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บทคัดย่อ
การบุกรุ กพื้นที่ ป่าเต็งรังธรรมชาติเนื่ องความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปล่อยทิ้งร้างในเวลา
ต่อมา เป็ นสาเหตุหนึ่ งให้ประเทศไทยมี สัดส่ วนพื้นที่ ป่าทดแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งรวมไปถึ งการเปลี่ ยนแปลงปั จจัย
แวดล้อมตั้งแต่การเริ่ มเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ที่ส่งผลต่อลักษณะเชิงหน้าที่ของพืชในกระบวนการทดแทนด้วย การศึกษา
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะสังคมพืชและการทางานของพืชภายหลังการทดแทน ในพื้นที่ป่าเต็งรัง
ธรรมชาติ (old-growth forest) และป่ าเต็งรังทดแทน (secondary forest) ภายหลังระยะเวลา 30 ปี ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นที่หน้าตัด ปริ มาณมวลชีวภาพ และลักษณะเชิงหน้าที่ขอพืชบางประการ (ความหนาของใบ ความเหนียวของ
ใบ พื้นที่ ผิวใบ มวลใบต่อพื้นที่ใบ และความหนาแน่นเนื้ อไม้) ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า พื้นที่ หน้าตัดและปริ มาณการ
สะสมมวลชี วภาพของพันธุ์ไม้ในป่ าธรรมชาติ มีค่าสู งกว่าป่ าทดแทนโดยมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ท้ งั นี้ ลักษณะเชิ ง
หน้าที่ 5 ประการ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญในทั้งสองพื้นที่ ดังนั้นแม้ป่าเต็งรังทดแทนมีการเติบโตช้ากว้า
แต่สามารถมีการทางาน (function) ที่พืชตอบสนองในระบบนิเวศมีความไม่แตกต่างกับป่ าเต็งรังธรรมชาติ
คาสาคัญ: ป่ าเต็งรัง ป่ าทดแทน ป่ าธรรมชาติ ลักษณะเชิงหน้าที่ สังคมพืช

ABSTRACT
In tropical regions, approximately half of the forest has already been degraded due to conversion into
agricultural farmlands. The area of secondary forests after such disturbances have been increasing. The disturbances
such as logging or land-use change can change microenvironmental which influences on the ecosystem functions. To
detect how changing in plant community and functional traits during the succession, we investigated tree basal area,
living biomass and five of functional traits (leaf thickness, leaf toughness, wood density, leaf area and leaf mass per area)
in Dry Dipterocarp Forest (DDF) in old-growth (O) and Secondary forest (S). Our results indicate that there were
significantly difference in basal area and biomass of tree in O and S sites, it was higher in O site than S site. Moreover,
all of CWM of traits, was not significantly not significantly different between the sites. Due to the disturbance, plant in
DDF forest were not affected by microclimates altering even tree basal and biomass were affected. Our results indicated
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that secondary forest regenerating after 30 years on disturbed area can be affecting restored the DDF community by
representing of functional traits similar to old-growth forest.
Key words: Dry Dipterocarp forest, Functional traits, Old-growth forest, Plant community, Secondary forest
ของพืชบางพื้นที่ มีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เช่น ปริ มาณแสงที่ เพิมมากขึ้นภายหลัง
จากการถู กรบกวน เช่ น การตัด ไม้ในป่ าทดแทน และ
ความหนาแน่นของเนื้ อไม้ที่มีค่าต่าในพื้นที่ที่มีความชื้ น
เพิ่มสู งมากขึ้ น ซึ่ งการใช้ลกั ษณะของพืช เช่ น พื้นที่ ใบ
สามารถใช้อธิ บายได้ถึงความสามารถในการรับแสงของ
พื ช และมวลใบต่ อ พื้ น ที่ ผิ ว ใบ สามารถใช้อ ธิ บ ายการ
สะสมคาร์ บอนและอายุของใบ ความหนาแน่ นของเนื้ อ
ไม้ใช้อธิ บายการเติบโตของพืชหรื อการตอบสนองเรื่ อง
ความชื้น และความหนา ความเหนี ยวของใบสามารถใช้
อธิ บายถึงลักษณะทางกายภาพที่สามารถป้ องกันการกัด
กิ น ของแมลงต่ า งๆ (Garnier et al., 2004; Díaz et al.,
2007)
การศึ กษาครั้ งนี้ จึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบและประเมินการทดแทนของพรรณไม้ใน
สั ง คมป่ าเต็ ง รั ง ภายหลัง จากการถู ก บุ ก รุ กโดยการ
พิจารณาการเติบโตและลักษณะการทางานของพื ชบาง
ประการ เพื่อสามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อการฟื้ นฟูติดตาม
การทางานของพืชในพื้นที่ป่าเต็งรังธรรมชาติต่อไป

