
 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  ปีที่ 29 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2561
 Engineering Journal of Research and Development Volume 29 Issue 2 April-June 2018 
 
   

 Received 26 October 2017  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Revised 8 December 2017 
 The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage Accepted 19 December 2017  

 

 

Kamonpol Kayunha1, Supapitch Dasamut2, Promporn Sangoeng3, Nirat Yamoat4 and Thamnoon Rasmeemasmuang5 
1Lecturer, 2,3Student, 5Asst. Prof. Dr., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University, Chonburi. 
4Asst. Prof., Department of Civil and Environmental Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok                                                                                           5 

การทดลองในห้องปฏิบัติการเกีย่วกบัผลกระทบของระดับน า้ท่วมต่อลกัษณะทางกายภาพต้นกล้าป่าชายเลน 
A LABORATORY EXPERIMENT ON THE EFFECTS OF FLOODED LEVEL ON THE PHYSICAL 

CHARACTERISTIC OF PLANTED MANGROVE SPROUTS 
 

กมลพล ขยนัหา1, ศุภาพิชญ ์ดะสมุทร2, พรหมพร  เส็งเอ้ียง3 นิรัตน ์แยม้โอษฐ์4 และ ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง5 
1,2,3,5ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จ.ชลบุรี 

4สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ีคณะวทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

 
บทคดัย่อ 

พืน้ท่ีป่าชายเลนในประเทศลดลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากถกูท าลายเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืน เช่น การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ แม้มีการรณรงค์
ฟ้ืนฟูปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเน่ือง แต่ประสิทธิผลของการปลูกค่อนข้างต า่ เพราะอัตราการรอดตายของต้นกล้าป่าชายเลนต า่มาก 
งานวิจัยนีส้นใจปัจจัยเร่ืองระดับน า้ท่วมต้นกล้า ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญปัจจัยหน่ึงท่ีผลต่อลกัษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลน 
การทดลองถูกด าเนินการในกระบะทดลองพลาสติกส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ภายในมีขั้นบันใดเพ่ือจ าลองการปลูกต้นกล้าป่าชายเลน
สองชนิด คือ ต้นแสมและต้นโกงกาง ท่ีระดับน า้ในการท่วมแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ระดับน า้ท่วมท้ังต้น ระดับน า้ท่วมกลางต้น 
และระดับน า้ท่วมราก มีค่าระดับน า้จากพืน้กระบะ คือ 70, 35 และ 15 ซม. ตามล าดับ ท าการทดลองโดยการจ าลองน า้ขึน้น า้ลงด้วย
การป๊ัมน า้เข้ากระบะทดลอง แช่ทิ้งไว้ 3 ช่ัวโมง แล้วป๊ัมน า้ออกทุกวัน ทดลองต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 67 วัน จากน้ันน าต้นกล้าแต่ละ
กรณีมาวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพท่ีเปล่ียนไป ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดับน า้ท่วมท้ังต้นมีผลท าให้ต้นกล้าป่าชายเลนเจริญเติบโต
น้อยท่ีสุด และนอกจากนีย้งัพบว่าต้นกล้าแสมมีความสามารถในการทนน า้ท่วมได้ดีกว่าต้นกล้าโกงกาง 
ค าส าคญั : ระดับน า้ท่วม, ต้นกล้าป่าชายเลน, การปลกูป่าชายเลน 
 

