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ABSTRACT
This study aimed to compare plant functional trait composition between the edge of the deciduous dipterocarp
forest (DDF) and mixed deciduous forest (MDF) in Mae Khum Mee Watershead, Phrae Province. The six 10 m x 100 m
transect permanent plots were established in both edge area types. Species composition and plant functional trait were
collected for comparing analysis. The results showed that plant functional trait composition had different significant
between edge community of the deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest. The dominant species of DDF
displayed the slow growth rate trait such leaf mass per area, leaf succulence, and wood density. However, the dominant
species of MDF showed fast growth trait such bark thickness and wood moisture content. The results suggested plant
functional trait can be predicted growth rate potential of species composition in the forest edge area. Then, application for
selecting suitable species followed species composition trait should be concerned.
Keywords: plant functional trait, forest edge, deciduous forest
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืช ในสังคมพืชชายขอบ
ป่ าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณ บริ เวณลุ่มน้ าแม่คามี จังหวัดแพร่ โดยการวางแปลงตัวอย่างขนาด 10 เมตร x 100 เมตร จานวน
6 แปลง เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบชนิ ดพืชและลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณพืช เพื่อวิเคราะห์ในเชิ งเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณพืชในแต่ละสังคม ผลการศึ กษา พบว่าชนิ ดไม้เด่นในพื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรัง
แสดงออกถึงลักษณะเชิงหน้าที่แตกต่างจากชนิ ดไม้เด่นในพื้นที่ชายขอบป่ าเบญจพรรณอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยชนิด
ไม้เด่นในสังคมพืชชายขอบป่ าเต็งรังแสดงออกถึงองค์ประกอบของลักษณะเชิงหน้าที่ ของไม้โตช้า ได้แก่ ค่าสัดส่วนมวลต่อ
พื้นที่ ใบ ความจุของใบ และความหนาแน่ นของเนื้ อไม้ ส่ วนชนิ ดไม้เด่นในพื้นที่ ชายขอบป่ าเบญจพรรณแสดงออกทาง
องค์ประกอบของลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณโตเร็ ว ได้แก่ ความหนาของเปลือก และความอิ่มน้ าของเนื้อไม้ ดังนั้น การใช้
ลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชสามารถจาแนกศักยภาพการเติบโตของชนิ ดไม้ในพื้นที่ชายขอบป่ าได้ ดังนั้น การฟื้ นฟูป่า
ควรใช้ลกั ษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชในการคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกด้วย
คาสาคัญ: ลักษณะเชิงหน้าที่ของพืช พื้นที่ชายขอบป่ า ป่ าผลัดใบ
สาขาวิชาเกษตรป่ าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
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ก็เป็ นเพียงการศึ กษาถึงลักษณะโครงสร้างป่ าและปั จจัย
แวดล้อมเท่านั้น ยังไม่มีการศึ กษาถึงลักษณะเชิ งหน้าที่
ของพืชแต่อย่างได

บทนา
ลัก ษณะเชิ ง หน้า ที่ ข องพรรณพื ช (plant functional
trait) เป็ นลั ก ษณะทางกายภาพวิ ท ยา ( morphology)
ลักษณะทางสรี รวิทยา (physiology) และ ชีพลักษณ์วทิ ยา
(phonological) ที่ บ่งบอกถึ งกลยุทธ์การจับยึด (capture)
หรื อการใช้ ท รั พ ยากรทางนิ เ วศวิ ท ยา รวมถึ ง การ
แสดงออกของพรรณพืชแต่ละชนิ ดต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระดับของการ
บริ โภค (trophic levels) และคุณลักษณะของระบบนิ เวศ
(Lavorel and Garnier, 2002) นอกจากนั้นความแปรผัน
ของลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชแต่ละชนิ ดในสังคม
ยัง บ่ ง บอกถึ งอิ ทธิ พ ลของกระบวนการกลั่นกรองโดย
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม (environment filtering) ในสังคมนั้น ๆ
(Baraloto et al., 2010) ส่งผลให้สงั คมพืชมีความแตกต่าง
กันภายใต้ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมเดี ยวกัน ซึ่ งการศึ กษาความ
แปรผันของลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณพืชได้รับการ
ยอมรับแล้วว่า สามารถใช้เพื่อการติดตามและตอบปั ญหา
ทางนิ เวศวิทยาได้มากมายโดยไม่จาเป็ นต้องใช้แรงงาน
และงบประมาณที่ สู ง เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ วิ ธี ก ารอื่ น
(Wrigth et al., 2004)
ลุ่มน้ าแม่คามี จังหวัดแพร่ ส่ วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วย
ป่ าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณ และหลังจากนั้นได้มีการทา
การเกษตรในพื้นที่สูงชัน โดยยังมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ (highland maze cropping) ขึ้นเป็ นบริ เวณกว้าง อัน
เป็ นสาเหตุให้พ้ืนที่ ตน้ น้ าถูกบุ กรุ กทาลายและเกิ ด การ
แ ต ก ก ร ะ จ า ย ข อ ง ผื น ป่ า ( forest fragmentation)
เปลี่ ยนแปลงเป็ นหย่อมป่ าขนาดเล็ก (patch) ขาดความ
ต่อเนื่ องและก่ อให้เกิ ดปั ญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ชาย
ขอบป่ า (forest edge) ตามมาเป็ นจานวนมาก ซึ่งพื้นที่ชาย
ขอบป่ าเหล่ า นี้ มัก มี ร ะบบนิ เ วศที่ เ ปราะบาง (Fahrig,
2003) โดยเฉพาะโครงสร้างสังคมพืชในบริ เวณดังกล่าว
มักเกิดความเสี่ ยงต่อการถูกทาลายเพิ่มขึ้นและง่ายต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของภู มิอ ากาศเฉพาะถิ่ น (Menezes et al.,
2019; Wekesa et al., 2019) อย่างไรก็ตามในประเทศไทย
ยังมีการศึกษาลักษณะสังคมพืชของพื้นที่ชายขอบป่ าอยู่
น้อยมาก (Marod et al., 2012; Asanok et al., 2012) และ

