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ผลของระยะเวลาในการแช่ นา้ ทะเลทีแ่ ตกต่ างกันต่ อการแตกยอดคู่แรกของฝัก
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)
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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่ น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็ก
(Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง คือแช่ในน้ าทะเลวันละ
6 , 12 , 24 ชัว่ โมงต่อวัน และวันเว้นวันตามลาดับ แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ าแต่ละซ้ าใส่ ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝั ก
ทดลองในขวดพลาสติ กขนาดความจุ 1.5 ลิตร ใส่ น้ าทะเลความเค็ม 25 ppt. บรรจุน้ าสู ง 10 เซนติ เมตร ทาการ
ทดลองเป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าฝั กโกงกางใบเล็กมีการแตกยอดคู่แรก มีความยาวของยอดคู่แรกเฉลี่ยเท่ากับ
0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07 และ 1.48 ± 0.16 ตามลาดับ มีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 90 , 55 , 40 และ
30 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ พบความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งการเจริ ญเติบโตด้านความยาวของยอดคู่แรก (P≤0.05)
และอัตราการรอดตายของฝั กโกงกางใบเล็ก (P≤0.05)โดยการแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน
ให้ผลการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายสู งที่สุด
คาสาคัญ : ชีววิทยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในน้ 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. salinity 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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บทนา
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata) เป็ นไม้ที่ข้ ึ น ในดิ น เลนค่อ นข้า งอ่อ น และมี น้ า ทะเลท่ วมถึ ง
สม่ า เสมอบริ เวณชายฝั่ ง ทะเล ริ มคลอง และริ มแม่น้ าที่ มีน้ า ทะเลท่วมถึ ง ซึ่ ง การกระจายของโกงกางใบเล็กจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ที่อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดตราด พบโกงกางใบเล็กขึ้นอยู่ลึกเข้าไปจาก
ขอบป่ า ช่วง 20-90 เมตร หลังเขตแนวของไม้ลาพูและไม้แสม (ไพศาล, 2532) โกงกางใบเล็กเป็ นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ สู งประมาณ 20-30 เมตร ลาต้นแตกกิ่ งก้านมาก มีเปลือกหนาประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร
เปลือกสี เทาเกือบเรี ยบ เมื่อทุบทิ้งไว้สักครู่ ดา้ นในของเปลือกจะเป็ นสี แสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพี้สีเหลือง
อ่อน แก่นสี น้ าตาลแดง เนื้อไม้เป็ นมันวาว น้ าหนักมาก (ความถ่วงจาเพาะ 1.04) เสี้ ยนตรง (วิรัชและดารงค์, 2517)
ใบเป็ นชนิดใบเดี่ยว เรี ยงตัวแบบตรงข้ามกัน ขนาดกว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร หรื อเล็กกว่า ขอบ
ใบเรี ยบ ใบหนาเป็ นมัน รู ปใบมน(elliptic) ค่อนไปทางรู ปใบหอก ดอกเป็ นดอกช่ อแบบ cymes กลีบเลี้ยง มี 4
กลีบ สี เขียวอมเหลืองยาว 10-14 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน ปลายกลีบแยกเป็ นแฉกรู ปไข่ ปลายแหลมและยังคง
ติดอยู่จนเป็ นผลจะออกดอกประมาณเดื อนธันวาคมถึ งเดื อนมกราคม ผลแก่ ประมาณเดื อนพฤษภาคมถึ งเดือ น
กรกฎาคม ผลมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมคล้ายไข่ เปลือกของผลหยาบสี น้ าตาล ภายใน 1 ผล มี 1 เมล็ด จะเจริ ญต่อไป
ในขณะที่ผลยังติดอยู่บนต้นแม่ จัดเป็ นเมล็ดจะงอกส่ วนของ radicle แทงทะลุออกมาทางปลายผล ตามด้วยส่ วน
ของต้นอ่อน ซึ่ งเจริ ญยาวออกเรื่ อยๆ มีลกั ษณะปลายแหลมยาวสี เขียว หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า ฝั ก ยาวประมาณ 3040 เซนติเมตร. เมื่อผลแก่ คัพภะ (embryo) จะหลุดออกจากเปลือกผลปั กลงดินเลนก็จะงอกทันที แต่ถา้ หล่นลง
ขณะน้ าทะเลขึ้นก็จะลอยไปตามน้ า และมีชีวติ ประมาณ 2 เดือน เมื่อเกยตื้นหรื อติดอยู่กบั ที่จะงอกทันที (ไพศาล,
2532) ประมูล, (2520) ได้ทาการขยายพันธุ์ โดยทดลองหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของฝั กโกงกางใบเล็กซึ่งเก็บไว้ใต้ร่ม
และรดน้ าวันละหนึ่งครั้งพบว่า การเก็บโดยวิธีน้ ีสามารถรักษาฝั กโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอก
อยู่ระหว่าง 83-98 เปอร์ เซ็นต์ หากเรี ยงฝั กในลักษณะซ้อนทับกันเป็ นผลให้โรคหรื อแมลงเข้าทาลายได้ หรื อยอด
อ่อนของฝั กที่จะเจริ ญเติบโตเป็ นลาต้นหักและตายได้ (สนใจ, 2534) สนิ ท, (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูก
ระยะ 1x1 หรื อ 1.5x1.5 เมตร จะได้ผลรวมทั้งหมดดีที่สุด สาหรับการรอดตายของไม้โกงกางใบเล็กซึ่งปลูกระยะ
ทั้งสองนี้จะมีเปอร์ เซ็นต์การรอดตายสู งกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ กรมป่ าไม้, (2536) กล่าวว่า ไม้โกงกางใบเล็กอายุ 10 ปี
โดยจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตด้านความสู งประมาณ 1 เมตรต่อปี Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ได้
ทาการศึ กษาโกงกางใบเล็กในจังหวัดจันทบุรี อายุ 8-18 ปี ระยะปลูก 1x1 เมตร ให้ผลผลิตในรู ปมวลชี วภาพ
ประมาณ 74.5-229 ตัน/เฮกแตร์ ดุสิต ( 2530) ได้ศึกษาการเจริ ญเติบโตของโกงกางใบเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า สวนป่ าอายุ 1-15 ปี มีความสู งและขนาดเส้ นผ่าศู นย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.45-12.36 เมตร และ 0-6.26
เซนติเมตร ตามลาดับ นพรัตน์ (2536) ได้ทาการทดลองปลุกป่ าชายเลนเป็ นเวลานาน 3 ปี บนหาดเลนใหม่ของ
อ่าวปั ตตานี พบว่า ไม้โกงกางใบเล็กมีอตั ราการรอดตายร้ อยละ 30 มีความสู ง 95.45 เซนติเมตร จิตต์ (2534)
โดยศึกษาการเจริ ญเติบโตทางความสู ง ของเส้นผ่าศูนย์กลางมวลชีวภาพ และปริ มาตรของสวนป่ าโกงกางใบเล็กชั้น
อายุต่าง ๆ กันตั้งแต่ 5-20 ปี ปรากฏว่า ความสู งเฉลี่ยของสวนป่ าไม้โกงกางจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุของสวนป่ า ใน
ท้องที่อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี, อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช, อาเภอกันตัง จังหวัดตรั ง และอาเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประโยชน์ของไม้โกงกางใบเล็ก จาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้ ใช้ทาฟื นและถ่านให้ความ
ร้ อนสู ง ใช้ทาไม้เสาเข็มและไม้ค้ ายัน เนื่องจากไม้โกงกางมีลกั ษณะตรง มีความแข็ง และความเหนี ยว เปลือกของ
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ไม้โกงกางนามาสกัดแทนนิ น ซึ่ งเป็ นแหล่งของแทนนิ น และฟี นอลธรรมชาติที่มีราคาถูกที่สุด และยังสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทาหมึก ทาสี ยาง ใช้ในการฟอกหนัง และใช้ทากาวสาหรั บติดไม้ การใช้
ประโยชน์อื่ นๆ เนื้ อไม้โ กงกางมี คุณ สมบัติที่สามารถนามาแปรรู ปเพื่อ ใช้ในการก่ อสร้ าง ทาเฟอร์ นิเ จอร์ และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ได้
จากการบุกรุ กป่ าชายเลน ไม่วา่ จะเป็ นการทาประโยชน์จากการทานาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่ งทาให้
ปริ มาณของป่ าชายเลนลดน้อยลง ส่ งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปั จจุบนั มีผูต้ ื่นตัวกับปั ญหานี้ มากขึ้น มีการ
ฟื้ นฟูป่าชายเลนที่ถูกทาลาย โดยการนาพันธุ์ไม้ตน้ กล้าโกงกางใบเล็กมาปลูกขึ้นทดแทนต้นโกงกางที่ข้ ึนเองตาม
ธรรมชาติ ในการเพาะพันธุ์ ตน้ โกงกางใบเล็ก มีปัญหาที่เ จอคือ อัตราการรอดตายค่อ นข้า งน้อยเวลานาไปปลู ก
ทดแทนไม้ในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผูอ้ นุรักษ์ที่ทาการปลูก จึงมีแนวคิดที่จะทาให้การรอดตายของต้น กล้า
โกงกางใบเล็กสู งขึ้น และเพียงพอต่อการนาต้นกล้าโกงกางใบเล็กไว้แจกจ่ายให้กบั กลุ่มนักอนุ รักษ์ที่มีความสนใจ
ในการปลูกต้นกล้า จึงได้นาเอาฝั กโกงกางใบเล็กมาศึกษาการแตกยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายของฝั กโกงกาง
ใบเล็ก ที่แช่น้ าทะเลในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและการรอด
ตายของฝั กโกงกางใบเล็ก