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 characterist ics 
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. บทน า 
 ป่าชายเลน (Mangroves) เป็นป่าไมท่ี้เจริญเติบโตในเขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีมีระดบัน ้ าทะเลข้ึน-ลง และมีความส าคญัอยา่งมาก 
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของทั้ งสัตวบ์กและสัตวน์ ้ า แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง รวมไปถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบ
นิเวศน์ชายฝ่ัง และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกดว้ย นอกจากน้ีป่าชายเลนเป็นเสมือนแนวป้องกนัหรือโครงสร้างป้องกนั
ชายฝ่ังตามธรรมชาติ ท่ีช่วยในการลดทอนคล่ืนและส่งเสริมการตกตะกอนชายฝ่ัง การศึกษาความสามารถในการป้องกนัคล่ืนหรือ
ลดทอนคล่ืนของป่าชายเลนเป็นท่ีสนใจของนกัวจิยัเป็นจ านวนไม่นอ้ย เพื่อทราบถึงความสามารถและปัจจยัในการลดทอนคล่ืนจาก 
ป่าชายเลน อาทิเช่น [1] ศึกษาการลดทอนคล่ืนของป่าชายเลนในภาคสนามท่ีประเทศเวียดนาม พ้ืนท่ีศึกษามีตน้รังกะแท ้(Kandelia 
candel) อายแุตกต่างกนัออกไป 3 โซนดว้ยกนั คือ โซนท่ี อายคุร่ึงปี โซนท่ีสองอาย ุ2 ถึง 3 ปี และโซนท่ีสามอาย ุ5 ถึง 6 ปี ผูว้ิจยั
ติดตั้งเคร่ืองวดัคล่ืนในพ้ืนท่ีทั้งสามโซน และพบวา่โซนท่ีสามตน้รังกะแทอ้าย ุ5 ถึง 6 ปี สามารถลดทอนคล่ืนไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจาก
อายขุองตน้รังกะแทใ้นโซนท่ีสามนั้นมากท่ีสุด ส่งผลให้ขนาดของตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ตน้รังกะแทใ้นโซนท่ีหน่ึงและ
โซนท่ีสอง [2] ศึกษาจ านวนผูเ้สียชีวิตตามแนวชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียท่ีได้รับผลกระทบจากคล่ืน 
สึนามิ พบวา่จ านวนผูเ้สียชีวติเน่ืองจากคล่ืนสึนามินอ้ยลงในบริเวณชายฝ่ังท่ีมีป่าชายเลนจ านวนมาก ในปี ค.ศ. 2009 [3] ศึกษาการ
ลดทอนคล่ืนของป่าชายเลน โดยการน าตน้ล าพู (Sonneratia) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมป่้าชายเลนมาศึกษาดว้ยการปลูกในรางน ้ าจ าลองคล่ืน 
พบวา่การลดทอนคล่ืนสมัพนัธ์กบัความหนาแน่นของตน้ไม ้กรณีท่ีความหนาแน่นของตน้ไมม้ากมีค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนคล่ืน 
70% ถึง 80% กรณีท่ีมีความหนาแน่นของตน้ไมน้อ้ยมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนคล่ืน 35% ถึง 55% และกรณีท่ีไม่มีตน้ไมเ้ลย มี
เพียงพ้ืนเอียงดา้นหนา้ชายฝ่ังมีค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนคล่ืนอยูท่ี่ 40% [4] ศึกษาการลดทอนคล่ืนของรากจ าลองของตน้โกงกางท่ี
ท าจากเหลก็ในรางจ าลองคล่ืน โดยสนใจรูปแบบการจดัเรียงและความหนาแน่นของรากโกงกางท่ีแตกต่างกนั พบวา่ความหนาแน่น
มีผลต่อการลดทอนคล่ืนอยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกบัการศึกษาของ [3] แต่การจดัเรียงมีผลต่อการลดทอนคล่ืนต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย 
นอกจากความหนาแน่นของตน้ไมป่้าชายเลนแลว้ ระดบัน ้ า ความชนัคล่ืน ความยาวของแนวป่าชายเลนยงัส่งผลต่อการลดทอนคล่ืน
ดว้ยเช่นกนั [5]  
 ในปี พ.ศ. 2504 ป่าชายเลนในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,299,375 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ.2539 พ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงต ่าสุด
เหลือเพียง 1,047,390 ไร่ ซ่ึงสาเหตุของการลดลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สาเหตุดว้ยกนั สาเหตุท่ีหน่ึง คือ 
เกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์บุกรุกป่าชายเลน เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ สาเหตุท่ีสอง คือ เกิดจากธรรมชาติ เช่น ในปี 
ค.ศ. 2004 เกิดคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย จากภาพถ่ายทางอากาศก่อนและหลงัเกิดคล่ืนสึนามิ พบวา่พ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณ
แหลมปะการัง จงัหวดัพงังา ประเทศไทย ถูกท าลายไปกว่า 70% [6] นอกจากภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงแลว้ยงัมีอีกหลายปัจจยัทาง
ธรรมชาติท่ีส่งผลให้ป่าชายเลนลดลง อาทิเช่น ปัจจยัจากคล่ืน จากการศึกษาของ [7] เก่ียวกบัผลกระทบของคล่ืนต่อลกัษณะทาง
กายภาพของตน้กลา้ป่าชายเลน พบว่าตน้กลา้ป่าชายเลนมีการตายเพ่ิมข้ึนเม่ือไดรั้บผลกระทบจากคล่ืนท่ีมีความสูงคล่ืนมากข้ึน 
นอกจากปัจจยัของคล่ืนแลว้ยงัมีปัจจยัในเร่ืองของการเพ่ิมข้ึนของน ้ าทะเล ถึงแมว้า่ระดบัน ้ าทะเลในโลกค่อย ๆ เพ่ิมสูงข้ึนมาตลอด 



