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บทคัดยอ่ 

 
ผลของระดับความลึกที่แตกต่างกันของการปักช าฝักโกงกางใบเล็ก  (Rhizophora 

apiculata) ลงดินต่อการเจริญเติบโตในเรือนเพาะช า  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่มสมบูรณ์  (CRD)  One –way  
ANOVA  โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยชุดการทดลองด้วย  Duncan’s  multiple  rang  tests   
(DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติ  95  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งมี  4  ชุดการทดลอง  คือ  ปักฝักโกงกางใบเล็กที่
ระดับความลึก  2,  4,  6  และ  8  เซ็นติเมตร  ตามล าดับ  ชุดการทดลองละ  4  ซ  า  แต่ละซ  ามีฝักโกงกางใบ
เล็ก  15  ฝัก ปักช าในกล่องโฟมขนาด 46 x 60x 29  เซนติเมตร จ านวน  16  ใบ  บรรจุดินป่าชายเลนที่ระดบั
ความสูง  15  เซนติเมตร ทดลองระยะเวลา  3  เดือน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความยาวของการแตกยอดคู่แรกของ
ชุดการทดลิงมีความแตกต่างทางสถิติ  (P<0.05)  โดยมีฝกัโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก 8 เซนติเมตร  มีการ
แตกยอดคู่แรกมีความยาวเฉลี่ย  เท่ากับ   3.20 ± 0.30  ดีที่สุด  อัตราการรอดตายเฉลี่ย  เท่ากับ  90 
เปอร์เซ็นต์  รองลงมาปักช าฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  6, 4  และ  2  เซนติเมตร  การแตกยอดคู่แรกที่
ระดับค่าเฉลี่ย   3.12 ± 0.42, 1.89 ± 0.94,  และ 0.13 ± 0.27 ตามล าดับ มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย  เท่ากับ    
75 เปอร์เซ็นต์,  45 เปอร์เซ็นต์  และ  5 เปอร์เซ็นต์   ตามล าดับ   
 

บทน า 
 

ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างระบบนิเวศบน
บกและนิเวศทางทะเล โดยท าหน้าที่ช่วยเก็บกักตะกอนและกรองความสกปรกที่มาจากกิจกรรมบนบก และยัง
มีหน้าที่ช่วยรักษามวลดินและหน้าดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่งและริมตลิ่ง นอกจากนี  ระบบนิเวศป่าชาย
เลนยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน และเป็นพื นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตสูง เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวและศึกษาวิจัย  พันธ์ุไม้ป่าชายเลนที่พบในประเทศไทย  ได้แก่  โกงกางใบใหญ่  โกงกางใบเล็ก    ถ่ัว
ด า  ถ่ัวขาว  พังกาหัวสุมดอกแดง   โปรงขาว  โปรงแดง  ตะบูนด า  ตะบูนขาว  แสมขาว  แสมทะเล  ล าพู  
ล าพูทะเล  ตาตุ่มทะเล  และเหงือกปลาหมอ  เป็นต้น  จึงมีการส ารวจพื นที่และศึกษาทดลองน าพืชจากป่าชาย
เลนมาเพราะขยายพันธ์เป็นจ านวนมาก  เช่น  การศึกษาพื นการเจริญเติบโตของโกงการใบเล็กในพื นที่อ าเภอคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา พบไม้โกงกางใบเล็กขึ นกระจายทั่วไปถัดจากกลุ่มไม้ล าแพน นอกจากนี ยังพบโกงกางใบเล็ก
ขึ นอยู่ในบริเวณริมฝั่งของเขาหินปูน เขาหินเชล และควอทไซด์ ส าหรับป่าชายเลนในท้องที่อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด พบโกงกางใบเล็กขึ นอยู่ลึกเข้าไปจากขอบป่า ช่วง 20-90 เมตร หลังเขตแนวของไม้ล าพูและไม้
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แสม  (ไพศาล, 2532)  และมีการศึกษาการขยายพันธ์โดยประมูล  รักษาแก้ว (2520)  ได้ทดลองหาเปอร์เซ็นต์
การงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึ่งเก็บไว้ใต้ร่มและรดน  าวันละหนึ่งครั งพบว่า การเก็บโดยวิธีนี สามารถรักษาฝัก
โกงกางไว้ได้ถึง  30  วัน  โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง  83 – 98  เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเก็บในถุงพลาสติก
และปล่อยให้น  าทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไว้ได้ถึง  90  วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ  78 - 97  
เปอร์เซ็นต์  และการศึกษาระยะห่างปลูกโกงกางใบเล็กของดุสิต  เวชกิจ (2530) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของ
สวนป่าไม้โกงกางใบเล็กของเอกชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปลูกด้วยระยะห่าง  0.63x 0.63 เมตร พบว่า 
สวนป่าอายุ 1-15 ปี มีความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  0.45-12.36 เมตร และ 0-6.26 
เซนติเมตร ตามล าดับ  ส่วนมวลชีวภาพ (น  าหนักแห้ง) รวม และปริมาตรรวม อยู่ระหว่าง 0.64-251.09 ตันต่อ
เฮกแตร์ เป็นต้น  จึงท าให้เห็นว่าป่าชายเลนมีความส าคัญต่อสัตว์ทะเลจ าพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เพราะเป็นที่
วางไข่และฟักตัวอ่อน เนื่องจากเป็นที่ที่มีสภาพสมดุลทางธรรมชาติดีมาก   

