
ว.วิทย. มข. 44(1) 69-78 (2559) KKU Sci. J. 44(1) 69-78 (2016)

ความแปรปรวนของสภาพอากาศตอฟโนโลยีของโกงกางใบเล็ก
(Rhizophora mucronata Lam.) ในปาชายเลนยะหริ่ง

Climate Variability on Phenology of Asiatic Mangrove Forest
(Rhizophora mucronata Lam.) in Yaring Mangrove

อิสมะแอ  เจะหลง1* อลภา ทองไชย1 และอาเดน ปาลนกวิน2

1สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
2ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะหร่ิง ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี 94150

*Corresponding Author, E-mail: ismaair.j@hotmail.com

บทคัดยอ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศตอฟโนโลยีไดแก การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของโกงกาง

ใบเล็กในปาชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ระหวาง พ.ศ. 2554-2555 พบวา ป 2554 คาเฉลี่ยของ
ปริมาณนํ้าฝน การระเหยนํ้า คาเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศ และความช้ืนดิน เทากับ 2259.30 มล./ป, 614.29
มล./ป, 33.57 องศาเซลเซียส/เดือน และ 33.45 เปอรเซ็นต/เดือน ตามลําดับ มีผลใหโกงกางใบเล็กทยอยแตกยอด
ในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และออกดอกในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม และติดผลในชวงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม สําหรับ ป 2555 เทากับ 2407.50 มล./ป, 598.36 มล./ป, 33.96 องศาเซลเซียส/เดือน และ 30.26
เปอรเซ็นต/เดือน โกงกางใบเล็กทยอยแตกยอดในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และออกดอกในชวงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ดังน้ัน ความแปรปรวนของสภาพอากาศอาจเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการแตกใบ 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: นํ้าฝน ฟโนโลยี โกงกางใบเล็ก ปาชายเลนยะหริ่ง การออกดอก
Keywords: Rainfall, Phenology, Asiatic mangrove, Yaring mangrove forest, Flowering

