
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลง
ตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี  

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ที่ปรึกษา 

ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ดำรัส  โพธิ์ประสิทธ์ิ   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ 
ชลธร  ชำนาญคิด     ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ 

 พิชัย  วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
วัฒนา  พรประเสริฐ  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าคณะทำงาน 

ธรรมนญู  เต็มไชย หัวหน้าศูนย์วิจยัและพัฒนานวตักรรมอุทยานแห่งชาต ิ 
จังหวัดเพชรบุร ี

คณะทำงาน 

มยุรี  แสงสว่าง        พันธุ์ธิพา  ใจแก้ว ประทุมพร  ธรรมลังกา ธัญญ์พิชชา ใจแก้ว      
ดำรงศักดิ์  เฮงสว่าง        สุขวินัย  คำกลั่น สว่างพงษ์  วรรณมณี สุมาลี  จีวพงษ ์

 เพชรรัตน์  ดีแก้ว        ณัฐนันท์  จิตรา ปิยธิดา  ทองสุข  ตะหลก  ทองเกิด 
ชะนุ้ย  เพชรโภคิน        ปิยภรณ์  มาตผาง สุชาดา ป้านจันทร์           ปาริชาต  สินสวัสดิ์             
ฟารีนา  หลำชู        พนิดา  ปุริตัง  พิมพ์ชนก  มณีรัตน์             บริวัฒน์  ราชปักษี                 
ปรีชา  ท้าวฐิติวรกุล        ฐาปนา  อินริสพงษ์ พัชรีภรณ์  บุตรดา             นภารัตน์  วรรณสุทธ์ิ
ระรื่น  ชัยศิร ิ        รมณีย์  อินตรง           ปรียารัตน์ นิเวศประเสริฐ   เจษฎาภรณ์  อันมา        
วีระพล  ทูบุ        มีชัย  ต้นน้ำเพชร     

พ.ศ. 2562 



บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้  ดำเนินการใน

แปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี   

โดยการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นทั้งหมด 69 ชนิด จำนวน 604 ต้น บันทึกข้อมูลชีพลักษณ์ 

ของพรรณไม้ยืนต้นทุกต้นที่ปรากฏในแปลงตัวอย่างซึ่งแบ่งลักษณะของชีพลักษณ์ที่ดำเนินการบันทึก

จากภาคสนาม เป็น 9 ช่วง ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก 

เพ่ือนำมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้น

สัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร 

(Weighted cases) ใช้วิธี Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) 

 ผลการศึกษาพบว่าชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงถึงช่วงร้อยละ 56 – 75 และพบว่าสภาพ

ภูมิอากาศ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้และอาจมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่เข้า

มามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวร เช่น ไฟป่า ที่ส่งผลทำให้พรรณไม้

บางชนิดสูญหายไปจากแปลงตัวอย่าง จึงควรมีการควบคุมการเกิดไฟป่า เพ่ือป้องกันการสูญหายของ

พรรณไม้และสัตว์ป่าในแปลงตัวอย่างถาวรให้คงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าเบญจพรรณท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

คำสำคัญ: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ป่าเบญจพรรณ ชีพลักษณ์ ภูมิอากาศ 
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การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 1 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

คำนำ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ฤดูกาลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะ
แห้งแล้งที่มีความรุนแรงขึ้นในฤดูแล้ง เกิดฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในฤดูฝน นอกจากนั้นการที่อุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นยังทําให้น้ำแข็งขั้วโลก และบนยอดเขาสูงละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำทะเลเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลายด้าน  ทั้งทางด้านการเกษตร 
สุขภาพ ทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ เป็นต้น 

สภาพภูมิอากาศ คือ การกล่าวถึงอุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้น และปริมาณน้ำฝนแต่ละฤดูกาล 
ในระดับภูมิภาค ในช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นปี ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้น และปริมาณน้ำฝน โดยทั่วไปในพื้นที่หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ 
พบว่าสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและชีวภาพของพรรณไม้หลายชนิด เรียกว่า ชีพลักษณ์ 
(phenology) คือ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของจังหวะเวลาตามฤดูกาลในการเปลี่ยนแปลง  
การเจริญเติบโต การออกดอก ออกผล และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ตลอดทั้งปี ซึ่งสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิอากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ (เนรมิต, 2554) 

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ 
สามารถทำได้โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ของพรรณไม้นั้น ๆ ด้วยการวางแปลงตัวอย่าง
ถาวร โดยการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ทั้งใบ ดอก และผล ของพรรณไม้ในแต่ละเดือน
แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ สามารถคาดการณ์ได้ว่าพรรณไม้ชนิดใดบ้างที่ได้รับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้น คาดว่าผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการวางแผนการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชนิดที่มีความสำคัญที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในแปลง
ตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

3.  วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างป่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

กรกฎาคม 2555 – สิงหาคม 2560 (รวมระยะเวลา 62 เดือน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 3 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

การตรวจเอกสาร 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มป่าแก่งกระจานที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ น้ำพุร้อน พ้ืนที่แห่งนี้
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต มีการต่อสู้
ระหว่างเจ ้าหน้าที ่ของรัฐกับผู ้ก ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เกิดความเสียหายทั ้งชีว ิตและทรัพย์สิน 
อย่างมากมาย ต่อมารัฐบาลสามารถควบคุมพื้นที่ได้จนเกิดความสงบสุขในพื้นที่แห่งนี้ แล้วได้
ดำเนินการวางแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในส่วนที่ถูกทำลาย จึงได้
ดำเนินการอนุรักษ์ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 129 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 124 ของประเทศไทย 
มีเนื้อที่ 205,463.9 ไร่ หรือ 328.741 ตารางกิโลเมตร สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ม.ป.ป.)  

