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ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบพรรณไม้ในระดับไม้ใหญ่ พบชนิดไม้จานวน 21 ชนิด 21 สกุล และ 16 วงศ์
มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ 1,261 ต้นต่อเฮกแตร์ และ 37.55 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ
มีค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener ในระดับปานกลาง (H/= 2.27) ขณะที่ระดับกล้าไม้ บริ เวณป่ าชายหาด
อ่าวมาหยาในภาพรวม พบว่ามีความหลากหลายค่อนข้างต่า (H/= 1.75) แสดงให้เห็นว่าการสื บต่อพันธุ์ในระดับกล้าไม้
เกิดขึ้นได้ไม่ดีนกั พบชนิดกล้าไม้เพียง 11 ชนิด ในด้านความคล้ายคลึงระหว่างสังคมพืชป่ าชายหาดปลอดการรบกวน
(แปลงถาวร) และบริ เวณแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบว่าระดับความคล้ายคลึงมากที่สุดอยูใ่ นระดับไม้ใหญ่ (ร้อย
ละ 53.16) รองลงมาคือ ระดับกล้าไม้ และไม้รุ่น (ร้อยละ 27.65 และ 5.94 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อการตั้งตัวของกล้าไม้มากพอสมคควร ดังนั้นการปิ ดอ่าวมีส่วนช่วยทาให้การตั้งตัวของ
กล้าไม้ป่าชายหาดบริ เวณแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความคล้ายคลึงกับป่ าธรรมชาติสูงมากขึ้น และอาจเติบโตเข้า
สู่ไม้รุ่นในอนาคต
คาสาคัญ: การรบกวน การสื บต่อพันธุ์ ความหลากชนิดพรรณพืช ป่ าชายหาด
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ABSTRACT
Mayah beach forest at Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi National Park, Krabi Province is very popular
for tourists. It has been affected from tourist activities with high impacted on forest community changes, then,
prohibited policy for tour was initiated from May, 2018. Thus, this study aimed to clarify forest structure and species
composition, and tree regeneration after closing Mayah bay. The permanent transect plot, 10 × 100 m, was set up in
the natural forest (less disturbed) and eight temporary plots,10 × 10 m, at nature trails. All of trees (diameter at breast
height, DBH ≥ 4.5 cm) were identified, measured, and recorded position (x,y). In addition, saplings (DBH < 4.5 cm),
and seedling (height < 1.30 m) were counted and identified. The study was done during July to October, 2018.
The results showed the tree species diversity of 21 species, 21 genera, and 16 families was found. The
basal area and stem density were 37.55 m2/ha and 1,261 stem/ha, respectively, while medium diversity based on
Shannon-Winer index was found (H/=2.27). While, low species diversity (H/=1.75) was found (11 species), indicating
low regeneration was detected. The similarity between less disturbed beach forest and often disturbed by tourists at
nature trails showed highest similarity was found in tree stage (53.16 %) and followed by seedling and sapling stage
(27.65 and 5.94 %, respectively). Indicating high impact from tourist activities on forest regeneration, however,
closing Mayah bay had increased seedling regeneration at the nature trails. Then, these seedlings may grow up to the
sapling stage in near future.
Keywords: Beach Forest, Disturbances, Plant Diversity, Regeneration
หนาแน่ น (density) ค่าพื้นที่ เฉลี่ ยต่อต้น (mean area)
ค่ า ความถี่ (frequency) ความเด่ น (dominance) และ
ดัชนี ค่าความสาคัญของพรรณไม้ (Importance value
index, IVI) (Marod and Kutintara, 2009) ร ว ม ถึ ง
พิจารณาการสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้ในป่ าชายหาด
ต า ม ก า ร ก ร ะ จ า ย ต้ น ไ ม้ ใ น แ ต่ ล ะ ข น า ด ชั้ น
เส้น ผ่า ศู นย์ก ลาง (diameter class) เนื่ อ งจากรู ปแบบ
การกระจายสามารถบ่ ง บอกการสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ต าม
ธรรมชาติได้ว่าสามารถรักษาโครงสร้างและการสื บ
ต่อพันธุ์อย่างเป็ นปกติ เมื่ อมี รูปแบบ L-shape หรื อมี
การสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติได้ไม่ดี เมื่อมีรูปแบบ Jshape (Bunyavejchewin et al., 2001) หรื อ อาจอยู่ใน
รู ปของระฆังคว่าหนึ่ งรู ปหรื อมากกว่า (unimodial or
polymodial form) ที่ แ สดงว่า ขาดความต่ อ เนื่ อ งของ
การกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้นความโต และบ่งบอก
ถึงพรรณพืชชนิ ดนั้น ๆ ต้องการการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยแวดล้อมโดยเฉพาะความเข้มแสงที่มากกว่าปกติ
อันเกิดจากการรบกวนที่ ไม่รุนแรงมากนักเพื่อการตั้ง
ตัวของสังคมพืช (Curtis and McIntosh, 1951)

