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การทดลองในห้ องปฏิบัติการเกีย่ วกับผลกระทบของระดับนา้ ท่วมต่ อลักษณะทางกายภาพต้ นกล้าป่ าชายเลน
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พืน้ ที่ ป่าชายเลนในประเทศลดลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากถูกทาลายเพื่อใช้ ประโยชน์ อื่น เช่ น การเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ แม้ มีการรณรงค์
ฟื ้ นฟูปลูกป่ าชายเลนอย่ างต่ อเนื่ อง แต่ ประสิ ทธิ ผลของการปลูกค่ อนข้ างตา่ เพราะอัตราการรอดตายของต้ นกล้ าป่ าชายเลนตา่ มาก
งานวิจัยนีส้ นใจปั จจัยเรื่ องระดับนา้ ท่ วมต้ นกล้ า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญปั จจัยหนึ่งที่ ผลต่ อลักษณะทางกายภาพของต้ นกล้ าป่ าชายเลน
การทดลองถูกดาเนิ นการในกระบะทดลองพลาสติกสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมีขั้นบันใดเพื่อจาลองการปลูกต้ นกล้ าป่ าชายเลน
สองชนิ ด คื อ ต้ นแสมและต้ นโกงกาง ที่ ระดับนา้ ในการท่ วมแตกต่ างกัน 3 ระดับ คื อ ระดับนา้ ท่ วมทั้งต้ น ระดับนา้ ท่ วมกลางต้ น
และระดับนา้ ท่ วมราก มีค่าระดับนา้ จากพืน้ กระบะ คือ 70, 35 และ 15 ซม. ตามลาดับ ทาการทดลองโดยการจาลองนา้ ขึน้ นา้ ลงด้ วย
การปั๊ มนา้ เข้ ากระบะทดลอง แช่ ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง แล้ วปั๊ มนา้ ออกทุกวัน ทดลองต่ อเนื่ องกันเป็ นเวลา 67 วัน จากนั้นนาต้ นกล้ าแต่ ละ
กรณี มาวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพที่ เปลี่ยนไป ผลการศึกษาพบว่ าที่ ระดับนา้ ท่ วมทั้งต้ นมีผลทาให้ ต้นกล้ าป่ าชายเลนเจริ ญเติบโต
น้ อยที่ สุด และนอกจากนีย้ งั พบว่ าต้ นกล้ าแสมมีความสามารถในการทนนา้ ท่ วมได้ ดีกว่ าต้ นกล้ าโกงกาง
คาสาคัญ : ระดับนา้ ท่ วม, ต้ นกล้ าป่ าชายเลน, การปลูกป่ าชายเลน
ABSTRACT
Area of mangrove forests in Thailand has considerably decreased because the mangrove forests have been destroyed to use the
land for other purposes, e.g. aquaculture. Even though there have been reforestation campaigns, the effectiveness of the
reforestation is still very low because the rate of survival of the mangrove sprouts is very low. This research focuses on the effect
of flooded level, which is one of the important factors influencing on the physical characteristics of mangrove sprouts.
Experiment was conducted in a big plastic tank. Inside the tank there were three steps for simulating the mangrove sprouts
planting with two types of mangroves sprouts, Avicennia alba and Rhizophora apiculate, plated with three different flooded
levels – 70, 35 and 15 cm. To simulate tide, every day water was pumped into the tank, then immersed the sprouts for three
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hours, and was finally pumped. The experiment was continued for 67 days. After test, the changes of the physical characteristics
of each sprout were determined. The results showed that at the flooded level 70 cm., the sprout grew the least. In addition,
Avicennia alba sprouts were more durable to flooding than Rhizophora apiculate.
KEYWORDS: flooded level, mangrove sprout, mangrove reforestation
1.

