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บทคัดย่อ
สภาพแวดล้อมในเขตเมืองส่งผลให้พชื มีการตอบสนองแตกต่างจากพืชในถิน่ อาศัยเดิม งานวิจยั นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ด-ปิ ดปากใบในรอบวันทีต่ อบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง ณ อุทยาน 100
ปี จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยคัด เลือ กพรรณไม้ท่ีมีดชั นีค่ า ความสาคัญ มากที่สุด 5 อัน ดับ คือ พะยูง
(Dalbergia cochinchinensis) ปี บ (Millingtonia hortensis) ชมพู พ ั น ธุ์ ทิ พ ย์ ( Tabebuia rosea) จามจุ รี
(Samanea saman) และยางนา (Dipterocarpus alatus) ตามลาดับ วัด ค่ า การชัก น าการเปิ ด ปากใบทุก 2
ชัวโมง
่ ในช่วงเวลา 07:00-17:00 น. ในฤดูแล้ง (เมษายน-พฤษภาคม) และในฤดูฝน (สิงหาคม-กันยายน) โดย
วัดซ้า 3 วัน ในแต่ละฤดูกาล ผลการวิจยั พบว่าการเปิ ดปากใบของพรรณไม้ทุกชนิดจะคล้ายคลึงกันทัง้ 2 ฤดู
โดยปากใบจะเปิ ดมากในช่วงเช้าและลดลงในช่วงบ่าย และมีการเปิ ดปากใบในฤดูฝนสูงกว่าฤดูแล้งอย่างมี
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นัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (p < 0.0001) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการชักนาการเปิ ดปากใบกับค่าความแตกต่างของ
ไอน้าระหว่างใบและอากาศ (leaf-to-air vapor pressure deficit, LAVPD) ของพรรณไม้สว่ นใหญ่เป็ นไปในทาง
ผกผันเชิงเส้น กล่าวคือ ปากใบจะปิ ดเมื่อมีแรงดึงการคายน้าสูง โดยความชันของเส้นความสัมพันธ์ของพรรณ
ไม้แต่ ละชนิดในแต่ ละฤดูกาลมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.0001) ในฤดูแล้ง ค่า
LAVPD สูงกว่าฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ในฤดูฝน พบเส้นความชันเป็ นในเชิงบวกในไม้เกือบทุกชนิด ยกเว้นยาง
นาทีพ่ บว่าค่า LAVPD ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปิ ดปิ ดปากใบ การศึกษานี้เหมาะสาหรับคัดเลือกพรรณไม้มา
ปลูกในสภาพอากาศเขตเมือง ควรเลือกชนิดทีม่ กี ารตอบสนองต่อสภาพอากาศและการปรับตัวได้ดี เพื่อการ
ให้บริการทางสิง่ แวดล้อมได้ดี
คาสาคัญ : การเปิ ดปากใบในรอบวัน; ความแตกต่างของไอน้าระหว่างใบและอากาศ; ไม้ในเขตเมือง

Abstract
Urban environments are different from those in native habitats of tree species resulting in the
different responses to those conditions. This study focused on characterizing the responses of tree
species to urban environments at the Chulalongkorn University Centenary Park by measuring leaf
stomatal conductance of five tree species with the most important value index species (IVI) including
Dalbergia cochinchinensis, Millingtonia hortensis, Tabebuia rosea, Samanea saman, and Dipterocarpus
alatus. The stomatal conductance was measured every 2 hours from 07:00 am to 05:00 pm in the dry
season (April-May, 2018) and the rainy season (August-September, 2018), each with three replicates
( days) . The diurnal patterns of stomatal conductance of all species were similar in both seasons,
increasing in the early morning and gradually decreasing in the afternoon. Stomatal conductance in
the rainy season was significantly higher than that in the summer season (p < 0.0001). In most species,
the relationships between the stomatal conductance and leaf- to- air vapor pressure deficit ( LAVPD)
were inversely linear, indicating stomatal closure at high transpirational gradients. The slope of the
linear relationship in each species was significantly different across seasons (p < 0.0001). LAVPD value
in the summer season was higher than that in the rainy season, resulting in steeper slopes in S.
saman, D. cochinchinensis and M. hortensis. However, in the rainy season, the slopes were positive
in all species, except D. cochinchinensis which had no relationship between LAVPD and stomatal
conductance. This study is suitable for the selection of plants to be planted in urban environments. It
is suggested to select the type that has a good response and adaptation for good ecosystem service.
Keywords: diurnal stomatal conductance; leaf-to-air vapor pressure deficit; urban tree

1. คานา

โดยรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเพื่อสร้างอาหาร
และในขณะเดี ย วกั น เกิ ด การสู ญ เสี ย น้ าจาก
กระบวนการคายน้ า ซึ่ง พืช จะควบคุ ม ระดับ น้ า
ภายในต้ น พืช ผ่ า นทางปากใบ เพื่อ ให้เ กิด ความ