บทนํา
ปาชายเลนพบในเขตรอนช้ืนและเขตนํ้าข้ึน

นํ้าลง เชน ประเทศอินเดีย (Solomon and Hendry,
2008) อียิปต (Kholeif, 2007) อินโดนีเซีย (Sukardjo,
2004) มาเลเซีย (Jusoff, 2013) เวียดนาม
(International Society for Mangrove Eco-
systems, 2014) ฟลิปปนส (Walters, 2004)
บังกลาเทศ (Rahman and Asaduzzaman, 2010)
กัวเตมาลา (Cahoon et al., 2002) และรวมท้ัง
ประเทศไทย (Plathong, 1998) พ้ืนท่ีปาชายเลน
โดยรวมของโลกเทากับ 18,107,700 เฮคเตอร สําหรับ
ประเทศไทยปาชายเลนมีพ้ืนท่ี 185,000 เฮคเตอร
(International Society for Mangrove Eco-
systems, 2000) ปาชายเลนยะหริ่งตั้งอยูในจังหวัด
ปตตานี มีระบบนิเวศปาชายเลนและเปนศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลน ซึ่งมีพ้ืนท่ีลดลงเหลือเพียง 30
เปอรเซ็นต (263.12 เฮคเตอร หรือ 1,605 ไร) เมื่อ
เทียบกับ 53 ปกอน (Plathong, 1998) ปจจุบันความ
แปรปรวนสภาพอากาศโดยเฉพาะปริมาณนํ้าฝนซึ่งเปน
ปญหาหลักท่ีคุกคามทําใหปาชายเลนเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศของปาชายเลน (Gilman et al., 2008; Yates
et al., 2014) อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกระทบตอการ
เจริญเติบโต การงอกของตนออน การขยายพันธุ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางรายแรงตอระบบ
นิเวศของปาชายเลน (Mitra, 2013) การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณนํ้าฝน การเพ่ิมข้ึนของการระเหยนํ้าในเขต
รอนช้ืนทําใหเกิดภาวะแลงในชวงรอน (Solomon
et al., 2008; Chelong and Sdoodee, 2013) สงผล
กระทบในแงลบตอโกงกางใบเล็ก ซึ่งทําใหปริมาณนํ้า
จืดลดลงและมีผลตอความเค็มในดิน ชักนําใหชวงการ
แตกยอด การออกดอก และการติดผล เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม Wang’ondu et al. (2010) รายงานวา ตน
โกงกางใบเล็กในปาชายเลนประเทศเคนยาใชเวลาใน
การพัฒนายอดออน 8-11 เดือนและแตกใบออนใน
เดือนตุลาคมและกันยายน และใชเวลา 8-11 เดือนเพ่ือ
พัฒนากลายเปนดอก การเลื่อนเวลา (shifting) และ
การพัฒนายอดและดอกชากวาปกติ Wium-Andersen
(1981) รายงานวา จํานวนดอกและจํานวนสวนสืบพันธุ
ของตนโกงกางใบเล็กท่ีพัฒนาชาและนอยกวาปกติ และ
การพัฒนาการของ หนอพันธุ (propagule) ท่ีไม
สมบูรณ เ น่ืองมาจากปญหาความแปรปรวนของ
สภาพแวดลอม ปจจัยทางกายภาพ และการปรับตัว
ของตนโกงกางใบเล็ก (Gill and Tomlinson, 1971;
Coupland et al., 2005) อีกท้ังปญหาดังกลาวชักนํา
ใหประชากรและความหลากหลายของพืชในปาชายเลน
ลดลง (อรทัย และคณะ, 2555; Drexler and Ewel
2001; McKee et al., 2004; Krauss et al., 2007)
ผลกระทบขางตนทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนท้ังโลกลดลง 35
เปอรเซ็นต (Valiela et al., 2001) และจะลดลงเร็ว
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กวา 3-5 เทาในอีก 36 ปขางหนา (A.U.N.
Environment Program, 2014)

ดังน้ัน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผล
ของความแปรปรวนของสภาพอากาศตอฟโนโลยีไดแก
การแตกยอด การออกดอก และการติดผลของโกงกาง
ใบเล็กในปาชายเลนยะหริ่งซึ่งมีความสําคัญในการ

อนุรักษ และใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนตอการ
จัดการปาชายเลนตอไปในอนาคต
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. สถานท่ีและการวางแผนการศึกษาวิจัย

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

รูปท่ี 1 แสดงท่ีตั้งและสภาพปาชายเลนยะหริ่ง ตําบลตะโละกาโปร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

2. การเก็บขอมูลสภาพอากาศ
2.1 ปริมาณน้ําฝน

เ ก็บและบันทึกขอมูลปริมาณนํ้าฝนดวย
กระบอกวัดนํ้าฝน (Rain gauge) กําหนดชวงระยะเวลา
ในการ บันทึกตลอดระยะการศึกษา 24 เดื อน
ตอเ น่ืองกันโดยทําการวัด 6 จุด วางในตําแหนง
ระยะหาง 20 เมตร และหางจากแถวระหวางตน 0.1
เมตร

2.2 การระเหยน้ํา
บันทึกและเก็บขอมูลการระเหยนํ้าจาก

หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปตตานีตลอดระยะ
การศึกษา 24 เดือนตอเน่ืองกัน
2.3 อุณหภูมิอากาศ

เก็บและบันทึกขอมูลอุณหภูมิดวยเครื่องวัด
และบันทึกคาอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ (Mini
datalogger) รุน DT-172 กําหนดชวงระยะเวลาในการ
บันทึกตลอดระยะการศึกษา 24 เดือนตอเน่ืองกันโดย
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วางในตําแหนงความสูง 1.5 เมตร เหนือพ้ืนดิน โดยทํา
การวัด 6 จุด วางในตําแหนงระยะหาง 20 เมตร และ
หางจากแถวระหวางตน 0.1 เมตร
2.4 ความชื้นดิน