บทนา
ป่ าชายเลน (Mangroves) เป็ นป่ าไม้ที่เจริ ญเติบโตในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีระดับน้ าทะเลขึ้น-ลง และมีความสาคัญอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งที่ อยู่อาศัยของทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ ง รวมไปถึ งเป็ นแหล่งศึ กษาเรี ยนรู ้ ระบบ
นิ เวศน์ชายฝั่ ง และสถานที่ ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ป่าชายเลนเป็ นเสมือนแนวป้ องกันหรื อโครงสร้างป้ องกัน
ชายฝั่งตามธรรมชาติ ที่ช่วยในการลดทอนคลื่นและส่ งเสริ มการตกตะกอนชายฝั่ง การศึกษาความสามารถในการป้ องกันคลื่นหรื อ
ลดทอนคลื่นของป่ าชายเลนเป็ นที่สนใจของนักวิจยั เป็ นจานวนไม่นอ้ ย เพื่อทราบถึงความสามารถและปั จจัยในการลดทอนคลื่นจาก
ป่ าชายเลน อาทิเช่น [1] ศึกษาการลดทอนคลื่นของป่ าชายเลนในภาคสนามที่ประเทศเวียดนาม พื้นที่ศึกษามีตน้ รังกะแท้ (Kandelia
candel) อายุแตกต่างกันออกไป 3 โซนด้วยกัน คือ โซนที่ อายุครึ่ งปี โซนที่สองอายุ 2 ถึง 3 ปี และโซนที่สามอายุ 5 ถึง 6 ปี ผูว้ ิจยั
ติดตั้งเครื่ องวัดคลื่นในพื้นที่ท้ งั สามโซน และพบว่าโซนที่สามต้นรังกะแท้อายุ 5 ถึง 6 ปี สามารถลดทอนคลื่นได้มากที่สุด เนื่ องจาก
อายุของต้นรังกะแท้ในโซนที่สามนั้นมากที่สุด ส่ งผลให้ขนาดของต้นไม้ในพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นรังกะแท้ในโซนที่ หนึ่ งและ
โซนที่ ส อง [2] ศึ ก ษาจ านวนผูเ้ สี ย ชี วิ ต ตามแนวชายฝั่ ง ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องประเทศอิ น เดี ย ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากคลื่ น
สึ นามิ พบว่าจานวนผูเ้ สี ยชีวติ เนื่องจากคลื่นสึ นามินอ้ ยลงในบริ เวณชายฝั่งที่มีป่าชายเลนจานวนมาก ในปี ค.ศ. 2009 [3] ศึกษาการ
ลดทอนคลื่นของป่ าชายเลน โดยการนาต้นลาพู (Sonneratia) ซึ่ งเป็ นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาศึกษาด้วยการปลูกในรางน้ าจาลองคลื่น
พบว่าการลดทอนคลื่นสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของต้นไม้ กรณี ที่ความหนาแน่นของต้นไม้มากมีค่าสัมประสิ ทธิ์การลดทอนคลื่น
70% ถึง 80% กรณี ที่มีความหนาแน่นของต้นไม้นอ้ ยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนคลื่น 35% ถึง 55% และกรณี ที่ไม่มีตน้ ไม้เลย มี
เพียงพื้นเอียงด้านหน้าชายฝั่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์การลดทอนคลื่นอยูท่ ี่ 40% [4] ศึกษาการลดทอนคลื่นของรากจาลองของต้นโกงกางที่
ทาจากเหล็กในรางจาลองคลื่น โดยสนใจรู ปแบบการจัดเรี ยงและความหนาแน่นของรากโกงกางที่แตกต่างกัน พบว่าความหนาแน่น
มีผลต่อการลดทอนคลื่นอย่างมีนยั สาคัญเช่นเดียวกับการศึกษาของ [3] แต่การจัดเรี ยงมีผลต่อการลดทอนคลื่นต่างกันเพียงเล็กน้อย
นอกจากความหนาแน่นของต้นไม้ป่าชายเลนแล้ว ระดับน้ า ความชันคลื่น ความยาวของแนวป่ าชายเลนยังส่งผลต่อการลดทอนคลื่น
ด้วยเช่นกัน [5]
ในปี พ.ศ. 2504 ป่ าชายเลนในประเทศไทยมี พ้ืนที่ ประมาณ 2,299,375 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ.2539 พื้นที่ป่าชายเลนลดลงต่าสุ ด
เหลือเพียง 1,047,390 ไร่ ซึ่งสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 สาเหตุดว้ ยกัน สาเหตุที่หนึ่ง คือ