วิศวกรรมสารฉบับวิ จัยและพัฒนา   ปีที่ 29 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 
Engineering Journal of Research and Development  Volume 29 Issue 2 April-June 2018 
 

 

Kamonpol Kayunha1, Supapitch Dasamut2, Promporn Sangoeng3, Nirat Yamoat4 and Thamnoon Rasmeemasmuang5     7 

แต่ปัจจุบนัระดบัน ้ าทะเลไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์[8] การเพ่ิมข้ึนของน ้ าทะเลนั้นส่งผลให้การท่วม
ของตน้ไมป่้าชายเลนเปล่ียนไป จึงได้มีการศึกษาเก่ียวกับการทนน ้ าท่วมของตน้ไมป่้าชายเลนท่ีประเทศจีนในภาคสนาม เพื่อ
ตรวจสอบการรอดตาย และการเจริญเติบโตของตน้ไมป่้าชายเลนในพ้ืนท่ี คือ แสมแดง (Aegiceras corniculatum) แสมทะเล 
(Avicennia marina) พงักาหวัสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) และโกงกางทะเล (Rhizophora stylosa griff) โดยท าแปลงปลูก
ตน้ไมป่้าชายเลนทั้ง 4 ชนิดในแปลงท่ีมีค่าระดบัต่างกนั 8 ระดบั คือ 40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 และ30 ซม. เทียบกบัระดบัน ้ าทะเล
ปานกลาง ท าการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี พบวา่ตน้แสมทะเลสามารถทนน ้ าท่วมไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ ตน้เล็บมือนาง โกงกางทะเล 
และพงักาหัวสุมดอกแดง ตามล าดับ ซ่ึงต้นพงักาหัวสุมดอกแดง และโกงกางทะเลเจริญเติบโตได้ดี ในแปลงท่ีระดับสูง [9] 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาท่ีคลา้ยกนั [10] ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของระดบัน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนต่อลกัษณะโครงสร้าง และการเจริญเติบโต
ของตน้แสมทะเลในภาคสนามท่ีประเทศจีน พ้ืนท่ีศึกษามีค่าระดบัท่ีแตกต่างกนั 5 ระดบั คือ 105, 95, 65, 55 และ 45 ซม. เหนือ
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง พบว่าตน้แสมทะเลเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีสูงจากระดับน ้ าทะเลได้ดีกว่าพ้ืนท่ีต ่า นอกจากการศึกษาใน
ภาคสนามแลว้ยงัไดศึ้กษาในหอ้งทดลองกลางแจง้ โดยการน าตน้แสมทะเลมาแช่น ้ าในถงัท่ีระดบัน ้ าท่วมราก และท่วมทั้งตน้ ดว้ย
ระยะเวลาการท่วม 0, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่โมง พบวา่ตน้แสมทะเลท่ีแช่น ้ าท่วมทั้งตน้มีการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกัมวลชีวภาพ การ
