
ของสัตวทะเลหนาดินชนิดนั้น
คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index ; H′)
H′ = - Σ (ni/N) ln (ni/N)
เมื่อ H′ = คาดัชนีความหลากหลาย
ni = จํานวนสัตวทะเลหนาดินแตละชนิด
N = จํานวนสัตวทะเลหนาดินทัง้ หมด
คาการกระจาย (Evenness ; J′)
J′ = H′ / H′max
เมื่อ J′
= คาการกระจาย Evenness
H′
= คาดัชนีความหลากหลาย (ShannonWiener Index)
H′max
= คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener
Index) สูงสุดที่หาไดจากสูตร H′max = ln S
เมื่อ S เทากับจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดิน

คาดัชนีความคลายคลึง
S = 2C / (A+B)
เมื่อ S = คาดัชนีความคลายคลึง
A = จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินทีพ่ บในบริเวณ A
B = จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินทีพ่ บในบริเวณ B
C = จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินทีพ่ บในบริเวณ A และ
B
วิเคราะหขอมูลชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินในแตละบริเวณศึกษาดวย
วิธี Cluster analysis และแสดงในรูป Dendrogram (Clarke and
Warwick, 1994)
นําขอมูลสัตวทะเลหนาดินไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในบริเวณเดียวกันที่ผานมาเพื่อ
สรุปรูปแบบการสรางกลุมประชากรและการแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินและระยะเวลาในการฟนฟู
กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
1. ชนิดและการกระจายของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
จากการศึกษาชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนบานคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญจํานวนทั้งสิ้น 105 ชนิด ประกอบดวย
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมตาง ๆ 11 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม (Nematodes), หนอนถั่ว
(Sipunculids), หนอนตั ว แบน (Platyhelminthes), ไส เดื อ นตั ว กลม (Oligochaetes), ไส เดื อ น
ทะเล (Polychaetes), แมงดาทะเล (Xiphosurans), ครั ส ตาเซี ย น (Crustacean), หอยฝาเดี ย ว
(Gastropods), หอยสองฝา (Bivalves), ปลา (Pices) และแมลง (Insects) ดังแสดงในตารางที่ 7
ลักษณะของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบางกลุมแสดงในรูปที่ 4 - 5 สําหรับชนิดและการกระจาย
ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละบริเวณมีรายละเอียดดังนี้
ก. บริเวณหาดเลน
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณหาดเลนจํานวน 41 ชนิด
ประกอบดวยสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ 7 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม, ไสเดือนตัวกลม, ไสเดือน
ทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียว, หอยสองฝาและแมลง โดยพบวาไสเดือนทะเลเปนกลุมสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 36.59 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมครัสตาเซียนและหอยสองฝา โดยพบรอยละ 24.39
และ 14.63 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องคประกอบชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในแต
ละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณ
หาดเลนมีคาประมาณ 2 : 1 : 3
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน (dominant species) ในบริเวณหาดเลนได
แก ไส เดื อ นทะเลชนิ ด Nephthys sp., Sigambra sp., Sabellidae sp.1, Prionospio sp.1 และ
Sternaspid scutata ครั ส ตาเซี ย นกลุ ม Gammaridean และ Tanaidacean ชนิ ด Apseudes
sapensis Chilton, 1926 ปู ก ระดุ ม ชนิ ด Philyra sp. และปู ก า มหั ก ชนิ ด Macrophthalmus
teschi Kemp, 1919 หอยฝาเดี ย วชนิ ด Nassa spp. หอยสองฝาชนิ ด Leptomya sp., Tellina
(Moerella) sp. และ Pelecyora gouldi
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ปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata
(Adams & White, 1848)

ปูแสม Sarmatium germaini
(A. Milne Edwards, 1868)

กั้งตั๊กแตน Erugosquilla woodmansoni

หอยสองฝา Pelecyora gouldi

ปูแสม Sesarma (Chiromantes) eumolpe
De Man, 1895

ปูแสมMetaplax elegans De Man, 1888

แมงดาถวย Carcinoscorpius rotundicauda

หอยแครง Anadara granosa

รูปที่ 4 ลักษณะสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมปูและหอยสองฝาที่พบบริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
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หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp.

หอยฝาเดียว Melampus siamensis

ไสเดือนทะเล Nephthys sp.

หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula

ไสเดือนทะเล Sabellidae sp.1

ไสเดือนทะเล Namalcastis sp.

ไสเดือนตัวกลม (Oligochaetes)
ตัวออนแมลงชนิด Dolochopodidae sp.1
รูปที่ 5 ลักษณะสัตวทะเลหนาดินกลุมหอย ไสเดือนทะเลและอื่น ๆ ที่พบบริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
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ข. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ
3 ป จํานวน 61 ชนิด ซึ่งบริเวณนี้มีจํานวนชนิดมากกวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกชวงฤดูกาล สัตวทะเล
หน าดิ น ที่ พ บประกอบด ว ย 10 กลุ ม ได แ ก หนอนตั ว กลม, หนอนตั ว แบน, ไส เดื อ นตั ว กลม,
ไสเดือนทะเล, แมงดาทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียว, หอยสองฝา, ปลา และแมลง โดยพบวาครัส
ตาเซียนเปนกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 29.51 ของ
จํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนทะเลและหอย
สองฝา โดยพบรอยละ 26.23 และ 11.48 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องคประกอบชนิดของสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณปา
ชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป มีคาประมาณ 3.5 : 1 : 3
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน ในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป
ได แ ก ไ ส เดื อ น ท ะ เล Nephthys sp., Sabellidae sp.1, Prionospio sp.1 แ ล ะ Sternaspid
scutata Gammaridean แ ล ะ Tanaidacean ช นิ ด Apseudes sapensis ปู ก า ม หั ก
Macrophthalmus teschi และ Macrophthalmus (Tasmanoplax) sp.2 หอยสีแดง Assiminea
(Ovassiminea) brevicula Pfeiffer, 1885 และหอยฝาเดียว Nassa spp. หอยสองฝา Leptomya
sp., Tellina (Moerella) sp. และ Pelecyora gouldi และตัวออนแมลง Dolochopodidae sp.1
ค. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6
ป จํ านวน 57 ชนิ ด ประกอบด ว ยสั ต ว ท ะเลหน าดิ น ขนาดใหญ 8 กลุ ม ได แ ก หนอนตั ว กลม,
ไสเดือนตัวกลม, ไสเดือนทะเล, แมงดาทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียว, หอยสองฝาและแมลง
โดยพบวาไสเดือนทะเลเปนกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 29.82 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมครัสตา
เซี ย นและหอยฝาเดี ย ว โดยพบร อ ยละ 22.81 และ 10.53 ตามลํ า ดั บ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 องค
ประกอบชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณปา
ชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป มีคาประมาณ 2 : 1 : 3
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดนในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
ได แ ก ห น อ น ตั ว ก ล ม (nematodes), ไส เดื อ น ตั วก ล ม (Oligochaetes), ไส เดื อ น ท ะ เล
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Heteromastides sp., Mediomastus sp.3, Namalcastis sp. แ ล ะ Sabellidae sp.1 เพ รี ย ง
Balanus sp. Isopod ชนิ ด Cyathura carinata และ Tanaidacean ชนิ ด Apseudes sapensis
กุ งดีด ขั น Alpheus euphrosyne euphrosyne ปู กามดาบ Uca (Deltuca) forcipata (Adams &
White, 1848) หอยสี แ ดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula และหอยฝาเดี ย ว Neritina
(Dostia) violacea และตัวอ อนแมลง Dolochopodidae sp.1, Diptera larva sp.1 และ Diptera
pupa sp.1
ง. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11
ป จํานวน 46 ชนิด ประกอบดวยสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ 7 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม, หนอน
ถั่ว, ไสเดือนตัวกลม, ไสเดือนทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียวและแมลง โดยพบวาครัสตาเซียน
เปนกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 28.26 ของจํานวน
ชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนทะเลและหอยฝาเดียว
โดยพบรอยละ 17.39 และ 13.04 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องคประกอบชนิดของสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณปา
ชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป มีคาประมาณ 2 : 1 : 1.5
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน (dominant species) ในบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติ อ ายุ 11 ป ได แ ก หนอนตั ว กลม (Nematodes), ไส เดื อ นตั ว กลม (Oligochaetes),
ไ ส เดื อ น ท ะ เล ช นิ ด Heteromastides sp., Mastobranchus sp., Mediomastus sp.3,
Namalcastis sp. เพรี ย งชนิ ด Balanus sp. ปู แ สมชนิ ด Metaplax elegans De Man, 1888 ปู
กามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata หอยสีแดงชนิด Assiminea (Ovassiminea) brevicula
และตัวออนแมลงชนิด Dolochopodidae sp.1
จ. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานใน
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานใน
จํานวน 40 ชนิด ซึ่งพบวามีจํานวนชนิดนอยกวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกชวงฤดูกาล สัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบประกอบดวย 8 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม, หนอนถั่ว, หนอนตัวแบน, ไสเดือนตัว
กลม, ไสเดือนทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียวและแมลง โดยพบวาครัสตาเซียนเปนกลุมสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 22.50 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนา
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ดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมหอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล โดยพบรอยละ 25.00
และ 12.50 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องคประกอบชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญใน
แตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติดานในมีคาประมาณ 2 : 2 : 1
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน (dominant species) ในบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติดานในไดแก หนอนตัวกลม (Nematodes), หนอนถั่วชนิด Sipunculus sp., ไสเดือนตัว
ก ล ม (Oligochaetes), ไ ส เดื อ น ท ะ เล ช นิ ด Heteromastides sp., Mastobranchus sp.,
Mediomastus sp.3 แ ล ะ Namalcastis sp. ปู แ ส ม ช นิ ด Sarmatium germaini (A. Milne
Edwards, 1868) ปู ก าม ด าบ ช นิ ด Uca (Deltuca) forcipata ห อ ยสี แ ด งช นิ ด Assiminea
(Ovassiminea) brevicula และตั ว อ อ นแมลงชนิ ด Dolochopodidae sp.1 และ Diptera larva
sp.1
ฉ. บริเวณปาธรรมชาติ
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาธรรมชาติจํานวน 43 ชนิด
ประกอบดวยสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ 7 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม, หนอนถั่ว, ไสเดือนตัวกลม
, ไสเดือนทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียวและแมลง โดยพบวาครัสตาเซียนเปนกลุมสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 25.58 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนทะเลและหอยฝาเดียว โดยพบรอยละ 18.60
และ 16.28 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องคประกอบชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในแต
ละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณ
ปาธรรมชาติ มีคาประมาณ 1.5 : 1 : 1
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน (dominant species) ในบริเวณปาธรรม
ชาติ ได แ ก หนอนตั ว กลม (Nematodes), หนอนถั่ ว ชนิ ด Sipunculus sp., ไส เดื อ นตั ว กลม
(Oligochaetes), ปู แ สมชนิ ด Sesarma (Chiromantes) eumolpe De Man, 1895 ปู ก า มดาบ
ชนิ ด Uca (Deltuca) forcipata หอยสี แ ดงชนิ ด Assiminea (Ovassiminea) brevicula หอยฝา
เดียวชนิด Melampus siamensis ตัวออนแมลงชนิด Dolochopodidae sp.1 และ Diptera larva
sp.1
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ช. บริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
จากการศึกษาพบชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณปาชายเลนที่เกิดจาก
กระบวนการแทนที่ จํานวน 42 ชนิ ด ประกอบด วยสั ต วท ะเลหน าดิ น ขนาดใหญ 8 กลุม ได แ ก
หนอนตัวกลม, หนอนถั่ว, ไสเดือนตัวกลม, ไสเดือนทะเล, ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียว, หอยสองฝา
และแมลง โดยพบวาครัสตาเซียนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนเทา
กันคือ รอยละ 23.81 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุม
ไสเดือนทะเลและหอยฝาเดียว โดยพบรอยละ 21.43 และ 14.29 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 องค
ประกอบชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกัน
สําหรับสัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน : หอยฝาเดียว : ไสเดือนทะเล บริเวณปา
ชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่มีคาประมาณ 1.5 : 1 : 1.5
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดน (dominant species) ในบริเวณปาชายเลน
ที่ เ กิ ด จากกระบวน การแทน ที่ ได แ ก ห น อน ถั่ ว ชนิ ด Sipunculus sp., ไส เ ดื อ น ตั ว กลม
(Oligochaetes), ไ ส เดื อ น ท ะ เล ช นิ ด Heteromastides sp., Mastobranchus sp. แ ล ะ
Namalcastis sp ปู แ ส ม ช นิ ด Sesarma (Chiromantes) eumolpe ปู ก าม ด าบ ช นิ ด Uca
(Deltuca) forcipata หอยสี แ ดงชนิ ด Assiminea (Ovassiminea) brevicula หอยฝาเดี ย วชนิ ด
Melampus siamensis และ Fairbankia cochinchinensis ตัวออนแมลงชนิด Dolochopodidae
sp.1
ชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในบริเวณนี้สวนใหญคลายคลึงกับบริเวณปา
ชายเลนธรรมชาติ ยกเวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ 2 ชนิดที่จะพบเฉพาะบริเวณนี้เทานั้นคือ
ไสเดือนทะเลชนิด Pulliella sp. และ Syllinae sp.1 นอกจากนี้ยังพบหอยสองฝาชนิด Tellina
(Moerella) sp. ซึ่งพบเฉพาะบริเวณหาดเลน, ปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป และ 6 ป ไดในบริเวณนี้ดวย
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2. ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
จากการศึกษาความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนบานคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 1,380.00 + 328.04 ตัว/ตารางเมตร
และความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ทั้งในบริเวณศึกษาและฤดูกาล สําหรับความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่
พบในแตละบริเวณศึกษามีรายละเอียดดังนี้
ก. บริเวณหาดเลน
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดเลน
เทากับ 3,230.00 + 1,728.60 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งบริเวณนี้มีความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินสูง
กวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกฤดูกาล โดยไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนา
แนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 59.00 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ ที่พบทั้ง
หมด รองลงมาเปนกลุมหอยสองฝา มีอัตราสวนรอยละ 36.28 ดังแสดงในรูปที่ 7 สํ าหรับการ
ทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
ในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณหาดเลนคือ ไสเดือนทะเล
ชนิ ด Sabellidae sp.1 พบรอยละ 38.16 ของจํานวนสัตวท ะเลหนาดิน ขนาดใหญ ที่พบทั้ งหมด
โดยมีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 739.60 + 391.07 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาไดแก หอยสองฝา
Tellina (Moerella) sp. พบรอยละ 22.80 มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 442.00 + 394.00 ตัว/ตา
รางเมตร และไสเดือนทะเลชนิด Sternaspid scutata พบรอยละ 11.52 มีความหนาแนนเฉลี่ยเทา
กับ 223.20 + 88.47 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ข. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ปลูก ทดแทนอายุ 3 ป เท ากับ 2,501.00 + 1,023.70 ตัว/ตารางเมตร โดยไส เดือนทะเลเปน สัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 40.02 ของจํานวน
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมครัสตาเซียนและหอยสองฝา มีอัตรา
สวนรอยละ 31.60 และ 18.01 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 สําหรับการทดสอบความแตกตาง
และนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวา
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 3 ปคือ ไสเดือนทะเลชนิด Sabellidae sp.1 พบรอยละ 29.12 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 437.00 + 213.40 ตัว/ตารางเมตร รอง
ลงมาไดแก ครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean ชนิด Apseudes sapensis พบรอยละ 24.60 มีความ
หนาแนนเฉลี่ยเทากับ 369.20 + 200.99 ตัว/ตารางเมตร และหอยสองฝาชนิด Tellina (Moerella)
sp. พบรอยละ 14.29 มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 214.40 + 197.68 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ
ค. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 6 ป เทากับ 1,117.00 + 382.70 ตัว/ตารางเมตร โดยไสเดือนตัวกลมซึ่งจัดอยูใน
สัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ เปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 59.62 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุม
หอยฝาเดียวและครัสตาเซียน มีอัตราสวนรอยละ 12.92 และ 11.46 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7
สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 6 ป คือ ไสเดือนตัวกลม (Oligochaete – unidentified sp.) พบรอยละ 59.62 ของจํานวนสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 399.60 + 178.85 ตัว/ตา
รางเมตร
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ง. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติ อายุ 11 ป เทากับ 554.00 + 84.43 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งบริเวณนี้มีความหนาแนนของสัตว
ทะเลหนาดินต่ํากวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกฤดูกาล โดยหอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 37.82 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมครัสตาเซียน มีอัตราสวนรอยละ 28.44 ดังแสดงในรูปที่ 7
สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ
11 ป คื อ หอยสี แ ดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula พบร อ ยละ 33.67 ของจํ านวนสั ต ว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ย 112.00 + 29.81 ตัว/ตารางเมตร
รองลงมาไดแก เพรียงชนิด Balanus sp. พบรอยละ 15.03
จ. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานใน
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติดานใน เทากับ 735.00 + 56.04 ตัว/ตารางเมตร โดยหอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 37.91 ของจํานวนสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมสัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ คือ ไสเดือนตัวกลมและ
หนอนตัวกลม มีอัตราสวนรอยละ 18.19 และ 15.78 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 สําหรับการ
ทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
ในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติดาน
ใน คือ หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula พบรอยละ 35.65 ของจํานวนสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ย 157.20 + 48.53 ตัว/ตารางเมตร รองลง
มาไดแก ไสเดือนตัวกลม (Oligochaete – unidentified sp.) พบรอยละ 18.19 มีความหนาแนน
เฉลี่ยเทากับ 80.80 + 40.63 ตัว/ตารางเมตร และหนอนตัวกลม พบรอยละ 15.78 มีความหนาแนน
เฉลี่ยเทากับ 69.60 + 51.39 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ฉ. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติ เทากับ 839.00 + 87.36 ตัว/ตารางเมตร โดยหอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญ ที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 46.05 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนตัวกลมและไสเดือนทะเล มีอัตราสวนรอยละ
23.32 และ 12.12 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญ
ทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตก
ตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ คือ
หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula พบรอยละ 41.16 ของจํานวนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ย 207.20 + 45.98 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาได
แก ไสเดือนตัวกลม (Oligochaete – unidentified sp.) พบรอยละ 23.32 มีความหนาแนนเฉลี่ยเทา
กับ 117.40 + 78.74 ตัว/ตารางเมตร และไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp. พบรอยละ 9.85 มี
ความหนาแนนเฉลี่ย 49.60 + 19.55 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ
ช. บริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
จากการศึกษาพบความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลน
ที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ เทากับ 684.00 + 144.22 ตัว/ตารางเมตร โดยหอยฝาเดียวเปนสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 45.57 ของจํานวน
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนทะเลและไสเดือนตัวกลม มี
อัตราสวนรอยละ 16.52 และ 14.81 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 สําหรับการทดสอบความแตก
ตางและนัยสําคัญทางสถิติของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบ
วาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่
8
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนที่เกิดจาก
กระบวนการแทนที่คือ หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula พบรอยละ 23.93 ของ
จํานวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีความหนาแนนเฉลี่ย 98.20 + 36.47 ตัว/ตา
รางเมตร รองลงมาไดแก ไสเดือนตัวกลม (Oligochaete – unidentified sp.) และหอยฝาเดียวชนิด
Melampus siamensis พบรอยละ 14.81 และ 14.13 ตามลําดับ
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3. มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
จากการศึกษามวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณปาชาย
เลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเทา
กับ 6.39 + 0.82 กรัม/ตารางเมตร สําหรับมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ ที่พบใน
บริเวณศึกษาตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในบริเวณศึกษา
และฤดูกาล มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละบริเวณศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้
ก. บริเวณหาดเลน
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
หาดเลนเทากับ 11.67 + 2.55 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งบริเวณนี้มีมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินสูง
กวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกฤดูกาลเนื่องจาก หอยสองฝาชนิด Pelecyora gouldi มีมวลชีวภาพสูงทุกฤดู
กาล หอยสองฝาเปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 69.03 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบ
ความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีวภาพสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดู
กาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตา
รางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณหาดเลนคือ หอยสองฝาชนิด
Pelecyora gouldi ซึ่งมีมวลชีวภาพเปนรอยละ 58.51 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้ง
หมด โดยมี มวลชีวภาพเฉลี่ย 4.10 + 0.64 กรัม /ตารางเมตร รองลงมาไดแก ไสเดือนทะเลชนิ ด
Sternaspid scutata มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 8.60 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.60 + 0.24 กรัม/ตาราง
เมตร และไสเดือนทะเลชนิด Sabellidae sp.1 มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 8.34 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย
0.58 + 0.37 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ข. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป

จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป เทากับ 6.28 + 0.80 กรัม/ตารางเมตร โดยครัสตาเซียนเปนสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 46.68 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
ทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมหอยสองฝาและไสเดือนทะเล เปนรอยละ 20.76 และ 18.00 ตามลําดับ
ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีวภาพสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป คือ
ปูกามหักชนิด Macrophthalmus teschi มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 34.74 ของสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.31 + 0.72 กรัม/ตารางเมตร รองลงมาไดแก หอย
สองฝาชนิด Pelecyora gouldi มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 16.54 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.60 + 0.11
กรัม/ตารางเมตร และไสเดือนทะเลชนิด Sabellidae sp.1 มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 13.61 มีมวล
ชีวภาพเฉลี่ย 0.51 + 0.40 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
ค. บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป เทากับ 3.67 + 1.38 กรัม/ตารางเมตร โดยครัสตาเซียนเปนสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 57.49 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
ทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมไสเดือนตัวกลมและหอยฝาเดียว เปนรอยละ 22.34 และ 9.99 ตามลําดับ
ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีวภาพสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป คือ
ปูกามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 28.46 ของสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญ ที่ พ บทั้ งหมด โดยมี มวลชีวภาพเฉลี่ ย 0.63 + 0.39 กรัม /ตารางเมตร รองลงมาไดแ ก
ไสเดือนตัวกลมมีมวลชีวภาพเปนรอยละ 22.34 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.49 + 0.48 กรัม/ตารางเมตร
และปู แ สมชนิ ด Metaplax elegans มี ม วลชี ว ภาพเป น ร อ ยละ 8.28 มี ม วลชี ว ภาพเฉลี่ ย 0.18 +
0.09 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ง. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป เทากับ 6.42 + 1.62 กรัม/ตารางเมตร โดยครัสตาเซียนเปนสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 90.39 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่
พบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีว
ภาพสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีว
ภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11
ป คือ ปู แสมชนิ ด Sarmatium germaini มีมวลชีวภาพเปน รอยละ 41.95 ของสั ตวท ะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.62 + 1.13 กรัม/ตารางเมตร รองลงมาไดแก ปู
กามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 19.51 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.75
+ 0.29 กรัม/ตารางเมตร และเพรียงชนิด Balanus sp. มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 13.84 มีมวลชีว
ภาพเฉลี่ย 0.53 + 0.17 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
จ. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานใน
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติดานใน เทากับ 3.48 + 0.26 กรัม/ตารางเมตร บริเวณนี้เปนบริเวณที่มีมวลชีว
ภาพต่ํากวาบริเวณอื่น ๆ เกือบทุกฤดูกาล ครัสตาเซียนเป นสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีองค
ประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 73.88 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด ดังแสดงในรูป
ที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีวภาพสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานใน
คือ ปูกามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 43.50 ของสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.91 + 0.19 กรัม/ตารางเมตร รองลงมาไดแก
หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 19.69 มีมวลชีวภาพ
เฉลี่ย 0.41 + 0.23 กรัม/ตารางเมตร และปูแสมชนิด Sarmatium germaini มีมวลชีวภาพเปนรอย
ละ 17.87 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.37 + 0.08 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ฉ. บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติ เทากับ 5.47 + 1.65 กรัม/ตารางเมตร โดยครัสตาเซียนเปนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 75.06 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้ง
หมด ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติของมวลชีวภาพ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มวลชีวภาพ
ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีมวลชีวภาพสูงที่สุดในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ คือ ปู
กามดาบชนิ ด Uca (Deltuca) forcipata มีมวลชีวภาพเป น รอยละ 37.16 ของสัตวทะเลหนาดิ น
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.22 + 0.17 กรัม/ตารางเมตร รองลงมาไดแก ปู
แสมชนิด Sarmatium germaini มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 20.83 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.68 + 0.46
กรัม/ตารางเมตร และหอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula มีมวลชีวภาพเปนรอยละ
18.57 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.61 + 0.16 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
ช. บริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
จากการศึกษาพบมวลชีวภาพเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ (น้ําหนักแหง) บริเวณ
ปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่เทากับ 7.75 + 2.64 กรัม/ตารางเมตร โดยครัสตาเซียนเปน
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่มีองคประกอบมากที่สุด เปนรอยละ 67.23 ของสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญที่พบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทาง
สถิติของมวลชีวภาพสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละฤดูกาลพบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแสดงในตารางที่ 9
สั ต ว ท ะเลหน าดิ น ขนาดใหญ ที่ มี ม วลชี ว ภาพสู ง ที่ สุ ด ในบริ เวณป าชายเลนที่ เกิ ด จาก
กระบวนการแทนที่ คือ ปูแสม Sesarma (Parasesarma) lanchesteri มีมวลชีวภาพเปนรอยละ
35.68 ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด โดยมีมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.66 + 1.60 กรัม/ตา
รางเมตร รองลงมาไดแก ปูกามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata มีมวลชีวภาพเปนรอยละ 18.74
มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.87 + 0.16 กรัม/ตารางเมตร และไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp. มีมวล
ชีวภาพเปนรอยละ 16.98 มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.79 + 0.30 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ
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ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index ; H’) และคาการกระจาย (Evenness ; J’)
1. ดัชนีความหลากหลาย (H’) และคาการกระจาย (J’) ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ที่พบในบริเวณตาง ๆ
จากการวิเคราะหดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ที่พบในพื้นที่ศึกษาตาง ๆ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (ตารางที่ 10) พบ
วาดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายในแตละบริเวณศึกษาและแตละฤดูกาลมีคาสูงใกลเคียง
กันคือ ดัชนีความหลากหลายมีคาอยูในชวง 1.80 – 2.28 และคาการกระจายมีคาอยูในชวง 0.54 0.68 เมื่อพิจารณาบริเวณปาธรรมชาติทั้ง 4 บริเวณคือ ปาธรรมชาติอายุ 11 ป ปาธรรมชาติดานใน
ปาธรรมชาติและปาแทนที่ พบวามีคาดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายสูงกวาบริเวณหาด
เลน ปาปลูกอายุ 3 ป และปาปลูกอายุ 6 ป เล็กนอยเนื่องจาก บริเวณปาธรรมชาติพบจํานวนชนิด
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญสูงและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินแตละชนิดมีคาสูงใกล
เคียงกัน สวนบริเวณหาดเลนและปาปลูกพบสัตวทะเลหนาดินบางชนิดเพิ่มจํานวนสูงมากจนเปน
กลุมเดนเชน ไสเดือนทะเล Sabellidae sp.1 หอยสองฝาชนิด Tellina (Moerella) sp. และครัส
ตาเซียนกลุม Tanaidacean ชนิด Apseudes sapensis
2. ดัชนีความหลากหลาย (H’) และคาการกระจาย (J’) ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
กลุมที่พบมาก (ครัสตาเซียน, หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล) ในบริเวณปาชายเลน
จากการวิเคราะหดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายของกลุมครัสตาเซียนบริเวณปา
ชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (ตารางที่ 10) พบวาดัชนีความหลากหลายและคาการ
กระจายของกลุมครัสตาเซียนในแตละบริเวณศึกษาและแตละฤดูกาลมีคาสูงใกลเคียงกันคือ คาดัชนี
ความหลากหลายมีคาอยูในชวง 0.93 – 1.68 และคาการกระจายมีคาอยูในชวง 0.48 - 0.82
จากการวิเคราะหดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายของกลุมหอยฝาเดียวบริเวณปา
ชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (ตารางที่ 10) พบวาดัชนีความหลากหลายและคาการ
กระจายของกลุมหอยฝาเดียวมีคาใกลเคียงกันเกือบทุกบริเวณศึกษาและทุกฤดูกาลคือ มีคาอยูในชวง
0.32 – 0.48 และ 0.25 - 0.44 ตามลําดับ ยกเวนบริเวณปาแทนที่ซึ่งพบคาดัชนีความหลากหลาย
และคาการกระจายของหอยฝาเดียวสูงกวาบริเวณอื่น ๆ คือ 0.92 + 0.08 และ 0.61 + 0.02 ตาม
ลําดับ เนื่องจากพบหอยฝาเดียวมีความหลากหลายสูงและหอยแตละชนิดมีความหนาแนนสูงใกล
เคียงกัน
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จากการวิเคราะหชนีความหลากหลายและคาการกระจายของกลุมไสเดือนทะเลบริเวณปา
ชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (ตารางที่ 10) พบวาดัชนีความหลากหลายและคาการ
กระจายของกลุมไสเดือนทะเลมีคาใกลเคียงกันในทุกบริเวณศึกษาและทุกฤดูกาลคือ มีคาอยูในชวง
0.77 – 1.83 และ 0.43 - 0.81 ตามลําดับ
ดัชนีความคลายคลึง (Similarity index; S) ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
จากการวิเคราะหคาดัชนีความคลายคลึงของชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญโดยใชขอมูล
ชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาตางๆ บริเวณ
ปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาดัชนี ความคลายคลึงไมมี ความแตกตาง
ระหวางฤดูกาล แตมีความแตกตางระหวางบริเวณศึกษาดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ดัชนีความคลายคลึง (Similarity of Jaccard) ของชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่
พบทั้งหมดระหวางพื้นที่ศึกษาตางๆ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
AA’
A
B
C
D
F
N

AA’
1.00

A
0.63
1.00

B
0.44
0.58
1.00

C
0.34
0.50
0.73
1.00

D
0.22
0.37
0.54
0.78
1.00

F
0.28
0.35
0.54
0.64
0.69
1.00

N
0.30
0.41
0.57
0.64
0.63
0.72
1.00

เมื่อนําขอมูลสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญมาสรางเปน Dendrogram เพื่อทําการจัดกลุม
ความคลายคลึงของประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในพื้นที่ศึกษาตางๆ จะได Dendrogram
ดังรูปที่ 9

1
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ตารางที่ 12 สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่จัดเปนกลุมเดน (characteristic groups) และปจจัยสิ่ง
แวดลอมในแตละบริเวณแหลงอาศัยในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณแหลงอาศัย
ปาธรรมชาติอายุ 11 ป
ปาธรรมชาติดานใน
ปาธรรมชาติและปาแทนที่

สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดน

ปจจัยสิ่งแวดลอม
ความสูงพื้นที่: 249.0-288.0 ซม.
หนอนถั่ว Sipunculus sp.,
ไสเดือนทะเล Namalcastis sp., อุณหภูมิ:25.2-29.5 องศาเซลเซียส
ความเค็ม: 8.4-19.2 psu.
ปูแสม Sarmatium germaini
และ Sesarma
ความเปนกรดเบส: 6.61-8.04
(Chiromantes)eumolpe, ปู
ลักษณะตะกอนดิน:
กามดาบ Uca (Deltuca)
ดินรวนเหนียวปนทราย (ฤดูฝน)
forcipata,
ดินรวนทราย (ฤดูแลง)
หอยสีแดง Assiminea
ปริมาณอินทรียสาร: 2.86–4.69 %
brevicula
มวลชีวภาพพืช: 83.42–366.76 กรัม/ตรม.
หอยฝาเดียว Melampus
พบพืช1-3 ชนิด/หนาแนน 0.11-2.55 ตน/ตรม.
siamensis
ความสูงพื้นที่: 227.0-262.5 ซม.
ปาชายเลนปลูกทดแทน
เพรียงชนิด Balanus sp.,
อายุ 6 ป
อุณหภูมิ:23.8-27.7 องศาเซลเซียส
ไอโซพอดชนิด Cyathura
carinata, ปูแสมชนิด Metaplax ความเค็ม: 8.5-16.2 psu.
elegans และหอยฝาเดียว
ความเปนกรดเบส: 6.75-8.50
Neritina (Dostia) violacea
ลักษณะตะกอนดิน
ดินรวนเหนียวปนทราย (ฤดูฝน)
ดินรวนทราย (ฤดูแลง)
ปริมาณอินทรียสาร: 2.19–3.35 %
มวลชีวภาพพืช: 201.5–258.4 กรัม/ตรม.
พบพืช 2 ชนิด / หนาแนน: 0.04-0.18 ตน/
ตรม.
ความสูงพื้นที่: 189.5-240.0 ซม.
หาดเลนและปาชายเลนปลูก ไสเดือนทะเล Stenaspid
ทดแทนอายุ 3 ป
scutata, Sabellidae sp.1,
อุณหภูมิ: 21.2-30.8 องศาเซลเซียส
Nephthys sp.,Prionospio sp.1, ความเค็ม: 7.6-14.8 psu.
แมงดาทะเล Carcinoscorpius ความเปนกรดเบส: 7.35-8.49
rotundicauda, Tanaidacean
ลักษณะตะกอนดิน:
ชนิด Apseudes sapensis, หอย
ดินรวนทราย (ฤดูแลง)
สองฝา Pelecyora gouldi และ
ดินรวนทราย (ฤดูฝน)
Tellina (Moerella) sp. ปูกามหัก ปริมาณอินทรียสาร: 2.05–2.57 %
Macrophthalmus teschi, หอย มวลชีวภาพพืช: 9.44–32.08 กรัม/ตรม.
ฝาเดียว Nassa spp., หอยแครง
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Anadara granosa

พืช 0.-1 ชนิด ความหนาแนนเทากับ 0.29 ตน/
ตรม.