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นถึ งองค์ประกอบของ
ลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณพืช (plant functional trait)
โดยเปรี ยบเที ยบระหว่างพื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรังและป่ า
เบญจพรรณที่เกิดจากการทาเกษตรกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ า
แม่ ค ามี จัง หวัด แพร่ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การทางาน (functional strategy) ของ
พรรณพื ช ในพื้ น ที่ ช ายขอบป่ า และสาหรั บ เป็ นข้อ มู ล
สนับสนุ นการศึ กษาการท างานของลักษณะเชิ ง หน้าที่
ของพรรณพืชในพื้นที่ชายขอบป่ าในเชิงลึกต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานทีศ่ ึกษา
งานวิจัย นี้ ด าเนิ น การในเขตลุ่ ม น้ า แม่ ค ามี มี ข นาด
พื้นที่ ลุ่มน้ าเท่ ากับ 452.37 ตารางกิ โลเมตร ครอบคลุม
พื้ น ที่ อ าเภอร้ อ งกวาง อ าเภอหนองม่ว งไข่ และอ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระดับสู งจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางอยูร่ ะหว่าง 150 ถึง 250 เมตร ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย มี
ค่าเท่ากับ 1000 ถึง 1500 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ
37.6 องศาเซลเซี ยส ปกคลุมด้วยป่ าเต็งรังและป่ าเบญจ
พรรณสลับกัน และมีการแตกกระจายของผืนป่ าเนื่องจาก
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ถู ก ท าการเกษตรกรรมด้ว ยการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Asanok and Lutteerasuwan, 2016)
การคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละการเก็บข้ อมูล
คัดเลือกพื้นที่บริ เวณชายขอบป่ าที่เป็ นตัวแทนที่ดีเพือ่
สร้างแปลงถาวรศึกษาสังคมพืชพื้นที่ชายขอบป่ า 2 พื้นที่
คื อ 1) พื้นที่ ชายขอบป่ าเบญจพรรณ และ 2) พื้นที่ ชาย
ขอบป่ าเต็งรัง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือ กพื้นที่
คื อ กาหนดให้พ้ืนที่ ชายขอบป่ าทั้งสองต้องมีสภาพภูมิ
ประเทศคล้ายคลึงกัน จากนั้นทาการวางแปลงตัวอย่าง
ถาวรแบบแถบ (transect permanent plots) ขนาด 10 เมตร
x 100 เมตร จ านวน 6 แนว แบ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ช ายขอบป่ า
เบญจพรรณและ ชายขอบป่ าเต็งรัง พื้นที่ละ 3 แนว แต่ละ
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แนววางแปลงให้ต้ งั ฉากกับเส้นชายขอบป่ า จากนั้นทา
การแบ่ งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร เก็บ
ข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดพรรณพืชของไม้ยืนต้น
ทุกๆ แปลงย่อย โดยการบันทึกข้อมูลไม้ตน้ (tree) คือ ไม้
ที่ มีขนาดความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่ 1.30
เมตร มากกว่า หรื อ เท่ า กับ 4.5 เซนติ เ มตร ทุ ก ชนิ ด ที่
ปรากฏในแปลงตัวอย่าง พร้ อมกับทาการจาแนกชนิ ด
ตาม Office of the Forest Herbarium (2014)
ทาการเลือกลักษณะเชิงหน้าที่ที่มีบทบาทต่อศักยภาพ
ในการเจริ ญเติบโตโดยกระบวนการกลัน่ กรองของปั จจัย
สิ่ งแวดล้ อ ม (environmental filtering) และแสดงถึ ง
ศักยภาพในการสังเคราะห์แสงของพรรณพืช 9 ลักษณะ
ดัง นี้ 1) สั ด ส่ ว นมวลต่ อ พื้ น ที่ ใ บ (Leaf mass per area:
LMA) 2) พื้นที่ ใบ (leaf area: LA) 3) ความหนาของใบ
(leaf thickness: LT) 4) ความจุ ของใบ (leaf succulence:
LS) 5) ความอิ่มน้ าของใบ (leaf water content: LWC) 6)
ความหนาแน่นของเนื้อไม้ (wood density: WD) 7) ความ
หนาของเปลือก (bark thickness: BT) 8) ความอิ่มน้ าของ
เนื้อไม้ (wood moisture content: WMC) และ 9) ความสูง
สูงสุดของลาต้น (maximum height: Hmax) โดยทาการเก็บ
ข้อมูลไม้ทุกชนิ ดๆ ละ 3 ต้น ที่ ปรากฏในแปลงตัวอย่าง
และท าการค านวณหาค่ า ต่ า งๆ ตามวิ ธี การของ
Cronelissen et al. (2003)