สงัเคราะห์แสง การแลกเปล่ียนอิเลก็ตรอนของใบ และการใชน้ ้ านอ้ยกวา่ตน้แสมทะเลท่ีแช่น ้ าท่วมราก และยิง่ระยะเวลาในการท่วม
มาก จะส่งผลต่อน ้ าหนักมวลชีวภาพ การสังเคราะห์แสง การแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนของใบ และการใชน้ ้ ามากตามไปดว้ย จาก
การศึกษาของ [9] และ [10] ถึงแมว้า่ตน้แสมทะเลจะสามารถทนน ้ าท่วมไดดี้กวา่ตน้ไมป่้าชายเลนชนิดอ่ืน แต่ก็สามารถเจริญเติบโต
ไดดี้กวา่ถา้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสูง ดงันั้นปัจจยัเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของระดบัน ้ าทะเล ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดลงของป่าชายเลนโดย
ธรรมชาติอยา่งแน่นอน  
 จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมา ปรากฏการณ์น ้ าข้ึน-น ้าลงถือเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการ
ลดลงของตน้ไมป่้าชายเลน ถึงแมจ้ะมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของน ้ าข้ึน-น ้ าลงต่อป่าชายเลนอยู่บา้งในปัจจุบนัแต่ถือว่ายงัมี
การศึกษานอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการศึกษาในดา้นอ่ืน ๆ  ดงันั้น งานวจิยัน้ีศึกษาผลกระทบของน ้ าข้ึน-น ้าลงในรูปแบบของระดบัน ้ าใน
การท่วมต้นกล้าป่าชายเลนท่ีแตกต่างกันไปต่อการเจริญเติบโตทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลน โดยท าการศึกษาใน
หอ้งปฏิบติัการชลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 
2. วธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดลองในห้องปฏิบติัการกลางแจง้ ท าการทดลองดว้ยการจ าลองปลูกตน้กลา้ป่าชายเลนในกระบะ
ทดลองพลาสติกส่ีเหล่ียมขนาด 2,500 ลิตร กวา้ง 116 ซม. ยาว 198 ซม. และ สูง 107 ซม. ภายในกระบะทดลองประกอบด้วย 
อิฐมวลเบาท่ีเรียงกนัเป็นชั้นแบบขั้นบนัได และมีถุงทรายทบัอยูด่า้นบน เพ่ือป้องกนัอิฐมวลเบาลอยน ้ า โดยระดบัของขั้นบนัใดมี
ความสูง 35 และ 55 ซม. และเม่ือสูบน ้ าเขา้กระบะทดลองให้ไดร้ะดบั 70 ซม. จากพ้ืนกระบะทดลอง น ้ าจะท่วมตน้กลา้ทั้งหมด 3 
กรณี คือ กรณีระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้ (70 ซม.) กรณีระดบัน ้ าท่วมกลางตน้ (35 ซม.) และกรณีระดบัน ้ าท่วมราก (15 ซม.) ดงัแสดง 
ในรูปท่ี 1 
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รูปที ่1      ระดบัน ้ าในการจ าลองน ้ าท่วมตน้กลา้ป่าชายเลน 
 