บทนา
ความต้อ งการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในประเทศ
ไทยในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มีการบุกพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ เป็ นเหตุให้มีการสู ญเสี ยความหลายหลายทาง
ชีวภาพ (Hannah et al., 1995) เป็ นผลให้พ้นื ที่ที่ผา่ นการ
บุกรุ กกลายเป็ นพื้นที่ป่าทดแทน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงสิ่ ง
ปกคลุมดินในป่ าที่รวมถึงการตัดไม้ออกจากพื้นที่ ทาให้
ปั จจัยแวดล้อมในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริ มาณ
แสง อุณหภูมิ และความชื้น ซึ่ งส่ งผลถึงการทดแทนของ
พืชในป่ ารุ่ นสองต่อมา (Garnier et al., 2004, Díaz et al.,
2007)
ป่ าเต็งรังเป็ นสังคมพืชที่พบกระจายได้ในพื้นที่
ที่มีความแห้งแล้งและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า พบ
ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ยู่ พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย (Rundel and
Boonprakob, 1995) ในปั จ จุ บัน พบว่า มี ก ารบุ ก รุ ก และ
เปลี่ ยนสภาพพื้นที่ เป็ นพื้นที่ เกษตรกรรมและบางพื้นที่
กลายเป็ นพื้นที่ รกร้ างและมี การทดแทนกลับมาเป็ นป่ า
ทดแทนขึ้นในภายหลัง (secondary forest)
ในกระบวนการทดแทนภายหลังการถูกบุกรุ ก
สั ง คมพื ช มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้า นความหนาแน่ น
พื้นที่ หน้าตัด และมวลชี วภาพ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาจนเข้า สู่ จุ ด สุ ด ยอดของสั ง คมพื ช (climax
stage) ซึ่ งพันธุ์ไม้ที่เติบโตอาจมีการกระจายมาจากพื้นที่
ใกล้เ คี ย งหรื อ กระจายโดยปั จ จัย อื่ น ๆ แต่ ก ารเติ บ โต
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น พืช
อาจจะแสดงลัก ษณะที่ ต อบสนอง แตกต่ า งจากป่ า
ธรรมชาติ (Yavitt et al,. 1992)
ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง พื ช
(functions) ถู ก น ามาใช้ อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะของพื ช ที่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น พื้ น ที่ นั้ น ๆ
(microclimates)โดยลัก ษณะของพื ช บางประการ เช่ น
มวลของใบพืชต่อพื้นที่ใบ (Leaf mass per area; LMA)

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทาการคัดเลือกพื้นที่เพื่อวางแปลงในป่ าเต็งรัง
(ป่ าธรรมชาติ 3 แปลง และป่ าทดแทน 3 แปลง) บริ เวณ
สถานีวจิ ยั สะแกราช จังหวัดนครราชสี มา
พื้นทีศ่ ึกษา
สถานี วิจยั สะแกราชตั้งอยูใ่ น อาเภอวังน้ าเขียว
จัง หวัด นครราชสี ม า (14 29 N, 101 55 E ความสู ง
จากระดับน้ าทะเล 250-600 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย19.4-34.9
องศาเซลเซี ยส ปริ มาณน้ าฝนต่อปี 900-1,200 มิลลิเมตร
มีช่วงฤดูแล้ง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน
ซึ่ งมี ปริ มาณน้ าฝนน้อยกว่า 100-350 มิ ลลิ เมตร มี พ้ืนที่
ครอบคลุม 81 ตารางกิโลเมตร มีสังคมพืชหลักสองชนิ ด
ได้แก่ ป่ าเต็งรัง และป่ าดิบแล้ง ในอดีตนั้น พบการบุกรุ ก
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บริ เวณชายขอบของพื้นที่สถานี โดยเปลียนพื้นที่ป่าเป็ น
พื้นที่ เกษตรกรรม ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการปล่อยให้ทดแทน
ตามธรรมชาติ ป ระมาณ 30 ปี (Trisurat, 2010) ชนิ ด ไม้
เด่ น ที่ พ บในพื้ น ที่ เช่ น เต็ ง (Shorea obtuse) ยางกราด
(Dipterocarpus intricatus) ก่อแพะ (Quercus kerrii) แดง
(Xylia xylocarpa) และยอป่ า (Morinda corei) เป็ นต้น
(Lamotte et al., 1998, Sahunalu, 2009).

