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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก   

(Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง คือแช่ในน ้าทะเลวนัละ 
6 , 12 , 24 ชัว่โมงต่อวนั และวนัเวน้วนัตามล าดบั แต่ละชุดการทดลองมี  4 ซ ้ าแต่ละซ ้ าใส่ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝัก 
ทดลองในขวดพลาสติกขนาดความจุ 1.5 ลิตร ใส่น ้ าทะเลความเค็ม 25 ppt. บรรจุน ้ าสูง 10 เซนติเมตร  ท าการ
ทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบวา่ฝักโกงกางใบเลก็มีการแตกยอดคู่แรก  มีความยาวของยอดคู่แรกเฉลี่ยเท่ากบั 
0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07  และ 1.48 ± 0.16  ตามล าดบั มีอตัราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากบั 90 , 55 , 40  และ 
30 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั  พบความแตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งการเจริญเติบโตดา้นความยาวของยอดคู่แรก (P≤0.05)  
และอตัราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก (P≤0.05)โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล  24  ชัว่โมงต่อวนั 
ใหผ้ลการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายสูงท่ีสุด  
ค าส าคัญ : ชีววทิยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในน ้าทะเล 

Abstract 
            Effect of different immersion periods in sea water on first couple sprout of pod (Rhizophora apicudata). 
The experiment was designed using Completely Randomized Design (CRD) and divided into 4 treatments 
immersed in sea water for 6, 12, 24 and alternate days respectively. Each treatment had 4 replicates, each 
replicates was put the pod 15 pods in plastic bottles 1.5 liters that was put sea water 25 ppt. sal inity and 10 
centimeters height for 3 month. The result showed that average lengths of first couple sprout of  pods (Rhizophora 
apicudata) were 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07 and  1.48 ± 0.16 centimeters respectively. The average 
survival rates were 90, 55, 40, and 30 percentages respectively. There were significant differences in both average 
length of first couple sprout (P≤0.05) and average survival rate of pods (P≤0.05). When analysis statistic 
significant different showed that significant different (P≤0.05). The pods immersed in sea water for 24 hours/day 
was the best comdition. 
Keyword: Biology of Rhizophora apicudata, immersion periods in sea water 
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บทน า 
โกงกางใบเล็ก(Rhizophora apicudata)  เป็นไม้ท่ีข้ึนในดินเลนค่อนข้างอ่อน และมีน ้ าทะเลท่วมถึง