เกิดจากการกระทาของมนุษย์ที่บุกรุ กป่ าชายเลน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สาเหตุที่สอง คือ เกิดจากธรรมชาติ เช่น ในปี
ค.ศ. 2004 เกิดคลื่นสึ นามิในมหาสมุทรอินเดีย จากภาพถ่ายทางอากาศก่อนและหลังเกิดคลื่นสึ นามิ พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนบริ เวณ
แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย ถูกทาลายไปกว่า 70% [6] นอกจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงแล้วยังมีอีกหลายปั จจัยทาง
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ป่าชายเลนลดลง อาทิเช่น ปั จจัยจากคลื่น จากการศึกษาของ [7] เกี่ ยวกับผลกระทบของคลื่นต่อลักษณะทาง
กายภาพของต้นกล้าป่ าชายเลน พบว่าต้นกล้าป่ าชายเลนมีการตายเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับผลกระทบจากคลื่นที่มีความสู งคลื่นมากขึ้น
นอกจากปั จจัยของคลื่นแล้วยังมีปัจจัยในเรื่ องของการเพิ่มขึ้นของน้ าทะเล ถึงแม้วา่ ระดับน้ าทะเลในโลกค่อย ๆ เพิ่มสู งขึ้นมาตลอด
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แต่ปัจจุบนั ระดับน้ าทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ วเนื่องจากการกระทาของมนุษย์ [8] การเพิ่มขึ้นของน้ าทะเลนั้นส่ งผลให้การท่วม
ของต้นไม้ป่าชายเลนเปลี่ยนไป จึ งได้มีการศึ กษาเกี่ ยวกับการทนน้ าท่วมของต้นไม้ป่าชายเลนที่ ประเทศจี นในภาคสนาม เพื่อ
ตรวจสอบการรอดตาย และการเจริ ญเติบโตของต้นไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ คือ แสมแดง (Aegiceras corniculatum) แสมทะเล
(Avicennia marina) พังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) และโกงกางทะเล (Rhizophora stylosa griff) โดยทาแปลงปลูก
ต้นไม้ป่าชายเลนทั้ง 4 ชนิดในแปลงที่มีค่าระดับต่างกัน 8 ระดับ คือ 40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 และ30 ซม. เทียบกับระดับน้ าทะเล
ปานกลาง ทาการศึกษาเป็ นเวลา 1 ปี พบว่าต้นแสมทะเลสามารถทนน้ าท่วมได้ดีที่สุด รองลงมา คือ ต้นเล็บมือนาง โกงกางทะเล
และพังกาหัวสุ ม ดอกแดง ตามล าดับ ซึ่ ง ต้นพังกาหัวสุ ม ดอกแดง และโกงกางทะเลเจริ ญ เติ บโตได้ดี ใ นแปลงที่ ร ะดับสู ง [9]
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาที่คล้ายกัน [10] ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของระดับน้ าที่เพิ่มขึ้นต่อลักษณะโครงสร้าง และการเจริ ญเติบโต
ของต้นแสมทะเลในภาคสนามที่ประเทศจีน พื้นที่ศึกษามีค่าระดับที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 105, 95, 65, 55 และ 45 ซม. เหนื อ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง พบว่าต้นแสมทะเลเจริ ญเติ บโตในพื้นที่ สูงจากระดับน้ าทะเลได้ดีกว่าพื้นที่ ต่ า นอกจากการศึ กษาใน
ภาคสนามแล้วยังได้ศึกษาในห้องทดลองกลางแจ้ง โดยการนาต้นแสมทะเลมาแช่น้ าในถังที่ระดับน้ าท่วมราก และท่วมทั้งต้น ด้วย
ระยะเวลาการท่วม 0, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง พบว่าต้นแสมทะเลที่แช่น้ าท่วมทั้งต้นมีการเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักมวลชีวภาพ การ
สังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของใบ และการใช้น้ าน้อยกว่าต้นแสมทะเลที่แช่น้ าท่วมราก และยิง่ ระยะเวลาในการท่วม
