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บทคัดย่อ
ป่ าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบ ศูนย์จดั การพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ ทางธรรมชาติ ที่สาคัญสาหรับประชาชนในเขตเมื อง โดยเฉพาะระบบนิ เวศป่ าริ มน้ าที่ มีตน้ ลาพูและ
หิ่ งห้อยอาศัยอยู่ การศึกษาครั้งนี้ ตอ้ งการทราบถึงองค์ประกอบพรรณไม้และการสื บต่อพันธุ์ภายหลังการฟื้ นฟู โดย
วางแปลงถาวรขนาด 0.5 เฮคแตร์ (50 เมตร × 100 เมตร) แบ่งแปลงย่อยขนาด 10 เมตร × 10 เมตร รวม 50 แปลง เพื่อ
สารวจพันธุ์ไม้โดยติดหมายเลขต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร วัดขนาด ระบุชนิ ดและ
บันทึกพิกดั ต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง เริ่ มดาเนินการในปี พ.ศ. 2561
ผลการศึกษา พบพรรณไม้ท้ งั หมด 31 ชนิด 28 สกุล 16 วงศ์ มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดต้นไม้ เท่ากับ
2,046 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 16.42 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ ความหลากชนิดพรรณไม้อยูใ่ นระดับปานกลาง (H/
= 2.16) พรรณไม้วงศ์ถวั่ (Fabaceae) มีความเด่นด้านจานวนชนิดสูงสุด (7 ชนิด) รองมาคือ วงศ์ขนุน (Moraceae) และ
วงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) พบจานวน 4 และ 3 ชนิ ด ตามลาดับ ขณะที่ พรรณไม้วงศ์ตีนเป็ ด (Apocynaceae) มี
ความเด่นด้านความหนาแน่นต้นไม้สูงสุด รองลงมาคือ วงศ์ปอ (Malvaceae) และวงศ์ตะแบก (Lythraceae) การสื บต่อ
พันธุ์ของป่ าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบ พบว่าแบบการกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็ นแบบชี้กาลัง
เชิ งลบ (negative exponential form) แสดงว่าป่ าอนุ รักษ์ลาพูบางกระสอบ สามารถรักษาโครงสร้ างและการสื บต่อ
พันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็ นปกติ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างชนิ ดไม้โดยเฉพาะ ลาแพน และโกงกางใบใหญ่
ที่ มีการกระจายแบบระฆังคว่า แสดงถึงการสื บต่อพันธุ์ที่ไม่เป็ นปกติ ดังนั้น การจัดการปั จจัยแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมจะช่วยทาให้การสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดงั กล่าวเกิดได้ดีข้ ึน
คาสาคัญ: การรบกวน การสื บต่อพันธุ์ ความหลากชนิดพรรณพืช ป่ าอนุรักษ์บางกระสอบ
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ABSTRACT
Bangkrasop forest conservation (BFC), Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden, Samut Prakan
Province, is known as the nature leaning center for urbanization, particular the riverine ecosystems as dominated
Lumpoo (Sonneratia caseolaris) and firefly are coexisted. This study aimed to clarify the forest structure and species
composition, in addition, the forest regeneration after restoration program. In 2018, a 0.5 hectare (50 m × 100 m)
permanent plot was setup and subplots of 10 m × 10 m were divided, total 50 subplots. All trees with diameter at
breast height (DBH) over than 2 cm were taged, measured, identified, and tree location alsorecorded in every subplot.
The results showed the total tree species of 31 species 28 genera and 16 families were found. Intemediate
species diversity based on Shannon-Weiner was detectected (H/=2.16), while, tree density and basal area were 2,046
individual.ha-1 and 16.42 m2.ha-1, respectively. The most dominant family based on species numbe was Fabaceae (7
speciess), and followed by Moraceae (4 species) and Rhizophoraceae (3 species), respectively. While, family of
Apocynaceae was the dominant family based on tree density, and followed by Malvaceae and Lythraceae,
respectively. Consisdering on forest regeneration, the negative exponential growth form or L-shape based on diameter
class distribution was detected. Indicating the good natural regeneration process was detected in which small trees can
be replaced the mature trees in the future. However, it varied among species, particular, planted tree species such as
Sonneratia alba and Rhizophora mucronata which unimodal shape was found. Indicating these species had not good
regenearated in the areas, thus, the proper environments should be manage for increasing their populations.
Keywords: Bangkrasop Conservation Forest, Disturbances, Regeneration, Tree species diversity