สม ่าเสมอบริเวณชายฝ่ังทะเล ริมคลอง และริมแม่น ้ าท่ีมีน ้ าทะเลท่วมถึง ซ่ึงการกระจายของโกงกางใบเล็กจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ท่ีอ  าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา จงัหวดัตราด พบโกงกางใบเล็กข้ึนอยู่ลึกเขา้ไปจาก
ขอบป่า ช่วง 20-90 เมตร หลงัเขตแนวของไมล้  าพูและไมแ้สม  (ไพศาล, 2532)  โกงกางใบเล็กเป็นไมย้ืนตน้ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ  20-30  เมตร ล  าตน้แตกก่ิงก้านมาก มีเปลือกหนาประมาณ  1.5-3  เซนติเมตร  
เปลือกสีเทาเกือบเรียบ เม่ือทุบท้ิงไวส้ักครู่ดา้นในของเปลือกจะเป็นสีแสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพ้ีสีเหลือง
อ่อน แก่นสีน ้าตาลแดง เน้ือไมเ้ป็นมนัวาว น ้าหนกัมาก  (ความถ่วงจ าเพาะ 1.04)  เส้ียนตรง  (วรัิชและด ารงค์, 2517)   
ใบเป็นชนิดใบเด่ียว เรียงตวัแบบตรงขา้มกนั ขนาดกวา้ง  3-8  เซนติเมตร  ยาว  7-18  เซนติเมตร  หรือเล็กกว่า ขอบ
ใบเรียบ ใบหนาเป็นมนั รูปใบมน(elliptic)  ค่อนไปทางรูปใบหอก  ดอกเป็นดอกช่อแบบ cymes  กลีบเลี้ ยง มี  4  
กลีบ  สีเขียวอมเหลืองยาว  10-14  เซนติเมตร  โคนกลีบติดกนั ปลายกลีบแยกเป็นแฉกรูปไข่  ปลายแหลมและยงัคง
ติดอยู่จนเป็นผลจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ผลแก่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม ผลมีลกัษณะเป็นทรงกลมคลา้ยไข่  เปลือกของผลหยาบสีน ้าตาล  ภายใน 1  ผล มี 1 เมล็ด จะเจริญต่อไป
ในขณะท่ีผลยงัติดอยู่บนตน้แม่ จดัเป็นเมลด็จะงอกส่วนของ radicle   แทงทะลุออกมาทางปลายผล  ตามดว้ยส่วน
ของตน้อ่อน  ซ่ึงเจริญยาวออกเร่ือยๆ มีลกัษณะปลายแหลมยาวสีเขียว  หรือเรียกโดยทัว่ไปวา่ ฝัก ยาวประมาณ  30-
40  เซนติเมตร. เม่ือผลแก่ คพัภะ (embryo)  จะหลุดออกจากเปลือกผลปักลงดินเลนก็จะงอกทนัที  แต่ถา้หล่นลง
ขณะน ้าทะเลข้ึนก็จะลอยไปตามน ้า  และมีชีวติประมาณ  2  เดือน เม่ือเกยต้ืนหรือติดอยู่กบัท่ีจะงอกทนัที (ไพศาล, 
2532)  ประมูล, (2520)  ไดท้ าการขยายพนัธ์ุ  โดยทดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเลก็ซ่ึงเก็บไวใ้ตร่้ม
และรดน ้าวนัละหน่ึงคร้ังพบวา่ การเก็บโดยวธีิน้ีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถ้ึง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอก
อยู่ระหวา่ง  83-98  เปอร์เซ็นต ์หากเรียงฝักในลกัษณะซ้อนทบักนัเป็นผลให้โรคหรือแมลงเขา้ท าลายได ้หรือยอด
อ่อนของฝักท่ีจะเจริญเติบโตเป็นล าตน้หกัและตายได ้ (สนใจ, 2534)  สนิท, (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูก
ระยะ  1x1  หรือ  1.5x1.5 เมตร จะไดผ้ลรวมทั้งหมดดีท่ีสุด  ส าหรับการรอดตายของไมโ้กงกางใบเลก็ซ่ึงปลูกระยะ
ทั้งสองน้ีจะมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูงกวา่  90  เปอร์เซ็นต ์ กรมป่าไม,้ (2536)  กล่าววา่ ไมโ้กงกางใบเลก็อายุ 10 ปี  
โดยจะมีอตัราการเจริญเติบโตดา้นความสูงประมาณ  1 เมตรต่อปี  Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ได้
ท าการศึกษาโกงกางใบเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี  อายุ  8-18  ปี ระยะปลูก  1x1 เมตร  ให้ผลผลิตในรูปมวลชีวภาพ
ประมาณ 74.5-229  ตนั/เฮกแตร์  ดุสิต ( 2530)  ไดศึ้กษาการเจริญเติบโตของโกงกางใบเลก็ในจงัหวดัสมุทรสงคราม   
พบว่า สวนป่าอายุ 1-15 ปี มีความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.45-12.36 เมตร และ 0-6.26 
เซนติเมตร ตามล าดบั  นพรัตน์ (2536)  ไดท้ าการทดลองปลุกป่าชายเลนเป็นเวลานาน  3  ปี  บนหาดเลนใหม่ของ
อ่าวปัตตานี  พบว่า  ไมโ้กงกางใบเล็กมีอตัราการรอดตายร้อยละ   30  มีความสูง  95.45  เซนติเมตร  จิตต์ (2534)  
โดยศึกษาการเจริญเติบโตทางความสูง ของเส้นผ่าศูนยก์ลางมวลชีวภาพ  และปริมาตรของสวนป่าโกงกางใบเลก็ชั้น
อายุต่าง ๆ กนัตั้งแต่  5-20  ปี ปรากฏวา่  ความสูงเฉลี่ยของสวนป่าไมโ้กงกางจะเพ่ิมมากข้ึนตามอายุของสวนป่า  ใน
ทอ้งท่ีอ  าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี, อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช,  อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และอ าเภอ
เกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี   ประโยชน์ของไมโ้กงกางใบเลก็ จ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  ใช้ท าฟืนและถ่านให้ความ
ร้อนสูง ใชท้ าไมเ้สาเขม็และไมค้  ้ายนั  เน่ืองจากไมโ้กงกางมีลกัษณะตรง มีความแขง็ และความเหนียว  เปลือกของ
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ไมโ้กงกางน ามาสกดัแทนนิน ซ่ึงเป็นแหล่งของแทนนิน และฟีนอลธรรมชาติท่ีมีราคาถูกท่ีสุด  และยงัสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง  เช่น  ท าหมึก  ท าสี ยาง ใช้ในการฟอกหนงั  และใช้ท ากาวส าหรับติดไม ้การใช้
ประโยชน์อื่นๆ  เน้ือไมโ้กงกางมีคุณสมบติัท่ีสามารถน ามาแปรรูปเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  ท าเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ด ้