 ตน้กลา้ป่าชายเลนท่ีใชใ้นการทดลองมีอยู ่2 ชนิด ดว้ยกนั คือ ตน้กลา้โกงกางและตน้กลา้แสม (แสดงในรูปท่ี 2) มีความสูง
ประมาณ 45 ถึง 50 ซม. ชนิดละ 30 ตน้ โดยแบ่งเป็นกรณีศึกษาละ 10 ตน้ รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 60 ตน้ ตน้กลา้ป่าชายเลนบรรจุอยู่
ในกระถางรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมีความกวา้ง 10 ซม. และสูง 10 ซม. เพื่อให้สะดวกในการวางตน้กลา้ในกระบะทดลอง ทั้งน้ีในการ
จ าลองน ้ าข้ึน-น ้าลง ใชถ้งัเก็บน ้ าขนาด 1,000 ลิตร ร่วมกบัเคร่ืองสูบท่ีสามารถสูบน ้ าได ้2,400 ลิตรต่อชัว่โมง ส าหรับสูบน ้ าเขา้และ
ออกจากกระบะทดลอง โดยในขั้นตอนแรก สูบน ้ าเขา้กระบะทดลองจนระดบัน ้ าเท่ากบั 70 ซม. ในเวลา 1 ชัว่โมง (แสดงใน 
รูปท่ี 3) จากนั้นรักษาระดบัน ้ าใหท่้วมตน้กลา้เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง แลว้จึงสูบน ้ าออกจากกระบะทดลองจนหมดในเวลา 1 ชัว่โมง 
รวมเวลาท่ีใชใ้นการจ าลองน ้ าข้ึน-น ้าลงทั้งส้ิน 5 ชัว่โมงต่อวนั หลงัจากการทดลองในช่วง 5 ชัว่โมง จะปล่อยให้ตน้ไมโ้ตในสภาวะ
ไม่มีน ้ าท่วม ท าการทดลองต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 67 วนั รายละเอียดของการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 
 

 
 

รูปที ่2      ก) ตน้กลา้แสม ข) ตน้กลา้โกงกาง 
 

ก)

๗

๗) 

ข)

๗

๗) 
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รูปที ่3     ลกัษณะการทดลอง 

 
ตารางที ่1 รายละเอียดการทดลอง 

รายละเอียดการทดลอง 
จ านวนตน้กลา้โกงกางจ าลอง (ตน้/กรณี) 10 
จ านวนตน้กลา้แสมจ าลอง (ตน้/กรณี) 10 

ระดบัน ้ าออกแบบ ท่วมราก, ท่วมกลางตน้, ท่วมทั้งตน้ 
ระดบัน ้ า (ซม.) 15, 35, 70 

ระยะเวลาทดลอง (ชม./วนั/กรณี) 5 
ช่วงเวลาการทดลอง (วนั) 67 
จ านวนการทดลอง (กรณี) 3 

 
 การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของตน้กลา้ป่าชายเลน 4 พารามิเตอร์ คือ 1) เส้นผ่านศูนยก์ลางของล าตน้ 
ใน 3 ส่วน ประกอบดว้ย เส้นผ่านศูนยก์ลางบริเวณส่วนบนล าตน้ (Upper diameter, U ) เส้นผ่านศูนยก์ลางส่วนกลางล าตน้
(Middle diameter, M ) และเส้นผ่านศูนยก์ลางส่วนล่างล าตน้ (Lower diameter, L ) โดยท าสัญลกัษณ์ไวท่ี้ล าตน้ ท าการวดั
ขนาดดว้ยเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) 2) ความสูงของล าตน้ ( tH ) วดัจากเส้นผ่านศูนยก์ลางส่วนล่างล าตน้ถึงเส้นผ่าน
ศูนย์กลางส่วนบนล าต้นจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ไว ้(แสดงในรูปท่ี 4) โดยใช้เชือกทาบตามล าต้นและน าไปเทียบกับ 
ไมบ้รรทดัเหล็ก 3) จ านวนใบ จดบนัทึกจ านวนใบก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองเพ่ือศึกษาผลกระทบจากระดบัน ้ าในการ
ท่วมต่อการหลุดของใบ 4) ค่ามวลชีวภาพ น าตน้กลา้ป่าชายเลนทั้ งสองชนิดมาอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรณี  
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รูปที ่4      พารามิเตอร์ท่ีศึกษา 

 
3. ผลการทดลอง 
 การศึกษาน้ีไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของตน้กลา้แสมและตน้กลา้โกงกางดว้ยการคิดเป็นเปอร์เซ็นตก์าร
เจริญเติบโต (Growth percentage,

 
% RG ) จากผลต่างของขอ้มูลทางกายภาพก่อนการทดลอง (Starting value,

 
vS ) และหลงัการ

ทดลอง (Ending value,
 

vE ) ดงัสมการท่ี 1 
 

100 %V V
R

V

E S
G

S


              (1) 

