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ปาชายเลนยะหริ่งเปนปาชายเลนแบบ
Riverine forest ที่มีสภาพสมบูรณ พบหนา
แนนบริเวณปากคลองยะหริ่ง กอนไหลออกสู
อาวปตตานี ตั้งอยูในพื้นที่ ต.ตะโละกาโปร
อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี เฉพาะสวนที่เปนพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๔๓๐ ไร
(ภาพที่ ๑ และ ๒)
ภาพที่ ๑

แผนที่แสดงพื้นที่ปาชายเลนยะหริ่ง

ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน แหลงที่อยูอาศัย
แหลงสืบพันธุ แหลงวางไข และแหลงหลบภัยของสัตวน้ําและสัตวบก
เปนแหลงธาตุอาหารพืชและสัตว รวมทั้งเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และ
เปนแหลงคนควาและใหความรูในเรื่องพืช สัตว มนุษย และนิเวศวิทยา
(ภาพที่ ๒)
ดินเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งตอการเจริญเติบโตและการ
กระจายของพันธุไมในปาชายเลน
ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางสมบัติดินและสังคมของพืชในปาชายเลนยะหริ่งนี้ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการปลูกปาชายเลน
เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาชายเลนที่ถูกบุกรุกทําลายใหกลับมาเปนปาชายเลนที่มี
ความสมบูรณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และใชเปนแนวทางในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรปาชายเลนยะหริ่งใหคงอยูตลอดไป
การศึกษาความสัมพันธของสมบัติดินและสังคมพืชในปาชาย
เลนยะหริ่ง ใชเทคนิคการศึกษาในแปลงอยางเปนแนว (Transect line
plot method) ในบริเวณปาชายเลนยะหริ่งที่มีสภาพสมบูรณ เก็บ
ตัวอยางดินจากริมชายฝงคลองยะหริ่งดานตะวันตกไปสิ้นสุดแนวปาชาย
เลนดานตะวันออก โดยแตละจุดสํารวจมีพื้นที่ ๑๐ x ๑๐ ตร.เมตร (ภาพ
ที่ ๓) และหางกัน ๑๐๐ เมตร ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของดิน ลักษณะโครงสรางของพันธุไมในปาชายเลน และความ
สัมพันธระหวางสมบัติบางประการของดินกับพันธุไมปาชายเลน
ภาพที่ ๒ สภาพปาชายเลนยะหริ่ง
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ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาดินในบริเวณที่ลุมต่ําติดกับคลองยะ
หริ่งมีน้ําทะเลทวมถึงสม่ําเสมอเปนเวลานานกวา
เปนดินเหนียว
มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ ๓.๕๒-๕.๗๕ (ดิน:น้ํา = ๑:๕)
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ประมาณ ๑๒.๔๕-๑๔๓.๗๐ มก. กก.-๑
กํามะถันทั้งหมดในดิน ประมาณ ๐.๖-๒๐.๗ ก. กก.-๑ อะลูมิเนียมที่
แลกเปลี่ยนได ประมาณ ๐.๐๕-๑๒.๘๐ cmolcKg-1 และปริมาณประจุ
บวกที่เปนดางที่แลกเปลี่ยนได ไดแก แคลเซียม ประมาณ ๓๓.๖๒๑๒๓.๐๐ cmolcKg-1, แมกนีเซียม ประมาณ ๙๒.๘๐-๓๕๐.๐๐
cmolcKg-1, โพแทสเซียม ประมาณ ๙.๓๖-๔๑.๑๒ cmolcKg-1 และ
โซเดียม ประมาณ ๓๑.๙๑-๑๘๗.๐๐ cmolcKg-1 และมีคาสูงกวาดิน
ที่ในบริเวณพื้นที่สูงกวาซึ่งเปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทราย
ภาพที่ ๓ แนวสํารวจพันธุไมในปาชายเลนยะหริ่ง