วิธีการดาเนินงานวิจยั
1. วิธีการทดลองวิจัย
1.1 การเตรี ยมอุปกรณ์
1.1.1 ฝั กแก่ที่หลุดร่ วงจากต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)
1.1.2 ขวดน้ าดื่มพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร
1.2 วิธีการเตรี ยมการทดลอง
1.2.1 นาขวดน้ าดื่มขนาด 1.5 ลิตร จานวน 16 ใบ ตัดปากขวด บรรจุน้ าทะเลลงในขวดทดลองที่
ระดับความสู ง 10 เซนติเมตร
1.2.2 ทาการตรวจวัดความเค็มของน้ าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าพร้ อมบันทึกผลการทดลอง
1.2.3 นาฝั กโกงกางใบเล็ก มาแช่ลงในขวดน้ าดื่มที่บรรจุน้ าทะเลที่จดั เตรี ยมไว้ขวดละ 5 ฝั ก ต่อ 1 ซ้ า
แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า ในบริ เวณใต้หลังคาโรงกรองน้ าที่มีแสงแดดส่ องถึง
1.3 การวางแผนการทดลอง
การดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลทีแ่ ตกต่างกันต่อการแตก
ยอดคูแ่ รกของฝั กโกงกางใบเล็กที่น้ าทะเลความเค็ม 25 ppt อุณหภูมิ 28 องค์ศาเซลเซียส ประกอบด้วยจานวน 4
ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า จานวนของฝั กโกงกางใบเล็กที่ใช้ในการทดลองแต่ละซ้ ามีท้งั หมด 5 ฝั ก
แต่ละชุดการทดลอง โดย มีดงั นี้
ชุดการทดลองที่ 1 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล วันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
ชุดการทดลองที่ 2 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
ชุดการทดลองที่ 3 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน
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ชุดการทดลองที่ 4 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน
2. การเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้อมูลทุกต้นของต้นโกงกางใบเล็ก ทุกๆ 15วัน เพื่อสังเกตการแตกยอดคูแ่ รกของฝั ก
โกงกางใบเล็กโดยวัดความยาวของยอดคูแ่ รก และเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองนับจานวนฝั กโกงกางใบเล็ก ที่รอดตาย
ทั้งหมดพร้ อมบันทึกผลที่ได้ในระยะเวลา 3 เดือน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
อย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Analysis of Variance
(ANOVA) แบบ One –way ANOVA และรายงานผลค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราการรอดตาย = จานวนต้นโกงกางเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง x 100
จานวนต้นโกงกางที่เริ่ มการทดลอง