 
จากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการท าประโยชน์จากการท านาเกลือ นากุ้ง การประมง 

ซึ่งท าให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี มาก
ขึ น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกท าลาย โดยการน าพันธ์ุไม้ต้นโกงกางมาปลูกขึ นทดแทนต้นโกงกางที่ขึ นเองตาม
ธรรมชาติ ในการเพาะพันธ์ุต้นโกงกางปัญหาที่เจอคืออัตราการรอดตายค่อนข้างน้อยเวลาน าไปปลูกทดแทนไม้
ในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผู้อนุรักษ์ทีท่ าการปลกู จึงมีแนวคิดที่จะท าให้การรอดตายของต้นโกงกางสูงขึ น
และเพียงพอ จึงเลือกที่จะศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กโดยการปักลงดินที่
ระดับความลึกที่แตกต่างกัน   
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

1. วิธีการทดลองวิจัย 
1.1  วิธีการเตรียมการทดลอง 
 1.1.1 น ากล่องโฟมขนาด 46 x 60x 29  เซนติเมตร จ านวน  16  ใบ  บรรจุดินป่าชายเลนที่

ระดับความสูง  15  เซนติเมตร 
 1.1.2 น าฝักโกงกางใบเล็กที่สมบูรณ์  มาปักลงในกระบะที่บรรจุดินป่าชายเลนที่จัดเตรียมไว้

แถวละ  15 ฝัก ต่อ 1 ซ  า แบ่งเป็น 4  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซ  า  
   1.2.3 ท าการรดน  าทะเลน  าเช้าพรอ้มบันทึกผลการทดลอง   

