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บทคัดย่อ 

ป่าอนุรักษล์ าพูบางกระสอบ ศูนยจ์ดัการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์ จงัหวดัสมุทรปราการ นบัเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีส าคญัส าหรับประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าริมน ้ าท่ีมีตน้ล าพูและ
ห่ิงหอ้ยอาศยัอยู ่การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการทราบถึงองคป์ระกอบพรรณไมแ้ละการสืบต่อพนัธ์ุภายหลงัการฟ้ืนฟ ูโดยวาง
แปลงถาวรขนาด 0.5 เฮคแตร์ (50 เมตร × 100 เมตร) แบ่งแปลงย่อยขนาด 10 เมตร × 10 เมตร รวม 50 แปลง เพื่อ
ส ารวจพนัธ์ุไมโ้ดยติดหมายเลขตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร วดัขนาด ระบุชนิดและ
บนัทึกพิกดัตน้ไมใ้นแปลงตวัอยา่ง เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 

ผลการศึกษา พบพรรณไมท้ั้งหมด 31 ชนิด 28 สกลุ 16 วงศ ์มีความหนาแน่นและพ้ืนท่ีหนา้ตดัตน้ไม ้เท่ากบั 
2,046 ตน้ต่อเฮคแตร์ และ 16.42 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามล าดบั ความหลากชนิดพรรณไมอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (H/ 
= 2.16) พรรณไมว้งศถ์ัว่ (Fabaceae) มีความเด่นดา้นจ านวนชนิดสูงสุด (7 ชนิด) รองมาคือ วงศข์นุน (Moraceae) และ
วงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) พบจ านวน 4 และ 3 ชนิด ตามล าดบั ขณะท่ีพรรณไมว้งศ์ตีนเป็ด (Apocynaceae) มี
ความเด่นดา้นความหนาแน่นตน้ไมสู้งสุด รองลงมาคือ วงศป์อ (Malvaceae) และวงศต์ะแบก (Lythraceae) การสืบต่อ
พนัธ์ุของป่าอนุรักษล์ าพบูางกระสอบ พบวา่แบบการกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางเป็นแบบช้ีก าลงั
เชิงลบ (negative exponential form) แสดงวา่ป่าอนุรักษล์ าพบูางกระสอบ สามารถรักษาโครงสร้างและการสืบต่อพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติไดเ้ป็นปกติ อยา่งไรก็ตามมีความแตกต่างระหวา่งชนิดไมโ้ดยเฉพาะ ล าแพน และโกงกางใบใหญ่ ท่ีมี
การกระจายแบบระฆงัคว  ่า แสดงถึงการสืบต่อพนัธ์ุท่ีไม่เป็นปกติ ดงันั้น การจดัการปัจจยัแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสม
จะช่วยท าใหก้ารสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมด้งักล่าวเกิดไดดี้ข้ึน 
ค าส าคญั: การรบกวน การสืบต่อพนัธ์ุ ความหลากชนิดพรรณพืช ป่าอนุรักษบ์างกระสอบ 
 
1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
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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 
 

บทน า 
ป่าในเมือง (urban forest) เป็นระบบนิเวศท่ี

ส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีเมือง หรืออาจเรียกวา่เป็น
ปอดสีเขียว ของเมืองส าคญั ๆ ในโลก (Ren et al., 2015) 
ซ่ึงป่าในเมืองสามารถแบ่งเป็น พ้ืนท่ีป่าปลูก หรือ
สวนสาธารณะ (park) และพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้ งเดิม 
(natural forest) อยา่งไรก็ตามป่าธรรมชาติดั้งเดิมในพ้ืนท่ี
ป่าในเมืองนั้นส่วนใหญ่มกัถูกรบกวนจากกระบวนการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลังพฒันา (Ren et al., 2015) 
อย่างไรก็ตามป่าในเมืองในประเทศไทยท่ีไดรั้บการกา
รันตีในระดบัโลกคือ บางกะเจา้ โดยนิตยสาร ไทมเ์อเชีย 
ฉบบั Best of Asia ไดย้กย่องให้บางกะเจา้เป็นปอดกลาง
เมืองท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย (best urban oasis) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
เกาะเทียมท่ีเกิดจากคุง้แม่น ้ าเจ้าพระยาโดยมีคลองลัด
โพธ์ิเช่ือมแม่น ้ าทางทิศตะวนัตก ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
กรุงเทพมหานคร ในอ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ เกาะน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 16 ตารางกิโลเมตร 
(Sommeechai et al., 2018) ซ่ึ ง พ้ื น ท่ี ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
เกษตรกรรม มีประชากรอาศัยไม่หนาแน่น และส่วน
หน่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรี
นครเขื่อนขนัธ์ ภายใตก้รมป่าไมโ้ดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 
200 ไร่  