นามาหาปริ มารตร สัดส่ วนน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง
หลังอบเช่ นเดี ยวกับตัวอย่างใบ เพื่อหาความหนาแน่ น
ของเนื้อไม้ (wood density ,WD, g cm-3)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สงั คม
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลของไม้ใหญ่ (tree) ด้วยการ
วิเ คราะห์ ค่ าดัช นี ความส าคัญของชนิ ดไม้ (importance
value index, IVI) โดยพิ จ ารณาผลรวมของ ค่ า ความถี่
สัม พัท ธ์ (Relative frequency) ความหนาแน่ น สัม พัท ธ์
(Relative density) และความเด่ น สั ม พั ท ธ์ (Relative
dominance)
1.2 ค่าดัชนีความหลากชนิดของ ShannonWiener index (H´)

วิธีการศึกษา
1. การศึกษาสังคมพืช
วางแปลงขนาด 10 เมตร ×10 เมตร ในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ (Old-growth forest; O) และป่ าทดแทน
(Secondary forest; S) พื้นที่ละ 3 แปลง รวม 6 แปลง โดย
มี ระยะห่ างระหว่างแปลงมากกว่า 100 เมตร บริ เวณป่ า
เต็งรัง ในสถานีวจิ ยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช
แต่ละแปลงการสารวจ ทาการวัดขนาดลาต้น
และความสู งของไม้ตน้ ที่พบในแปลง ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางเพี ย งอก (diameter at breast height, DBH, ที่
ระดับความสู ง 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 4.5 ซม. ขึ้นไป จากนั้น
ทาการจาแนกชนิดและบันทึกข้อมูล
2. การศึกษาลักษณะการทางานของพืช
ภายในแปลงสารวจ ทาการเก็บตัวอย่างพืชจาก
พันธุ์ไม้โดยแต่ละชนิด คัดเลือก 3 ต้น (ต้นละ 1 ตัวอย่าง)
เพื่อเก็บตัวอย่างใบสดและตัวอย่างเนื้อไม้ ในแต่ละพื้นที่
การสารวจในป่ าธรรมชาติ และป่ าทดแทน โดยลักษณะ
การทางานของพืชนี้พิจารณาจากลักษณะที่ตอบสนองต่อ
ปั จ จัย แวดล้อ มที่ อ าจมี การเปลี่ ย นแปลงภายหลัง และ
กระบวนการทดแทน
ตัวอย่างใบทาการเก็บบรรจุในถุงพลาสติกและ
น ามาวั ด ความหนา (leaf thickness, mm) ด้ ว ย dial
thickness gauge ความเหนี ยวของใบ (leaf toughness
,MN m-2) ด้วย Force gauges measurement , พื้นที่ใบ (leaf
area, LA, cm-2) ด้วยเครื่ องสแกน ชัง่ น้ าหนักแห้งตัวอย่าง
ใบหลังการอบด้วยความร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
72 ชั่ว โมงหรื อจนกว่ า น้ าหนั ก ของตัว อย่ า งคงที่ เ พื่ อ
คานวนมวลต่อพื้นที่ของใบ (leaf mass per area, LMA, g
cm-2) และเก็บตัวอย่างเนื้ อไม้ดว้ ย Increment borer และ

s

H = - (pi) (log2 pi)
i =1

เมื่อ

H = ดัชนีความหลากของชนิดพันธุ์ไม้
S = จานวนชนิดพันธุ์ไม้ท้ งั หมด
pi = สัดส่วนจานวนต้นของพันธุ์ไม้ชนิด i ต่อ
จานวนต้น ของพันธุ์ไม้ทุกชนิด