กลุมที่ 2 คือบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป ซึ่งมีความคลายคลึงกับบริเวณศึกษา
กลุมที่ 1 มากกวากลุมที่ 3 สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดน (characteristic groups) ไดแก
เพรีย งชนิ ด Balanus sp., ไอโซพอดชนิ ด Cyathura carinata, ปู แ สมชนิ ด Metaplax elegans
และหอยฝาเดียว Neritina (Dostia) violacea โดยสัตวทะเลหนาดินกลุมเพรียงมักอาศัยในบริเวณ
ที่มีการทวมถึงของน้ําทะเลอยางสม่ําเสมอ สวนปูแสมชนิด Metaplax elegans และหอยฝาเดียว
Neritina (Dostia) violacea เปนกลุมสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยในปาชายเลนที่ใกลทะเล บริเวณนี้มี
ความสูงของพื้นที่ตั้งแต 227.5-262.5 เซนติเมตรเหนือระดับน้ําทะเลต่ําที่สุดในแมน้ําแมกลอง ทํา
ใหมีการทวมของน้ําทะเลอยางสม่ําเสมอ การผันแปรของอุณหภูมิในบริเวณนี้อยูในชวงแคบคือ
ระหว าง 23.8 - 27.7 องศาเซลเซี ย ส มี ค า ความเป น กรดเบสอยู ใ นช ว ง 6.75 – 8.50 มี ป ริ ม าณ
อินทรียสารในดินอยูในระดับปานกลางถึงสูงซึ่งมีคาอยูในชวง 2.19-3.35 และมีมวลชีวภาพสวน
ตาง ๆ ของพืช อยูในระดับสูงตั้งแต 201.5-258.4 กรัม/ตารางเมตร บริเวณนี้เปนบริเวณที่พบความ
หลากหลายของพันธุไมปานกลางคือ พบพันธุไม 2 ชนิด ไดแก แสมขาวและโกงกางใบเล็ก ซึ่งมี
ความหนาแนนอยูในชวง 0.04-0.18 ตน/ตารางเมตร
กลุ ม ที่ 3 ประกอบดวยบริเวณหาดเลนและป าชายเลนปลูก ทดแทนอายุ 3 ป ซึ่ งมี ค วาม
คลายคลึงกันเทากับ 0.63 สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดน (characteristic groups) ไดแก
ไสเดือนทะเล Stenaspid scutata, Sabellidae sp.1, Nephthys sp., Prionospio sp.1, แมงดา
ทะเล Carcinoscorpius rotundicauda, Tanaidacean ชนิ ด Apseudes sapensis, ปู ก า มหั ก
Macrophthalmus teschi, หอยฝาเดียว Nassa spp., หอยสองฝา Pelecyora gouldi และ Tellina
(Moerella) sp. หอยแครง Anadara granosa โดยสัตวทะเลหนาดินเกือบทั้งหมดที่พบในบริเวณ
นี้ เป น พวกที่ ขุ ด รูฝ งตั ว ในดิน ที่ คอ นขางเหลว บริเวณนี้ เป น บริเวณที่ มี ค วามสู งของพื้ น ที่ ตั้ งแต
189.5-240.0 เซนติ เมตรเหนื อ ระดั บ น้ํ าทะเลต่ํ าที่ สุ ด ในแม น้ํ าแม ก ลอง ซึ่ งเป น บริ เวณที่ ต่ํ ากว า
บริเวณศึกษาอื่น ๆ ทําใหมีการทวมของน้ําทะเลนานที่สุดอีกทั้งลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนทราย
ตลอดทุกฤดูกาลทําใหตะกอนดินไมจับตัวกันและคอนขางเหลว อุณหภูมิมีการผันแปรในชวงกวาง
ระหวาง 21.2 – 30.8 องศาเซลเซียส มีคาความเปนกรดเบสสูงอยูในชวง 7.35 – 8.49 มีปริมาณ
อินทรียสารในดินอยูในระดับปานกลางถึงสูงซึ่งมีคาอยูในชวง 2.05-2.57 และมีมวลชีวภาพสวน
ตาง ๆ ของพืช อยูในระดับต่ําถึงปานกลางตั้งแต 9.44-32.08 กรัม/ตารางเมตร บริเวณนี้เปนบริเวณ
ที่พบความหลากหลายของพันธุไมต่ําคือ บริเวณหาดเลนไมพบพืชเลย สวนบริเวณปาชายเลนปลูก
ทดแทนอายุ 2-3 ป พบพั นธุไมเพี ยง 1 ชนิดคือ ลําพู ซึ่งมีความหนาแนนเทากับ 0.29 ตน/ตาราง
เมตร
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ปจจัยสภาวะแวดลอมในบริเวณปาชายเลน
1.ลักษณะความลาดเอียงของพื้นที่ปาชายเลน
จากการศึกษาลักษณะความลาดเอียงของพื้นที่ในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยทําการศึกษาลักษณะความลาดเอียงผาน 6 บริเวณ
ศึกษาจากดานในของปาชายเลนที่อยูติดกับแผนดินออกสูทะเลไดแก บริเวณปาธรรมชาติ บริเวณปา
ธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติอายุ 11 ป ปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป ปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป และหาด
เลนตามลําดับ และทําการวัดระดับบริเวณปาแทนที่ทางฝงตะวันออกของคลองแพรกใหญเปรียบ
เทียบกับบริเวณปาธรรมชาติที่อยูฝงตรงกันขาม พบวามีระดับเทากับบริเวณปาธรรมชาติที่อยูฝงตรง
ขาม และผลแสดงในรูปที่ 10 พบวาบริเวณหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ปเปนบริเวณที่ต่ํากวาบริเวณ
ศึกษาอื่น ๆ โดยมีความสูงของพื้นที่อยูในชวง 189.5 – 240.0 เซนติเมตร ซึ่งมีชวงการทวมของน้ํา
ทะเลนานประมาณ 15 ชั่วโมงตอวัน สวนบริเวณปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่
เปนบริเวณที่มีความสูงของพื้นที่มากที่สุดอยูในชวง 262.0 – 288.0 เซนติเมตรซึ่งมีชวงการทวม
ของน้ําทะเลนานประมาณ 13 ชั่วโมงตอวัน
2.อุณหภูมิ
จากการศึกษาอุณหภูมิน้ําในคลองและน้ําในดินที่วัดจากบริเวณศึกษาตาง ๆ (ไมมี
ขอมู ล อุณ หภู มิ ข องน้ํ าในคลองและน้ํ าในดิน เดือ นตุล าคม พ.ศ.2542 ซึ่ งเป น ขอ มู ลฤดู ฝน พ.ศ.
2542) พบวา อุณหภูมิของน้ําในคลองและน้ําในดินมีคาอยูในชวง 25.10-32.60 และ 21.20-30.80
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 11 และเมื่อนําอุณหภูมิของน้ําในคลองและน้ําในดินมา
ทําการทดสอบทางสถิติพบวา อุณหภูมิของน้ําในคลองระหวางบริเวณศึกษาและฤดูกาลไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ อุณหภูมิของน้ําในดินแตละบริเวณศึกษาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต
พบวาอุณหภูมิของน้ําในดินบริเวณหาดเลนมีความผันแปรในชวงกวางระหวาง 21.0 – 30.8 องศา
เซลเซียส สวนบริเวณปาปลูกและปาธรรมชาติมีการผันแปรของอุณหภูมิในชวงแคบระหวาง 23.8
– 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ําในดินระหวางฤดูกาลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) คือ อุณ หภูมิของน้ําในดินชวงฤดูแลงสูงกวาชวงฤดูฝน โดยฤดูแลง พ.ศ. 2543
อุณหภูมิของน้ําในดินมีคาอยูในชวง 21.2 – 30.8 องศาเซลเซียส สวนฤดูฝน พ.ศ. 2543 อุณหภูมิ
ของน้ําในดินมีคาอยูในชวง 26.9 – 29.4 องศาเซลเซียส
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3.ความเค็ม
จากการศึกษาความเค็มของน้ําในคลองและน้ําในดินที่วัดจากบริเวณศึกษาตาง ๆ
(ไมมีขอมูลความเค็มของน้ําในคลองและน้ําในดินเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 ซึ่งเปนขอมูลฤดูฝน พ.ศ.
2542) พบวาความเค็มของน้ําในคลองและน้ําในดินมีคาอยูในชวง 7.90-18.20 และ 7.60-19.20
psu. ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 12 และเมื่อนําความเค็มของน้ําในคลองและน้ําในดินมาทําการ
ทดสอบทางสถิติพบวา ความเค็มของน้ําในคลองระหวางบริเวณศึกษาและฤดูกาลไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ ความเค็มของน้ําในดินแตละบริเวณศึกษาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตความเค็ม
ของน้ําในดินระหวางฤดูกาลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) คือ ความเค็ม
ของน้ําในดินชวงฤดูแลงสูงกวาชวงฤดูฝน โดยฤดูแลง พ.ศ. 2543 ความเค็มของน้ําในดินมีคาอยูใน
ช ว ง 13.20 – 19.20 psu.ส ว นฤดู ฝ น พ.ศ. 2543 ความเค็ ม ของน้ํ าในดิ น มี ค าอยู ใ นช ว ง 7.60 –
13.40 psu.
4.ความเปนกรดเบส
จากการศึกษาคาความเปนกรดเบสของน้ําในคลองและน้ําในดินที่วัดจากบริเวณศึกษาตาง
ๆ พบวามีคาอยูในชวง 7.22-10.33 และ 6.61-8.50 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 13 และเมื่อนําคา
ความเปนกรดเบสของน้ําในคลองและน้ําในดินระหวางบริเวณศึกษาและระหวางฤดูกาลมาทดสอบ
ทางสถิติพบวา คาความเปนกรดเบสของน้ําในคลองระหวางบริเวณศึกษาไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ แตคาความเปนกรดเบสของน้ําในคลองระหวางฤดูกาลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) คือ คาความเปนกรดเบสของน้ําในคลองชวงฤดูฝนสูงกวาชวงฤดูแลง โดยคาความ
เปนกรดเบสของน้ําในคลองชวงฤดูฝน พ.ศ. 2542, ฤดูแลง พ.ศ. 2543 และฤดูฝน พ.ศ. 2543 มีคา
อยูในชวง 8.14 – 10.33, 7.22 – 8.28 และ 7.44 – 10.20 ตามลําดับ ความเปนกรดเบสของน้ําใน
ดินระหวางบริเวณศึกษาและฤดูกาลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยคา
ความเปนกรดเบสของน้ําในดินบริเวณปาปลูกอายุ 6 ป ปาธรรมชาติอายุ 11 ป ปาธรรมชาติดานใน
ปาธรรมชาติและปาแทนที่มีคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินอยูในชวง 6.61- 10.33 ซึ่งต่ํากวา
บริเวณหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป ที่มีคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินอยูในชวง 7.35 – 8.49
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดินชวงฤดูฝนสูงกวาฤดูแลงเล็กนอยโดย ความเปนกรดเบสของน้ําใน
ดินชวงฤดูฝน พ.ศ. 2542, ฤดูแลง พ.ศ. 2543 และฤดูฝน พ.ศ. 2543 มีคาอยูในชวง 7.55 – 8.50,
6.61 – 8.49 และ 6.67 – 8.13 ตามลําดับ
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5.ลักษณะของตะกอนดิน
5.1ลักษณะเนื้อดิน (soil texture) และขนาดอนุภาคตะกอนดิน (grain size)
จากการวิเคราะหตัวอยางดินที่ไดจากบริเวณศึกษาตางๆในปาชายเลนพบลักษณะ
เนื้อดิน 2 แบบคือ ดินรวนทราย (Sandy Loam) และดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam)
ลักษณะเนื้อดินบริเวณหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป เปนดินรวนทรายทุกชวงฤดูกาล สวนบริเวณปา
ปลูกทดแทนอายุ 6 ป ปาธรรมชาติอายุ 11 ป ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่
ลักษณะเนื้อดินในชวงฤดูฝนเปนดินรวนเหนียวปนทรายและเปลี่ยนเปนดินรวนทรายในฤดูแลง (รูป
ที่ 14)
สําหรับองคประกอบเนื้อดินซึ่งไดแก อนุภาคดินทราย (sand particle) อนุภาคดิน
ทรายแปง (silt particle) และอนุภาคดินเหนียว (clay particle) พบขนาดอนุภาคดินทราย ดินทราย
แปง และดินเหนียวเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 50.55-69.67, 18.08-27.60 และ11.58-26.79 ตามลําดับ
(ภาคผนวก ตารางที่ 1) เมื่อนําขอมูลขนาดอนุภาคดินมาทําการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญ
ทางสถิติ พบวาอนุภาคดินทราย ดินทรายแปง และดินเหนียวไมมีความแตกตางกันระหวางบริเวณ
ศึกษาแตมีความแตกตางกันระหวางฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
กลาวคือ อนุภาคดินทรายชวงฤดูฝนต่ํากวาชวงฤดูแลง โดยพบอนุภาคดินทรายเฉลี่ยในฤดูฝน พ.ศ.
2542, ฤดูแลง พ.ศ. 2543 และฤดูฝน พ.ศ. 2543 อยูในชวงรอยละ 55.14 – 69.70, 58.24 – 62.73
และ 50.55 - 58.00 ตามลําดับ สวนอนุภาคดินทรายแปงพบวา ชวงฤดูฝนพบอนุภาคดินทรายแปง
ต่ํากวาชวงฤดูแลง โดยพบอนุภาคดินทรายแปงเฉลี่ยในฤดูฝน พ.ศ. 2542, ฤดูแลง พ.ศ. 2543 และ
ฤดูฝน พ.ศ. 2543 อยูในชวงรอยละ 18.08 – 22.94, 23.67 – 26.46 และ 22.57 – 27.60 ตามลําดับ
สําหรับอนุภาคดินเหนียวพบวา ชวงฤดูฝนพบอนุภาคดินเหนียวสูงกวาชวงฤดูแลง โดยพบอนุภาค
ดินเหนียวเฉลี่ยในฤดูฝน พ.ศ. 2542, ฤดูแลง พ.ศ. 2543 และฤดูฝน พ.ศ. 2543 อยูในชวงรอยละ
11.81 – 26.79, 11.58 – 18.10 และ 14.41 – 24.50 ตามลําดับ
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5.2 ปริมาณอินทรียสาร
จากการศึกษาปริมาณอินทรียสารในดินที่ไดจากบริเวณศึกษาตาง ๆ (ตารางที่ 13)
พบวามีปริมาณอินทรียสารเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลางถึงสูงมากเมื่อเทียบกับตารางมาตรฐานบอก
ระดับความสูงต่ําของผลการวิเคราะหดินทางดานเคมีของกรมพัฒนาที่ดิน (ภาคผนวก ตารางที่ 2)
โดยพบปริมาณอินทรียสารอยูในชวงรอยละ 2.05-4.69 (ภาคผนวก ตารางที่ 3) แสดงในรูปที่ 15
และเมื่อนําขอมูลปริมาณอินทรียสารในดินมาทําการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติ
พบวาปริมาณอินทรียสารระหวางบริเวณศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยพบปริมาณอินทรียสารเฉลี่ยสูงสุดในบริเวณปาธรรมชาติเทากับรอยละ 4.17 + 0.30
และต่ําสุดในบริเวณหาดเลนเทากับรอยละ 2.22 + 0.09 แตปริมาณอินทรียสารเฉลี่ยระหวางฤดูกาล
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
นอกจากนี้ยังพบวาปาปลูกทดแทนที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะมีปริมาณ
อินทรียสารในดินเพิ่มขึ้นดวย โดยปาปลูกอายุ 3 และ 6 ป มีปริมาณอินทรียสารในดินเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 2.48 + 0.08 และ 2.84 + 0.34 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 ปริมาณอินทรียสารในดินเฉลี่ย (รอยละ) ในแตละบริเวณศึกษาบริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณศึกษา
ปริมาณอินทรียสารในดินเฉลี่ย (รอยละ)
2.22 + 0.09
หาดเลน
2.48 + 0.08
ปาปลูกอายุ 3 ป
2.84 + 0.34
ปาปลูกอายุ 6 ป
2.96 + 0.08
ปาธรรมชาติอายุ 11 ป
3.96 + 0.13
ปาธรรมชาติดานใน
4.17 + 0.30
ปาธรรมชาติ
3.74 + 0.16
ปาแทนที่
สําหรับความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียสารกับอนุภาคดินทราย ดินทรายแปง
และดิ น เหนี ยว พบวาปริมาณอิ น ทรียสารมี ความสัมพั น ธ กับอนุ ภ าคดิน เหนี ยวอยางมี นั ยสํ าคั ญ
(p<0.05) โดยพบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.47
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6.มวลชีวภาพสวนตางๆของพืชปาชายเลน
จากการศึกษามวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง) สวนตางๆของพืชปาชายเลน (รูปที่ 16) ไดแก ราก
เหนือดิน (cable roots) รากฝอย (nutritive roots) กิ่ง (branches) ลําตน (trunk) ใบ (leave) ผล
(fruits) สาหราย (algae) รากอากาศ (pneumatophores) และกลาไม (seedlings) (ภาคผนวก ตา
รางที่ 4) แตเนื่องจาก มวลชีวภาพของลําตน ผลและสาหรายมีคาต่ําจึงจัดรวมเปนกลุมอื่น ๆ โดย
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชสวนใหญเปนซากพืช รากอากาศและลําตน เมื่อนําขอมูลมวลชีวภาพ
สวนตาง ๆ ของพืชมาทําการทดสอบความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติพบวา มวลชีวภาพสวน
ตาง ๆ ของพืชมีความแตกตางกันระหวางบริเวณศึกษาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) กลาวคือ บริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติทั้งสามบริเวณคือ ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่ มีมวลชีว
ภาพสวนตาง ๆ ของพืชสูงกวาบริเวณหาดเลน ปาปลูกอายุ 3 ป ปาปลูกอายุ 6 ป และปาธรรมชาติ
อายุ 11 ป โดยมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีคาอยูในชวง 170.25 –
340.34 กรัม/ตารางเมตร สวนมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชบริเวณหาดเลน ปาปลูกและปาธรรม
ชาติอายุ 11 ป มีคาอยูในชวง 9.44 – 294.39 กรัม/ตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบวาปาปลูกทดแทน
ที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะมีมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชเพิ่มขึ้นดวย โดยปาปลูกอายุ 3 ป มีมวลชีวภาพ
สวนตาง ๆ ของพืชอยูในชวง 19.36 - 32.08 กรัม/ตารางเมตร และปาปลูกอายุ 6 ป มีมวลชีวภาพ
สวนตาง ๆ ของพืชอยูในชวง 134.30 – 294.39 กรัม/ตารางเมตร
สําหรับความสัมพันธระหวางมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชกับปริมาณอินทรียสาร
พบวามีความสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) โดยพบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
มีคาเทากับ 0.91
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7. โครงสรางปาชายเลน
จากการศึกษาโครงสรางปาชายเลนในพื้นที่ศึกษาตาง ๆ บริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 6 บริเวณคือ ปาปลูกอายุ 3 ป ปาปลูกอายุ 6 ป ปาธรรมชาติอายุ 11
ป ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่ เกี่ยวกับชนิด ความหนาแนน ความสูง และเสน
ผานศูนยกลางของลําตน ทําการวิเคราะหหาความถี่ของพืชแตละชนิดที่พบ (frequency) ความหนา
แนน (density) ความเดน (dominance) และคาดัชนีความสําคัญ (important value index,IVI) พบ
พั น ธุ ไ ม ป าชายเลน ทั้ งสิ้ น 5 ชนิ ด ได แ ก แสมขาว (Avicennnia alba), ลํ า พู (Sonneratia
casiolaris), โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata), เหงือกปลาหมอ (Acanthus sp.) และตะบูน
ดํา (Xylocarpus moluccensis) โดยบริเวณปาธรรมชาติดานในมีความหลากหลายของพันธุไมสูง
ที่สุดคือ 3 ชนิด ไดแก แสมขาว เหงือกปลาหมอและตะบูนดํา รองลงมาไดแก ปาปลูกทดแทนอายุ 6
ป โดยพบพันธุไม 2 ชนิด ไดแก แสมขาวและโกงกางใบเล็ก และบริเวณปาแทนที่พบพันธุไม 2
ชนิดคือ แสมขาวและเหงือกปลาหมอ สวนบริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป พบพันธุไมเพียง 1 ชนิด
คือ ลําพู บริเวณปาธรรมชาติอายุ 11 ป และบริเวณปาธรรมชาติ พบพันธุไมเพียง 1 ชนิด คือ แสม
ขาว
7.1 ความถี่
คาความถี่ของพันธุไมแตละชนิดจะเปนตัวบงชี้การกระจายของพันธุไมชนิดนั้นๆ
ในพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาพบวาแสมขาวเปนพันธุไมที่มีความถี่สูงที่สุด คือพบ 5 บริเวณจาก 6
บริเวณ รองลงมาคือ เหงือกปลาหมอพบ 2 บริเวณจาก 6 บริเวณ ส วนลําพู โกงกางใบเล็ กและ
ตะบูนดํามีคาความถี่ต่ําที่สุดเทากันคือ พบ 1 บริเวณจาก 6 บริเวณ (รูปที่ 17)
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รูปที่ 17 ความถี่ (รอยละ) ของพันธุไมแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด บริเวณปาชายเลน
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
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7.2 ความหนาแนนของพันธุไมทุกขนาดที่พบในบริเวณศึกษา
บริเวณปาธรรมชาติมีความหนาแนนรวมของพันธุไมสูงที่สุด รองลงมาคือ บริเวณ
ปาแทนที่ เทากับ 2.55 และ 0.76 ตน/ตารางเมตร ตามลําดับ สวนบริเวณปาธรรมชาติอายุ 11 ป มี
ความหนาแนนรวมของพันธุไมต่ําที่สุด เทากับ 0.11 ตนตอตารางเมตร (รูปที่ 18)
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รูปที่ 18 ความหนาแนน (ตน /ตารางเมตร) ของพันธุไมแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด
บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
7.3 ความเดนของไมยืนตน
ความเดนเปนตัวบงชี้วาพันธุไมชนิดนั้นมีอิทธิพลตอสังคมพืชบริเวณนั้นมากนอย
เพียงใด ซึ่งคาความเดนในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากผลรวมของพื้นที่หนาตัดลําตนของพันธุไมนั้นๆ
ที่ความสูง 130 เซนติเมตร จากพื้นดิน พบวามีเพียงไมลําพูและแสมขาวที่สามารถคํานวนหาคา
ความเดนไดเนื่องจากเปนไมยืนตน สวนโกงกางใบเล็กและตะบูนดําที่พบเปนลูกไมขนาดเล็กยังไม
สามารถวัดเสนผานศูนยกลางได สวนเหงือกปลาหมอเปนไมพุมขนาดเล็กจึงไมสามารถทําการวัด
เสนผานศูนยกลางไดเชนเดียวกัน จากพื้นที่ศึกษาทั้งหกพบวา แสมขาวเปนพืชที่มีความเดนสูงที่สุด
คือ มีความเดนรวม 9,518.54 ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร ลําพูมีความเดนเทากับ 1,543.42
ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ศึกษาพบวา บริเวณปาธรรม
ชาติมีความเดนของพืชสูงที่สุดเทากับ 2,364.50 ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร รองลงมาคือ
บริเวณปาแทนที่และปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป ซึ่งมีคาใกลเคียงกันเทากับ 2,150.39 และ 2144.38
ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร ตามลําดับ สวนบริเวณปาธรรมชาติอายุ 11 ป มีความเดนของพืช
ต่ําที่สุดคือ 1,229.89 ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร บริเวณปาปลูกอายุ 3 ป ซึ่งพบแตลําพูนั้นมี
ความเดนเทากับ 1,543.48 ตารางเซนติเมตร /100 ตารางเมตร (รูปที่ 19)
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รูปที่ 19 ความเดนของไมยืนตน (ตารางเซนติเมตร/100 ตารางเมตร) ของพันธุไมที่พบในบริเวณ
ศึกษาตาง ๆ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
7.4 คาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index ; I.V.I.)
เปนคาที่จะแสดงใหเห็นถึงภาพพจนทางนิเวศวิทยา (ecological important) ของ
พันธุไมแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษา ซึ่งมีคาตั้งแต 0-300 จากการศึกษาพบวาแสมขาวเปนพันธุ
ไมที่มีคาดัชนีความสําคัญสูงที่สุดเทากับ 218.54 รองลงมาคือ ลําพู เหงือกปลาหมอและตะบูนดํา
ซี่งมีคา 30.91, 23.83 และ 11.44 ตามลําดับ สวนโกงกางใบเล็กเปนพันธุไมที่มีคาดัชนีความสําคัญ
ต่ําที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 10.96 (รูปที่ 20)
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รูปที่ 20 คาดัชนีความสําคัญ (I.V.I.) ของพันธุไมแตละชนิดที่พบในบริเวณศึกษาทั้งหมด บริเวณปา
ชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
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อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
1. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมด
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
สัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมดในบริเวณศึกษาตาง ๆ กับปจจัยสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 14) พบวา
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมดกับอุณหภูมิ ความเค็ม คาความเปนกรดเบสของ
น้ําในดิน อนุภาคดินทราย ดินทรายแปงและดินเหนียว และปริมาณอินทรียสารไมพบวาแสดงความ
สัมพันธกันทางสถิติแตมีแนวโนมวา เมื่ออุณหภูมิของน้ําในดินเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของ
สัตวทะเลหนาดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น เมื่อความเค็มของน้ําในดินเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของสัตว
ทะเลหนาดินทั้งหมดลดลง เมื่อความเปนกรดเบสต่ําจะพบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินที่
พบทั้งหมดลดลง เมื่ออนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด
ลดลง และเมื่อปริมาณอินทรียสารเพิ่มขึ้นจะพบพบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินทั้งหมดลด
ลง ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมดกับมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชพบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม
กลาวคือ เมื่อมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชเพิ่มสูงขึ้นจะพบวาความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินที่พบทั้งหมดลดลง ไสเดือนทะเลเปนกลุมสัตวทะเลหนาดินที่พบวามีความหนาแนนสูงที่สุดซึ่ง
เปนกลุมที่ขุดรูฝงตัวในดินที่คอนขางเหลวและมีรากไมนอยจึงทําใหพบวาความหนาแนนของสัตว
ทะเลหนาดินทั้งหมดมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมวลชีวภาพสวนตางๆของพืช
ตารางที่ 14 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบทั้งหมดกับ
ปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
0.40
อุณหภูมิของน้ําในดิน
-0.38
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
0.37
อนุภาคดินทราย
0.16
อนุภาคดินทรายแปง
0.29
อนุภาคดินเหนียว
-0.31
ปริมาณอินทรียสารในดิน
-0.42
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
-0.49*
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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2. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินกลุมที่พบมาก
(ครัสตาเซียน หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล)
2.1 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
ครัสตาเซียนกับปจจัยสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 15) พบวาความหนาแนนของครัสตาเซียนกับอุณหภูมิ
ของน้ําในดินมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันคือ เมื่ออุณหภูมิของน้ําในดินเพิ่มขึ้นจะพบวาความหนาแนนของครัสตาเซียนเพิ่มขึ้น สวน
ความหนาแนนของครัสตาเซียนกับความเค็มและความเปนกรดเบสของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดิน
ทราย ดินทรายแปงและดินเหนียว ไมพบวาแสดงความสัมพันธกันทางสถิติ สวนความหนาแนน
ของครัสตาเซียนกับมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามคือ เมื่อมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชเพิ่มขึ้น
จะพบวาความหนาแนนของครัสตาเซียนลดลง สวนความหนาแนนของครัสตาเซียนกับปริมาณ
อินทรียสารมีแนวโนมวา เมื่อปริมาณอินทรียสารเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของครัสตาเซียนลด
ลง Tanaidacean เปนครัสตาเซียนกลุมที่มีความหนาแนนสูงที่สุดและเปนกลุมที่พบเฉพาะบริเวณ
หาดเลน ปาปลูกอายุ 3 ป และปาปลูกอายุ 6 ป ซึ่งเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํามากทําใหพบวาความ
หนาแนนกลุมครัสตาเซียนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอุณหภูมิ อีกทั้ง Tanaidacean
เปนกลุมที่ขุดรูฝงตัวในดินที่คอนขางเหลวและมีรากไมนอยจึงทําใหพบวาความหนาแนนของกลุมค
รัสตาเซียนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
ตารางที่ 15 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมครัสตาเซียน
กับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
0.64*
อุณหภูมิของน้ําในดิน
-0.25
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
0.27
อนุภาคดินทราย
0.10
อนุภาคดินทรายแปง
0.21
อนุภาคดินเหนียว
-0.22
ปริมาณอินทรียสารในดิน
-0.42
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
-0.50*
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)\
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2.2 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินกลุมหอยฝาเดียว
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหอยฝาเดียวในบริเวณศึกษาตาง ๆ กับปจจัยสิ่งแวดลอม (ตารางที่
16) พบวาความหนาแนนของหอยฝาเดียวกับคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีความสัมพันธกันในทิศตรงกันขามกลาวคือ เมื่อคาความ
เปนกรดเบสของน้ําในดินต่ําจะพบวาความหนาแนนของหอยฝาเดียวเพิ่มขึ้น สวนความหนาแนน
ของหอยฝาเดียวกับอุณหภูมิและความเค็มของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดินทราย ดินทรายแปงและ
ดินเหนียว ไมพบวาแสดงความสัมพันธกันทางสถิติแตมีแนวโนมวา เมื่ออนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้น
จะพบความหนาแนนของหอยฝาเดียวเพิ่มขึ้น สําหรับความหนาแนนของหอยฝาเดียวกับปริมาณ
อินทรียสารในดินและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.01 และ p<0.01 ตามลําดับ ) โดยมีความสั มพั น ธกัน ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่ อ
ปริมาณอินทรียสารในดินหรือมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชเพิ่มสูงขึ้นจะพบความหนาแนนของ
หอยฝาเดียวเพิ่มขึ้น เนื่องจากหอยฝาเดียวเกือบทุกชนิดที่พบในบริเวณปาชายเลนเปนกลุมที่กิน
อินทรียสาร ดังนั้นจึงพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีว
ภาพสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งสอดคลองกับการพบหอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปา
ชายเลนธรรมชาติที่มีปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชสูง
ตารางที่ 16 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหอยฝาเดียว
กับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
0.13
อุณหภูมิของน้ําในดิน
-0.05
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
-0.45
อนุภาคดินทราย
-0.32
อนุภาคดินทรายแปง
-0.15
อนุภาคดินเหนียว
0.37
ปริมาณอินทรียสารในดิน
0.74**
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
0.63**
หมายเหตุ
** มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
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2.3 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินกลุมไสเดือนทะเล
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมไสเดือนทะเลในบริเวณศึกษาตาง ๆ กับปจจัยสิ่งแวดลอม (ตาราง
ที่ 17) พบวาไสเดือนทะเลมีความสัมพันธกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 และ p<0.01 ตามลําดัย) โดยมีทิศทางตรงกันขามทั้งสองปจจัย
กลาวคือ เมื่อปริมาณอินทรียสารหรือมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชสูงจะพบวาความหนาแนนของ
ไสเดือนทะเลต่ํา สวนความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนทะเลกับอุณหภูมิ ความเค็ม
และความเปนกรดเบสของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดินทราย ดินทรายแปงและดินเหนียว พบวาไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแตมีแนวโนมวา เมื่ออุณหภูมิของน้ําในดินเพิ่มขึ้นจะพบความหนา
แนนของไสเดือนทะเลเพิ่มขึ้น เมื่อความเค็มของน้ําในดินเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของไสเดือน
ทะเลต่ําลง เมื่อความเปนกรดเบสของน้ําในดินต่ําลงจะพบความหนาแนนของกลุมไสเดือนทะเลต่ํา
ลง อนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของไสเดือนทะเลลดลง ไสเดือนทะเลที่พบวามี
ความหนาแน น สู งเป น กลุ มที่ ขุ ด รูฝงตั วในดิน ที่ คอนขางเหลวบริเวณหาดเลนและป าปลู ก ซึ่ งมี
ปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ําจึงทําใหพบวาความหนาแนนของไสเดือน
ทะเลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของ
พืช
ตารางที่ 17 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมไสเดือน
ทะเลกับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
0.37
อุณหภูมิของน้ําในดิน
-0.33
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
0.35
อนุภาคดินทราย
0.18
อนุภาคดินทรายแปง
0.30
อนุภาคดินเหนียว
-0.33
ปริมาณอินทรียสารในดิน
-0.52*
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
-0.58**
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
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3. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิด
เดนในบริเวณปาชายเลน
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเปนชนิดเดนบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัด
สมุ ท รสงคราม ได แ ก ปู ก า มดาบ Uca (Deltuca) forcipata ปู แ สม Sesarma (Chiromantes)
eumolpe หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula และไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis
sp. ซึ่งเปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบไดเกือบทุกบริเวณศึกษาและเกือบทุกครั้งที่ทําการเก็บ
ตัวอยาง และเมื่อนํามาทดสอบความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอมพบรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของปู
กามดาบกับปจจัยสิ่งแวดลอมในปาชายเลน (ตารางที่ 18) พบวาความหนาแนนของปูชนิดนี้มีความ
สั ม พั น ธ กั บ ค าความเป น กรดเบสของน้ํ าในดิ น อยางมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) โดยมี ค วาม
สัมพันธในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือเมื่อคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินต่ําจะพบความหนา
แน นของปูกามดาบ U. (D.) forcipata เพิ่มขึ้น สวนความสัมพันธระหวางความหนาแนนของปู
กามดาบ U. (D.) forcipata กับอุณหภูมิและความเค็มของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดินทรายแปง ดิน
เหนียว และมวลชีวภาพสวนตางๆของพืช พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ แตมีแนว
โนมวาเมื่ออนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของปูกามดาบ U. (D.) forcipata เพิ่มขึ้น
และเมื่ อ มวลชี ว ภาพส ว นต า งๆของพื ช เพิ่ ม ขึ้ น จะพบความหนาแน น ของปู ก า มดาบ U. (D.)
forcipata เพิ่มมากขึ้น สําหรับความสัมพันธระหวางความหนาแนนของปูชนิดนี้กับอนุภาคดินทราย
พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขาม กลาวคือเมื่ออนุภาคดินทรายเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของปูกามดาบ U. (D.) forcipata ลด
ลง สวนความสัมพัน ธระหวางความหนาแน น ของปูชนิดนี้ กับปริมาณอินทรียสารพบวามีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อ
ปริมาณอิ น ทรียสารเพิ่ ม ขึ้ น จะพบความหนาแน น ของปู กามดาบ U. (D.) forcipata เพิ่ ม ขึ้น ปู
กามดาบ U. (D.) forcipata เปนกลุมที่ชอบขุดรูในดินที่คอนขางแข็งเชนบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติทําใหพบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอนุภาคดินทรายเนื่องจาก อนุภาคดินทราย
ที่สูงทําใหดินออนตัวซึ่งไมเหมาะกับการขุดรูของปูกามดาบ อีกทั้งดินในปาชายเลนธรรมชาติมีคา
ความเปนกรดเบสคอนขางต่ําจึงทําใหพบวาปูกามดาบชนิดนี้มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับคาความเปนกรดเบส นอกจากนี้ปูกามดาบ U. (D.) forcipata เปนกลุมที่กินอินทรียสารทําให
พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอินทรียสาร
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ตารางที่ 18 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata กับ
ปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
-0.08
อุณหภูมิของน้ําในดิน
0.12
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
-0.54*
อนุภาคดินทราย
-0.44*
อนุภาคดินทรายแปง
0.11
อนุภาคดินเหนียว
0.34
ปริมาณอินทรียสารในดิน
0.53*
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
0.35
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3.2 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของปูแสม Sesarma (Chiromantes) eumolpe
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของปู
แสม S. (C.) eumolpe กับปจจัยสิ่งแวดลอมในปาชายเลน (ตารางที่ 19) พบวาความหนาแนนของ
ปูแสม S. (C.) eumolpe มีความสัมพันธกับมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชและปริมาณอินทรียสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01และ p<0.05 ตามลําดับ) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กลาวคือเมื่อมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชหรือปริมาณอินทรียสารเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของ
ปูแสม S. (C.) eumolpe เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาความหนาแนนของปูแสม S. (C.) eumolpe มี
ความสัมพันธกับอนุภาคดินทรายแปงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศ
ทางตรงกันขาม กลาวคือเมื่ออนุภาคดินทรายแปงเพิ่มขึ้นจะพบวาความหนาแนนของปูแสม S. (C.)
eumolpe จะลดลง สวนความหนาแนนของปูแสม S. (C.) eumolpe กับอุณหภูมิ ความเค็ม และ
ความเปนกรดเบสของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดินทราย และดินเหนียวไมมีความสัมพันธกันทาง
สถิติ แตมีแนวโนมวาเมื่อความเค็มของน้ําในดินต่ําจะพบความหนาแนนของปูแสม S. (C.)
eumolpe เพิ่มขึ้น และเมื่ออนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของปูแสมชนิดนี้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากปูแสม S. (C.) eumolpe ไมชอบขุดรูปในบริเวณที่มีดินตะกอนคอนขางหยาบทําใหพบวา
ความหนาแนนของปูแสมชนิดนี้มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอนุภาคดินทรายแปง นอก
จากนี้ปูแสมชนิดนี้ยังเปนกลุมที่กินพืชและอินทรียสารในดินจึงพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียว
กับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
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ตารางที่ 19 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของปูแสม Sesarma (Chiromantes) eumolpe
กับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
-0.18
อุณหภูมิของน้ําในดิน
0.38
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
-0.05
อนุภาคดินทราย
-0.05
อนุภาคดินทรายแปง
-0.46*
อนุภาคดินเหนียว
0.31
ปริมาณอินทรียสารในดิน
0.64**
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
0.69**
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
3.3 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของหอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea)
brevicula
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
หอยสีแดง A. (O.) brevicula กับปจจัยสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 20) พบวาความหนาแนนของหอยสี
แดง A. (O.) brevicula มีความสัมพันธกับความเปนกรดเบสของน้ําในดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือเมื่อความเปนกรดเบสของน้ําในดินต่ํา
จะพบความหนาแนนของหอยสีแดง A. (O.) brevicula เพิ่มขึ้น ความสัมพันธของความหนาแนน
หอยสีแดง A. (O.) brevicula กับอุณหภูมิและความเค็มของน้ําในดิน รวมถึงอนุภาคดินทรายและ
อนุภาคดินเหนียว พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนความหนาแนนของหอยสีแดง A. (O.)
brevicula กับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืช พบวามีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01 และ p<0.05 ตามลําดับ) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาว
คือเมื่อปริมาณอินทรียสารหรือมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของหอย
สีแดง A. (O.) brevicula เพิ่มขึ้น หอยสีแดงชนิดนี้จัดเปนกลุมที่กินอินทรียสารในดินและใชสวน
ตาง ๆ ของพืชที่รวงหลนบนพื้นดินเปนแหลงที่อยูอาศัยทําใหพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียว
กันกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบ
วาหอยสีแดงมีความหนาแนนสูงในปาธรรมชาติที่มีปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ

109

ของพืชสูง นอกจากนี้บริเวณปาธรรมชาติมักมีคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินต่ําจึงทําใหพบวา
หอยสีแดงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของหอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea)
brevicula กับปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
0.19
อุณหภูมิของน้ําในดิน
-0.09
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
-0.52*
อนุภาคดินทราย
-0.24
อนุภาคดินทรายแปง
0.01
อนุภาคดินเหนียว
0.21
ปริมาณอินทรียสารในดิน
0.66**
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
0.53*
หมายเหตุ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
3.4 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp.
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) ระหวางความหนาแนนของ
ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp. กับปจจัยสิ่งแวดลอมในปาชายเลน (ตารางที่ 21) พบวาความ
หนาแนนของไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp. มีความสัมพันธกับปริมาณอินทรียสารและมวล
ชีวภาพสวนตางๆของพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01 และ p<0.05 ตามลําดับ) สวนความ
หนาแนนของไสเดือนทะเล ชนิด Namalcastis sp. กับอุณหภูมิ ความเค็ม และความเปนกรดเบส
ของน้ําในดินรวมถึงอนุภาคดินทราย ดินทรายแปง และดินเหนียว ไมพบวามีความสัมพันธกันทาง
สถิติ แตมีแนวโนมวาเมื่อความเค็มของน้ําในดินต่ําจะพบความหนาแนนของไสเดือนทะเลชนิด
Namalcastis sp. เพิ่มขึ้น เมื่ออนุภาคดินทรายแปงเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของไสเดือนทะเล
ชนิด Namalcastis sp.ลดลง และเมื่ออนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นจะพบความหนาแนนของไสเดือน
ทะเลชนิ ด Namalcastis sp. เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากไส เดื อ นทะเลชนิ ด นี้ เป น กลุ ม ผู ล า การที่ พ บว า
ไสเดือนทะเลชนิดนี้มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวน
ตางๆของพืชอาจเปนเพราะสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็กที่เปนอาหารของไสเดือนทะเลชนิดนี้เปน
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กลุมที่กินอินทรียสารจึงพบวาไสเดือนทะเลชนิดนี้มีความสัมพันธกับปริมาณอินทรียสารและมวล
ชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
ตารางที่ 21 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp.กับปจจัย
สิ่งแวดลอมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสิ่งแวดลอม
คาสหสัมพันธ (r)
-0.22
อุณหภูมิของน้ําในดิน
0.36
ความเค็มของน้ําในดิน
คาความเปนกรดเบสของน้ําในดิน
0.01
อนุภาคดินทราย
-0.12
อนุภาคดินทรายแปง
-0.42
อนุภาคดินเหนียว
0.35
ปริมาณอินทรียสารในดิน
0.74**
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
0.66**
หมายเหตุ
** มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)

บทที่ 4
วิจารณผลการศึกษา
ชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
จากการศึ ก ษาชนิ ด ของสั ต วท ะเลหน าดิ น ขนาดใหญ บ ริเวณป าชายเลนบ านคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ไสเดือนทะเล ครัสตาเซียนและหอย เปนสัตวทะเลหนาดินเดน โดยมี
สัดสวนจํานวนชนิดรอยละ 32.38, 24.76 และ 19.05 ของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ที่พบทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในปาชายเลนทั่วไปคือ พบกลุมครัส
ตาเซียนมีจํานวนชนิดมากที่สุด รองลงมาคือ หอยและไสเดือนทะเล ตามลําดับ (ตารางที่ 22) เนื่อง
จาก บริเวณหาดเลนและปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป ในการศึกษาครั้งนี้พบสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
กลุม Opportunistic species คือ ไสเดือนทะเลเพิ่มประชากรขึ้นมากทําใหพบวา ไสเดือนทะเลเปน
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหลัก
ในสวนของความหนาแนนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญพบวา ความหนาแนนของสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในการศึกษาครั้งนี้
มีคาสูงกวาการศึกษาในปาชายเลนบริเวณอื่น ๆ ในประเทศไทยและสูงกวาการศึกษาของ Suzuki et
al. (1997b) บริเวณนี้ในชวงปพ.ศ.2538-2539 (ตารางที่ 22) เนื่องจากพบสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญ ก ลุ ม Opportunistic species เช น ไส เดื อ นทะเลชนิ ด Sabellidae sp.1 และ Sternaspid
scutata, ครัส ตาเซี ย นกลุ ม Tanaidacean, หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. และไส เดื อ นตั ว
กลม มีความหนาแนนสูงมาก ในการศึกษาครั้งนี้พบมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญมีคาสูงกวาบริเวณอื่นไดแก บริเวณปาชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร (จําลอง โต
ออน, 2542) ปาชายเลนอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, 2529)
ปาชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง (ชาญยุทธ สุดทองคง, 2539) และปาชายเลนเกาะมะพราว
จังหวัดภูเก็ต (Tantichodok, 1981) (ตารางที่ 22)
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ตารางที่ 22 การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนบานคลองโคนและปาชายเลนบริเวณ
อื่นของไทย
บริเวณศึกษา
ฝงอาวไทย
ปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลนปากแมน้ํา
ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนอําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนแสมขาว
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปาชายเลน ตําบลปากพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝงทะเลอันดามัน
ปาชายเลนจังหวัดระนอง

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด ( ชนิด )

สัตวทะเลหนาดิน
กลุมเดน

ความหนาแนน
(ตัว/ตรม.)

มวลชีวภาพ
(กรัม/ตรม.)

งานวิจัย

105

ครัสตาเซียน(26) หอย
(20)ไสเดือนทะเล(34)
ครัสตาเซียน(27)
หอย(23)ไสเดือนทะเล(12)
ครัสตาเซียน(36) หอย(33)
ไสเดือนทะเล(21)
ครัสตาเซียน(17)
หอย(8)ไสเดือนทะเล(8)
ครัสตาเซียน(8) หอย(2)
ไสเดือนทะเล(1)

353-6672

0.94-15.37

งานวิจัยครั้งนี้

142-1370

2.26-14.68

234-5827

-

7-18

-

0-88

0-34.56

-

-

20-28

3.28-4.50

13-3116

-

จําลอง โตออน
(2542)
Suzuki et al.
(1997b)
ปยนันท ศรีสุชาต
(2524)
จิรากรณ คชเสนี
และสุทัศนีย
บุญคง (2522)
Shokita et al.
(1983)
เพ็ญประภา เพชระ
บูรณิน (2529)
Angsupanich
(2000)

68
122
35
11

122
27
55

140

ครัสตาเซียน(36) หอย(33)
ไสเดือนทะเล(21)
ครัสตาเซียน(14) หอย(5)
ไสเดือนทะเล(1)
ครัสตาเซียน(11) หอย(12)
ไสเดือนทะเล(25)

ปาชายเลนคลองหงาว
จังหวัดระนอง
ปาชายเลนอาวพังงา
จังหวัดพังงา

85

ครัสตาเซียน(50)
หอย(55)ไสเดือนทะเล (27)
ครัสตาเซียน(51) หอย(24)

74

ครัสตาเซียน(21) หอย(44)

137-492

-

ปาชายเลนคลองบางใหญ
จังหวัดพังงา
ปาชายเลนอาวน้ําบอ
จังหวัดภูเก็ต
ปาชายเลนเกาะสุรินทร
เหนือ จังหวัดภูเก็ต
ปาชายเลนเกาะมะพราว
จังหวัดภูเก็ต

17

ครัสตาเซียน(9) หอย(8)

52-154

-

144

ครัสตาเซียน(55)
หอย(43)ไสเดือนทะเล (22)
ครัสตาเซียน(19)
หอย(18)ไสเดือนทะเล (8)
ครัสตาเซียน(59)
หอย(43)ไสเดือนทะเล (25)

52-217

-

Shokita et
al.(1983)
ชาญยุทธ สุดทองคง
(2539)
ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์และ
นงนารถ เซท
ที(2525)
Piyakarnchana
(1989)
Frith et al. (1976)

4-43

-

Frith (1977)

65-1985

4.64-11.51

Tantichodok
(1981)

51
144

-

-

46-121

3.93-9.95
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เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเฉพาะบริเวณที่เปนปา
ชายเลนธรรมชาติ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม กับบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติอื่นๆในประเทศไทย (ตารางที่ 23) พบวามีจํานวนชนิดสูงใกลเคียงกับบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติทางฝงอาวไทย โดยมีสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือ ครัสตาเซียน หอยและไสเดือนทะเล
คลายคลึงกับปาธรรมชาติในบริเวณอื่น ๆ บริเวณปาธรรมชาติดานในพบวามีสัดสวนจํานวนชนิด
สัตวทะเลหนาดินกลุม ครัสตาเซียน : หอย : ไสเดือนทะเล ประมาณ 2 : 2 : 1 สวนปาธรรมชาติพบ
วามีคาประมาณ 1.5 : 1 : 1 สัดสวนขางตนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเล
หนาดินกลุมหลักทางฝงอาวไทยเฉลี่ย (รูปที่ 21) พบวามีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยสัดสวนจํานวน
ชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุม ครัสตาเซียน : หอย : ไสเดือนทะเล ทางฝงอาวไทย มีคาประมาณ 2.5 :
1.5 : 1
เมื่อทําการเปรียบเทียบมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามกับปาชายเลนธรรมชาติบริเวณอื่น ๆ ในประเทศไทย (ตา
รางที่ 23) พบวา บริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานในและปาชายเลนธรรมชาติบริเวณบานคลองโคน
มีมวลชีวภาพต่ํากวาบริเวณปาชายเลนอื่น ๆ ทั้งทางฝงอาวไทยและอันดามันเกือบทุกบริเวณเนื่อง
จาก มวลชีวภาพสวนใหญ ในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติเปนมวลชีวภาพของครัสตาเซี ยนโดย
เฉพาะปู ปูที่พบแมวาจะมีขนาดใหญแตมีความหนาแนนต่ําทําใหมวลชีวภาพเฉลี่ยมีคาต่ํากวาปาชาย
เลนธรรมชาติแหงอื่น ๆ เชน บริเวณปาชายเลนธรรมชาติบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบ
ความหนาแนนของครัสตาเซียนอยูในชวง 27-77 ตัว/ตารางเมตร สวนความหนาแนนของครัสตา
เซียนบริเวณปาชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีคาอยูในชวง 44-257 ตัว/ตารางเมตร
(จําลอง โตออน, 2542) เปนตน
จากการเปรียบเทียบสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเฉพาะบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบน
หาดเลน บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามกับปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนบริเวณ
อื่น ๆ ในประเทศไทย (ตารางที่ 24) พบวาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหลักคือ ไสเดือนทะเล
ครัสตาเซียนและหอย ซึ่งคลายคลึงกับปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนบริเวณอื่น ๆ สําหรับสัด
สวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดนเชน ไสเดือนทะเล พบวาปาชายเลนปลูก
ทดแทนอายุ 3 ป และปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป ในการศึกษาครั้งนี้มีสัดสวนจํานวนชนิ ด
ไสเดือนทะเลรอยละ 26.23 และ 31.58 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับสัดสวนเฉลี่ยของปาปลูกทดแทนบน
หาดเลนทางฝงอาวไทยซึ่งมีสัดสวนรอยละ 26.15 (รูปที่ 22)
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ตารางที่ 23 จํานวนชนิดและมวลชีวภาพ (กรัม/ตารางเมตร) ของสัตวทะเลหนาดินที่พบในปา
ชายเลนธรรมชาติบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามและปาชายเลนธรรมชาติของประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงอาวไทย
ปาชายเลนธรรมชาติดานใน

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด (ชนิด)
40

ปาชายเลนธรรมชาติ
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลนธรรมชาติ

43

บริเวณปาจาก
ปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปาชายเลนธรรมชาติ
ป พ.ศ. 2537
ป พ.ศ. 2538

26

ป พ.ศ. 2539
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนธรรมชาติที่มีโกงกางใบเล็ก
เปนพืชเดน
ปาธรรมชาติที่มีตนฝาดทะเลดอกขาว
เปนพืชเดน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนแสมขาว
จังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลนธรรมชาติอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝงอันดามัน
ปาชายเลน จังหวัดระนอง
ปาชายเลนธรรมชาติคลองหงาว
จังหวัดระนอง
ปาชายเลนอาวพังงา
จังหวัดพังงา

31

47
56
57
35
11
11
37
19

140
55
74

สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ มวลชีวภาพเฉลี่ย
กลุมเดน
(กรัม/ตารางเมตร)
ครัสตาเซียน (9) หอย
(11)ไสเดือนทะเล(5)
ครัสตาเซียน (11) หอย
(8)ไสเดือนทะเล (8)
ครัสตาเซียน (14) หอย
(9)ไสเดือนทะเล(6)
ครัสตาเซียน (12) หอย
(6)ไสเดือนทะเล (3)
ครัสตาเซียน(16) หอย(10)
ไสเดือนทะเล(4)
ครัสตาเซียน(16) หอย(16)
ไสเดือนทะเล(7)
ครัสตาเซียน(15) หอย(11)
ไสเดือนทะเล(6)
ครัสตาเซียน(17)
หอย(8)ไสเดือนทะเล(8)
ครัสตาเซียน(8) หอย(2)
ไสเดือนทะเล(1)
ครัสตาเซียน(2) หอย(0)
ไสเดือนทะเล(0)
ครัสตาเซียน(18)
หอย(15)
ครัสตาเซียน(9) หอย(4)
ไสเดือนทะเล(1)

ครัสตาเซียน(50) หอย(55)
ไสเดือนทะเล(27)
ครัสตาเซียน(35) หอย(11)
ไสเดือนทะเล(5)
ครัสตาเซียน(21)
หอย(44)

2.09 + 0.84

งานวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้

3.28 + 1.18
6.39 + 2.22

จําลอง โตออน
(2542)

2.44 + 0.55
-

Suzuki et al.
(1997b)

15.85 + 14.55
10.92 + 18.65
3.48

4.4 + 1.9
-

ปยนันท ศรีสุชาต
(2524)
จิรากรณ คชเสนี
และสุทัศนีย
บุญคง (2522)
Shokita et al.
(1983)
เพ็ญประภา
เพชระบูรณิน
(2529)
Shokita et al.
(1983)
ชาญยุทธ
สุดทองคง (2539)
ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์และ
นงนารถ เซทที
(2525)
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ตารางที่ 23 (ตอ) จํานวนชนิดและมวลชีวภาพ (กรัม/ตารางเมตร) ของสัตวทะเลหนาดินที่พบในปา
ชายเลนธรรมชาติบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามและปาชายเลนธรรมชาติของประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงทะเลอันดามัน(ตอ)
ปาชายเลนธรรมชาติบริเวณ
คลองบางใหญ จังหวัดพังงา
ปาชายเลนอาวน้ําบอ
จังหวัดภูเก็ต
ปาชายเลนเกาะสุรินทรเหนือ
จังหวัดภูเก็ต
ปาชายเลนเกาะมะพราว
จังหวัดภูเก็ต

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด (ชนิด)
10
144
51
144

สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ มวลชีวภาพเฉลี่ย
กลุมเดน
(กรัม/ตารางเมตร)
ครัสตาเซียน(4) หอย(6)
ไสเดือนทะเล (0)
ครัสตาเซียน(55) หอย(43)
ไสเดือนทะเล(22)
ครัสตาเซียน(19) หอย(18)
ไสเดือนทะเล(8)
ครัสตาเซียน(59) หอย(43)
ไสเดือนทะเล (25)

-

งานวิจัย

-

Piyakarnchana
(1989)
Frith et al. (1976)

-

Frith (1977)

4.64 - 11.5

Tantichodok
(1981)
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ตารางที่ 24 จํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินที่พบในปาชายเลนปลูกทดแทนบนเลนงอกบานคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงครามและปาชายเลนปลูกทดแทนบนเลนงอกบริเวณอื่น ๆ ของประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงอาวไทย
ปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด (ชนิด)

สัตวทะเลหนาดิน
กลุมเดน

61

ครัสตาเซียน (18)
หอย(12)ไสเดือนทะเล(16)
ครัสตาเซียน (14) หอย
(9)ไสเดือนทะเล (18)
ครัสตาเซียน(6) หอย(8)
ไสเดือนทะเล(6)
ครัสตาเซียน(6) หอย(10)
ไสเดือนทะเล(7)
ครัสตาเซียน(10) หอย(14)
ไสเดือนทะเล(11)
ครัสตาเซียน(7) หอย(4)
ไสเดือนทะเล(7)
ครัสตาเซียน(8) หอย(11)
ไสเดือนทะเล(6)
ครัสตาเซียน(2) หอย(3)
ไสเดือนทะเล(10)
ครัสตาเซียน(3) หอย(2)
ไสเดือนทะเล(4)

ปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาปลูกทดแทน (เริ่มปลูก)

57

ปาปลูกทดแทนอายุ 1 ป (ใตรม)

29

ปาปลูกทดแทนอายุ 1 ป (ที่โลง)

44

ปาปลูกทดแทนอายุ 2 ป (ใตรม)

29

ปาปลูกทดแทนอายุ 2 ป (ที่โลง)
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 12 เดือน

41

ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 18 เดือน
ตําบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

25

18
9

งานวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้

Suzuki et al.
(1997b)

Angsupanich
(2000)
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จากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเฉพาะบริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการ
แทนที่บนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางราง บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบ
วาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหลักคือ ครัสตาเซียน ไสเดือนทะเลและหอย คลายคลึงกับที่พบ
ในปาเสื่อมโทรมทางฝงอาวไทยและอันดามัน (ตารางที่ 25) โดยมีสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญกลุม ครัสตาเซียน : หอย : ไสเดือนทะเล ประมาณ 1.5 : 1 : 1.5 ซึ่งมีสัดสวน
แตกตางกับสัดสวนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหลักทางฝงอาวไทยซึ่งมีคาประมาณ
2.5 : 1.5 : 1 (รูปที่ 22) แตสัดสวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหลักบริเวณปาชายเลนที่เกิด
จากกระบวนการแทนที่แหงนี้มีคาใกลเคียงกับปาชายเลนธรรมชาติในชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้นสัด
สวนที่แตกตางกับบริเวณปาเสื่อมโทรมทางฝงอาวไทยไดแสดงวาปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
แหงนี้มีการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญจนมีความคลายคลึงกับปาธรรมชาติ
ตารางที่ 25 จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบในปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่บนพื้นที่ปา
เสื่อมโทรมบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามและปาชายเลนเสื่อมโทรมบริเวณอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย
บริเวณศึกษา
ฝงอาวไทย
ปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่บน
พื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางราง
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาเสื่อมโทรม ปากแมน้ําทาจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
ปาที่ถูกถางราง บานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม
ฝงอันดามัน
ปาเสื่อมโทรมที่เริ่มปลูกปาทดแทนบริเวณ
คลองหงาว จังหวัดระนอง

สัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด (ชนิด)

สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
กลุมเดน

42

ครัสตาเซียน (10) หอย
(7)ไสเดือนทะเล(9)

39

ครัสตาเซียน (14) หอย
(11)ไสเดือนทะเล(8)
ครัสตาเซียน(12) หอย(6)
ไสเดือนทะเล(2)

จํ า ล อ ง โ ต อ อ น
(2542)
Suzuki et al.
(1997c)

ครัสตาเซียน(35) หอย(12)
ไสเดือนทะเล(2)

ชาญยุทธ สุดทองคง
(2539)