 
 โดยวเิคราะห์เปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้ เปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นความสูง เปอร์เซ็นตก์าร
เจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทน เปอร์เซ็นตใ์บคงเหลือ และเปอร์เซ็นตม์วลชีวภาพ จากนั้นน าเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตท่ีไดม้าหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตของตน้กลา้ทั้งสองชนิดกบัระดบัน ้ าในการท่วมตน้กลา้  
 
3.1 การเจริญเตบิโตด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นกล้าป่าชายเลน 
 เม่ือน าขอ้มูลขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางบริเวณส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง มาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต แลว้
น ามาหาค่าเฉล่ียเป็นค่าเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย ( av ) และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กบัระดบัน ้ า
ท่วมตน้กลา้ ไดผ้ลดงัรูปท่ี 5  
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รูปที ่5      ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย ( av ) กบัระดบัน ้ าท่วม 

 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ียทั้งในตน้กลา้แสมและตน้กลา้โกงกาง มี
แนวโนม้ลดลงเม่ือระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้เพ่ิมสูงข้ึน โดยระดบัน ้ าท่วมรากมีเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดบัน ้ าท่วมกลางตน้และระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้ ตามล าดบั แต่ตน้กลา้แสมมีเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้น
เส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ียมากกวา่ตน้กลา้โกงกางอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตน้กลา้แสมนั้นมีความสามารถในการทนหรือ
ปรับตวัเขา้กบัสภาพน ้ าท่วมไดดี้กวา่ตน้กลา้โกงกาง 
 
3.2 การเจริญเตบิโตด้านความสูงของต้นกล้าป่าชายเลน 
 เม่ือน าขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นความสูง ( tH ) มาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ (ดงัแสดงในรูป
ท่ี 6) แสดงให้เห็นวา่ ตน้กลา้โกงกางมีแนวโนม้เปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตดา้นความสูงเพ่ิมมากข้ึน เม่ือระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้เพ่ิม
สูงข้ึน ส่วนตน้กลา้แสม พบวา่ท่ีระดบัน ้ าท่วมรากมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่ท่ีระดบัน ้ าท่วมกลางตน้ ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของ [10] 
ท่ีวา่ตน้กลา้แสมสามารถเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีสูงไดดี้กวา่พ้ืนท่ีต ่า ส่วนในกรณีท่ีระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้ ตน้กลา้แสมมีการเจริญเติบโต
ดา้นความสูงไดดี้กว่าท่ีระดบัน ้ าท่วมรากและท่วมกลางตน้ เน่ืองจากผลกระทบของระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้ ส่งผลให้ตน้กลา้แสมไม่
สามารถสงัเคราะห์แสง หรือ แลกเปล่ียนอากาศได ้ท าใหต้น้กลา้แสมพยายามพฒันาการเจริญเติบโตดา้นความสูงก่อน เพื่อให้ส่วน
ยอดของตน้และใบพน้น ้ า และเม่ือน าการเจริญเติบโตของตน้กลา้ทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกัน พบว่าตน้กลา้แสมยงัคงมีการ
เจริญเติบโตดา้นความสูงเพ่ิมข้ึนมากกวา่ตน้กลา้โกงกางเช่นเดียวกบัการเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 
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รูปที ่6      ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตดา้นความสูง ( tH )กบัระดบัน ้ าท่วม 
 

 จากขอ้มูลความสมัพนัธ์การเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียและการเจริญเติบโตดา้นความสูงกบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ 
พบวา่ท่ีระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้เพ่ิมข้ึนการเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียจะลดลงแต่การเจริญเติบโตดา้นความสูงนั้นเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงสามารถตั้งเป็นสมมติฐานไดว้า่ตน้กลา้ป่าชายเลนทั้งสองชนิดมีการปรับตวัต่อสภาพของระดบัน ้ าในการท่วมตน้กลา้ ดว้ยการ
พยายามพฒันาการเจริญเติบโตดา้นความสูงใหเ้พ่ิมข้ึนก่อนการเจริญเติบโตดา้นเส้นผ่านศูนยก์ลาง เพื่อให้ล าตน้และใบอยูเ่หนือน ้ า
มากท่ีสุด 

