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บทคัดยอ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศตอฟโนโลยีไดแก การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของโกงกาง
ใบเล็กในปาชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ระหวาง พ.ศ. 2554-2555 พบวา ป 2554 คาเฉลี่ยของ
ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา คาเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศ และความชื้นดิน เทากับ 2259.30 มล./ป, 614.29
มล./ป, 33.57 องศาเซลเซียส/เดือน และ 33.45 เปอรเซ็นต/เดือน ตามลําดับ มีผลใหโกงกางใบเล็กทยอยแตกยอด
ในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และออกดอกในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม และติดผลในชวงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม สําหรับ ป 2555 เทากับ 2407.50 มล./ป, 598.36 มล./ป, 33.96 องศาเซลเซียส/เดือน และ 30.26
เปอร เ ซ็ น ต / เดื อ น โกงกางใบเล็ ก ทยอยแตกยอดในช ว งเดื อ นสิ ง หาคม-กั น ยายน และออกดอกในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม ดังนั้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศอาจเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการแตกใบ การออก
ดอก และการติดผลของโกงกางใบเล็ก

ABSTRACT
The effect of climate variability on phenology of leaf flushing, flowering and fruiting of
asiatic mangrove was conducted in Yaring mangrove forest in Yaring district, Pattani province
during 2011-2012. In 2011, the average of rainfall, evaporation, air temperature and soil moisture
were 2259.30 ml./year, 614.29 ml./year, 33.57 ˚C/month and 33.45%/month, respectively. The
results showed that the trees of asiatic mangrove flushed, flowered and fruited in May–July,
September–October and November-December. In 2012, the average of rainfall (2407.50
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ml./year), evaporation (598.36 ml./year), average air temperature (33.96 ˚C/month) and soil
moisture (30.26%/month). The flushing and flowering of asiatic mangrove occurred in August–
September and November–December. Thus, climate variability might be the main factor on leaf
flushing, flowering and fruiting of asiatic mangrove.
คําสําคัญ: น้ําฝน ฟโนโลยี โกงกางใบเล็ก ปาชายเลนยะหริ่ง การออกดอก
Keywords: Rainfall, Phenology, Asiatic mangrove, Yaring mangrove forest, Flowering