23

53

งานวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้

หมายเหตุ - คาในวงเล็บเปนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแตละกลุม
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จากการศึกษาชนิด การกระจายและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชาย
เลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามพบวา ปูแสมชนิด Sarmatium germaini และ Sesarma
(Chiromantes) eumolpe (Suzuki et al., 1997b; จํา ลอง โตอ อ น, 2542), ปู ก า มดาบชนิ ด Uca
(Deltuca) forcipata (Suzuki et al., 1997b; จตุ พ ล นวลอ อ น, 2539; จํ า ลอง โตอ อ น, 2542),
หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula (Suzuki et al., 1997b; จําลอง โตออน, 2542)
และตัวออนแมลง (Suzuki et al., 1997b) เปนสัตวทะเลหนาดินที่พบเปนกลุมเดนในปาชายเลน
ธรรมชาติและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามอายุของปาปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวออนแมลงพบวา มีความ
หลากหลายของชนิดและความหนาแนนสูงในปาชายเลนธรรมชาติและมีความหลากหลายของ
ชนิดและความหนาแนนเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของปาปลูก การศึกษาที่ผานมาพบวาแมลงและปูแสม
เป น สั ต ว ก ลุ ม หลั ก ที่ กิ น ใบไม ใ นป า ชายเลน (UNDP/UNESCO, 1991; Alongi, 1998) โดย
UNDP/UNESCO (1991) พบวา บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ จังหวัดระนอง มี ความชุกชุมของ
แมลงสูง และแมลงแสดงใหเห็นบทบาทของในการเปนผูยอยสลายอินทรียสารกลุมแรกโดยแมลง
จะกัดกินใบไมที่ยังสดอยูทําใหกลุมจุลชีพเชน รา เขามายอยสลายใบไมไดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึง
สามารถใชสัตวทะเลหนาดินกลุมนี้เปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนปลูกทดแทนได
จากการศึกษาชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในแตละพื้นที่ศึกษาบริเวณปา
ชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามพบวามีความแตกตางกันโดยบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติอายุ 11 ป ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่ มีองคประกอบชนิดของสัตวทะเล
หนาที่พบสวนใหญเปนกลุมครัสตาเซียน หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล สวนบริเวณหาดเลน ปา
ชายเลนปลูกอายุ 3 ป และปาชายเลนปลูกอายุ 6 ป พบไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญกลุมหลัก รองลงมาคือ ครัสตาเซียนและหอยฝาเดียวหรือหอยสองฝา
บริเวณปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป เปนบริเวณที่พบจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
สูงที่สุดคือ 61 ชนิด รองลงมาคือ ปาชายเลนปลูกอายุ 6 ป ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปา
ธรรมชาติ ปาแทนที่ หาดเลนและปาธรรมชาติดานใน เทากับ 57, 46, 43, 42, 41 และ 40 ชนิด
ตามลํ าดั บ แตเมื่ อพิ จารณาดั ชนี ความหลากหลายพบวาแต ล ะบริเวณมี ค าสู งใกล เคี ยงกั น คื อ
บริเวณหาดเลน ปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป ปาชายเลนปลูกอายุ 6 ป ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11
ป ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติและปาแทนที่มีคาอยูในชวง 1.63-2.07, 1.75-2.02, 1.432.74, 1.92-2.24, 1.80-2.06, 1.54-2.11 และ 2.17-2.42 ตามลํ า ดั บ ส ว นค า การกระจายของ
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาแตละ
บริเวณมีคาสูงใกลเคียงกันคือ มีคาอยูในชวง 0.41-0.78 บริเวณปาแทนที่มีดัชนีความหลากหลาย
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และคาการกระจายสูงที่สุดเนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนบริเวณปาทึบและอยูดานในทําใหไมถูก
มนุษยรบกวน บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่มีพันธุไมหลากหลายคือ พบแสมขาวและเหงือกปลา
หมอ ซึ่งมีความหนาแนนสูงกวาบริเวณอื่น ๆ เทากับ 0.46 และ 0.15 ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ
อีกทั้งพบกลาไมแสมขาวมีความหนาแนน 0.15 ตนตอตารางเมตรดวย นอกจากนี้ยังพบมวลชีว
ภาพสวนตางๆของพืชซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยยอย (microhabitat)
มีคาสูงมากอยูในชวง 289.86-344.31 กรัม ตอตาราง เมื่ อพิ จารณาปริม าณอิน ทรียสารซึ่งเป น
แหล งอาหารหลั ก ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ ในป า ชายเลน พบว า บริเวณป า ที่ เกิ ด จาก
กระบวนการแทนที่แหงนี้มีปริมาณอินทรียสารสูงมาก โดยมีปริมาณอินทรียสารเฉลี่ยเทากับรอยละ
3.74+0.16
บริเวณหาดเลนเปนบริเวณที่มีดัชนีความหลากหลายต่ําที่สุด คือมีคาอยูในชวง 1.63-2.07
และมีคาการะจายต่ํา เพราะบริเวณนี้เปนบริเวณที่ไมพบตนไมเลย และมีมวลชีวภาพสวนตาง ๆ
ของพืชที่พบในบริเวณนี้ต่ําที่สุดคือ 9.44-15.46 กรัมตอตารางเมตร มวลชีวภาพสวนตางๆของพืชที่
พบสวนใหญคือ ซากพืช สวนรากอากาศ กิ่งไมและใบไมพบเพียงเล็กนอยเทานั้น ทําใหบริเวณ
หาดเลนขาดลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยยอย (microhabitat) ที่หลากหลาย ในสวนของปริมาณอินทรีย
สารพบวาบริเวณนี้มีคาต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.22+0.09 ซึ่งแสดงวาแหลงอาหาร
ขาดความอุดมสมบูรณทําใหพบวามีคาดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายต่ํา
เมื่อพิจารณาจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดนพบวา ครัสตาเซียนและ
ไสเดือนทะเลมีจํานวนชนิดสูงที่สุดบริเวณปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป และปาชายเลนปลูกอายุ 6 ป ซึ่ง
พบ 18 ชนิดเทากันที่เปนเชนนี้เนื่องจากบริเวณทั้งสองเปนแนวปาที่อยูติดตอระหวางทะเลและ ปา
ชายเลนธรรมชาติทําใหพบกลุมสัตวที่พบในหาดเลนและในปาชายเลนธรรมชาติไดในบริเวณนี้
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบเฉพาะในหาดเลนและพบไดในบริเวณนี้ไดแก ปูกระดุม Philyra
sp. กั้งตั๊กแตน Erugosquilla woodmansoni และไสเดือนทะเลชนิด Nephthys sp. สัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญที่พบมากในปาชายเลนธรรมชาติแตพบไดในบริเวณนี้ไดแก ปูแสม Metaplax
elegans และปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata
สวนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหอยฝาเดียวพบจํานวนชนิดสูงที่สุดบริเวณปาธรรม
ชาติ ด า นในเท า กั บ 10 ชนิ ด เนื่ อ งจากหอยฝาเดี ย วที่ พ บเป น พวกกิ น อิ น ทรี ย สารในดิ น เช น
Assiminea (Ovassiminea) brevicula และ Melampus siamensis เป น หอยฝาเดี ย วกลุ ม ที่ กิ น
อินทรียสารในดินและสาหรายขนาดเล็ก (microalgae) บนผิวดิน (Plaziat, 1984) อีกทั้งแหลงที่อยู
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อาศัยของหอยฝาเดียวสวนใหญที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือ สวนตาง ๆ ของไมชายเลนเชน Littorina
scabra, Cassidula aurisfelis และ Cerithidea obtusa อาศั ย บนต น ไม Melampus siamensis
อาศัยอยูบริเวณรากและโคนตนไม ดังนั้นบริเวณปาธรรมชาติดานในที่มีปริมาณอินทรียสารสูงและ
มีความหลากหลายของพันธุไมชายเลนจึงเปนแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับ
หอยฝาเดียว เมื่อเปรียบเทียบปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชพบวา บริเวณ
ปาธรรมชาติดานในมีปริมาณอินทรียสารเฉลี่ยต่ํากวาบริเวณปาธรรมชาติซึ่งมีคารอยละ 3.96 +
0.13 และ 4.17 + 0.30 ตามลําดับ แตบริเวณกลางปาธรรมชาติเปนบริเวณที่พบความหลากหลาย
ของพืชสูงที่สุดคือ 3 ชนิด ไดแก แสมขาว, เหงือกปลาหมอและตะบูนดํา ซึ่งความหลากหลายของ
พืชแสดงถึงความหลากหลายของลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยยอยของหอยฝาเดียว สอดคลองกับการศึกษา
ที่ผานมาที่พบวาหอยฝาเดียวเชน Littorina spp., Cerithidea sp. และ Assiminea (Ovassiminea)
brevicula มีความชุกชุมมากตั้งแตตอนกลางของปาจนถึงขอบปาที่ติดกับทะเล (Frith et al., 1976;
Isarankura, 1976; UNDP/UNESCO, 1991; Suzuki et al., 1997b)
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กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่จําแนกตามแหลงที่อยูอาศัย
จากการศึกษาชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยอยูบริเวณปาธรรมชาติอายุ 11 ป ปาธรรม
ชาติดานใน ปาธรรมชาติและป าแทนที่ สัตวท ะเลหนาดิน ขนาดใหญ ที่พ บเปนกลุมเดน ไดแก
หนอนถั่ว Sipunculus sp., ไสเดือนทะเล Namalcastis sp., ปูแสม Sarmatium
germaini แ ล ะ Sesarma (Chiromantes) eumolpe, ปู ก า ม ด า บ Uca
(Deltuca) forcipata, หอยสี แ ดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula
และหอยฝาเดี ย ว Melampus siamensis กลุ ม สั ต วท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ ดั งกล าวมี
ความคลายคลึงกับกลุมที่ อาศัยในปาชายเลนธรรมชาติ (Suzuki et al., 1997b) และ
กลุมที่อาศัยในที่มีรมเงาบริเวณปาธรรมชาติ ปาจาก และปาปลูกทดแทนอายุ 5 ป (จําลอง โต
ออน, 2542) ดังตารางที่ 26 บริเวณศึกษาในกลุมนี้จัดไดวาเปนบริเวณที่มีความสูงของพื้นที่
มากที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ๆ คือ 249.0-288.0 เซนติเมตร ทําใหมีชวงเวลาการทวม
ของน้ําทะเลต่ํากวาบริเวณอื่นๆ คือ 13 ชั่วโมง/วัน ลักษณะตะกอนดินจึงคอนขางแข็งซึ่งเหมาะ
แกก ารขุดรูอาศัย ของปู แสมกลุ ม Sesarma spp. และ Sesarma (Chiromantes)
eumolpe (Jones, 1984) และปู ก า ม ดาบ ชนิ ด Uca (Deltuca) forcipata
(Frith and Frith, 1978; Jones, 1984; Nakasone et al., 1997; จตุ พ ล
นวลออน, 2539; จําลอง โตออน, 2542) กลุมหอยฝาเดียวที่พบในบริเวณนี้เปนกลุมที่กิน
อินทรียสารในดินทําใหพบวาหอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในบริเวณนี้ซึ่งมีปริมาณ
อินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชสูงมากคือ รอยละ 2.86-4.69 และ 83.42366.76 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ โครงสรางป าพบพันธุไมมีความหลากหลายและ
ความหนาแนนสูงที่สุดคือ 3 ชนิด และ 0.11-2.55 ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ แสดงถึง
ความหลากหลายของแหลงที่อยูอาศัย
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ตารางที่ 26 การจําแนกกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในปาชายเลนตางๆตามแหลงอาศัย
บริเวณศึกษา/งานวิจัย
ปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม /
งานวิจัยครั้งนี้

กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญตามแหลงที่อยูอาศัย
1.กลุมที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปาชายเลนธรรม
ชาติดานใน ปาชายเลนธรรมชาติและปาแทนที่
2.กลุมที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 5-6 ป

สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดน
หนอนถั่ว Sipunculus sp., ไสเดือนทะเล Namalcastis sp., ปูแสม Sarmatium germaini และ Sesarma
(Chiromantes)eumolpe, ปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata, หอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea)
brevicula หอยฝาเดียว Melampus siamensis
เพรียง Balanus sp., ไอโซพอด Cyathura carinata, ปูแสม Metaplax elegans และหอยฝาเดียว Neritina
(Dostia) violacea

3.กลุมที่อาศัยอยูในบริเวณหาดเลนดานนอกปาชายเลนและปาชายเลนปลูก ไสเดือนทะเล Stenaspid scutata, Nephthys sp., Prionospio sp.1, Sabellidae sp.1, แมงดาทะเล Carcinoscorpius
rotundicauda, Tanaidacean ชนิด Apseudes sapensis, หอยสองฝา Pelecyora gouldi และTellina (Moerella) sp. ปู
ทดแทนอายุ 2-3 ป
กามหัก Macrophthalmus teschi, หอยฝาเดียว Nassa spp., หอยแครง Anadara granosa,

ปาชายเลนบานคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม /
Suzuki et al. (1997b)

ปาชายเลนปากแมน้ํา
ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร /
จําลอง โตออน (2542)

1.กลุมที่อาศัยอยูในปาธรรมชาติ

หอยฝาเดียวกลุม Ellobiid และ Assimineid โดยเฉพาะหอยสีแดง Assimineid, ไสเดือนทะเลชนิด Notomustus
sp. และ Nereidae spp., ปูแสมและปูกามดาบ
2.กลุมที่อาศัยในที่รมชื้นบริเวณปาปลูก
Tanaidacean ชนิด Apseudes sp., ปูลมชนิด Ilyoplax orientalis
3.กลุมที่อาศัยบริเวณหาดเลนและที่โลงแจงบริเวณปาปลูก
หอยสองฝาชนิด Leptomya sp., ไสเดือนทะเลกลุม Sabellidae และชนิด Stenaspid scutata, ปูกามหัก
Macrophthalmus teschi
1.กลุมที่อาศัยอยูในที่มีรมเงาบริเวณปาธรรมชาติ บริเวณปาจากและปาชาย ปูแสม Metaplax dentipes, ปูลม Paracleistostoma depressum, หอยฝาเดียว Assiminea brevicula และ
เลนปลูกทดแทนอายุ 5 ป
Iravadia bombayana, แอมฟพอด (Gammarid) และ Tanaidacean ชนิด Apseudes sp., ปูแสม Sarmatium
germaini, Sesarma (Chiromantes) eumolpe และ ไสเดือนทะเล Notomustus sp.
2.กลุมที่อาศัยอยูในที่คอนขางโลงแจง บริเวณปาปลูกอายุ 1 ป และบริเวณ ปูกามดาบชนิด Uca (Deltuca) forcipata, ปูแสมชนิด Metaplax elegans และ Sesarma spp. ขนาดเล็ก
และไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp.
นากุงราง
3.กลุมที่อาศัยอยูในที่โลงแจงบริเวณหาดเลนดานนอกปา ชายเลน
ปูลมชนิด Ilyoplax orientalis และปูกามหัก ชนิด Macraphthalmus teschi
4.กลุมที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนเสื่อมโทรม
ไสเดือนทะเล Neanthes sp., Isopod ชนิด Spheroma sp., หอยฝาเดียว Stenothyra spp. (ชนิด A และ B),
Salinator sp., หอยสองฝา Modiolus sp., Tellina sp. และ Corbiculidae (ชนิด A)
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2.กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ ก ลุ ม เด น ได แ ก เพรี ย งชนิ ด Balanus sp., ไอโซพอดชนิ ด
Cyathura carinata, ปู แ ส ม ช นิ ด Metaplax elegans แ ล ะ ห อ ย ฝ า เดี ย ว
Neritina (Dostia) violacea กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบแตกตางจากกลุม
สัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ ที่มีการจัดแบงไวในการศึกษาของ Suzuki et al. (1997b)
และ จําลอง โตออน (2542) (ตารางที่ 26) บริเวณนี้จัดเปนบริเวณที่มีความสูงของพื้นที่อยูใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณศึกษาอื่นคือ สูง 227.0-262.5 เซนติเมตร จึงมี
การทวมถึงของน้ําทะเลนานกวาบริเวณตาง ๆ ในกลุมที่ 1 บริเวณนี้มีปริมาณอินทรียสารและมวล
ชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชสูงคือ รอยละ 2.19-3.35 และ 201.5-258.4 กรัมตอตาราง
เมตร ตามลําดับ มีความหลากหลายของพันธุไม 2 ชนิด คือ แสมขาวและโกงกางใบเล็กซึ่งมี
ความหนาแนนอยูระหวาง 0.04-0.18 ตนตอตารางเมตร แสดงถึงแหลงอาหารและที่อยูอาศัย
ที่อุดมสมบูรณ กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในบริเวณนี้คลายคลึงกับกลุมสัตวทะเลหนา
ดิ น ขนาดใหญ ที่ พ บในแนวป า ธรรมชาติ ที่ ติ ด ต อ กั บ ทะเลเช น ปู แ สมชนิ ด Metaplax
elegans (Shokita, 1983; Jones, 1984; Nakasone et al., 1997)
หอยฝาเดียว Neritina (Dostia) violacea เปนหอยฝาเดียวที่พบมากในปาชายเลนที่
ใ ก ล ท ะ เ ล (Frith et al., 1976; Isarankura, 1976; Plaziat, 1984;
UNDP/UNESCO, 1991; Suzuki et al.,1997b) และชอบอาศั ย อยู บ ริ เวณ
รากและโคนลํ าต น ไม ช ายเลน (Isarankura, 1976; Plaziat, 1984) สอดคล อ งกั บ
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชที่พบในบริเวณนี้คือ มวลชีวภาพรวมของรากอากาศในบริเวณปา
ชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป สูงกวาบริเวณอื่น ๆ คือ มีคาอยูในชวง 42.62 - 84.45 กรัม/
ตารางเมตร ในขณะที่บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปาธรรมชาติดานใน ปาธรรมชาติ
และปาแทนที่ (กลุมที่ 1) และบริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป (กลุมที่ 3)
มีคาอยูในชวง 10.92 – 103.80 และ 0.17 – 8.07 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งราก
อากาศเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของหอยฝาเดียวชนิดนี้ นอกจากนี้การที่พบเพรียงซึ่งเปน
กลุมที่กรองกินอาหารจากมวลน้ําเปนสัตวกลุมเดนในบริเวณนี้ก็สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ของปา
ปลูกอายุ 3 ป ที่มีการทวมของน้ําทะเลสม่ําเสมอและมีมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชโดยเฉพาะ
รากอากาศซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยสูง
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3.กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยบริเวณหาดเลนดานนอกปาชายเลนและปา
ชายเลนปลู ก ทดแทนอายุ 3 ป สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ ก ลุ ม เด น ได แ ก ไส เดื อ นทะเล
Stenaspid scutata, Nephthys sp., Prionospio sp.1, Sabellidae
sp.1, แมงดาทะเล Carcinoscorpius rotundicauda, Tanaidacean ชนิ ด
Apseudes sapensis, ห อ ย ส อ ง ฝ า Pelecyora gouldi แ ล ะ Tellina
(Moerella) sp. ปู ก า มหั ก Macrophthalmus teschi, หอยฝาเดี ย ว Nassa
spp., หอยแครง Anadara granosa กลุ ม สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ขนาดใหญ ที่ พ บมี ค วาม
คลายคลึงกับกลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยบริเวณที่รมชื้นในปาปลูก (Suzuki et
al., 1997b) กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยบริเวณหาดเลนและที่โลงแจงบริเวณปา
ปลูก (Suzuki et al., 1997b) และกลุมที่อาศัยในที่โลงแจงบริเวณหาดเลนดานนอกปา
ชายเลน (จําลอง โตออน, 2542) ดังตารางที่ 26
บริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป เปนบริเวณที่มีปริมาณอินทรียสาร
และมวลชีวภาพต่ําที่สุด อีกทั้งโครงสรางของปาก็พบความหลากหลายและความหนาแนนต่ําคือ
พบลําพูเพียง 1 ชนิด ในบริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป มีความหนาแนน 0.2 ตนตอตาราง
เมตร ปจจัยสิ่งแวดลอมขางตนจึงไมไดเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญกลุมหลักในบริเวณนี้ แตการทวมถึงของน้ําทะเลและลักษณะตะกอนดินเปนปจจัยที่สําคัญ
มากกวา กลาวคือบริเวณทั้งสองจัดเปนบริเวณที่มีความสูงของพื้นที่ต่ําที่สุดคือ 189.5-240.0
เซนติเมตร ทําใหมีชวงเวลาน้ําทะเลทวมถึงนานกวาบริเวณอื่น ๆ คือประมาณ 15 ชั่วโมง/วันรวม
ถึงลักษณะตะกอนดินที่เปนดินรวนทรายตลอดทุกฤดูกาลทําใหตะกอนดินมีลักษณะคอนขางเหลว
สอดคลองกับสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในบริเวณนี้ซึ่งสวนใหญเปนกลุมที่ชอบขุดรูฝงตัวในดินที่
ค อ นข า งเหลว การศึ ก ษาของ Sander (1960) พบวา ไส เดื อ นทะเลชนิ ด Nephthys
incisa ชอบอาศัยอยูในบริเวณที่มีอนุภาคดินเหนียวรอยละ 10-20 เทานั้น สองคลองกับการ
ศึกษาครั้งนี้คือพบไสเดือนทะเลชนิด Nephthys sp. เฉพาะหาดเลนและปาปลูกทดแทนอายุ
3 ป เนื่องจากเปนบริเวณที่มีอนุภาคดินเหนียวต่ําที่สุดคือ ไมเกินรอยละ 20 ตลอดทุกฤดูกาล
Hutchings and Recher (1982) พบวาโดยทั่วไปไสเดือนทะเลจะมีการแพรกระจาย
หนาแนนในบริเวณที่มีตะกอนดินที่สามารถฝงตัวไดงาย แตจะไมฝงตัวในบริเวณที่มีรากไมหนา
แนน การทวมถึงของน้ําทะเลและลักษณะของดินยังสงผลตอสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุม
หอยสองฝา เชน Pelecyora gouldi, Tellina (Moerella) sp. และ Anadara
granosa ที่พบเปนกลุมเดนในบริเวณนี้ เนื่องจากหอยสองฝาจะมีพฤติกรรมการกินอาหารพวก