บทนา
ป่ าในเมื อ ง (Urban forest) เป็ นระบบนิ เ วศที่
สาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมในพื้ นที่ เมื อง หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ น
ปอดสี เขียว ของเมืองสาคัญ ๆ ในโลก (Ren et al., 2015) ซึ่ ง
ป่ าในเมื องสามารถแบ่ งเป็ น พื้ นที่ ป่ าปลู ก หรื อ
สวนสาธารณะ (park) และพื้นที่ป่าธรรมชาติด้ งั เดิม (natural
forest) อย่างไรก็ตามป่ าธรรมชาติด้ งั เดิมในพื้นที่ป่าในเมือง
นั้นส่ วนใหญ่มกั ถูกรบกวนจากกระบวนการเปลี่ ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นรู ปแบบอื่ น ๆ โดยเฉพาะใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา (Ren et al., 2015) อย่างไรก็ตามป่ าใน
เมื องในประเทศไทยที่ ได้รับการการั นตี ในระดับโลกคื อ
บางกะเจ้า โดยนิตยสาร ไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia ได้ยก
ย่องให้บางกะเจ้าเป็ นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best
urban oasis) ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ เ กาะเที ย มที่ เ กิ ดจากคุ ้ง แม่ น้ า
เจ้าพระยาโดยมีคลองลัดโพธิ์ เชื่ อมแม่น้ าทางทิ ศตะวันตก
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุ งเทพมหานคร ในอ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกาะนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 16

ตารางกิ โลเมตร (Sommeechai et al., 2018) พื้นที่ ส่วนใหญ่
เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม มีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่หนาแน่ นนัก
โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสวนสาธารณะ และรวมถึง
สวนพฤกษชาติ ศรี นครเขื่ อนขันธ์ ภายใต้กรมป่ าไม้ ซึ่ งมี
พื้นที่ประมาณ 200 ไร่
ป่ าอนุ รั กษ์ล าพู บางกระสอบ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พื้ นที่ ป่ าในเมื องบางกะเจ้า ที่ ย งั หลงเหลื อโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของพรรณไม้ด้ งั เดิมของระบบนิเวศป่ าไม้ที่มีน้ า
ท่วมถึงในบางเวลา ซึ่ งในอดี ตประสบปั ญหาการบุกรุ กจนมี
พื้นที่ รกร้างว่างเปล่ามากขึ้นเป็ นหย่อม ๆ อย่างไรก็ตามได้มี
การฟื้ นฟูป่าที่เสื่ อมโทรมในพื้นที่ดว้ ยการปลูกพรรณไม้เสริ ม
รวมถึงการปล่อยให้มีการฟื้ นตัวตามธรรมชาติเป็ นระยะเวลา
ยาวนานเพื่อทาให้สภาพป่ ามีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งอาจต้อง
พิ จารณาจากหลากหลายเหตุ ผลด้านการสื บต่ อพัน ธุ์ ต าม
ธรรมชาติ ทั้งเรื่ องของชนิ ดพืชดั้งเดิ มที่ เข้ามาตั้งตัวภายหลัง
การฟื้ นฟูป่า รวมถึงรู ปแบบการกระจายของต้นไม้ตามขนาด
ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่สามารถบ่งบอกถึงการสื บต่อพันธุ์ตาม
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ธรรมชาติได้ว่าสามารถรักษาโครงสร้างและการสื บต่อพันธุ์
อย่างเป็ นปกติ หากพบว่ามี รู ปแบบการกระจายเป็ นแบบชี้
ก าลัง เชิ ง ลบ (Negative exponential form หรื อ L-shape) ใน
ทิศทางตรงกันข้ามอาจมีการสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติได้ไม่ดี
เมื่ อมี รู ปแบบการกระจายเพิ่ มขึ้ นแบบชี้ ก าลัง (Exponential
form หรื อ J-shape) (Bunyavejchewin et al., 2003) รวมถึ งอาจ
อยู่ในรู ปของระฆังคว่ าหนึ่ งรู ปหรื อมากกว่า (Unimodial or
polymodial form) ที่ แสดงให้เห็ นการขาดความต่ อเนื่ องด้าน
การกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นความโต และบ่งบอกถึ ง
พรรณพืชชนิ ดนั้น ๆ ต้องการการเปลี่ ยนแปลงสภาพปั จจัย
แวดล้อมโดยเฉพาะความเข้มแสงที่ มากกว่าปกติ อนั เกิ ดจาก
การรบกวนที่ ไม่ รุ นแรงมากนั กเพื่ อการตั้งตัวของมันเอง
(Curtis and McIntosh, 1959)

