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The photosynthesis of R. mucronata study was conducted in four stand ages (1, 3,
5 and 9 years old) during rainy and dry seasons at Tungka-Sawi Bay, Chumphon Province.
Light response curves of R. mucronata were established. Maximum photosynthetic rate,
stomatal conductance (gs), intercellular CO2 concentration (Ci) and transpiration rate (Tr)
were measured. Then, water use efficiency was calculated. Furthermore, some factors that
related to the photosynthesis, including specific leaf area (SLA), nitrogen content (N),
sodium ion (Na+), chloride ion (Cl-) in leaf, leaf anatomy and environmental factors (i.e.,
physical and chemical properties of water and soil) were examined. The results of light
response curve showed that quantum yield and light saturation point of all stands were not
different between rainy and dry season. Nevertheless, light compensation point and
respiration rate in the dry season were higher than those in the rainy season according to
the high air temperature and soil water salinity in the dry season. The maximum
photosynthetic rates of all stands were lower in the dry season than those in the rainy
season. In dry season, the soil water salinity increases, resulting in reduction of gs, Ci, Tr,
leaf N and thickness of mesophyll layer but increasing Cl- concentration in leaves.
Correlation analysis indicated that there was a significant correlation between the
maximum photosynthetic rates of R. mucronata and related factors in each stand. The
factors that had the most correlation with the photosynthesis of most stand were gs, leaf N
and soil water salinity.
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บทที่ 1
บทนํา
ป่ าชายเลนเป็ นสังคมพืชที่ขึน้ อยู่ตามแนวชายฝั่ งทะเลที่มีสภาพเป็ นดินเลน มีนํา้ ทะเล
ท่วมถึงสมํ่าเสมอ พบเฉพาะในเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน เนื่องจากเป็ นป่ าที่อยู่ตามแนวชายฝั่ งจึง
ได้ รับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่างจากป่ าบกอย่างชัดเจน ได้ แก่ ความเค็ม การท่วมของนํา้ ทะเล และ
ความถี่ ใ นการท่ ว ม ทํ า ให้ การเกิ ด และการกระจายของป่ าชายเลนถู ก จํ า กัด และส่ ง ผลต่ อ
การเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้ ในป่ าชายเลน (เที ยมใจ คมกฤส, 2536; สนิท อักษรแก้ ว, 2541)
ป่ าชายเลนยังเป็ นแหล่งผลิตขันปฐมภู
้
มิที่มีความสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั่ ง
และทะเล ทํ าให้ มี ความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์ นํ า้ โดยเป็ นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์ นํ า้
ป่ าชายเลนจึงเป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีความสําคัญทางด้ านเศรษฐกิจ เช่น การประมง การผลิตไม้
และมีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนี ้ยังทําหน้ าที่ป้องกันชายฝั่ งไม่ให้ ถูก
กัดเซาะจากกระแสคลื่น และช่วยดักกรองของเสียก่อนลงสู่ทะเล (สนิท อักษรแก้ ว, 2541; สํานัก
อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน2, 2552)
ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนที่สําคัญ โดยปริ มาณคาร์ บอนทัง้ หมดที่สะสมใน
ป่ าชายเลนทั่วโลกมีประมาณ 4.03x108 ตันคาร์ บอน (Twilley et al., 1992; Clough, 1998)
แต่จากการลดลงของพื ้นที่ป่าชายเลน ซึง่ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการทํานากุ้ง
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลโดยรวม (Kato et al., 2008) ต่อมาได้ มีการ
ปลูก และฟื ้น ฟู ป่ าชายเลน พัน ธุ์ ไ ม้ ส่ ว นใหญ่ ที่ เ หมาะสมและปลูก ได้ ดี มัก เป็ นพัน ธุ์ ไ ม้ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae เช่น โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata

Blume)

โกงกางใบใหญ่

(R. mucronata Poir.) ซึ่งมี การเจริ ญเติบโตค่อนข้ างรวดเร็ ว ให้ ผลผลิตสูง และเจริ ญในพืน้ ที่
ป่ าชายเลนที่ถกู ทําลายได้ ดี (Sukardjo and Yamada, 1992; พูลศรี เมืองสง และสนิท อักษรแก้ ว,
2540) ประโยชน์จากการฟื น้ ฟูป่าชายเลนนอกจากจะเป็ นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแล้ ว ยัง
เป็ นการเพิ่มพื ้นที่ในการกักเก็บคาร์ บอนอีกด้ วย โดยพืชจะดูดซับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ ใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเปลี่ยนให้ อยู่ในรูปมวลชีวภาพเก็บไว้ ในส่วนต่างๆ ของพืช ซึง่
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ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ (specific leaf area, SLA) และปริ มาณไนโตรเจนในใบเป็ นปั จจัย
ภายในอย่า งหนึ่ง ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การสัง เคราะห์ ด้ว ยแสง โดยพบว่า เมื่ อค่า เฉพาะพื น้ ที่ ใ บและ
ปริ มาณไนโตรเจนในใบลดลงมีผลทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหลายชนิดมีค่าลดลง
(Gulías et al., 2003) เนื่องจากค่าเฉพาะพื ้นที่ใบลดลงทําให้ พื ้นที่ในการรับแสงลดลง (Hanba
et al., 1999) สําหรับปริ มาณไนโตรเจนในใบลดลงทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง เนื่องจาก
ปริ มาณไนโตรเจนมีผลต่อการเจริ ญของใบและเป็ นองค์ประกอบของโปรตีนที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสง (ยงยุทธ โอสถสภา, 2552; Anten et al., 1996)
พืชป่ าชายเลนเจริ ญอยู่ตามแนวชายฝั่ งจึงมีความเค็มของนํ ้าเข้ ามาเกี่ยวข้ องซึง่ ส่งผลต่อ
ปริ มาณโซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออนในพืช โดยการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณโซเดียมไอออนจะ
ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออน (Sudhir and Murthy, 2004; Nandy
et al., 2007) ทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง (Taiz and Zeiger, 2006; ยงยุทธ โอสถสภา,
2552) ส่วนคลอไรด์ไอออนพบว่าถ้ าปริ มาณของคลอไรด์ไอออนในเซลล์สงู จะทําให้ เกิดความเป็ น
พิษต่อเซลล์และยับยังกระบวนการสั
้
งเคราะห์ด้วยแสง (Taiz and Zeiger, 2006; Li et al., 2008)
นอกจากนี ้ความเค็มของนํ ้ายังส่งผลต่อลักษณะทางกายวิภาคของใบทําให้ ความหนาของแผ่นใบ
เพิ่มขึ ้นและความหนาของชัน้ mesophyll ลดลง ซึง่ ทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าลดลงด้ วย
(Taiz and Zeiger, 2006; Nandy et al., 2007) ฤดูกาลที่แตกต่างกันก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผล
ทําให้ การสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืชมีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากความเข้ มแสง อุณหภูมิ ปริ มาณ
นํ ้าฝน และความเค็มของนํ ้าในดินที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (Lin and Sternberg, 1992)
ดังเช่นการศึกษาของ Theuri และคณะ (1999) พบว่าอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดของ
โกงกางใบใหญ่และโปรงแดง (Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.) ในป่ าชายเลนรุ่ นสอง ประเทศ
เคนย่าในฤดูแล้ งมีคา่ ตํ่ากว่าฤดูฝน เนื่องจากฤดูแล้ งเกิดสภาวะขาดนํ ้า พืชจึงปิ ดปากใบเพื่อลดการ
สูญเสียนํ ้าทําให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูเ่ ซลล์ได้ น้อย อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงลดลง
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อย่างไรก็ตามจากการทําลายพื ้นที่ป่าชายเลนที่เกิดจากสาเหตุตา่ งๆ กัน เช่น การใช้ พื ้นที่
เพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง การสร้ างถนน ท่าเรื อ เป็ นต้ น ทําให้ พื ้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมมี
สภาพแวดล้ อมหลายแบบแตกต่างกัน และอาจส่งผลให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ปลูกฟื น้ ฟู
แตกต่างกัน ประกอบกับการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชป่ าชายเลน
พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่ในป่ าปลูกยังมีน้อย ทัง้ ที่
โกงกางใบใหญ่เป็ นพืชป่ าชายเลนที่นิยมนํามาปลูกฟื น้ ฟู เนื่องจากสามารถเจริ ญเติบโตบนพื ้นที่ที่
ถูกทําลายได้ ดี ดังนันในงานวิ
้
จัยนี ้จึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องบางประการของโกงกางใบใหญ่ในป่ าปลูกที่มีอายุปลูกแตกต่างกันบนพื ้นที่ที่เดิมเป็ น
นากุ้ง และพื ้นที่รกร้ าง เช่น ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ ปริมาณไนโตรเจน โซเดียมไอออน คลอไรด์ไอออนใน
ใบ ลัก ษณะทางกายวิ ภ าคของใบ และปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นต้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง อัต ราการ
สังเคราะห์ ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่ที่เป็ นผลมาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องบางประการ และนํามา
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการศึกษาและประเมินศักยภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่
ในสภาพธรรมชาติได้
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องบางประการของโกงกางใบใหญ่ที่
อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
1.2 สมมติฐาน
ปั จจัยบางประการ เช่น ค่าการนํ าที่ปากใบ ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ อัตราการคายนํ า้ ค่าเฉพาะพืน้ ที่ ใบ ปริ มาณไนโตรเจน โซเดียมไอออน คลอไรด์
ไอออน ลัก ษณะทางกายวิ ภ าคของใบ และปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกัน ทํ า ให้ อัต ราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่แตกต่างกัน
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาการสังเคราะห์ ด้วยแสงและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องบางประการทังปั
้ จจัยภายในของพืช
และปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกจํานวน 4
แปลงที่อา่ วทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
1.4 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ทราบอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องบางประการของโกงกางใบใหญ่
และนํามาเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการศึกษาและประเมินศักยภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของโกงกางใบใหญ่
2. เพื่อนําข้ อมูลการสังเคราะห์ด้วยแสงมาใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการประเมินความสามารถ
ในการดูดซับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ของโกงกางใบใหญ่

บทที่ 2
การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ป่ าชายเลนและความสําคัญ
ป่ าชายเลนเป็ นสังคมพืชที่ขึ ้นอยู่ตามแนวชายฝั่ งทะเลที่มีสภาพเป็ นดินเลนมีนํ ้าทะเลท่วม
ถึงสมํ่าเสมอ พบเฉพาะในเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน เนื่องจากเป็ นป่ าที่อยู่ตามแนวชายฝั่ งจึงได้ รับ
ปั จจัยสิง่ แวดล้ อมต่างจากป่ าบกอย่างชัดเจน ได้ แก่ ความเค็ม การท่วมของนํ ้าทะเล และความถี่ใน
การท่วม ทําให้ การเกิดและการกระจายของป่ าชายเลนถูกจํากัดและส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
พันธุ์ไม้ ในป่ าชายเลน
ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานที่สําคัญสําหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ุ ค่าทางด้ านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม (สนิท
อยู่บริ เวณชายฝั่ งทะเล จึงเป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีคณ
อักษรแก้ ว, 2541; สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน2, 2552)
1. คุณค่าด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านประมง เป็ นแหล่งอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้า
ด้ านป่ าไม้ ที่นิยมกันมากคือ นํามาเผาถ่าน เนื่องจากถ่านจากไม้ โกงกางเป็ นถ่านไม้ ที่ให้
ความร้ อนสูง ใช้ ทําฟื นเพื่ อหุงต้ ม ทํ าไม้ คํา้ ยันเพื่อใช้ ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร และทํ า
เครื่ องมือประมงต่างๆ
2. คุณค่าด้ านสิง่ แวดล้ อม
ป่ าชายเลนมีความสําคัญทางด้ านอนุรักษ์ พื ้นที่ชายฝั่ งทะเล โดยทําหน้ าที่เป็ นปราการตาม
ธรรมชาติป้ องกัน ลมพายุ ป้ องกัน ชายฝั่ ง ไม่ ใ ห้ ถูก กัด เซาะจากกระแสคลื่ น ช่ ว ยในการรั ก ษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม โดยช่วยดักกรองของเสีย และขยะบริ เวณชายฝั่ งก่อนลงสูท่ ะเล นอกจากนี ้ป่ า
ชายเลนยังเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนที่มีความสําคัญอีกด้ วย
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2.2 การลดลงและการปลูกฟื ้ นฟูป่าชายเลน
ป่ าชายเลนของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2504 พบว่ามีพื ้นที่มากถึง 2.3 ล้ านไร่ แต่จากการ
สํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื ้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่
ประมาณ 1.5

ล้ านไร่ (ตารางที่ 2.1) สาเหตุการลดลงของป่ าชายเลนในระยะแรกคือ การให้

้ ช่วงก่อนปี พ.ศ.2504 ทําให้ เกิดการตัดไม้ จนเกินกําลังผลิตของป่ า
สัมปทานทําไม้ ป่าชายเลนตังแต่
โดยสัมปทานทัง้ หมดสิน้ สุดลงในปี พ.ศ.2546

อย่างไรก็ ตามพื น้ ที่ ป่าชายเลนยังคงมี การ

เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เนื่องจากการใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
การทํานาเกลือ การทําเหมืองแร่ การขยายตัวของชุมชน การขยายเขตอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ส่งผล
ให้ พื ้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงหลังปี พ.ศ.2522 เป็ นต้ นมา การทํานากุ้งได้
กลายเป็ นปั ญ หาสํา คัญ และส่ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่อ พื น้ ที่ ป่ าชายเลน มี ก ารเปลี่ ย นพื น้ ที่
ป่ าชายเลนเป็ นนากุ้ง โดยการตัดไม้ ป่าชายเลนลงหมดและมีการทํ าคันดินซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศชายฝั่ ง จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทํ าให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่ าชายเลนดังนี ้ (สนิท อักษรแก้ ว, 2541; สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี,
2554)
1. ผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพและเคมีของนํ ้าและดิน
การเปิ ดป่ าเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ทําให้ อณ
ุ หภูมิของนํ ้าเพิ่มขึ ้น เนื่องจากพื ้นที่เปิ ดกว้ างทํา
้ าให้ กีดขวาง
ให้ ได้ รับแสงเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงการขึ ้นลงของนํ ้าทะเล เนื่องจากการทําคันดินกันทํ
การขึน้ ลงของนํ า้ ทะเลและนํ า้ จื ด ที่ จ ะไหลไปสู่ป่ าชายเลนและปากแม่นํ า้ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ การ
ตกตะกอนบริ เวณป่ าและปากแม่นํ ้า ความเค็มของนํ ้าเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการระเหยของนํ ้า ปริ มาณ
ธาตุอาหารลดลง เกิดการพังทลายของชายฝั่ งมากขึ ้น เนื่องจากไม่มีป่าชายเลนช่วยป้องกัน
2. ผลกระทบต่อลักษณะทางชีวภาพ
จากผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพและเคมีของนํ ้าและดิน ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต
และการกระจายของไม้ ป่าชายเลน รวมทังส่
้ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด และปริ มาณของสัตว์นํ ้า
อีกด้ วย
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3. ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
การทําลายป่ าชายเลนเป็ นการทําลายระบบนิเวศอย่างสิ ้นเชิง ลดปริ มาณธาตุอาหารที่ได้
จากป่ าชายเลน กีดขวางการขึ ้นลงของนํ ้าทะเลและนํ ้าจืด เกิดการพังทลายของดิน และการปล่อย
นํ ้าเสียจากบ่อกุ้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการสืบพันธุ์ การเจริ ญเติบโตของพันธุ์พืชและสัตว์นํ ้า ทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร และสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศป่ าชายเลนและระบบนิเวศ
ใกล้ เคียง
ตารางที่ 2.1 พื ้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2504-2552 (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง, 2552)
ปี พ.ศ.

พื ้นที่ (ไร่)

2504

2,299,375

2518

1,954,575

2522

1,795,675

2529

1,227,674

2536

1,054,266

2539

1,047,390

2543

1,469,562

2547

1,458,174

2552

1,525,061
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การปลูกฟื ้ นฟูป่าชายเลน
การปลูกป่ าชายเลนนันเกิ
้ ดขึ ้นเนื่องมาจากการลดลงของพื ้นที่ป่าชายเลน (ตารางที่ 2.1)
โดยมี เป้าหมายที่ จะฟื ้นฟูระบบนิเวศป่ าชายเลนที่ เสื่อมโทรม และปลูกทดแทน เพื่ อเพิ่ มพื น้ ที่
ป่ าชายเลนที่ถกู ทําลายให้ กลับมามีสภาพสมบูรณ์ (ส่วนบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 2,
2552) ทําให้ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ ง การปลูกป่ าชายเลนให้ ประสบความสําเร็ จจึง
ต้ องคํานึงถึงปั จจัยสิง่ แวดล้ อม เช่น สภาพภูมิประเทศชายฝั่ ง การขึ ้นลงของนํ ้าทะเล ความเค็มของ
นํา้ เพื่อเลือกชนิ ดพันธุ์ไม้ ที่จะใช้ ในการปลูกให้ เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
การปลูกป่ าชายเลนในพื ้นที่เสื่อมโทรมจึงต้ องมีการปรับสภาพพื ้นที่ให้ มีนํา้ ขึ ้นลงตามธรรมชาติ
เพื่ อ ให้ เกิ ด การตกตะกอนเลน พัน ธุ์ ไ ม้ ที่ เ หมาะสมในการปลูก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพัน ธุ์ ไ ม้ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae

เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก และพังกาหัวสุม เป็ นต้ น (ส่วนบริ หาร

จัดการทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 2, 2552; สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่ งสุริยา บัวสาลี, 2554)
ดังเช่นการศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ในป่ าชายเลนที่ปลูกบนพื ้นที่นากุ้งร้ าง บริเวณหมูบ่ ้ าน
หาดทรายขาว จังหวัดระนอง ซึง่ เป็ นนากุ้งทิ ้งร้ างมาแล้ วประมาณ 2 ปี และเป็ นพื ้นที่นํ ้าทะเลท่วม
ถึ ง สมํ่ า เสมอ พบว่ า พั น ธุ์ ไ ม้ ป่ าชายเลนที่ เ หมาะสมในการปลู ก และเจริ ญได้ ดี ที่ สุ ด คื อ
โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว และโปรงแดง ตามลําดับ