ป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ เป็นส่วนหน่ึง
ของพ้ืนท่ีป่าในเมืองบางกะเจา้ ท่ียงัหลงเหลือโครงสร้าง
และองคป์ระกอบของพรรณไมด้ั้งเดิมของระบบนิเวศป่า
ไมท่ี้มีน ้ าท่วมถึงในบางเวลา ซ่ึงในอดีตประสบปัญหา
การบุกรุกจนมีพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่ามากข้ึนเป็นหยอ่ม ๆ 
อยา่งไรก็ตามไดมี้การฟ้ืนฟปู่าท่ีเส่ือมโทรมในพ้ืนท่ีดว้ย
การปลูกพรรณไมเ้สริม รวมถึงการปล่อยให้มีการฟ้ืนตวั
ตามธรรมชาติเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อท าให้สภาพป่า
มีความสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงอาจต้องพิจารณาจาก
หลากหลายเหตุผลดา้นการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติ ทั้ง
ชนิดพืชดั้ งเดิมท่ี เข้ามาตั้ งตัวภายหลังการฟ้ืนฟูป่า 
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รวมถึงรูปแบบการกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้ น
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ท่ีสามารถบ่งบอกถึงการสืบต่อพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติไดว้า่สามารถรักษาโครงสร้างและการสืบ
ต่อพนัธ์ุอย่างเป็นปกติ หากมีรูปแบบการกระจายเป็น
แบบช้ีก าลังเชิงลบ (negative exponential form หรือ L-
shape) หรือมีการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติได้ไม่ดีนัก 
เ ม่ื อ มี รู ปแบบการกระจาย เ พ่ิ ม ข้ึ นแบบช้ีก าลัง 
(exponential form หรือ J-shape) (Bunyavejchewin et al., 
2003) รวมถึงอาจอยู่ในรูปของระฆังคว  ่าหน่ึงรูปหรือ
มากกว่า (unimodial or polymodial form) ท่ีแสดงให้เห็น
การขาดความต่อเน่ืองด้านการกระจายของตน้ไม้ตาม
ขนาดชั้นความโต และบ่งบอกถึงพรรณพืชชนิดนั้น ๆ 
ตอ้งการการเปล่ียนแปลงสภาพปัจจยัแวดลอ้มโดยเฉพาะ
ความเขม้แสงท่ีมากกวา่ปกติอนัเกิดจากการรบกวนท่ีไม่
รุนแรงมากนักเพ่ือการตั้ งตัวของมันเอง (Curtis and 
McIntosh, 1959) 

อย่างไรก็ตามการสืบต่อพนัธ์ุและความหลาก
ชนิดของพรรณไมภ้ายหลงัการฟ้ืนตวัหรือการทดแทน
ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีระบบนิเวศป่าในเมืองนั้นยงัขาด
ข้อมู ลการศึ กษาในเ ชิ ง ลึ ก  การศึ กษาค ร้ั ง น้ี  มี
ว ัตถุประสงค์ เพื่ อต้องการทราบโครงสร้างและ
องค์ประกอบพรรณไม้ และการสืบต่อพันธ์ุของป่า
อนุรักษ์ล าพูพ้ืนท่ีป่าในเมืองบางกะเจ้าท่ีอยู่ระหว่าง
กระบวนการฟ้ืนฟตูามธรรมชาติ 