แปลงขนาด 10 × 10 เมตร รวม 50 แปลงย่อย (Figure 1) สารวจ
พรรณไม้ดว้ ยการติดหมายเลขต้นไม้ (Ordered tagged) ทุกต้น
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (Diameter at breast height,
DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร วัดขนาดความโต ความสู งทั้งหมด
ระบุชนิด พร้อมจดบันทึกพิกดั ต้นไม้ในแปลง (X, Y) สาหรับ
พรรณไม้ที่ไม่สามารถระบุ ชนิ ดได้ในภาคสนามนั้นท าการ
เก็บตัวอย่างชนิ ดไม้ (Specimens) จานวน 3 ตัวอย่างต่อชนิ ด
เพื่อนามาระบุชนิ ดเปรี ยบเที ยบกับชนิ ดพรรณไม้ตวั อย่างที่
ระบุชนิ ดแล้ว ในหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ตามรู ปแบบของ Smitinand (2014)
3. ศึ ก ษ า ก า ร ก ร ะ จ า ย เ ชิ ง พื้ น ที่ ( Spatial
distribution) ภายในแปลงถาวร เพื่ อ ดู ก ารกระจายของ
ต้น ไม้ท้ ัง หมดในแปลง และการกระจายของพรรณไม้
ดั้งเดิมและพรรณไม้ปลูกเสริ มเข้าไปบางชนิ ด โดยจาแนก
ระดับไม้ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
ไม้ใหญ่ (Tree, DBH  10 cm) ไม้หนุ่ม (Poling, 5 < DBH
< 10 cm) และ ไม้รุ่น (Sapling, DBH < 5 cm) ตามลาดับ
4. ศึ ก ษาการจ าแนกชั้ น (Stratificaion) ที่ เ ป็ น
ตัว แทนภายในแปลงถาวร โดยคัด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ ป็ นตัว
แทนที่ดีของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขนาด 10 เมตร x 1000 เมตร
เพื่อสร้างแผนภูมิการจาแนกชั้นเรื อนยอดและการปกคลุม
เรื อนยอด (Profile and crown cover diagram)

อย่างไรก็ตามการสื บต่อพันธุ์และความหลากชนิ ด
ของพรรณไม้ภายหลัง การฟื้ นตัว หรื อการทดแทนตาม
ธรรมชาติ ในพื้ นที่ ระบบนิ เวศป่ าในเมื องนั้นยังขาดข้อมู ล
การศึ กษาในเชิ งลึ ก การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
ต้องการทราบโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ และการ
สื บต่อพันธุ์ของป่ าอนุ รักษ์ลาพูพ้ืนที่ป่าในเมืองบางกะเจ้าที่
อยูร่ ะหว่างกระบวนการฟื้ นฟูตามธรรมชาติ

อุปกรณ์ และวิธีการ

100 m

พื้นทีศ่ ึกษา
บริ เวณป่ าอนุ รักษ์ลาพูบางกระสอบ ศู นย์จัดการ
พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า โดยพื้นที่เป็ น
ป่ าดั้งเดิ มที่ มีการปลู กฟื้ นฟู ด้วยพรรณไม้หลายชนิ ด เช่ น
ตี นเป็ ดทะเล (Cerbera odollam) ล าแพน (Sonneratia alba)
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) และพังกาหั วสุ ม
ดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) เป็ นต้น

10 m

10 m

การเก็บข้ อมูล
1. คัดเลื อกพื้นที่ ศึกษาด้วยการวางแปลงตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลโครงสร้าง
และองค์ประกอบพรรณไม้ที่เป็ นตัวแทนที่ดีของสังคมพืชป่ า
ของป่ าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบ
2. วางแปลงถาวร (Permanent plot) ขนาด 0.5
เฮกตาร์ (50 เมตร × 100 เมตร) จากนั้นทาการแบ่งแปลงย่อย

50 m
Figure 1 Lay out of permanent plot.
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ระฆังคว่าหนึ่ งรู ปหรื อมากกว่า (unimodial or polymodial
form)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ดัชนีค่าความสาคัญ (Importance value index, IVI)
ทาการหาชนิ ดไม้เด่นในสังคมพืช ตามดัชนี ค่า
ความส าคัญ ของพรรณไม้ จากสมการของ Whittaker
(1970) อ้างโดย Marod and Kutintara, (2009) โดยดัชนี ค่า
ความส าคัญ ของพรรรมไม้ คื อ ผลรวมของค่ า ความ
หนาแน่ นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ความถี่สัมพัทธ์
(relative frequency, RF) และความเด่ น สัม พัท ธ์ (relative
dominance, RDo) ของชนิดไม้ในแต่ละชนิด หรื อ
IVI = RF + RD + RDo