(พูลศรี เมืองสง และสนิท

อักษรแก้ ว, 2540)
ประโยชน์จากการฟื น้ ฟูป่าชายเลนคือ ผลผลิตเนื ้อไม้ เพิ่มขึ ้น เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากป่ าชายเลนเป็ นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์นํ ้าวัยอ่อน
และช่วยฟื ้นฟูระบบนิเวศป่ าชายเลนให้ กลับมาสมบูรณ์ นอกจากนีย้ ังเป็ นการเพิ่มพืน้ ที่ในการ
กักเก็บคาร์ บอนอีกด้ วย
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2.3 ลักษณะของพืชศึกษา
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Poir.)
(Smitinand and Larsen, 1981; Duke, 2006; สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน1, 2552;
สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน2, 2552)
วงศ์ Rhizophoraceae
ลักษณะทัว่ ไป เป็ นไม้ ขนาดใหญ่ สูง 27-30 เมตร เปลือกหยาบ สีเทาถึงดํา หากทุบเปลือก
ทิ ้งไว้ สกั ครู่ พบว่าด้ านในของเปลือกจะมีสีเหลืองถึงส้ ม เนื ้อไม้ มีสีนํ ้าตาลอมแดง มันวาว บริ เวณ
โคนต้ นมีรากคํ ้าจุนทําหน้ าที่พยุงลําต้ น รากโค้ งจรดดินไม่หกั เป็ นมุมฉาก
ใบ เป็ นใบเดี่ยว (simple leaf) เรี ยงตรงข้ าม (opposite) สลับทิศทางกัน (decussate)
แผ่นใบอวบใหญ่ รู ปรี กว้ างหรื อขอบขนาน ขนาดของใบยาว (8.5)-11-18 (-23) เซนติเมตร กว้ าง
5-10.5 (-13) เซนติเมตร ปลายใบทู่หรื อแหลม ฐานใบสอบเข้ าหากันเป็ นรู ปลิ่ม ใบด้ านบนมีสีเขียว
อ่ อ น ท้ อ งใบสี อ อกเหลื อ ง มี จุ ด ดํ า เล็ ก ๆ กระจายอยู่เ ต็ ม ท้ อ งใบ ก้ านใบสี เ ขี ย ว ยาว 2.5-5.5
เซนติเมตร หูใบที่ปลายยอด มีสีเขียวอมเหลือง ยาว 5.5-8.5 เซนติเมตร
ดอก ออกเป็ นช่อที่ง่ามใบ ก้ านช่อดอกยาว 3-7 เซนติเมตร ก้ านดอกย่อยยาว 0.4-0.8
เซนติเมตร ช่อหนึ่งๆ มี 2-12 ดอก กลีบเลี ้ยงสีเหลืองอ่อน 4 กลีบ รู ปไข่ แต่ละกลีบมีขนาด 1.3-1.5
เซนติเมตร กลีบดอกมี 4 กลีบ สีขาว รูปใบหอก ยาว 0.9 เซนติเมตร มีสว่ นนุ่มๆ ภายใน กลีบดอก
ม้ วนขึ ้นปกคลุมด้ วยขนนุ่มและยาวซึง่ สานไปมา เกสรตัวผู้มี 8 อัน ติดกับกลีบดอก 4 อัน ติดกับ
กลีบเลี ้ยง 4 อัน ยาว 6-8 มิลลิเมตร รังไข่มีขนาด 1.5-2.5 มิลลิเมตร ติดกับจานฐานดอก ออกดอก
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ผล มีรูปร่างกลมยาว แคบลงทางส่วนปลาย ยาว 3-8 เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5
เซนติเมตร ผิวเปลือกของผลมีสีนํ ้าตาลอมเขียว ผิวค่อนข้ างหยาบ ที่ปลายผลมีติ่งสันและแข็
้
ง ฝั ก
้ ผลยัง
จะแทงออกมาจากส่วนปลายของผล มีสีเขียว ผิวขรุขระมีตมุ่ ขึ ้นทัว่ ไปตลอดทังฝั
้ ก ออกตังแต่
ติดอยู่บนต้ น ฝั กค่อนข้ างตรงยาว 30-65 เซนติเมตร บางครัง้ ยาวถึง 85 เซนติเมตร ขนาด 1.4-1.9
x 30-80 เซนติเมตร โคนแหลม ช่วงแรกๆ ฝั กจะติดอยู่กบั ผล แต่เมื่อฝั กเริ่ มแก่จะเจริ ญเติบโต
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ออกมาอยู่นอกผล โดยจะถูกเชื่อมอยู่กบั ขัวฝั
้ กหรื อใบเลี ้ยง (cotyledon) ซึง่ มีสีเขียวอมขาว ยาว
1.5-2 เซนติเมตร เมื่อฝั กแก่เต็มที่สว่ นขัวฝั
้ กจะมีสีเหลืองอ่อนๆ และฝั กจะหลุดร่ วงไปเอง ฝั กจะแก่
และร่วงหล่นในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
การกระจายพันธุ์ โกงกางใบใหญ่เป็ นพืชที่ขึ ้นอยู่ตามชายฝั่ งทะเลและพบในป่ าชายเลน
ทางตอนเหนื อ ของแอฟริ ก า เกาะในมหาสมุท รอิ น เดี ย เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ อิ น โดนี เ ซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย และหมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟิก สําหรับประเทศ
ไทยพบได้ ทวั่ ไปตามริ มฝั่ งแม่นํ ้าหรื อชายฝั่ งที่มีลกั ษณะเป็ นดินเลนอ่อนและลึก มีนํ ้าทะเลท่วมถึง
สมํ่าเสมอเป็ นระยะเวลานาน เช่น จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ตรัง สุราษฎร์ ธานี เป็ นต้ น
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2.4 การสังเคราะห์ ด้วยแสง
การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็ นกระบวนการที่พืชสีเขียวเปลี่ยนพลังงาน
แสงเป็ นพลังงานเคมีมาใช้ ในการสร้ างอาหารจากโมเลกุลของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และ
นํ ้า เป็ นคาร์ โบไฮเดรตคือนํ ้าตาลหรื อแป้ง และเปลี่ยนให้ อยู่ในรู ปมวลชีวภาพเก็บสะสมไว้ ในส่วน
ต่างๆ ของพืช รวมทังปลดปล่
้
อยออกซิเจน (O2) ออกมาให้ สิ่งมีชีวิตอื่นสามารถนําไปใช้ ใน
กระบวนการเมแทบอลิ ซึม เพื่ อ สร้ างสารประกอบที่ จํ า เป็ นต่อ การดํ า รงชี วิ ต

(สมบุญ

เตชะภิญญาวัฒน์, 2544; Lawlor, 1993) ซึง่ ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ ้นอยู่กบั
ปั จจัยทัว่ ไปสองประการ คือ ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม และปั จจัยภายในของพืช
2.4.1 ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม

อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ (PN)
μmol m-1s-1

แสง

PAR (μmol m-1s-1)
ภาพที่ 2.1 กราฟ light response curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
สุทธิ (PN) และแสง (PAR)
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แสงเป็ นปั จจัยที่ มีความสําคัญและมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นอย่างมาก
การสังเคราะห์ด้วยแสงและแสงมีความสัมพันธ์ กนั (ภาพที่ 2.1) โดยเมื่อพืชได้ รับความเข้ มแสง
น้ อยๆ อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงจะตํ่า และอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงเพิ่มขึน้ เมื่ อความ
เข้ มแสงเพิ่มขึ ้น ความเข้ มแสง ณ จุดที่อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ในภาวะสมดุล (อัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงเท่ากับอัตราการหายใจ) เรี ยกว่า light compensation point (ภาพที่ 2.1) ซึง่ ที่
ความเข้ มแสงนี ้พืชจะไม่เจริ ญเติบโตแต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าความเข้ มของแสงตํ่าลงกว่านี ้
พืชจะตายไปในที่ สุด โดย

light compensation

point ของพืชในป่ าชายเลนหลายชนิดมี

ค่าประมาณ 10-50 μmol m-1s-1 (Ball and Critchley, 1982; Ong, et al., 1995; Krauss et al.,
2006, Li et al., 2008) แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยสิง่ แวดล้ อม เช่น อุณหภูมิ และความเค็ม ก็สง่ ผลต่อ
ค่า light compensation point โดยพบว่าเมื่ออุณหภูมิและความเค็มสูงขึ ้น จะส่งผลให้ อตั ราการ
หายใจเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะมีผลทําให้ light compensation point เพิ่มขึ ้น (Glime, 2007; Qiu et al.,
2007) เมื่อความเข้ มแสงเพิ่มขึ ้น พืชจะมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ ถึงจุดที่
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าสูงสุด (Maximum photosynthesis) และอัตราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงจะคงที่แม้ วา่ ความเข้ มแสงจะเพิ่มขึ ้นอีกก็ตาม เรี ยกความเข้ มแสงระดับนี ้ว่า จุดอิ่มตัวของ
แสง (light saturation point; ภาพที่ 2.1) สําหรับพืชในป่ าชายเลนทัว่ ไป light saturation point มี
ค่าอยู่ระหว่าง 600-1,000 μmol m-1s-1 (Attiwill and Clough, 1980; Theuri et al., 1999) แต่ใน
การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบเล็กในป่ าชายเลนที่สถานีวิจยั ป่ าชายเลน Matang
ประเทศมาเลเซีย พบว่า light saturation point มีคา่ ประมาณ 400 μmol m-1s-1 และพบว่าอัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีคา่ ประมาณ 23 μmol m-1s-1 (Ong et al., 1995) ขณะที่การศึกษา
ในพืชป่ าชายเลนที่ Sundarban ประเทศอินเดีย พบว่า light saturation point ของพืชวงศ์
Avicenniaceae มีคา่ อยู่ระหว่าง 1,340-1,685 μmol m-1s-1 ขณะที่พืชในวงศ์ Rhizophoraceae มี
ค่า light saturation point อยู่ระหว่าง 840-1,557 μmol m-1s-1 (Nandy and Ghose, 2005) และ
พบว่าในโปรงแดงและโกงกางใบใหญ่มีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเท่ากับ 15.54 และ
15.49 μmol m-1s-1 ตามลําดับ
quantum yield คือจํานวนโมลของคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ใบพืชสามารถตรึ งได้ ต่อหนึ่ง
โมลของแสงที่ตกกระทบใบพืช

ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ แสงของพืช (Taiz and
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Zeiger, 2006) โดย quantum yield ของพืชต่างชนิดกันมีคา่ แตกต่างกัน สําหรับในพืชป่ าชายเลน
เช่น การศึกษาของ Ball และ Critchley (1982) พบว่าแสมทะเลที่ออสเตรเลียมีคา่ quantum yield
ประมาณ 0.04 ขณะที่การศึกษาของ Chen และคณะ (2008) พบว่า quantum yield ของ
Sonneratia apetala ลําพู (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) และแสมทะเล ในประเทศจีนที่
เจริ ญในพื ้นที่ตา่ งกันมีค่าแตกต่างกัน ที่เมือง Hainan มี quantum yield อยู่ในช่วง 0.053-0.073
แต่ในเมือง Shenzhen มี quantum yield อยูใ่ นช่วง 0.040-0.054
อุณหภูมิ
อุณหภูมิมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่อณ
ุ หภูมิ
สูงพบว่าเอนไซม์ ribulose

bisphosphate

oxygenase

ทํางานได้ ดี ขณะที่ ribulose

bisphosphate carboxylase จะลดลง ทําให้ ปฏิกิริยา carboxylation ลดลง อัตราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงจึงลดลง ดังนัน้ อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงจะมี ค่าสูงเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมกับการ
ทํางานของเอนไซม์ พืชแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงแตกต่าง
กัน โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 5-40 องศาเซลเซียส (Taiz and Zeiger, 2006; Lambers et al., 2008)
แต่ในพืชป่ าชายเลนซึ่งมีการกระจายพันธุ์อยู่บริ เวณเขตร้ อนและกึ่งร้ อน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การสังเคราะห์ด้วยแสงจะมีคา่ ประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส (Moore et al., 1973; Andrews
and Muller, 1985) สําหรับพืชในสกุล Rhizophora เช่น โกงกางใบเล็ก ทางตอนเหนือของควีนส์
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีคา่ ประมาณ 25
องศาเซลเซียส (Andrews et al., 1984) และจากการศึกษาของ Moore และคณะ (1973) พบว่า
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทําให้ Rhizophora mangle L. Avicennia germinans (L.) L. และฝาดดอก
ขาว (Lumnitzera racemosa Willd.) ที่ฟลอริ ดามีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดคือ 25 25
และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ นอกจากนี ้อุณหภูมิยงั มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมอื่น
โดยเฉพาะแสง และนํ า้ ทัง้ นี เ้ มื่อความเข้ มแสงสูงขึน้ อุณหภูมิมักจะสูงขึน้ พร้ อมกัน อัตราการ
หายใจมีค่าสูงขึ ้น และพืชเกิดภาวะขาดนํ ้า ทําให้ เกิดการปิ ดปากใบของพืช อัตราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงจึงลดลง (Pereira, 1993)
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ความเค็มของนํ ้าในดิน
พืชที่เจริ ญในป่ าชายเลนนันได้
้ รับปั จจัยเกี่ยวกับการท่วมขังและการขึ ้นลงของนํ ้าทะเล ซึง่
ในนํ ้าทะเลมีปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่มาก จึงส่งผลต่อปริ มาณโซเดียมไอออน และ
คลอไรด์ไอออนในพืช โดยการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณโซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออน จะทําให้
เซลล์เกิดความเป็ นพิษ การเพิ่มของโซเดียมไอออนจะขัดขวางการดูดซึมโพแทสเซียมไอออน และ
แคลเซียมไอออน ขณะที่การเพิ่มขึน้ ของคลอไรด์ไอออนจะยับยังการนํ
้
าเข้ าของไนเตรตไอออน
เนื่องจากถูกขนส่งผ่าน plasma membrane โดย carrier ตัวเดียวกัน จากนันโซเดี
้
ยมไอออนและ
คลอไรด์ไอออนจะเคลื่อนย้ ายเข้ าสู่ใบต่อไปโดยแรงดึงเนื่องจากการคายนํ ้า (Lambers et al.,
้
วเคมีของการ
2008) การสะสมไอออนของเกลือในใบจะมีผลทําให้ เกิดการยับยังกระบวนการทางชี
สังเคราะห์ด้วยแสง (Lovelock and Ball, 2002) เช่นในการศึกษาของ Li และคณะ (2008) พบว่า
การสะสมโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนในใบรังกะแท้ (Kandelia candel (L.) Druce)
เพิ่มขึ ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง เนื่องจากปริมาณโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออน
ในใบที่เพิ่มขึ ้นจะไปยับยังการทํ
้
างานของ photosystem II electron transport และ ribulose
bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco)
แต่มีบางกรณีที่พบว่าเมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ปริ มาณของโซเดียมไอออนในใบกลับลดลง
เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับการท่วมขังของนํ ้าเข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยรากที่อยู่ในสภาพนํ ้าท่วมจะขาด
ออกซิเจน เป็ นการจํากัดการหายใจของราก เอนไซม์ H+- ATPase และ H+ gradient ที่ plasma
membrane จะลดลง ความสามารถในการขนส่งไอออนผ่าน plasma membrane จึงลดลง ทําให้
การดูดซึมโพแทสเซียมไอออนลดลง การกําจัดโซเดียมไอออนถูกยังยัง้ ปริ มาณโซเดียมไอออนใน
พืชจึงสูง (Colmer and Flowers, 2008) ซึง่ จากการศึกษาของ Naidoo (1985) พบว่าแสมทะเล
(Avicennia marina (Forsk.) Vierh) และโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกในที่เค็มและมีนํ ้าท่วมขังจะมี
ปริมาณโซเดียมไอออนในยอดสูงกว่าที่ปลูกในที่เค็มและไม่มีนํ ้าท่วมขัง แต่ในพังกาหัวสุมดอกแดง
พบว่าในที่เค็มและมีนํ ้าท่วมขังจะมีปริ มาณโซเดียมไอออนในยอดตํ่ากว่าที่ปลูกในที่เค็มและไม่มี
นํ ้าท่วมขัง ต่อมา Naidoo และคณะ (1997) ได้ ทําการศึกษาการท่วมขังของนํ ้ากับการสังเคราะห์
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ด้ วยแสงของแสมทะเล พบว่าแสมทะเลในที่มีนํ ้าท่วมขังกับไม่มีนํ ้าท่วมขัง มีอตั ราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงไม่แตกต่างกัน
ความเค็มยังส่งผลต่อค่าการนําที่ปากใบของพืช ทําให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูป่ าก
ใบได้ น้อยลง ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชจึงมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง
มีการศึกษาผลของความเค็มกับการสังเคราะห์ด้วยแสงและค่าการนําที่ปากใบของพืชป่ าชายเลน
หลายชนิด เช่น แสมทะเล และเล็บมือนาง (Aegiceras corniculatum (L.) Blanco) ที่ปลูกใน
เรื อนทดลองพบว่าเมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ค่าการนําที่ปากใบ และแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใน
เซลล์ลดลง อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีคา่ ลดลง (Ball and Farquhar, 1984) เช่นเดียวกับใน
ฝาดดอกขาวที่ปลูกในเรื อนทดลองพบว่าเมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ค่าการนําที่ปากใบลดลง อัตราการ
สัง เคราะห์ ด้ ว ยแสงมี ค่า ลดลง เนื่ อ งจากการลดลงของแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายในเซลล์
เช่นเดียวกัน (Sobrado, 2005) การศึกษาในพืชป่ าชายเลนหลายชนิดที่เจริ ญในสภาพธรรมชาติที่
มีความเค็มต่างกัน 6 พื ้นที่ ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียและปาปั วนิกินี เช่น พังกาหัวสุม
(Bruguiera spp.) ตะบูน (Xylocarpus spp.) และโกงกาง (Rhizophora spp.) เป็ นต้ น พบว่าใน
พื ้นที่ที่มีความเค็มต่างกัน ค่าการนําของปากใบจะมีคา่ แตกต่างกัน โดยมีแนวโน้ มลดลงเมื่อความ
เค็มของพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์มีแนวโน้ มลดลงเช่นกัน อัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงจึงมีคา่ ลดลง (Clough and Sim, 1989) แต่ในการศึกษาของ Tuffer และ
คณะ (2001) ที่ศึกษาผลของความเค็มต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของแสมทะเลในแอฟริ กาใต้ ที่
อ่าว Durban (ความเค็ม 35 ppt) และ Beachwood (ความเค็ม < 12 ppt) กลับพบว่าค่าการนําที่
ปากใบของแสมทะเลในอ่าว Durban

ซึ่ง มี ความเค็ม สูง มี ค่าสูงกว่า ค่าการนํ า ที่ ปากใบที่

Beachwood ซึ่งมีความเค็มตํ่ากว่า ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงของแสมทะเลในอ่าว
Durban มีค่าสูงกว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ Beachwood สําหรับโกงกางใบใหญ่มี
การศึกษาพบว่าค่าการนําที่ปากใบลดลง เมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสง
มีคา่ ลดลงเช่นเดียวกับพืชในป่ าชายเลนชนิดอื่น (Khan and Aziz, 2001)
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาพบว่าค่าการนําของปากใบที่ลดลงเมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ทําให้
ลดความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์แล้ ว ยังลดอัตราการคายนํ ้าอีกด้ วย ส่งผล
ให้ พืชมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า (Water Use Efficiency) เพิ่มขึ ้น ซึง่ ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าเป็ น
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ค่าที่บง่ บอกถึงความสามารถของการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อปริ มาณนํ ้าที่สญ
ู เสียไปจากการคายนํ ้า
หรื ออัตราส่วนของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่นํามาใช้ สงั เคราะห์ด้วยแสงต่อการสูญเสียนํ ้าจากการ
คายนํ ้า (Lambers et al., 2008) โดยประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าจะคํานวณได้ 2 แบบ คือคํานวณจาก
อัตราส่วนระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดต่ออัตราการคายนํ ้า หรื ออัตราส่วนระหว่าง
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดต่อค่าการนําที่ปากใบ การศึกษาของ Youssef (2007) พบว่า
ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) ที่ปลูกในเรื อนทดลอง ที่เจริ ญในที่ไม่มีความเค็ม (0 ppt) จะมี
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าน้ อย โดยมีค่าประมาณ 3.20 mmol CO2 mol-1 H2O แต่เมื่อความเค็ม
เพิ่มขึ ้นถึง 30 ppt พบว่าปอทะเลมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าเพิ่มขึ ้นเป็ น 8.93 mmol CO2 mol-1H2O
ขณะที่อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีคา่ ลดลงจาก 38.0 μmol m-1s-1 เหลือเพียง 13.5 μmol m-1s-1
เนื่องจากการปิ ดปากใบของพืช เพื่อลดการคายนํ ้า คล้ ายกับโกงกางใบใหญ่ทางตอนเหนือของ
ประเทศออสเตรเลียและปาปั วนิวกินีที่เจริ ญที่ความเค็มตํ่าประมาณ 10 ppt พบว่ามีประสิทธิภาพ
การใช้ นํ ้าตํ่ากว่าที่เจริ ญในที่มีความเค็มประมาณ 25 ppt แต่อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่
แตกต่างกัน (Clough and Sim, 1989)
ธาตุอาหารในดิน
ธาตุอาหารในดินมีความจําเป็ นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น โพแทสเซียมมีผล
ต่ อ การควบคุม การเปิ ดปิ ดของปากใบ แมกนี เ ซี ย มและไนโตรเจน เป็ นองค์ ป ระกอบของ
คลอโรฟิ ลล์ และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน หากขาด
ธาตุไนโตรเจน ปริ มาณเอนไซม์ Rubisco และคลอโรฟิ ลล์จะลดลง ทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงมี
ค่าลดลง (ยงยุทธ โอสถสภา, 2552; Schulze and Caldwell, 1985; Anten et al., 1996) ซึง่ แหล่ง
ไนโตรเจนที่พืชนํามาใช้ มาจากสารประกอบไนเตรตในดิน แต่เนื่องจากพืชป่ าชายเลนได้ รับอิทธิพล
จากความเค็มของนํา้ ซึ่งจะส่งผลต่อการดูดซึมไนเตรตไอออน โดยคลอไรด์ไอออนจะยับยังการ
้
นําเข้ าของไนเตรตไอออน (Lambers et al., 2008) ดังเช่นในโกงกางใบเล็กที่เจริ ญที่ความเค็ม
ประมาณ 30 ppt พบว่ามีปริ มาณไนโตรเจนในใบมากที่สดุ และปริ มาณไนโตรเจนในใบจะลดลง
เมื่อความเค็มสูงกว่า 30 ppt ขณะที่เหงือกปลาหมอดอกม่วง (Acanthus ilicifolius Linn.) ที่เจริ ญ
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ที่ความเค็มประมาณ 18 ppt ปริ มาณไนโตรเจนในใบจะมากที่สดุ และลดลงเมื่อความเค็มสูงกว่า
18 ppt เนื่องจากการยับยังการนํ
้
าเข้ าของไนเตรตไอออนโดยคลอไรด์ไอออน (Sivanadanam
et al., 2011) นอกจากนี ้มีการศึกษาใน Rhizophora stylosa พบว่าความเค็มที่เหมาะสมที่สดุ ใน
การดูดซึมไนโตรเจนและทําให้ R. stylosa มีการสะสมปริ มาณไนโตรเจนในใบมากที่สดุ มีค่าอยู่
ในช่วง 15-20 ppt โดยพบว่าในช่วงความเค็ม 0-15 ppt การสะสมปริ มาณไนโตรเจนในใบจะ
ค่อยๆ เพิ่มขึ ้น จนกระทัง่ มีการสะสมมากที่สดุ ในช่วงความเค็ม 15-20 ppt และการสะสมปริ มาณ
ไนโตรเจนในใบจะค่อยๆ ลดลงเมื่อความเค็มมีคา่ สูงกว่า 20 ppt (Peng, 2011) Kho และคณะ
(2001) ศึกษาผลของความเค็ม 3 ระดับ คือ 5 15 และ 25 ppt ควบคูก่ บั ปริ มาณไนโตรเจนในดิน 2
ระดับ คือ 0.1 และ 0.01 มิลลิโมลาร์ ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของรังกระแท้ พบว่าที่ปริ มาณ
ไนโตรเจนในดินตํ่าคือ 0.01 มิลลิโมลาร์ เมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ปริ มาณไนโตรเจนในใบจะเพิ่มขึ ้น
แต่ที่ปริ มาณไนโตรเจนในดินสูงคือ 0.1 มิลลิโมลาร์ เมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ปริมาณไนโตรเจนในใบที่
ความเค็ม 15 ppt มีคา่ มากที่สดุ ขณะที่ความเค็ม 25 ppt กลับพบว่าปริ มาณไนโตรเจนลดลง
นอกจากนี ย้ ังพบว่าปริ มาณไนโตรเจนในดินเพิ่มขึน้ อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงมีค่าเพิ่มขึน้
Lovelock และ Feller (2003) พบว่าไนโตรเจนมีผลให้ อตั ราการสังเคราะห์ ด้วยแสงของ
A. germinans ที่เกาะฮัทชินสัน รัฐฟลอริ ดามีค่าเพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากปริ มาณไนโตรเจนในใบที่
เพิ่มขึ ้นสัมพันธ์ กบั การเพิ่มขึ ้นของ Rubisco แต่ในฝาดดอกขาวพบว่าปริ มาณไนโตรเจนในใบไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
นอกจากปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ ว ฤดูกาลก็มีผลทําให้ อตั ราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงของพืชป่ าชายเลนมีคา่ แตกต่างกัน เนื่องจากความเข้ มแสง อุณหภูมิ และปริ มาณนํ ้าฝนที่
แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยในฤดูแล้ งอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่จะมีคา่ ตํ่า
กว่าในฤดูฝน เช่น Lin และ Stenberg (1992) ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของ R. mangle ที่
เจริ ญใกล้ ชายฝั่ งและเจริ ญห่างจากชายฝั่ งชูการ์ โลฟคีย์ เมืองมอนโร รัฐฟลอริ ดาใน 2 ฤดูกาล คือ
ฤดูแล้ ง และฤดูฝน พบว่าในฤดูแล้ ง R. mangle ที่เจริ ญห่างจากชายฝั่ งมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วย
แสงตํ่ากว่าที่เจริ ญใกล้ ชายฝั่ งซึ่งเป็ นผลมาจากในฤดูแล้ งพื ้นที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่ งจะมีความเค็ม
สูงกว่าพื ้นที่ที่อยูใ่ กล้ ชายฝั่ งเนื่องจากการระเหยของนํ ้า แต่ในฤดูฝนพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสงไม่แตกต่างกัน เนื่องจากอิทธิ พลของปริ มาณนํา้ ฝนที่ทําให้ ความเค็มของทังสองพื
้
้นที่ลดลง
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Sobrado และคณะ (1999) พบว่า A. germinans ที่ Bocaina Lagoon ประเทศเวเนซุเอลา มี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในฤดูแล้ งตํ่ากว่าฤดูฝน เนื่องจากในฤดูแล้ งนํ ้ามีความเค็มสูงกว่าใน
ฤดูฝน จึงมีการสะสมเกลือภายในเซลล์มาก นําไปสู่การลดลงของเอนไซม์ แอกทิวิตี อัตราการ
สังเคราะห์ ด้วยแสงจึงลดลง และการศึกษาของ Theuri