อุปกรณ์และวธีิการ 
พื้นทีศึ่กษา 

บริเวณป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ  ศูนย์
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์ บางกะเจ้า 
โดยพ้ืนท่ีเป็นป่าดั้งเดิมท่ีมีการปลูกฟ้ืนฟู ดว้ยพรรณไม้
หลายชนิด เช่น ตีนเป็ดทะเล (Cerbera odollam) ล าแพน 
(Sonneratia alba) โ ก ง ก า ง ใ บ ใ ห ญ่  (Rhizophora 
mucronata) และพังกาหั ว สุมดอกแดง  (Bruguiera 
gymnorrhiza) เป็นตน้  

การเกบ็ข้อมูล 
1. คัดเลือกพ้ืนท่ี ศึกษาด้วยการวางแปลง

ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้

ขอ้มูลโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ท่ีเป็นตัว
แทนท่ีดีของสังคมพืชป่าของป่าอนุรักษ์ล าพูบาง
กระสอบ 

2. วางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 50 
เมตร × 100 เมตร จากนั้ นท าการแบ่งแปลงย่อยแปลง
ขนาด 10 × 10 เมตร รวมจ านวน 50 แปลงยอ่ย (Figure 1) 
ท าการติดหมายเลขต้นไม้ (ordered tagged) ทุกต้นท่ีมี
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก (diameter at breast height, 
DBH) ตั้ งแต่ 2 เซนติเมตร วดัขนาดความโต ความสูง
ทั้งหมด ระบุชนิด พร้อมจดบนัทึกพิกดัตน้ไมใ้นแปลง 
(X, Y) ส าหรับพรรณไม้ท่ีไม่สามารถระบุชนิดได้ใน
ภาคสนามนั้ นท าการเก็บตวัอย่างพนัธ์ุไม้ (specimens) 
จ านวน 3 ตัวอย่ างต่ อชนิด เพื่ อน ามาระบุชนิด
เปรียบเทียบกบัชนิดพรรณไมต้วัอย่าง ในหอพรรณไม ้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ตามรูปแบบ
ของ Smitinand (2014) 

3. ศึกษาการกระจาย เ ชิ ง พ้ืน ท่ี  (Spatial 
distribution) ภายในแปลงถาวร เพื่อดูการกระจายของ
ตน้ไมท้ั้งหมดในแปลง และการกระจายของพรรณไม้
ดั้งเดิมและพรรณไมท่ี้มีการปลูกเสริมเขา้ไปบางชนิด 
ด้วยการแบ่งระดับไมอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ ไมใ้หญ่ 
(DBH > 10 cm) ไมห้นุ่ม (5 cm < DBH < 10 cm) และ 
ไมรุ่้น (DBH < 5 cm) ตามล าดบั 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Figure 1  Lay out of  permanent  plot. 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ดชันีค่าความส าคญั (importance value index, IVI)  

ท าการหาพนัธ์ุไมเ้ด่นในสังคมพืช ตามดชันี
ค่ าความส าคัญของพรรณไม้ จ ากสมการของ 
Whittaker ( 1970)  อ้ า ง โดย  Marod and Kutintara, 
(2009) โดยดัชนีค่าความส าคัญของพรรรมไม้ คือ 
ผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพัท ธ์  (relative 
density, RD) ความถ่ีสมัพทัธ์ (relative frequency, RF) 
และความเ ด่นสัมพัทธ์  (relative dominance, RDo) 
ของชนิดไม้ในแต่ละชนิด หรือ IVI =  RF + RD + 
RDo 

2. ดชันีความหลากหลาย (diversity index) 
ค านวณค่าดัชนีความหลากหลาย โดยใช้

สมการ  Shannon-Wiener index (H/) (Shannon and 
Weaver, 1949) ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นดชันีท่ีใชใ้น
การช้ีวดัความหลากหลายทางชีวภาพไดดี้ ค านวณได้
ดงัน้ี 

 

H' = - (Pi)i ln (Pi) 
 