ผลและวิจารณ์
โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณพืช
ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณ
ไม้ป่าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลทั้ง
การสารวจในแปลงตังอย่างถาวร พบว่า วงศ์ที่มีความเด่น
ด้านจานวนชนิ ดสู ง สุ ดคื อ วงศ์ถวั่ (Fabaceae) วงศ์ขนุ น
(Moraceae) และวงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) พบจานวน
7, 4 และ 3 ชนิ ด ตามลาดับ (Figure 2) เมื่อพิจารณาความ
เด่นด้านความหนาแน่น พบวงศ์ตีนเป็ ด (Apocynaceae) มี
ค ว า ม ห น า แ น่ น ม า กที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ ว ง ศ์ ป อ
(Malvaceae) และวงศ์ ต ะแบก (Lythraceae) ตามล าดับ
(Figure 3) เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ช นิ ด พ ร ร ณ ไ ม้ ที่ มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบทั้งหมดจานวน 31
ชนิ ด 28 สกุ ล และ 16 วงศ์ มี ค วามหนาแน่ น และ
พื้นที่หน้าตัดต้นไม้ เท่ากับ 2,046 ต้นต่อเฮกแตร์เฉลี่ย และ
16.42 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ พันธุ์ไม้เด่นตาม
ดัชนี ค่าความสาคัญใน 10 ลาดับแรก ได้แก่ ตีนเป็ ดทะเล
หูกวาง (Terminalia catappa) ลาพู (Sonneratia caseolaris)
ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus ) ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ (Tabebuia
rosea) ล าแพน โกงกางใบใหญ่ โพทะเล (Thespesia
populneoides) พังกาหัวสุ มดอกแดง และมะพร้าว (Cocos
nucifera) เป็ นต้น มี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ เท่ า กับ 89.21,
46.96, 42.69, 34.47, 7.58, 7.52, 7.02, 5.97, 5.85 และ 5.68
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ (Table 1) ความหลากหลายของ
พรรณพืชบริ เวณป่ าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบในภาพรวม
มี ค่าดัชนี ความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ ากับ
2.16 แสดงให้เห็ นถึงความหลากหลายของพรรณไม้ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบอยูใ่ นระดับปานกลาง

2. ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index)
คานวณค่าดัชนี ความหลากหลาย โดยใช้สมการ
Shannon-Wiener index (H/) (Shannon and Weaver, 1949)
ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นดัช นี ที่ ใ ช้ใ นการชี้ วัด ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ดี คานวณได้ดงั นี้

s
i=1

H' = - (Pi)i ln (Pi)
H/ = ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner
pi = สัดส่วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อผลรวมของ
จานวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม (N) เมื่อ i = 1,
2, 3, … , s
s = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมดในพื้นที่
3. ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง ต้ น ไ ม้ ต า ม ชั้ น ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
พิจารณาการสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้ในป่ า ด้วย
การสร้ า งกราฟการกระจายของต้น ไม้ต ามขนาดชั้ น
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล าง ( Diameter class distribution) เ พื่ อ
พิจารณารู ปแบบการกระจายเป็ นแบบชี้กาลัง (exponential
form ห รื อ J-shape) แ บ บ ชี้ ก า ลั ง เ ชิ ง ล บ ( negative
exponential form หรื อ L-shape) รวมถึงอาจอยู่ในรู ปของ
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Family

Family

Figure 2 Dominant family based on species number
at Bang Krasob forest conservation.

Figure 3 Dominant family based on tree density at
Bang Krasob forest conservation.

Table 1 Some dominant tree species, DBH  2 cm; Density (D, individual.ha-1), Basal area (BA, m2.ha-1),
and importance value index (IVI, %).
Species
ตีนเป็ ดทะเล
หูกวาง
ลาพู
ปอทะเล
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์
ลาแพน
โกงกางใบใหญ่
โพทะเล
พังกาหัวสุมดอกแดง
มะพร้าว

Botanical name
Cerbera odollam
Terminalia catappa
Sonneratia caseolaris
Hibiscus tiliaceus
Tabebuia rosea
Sonneratia alba
Rhizophora mucronata
Thespesia populneoides
Bruguiera gymnorrhiza
Cocos nucifera
other species (21)