และคณะ (1999) พบว่าอัตราการ

สังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่และโปรงแดงในป่ าชายเลนรุ่นสอง ประเทศเคนย่า ใน
ฤดูแล้ งมีค่าตํ่ากว่าในฤดูฝน เนื่องจากในฤดูแล้ งเกิดสภาวะขาดนํ ้า พืชจึงปิ ดปากใบเพื่อรักษานํ ้า
ทําให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูเ่ ซลล์ได้ น้อย อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงลดลง
2.4.2 ปั จจัยภายในของพืช
พื ้นที่ใบและลักษณะทางกายวิภาคของใบ
ใบของพืชทําหน้ าที่เป็ น photosynthetic area รองรับพลังงานแสงและดูดซับแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศไปใช้ ในกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง ค่าเฉพาะพืน้ ที่ใบ
(specific leaf area, SLA) หรื ออัตราส่วนพื ้นที่ใบต่อนํ ้าหนักใบแห้ งจึงเกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์
ด้ วยแสง โดยพบว่าเมื่อค่าเฉพาะพืน้ ที่ใบลดลง ทําให้ พืน้ ที่ในการรับแสงและการแพร่ ของแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูต่ ําแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาคาร์ บอกซิเลชัน่ ลดลง (Hanba et al., 1999) มีผล
ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหลายชนิดมีค่าลดลงด้ วย (Gulías et al., 2003) ใน
การศึกษาของ Nandy และคณะ (2007) พบว่าในพืชป่ าชายเลน 5 ชนิด ได้ แก่ พังกาหัวสุม
ดอกแดง ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha L.) หงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes Buch.Ham.) เป้งทะเล (Phoenix paludosa Roxb.) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum K. D.
Koenig) มีค่าเฉพาะพื ้นที่ใบลดลง เมื่อความเค็มของนํ ้าเพิ่มขึ ้น ยกเว้ นในพังกาหัวสุมดอกแดงที่
พบว่าค่าเฉพาะพื ้นที่ใบลดลงเพียงเล็กน้ อย ซึง่ การลดลงของค่าเฉพาะพื ้นที่ใบจะเกี่ยวข้ องกับการ
ลดลงของพื น้ ที่ ใ บ และการเพิ่ ม ขึ น้ ของนํ า้ หนัก ใบแห้ ง เนื่ อ งจากความหนาของใบที่ เ พิ่ ม ขึ น้
นอกจากนี ้ยังพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสัมพันธ์กบั ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ โดยอัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง เมื่อค่าเฉพาะพื ้นที่ใบลดลง
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สําหรับลักษณะทางกายวิภาคของใบ เนื่องจากพืชป่ าชายเลนเจริ ญในบริ เวณที่มีความ
เค็ม ทําให้ มีการปรับตัวโดยมีความหนาของใบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการสะสมนํา้ มากขึ ้น ส่งผลให้
ความหนาของชัน้ mesophyll ลดลง ซึง่ ทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าลดลง (Nandy et al.,
2007; Borkar et al., 2009) อย่างเช่นการศึกษาของ Borkar และคณะ (2009) พบว่าแสมทะเลที่
Thane creek ซึง่ อยู่ทางชายฝั่ งตอนใต้ ของอินเดีย มีความหนาของชัน้ palisade parenchyma
และ spongy parenchyma ในฤดูแล้ ง (ความเค็ม 31.2 ppt) น้ อยกว่าฤดูมรสุม (ความเค็ม 16.1
ppt) และการศึกษาของ Parida และคณะ (2004) พบว่าเมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น ความหนาของใบถัว่
ดํา (Bruguiera parviflora Wight & Arn.ex Griff.) ที่ปลูกในเรื อนทดลองมีคา่ เพิ่มขึ ้น ขณะที่ความ
หนาของชัน้ mesophyll ลดลง เนื่องจากความยาวของ palisade cell ลดลง ขนาดของ spongy
cell ลดลง และพบว่าช่องว่างระหว่าง spongy cell ลดลงด้ วย ซึง่ อาจจะส่งผลให้ mesophyll
conductance ลดลง อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงลดลง นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของ Nandy
และคณะ (2005) ที่พบว่าในพืชป่ าชายเลนหลายชนิดเมื่อความหนาของชัน้ mesophyll เพิ่มขึ ้น
ทําให้ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชป่ าชายเลนหลายชนิดใน Sundarban มีคา่ เพิ่มขึ ้น

บทที 3
วิธีดาํ เนินการศึกษา
3.1 พืนทีศึกษา
พืนทีศึกษาเป็ นป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่ บริ เ วณอ่าวทุ่งคา-สวี อํ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
(10° 22´N, 99° 8´E) (ภาพที 3.1) ซึงอยูภ่ ายใต้ การดูแลของสถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่ าชายเลนที
12 (สวี ชุมพร)
อ่าวทุง่ คา-สวี มีล ักษณะเป็ นหาดเลนเกิดจากชายฝั งทะเลทียกตัว มีการทับถมของตะกอน
ปากแม่นําซึงเป็ นตะกอนดินเลนหรื อดิ นทรายปนโคลน และมีแนวป่ าชายเลนขึ นปกคลุมบริ เวณ
รอบอ่าว แนวป่ าชายเลนรอบอ่าวทุ่งคา-สวีมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร มีพืนทีป่ าชายเลน
ประมาณ 28,300 ไร่ ครอบคลุมพืนที 2 อําเภอ ได้ แก่ อํ าเภอเมือ ง และอํ าเภอสวี มีลําคลองไหล
ผ่านหลายสาย ได้ แก่ คลองสวีหนุม่ คลองสวีเฒ่า คลองวิสัย คลองชุมพร เป็ นต้ น ซึงนําตะกอนดิน
และแร่ธาตุไหลลงสู่อา่ ว เพิมความอุดมสมบูรณ์บริเวณอ่าวและป่ าชายเลนเป็ นอันมาก (ศูน ย์วิจ ยั
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยตอนกลาง, 2552)
ในอดีตป่ าชายเลนบริ เวณนี ส่วนใหญ่เป็ นป่ าสัมปทานทํ าให้ มีการใช้ ประโยชน์จ ากพืนที
ป่ าชายเลนมากจนกลายเป็ นป่ าเสื อมโทรม เช่น การใช้ ประโยชน์จากไม้ โดยการเผาถ่า น การสร้ าง
ทีอยูอ่ าศัย ขุดคลองระบายนํา สร้ างถนน และทํานากุ้ง ภายหลังได้ มกี ารยกเลิ กสัมปทาน ทําให้ มี
พืนทีทีถูกปล่อยรกร้ างจํานวนมาก ซึงต่อมาได้ มีการปลู กพืนฟูป่าชายเลนบริ เวณนี ทําให้ ปัจจุบนั
ป่ าชายเลนบริ เวณอ่าวทุง่ คา-สวีมีทงป่
ั าธรรมชาติและป่ าปลูก (ศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั งอ่ า วไทยตอนกลาง, 2552) เปลี ยนเป็ นระบบนิ เ วศที มี ความอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ เป็ นแหล่งอาหารให้ กับชุมชนในท้ องถิน โดยเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์นํ า
ตามธรรมชาติทีสมบูรณ์และให้ ผลผลิตสูง ในด้ านผลผลิ ตจากป่ าไม้ มีการนําไม้ ป่ าชายเลนไปใช้
ประโยชน์ เช่น ทําฟื น เสาเข็ม เครื องมือประมงต่างๆ นอกจากนี ยังมีการนําพืช ป่ าชายเลนมาใช้
ประโยชน์ในด้ านสมุนไพรอีกด้ วย
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อ่ าวทุ่งคา-สวี

คลองชุ มพร

ภาพที 3.1

พื นที ศึ ก ษาตั งอ ยู่ บ ริ เวณอ่ า วทุ่ ง คา -ส วี อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชุ ม พ ร

(จาก maps.google.com)
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ป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่ทีศึกษาประกอบด้ วยแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุต่างกัน ได้ แก่
แปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อ ายุ 1 3 5 และ 9 ปี โดยแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี เดิมเป็ น
พืนทีนากุ้งร้ างทียังคงลักษณะเป็ นบ่อ มีคนั ดินล้ อมรอบ (ภาพที 3.2) อยู่ติดกับคลองชุมพรทีไหลลง
สู่อ่าวทุง่ คา-สวี (ภาพที 3.3) จึงได้ รับอิทธิ พลจากการขึนลงของนําทะเล การไหลเข้ า-ออกของนํา
บริ เวณแปลงจะไหลผ่านท่อขนาดใหญ่ ในขณะทีแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อ ายุ 3 5 และ 9 ปี ซึง
เดิม เป็ นพื นที รกร้ า งจากการตัดไม้ ป่ าชายเลนไปใช้ ป ระโยชน์ จะอยู่ ถดั จากแปลงปลูกโกงกาง
ใบใหญ่อายุ 1 ปี เข้ าไปด้ านใน โดยมีถนนกันระหว่างแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี กับแปลง
ปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 5 และ 9 ปี (ภาพที 3.3) และมีคลองเล็กๆ ขนานกับถนน

ภาพที 3.2 ลักษณะแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี เดิมเป็ นพืนทีนากุ้งร้ าง มีคนั ดินล้ อมรอบ
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ภาพที 3.3 แปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี

แสดงทิศทางการไหลของนํา

(จาก maps.google.com) จุดสีแ ดงคือตําแหน่งของหอสูงทีใช้ วดั อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ลักษณะภูมิอากาศของพืนทีศึกษา
อ่าวทุง่ คา-สวีอยู่ในเขตมรสุมเขตร้ อน จากข้ อมูลของกรมอุตุนิยมวิท ยาของสถานีตรวจ
อากาศชุมพรในช่วง 30 ปี ทีผ่านมา ตังแต่ปี พ.ศ.2523-2552 และในระหว่างทําการศึกษาตังแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 มีลักษณะภูมิอากาศดังนี
ปริ มาณนําฝน
ระหว่างปี พ.ศ.2523-2552 สถานี ต รวจอากาศชุ มพรมี ป ริ มาณนํ าฝนเฉลี ยประมาณ
1,868.6 มิลลิเมตรต่อ ปี โดยเดือนพฤศจิกายนมี ปริ มาณนําฝนเฉลี ยมากทีสุ ดมีค่าเท่ากับ 297.9
มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์ มีปริ มาณนําฝนเฉลี ยน้ อ ยทีสุดมีค่าเท่ากับ 48.3 มิลลิ เมตร ดังนันจึง
สามารถแบ่งฤดูกาลของพืนทีศึกษาโดยใช้ ปริ มาณนําฝนเฉลี ยรายเดือนได้ 2 ฤดูกาล ได้ แก่ ฤดูแล้ ง
ตังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนตังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือ นธันวาคม (ภาพที
3.4) ปริ ม าณนํ าฝนเฉลี ยรายเดื อนในช่ วงฤดูแ ล้ ง มี ค่า เท่ากับ 293.3 มิ ล ลิ เมตร คิ ดเป็ น 15.5
เปอร์ เซ็นต์ และฤดูฝนมีคา่ เท่ากับ 1,603.3 มิลลิเมตร คิดเป็ น 84.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ
ปริ มาณนํ าฝนที สถานีต รวจอากาศชุ มพรตังแต่ เ ดือ นพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดื อ น
เมษายน พ.ศ.2554 มีค่า 1,828.6 มิล ลิ เมตร โดยในเดือ นมีนาคมมีป ริ มาณนําฝนมากทีสุดคื อ
470.6 มิลลิเมตร และในเดือนกุมภาพันธ์ มีปริ มาณนําฝนน้ อยทีสุดคือ 0.4 มิลลิ เมตร (ภาพที 3.5)
ปริ มาณนําฝนในช่วงฤดูฝนมีค่าเท่ากับ 1,292.6 มิลลิเมตร คิดเป็ น 70.7 เปอร์ เซ็นต์ และฤดูแล้ ง มี
ค่าเท่ากับ 536.0 มิลลิเมตร คิดเป็ น 29.3 เปอร์ เซ็นต์ ตามลํ าดับ
ความชืนสัมพัท ธ์
ระหว่างปี พ.ศ.2523-2552 สถานีตรวจอากาศชุมพรมีความชืนสัมพัทธ์ เฉลียต่อปี คือ 80.5
เปอร์ เซ็นต์ โดยเดือนตุลาคมมีความชืนสัมพัทธ์ เฉลียสูงสุดคือ 84.7 เปอร์ เซ็นต์ เดือ นมีนาคมและ
เดือนเมษายนมีความชืนสัมพัทธ์เฉลียตําสุดคือ 77.2 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที 3.6)
ความชืนสัมพัท ธ์เ ฉลี ยที สถานีตรวจอากาศชุมพรตังแต่เดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ.2554 มีค่า 80.9 เปอร์ เซ็นต์ โดยเดือนพฤศจิกายนมีความชืนสัมพัท ธ์ สูงสุด คือ
85.4 เปอร์ เซ็นต์ และเดือนกุมภาพันธ์มีความชืนสัมพัทธ์ตําสุดคือ 77.4 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที 3.7)
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อุณหภูมิ
ระหว่างปี พ.ศ.2523-2552 สถานีตรวจอากาศชุมพรมีอ ุณหภูมิเฉลียตลอดปี 27.5 องศา
เซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิสูงสุดและตําสุดเฉลียเท่ากับ 34.3 และ 21.4 องศาเซลเซี ยส ตามลํ าดับ
เมือเปรี ยบเทียบอุณหภูมิเฉลียรายเดือนระหว่างปี พ.ศ.2523-2552 พบว่าเดือนเมษายนมีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ 29.3 องศาเซลเซี ย ส และเดื อ นธั น วาคมมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี ยตํ าสุ ด คื อ 25.6
องศาเซลเซียส (ภาพที 3.8)
อุณหภูมิเ ฉลี ยที สถานี ต รวจอากาศชุ มพรตังแต่เ ดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดื อ น
เมษายน พ.ศ.2554 มีค่า 27.2 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสู งสุ ดและตํ าสุ ดเฉลี ยเท่ากับ 31.7 และ
24.0 องศาเซลเซี ยส ตามลํ าดับ โดยเดื อนพฤษภาคมมี อ ุณหภูมิเฉลี ยสูงสุดเท่ากับ 29.3 องศา
เซลเซียส และเดือนมกราคมมีอณ
ุ หภูมิเฉลียตําสุดเท่ากับ 25.8 องศาเซลเซียส (ภาพที 3.9)
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เดือน
ภาพที 3.4 ปริ มาณนํ าฝนเฉลี ยรายเดือ นในช่วง พ.ศ.2523-2552 ของสถานีตรวจอากาศชุมพร
(กรมอุตนุ ิยมวิทยา, ประเทศไทย)
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เดือน
ภาพที 3.5 ปริ มาณนําฝนรายเดือนตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554
ของสถานีตรวจอากาศชุมพร (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, ประเทศไทย)
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ภาพที 3.6 ความชืนสัมพัทธ์เฉลียรายเดือนในช่วง พ.ศ.2523-2552 ของสถานีตรวจอากาศชุมพร
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เดือน

ภาพที 3.7 ความชืนสัมพัท ธ์ รายเดือนตังแต่เดือ นพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือ นเมษายน พ.ศ.
2554 ของสถานีตรวจอากาศชุมพร (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, ประเทศไทย)
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อากาศชุมพร (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, ประเทศไทย)
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ภาพที 3.9 อุณหภูมิเฉลี ย สูงสุด และตํ าสุ ดรายเดือ นตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดื อน
เมษายน พ.ศ.2554 ของสถานีตรวจอากาศชุมพร (กรมอุตุนิยมวิทยา, ประเทศไทย)
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3.2 โครงสร้ างป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่
วางแปลงศึกษาขนาด 25 x 25 ตารางเมตร ในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ
9 ปี จากนันวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นทีระดับความสูงเหนือคอราก 30 เซนติเมตร (DR0.3)
ความสูงของต้ น (H) และวัดการปกคลุมเรื อนยอด โดยวิธี The Crown Cover Method (MuellerDombois and Ellenberg, 1974)
การวิ เคราะห์ โครงสร้ างป่ า
คํานวณหาความหนาแน่นของต้ นไม้
ความหนาแน่นของต้ นไม้

= จํานวนต้ นไม้ ทงหมด
ั
พืนทีแปลง (เฮกแตร์ )

ค่าเฉลี ยเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นทีระดับความสูงเหนือคอราก 30 เซนติเมตร (DR0.3)
ค่าเฉลี ยเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นทีระดับความสูงเหนือคอราก 30 เซนติเมตร
= ผลรวมของเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นทีระดับความสูงเหนือคอราก 30 เซนติเมตรทังหมด
จํานวนต้ นไม้ ทงหมด
ั
ค่าเฉลี ยความสูง (H)
ค่าเฉลี ยความสูง