H/ = ค่าดชันีความหลากหลายของ 
Shannon-Weiner 

pi= สดัส่วนของจ านวนชนิดท่ี i (ni) ต่อ
ผลรวมของจ านวนทั้งหมดทุกชนิดใน
สงัคม (N)  
เม่ือ i = 1, 2, 3, … , s 

s = จ านวนชนิดไมท้ั้งหมดในพ้ืนท่ี 
3. ก า ร ก ร ะจ า ย ข อ งต้น ไม้ต ามชั้ น ขน าด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
พิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมใ้นป่า 

ดว้ยการสร้างกราฟการกระจายของตน้ไมต้ามขนาด
ชั้นเสน้ผ่าศูนยก์ลาง (diameter class distribution) เพื่อ
พิจ ารณา รูปแบบการกระจาย เ ป็นแบบช้ีก าลัง 
(exponential form หรือ J-shape) แบบช้ีก าลังเชิงลบ 

(negative exponential form หรือ L-shape) รวมถึงอาจ
อยู่ ใน รูปของระฆังคว  ่ าห น่ึ ง รูปห รือมากกว่ า 
(unimodial or polymodial form) 

ผลการศึกษา 
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 

ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ
พรรณไมป่้าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ เม่ือวิเคราะห์
จากขอ้มูลทั้งการส ารวจในแปลงตงัอยา่งถาวร พบว่า 
วงศ์ท่ีมีความเด่นด้านจ านวนชนิดสูงสุดคือ วงศ์ถั่ว 
(Fabaceae) วงศ์ขนุน (Moraceae) และวงศ์โกงกาง 
(Rhizophoraceae) พบจ านวน  7, 4 และ  3 ช นิ ด 
ตามล าดบั (Figure 2) เม่ือพิจารณาความเด่นดา้นความ
หนาแน่น พบวงศ์ตีนเป็ด (Apocynaceae) มีความ
หนาแน่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ วงศ์ปอ (Malvaceae) 
และวงศ์ตะแบก (Lythraceae) ตามล าดับ (Figure 3) 
เม่ือพิจารณาชนิดพรรณไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบทั้ งหมดจ านวน 31  ชนิด  22 
สกุล และ  16 วงศ์ มีความหนาแน่นและพ้ืนท่ีหนา้ตดั
ตน้ไม ้เท่ากบั 2,046 ตน้ต่อเฮกแตร์เฉล่ีย และ 16.42 
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ พนัธ์ุไมเ้ด่นตาม
ดชันีค่าความส าคญัใน 10  ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ตีนเป็ด
ทะเล หูกวาง (Terminalia catappa) ล าพู (Sonneratia 
caseolaris)  ป อทะ เ ล  (Hibiscus tiliaceus )  ชมพู
พนัธ์ุทิพย ์(Tabebuia rosea) ล าแพน โกงกางใบใหญ่ 
โพทะเล (Thespesia populneoides) พงักาหัวสุมดอก
แดง และมะพร้าว (Cocos nucifera) เป็นตน้ มีค่าดชันี
ความส าคญั เท่ากบั 22.21, 46.96, 42.69, 34.47, 7.58, 
7.52, 7.02, 5.97, 5.85 และ 5.68 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
(Table 1) ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณป่า
อนุรักษล์ าพูบางกระสอบในภาพรวม มีค่าดชันีความ
หลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.16  แสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณไม้ในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษล์ าพบูางกระสอบอยูใ่นระดบัปานกลาง

s 

i=1 
s 
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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 Botanical name D  BA IVI  

ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam  822 4.83 89.21 
หูกวาง Terminalia catappa 216 3.81 46.96 
ล าพ ู Sonneratia caseolaris  186 3.35 42.69 
ปอทะเล Hibiscus tiliaceus  310 1.39 34.47 
ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ Tabebuia rosea 32 0.33 7.58 
ล าแพน Sonneratia alba  38 0.20 7.52 
โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata  96 0.11 7.02 
โพทะเล Thespesia populneoides  40 0.19 5.97 
พงักาหวัสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza  50 0.03 5.85 
มะพร้าว Cocos nucifera 10 0.52 5.68 