Total
เมื่ อ พิ จ ารณาข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณตามระดั บ
ขนาดไม้ในพื้นที่ คื อ ไม้หนุ่ ม (Sapling) และไม้ใหญ่
(Tree) ได้ผลดังนี้ ในระดับไม้หนุ่ ม หรื อไม้ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 5 เซนติเมตร พบชนิ ด
พรรณไม้ จานวน 25 ชนิด 24 สกุล และ 14 วงศ์ มีความ
หนาแน่ นและพื้นที่ หน้าตัด เท่ากับ 968 ต้นต่อเฮกแตร์
และ 0.89 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ชนิดไม้เด่น
เมื่ อพิจารณาจากดัชนี ค่าความสาคัญใน 10 ลาดับแรก
ได้แก่ ตีนเป็ ดทะเล ปอทะเล ลาพู โกงกางใบใหญ่ หู

D
822
216
186
310
32
38
96
40
50
10
246
2,046

BA
4.83
3.81
3.35
1.39
0.33
0.20
0.11
0.19
0.03
0.52
1.61
16.42

IVI
89.21
46.96
42.69
34.47
7.58
7.52
7.02
5.97
5.85
5.68
47.05
300

กวาง (Terminalia catappa) พั ง กาหั ว สุ มดอกแดง
มะฮอกกานี ใบใหญ่ (Swietenia macrophylla) ชมพู
พั น ธุ์ ทิ พย์ กระทิ ง (Calophyllum inophyllum) และ
โพทะเล เป็ นต้น มีค่าดัชนี ความสาคัญ เท่ากับ 111.48,
40.47, 26.22, 18.60, 15.58, 14.18, 8.79, 8.59, 7.94 และ
6.36 เปอร์ เซ็ นต์ ตามล าดับ (Table 2) มี ค่ าดัชนี ความ
หลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากับ 2.14 แสดงว่า
ความสมบู รณ์ ของไม้รุ่นในพื้นที่ ป่ าอนุ รั กษ์ล าพูบาง
กระสอบอยูใ่ นระดับปานกลาง
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Table 2 Some dominant sapling species, DBH < 5 cm; Density (D, individual.ha-1), Basal area (BA, m2/ha-1),
and importance value index (IVI, %).
Species
ตีนเป็ ดทะเล
ปอทะเล
ลาพู
โกงกางใบใหญ่
หูกวาง
พังกาหัวสุมดอกแดง
มะฮอกกานีใบใหญ่
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์
กระทิง
โพทะเล

Botanical name
Cerbera odollam
Hibiscus tiliaceus
Sonneratia caseolaris
Rhizophora mucronata
Terminalia catappa
Bruguiera gymnorrhiza
Swietenia macrophylla
Tabebuia rosea
Calophyllum inophyllum
Thespesia populneoides
other species (15)

Total
ใ น ร ะ ดั บ ไ ม้ ใ ห ญ่ ห รื อ ไ ม้ ที่ มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตร พบชนิ ด
พรรณไม้ จ านวน 25 ชนิ ด 21 สกุล และ 14 วงศ์ มี
ความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 1,078 ต้นต่อ
เฮกแตร์ และ 15.53 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ
ชนิดไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากดัชนีค่าความสาคัญใน 10
ลาดับแรก ได้แก่ ตีนเป็ ดทะเล หู กวาง ลาพู ปอทะเล
ลาแพน มะพร้ าว โพทะเล ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ แคทะเล
(Dolichandrone spathacea) และโกงกางใบใหญ่ มีค่า
ดัชนี ความสาคัญ เท่ากับ 89.67, 57.44, 45.81, 37.55,
7.96, 6.99, 6.45, 5.99, 5.66 และ 4.98 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ (Table 3) ความหลากหลายของพรรณพืช
บริ เวณป่ าอนุ รักษ์ลาพูบางกระสอบในภาพรวม มีค่า
ดัชนี ความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ ากับ
2.03 แสดงให้เห็นว่า ไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลาพู
บางกระสอบมีความหลากลายอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาโครงสร้างป่ า (Forest structure)
จากการศึ ก ษาการจาแนกชั้นด้านตั้ง (Stratification)
แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง พ ร ร ณ พื ช (Spatial

D
414
126
76
78
44
50
22
18
20
18
102
968

BA
0.37
0.13
0.07
0.07
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.08
0.89