การเปิ ด-ปิ ดปากใบของพืชเป็ นกระบวนการ
ทีส่ าคัญในการสร้างอาหารของพืช เกิดขึน้ ทีป่ ากใบ
(stomata) ซึ่งทาหน้าที่หลักในการแลกเปลี่ยนก๊าซ
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สมดุล และส่งเสริมการเติบโตให้เป็ นปกติ โดยค่า
การชักนาการเปิ ดปากใบ (stomatal conductance)
เกิด จากปั จ จัย ภายในพืชเอง และปั จ จัย ภายนอก
โดยปั จจัยภายใน เช่น ชนิดของพรรณไม้เอง โดย
พรรณไม้ในป่ าดิบแล้งทีไ่ ม่ผลัดใบจะมีค่าชักนาการ
เปิ ดปากใบและอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงต่ ากว่า
ชนิ ด ชนิ ด ที่ผ ลัด ใบ (Choat et al., 2005; Ishida et
al. , 2006; Tor- ngern and Puangchit, 2018)
จานวนของปากใบทีม่ ากจะส่งผลให้มกี ารชักนาการ
เปิ ดปากใบที่มาก อีกทัง้ อายุของใบที่มากและใกล้
ร่วงส่งผลให้การเปิ ดปากใบจะลดลง (Salisbury and
Ross, 1985) และปั จ จัย ภายนอก ได้แ ก่ น้ า ซึ่ง มี
ส่วนควบคุมการเปิ ดปากใบ ถ้าในใบพืชมีน้ ามาก
การแพร่เข้าสู่เซลล์คุมมากทาให้แรงดันเต่งเพิม่ ขึน้
ปากใบจะเปิ ด เมื่อ พืช ขาดน้ า เซลล์คุ ม จะสูญ เสีย
แรงดันเต่งปากใบจะปิ ด การควบคุมนี้เป็ นผลมาจาก
พลังงานศักย์ของน้ า (water potential) ในใบ ถ้ามี
ค่ า ติด ลบปากใบจะปิ ดทาให้พืชปลอดภัยจากการ
สูญเสียน้ าในสภาวะขาดแคลนน้า (วิไลภรณ์ , 2556)
ความเข้ ม ข้น ของคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นเซลล์
(intercellular carbon dioxide, Ci) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ควบคุมการเปิ ดของปากใบ ถ้าปริมาณคาร์บอนได
ออกไซด์ในเซลล์ต่ า เพราะถู กดึงไปใช้ในกระบวน
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปากใบจะเปิ ด ถ้าปริมาณ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นเซลล์ ม ากปากใบจะปิ ด
(William, 1995) อุณหภูมใิ บทีส่ งู เกินไปทาให้ค วาม
ชื้น สัม พัท ธ์ใ นอากาศลดลงน้ า จะระเหยออกจาก
ปากใบเพิ่ม ขึ้น พืช จะปิ ด ปากใบเพื่อ ลดการสูญ
เสีย น้ า นอกจากนี้ปากใบจะเปิ ดเมื่อมีแสงและปิ ด
เมื่ออยู่ในทีม่ ดื โดยเซลล์คุมของปากใบทีไ่ ด้รบั แสง
ที่เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เซลล์เต่งปากใบพืชเปิ ด สาร
ควบคุมการเติบโต เช่น กรดแอบไซซิก (abscisic
acid, ABA) จะผลิต ขึ้น ที่ร ากในกรณี ท่ีพืช ขาดน้ า
และส่ ง ไปที่ป ากใบ ท าให้ป ากใบปิ ด เพื่อ ป้ อ งกัน
อัน ตรายจากสภาพแล้ง ซึ่ง เกิด การตอบสนองที่

รวดเร็วและเมื่อพืชได้รบั น้ าจะหยุดสร้างกรดนี้ทนั ที
และปากใบพืชจะเปิ ด (วิไลภรณ์, 2556)
บริเ วณเขตเมือ งสภาวะอากาศที่เ ป็ น พิษ
จากปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซคาร์ บ อนได
ออกไซด์ในอากาศทีม่ าก เนื่องจากการอยู่อาศัยและ
การจราจรที่แอดอัด นอกจากนี้ยงั มีปัญหาในเรื่อง
ความร้อนทีแ่ ผ่ลงมาจากรังสีดวงอาทิตย์และสะท้อน
กลับ ไปมาภายในอาคารและสิ่ง ก่ อ สร้า งในเมือ ง
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะแห่งความร้อน นาไปสู่
สภาวะเครียดของต้นไม้ในเขตเมือง ซึง่ อุทยาน 100
ปี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เป็ น สวนสาธารณะที่
ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และบริเวณโดยรอบ
ประกอบด้ว ยชุ ม ชนและการใช้ป ระโยชน์ พ้ืน ที่ท่ี
แออัด ซึ่ง สามารถเป็ น ตัวแทนของสภาพแวดล้อม
เขตเมืองในการศึกษาครัง้ นี้ โดย Kjelgren และคณะ
(2013) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ใ นการใช้น้ า และการ
ตอนสนองต่อความแห้งแล้งของพืชเขตร้อนในเขต
เมืองทีบ่ ริเวณริมทางของกรุงเทพมหานคร ในพืช 3
ชนิ ด คือ Pterocarpus indicus, Swietenia macrophylla และ Lagerstroemia loudonii พบว่าพืชทัง้ 3
ชนิด มีอตั ราการเปิ ดปากใบ การคายน้ า และการ
สังเคราะห์ด้วยแสงลดลง เพื่อชะลอการดูดน้ าของ
รากใต้ดิน เมื่อ อยู่ใ นเขตเมือ ง การใช้น้ า ของพืช มี
ความสัมพันธ์กบั ศักย์ของน้ าในดินกับพืชและศักย์
ของน้ าในพืชกับปากใบ ถ้ามีความต่างศักย์ระหว่าง
ความชืน้ ในบรรยากาศกับน้ าในใบมากจะทาให้เกิด
การคายน้ าและสูญเสียน้ ามาก เมื่อพืชขาดน้ าพืชจะ
ลดการใช้น้ าลง จนเมื่อศักย์ของน้ าในดินลดน้อยลง
ถึงจุดทีพ่ ชื ดึงไปใช้ได้น้อยปากใบจะค่อย ๆ ปิ ด เพื่อ
ลดการสูญเสียน้ า โดยสภาพอากาศเป็ นแรงขับให้
พืช เกิด การคายน้ าออกทางปากใบ สภาพอากาศ
ต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ มีผลต่อ
การเปิ ด-ปิ ดปากใบของพืช (สุนทรี, 2535) รวมถึง
ความเข้ม แสง ก็ส่ง ผลต่ อ การปิ ด ปากใบพืช จาก
การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
388
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ของพันธุไ์ ม้ยนื ต้นทีป่ ลูกริมถนน พบว่าค่าความเข้ม
แสงที่สูงส่งผลให้ระดับอุณหภูมิในใบสูง พืชจะลด
การสูญเสียน้าโดยการปิ ดปากใบ ซึง่ ลดการแพร่ของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้ บรรยากาศ อันเป็ น
วัตถุ ดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ทาให้อตั ราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงต่า (ทัศวรรณ, 2548)
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลาในแต่ ละฤดูกาลและแม้แต่ ในรายวันซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการเปิ ดของปากใบ การเปิ ดของปากใบ
ในช่ ว งฤดู ฝ นมีค่ า สู ง กว่ า ช่ ว งฤดู ร้ อ นอย่ า งมีนั ย
สาคัญทางสถิติ (วัลยา, 2543) การศึกษาการตอบ
สนองของต้นไม้ในเขตเมืองในรอบวันนัน้ ยังมีอยู่ไม่
มาก จึงเป็ นที่มาของการศึกษาการเปิ ดปากใบใน
รอบวันของพรรณไม้ท่ตี อบสนองต่อสภาวะอากาศ
ในเขตเมือ งบริเ วณอุ ท ยาน 100 ปี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในแต่ละฤดูกาล โดยนาข้อมูลที่ได้มา
บริหารจัดการเกีย่ วกับประสิทธิภาพการให้น้าแก่พชื
ในสวนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อทางสวน และใช้ในการ
แนะนาและจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิง่ แวดล้ อม
ในเขตเมืองต่อไป