บทนา
การศึ กษาศักยภาพการรองรับกิ จกรรมการ
ท่ องเที่ ยว (carrying capacity) ของสั ง คมพื ช ป่ า
ชายหาดบริ เวณอ่ า วมาหยา อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าด
นพรั ต น์ ธ ารา-หมู่ เ กาะพี พี เนื่ อ งจากพื้ น ที่ น้ ี เป็ น
สถานที่ ท่องเที่ ยวตามธรรมชาติที่มีความสวยงาม จึ ง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก การ
เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ น เ กิ น ขี ด
ความสามารถในการรองรั บได้ของอุทยานแห่ งชาติ
ส่ งผลกระทบต่อสังคมพืชป่ าชายหาดและการเสื่ อม
โทรมของระบบนิ เวศโดยรอบ (Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation,
2012) ซึ่ งต้องมีการศึกษาศักยภาพการรองรับกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้ก ารติ ด ตามและประเมิ น ขี ด
ความสามารถรวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยว
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านโครงสร้างและองค์ประกอบ
ชนิ ด พัน ธ์ (forest structure and species composition)
โดยใช้ ค่ า เชิ ง ปริ มาณ (quantitative value) ในการ
เปรี ยบเที ย บสั ง คมพื ช ขั้ นพื้ น ฐาน คื อ ค่ า ความ
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นอกจากนั้น การใช้ล ัก ษณะทางพลวัต ป่ า
(forest dynamics) ด้านการสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้
(tree regeneration) โดยเฉพาะการพิ จ ารณาถึ ง อัต รา
การตาย (Mortality rate, MR) ในระดับสังคมและชนิด
พื ช ทั้ งก่ อ นและหลั ง การด าเนิ น นโยบาย ดั ง นั้ น
วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบ
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช และการสื บต่อ
พัน ธุ์ ข องพรรณไม้บ ริ เ วณอ่ า วมาหยาภายหลัง จาก
ด าเนิ น นโยบายการปิ ดอ่ า ว เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลสาเร็ จในการฟื้ นฟูสภาพป่ าชายหาด โดยเริ่ มดาเนิน
การศึกษาระหว่างเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 2561