IVI
111.48
40.47
26.22
18.60
15.58
14.18
8.79
8.59
7.94
6.36
41.78
300

distribution) ในแปลงถาวรบริ เวณป่ าอนุรักษ์ลาพูบาง
กระสอบ พบว่าการกระจายของพรรณพืชมีความผัน
แปรตามระยะของการปลูกพรรณไม้เสริ มเข้าไปตาม
ร่ อ งน้ า (Figure 4) บริ เ วณด้านซ้ายของแปลง (หรื อ
ระยะเริ่ ม ต้น 0-30 เมตร) ส่ ว นใหญ่เป็ นพรรณไม้ที่
ปลูกเสริ มเข้ามาในระยะแรก คื อ ตี นเป็ ดทะเล และ
โกงกางใบใหญ่ ขณะที่ ทางด้านขวา (ระยะทาง 70100 เมตร) เป็ นกลุ่ ม พรรณไม้ด้ ัง เดิ ม เป็ นส่ วนใหญ่
เช่น หูกวาง ปอทะเล และลาพู เป็ นต้น สามารถจาแนก
ชั้นเรื อนยอดป่ า ได้ 2 ชั้น คือ เรื อนยอดชั้นบน (Top
canopy) สู งตั้งแต่ 10 เมตร ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มไม้ตน้
ดั้งเดิ ม เช่ น หู กวาง ปอทะเล และลาพู เป็ นต้น และ
เรื อนยอดชั้นรอง (Middle canopy) มีความสูงน้อยกว่า
10 เมตร ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มไม้ที่มีการปลูกเสริ มเข้าไป
เช่ น โกงกางใบใหญ่ ลาแพน และโพทะเล เป็ นต้น
ขณะที่การปกคลุมเรื อนยอด (Crown cover) มีลกั ษณะ
เป็ นเรื อนยอดค่อนข้างปิ ด มีการปกคลุมของเรื อนยอด
ประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่า
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Table 3 Some dominant sapling species, DBH  5 cm; Density (D, individual.ha-1), Basal area (BA, m2/ha-1),
and importance value index (IVI, %).
Species
Botanical name
D
BA
IVI
ตีนเป็ ดทะเล
408
4.45
89.67
Cerbera odollam
หูกวาง
172
3.77
57.44
Terminalia catappa
ลาพู
Sonneratia caseolaris
110
3.27
45.81
ปอทะเล
184
1.26
37.55
Hibiscus tiliaceus
ลาแพน
Sonneratia alba
26
0.19
7.96
มะพร้าว
10
0.52
6.99
Cocos nucifera
โพทะเล
22
0.18
6.45
Thespesia populneoides
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์
Tabebuia rosea
14
0.31
5.99
แคทะเล
18
0.20
5.66
Dolichandrone spathacea
ข่อย
Streblus asper
14
0.23
4.98
other species (14)
100
1.11
41.78
Total
1,078
15.53
310
ปกติตามธรรมชาติ (Figure 6 A-C) ขณะที่การกระจาย
เชิงพื้นที่ของลาพู มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ (DBH > 50 cm)
นับเป็ นแม่ไม้ขนาดใหญ่พบเพียงสองต้นภายในพื้นที่
แปลงถาวรแต่สามารถสร้างการสื บต่อพันธุ์ในระดับ
ไม้ใหญ่ (DBH > 10 cm) กระจายอยู่เป็ นกลุ่มบริ เวณ
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งไม้ใ หญ่ ท้ ัง สองต้น ขณะที่ ไ ม้รุ่ น
รวมถึ ง ไม้ ข นาดเล็ ก มี ก ารกระจายในลั ก ษณะ
สม่าเสมอเป็ นแถวเป็ นแนว (Figure 5A) เนื่ องจากเริ่ ม
มีการปลูกไม้ขนาดเล็กเข้ามาภายหลังเนื่ องเพราะการ
สื บ ต่ อ พัน ธุ์ ต ามธรรมชาติ จ ากการงอกของเมล็ ด
เกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก ส่ วนหู กวางมีการกระจายเกือบทัว่
ทั้งพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ต้ งั แต่ระยะทาง 40-100 เมตร
ของแปลง และส่วนใหญ่เป็ นไม้ใหญ่ (DBH > 10 cm)
ขณะที่การกระจายเชิงพื้นที่ของไม้ปอทะเล ส่ วนใหญ่
เป็ นระดั บ ไม้ ห นุ่ ม (5 cm < DBH < 10 cm) และ
กระจายอยู่ บ ริ เวณขอบแปลงหรื อบริ เ วณขอบป่ า
เนื่ องจากปอทะเลจัดเป็ นไม้เบิ กนา (Pioneer Species)
ที่ ต ้อ งการความเข้ม แสงสู ง ในการตั้ง ตัว นั้น เอง ใน
ส่ ว นของการสื บต่อ พันธุ์ ของพรรณไม้ที่มีก ารปลูก
เสริ มเข้าไป 4 ชนิด คือ