Figure 1 (a) Monthly weather at Chulalongkorn
Century Park in 2018. Temperature
(Temp, ºC), relative humidity (RH, %),
and vapor pressure deficit (VPD, kPa)
are represented by dotted, solid, and
short- dash lines, respectively. The
grey-vertical solid line represented the
duration of data measurements in the
summer ( April to May) and the rainy
(August to September) season.
(b) Average temperature (lines) and
vapor pressure deficit ( VPD; bars)
over the period of the day in 2- hour
interval from 7 am to 5 pm at
Chulalongkorn University Centenary
Park. Different letters above each line
and each bar represent statistical
difference among the mean
temperature and vapor pressure
deficit of 5 species and 2 seasons at
the significant level of 0.05.

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 พืน้ ที่ศึกษา
อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั ง้ อยู่ บ ริ เ วณซอยจุ ฬ าลงกรณ์ 5 ระหว่ า งซอย
จุ ฬ าลงกรณ์ 9 กับ ถนนบรรทัด ทอง ในพื้น ที่สวน
หลวง-สามย่ า น เชื่อ มต่ อ กับ แนวแกนกลางของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่
ลักษณะสภาพอากาศของพื้นที่ในรอบ 1 ปี (เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) จากข้อมูล
สถานีตรวจวัดอากาศสามารถสรุปสภาพภูมอิ ากาศ
ทัวไปดั
่ งแสดงใน Figure 1
อุ ณ หภู มิ ความชื้น สัม พัน ธ์ และความ
ต่ า งของความดัน ไอน้ า (vapor pressure deficit)
เฉลีย่ รายปี เท่ากับ 28.9 องศาเซลเซียส ร้อยละ 84
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และ 0.64 กิโลปาสคาล ตามลาดับ โดยช่วงฤดูแล้ง
ค่าเฉลีย่ อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และค่าความต่าง
ของความดัน ไอน้ า เท่ า กับ 29.2 องศาเซลเซีย ส
ร้ อ ยละ 83 และ 0.68 กิ โ ลปาสคาล ตามล าดับ
ในช่วงฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
และค่ า ความต่ า งของความดัน ไอน้ า เท่ า กับ 28.6
องศาเซลเซียส ร้อยละ 85 และ 0.60 กิโลปาสคาล
ตามลาดับ
2.2 การสารวจพรรณไม้ในพืน้ ที่
สารวจพรรณไม้ทุกต้นทีม่ ขี นาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางเพีย งอกมากกว่ า 4.5 เซนติ เ มตร ใน
บริเ วณอุ ท ยาน 100 ปี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย
พบพรรณไม้ ท ั ง้ สิ้ น 46 ชนิ ด จ านวน 698 ต้ น
(ส ารวจ ณ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561) จากนั ้น
ค า น ว ณ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง พ รรณพื ช
(important value index, IVI) โดยเป็ น ค่ า รวมของ
ความหนาแน่ นและพืน้ ทีห่ น้าตัดของพรรณไม้แต่ละ
ชนิด มีผลรวมของทุกชนิดเท่ากับ 200 โดยค่าดัชนี
ความสาคัญของชนิดพรรณ A สามารถหาได้จาก
สมการ IVIA = RDA + RDoA (อุทิศ, 2542) โดยที่
RDA คือ ค่าความหนาแน่ นสัมพัทธ์ของชนิดพรรณ
A และ RDoA คื อ ค่ า ความเด่ น สัม พัท ธ์ ข องชนิ ด
พรรณ A โดยพรรณไม้ทม่ี คี วามเด่นสูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ปี บ
(Millingtonia hortensis) ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ (Tabebuia
rosea) จามจุ รี (Samanea saman) และยางนา
(Dipterocarpus alatus) ซึ่ง มีค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ
ร้ อ ยละ 41.02, 22.17, 21.05, 17.04 และ 11.55
ตามลาดับ ซึ่งรวมทัง้ 5 ชนิด แล้วมีค่าดัชนีความ
สาคัญมากเกินครึ่งหนึ่งของผลรวมค่าความสาคัญ
(ร้อยละ 56) ดังนัน้ จึงเลือกพรรณไม้ทงั ้ 5 ชนิด เป็ น
ตัวแทนในการศึกษาการตอบสนองของพรรณไม้ต่อ
สภาพอากาศในรอบวัน
2.3 การวัดค่าการชักนาการเปิ ดปากใบ
ในรอบวันในแต่ละฤดูกาล