4) ความจุ ข องใบ (LS): บ่ ง บอกถึ ง ใบพื ชที่ มี
เนื้ อเยื่อเก็บน้ าหนักโดยเฉพาะในส่ วนที่มีการสังเคราะห์
แสง ทาให้ใบสามารถรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้แม้ในพื้นที่
ที่แห้งแล้ง
5) ความอิ่มน้ าของใบ (LWC): มีความเชื่อโยง
กับ ปริ ม าณของคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) การเพิ่ ม ขึ้ น
ของ LWC เป็ นการลดความของยาวเส้นทางผ่านของโฟ
ตอน (photon) จึ งทาให้ใบสะสมโฟตอนได้น้อย ส่ งผล
ให้ใบมีการดูดซับแสงได้นอ้ ยลงด้วย
6) ความหนาแน่นของเนื้ อไม้ (WD): มีกลยุทธ์
ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตและการมีชีวิตของพืช พืชที่เนื้อ
ไม้ที่มีค่า WD ต่า ย่อมประกอบไปด้วยเวสเซล (vessels)
ที่ มีขนาดใหญ่ ทาให้ตน้ ไม้โตเร็ ว ในขณะที่ ชนิ ดพืชที่มี
WD สู ง มีเวสเซล (vessels) ที่มีขนาดเล็กสามารถลาเลียง
ได้นอ้ ยจึงทาให้โตช้า
7) ความหนาของเปลือก (BT): ถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ่ งของลาต้นที่ อยู่ภายนอกซึ่ งประกอบไปด้วยท่อน้ า
(xylem) รวมไปถึ ง วาสคิ ว ลาร์ แคมเบี ย ม ( vascular
cambium) ที่เป็ นส่วนสาคัญในการลาเลียงน้ าไปสู่ใบ
8) ความอิ่ มน้ าของเนื้ อไม้ (WMC): แสดงถึ ง
ความสามารถในการลาเลียง พืชที่มีท่อลาเลียงขนาดใหญ่
และมีผนังบางย่อมมีความอิ่มน้ าสูง มีการลาเลียงได้ดี
9) ความสูงสูงสุดของลาต้น (Hmax): แสดงถึงกล
ยุทธ์ในการแก่งแย่งแสง ต้นไม้ที่มีความสู งมากกว่าย่อม
ได้รับแสงมากส่ งผลให้มีการสังเคราะห์แสงได้มากกว่า
ตามไปด้วย (Cronelissen et al., 2003)