 other species (21) 246 1.61 47.05 
Total   2,046 16.42 300 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดบัไมใ้นพ้ืนท่ี คือ 
ไม้หนุ่ม (sapling) และไม้ใหญ่  ( tree) ได้ผลดัง น้ี  
องค์ประกอบพรรณไม้ในระดับไมห้นุ่ม หรือไม้ท่ีมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
พบชนิดพรรณไม ้จ านวน 25 ชนิด 24  สกลุ และ 14 วงศ ์ 
มีความหนาแน่นและพ้ืนท่ีหน้าตดั เท่ากบั 968 ตน้ต่อ
เฮกแตร์ และ 0.89 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ 
พนัธ์ุไมเ้ด่นเม่ือพิจารณาจากดชันีค่าความส าคญัใน 10 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ตีนเป็ดทะเล  ปอทะเล ล าพู  โกงกาง

ใบใหญ่ หูกวาง (Terminalia catappa) พงักาหัวสุมดอก
แดง มะฮอกกานีใบใหญ่ (Swietenia macrophylla) ชมพู
พัน ธ์ุ ทิพย์  กระทิง  (Calophyllum inophyllum) และ
โพทะเล เป็นตน้ มีค่าดชันีความส าคญั เท่ากบั 111.48, 
40.47, 26.22, 18.60, 15.58, 14.18, 8.79, 8.59, 7.94 และ 
6.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2) มีค่าดัชนีความ
หลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.14 แสดงว่า
ความสมบูรณ์ของไม้รุ่นในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ล าพูบาง
กระสอบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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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 Botanical name D  BA IVI  

ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam 414 0.37 111.48 
ปอทะเล Hibiscus tiliaceus 126 0.13 40.47 
ล าพ ู Sonneratia caseolaris  76 0.07 26.22 
โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata 78 0.07 18.60 
หูกวาง Terminalia catappa  44 0.03 15.58 
พงักาหวัสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza  50 0.03 14.18 
มะฮอกกานีใบใหญ่ Swietenia macrophylla  22 0.02 8.79 
ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ Tabebuia rosea  18 0.02 8.59 
กระทิง Calophyllum inophyllum  20 0.02 7.94 
โพทะเล Thespesia populneoides  18 0.02 6.36 

 other species (15) 102 0.08 41.78 
Total   968 0.89 300 

องค์ประกอบพรรณไม้ในระดับไม้ใหญ่  
หรือไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกตั้ งแต่ 5  
เซนติเมตร พบความหลากชนิดพรรณไม้ จ านวน 25 
ชนิด 21 สกุล และ 14 วงศ์  มีความหนาแน่นและ
พ้ืนท่ีหนา้ตดั เท่ากบั 1,078 ตน้ต่อเฮกแตร์ และ 15.53 
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ พนัธ์ุไม้เด่นเม่ือ
พิจารณาจากดัชนีค่าความส าคัญใน 10 ล าดับแรก 
ได้แก่ ตีนเป็ดทะเล หูกวาง ล าพู ปอทะเล  ล าแพน 
มะพ ร้ า ว  โพทะ เ ล  ชมพู พัน ธ์ุ ทิ พย์  แ คท ะ เ ล 
(Dolichandrone spathacea) และโกงกางใบใหญ่ เป็น
ตน้ มีค่าดชันีความส าคญั เท่ากบั 22.67, 57.44, 45.21, 
37 .55 , 7 .26 , 6.22 , 6 .45 , 5 .22 , 5 .66  และ 4 .22 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (Table 3) ความหลากหลายของ
พรรณพืชบริเวณป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบใน
ภาพรวม มีค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-
Weiner เท่ากบั 2.03 แสดงให้เห็นว่าไมใ้หญ่ในพ้ืนท่ี
ป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบมีความหลากลายอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างป่า (forest structure) 
และการกระจายตวัของพรรณพืชบริเวณป่าอนุรักษ์