พรรณไม้ทม่ี คี ่าดัชนีความสาคัญสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่ พะยูง ปี บ ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ จามจุรี
และยางนา น ามาศึก ษาค่ า ชัก น าการเปิ ด ปากใบ
โดยสุ่มเลือกตัวอย่างต้นไม้ท่มี คี วามสมบูรณ์ ชนิด
ละ 5 ต้น และในแต่ละต้นสุ่มตัวอย่างใบที่โตเต็มที่
ไม่ อ่ อ นหรือ แก่ จ นเกิน ไป เป็ น ใบที่ส มบูร ณ์ ไม่ มี
ร่องรอยเข้าทาลายของโรคหรือแมลง เป็ นใบในคู่ท่ี
2 หรือ 3 จากยอด จานวน 3 ใบ เพื่อวัดค่าการชัก
นาการเปิ ดปากใบด้วยเครื่อง leaf porometer (รุ่น
SC-1 ยี่ห้อ Decagon Device, USA.) พร้อม ๆ กับ
การวัดอุณหภูมใิ บด้วยเครื่องวัดอุณหภูมอิ นิ ฟาเรด
(infrared thermometer รุ่น LEGA LT-760GX) โดย
วัดทุก ๆ 2 ชัวโมง
่
ตัง้ แต่เวลา 07:00 ถึง 17:00 น.
เพื่อศึกษาการตอบสนองในรอบวันโดยสุ่ม จานวน
3 วั น ใน 2 ฤดู ก าล คื อ ฤดู แ ล้ ง ในช่ ว งเดื อ น
เมษายน-พฤษภาคม และฤดู ฝ นในช่ ว งเดื อ น
สิงหาคม-กันยายน เพื่อเป็ นตัวแทนของการศึกษา
ในรอบปี
2.4 การวัดค่าสภาพอากาศในเขตเมือง
ข้อ มู ล สภาพแวดล้ อ มในบริเ วณพื้ น ที่
ศึกษามาจากสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตัง้ ภายใน
บริเ วณอุ ท ยานฯ โดยการเก็บข้อ มูลอัตโนมัติของ
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในอากาศทุก ๆ 10 นาที เพื่อ
นามาคานวณค่าความแตกต่างของไอน้ าระหว่างใบ
และอากาศ ( leaf-to-air vapor pressure deficit,
LAVPD) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความจาเพาะของ
แรงดึงน้ าในอากาศและใบพืชแต่ละชนิด เนื่องจาก
เป็ นการคานวณแรงดันไอน้าในใบ (vapor pressure
in a leaf, eleaf) ที่ไ ด้ จ ากการวัด อุ ณ หภู มิใ บ และ
แรงดันไอน้ าในอากาศ (vapor pressure in the air,
eair) โดยค่ า LAVPD ที่มีค่ า มาก หมายถึง ความ
แตกต่างระหว่างปริมาณไอน้ าในใบและอากาศมีค่า
สูง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การเปิ ด ปากใบเพื่อ คายน้ า
เนื่ อ งจากมีค วามแตกต่ า งของไอน้ า สูง โดยการ
คานวณอธิบายได้ดงั นี้ (Buck, 1981)
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LAVPD = eleaf - eair หน่วย กิโลปาสคาล
โดย eleaf = แรงดันไอน้ าในใบ หน่ วย กิโลปาสคาล
eair = แรงดันไอน้ าในอากาศที่มอี ยู่จริงในขณะนัน้
หน่วย กิโลปาสคาล
แรงดันไอน้ าในใบ (eleaf) คานวณได้จาก
17.502 𝑇
สมการ eleaf =0.61121 exp [240.97+𝑇
] หน่ วย กิโล
ปาสคาล โดย T คือ อุ ณ หภู มิใ บ หน่ ว ย องศา
เซลเซียส และแรงดันไอน้ าในอากาศที่มอี ยู่จริงใน
ขณะนัน้ (eair )
17.502 𝑇
eair = 0.61121 exp [240.97+𝑇
] x RH
หน่ ว ย กิโ ลปาสคาล โดย T คือ อุ ณหภู มิอ ากาศ
หน่วย องศาเซลเซียส และ RH คือ ความชืน้ สัมพัทธ์
ในอากาศ (relative humidity) หน่วย %

tance: แกน Y) ระหว่างฤดูกาลของพรรณไม้แต่ละ
ชนิด เพื่อดูแนวโน้ มการตอบสนองของปากใบต่ อ
สภาพแวดล้อมในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

Figure 2 Average stomatal conductance over
the day in summer season ( black
bar) and rainy season (gray bar) of
Dalbergia conchinchinensis, Dipterocarpus alatus, Millingtonia hortensis,
Samanea saman, and Tabebuia
rosea. Different letters above each
bar represent the statistical difference
among the means of stomatal
conductance of 5 species and 2
seasons at the significant level of
0.05.