1) สัดส่ วนมวลต่อพื้นที่ ใบ (LMA): ใช้อธิ บาย
ความสามารถในการรั บแสง (Light capture economic)
ประสิ ทธิ ภาพของใบในการสร้างน้ าหนักต่อหน่ วยเวลา
(net assimilation rate-NAR) ประสิ ทธิภาพการสังเคราะห์
แสง (photosynthetic capacity) มักใช้เ พื่ อ วิเ คราะห์ การ
เจริ ญเติบโต โดยทัว่ ไปพื้นที่ ที่มีปัจจัยแวดล้อมสมบูรณ์
โดยเฉลี่ยจะมีค่า LMA สูงกว่า พื้นที่มีปัจจัยแวดล้อมต่า
2) พื้ นที่ ใบ (LA): บ่ ง บอกถึ ง กลยุ ท ธ์ ก าร
ตอบสนองต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสง
3) ความหนาของใบ (LT): บ่งบอกถึงการสร้าง
ความแข็งแรงให้กับเนื้ อเยื่อของใบ LT มี ความแปรผัน
ระหว่างพื้นที่ และระหว่างชนิ ด ในเชิ งการสร้ างสมดุ ล
ของการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า

วิเคราะห์ ข้อมูล
1. ท าการวิเ คราะห์ ค่ า ทางสั ง คมของไม้ใ หญ่ โดย
วิเ คราะห์ ค่ าดัช นี ความส าคัญของชนิ ดไม้ (importance
value index, IVI) ได้จากการหาความหนาแน่น (density,
D: ต้น/เฮกแตร์) ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด (dominance,
Do: ต ร .ม./เ ฮกแ ต ร์ ) แ ละ ค วามถี่ ( frequency, F:
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) เพื่ อ หาค่ า ความสั ม พัท ธ์ ข องทั้ง สามค่ า
ดัง กล่ า ว ผลรวมของค่ า สั ม พัท ธ์ ท้ ัง สามค่ า คื อ ดัชนี ค่ า
ความส าคัญ ของชนิ ด ไม้ (important value index; IVI)
3
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นอกจากนั้ นวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามหลากชนิ ด ของ
Shannon-Wiener index (H´) หาได้จากสมการ

( Grewia eriocarpa) ม ะ ก อ ก เ ก ลื้ อ น ( Canarium
subulatum) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) ยอป่ า
(Morinda coreia) และ เก็ดดา (Dalbergia cultrata) มีค่า
เท่ากับ 33.42, 25.37, 22.83, 15.90, 12.98, 10.80, 9.89,
9.43, 8.50 และ 8.41 ตามลาดับ ในขณะที่ป่าเบญจพรรณ
พบพั น ธุ์ ไ ม้ ท้ ั งหมด 50 ชนิ ด 40 สกุ ล 19 วงศ์ มี
พื้นที่ หน้าตัดรวม เท่ ากับ 3.25 ตร.ม./เฮกแตร์ มี ความ
หนาแน่ นของไม้ตน้ เท่ากับ 634 ต้น/เฮกแตร์ มีค่าดัชนี
ความหลากชนิ ด ของไม้ต ้น เท่ า กับ 3.21 เมื่ อ ประเมิ น
ความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ
พบว่า ชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญสูงสุด 10 ลาดับแรก
ได้ แ ก่ ประดู่ กระพี้ จั่ น (Dalbergia cana) ตะคร้ อ
(Schleichera oleosa) เสี้ ยวเครื อ (Phanera bracteata) สัก
กางขี้ มอด(Albizia odoratissima) ยมหิ น (Chukrasia
tabularis) แ ด ง ( Xylia xylocarpa) พ ฤ ก ษ์ ( Albizia
lebbeck) และ มะกอกเกลื้อน มี ค่าเท่ากับ 21.95, 20.69,
14.74, 14.58, 13.66, 11.91, 11.24, 11.23, 11.24 และ
10.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

H´= -∑𝑠𝑖=1 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
เมื่ อ pi คื อ สั ด ส่ ว นจ านวนต้น ของไม้ช นิ ด ที่ i ต่ อ
จานวนของชนิดไม้ท้ งั หมด (เมื่อ i = 1, 2, 3,…, S)
2. ทาการวิเคราะห์หาการแสดงออกของลักษณะเชิง
หน้าที่ ของไม้แต่ละชนิ ด โดยการลาดับจานวนชนิ ดไม้
ยืนต้นในแต่ละสังคมตามแนวการหลดหลัน่ ของลักษณะ
เชิ ง หน้าที่ ของพรรณพื ช ด้วยวิธี Redundancy Analysis
(RDA) (Mouchet et al., 2010) ด้วยโปรแกรม PC- ORD
version 6 โดยใช้ Package npnc
3. ท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของลัก ษณะเชิ ง
หน้ า ที่ ข องไม้ต ้น โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย น้ าหนั ก ของสั ง คม
(community-level weighted mean : CWM) (Mouchet et
al., 2010) เพื่ออธิ บายถึ งองค์ประกอบของลักษณะเชิ ง
หน้าที่ในแต่ละสังคมพืชโดยค่า CWM คานวณได้จาก
CWM = ∑𝑠𝑖=1 𝑝𝑖 ln 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑖
เมื่ อ pi = สัด ส่ ว นของจ านวนต้น ของไม้ชนิ ด ที่ i ต่ อ
จ านวนทั้ง หมด และ Trait i = ค่ า ลักษณะเชิ ง
หน้าที่ของไม้ชนิดที่ i (เมื่อ i = 1, 2, 3,…, S)