มาก จะส่ งผลต่อน้ าหนักมวลชี วภาพ การสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของใบ และการใช้น้ ามากตามไปด้วย จาก
การศึกษาของ [9] และ [10] ถึงแม้วา่ ต้นแสมทะเลจะสามารถทนน้ าท่วมได้ดีกว่าต้นไม้ป่าชายเลนชนิดอื่น แต่ก็สามารถเจริ ญเติบโต
ได้ดีกว่าถ้าอยูใ่ นพื้นที่ที่สูง ดังนั้นปั จจัยเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการลดลงของป่ าชายเลนโดย
ธรรมชาติอย่างแน่นอน
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ปรากฏการณ์น้ าขึ้น-น้ าลงถือเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต และการ
ลดลงของต้นไม้ป่าชายเลน ถึงแม้จะมีก ารศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของน้ าขึ้น-น้ าลงต่อป่ าชายเลนอยู่บา้ งในปั จจุบนั แต่ถือว่ายังมี
การศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาในด้านอื่น ๆ ดังนั้น งานวิจยั นี้ศึกษาผลกระทบของน้ าขึ้น-น้ าลงในรู ปแบบของระดับน้ าใน
การท่ ว มต้น กล้า ป่ าชายเลนที่ แ ตกต่ า งกัน ไปต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางกายภาพของต้น กล้า ป่ าชายเลน โดยท าการศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการกลางแจ้ง ทาการทดลองด้วยการจาลองปลูกต้นกล้าป่ าชายเลนในกระบะ
ทดลองพลาสติ กสี่ เหลี่ยมขนาด 2,500 ลิ ตร กว้าง 116 ซม. ยาว 198 ซม. และ สู ง 107 ซม. ภายในกระบะทดลองประกอบด้วย
อิฐมวลเบาที่เรี ยงกันเป็ นชั้นแบบขั้นบันได และมีถุงทรายทับอยูด่ า้ นบน เพื่อป้ องกันอิฐมวลเบาลอยน้ า โดยระดับของขั้นบันใดมี
ความสู ง 35 และ 55 ซม. และเมื่อสู บน้ าเข้ากระบะทดลองให้ได้ระดับ 70 ซม. จากพื้นกระบะทดลอง น้ าจะท่วมต้นกล้าทั้งหมด 3
กรณี คือ กรณี ระดับน้ าท่วมทั้งต้น (70 ซม.) กรณี ระดับน้ าท่วมกลางต้น (35 ซม.) และกรณี ระดับน้ าท่วมราก (15 ซม.) ดังแสดง
ในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 ระดับน้ าในการจาลองน้ าท่วมต้นกล้าป่ าชายเลน
ต้นกล้าป่ าชายเลนที่ใช้ในการทดลองมีอยู่ 2 ชนิ ด ด้วยกัน คือ ต้นกล้าโกงกางและต้นกล้าแสม (แสดงในรู ปที่ 2) มีความสู ง
ประมาณ 45 ถึง 50 ซม. ชนิดละ 30 ต้น โดยแบ่งเป็ นกรณี ศึกษาละ 10 ต้น รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น 60 ต้น ต้นกล้าป่ าชายเลนบรรจุอยู่
ในกระถางรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกว้าง 10 ซม. และสู ง 10 ซม. เพื่อให้สะดวกในการวางต้นกล้าในกระบะทดลอง ทั้งนี้ ในการ
จาลองน้ าขึ้น-น้ าลง ใช้ถงั เก็บน้ าขนาด 1,000 ลิตร ร่ วมกับเครื่ องสูบที่สามารถสู บน้ าได้ 2,400 ลิตรต่อชัว่ โมง สาหรับสู บน้ าเข้าและ
ออกจากกระบะทดลอง โดยในขั้นตอนแรก สู บน้ าเข้ากระบะทดลองจนระดับน้ าเท่ากับ 70 ซม. ในเวลา 1 ชัว่ โมง (แสดงใน
รู ปที่ 3) จากนั้นรักษาระดับน้ าให้ท่วมต้นกล้าเป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง แล้วจึงสูบน้ าออกจากกระบะทดลองจนหมดในเวลา 1 ชัว่ โมง
รวมเวลาที่ใช้ในการจาลองน้ าขึ้น-น้ าลงทั้งสิ้น 5 ชัว่ โมงต่อวัน หลังจากการทดลองในช่วง 5 ชัว่ โมง จะปล่อยให้ตน้ ไม้โตในสภาวะ
ไม่มีน้ าท่วม ทาการทดลองต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 67 วัน รายละเอียดของการทดลองแสดงในตารางที่ 1