ลักษณะการแพรกระจายของพันธุไมในปาชายเลนยะหริ่ง พบวา โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เปน
พันธุไมปาชายเลนเดนชอบขึ้นบริเวณริมชายฝงคลองยะหริ่ง ถัดมาเปนแสมขาว (Avicennia alba) และตาตุมทะเล
(Excoecaria agallocha) และพบถั่วขาว (Bruguiera cylindrica) และแสมดํา (Avicennia officinalis) เปนพันธุไมปา
ชายเลนเดนในแนวถัดไป (ภาพที่ ๔ และตารางที่ ๑) โกงกางใบเล็กสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียวที่มีน้ําทะเลทวม
ขังเปนประจําในชวงน้ําขึ้นเกือบทุกวัน ดินมีสภาพเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอยและดินมีความเค็มต่ําถึงสูง ตาตุม
ทะเลสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทรายที่มีน้ําทะเลทวมขังเปนเวลานาน จนถึงบริเวณที่มีการ
ทวมขังของน้ําเฉพาะน้ําขึ้นสูงสุดในบางชวงเวลาของเดือน ดินมีสภาพเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง และดินมีความเค็มใน
ระดับต่ํามากถึงสูงมาก ถั่วขาวสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียวถึงดินทรายเหนียว ที่มีน้ําทะเลทวมขังในบางชวงเวลา
ของเดือนที่มีน้ําขึ้นสูงมาก ดินมีสภาพเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดเล็กนอยและดินมีความเค็มในระดับต่ําถึงสูงมาก แสมขาว
สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียวที่มีน้ําทะเลทวมขังเปนประจําเกือบทุกวัน
จนถึงมีการทวมขังของน้ําทะเลเฉพาะ
ในชวงน้ําขึ้นสูงมากในรอบเดือน ดินมีสภาพเปนกรดปานกลางและดินมีความเค็มในระดับปานกลางถึงสูง ดินในปาชาย
เลนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง โดยเฉพาะดินใตตนถั่วขาว

ภาพที่ ๔ พันธุไมปาชายเลนเดนในแนวสํารวจในปาชายเลนยะหริ่ง
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ตารางที่ ๑

พันธุไมปาชายเลนที่พบในแปลงสํารวจในปาชายเลนยะหริ่ง

ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อวงศ
๑. เหงือกปลาหมอดอกขาว T *
Acanthus ebracteatus
Acanthaceae
๒. ปรงทะเล S **
Acrostichum aureum
Pteridaceae
๓. ปรงหนู S **
Acrostichum speciosum
Pteridaceae
๓. แสมขาว T *
Avicennia alba
Avicenniaceae
๕. แสมดํา T *
Avicennia officinalis
Avicenniaceae
๖. สํามะงา S **
Clerodendrum inerme
Verbenaceae
๗. ชะเลือด S **
Premna obtusifolia
Verbenaceae
๘. ถั่วขาว T *
Bruguiera cylindrica
Rhizophoraceae
๙. พังกาหัวสุมดอกขาว T *
Bruguiera sexangula
Rhizophoraceae
๑๐. โปรงขาว ST/T *
Ceriops decandra
Rhizophoraceae
๑๑. โปรงแดง T *
Ceriops tagal
Rhizophoraceae
๑๒. โกงกางใบเล็ก T *
Rhizophora apiculata
Rhizophoraceae
๑๓. เถาถอบแถบ T **
Derris trifoliata
Leguminosae-papilionoideae
๑๔. ตาตุมทะเล ST/T *
Excoecaria agallocha
Euphorbiaceae
๑๕. หวายลิง S *
Flagellaria indica
Flagellariaceae
๑๖. หงอนไกทะเล T **
Heritiera littoralis
Sterculiaceae
๑๗. ปอทะเล T **
Hibiscus tiliaceus
Malvaceae
๑๘. ฝาดดอกขาว S/ST *
Lumnitzera racemosa
Combretaceae
๑๙. จาก ST *
Nypa fruticans
Palmae
๒๐. เปง T *
Phoenix paludosa
Palmae
๒๑. ลําแพน T *
Sonneratia ovata
Sonneratiaceae
๒๒. โพธิ์ทะเล T **
Thespesia populnea
Malvaceae
๒๓. ตะบูนขาว T *
Xylocarpus granatum
Malvaceae
๒๔. ตะบูนดํา T *
Xylocarpus moluccensis
Malvaceae
หมายเหตุ:
T ไมยืนตน (Tree) S ไมพุม (Shrub) ST ไมพุมกึ่งตน (Shrubby tree)
* พันธุไมปาชายเลน (True mangrove species)
** พันธุไมเกี่ยวเนื่องกับปาชายเลนซึ่งพบไดในบริเวณปาชายเลนทั่วไป (Mangrove associate)
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