ได้รั บ ผลกระทบจากนัก ท่ อ งเที่ ย วโดยวางแลงใน
แนวตั้ง ฉากกับ แนวชายหาดเข้า สู่ ต ัว บริ เวณภายใน
พื้ นที่ เกาะ (Figure 1A) ภายในแปลงท าการติ ด
หมายเลขต้น ไม้ (ordered tagged) ทุ ก ต้น ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกตั้งแต่ 2 ซม วัดขนาดความโต
ความสูงทั้งหมด ระบุชนิด พร้อมจดบันทึกพิกดั ต้นไม้
ในแปลง (X,Y) ขณะเดียวกันทาการวางแปลงขนาด 1
เมตร × 1 เมตร บริ เวณมุมแปลงของแปลงขนาด 10
เมตร × 10 เมตร เพื่อสารวจกล้าไม้ด้วยการติดเบอร์
หมายเลขกล้าไม้พร้อมระบุชนิ ด สาหรับพรรณไม้ที่
ไม่สามารถระบุ ชนิ ดได้ในภาคสนามนั้นทาการเก็บ
ตัว อย่า งพัน ธุ์ ไ ม้ (specimens) จ านวน 3 ตัว อย่า งต่ อ
ชนิด เพื่อนามาระบุชนิดเปรี ยบเทียบกับชนิดพรรณไม้
ตัว อย่า ง ในหอพรรณไม้ ของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการ
1. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อวางแปลงตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) สาหรับเก็บข้อมูล
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ที่เป็ นตัวแทนที่
ดีของสังคมพืชป่ าชายหาดบริ เวณอ่าวมาหยา
2. วางแปลงชัว่ คราว (temporary plot) ขนาด
10 เมตร × 10 เมตร จ านวน 8 แปลงตัว อย่ า ง ให้
กระจายครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ นวขอบเส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติ จากนั้นแบ่งแปลงย่อยออกเป็ นขนาด 4เมตร
× 4 เมตร และ 1 เมตร × 1 เมตร (Figure 1B) เพื่อเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบของชนิ ดพันธุ์พืช ขนาดความโต
ทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at
Breast Height, DBH) และความสู ง (height) ในแปลง
ตัวอย่าง โดยแบ่งไม้เป็ น 3 ขนาด คือ ไม้ใหญ่ (DBH
 4.5 cm สู ง มากกว่า 1.30 m) ไม้ห นุ่ ม หรื อ ไม้รุ่ น
(DBH < 4.5 cm สู ง มากกว่ า 1.30 m) และกล้า ไม้
(ความสูงต่ากว่า 1.30 m) เก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (แปลง 10
× 10 เมตร) ไม้หนุ่ ม (แปลง 4 × 4 เมตร) และกล้าไม้
(แปลง1 เมตร × 1 เมตร) พร้ อ มจดบัน ทึ ก ต าแหน่ ง
พิกดั ทางภูมิศาสตร์ ของแปลงตัวอย่าง ด้วยเครื่ องมือ
GPS (global position system)
3. วางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด
10 เมตร × 100 เมตร จานวน 10 แปลงตัวอย่าง ใน
พื้นที่ป่าชายหาดธรรมชาติที่มีการรบกวนน้อยหรื อไม่
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Figure 1 Plot sampling establishment;
A) permanent plot in less disturbed beach
forest and B) temporary plot in nature
trails.
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สังคมพืชโดยประยุกต์ใช้สมการของ Sorensen (1948)
ดังสูตร
2w
IS (%) = A+B × 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ดัชนีค่าความสาคัญ
พิจารณาพันธุ์ไม้เด่ นในสังคมพืชด้วยดัชนี
ค่ า ความส าคั ญ (importance value index, IVI) ของ
พรรณไม้ จากสมการของ Whittaker (1970) อ้างโดย
Marod and Kutintara (2014) โดยดัชนี ค่าความสาคัญ
พรรณไม้ คือ ผลรวมของค่าความหนาแน่ นสัม พัทธ์
(relative density, RD) ค ว า ม ถี่ สั ม พั ท ธ์ (relative
frequency, RF) แ ล ะ ค วาม เด่ น สั ม พั ท ธ์ (relative
dominance, RDo) ของชนิดไม้ในแต่ละชนิด หรื อ
IVI = RF + RD + RDo

เมื่อ w = จานวนชนิดที่ปรากฎทั้งสองสังคม
A = จานวนชนิดที่พบในสังคม A
B = จานวนชนิดที่พบในสังคม B

ผลและวิจารณ์
1. องค์ ประกอบพรรณพืชป่ า
ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบพรรณไม้ป่ า
ชายหาดอ่ า วมาหยา เมื่ อ วิเ คราะห์ จากข้อ มู ลทั้งการ
สารวจในแปลงถาวรและแปลงตัวอย่างชัว่ คราว พบ
ชนิดพรรณไม้ในระดับไม้ใหญ่ (DBH ≥ 4.5 cm)
จ านวน 21 ชนิ ด 21 สกุล และ 16 วงศ์ และมี ค วาม
หนาแน่ น 1,261 ต้น ต่ อ เฮกแตร์ พื้ น ที่ ห น้า ตัด 37.55
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจารณาจาก
ดัชนี ค่าความสาคัญใน 10 ลาดับแรก ได้แก่ หู กวาง
(Terminalia catappa) เตยทะเล (Pandanus odorifer)
โพทะเล (Hibiscus tiliaceus) ปอสองสี (Sterculia
gilva) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus) เลี ย บ (Ficus
subpisocarpa) ขันทองพยาบาท (Suregada multiflora)
มะนาวผี (Atalantia monophylla) ยอบ้า น (Morinda
citrifolia) และเข็มพวง (Ixora butterwickii) เป็ นต้น มี
ค่าดัชนีความสาคัญ เท่ากับ 67.13, 50.95, 46.01, 37.41,
23.72, 11.20, 8.92, 8.61, 7.40 และ 6.45 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามล าดับ (Table 1) พบว่ า ความหลากหลายของ
พรรณพืชในภาพรวม มีค่าดัชนี ความหลากหลายของ
Shannon-Weiner อยูใ่ นระดับปานกลาง (H/= 2.27)
ชนิ ดพรรณไม้ในระดับ ไม้รุ่น (DBH < 4.5
เซนติเมตร)ในภาพรวม พบชนิ ดไม้จานวน 19 ชนิ ด
19 สกุล และ 13 วงศ์ มีความหนาแน่ น 6,458 ต้นต่อ
เฮกแตร์ พื้ น ที่ ห น้า ตัด 1.37 ตารางเมตรต่อ เฮกแตร์
พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากดัชนีค่าความสาคัญ ได้แก่
เงาะหนู (Rinorea dentata) ก้า งปลาทะเล (Breynia
vitis-idaea) หู ก วาง มะนาวผี จิ ก เล (Barringtonia
asiatica) ขันทองพยาบาท พริ กหนู (Tarenna sp.) ชิงชี่

2. ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index)
คานวณโดยใช้สมการของ Shannon-Wiener
index,H/ (Shannon and Weaver, 1949) เนื่ อ งจากเป็ น
ที่ยอมรับว่าเป็ นดัชนีที่ใช้ในการชี้วดั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังสมการ
s
H' = - (Pi)i ln (Pi)
i=1
H/ = ค่าดัชนีของ Shannon-Weiner
pi = สัดส่วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อผลรวม
ของจานวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม (N)
เมื่อ i = 1, 2, 3, … , s
s = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมดในพื้นที่
3 การสื บต่ อพันธุ์ของพรรณไม้
สร้างกราฟการกระจายของต้นไม้ตามขนาด
ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter class) ของพรรณไม้ใน
ภาพรวมและจ าแนกตามชนิ ด ที่ พ บ เพื่ อ พิ จ ารณา
รู ป แบบของกราฟที่ ไ ด้ว่ า มี ก ารกระจายเป็ นแบบ
เพิ่มขึ้ นแบบชี้ กาลัง (exponential form หรื อ J-shape)
หรื อ แบบชี้ ก าลัง เชิ ง ลบ (negative exponential form
หรื อ L-shape) หรื ออาจอยูใ่ นรู ปของระฆังคว่าหนึ่งรู ป
หรื อมากกว่า (unimodial or polymodial form)
4. ดัชนีความคล้ ายคลึง
การศึ กษาครั้ งนี้ เลื อกใช้ค่าเชิ งปริ มาณของ
ดัช นี ค่ า ความส าคัญ (Similarity index, IS) ระหว่ า ง
4
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(Capparis micracantha) ยอบ้า น และหมัน (Cordia
cochinchinensis) เป็ นต้น มีค่า เท่ากับ 101.88, 26.51,
23.75, 22.09, 15.48, 12.89, 12.59, 12.17, 12.15 และ
10.18 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 2) มีค่าดัชนี ความ
ห ลากห ลายข อ ง Shannon-Weiner อ ยู่ ใ น ร ะดั บ
ค่อนข้างต่า (H/= 1.99)
ชนิ ดพรรณไม้ในระดับกล้าไม้ภาพรวม พบ
ชนิ ดพรรณไม้ 11 ชนิ ด 11 สกุล และ 7 วงศ์ พันธุ์ไม้
เด่ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ค่ า ความส าคัญ ได้ แ ก่

เตยทะเล หูกวาง เงาะหนู โพทะเล ก้างปลาทะเล พริ ก
หนู มะนาวผี ปอสองสี และปอทะเล เป็ นต้น มีค่าดัชนี
ความสาคัญ เท่ากับ 55.56, 32.88, 30.39, 25.85, 24.59,
9.42, 6.14, 5.49, 3.35 และ 3.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
(Table 3) มี ดั ช นี ค วามหลากหลายของ ShannonWeiner อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (H/= 1.75) แสดงให้
เห็นว่าการสื บต่อพันธุ์ในระดับกล้าไม้บริ เวณพื้นที่ป่า
ชายหาดอ่าวมาหยาเกิดขึ้นได้ไม่ดีนกั

Table 1 Dominant tree species, DBH  4.5 cm, in Mayah Bay Beach forest; Density (D, individual ha-1),
Basal area (BA, m2/ha-1), and importance value index (IVI, %).
Thai name
หูกวาง
เตยทะเล
โพทะเล
ปอสองสี
ปอทะเล
เลียบ
ขันทองพยาบาท
มะนาวผี
ยอบ้าน
เข็มพวง

Botanical name
Terminalia catappa
Pandanus odorifer
Thespesia populnea
Sterculia gilva
Hibiscus tiliaceus
Ficus subpisocarpa
Suregada multiflora
Atalantia monophylla
Morinda citrifolia
Ixora butterwickii
other species (11)