การลาดับลักษณะเชิงหน้ าที่
ลักษณะเชิ งหน้าที่ ที่มีอิทธิ พลต่อการแสดงออกของ
องค์ป ระกอบหมู่ ไ ม้ใ นพื้น ที่ ช ายขอบป่ าเต็ง รั ง และป่ า
เบญจพรรณ ได้แก่ สัดส่วนมวลต่อพื้นที่ใบ (LMA) ความ
หนาของใบ (LT) ความจุของใบ (LS) ความอิ่มน้ าของใบ
(LWC) ความหนาแน่ นของเนื้ อไม้ และความสู งสู งสุ ด
ของล าต้น (H) (Figure 1) ลัก ษณะเชิ ง หน้ า ที่ เ หล่ า นี้
สามารถแบ่งชนิดไม้ตามลักษณะ (trait) ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือ ชนิ ดไม้ที่มีใบหนา มีค่าสัดส่ วนมวลต่อ
พื้นที่ ใบ ความจุของใบ และความอิ่มน้ าของใบสู ง ไม้มี
ความหนาแน่นสู ง และมีความสู งสู งสุ ดต่า เช่น ยางเหี ยง
(Dipterocarpus obtusifolius ; DIOBT) รั ง (SHSIA) เก็ ด
แดง (Dalbergia assamica; DAASS) ขี้ อ ้า ย (Terminalia
nigrovenulosa; TENIG) ย อ ป่ า (MOCOR) พ ล ว ง
(DITUB) เ ม่ า ไ ข่ ป ล า (Antidesma ghaesembilla;
ANGHA) เต็งหนาม (Bridelia retusa; BRRET) และ ส้ม
กบ (Hymenodictyon orixense; HYORI) เป็ นต้น

ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า CWM ระหว่า ง
สั ง คมพื ช ป่ าเต็ ง รั ง และป่ าเบญจพรรณ โดยใช้ส ถิ ติ
Mann–Whitney U-test ด้วยโปรแกรม R version 3.4.1
ผลการศึกษา
องค์ ประกอบชนิดพันธุ์
ป่ าเต็งรังพบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 42 ชนิด 35 สกุล 15 วงศ์
มีขนาดพื้นที่ หน้าตัดรวม เท่ากับ 2.86 ตร.ม./เฮกแตร์ มี
ความหนาแน่นของไม้ตน้ เท่ากับ 1,327 ต้น/เฮกแตร์ มีค่า
ดัชนีความหลากชนิดของไม้ตน้ เท่ากับ 2.78 เมื่อประเมิน
ความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ
พบว่า ชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญสูงสุด 10 ลาดับแรก
ไ ด้ แ ก่ รั ง ( Shorea siamensis) ป ร ะ ดู่ ( Pterocarpus
macrocarpus) เต็ง (Shorea obtusa) สัก (Tectona grandis)
ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata) ปอแก่ น เทา
4
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กลุ่มที่ 2 คือ ชนิ ดไม้ที่มีลกั ษณะตรงข้ามกับกลุ่มแรก
คือ ชนิดไม้ที่มีใบบาง มีค่าสัดส่วนมวลต่อพื้นที่ใบ ความ
จุของใบ และความอิ่มน้ าของใบต่า ไม้มีความหนาแน่ น
ต่ า และมี ค วามสู ง สู ง สุ ด มาก เช่ น ประดู่ (PTMAC)
ทองหลางป่ า (Erythrina subumbrans; ERSUB) โมก
ห ล ว ง (Holarrhena pubescens; HOPEB) ชิ ง ชั น
(Dalbergia oliveri; DAOLI) ข า ง หั ว ห มู (Miliusa
velutina; MIVEL) เก็ ด ด า (DICUL) มะกอกเกลื้ อน
(CASUB) กระพี้จนั่ (DACAN) และ แดง (XYXYL) เป็ น
ต้น และ
กลุ่มที่ 3 คื อ กลุ่มที่ แสดงลักษณะเชิ งหน้าที่ ออกมา
ปานกลาง เช่ น เสี้ ยวเครื อ (PHBRA) กุ๊ ก (Lannea
coromandelica ; LACRO) งิ้ ว ป่ า (Bombax anceps;
BOANC) แสลงใจ (Strychnos nux-vomica; STNUX)
แสลงพั น เถา (Lasiobema pulla ; LAPUL) และ ปรู๋
(Alangium salviifolium; ALSAL) เป็ นต้น (Figure 1)