บทนํา
ปาชายเลนพบในเขตรอนชื้นและเขตน้ําขึ้น
น้ําลง เชน ประเทศอินเดีย (Solomon and Hendry,
2008) อียิปต (Kholeif, 2007) อินโดนีเซีย (Sukardjo,
2004) มาเลเซี ย (Jusoff, 2013) เวี ย ดนาม
(International Society for Mangrove Ecosystems, 2014) ฟ ลิปป นส (Walters, 2004)
บังกลาเทศ (Rahman and Asaduzzaman, 2010)
กัวเตมาลา (Cahoon et al., 2002) และรวมทั้ง
ประเทศไทย (Plathong, 1998) พื้นที่ปาชายเลน
โดยรวมของโลกเทากับ 18,107,700 เฮคเตอร สําหรับ
ประเทศไทยปา ชายเลนมีพื้นที่ 185,000 เฮคเตอร
(International Society for Mangrove Ecosystems, 2000) ปาชายเลนยะหริ่งตั้งอยูในจังหวัด
ปตตานี มีระบบนิเวศปาชายเลนและเปนศูน ยศึกษา
ธรรมชาติ ปา ชายเลน ซึ่ ง มี พื้ น ที่ล ดลงเหลือ เพี ย ง 30
เปอรเซ็นต (263.12 เฮคเตอร หรือ 1,605 ไร) เมื่อ
เทียบกับ 53 ปกอน (Plathong, 1998) ปจจุบันความ
แปรปรวนสภาพอากาศโดยเฉพาะปริมาณน้ําฝนซึ่งเปน
ปญหาหลักที่คุกคามทําใหปาชายเลนเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศของปาชายเลน (Gilman et al., 2008; Yates
et al., 2014) อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นกระทบตอการ
เจริญเติบโต การงอกของตนออน การขยายพันธุ และ
ความหลากหลายทางชีว ภาพอยา งร ายแรงต อระบบ
นิเวศของปาชายเลน (Mitra, 2013) การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณน้ําฝน การเพิ่มขึ้นของการระเหยน้ําในเขต
ร อ นชื้ น ทํ า ให เ กิ ด ภาวะแล ง ในช ว งร อ น (Solomon
et al., 2008; Chelong and Sdoodee, 2013) สงผล
กระทบในแงลบตอโกงกางใบเล็ก ซึ่งทําใหปริมาณน้ํา
จืดลดลงและมีผลตอความเค็มในดิน ชักนําใหชวงการ
แตกยอด การออกดอก และการติดผล เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม Wang’ondu et al. (2010) รายงานวา ตน
โกงกางใบเล็กในปาชายเลนประเทศเคนยาใชเวลาใน
การพัฒนายอดออน 8-11 เดือนและแตกใบออนใน
เดือนตุลาคมและกันยายน และใชเวลา 8-11 เดือนเพื่อ
พัฒนากลายเปนดอก การเลื่อนเวลา (shifting) และ
การพัฒนายอดและดอกชากวาปกติ Wium-Andersen
(1981) รายงานวา จํานวนดอกและจํานวนสวนสืบพันธุ
ของตนโกงกางใบเล็กที่พัฒนาชาและนอยกวาปกติ และ
การพั ฒ นาการของ หน อ พั น ธุ (propagule) ที่ ไ ม
สมบู ร ณ เนื่ อ งมาจากป ญ หาความแปรปรวนของ
สภาพแวดลอ ม ปจจั ยทางกายภาพ และการปรับตั ว
ของตนโกงกางใบเล็ก (Gill and Tomlinson, 1971;
Coupland et al., 2005) อีกทั้งปญหาดังกลาวชักนํา
ใหประชากรและความหลากหลายของพืชในปาชายเลน
ลดลง (อรทัย และคณะ, 2555; Drexler and Ewel
2001; McKee et al., 2004; Krauss et al., 2007)
ผลกระทบขางตนทําใหพื้นที่ปาชายเลนทั้งโลกลดลง 35
เปอรเซ็นต (Valiela et al., 2001) และจะลดลงเร็ว
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กว า 3-5 เท า ในอี ก 36 ป ข า งหน า (A.U.N.
Environment Program, 2014)
ดังนั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของความแปรปรวนของสภาพอากาศตอฟโนโลยีไดแก
การแตกยอด การออกดอก และการติดผลของโกงกาง
ใบเล็ ก ในป า ชายเลนยะหริ่ ง ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
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อนุรักษ และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนตอการ
จัดการปาชายเลนตอไปในอนาคต

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. สถานที่และการวางแผนการศึกษาวิจัย
ศึกษา ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะ
หริ่ง (6° 53' 54.5"N, 101° 22' 11.8"E) ตําบลตะโละ
กาโปร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งและสภาพปาชายเลนยะหริ่ง ตําบลตะโละกาโปร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
2. การเก็บขอมูลสภาพอากาศ
2.1 ปริมาณน้ําฝน
เก็ บ และบั น ทึ ก ข อ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝนด ว ย
กระบอกวัดน้ําฝน (Rain gauge) กําหนดชวงระยะเวลา
ในการบั น ทึ ก ตลอดระยะการศึ ก ษา 24 เดื อ น
ต อ เนื่ อ งกั น โดยทํ า การวั ด 6 จุ ด วางในตํ า แหน ง
ระยะหาง 20 เมตร และหางจากแถวระหวางตน 0.1
เมตร

2.2 การระเหยน้ํา
บั น ทึ ก และเก็ บ ข อ มู ล การระเหยน้ํ า จาก
หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปตตานีตลอดระยะ
การศึกษา 24 เดือนตอเนื่องกัน
2.3 อุณหภูมิอากาศ
เก็บและบันทึกขอมูลอุณหภูมิดวยเครื่องวัด
และบั น ทึ ก ค า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น อากาศ (Mini
datalogger) รุน DT-172 กําหนดชวงระยะเวลาในการ
บันทึกตลอดระยะการศึกษา 24 เดือนตอเนื่องกันโดย
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วางในตําแหนงความสูง 1.5 เมตร เหนือพื้นดิน โดยทํา
การวัด 6 จุด วางในตําแหนงระยะหาง 20 เมตร และ
หางจากแถวระหวางตน 0.1 เมตร
2.4 ความชื้นดิน
การประเมิ นความชื้น ดินในชวงทดลอง สุ ม
เก็บตัวอยางดินในระดับความลึก 30 เซนติเมตร มาใส
ในถุงพลาสติก จํานวน 5 ซ้ําตอจุด 50 จุดในแตละพื้นที่
มาชั่งน้ําหนัก จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 106 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งน้ําหนักแหง
นําคาที่ไดไปหาเปอรเซ็นตความชื้นดินจากสมการ