D
261
328
72
156
128
94
28
33
39
22
100
1,261

Total

BA
9.92
3.87
12.12
4.91
3.10
0.89
0.52
0.24
0.12
0.26
1.60
37.55

IVI(%)
67.13
50.95
46.01
37.41
23.72
11.20
8.92
8.61
7.40
6.45
32
300

Table 2 Dominant sapling species, DBH < 4.5 cm, in Mayah Bay Beach forest; Density (D, individual ha-1),
Basal area (BA, m2/.ha-1), and importance value index (IVI, %).
Thai name
เงาะหนู
ก้างปลาทะเล
หูกวาง
มะนาวผี
จิกเล
ขันทองพยาบาท
พริ กหนู
ชิงชี่
ยอบ้าน
หมัน

Botanical name
Rinorea dentata
Breynia vitis-idaea
Terminalia catappa
Atalantia monophylla
Barringtonia asiatica
Suregada multiflora
Tarenna sp.
Capparis micracantha
Morinda citrifolia
Cordia cochinchinensis
other species (9)

Total

5

D
3333
590
451
278
174
243
313
104
69
208
694
6,458

BA
0.50
0.12
0.08
0.13
0.14
0.05
0.03
0.07
0.10
0.02
0.14
1.37

IVI
101.88
26.51
23.75
22.09
15.48
12.89
12.59
12.17
11.15
10.18
51.32
300
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Table 3 Dominant seedling species in Mayah Bay Beach forest; relative density (RD, %), relative frequency
(RF, %), and importance value index (IVI, %).
Thai name

Botanical name

เตยทะเล
หูกวาง
เงาะหนู
โพทะเล
ก้างปลาทะเล
เข็ม
พริ กหนู
มะนาวผี

Pandanus odorifer
Terminalia catappa
Rinorea dentata
Thespesia populnea
Breynia vitis-idaea
Ixora sp
Tarenna sp.
Atalantia monophylla

ปอสองสี

RD (%)
38.48
8.48
15.76
11.21
17.27
4.55
1.49
0.61

RF (%)
17.07
24.39
14.63
14.63
7.32
4.88
4.65
4.88

IVI (%)
55.56
32.88
30.39
25.85
24.59
9.42
6.14
5.48

Sterculia gilva

0.91

2.44

3.35

ปอทะเล

Hibiscus tiliaceus

0.91

2.44

3.35

เปล้าน้ าเงิน

Croton cascarilloides

0.30

2.44

2.74

100

100

200

oppositifolia) จิ ก เ ข า จิ ก ท ะ เ ล ห ยี ท ะ เ ล ง า ไ ซ
(Planchonella obovata) และโกงกางหูชา้ ง (Guettarda
speciosa) และ 2) เรื อนยอดชั้ นรอง มี ค วามสู ง
ประมาณ 2 -7 เมตร ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มไม้พมุ่ พันธุ์ไม้
สาคัญในชั้นเรื อนยอดนี้ ยงั คงพบไม้ในเรื อนยอดชั้น
บนขึ้ น ปะปนอยู่ทั่ว ไป ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ เตยทะเล ยอ
บ้าน มะนาวผี ก้างปลาทะเล ปอทะเล หมัน เลียบ เพกา
เข็มพวง และรักทะเล เป็ นต้น ขณะที่การปกคลุมเรื อน
ยอดบริ เวณป่ าชายหาดอ่าวมาหยามีลกั ษณะเป็ นเรื อน
ยอดค่อนข้างเปิ ด โดยแฉพาะบริ เวณด้านหน้าหาด มี
การปกคลุ ม ของเรื อ นยอดน้อ ยกว่า 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ขณะที่ บริ เวณด้านในมีเรื อนยอดค่อนข้างปิ ด (มีการ
ปกคลุ ม ของเรื อนยอดประมาณ 65 เปอร์ เ ซ็ น ต์ )
อย่างไรก็ตามเปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารปกคลุ มของเรื อนยอด
ของสังคมพืชป่ าชายหาดในภาพรวมค่อนข้างต่า (49.3
เปอร์เซ็นต์)