= ผลรวมความสูงทังหมด
จํานวนต้ นไม้ ทงหมด
ั

คํานวณการปกคลุมเรื อนยอดต่อพืนทีแปลง
การปกคลุมเรื อนยอดต่อพืนทีแปลง

= ผลรวมของการปกคลุมเรื อนยอดทังหมด
พืนทีแปลง (เฮกแตร์)

การปกคลุมเรื อนยอดแต่ละต้ น

= ((d1 + d2)/4)2 (22/7)

d1 และ d2 คือเส้ น ผ่ านศูนย์กลางของเรื อ นยอดทีวัดจากจุดหนึงของเรื อนยอดผ่านจุด
ศูนย์กลางไปยังอีกด้ านหนึงของเรื อนยอด 2 ครัง ในทิศทางตังฉากกัน
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คํานวณพืนทีหน้ าตัดของลํ าต้ นต่อพืนทีแปลง
พืนทีหน้ าตัดของลําต้ นต่อพืนทีแปลง

= พืนทีหน้ าตัดของลําต้ น ทังหมด
พืนทีแปลง (เฮกแตร์ )

พืนทีหน้ าตัดของลําต้ น

= (22/7) (เส้ นผ่านศูนย์กลางของลําต้ น/2)2

3.3 การสังเคราะห์ ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่
3.3.1 Light response curve
ศึกษา light response curve ของใบโกงกางใบใหญ่ เพือหา light saturation point และ
นําไปใช้ ในการศึกษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด โดยสร้ างหอสูงถึงระดับเรื อนยอดเพือใช้
ในการศึกษา (ภาพที 3.10) จากนันเลื อกใบทีได้ รับแสงเต็มที จากส่ วนบนของเรื อนยอดทีเจริ ญ
เต็ม ทีและมี ลักษณะสมบูรณ์ ประมาณคู่ที 2-3 ของกิง ต้ นละ 3 ใบ จํ านวน 4 ต้ น วัดอัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ด้ วยเครื อง portable photosynthesis system (LI-6400, LI-COR, Lincoln,
Nebraska, USA) ซึงต่อกับ leaf chamber มาตรฐานทีติดตังแหล่งกําเนิดแสงคื อ 6400-2B LED
(ภาพที 3.11) โดยให้ Photosynthetically active radiation (PAR) ที ระดับ ต่า งๆ ได้ แก่ 2,000
1,500 1,200 1,000 800 500 200 100 50 25 และ 0 µmol m-2s-1 (Krauss et al., 2006; Suwa
and Hagihara, 2008) กํ าหนดปริ ม าณของแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ 360 ppm และควบคุ ม
อุณหภูมิใน chamber ประมาณ 30-35 องศาเซลเซี ยส (Kenzo et al., 2006) ทําการศึกษาใน 2
ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูแล้ ง ฤดูกาลละ 3 ครัง ในช่วงเช้ า เวลา 7.00-11.00 น. โดยแต่ละครังที
ทําการศึกษาจะวัดทีใบคู่ที 2-3 ของกิงเสมอ บันทึกข้ อมูลอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ (Pn) ค่า
การนําทีปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) และสร้ าง light
response curve ระหว่า งอัต ราการสัง เคราะห์ ด้ วยแสงสุ ท ธิ กั บ PAR โดยใช้ ส มการ nonrectangular hyperbola (Johnson et al., 1989)
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Pn

=

โดย

–

(

)

− R

Pn = อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ (µmol m-2 s-1)
I

= Photosynthetically active radiation (µmol m-2 s-1)

Pmax = อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (µmol m-2 s-1)
α

= quantum yield

θ

= convexity coefficiency, 0 < θ < 1

Rd = อัตราการหายใจ (µmol m-2 s-1)
จากนันคํานวณค่า light compensation point โดยกําหนดให้ อ ตั ราการสังเคราะห์ด้วย
แสงสุทธิ (Pn) เท่ากับ 0 และคํานวณค่า light saturation point โดยกําหนดให้ อตั ราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงสุทธิ (Pn) เป็ น 90 เปอร์ เซ็นต์ ของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ตามวิธีของ
HÖlscher และคณะ (2006)
3.3.2 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด
เลือ กใบโกงกางใบใหญ่ตําแหน่งเดียวกับ ที ศึกษา light response curve ต้ นละ 3 ใบ
จํา นวน 4 ต้ น วัด อัต ราการสัง เคราะห์ ด้วยแสงสู งสุ ด ด้ ว ยเครื อง portable photosynthesis
system (LI-6400, LI-COR, Lincoln, Nebraska, USA) ซึงต่อกับ leaf chamber มาตรฐานที
ติดตังแหล่ งกํ าเนิดแสงคือ 6400-02B LED โดยให้ Photosynthetically active radiation (PAR)
สูงกว่า light saturation point (Gulias et al., 2003) ทีคํ านวณได้ จ ากข้ อ 1 กําหนดปริ มาณของ
แก๊ สคาร์ บ อนไดออกไซด์ 360 ppm และควบคุม อุณหภู มิใน chamber ประมาณ 30-35 องศา
เซลเซียส (Kenzo et al., 2006) ทําการศึกษาใน 2 ฤดูกาล คื อ ฤดูฝน และฤดูแ ล้ ง ฤดูกาลละ 3
ครัง ในช่วงเช้ า เวลา 9.00-11.00 น. บันทึกข้ อมูลอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ค่าการ
นําทีปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) อัตราการคายนํา (Tr)
และคํานวณประสิ ทธิภ าพการใช้ นํา (Water Use Efficiency, WUE) จากอัตราส่ว นระหว่างอัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) กับอัตราการคายนํา (Tr) (Lovelock and Feller, 2003)
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3.3.3 ดัชนีพืนทีใบ (Leaf area index, LAI)
เลือกต้ นโกงกางใบใหญ่ในแต่ล ะแปลงปลูก ประมาณ 4-6 ต้ น แบ่งชันความสูงของเรื อน
ยอดชันละ 1 เมตร และทําการสุ่มเก็บตัวอย่างใบจํ านวน 30 ใบต่อชัน นํามาหาพื นทีใบโดยการ
สแกน (EPSON STYLUS TX111, AMERICA) และคํ านวณด้ วยโปรแกรม Adobe Photoshop
CS3 (Preecha et al., 2011) นําใบไปอบทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมือนํ าหนักคงที นํามา
ชังและบัน ทึกนํ าหนัก จะได้ อ ัตราส่ว นพืนที ใบต่อ นํ าหนักใบแห้ ง (Specific leaf area, SLA)
จากนันทํ าการประมาณนํ าหนักของใบทังหมดในเรื อ นยอด (WL) โดยใช้ ส มการ common
allometry (Komiyama et al., 2005)
WL = 0.135ρDB1.696
โดย

WL = นําหนักใบแห้ ง (กิโลกรัม)
ρ = ความหนาแน่นของเนือไม้ (0.701 ตันต่อลูกบาศก์เมตร)
DB = เส้ นผ่านศูน ย์กลางของลําต้ นทีระดับตํากว่ากิงแรกทีมีชีวิต (เซนติเมตร)

คํานวณหาดัช นีพืนทีใบจากอัตราส่วนพืนทีใบต่อนําหนักใบแห้ ง (SLA) และนําหนักใบ
ทังหมดทีได้ จากสมการต่อพืนทีปกคลุมของโกงกางใหญ่
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที 3.10 หอสูงทีใช้ ศึกษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่ (ก) อายุ 1
ปี สูง 1 เมตร (ข) อายุ 3 ปี สูง 3.5 เมตร (ค) อายุ 5 ปี สูง 4 เมตร และ (ง) อายุ 9 ปี สูง 7 เมตร
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(ก)

(ข)
ภาพที 3.11 เครื องวัดอัตราการสัง เคราะห์ด้ว ยแสง (ก) portable photosynthesis system
(LI-6400, LI-COR, Lincoln, Nebraska, USA) และ (ข) leaf chamber
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3.4 ปั จจัยภายในบางประการของโกงกางใบใหญ่
3.4.1 ค่าเฉพาะพืนทีใบ (Specific Leaf Area, SLA) และปริมาณไนโตรเจนในใบ
เก็บใบโกงกางใบใหญ่ใ นตําแหน่งเดี ยวกับที วัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด ทัง 2
ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูแล้ ง ฤดูกาลละ 4 ซํา นํามาหาพืนทีใบ จากนันอบทีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซี ยส จนกระทังนํ าหนักคงที นํ ามาชังและบัน ทึก นําหนัก คํ า นวณค่า เฉพาะพื นทีใบจาก
อัตราส่วนพืนทีใบต่อนําหนักใบแห้ ง (Nebel et al., 2001) จากนันนํ าใบโกงกางใบใหญ่อ บแห้ งที
ได้ จ ากการคํ า นวณค่ าเฉพาะพื นทีใบมาหาปริ ม าณไนโตรเจนโดยใช้ วิ ธี Kjeldahl Method
(Jackson, 1973)
3.4.2 ปริ มาณโซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออนในใบ
นําใบโกงกางใบใหญ่อบแห้ งทีได้ จากการคํ านวณค่าเฉพาะพื นทีมาหาปริ มาณโซเดียม
ไอออนด้ วยเครื อง atomic absorbtion spectrophotometer และปริ มาณคลอไรด์ไอออนด้ วยวิธี
silver titration (Chen et al., 2001)
3.4.3 ลักษณะทางกายวิภาคของใบ
เก็บใบโกงกางใบใหญ่ในตําแหน่งเดี ยวกับที ทําการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทัง 2
ฤดูกาล คื อ ฤดูฝน และฤดูแล้ ง ฤดูกาลละ 4 ซํา มาตัดตามขวางแบบตัดสด ด้ วยเครื อง plant
microtome (Automatic MT3, Japan Medical, Tokyo, Japan) ถ่ายรู ปภายใต้ กล้ อ งจุลทรรศน์
จากนันวัดความหนาของใบ ความหนาของชัน hypodermis และความหนาของชัน mesophyll ซึง
ประกอบไปด้ วยความหนาของชัน palisade parenchyma และความหนาของชัน spongy
parenchyma (Gratani and Bombelli, 1999)
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3.5 ปั จจัยสิงแวดล้ อม
3.5.1 คุณสมบัติของนําในดิน
เก็บตัวอย่างนําในดินที ระดับ ความลึ ก 30 เซนติเ มตร จํานวน 3 จุด จากทุกแปลงศึก ษา
นํามาวัดความเค็ม ความเป็ นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายนํา และค่าการนํ าไฟฟ้า
ด้ วย Portable Multiparameter Meter (sessION 156, Hach Company, USA) (ภาพที 3.12)
ทําการศึกษาใน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูแล้ ง ฤดูกาลละ 3 ครัง
3.5.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
เก็ บ ตัวอย่างดิ น ที ระดับ ความลึ ก 30 เซนติเ มตร จํ านวน 3 จุด จากทุ กแปลงศึก ษา
ผึงตัวอย่างดินทีอุณหภูมิห้องจนแห้ ง บดและร่ อนผ่ านตะแกรงสแตนเลสขนาดตา 2 และ 0.5
มิ ล ลิ เ มตร (Endecotts Ltd. Longon, England) แล้ ว จึ ง นํ ามาวิ เ คราะห์ เ นื อดิ น ด้ วยวิ ธี
Hydrometer method (Bouyoucos, 1926) สัดส่วนของดิ นที ได้ จ ากการวิเ คราะห์ จะถู กนํ าไป
เปรี ยบเทียบกับแผนภาพสามเหลี ยมจําแนกชนิ ดดิน เพือจําแนกลักษณะเนือดิ น (United States
Department of Agriculture) (ภาพที 3.13) ความเป็ นกรดด่างของดิ น จะใช้ อ ัตราส่ วนดินต่อนํา
เท่า กับ 1:1 วัดค่าความเป็ นกรดด่า งด้ ว ย pH meter และวิเ คราะห์ป ริ มาณอิ น ทรี ย สาร ด้ ว ยวิธี
Walkley-Black method (Jackson, 1973) ทําการศึกษาใน 2 ฤดู กาล คื อ ฤดูฝน และฤดูแล้ ง
ฤดูกาลละ 3 ครัง ยกเว้ นการวิเคราะห์เนือดินทีทําการวิเคราะห์ฤดูกาลละ 1 ครัง
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ภาพที 3.12 ศึกษาคุณสมบัติของนําในดินด้ วย ด้ วย Portable Multiparameter Meter (sessION
156, Hach Company, USA)

ภาพที 3.13 แผนภาพสามเหลียมจําแนกชนิดดิน (United States Department of Agriculture)
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3.6 วิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่
แต่ล ะอายุ ปั จจัย ภายในของพื ช และปั จจัย สิ งแวดล้ อม ระหว่างฤดูก าลโดยใช้ Independentsamples t-test ทีระดับความเชื อมัน 95 เปอร์ เซ็นต์ และวิเ คราะห์ สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการ
สัง เคราะห์ ด้ว ยแสงสู ง สุ ด กั บ ปั จ จัย ภายในของพื ช และปั จ จัย สิ งแวดล้ อม โดยใช้ Pearson
Correlation ด้ วยโปรแกรม SPSS 14 สําหรับระบบปฏิบตั ิการ Windows

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 โครงสร้ างป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่
การศึกษาโครงสร้ างป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี บริ เวณอ่าวทุ่งคา-สวี
จังหวัดชุมพร พบว่ามีความหนาแน่นของต้ นไม้ ในแปลงศึกษาเท่ากับ 3,675 2,336 1,552 และ
3,344 ต้ นต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ ขนาดเฉลี่ยของเส้ นผ่านศูนย์กลางเหนือคอราก 30 เซนติเมตร
(DR0.3) เท่ากับ 2.7 4.2 4.7 และ 7.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ 1.6 2.9 4.2
และ 9.0 เมตร ตามลําดับ สําหรับการปกคลุมเรื อนยอดต่อพื ้นที่แปลงพบว่ามีคา่ มากขึ ้นเมื่อแปลง
ปลูกโกงกางใบใหญ่มีอายุมากขึ ้น โดยแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 9 ปี มีการปกคลุมเรื อนยอด
ต่ อ พื น้ ที่ แ ปลงมากที่ สุด คื อ 1,270.03

ตารางเมตรต่อ เฮกแตร์ รองลงมาคื อ แปลงปลูก

โกงกางใบใหญ่อายุ 5 ปี (1,099.40 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ) แปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 ปี
(1,008.17 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ) และแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี (393.84 ตารางเมตร
ต่อเฮกแตร์ ) ตามลําดับ ขณะที่พื ้นที่หน้ าตัดลําต้ นรวมของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5
และ 9 ปี มีคา่ 2.09 3.31 2.69 และ 14.23 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่
4.1
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ตารางที่ 4.1 ความหนาแน่นต้ นไม้ ขนาดเฉลี่ยของเส้ นผ่านศูนย์กลางเหนือคอราก 30 เซนติเมตร
ความสูงเฉลี่ย การปกคลุมเรื อนยอดต่อพืน้ ที่แปลง และพืน้ ที่ หน้ าตัดลําต้ นรวมของแปลงปลูก
โกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี
แปลงปลูก
อายุ (ปี )

1
3
5
9

ความหนาแน่น
(ต้ น/เฮกแตร์ )

DR0.3 เฉลี่ย
(ซม.)

3,675
2,336
1,552
3,344

2.7
4.2
4.7
7.3

ความสูงเฉลี่ย การปกคลุมเรื อนยอด
(เมตร)
ต่อพื ้นที่แปลง
(ตร.ม./เฮกแตร์ )
1.6
2.9
4.2
9.0

393.84
1,008.17
1,099.40
1,270.03

พื ้นที่หน้ าตัดลําต้ น
รวม
(ตร.ม./เฮกแตร์ )
2.09
3.31
2.69
14.23

4.2 การสังเคราะห์ ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่
4.2.1 Light response curve
จากการศึกษา light response curve ของโกงกางใบใหญ่ทงั ้ 4 แปลง สามารถสร้ าง light
response curve ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง (Pn) กับ Photosynthetically active
radiation (PAR) โดยใช้ สมการ non-rectangular hyperbola (Johnson et al., 1989) ดังภาพที่
4.1 จากสมการพบว่า quantum yield ของโกงกางใบใหญ่ทกุ แปลงมีคา่ ไม่แตกต่างกันระหว่าง
ฤดูกาล ยกเว้ นโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ที่มีคา่ quantum yield ในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดู
ฝนอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับค่า light compensation point และ light saturation point ที่ได้ จาก
การคํานวณพบว่าโกงกางใบใหญ่ทกุ แปลงมีแนวโน้ มของค่าดังกล่าวไปในทางเดียวกัน โดยโกงกาง
ใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 และ 9 ปี มีคา่ เฉลี่ยของ light compensation point ในฤดูแล้ งสูง
กว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ยกเว้ นโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยในฤดูแล้ ง
และฤดูฝนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ในขณะที่ light saturation point พบว่าโกงกางใบใหญ่
ในแปลงปลูกอายุ 1 5 และ 9 ปี มีค่า light saturation point ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ ง ส่วนโกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 3

ปี ในฤดูฝนมีค่า light

41

นอกจากนี ้จากสมการพบว่าอัตราการหายใจ (Rd) ของโกงกางใบใหญ่ทกุ แปลงมีคา่ สูงใน
ฤดูแล้ งเช่นเดียวกับค่า light compensation point โดยโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 และ
9 ปี มีอตั ราการหายใจในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่โกงกางใบใหญ่ในแปลง
ปลูกอายุ 5 ปี มีอตั ราการหายใจในฤดูแล้ งและฤดูฝนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่
4.2)
ตารางที่ 4.2 Quantum yield light compensation point light saturation point และอัตราการ
หายใจของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
Quantum

Light compensation

Light saturation

อัตราการหายใจ

yield

point (μmol m-2s-1)

point (μmol m-2s-1)

(μmol m-2s-1)

0.045 ± 0.001

38.82 ± 3.86*

942.82 ± 19.46

1.65 ± 0.16*

ฤดูแล้ ง 0.043 ± 0.001

55.92 ± 3.32

885.68 ± 24.83

2.30 ± 0.14

ฤดูฝน

42.50 ± 3.32*

992.42 ± 19.50*

1.82 ± 0.15*

ฤดูแล้ ง 0.047 ± 0.001

55.48 ± 2.87

881.66 ± 17.94

2.50 ± 0.13

ฤดูฝน

0.045 ± 0.001

44.27 ± 4.03

925.47 ± 16.76

1.88 ± 0.16

ฤดูแล้ ง 0.045 ± 0.001

47.06 ± 3.45

883.25 ± 21.20

2.06 ± 0.17

ฤดูฝน

0.044 ± 0.001

31.44 ± 1.07*

886.18 ± 17.84

1.31 ± 0.04*

ฤดูแล้ ง 0.045 ± 0.001

43.12 ± 3.13

840.19 ± 23.40

1.84 ± 0.14

แปลงปลูก ฤดูกาล
อายุ (ปี )
1
3
5
9

ฤดูฝน

0.045 ± 0.001*

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)
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ภาพที่ 4.1 light response curve ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูก (ก) อายุ 1 ปี (ข) อายุ 3 ปี (ค)
อายุ 5 ปี และ (ง) อายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง (---)
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4.2.2 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Maximum photosynthetic rate, Pmax)
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี
อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดและค่าการนําที่ปากใบของโกงกางใบใหญ่ ในแปลง
ปลูกอายุ 1

ปี ในฤดูแล้ งมีค่าน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่ความเข้ มข้ นของแก๊ ส

คาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ อัตราการคายนํ ้า และประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ค่าการนําที่ปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) และอัตราการคายนํ ้า (Tr) ของโกงกางใบใหญ่ในแปลง
ปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล

Pmax
(μmol m-2s-1)

gs
(mol m-2s-1)

Ci
(μmol m-2s-1)

Tr
(mmol m-2s-1)

ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

13.68 ± 0.24*
12.63 ± 0.20

0.283 ± 0.012*
0.247 ± 0.006

245.9 ± 5.4
240.4 ± 2.4

5.15 ± 0.12
4.93 ± 0.09

WUE
(mmolCO2
mol-1H2O)
2.68 ± 0.05
2.59 ± 0.05

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี
อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดและค่าการนําที่ปากใบของโกงกางใบใหญ่ ในแปลง
ปลูกอายุ 3

ปี ในฤดูแล้ งมีค่าน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่ความเข้ มข้ นของแก๊ ส

คาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ อัตราการคายนํ ้า และประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ค่าการนําที่ปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) และอัตราการคายนํ ้า (Tr) ของโกงกางใบใหญ่ในแปลง
ปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล

Pmax
(μmol m-2s-1)

gs
(mol m-2s-1)

Ci
(μmol m-2s-1)

Tr
(mmol m-2s-1)

ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

14.11 ± 0.21*
12.88 ± 0.25

0.276 ± 0.010*
0.234 ± 0.009

236.1 ± 3.0
231.2 ± 4.2

4.80 ± 0.08
4.66 ± 0.10

WUE
(mmolCO2
mol-1H2O)
2.96 ± 0.05
2.80 ± 0.06

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี
อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดและค่าการนําที่ปากใบของโกงกางใบใหญ่ ในแปลง
ปลูกอายุ 5

ปี ในฤดูแล้ งมีค่าน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่ความเข้ มข้ นของแก๊ ส

คาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ อัตราการคายนํ ้า และประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ค่าการนําที่ปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) และอัตราการคายนํ ้า (Tr) ของโกงกางใบใหญ่ในแปลง
ปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล

Pmax
(μmol m-2s-1)

gs
(mol m-2s-1)

Ci
(μmol m-2s-1)

Tr
(mmol m-2s-1)

ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

13.22 ± 0.21*
12.01 ± 0.23

0.251 ± 0.008*
0.219 ± 0.007

233.5 ± 3.1
228.7 ± 2.9

4.61 ± 0.11
4.24 ± 0.14

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

WUE
(mmolCO2
mol-1H2O)
2.91 ± 0.06
2.93 ± 0.07
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โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด ค่าการนําที่ปากใบ และอัตราการคายนํ ้าของโกงกาง
ใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูแล้ งมีคา่ น้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความเข้ มข้ น
ของแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายในเซลล์ และประสิท ธิ ภ าพการใช้ นํ า้ ไม่ แ ตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pmax) ค่าการนําที่ปากใบ (gs) ความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Ci) และอัตราการคายนํ ้า (Tr) ของโกงกางใบใหญ่ในแปลง
ปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล

Pmax
(μmol m-2s-1)

gs
(mol m-2s-1)

Ci
(μmol m-2s-1)

Tr
(mmol m-2s-1)

ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

12.20 ± 0.28*
11.13 ± 0.22

0.239 ± 0.007*
0.203 ± 0.007

234.1 ± 4.4
222.1 ± 4.9

4.52 ± 0.08*
4.04 ± 0.10

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

WUE
(mmolCO2
mol-1H2O)
2.72 ± 0.07
2.81 ± 0.08

46

4.2.3 ค่าดัชนีพื ้นที่ใบ (Leaf area index, LAI)
จากการศึกษาค่าดัชนี พื ้นที่ ใบของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่พบว่าค่าดัชนีพื ้นที่ใบของ
แปลงปลูก โกงกางใบใหญ่ มี ค่ า มากขึ น้ เมื่ อ แปลงปลูก มี อ ายุม ากขึ น้ ทัง้ ในฤดูฝ นและฤดูแ ล้ ง
โดยฤดูฝนมีคา่ ดัชนีพื ้นที่ใบมากกว่าฤดูแล้ งเล็กน้ อย ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าดัชนีพื ้นที่ใบของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดู
แล้ ง
แปลงปลูก

ดัชนีพื ้นที่ใบ

อายุ (ปี )

ฤดูฝน

ฤดูแล้ ง

1

0.87

0.71

3

2.43

2.36

5

2.76

2.52

9

3.88

3.87
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4.3 ปั จจัยภายในบางประการของโกงกางใบใหญ่
4.3.1 ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ ปริ มาณไนโตรเจน โซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออนในใบ
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี
ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ ปริมาณโซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออนในใบของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับปริ มาณไนโตรเจน
ในใบพบว่าในฤดูแล้ งมีปริ มาณไนโตรเจนในใบน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ (SLA) ปริ มาณไนโตรเจน (N) โซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์
ไอออน (Cl-) ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

SLA
(ตร.ซม.ต่อกรัม)
62.17 ± 1.14
59.51 ± 0.25

ปริมาณ N ในใบ
(%)
1.93 ± 0.08*
1.38 ± 0.08

ปริมาณ Na+ ในใบ ปริมาณ Cl- ในใบ
(%)
(%)
1.57 ± 0.05
2.66 ± 0.23
1.51 ± 0.06
2.80 ± 0.20

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี
ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ ปริมาณโซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออนในใบของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับปริ มาณไนโตรเจน
ในใบพบว่าในฤดูแล้ งมีปริ มาณไนโตรเจนในใบน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ (SLA) ปริ มาณไนโตรเจน (N) โซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์
ไอออน (Cl-) ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

SLA
(ตร.ซม.ต่อกรัม)
67.47 ± 1.41
61.04 ± 2.97

ปริมาณ N ในใบ
(%)
1.91 ± 0.08*
1.47 ± 0.09

ปริมาณ Na+ ใน
ใบ (%)
1.76 ± 0.13
1.72 ± 0.08

ปริมาณ Cl- ในใบ
(%)
3.14 ± 0.09
3.70 ± 0.43

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี
ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ และปริ มาณโซเดียมไอออนในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ
5 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับปริ มาณไนโตรเจนในใบพบว่าใน
ฤดูแ ล้ ง มี ค่า น้ อ ยกว่า ฤดูฝนอย่ า งมี นัย สํ า คัญ แต่ป ริ ม าณคลอไรด์ ไ อออนในใบในฤดูแ ล้ ง มี ค่า
มากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ (SLA) ปริ มาณไนโตรเจน (N) โซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์
ไอออน (Cl-) ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

SLA
(ตร.ซม.ต่อกรัม)
63.28 ± 1.37
62.91 ± 2.51

ปริมาณ N ในใบ
(%)
1.64 ± 0.08*
1.30 ± 0.03

ปริมาณ Na+ ใน
ใบ (%)
1.83 ± 0.07
1.62 ± 0.10

ปริมาณ Cl- ในใบ
(%)
2.68 ± 0.22*
3.67 ± 0.15

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี
ค่าเฉพาะพืน้ ที่ ใบ ปริ มาณไนโตรเจน และคลอไรด์ไอออนในใบของโกงกางใบใหญ่ ใน
แปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ปริ มาณโซเดียม
ไอออนในฤดูแล้ งมีคา่ น้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.11)
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ (SLA) ปริ มาณไนโตรเจน (N) โซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์
ไอออน (Cl-) ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

SLA
(ตร.ซม.ต่อกรัม)
57.52 ± 0.75
56.88 ± 1.97

ปริมาณ N ในใบ
(%)
1.63 ± 0.08
1.44 ± 0.08

ปริมาณ Na+ ใน
ใบ (%)
1.56 ± 0.09*
1.10 ± 0.03

ปริมาณ Cl- ในใบ
(%)
3.29 ± 0.23
3.78 ± 0.16

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

4.3.2 ลักษณะทางกายวิภาคของใบ
ลักษณะทางกายวิภาคของใบโกงกางใบใหญ่ดงั แสดงในภาพที่ 4.2 พบว่าความหนาของ
ใบและความหนาของชัน้ hypodermis

ของโกงกางใบใหญ่ทุกแปลงในฤดูแล้ งมีค่ามากกว่า

ตัวอย่างใบที่เก็บมาศึกษาในฤดูฝน แต่เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
(ตารางที่ 4.12, ภาพที่ 4.3 และ 4.4) ขณะที่ความหนาของชัน้ mesophyll ของโกงกางใบใหญ่ทกุ
แปลงในฤดูแล้ งน้ อยกว่า ฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.5) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของชัน้ mesophyll พบว่าความหนาของชัน้ palisade parenchyma ของโกงกางใบ
ใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 และ 5 ปี ในฤดูแล้ งบางกว่าที่พบในฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 และ 9 ปี มีความหนาของชัน้ palisade parenchyma ระหว่าง
ฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.6) แต่อย่างไรก็ตาม
ในชัน้ spongy parenchyma พบว่าโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 และ 9 ปี มีความหนา
ของชัน้ spongy parenchyma ในฤดูแล้ งน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ แต่โกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งพบว่าความหนาของชันดั
้ งกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7)

50

200 μm

hypodermis
palisade parenchyma
spongy parenchyma
200 μm

200 μm

200 μm

200 μm

ภาพที่ 4.2 ลักษณะทางกายวิภาคของใบโกงกางใบใหญ่ (ก) อายุ 1 ปี (ข) อายุ 3 ปี (ค) อายุ 5 ปี
(ง) อายุ 9 ปี ในฤดูฝน (ซ้ าย) และฤดูแล้ ง (ขวา)
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ตารางที่ 4.12 ความหนาของใบ ความหนาของชัน้ mesophyll ความหนาของชัน้ palisade
parenchyma และความหนาของชัน้ spongy parenchyma ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3
5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ความหนาของใบ
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
(μm)
ความหนาของชั้น
ฤดูฝน
hypodermis (μm )
ฤดูแล้ ง
ความหนาของชั้น mesophyll ฤดูฝน
(μm )
ฤดูแล้ ง
ความหนาของชั้น Palisade ฤดูฝน
parenchyma (μm )
ฤดูแล้ ง
ความหนาของชั้น Spongy
ฤดูฝน
parenchyma (μm )
ฤดูแล้ ง

1 ปี
599 ± 8.79
579 ± 5.65
148 ± 4.28*
163 ± 6.35
397 ± 5.21*
356 ± 3.84
170 ± 4.24
160 ± 3.16
227 ± 5.09*
196 ± 3.28

3 ปี
544 ± 12.89
532 ± 24.48
127 ± 5.76
132 ± 3.79
369 ± 6.60*
331 ± 11.86
170 ± 4.21*
148 ± 6.86
199 ± 3.30*
184 ± 6.18

5 ปี
620 ± 11.20
614 ± 17.49
178 ± 8.32
203 ± 16.91
394 ± 3.06*
361 ± 5.14
186 ± 3.05*
161 ± 3.97
208 ± 2.85
199 ± 4.61

9 ปี
573 ± 10.88
550 ± 11.14
152 ± 7.63
153 ± 7.08
362 ± 4.84*
339 ± 3.70
163 ± 3.22
156 ± 2.60
199 ± 3.61*
182 ± 3.39

ความหนาของใบ (μm)

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)
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9

ภาพที่ 4.3 ความหนาของใบโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ ง
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ความหนาของชัน้ hypodermis
(μm)
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ภาพที่ 4.4 ความหนาของชัน้ hypodermis ของใบโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5 และ 9

ความหนาของชัน้ mesophyll
(μm)

ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
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ภาพที่ 4.5 ความหนาของชัน้ mesophyll ของใบโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5 และ 9 ปี
ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง

ความหนาของชัน้ palisade
parenchyma (μm)
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9

ภาพที่ 4.6 ความหนาของชัน้ palisade parenchyma ของใบโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1
3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง

ความหนาของชัน้ spongy
parenchyma (μm)
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ภาพที่ 4.7 ความหนาของชัน้ spongy parenchyma ของใบโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5
และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
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4.4 ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
4.4.1 คุณสมบัตขิ องนํ ้าในดิน
จากการศึกษาคุณสมบัติของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่ทงั ้ 4 แปลง พบว่า
ความเค็มของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความเค็มของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 5 และ 9 ปี ใน
ฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.8) เช่นเดียวกับค่าการนํา
ไฟฟ้าที่พบว่าค่าการนําไฟฟ้าของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี ในฤดูฝนและฤดู
แล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ค่าการนําไฟฟ้าของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบ
ใหญ่อายุ 3 5 และ 9 ปี ในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.12)
สําหรับความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํา้ และอุณหภูมิของนํ ้าในดินในแปลงปลูก
โกงกางใบใหญ่ทกุ แปลงในฤดูฝนและฤดูแล้ งพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 4.13,
ภาพที่ 4.9, 4.10 และภาพที่ 4.11)
ตารางที่ 4.13 ความเค็ม ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า อุณหภูมิ และค่าการนํา
ไฟฟ้าของนํ ้าในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
ความเค็ม
ฤดูฝน
(ppt)
ฤดูแล้ ง
ความเป็ นกรดด่าง ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
ปริ มาณออกซิเจน ฤดูฝน
ละลายนํ ้า (mg/l) ฤดูแล้ ง
อุณหภูมิ
ฤดูฝน
(ºC)
ฤดูแล้ ง
ค่าการนําไฟฟ้า ฤดูฝน
(ms/s)
ฤดูแล้ ง

1 ปี
12.43 ± 0.41
11.90 ± 0.29
7.73 ± 0.07
7.61 ± 0.06
2.86 ± 0.09
2.68 ± 0.05
28.63 ± 0.07
28.83 ± 0.12
20.81 ± 0.65
19.72 ± 0.46

3 ปี
23.20 ± 1.27*
27.34 ± 1.45
6.83 ± 0.12
6.71 ± 0.07
2.66 ± 0.12
2.54 ± 0.05
27.62 ± 0.09
27.78 ± 0.10
35.63 ± 2.35*
42.38 ± 2.01

5 ปี
21.32 ± 1.00*
25.65 ± 1.02
7.16 ± 0.16
6.92 ± 0.16
2.77 ± 0.07
2.62 ± 0.05
27.80 ± 0.21
27.90 ± 0.02
32.33 ± 1.62*
38.31 ± 1.75

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

9 ปี
23.68 ± 0.52*
26.66 ± 0.70
6.89 ± 0.03
6.74 ± 0.11
2.64 ± 0.10
2.47 ± 0.08
27.59 ± 0.14
27.66 ± 0.12
37.51 ± 0.79*
41.58 ± 1.01

ความเค็มของนํา้ ในดิน (ppt)
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9

ภาพที่ 4.8 ความเค็มของนํ ้าในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝน
และฤดูแล้ ง

ความเป็ นกรดด่ าง
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9

ภาพที่ 4.9 ความเป็ นกรดด่างของนํ ้าในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ ง

ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้
(มก./ล)
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9

ภาพที่ 4.10 ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าของนํ ้าในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5
และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
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9

ภาพที่ 4.11 อุณหภูมิของนํ ้าในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝน
และฤดูแล้ ง
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ค่ าการนําไฟฟ้า (ms/s)
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9

ภาพที่ 4.12 ค่าการนําไฟฟ้าของนํ ้าในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ ง
4.4.2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของดิน
ลักษณะเนื ้อดิน
องค์ประกอบของเนื ้อดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่ทงั ้ 4 แปลง พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์
อนุภาคดินเหนียวในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่เปอร์ เซ็นต์อนุภาคดินทรายใน
ฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ งอย่างมี นัยสําคัญ แต่เปอร์ เซ็นต์ อนุภาคดินตะกอนในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งองค์ประกอบของเนือ้ ดินที่แตกต่างกันพบว่าไม่ทําให้
ลักษณะของเนื ้อดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 5 และ 9 ปี แตกต่างกัน โดยมีลกั ษณะ
เนื ้อดินเป็ นดินเหนียวทังในฤดู
้
ฝนและฤดูแล้ ง แต่ในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี พบว่าในฤดู
ฝนมีลกั ษณะเนื ้อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ขณะที่ฤดูแล้ งมีลกั ษณะเนื ้อดินเป็ นดินเหนียว (ตารางที่
4.14)
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ตารางที่ 4.14 องค์ประกอบของเนื ้อดินแยกตามขนาดอนุภาคดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่
อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
แปลงปลูก ฤดูกาล
อายุ (ปี )
1
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
3
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
5
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
9
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง

เปอร์ เซ็นต์
ดินเหนียว
41.44 ± 1.84*
51.90 ± 0.24
50.52 ± 2.42*
68.50 ± 1.26
47.66 ± 1.00*
62.95 ± 1.12
44.23 ± 1.20*
52.31 ± 1.86

เปอร์ เซ็นต์
ดินตะกอน
12.90 ± 0.72
12.80 ± 0.39
11.11 ± 1.00
12.65 ± 2.73
11.85 ± 0.64
12.11 ± 1.90
11.40 ± 1.05
14.41 ± 2.73

ชนิดเนื ้อดิน
เปอร์ เซ็นต์
ดินทราย
45.66 ± 1.22* ดินร่วนปนทราย
35.30 ± 0.58
ดินเหนียว
38.37 ± 2.35*
ดินเหนียว
18.85 ± 1.55
ดินเหนียว
40.49 ± 0.77*
ดินเหนียว
24.94 ± 1.73
ดินเหนียว
44.37 ± 2.07*
ดินเหนียว
ดินเหนียว
33.28 ± 3.06

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE
* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างฤดูกาล (P < 0.05)

ความเป็ นกรดด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
ความเป็ นกรดด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่ทงั ้ 4 แปลง
พบว่าในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 4.15 (ภาพที่ 4.13
และ 4.14)
ตารางที่ 4.15 ความเป็ นกรดด่าง และปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่
อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
ฤดูกาล
1 ปี
ความเป็ นกรดด่าง ฤดูฝน
4.82 ± 0.10
ฤดูแล้ ง 4.48 ± 0.14
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ฤดูฝน 15.88 ± 0.16
ในดิน (%)
ฤดูแล้ ง 15.89 ± 0.31
หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย ± SE

3 ปี
5.35 ± 0.27
5.13 ± 0.16
19.04 ± 0.13
18.94 ± 0.23

5 ปี
5.30 ± 0.16
5.20 ± 0.15
19.82 ± 0.15
19.77 ± 0.35

9 ปี
5.74 ± 0.10
5.50 ± 0.04
19.88 ± 0.31
20.04 ± 0.48
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ความเป็ นกรดด่ าง
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ภาพที่ 4.13 ความเป็ นกรดด่างของดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดู
ฝนและฤดูแล้ ง

ปริมาณอินทรี ยวัตถุ (%)
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แปลงปลูกอายุ (ปี )

ภาพที่ 4.14 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี ในฤดู
ฝนและฤดูแล้ ง
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4.5 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการสังเคราะห์ ด้วยแสงกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปั จจัยภายใน
ของพืชและปั จจัยสิ่งแวดล้ อม โดยวิธี Pearson correlation พบว่าโกงกางใบใหญ่ในแปลงอายุ
ต่างกันจะมีความสัมพันธ์ กับปั จจัยภายในของพืชและปั จจัยสิ่งแวดล้ อมแตกต่างกัน ดังตารางที่
4.16 และ 4.17
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี
อัต ราการสังเคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดของโกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูก อายุ 1
ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับปั จจัยภายในของพืช ได้ แก่ ค่าการนําที่ ปากใบ

ปี มี

(ภาพที่ 4.15)

ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 4.16) อัตราการคายนํา้ (ภาพที่
4.17) ปริ มาณไนโตรเจนในใบ (ภาพที่ 4.18) ความหนาของชัน้ mesophyll (ภาพที่ 4.19) และ
ความหนาของชัน้ spongy parenchyma (ภาพที่ 4.20) สําหรับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมพบว่าอัตราการ

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

สังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (ภาพที่ 4.21)
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ภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าการนําที่ปากใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.959, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ความเข้ มข้ นของแก๊ ส CO2 ภายในเซลล์ (μmol m-2s-1)

ภาพที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเข้ มข้ นของแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดู

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

แล้ ง ( ) โดย Pearson correlation N=8, r=0.850, P < 0.01
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ภาพที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับอัตราการคายนํ ้าของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.716, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณไนโตรเจนในใบ
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุด
(μmol m-2s-1)

N=8, r=0.928, P < 0.01
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ภาพที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้
mesophyll ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation N=8, r=0.708, P < 0.05

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้
spongy parenchyma ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( )

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

โดย Pearson correlation N=8, r=0.769, P < 0.05
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ภาพที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับอุณหภูมิอากาศของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r= -0.734, P < 0.1
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โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี
อัต ราการสังเคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดของโกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูก อายุ 3

ปี มี

ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับปั จจัยภายในของพืช ได้ แก่ ค่าการนําที่ปากใบ (ภาพที่ 4.22) และ
ปริมาณไนโตรเจนในใบ (ภาพที่ 4.23) สําหรับปั จจัยสิง่ แวดล้ อมพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

สูงสุดมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความเค็มของนํ ้าในดิน (ภาพที่ 4.24)
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ภาพที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าการนําที่ปากใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.876, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณไนโตรเจนในใบ
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

N=8, r=0.861, P < 0.01
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ภาพที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเค็มของนํ ้าในดิน
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r= -0.814, P < 0.05
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โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี
อัต ราการสังเคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดของโกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูก อายุ 5

ปี มี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปั จจัยภายในของพืช ได้ แก่ ค่าการนําที่ปากใบ (ภาพที่ 4.25) อัตราการ
คายนํา้ (ภาพที่ 4.26) ปริ มาณไนโตรเจนในใบ (ภาพที่ 4.27) และความหนาของชัน้ mesophyll
(ภาพที่ 4.28) นอกจากนี ้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับปริมาณคลอไรด์ไอออนในใบ (ภาพที่
4.29) สําหรับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบ

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

กับความเค็มของนํ ้าในดิน (ภาพที่ 4.30)
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ภาพที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าการนําที่ปากใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.889, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับอัตราการคายนํ ้าของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

N=8, r=0.883, P < 0.01

16
12
8
4
0.5

1.0

1.5

2.0

ปริมาณไนโตรเจนในใบ (%)