3. การแตกใบ การออกดอก และการติ ด ผลของ
โกงกางใบเล็ก
โดยทําการวางเสนแบงพื้นที่ (Transect) โดย
มีเสนตัดระหวางจุดหางเทาๆ กัน 20 เมตร แลวแบง
พื้ น ที่ ใ นแต บ ล็ อ กขนาด 5×5 เมตร เพื่ อ เป น พื้ น ที่
ตัวอยางสําหรับเก็บขอมูล (รูปที่ 2)
หลั ง จากนั้ น ทํ า การสุ ม ต น โกงกางใบเล็ ก ที่
ปรากฏในบล็อก รวม 35 ตน คัดเลือกกิ่งรอบทรงพุมใน
ระดั บ เดี ย วกั น จํ า นวน 4 กิ่ ง ต อ ต น ติ ด ป า ยทํ า
เครื่องหมาย แลวทําการตรวจสอบชวงเดือนของการ
แตกยอด การออกดอก และการติดผลที่ปรากฏตาม
ธรรมชาติ ทําการตรวจสอบทุกๆ 15 วัน และบันทึกผล

ระยะการวางเสนแบงพื้นที่ (เมตร)

เปอรเซ็นตความชื้นดิน = น้ําหนักดินเปยก – น้ําหนักดินแหง × 100
น้ําหนักดินแหง
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ระยะการวางเสนแบงพื้นที่ (เมตร)

รูปที่ 2 แสดงการแบงพื้นที่ปาชายเลนยะหริ่งสําหรับเก็บขอมูล

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสภาพอากาศ
1.1 ปริมาณน้ําฝน
คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝนในปาชายเลนยะ
หริ่ง จังหวัดป ตตานี ตั้งแต มกราคมถึงธั นวาคม พ.ศ.
2554 พบว า เดื อ นมกราคมมี ป ริ ม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย
150.80 มิลลิลิตร และคอยๆ ลดลงเหลือ 30.90 และ
80.70 มิ ล ลิ ลิ ต รในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ แ ละมี น าคม
หลังจากนั้นปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยคอยๆ เพิ่มเปน 40.10,
174.50, 187.10, 195.70, 212.60, 227.10, 290.40,
320.80 และ 348.60 มิลลิ ลิต ร (รู ปที่ 3ก) และ

พ.ศ. 2555 พบวา เดือนมกราคมมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
110.80 มิลลิลิตร แตคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝนมีความ
แปรปรวนในเดือนตอมาโดยมีคาเทากับ 40.20, 59.40,
30.30, 98.30, 163.40, 196.30, 308.30, 262.60,
289.30, 459.70 และ 388.90 มิลลิลิตร ตามลําดับ
(รูปที่ 4ก)
1.2 การระเหยน้ํา
พ.ศ. 2554 มีคาการระเหยของน้ําเฉลี่ยสูงใน
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ มี น าคม เมษายน และมิ ถุ น ายน
เทากับ 104.23, 82.43, 99.87, 114.33 มิลลิลิตร
หลั ง จากนั้ น ค า การระเหยของน้ํ า เฉลี่ ย น อ ยลงมาก