ก)

ข)

๗

๗

๗)

8

๗)าโกงกาง
รู ปที่ 2 ก) ต้นกล้าแสม ข) ต้นกล้
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รู ปที่ 3 ลักษณะการทดลอง
ตารางที่ 1

รายละเอียดการทดลอง

รายละเอียดการทดลอง
จานวนต้นกล้าโกงกางจาลอง (ต้น/กรณี )
10
จานวนต้นกล้าแสมจาลอง (ต้น/กรณี )
10
ระดับน้ าออกแบบ
ท่วมราก, ท่วมกลางต้น, ท่วมทั้งต้น
ระดับน้ า (ซม.)
15, 35, 70
ระยะเวลาทดลอง (ชม./วัน/กรณี )
5
ช่วงเวลาการทดลอง (วัน)
67
จานวนการทดลอง (กรณี )
3
การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่ าชายเลน 4 พารามิเตอร์ คือ 1) เส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้น
ใน 3 ส่ วน ประกอบด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณส่ วนบนลาต้น (Upper diameter, U ) เส้นผ่านศูนย์กลางส่ วนกลางลาต้น
(Middle diameter, M ) และเส้นผ่านศูนย์กลางส่ วนล่างลาต้น (Lower diameter,  L ) โดยทาสัญลักษณ์ไว้ที่ลาต้น ทาการวัด
ขนาดด้วยเวอร์เนียคาร์ ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) 2) ความสู งของลาต้น ( H t ) วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางส่ วนล่างลาต้นถึงเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางส่ ว นบนล าต้น จากต าแหน่ ง ที่ ท าสั ญ ลัก ษณ์ ไ ว้ (แสดงในรู ป ที่ 4) โดยใช้เ ชื อ กทาบตามล าต้น และน าไปเที ย บกับ
ไม้บรรทัดเหล็ก 3) จานวนใบ จดบันทึ กจานวนใบก่อนการทดลอง และหลังการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบจากระดับน้ าในการ
ท่วมต่อการหลุดของใบ 4) ค่ามวลชี วภาพ นาต้นกล้าป่ าชายเลนทั้งสองชนิ ดมาอบที่ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรณี
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รู ปที่ 4 พารามิเตอร์ที่ศึกษา
3.