 
3.3 ปริมาตรตวัแทนของต้นกล้าป่าชายเลน 
 การวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตดา้นปริมาตรตวัแทน (Vol ) ของตน้กลา้แสมและตน้กลา้โกงกาง (ปริมาตรตวัแทน คือ 
ปริมาตรของตน้กลา้ โดยสมมุติวา่ตน้กลา้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก) ไดว้ิเคราะห์ดว้ยการน าขอ้มูลขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย
และขอ้มูลความสูงมาหาปริมาตร ดงัสมการท่ี 2 เพื่อศึกษาผลกระทบโดยรวมของตน้กลา้ป่าชายเลนเน่ืองจากระดับน ้ าท่วมตน้กลา้ 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการแสดงลกัษณะการเปล่ียนแปลงของปริมาตรตวัแทนตน้กลา้
แสมตามเวลา ( % AVol ) และลกัษณะการเปล่ียนแปลงของปริมาตรตวัแทนตน้โกงกางตามเวลา ( % RVol ) ตั้งแต่เร่ิมการทดลอง
จนจบการทดลอง ส่วนท่ีสองเป็นการแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนท่ีไดรั้บผลกระทบจากระดบัน ้ าท่วม 
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3.3.1 ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของปริมาตรตวัแทนตามเวลา 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตามเวลากบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ของตน้กลา้โกงกาง แสดงให้เห็น
ว่าตน้กลา้โกงกางท่ีระดบัน ้ าท่วมรากมีการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดบัน ้ าท่วมกลางตน้และ 
ท่วมทั้งตน้ ตามล าดบั โดยท่ีระดบัน ้ าท่วมรากและท่วมกลางตน้มีแนวโนม้การเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ ๆ 
ส่วนท่ีระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้การเจริญเติบโตมีแนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็ว (แสดงในรูปท่ี 7) 
 

 
 

รูปที ่7      ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตน้กลา้โกงกางตามเวลา ( % RVol )กบัระดบัน ้ าท่วม 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตามเวลา  กบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ของตน้กลา้แสมมีลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ท่ีคลา้ยกบัตน้กลา้โกงกาง คือ ท่ีระดบัน ้ าท่วมรากและท่วมกลางตน้มีแนวโนม้การเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทน
เพ่ิมข้ึนอย่างชา้ ๆ และมีค่าการเจริญเติบโตท่ีใกลเ้คียงกนัมาก ส่วนท่ีระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้การเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็ว (แสดงในรูปท่ี 8) 
 จากภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตามเวลากบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ของตน้กลา้ทั้งสองชนิด 
พบวา่ ตน้กลา้ทั้งสองชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีท่ีระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ไม่มาก โดยเฉพาะของตน้กลา้โกงกางจะโตไดดี้
ท่ีระดบัน ้ าท่วมรากมากท่ีสุดอย่างเห็นไดช้ดั ส่วนของตน้กลา้แสมนั้นจะเจริญเติบโตไดดี้ท่ีระดบัน ้ าท่วมกลางตน้และท่วมราก
ใกลเ้คียงกนัซ่ึงนัน่แสดงให้เห็นวา่ตน้กลา้แสมนั้นเป็นพนัธ์ไมท่ี้ทนต่อการถูกน ้ าท่วมไดก้วา่ตน้กลา้โกงกาง และตรงกบัหลกัทาง
พฤกษศาสตร์ท่ีวา่ตน้กลา้แสมเป็นพนัธ์ไมเ้บิกน า 
 



วิศวกรรมสารฉบับวิ จัยและพัฒนา   ปีที่ 29 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 
Engineering Journal of Research and Development  Volume 29 Issue 2 April-June 2018 
 

 