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

เทากับ 30.67, 42.78, 21.34, 20.60, 16.65 และ
10.64 มิลลิลิตรตอเดือน (รูปที่ 3ก) และ พ.ศ. 2555
เทากับ 36.56, 108.23, 72.43, 98.62, 37.50,
114.33, 30.67, 31.78, 20.44, 18.40, 17.65 และ
17.75 มิลลิลิตรตอเดือน (รูปที่ 4ก)
1.3 อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือนใน พ.ศ. 2554 พบวา
อุณหภูมิเฉลี่ยคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เมษายน เทากับ 33.17, 34.12, 35.68, 37.76 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยมีความแปรปรวน
โดยมีคาเทากับ 34.13, 33.31, 33.45, 32.89, 32.75,
32.02, 32.03 และ 31.54 องศาเซลเซียส (รูปที่ 3ข)
รูปแบบความแปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยมีความคลายกับ
พ.ศ. 2555 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 34.04, 34.62,
35.36, 37.17, 34.87, 33.61, 33.02, 33.98, 32.76,
32.82, 33.10 และ 32.19 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
(รูปที่ 4ข)
1.4 ความชื้นดิน
พ.ศ. 2554 พบวา ความชื้นดินเฉลี่ยในเดือน
มกราคมถึงมีนาคม เทากับ 27.73, 27.14 และ 22.94
เปอร เ ซ็ น ต และมี ค า ต่ํ า สุ ด ในเดื อ นเมษายน เท า กั บ
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16.80 เปอรเซ็นต และคาความชื้นดินเฉลี่ยคอยๆ เพิ่ม
สูงขึ้น เทากับ 22.54, 30.58, 32.57, 35.93, 36.02,
47.24 50.47 และ 51.47 เปอรเซ็นต (รูปที่ 3ข) และ
พ.ศ. 2555 ความชื้นดินเฉลี่ย เทากับ 30.70, 28.08,
37.73, 27.14 และ 22.94 เปอรเซ็นต และมีคาต่ําสุด
เทากับ 16.80 เปอรเซ็นต ในเดือนมิถุนายนหลังจากนั้น
ความชื้นดินเฉลี่ยคอยๆ เพิ่มสูงขึ้ น เทากับ 22.54,
30.58, 29.36, 32.48, 48.35 และ 46.09 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (รูปที่ 4ข)
2. การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของ
โกงกางใบเล็ก
ต น โกงกางใบเล็ ก ในป า ชายเลนยะหริ่ ง
จั ง หวั ด ป ต ตานี เริ่ ม แตกใบใหม ในระหว า งเดื อ น
พฤษภาคมถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแตละตน ที่
ทําการศึกษาทยอยออกดอกในชวงเดือ นกันยายนถึ ง
ตุ ล าคม และติ ด ผลในเดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม
ตามลําดับ (รูปที่ 3ก) สําหรับ พ.ศ. 2555 โกงกางใบ
เล็กทยอยแตกใบใหมในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
แ ล ะ อ อ ก ด อ ก ใ น ช ว ง เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น
ถึง ธั น วาคม และติ ด ผลในเดื อ นมกราคมของป ถั ด ไป
ตามลําดับ (รูปที่ 4ก)
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วิจารณผลการวิจัย
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ได แ ก
ปริ ม าณน้ํ า ฝน การระเหยน้ํ า อุ ณ หภู มิ อ ากาศ และ
ความชื้ น ดิ น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การแสดงออกของ
ฟ โ นโลยี ข องต น โกงกางใบเล็ ก ในป า ชายเลนยะหริ่ ง
จังหวัดปตตานี ปาชายเลนยะหริ่งไดรับผลกระทบจาก
ภาวะแลงยาวนานตั้งแตตนป 2555 ทําใหเพิ่มระยะการ
ทิ้งชวงการพัฒนาการดานลําตน และเมื่อไดรับฝนใน
ปลายเดือนกรกฎาคมและตั้งแตตนเดือนสิงหาคมเปน
ต น ไป ชั ก นํ า ให มี ก ารแตกยอดและสร า งใบใหม
ตลอดจนสร า งดอกในช ว งปลายป และผลิ ต ผลในป
ตอไปแตกตางจากป พ.ศ. 2554 ที่มีชวงการแตกยอด
ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและออกดอกชวงเดือน
กันยายนถึงตุลาคม และเกิดเปนผลออนในปเดียวกันคือ