จากการบุกรุกป่าชายเลน  ไม่วา่จะเป็นการท าประโยชน์จากการท านาเกลือ  นากุ้ง  การประมง  ซ่ึงท าให้
ปริมาณของป่าชายเลนลดนอ้ยลง  ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกวา้ง  จนปัจจุบนัมีผูต่ื้นตวักบัปัญหาน้ีมากข้ึน  มีการ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีถูกท าลาย  โดยการน าพนัธ์ุไมต้น้กลา้โกงกางใบเล็กมาปลูกข้ึนทดแทนตน้โกงกางท่ีข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ในการเพาะพนัธ์ุตน้โกงกางใบเล็กมีปัญหาท่ีเจอคือ อตัราการรอดตายค่อนขา้งน้อยเวลาน าไปปลูก
ทดแทนไมใ้นธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผูอ้นุรักษท่ี์ท าการปลูก  จึงมีแนวคิดท่ีจะท าใหก้ารรอดตายของตน้กลา้
โกงกางใบเลก็สูงข้ึน และเพียงพอต่อการน าตน้กลา้โกงกางใบเลก็ไวแ้จกจ่ายให้กบักลุ่มนกัอนุรักษ์ท่ีมีความสนใจ
ในการปลูกตน้กลา้  จึงไดน้ าเอาฝักโกงกางใบเลก็มาศึกษาการแตกยอดคู่แรกและอตัราการรอดตายของฝักโกงกาง
ใบเลก็ ท่ีแช่น ้าทะเลในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั เพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการรอด
ตายของฝักโกงกางใบเลก็ 

 
วธีิการด าเนินงานวจิยั  
1. วิธีการทดลองวิจัย 

1.1  การเตรียมอุปกรณ์ 
       1.1.1 ฝักแก่ท่ีหลุดร่วงจากตน้โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apicudata) 

        1.1.2 ขวดน ้าด่ืมพลาสติก  ขนาด 1.5  ลิตร   
1.2  วิธีการเตรียมการทดลอง 

           1.2.1 น าขวดน ้าด่ืมขนาด 1.5 ลิตร จ านวน  16  ใบ  ตดัปากขวด  บรรจุน ้าทะเลลงในขวดทดลองท่ี
ระดบัความสูง  10 เซนติเมตร 

       1.2.2 ท าการตรวจวดัความเคม็ของน ้าทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน ้าพร้อมบนัทึกผลการทดลอง   
        1.2.3 น าฝักโกงกางใบเลก็  มาแช่ลงในขวดน ้าด่ืมท่ีบรรจุน ้าทะเลท่ีจดัเตรียมไวข้วดละ  5 ฝัก ต่อ 1 ซ ้ า 