3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเ คราะห์ค่ า การชัก น าการเปิ ด ปากใบ
เฉลี่ยในภาพรวมของพรรณไม้แต่ละชนิดในแต่ละ
ฤดูกาล โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี two-way
ANOVA โดยมีปั จ จัย หลัก ได้ แ ก่ ชนิ ด พรรณไม้
(5ชนิด) และฤดูกาล (2 ฤดูกาล) และวิเคราะห์ความ
แตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี least squared method
(LSD) (Figure 2)
3.2 วิเคราะห์ค่าการชักนาการเปิ ดปากใบใน
แต่ละช่วงเวลาในรอบวันของพืชแต่ละชนิด ในแต่ละ
ฤดูกาล โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี two-way
ANOVA โดยมีปั จ จัย หลัก ได้ แ ก่ ชนิ ด พรรณ (5
ชนิ ด ) และช่ ว งเวลาในรอบวัน (5 ช่ ว งเวลา) และ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี least squared
method (LSD) จากนัน้ นาค่าในแต่ละช่วงเวลาของ
แต่ละฤดูกาลมาทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี t-test
(Table 1)
3.3 ค านวณความชัน (slope) ของสมการ
เส้นตรง (linear regression) ระหว่างความแตกต่าง
ของไอน้ าระหว่างใบและอากาศ (LAVPD: แกน X)
และค่ า ชัก น าการเปิ ด ปากใบ (stomatal conduc-

4. ผลการศึกษาและวิ จารณ์
การศึก ษาการเปิ ด ปากใบของพรรณไม้ 5
ชนิ ด ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามส าคั ญ (important value
index, IVI) มากที่สุด 5 อัน ดับ ในอุ ท ยาน 100 ปี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่าปากใบเปิ ดในฤดู
ฝนมากกว่าฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ าและความ
ชืน้ ในอากาศทีม่ มี าก เมื่อน้ าแพร่เข้าสู่เซลล์คุมมาก
แรงดัน เต่ ง เพิ่ ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ ป ากใบพืช เปิ ดมาก
ในทางตรงกันข้ามในสภาวะแห้งแล้ง เซลล์คุมอยู่ใน
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Table 1 Diurnal stomatal conductance in dry and rainy seasons of Dalbergia conchinchinensis,
Dipterocarpus alatus, Millingtonia hortensis, Samanea saman, and Tabebuia rosea at
Chulalongkorn University Centenary park.
Stomatal conductance (mmol/m2s)
p-value for season
Summer
Rainy
07:00-09:00 162.63±40.87jk 282.3±40.86fg
< 0.0001**
l
c
09:00-11:00 149.32±41.78
267.9±55.12
< 0.0001**
m
e
11:00-13:00 121.08±21.86
324.20±37.65
< 0.0001**
Dipterocarpus alatus
13:00-15:00 122.68±25.38m 248.36±56.37h
< 0.0001**
o
fg
15:00-17:00 101.82±16.01 271.82±41.72
< 0.0001**
a
cd
07:00-09:00 435.44±46.46 354.26±41.05
< 0.0001**
b
a
09:00-11:00 382.40±87.75 506.40±50.99
< 0.0001**
11:00-13:00 364.73±40.17b 409.08±53.97b
0.002**
Samanea saman
c
b
13:00-15:00 278.76±30.42 426.31±55.50
< 0.0001**
hi
de
15:00-17:00 198.80±84.80 339.64±52.98
< 0.0001**
07:00-09:00 228.60±40.42ef 178.73±17.46jk
< 0.0001**
cd
gh
09:00-11:00 260.48±37.14 264.24±35.00
< 0.0001**
gh
f
Millingtonia hortensis
11:00-13:00 200.34±33.06
293.51±27.26
< 0.0001**
13:00-15:00 160.79±26.76jk 207.00±45.94i
< 0.0001**
kl
jkl
15:00-17:00 151.43±17.38 172.97±30.02
0.003**
ij
l
07:00-09:00 171.5±18.17
156.32±27.67
0.02*
09:00-11:00 212.75±15.10fg 183.67±22.42j
< 0.0001**
mn
jkl
175.15±18.48
< 0.0001**
Dalbergia cochinchinensis 11:00-13:00 112.39±10.47
o
kl
13:00-15:00 102.47±9.35
157.21±37.00
< 0.0001**
15:00-17:00 85.49±6.28p
99.94±8.36m
< 0.0001**
b
cd
07:00-09:00 350.06±44.73 355.22±43.90
0.68ns
de
b
09:00-11:00 240.98±21.65
404.27±34.60
< 0.0001**
11:00-13:00 192.06±10.27h 415.18±36.90b
< 0.0001**
Tabebuia rosea
j
de
13:00-15:00 166.57±6.85 335.19±50.02
< 0.0001**
no
l
15:00-17:00 106.76±4.58
155.72±19.83
< 0.0001**
Different letters in each column represent statistical difference among the means of stomatal
conductance of the 5 species (from 7 am to 5 pm) at the significant level of 0.05. The p-value in the
last column represents the t- test comparison between the two seasons at the same time of the day.
The “ns” means no statistical difference while “*” means statistical difference at significant level of 0.05
and “**” means statistical difference at significant level of 0.01.
Species

Time

392

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 4 • กรกฎาคม - สิ งหาคม 2562