1.3 ผลผลิตมวลชีวภาพพันธุ์ไม้ (Plant biomass)
นาข้อมูลเส้นรอบวงและความสู งที่ได้จากการ
สารวจ คานวณหามวลชี วภาพของส่ วนที่ เป็ นลาต้น กิ่ ง
ใบ และราก ตามสมการ allometry ที่ได้ศึกษากับป่ าผลัด
ใบในประเทศไทย โดย Ogino et al. (1967)
wS = 189 (D2H)0.902
wB = 0.125Ws1.204
1/wL = (11.4/ws0.90) + 0.172
เมื่อ wS คือ มวลชีวภาพของลาต้น หน่วยเป็ นกิโลกรัม
wB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง หน่วยเป็ นกิโลกรัม
wL คือ มวลชีวภาพของใบ หน่วยเป็ นกิโลกรัม
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นไม้ที่ความสูง
ระดับอก หน่วยเป็ นเมตร
H คือ ความสูงของต้นไม้ หน่วยเป็ นเมตร
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var. siamensis) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) เต็ ง
(Shorea obtuse) และ ฉนวน (Dalbergia nigrescens) มีค่า
เท่ากับ 40.72, 37.74, 28.94, 21.44 และ 20.44 ตามลาดับ
(Table 1)
ชนิ ด พื ช ที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ สู ง 5 อัน ดับ
ของพัน ธุ์ ใ นป่ าธรรมชาติ ได้แ ก่ เต็ ง แดง ประดู่ กุ๊ ก
(Lannea coromandelica) ก่ อ แพะ(Quercus kerrii) มี ค่ า
เท่ากับ 53.13, 48.99, 41.31, 39.07 และ 28.30 ตามลาดับ
และในป่ าทดแทน ชนิ ดที่ มีความสาคัญ ได้แก่ มะค่าแต้
ฉนวน โมกมัน (Wrightia arborea) ประดู่ และแดง มีค่า
คือ 61.10, 43.63, 39.66, 34.71 และ 33.42 ตามลาดับ
ค่าดัชนี ความหลากชนิ ดของ Shannon-Wiener
index (H´) พบว่ า ในป่ าธรรมชาติ มี ค่ า ดั ช นี ความ
หลากหลายเท่ากับ 1.61 และป่ าทดแทนเท่ากับ 1.32 ซึ่ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบทั้งสองพื้นที่ในป่ าทดแทนจะมีค่าความ
หลากหลายต่ากว่า
ผลการศึ กษาด้า นพื้ นที่ หน้า ตัดของพรรณไม้
ในป่ าธรรมชาติ แ ละป่ าทดแทนมี ค่ า ผลรวมของ
พื้นที่หน้าตัด (basal area) เท่ากับ 24.22±0.68 ตารางเมตร
ต่ อ เฮคแตร์ และ 15.80±0.38 ตารางเมตรต่ อ เฮคแตร์
ตามล าดั บ ซึ่ งจากการศึ ก ษา พื้ น ที่ ห น้ า ตัด ในพื้ น ที่
ธรรมชาติสูงกว่าป่ าทดแทน โดยมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (Figure 2a)
ผลผลิตมวลชีวภาพพรรณไม้ของป่ าธรรมชาติ
มี ค่าเท่ ากับ 126.8±4.5 เมกกะกรั มต่อเฮคแตร์ โดยแยก
เป็ นมวลชีวภาพลาต้น กิ่ง ใบและราก เท่ากับร้อยละ 64.4,
22.0, 1.7 และ 11.9 ของปริ มาณมวลชี ว ภาพทั้ งหมด
ตามลาดับ และป่ าทดแทนในป่ าเต็งรั ง มี ค่าการสะสม
มวลชีวภาพเท่ากับ 68.81±2.2 เมกกะกรัมต่อเฮคแตร์ โดย
แยกเป็ นมวลชี วภาพลาต้น กิ่ ง ใบและราก เท่ากับ 65.9,
19.2, 2.4 และ 13.7 ของปริ มาณมวลชี ว ภาพทั้ งหมด
ตามลาดับ การสะสมมวลชี วภาพของพืช มีมากในส่ วน
ของลาต้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ราก กิ่ง และใบ ทั้งนี้
ผลผลิ ต มวลชี วภาพพรรณไม้ของป่ าธรรมชาติ และป่ า
ทดแทนในป่ าเต็งรัง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (Figure 2b)

คานวณหามวลชีวภาพของส่วนที่เป็ นราก
ตามสมการ allometry ของ Ogawa et al. (1965)
wR = 0.026 (D2H) 0.775
เมื่อ wR คือ มวลชีวภาพของราก มีหน่วยเป็ นkg/ha
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นที่ระดับอก
หน่วยเป็ นเซนติเมตร
H คือ ความสูงของต้นไม้ หน่วยเป็ นเมตร
2. วิเคราะห์ค่าถ่วงน้ าหนักลักษณะเชิงหน้าที่ของพืช
ในสังคม (community-weighted mean: CWM) (Garnier
et al. 2004, Lavorel et al. 2008) ดังสมการ
𝑆