ผลการวิจยั
1. การเจริ ญเติบโตของฝักโกงกางใบเล็ก
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็ก
ทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 15 วัน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลปรากฏว่า
การเก็บข้อมูลครั้ งที่ 1 ผลของระยะเวลาในการแช่ น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั ก
โกงกางใบเล็ก ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และ เมื่อวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวันมีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 0.48 ± 0.11 ส่ วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมง, 12 ชัว่ โมงต่อวัน และวันเว้นวัน ไม่
มีการแตกยอดคู่แรก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.41± 0.05 ส่ วน
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมง, 12 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 4 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 1.98 ± 0.21 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.83 ± 0.05 และ
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.16 ± 0.06 ส่ วนการแช่ ฝักโกงกางใบเล็กใน
น้ า ทะเลวัน ละ 6 ชัว่ โมงต่ อวัน ไม่มีก ารแตกยอดคู่แรก และเมื่อ วิเคราะห์ ทางสถิ ติมีความแตกต่ างทางสถิ ติ
(P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 5 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันมีค่าเฉลี่ย 1.48 ± 0.16 การแช่ ฝัก
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โกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันมีค่าเฉลี่ย 1.17 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6
ชัวโมงต่อวันมีค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05 ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 6 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลีย่ 1.48 ± 0.16 การแช่
ฝั กโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.19 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล
วันละ 6 ชัว่ โมงต่อวันวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05 ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทาง
สถิติ (P≤0.05)
ตารางที่ 1 : ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็กในระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกัน
ความยาวใบเฉลีย่ ยอดคูแ่ รกของฝั กโกงกางใบเล็ก
ระยะเวลาในการแช่น้ าทะเล
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
แช่วนั ละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน

0

0

0

0

0.13±0.05C 0.13±0.05c

แช่วนั ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
0
0
0
0.16±0.06b 1.17±0.15b 1.19±0.15b
แช่24 ชัว่ โมงต่อวัน
0
0.48±0.11a 1.98±0.21a 1.98±0.21a 3.22±0.07a 3.22±0.07a
แช่วนั เว้นวัน
0
0
0.41±0.05ab 0.83±0.05b 1.48±0.16b 1.48±0.16b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P≤0.05) ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 4 ซ้ า

ภาพที่ 1 : ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็กในระยะเวลาการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกัน
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2. อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันผลปรากฏว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ า
ทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตาย 90 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาการแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ
12 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตาย 55 เปอร์ เซ็นต์ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน มี
อัตราการรอดตาย 40 เปอร์ เซ็ นต์ และ การแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน มีอตั ราการรอดตาย 30
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ

ตารางที่ 2 : อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น้ าทะเลที่แตกต่างในวันที่ 90
ระยะเวลาในการแช่น้ าทะเล
แช่วนั ละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน

อัตราการรอดตาย (เปอร์ เซ็นต์)

แช่วนั ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
แช่ 24 ชัว่ โมงต่อวัน
แช่วนั เว้นวัน

55
90

40

30

ภาพที่ 2 : อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีแ่ ช่น้ าทะเลทีแ่ ตกต่าง
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วิจารณ์ ผลการวิจยั
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็ก
พบว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลตลอดทั้งวันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริ ญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่
แรกเร็ วที่สุดและมีความยาวใบเฉลี่ยสู งที่สุดอีกทั้งมีอตั ราการรอดตายของฝั กโกงกางใบเล็กดีที่สุด เนื่ องจากการ
ได้รับน้ าทะเลตลอดเวลาทาให้ฝักโกงกางใบเล็กมีความชื้นที่ไปหล่อเลี้ยงฝั กอย่างเต็มที่ และฝั กสามารถดูสารอาหาร
ในน้ าทะเลได้อย่างเต็มที่ ส่ วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน มีการเจริ ญเติบโตรองลงมา มีการรอด
ตายของฝั กโกงกางใบเล็กน้อย เนื่ องจากในช่ วงสัปดาห์แรกๆการปรั บสภาพของฝั กโกงกางใบเล็กไม่สามารถ
ปรั บตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อ มที่เ กิ ดขึ้ นได้ ทาให้มีการตายในช่ วงนี้ เป็ นจานวนมาก แต่ ในระยะหลังที มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ได้รับได้มีการเจริ ญเติบโตดีข้ นึ ตามลาดับ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวัน
ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัวโมงต่อวัน มีการเจริ ญเติบโตและมีอตั รา
การรอดตาย ที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติกบั สภาพแวดล้อมที่ทดลองมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน จึงทาให้มีการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับประมูล รั กษาแก้ว
(2520) ได้ทดลองหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของฝั กโกงกางใบเล็กซึ่ งเก็บไว้ใต้ร่มและรดน้ าวันละหนึ่ งครั้ งพบว่า การ
เก็บโดยวิธีน้ ีสามารถรักษาฝั กโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 83–98 เปอร์ เซ็ นต์ แต่
ถ้าเก็บในถุงพลาสติกและปล่อยให้น้ าทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไว้ได้ถึง 90 วัน โดยมีเปอร์ เซ็ นต์การงอกประมาณ
78-97 เปอร์ เซ็นต์

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็ก
พบว่า การแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบเล็ก โดยการแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการ
แตกยอดคู่แรกดีที่สุด รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้น การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวัน
ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงตามลาดับ ส่ วนอัตราการรอดตาย
พบว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตายมากที่สุด รองลงมา การแช่ ฝัก
โกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงและ การแช่
ฝั กโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้น ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่กรุ ณาอนุ ญาตให้ใช้สถานที่โรง
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