126

อินทรียสารและสาหรายขนาดเล็กในดินขณะน้ําลงและกรองกินแพลงกตอนพืชขณะน้ําขึ้น (สํานัก
งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2543) ดังนั้นจึง
พบหอยสองฝาเฉพาะบริเวณนี้ สวนลักษณะตะกอนดินที่เปนดินรวนทรายตลอดทั้งปทําใหดินไม
เกาะตัวกันแนงซึ่งงายตอการฝงตัวของหอยสองฝา หอยฝาเดียวชนิด Nassa spp. เปนกลุม
หอยฝาเดียวที่พบมากในบริเวณนี้เนื่องจากชอบอาศัยบนพื้นเลนที่ออนนุมโดยสามารถคืบคลาน
และจมตัวลงใตดินไดอยางรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2543) รวมถึงหอยชนิดนี้เปนหอยฝาเดียวที่มีเปลือกหนาและแข็งมาก
จึงมีความสามารถปองกันการสูญเสียน้ําออกจากรางกายในบริเวณที่โลงแจงเชน หาดเลน ไดดี
ทําใหพบความหนาแนนของหอยชนิดนี้บริเวณหาดเลนมากกวาบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 3 ป คือ มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 16.17+1.59 และ 5.83+1.95 ตัว/ตาราง
เมตร ตามลํ า ดั บ ครั ส ตาเซี ย นที่ พ บเป น กลุ ม เด น ในบริ เวณนี้ คื อ Tanaidacean ชนิ ด
Apseudes sapensis และปูกามหัก Macrophthalmus teschi สัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญกลุม Tanaidacean นี้เปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่อาศัยในพื้นโคลนที่
ออนนุม กินอินทรียสาร สาหรายขนาดเล็ก และไดอะตอม บางกลุมกินอาหารที่แขวนลอยในมวล
น้ํา (จิตติมา อายุตตกะ, 2544; เสาวภา อังสุภานิชและอํานาจ ศิริเพชร, 2544) ปูกาม
หั ก Macrophthalmus teschi เป น ปู ที่ ช อบอยู ใ นดิ น โคลนเหลวบริ เ วณ หาดเลน
(Jones, 1984) โดยจะขุดรูในบริเวณที่เปนดินทรายเปยก (Naiyanetr, 1988) ปูกาม
หักในสกุลนี้กินอินทรียสาร แพลงกตอนพืชและสัตวขนาดเล็กเปนอาหาร (Jones, 1984) จึง
พบปูกามหักชนิดนี้เปนสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมเดนในบริเวณหาดเลนและปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 3 ป
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อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
1. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทั้งหมดโดย
เฉพาะสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสตาเซียน หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเล
เนื่ องจากไส เดื อนทะเลเป น กลุม สัต วท ะเลหน าดิ น ที่ พ บวามี ค วามหนาแน น สู งที่ สุ ดซึ่ ง
ไสเดือนทะเลสวนใหญเปนพวกที่ขุดรูฝงตัวในดินที่คอนขางเหลวและมีรากไมไมหนาแนน สอด
คลองกับการแบงกลุมสัตวทะเลหนาดินตามแหลงที่อยูอาศัยที่พบวา ไสเดือนทะเลสวนใหญเปน
สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักบริเวณหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป ซึ่งบริเวณดังกลาวมีมวลชีวภาพ
สวนตาง ๆ ของพืชต่ําที่สุดทําใหพบวา ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมดมีความ
สัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชอยางมีนัยสําคัญ
ความหนาแนนของกลุมครัสตาเซียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอุณหภูมิของน้ํา
ในดิน และมีความสัมพั น ธในทิศทางตรงกัน ขามกับมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพื ช อยางมีนัย
สําคัญ เนื่องจากครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean เปนกลุมที่มีความหนาแนนสูงที่สุด โดย
Tanaidacean เปนพวกที่ขุดรูฝงตัวในดินที่คอนขางเหลว โดยพบวาเปนสัตวกลุมเดนบริเวณ
หาดเลน ปาปลูกอายุ 3 ป และปาปลูกอายุ 6 ป บริเวณดังกลาวโดยเฉพาะหาดเลนมีอุณหภูมิ
ของน้ําในดินต่ํามาก โดยเฉพาะชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2543 ที่ทําการเก็บตัวอยางนั้นเปน
ชวงฤดูหนาวที่อุณหภูมิของน้ําในดินต่ํามาก นอกจากนี้ชวงที่มีฝนตกก็พบวาอุณหภูมิของน้ําลดต่ํา
มากเชน เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 อุณหภูมิของน้ําในดินบริเวณหาดเลนลดต่ําลงถึง 21.2
องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ําในดินที่ลดต่ําในชวงปที่ทําการศึกษาอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมครัสตาเซียนเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ําเพิ่ม
ขึ้น Tanaidacean เปนกลุมที่ขุดรูฝงตัวในดินที่คอนขางเหลวเชนหาดเลนและปาปลูกอายุ 3
ป ซึ่งเปนบริเวณที่มีมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ําทําใหพบวาความหนาแนนของครัสตาเซียน
มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
ความหนาแนนของกลุมหอยฝาเดียวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณอินทรียสาร
และมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชอยางมีนัยสําคัญเนื่องจาก หอยฝาเดียวที่พบสวนใหญเปนพวก
กินอินทรียสารและอาศัยบริเวณพื้นดินและสวนตาง ๆ ของตนไมในปาชายเลนทําใหพบวา หอย
ฝาเดียวมีความสัมพันธกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งเปนแหลง
อาหารและแหลงที่อยูอาศัยของหอยฝาเดียว
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ความหนาแนนของกลุมไสเดือนทะเลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณ
อินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชอยางมีนัยสําคัญเนื่องจาก ไสเดือนทะเลพวกที่ขุดรู
ฝงตัวในดินที่คอนขางเหลวและมีรากไมนอยเปนไสเดือนทะเลกลุมที่มีความหนาแนนสูงที่สุด ซึ่ง
พบวาไสเดือนทะเลกลุมนี้เปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนบริเวณหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป ซึ่งมี
ปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ําที่สุด ทําใหพบวาความหนาแนนของ
กลุมไสเดือนทะเลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวน
ตาง ๆ ของพืช
2. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญชนิดเดน
2.1 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata
เมื่อพิจารณาถึงสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่เปนชนิดเดน (dominant species)
ในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาปูกามดาบ U. (D.) forcipata มีความ
สั ม พั น ธ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ปริ ม าณอิ น ทรี ย สารอย างมี นั ย สํ าคั ญ (p<0.05) และมี ค วาม
สัม พั น ธไปในทิ ศ ทางตรงกั น ขา มกัน อนุ ภ าคดิ น ทรายและความเป น กรดเบสอยางมี นั ย สํ าคั ญ
(p<0.05) กลาวคือ ปูกามดาบชนิดนี้มีความหนาแนนสูงในบริเวณที่มีความเปนกรดเบสต่ํา มี
อนุภาคดิน ทรายต่ํ าแตมี อนุ ภาคดินเหนียวสูง และมีปริมาณอิน ทรียสารสูง เนื่องจากลักษณะ
ตะกอนดินมีความสัมพันธกับการสรางรูและการกินอาหารของปูกามดาบ ปูกามดาบ U. (D.)
forcipata ชอบอาศัยอยูในบริเวณดินโคลนคอนขางแข็งและเปนบริเวณที่อยูสูงจากชายฝงทะเล
(Frith and Frith, 1978) สอดคลองกับการศึกษาของ เสรี บรรพวิจิตร (2522) รายงานวาปูกามดาบ
Subgenus Deltuca พบอาศัยอยูในบริเวณที่เปนดินโคลนคอนขางหางไกลจากทะเลและมีน้ํากรอย
จตุพล นวลออน (2539) ศึกษาปูกามดาบในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา
ปูกามดาบชนิด U. (D.) forcipata สวนมากอาศัยในบริเวณที่หางจากทะเลโดยพบชุกชุมมากใน
บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 4-5 ป และปาชายเลนธรรมชาติที่มีอายุมากกวา 15 ป ซึ่งเดิมมี
ลั ก ษณะแห ง แล ง และมี ร ม เงาจากต น ไม จํ า ลอง โตอ อ น (2542) พบว า ปู ก า มดาบ U. (D.)
forcipata บริเวณปาชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีการกระจายสวนใหญในบริเวณ
ปาชายเลนตอนบนของชายฝงที่ติดกับแผนดินและไมพบการกระจายของปูชนิดนี้บริเวณพื้นที่ดิน
เลนที่อยูติดกับทะเล ในเรื่องลักษณะการกินอาหารพบวาปูกามดาบ U. (D.) forcipata เปนพวกกิน
อินทรียสารในดินและสาหรายขนาดเล็กบนผิวดินเปนอาหาร (Jones, 1984) สอดคลองกับการ
ศึกษาของ กิติมา พาหุรัตน (2526) พบวาอาหารในกระเพาะของปูกามดาบชนิ ด Uca (Deltuca)
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forcipata ที่ อ าศั ย บริ เวณป าชายเลนบ า นแหลม จั งหวั ด เพชรบุ รี มี ทั้ งส ว นของพื ช และสั ต ว ซึ่ ง
ประกอบดวย ซากพื ชชั้น สูง ไดอะตอม สาหราย โปรโตซัว ไส เดือนทะเล และไสเดือนตัวกลม
(oligochaetes) พืชที่ปูกามดาบกินสวนใหญเปนชิ้นสวนของพืชชั้นสูงที่รวงหลนลงมาในปาชาย
เลนเชน โกงกาง แสมและลําพู เปนตน รองลงมาเปนพวก ไดอะตอม สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน สวนพวกไดโนแฟลกเจลเลตพบเปนจํานวนนอย ดังนั้นการกระจายและความหนาแนน
ของปูกามดาบ U. (D.) forcipata จึงมีความสัมพันธกับปริมาณอินทรียสารในดิน
2.2 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของปูแสม Sesarma (Chiromantes)
eumolpe
การศึกษาชนิดและความหนาแนนของปูแสม S. (C.) eumolpe ซึ่งเปนสัตวทะเลหนาดิน
ขนาดใหญกลุมเดนในปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวามีความสัมพันธในทิศ
ทางเดียวกันกับปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอนุภาคดินทรายแปงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) การที่ปูแสม S. (C.) eumolpe มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณอินทรีย
สารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืช เนื่องจากอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชเปน
แหลงอาหารที่สําคัญของปูแสมชนิดนี้ สุวรรณา จิตรสิงห (2519) ศึกษาอาหารในกระเพาะปูแสม
Sesarma mederi พบพืชชั้นสูง เปลือกและระยางคของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สาหรายที่เปนเสน
สาย ไดอะตอม อินทรียสาร และกรวดทราย โดยมีสัดสวนของอินทรียสารสูงที่สุด Jones (1984)
พบวาปูแสมกลุม Sesarma เปนพวกที่กินไดทั้งพืชและสัตว (omnivores) และยังกินอินทรียสารใน
ดิน ดวย Poovachiranon and Tantichodok (1991) พบวาปู แสมบริเวณป าชายเลนอาวน้ําบอ
จังหวัดภูเก็ต 5 ชนิดคือ Neoepisesarma versicolor, N. mederi, Chiromantes brevicristatum
และ C. haswelli เปนผูบริโภคพืชอันดับแรก ในหอง ปฎิบัติการพบวาปูแสมกลุมนี้ชอบกินใบไม
สีเขียวและน้ําตาล นอกจากนี้มวลชีวภาพสวนตางๆของพืชก็ยังเปนแหลงที่อยูอาศัยยอยที่หลาก
หลายใหกับปูแสมเพื่อหลบหลีกศัตรูและความรอนไดดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Suzuki et
al. (1997c) ที่พบปูแสม S. (C.) eumolpe ในบริเวณปาธรรมชาติ สวนในแปลงทดลองบริเวณปา
เสื่อมโทรมจากการถูกถางรางที่เก็บเศษไมออกจนหมดไมพบปูแสมชนิดนี้เลย แตพบปูแสมชนิดนี้
ในแปลงทดลองบริเวณปาเสื่อมโทรมที่นํากิ่งไมมาสุมรวมกัน การที่อนุภาคดินทรายแปงมีความ
สัม พัน ธในทิศทางตรงกั น ขามกับการกระจายและความหนาแน น ของปู แสม S. (C.) eumolpe
เนื่องจาก พฤติกรรมการขุดรูของปูแสมชนิดนี้เกี่ยวของกับลักษณะตะกอนดิน การศึกษาของ
Paphavasit et al. (1990) พบวาลักษณะตะกอนดินเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ
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ของปู แ สม Metaplax dentipes และ Chiromantes eumolpe ที่ อ าศั ย อยู ในบริเวณป า ชายเลน
ตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุรี จากการทดลองในหองปฏิบัติการพบวาปูแสม Metaplax dentipes
และ Chiromantes eumolpe เลือกขุดรูในบริเวณดินโคลนและดินโคลนปนทรายและไมพบวาปู
แสมทั้งสองชนิดเลือกขุดรูในบริเวณดินทรายปนโคลน
2.3 อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ป จ จั ย สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ต อ ค ว า ม ห น า แ น น ข อ ง ห อ ย สี แ ด ง
Assiminea(Ovassiminea) brevicula
หอยสี แ ดง A. (O.) brevicula มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ปริ ม าณ
อินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตางๆของพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความ
สัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเปนกรดเบสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้
เนื่องจากหอยสีแดง A. (O.) brevicula ที่พบชุกชุมในปาชายเลนเปนพวกที่กินอินทรียสาร
ในดินตลอดจนสาหรายและจุลชีพบริเวณผิวดินเปนอาหาร ((ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ,
2542) มวลชีวภาพสวนตางๆของพืชนอกจากจะเปนแหลงที่มาของอินทรียสารที่สําคัญในปา
ชายเลนแลวยังเปนที่อยูอาศัยยอย (microhabitat) ของหอยสีแดงดวย
Suzuki et
al. (1997b) พบว า A. (O.) brevicula ซึ่ ง พบชุ ก ชุ ม มากในบริเวณป า ชายเลนบ า น
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม มีการกระจายและความหนาแนนสูงในบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติและลดลงในบริเวณปาชายเลนปลูกที่อยูติดกับทะเล ในปาชายเลนธรรมชาติพบหอยสีแดง
A. (O.) brevicula มีความชุกชุมมากในบริเวณที่มีเศษใบไมกิ่งไมตกทับถมกันและบริเวณที่
มีตนออนของไมปาชายเลนขึ้นหนาแนนในบริเวณพื้นที่ดินเลนที่อยูติดกับทะเลแตเดิมไมพบการ
กระจายของหอยฝาเดียวชนิดนี้ ในภายหลังที่มีการปลูกปาชายเลนเพิ่มโดยเฉพาะเมื่อตนออนของ
ไมแสมขาว Avicennia alba เติบโตมากขึ้นจึงพบวามีการกระจายของหอยฝาเดียวชนิดนี้
ความหนาแนนของหอยฝาเดียวชนิด A. (O.) brevicula มีมากขึ้นตามอายุของตนไมเนื่อง
จากการไดรับความชุมชื้นและรมเงา จําลอง โตออน (2542) พบวาความหนาแนนของหอย
สีแดงชนิ ด A. (O.) brevicula ในบริเวณป าชายเลนปลูกอายุ 1 ป จะเพิ่ ม มากขึ้น ตาม
ปริม าณรม เงาของตน โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata และโกงกางใบใหญ R.
mucronata ที่ปลูกในบริเวณนี้กลาวคือความสูงของตนโกงกางปลูกทั้ง 2 ชนิดที่ทําการวัด
ครั้งแรกชวงฤดูฝน พ.ศ.2540 (พฤศจิกายน พ.ศ.2540) มีความสูงประมาณ 91.25 และ
60.30 เซนติเมตร พบความหนาแนนของหอยสีแดงชนิด A. (O.) brevicula เทากับ 96
ตัวตอตารางเมตร สวนในชวงฤดูแลง พ.ศ.2540 (พฤษภาคม พ.ศ.2541) ความสูงของตน
โกงกางทั้ง 2 ชนิดเพิ่มขึ้นเปน 105.40 และ 105.40 เซนติเมตร ความสูงของตนโกงกางที่
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เพิ่มมากขึ้นมีผลตอการเพิ่มรัศมีรมเงาที่ปกคลุมพื้นผิวดินทําใหเกิดลักษณะความชุมชื้น รมเงาที่
เพิ่มขึ้นอาจมีผลตอการเพิ่มจํานวนของหอยสีแดงชนิด A. (O.) brevicula เพราะในชวงฤดู
กาลนี้พบวามีความหนาแนนถึง 162 ตัวตอตารางเมตร อมรศักดิ์ ทองภู (2543) ศึกษาหอยสี
แดง A. (O.) brevicula บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบหอยสี
แดงคอนขางมากบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนคือ ระหวาง 24-93 ตัว/ตารางเมตร และพบได
คอนขางนอยในบริเวณหาดเลนคือ 15 ตัว/ตารางเมตร และหอยสีแดงมีความหนาแนนมากใน
บริเวณที่มีซากใบไมทับถมและแสงแดดสองเทากับ 93 และ 81 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ
เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ บริเวณที่ อยู อาศัย ยอ ยอื่น ๆไดแก บริเวณที่มี กิ่งไมทั บ ถม บริเวณใต รมเงา
บริเวณที่ติดกับริมคลอง และหาดเลนเทากับ 34, 36, 25 และ 15 ตัวตอตารางเมตร ตาม
ลําดับ น้ําในดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีคาความเปนกรดเบสต่ําเนื่องจากการยอยสลายซาก
พื ชและสัตวทํ าใหป ริม าณออกซิเจนในดินลดต่ํ าสงผลให คาความเป น กรดเบสลดต่ํ าดวย ซึ่ง
บริเวณปาชายเลนธรรมชาตินั้นพบการกระจายและความหนาแนนของหอยสีแดงสูงจึงพบวาหอยสี
แดงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเปนกรดเบส การกระจายและความหนาแนน
ของ A. (O.) brevicula กับปจจัยสิ่งแวดลอมกับการศึกษาที่ผานมาพบวามีความสัมพันธ
คลายคลึงกับการศึกษาของจําลอง โตออน (2542) ทุกปจจัย แตเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
ของอมรศักดิ์ ทองภู (2543) พบวามีความคลายคลึงกันเฉพาะความสัมพันธของหอยสีแดง A.
(O.) brevicula กับคาความเปนกรดเบสของน้ําในดินเทานั้น
2.4 อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหนาแนนของไสเดือนทะเล Namalcastis
sp.

ไส เดื อ นทะเลชนิ ด Namalcastis sp. มี ค วามสั ม พั น ธ ในในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ไส เ ดื อ นทะเลชนิ ด Namalcastis sp. เป น กลุ ม ไส เ ดื อ นทะเลที่ กิ น เนื้ อ (Mettam,
1980) ซึ่ ง ไส เดื อน ท ะเลกลุ ม ที่ กิ น เนื้ อมั กจะกิ น ไส เดื อน ท ะเลที่ กิ น เนื้ อด วยกั น เอง
(carnivores) แต มั กกิ น เหยื่ อที่ออนแอกวาเชน ไฮดรอยดและไบรโอซัว (Hamond,
1969) ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp. มีความหนาแนนสูงบริเวณปาชายเลนธรรม
ชาติอาจเนื่ องมาจากบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีสัตวทะเลหน าดินขนาดใหญ ขนาดเล็กเชน
หนอนตัวกลมและไสเดือนตัวกลมเปนจํานวนมากซึ่งอาจเปนแหลงอาหารของไสเดือนทะเลชนิดนี้
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การสรางกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดิน (Colonization)
เมื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลจากการศึกษาแพลงกตอนสัตวบริเวณคลองแพรกใหญ บาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 – พฤศจิกายน พ.ศ.2543
โดยบัณฑิต สิขัณฑกสมิต (ติดตอสวนตัว, 2545) กับขอมูลจากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญในครั้งนี้พบวา ความหนาแนนของสัตวน้ําวัยออนกลุมปู หอยฝาเดียว หอยสองฝาและไสเดือน
ทะเลมีความสอดคลองกับความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบในบริเวณใกลเคียง
กันกลาวคือ ตัวออนปูมีความชุกชุมสูงที่สุดชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ.2543 ในคลอง
ระหวางหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป ซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมปูที่มีความ
หนาแนนสูงที่สุดบริเวณหาดเลนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ตัวออนปูมีความชุกชุมสูงที่สุด
ชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ.2543 ในคลองระหวางปาปลูกอายุ 6 ป และปาชายเลนธรรม
ชาติอายุ 11 ป ซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมปูที่มีความหนาแนนสูงที่สุดบริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543
ตัวออนหอยฝาเดียวมีความชุกชุมสูงที่สุดในเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ในคลองระหวางปา
ปลูกอายุ 6 ป และปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุม
หอยฝาเดียวที่มีความหนาแนนสูงที่สุดบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2543 ตัวออนหอยฝาเดียวมีความชุกชุมสูงที่สุดในเดือนมกราคมและกรกฎาคม พ.ศ.2543
ในคลองระหวางปาธรรมชาติซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหอยฝาเดียวที่มีความ
หนาแนนสูงที่สุดบริเวณปาแทนที่ซึ่งอยูฝงตรงขามกับปาธรรมชาติ ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
พ.ศ. 2543 ตั ว อ อ นหอยสองฝามี ค วามชุ ก ชุ ม สู งที่ สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.2543 ในคลอง
ระหวางหาดเลนและปาปลูกอายุ 3 ป ซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมหอยสองฝาที่
มีความหนาแนนสูงที่สุดบริเวณปาปลูกอายุ 3 ป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543
ตัวออนไสเดือนทะเลมีความชุกชุมสูงที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 ในคลองระหวางปา
ธรรมชาติซึ่งสัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญกลุมไสเดือนทะเลที่มีความหนาแนนสูงที่สุด
บริเวณปาแทนที่ซึ่งอยูฝงตรงขามกับปาธรรมชาติ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543
จากขอมูลขางตนทําใหสามารถสรุปชวงเวลาการเกิดทดแทนของสัตวทะเลหนาดินกลุม
เดนไดดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 ชวงเวลาการเกิดทดแทนของสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนบริเวณปาชายเลนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุมสัตวทะเลหนาดิน
บริเวณปาชายเลน
ปู
บริเวณหาดเลน
บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
หอยฝาเดียว

บริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
บริเวณปาแทนที่

หอยสองฝา
ไสเดือนทะเล

บริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป
บริเวณปาแทนที่

ชวงเวลาการเกิดทดแทน
เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม
เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม

ในการศึกษาครั้งนี้พบวาปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพใน
การสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินเห็นไดจากบทบาทของแพลงกตอนสัตวกลุมตัวออนปู
หอยฝาเดียว หอยสองฝาและไสเดือนทะเลในการเกิดทดแทน (Recruitment) ประชากรสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณใกลเคียง สอดคลองกับการศึกษาของ Piumsomboon et
al. (1999) บริเวณป า ชายเลนบ า นคลองโคน จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ช ว งป พ .ศ.25372539 ซึ่งพบวา แพลงกตอนสัตวแสดงบทบาทในการสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินอยาง
ชัดเจนกลาวคือ ความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวชั่วคราวหลายกลุมแสดงความสัมพันธกับความ
ชุกชุมของสัตวทะเลหนาดินกลุมนั้น ๆ ในหลายบริเวณเชน ความหนาแนนของตัวออนไสเดือน
ทะเลในป พ .ศ.2539 ที่ เพิ่ ม มากกวาป พ .ศ.2537-2538 (โดยเฉพาะเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.
2539) แสดงถึงการเกิดทดแทนของไสเดือนทะเลในบริเวณนี้แมวาความหนาแนนสูงสุดของ
ไสเดือนทะเลจะถูกจํากัดอยูบริเวณหาดเลนเนื่องจากอิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอการลงเกาะ
และเติ บ โตของไส เดื อนทะเล ตั วอ อ นหอยฝาเดี ย วมี ค วามหนาแน น สู งที่ สุ ด ในป พ.ศ.2539
สัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินกลุมหอยฝาเดียวที่พบวามีความหนาแนนสูงในปาปลูกทดแทนและ
ปาธรรมชาติ แมวาความหนาแนนสูงสุดของตัวออนจะพบบริเวณหาดเลนก็ตาม ความชุกชุมของ
ตัวออนหอยสองฝาสูงที่สุดในป พ.ศ.2539 ระหวางบริเวณหาดเลนและแนวปาที่ติดกับทะเลซึ่ง
สัมพันธกับสัตวทะเลหนาดินกลุมหอยสองฝาที่มีความหนาแนนสูงบริเวณหาดเลน ความชุกชุม
ของตัวออนปู ในคลองระหวางปาปลูกอายุไมเกิน 1 ป และปาธรรมชาติอายุไม ต่ํากวา 15 ป
สัมพันธกับความหนาแนนของปูกามดาบในบริเวณปาปลูกอายุไมเกิน 1 ป และปาอายุ 5 ป
นอกจากนี้ ยั ง พบตั ว อ อ นเพรี ย งมี ค วามหนาแน น สู ง ที่ สุ ด ช ว งเดื อ นมกราคมและมี น าคม
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พ.ศ.2539 ซึ่งสอดคลองกับความหนาแนนของเพรียงที่ลงเกาะบนทอพีวีซีชวงเดือนพฤศจิกายน
และพฤษภาคม พ.ศ.2539 (Piumsomboon et al., 1999)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลแพลงกตอนสัตว (บัณฑิต สิขัณฑกสมิต, 2545) และสัตวทะเล
หนาดินขนาดใหญในการศึกษาครั้งนี้กับรายงานที่ผานมาพบวา แพลงกตอนสัตวกลุมหอยฝาเดียว
ที่มีความหนาแนนสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม ในคลองระหวางปาชายเลนธรรมชาติ ซึ่งเปนชวง
เวลาและบริเวณเดียวกับที่เคยรายงานไว (Piumsomboon et al., 1999) สวนสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญ พบวา หอยฝาเดียวและหอยสองฝามีความหนาแนนสูงที่สุดชวงเดือน
ตุลาคม ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่เคยรายงานไว (Suzuki et al., 1997b)
การสรางกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดินเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการตามที่ได
กล าวมาแล วในบทที่ 1 เชน ปจจัยที่ เกี่ย วของกับ ตัวออนของสั ตวท ะเลหนาดิน ไดแก จํานวน
ขนาดและเวลาการปลอยไขหรือตัวออน, การถูกลา, ความอุดมสมบูรณของอาหาร, สภาวะแวด
ลอมที่เหมาะสมตอการอยูรอดในมวลน้ําและการถูกพัดพาไปยังแหลงอนุบาลที่เหมาะสม และ
ปจจัยที่เกี่ยวกับสัตวทะเลหนาดินภายหลังการลงเกาะไดแก การแขงขันทั้งภายในและภายนอก
กลุมประชากร, การถูกลา, ความทนทานและการปรับตัวตอสภาพแวดลอม ซึ่งขอมูลเทาที่มีอยู
และในการศึกษาครั้งนี้ยังไมเพียงพอตอการอธิบายกระบวนการสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนา
ดินทั้งในเรื่องการเกิดทดแทน (Recruitment) และการลงเกาะ (Settlement) ไดอยาง
ชัดเจน สรุปไดเฉพาะวา แพลงกตอนสัตวมีบทบาทชัดเจนในการเกิดทดแทนของสัตวทะเลหนา
ดินบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และชวงเวลาที่คาดวาเกิดการเกิดทด
แทนประชากรของสัตวทะเลหนาดินกลุมเดน
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รูปแบบการแทนที่ (succession) กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน
การแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ
(1) การแทนที่แบบปฐมภูมิ – บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนดวยไมแสม
ขาว
(2) การแทนที่แบบปฐมภูมิ – บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนดวยไมลําพู
(3) การแทนที่แบบทุติยภูมิ – บริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตาม
ธรรมชาติบนพื้นที่ถูกถางราง
(1) รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบน
หาดเลนดวยไมแสมขาว
จากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เปนเวลา 3 ป ติดตอกันโดย Suzuki et al. (1997b) บริเวณปาปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมแสม
ขาว) ตั้งแตเริ่มปลูกจนมีอายุ 2 ป ซึ่งเปนบริเวณเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้ในระหวางทําการ
ศึก ษามี อายุ 5 และ 6 ป ทํ าให ส ามารถสรุป การเปลี่ยนแปลงองคป ระกอบสั ตวท ะเลหน าดิ น ใน
บริเวณปาปลูกทดแทนบนหาดเลนซึ่งปลูกไมแสมขาวตั้งแตเริ่มทําการปลูกจนปามีอายุ 6 ป ไดดัง
รูปที่ 23 พบวา บริเวณหาดเลนกอนการปลูกปาชายเลนทดแทน ไสเดือนทะเลมีความหนาแนนสูง
ที่สุดคือมีสัดสวนรอยละ 63.50 รองลงมาคือหอยสองฝาและปูมีสัดสวนรอยละ 17.67 และ 13.43
ตามลําดับ โดยไสเดือนทะเลกลุม Sabellidae ชนิด Hypsicomus sp. เปนไสเดือนทะเลที่มีความ
หนาแนนสูงที่สุดคือมีสัดสวนรอยละ 86.43 ของไสเดือนทะเลที่พบทั้งหมด หอยสองฝาชนิดเดน
คื อ Costellipitar sp. มี สั ด ส วน ร อ ยล ะ 49.19 ข อ งห อ ยส อ งฝาทั้ งห ม ด แ ล ะปู ก าม หั ก
Macrophthalmus teschi เปนปูชนิดเดนมีสัดสวนรอยละ 81.28 ของปูทั้งหมด
เมื่อเริ่มปลูกปาพบไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักเทากับรอยละ 33.90 รอง
ลงมาคือ ปู, หอยสองฝาและหอยฝาเดียว มีสัดสวนรอยละ 31.64, 17.14 และ 6.4 ตามลําดับ โดย
ไสเดือนทะเลชนิดเดนยังคงเปน Hypsicomus sp. มีสัดสวนรอยละ 53.33 ของไสเดือนทะเลที่พบ
ทั้งหมด หอยสองฝาชนิดเดนเปลี่ยนเปน Pinguitellina sp. มีสัดสวนรอยละ 51.63 ของหอยสอง
ฝาทั้งหมด สวนปูกามหัก M. teschi ยังคงเปนปูชนิดเดนมีสัดสวนรอยละ 81.29 ของปูทั้งหมด
หอยฝาเดียวที่พบเปนชนิด Stenothyra acuta Brant มีสัดสวนรอยละ 91.25 ของหอยฝาเดียวทั้ง
หมด
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รูปที่ 23 สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปาปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมแสมขาว) อายุ 0-6 ป
บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อปามีอายุ 1 ป พบวาสัดสวนของไสเดือนทะเลและปูลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ
25.09 และ 3.02 ตามลําดับ โดยพบครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean เพิ่มจํานวนขึ้นอยางมากคิด
เปนสัดสวนรอยละ 44.10 สัดสวนของหอยสองฝาและหอยฝาเดียวคงเหลือรอยละ 16.31 และ 2.55
ตามลํ า ดั บ Tanaidacean ที่ พ บเป น ชนิ ด เด น คื อ Apseudes sp. มี สั ด ส ว นร อ ยละ 98.41 ของ
Tanaidacean ที่พบ ไสเดือนทะเลชนิดเดนยังเปน Hypsicomus sp. มีสัดสวนรอยละ 62.67 ของ
ไสเดือนทะเลทั้งหมด สวนปูชนิดเดนยังเปนปูกามหัก M. teschi มีสัดสวนรอยละ 62.57 ของปูทั้ง
หมด
เมื่อปามีอายุ 2 ป พบวาครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean เพิ่มจํานวนมากขึ้นคิดเปนสัดสวน
รอยละ 87.45 สัตวทะเลหนาดินกลุมไสเดือนทะเลและหอยสองฝาลดจํานวนลงอยางมากเหลือเพียง
รอยละ 1.30 และ 0.57 ตามลําดับ สัดสวนของปูและหอยฝาเดียวลดลงเพียงเล็กนอย เหลือรอยละ
2.48 และ 1.72 ตามลําดับ Tanaidacean ที่พบเปนชนิดเดนคือ Apseudes sp. มีสัดสวนรอยละ
99.99 ของ Tanaidacean ที่พบ ไสเดือนทะเลชนิดเดนเปลี่ยนเปน Errantia sp.10 มีสัดสวนรอย
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ละ 33.49 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด สวนปูชนิดเดนเปลี่ยนเปนปูลม Ilyoplax orientalis มีสัดสวน
รอยละ 76.00 ของปูทั้งหมด
เมื่อปาปลูกทดแทนมีอายุ 5 ป พบวา Tanaidacean ลดจํานวนลงเหลือสัดสวนเพียงรอยละ
22.38 ในขณะที่ปู ไสเดือนทะเล และหอยฝาเดียว เพิ่มจํานวนขึ้นมาแทนที่มีสัดสวนรอยละ 19.26,
12.46 และ 12.18 ตามลํ า ดั บ ส ว นหอยสองฝามี สั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยเป น ร อ ยละ 5.38
Tanaidacean ที่พบเปน ชนิดเดน คือ Apseudes sapensis ทั้งหมด (ซึ่งคาดวาเปนชนิดเดียวกับ
Apseudes sp.) ปู ชนิ ดเดน เปลี่ยนเปน ปูกามหัก Macrophthalmus (Tasmanoplax) sp. 2 มีสัด
สวนรอยละ 52.94 ของปูทั้งหมด ไสเดือนทะเลชนิดเดนคือ Dendronereis sp. มีสัดสวนรอยละ
16.28 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด หอยฝาเดียวชนิดเดนคือ หอยสีแดง Assiminea (Ovasssiminea)
brevicula มีสัดสวนรอยละ 75.00 ของหอยฝาเดียวทั้งหมด
เมื่อปาปลูกทดแทนมีอายุ 6 ป ครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean ลดลงอยางมากเหลือเพียง
รอยละ 0.32 ในขณะที่สัดสวนของปู ไสเดือนทะเลและหอยสองฝาก็ลดลงเชนเดียวกันเหลือเพียง
รอยละ 1.19, 6.35 และ 0.08 ตามลําดับ สวนหอยฝาเดียวมีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงมากนักเทากับ
รอยละ 12.87 สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักในบริเวณปาปลูกทดแทนอายุ 6 ปนี้คือ กลุมสัตวอื่น ๆ
ซึ่งประกอบดวยไส เดือนตัวกลม (oligochaetes) ซึ่ งมีสัดส วนถึงรอยละ 69.34 หอยฝาเดียว
ชนิดเดนยังคงเปนหอยสีแดง A. (O.) brevicula มีสัดสวนรอยละ 93.21 ของหอยฝาเดียวทั้งหมด
ไสเดือนทะเลเปลี่ยนเปน Namalcastis sp. มีสัดสวนรอยละ 50.00 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด รูป
แบบการแทนที่ประชากรสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนปลูกทดแทนไมแสมขาวบนหาดเลนแสดง
ในรูปที่ 24