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม การขาดน้ําและอุณหภูมิ
สูงในชวงร อน ส งเสริมการเพิ่ม การระเหยน้ําและลด
ความชื้นของดิน สงเสริมใหโกงกางใบเล็กมีการปรับตัว
และชะลอการเจริญทางลําตนและมีการเลื่อนฟโนโลยี
Wang’ondu et al. (2013) รายงานวา ตนโกงกางใบ
เล็กในปาชายเลนประเทศเคนยาซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ ใช เ วลาในการ
พัฒ นายอดออ นยาวนานถึง 8-11 เดื อน โดยแตกใบ
ออนในเดือนตุลาคมและกันยายน และใชเวลาอีก 8-11
เดื อ นเพื่ อ พั ฒ นากลายเป น ดอก การเลื่ อ นเวลา
(shifting) และการพัฒนายอดและดอกชากวาปกติ
Ellison (1993) และ Field (1995) รายงานวา การตก
ของฝน (rainfall patterns) สงผลกระทบตอการ
กระจายเชิ ง พื้ น ที่ ข องป า ชายเลน ปริ ม าณน้ํ า ฝนที่ มี
จํานวนมากสงเสริมการลดความเค็มของน้ํา ทําใหการ
เจริ ญ และการกระจายตั ว ของพรรณไม เ กิ ด ได ดี
(Eslami-Andargoli, 2009) แตในทางกลับกัน ปริมาณ
น้ํ า ฝนที่ ล ดลงจะเพิ่ ม ความเค็ ม ของน้ํ า ซึ่ ง จะทํ า ให
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ผลผลิต การเจริญเติบโต และการอยูรอดของตนกลา
ลดลง เกิ ด การแข ง ขั น ระหว า งพรรณไม ป า ชายเลน
สงผลใหเกิดการลดลงของความหลากหลายและพื้นที่
ปาชายเลน (Gilman et al., 2008 ) การเกิดภาวะ
เครียดของตนโกงกางใบเล็กจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศมี ผลตอกระบวนการสร างใบใหม ที่ทํ าใหการ
สร า งตาดอกและผลอ อ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน อ ยลง
(Zalamea and Gonzalez, 2008) การหลุดรวงของ
กลี บ ดอกและละอองเรณู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งเวลาที่ ไ ม
เหมาะสมและเกิดขึ้นอยางรวดเร็วนําไปสูการลดลงของ
ความสามารถในการผสมเกสร ทั้ ง นี้ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้ น ภายนอกมี ผ ลกระทบต อ ความมี ชี วิ ต ของ
ละอองเรณูโดยจะเรงและยับยั้งกระบวนการเมแทบอลิ
ซึ ม ภายในเซลล ข องละอองเรณู จ นนํ า ไปสู ก าร
เสื่อมสภาพของความมีชีวิตไดเร็วขึ้น (Adaniya, 2001;
Hedhly et al., 2004) นอกจากนี้ ปริมาณน้ําฝน
ความชื้น และอุณหภูมิ ตางเปนตนเหตุใหชนิดชีวพาหะ
และประสิทธิภาพในการถายละอองเรณูแตกตางดวย
เชนกัน (Forrest and Thomson, 2011) ซึ่งนําไปสู
การลดลงของผลออน และการสรางตนใหมในที่สุด จะ
เปนปญหาภัยคุกคามความหลากหลายของโกงกางใบ
เล็กในอนาคต (Gill and Tomlinson, 2011) ฉะนั้น
การเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบของฝน การระเหยน้ํ า
และอุ ณ หภู มิ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและการขยาย
พื้นที่ของพรรณไมปาชายเลน (Field, 1995)

สรุปผลการวิจัย
ความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะ
ปริมาณน้ําฝนมีผลตอฟโนโลยีของโกงกางใบเล็กในปา
ชายเลนยะหริ่ง โดยในพุทธศักราช 2554 ตนโกงกางใบ
เล็ ก เริ่ ม แตกใบใหม ใ นเดือ นพฤษภาคมถึ ง กรกฎาคม
ทยอยออกดอกในเดือนกันยายนถึงตุลาคม และติดผล
ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม สวนพุทธศักราช 2555

งานวิจัย
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ทยอยแตกใบใหมในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และ
ออกดอกในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
นอกจากนั้นแลวยังมีปจจัยดานการระเหยน้ํา
อุณหภูมิอากาศ และความชื้นดินดวยเชนกัน
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