เต็งรัง และป่ าเบญจพรรณ พบว่า ค่า CWM-LMA, CWMLT, CWM-LS และ CWM-WD ในพื้นที่ ชายขอบป่ าเต็ง
รั ง มี ค่ า สู ง กว่ า พื้ น ที่ ช ายขอบป่ าเบญจพรรณอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้าม ค่า CWM-BT และ
CWM-WMC ในพื้ น ที่ ช ายขอบป่ าเบญจพรรณมี ค่ า สู ง
กว่า พื้ น ที่ ช ายขอบป่ าเต็ง รั ง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ในขณะที่ ค่ า CWM-LA, CWM-LWC และ CWM-Hmax
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติของทั้งสองพื้นที่ ช าย
ขอบป่ า (Table 1)
Table 1 Comparison of community-level weighted mean
value between forest edge community of deciduous
dipterocarp forest and mixed deciduous forest at Mae
Khum Mee Watershead.
หมายเหตุ: * คือ p<0.05, ** คือ p<0.01, และ
Functional

DDF

MDF

Sig

LA

236.660 ± 94.711

287.859 ± 144.577

NS

LMA

103.136 ± 11.582

83.414 ± 13.076

***

LT

0.276 ± 0.040

0.220 ± 0.031

***

LS

0.012 ± 0.002

0.009 ± 0.001

***

LWC

1.268 ± 0.160

1.213 ± 0.251

NS

BT

13.216 ± 10.077

38.714 ± 57.624

*

WD

0.580 ± 0.134

0.406 ± 0.170

***

WMC

52.721 ± 9.961

62.665 ± 16.754

***

Hmax

12.393 ± 1.078

12.470 ± 1.1370

NS

Trait
Group1

Group2
Group3

*** คือ p<0.001

Figure 1 Ordination of plant functional trait and species
composition on the edge of deciduous dipterocarp forest
and mixed deciduous forest at Mae Khum Mee
Watershead.

วิจารณ์
องค์ ประกอบชนิดพันธุ์พชื และลักษณะเชิงหน้ าที่
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสังคมพืชของ
พื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรั งมีองค์ประกอบของลักษณะเชิ ง
หน้าที่ของพรรณพืชที่แสดงออกมากของค่า สัดส่วนมวล
ต่ อ พื้ น ที่ ใ บ ความหนาใบ ความจุ ข องใบ และความ
หนาแน่ นของเนื้ อไม้ เนื่ องจากชนิ ดไม้เด่นในพื้นที่ ชาย