ผลการทดลอง
การศึกษานี้ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าแสมและต้นกล้าโกงกางด้วยการคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์การ
เจริ ญเติบโต (Growth percentage, %G R ) จากผลต่างของข้อมูลทางกายภาพก่อนการทดลอง (Starting value, Sv ) และหลังการ
ทดลอง (Ending value, Ev ) ดังสมการที่ 1
E V S V
100  %G R
SV

(1)

โดยวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น เปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านความสู ง เปอร์ เซ็นต์การ
เจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทน เปอร์เซ็นต์ใบคงเหลือ และเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพ จากนั้นนาเปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตที่ได้มาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตของต้นกล้าทั้งสองชนิดกับระดับน้ าในการท่วมต้นกล้า
3.1 การเจริญเติบโตด้ านขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลางของต้ นกล้ าป่ าชายเลน
เมื่อนาข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณส่ วนบน ส่ วนกลาง และส่ วนล่าง มาวิเคราะห์ เปอร์ เซ็นต์การเจริ ญเติบโต แล้ว
นามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย ( av ) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ระดับน้ า
ท่วมต้นกล้า ได้ผลดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย ( av ) กับระดับน้ าท่วม
จากภาพแสดงให้เห็ นว่าเปอร์ เซ็ นต์การเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศู นย์กลางเฉลี่ยทั้งในต้นกล้าแสมและต้นกล้าโกงกาง มี
แนวโน้มลดลงเมื่อระดับน้ าท่วมต้นกล้าเพิ่มสู งขึ้น โดยระดับน้ าท่วมรากมีเปอร์ เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับน้ าท่วมกลางต้นและระดับน้ าท่วมทั้งต้น ตามลาดับ แต่ตน้ กล้าแสมมีเปอร์ เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้าน
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมากกว่าต้นกล้าโกงกางอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าต้นกล้าแสมนั้นมีความสามารถในการทนหรื อ
ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ าท่วมได้ดีกว่าต้นกล้าโกงกาง
3.2 การเจริญเติบโตด้ านความสู งของต้ นกล้ าป่ าชายเลน
เมื่อนาข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านความสูง ( H t ) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ระดับน้ าท่วมต้นกล้า (ดังแสดงในรู ป
ที่ 6) แสดงให้เห็นว่า ต้นกล้าโกงกางมีแนวโน้มเปอร์ เซ็นต์การเจริ ญเติบโตด้านความสู งเพิ่มมากขึ้น เมื่อระดับน้ าท่วมต้นกล้าเพิ่ม
สู งขึ้น ส่ วนต้นกล้าแสม พบว่าที่ระดับน้ าท่วมรากมีการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าที่ระดับน้ าท่วมกลางต้น ซึ่ งตรงกับการศึกษาของ [10]
ที่วา่ ต้นกล้าแสมสามารถเจริ ญเติบโตในพื้นที่สูงได้ดีกว่าพื้นที่ต่า ส่ วนในกรณี ที่ระดับน้ าท่วมทั้งต้น ต้นกล้าแสมมีการเจริ ญเติบโต
ด้านความสู งได้ดีกว่าที่ ระดับน้ าท่วมรากและท่วมกลางต้น เนื่ องจากผลกระทบของระดับน้ าท่วมทั้งต้น ส่ งผลให้ตน้ กล้าแสมไม่
สามารถสังเคราะห์แสง หรื อ แลกเปลี่ยนอากาศได้ ทาให้ตน้ กล้าแสมพยายามพัฒนาการเจริ ญเติบโตด้านความสู ง ก่อน เพื่อให้ส่วน
ยอดของต้นและใบพ้นน้ า และเมื่อนาการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าทั้งสองชนิ ดมาเปรี ยบเที ยบกัน พบว่าต้นกล้าแสมยังคงมีการ
เจริ ญเติบโตด้านความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นกล้าโกงกางเช่นเดียวกับการเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
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รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตด้านความสูง ( H t )กับระดับน้ าท่วม
จากข้อมูลความสัมพันธ์การเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยและการเจริ ญเติบโตด้านความสูงกับระดับน้ าท่วมต้นกล้า
พบว่าที่ระดับน้ าท่วมต้นกล้าเพิ่มขึ้นการเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยจะลดลงแต่การเจริ ญเติบโตด้านความสูงนั้นเพิ่มขึ้น
ซึ่ งสามารถตั้งเป็ นสมมติฐานได้วา่ ต้นกล้าป่ าชายเลนทั้งสองชนิ ดมีการปรับตัวต่อสภาพของระดับน้ าในการท่วมต้นกล้า ด้วยการ
พยายามพัฒนาการเจริ ญเติบโตด้านความสูงให้เพิม่ ขึ้นก่อนการเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง เพื่อให้ลาต้นและใบอยูเ่ หนื อน้ า
มากที่สุด
3.3 ปริมาตรตัวแทนของต้นกล้ าป่ าชายเลน
การวิเคราะห์ผลการเจริ ญเติบโตด้านปริ มาตรตัวแทน ( Vol ) ของต้นกล้าแสมและต้นกล้าโกงกาง (ปริ มาตรตัวแทน คื อ
ปริ มาตรของต้นกล้า โดยสมมุติวา่ ต้นกล้ามีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก) ได้วิเคราะห์ดว้ ยการนาข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
และข้อมูลความสูงมาหาปริ มาตร ดังสมการที่ 2 เพื่อศึกษาผลกระทบโดยรวมของต้นกล้าป่ าชายเลนเนื่ องจากระดับน้ าท่วมต้นกล้า
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน คือ ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นการแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปริ มาตรตัวแทนต้นกล้า
แสมตามเวลา ( %Vol A ) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปริ มาตรตัวแทนต้นโกงกางตามเวลา ( %VolR ) ตั้งแต่เริ่ มการทดลอง
จนจบการทดลอง ส่วนที่สองเป็ นการแสดงเปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ าท่วม
  av 2
4
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3.3.1 ลักษณะการเปลีย่ นแปลงของปริมาตรตัวแทนตามเวลา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนตามเวลากับระดับน้ าท่วมต้นกล้าของต้นกล้าโกงกาง แสดงให้เห็น
ว่าต้นกล้าโกงกางที่ ระดับน้ าท่วมรากมีการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนมากที่ สุด รองลงมา คือ ระดับน้ าท่วมกลางต้นและ
ท่วมทั้งต้น ตามลาดับ โดยที่ระดับน้ าท่วมรากและท่วมกลางต้นมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
ส่วนที่ระดับน้ าท่วมทั้งต้นการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ ว (แสดงในรู ปที่ 7)