การสื บต่ อพันธุ์ของป่ าอนุรักษ์ ลาพูบางกระสอบ
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
ส ารวจจากแปลงถาวรพื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ ล าพู บ าง
กระสอบ ที่มีขนาดตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบว่าเป็ นการ
กระจายเพิ่ ม ขึ้ นแบบชี้ ก าลั ง เชิ งลบ (Negative
exponential growth form) (Figure 5) แสดงให้เห็ นว่า
ป่ าอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบสามารถรักษาโครงสร้าง
การเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติได้อย่างปกติ กล่าวคือ
มี ก ารเพิ่ ม พู น ของจ านวนต้น ไม้ข นาดเล็ ก หรื อ ใน
ระดับ ไม้รุ่ น มากกว่ า ระดับ ไม้ใ หญ่ ท าให้ ส ามารถ
เติบโตและเจริ ญทดแทนไม้ขนาดใหญ่ได้ดีในอนาคต
(Bunyavejchewin et al., 2003)
การสื บต่อพันธ์ของพรรณไม้ด้ งั เดิม คือ ลาพู
(Sonneratia caseolaris) หู กวาง (Terminalia catappa)
และปอทะเล (Hibiscus tiliaceus) ตามการกระจาย
ของขนาดชั้นเส้นผ่านศู นย์กลาง พบว่าทั้ง 3 ชนิ ดมี
การกระจายตัว เพิ่ม ขึ้ นแบบชี้ ก าลังเชิ ง ลบ แสดงให้
เห็ นว่ามีการสื บต่อพันธุ์และรั กษาโครงสร้ างได้เป็ น
37
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B
Distance (m)
Figure 4 Forest structure and tree distribution at Lumpoo forest conservation; A) profile diagram and (B) crown cover diagram.
Remark: (1) Cerbera odollam (2) Rhizophora mucronata (3) Ficus concinna (4)Number
Streblusof tree
asper (5) Dolichandrone spathacea (6) Cocos nucifera (7) Sonneratia caseolaris (8)
(individuals)
Sonneratia alba (9) Terminalia catappa (10) Acacia auriculiformis (11) Leucaena leucocephala (12) Nypa fruticans (13) Ptychosperma macarthurii (14) Hibiscus tiliaceus
(15) Thespesia populneoides
Distance (m)
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ไม้รุ่นเท่านั้น เนื่ องจากเป็ นไม้ที่ปลูกเสริ มใหม่และมี
อายุไม่มากนัก (ประมาณ 5 ปี ) แสดงให้เห็ นว่าพันธุ์
ไม้ท้ งั สองชนิ ดมีการสื บต่อพันธุ์ที่ไม่ต่อเนื่ อง (Figure
7 C และ D) แสดงให้เห็นว่า ช่วงระยะเวลาการฟื้ นฟูมี
อิทธิ พลต่อการสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของชนิ ดไม้
ที่นามาปลูกค่อนข้างมาก
พื้นที่ป่าลาพูบางกระสอบ ในระบบนิเวศป่ า
ในเมื องบางกะเจ้า ถื อว่าเป็ นพื้นที่ มีความหลากชนิ ด
ของพรรณไม้มากพอสมควร ถึงแม้พรรณไม้บางชนิด
อาจยังมี การสื บต่อพันธ์ตามธรรมชาติ ที่ยงั ไม่ค่อยดี
แต่อย่างไรก็ตามหากมีการจัดการที่ดี การป้ องกันการ
บุ กรุ ก หรื อการเปลี่ ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
(Sommeechai et al., 2018) ตลอดจนการที่ ตอ้ งมี การ
ใช้ระบบวนวัฒน์ (silviculture systems) เข้ามาจัดการ
ต้นไม้ในพื้นที่เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศในอนาคต อาจเป็ นพื้นที่ ตน้ แบบของการรักษา
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ด้ งั เดิมในพื้นที่
ป่ าในเมือง เพื่อเป็ นพัฒนา และอนุรักษ์พ้นื ที่ที่มีระบบ
นิเวศใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษานี้สืบไป

Number of tree (individuals)