14                         กมลพล ขยันหา1, ศุภาพิชญ์ ดะสมุทร2, พรหมพร เส็งเอี้ยง3 นิรัตน์ แย้มโอษฐ์4 และธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง5 

 
รูปที ่8      ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตน้กลา้แสมตามเวลา ( % AVol )กบัระดบัน ้ าท่วม 

 
3.3.2 ผลกระทบจากระดบัน า้ท่วมต้นต่อปริมาตรตวัแทนของต้นกล้าป่าชายเลน 
 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนของตน้กลา้ป่าชายเลนกบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ พบวา่
มีความสมัพนัธ์คลา้ยกบัการเจริญเติบโตดา้นเสน้ผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย คือ ตน้กลา้ทั้งสองชนิดมีแนวโนม้การเจริญเติบโตลดลง เม่ือ
ไดรั้บผลกระทบจากระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้มากข้ึน แต่ท่ีระดบัน ้ าท่วมกลางตน้และท่วมราก ตน้กลา้ทั้งสองชนิดมีการเจริญเติบโตท่ี
ใกลเ้คียงกนั และท่ีระดบัน ้ าท่วมทั้งตน้ตน้กลา้ทั้งสองชนิดมีการเจริญเติบโตแยท่ี่สุด (แสดงในรูปท่ี 9) จากความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนกบัระดบัน ้ าท่วมตน้กลา้ทั้ง 3 จุด สามารถใชส้มการเส้นตรงอธิบายความสัมพนัธ์ไดด้งัสมการ
ท่ี 3 เม่ือ Y คือ เปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทนตน้กลา้แสม ( % AVol ) และ การเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทน
ตน้กลา้โกงกาง ( % RVol ) X คือ ระดบัน ้ าท่วม และค่า A และ C คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการเสน้ตรง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึง
สมการท่ี 3 น้ีสามารถใชป้ระมาณเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงปริมาตรตวัแทนโดยรวมของตน้กลา้ทั้งสองชนิดในพ้ืนท่ีท่ีถูกน ้ าท่วม
ต่างกนัได ้
 

 AX  Y C               (3) 
 
ตารางที ่2 พารามิเตอร์ของการเปล่ียนแปลงปริมาตรตวัแทนในสมการเสน้ตรงของตน้กลา้แสมและตน้กลา้โกงกาง 

พารามิเตอร์ ตน้กลา้แสม ตน้กลา้โกงกาง 
A -0.4 -0.12 
C 17.6 2.72 
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รูปที ่9      ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของปริมาตรตวัแทน ( %Vol ) กบัระดบัน ้ าท่วม 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบของระดบัน ้ าต่อลกัษณะทางกายภาพของตน้กลา้แสมและตน้กลา้โกงกาง พบวา่ตน้กลา้ทั้งสองชนิด
เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีสูงหรือกรณีท่ีน ้ าท่วมตน้กลา้คร่ึงตน้และกรณีน ้ าท่วมตน้กลา้แค่รากไดดี้กวา่ในพ้ืนท่ีต ่า หรือกรณีท่ีน ้ าท่วม 
ตน้กลา้ทั้งตน้ และตน้กลา้แสมเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนมากกวา่ตน้กลา้โกงกางทุกดา้น แสดงวา่ตน้กลา้แสมสามารถปรับตวัต่อการทน
น ้ าท่วมไดดี้กวา่ ส าหรับผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวา่งตน้กลา้ป่าชายเลนสองชนิดท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากระดบัน ้ าท่วมท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัไม่รวมผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ อาทิเช่น คล่ืน และกระแสน ้ า ท่ีเป็นปัจจยัหลกัของ
ผลกระทบตน้กลา้ป่าชายเลน การศึกษาในอนาคตควรเพ่ิมปัจจยัดา้นระยะเวลาในการท่วมของน ้ า คล่ืน และกระแสน ้ า เพ่ิมเติม เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบต่อตน้กลา้ป่าชายเลนในสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงสภาพจริงมากยิง่ข้ึน 
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