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนต้นกล้าโกงกางตามเวลา ( %VolR )กับระดับน้ าท่วม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนตามเวลา กับระดับน้ าท่วมต้นกล้าของต้นกล้าแสมมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ที่คล้ายกับต้นกล้าโกงกาง คือ ที่ระดับน้ าท่วมรากและท่วมกลางต้นมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทน
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และมีค่าการเจริ ญเติบโตที่ ใกล้เคียงกันมาก ส่ วนที่ระดับน้ าท่วมทั้งต้นการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็ ว (แสดงในรู ปที่ 8)
จากภาพความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนตามเวลากับระดับน้ าท่วมต้นกล้าของต้นกล้าทั้งสองชนิ ด
พบว่า ต้นกล้าทั้งสองชนิดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ระดับน้ าท่วมต้นกล้าไม่มาก โดยเฉพาะของต้นกล้าโกงกางจะโตได้ดี
ที่ ระดับน้ าท่ วมรากมากที่ สุดอย่างเห็ นได้ชดั ส่ วนของต้นกล้าแสมนั้นจะเจริ ญเติ บโตได้ดีที่ระดับน้ าท่วมกลางต้นและท่วมราก
ใกล้เคียงกันซึ่ งนัน่ แสดงให้เห็นว่าต้นกล้าแสมนั้นเป็ นพันธ์ไม้ที่ทนต่อการถูกน้ าท่วมได้กว่าต้นกล้าโกงกาง และตรงกับหลักทาง
พฤกษศาสตร์ที่วา่ ต้นกล้าแสมเป็ นพันธ์ไม้เบิกนา

Kamonpol Kayunha1, Supapitch Dasamut2, Promporn Sangoeng3, Nirat Yamoat4 and Thamnoon Rasmeemasmuang5