Thai Journal of Science and Technology

สภาวะขาดน้ า ท าให้เ ซลล์คุ มเหี่ย วปากใบจะแคบ
หรือปิ ดลงเพื่อลดการสูญเสียน้า (วิไลภรณ์, 2556)
เมื่อ พิจ ารณาในแต่ ล ะฤดู พ บว่ า ในฤดู ฝ น
จามจุรมี กี ารเปิ ดปากใบเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ
ชมพูพนั ธุ์ทพิ ย์และยางนา ส่วนในฤดูแล้ง ชนิดที่มี
ค่ า การเปิ ด ปากใบมากที่สุด ยัง คงเป็ น จามจุ รีแ ละ
ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์เช่นเดียวกับในฤดูฝน ในขณะทีย่ าง
นาทีเ่ ปิ ดปากใบเป็ นลาดับ 3 ในฤดูฝนมีการเปิ ดปาก
ใบที่ ต่ าที่ สุ ด ในฤดู แ ล้ ง โดยมี ก ารเปิ ดปากใบ
ใกล้เคียงกับพะยูง ซึง่ โดยรวมแล้วจามจุรมี กี ารเปิ ด
ปากใบมากที่สุดทัง้ ในฤดูแล้งและฤดูฝน เนื่องจาก
จามจุรมี ลี กั ษณะใบทีเ่ รียบ เป็ นชนิดพันธุไ์ ม้ผลัดใบ
(deciduous species) ซึ่ง มีก ารดู ด ซับ คาร์บ อนได
ออกไซด์เพื่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการคายน้า
ในใบที่สูง กว่ า ชนิ ด พัน ธุ์ท่ีไ ม่ ผ ลัด ใบ (evergreen
tree species) คือ ยางนา (Kjelgren et al., 2013)
จามจุรีมีช่อื เรียกทัวไปว่
่ า Rain tree เป็ นไม้โตเร็ว
ต่ า งถิ่น จากทวีป อเมริก าใต้ การศึก ษาการดูด ซับ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องพรรณไม้ ท่ีพ บบริ เ วณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ประดู่บ้าน นนทรี
จามจุรี และหูกวาง พบว่าประดู่บ้านและจามจุ รีมี
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด โดยมีค่า
24.5 และ 20.9 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที
( Suwanmontri et al. , 2013) ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การศึกษาครัง้ นี้ทเ่ี มื่อจามจุรเี ปิ ดปากใบมาก ส่งผล
ให้สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนามาใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มาก โดยค่า
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงทีเ่ พิม่ มากขึน้ นัน้ เป็ นผลมาก
จากการเปิ ดปากใบที่ม าก ซึ่ง ผลที่ไ ด้ เ ป็ นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับการศึกษาลักษณะโครงสร้างใบ
และการแลกเปลีย่ นก๊าซของประดู่ทป่ี ลูกในเขตเมือง
โดย ลดาวัลย์ และสาพิศ (2537) ทีร่ ายงานว่าค่าการ
ชักนาการเปิ ดปากใบมีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
สัง เคราะห์ ด้ ว ยแสงแบบเป็ นเส้น ตรงในทิศ ทาง
เดียวกัน (p < 0.05)