การประเมินความช้ืนดินในชวงทดลอง สุม
เก็บตัวอยางดินในระดับความลึก 30 เซนติเมตร มาใส
ในถุงพลาสติก จํานวน 5 ซ้ําตอจุด 50 จุดในแตละพ้ืนท่ี
มาช่ังนํ้าหนัก จากน้ันนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 106 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนํามาช่ังนํ้าหนักแหง
นําคาท่ีไดไปหาเปอรเซ็นตความช้ืนดินจากสมการ

3. การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของ
โกงกางใบเล็ก

โดยทําการวางเสนแบงพ้ืนท่ี (Transect) โดย
มีเสนตัดระหวางจุดหางเทาๆ กัน 20 เมตร แลวแบง
พ้ืนท่ีในแตบล็อกขนาด 5×5 เมตร เพ่ือเปนพ้ืนท่ี
ตัวอยางสําหรับเก็บขอมูล (รูปท่ี 2)

หลังจากน้ัน ทําการสุมตนโกงกางใบเล็กท่ี
ปรากฏในบล็อก รวม 35 ตน คัดเลือกก่ิงรอบทรงพุมใน
ระดั บ เดี ยว กันจํ านวน 4 ก่ิ งต อต น  ติ ดป าย ทํ า
เครื่องหมาย แลวทําการตรวจสอบชวงเดือนของการ
แตกยอด การออกดอก และการติดผลท่ีปรากฏตาม
ธรรมชาติ ทําการตรวจสอบทุกๆ 15 วัน และบันทึกผล

รูปท่ี 2 แสดงการแบงพ้ืนท่ีปาชายเลนยะหริ่งสําหรับเก็บขอมลู

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสภาพอากาศ
1.1 ปริมาณน้ําฝน

คาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝนในปาชายเลนยะ
หริ่ง จังหวัดปตตานี ตั้งแตมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.
2554 พบวา เดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย
150.80 มิลลิลิตร และคอยๆ ลดลงเหลือ 30.90 และ
80.70 มิ ลลิ ลิตรใน เดื อน กุมภาพันธ และมีนาคม
หลังจากน้ันปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยคอยๆ เพ่ิมเปน 40.10,
174.50, 187.10, 195.70, 212.60, 227.10, 290.40,
320.80 และ 348.60 มิลลิลิตร (รูปท่ี 3ก) และ

พ.ศ. 2555 พบวา เดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย
110.80 มิลลิลิตร แตคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝนมีความ
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
(รูปท่ี 4ก)
1.2 การระเหยน้ํา

พ.ศ. 2554 มีคาการระเหยของนํ้าเฉลี่ยสูงใน
เดือนกุมภาพันธ  มีนาคม เมษายน และมิถุนายน
เทากับ 104.23, 82.43, 99.87, 114.33 มิลลิลิตร
หลังจากน้ัน คาการระเหยของนํ้าเฉลี่ยนอยลงมาก

เปอรเซ็นตความชื้นดนิ = น้ําหนักดนิเปยก – น้ําหนกัดินแหง × 100
น้ําหนกัดินแหง

ระยะการวางเสนแบงพ้ืนที่ (เมตร)

ระ
ยะ

กา
รว

างเ
สน

แบ
งพ

ื้นท
ี่(เม

ตร
)
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เทากับ 30.67, 42.78, 21.34, 20.60, 16.65 และ
10.64 มิลลิลิตรตอเดือน (รูปท่ี 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 (รูปท่ี 4ก)
1.3 อุณหภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือนใน พ.ศ. 2554 พบวา
อุณหภูมิเฉลี่ยคอยๆ เพ่ิมสูงข้ึนตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เมษายน เทากับ 33.17, 34.12, 35.68, 37.76 องศา
เซลเซียส หลังจากน้ันอุณหภูมิเฉลี่ยมีความแปรปรวน
โดยมีคาเทากับ 34.13, 33.31, 33.45, 32.89, 32.75,
32.02, 32.03 และ 31.54 องศาเซลเซียส (รูปท่ี 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
(รูปท่ี 4ข)
1.4 ความชื้นดิน