 
1.2  การวางแผนการทดลอง 

การด าเนินการวิจัยในครั งนี  เป็นการศึกษาผลของระดบัความลึกที่แตกต่างกันของการปักช า
ฝักโกงกางใบเล็ก(Rhizophora apiculata) ลงดินต่อการเจริญเตบิโตในเรือนเพาะช า  ประกอบด้วยจ านวน  4  
ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซ  า  จ านวนของฝักโกงกางใบเล็กที่ใช้ในการทดลองแตล่ะซ  ามีทั งหมด  15  
ฝัก  แต่ละชุดการทดลอง  มีดังนี    
   ชุดการทดลองที่ 1 ปักฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  2  เซนติเมตร 
   ชุดการทดลองที่ 2 ปักฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  4  เซนติเมตร 
   ชุดการทดลองที่ 3 ปักฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  6  เซนติเมตร 
   ชุดการทดลองที่ 4 ปักฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  8  เซนติเมตร 
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2.  การเก็บข้อมูล 
 ท าการเก็บข้อมูลทุกต้นของต้นโกงกางใบเล็ก  ทุกๆ   30 วัน เพื่อสังเกตการเจรญิเตบิโตของฝัก
โกงกางใบเล็ก  โดยวัดความยาวของยอดคู่แรกของทกุชุดการทดลองและเมื่อสิ นสุดการทดลองนบัจ านวนฝกั
โกงกางใบเล็ก ทีร่อดตายทั งหมดพร้อมบันทกึผลที่ได้ในระยะเวลา  3 เดือน 
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์       (Completely  Randomized  Design : CRD)  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  Analysis  of  
Variance  (ANOVA)  แบบ  One –way  ANOVA  และรายงานผลค่าเฉลี่ย  ±  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
  อัตราการรอดตาย  =    จ านวนต้นโกงกางเมื่อสิ นสุดการทดลอง  x 100 
          จ านวนต้นโกงกางที่เริ่มการทดลอง 
 

ผลการวิจัย 

1.  การเจริญเติบโตของฝักโกงกางใบเล็ก 

 จากการศึกษาผลของระดับความลกึที่แตกต่างกันของการปกัช าฝักโกงกางใบเล็กลงดินต่อการ
เจริญเตบิโตในเรือนเพาะช า  ท าการเกบ็ข้อมลูทุกๆ  30  วัน  เป็นระยะเวลา  3  เดือน  ผลปรากฏว่า  
 

เดือนที่  1  ผลของระดับความลกึที่แตกต่างกันของการปกัช าฝักโกงกางใบเล็กลงดินต่อการ
เจริญเตบิโตในเรือนเพาะช า  พบว่า ที่ระดับความลกึ 8  เซนติเมตร  มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดบัค่าเฉลี่ย  
1.01 ± 0.03  รองลงมาปักทีร่ะดับความลึก  6  เซนติเมตร  การแตกยอดคู่แรกทีร่ะดบัค่าเฉลี่ย 0.47 ± 0.54  
ส่วนที่ระดบัความลึก  2 และ  4  เซนติเมตร  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก 

เดือนที่  2  ฝักโกงกางใบเล็กที่ปักระดับความลึก 8  เซนติเมตร  พบว่า  มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 1.93 ± 0.32  รองลงมาปักที่ระดับความลึก  6 และ  4  เซนติเมตร  การแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย  1.78 ± 0.86  และ 0.77 ± 0.31 ตามล าดับ  ส่วนปักที่ระดับความลึก   2  เซนติเมตร ไม่มีการแตก
ยอดคู่แรก 

เดือนที่  3 ฝักโกงกางใบเล็กที่ปักระดับความลึก 8  เซนติเมตร  พบว่า  มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.20 ± 0.30  รองลงมาปักที่ระดับความลึก  6, 4  และ  2  เซนติเมตร  การแตกยอดคู่แรกที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย  3.12 ± 0.42, 1.89 ± 0.94,  และ 0.13 ± 0.27 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  1 :  ผลของระดับความลึกที่แตกต่างกันของการปักช าฝักโกงกางใบเล็กลงดินต่อการเจริญเติบโตใน 
       เรือนเพาะช า   
 

ระดับความลึกของการปกั 
ความยาวใบเฉลี่ยยอดคู่แรกของฝกัโกงกางใบเลก็ 

เดือนที่  1 เดือนที่  2 เดือนที่ 3 
2  เซนติเมตร 0.00 ± 0.00c     0.00 ± 0.00c   0.13 ± 0.27c 
4  เซนติเมตร 0.00 ± 0.00c   0.77 ± 0.31b       1.89 ± 0.94b 
6  เซนติเมตร 0.47 ± 054b   1.78 ± 0.86a    3.12 ± 0.42a 
8  เซนติเมตร 1.01 ± 0.03a  1.93 ± 0.32a     3.20 ± 0.30a 

 
หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั งที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกัน  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95   