ตีนเป็ ดทะเล (Cerbera odollam) ลาแพน (Sonneratia
alba) โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) และ
พังกาหัวสุ มดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) โดย
พบว่า มีเพียงตีนเป็ ดทะเลที่มีการกระจายเพิ่มขึ้นแบบ
ชี้ กาลังเชิ งลบ แสดงว่า ตีนเป็ ดทะเลมีความสามารถ
ในการสื บ ต่ อ พัน ธุ์ แ ละรั ก ษาโครงสร้ า งการเจริ ญ
ทดแทนตามธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งปกติ ขณะเดี ย วกัน
ตี น เป็ ดทะเละมี ก ารกระจายเชิ ง พื้ น ที่ ทั่ว ทั้ง พื้ น ที่
โดยเฉพาะการกระจายตัว ของไม้ห นุ่ ม และไม้รุ่ น
(Poling and sapling) ที่ มีการสื บต่อพันธุ์และตั้งตัวได้
ไกลจากต้ น แม่ ไ ม้ ม าก (Figure 7A) แตกต่ า งจาก
ล าแพน มี รู ป แบบการกระจายแบบระฆัง คว่ า (Bell
shape or normal curve) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรั ก ษา
โครงสร้ างของชั้ นอายุ ไ ม้ ไ ม่ มี ความต่ อ เนื่ อง
(Mohabdass and Davidar, 2009) เห็ นได้จากการที่ ไม่
พบไม้รุ่ น (DBH < 5 cm) ในพื้ น ที่ แ ปลงถาวรในป่ า
อนุรักษ์มากนัก
สาหรับการสื บต่อพันธุ์ของโกงกางใบใหญ่
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ ม ไม้ ห นุ่ ม และไม้ รุ่ นพบมี ก าร
กระจายตัวบริ เวณพื้นที่ปลูกเดิมเท่านั้น สอดคล้องกับ
พังกาหัวสุมที่พบกระจายเพียงพื้นที่แคบ ๆ และมีเพียง

Diameter class (cm)
Figure 5 The diameter class distribution in Bangkrasop forest conservation for all trees DBH  2 cm.
Number of tree
(individuals)
meter class (cm)
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Number of tree (individuals)
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Diameter class (cm)

Figure 6 The diameter class distribution of native species and tree spatial distribution;
A) Sonneratia caseolaris, B) Terminalia catappa, and C) Hibiscus tiliaceus.
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Number of tree (individuals)

A
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C

D
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Distance (m)
Figure 7 The diameter class distribution and tree spatial distribution of planted tree species;
A) Cerbera odollam, B) Sonneratia alba, C) Rhizophora mucronata , and D) Bruguiera gymnorrhiza.
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สรุ ป
โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณพืช
โครงสร้ างการปกคลุมเรื อนยอดเป็ นเรื อน
ยอดค่อนข้างปิ ด (closed canopy) สามารถจาแนกชั้น
เรื อนยอดได้ 2 ชั้น คือ เรื อนยอดชั้นบน พบพรรณพืช
เด่ น ได้แก่ หู กวาง ปอทะเล และลาพู และเรื อนยอด
ชั้น ยอดรอง พบพรรณพื ช เด่ น ได้แ ก่ ล าแพน ข่ อ ย
โกงกางใบใหญ่ พังกาหัวสุ มดอกแดง และโปรงแดง
ส่ วนใหญ่ในเรื อนยอดชั้นนี้ เป็ นพรรณไม้ที่ปลูกเสริ ม
เข้าไปในพื้นที่
การกระจายเชิ งพื้นที่ ของพรรณไม้มีความ
แตกต่างกันระหว่างชนิ ดไม้ พันธุ์ไม้ด้ งั เดิม เช่น ลาพู
และหูกวาง มีการกระจายได้เกือบทัว่ ทั้งพื้นที่แปลงใน
ทั้ง 3 ระดับอายุไม้ (ไม้รุ่น ไม้หนุ่ม และไม้ใหญ่)
การสื บต่ อพันธ์ ของพรรณไม้
ป่ าอนุ รักษ์ลาพูบางกระสอบ มีศกั ยภาพใน
การรักษาโครงสร้างและการสื บต่อพันธุ์ได้ตามปกติ
หรื อมี รู ปแบบการกระจายต้ น ไม้ ต ามขนาดชั้ น
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางแบบชี้ ก าลั ง เชิ งลบ (negative
exponential form) แต่ มี ค วามแตกต่ า งในระดับ ชนิ ด
พรรณไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มพันธุ์ไม้ที่ปลูกเสริ มเข้า
ไปมีการสื บต่อพันธุ์ไม่ดีนกั พบเพียงการกระจายของ
ไม้รุ่นและไม้หนุ่ มเป็ นส่ วนใหญ่ที่สาคัญคือ โกงกาง
ใบใหญ่ และพังกาหัวสุมดอกแดง
ดัง นั้น การปลู ก ป่ าฟื้ นฟู ใ นพื้ น ที่ ป่ าเสื่ อ ม
โทรมมี ค วามจ าเป็ นต้อ งรี บเร่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้
พรรณไม้ที่ปลูกเสริ มนั้นสามารถสื บต่อพันธุ์ได้ดีข้ ึน
รวมถึ ง ช่ ว ยในการปรั บ เปลี่ ย นปั จ จัย แวดล้อ มที่ ดี
ให้กบั การสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้ด้ งั เดิมได้
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