2. โครงสร้ างป่ า
เมื่อพิจารณาโครงสร้างป่ า (forest structure)
และการกระจายตัวของพรรณพืชป่ าชายหาด (plant
distribution) ตั้งแต่แนวชายหาดเข้าสู่บริ เวณตอนกลาง
ของเกาะ จากการวางแปลงถาวร (10 เมตร x 100
เมตร) พบว่าการกระจายของพรรณพืชมีความผันแปร
ตามระยะทางจากชายหาดเข้าสู่เกาะ (Figure 2) บริ เวณ
ด้านหน้าหาดส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มพรรณพืชที่ ปรับตัว
ได้ดีกบั สภาพคลื่นลมแรงทาให้มีความสู งไม่มากนัก
พรรณไม้หลาย ๆ ชนิ ดมีระบบรากค้ ายันเพื่อให้ลาต้น
ตั้งตรงป้ องกันคลื่ นลม เช่ น เตยทะเล เลี ยบ และรั ก
ทะเล (Scaevola taccada) เป็ นต้น และเมื่อมีระยะห่าง
จากบริ เ วณแนวหาดเข้า สู่ พ้ื น ที่ ต อนกลางของเกาะ
พ ร ร ณ ไ ม้ ใ ห ญ่ เ ช่ น ป อ ส อ ง สี หู ก ว า ง แ ล ะ
ขันทองพยาบาท เป็ นต้น เริ่ มเข้ามายึดครองมากขึ้น
ส าหรั บ โครงสร้ า งด้ า นตั้ งป่ าชายหาด
สามารถจ าแนกชั้นเรื อ นยอด ได้ 2 ชั้น คื อ 1) เรื อน
ยอดชั้นบน มีความสู งประมาณ 8 -15 เมตร ส่ วนใหญ่
เป็ นกลุ่มไม้ตน้ และกระจายอยู่บริ เวณพื้นที่ เกาะด้าน
ใน พันธุ์ไม้สาคัญในชั้นเรื อนยอดนี้ ได้แก่ หู กวาง ปอ
สองสี ขัน ทองพยาบาท ตี น เป็ ดชายฝั่ ง (Ochrosia

3. การสื บต่ อพันธุ์ของป่ าชายหาด
เมื่อพิจารณารู ปแบบการกระจายตามขนาด
ชั้ น ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง ( diameter class
distribution) ของพรรณไม้ท้ ั งหมดจากข้อ มู ล การ
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ระหว่างเรื อนยอดจึ งอาจเป็ นผลดี ต่อการสื บต่อพันธุ์
ของไม้ท้ งั สองชนิด (Figure 4C and 4D)

สารวจจากแปลงชั่วคราวและแปลงถาวร ที่ มีขนาด
ตั้ง แต่ 1 เซนติ เ มตร พบว่ า มี รู ป แบบการกระจาย
เพิ่ ม ขึ้ นแบบชี้ ก าลั ง เชิ ง ลบ (Negative exponential
growth form) (Figure 3) แสดงว่าป่ าชายหาดสามารถ
รั กษาโครงสร้ างการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติได้
อย่างปกติ กล่าวคื อ มี การเพิ่มพูนของจานวนต้นไม้
ขนาดเล็ก หรื อในระดับไม้รุ่นมากกว่าระดับไม้ใหญ่
ท าให้ ส ามารถเจริ ญ ทดแทนไม้ข นาดใหญ่ ไ ด้ดี ใ น
อนาคต (Bunyavejchewin et. al., 2001; Mohandass
and Davidar, 2009)

Number of tree (individuals)

Number of tree (individuals)

A)

Diameter class (cm)

B)

C)

Figure 3 Diameter class distribution of beach forest
at Mayah bay
เมื่อพิจารณาการสื บต่อพันธ์ของพรรณไม้เด่นใน
ป่ าชายหาด จานวน 5 ชนิ ด คื อ หู กวาง ปอทะเล ปอ
สองสี มะนาวผี และ เลียบ ตามการกระจายของขนาด
ชั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง พบว่ามีความผันแปรระหว่าง
ชนิด โดยหูกวางและมะนาวผี มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้น
แบบชี้ กาลังเชิ งลบ แสดงให้เห็ นว่ามีการสื บต่อพันธุ์
และรั ก ษาโครงสร้ า งได้ เ ป็ นปกติ ต ามธรรมชาติ
(Figure 4 A,B) ส่ วนปอทะเลและปอสองสี มีรูปแบบ
การกระจายแบบระฆังคว่ า คู่ (Bimodal distribution)
แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากการรบกวน
การสื บต่อพันธุ์ของไม้ท้ งั สองชนิ ดจนส่ งผลให้ขาด
ความต่ อ เนื่ อ งของไม้ ใ นระดั บ กล้ า ไม้ ถึ ง ไม้ รุ่ น
โดยเฉพาะกล้าไม้ที่มีจานวนต้นต่ามาก
ปอทะเลและปอสองสี ในระดับไม้เล็ก (กล้าไม้) มี
ความต้องการปั จจัยแวดล้อมเฉพาะที่สาคัญคือ ความ
เข้มแสงที่สูงเนื่องด้วยพันธุ์ไม้ท้ งั สองชนิดจัดเป็ นกลุ่ม
พรรณไม้เบิ กนาที่ ตอ้ งการความเข้มแสงเพื่อการงอก
และตั้งตัวของกล้าไม้สูง การรบกวนโดยเปิ ดช่องว่าง