พ.ศ. 2554 พบวา ความช้ืนดินเฉลี่ยในเดือน
มกราคมถึงมีนาคม เทากับ 27.73, 27.14 และ 22.94
เปอรเซ็นต และมีคาต่ําสุดในเดือนเมษายน เทากับ

16.80 เปอรเซ็นต และคาความช้ืนดินเฉลี่ยคอยๆ เพ่ิม
สูงข้ึน เทากับ 22.54, 30.58, 32.57, 35.93, 36.02,
47.24 50.47 และ 51.47 เปอรเซ็นต (รูปท่ี 3ข) และ
พ.ศ. 2555 ความช้ืนดินเฉลี่ย เทากับ 30.70, 28.08,
37.73, 27.14 และ 22.94 เปอรเซ็นต และมีคาต่ําสุด
เทากับ 16.80 เปอรเซ็นต ในเดือนมิถุนายนหลังจากน้ัน
ความช้ืนดินเฉลี่ยคอยๆ เพ่ิมสูงข้ึน เทากับ 22.54,
30.58, 29.36, 32.48, 48.35 และ 46.09 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (รูปท่ี 4ข)
2. การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของ
โกงกางใบเล็ก

ตนโกงกางใบเล็กในปาชายเลนยะหริ่ ง
จังหวัดปตตานี เริ่มแตกใบใหม ในระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแตละตนท่ี
ทําการศึกษาทยอยออกดอกในชวงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคม และติดผลในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
ตามลําดับ (รูปท่ี 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
ถึงธันวาคม และติดผลในเดือนมกราคมของปถัดไป
ตามลําดับ (รูปท่ี 4ก)
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รูปท่ี 3 คาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝนและการระเหยนํ้า (ก) คาเฉลี่ยของความช้ืนดิน และอุณหภูมิอากาศ
(ข) พ.ศ. 2554
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รูปท่ี 4 คาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝน และการระเหยนํ้า (ก) คาเฉลี่ยของความช้ืนดิน และอุณหภูมิอากาศ
(ข) พ.ศ. 2555
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วิจารณผลการวิจัย
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ไดแก

ปริมาณนํ้าฝน การระเหยนํ้า อุณหภูมิอากาศ และ
ความช้ืนดิน เปนปจจัยสําคัญตอการแสดงออกของ
ฟโนโลยีของตนโกงกางใบเล็กในปาชายเลนยะหริ่ง
จังหวัดปตตานี ปาชายเลนยะหริ่งไดรับผลกระทบจาก
ภาวะแลงยาวนานตั้งแตตนป 2555 ทําใหเพ่ิมระยะการ
ท้ิงชวงการพัฒนาการดานลําตน และเมื่อไดรับฝนใน
ปลายเดือนกรกฎาคมและตั้งแตตนเดือนสิงหาคมเปน
ตนไป ชักนําใหมีการแตกยอดและสร างใบใหม
ตลอดจนสรางดอกในชวงปลายป และผลิตผลในป
ตอไปแตกตางจากป พ.ศ. 2554 ท่ีมีชวงการแตกยอด
ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและออกดอกชวงเดือน
กันยายนถึงตุลาคม และเกิดเปนผลออนในปเดียวกันคือ
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม การขาดนํ้าและอุณหภูมิ
สูงในชวงรอน สงเสริมการเพ่ิมการระเหยนํ้าและลด
ความช้ืนของดิน สงเสริมใหโกงกางใบเล็กมีการปรับตัว
และชะลอการเจริญทางลําตนและมีการเลื่อนฟโนโลยี
Wang’ondu et al. (2013) รายงานวา ตนโกงกางใบ
เล็กในปาชายเลนประเทศเคนยาซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ใชเวลาในการ
พัฒนายอดออนยาวนานถึง 8-11 เดือน โดยแตกใบ
ออนในเดือนตุลาคมและกันยายน และใชเวลาอีก 8-11
เดือนเ พ่ือพัฒนากลายเปนดอก การเลื่ อนเวลา
(shifting) และการพัฒนายอดและดอกชากวาปกติ
Ellison (1993) และ Field (1995) รายงานวา การตก
ของฝน (rainfall patterns) สงผลกระทบตอการ
กระจายเชิงพ้ืนท่ีของปาชายเลน ปริมาณนํ้าฝนท่ีมี
จํานวนมากสงเสริมการลดความเค็มของนํ้า ทําใหการ
เจริญและการกระจายตัวของพรรณไม เ กิดไดดี
(Eslami-Andargoli, 2009) แตในทางกลับกัน ปริมาณ
นํ้าฝนท่ีลดลงจะเพ่ิมความเค็มของนํ้า ซึ่งจะทําให