พะยูงเป็ นชนิดที่พบว่ามีการเปิ ดปากใบต่ า
ทีส่ ุดในทัง้ 2 ฤดู ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากพะยูง
เป็ นไม้ท่เี ติบโตช้า สภาพด้านนิเวศที่นามาปลูกใน
เมืองไม่เหมาะสมเนื่องจากปั จจัยแวดล้อมจากัดใน
เรื่องน้ า ความร้อนและความแห้งแล้ง การอัดแน่ น
ของดิน และมลภาวะทางอากาศ เมื่อปั จจัยแวดล้อม
ไม่ เ หมาะสมทัง้ สภาพอากาศ ดิ น ลัก ษณะภู มิ
ประเทศ การเติบ โตและการขยายพัน ธุ์ไ ด้ในช่วง
ปั จ จัย แวดล้ อ มหนึ่ ง เมื่อ ปั จ จัย ใดน้ อ ยหรือ มาก
เกินไปทาให้พชื ตอบสนองต่อสภาวะเครียด ทาให้
เติบ โตช้าหรือ ตายในที่สุด ตามหลัก ความทนทาน
ทางนิ เ วศวิ ท ยา (ecological amplitude) (อุ ทิ ศ ,
2542)
ส่วนยางนาเป็ นชนิดทีม่ กี ารเปิ ดปากใบสูงใน
ฤดู ฝ น แต่ มีค่ า การเปิ ด ปากใบต่ า ที่สุ ด ในฤดูแ ล้ง
เนื่ อ งจากยางนาเป็ น ไม้ท่ีมีนิ เ วศวิท ยาดัง้ เดิม อยู่
บริ เ วณพื้ น ที่ ชุ่ ม ชื้ น ที่ ร าบตามริ ม น้ า ต้ อ งการ
ปริมาณความชื้นค่อนข้างสูง เติบโตได้ดใี นช่วงฤดู
ฝน-หนาวและจะชะงักการเติบโตในฤดูแล้ง ค่าการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงเฉลีย่ ในรอบวันเท่ากับ 6.98 มิลลิ
โมล์ต่อตารางเมตรต่อวินาที (ลดาวัลย์ , 2549) ซึ่ง
เป็ น ค่ า ที่ค่ อ นข้า งต่ า เมื่อ เทีย บกับ จามจุ รี ที่ 24.5
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที (Suwanmontri
et al., 2013) ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากใบมีการตอบสนอง
ต่ออุณหภูมขิ องอากาศที่เพิม่ สูงขึน้ โดยการปิ ดปาก
ใบเพื่อลดการสูญเสียน้ าเนื่องจากการคายน้ า ตาม
รายงานของ สาพิ ศ และคณะ (2546) เพื่ อ ให้
สามารถดารงชีพในฤดูแล้ง (วิไลภรณ์ , 2556) การ
เปิ ดปากใบของพรรณไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด ในรอบวัน
(diurnal stomatal conductance) ในแต่ ล ะฤดู ก าล
นัน้ ตอบสนองโดยตรงต่ออุณหภูมิ ความชืน้ และค่า
ความดันไอหรือแรงดึงระเหยน้ า (vapor pressure
deficit, VPD) ในช่วงเช้าอากาศ (07:00-09:00 น.)
อากาศจะมีอุณหภูมติ ่าและความชืน้ สัมพัทธ์สงู แรง
ดึง ระเหยน้ า (VPD) ซึ่ง เป็ น ค่ า ที่บ อกระดับ ความ
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แห้งของอากาศมีค่าต่ าเช่นกันซึ่งเป็ นผลเนื่องจาก
มาจากแสงอาทิตย์ท่ีเริ่มส่องมาในช่วงเช้ายังมีไม่
มากนักต่อมาในช่วงสายถึงบ่าย เมื่อความเข้มแสง
เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้อุณหภูมแิ ละแรงดึงการคายน้ า
สูงขึ้นจนมีค่าสูงที่สุดในช่วง 13:00-15:00 น. และ
เริ่มลดต่ าลงเมื่อเวลา 15:00-17:00 น. ดังแสดงใน
Figure 1 (b) พืชแต่ ละชนิดจะมีการตอบสนองต่ อ
สภาพอากาศที่กล่าวมานี้แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั การ
ควบคุมการเปิ ดปิ ดปากใบของพืช ซึง่ ส่งผลโดยตรง
ต่ อการเจริญ เติบโตของพืชในช่วงฤดูแล้ง จามจุรี
ชมพูพนั ธุ์ทพิ ย์ ปี บ และพะยูงตอบสนองคล้ายคลึง
กัน โดยมีก ารเปิ ด ปากใบมากในช่ ว งเช้า ถึง สาย
ตามลาดับ และค่ อ ย ๆ ปิ ด ปากใบในช่ ว งบ่ายที่มี
อุณหภูมสิ งู ทัง้ นี้เกิดจากการควบคุมของปากใบเพือ่
ลดการสูญเสียน้า ส่วนยางนามีลกั ษณะการเปิ ดปาก
ใ บ ค ง ที่ เ ฉ ลี่ ย ใ นต ลอดทั ้ง วั น โ ดย ไ ม่ มี ค ว า ม
เปลีย่ นแปลงไปตามค่าแรงดึงน้าในรอบวัน
ในช่วงฤดูฝน การเปิ ดปากใบของพรรณไม้
ทัง้ 5 ชนิด มีแนวโน้ มคล้ายคลึงกันโดยมีการเปิ ด
ปากใบสูง ที่สุ ด ในช่ ว งสายไปจนถึง บ่ า ย (09:0013:00 น.) และเปิ ดปากใบลดลงในช่วงหลังจากเวลา
13:00 น. โดยผั น แปรไปตามแรงดึ ง ระเหยน้ า
อุณหภูมิในช่วงเช้าที่ไม่สูงมาก ประกอบกับความ
เข้มแสงทีน่ ้อยส่งผลให้ปากใบเปิ ดน้อย แต่เมื่อความ
เข้มแสงและอุณหภูมเิ พิม่ มากขึน้ ปากใบเปิ ดกว้างไป
ตลอดจนถึงช่วงที่มอี ุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ และปิ ดปากใบ
เมื่ออุณหภูมแิ ละความเข้มแสงสูงเกินทีพ่ ชื ต้องการ
ใช้ใ นกระบวนการสัง เคราะห์ด้วยแสงเพื่อ ลดการ
สูญเสียน้าของพืช การปิ ดของปากใบจะเกิดต่อเนื่อง
ไปตลอดช่วงบ่ายจนกว่าความเข้มแสงและอุณหภูมิ
ลดลง เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเพิม่ ขึน้ ใหม่
ในช่วงเย็นปากใบสามารถเปิ ดตัวได้อกี ครัง้ จะมาก
เพียงใดขึ้นอยู่กบั ความเข้มแสงที่เพียงพอสาหรับ
กระบวนการสัง เคราะห์ด้ว ยแสง จึง สรุ ป ได้ว่ า ใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษาเวลาประมาณ 09:00-11:00 น. เป็ นช่วง