องค์ ประกอบของลักษณะเชิงหน้ าที่ของพรรณพืช
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของลัก ษณะเชิ ง
หน้าที่ ของพรรณพืช โดยใช้ค่าเฉลี่ ยน้ าหนักของสังคม
(CWM) ในแต่ละลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณไม้ในป่ า
5
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ขอบป่ าแห่ งนี้ มีลกั ษณะเชิ งหน้าที่ คื อ ใบหนา สัดส่ วน
มวลต่อพื้นที่ ใบ ความจุของใบ และความหนาแน่นของ
เนื้ อไม้สูง เช่น เต็ง รัง ยอป่ า และยางพลวง เป็ นต้น ซึ่ ง
การแสดงออกของค่าสัดส่วนมวลต่อพื้นที่ใบมากบ่งบอก
ว่าชนิ ดไม้เด่นในสังคมพืชชายขอบป่ าเต็งรัง มีศกั ยภาพ
ในการสังเคราะห์แสงได้นอ้ ย (Wrigth et al., 2004) และ
ชนิ ดไม้ส่วนใหญ่มีเนื้ อไม้ที่มีความหนาแน่นสู งทาให้มี
การเจริ ญเติ บโตได้ช้าเนื่ องจากมี ความสามารถในการ
ล าเลี ย งธาตุ อ าหารได้ น้ อ ย (Chave et al., 2009) แต่
อย่างไรก็ตามชนิ ดพืชเหล่านี้ มีลกั ษณะใบที่ หนาและมี
ความจุของมวลใบมาก ซึ่งเป็ นลักษณะของพืชที่มีอายุยืน
ยาวและสามารถเจริ ญเติบโตได้แม้ว่าจะขึ้นอยู่ในที่แห้ง
แล้ง ดิ นมีธาตุอาหารต่ าก็ตาม (Cronelissen et al., 2003)
ดังนั้นชนิ ดไม้เด่ นในสังคมพืช พื้นที่ ชายขอบป่ าเต็ง รั ง
จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรด้านปั จจัยแวดล้อมต่างๆ จานวน
มากเพื่อการเจริ ญเติบโต และส่ งผลไปถึงความสามารถ
ในการหมุนเวียนธาตุอาหารได้ต่า ดังนั้นจึงถือได้วา่ ชนิด
พืชในสังคมพืชป่ าเต็งรังจึงเป็ นชนิ ดพืชต้นทุนสู ง (highcost construction species) (Lusk et al., 2008)
สั ง คมพื ช ของพื้ น ที่ ช ายขอบป่ าเบญจพรรณมี
องค์ป ระกอบของลัก ษณะเชิ ง หน้า ที่ ข องพรรณพื ช ที่
แสดงออกมากของค่า ความหนาของเปลือก และความ
อิ่มน้ าของเนื้อไม้ แสดงว่าสังคมพืชบริ เวณนี้ประกอบไป
ด้วยชนิ ดไม้ที่มีเปลือกหนา ทาให้มีส่วนของวาสคิวลาร์
แคมเบียม (vascular cambium) ที่หนา ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการลาเลียงน้ าไปสู่ ใบ สนับสนุนให้มีการรักษาสมดุล
ระหว่างน้ ากับปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในใบ
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจึ งส่ งผลให้พื ชสังเคราะห์ แ สง
ได้ม ากขึ้ น (Cronelissen et al., 2003) ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ว
ชนิ ดไม้ในป่ าเต็งรังมีเปลือกหนามากกว่าป่ าเบญจพรรณ
(Wanthongchai et al., 2011) แต่ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของความหนาของเปลือกไม้ป่าเบญจ
พรรณมีความหนามากกว่าป่ าเต็งรัง เนื่ องจากเป็ นพื้นที่
ชายขอบป่ า ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยไม้เบิ กนาที่มีเปลื อก
หนา และอิ่มน้ าขึ้นเป็ นจานวนมาก (Marod et al., 2012)
และชนิ ดที่เนื้อไม้มีความอิ่มน้ ามาก แสดงว่ามีท่อลาเลียง

ขนาดใหญ่และมีผนังบางจึงมีความอิ่มน้ าสู งทาให้มีการ
ล าเลี ย งธาตุ อ าหารได้ ดี จึ ง ช่ ว ยเร่ งให้ มี อ ั ต ราการ
สัง เคราะห์ แ สงได้ม ากท าให้มี การเจริ ญ เติ บ โตได้เ ร็ ว
(Baraloto et al., 2010) นอกจากนั้นชนิ ดไม้เด่นในสังคม
พืชพื้นที่ ชายขอบป่ าเบญจพรรณ ยังแสดงออกลักษณะ
เชิงหน้าที่ในทางตรงกันข้ามกับชนิ ดไม้เด่นในพื้นที่ชาย
ขอบป่ าเต็งรัง ลักษณะเชิงหน้าที่ที่แสดงออกในสังคม บ่ง
บอกถึ งชนิ ดไม้เด่ นในพื้นที่ ชายขอบป่ าเบญจพรรณ มี
ศักยภาพในการสังเคราะห์แสงได้ดีมีการเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ ว และสามารถหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ
ได้เร็ วจึงถือว่าเป็ นชนิ ดต้นทุนต่า (low-cost construction
species) (Wrigth et al., 2004; Lusk et al., 2008)
นอกจากนั้นในพื้นที่ชายขอบป่ าทั้งสองยังปรากฏ
ชนิ ดไม้เบิ กนา เช่ น เสี้ ยวเครื อ กุ๊ก งิ้ วป่ า แสลงพันเถา
และ ปรู๋ ที่ แ สดงออกทางด้า นลัก ษณะเชิ ง หน้า ที่ ก้ ากึ่ ง
ระหว่างชนิ ดไม้เด่นของทั้งสองสังคม อาจด้วยลักษณะ
เช่ นนี้ จึงทาให้ชนิ ดไม้เหล่า นี้ ต้ งั ตัว ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ใน
พื้นที่ ชายขอบป่ าทั้งสอง ซึ่ งการปรากฏชนิ ดไม้เบิ กนา
(pioneer species) ปะปนกับชนิ ดไม้สังคมถาวร (climax
species) ในพื้นที่ชายขอบป่ าถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ (Fahrig,
2003) และในกระบวนการทดแทนชนิดไม้เบิกนาเหล่านี้
ยัง สามารถช่ ว ยให้ ช นิ ด ไม้ใ นสัง คมถาวรเข้า ยึ ด ครอง
พื้นที่ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น (Esseen et al., 2016)
ลักษณะเชิงหน้ าทีแ่ ละการจัดการพืน้ ทีช่ ายขอบป่ า
พื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรังส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วย
ชนิ ดไม้ที่แสดงออกทางลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณไม้
โตช้า ในขณะที่พ้นื ที่ชายขอบป่ าเบญจพรรณประกอบไป
ด้วยชนิ ดไม้ที่แสดงออกทางลักษณะเชิงหน้าที่ของไม้โต
เร็ ว จึ งเป็ นสาเหตุให้พ้ืนที่ชายขอบป่ าเต็งรังฟื้ นตัวได้ชา้
กว่าพื้นที่ ชายขอบป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งการเข้าใจลักษณะ
(trait) ของพรรณพืช เหล่ า นี้ ทาให้ทราบถึ งกลยุทธ์ของ
การท างาน (function) ของพรรณพื ช ต่ อ กลไกการ
ตอบสนองต่ อ กระบวนการกลั่น กรองโดยปั จ จัย แวด
สิ่ งแวดล้อม (Baraloto et al., 2010) นาไปสู่ การคัดเลื อก
ชนิ ด ไม้ที่ เหมาะสมส าหรั บการฟื้ นฟูพ้ื นที่ ช ายขอบป่ า
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อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจาก
ชนิ ดไม้เบิ กนาที่ ปรากฏอยู่ในพื้นที่ ของชายขอบป่ าทั้ง
สองแล้วยังพบว่า ประดู่ และ มะกอกเกลื้อน ซึ่งเป็ นชนิ ด
ไม้เด่นของสังคมพืชในพื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรังและชาย
ขอบป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งมีลกั ษณะเชิ งหน้าที่ที่แสดงออก
ถึ ง ศัก ยภาพในการเจริ ญ เติ บ โตได้ดี ดัง นั้น หากมี ก าร
ส่ งเสริ มให้ใช้ไม้ท้ งั สองชนิ ดสาหรับการฟื้ นฟูพ้ืนที่ชาย
ขอบป่ าเต็ ง รั ง หรื อ ป่ าเบญจพรรณอาจท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จได้ดียงิ่ ขึ้น