   เปอร์เซ็นต์  (P<0.05) 
   ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง  3  ซ  า 

 

 
ภาพท่ี  1 :  ผลของระดับความลกึที่แตกต่างกันของการปกัช าฝักโกงกางใบเลก็ลงดินต่อการเจริญเติบโตใน 

เรือนเพาะช า 
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2.  อัตราการรอดตาย 

 อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่ปักช าลงในดินที่แตกต่างกันผล  พบว่า   การปักฝัก
โกงกางใบเล็กลงในดินที่ระดับความลกึ  8  เซนติเมตร  มีอัตราการรอดตาย   90 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาการปัก
ฝักโกงกางใบเล็กในดินที่ระดับความลึก  6 เซนติเมตร  มีอัตราการรอดตาย  75  เปอร์เซ็นต์  การปักฝัก
โกงกางใบเล็กในดินที่ระดับความลึก 4  เซนติเมตร  มีอัตราการรอดตาย  45  เปอร์เซ็นต์  และ  การปักฝัก
โกงกางใบเล็กในดินที่ระดับความลึก  2  เซนติเมตร  มีอัตราการรอดตาย  5  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี  2 :  อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น  าทะเลที่แตกต่าง 
 

ระยะเวลาในการแช่น  าทะเล อัตราการรอดตาย  (เปอรเ์ซ็นต์) 
ระดับความลึก  2  เซนติเมตร 5 
ระดับความลึก  4  เซนติเมตร 45 
ระดับความลึก  6  เซนติเมตร 75 
ระดับความลึก  8  เซนติเมตร 90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2 :  อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีป่ักลงในดินที่ระดับความลึกแตกต่าง 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของระดับความลึกที่แตกต่างกันของการปักช าฝักโกงกางใบเล็กลงดินต่อการ
เจริญเติบโตในเรือนเพาะช า  พบว่า  การปักฝักโกงกางใบเล็กในระดับความลึก  8  เซนติเมตร  มีการ
เจริญเติบโต  มีการแตกยอดคู่แรกและการรอดตายของฝกัโกงกางใบเล็กดีที่สุด  เนื่องจากความลึกในการปักช า
ของฝักโกงกางใบเล็กทีเ่หมาะสม  ท าให้ฝักโกงกางใบเล็กได้รับความชื นของดินอย่างเต็มที่  จึงท าให้สามารถดูด
สารอาหารในดินไปเลี ยงฝักโกงกางใบเล็กได้เป็นอย่างดี  อีกทั งท าให้มีการแตกยอดคู่แรกได้เร็ว  ส่วนการปักช า
ฝักโกงกางใบเล็กในระดับความลึก  2  เซนติเมตร  มีการเจริญเติบโตและการรอดตายของฝักโกงกางใบมาก
ที่สุด  เนื่องจากปลายที่สะสมอาหารของฝักโกงกางใบเล็กมีการสัมผัสกับดินและน  าได้น้อยจึงมีผลท าให้ฝัก
โกงกางใบเล็กแห้งตายจากปรายยอดสู่โคนที่ปักลงไป  ซึ่งสอดคล้องกับสมภพ  ยี่สุ่น  และสุริยะ  ตาเตะ
(2560)  ได้ทดลองผลของระยะเวลาในการแช่น  าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apicudata)  พบว่าการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน  าทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกดี
ที่สุด  ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.22  เซนติเมตร  มีอัตราการรอดตาย  90  เปอร์เซ็นต์   

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของระดับความลึกที่แตกต่างกันของการปักช าฝักโกงกางใบเล็กลงดินต่อการ
เจริญเติบโตในเรือนเพาะช า  พบว่า  การปักช าฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  8  เซนติเมตร  มีการแตก
ยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายดีที่สุด  รองลงมาการปักช าฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  6 เซนติเมตร 
การปักช าฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  4 เซนติเมตร  และการปักช าฝักโกงกางใบเล็กที่ระดับความลึก  2  
เซนติเมตร   ตามล าดับ  

 
กิตตกิรรมประกาศ 
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