ภาพที่ 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณไนโตรเจนในใบ
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.886, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้
mesophyll ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

Pearson correlation N=8, r=0.855, P < 0.01
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ปริมาณคลอไรด์ ไอออนในใบ (%)

ภาพที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณคลอไรด์ไอออน
ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation N=8, r= -0.755, P < 0.05

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเค็มของนํ ้าในดิน
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r= -0.819, P < 0.05
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี
อัต ราการสังเคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดของโกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูก อายุ 9

ปี มี

ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับปั จจัยภายในของพืช ได้ แก่ ค่าการนําที่ปากใบ (ภาพที่ 4.31) ความ
เข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 4.32) อัตราการคายนํา้ (ภาพที่ 4.33)
ปริมาณไนโตรเจนในใบ (ภาพที่ 4.34) และความหนาของชัน้ spongy parenchyma (ภาพที่ 4.35)
นอกจากนีย้ งั พบความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ (ภาพที่ 4.36) สําหรับ
ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับความเค็ม
ของนํ ้าในดิน (ภาพที่ 4.37)

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าการนําที่ปากใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

N=8, r=0.978, P < 0.01
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ภาพที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเข้ มข้ นของแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และ
ฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation N=8, r=0.902, P < 0.01

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับอัตราการคายนํ ้าของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

N=8, r=0.952, P < 0.01
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ภาพที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณไนโตรเจนในใบ
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r=0.817, P < 0.05

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้
spongy parenchyma ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( )

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)

โดย Pearson correlation N=8, r=0.751, P < 0.05
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ภาพที่ 4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณคลอไรด์ไอออน
ในใบของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation N=8, r= -0.754, P < 0.05

อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สูงสุด (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเค็มของนํ ้าในดิน
ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation
N=8, r= -0.898, P < 0.05

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในของพืชกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด โดย Pearson correlation (N=8)
gs = ค่าการนําที่ปากใบ Ci = ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ Tr = อัตราการคายนํ ้า WUE = ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า SLA = ค่าเฉพาะ
พื ้นที่ใบ N = ปริมาณไนโตรเจน Na+ = ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบ Cl- = ปริมาณคลอไรด์ไอออนใบ
แปลงปลูก

gs

Ci

Tr

WUE

SLA

N

Na+

Cl-

อายุ (ปี )

ความหนาของ ความหนาของชั้น
ชั้น mesophyll

1

0.959**

0.850** 0.716*

3

0.876**

ns

5

0.889**

9

0.978**

ความหนาของชั้น

Palisade

Spongy

parenchyma

parenchyma

ns

ns

0.928**

ns

ns

0.708*

ns

0.769*

ns

ns

ns

0.861**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0.883**

ns

ns

0.886**

ns

-0.840**

0.855**

ns

ns

0.902**

0.952**

ns

ns

0.817*

ns

-0.754*

ns

ns

0.751*

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ correlation coefficient (r)
* สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.05)
** สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.01)
ns: not significantly different, ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ

74

40

ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด โดย Pearson correlation (N=6)
แปลงปลูก
อายุ (ปี ) ความเค็ม
1
3
5
9

ns
-0.814*
-0.819*
-0.898*

คุณสมบัตขิ องนํ ้าในดิน
pH
ปริ มาณ O2 อุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้า
ละลายนํ ้า
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือ correlation coefficient (r)
* สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.05)
** สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.01)
*** สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.1)
ns: not significantly different, ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ

สมบัตทิ างเคมีของดิน
pH
ปริมาณอินทรี ยวัตถุ
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

อุณหภูมิอากาศ

-0.734***
ns
ns
ns

บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
5.1 โครงสร้ างป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่
จากการศึกษาโครงสร้ างป่ าปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9 ปี พบว่าแปลงปลูก
โกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี มีความหนาแน่นของต้ นไม้ ในแปลงปลูกมากที่สดุ รองลงมาคือแปลงปลูก
โกงกางใบใหญ่อายุ 9 3 และ 5 ปี ตามลําดับ ซึง่ ความหนาแน่นที่แตกต่างกันในแต่ละแปลงปลูก
เนื่องมาจากมีระยะปลูกและอายุปลูกที่ตา่ งกัน โดยแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี มีระยะปลูก
2 x 2 ตารางเมตร มีความหนาแน่นมากเนื่องจากแปลงปลูกมีอายุน้อย การตายของต้ นไม้ ยงั มีน้อย
แต่ในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 และ 5 ปี มีระยะปลูก 2 x 1.5 ตารางเมตร แต่มีความ
หนาแน่นน้ อยกว่าแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 ปี เนื่องจากมีการตายของต้ นไม้ มากขึ ้น เมื่อ
แปลงปลูกมีอายุมากขึ ้น แต่ในแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 9 ปี มีความหนาแน่นมากเนื่องจากมี
ระยะปลูกน้ อยคือ 1.5 x 1.0 ตารางเมตร
ขนาดเฉลี่ยของเส้ นผ่านศูนย์กลางเหนือคอราก 30 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยมากขึ ้น
เมื่อแปลงปลูกมีอายุมากขึ ้น โดยแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 9 ปี มีขนาดเฉลี่ยของเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเหนือคอราก 30 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาคือแปลงปลูกโกงกาง
ใบใหญ่อายุ 5 3 และ 1 ปี ตามลําดับ เช่นเดียวกับการปกคลุมเรื อนยอดต่อพื ้นที่แปลง และ
พื น้ ที่ หน้ าตัดลํ าต้ นรวมที่ พ บว่ามีแนวโน้ มมากขึน้ เมื่ อแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่ มีอายุมากขึน้
ยกเว้ นแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 5 ปี ที่มีการปกคลุมเรื อนยอดต่อพื ้นที่แปลงใกล้ เคียงกับ
แปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 ปี ขณะที่พื ้นที่หน้ าตัดลําต้ นรวมของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่
อายุ 5 ปี น้ อยกว่าแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 3 ปี เนื่องจากมีความหนาแน่นต้ นไม้ น้อยกว่า
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5.2 Light response curve ของโกงกางใบใหญ่
quantum yield ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 5 และ 9 ปี มี quantum yield ใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน ขณะที่โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี มี quantum yield
ในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ โดย quantum yield ของโกงกางใบใหญ่ในทุกแปลง
ปลูกมีคา่ อยู่ในช่วง 0.043-0.047 ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Chen และคณะ (2008) ที่ศกึ ษา
ใน Sonneratia apetala ลําพู (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) และแสมทะเล ที่เมือง
Shenzhen ประเทศจีน มี quantum yield อยู่ในช่วง 0.040-0.054 และใกล้ เคียงกับการศึกษาของ
Ball และ Critchley (1982) ในออสเตรเลียที่พบว่าแสมทะเลมี quantum yield ประมาณ 0.040
จากการศึกษา light response curve ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 3 5 และ 9
ปี พบว่า light saturation point ของโกงกางใบใหญ่ทกุ อายุมีค่าไม่แตกต่างกันระหว่างฤดูกาล
ยกเว้ นโกงกางใบใหญ่อายุ 3

ปี ที่พบว่าในฤดูฝนมีค่ามากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนัยสําคัญ อาจ

เนื่องมาจากความเค็มของนํ ้าในดินที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ ง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Qiu และคณะ
(2007) ที่พบว่า light saturation point ของรังกระแท้ มีคา่ ลดลงเมื่อความเค็มของนํ ้าเพิ่มขึ ้น light
saturation point ของโกงกางใบใหญ่ทกุ แปลงในฤดูฝนมีคา่ อยู่ในช่วง 872-928 μmol m-2s-1 และ
ฤดูแล้ งมีค่าอยู่ในช่วง 846-917 μmol m-2s-1 ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Theuri และคณะ
(1999) ที่พบว่า light saturation point ของโกงกางใบใหญ่ในป่ าชายเลนรุ่นสอง บริ เวณอ่าว Gazy
Bay ประเทศเคนย่า มีคา่ ประมาณ 800 μmol m-2s-1 และใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Nandy และ
Ghose (2005) ที่พบว่า light saturation point ของโกงกางใบใหญ่ในป่ าชายเลน Sundarban
ประเทศอินเดีย มีคา่ ประมาณ 989 μmol m-2s-1
Light compensation point ของโกงกางใบใหญ่ทกุ อายุในฤดูแล้ งมีค่ามากกว่าฤดูฝน
อย่างมีนยั สําคัญ ยกเว้ นโกงกางใบใหญ่อายุ 5 ปี ที่มี light compensation point ในฤดูฝนและฤดู
แล้ งไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.2) โดย light compensation point ของโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5
และ 9 ปี ในฤดูแล้ งมีคา่ เท่ากับ 53.45 57.84 41.28 และ 41.24 μmol m-2s-1 และในฤดูฝนมีค่า
เท่ากับ 35.12 40.74 39.06 และ 30.49 μmol m-2s-1 ตามลําดับ ค่า light compensation point ที่
ได้ จากการศึกษานี ้มีค่าใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Ong และคณะ (1995) ที่พบว่าค่า light
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เมื่อพิจารณาอัตราการหายใจของโกงกางใบใหญ่พบว่ามีค่าสูงขึ ้นในฤดูแล้ งเช่นเดียวกับ
ค่า light compensation point โดยพบว่าอัตราการหายใจของโกงกางใบใหญ่ทกุ อายุในฤดูแล้ งมี
ค่ามากกว่าฤดูฝน ยกเว้ นโกงกางใบใหญ่อายุ 5 ปี ที่พบว่าอัตราการหายใจในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่
แตกต่างกัน ซึ่งอัตราการหายใจของโกงกางใบใหญ่อายุ 1

ปี ที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งนัน้ พบว่ามี

ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิอากาศ โดยพบว่าอัตราการหายใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมิ
อากาศอย่างมีนยั สําคัญคือ เมื่ออุณหภูมิอากาศสูงขึ ้น พืชมีอตั ราการหายใจมากขึ ้น (ภาพที่ 5.1)
ขณะที่อตั ราการหายใจของโกงกางใบใหญ่อายุ 3 และ 9 ปี ที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งเนื่องมาจากความ
เค็มของนํ ้าในดิน โดยพบว่าอัตราการหายใจมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความเค็มของนํ ้าในดิน
อย่างมีนยั สําคัญ ดังภาพที่ 5.2 และ 5.3 จึงอาจกล่าวได้ ว่าอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งซึง่
เป็ นผลมาจากความแตกต่างของฤดูกาลที่ในฤดูแล้ งมีอณ
ุ หภูมิและความเค็มสูงกว่าฤดูฝนส่งผลให้
light compensation point มีคา่ เพิ่มขึ ้น (Glime, 2007; Qiu et al.,2007)

อัตราการหายใจ (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจกับอุณหภูมิอากาศของโกงกางใบใหญ่ในแปลง

อัตราการหายใจ (μmol m-2s-1)

ปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=6, r=0.750, P < 0.1
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ภาพที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจกับความเค็มของนํ ้าในดินของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=6, r=0.952,
P < 0.05

อัตราการหายใจ (μmol m-2s-1)
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ภาพที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจกับความเค็มของนํ ้าในดินของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=6, r=0.843,
P < 0.05
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5.3 อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสง
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝนมี
ค่ามากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ โดยอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝนและฤดู
แล้ งมีคา่ 13.68 และ 12.63 μmol m-2s-1 ตามลําดับ ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Clough และ
Sim (1989) ที่พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่ในป่ าชายเลนทางตอนเหนือ
ของออสเตรเลียและปาปั วนิวกินีมีคา่ อยู่ในช่วง 11-12 μmol m-2s-1 ขณะที่การศึกษาของ Nandy
และ Ghose (2005) พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ในป่ าชายเลน
Sundarban

มีค่าสูงถึง 15.49

μmol

m-2s-1 ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากในแต่ละพื ้นที่ศึกษามี

สภาพแวดล้ อมแตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิอากาศ และความเค็มของนํา้ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของโกงกางใบใหญ่ โดยพื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิอากาศและความเค็มของนํ ้าในดินสูง
จะมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงตํ่า (Thueri et al, 1999; Khan and Aziz, 2001)
ค่าการนําที่ปากใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 0.283 และ 0.247 mol m-2s-1 ตามลําดับ ค่า
การนําที่ปากใบในฤดูแล้ งน้ อยกว่าฤดูฝนอาจเนื่องมาจากในฤดูแล้ งพืชจะมีการปรับตัวเพื่อลดการ
สูญเสียนํ ้าโดยการหรี่ ปากใบส่งผลให้ คา่ การนําที่ปากใบมีคา่ ลดลง (Lin and Sternberg, 1992)
ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์และอัตราการคายนํ ้าในฤดูแล้ งมีคา่
น้ อยกว่าฤดูฝนเช่นเดียวกับค่าการนําที่ปากใบ เนื่องจากการลดลงค่าการนําที่ปากใบ ส่งผลให้ แก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ข้ า สู่ป ากใบลดลง ทํ า ให้ มี แ ก๊ สคาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายในเซลล์ ล ดลง
ขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้ อตั ราการคายนํ ้ามีคา่ ลดลง โดยพบว่าค่าการนําที่ปากใบมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 5.4) และอัตราการคาย
นํ ้า (ภาพที่ 5.5) ซึง่ สอดคล้ องกับหลายการศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่พบว่าเมื่อค่าการนําที่ปากใบลดลง
ส่งผลให้ ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์และอัตราการคายนํา้ มีค่าลดลง
(Theuri et al., 1999; Nandy and Ghose, 2001)
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ค่ าการนําที่ปากใบ
(mol m-2s-1)
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ภาพที่ 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation, N=8, r=0.925, P < 0.01

ค่ าการนําที่ปากใบ
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5.4

ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับอัตราการคายนํ ้าของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=8, r=0.835,
P < 0.01
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จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกับค่าการนําที่ปากใบ (Pearson correlation, N = 8, r = 0.959, P < 0.01) ความเข้ มข้ น
ของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Pearson correlation, N = 8, r = 0.850, P < 0.01)
และอัตราการคายนํ ้า (Pearson correlation, N = 8, r = 0.716, P < 0.05) ซึง่ ให้ ผลเช่นเดียวกับ
การศึกษาในพืชป่ าชายเลนหลายชนิด เช่น พังกาหัวสุม แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่
ตะบูน เป็ นต้ น (Clough and Sim, 1989; Lin and Sternberg, 1992; Thueri et al., 1999) แสดง
ให้ เห็นว่าในฤดูแล้ งพืชลดการสูญเสียนํ ้าโดยการหรี่ ปากใบ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูป่ ากใบได้
น้ อยลง ในขณะเดียวกันก็จะลดอัตราการคายนํ ้าลงด้ วย ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง
ในการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าพบว่าประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่
ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูฝนและฤดูแล้ งใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ยัง
พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่มีความสัมพันธ์ กนั แสดงว่า
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงแตกต่างกันระหว่างฤดูกาล
ปั จจัยภายในของพืช
ปริ ม าณไนโตรเจนในใบในฤดูฝ นมี ค่า มากกว่า ฤดูแ ล้ ง อย่า งมี นัย สํ า คัญ โดยปริ ม าณ
ไนโตรเจนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 1.93 และ 1.38 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ปริ มาณไนโตรเจน
ในใบมี ค่ า ลดลงในฤดูแ ล้ ง อาจเกี่ ย วข้ อ งกับ ช่ ว งความเค็ ม ที่ เ หมาะสมในการดูด ซึ ม ปริ ม าณ
ไนโตรเจนของพืชในป่ าชายเลน ซึง่ คล้ ายกับการศึกษาของ Peng (2011) ที่พบว่าช่วงความเค็มที่
เหมาะสมที่สดุ ในการดูดซึมไนโตรเจนและทําให้ R. stylosa มีการสะสมปริ มาณไนโตรเจนในใบ
มากที่สดุ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 15-20 ppt โดยในช่วงความเค็ม 0-15 ppt การสะสมปริ มาณไนโตรเจนใน
ใบจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้น จนกระทัง่ มีการสะสมมากที่สดุ ในช่วงความเค็ม 15-20 ppt นอกจากนี ้ยัง
พบว่าปริ มาณไนโตรเจนในใบมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุด
อย่างมีนยั สําคัญ (Pearson correlation, N = 8, r = 0.928, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณ
ไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าเพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษา
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ปริ มาณโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่าไม่แตกต่างกัน
เนื่ อ งจากความเค็ ม ของนํ า้ ในดิ น ในฤดูฝ นและฤดูแ ล้ ง ไม่ แ ตกต่า งกัน และจากการวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดไม่มีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณโซเดียมไอออน
และคลอไรด์ไอออนในใบ
ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพื ้นที่ใบและความหนาของ
ใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
สูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ
ความหนาของใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความหนาของ
ชัน้ mesophyll ในฤดูฝนหนากว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความหนาของชัน้ hypodermis
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ ง ชัน้ mesophyll ซึ่งประกอบด้ วย palisade parenchyma และ
spongy parenchyma นันพบว่
้
าความหนาของชันทั
้ งสองในฤดู
้
ฝนหนากว่าฤดูแล้ งจึงส่งผลให้
ความหนาของชัน้ mesophyll ในฤดูฝนหนากว่าฤดูแล้ งด้ วย ความหนาของใบ และความหนาของ
องค์ ป ระกอบต่า งๆ ในใบของพื ชต่า งชนิ ดกัน พบว่า จะตอบสนองต่อ การเปลี่ ย นแปลงฤดูก าล
แตกต่างกัน Marin และคณะ (2005) ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของใบ Brownea coccinea
ซึง่ เป็ นไม้ ยืนต้ น และ Spatiphylum connifolium เป็ นไม้ ล้มลุกในป่ าดิบแล้ ง ที่เวเนซุเอลา พบว่า
จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแตกต่างกัน โดยใบของ B. coccinea มีความหนาของชัน้
palisade parenchyma ในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความหนาของใบ และ
spongy parenchyma มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในฤดูฝน แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับ
ความหนาในแต่ละชันของใบ
้
S.