ขึ้น เพื่อใช้สาหรับนามาประยุกต์ใช้ในงานฟื้ นฟูป่าให้มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
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สรุป
สังคมพืชในพื้นที่ ชายขอบป่ าเต็งรังและชายขอบป่ า
เบญจพรรณมี ก ารแสดงออกขององค์ ป ระกอบของ
ลักษณะเชิ งหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยชนิ ดไม้เด่นในสังคมพืชชายขอบป่ าเต็งรังแสดงออก
ถึ งองค์ประกอบของลักษณะเชิ งหน้าที่ ของชนิ ดไม้ที่มี
ศักยภาพในการสัง เคราะห์ แ สงต่ าและเจริ ญ เติ บโตช้า
ได้แ ก่ ค่ า สัด ส่ ว นมวลต่ อ พื้ น ที่ ใ บ ความจุ ข องใบ และ
ความหนาแน่นของเนื้อไม้ ในขณะที่ชนิดไม้เด่นในพื้นที่
ชายขอบป่ าเบญจพรรณ แสดงออกทางองค์ประกอบของ
ลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณไม้ที่มีศักยภาพสู งในการ
สังเคราะห์แสงและเจริ ญเติบโตได้เร็ ว ได้แก่ ความหนา
ของเปลือก และความอิ่มน้ าของเนื้ อไม้ และชนิ ดไม้เด่น
ของทั้ง สองสั ง คมยัง มี ล ัก ษณะเชิ ง หน้า ที่ แ ตกต่ า งกัน
ในทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ถื อ เป็ นการเริ่ ม ต้น ส าหรั บ การน า
ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ห น้ า ที่ ข อ ง พ ร ร ณ พื ช ม า ใ ช้ อ ธิ บ า ย
องค์ป ระกอบของชนิ ด ไม้ยื น ต้น ในพื้ น ที่ ป่ าซึ่ งท าให้
เข้า ใจถึ ง กลไกการท างานของไม้แ ต่ ล ะชนิ ด มากขึ้ น
โดยเฉพาะการท างานหรื อ กลไกภายในของพื ช แต่ละ
ชนิ ด ที่ ช่ ว ยให้ไม้เจริ ญ เติ บโตได้ดีในพื้ นที่ ชายขอบป่ า
อย่างไรก็ตามนี่ เป็ นเพียงการศึกษาในเบื้องต้น ดังนั้นจึง
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ความเข้าใจกับลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพรรณพืชให้มาก
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