ผลผลิต การเจริญเติบโต และการอยูรอดของตนกลา
ลดลง เกิดการแขงขันระหวางพรรณไมปาชายเลน
สงผลใหเกิดการลดลงของความหลากหลายและพ้ืนท่ี
ปาชายเลน (Gilman et al., 2008 ) การเกิดภาวะ
เครียดของตนโกงกางใบเล็กจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศมีผลตอกระบวนการสรางใบใหม ท่ีทําใหการ
สรางตาดอกและผลออนมีประสิทธิภาพนอยลง
(Zalamea and Gonzalez, 2008) การหลุดรวงของ
กลีบดอกและละอองเรณูท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีไม
เหมาะสมและเกิดข้ึนอยางรวดเร็วนําไปสูการลดลงของ
ความสามารถในการผสมเกสร ท้ังน้ี อุณหภูมิและ
ความช้ืนภายนอกมีผลกระทบตอความมีชี วิตของ
ละอองเรณูโดยจะเรงและยับยั้งกระบวนการเมแทบอลิ
ซึ มภายในเซลล ของละออง เรณูจนนํา ไปสู กา ร
เสื่อมสภาพของความมีชีวิตไดเร็วข้ึน (Adaniya, 2001;
Hedhly et al., 2004) นอกจากน้ี ปริมาณนํ้าฝน
ความช้ืน และอุณหภูมิ ตางเปนตนเหตุใหชนิดชีวพาหะ
และประสิทธิภาพในการถายละอองเรณูแตกตางดวย
เชนกัน (Forrest and Thomson, 2011) ซึ่งนําไปสู
การลดลงของผลออน และการสรางตนใหมในท่ีสุด จะ
เปนปญหาภัยคุกคามความหลากหลายของโกงกางใบ
เล็กในอนาคต (Gill and Tomlinson, 2011) ฉะน้ัน
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของฝน การระเหยนํ้า
และอุณหภูมิมีผลตอการเจริญเติบโตและการขยาย
พ้ืนท่ีของพรรณไมปาชายเลน (Field, 1995)

สรุปผลการวิจัย
ความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะ

ปริมาณนํ้าฝนมีผลตอฟโนโลยีของโกงกางใบเล็กในปา
ชายเลนยะหริ่ง โดยในพุทธศักราช 2554 ตนโกงกางใบ
เล็กเริ่มแตกใบใหมในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
ทยอยออกดอกในเดือนกันยายนถึงตุลาคม และติดผล
ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม สวนพุทธศักราช 2555



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 44 ฉบับท่ี 1 77

ทยอยแตกใบใหมในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และ
ออกดอกในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

นอกจากน้ันแลวยังมีปจจัยดานการระเหยนํ้า
อุณหภูมิอากาศ และความช้ืนดินดวยเชนกัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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