ที่เ หมาะสมต่ อ การเปิ ด ปากใบของพรรณพืช มาก
ที่ สุ ด ในรอบวั น เนื่ องจากมี ค่ า ความเข้ ม แสง
อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ์ทเ่ี หมาะสม
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าพรรณไม้มกี าร
เปิ ดปากใบในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง เนื่องจาก
ในฤดูแล้งมีค่าความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศต่าทาให้คา่
ความต่ า งความดัน ไอระหว่ า งผิ ว ใบกับ อากาศ
(LAVPD) มีค่าเพิม่ สูงขึน้ จึงเกิดการสูญเสียน้ าออก
จากใบมาก เพื่อป้ องกันไม่ให้สญ
ู เสียน้ ามากเกินไป
พืชจึงปิ ดปากใบ การวิเคราะห์ความแตกต่ างทาง
สถิตพิ บว่าพรรณไม้แต่ละชนิดและในแต่ละช่วงเวลา
มีค่ า การชักน าการเปิ ด ปากใบแตกต่ า งกันอย่างมี
นัย สาคัญ ยิ่งทางสถิติ (p < 0.0001) ยกเว้นในช่วง
เช้า (07:00-09:00 น.) ของชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ ทีม่ คี ่าไม่
แตกต่ า งกัน (p > 0.05) (Table 1) ผลของความ
แตกต่างของไอน้าระหว่างใบและอากาศ (leaf-to-air
vapor pressure deficit, LAVPD) เป็ นตัวแปรสาคัญ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อค่าชักนาการเปิ ดปากใบ เนื่องจาก
เป็ นค่าทีแ่ สดงดึงแรงดึงการคายน้าของใบแต่ละชนิด
ทีม่ คี วามแตกต่างกันตามลักษณะการเปิ ดปิ ดปากใบ
(Bunce, 2002) โดยค่ า LAVPD ที่สูง หมายถึง พืช
ชนิดนัน้ มีแรงดึงการคายน้ าที่สูง พืชจะเปิ ดปากใบ
เพื่อคายน้ าสูงหรือหากแรงดึงสูงจนเกินไปพืชอาจ
ปิ ดปากใบเพื่อลดการคายน้ า ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
ท าให้ พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี ก ารตอบสนองต่ อ สภาพ
แวดล้อ มที่แ ตกต่ า งกัน เมื่อ น าค่ า LAVPD มาหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าการชักนาการเปิ ด
ปากใบ Figure 3 พบว่ า ความชัน ของเส้ น แสดง
ความสัม พัน ธ์ ข องพรรณไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะ
ฤดู ก าลมีค วามแตกต่ า งกัน โดยส่ ว นใหญ่ ค วาม
สัม พัน ธ์เ ป็ น ในทางผกผัน นัน่ คือ เมื่อ ค่ า LAVPD
สูงขึน้ ซึง่ หมายถึงแรงดึงการคายน้าสูงขึน้ ปากใบมี
แนวโน้ มที่จะปิ ดเพื่อลดการสูญเสียน้ า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในฤดูแล้งทีค่ ่า LAVPD สูงกว่าในฤดูฝนมาก
ส่ ง ผลให้ ค วามชั น ในฤดู แ ล้ ง มากกว่ า ในฤดู ฝ น
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ยกเว้นในยางนาที่มกี ารตอบสนองเป็ นเส้นตรง ซึ่ง
หมายถึ ง ปากใบควบคุ ม การเปิ ดปิ ดปากใบมี
ประสิทธิภาพต่ า เพราะไม่สามารถปิ ดปากใบเมื่อ
แรงดึงน้าทีส่ งู ได้ ทาให้น้าสูญเสียไปเรื่อย ๆ อย่างไร

ก็ตาม ในส่วนของจามจุรี พะยูง และปี บ ในฤดูฝน
เส้นความชันมีแนวโน้มเป็ นในทางบวก ซึง่ หมายถึง
เมื่อ LAVPD สูง ขึ้น ปากใบมีก ารเปิ ด เพื่อ คายน้ า
มากขึน้ เนื่องมาจากดินมีปริมาณน้าอยู่มาก ส่งผล

Figure 3 Linear regression results of the relationships between stomatal conductance and leaf-to-air
vapor pressure deficit ( LAVPD) of Dalbergia conchinchinensis, Dipterocarpus alatus,
Millingtonia hortensis, Samanea saman, and Tabebuia rosea at Chulalongkorn University
Centenary Park.
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ให้พชื มีน้าใช้อย่างเพียงพอ จึงไม่ตอ้ งปิ ดปากใบเพื่อ
ลดการสูญเสียน้ า จึงเป็ นช่วงสาคัญที่พชื จะรีบเปิ ด
ปากใบเพื่อ สัง เคราะห์ ด้ว ยแสงและเติบ โตอย่ า ง
รวดเร็วในช่วงนี้ ในพืชชนิดที่มกี ารผลัดใบในพื้นที่
แห้งแล้งปากใบจะไวต่อการตอบสนองต่อ LAVPD
สูง พืช จะลดการเปิ ด ปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ า
(Kjelgren et al., 2013) สอดคล้องกับ Bauerle และ
คณะ (2003) ซึ่งอธิบายการปิ ดปากใบพร้อมกับค่า
พลังงานศักย์ของน้ าทีล่ ดลงด้วยค่า LAVPD โดยใบ
ขนาดใหญ่เมื่อได้รบั แสงอาทิตย์ อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้
อย่ า งรวดเร็ว จึง ท าให้ค่ า LAVPD สูง (เนื่ อ งจาก
LAVPD คานวณจากค่าอุณหภูมิของใบ) ส่งผลให้
การคายน้ าสูงตามไปด้วย เมื่อมีการคายน้ ามากพืช
จะตอบสนองด้วยการปิ ดปากใบเพื่อลดการสูญเสีย
น้ า เมื่อปากใบปิ ดภายในใบไม่มนี ้ า มาลดอุณหภูมิ
ส่งผลให้อุณหภูมขิ องใบมีค่าสูงขึน้ ค่า LAVPD จะ
ยิง่ เพิม่ สูงขึน้ เรื่อย ๆ นอกจากนี้ Chaisalee (2000)
ได้ศึกษาการตอบสนองต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
ต่อ LAVPD ของยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) เต็ง (Shorea obtuse) รัง (Shorea siamesis)
และแดง (Xylia xylocarpa) ที่ศึกษาในโรงเพาะชา
คณะวนศาสตร์ พบว่าค่า LAVPD มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการคายน้า และการแลกเปลีย่ นก๊าซของ
ใบ ตลอดจนการควบคุ ม ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปากใบ

การเปิ ดปากใบของยางนาคงที่เฉลีย่ ในตลอดทัง้ วัน
ในฤดูฝนพบว่าจามจุรแี ละชมพูพนั ธุท์ พิ ย์เปิ ดปากใบ
มากที่สุ ด เช่ น กัน รองลงมา คือ ยางนา ปี บ และ
พะยูง รูปแบบการเปิ ดปากใบมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน โดยเปิ ดมากในช่วงสายไปจนถึงบ่าย และเปิ ด
ปากใบลดลงหลังช่วงเวลา 13:00 น. โดยเฉลีย่ แล้ว
ในฤดู ฝ นมีก ารเปิ ด ปากใบของพรรณไม้โ ดยรวม
มากกว่าฤดูแล้ง
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