cannifolium นันไม่
้ พบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล เมื่อ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้ mesophyll
พบว่ า อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ ว ยแสงสูง สุด มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความหนาของชัน้
mesophyll (Pearson correlation, N = 8, r = 0.708, P < 0.05) และความหนาของชัน้ spongy
parenchyma (Pearson correlation, N = 8, r = 0.769, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าความหนาของ
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ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ความเค็มของนํา้ ในดินในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพื ้นที่มีลกั ษณะตํ่า
และเป็ นบ่อกุ้งเก่าที่อยู่ติดคลองจึงทําให้ การไหลเข้ า-ออกของนํา้ ผ่านท่อเข้ ามาในแปลงปลูกได้
สะดวก ในฤดูแล้ งซึง่ มีการระเหยของนํ ้าสูงแต่การไหลเข้ า-ออกของนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงเกิดขึ ้นสมํ่าเสมอจึง
ไม่ทําให้ เกิดการตกผลึกของเกลือ (Feller and Sitnik, 2002) คุณสมบัติอื่นๆ ของนํ ้าในดิน ได้ แก่
ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า อุณหภูมิ และค่าการนําไฟฟ้าพบว่าในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ งมีค่าไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับ
คุณสมบัติของนํ ้าในดิน พบว่าคุณสมบัติของนํ ้าในดินไม่มีความสัมพันธ์ กับอัตราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงสูงสุด
ลักษณะเนื ้อดินในฤดูฝนมีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย (sandy clay) ขณะที่ฤดูแล้ งมี
ลักษณะเป็ นดินเหนียว (clay) เนื่องจากในฤดูฝนมีเปอร์ เซ็นต์ อนุภาคดินทรายมากกว่าฤดูแล้ ง
ลักษณะเนื ้อดินจึงค่อนไปทางดินร่ วนปนทราย อาจเนื่องมาจากแปลงปลูกอยู่ใกล้ คลอง จึงได้ รับ
อิทธิพลจากการพัดพาของตะกอนขนาดใหญ่เข้ ามาบริ เวณแปลง
ความเป็ นกรดด่างของดินในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าประมาณ 4-5 ซึง่
ค่อนข้ างตํ่า อาจเนื่องมาจากเดิมเป็ นพื ้นที่นากุ้งร้ างมาก่อน สําหรับปริมาณอินทรี ยวัตถุในดินในฤดู
ฝนและฤดูแล้ งมีคา่ ไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยปริ มาณอินทรี ยวัตถุมีคา่ ประมาณ 16 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่
เป็ นค่าที่คอ่ นข้ างสูง เมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณอินทรี ยวัตถุในการศึกษานี ้กับการศึกษาของฐานนันท์
ประทุมมินทร์ (2545) ที่ศกึ ษาในพื ้นที่นากุ้งร้ าง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดินอยูใ่ นช่วง 8-14 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าปริ มาณอินทรี ยวัตถุในการศึกษานี ้ เมื่อ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับลักษณะทางเคมีของดิน ได้ แก่
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อุณหภูมิอากาศพบว่ามีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุด
(Pearson correlation, N = 8, r = -0.734, P < 0.1) ขณะที่ปริ มาณนํ ้าฝนไม่มีความสัมพันธ์กบั
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด แสดงให้ เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ ง ส่งผลให้
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีค่าลดลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Moore (1972) ที่พบว่า
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้นมากกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของ R. mangle A.
germinans และฝาดดอกขาวมีคา่ ลดลง
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝนมี
ค่ามากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ โดยอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝนและฤดู
แล้ งมีคา่ 14.11 และ 12.88 μmol m-2s-1 ตามลําดับ ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Clough และ
Sim (1989) ค่าการนําที่ปากใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 0.276 และ 0.234 mol m-2s-1 ตามลําดับ
ค่าการนําที่ปากใบในฤดูแล้ งน้ อยกว่าฤดูฝนอาจเนื่องมาจากในฤดูแล้ งมีความเค็มของนํ ้าในดิน
มากกว่าฤดูฝน พืชจะมีการปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียนํ ้าโดยการหรี่ ปากใบส่งผลให้ ค่าการนําที่
ปากใบมีคา่ ลดลง (Clough and Sim, 1989; Aziz and Khan, 2001) สําหรับความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ภายในเซลล์และอัตราการคายนํ า้ ในฤดูแล้ งมีค่าน้ อยกว่าฤดูฝนแต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยพบว่าค่าการนําที่ปากใบมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความเข้ มข้ น
ของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 5.6) นอกจากนี ้ยังพบว่าค่าการนําที่ปากใบมี
ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pearson correlation, N = 8,
r = 0.876, P < 0.01)
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ภาพที่ 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 3 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation, N=8, r=0.779, P < 0.05
ในการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าพบว่าประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่
แตกต่างกัน ทังที
้ ่ความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝนซึง่ ปกติประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าจะ
เพิ่มขึ ้น เมื่อพืชอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ขาดนํ ้า ดังเช่นหลายการศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่พบว่าพืชในป่ า
ชายเลนจะมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าเพิ่มขึ ้น เมื่อความเค็มของนํ ้าเพิ่มขึ ้น (Lin and Sternberg,
1992; Clough and Sim, 1989) พืชที่เจริญในที่ที่มีความเค็มสูงนี ้จะดูดนํ ้าไปใช้ ได้ น้อยลง จึงมีการ
ปรับตัวโดยการลดค่าการนําที่ปากใบ เพื่อลดการสูญเสียนํ ้า ส่งผลให้ อตั ราการคายนํา้ ลดลง
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าจึงมีคา่ เพิ่มขึ ้น อย่างเช่นการศึกษาของ Youssef (2007) พบว่าเมื่อช่วง
ความเค็มเพิ่มขึ ้น (0-30 ppt) ส่งผลให้ ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) ที่ปลูกในเรื อนทดลอง มี
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าเพิ่มขึ ้น (3.20-8.93 mmol CO2 mol-1 H2O) แต่ในการศึกษานี ้ประสิทธิภาพ
การใช้ นํ ้าของโกงกางใบใหญ่ในฤดูแล้ งซึง่ มีความเค็มของนํ ้าในดินสูงกว่าฤดูฝนมีคา่ ไม่แตกต่างกัน
ระหว่างฤดูกาล อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของความเค็มของนํ ้าในดินที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งมีคา่
แตกต่างจากฤดูฝนเพียงเล็กน้ อย คือแตกต่างกันเพียง 5.37 ppt จึงไม่สง่ ผลให้ อตั ราการคายนํ ้าใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ งแตกต่างกัน ทําให้ ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์
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ปั จจัยภายในของพืช
ปริ ม าณไนโตรเจนในใบในฤดูฝ นมี ค่า มากกว่า ฤดูแ ล้ ง อย่า งมี นัย สํ า คัญ โดยปริ ม าณ
ไนโตรเจนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 1.91 และ 1.47 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ปริ มาณไนโตรเจน
ในใบมี ค่ า ลดลงในฤดูแ ล้ ง อาจเกี่ ย วข้ อ งกับ ช่ ว งความเค็ ม ที่ เ หมาะสมในการดูด ซึ ม ปริ ม าณ
ไนโตรเจนของพืชในป่ าชายเลน ซึ่งคล้ ายกับการศึกษาของ Peng (2011) ที่พบว่าการสะสม
ปริ มาณไนโตรเจนในใบจะค่อยๆ ลดลง เมื่อความเค็มมีคา่ สูงกว่า 20 ppt เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณไนโตรเจนกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด พบว่าปริ มาณไนโตรเจนในใบมี
ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด (Pearson correlation, N = 8,
r = 0.861, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงมีคา่ เพิ่มขึ ้น
ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่าไม่แตกต่างกัน ทังที
้ ่ความเค็มของ
นํ ้าในดินในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝน และจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์
ด้ ว ยแสงสูง สุดกับปริ ม าณโซเดี ย มไอออนในใบพบว่า อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบ
สําหรับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูแล้ งมีค่ามากกว่าฤดูฝนแต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ โดยปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 3.14 และ 3.70 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ อาจเป็ นผลมาจากความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งที่สงู กว่าฤดูฝน ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่พบว่าปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบของโกงกางใบใหญ่เพิ่มขึ ้น เมื่อความ
เค็มเพิ่มขึ ้น (Atkinson et. al., 1967; Khan and Aziz, 2001) เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบพบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสงสูงสุดไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ
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ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ
ความหนาของใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความหนาของ
ชัน้ mesophyll ในฤดูแล้ งบางกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความหนาของชัน้ hypodermis
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ ในฤดูแล้ ง เนื่ อ งจากได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากความเค็ม ของนํ า้ ในดิน อย่า งเช่น ใน
การศึกษาของ Parida และคณะ (2004) พบว่า Bruguiera parviflora ที่ปลูกในเรื อนทดลอง มี
ความหนาของใบลดลง เมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้น เนื่องจากความยาวของ palisade cell และจํานวน
ชันของ
้
spongy cell ลดลง และการศึกษาของ Borkar และคณะ (2009) พบว่าแสมทะเลที่
Thane creek ซึง่ อยู่ทางชายฝั่ งตอนใต้ ของอินเดีย มีความหนาของชัน้ palisade parenchyma
และ spongy parenchyma ในฤดูแล้ ง (ความเค็ม 31.2 ppt) น้ อยกว่าฤดูมรสุม (ความเค็ม 16.1
ppt) แต่เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้
mesophyll พบว่ า อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ ว ยแสงสูง สุด ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความหนาของชัน้
mesophyll
ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน เนื่องจากลักษณะแปลงปลูกอยู่ในพื ้นที่สงู
ทําให้ การไหลเวียนของนํ ้าในฤดูแล้ งไม่สะดวก เมื่อนํ ้าลงจะมีนํ ้าบางส่วนขังอยู่ตามแอ่งต่างๆ นํ ้าที่
ขังอยู่ในแอ่งจะค่อยๆระเหยและเกิดการตกผลึกของเกลือ จึงทําให้ ความเค็มของนํ ้าในดินมีค่าสูง
ในขณะที่ฤดูฝนได้ รับอิทธิพลของนํ ้าฝนมาช่วยเจือจางความเค็มของเกลือ ทําให้ ความเค็มของนํ ้า
ในดินในฤดูฝนมีคา่ ตํ่ากว่าฤดูแล้ ง (Alongi, 2009; Guan et al., 2011) คุณสมบัติอื่นๆ ของนํ ้าใน
ดิน ได้ แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า และอุณหภูมิ พบว่าในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
มี ค่า ไม่แ ตกต่า งกัน ในขณะที่ ค่า การนํ า ไฟฟ้ าซึ่ง บ่ง บอกถึ ง ปริ ม าณเกลื อที่ ส ามารถละลายได้
ทังหมดในนํ
้
้า พบว่าค่าการนําไฟฟ้าจะมีแนวโน้ มไปทางเดียวกับความเค็มของนํ ้าในดิน เนื่องจาก
เกลือส่วนใหญ่ ที่เป็ นองค์ประกอบของนํา้ ทะเลคือเกลือโซเดียมคลอไรด์ (Brink,

1994) เมื่อ
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ลักษณะเนื ้อดินมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียวทังในฤดู
้
ฝนและฤดูแล้ ง ความเป็ นกรดด่างของดิน
ในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน โดยมีคา่ ประมาณ 5-6 สําหรับปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินในฤดู
ฝนและฤดูแล้ งมีคา่ ไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยปริ มาณอินทรี ยวัตถุมีคา่ ประมาณ 19 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่
เป็ นค่าที่ค่อนข้ างสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาอื่น (ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ , 2545) และเมื่อ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเป็ นกรดด่างและปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดิน พบว่าความเป็ นกรดด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินไม่มีความสัมพันธ์ กับ
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด
โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝนมี
ค่ามากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ โดยอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝนและฤดู
แล้ งมีคา่ 13.22 และ 12.01 μmol m-2s-1 ตามลําดับ ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Clough และ
Sim (1989) ค่าการนําที่ปากใบในฤดูแล้ งมีค่าน้ อยกว่าฤดูฝน เช่นเดียวกับความเข้ มข้ นของแก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ภายในเซลล์ แ ละอัต ราการคายนํ า้

และพบว่า ค่า การนํ า ที่ ป ากใบมี

ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 5.7)
และอัตราการคายนํา้ (ภาพที่ 5.8)

นอกจากนีย้ งั พบว่าอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดมี

ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับค่าการนําที่ปากใบ (Pearson correlation, N = 8, r = 0.889,
P < 0.01) และอัตราการคายนํ ้า (Pearson correlation, N = 8, r = 0.883, P < 0.01)
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ค่ าการนําที่ปากใบ
(mol m-2s-1)
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ความเข้ มข้ นของแก๊ ส CO2 ภายในเซลล์ (μmol m s-1)

ภาพที่ 5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation, N=8, r=0.721, P < 0.05

ค่ าการนําที่ปากใบ
(mol m-2s-1)
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อัตราการคายนํา้ (mmol m-2s-1)

5.5

ภาพที่ 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับอัตราการคายนํ ้าของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 1 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=8, r=0.926,
P < 0.01
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ในการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าพบว่าประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่
แตกต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างของความเค็มของนํ ้าในดินที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งมีคา่ แตกต่าง
จากฤดูฝนเพียงเล็กน้ อยคือแตกต่างกันเพียง 3.74 ppt เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการ
สังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดกับประสิทธิ ภาพการใช้ นํา้ จึงพบว่าอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า
ปั จจัยภายในของพืช
ปริ ม าณไนโตรเจนในใบในฤดูฝ นมี ค่า มากกว่า ฤดูแ ล้ ง อย่า งมี นัย สํ า คัญ โดยปริ ม าณ
ไนโตรเจนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่า 1.64 และ 1.30 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เนื่องจากความ
เค็มของนํ า้ ในดินที่ สูงในฤดูแล้ งส่งผลให้ การดูดซึมปริ มาณไนโตรเจนในพืชลดลง เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Peng (2011) เมื่อพิจารณาปริ มาณไนโตรเจนและคลอไรด์ไอออนในใบพบว่าเมื่อ
ปริ ม าณคลอไรด์ ไ อออนในใบเพิ่ ม ขึน้ ปริ ม าณไนโตรเจนในใบมี ค่ า ลดลง และพบว่ า ปริ ม าณ
ไนโตรเจนในใบมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบอย่างมีนยั สําคัญ (ภาพที่
5.9)

แสดงว่าปริ มาณคลอไรด์ ไอออนในใบเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ปริ มาณไนโตรเจนในใบลดลง

สอดคล้ องกับการศึกษาของ Sivanadanam และคณะ (2011) ที่พบว่าความเค็มของนํ ้าสูง จะ
ส่งผลให้ ปริ มาณไนโตรเจนในใบของโกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume และเหงือก
ปลาหมอดอกม่วง Acanthus ilicifolius Linn. ลดลง เนื่องจากการยับยังการนํ
้
าเข้ าของไนเตรต
ไอออนโดยคลอไรด์ไอออน เมื่อวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ พบว่าอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดมี
ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับปริ มาณไนโตรเจนในใบอย่างมีนยั สําคัญ (Pearson correlation, N =
8, r = 0.886, P < 0.01) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ อตั ราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงมีคา่ เพิ่มขึ ้น

ปริมาณไนโตรเจนในใบ (%)

93

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.0

2.0

3.0

4.0

ปริมาณคลอไรด์ ไอออนในใบ (%)

ภาพที่ 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไนโตรเจนในใบกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 5 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation,
N=8, r=0.931, P < 0.01
ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่าไม่แตกต่างกัน ทังที
้ ่ความเค็มของ
นํ ้าในดินในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝน และจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์
ด้ ว ยแสงสูง สุดกับปริ ม าณโซเดี ย มไอออนในใบพบว่า อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบ
สําหรับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูแล้ งมีค่ามากกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ โดย
ปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่า 2.68 และ 3.67 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
เนื่องมาจากความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
สูง สุด มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ลบกับ ปริ ม าณคลอไรด์ ไ อออนในใบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ (Pearson
correlation, N = 8, r = 0.840, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบที่สงู ในฤดู
แล้ ง ส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าลดลง สอดคล้ องกับการศึกษาของ Li และคณะ
(2008) ที่พบว่าเมื่อปริมาณคลอไรด์ไอออนในใบของพังกาหัวสุมดอกแดงและรังกระแท้ (Kandelia
candel) เพิ่มขึ ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีคา่ ลดลง
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ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ
ความหนาของใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความหนาของ
ชัน้ mesophyll ในฤดูแล้ งน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่ความหนาของชัน้ hypodermis
มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ในฤดูแล้ ง เนื่ องจากความเค็มของนํา้ ในดินที่เพิ่มขึน้ ในฤดูแล้ ง เมื่อวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดกับความหนาของชัน้ mesophyll พบว่า
อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความหนาของชัน้ mesophyll
(Pearson correlation, N = 8, r = 0.708, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าความหนาของชัน้ mesophyll
ในฤดูแล้ ง ส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีคา่ ลดลง
ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน ขณะที่คณ
ุ สมบัติอื่นๆ ของนํ ้าในดิน ได้ แก่
ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า และอุณหภูมิ ในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ ไม่แตกต่าง
กัน สําหรับค่าการนําไฟฟ้าพบว่ามีแนวโน้ มไปทางเดียวกับความเค็มของนํ ้าในดิน เมื่อวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับคุณสมบัติของนํ ้าในดิน พบว่าความเค็ม
ของนํ า้ ในดิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ลบกั บ อั ต ราการสั ง เคราะห์ ด้ วยแสงสู ง สุ ด (Pearson
correlation, N = 8, r = -0.819, P < 0.05)
ลักษณะเนื ้อดินมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียวทังในฤดู
้
ฝนและฤดูแล้ ง ความเป็ นกรดด่างและ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีค่าไม่แตกต่างกันเช่นกัน และไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุด
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โกงกางใบใหญ่ ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝนมี
ค่ามากกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ โดยอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝนและฤดู
แล้ งมีคา่ 12.20 และ 11.13 μmol m-2s-1 ตามลําดับ ซึง่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Clough และ
Sim (1989) ค่าการนําที่ปากใบใน และความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ใน
ฤดูแล้ ง มี ค่า น้ อ ยกว่า ฤดูฝน

และพบว่า ค่า การนํ า ที่ ป ากใบมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกับ

ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (ภาพที่ 5.10) นอกจากนี ้ยังพบว่าอัตรา
การคายนํ า้ ในฤดูแ ล้ ง มี ค่า น้ อ ยกว่า ฤดูฝ นอย่า งมี นัย สํ า คัญ และพบความสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวก
ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับอัตราการคายนํา้ (ภาพที่ 5.11)

นอกจากนีย้ งั พบว่าอัตราการ

สังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าการนําที่ปากใบ (Pearson correlation,
N = 8, r = 0.978, P < 0.01) ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ (Pearson
correlation, N = 8, r = 0.902, P < 0.01) และอัตราการคายนํ ้า (Pearson correlation, N = 8,
r = 0.952, P < 0.01)

ค่ าการนําที่ปากใบ
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ภาพที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ของโกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson
correlation, N=8, r=0.913, P < 0.01
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ค่ าการนําที่ปากใบ
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ภาพที่ 5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําที่ปากใบกับอัตราการคายนํ ้าของโกงกางใบใหญ่ใน
แปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation, N=8, r=0.992,
P < 0.01
ในการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าพบว่าประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่
แตกต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างของความเค็มของนํ ้าในดินที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ งมีคา่ แตกต่าง
จากฤดูฝนเพียงเล็กน้ อยคือแตกต่างกันเพียง 2.78 ppt เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการ
สังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดกับประสิทธิ ภาพการใช้ นํา้ จึงพบว่าอัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า
ปั จจัยภายในของพืช
ปริ มาณไนโตรเจนในใบในฤดูฝนมีคา่ มากกว่าฤดูแล้ งแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดย
ปริ มาณไนโตรเจนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 1.63 และ 1.44 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เนื่องจาก
ความเค็ ม ของนํ า้ ในดิ น ที่ สู ง ในฤดู แ ล้ งส่ ง ผลให้ การดู ด ซึ ม ปริ ม าณไนโตรเจนในพื ช ลดลง
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Peng (2011) นอกจากนี ้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไนโตรเจน
และคลอไรด์ไอออนในใบ โดยปริมาณไนโตรเจนในใบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับปริ มาณคลอไรด์
ไอออนในใบ (ภาพที่ 5.12)

แสดงว่าปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ปริ มาณ

ไนโตรเจนในใบลดลง สอดคล้ องกับการศึกษาของ Sivanadanam และคณะ (2011) เมื่อวิเคราะห์