140

(2) รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบน
หาดเลนดวยไมลําพู
บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมลําพู) มีขอมูลสัตวทะเลหนาดินบริเวณดัง
กลาวเมื่อขณะยังเปนหาดเลน (Suzuki et al.1997b) และเมื่อปาปลูกมีอายุ 2 และ 3 ป (การศึกษา
ครั้งนี้) (รูปที่ 25) พบวา กอนการปลูกปาไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดน รองลงมาคือ
หอยสองฝาและปู โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.02, 28.20 และ 1.17 ตามลําดับ สวนครัสตาเซียน
กลุม Tanaidacean มีสัดสวนเพียงรอยละ 0.04 เทานั้น ไสเดือนทะเลชนิดเดนคือ Sabellidae sp.1
มีสัดสวนรอยละ 92.43 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด หอยสองฝาชนิดเดนคือ Leptomya sp. มีสัด
ส ว นร อ ยละ 77.08 ของหอยสองฝาทั้ ง หมด ส ว นปู ช นิ ด เด น คื อ ปู ก า มหั ก Macrophthalmus
100%
80%
60%
40%
20%
0%
หาดเลน

ปู

ปาอายุ 2 ป

ปาอายุ 3 ป

Tanaidacean หอยฝาเดียว หอยสองฝา ไสเดือนทะเล อื่น ๆ

teschi มีสัดสวนรอยละ 87.37 ของปูที่พบทั้งหมด
รูปที่ 25 สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนในปาปลูกทดแทนบนหาดเลน (ไมลําพู ) บานคลอง
โคน อายุ 0-3 ป จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อปาปลูกทดแทนมีอายุ 2 ป พบสัดสวนของหอยฝาเดียวและปูเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18.55
และ 13.39 ตามลําดับ ในขณะที่สัดสวนของไสเดือนทะเลและหอยสองฝาลดลงเหลือรอยละ 51.26
และ 11.75 ตามลําดับ สวน Tanaidacean มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเทากับรอยละ 0.77 ไสเดือน
ทะเลชนิดเดนยังเปน Sabellidae sp.1 มีสัดสวนรอยละ 71.95 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด หอยฝา
เดียวชนิดเดนคือ Assiminea (Ovassiminea) brevicula. มีสัดสวนรอยละ 88.17 ของหอยฝาเดียว
ทั้งหมด สวนปูชนิดเดนเปลี่ยนเปน ปูกามหัก M. (Tasmanoplax) sp.1 มีสัดสวนรอยละ 32.79
ของปูทั้งหมด
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เมื่อปาปลูกทดแทนมีอายุ 3 ป พบวาสัดสวนกลุม Tanaidacean และหอยสองฝาเพิ่มสูง
มากเป น ร อยละ 18.58 และ 28.15 แม ไส เดือ นทะเล หอยฝาเดี ยวและปู จะมี สั ด ส วนลดลง แต
ไสเดือนทะเลก็ยังคงเปนสัตวหนาดินกลุมหลักโดยมีสัดสวนรอยละ 43.57 สวนหอยฝาเดียวและปูมี
สั ด ส ว นร อ ยละ 3.78 และ 1.85 ตามลํ าดั บ ไส เดื อ นทะเลและหอยฝาเดี ย วชนิ ด เด น ยั ง คงเป น
Sabellidae sp.1 และ A. (O.) brevicula โดยมี สั ด ส ว นรอ ยละ 78.34 และ 88.65 ของไส เดื อ น
ทะเลและหอยฝาเดียวทั้งหมด ตามลําดับ สวน Tanaidacean ชนิดเดนคือ Apseudes sapensis
ทั้งหมด รูปแบบการแทนที่ของสัตวหนาดินบริเวณปาปลูกทดแทนไมลําพูสรุปดังรูปที่ 26
จากขอมูลขางตนพบวาปาปลูกทดแทนดวยไมแสมขาวมีการแทนที่ของสัตวทะเลหนาดิน
เร็วกวาปาปลูกทดแทนดวยไมลําพูเห็นไดจาก สัตวทะเลหนาดินพวก Opportunistic species กลุม
Tanaidacean เขามาแทนที่สัตวทะเลหนาดินกลุมเดิมบริเวณปาปลูกทดแทนไมแสมขาวอยางมาก
ตั้งแตปที่ 1 ในขณะที่เขามาแทนที่สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนไมลําพู
บางสวนในปที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ไมแสมขาวมีการพัฒนาระบบรากที่รวดเร็วและซับซอนกวา
ไมลําพู ซึ่งระบบรากของไมชายเลนเปนลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยยอยของสัตวทะเลหนาดิน นอกจากนี้
ยังพบวา อัตราการยอยสลายใบแสมขาวสูงกวาใบลําพู ดังในการศึกษาอัตราการยอยสลายใบแสม
ขาวและใบลําพูบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยชลาลัย รัตนภราดร
(2543) พบวาใบแสมขาวถูกยอยสลายรอยละ 50 ของน้ําหนักแหงเดิมภายในเวลา 1 สัปดาห สวน
ใบลําพูถูกยอยสลายรอยละ 50 ของน้ําหนักเดิมภายใน 4 สัปดาห
การศึกษาในครั้งนี้ยังไมสามารถสรุประยะเวลาที่ใชในการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเล
หนาดินบริเวณปาปลูกทดแทนบนหาดเลนไดอยางแนนอนแตคาดวาตองใชเวลาไมต่ํากวา 7 ป อาจ
ถึง 11 ป โดยการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลน
ขึ้นอยูกับการสะสมดินตะกอนและกลาไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะตะกอนดินบริเวณหาดเลน
และปาปลูกทดแทนบนหาดเลนระยะแรกมีความแตกตางกับลักษณะตะกอนดินในปาชายเลนธรรม
ชาติมาก โดยตะกอนดินบริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป จัดเปนดินรวนทรายตลอดทุก
ฤดูกาล ประกอบกับบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ต่ํากวาบริเวณอื่นจึงมีการทวมของน้ําทะเลนานกวา
บริเวณอื่นทําใหดินมีลักษณะคอนขางเหลว ลักษณะตะกอนดินจึงไมเหมาะกับการอยูอาศัยของสัตว
ทะเลหนาดินที่พบในปาชายเลนธรรมชาติซึ่งชอบขุดรูอาศัยในดินที่คอนขางแข็ง ความสูงของพื้นที่
และชว งระยะเวลาการท วมถึ งของน้ํ าทะเลเป น ป จจัยสํ าคัญ ที่ มี ผลตอ การเปลี่ย นแปลงลั ก ษณะ
ตะกอนดิน ความสูงของพื้นที่บริเวณปาชายเลนบริเวณหาดเลนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสะสมตัวของ
ตะกอนดินซึ่งเปนผลของตนไมในปาปลูกที่ชวยชะลอความเร็วของกระแสน้ําและคอยเก็บกัก
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ตะกอน (ยุทธนา 2544) เมื่อปาปลูกเติบโตขึ้น การสะสมตะกอนดินเพิ่มมากขึ้น ความสูงของพื้นที่ก็
จะเพิ่มขึ้น ชวงเวลาการทวมถึงของน้ําทะเลจะสั้นลง ทําใหลักษณะตะกอนดินแข็งขึ้นซึ่งเหมาะกับ
การอยูอาศัยของสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนธรรมชาติ
ในสวนของความอุดมสมบูรณของอาหารและแหลงที่อยูอาศัยพบวา หาดเลนและปาปลูก
ทดแทนบนหาดเลนระยะแรกมีปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งเปนแหลง
อาหารของสัตวทะเลหนาดินต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติมาก สําหรับบริเวณหาดเลน ปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 3 ป และปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป มีปริมาณอินทรียสารเทากับรอยละ 2.22
+ 0.09, 2.48 + 0.08 และ 2.84 + 0.34 ตามลําดับ ในขณะที่บริเวณปาธรรมชาติดานในและปา
ธรรมชาติมีปริมาณอินทรียสารเทากับรอยละ 3.96+0.13 และ 4.17+0.30 ตามลําดับ สําหรับมวล
ชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งนอกจากจะเปนแหลงที่มาของอินทรียสารแลวยังเปนลักษณะถิ่นที่อยู
อาศัยยอยสําหรับสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลน ซึ่งบริเวณหาดเลน ปาปลูกทดแทนอายุ 3 ป และ
ปาปลูกทดแทนอายุ 6 ป พบวามีมวลชีวภาพอยูในชวง 9.44 – 294.39 กรัมตอตารางเมตร สวน
บริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีมวลชีวภาพอยูในชวง 83.42 – 366.76 กรัมตอตารางเมตร นอกจาก
นี้ปาชายเลนปลูกทดแทนเปนสภาพปาที่เกิดจากการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวซึ่งแตกตางจากปาชาย
เลนธรรมชาติที่พบพันธุไมหลายชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งความหลากหลายของพันธุไมอาจมีผล
ตอความหลากหลายของลักษณะที่อยูอาศัยยอยของสัตวทะเลหนาดินได
ชนิดของพันธุไมที่ใชปลูกเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอระยะเวลาการฟนฟูกลุม
ประชากรสัตวทะเลหนาดิน ดังผลการศึกษาที่พบวาสัตวทะเลหนาดินในปาปลูกทดแทนไมแสมขาว
มีการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินไดรวดเร็วกวาปาปลูกทดแทนไมลําพู และจากการศึกษา
โครงสรางป าพบว า ไม แ สมขาวเป น พั น ธุ ไ ม เด น ในบริเวณป าชายเลน บ านคลองโคน จั งหวั ด
สมุทรสงคราม และเปนพันธุไมที่พบกลาไมสามารถขึ้นไดเองตามธรรมชาติ ดังนั้นกลาไมที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจึงมีผลตอการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน
การเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ดังกลาวทั้ง ลักษณะตะกอนดิน ความสูงของพื้นที่และชวง
เวลาน้ําทวมถึง ปริมาณอินทรียสารและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชในปาชายเลนปลูกทดแทน
ใหมีสภาพใกลเคียงปาธรรมชาติจะตองใชระยะเวลายาวนาน แตการปลูกปาชายเลนทดแทนหาด
เลนควบคูกับการจัดการที่เหมาะสมก็จะทําใหไดพื้นที่ปาที่มีสภาพใกลเคียงปาธรรมชาติรวดเร็วกวา
การที่จะปลอยใหหาดเลนเปลี่ยนสภาพไปเปนปาชายเลนตามกระบวนการธรรมชาติโดยไมมีการจัด
การ
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3.รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการ
แทนที่ตามธรรมชาติบนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางราง
จากขอมูลการศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางราง (Suzuki et
al., 1997c) และปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติในบริเวณดังกลาวเมื่อปามี
อายุ 4 ป และ 5 ป (การศึกษาครั้งนี้) (รูปที่ 27) พบวา ปาเสื่อมโทรมจากการถูกถางรางระยะแรกมี
หอยฝาเดียวเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลัก รองลงมาคือ ครัสตาเซียนและไสเดือนทะเลโดยมีสัด
สวนรอยละ 66.81, 26.72 และ 4.48 ตามลําดับ หอยฝาเดียวชนิดเดนคือ หอยสีแดง Assiminea
(Ovassiminea) brevicula มีสัดสวนรอยละ 92.45 ของหอยฝาเดียวทั้งหมด ครัสตาเซียนชนิดเดน
คือ ปูกามดาบ Uca (Deltuca) forcipata มีสัดสวนรอยละ 96.77 ของครัสตาเซียนทั้งหมด สวน
ไสเดือนทะเลชนิดเดนคือ Nereidae sp.3 มีสัดสวนรอยละ 96.88 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด
รูปที่ 27 สัดสวนสัตวทะเลหนาดินกลุมเดนบริเวณปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตาม
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อื่น ๆ

ธรรมชาติบนพื้นที่ถูกถางราง บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อปาเกิดการแทนที่ของพืชและสัตวตามธรรมชาติจนปามีอายุ 4 ป พบวาสัตวทะเลหนา
ดินกลุมหอยฝาเดียวและครัสตาเซียนมีสัดสวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 26.45 และ 7.64 ตามลําดับ
สัดสวนของไสเดือนทะเลและสัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ เพิ่มเปนรอยละ 8.26 และ 57.65 ตาม
ลําดับ สัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ ที่พบมากในปาอายุ 4 ป คือ หนอนถั่ว รองลงมาคือไสเดือนตัว
กลม ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 43.01 และ 24.37 ของสัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ ทั้งหมด หอยฝาเดียว
ชนิดเดนเปลี่ยนเปน Melampus siamensis มีสัดสวนรอยละ 72.22 ของหอยฝาเดียวทั้งหมด
ไสเดือนทะเลชนิดเดนคือ Namalcastis sp. (คาดวาเปนชนิดเดียวกับ Nereidae sp.3) มีสัดสวน
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รอยละ 67.50 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด ครัสตาเซียนชนิดเดนเปลี่ยนเปน ปูแสม Sesarma
(Parasesarma) lanchesteri มีสัดสวนรอยละ 24.32 ของ ครัสตาเซียนทั้งหมด
เมื่อปามีอายุ 5 ป พบวาหอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลเพิ่มจํานวนขึ้นมีสัดสวนรอยละ
45.37 และ 19.60 ตามลําดับ ครัสตาเซียนและสัตวทะเลหนาดินอื่น ๆ มีสัดสวนลดลงเปนรอยละ
3.86 และ 31.17 ตามลําดับ สัตวทะเลหนาดินกลุมอื่น ๆ ที่พบมากในปาอายุ 5 ป คือ ไสเดือนตัว
กลมซึ่งมีสัดสวนรอยละ 65.84 ของสัตวกลุมอื่นทั้งหมด แตหนอนถั่วมีสัดสวนลงเหลือรอยละ
5.00 ของสัตวกลุมอื่นทั้งหมด หอยฝาเดียวชนิดเดนเปลี่ยนเปน A. (O.) brevicula มีสัดสวนรอย
ละ 44.90 ของหอยฝาเดียวทั้งหมด ไสเดือนทะเลชนิดเดนยังคงเปน Namalcastis sp. มีสัดสวน
รอยละ 91.34 ของไสเดือนทะเลทั้งหมด ครัสตาเซียนชนิดเดนเปลี่ยนเปน ปูกามดาบ Uca
(Deltuca) forcipata มีสัดสวนรอยละ 32.00 ของครัสตาเซียนทั้งหมด ในชวงปที่ 5 นี้พบวา องค
ประกอบชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินมีลักษณะคลายคลึงปาธรรม
ชาติจึงสรุปไดวา ปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติอายุ 5 ป เขาสูความสมดุล
ใหมโดยมีรูปแบบการแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินดังรูปที่ 28
การศึกษาครั้งนี้พบวาปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติใชเวลาไมต่ํากวา 5 ป
ในการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินใหมีสภาพคลายคลึงปาชายเลนธรรมชาติซึ่งเปนระยะ
เวลาที่รวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากปาชายเลนบริเวณนี้ถูกถางรางลงแตไมถูกเปลี่ยนแปลงผิวดินเชน การ
ขุดตักหนาดินทําใหลักษณะตะกอนดินมีความคลายคลึงกับปาดั้งเดิม (ปาธรรมชาติ) คือมีลักษณะ
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายในฤดูฝนซึ่งการที่เนื้อดินที่เปนดินรวนเหนียวปนทรายประกอบ
กับบริเวณดังกลาวมีการทวมถึงของน้ําทะเลนอยกวาบริเวณอื่น ๆ ทําใหตะกอนดินมีลักษณะคอน
ขางแข็งเหมาะกับการอยูอาศัยของสัตวทะเลหนาดินที่พบในปาชายเลนธรรมชาติ อีกทั้งปริมาณ
อินทรียสารในปาบริเวณนี้หลังจากถูกถางรางก็มีคาต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติที่อยูฝงตรงขามไม
มากนักคือ รอยละ 2.92 และ 3.69 ตามลําดับ (Suzuki et al., 1997c) ทําใหพืชและสัตวทะเลหนา
ดินกลุมเดิมเชน ปูและหอยฝาเดียว สามารถสรางกลุมประชากรไดโดยงาย หลังจากการถูกถางราง
บริเวณนี้ถูกทิ้งไมมีกิจกรรมใด ๆ ของมนุษยรบกวนจึงเกิดการแทนที่ของพืชตามธรรมชาติดวยกลา
ไมแสมขาวจากปาธรรมชาติที่อยูฝงตรงขามจนมีพืชขึ้นอยูหนาแนน 2 ชนิดคือ แสมขาวและเหงือก
ปลาหมอ โดยมีความหนาแนนเทากับ 0.46 และ 0.15 ตน/ตารางเมตร ตามลําดับ สภาพปาที่หนา
ทึบทําใหปราศจากการรบกวนของมนุษย เมื่อสภาพปาสมบูรณขึ้นทั้งในดานอาหารและแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวทะเลหนาดิน การแทนที่ประชากรสัตวทะเลหนาดินจึงเกิดขึ้นและเขาสูความสมดุล
ใหมซึ่งใกลเคียงสภาพปาชายเลนธรรมชาติไดรวดเร็ว
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รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนบน
หาดเลนดวยลําพูอายุ 3 ป ปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนดวยแสมขาวอายุ 6 ป ปาชาย
เลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติบนพื้นที่ถูกถางราง พบวามีรูปแบบคลายคลึงกัน
กลาวคือ พบสัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species เชน ครัสตาเซียนกลุม
Tanaidacean, ไสเดือนตัวกลมหรือหนอนถั่ว เพิ่มจํานวนเขามาแทนที่สัตวทะเลหนาดินกลุม
หลักพวกครัสตาเซียน หอยและไสเดือนทะเล
หลังจากนั้นสัตวทะเลหนาดินกลุม
Opportunistic species อาจมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันเชน บริเวณปาชายเลนปลูกทด
แทนบนหาดเลนอายุ 6 ป พบไสเดือนตัวกลมเปน Opportunistic species กลุมที่สอง
เขามาแทนที่ Opportunistic species กลุมที่หนึ่งคือ Tanaidacean หลังจากปา
เติบโตขึ้นจนมีแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยอุดมสมบูรณ รวมถึงสภาพแวดลอมเชน อุณหภูมิ
คอนขางคงที่ สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือ ปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลก็จะเปลี่ยนแปลง
จํานวนประชากรแทนที่กลุม Opportunistic species เมื่อเขาสูความพสมดุลใกลเคียงสภาพ
ปาชายเลนธรรมชาติจะพบวา ปู หอยฝาเดียวและไสเดือนทะเลเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลัก
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการแทนที่ของสัตวทะเลหนาดินกับบริเวณที่มีการทําเหมืองแรใน
ทะเล อาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ปกรณ ประเสริฐวงษ, 2527) พบวามีรูปแบบคลายคลึงกันโดยพบ
สัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species ไดแก ไสเดือนทะเลครอบครัว Eunicidae,
Obiniidae และ Spionidae รวมทั้งครัสตาเซียนกลุม Amphipod
การสรุประยะเวลาการฟนฟูประชากรสัตวทะเลหนาดินในครั้งนี้เนนการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว
ทะเลหนาดินใหมีความคลายคลึงกับปาชายเลนธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงกัน แตถาพิจารณากลุมสัตวทะเลเปา
หมาย (Target species) เชน หอยแครง, ปูทะเล, กุงเคยตาดําและปลาบางชนิด ที่เคยหายไปจากชายฝงจังหวัด
สมุทรสงครามในชวงที่มีการทําลายปาเพื่อทํานากุงซึ่งจากการสอบถามชาวบานพบวา ภายหลังการปลูกปาสัตว
ทะเลหนาดินกลุมหอยแครงเปนสัตวกลุมหลักที่กลับมาอยางเดนชัด สวนสัตวชนิดอื่นนั้นยังไมเห็นการเปลี่ยน
แปลงประชากรที่ชัดเจนเชน การศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในบริเวณนี้ไมพบปูทะเลเลย ดังนั้นถาประเมิน
สภาพสมดุลใหมดวยสภาพปาธรรมชาติดั้งเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงจะพบวาบริเวณศึกษาทุกบริเวณยังไมเขาสู
ความสมดุลใหมเลย
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การประเมินสภาพความอุดมสมบูรณของปาชายเลนปลูกทดแทนและปาที่เกิดจากกระบวนการแทน
ที่
Odum (1969) ไดแสดงแบบแผนของการพัฒนาระบบนิเวศวามีตัวแปรหลายประการที่
สามารถใชประเมินสภาวะกําลังพัฒนา (Developmental stages) และสภาวะเขาสูสมดุล (Mature
stages) ของระบบนิเวศได เชน ลักษณะความซับซอนและแหลงของหวงโซอาหาร, ความสูงต่ํา
ของปริมาณอินทรียสารรวม, ความหลากหลายทางชนิดและการกระจาย, การหมุนเวียนธาตุอาหาร
และเสถียรภาพของระบบ เปนตน การประเมินสภาพปาปลูกทดแทนและปาแทนที่ในการศึกษาครั้ง
นี้ใชหลักเกณฑในการประเมินตามตารางที่ 28 ซึ่งจะทําการประเมินโดยเปรียบเทียบขอมูลสัตว
ทะเลหนาดินและปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการของบริเวณปาปลูกอายุตางๆกันและปาแทนที่กับปา
ชายเลนอางอิง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ก็คือบริเวณปาชายเลนธรรมชาติดานในและปาธรรมชาติ (ตา
รางที่ 29)
ตารางที่ 28 หลักเกณฑที่ใชในการประเมินสภาวะกําลังพัฒนาและสภาวะเขาสูสมดุลของพื้นที่ปา
ชายเลนบริเวณตางๆ (ดัดแปลงจาก Odum, 1969)
หัวขอ
สภาวะกําลังพัฒนา
สภาวะสมดุล
1. ปริมาณอินทรียสาร
ต่ํา
สูง
2. มวลชีวภาพสวนตางๆของพืชในดิน
ต่ํา
สูง
3. ดัชนีความหลากหลาย
ต่ํา
สูง
4. คาการกระจาย
ต่ํา
สูง
5. สัดสวนความหนาแนนของสัตวทะเล
สูง
ต่ํา
หนาดินกลุม Opportunistic species
6. สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนา
ต่ํา
สูง
ดินกลุมที่กินอินทรียสาร (Detritivores)
7. ลักษณะหวงโซอาหาร (Food Chains) -เปนเสนตรง (Linear)
-มีการถายทอดดวย
grazing เปนหลัก