13

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

Engineering Journal of Research and Development

Volume 29 Issue 2 April-June 2018

รู ปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนต้นกล้าแสมตามเวลา ( %Vol A )กับระดับน้ าท่วม
3.3.2 ผลกระทบจากระดับนา้ ท่ วมต้นต่อปริมาตรตัวแทนของต้ นกล้ าป่ าชายเลน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนของต้นกล้าป่ าชายเลนกับระดับน้ าท่วมต้นกล้า พบว่า
มีความสัมพันธ์คล้ายกับการเจริ ญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย คือ ต้นกล้าทั้งสองชนิ ดมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตลดลง เมื่อ
ได้รับผลกระทบจากระดับน้ าท่วมต้นกล้ามากขึ้น แต่ที่ระดับน้ าท่วมกลางต้นและท่วมราก ต้นกล้าทั้งสองชนิ ดมีการเจริ ญเติบโตที่
ใกล้เคียงกัน และที่ระดับน้ าท่วมทั้งต้นต้นกล้าทั้งสองชนิ ดมีการเจริ ญเติบโตแย่ที่สุด (แสดงในรู ปที่ 9) จากความสัมพันธ์ระหว่าง
การเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนกับระดับน้ าท่วมต้นกล้าทั้ง 3 จุด สามารถใช้สมการเส้นตรงอธิ บายความสัมพันธ์ได้ดงั สมการ
ที่ 3 เมื่อ Y คือ เปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทนต้นกล้าแสม ( %Vol A ) และ การเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทน
ต้นกล้าโกงกาง ( %VolR ) X คือ ระดับน้ าท่วม และค่า A และ C คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมการเส้นตรง ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ ง
สมการที่ 3 นี้สามารถใช้ประมาณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริ มาตรตัวแทนโดยรวมของต้นกล้าทั้งสองชนิ ดในพื้นที่ที่ถูกน้ าท่วม
ต่างกันได้
(3)

Y  AX  C

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงปริ มาตรตัวแทนในสมการเส้นตรงของต้นกล้าแสมและต้นกล้าโกงกาง
พารามิเตอร์
ต้นกล้าแสม
ต้นกล้าโกงกาง
A
-0.4
-0.12
C
17.6
2.72
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รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของปริ มาตรตัวแทน ( %Vol ) กับระดับน้ าท่วม
4.

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเรื่ องผลกระทบของระดับน้ าต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าแสมและต้นกล้าโกงกาง พบว่าต้นกล้าทั้งสองชนิ ด
เจริ ญเติบโตในพื้นที่ สูงหรื อกรณี ที่น้ าท่วมต้นกล้าครึ่ งต้นและกรณี น้ าท่วมต้นกล้าแค่รากได้ดีกว่าในพื้นที่ต่ า หรื อกรณี ที่น้ าท่วม
ต้นกล้าทั้งต้น และต้นกล้าแสมเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นกล้าโกงกางทุกด้าน แสดงว่าต้นกล้าแสมสามารถปรับตัวต่อการทน
น้ าท่วมได้ดีกว่า สาหรับผลการศึกษาในครั้งนี้เป็ นข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตระหว่างต้นกล้าป่ าชายเลนสองชนิ ดที่ได้รับ
ผลกระทบจากระดับน้ าท่วมที่แตกต่างกัน แต่ยงั ไม่รวมผลกระทบด้านอื่น ๆ อาทิ เช่น คลื่น และกระแสน้ า ที่เป็ นปั จจัยหลักของ
ผลกระทบต้นกล้าป่ าชายเลน การศึกษาในอนาคตควรเพิ่มปั จจัยด้านระยะเวลาในการท่วมของน้ า คลื่น และกระแสน้ า เพิ่มเติม เพื่อ
ศึกษาผลกระทบต่อต้นกล้าป่ าชายเลนในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงสภาพจริ งมากยิง่ ขึ้น
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