ปริมาณไนโตรเจนในใบ (%)
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ภาพที่ 5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไนโตรเจนในใบกับปริมาณคลอไรด์ไอออนในใบของ
โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกอายุ 9 ปี ในฤดูฝน ( ) และฤดูแล้ ง ( ) โดย Pearson correlation,
N=8, r=0.966, P < 0.01
ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูแล้ งอย่างมีนยั สําคัญ โดยปริ มาณ
โซเดียมไอออนในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 1.56 และ 1.10 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ปริ มาณโซเดียม
ไอออนในฤดูแล้ งที่ตํ่ากว่าฤดูฝนทังที
้ ่ความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน พบว่าแตกต่าง
จากหลายการศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่เมื่อความเค็มเพิ่มขึ ้นจะทําให้ ปริ มาณโซเดียมไอออนในใบมีค่า
เพิ่มขึ ้น (Aziz and Khan, 2001; Khan and Aziz, 2001; Suarez and Medina, 2006) แต่จาก
การศึ ก ษาปริ ม าณโซเดี ย มไอออนในใบในฤดูฝ นสูง กว่ า ฤดูแ ล้ ง ซึ่ ง มี ค วามเค็ ม ตํ่ า กว่ า อาจ
เนื่องมาจากการท่วมขังของนํ ้าในฤดูฝนที่ท่วมสูงและนานกว่าฤดูแล้ ง ส่งผลต่อการดูดซึมโซเดียม
ไอออนในพืช คล้ ายกับการศึกษาของ Naidoo (1985) ที่พบว่าปริ มาณโซเดียมไอออนในยอดของ
โกงกางใบใหญ่ที่ปลูกในที่ที่เค็มและมีนํ ้าท่วมขังจะมีปริ มาณโซเดียมไอออนในใบตํ่ากว่าที่เจริ ญใน
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สําหรับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูแล้ งมีค่ามากกว่าฤดูฝนแต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ โดยปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ 3.29 และ 3.78 เปอร์ เซ็นต์
ตามลํ า ดับ สอดคล้ อ งกับ ความเค็ ม ของนํ า้ ในดิน ที่ ในฤดูแ ล้ ง มี ค่า สูง กว่า ฤดูฝ น เมื่ อ วิเ คราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับปริมาณคลอไรด์ไอออนในใบ พบว่าอัตรา
การสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบอย่างมี
นัยสําคัญ (Pearson correlation, N = 8, r = -0.754, P < 0.05) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณคลอไรด์
ไอออนในใบที่สงู ในฤดูแล้ ง ส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีคา่ ลดลง
ค่าเฉพาะพื ้นที่ใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับค่าเฉพาะพื ้นที่ใบ
ความหนาของใบในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความหนาของ
ชัน้ mesophyll ในฤดูแล้ งน้ อยกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากความเค็มของนํ ้าในดินที่
เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ ง เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความหนา
ของชัน้ mesophyll พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความ
หนาของชัน้ spongy parenchyma (Pearson correlation, N = 8, r = 0.751, P < 0.05) แสดงให้
เห็นว่าความหนาของชัน้ spongy parenchyma ที่ลดลงในฤดูแล้ ง ส่งผลให้ อตั ราการสังเคราะห์
ด้ วยแสงสูงสุดมีคา่ ลดลง
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ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน ขณะที่คณ
ุ สมบัติอื่นๆ ของนํ ้าในดิน ได้ แก่
ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า และอุณหภูมิ ในฤดูฝนและฤดูแล้ งมีคา่ ไม่แตกต่าง
กัน สําหรับค่าการนําไฟฟ้าพบว่ามีแนวโน้ มไปทางเดียวกับความเค็มของนํ ้าในดิน เมื่อวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับคุณสมบัติของนํ ้าในดิน พบว่าความเค็ม
ของนํ า้ ในดิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ลบกั บ อั ต ราการสั ง เคราะห์ ด้ วยแสงสู ง สุ ด (Pearson
correlation, N = 8, r = -0.898, P < 0.05)
ลักษณะเนื ้อดินมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียวทังในฤดู
้
ฝนและฤดูแล้ ง ความเป็ นกรดด่าง และ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินในฤดูฝนและฤดูแล้ งไม่แตกต่างกันเช่นกัน และไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดกับความเป็ นกรดด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดของโกงกางใบใหญ่ที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร ในฤดู
ฝนมีคา่ อยู่ในช่วง 12.20-14.11 μmol m-2s-1 และฤดูแล้ งมีคา่ อยู่ในช่วง 11.13-12.88 μmol m-2s-1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในป่ าอื่น เช่น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของไม้
ป่ าเบญจพรรณหลายชนิ ดบริ เ วณสถานี วิจัยและฝึ กอบรมการปลูก สร้ างสวนป่ า
จัง หวัด
นครราชสีมา ในฤดูฝนพบว่ามีความผันแปรมากโดยมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดอยู่ในช่วง
7-24 μmol m-2s-1 (สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และคณะ, 2547)
ปั จจัยภายในของพืชที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงในทุกแปลงปลูกคือ ค่าการนําที่
ปากใบ และปริ มาณไนโตรเจนในใบ เนื่องจากค่าการนําที่ปากใบเป็ นค่าที่มีความเกี่ ยวเนื่องกับ
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง สําหรับไนโตรเจนในใบที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างมากกับการสังเคราะห์
ด้ ว ยแสงเนื่ อ งจากไนโตรเจนเป็ นองค์ ประกอบของคลอโรฟิ ลล์ และเอนไซม์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
สังเคราะห์ ด้วยแสง ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีความเกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสงของโกงกาง
ใบใหญ่คือความเค็มของนํ ้าในดิน เนื่องจากความเค็มเป็ นปั จจัยที่สําคัญและส่งผลกระทบที่ชดั เจน
ในป่ าชายเลนต่างจากป่ าชนิดอื่น
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5.4 ผลผลิตจากการสังเคราะห์ ด้วยแสงของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่
คํานวณผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากดัชนีพื ้นที่ใบ (Leaf area index) และ
อัตราการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงสูง สุดของแต่ล ะฤดู ซึ่ง พบว่า มี ค่า เพิ่ม ขึน้ เมื่ อ แปลงปลูก โกงกาง
ใบใหญ่มีอายุมากขึ ้น โดยผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในฤดูฝนอยู่ในช่วง 55.17-222.40
ตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ อ เฮกแตร์ ต่ อ ปี และฤดูแ ล้ งอยู่ ใ นช่ ว ง 41.99-191.14

ตัน

คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ เฮกแตร์ ตอ่ ปี (ตารางที่ 5.1) เนื่องจากดัชนีพื ้นที่ใบเพิ่มขึ ้นทังในฤดู
้
ฝนและ
ฤดูแล้ ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Suwa และคณะ (2006) ที่ศกึ ษาการสังเคราะห์ด้วยแสง
ทังเรื
้ อนยอด (canopy photosynthesis) ของรังกระแท้ ซงึ่ มีดชั นีพื ้นที่เรื อนยอดเท่ากับ 4.5 พบว่ามี
ค่าผลผลิตคือ 58.9 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ ต่อปี และการศึกษาของ Suwa และ
Hagihara (2008) ที่ศกึ ษาการสังเคราะห์ด้วยแสงทังเรื
้ อนยอดของ R. stylosa ซึง่ มีดชั นีพื ้นที่เรื อน
ยอดเท่ากับ 5.4 พบว่ามีคา่ ผลผลิตคือ 68 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ เฮกแตร์ ตอ่ ปี เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าผลผลิตที่ได้ จากการศึกษาพบว่าค่าผลผลิตที่ได้ จากการศึกษามีคา่ มากกว่า ทังที
้ ่มีดชั นีพื ้นที่
เรื อนยอดน้ อยกว่าการศึกษาอื่นที่กล่าวข้ างต้ น เนื่องจากในการศึกษานี ้ใช้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วย
แสงสูงสุดในการคํานวณ
ตารางที่ 5.1 ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่อายุ 1 3 5 และ 9
ปี
แปลงปลูก
อายุ (ปี )

ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthetic yield)
(ton CO2 ha-1yr-1)

(ton C ha-1 yr-1)

ฤดูฝน

ฤดูแล้ ง

ฤดูฝน

ฤดูแล้ ง

1

55.17

41.99

15.05

11.45

3

158.77

139.15

43.30

37.95

5

168.51

135.15

45.96

36.96

9

222.40

191.14

60.66

52.13

บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษา
6.1 Light response curve ของโกงกางใบใหญ่
Quantum yield และ light saturation point ของโกงกางใบใหญ่ในทุกแปลงปลูกทัง้ 2
ฤดูกาลมีคา่ ใกล้ เคียงกัน โดย quantum yield มีคา่ อยู่ในช่วง 0.043-0.047 และ light saturation
point มีคา่ อยู่ในช่วง 846-928 μmol m-2s-1 สําหรับ light compensation point และอัตราการ
หายใจในฤดูแล้ งมีคา่ สูงกว่าฤดูฝน ซึง่ เป็ นผลมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศและความ
เค็มของนํ ้าในดินระหว่างฤดูกาล กล่าวคืออุณหภูมิอากาศและความเค็มของนํ ้าในดินในฤดูแล้ งสูง
กว่าฤดูฝนทําให้ อตั ราการหายใจเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ light compensation point เพิ่มขึ ้น
6.2 อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงสูงสุดและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสง
ฤดูกาลที่แตกต่างกันทําให้ โกงกางใบใหญ่ทุกแปลงปลูกมีอตั ราการสังเคราะห์ ด้วยแสง
แตกต่างกัน โดยฤดูแล้ งมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดอยู่ในช่วง 11.13-12.88 μmol m-2s-1
ซึ่งน้ อยกว่าฤดูฝนที่มีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดอยู่ในช่วง 12.20-14.11 μmol m-2s-1
เนื่องจากฤดูกาลส่งผลให้ ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ความเค็มของนํ ้าในดินแตกต่างกัน และส่งผล
ต่อปั จจัยอื่นๆ ที่ศกึ ษา ได้ แก่ ค่าการนําที่ปากใบ ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใน
เซลล์ อัตราการคายนํ ้า ปริ มาณไนโตรเจนในใบ ปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ และความหนาของ
ชัน้ mesophyll โดยความเค็มของนํ ้าในดินที่เพิ่มขึ ้นในฤดูแล้ ง ส่งผลให้ คา่ การนําที่ปากใบลดลง ซึง่
ค่าการนํ าที่ ปากใบที่ลดลงนี ส้ ัมพันธ์ ในทางเดียวกับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ภายในเซลล์ และอัตราการคายนํ ้า นอกจากนี ้ความเค็มของนํ ้าในดินยังส่งผลให้ ปริ มาณไนโตรเจน
และความหนาของชัน้ mesophyll ลดลงและส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ
ทําให้ อตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง
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อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ ว ยแสงของโกงกางใบใหญ่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ปั จ จัย ที่ ศึก ษา
แตกต่างกันในแต่ละแปลงปลูก โดยปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสงคือ ค่าการนําที่
ปากใบ ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ อัตราการคายนํ ้า ปริ มาณไนโตรเจน
ในใบ ปริ มาณคลอไรด์ไอออนในใบ ความหนาของชัน้ mesophyll และความเค็มของนํ ้าในดิน ซึ่ง
ปั จจัยภายในของพืชที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สดุ คือ ค่าการนําที่ปากใบ และ
ปริ มาณไนโตรเจนในใบ เนื่ องจากพบว่ามีความสัมพันธ์ กับการสังเคราะห์ ด้วยแสงของโกงกาง
ใบใหญ่ในทุกแปลงปลูก สําหรับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สดุ
คือ ความเค็มของนํ ้าในดิน
6.3 ผลผลิตจากการสังเคราะห์ ด้วยแสงของแปลงปลูกโกงกางใบใหญ่
แปลงปลูกโกงกางใบใหญ่มีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ ้นเมื่อแปลงปลูกมี
อายุมากขึ ้น ซึ่งในฤดูฝนมีแนวโน้ มของผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่าฤดูแล้ ง โดย
ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในฤดูฝนมีคา่ อยู่ในช่วง 55.17-222.40 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
ต่อเฮกแตร์ ตอ่ ปี และฤดูแล้ งมีคา่ อยูใ่ นช่วง 41.99-191.14 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ เฮกแตร์ ตอ่ ปี
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การวิเคราะห์ เนือ้ ดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer method)
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
1. Sedimental cylinder
2. Dispersing apparatus
3. Hydrometer
4. Thermometer
5. Plunger
6. Beaker 125 มิลลิลติ ร
7. Wash bottle
8. นาฬกิ าจับเวลา
สารเคมี
1. สารละลาย Calgon 5% เตรี ยมโดยละลาย Sodium hexameta phosphate 50 กรัม และ
Sodium carbonate 8.3 กรัม ในนํ ้ากลัน่ 1 ลิตร
2. Amyl alcohol
วิธีวิเคราะห์
ชัง่ ดิน (ที่ผ่านการร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร) หนัก 50 กรัม ใส่ Beaker 125
มิลลิลิตร แล้ วเติมสารละลาย Calgon 5% 100 มิลลิลิตร แช่ทิ ้งไว้ ค้างคืน ถ่ายสารละลายดินลงไป
ใน Dispersion cup ใช้ ขวดฉีดนํ ้าล้ างเอาดินที่ติดใน Beaker ให้ หมด แล้ วปั่ น 3 นาที ถ่าย
สารละลายดินที่ปั่นแล้ วลงใน Sedimentation cylinder ล้ างดินที่อยู่ใน Cup ให้ หมดด้ วยขวดฉีด
นํ ้า เติมนํ ้ากลัน่ ลงไปจนถึงขีดล่างของ Cylinder (1130 มิลลิลิตร) โดยในขณะนี ้มี Hydrometer
ลอยอยู่ด้วย เอา Hydrometer ออกแล้ วใช้ Plunger กวนให้ ได้ สารแขวนลอยดินที่สมบูรณ์อีกครัง้
หนึ่ง ใช้ เวลากวนประมาณ 1 นาที (ในขณะนี ้ถ้ ามีฟองเกิดขึ ้นมากให้ กําจัดฟองโดยหยด Amyl
alcohol 2-3 หยด จนหมดฟอง) จากนันค่
้ อยๆ หย่อน Hydrometer ลงไป อ่านค่าบนก้ าน
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วิธีการคํานวณ
สมมุตใิ ห้ Rs 40s = กลุม่ อนุภาคดินตะกอน + กลุม่ อนุภาคดินเหนียว กรัม/ลิตร
จะได้ Rs 40s = [Rt 40s + 0.36(t 40s–20)] + [Cr 40s + 0.5(r 40s–20)] ------------------------ (1)
สมมุตใิ ห้ Rs 2h = กลุม่ อนุภาคดินเหนียว กรัม/ลิตร
จะได้ Rs 2h = [Rt 2h + 0.36(t 2h-20)] – [Cr 2h+0.5(r 2h-20)] -----------------------------------(2)
กลุม่ อนุภาคดินตะกอน = (1) – (2) กรัม/ลิตร ------------------------------------------------------------(3)
กลุม่ อนุภาคดินทราย = 50 – (1) กรัม/ลิตร --------------------------------------------------------------(4)
เนื่องจากสารละลายดิน 1130 มิลลิลติ ร ได้ จากดิน 50 กรัม
ดังนัน้ % ของดินเหนียว = 2 x (2)
% ของดินร่วน = 2 x (3)
% ของดินทราย = 2 x (4)
นําเปอร์ เซ็นต์ที่ได้ อา่ นชื่อลักษณะเนื ้อดินจากแผนภาพสามเหลี่ยมจําแนกชนิดดิน
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การวิเคราะห์ หาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Walley-Black method)
อุปกรณ์
1. Erlenmeyer flask 250 มิลลิลติ ร
2. Pipette
3. Analytical Balance
4. Buret
5. Cylinder 100 มิลลิลติ ร
สารเคมี
1. สารละลาย Standard 1.0 K2Cr2O7
2. กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4)
3. สารละลาย Ferrous Ammonium Sulfate (FAS) 0.5 นอร์ มอล
4. O-phosphoric acid
5. Diphenylamine indicator
6. ของแข็ง NaF
วิธีเตรี ยมสารเคมี
1. Standard 1.0 K2Cr2O7: ละลาย K2Cr2O7 (A.R.grade) 49.04 กรัม ที่ผ่านการอบที่ 105
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ในนํ ้ากลัน่ แล้ วปรับปริมาตรเป็ น 1 ลิตร ด้ วยนํ ้ากลัน่
2. กรดซัลฟิ วริ กเข้ มข้ น: กรด H2SO4 (A.R. grade) ที่มีความเข้ มข้ นไม่ตํ่ากว่า 96% (ถ้ าดินมี
Cl- สูง เช่น ดินเค็มให้ เติม Ag2SO4 ในอัตรา 15 กรัมต่อลิตร ในสารละลายกรด H2SO4 ด้ วย เพื่อ
ป้องกันการ interfere จาก Cl-)
3. Diphenylamine indicator: ชัง่ Diphenylamine 0.5 กรัม ละลายในนํ ้ากลัน่ 20 มิลลิลิตร
เติม H2SO4 เข้ มข้ น 100 มิลลิลติ ร

117

4. สารละลาย Ferrous Ammonium Sulfate (FAS) 0.5 นอร์ มอล: (Fe(NH4).(SO4)2.6H2O
196.1 กรัม ในนํ ้ากลัน่ 800 มิลลิลิตร ที่มีกรด H2SO4 เข้ มข้ นอยู่ 20 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรเป็ น 1
ลิตร ด้ วยนํ ้ากลัน่ เก็บไว้ ในขวดสีนํ ้าตาล
5. O-phosphoric acid: ความเข้ มข้ นไม่น้อยกว่า 85%
6. ของแข็ง NaF
วิธีวิเคราะห์
1. ชัง่ ดิน 1 กรัม (ปริ มาณตัวอย่างอาจลดลงได้ ตามความเหมาะสม ถ้ าดินนันมี
้ ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุสงู ) ใส่ใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม Standard K2Cr2O7 1.0 นอร์
มอล 10 มิลลิลิตร โดย H2SO4 เข้ มข้ น 20 มิลลิลิตร พยายามให้ กรดไหลลงข้ าง flask ให้ ชะล้ าง
ตัวอย่างลง flask ให้ หมด เพื่อป้องกันไม่ให้ เม็ดดินเกาะอยูต่ ามข้ าง flask เขย่าให้ เข้ ากันดีประมาณ
1 นาที ตังทิ
้ ้งไว้ จนสารละลายเย็นเท่าอุณหภูมิห้อง
2. เติมนํ ้ากลัน่ 100 มิลลิลิตร ทิ ้งไว้ ให้ เย็น เติมอินดิเคเตอร์ ประมาณ 3-4 หยด เข้ าอีกครัง้ จน
เข้ ากันดี สีของสารละลายจะเป็ นสีมว่ งปนนํ ้าเงิน (ถ้ าเป็ นสีเขียวแสดงว่ามีปริ มาณอินทรี ยวัตถุมาก
เกินไป ต้ องทําใหม่โดยชัง่ ตัวอย่างดินให้ น้อยลง
3. ไตเตรตด้ วย FAS 0.5 นอร์ มอล ที่จดุ end point สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสีม่วงแกม
นํ ้าเงิน
4. ทํา blank เปรี ยบเทียบทุกครัง้
วิธีคํานวณ
% organic matter (O.M.) = 10 x (B-S) x
B

0.6716

xN

นํ ้าหนักดิน (กรัม)

B

=

ปริมาณ FAS ที่ใช้ ในการไตเตรต blank

S

=

ปริ มาณ FAS ที่ใช้ ในการไตเตรตตัวอย่าง

N

=

ความเข้ มข้ นของ K2Cr2O7 (ในกรณที่ความเข้ มข้ นไม่ใช่ 1.0
นอร์ มอล)
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คําแนะนํา
1. เนื่องจากการเตรี ยม Standard K2Cr2O7 1.0 นอร์ มอล มักเตรี ยมคราวละมากๆ ดังนัน้
normality ของ standard จะไม่เท่ากับ 1.0 นอร์ มอล ในกรณีเช่นนี ้ควรเตรี ยม Standard K2Cr2O7
ที่แน่นอน 100 มิลลิลติ ร เพื่อเอาไปหา normality ที่แท้ จริ งของ สารละลาย K2Cr2O7
2. การชัง่ ตัวอย่างดิน ถ้ าดินนันมี
้ สีดํา ควรชัง่ ดินปริ มาณน้ อยลง แต่ถ้าเป็ นดินทรายควรชัง่
ปริมาณเพิ่มขึ ้น และนํ ้าหนักดินที่ชงั่ ต้ องแน่นอน
3.

ปริ มาณ K2Cr2O7 ที่ ใช้ ต้องเป็ นค่าที่แน่นอน เนื่องจาก K2Cr2O7 ในกรดเป็ น strength

oxidizing agent ทําหน้ าที่ oxidizable ให้ เป็ น CO2 แล้ วไตเตรตด้ วย (Fe(NH4).(SO4)2.6H2O เพื่อ
หาปริ มาณที่ใช้ ไปในการทําปฏิกิริยาของ oxidizing agent
4. เติม O-phosphoric acid เพื่อเวลาไตเตรตจะเห็นสีได้ ชดั ขึ ้น
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การวิเคราะห์ ปริมาณคลอไรด์ ในพืชโดยวิธี silver titration
สารเคมีและอุปกรณ์
1. กรดอะซีตกิ (CH3COOH) ความเข้ มข้ น 10%
2. สารละลายโพแทสเซียมโครเมต (K2CrO4) ความเข้ มข้ น 1%
สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 1 กรัม ในนํ ้ากลัน่ แล้ วปรับปริมาตร 100 มิลลิลติ ร
3. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้ มข้ น 0.1 นอร์ มาล
3.1 ทําโซเดียมคลอไรด์ให้ แห้ งในเดสซิเคเตอร์
3.2 ละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.5844 กรัม ในนํ ้ากลัน่ แล้ วปรับปริ มาตรเป็ น 100
มิลลิลติ ร
4. สารละลายซิลเวอร์ ไนเตรตมาตรฐานความเข้ มข้ น 0.02

นอร์ มาล : ละลาย AgNO3

0.3397 กรัม ในนํ ้ากลัน่ แล้ วปรับปริมาตรเป็ น 100 มิลลิลติ ร

วิธีวิเคราะห์
1. บดตัวอย่างพืช
2. เผาให้ เป็ นเถ้ าที่อณ
ุ หภูมิ 500 องศาเซลเซียส
3. หยดสารละลายกรดอะซีติกลงในสารละลายตัวอย่างพืช จนกระทัง่ สารละลายมี pH
ประมาณ 7 (ถ้ าปรับ pH แล้ วเป็ นกรดมากเกินไปให้ ใช้ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์ บอเนต;
NaHCO3 )
4. หยดสารละลายโพรแทสเซียมโครเมต (K2CrO4) 5 หยด
5. ไตเตรตด้ วยสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรตมาตรฐาน(AgNO3) จนกระทั่งเกิ ดตะกอนสี
นํ ้าตาลแดง
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การคํานวณ
ปริ มาตรคลอไรด์ในตัวอย่างพืช (%) = V x N x0.0355 x 100
W
V = ปริ มาตรสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรตมาตรฐานที่ใช้ ไตเตรตตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
N = ความเข้ มข้ นสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรตมาตรฐานที่ใช้ ไตเตรตตัวอย่าง (นอร์ มาล)
W = นํ ้าหนักตัวอย่างพืช (กรัม)

121

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา
สํา เร็ จ การศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย นดัด ดรุ ณี จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ในปี
การศึกษา 2547 สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี การศึกษา 2551 โดยได้ รับทุน
โครงการพัฒนากํ าลังคนด้ านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย) และเข้ า
ศึกษาต่อด้ วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้ านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย) ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาพฤกษศาสตร์ ภาควิ ช าพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2552