แบ่งเป็น 4  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซ ้ า  ในบริเวณใตห้ลงัคาโรงกรองน ้าท่ีมีแสงแดดส่องถึง 
1.3  การวางแผนการทดลอง 
       การด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตก

ยอดคูแ่รกของฝักโกงกางใบเลก็ท่ีน ้าทะเลความเคม็ 25 ppt  อุณหภูมิ 28 องคศ์าเซลเซียส  ประกอบดว้ยจ านวน  4  
ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซ ้ า  จ  านวนของฝักโกงกางใบเลก็ท่ีใชใ้นการทดลองแต่ละซ ้ ามีทั้งหมด  5 ฝัก  
แต่ละชุดการทดลอง โดย  มีดงัน้ี   
  ชุดการทดลองท่ี 1 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล วนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั   
  ชุดการทดลองท่ี 2 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั  
  ชุดการทดลองท่ี 3 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนั 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ ๑๐ 
The 10th Rajamangala University of Technology National Conference 
“ราชมงคลขบัเคลือ่นนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐” 
“RMUT Driving Innovationfor Thailand4.0” 

 

  ชุดการทดลองท่ี 4 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้วนั 
 
2.  การเก็บข้อมูล 
  ท าการเก็บขอ้มูลทุกตน้ของตน้โกงกางใบเลก็  ทุกๆ 15วนั เพ่ือสังเกตการแตกยอดคูแ่รกของฝัก
โกงกางใบเลก็โดยวดัความยาวของยอดคูแ่รก และเม่ือส้ินสุดการทดลองนบัจ านวนฝักโกงกางใบเลก็ ท่ีรอดตาย
ทั้งหมดพร้อมบนัทึกผลท่ีไดใ้นระยะเวลา  3 เดือน 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์       (Completely  Randomized  Design : CRD)  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้  Analysis  of  Variance  
(ANOVA)  แบบ  One –way  ANOVA  และรายงานผลค่าเฉลี่ย  ±  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
  อตัราการรอดตาย  =    จ  านวนตน้โกงกางเม่ือส้ินสุดการทดลอง  x 100 
          จ านวนตน้โกงกางท่ีเร่ิมการทดลอง 
 

ผลการวจิยั 
1.  การเจริญเติบโตของฝักโกงกางใบเล็ก 
 จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็  
ท าการเก็บขอ้มูลทุกๆ  15  วนั  เป็นระยะเวลา  3  เดือน  ผลปรากฏวา่  

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  1 ผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝัก
โกงกางใบเลก็ ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และ เม่ือวเิคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  2 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนัมีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบั
ค่าเฉลี่ย 0.48 ± 0.11  ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมง, 12 ชัว่โมงต่อวนั  และวนัเวน้วนั  ไม่
มีการแตกยอดคู่แรก และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  3 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนั  มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบั
ค่าเฉลี่ย 0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉลี่ย 0.41± 0.05  ส่วน
การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมง, 12 ชัว่โมงต่อวนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเม่ือวิเคราะห์
ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  4 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบั
ค่าเฉลี่ย 1.98  ± 0.21  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉลี่ย 0.83 ± 0.05 และ
การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัท่ีระดบัค่าเฉลี่ย 0.16 ± 0.06 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
น ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  
(P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  5 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบั
ค่าเฉลี่ย 3.22  ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้วนัมีค่าเฉลี่ย 1.48 ± 0.16   การแช่ฝัก
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โกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัมีค่าเฉลี่ย 1.17 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  6  
ชวัโมงต่อวนัมีค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05   ตามล าดบั  และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  6 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบั
ค่าเฉลี่ย 3.22 ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉลีย่ 1.48 ± 0.16  การแช่
ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัท่ีระดบัค่าเฉลี่ย 1.19 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล
วนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนัวนัท่ีระดบัค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05  ตามล าดบั  และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทาง
สถิติ  (P≤0.05) 
 

ตารางที่  1 :  ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ในระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนั 

ระยะเวลาในการแช่น ้าทะเล 
ความยาวใบเฉลีย่ยอดคูแ่รกของฝักโกงกางใบเลก็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

