
การใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในสวนป่าขุนแม่ค ามี จังหวัดแพร่
Using plant functional trait for evaluate carbon storage in Khun Mae Khum Mee
Plantation, Phrae province
แหลมไทย อาษานอก และ ต่อลาภ ค าโย สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ 808,000 บาท ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี

จุดเด่นโครงการ : งานวิจัยนี้เป็นการน าลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืช (plant functional trait) มาใช้ในการ
ประเมิณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะสวนป่าสักถือเป็นป่าเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งไม่เคย
มีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย การศึกษาโดยวิธีการนี้นอกจากจะท าให้ทราบการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้แล้ว ยัง
ช่วยให้เข้าใจการท างานของไม้แต่ละชนิดที่เข้ามาสืบต่อพันธุ์ในพื้นที่สวนป่าอีกด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับ
การคัดเลือกชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่มีอยู่ในตอนนี้
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1. ที่มาและความส าคัญ

การสูญเสียคาร์บอนออกจากระบบนิเวศนอกจากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญห าที่ส าคัญต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ เป็นเหตุให้พื้นที่ต้นน้ าถูกบุกรุกท าลายท าให้มองเห็นเป็นเขาหัวโล้นกระจายอยู่ทั่วไป แสดงว่าผู้ค นยังขาดความตระหนักในบทบาทความส าคัญของป่าเกี่ยวกับการกักเก็บ
คาร์บอนเพื่อช่วยบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าลักษณะเชิงหน้าที่ของพืชเข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่ การศึกษาองค์ประกอบชนิดและความหลากหลาย
ของลักษณะเชิงหน้าที่ของชนิดไม้ยืนต้นที่ขึ้นเจริญทดแทนในพื้นที่สวนป่าสักขุนแม่ค ามี รวมถึงการน าลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ส าหรับการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่า

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษาลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืช (plant functional trait) ของชนิดไม้ต้น ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่ค ามี จังหวัดแพร่

2.2 ศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ ที่ปรากฏในพื้นที่สวนป่าขุนแม่ค ามี จังหวัดแพร่

2.3 หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืช ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

3.วิธีการ 

พื้นที่ศึกษา

สวนป่าขุนแม่ค ามีมีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ าเท่ากับ 452.37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอร้องกวาง อ าเภอหนองม่วงไข่ และอ าเภอเมืองแพร่ 

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ท าการวางแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ในพื้นที่แปลงปลูกไม้สักอายุ 10, 20, 30, 40 ปี และเบญจพรรณธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 50 แปลงตัวอย่าง พร้อมกับเก็บข้อมูลองค์ประกอบของ
พรรณพืช ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืช เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ไม้กับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน

4. ผลการศึกษาวิจัย

พบจ านวนชนิด สกุล และวงศ์ของแปลงปลูกสักอายุ 30 ปี มีมากที่สุด เท่ากับ 47 ชนิด 38 สกุล 21 วงศ์ ค่าความหลากหลายของพรรณไม้ตามดัชนีของ Shannon-Weiner พบว่าสังคมพืชที่มีมากที่สุด 
ได้แก่ แปลงปลูกสักอายุ 30 ปี มีค่าเท่ากับ 2.75 รองลงมาได้แก่ ป่าเบญจพรรณธรรมชาติ เท่ากับ 2.72 ค่าความเด่นของการปรากฏชนิดไม้ด้วยสมการดัชนีความหลากหลายของ Simpson พบว่าสังคมพืชที่มี
มากที่สุด ได้แก่ แปลงปลูกสักอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับ 0.42 ส่วนสังคมพืชที่มีค่าความสม่ าเสมอของชนิดพรรณมากที่สุด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 0.74 การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่แปลงปลูก
อายุ 40 ปี มีการเก็บกักคาร์บอนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แปลงปลูกสักอายุ 20 ปี 30 ปี 10 ปี และป่าเบญจพรรณตามธรรมชาติ ซึ่งการกักเก็บคาร์บอนโดยรวมของระบบนิเวศสวนป่าแปรผันไปตามการสะสม
คาร์บอนในไม้กระยาเลยและการสะสมคาร์บอนในดิน ส่วนชนิดไม้ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่งตามการปรากฏของลักษณะเชิงหน้าที่ได้ 3 กลุ่ม คือ 1) ชนิดไม้ที่มีค่าความแน่นของเนื้อไม้ และมีค่าสัดส่วน
มวลใบแห้งสูง 2) ชนิดไม้ที่มีค่าขนาด และ 3) ชนิดที่มีลักษณะใบขนาดใหญ่และหนา และเมื่อพิจารณาการใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ที่ใช้ส าหรับประเมิณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าแม่ค า มีพบว่าค่าความเด่น
ของลักษณะเชิงหน้าที่ หรือ ค่าถ่วงน้ าหนักจ าเพาะระดับสังคมของลักษณะเชิงหน้าที่ สามารถใช้ในการประเมิณคาร์บอนได้ดีกว่าค่าความหลากหลายของลักษณะเชิงหน้าที่ โดยลักษณะเชิงหน้าที่ที่ส่งผลต่อการ
กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าขุนแม่ค ามีคือ หมู่ไม้ที่ประกอบไปด้วยชนิดที่มีลักษณะใบบาง มีขนาดใหญ่ มีสัดส่วนมวลใบแห้งต่ า และมีขนาดพื้นที่ใบจ าเพาะสูง และเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นของเนื้อไม้สูงซึ่ง
เป็นกลุ่มพืชที่เป็นไม้เด่นในพื้นที่ศึกษา จากผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าการใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ในการประเมิณการเก็บกักคาร์บอนของหมู่ ไม้สามารถอธิบายถึงการท างานของหมู่ไม้ในระบบนิเวศได้ ท าให้เข้าใจ
ลักษณะการท างานเชิงนิเวศบริการมากยิ่งขึ้น 

5. วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย

การใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ที่ใช้ส าหรับประเมิณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าแม่ค ามีพบว่าค่าความเด่นของลักษณะเชิงหน้าที่ หรือ ค่ าถ่วงน้ าหนักจ าเพาะระดับสังคมของลักษณะเชิงหน้าที่ สามารถ
ใช้ในการประเมิณคาร์บอนได้ดีกว่าค่าความหลากหลายของลักษณะเชิงหน้าที่ ดังนั้นการประเมิณคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าแห่งนี้จึงเป็นไปตาม สมมุติฐานสัดส่วนมวล (mass ratio hypothesis) มากกว่า
สมมติฐานความสมบูรณ์แบบเฉพาะ (niche complementarity hypothesis) กล่าวคือ การปรากฏอยู่จ านวนมากของชนิดที่มีลักษณะเชิงหน้าที่ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในระบบนิเวศมีผลต่อการกัก
เก็บคาร์บอนของหมู่ไม้ไม้มากกว่าการปรากฏชนิดที่มีลักษณะเชิงหน้าที่ที่หลากหลาย โดยลักษณะเชิงหน้าที่ที่ส่งผลต่อการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าขุนแม่ค ามีคือ หมู่ไม้ที่ประกอบไปด้วยชนิดที่มีลักษณะใบ
บาง มีขนาดใหญ่ มีสัดส่วนมวลใบแห้งต่ า และมีขนาดพื้นที่ใบจ าเพาะสูง ละเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นของเนื้อไม้สูง
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7. ผลผลิตของโครงการวิจัย
• ฐานข้อมูล ต้นแบบ

8. ผลลัพธ์ ทราบชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้สูง

9. ผลกระทบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้องค์ความรู้ในการปลูกป่าเพื่อกักเก็บคารบอนโดยใช้ลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชในการพิจารณา
• ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