ล าพูบางกระสอบ  จากข้อมูลในแปลงถาวร (1,000 
ตารางเมตร) พบว่าการกระจายของพรรณพืชมีความ
ผนัแปรตามระยะการปลูกพรรณไมเ้สริมเขา้ไปตามคู
ร่องน ้ า (Figure 4) บริเวณด้านซ้ายของแปลง (หรือ
ระยะเร่ิมต้น 0-30 เมตร) ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ท่ี
ปลูกเสริมเขา้มาในระยะแรก คือ ตีนเป็ดทะเล และ
โกงกางใบใหญ่ ขณะท่ีทางด้านขวา (ระยะทาง 70-
100 เมตร) เป็นกลุ่มพรรณไม้ดั้ งเดิมเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น หูกวาง ปอทะเล และล าพู เป็นตน้ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกชั้นเรือนยอดป่า ได ้2 ชั้น คือ เรือนยอดชั้นบน 
(top canopy) มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มไมต้น้ดั้งเดิม เช่น หูกวาง ปอทะเล และล าพู เป็น
ตน้ และ เรือนยอดชั้นรอง (middle canopy) มีความสูง
นอ้ยกว่า 10 เมตร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมท่ี้มีการปลูก
เสริมเขา้ไป เช่น โกงกางใบใหญ่ ล าแพน และโพทะเล 
เป็นตน้ ขณะท่ีการปกคลุมเรือนยอดบริเวณป่าอนุรักษ์
ล าพูบางกระสอบมีลกัษณะเป็นเรือนยอดค่อนขา้งปิด 
มีการปกคลุมของเรือนยอดประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนท่ีป่า 
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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  

ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam  408 4.45 89.67 
หูกวาง Terminalia catappa 172 3.77 57.44 
ล าพ ู Sonneratia caseolaris  110 3.27 45.81 
ปอทะเล Hibiscus tiliaceus 184 1.26 37.55 
ล าแพน Sonneratia alba 26 0.19 7.96 
มะพร้าว Cocos nucifera 10 0.52 6.99 
โพทะเล Thespesia populneoides 22 0.18 6.45 
ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ Tabebuia rosea 14 0.31 5.99 
แคทะเล Dolichandrone spathacea  18 0.20 5.66 
ข่อย Streblus asper 14 0.23 4.98 

 other species (14) 100 1.11 41.78 
Total   1,078 15.53 310 

การสืบต่อพนัธ์ุของป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ 
เม่ือพิจารณารูปแบบการกระจายตามขนาด

ชั้ น ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  ( diameter class 
distribution) ของพรรณไม้ทั้ งหมดจากข้อมูลการ
ส ารวจจากแปลงถาวรพ้ืนท่ีป่าอนุ รักษ์ล าพูบาง
กระสอบ ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบวา่เป็นการ
กระจ าย เ พ่ิม ข้ึนแบบ ช้ีก าลัง เ ชิ งลบ  (Negative 
exponential growth form) (Figure 5 )  แสดงว่ า ป่ า
อนุรักษล์ าพบูางกระสอบสามารถรักษาโครงสร้างการ
เจริญทดแทนตามธรรมชาติไดอ้ย่างปกติ กล่าวคือ มี
การเพ่ิมพูนของจ านวนตน้ไมข้นาดเลก็ หรือในระดบั
ไมรุ่้นมากกว่าระดับไมใ้หญ่ท าให้มีการทดแทนไม้
ขนาดใหญ่ได้ดีในอนาคต (Bunyavejchewin et al., 
2003) 

เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ของพรรณไม้
ดั้งเดิม จ านวน 3 ชนิด คือ ล าพ ู(Sonneratia caseolaris) 
หูกวาง (Terminalia catappa) และปอทะเล (Hibiscus 
tiliaceus) ตามการกระจายของขนาดชั้ นเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง พบว่าทั้ ง 3 ชนิดมีการกระจายตวัเพ่ิมข้ึน
แบบช้ีก าลงัเชิงลบ แสดงให้เห็นว่ามีการสืบต่อพนัธ์ุ