D)

Diameter class (cm)

Figure 4 The diameter class distribution of
dominant species;
A) Terminalia catappa,
B) Atalantia monophyla,
C) Hibiscus tiliaceus, and
D) Sterculia gilva
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Beach-interior

Beach-exterior

Height (m)

A

8

B
Distance )m(
Figure 2 Forest structure and tree distribution from the coastal (beach-interia) to the central (beach-exteria) of the island; A) profile diagram and B) crown cover diagram.
Remark: (1) Terminalia catappa (2) Ixora butterwickii (3) Sterculia gilva (4) Pandanus odorifer (5) Suregada multiflora (6) Morinda citrifolia (7) Atalantia monophylla
(8) Breynia vitis-idaea (9) Hibiscus tiliaceus (10) Ficus subpisocarpa (11) Guettarda speciosa (12) Oroxylum indicum (13) Scaevola taccada (14) Wrightia arborea
and (15) Cordia cochinchinensis
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ขณะที่ ต ้น เลี ย บ มี การกระจายแบบระฆัง คว่ า
เดี่ยว (Unimodal distribution) (Figure 5) แสดงให้เห็น
ถึ ง การสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ที่ ข าดความต่ อ เนื่ อ งคล้า ยกับปอ
ทะเลและปอสองสี การเปิ ดพื้นที่ โล่งอาจมีส่วนช่ วย
กระตุน้ ให้มีการตั้งตัวในระดับกล้าไม้และไม้ขนาด
เล็กได้ และเป็ นการป้ อ งกัน การสู ญ พัน ธุ์ ข องเลี ย บ
ภายในป่ าชายหาดได้ (Marod et al., 2012)

สรุ ปผล

Number of tree (individuals)

โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณพืชป่ า
ป่ าชายหาดอ่าวมาหยามีลกั ษณะโครงสร้าง
ป่ าที่ มี เ รื อนยอดเปิ ด (open canopy) โดยเฉพาะ
ด้านหน้าหาด พบพรรณพืชเด่นระดับไม้ใหญ่ภายใน
ป่ าที่สาคัญได้แก่ หู กวาง เตยทะเล โพทะเล ปอสองสี
ปอทะเล เลียบ ขันทองพยาบาท และมะนาวผี เป็ นต้น
ขณะที่ พ รรณพื ช เด่ น ระดับไม้รุ่น ที่ สาคัญ ส่ วนใหญ่
เป็ นกลุ่ ม ไม้พุ่ ม ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ มะนาวผี เงาะหนู
ก้างปลาทะเล จิกเล และพริ กหนู นอกจากนี้ยงั มีไม้ตน้
เช่น หูกวาง และขันทองพยาบาท ขึ้นอยูร่ ่ วมในระดับ
ไม้รุ่นด้วย สาหรับพรรณพืชเด่นระดับกล้าไม้ที่สาคัญ
ได้แก่ เตยทะเล หู กวาง เงาะหนู โพทะเล ก้างปลา
ทะเล เป็ นต้น

Diameter class (cm)

Figure 5 The diameter class distribution of
Ficus subpisocarpa

การสื บต่ อพันธ์ ของพรรณไม้
การสื บต่อพันธ์ในป่ าชายหาดอ่าวมาหยาใน
ภาพรวม มี รูปแบบการกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้น
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางเป็ นแบบชี้ ก าลัง เชิ ง ลบ (negative
exponential form) แสดงว่ า มี ศัก ยภาพในการรั ก ษา
โครงสร้างและการสื บต่อพันธุ์ได้ตามปกติ แต่มีความ
แตกต่างในระดับชนิ ดพรรณไม้ โดยเฉพาะในกลุ่ ม
พันธุ์ไม้ที่อยู่ดา้ นหน้าหาดที่ มกั โดนลมมรสุ มแรงทา
ให้มีการสื บต่อพันธ์ที่ไม่ดี เช่น เลียบ และปอสองสี มี
การกระจายแบบไม่ต่อเนื่องหรื อรู ประฆังคว่าหนึ่งรู ป
หรื อมากกว่า แสดงว่าให้เห็ นถึ งผลกระทบจากการ
รบกวนตามธรรมชาติก็มีบทบาทสาคัญต่อการคงไว้
ซึ่ งชนิ ดพืชในกลุ่มนี้ นอกเหนื อจากการรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์