CWM = ∑ 𝑤𝑖 × x𝑖
𝑖=1

เมื่อ S คือจานวนชนิดทั้งหมดในแปลง
wi คือ พื้นที่หน้าตัดของชนิด ith ในแปลง
xi คือ ค่า log10 ของค่าลักษณะเชิงหน้าที่ของพืช ith
3. ท าการเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ของชนิ ด ไม้ร ะหว่า ง
พื้ น ที่ ป่ าธรรมชาติ แ ละป่ าทดแทน ด้ว ยของสัง คมพื ช
ได้แก่ พื้นที่หน้าตัด มวลชีวภาพ และเปรี ยบเทียบข้อมูล
ลักษณะการทางานทางกายภาพของพืชได้แก่ พื้นที่ ใบ
มวลต่ อ พื้ น ที่ ใ บ ความหนา ความเหนี ย วของใบ และ
ความหนาแน่ น ของเนื้ อไม้ ด้ ว ยการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) ด้วยโปรแกรม
R version 3.4.1

ผลและวิจารณ์
1. ความแตกต่ างของสังคมพืชระหว่ างป่ าธรรมชาติและ
ป่ าทดแทนของป่ าเต็งรัง
จากการศึ ก ษา พบชนิ ด ไม้ท้ ัง หมด 22 ชนิ ด
(species) 19 สกุ ล (genera) 11 วงศ์ (families) สามารถ
แบ่งได้ เป็ นพื้นที่ป่าธรรมชาติ 12 ชนิ ด 11 สกุล 7 วงศ์ มี
ความหนาแน่น 1,100 ต้นต่อเฮคแตร์ และป่ าทดแทน 12
ชนิ ด 12 สกุล 7วงศ์ มี ความหนาแน่ น 1,466 ต้นต่อเฮค
แตร์ เมื่ อพิจารณาจากค่าดัชนี ความสาคัญของป่ าเต็งรัง
พบว่ า ชนิ ด ที่ มี ค วามส าคัญ 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ แดง
(Xylia xylocarpa var. kerrii) มะค่าแต้ (Sindora siamensis
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a)

b)

a)

b)

Figure 1 a) Mean number of trees and b) Mean
number of species for old-growth (O) and
secondary forests (S) of DDF.

Figure 2 a) Total basal area of trees and
b) Total Biomass, the log10-transformed
values for old-growth (O) and secondary
forests (S) of DDF was presented.
Table 1 Important value (IVI) of all species for all, Old-growth (O) and Secondary forest (S).
Thai Name
แดง
มะค่าแต้
ประดู่
เต็ง
ฉนวน
กุ๊ก
โมกมัน
ก่อแพะ
เปล้าใหญ่
ติ้วขน
เก็ดแดง
ยอเถื่อน
กะหนานปลิง
พญารากดา
กระพี้เขาควาย
ส้มกบ
ยอป่ า
ข้าวสารป่ า
กระทุ่มเนิน
คาแสด
กาสามปี ก
รวม

Scientific Names
Xylia xylocarpa var. kerrii
Sindora siamensis var. siamensis
Pterocarpus macrocarpus
Shorea obtusa
Dalbergia nigrescens
Lannea coromandelica
Wrightia arborea
Quercus kerrii
Croton persimilis
Cratoxylum formosum sub sp. formosum
Dalbergia dongnaiensis
Morinda citrifolia
Pterospermum acerifolium
Diospyros defectrix
Dalbergia cultrata
Hymenodictyon orixense
Morinda coreia
Pavetta indica var. tomentosa
Mitragyna rotundifolia
Mallotus philippensis
Vitex peduncularis
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All
40.77
40.72
37.74
28.94
21.44
20.41
19.91
14.90
10.48
6.94
6.70
6.43
6.15
5.29
4.84
4.80
4.79
4.71
4.69
4.68
4.67
300