แช่วนัละ 6 ชัว่โมงต่อวนั   0 0 0 0 0.13±0.05C 0.13±0.05c   

แช่วนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั 0 0 0 0.16±0.06b 1.17±0.15b 1.19±0.15b 

แช่24 ชัว่โมงต่อวนั 0 0.48±0.11a   1.98±0.21a 1.98±0.21a   3.22±0.07a 3.22±0.07a 

แช่วนัเวน้วนั 0 0 0.41±0.05ab 0.83±0.05b 1.48±0.16b 1.48±0.16b   

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั  แสดงวา่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 (P≤0.05)   ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัอย่าง  4  ซ ้ า 

 
ภาพที่  1 :  ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ในระยะเวลาการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนั 
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2.  อัตราการรอดตาย 

อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ท่ีแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัผลปรากฏวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้า
ทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนั    มีอตัราการรอดตาย  90  เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  
12 ชัว่โมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตาย  55  เปอร์เซ็นต ์ การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั  มี
อตัราการรอดตาย  40  เปอร์เซ็นต์  และ  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัเวน้วนั  มีอตัราการรอดตาย  30  
เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  2 :  อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ท่ีแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างในวนัท่ี  90 

ระยะเวลาในการแช่น ้าทะเล อตัราการรอดตาย  (เปอร์เซ็นต)์ 
แช่วนัละ 6 ชัว่โมงต่อวนั   40 

แช่วนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั 55 
แช่ 24 ชัว่โมงต่อวนั   90 
แช่วนัเวน้วนั 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2 :  อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ท่ีแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่าง 
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วจิารณ์ผลการวจิยั 
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็  

พบวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลตลอดทั้งวนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่
แรกเร็วท่ีสุดและมีความยาวใบเฉลี่ยสูงท่ีสุดอีกทั้งมีอตัราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กดีท่ีสุด  เน่ืองจากการ
ไดรั้บน ้าทะเลตลอดเวลาท าใหฝั้กโกงกางใบเลก็มีความช้ืนท่ีไปหล่อเลี้ยงฝักอย่างเตม็ท่ี  และฝักสามารถดูสารอาหาร
ในน ้าทะเลไดอ้ย่างเตม็ท่ี ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้วนั  มีการเจริญเติบโตรองลงมา  มีการรอด
ตายของฝักโกงกางใบเล็กน้อย   เน่ืองจากในช่วงสัปดาห์แรกๆการปรับสภาพของฝักโกงกางใบเล็กไม่สามารถ
ปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนได ้ ท าให้มีการตายในช่วงน้ีเป็นจ านวนมาก  แต่ในระยะหลงัทีมีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บไดมี้การเจริญเติบโตดีข้ึนตามล าดบั  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนั
ละ  12 ชัว่โมงต่อวนั และ การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชวัโมงต่อวนั  มีการเจริญเติบโตและมีอตัรา
การรอดตาย  ท่ีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติกบัสภาพแวดลอ้มท่ีทดลองมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั จึงท าใหมี้การเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมูล  รักษาแก้ว 
(2520)  ไดท้ดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเล็กซ่ึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดน ้ าวนัละหน่ึงคร้ังพบว่า การ
เก็บโดยวธีิน้ีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถ้ึง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกอยู่ระหวา่ง  83–98  เปอร์เซ็นต์ แต่
ถา้เก็บในถุงพลาสติกและปล่อยใหน้ ้าทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไวไ้ดถ้ึง  90  วนั โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ  
78-97  เปอร์เซ็นต ์

 
สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็  
พบวา่  การแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็  โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั  มีการ
แตกยอดคู่แรกดีท่ีสุด   รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนั
ละ  12 ชัว่โมงต่อวนั และ การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงตามล าดบั  ส่วนอตัราการรอดตาย  
พบวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตายมากท่ีสุด   รองลงมา การแช่ฝัก
โกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงและ  การแช่
ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้าทะเลวนัเวน้  ตามล าดบั   

 
กิตตกิรรมประกาศ 
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