และรักษาโครงสร้างได้เ ป็นปกติตามธรรมชาติ  
(Figure 6 A-C) ขณะท่ีการการกระจายเชิงพ้ืนท่ีของ
ล าพู มีตน้ไมข้นาดใหญ่ (DBH > 50 cm) นับเป็นแม่
ไมข้นาดใหญ่พบเพียงสองตน้ภายในพ้ืนท่ีแปลงถาวร
แต่สามารถสร้างการสืบต่อพันธ์ุในระดับไม้ใหญ่ 
(DBH > 10 cm) กระจายอยู่เป็นกลุ่มบริเวณช่องว่าง
ระหว่างไมใ้หญ่ทั้ งสองต้น ขณะท่ีไม้รุ่นรวมถึงไม้
ขนาดเล็กมีการกระจายในลกัษณะสม ่าเสมอเป็นแถว
เป็นแนว (Figure 5A) เน่ืองจากเร่ิมมีการปลูกไมข้นาด
เล็กเขา้มาภายหลงัเน่ืองจากการงอกของเมล็ดเกิดข้ึน
ไดน้อ้ยลง ส่วนหูกวางมีการกระจายเกือบทัว่ทั้งพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตั้ งแต่ระยะทาง 40-100 เมตร ของ
แปลง และส่วนใหญ่เป็นไม้ใหญ่ (DBH > 10 cm)  
ในขณะท่ี ปอทะเล ส่วนใหญ่เป็นระดบัไมห้นุ่ม (5 cm 
< DBH < 10 cm) และกระจายอยู่บริเวณขอบแปลง
หรือบริเวณขอบป่า เน่ืองจากปอทะเลจดัเป็นไมเ้บิก
น า (Pioneer Species) ท่ีตอ้งการความเขม้แสงสูงใน
การตั้ งตัวนั้ นเอง ในส่วนของการสืบต่อพันธ์ุของ
พรรณไมท่ี้มีการปลูกเสริมเขา้ไป 4 ชนิด คือ  



วารสารวจิัยนิเวศวทิยาป่าไม้เมืองไทย 2 (2): 31-42 (2561) 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) Streblus asper (5) Dolichandrone spathacea (6) Cocos nucifera (7) Sonneratia caseolaris (2) 
Sonneratia alba (2) Terminalia catappa (10) Acacia auriculiformis (11) Leucaena leucocephala (12) Nypa fruticans (13) Ptychosperma macarthurii (14) Hibiscus tiliaceus 
(15) Thespesia populneoides 
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ตีนเป็ดทะเล (Cerbera odollam) ล าแพน (Sonneratia 
alba) โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) และ
พงักาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) โดย
พบวา่ มีเพียงตีนเป็ดทะเลท่ีมีการกระจายเพ่ิมข้ึนแบบ
ช้ีก าลงัเชิงลบ แสดงว่า ตีนเป็ดทะเลมีความสามารถ
ในการสืบต่อพันธ์ุและรักษาโครงสร้างการเจริญ
ทดแทนตามธรรมชาติได้อย่างปกติ ขณะเดียวกัน
ตีนเป็ดทะเละมีการกระจายเชิงพ้ืนท่ีทั่วทั้ งพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะการกระจายตัวของไม้หนุ่มและไม้รุ่น 
(poling and sapling) ท่ีมีการสืบต่อพนัธ์ุและตั้งตวัได้
ไกลจากต้นแม่ไม้มาก (Figure 7A) แตกต่างจาก 
ล าแพน มีรูปแบบการกระจายแบบระฆังคว  ่า (bell 
shape or normal curve) แสดงให้ เ ห็นว่าการรักษา
โครงส ร้ า งของชั้ นอายุ ไม้ไ ม่ มีความต่ อ เ น่ื อ ง 
(Mohabdass and Davidar, 2009) เห็นไดจ้ากไม่พบไม้
รุ่น (DBH < 5 cm) 

ส าหรับการสืบต่อพนัธ์ุของโกงกางใบใหญ่ 
ส่วนใหญ่เ ป็นกลุ่มไม้ห นุ่มและไม้รุ่นพบมีการ
กระจายตวับริเวณพ้ืนท่ีปลูกเดิมเท่านั้น สอดคลอ้งกบั
พงักาหวัสุมท่ีพบกระจายเพียงพ้ืนท่ีแคบ ๆ และมีเพียง 