O
S
48.99 33.42
24.16 61.10
41.31 34.71
53.13
43.63
39.07
39.66
28.80
22.10
14.24
12.72
13.12
12.29
10.36
9.61
9.87
9.84
9.40
9.61
9.34
9.55
300 300
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จากการศึ ก ษาพื้ น ที่ ห น้ า ตัด การสะสมมวล
ชี วภาพของพืช พบว่า พื้นที่ ป่าทดแทน จะมีค่าน้อยกว่า
ป่ าเต็งรังธรรมชาติแม้วา่ จะปรากฏจานวนต้นมากกว่า แต่
ในป่ าทดแทนมีไม้ตน้ ที่ มีขนาดเล็กว่า และเนื่ องด้วยป่ า
เต็งรังมีปัจจัยจากัดที่ทาให้ไม้ตน้ มีการเติบโตและสะสม
มวลชี วภาพช้า ทั้งนี้ ค่าการสะสมมวลชี วภาพมีความผัน
แปรค่อนข้างสู ง โดยพบว่าปริ มาณมวลชี วภาพ มี ความ
ผันแปรสู ง เช่นในป่ าเต็งรังธรรมชาติจงั หวัดเชียงใหม่ มี
ค่า ปริ มาณมวลชี วภาพ ตั้งแต่ 62 เมกกะกรัมต่อเฮคแตร์
ถึง 159 เมกกะกรัมต่อเฮคแตร์ (Phongkhamphanh et al.,
2015) ทั้งนี้ ป่าทดแทนบริ เวณสถานี วิจยั สะแกราช มีการ
สะสมของมวลชี วภาพใกล้เคียงกับป่ าธรรมชาติของป่ า
เต็งรังภายหลังในระยะ 30 ปี

แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ป่าธรรมชาติและป่ าทดแทนที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ มภาย
หลังจากการถูกรบกวน (Figure 3)
ทั้ง ความหนาของใบ (Leaf thickness) พื้นที่ใบ
(Leaf area) ความหนาแน่ นของเนื้ อไม้ ค่าความเหนี ยว
ของใบ และ มวลใบต่อพื้นที่ใบ มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญ ในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุ ก การเปลี่ยนแปลงสิ่ ง
ปกคลุ ม ดิ น ท าให้อุ ณ หภู มิ ผิ ว ดิ น สู ง ขึ้ น และความชื้ น
ต่ าลง พันธุ์ไม้ที่ปรากฏจะแสดลงลักษณะเชิ งหน้าที่เพื่อ
ตอบสนองปั จจัยที่แตกต่างกัน (Garnier et al., 2004, Díaz
et al., 2007) แต่ลกั ษณะป่ าเต็งรัง เป็ นป่ าที่มีแสงส่องผ่าน
สู่พ้นื ป่ าเกือบตลอดทั้งปี ความชื้นในดินต่า และเนื่องจาก
มีปัจจัยเรื่ องไฟป่ าที่ ส่งผลความหนาแน่ นของไม้ตน้ ใน
พื้นที่ รวมไปถึ งในช่ วงฤดู แล้งพัน ธุ์ไ ม้ก ารผลัดใบของ
พันธุ์ไม้ท้ งั สองพื้นที่ ซึ่ งแสงและความชื้ นเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อพื้นที่ท้ งั สองซึ่ งพืชแสดงออกไม่แตกต่างกันแม้ว่า
ในป่ าเต็ ง รั ง ธรรมชาติ พัน ธุ์ ไ ม้ มี ค วามเด่ น ทางด้ า น
พื้นที่หน้าตัดมากกว่าป่ าทดแทน

2. ความแตกต่ างของลักษณะการทางานของพืชบาง
ประการระหว่ างพื้นทีป่ ่ าธรรมชาติและป่ าทดแทน
ค่าถ่วงน้ าหนักลักษณะเชิ งหน้าที่ ของพืชบาง
ประการในพื้ ที่ ศึ ก ษาทั้ งสองพื้ น ที่ พ บว่ า ไม่ มี ค วาม

Figure 3 Mean of CWM; a) Leaf thickness, b) Leaf toughness, c) Wood density (WD), d) Leaf area (LA), and e) Leaf
mass per area (LMA). T-test was conducted to investigate the difference of the CWM value between old-growth
and secondary forest using functional traits value in the log-transformed of each plot. The values were backtransformed into a normal scale before illustration for ease of understanding.
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สรุ ป
การเติ บ โตของพรรณไม้ ภ ายในป่ าเต็ ง รั ง
ทดแทน ซึ่ งได้แก่ พื้นที่ หน้าตัดและปริ มาณการสะสม
มวลชี วภาพมี ค่าน้อยกว่าป่ าเต็งรังธรรมชาติ แม้ว่าผ่าน
การทดแทนมาเป็ นระยะเวลา 30 ปี แต่ลกั ษณะเชิงหน้าที่
ของพรรณไม้ (Plant functional traits) ที่ ป รากฏในป่ า
ทดแทนไม่แตกต่างจากในป่ าธรรมขาติ ดังนั้นการทางาน
( Function) ที่ พื ช ต อ บ ส น อ ง ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ มี
ความสามารถท าหน้าที่ ได้ค ล้ายคลึ ง กันระหว่างป่ าทั้ง
สองพื้นที่
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