4. ความคล้ ายคลึงระหว่ างสังคมพืชป่ าชายหาด
ผลการศึ กษาความคล้ายคลึง ระหว่างสังคมพืช
ป่ าชายหาดปลอดการรบกวน (แปลงถาวร) และ
บริ เวณแนวเส้นทางศึ กษาธรรมชาติ (แปลงตัวอย่าง
ชัว่ คราว) พบว่าระดับความคล้ายคลึงมากที่ สุดอยูใ่ น
ระดับไม้ใหญ่ (ร้อยละ 53.16) รองลงมาคือ ระดับกล้า
ไม้ และไม้รุ่น มีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับร้อยละ 27.65
และ 5.94 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิด
จากการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบ
ต่ อ การตั้ง ตัว ของกล้า ไม้ม าก ดัง เห็ น ได้จ ากความ
คล้า ยคลึ ง ระดับ ไม้รุ่ น บริ เวณแนวเส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติน้ นั มีความคล้ายคลึงกับในป่ าธรรมชาติต่า
มาก และเมื่ อมี การปิ ดอ่า วและหยุดให้มี การดาเนิ น
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว การตั้ง ตัว ของกล้า ไม้ป่ า
ชายหาดบริ เวณแนวเส้นทางศึ กษาธรรมชาติมีความ
คล้ายคลึงกับป่ าธรรมชาติสูงมากขึ้น และอาจเติบโต
และตั้งตัวเข้าสู่ไม้รุ่นในอนาคต

ความคล้ ายคลึงระหว่ างสังคมพืช
ความคล้ า ยคลึ ง ของสั ง คมพื ช ระหว่ า งป่ า
ธรรมชาติปลอดการรบกวนและป่ าที่ผ่านการรบกวน
บริ เวณแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบว่าผลกระทบ
จากการท่ อ งเที่ ย วในอดี ต ส่ ง ผลต่ อ การตั้ง ตัว ของ
พรรณไม้ใ นระดับ ไม้รุ่น บริ เวณแนวเส้นทางศึ กษา
ธรรมชาติสูงมาก ดังเห็นได้จากระดับความคล้ายคลึง
ในระดับไม้รุ่นมีค่าต่ าที่ สุด (ร้อยละ 5.94) ขณะที่ ผล
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ของการปิ ดอ่าวมาหยาช่ วยทาให้การตั้งตัวในระดับ
กล้าไม้บริ เวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิ่มสู งขึ้นมาก
(ร้ อ ยละ 27.65) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลการฟื้ นฟู ป่ า
ชายหาดเมื่อปิ ดอ่าวประมาณ 2 เดื อน มี ส่วนทาให้มี
การตั้งตัวของกล้าไม้เพิ่มขึ้นหลายชนิ ด ทั้งที่ เกิ ดจาก
แม่ไม้ในป่ าธรรมชาติและบริ เวณแนวศึกษาธรรมชาติ
โดยเฉพาะการสื บต่อพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นของไม้เด่นในป่ า
ชายหาด คือ หู กวาง และโพทะเล นอกจากนี้ กล้าไม้
ของเตยทะเล ก็มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นด้วย ประกอบกับ
ระบบรากของพืชชนิ ดนี้ มีส่วนต่อการยึดเกาะของเม็ด
ทรายบริ เวณชายหาดได้ดีจึงนับว่าเป็ นการช่วยในการ
พัฒนาดิ นสาหรั บการตั้งตัวของพรรณพืชอื่ น ๆ บน
หาดทราย
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ดังนั้น การดาเนิ นนโยบายปิ ดอ่าวต่อเนื่องนับว่า
มีผลดีต่อความสาเร็ จในการฟื้ นฟูป่าชายหาดในระยะ
ยาว อย่า งไรก็ ต ามหากต้อ งท าการเปิ ดอ่ า วมาหยา
เพื่อให้นักท่องเที่ ยวเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ควรมีการ
จัด สร้ า งเส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ (nature trail)
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเดินตามเส้นทางที่กาหนด เพื่อลด
ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศป่ าชายหาด
ในระดับที่ สามารถควบคุ มได้ ก็จะทาให้เกิ ดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่ าชายหาดได้อย่างยัง่ ยืน
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