-เปนสายใย (Weblike)
-มีการถายทอดจาก
อินทรียสารเปนหลัก
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ตารางที่ 29 ขอมูลในการประเมินระยะการพัฒนาของปาชายเลนบริเวณตาง ๆ
หัวขอ

ปาชายเลนปลูกอายุ 3 ป

ปาชายเลนปลูกอายุ 6 ป
2.84 + 0.34

ปาชายเลนธรรมชาติ
อายุ 11 ป
2.96 + 0.08

1.ปริมาณอินทรียสารเฉลี่ย (รอยละ)
2.มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
เฉลี่ย (กรัม/ตารางเมตร)
3. คาดัชนีความหลากหลายเฉลี่ย
4.คาการกระจายเฉลี่ย
5.สัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเล
หนาดินที่กินอินทรียสาร (รอยละ)
6.สัดสวนความหนาแนนของกลุม
opportunistic species(รอยละ)

2.48 + 0.08

ปาแทนที่

ปาธรรมชาติ
ปาธรรมชาติดานใน
ปาธรรมชาติ
3.96 + 0.13
4.17 + 0.30

3.74 + 0.16

23.53 + 4.59

200.70 + 48.19

107.76 + 12.19

314.45 + 15.93

291.60 + 25.94

291.69 + 61.28

1.92 + 0.07
0.54 + 0.04

1.93 + 0.33
0.55 + 0.07

2.09 + 0.07
0.61 + 0.01

2.28 + 0.06
0.68+ 0.02

1.92 + 0.05
0.60 + 0.01

1.80 + 0.13
0.55 + 0.04

55

55

59

62

65

59

67.9

61.8

10.0

14.7

21.1

28.9
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การประเมินสภาพความสมบูรณ ในครั้งนี้ยังขาดความชัดเจนในสวนของหวงโซอาหาร
เนื่ องจากข อมู ลในการศึ ก ษาครั้งนี้ และขอมูลทุ ติยภูมิ เท าที่ ผานมายังไม เพี ยงพอเชน ขาดขอมู ล
ประชากรและนิ เวศวิท ยาของสั ตวท ะเลหน าดิน ขนาดกลาง (meiofauna) ไดแ ก หนอนตัว กลม
(nematodes) หรือไสเดือนตัวกลม (oligochaetes) เพื่อทราบบทบาทของสัตวทะเลหนาดินกลุมนี้
ในหวงโซอาหาร หรือขอมูลประชากรและนิเวศวิทยาของปลาในชวงปจจุบันเพื่อจะเชื่อมโยงกับ
สัตวทะเลหนาดินในหวงโซอาหาร
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ตามตารางที่ 29 สามารถสรุประยะการพัฒนาของปาชายเลน
พื้นที่ตาง ๆ บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ไดเปน 4 ระยะ คือ
1.ระยะพัฒนาที่ 1 ไดแก ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป
2.ระยะพัฒนาที่ 2 ไดแก ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
3.ระยะพัฒนาที่ 3 ไดแก ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
4.ระยะเขาสูสมดุล ไดแก ปาแทนที่ ปาธรรมชาติดานในและปาธรรมชาติ
สําหรับปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป ซึ่งจัดเปนปาชายเลนระยะพัฒนาที่ 1 เนื่องจาก
มีปริมาณอินทรียสารในดินและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติมาก แม
วาปริมาณอินทรียสารที่พบในบริเวณนี้จัดอยูในระดับปานกลางตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินก็
ตาม ดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายมีคาสูงใกลเคียงกับปาชายเลนธรรมชาติโดยพบสัตว
ทะเลหนาดินทั้งสิ้นจํานวน 61 ชนิด เมื่อพิจารณาสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุมที่กิน
อินทรียสารพบวามีสัดสวนต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติ สัดสวนความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดิ น กลุ ม Opportunistic species สู ง กว า บริ เวณป า ธรรมชาติ อ ย า งชั ด เจน โดยไส เดื อ นทะเล
Sabellidae sp.1, ครัส ตาเซี ยนกลุม Tanaidacean ชนิ ด Apseudes sapensis และหอยสองฝา
ชนิ ด Tellina (Moerella) sp. เป น สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น กลุ ม Opportunistic species ในบริ เวณนี้
บริเวณปาปลูกอายุ 3 ป มีลักษณะของหวงโซอาหารเปนเสนตรง (รูปที่ 29) พบจํานวนชนิดของผูลา
ต่ําคือ 2 ชนิด ไดแก ปูกามหัก Macrophthalmus teschi และปูแสม Metaplax elegans และพบ
ไมสม่ําเสมอโดยเฉพาะปูแสม Metaplax elegans พบจํานวนนอยมาก นอกจากนี้การจัดกลุมสิ่ง
มีชีวิตดวยวิธี Cluster Analysis (รูปที่ 9) บงชี้วาปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป มีลักษณะแตกตาง
จากปาธรรมชาติมาก โดยมีความคลายคลึงกับหาดเลนมากกวากลาวคือลุมสัตวทะเลหนาดินที่พบ
เปนกลุมเดียวกับกลุมที่พบบริเวณหาดเลนและมีความหนาแนนสูงซึ่งคลายคลึงกับหาดเลน นอกจาก
นี้ปจจัยสิ่งแวดลอมเชน ปริมาณอินทรียสาร มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชก็มีคาต่ําใกลเคียงกับ
บริเวณหาดเลน
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ใบลําพู

ครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean

ปูกามหัก Macrophthalmus teschi

ไสเดือนทะเลชนิด
อินทรียสาร
Sabellidae sp.1,
ปูกามหัก Macrophthalmus teschi
Sternaspid scutata, Nephthys sp., Prionospio sp.1
รูปที่ 29 ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป
บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
สําหรับ ป าชายเลนปลูก ทดแทนอายุ 6 ป ถูกจัดเป น ระยะพั ฒ นาที่ 2 เนื่ องจากมี ป ริมาณ
อินทรียสารในดินและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ํากวาปาชายเลนธรรมชาติ แมวาปริมาณ
อินทรียสารที่พบในบริเวณนี้จัดอยูในระดับสูงตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน ดัชนีความหลาก
หลายและคาการกระจายมีคาสูงใกลเคียงกับปาชายเลนธรรมชาติโดยพบสัตวทะเลหนาดินทั้งสิ้น
จํานวน 57 ชนิด เมื่อพิจารณาสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุมที่กินอินทรียสารพบวามี
สั ด ส ว นต่ํ า กว า ป า ชายเลนธรรมชาติ สั ด ส ว นความหนาแน น ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น กลุ ม
Opportunistic species สู งกว า บ ริ เ วณ ป าธรรม ชาติ อ ย า งชั ดเจน โดยไส เดื อ น ตั ว กลม
(Oligochaetes) เปนสัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species ในบริเวณนี้ บริเวณปาปลูก
อายุ 6 ป มีลักษณะของหวงโซอาหารเริ่มเปน สายใย (รูปที่ 30) พบผูลาที่สําคัญหลายชนิดไดแก
ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp., ปูกามหัก Macrophthalmus teschi และปูแสม Metaplax
spp. แตพบไมสม่ําเสมอ การจัดกลุมสิ่งมีชีวิตดวยวิธี Cluster Analysis (รูปที่ 9) พบวาปาชายเลน
ปลูกทดแทนอายุ 6 ป มีความแตกตางกับหาดเลนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป อยางเห็นได
ชัด และมีลักษณะคลายคลึงกับปาธรรมชาติมากกวา กลาวคือ พบสัตวทะเลหนาดินที่คลายคลึงกับ
บริเวณหาดเลนนอยและมีความหนาแนนต่ํากวาบริเวณหาดเลนและปาปลูกทดแทนอายุ 3 ปมาก
สวนกลุมสัตวทะเลหนาดินที่คลายคลึงกับที่พบในปาธรรมชาติยังมีความหนาแนนต่ํากวาปาธรรม
ชาติ
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ใบไม
อินทรียสาร

ปูแสม Metaplax spp.
Sesarma (Chiromantes) eumolpe
หนอนตัวกลม
ไสเดือนตัวกลม

ปูกามหัก Macrophthalmus teschi
ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp.

รูปที่ 30 ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
สําหรับปาธรรมชาติอายุ 11 ป ซึ่งเคยเปนแนวปาที่ติดตอกับทะเลเดิมถูกจัดเปนระยะ
พัฒนาที่ 3 เนื่องจาก มีปริมาณอินทรียสารในดินและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชต่ํากวาปาชาย
เลนธรรมชาติเล็กนอย โดยปริมาณอินทรียสารที่พบในบริเวณนี้จัดอยูในระดับสูงตามมาตรฐานของ
กรมพัฒนาที่ดิน ดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายมีคาสูงกวาปาชายเลนธรรมชาติเล็กนอย
โดยพบสัตวทะเลหนาดินทั้งสิ้นจํานวน 46 ชนิด เมื่อพิจารณาสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนา
ดินกลุมที่กินอินทรียสารพบวามีสัดสวนสูงใกลเคียงปาชายเลนธรรมชาติ สัดสวนความหนาแนน
ของสัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species ต่ํากวาบริเวณปาธรรมชาติ บริเวณปาธรรม
ชาติอายุ 11 ป มีลักษณะของหวงโซอาหารเปนสายใยคลายคลึงกับบริเวณปาธรรมชาติ (รูปที่ 31)
พบผูลาที่สําคัญไดแก ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp., ปูกามหัก Macrophthalmus teschi,
ปู แ สม Sesarma (Chiromantes) eumolpe และปู แ สม Metaplax spp. ซึ่ งพบอย า งสม่ํ าเสมอ
การจัดกลุมสิ่งมีชีวิตดวยวิธี Cluster Analysis (รูปที่ 9) พบวาปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป จัดอยู
ในกลุมเดียวกับปาธรรมชาติเนื่องจากกลุมสัตวทะเลหนาดินที่พบคลายคลึงกับบริเวณปาธรรมชาติ
แตมีความหนาแนนต่ํากวา

ใบไม
อินทรียสาร

ปูแสม Sesarma (Chiromantes) eumolpe
และ Sesarma (Parasesarma) lanchesteri
ไสเดือนตัวกลม
หนอนตัวกลม

ไสเดือนทะเลชนิด Namalcastis sp.

รูปที่ 31 ลักษณะหวงโซอาหารของสัตวทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
แทนที่และปาชายเลนธรรมชาติ บริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ปา
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ปาแทนที่ไดถูกจัดเปนปาชายเลนระยะเขาสูสมดุล คลายคลึงกับบริเวณปาธรรมชาติเนื่อง
จาก มีปริมาณอินทรียสารในดินและมวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืชสูงใกลเคียงปาชายเลนธรรมชาติ
โดยปริมาณอินทรียสารที่พบในบริเวณนี้จัดอยูในระดับสูงมากตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
ดัชนีความหลากหลายและคาการกระจายมีคาสูงกวาปาชายเลนธรรมชาติ โดยพบสัตวทะเลหนาดิน
ทั้งสิ้นจํานวน 42 ชนิด เมื่อพิจารณาสัดสวนจํานวนชนิดกลุมที่กินอินทรียสารพบวามีสัดสวนสูง
ใกลเคียงปาชายเลนธรรมชาติ สัดสวนความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic
species ต่ํ ากว าบริเวณป าธรรมชาติ บริเวณป าแทนที่ มี ลั ก ษณะของห ว งโซ อ าหารเป น สายใย
คล ายคลึ งกั บ บริเวณป าธรรมชาติ (รูป ที่ 31) พบผูลาที่ สํ าคั ญ หลายชนิ ด เช น ไส เดื อนทะเลชนิ ด
Namalcastis sp. ปู แส ม Sesarma (Chiromantes) eumolpe และ Sesarma (Parasesarma)
lanchesteri มีความหนาแนนสูงอยางสม่ําเสมอ การจัดกลุมสิ่งมีชีวิตดวยวิธี Cluster Analysis (รูป
ที่ 9) พบวาปาแทนที่ถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับปาธรรมชาติเนื่องจากกลุมสัตวทะเลหนาดินที่พ บ
คลายคลึงกับปาธรรมชาติและมีความหนาแนนใกลเคียงในปาธรรมชาติ
จากขอมูลเทาที่มีอยูยังไมสามารถสรุประยะเวลาที่ใชในการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเล
หนาดินบริเวณปาปลูกทดแทนบนหาดเลนไดอยางแนนอนแตคาดวาตองใชเวลาไมต่ํากวา 7 ป อาจ
ถึ ง 11 ป ขึ้ น อยู กั บ การสะสมดิ น ตะกอนและกล า ไม ที่ ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ส ว นป าที่ เกิ ด จาก
กระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติตองใชเวลาไมต่ํากวา 5 ป ขึ้นอยูกับชั้นดินตะกอนและการแทนที่
พันธุไมตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของกิจกรรมมนุษย เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการ
ฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในการศึกษาครั้งนี้กับบริเวณที่มีการทําเหมืองแรในทะเล อาว
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยปกรณ ประเสริฐวงษ (2527) พบวาบริเวณที่มีการทําเหมืองแรตองใชเวลา
ในการฟนสภาพสัตวทะเลหนาดินเขาสูสภาพสมดุลใหมนานถึง 17 ป ซึ่งนานกวาบริเวณปาชายเลน
ปลูกทดแทนบนหาดเลนและปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตามธรรมชาติในการศึกษา
ครั้งนี้มาก ทั้งนี้เนื่องจากการทําเหมืองแรเปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะตะกอนดินซึ่งเปนปจจัยที่
สําคัญในการกําหนดการแพรกระจายของสัตวทะเลหนาดิน เมื่อผิวหนาดินถูกรบกวนอยางหนัก
ชวงระยะเวลาที่ลักษณะตะกอนดินและปจจัยทางกายภาพอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลงกลับสูสภาพเดิม
จึงตองใชเวลานานมาก

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
บริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลไดดังนี้
1. ชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดิน
1.1 จากการศึกษาชนิดของสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม พบสัตวทะเลหนาดินจํานวนทั้งสิ้น 105 ชนิด ประกอบดวยสัตวทะเลหนาดินกลุม
ตาง ๆ 11 กลุม ไดแก หนอนตัวกลม (Nematodes), หนอนถั่ว (Sipunculids), หนอนตัวแบน
(Platyhelminthes), ไสเดือนตัวกลม (Oligochaetes), ไสเดือนทะเล (Polychaetes), แมงดาทะเล
(Xiphosurans), ครัสตาเซียน (Crustacean), หอยฝาเดียว (Gastropods), หอยสองฝา
(Bivalves), ปลา (Pices) และแมลง (Insects) สัตวทะเลหนาดินที่พบเปนกลุมเดนไดแก ไสเดือน
ทะเล ครัสตาเซียนและหอย
1.2 สัตวทะเลหนาดินที่พบแบงออกเปน 3 กลุมไดแก
1.กลุมสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปา
ชายเลนธรรมชาติดานใน ปาชายเลนธรรมชาติและปาแทนที่ สัตวทะเลหนาดินที่พบเปนกลุมเดน
ไดแก หนอนถั่ว Sipunculus sp., ไสเดือนทะเล Namalcastis sp., ปูแสม Sarmatium
germaini และ Sesarma (Chiromantes) eumolpe, ปูกามดาบ Uca (Deltuca)
forcipata, หอยสีแดง Assiminea brevicula และหอยฝาเดียว Melampus siamensis
2.กลุมสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป
สัตวทะเลหนาดินกลุมเดนไดแก เพรียงชนิด Balanus sp., ไอโซพอดชนิด Cyathura
carinata,
ปูแสมชนิด Metaplax elegans และหอยฝาเดียว Neritina (Dostia)
violacea

3.กลุมสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยบริเวณหาดเลนดานนอกปาชายเลนและปาชาย
เลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป สัตวทะเลหนาดินกลุมเดนไดแก ไสเดือนทะเล Stenaspid scutata,
Nephthys sp., Prionospio sp.1, Sabellidae sp.1, แมงดาทะเล Carcinoscorpius

rotundicauda, Tanaidacean ชนิด Apseudes sapensis, หอยสองฝา Pelecyora

gouldi และTellina (Moerella) sp. ปูกามหัก Macrophthalmus teschi, หอยฝา
เดียว Nassa spp.,หอยแครง Anadara granosa
1.3 ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินระหวางบริเวณศึกษาพบวา บริเวณหาดเลนมี
ความหนาแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ บริเวณปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป ปาชายเลนปลูก
ทดแทนอายุ 6 ป ปาธรรมชาติ ปาธรรมชาติดานใน ปาแทนที่และปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณหาดเลนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3 ป พบสัตวทะเลหนาดินกลุม
Opportunistic species มีความหนาแนนสูงมาก กลุม Opportunistic species ที่พบ
หอยสองฝา
ไดแก ไสเดือนทะเลชนิด Sabellidae sp.1, Sternaspid scutata
Pelecyora gouldi, Tellina (Moerella) sp. และครัสตาเซียนกลุม Tanaidacean
ชนิด Apseudes sapensis
1.4 มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินระหวางบริเวณศึกษาพบวา บริเวณหาดเลนมีมวล
ชีวภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ ปาแทนที่ ปาชายเลนธรรมชาติอายุ 11 ป ปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 3 ป ปาธรรมชาติ ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป และปาธรรมชาติดานใน ทั้งนี้เนื่องจาก
บริเวณหาดเลนพบหอยสองฝา Pelecyora gouldi มีความหนาแนนและมวลชีวภาพสูงตลอดทั้งป
2. ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มี ผลตอสัตวทะเลหน าดินบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม มากที่สุดคือ ลักษณะตะกอนดิน รองลงมาคือ ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่และ
ชวงเวลาน้ําทวมถึง ปริมาณอินทรียสารในดิน มวลชีวภาพสวนตางๆของพืช โครงสรางปาในดาน
ความหลากหลายและความหนาแนน อุณหภูมิ คาความเปนกรดเบสและความเค็ม ตามลําดับ
3. การศึกษาขอมูลสัตวทะเลหนาดินและแพลงกตอนสัตวแสดงถึงการสรางกลุมประชากรของสัตว
ทะเลหนาดินบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสรางกลุมประชากร
(Colonization) ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญเกิดจากบทบาทของแพลงกตอนสัตวที่เกิดทดแทน
(Recruitment) กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินตัวเต็มวัย
4. รูปแบบการแทนที่กลุมสัตวทะเลหนาดินในปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลนและปาที่เกิดจาก
กระบวนการแทนที่มีความคลายคลึงกันคือ สัตวทะเลหนาดินกลุม Opportunistic species เพิ่ม
จํานวนแทนที่สัตวทะเลหนาดินกลุมหลักเดิม เมื่อสภาพปาโตขึ้นมีแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัย

อุดมสมบูรณรวมถึงสภาพแวดลอมคอนขางคงที่ สัตวทะเลหนาดินกลุมปู หอยฝาเดียว และไสเดือน
ทะเล จะเพิ่มจํานวนแทนที่กลุม Opportunistic species สภาพสมดุลใหมพบวา ครัสตาเซียน
หอยฝาเดียว และไสเดือนทะเล จะเปนสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักในปาชายเลนนั้น
5. การประเมินความอุดมสมบูรณของปาชายเลนบริเวณตางๆพบวา ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 3
ป จัดอยูในระยะพัฒนาที่ 1 ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 6 ป จัดอยูในระยะพัฒนาที่ 2 ปาชาย
เลนธรรมชาติอายุ 11 ป จัดอยูในระยะพัฒนาที่ 3 ปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่ตาม
ธรรมชาติจัดอยูในระยะเขาสูสมดุลใหมซึ่งเปนระยะเดียวกับปาธรรมชาติดานในและปาธรรมชาติ
สําหรับระยะเวลาที่ใชในการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินใหมีสภาพใกลเคียงปาธรรมชาติ
ในบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปาชายเลนปลูกทดแทนบนหาดเลน
ใชเวลาไมต่ํากวา 7 ป อาจถึง 11 ป โดยการสะสมดินตะกอนและกลาไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมีผล
ตอระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน สวนปาชายเลนที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
ตามธรรมชาติใชเวลาไมต่ํากวา 5 ป โดยการรบกวนชั้นดินตะกอนและการแทนที่ของพันธุไมตาม
ธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมมนุษยสงผลตอระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากร
สัตวทะเลหนาดินในปาที่เกิดจากกระบวนการแทนที่
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
แสดงใหเปนถึงผลของการปลูกและฟนฟูปาชายเลนตอการเพิ่มความหลากหลายและมวลชีวภาพ
ของประชากรสัตวทะเลหนาดินและยังสงผลถึงการเพิ่มกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินชั้นสูงเชน
สัตวเลื้อยคลานและลิง แตการศึกษาครั้งนี้ยังไมสามารถระบุระยะเวลาการฟนฟูกลุมประชากรสัตว
ทะเลหนาดินบริเวณปาปลูกทดแทนบนเลนงอกดวยไมแสมขาวและลําพูไดอยางชัดเจนเนื่องจากปา
ยังไมเขาสูสภาพสมดุลใหมจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงตอไป อีกทั้งยังควรติดตามผลของการ
ปลูกและฟนฟูปาชายเลนตอการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลกลุมเปาหมาย (Target species)
เชน หอยแครง ปูทะเล กุงเคยตาดําและปลาบางชนิด ซึ่งทางชาวบานคลองโคนตองการใหสัตวน้ํา
เศรษฐกิจเหลานี้ที่เคยหายไปจากชายฝงทะเลสมุทรสงครามกลับมาอีกครั้ง
2. ควรมีการศึกษาลักษณะประชากรและนิเวศวิทยาของสัตวทะเลกลุมอื่นเชน สัตวทะเลหนาดิน
ขนาดเล็ก (meiofauna) และปลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวกลุมดังกลาวจะแสดงถึง
ผลของการปลูกและฟนฟูปาชายเลนไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งจะชวยใหการประเมินความอุดมสมบูรณ

ของปาชายเลนบริเวณตาง ๆ ในเรื่องหวงโซอาหารมีความสมบูรณ นอกจากนี้การที่ประชากรสัตว
ทะเลหนาดินขนาดเล็กและปลามีผลตอการสรางกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ดังนั้นขอมูลประชากรสัตวทะเลกลุมนี้จะชวยอธิบายการสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญได
3. การประเมินการเขาสูความสมดุลใหมของปาชายเลนปลูกทดแทนและปาที่เกิดจากกระบวน
การแทนที่ตามธรรมชาติสามารถใชสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักคือ ครัสตาเซียน
: หอย : ไสเดือนทะเล เปนดัชนีบงชี้การฟนสภาพของสัตวทะเลหนาดินไดโดยปาชายเลนที่เริ่มเขาสู
ความสมดุลใหมจะมีสัดสวนจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุมหลักใกลเคียงกับสัดสวนของปาชาย
เลนธรรมชาติ สัดสวนของจํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินกลุม ครัสตาเซียน : หอย : ไสเดือนทะเล
บริเวณปาชายเลนธรรมชาติทางฝงอาวไทยมีสัดสวนประมาณ 2.5 : 1.5 : 1 สวนปาชายเลน
ธรรมชาติฝงอันดามันมีสัดสวนประมาณ 2.5 : 2.5 : 1
4. การใชสัตวทะเลหนาดินเปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนปลูกทดแทนพบวา ปู
แสมชนิด Sarmatium germaini และ Sesarma (Chiromantes) eumolpe, ปูกามดาบชนิด Uca
(Deltuca) forcipata และหอยสีแดง Assiminea (Ovassiminea) brevicula รวมถึงความ
หลากหลายของชนิดตัวออนแมลงสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนปลูก
ทดแทนได
5. การศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในปาชายเลนปลูกทดแทนดวยไมแสม
ขาวมีแนวโนมฟนฟูเร็วกวาปาชายเลนปลูกทดแทนดวยไมลําพู ดังนั้นไมแสมขาวอาจเปนพันธุไมที่
เหมาะสมตอการปลูกปาชายเลนทดแทนบนหาดเลนบริเวณบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
มากกวาไมลําพู
6. การปลูกปาชายเลนทดแทนควรปลูกพันธุไมหลายชนิดเพื่อใหเกิดความหลากหลายของแหลงที่
อยูอาศัยและอาหารของสัตวทะเลหนาดินซึ่งอาจทําใหสัตวทะเลหนาดินฟนฟูกลุมประชากรได
รวดเร็วกวาการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว
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