ไมรุ่้นเท่านั้น เน่ืองจากเป็นไมท่ี้ปลูกเสริมใหม่และมี
อายุไม่มากนัก (ประมาณ 5 ปี) แสดงให้เห็นว่าพนัธ์ุ
ไมท้ั้งสองชนิดมีการสืบต่อพนัธ์ุท่ีไม่ต่อเน่ือง (Figure 
7 C และ D) แสดงใหเ้ห็นวา่ ช่วงระยะเวลาการฟ้ืนฟูมี
อิทธิพลต่อการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติของชนิดไม้
ท่ีน ามาปลูกค่อนขา้งมาก 

พ้ืนท่ีป่าล าพูบางกระสอบ ในระบบนิเวศป่า
ในเมืองบางกะเจ้าถือว่าเป็นพ้ืนท่ีมีความหลากชนิด
ของพรรณไมม้ากพอสมควร ถึงแมพ้รรณไมบ้างชนิด
อาจยงัมีการสืบต่อพนัธ์ตามธรรมชาติท่ียงัไม่ค่อยดี 
แต่อยา่งไรก็ตามหากมีการจดัการท่ีดี การป้องกนัการ
บุกรุก หรือการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
(Sommeechai et al., 2018) ตลอดจนการท่ีต้องมีการ
ใชร้ะบบวนวฒัน์ (silviculture systems) เขา้มาจดัการ
ตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในอนาคต อาจเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบของการรักษา
โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไมด้ั้งเดิมในพ้ืนท่ี
ป่าในเมือง เพ่ือเป็นพฒันา และอนุรักษพ้ื์นท่ีท่ีมีระบบ
นิเวศใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีศึกษาน้ีสืบไป 

 

 
Figure 5 The diameter class distribution in Bangkrasop forest conservation for all trees DBH  2 cm. 
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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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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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สรุปผล 
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 

โครงสร้างการปกคลุมเรือนยอดเป็นเรือน
ยอดค่อนขา้งปิด (closed canopy) สามารถจ าแนกชั้น
เรือนยอดได ้2 ชั้น คือ เรือนยอดชั้นบน พบพรรณพืช
เด่น ได้แก่ หูกวาง ปอทะเล และล าพู และเรือนยอด
ชั้นยอดรอง พบพรรณพืชเด่น ได้แก่ ล าแพน ข่อย 
โกงกางใบใหญ่ พงักาหัวสุมดอกแดง และโปรงแดง 
ส่วนใหญ่ในเรือนยอดชั้นน้ีเป็นพรรณไมท่ี้ปลูกเสริม
เขา้ไปในพ้ืนท่ี  

การกระจายเชิงพ้ืนท่ีของพรรณไมมี้ความ
แตกต่างกนัระหว่างชนิดไม ้พนัธ์ุไมด้ั้งเดิม เช่น ล าพู
และหูกวาง มีการกระจายไดเ้กือบทัว่ทั้งพ้ืนท่ีแปลงใน
ทั้ง 3 ระดบัอายไุม ้(ไมรุ่้น ไมห้นุ่ม และไมใ้หญ่) 

การสืบต่อพนัธ์ของพรรณไม้ 
ป่าอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ มีศกัยภาพใน

การรักษาโครงสร้างและการสืบต่อพนัธ์ุไดต้ามปกติ 
หรือมี รูปแบบการกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้ น
เส้นผ่ า ศูนย์กลางแบบ ช้ีก าลัง เ ชิ งลบ  (negative 
exponential form) แต่มีความแตกต่างในระดับชนิด
พรรณไม ้โดยเฉพาะในกลุ่มพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกเสริมเขา้
ไปมีการสืบต่อพนัธ์ุไม่ดีนกั พบเพียงการกระจายของ
ไมรุ่้นและไมห้นุ่มเป็นส่วนใหญ่ท่ีส าคญัคือ โกงกาง
ใบใหญ่ และพงักาหวัสุมดอกแดง 

ดังนั้ น การปลูกป่าฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีป่าเส่ือม
โทรมมีความจ าเป็นต้องรีบเร่งด าเนินการเพ่ือให้
พรรณไมท่ี้ปลูกเสริมนั้นสามารถสืบต่อพนัธ์ุไดดี้ข้ึน 
รวมถึงช่วยในการปรับเปล่ียนปัจจัยแวดล้อมท่ีดี
ใหก้บัการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมด้ั้งเดิมได ้
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