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีขนาดพื้นที่ในความรับผิดชอบ 328.19 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 205,119.50 ไร่ (คำนวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าสงวน
แห่งชาติพุยาง และป่าพุสามซ้อนในเขตอำเภอปากท่อ 
อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีแนวสันเขา 
ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เป็นส่วน
แบ่งเขตอุทยานฯ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั ่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าสงวน
แห่งชาติพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในเขตอำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และป่าสงวน
แห่งชาติป่าฝ ั ่งซ ้ายแม่น้ำภาชี  ในเขตอำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 
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ภาพที่ 1  ที่ตั้ง และอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฤดูฝน 
เริ ่มตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฤดูหนาว  
เริ ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือน
มิถุนายน  

ปริมาณน้ำฝน 

ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดราชบุรี ในช่วง 9 ปี (ปี พ.ศ. 2552 - 2560) โดยกรมอุตุนิยมวิทยา  
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,104.8 มิลลิเมตรต่อปี ข้อมูลแสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 115 วัน  

อุณหภูมิ 

 อุณหภูมิของจังหวัดราชบุรีในช่วง 9 ปี พ.ศ. 2552 – 2560 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีอุณหภูมิ
เฉลี ่ย 27.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี ่ยสูงสุด 36.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี ่ยต่ำสุด  
19.9 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุด 20.4 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุด 36.4 
องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ข้อมูลแสดงดังภาพที่ 3 

ความชื้นสัมพัทธ์ 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีร้อยละ 78.1 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุดร้อยละ 71.7  
ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 86.1 ในเดือนตุลาคม 
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ภาพที่ 2  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2552 – 2560 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 

ภาพที่ 3  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2552 – 2560 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
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ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาที ่พบในเขตอุทยานแห่งชาติ  
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันประกอบด้วยหินตะกอน และหินแปร กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ซึ่งเรียงลำดับ
จากหินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุมากได้ ดังนี้ 

1. ตะกอนน้้าพา (Qa) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี 
(Quaternary) เป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 ล้านปี มาจนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว สะสมตัวตามร่องนํ้า คันดินแม่นํ้า และ
แอ่งนํ้าท่วมถึง พบบริเวณตอนกลางของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.15 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ตะกอนตะพัก (Qt) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี 
(Quaternary) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 - 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว 
และศิลาแลง พบบริเวณขอบตอนบนพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
0.03 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

3. หินแกรนิต (Kgr) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็นหินในยุคครีเทเชียส 
(Cretaceous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 65 - 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจาง และหินแอลไพลต์
แกรนิตเนื้อละเอียด พบบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 214.29 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

4. กลุ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ใน
หมวดหินเขาพระ ประกอบด้วยหินทรายเกรย์แวก หินดินดาน แตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคส 
สีขาว พบทางทิศตะวันออกบริเวณตอนกลางและตอนล่างของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 39.60 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

5. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ใน
หมวดหินพรุชะบา ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดที่สัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถูกแปรสภาพเป็นหิน  
ควอร์ตไซต์ พบมากทางตอนบนและตอนล่างของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 74.02 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

รอยเลื่อน พบแนวรอยเลื่อนหนึ่งแนวบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ แต่เป็นแนวรอย
เลื่อนที่ไม่มีพลัง ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่มีความอันตราย ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ได้ 
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การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 9 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

ทรัพยากรน้ำ 

 พื้นที่ลุ่มน้ำ 

 ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ประกอบด้วย 
ลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง มีพื้นที่ร้อยละ 2.89 และลุ่มนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี คิดเป็น 
ร้อยละ 2.76 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ดังนี้ 

ลุ่มน้้าแม่กลอง พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้านี้ 156.60 
ตารางกิโลเมตร หรือ 97,877.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.72 ของพื้นที่อุทยานฯ ประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อย  
2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ 

1. ลุ ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง อยู่ทางตอนบนของพื้นที ่อุทยานฯ โดยพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยดังกล่าว 30.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,925.12 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 9.23  

2. ลุ่มน้ำย่อยลำภาชี อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันมีพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำย่อยดังกล่าว 126.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,952.50 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 38.49  

ลุ่มน้้าเพชรบุรี พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีพื้นที่ลุ ่มนํ้าดังกล่าว 
171.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 107,242.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.28 มี 2 ลุ่มนํ้าย่อย ได้แก่ 

1. ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง อยู่ทางตอนบนของพื้นที่อุทยานฯ โดยพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีพื ้นที ่ลุ ่มน้ำย่อยดังกล่าว 21.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 
13,364.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.51  

2. ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำย่อยนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อุทยานฯ โดยพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยดังกล่าว 150.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 
93,878.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.77  
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ภาพที่ 5  ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
ประกอบด้วยสังคมพืช และการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ดังนี้ 

ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบที่ระดับความสูงตั้งแต่ 950 - 1,000 เมตร ขึ้นไป 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พบเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ทางตอนล่างของพ้ืนที่บริเวณเขาพระรอบ โดยมีพ้ืนที่
รวม 0.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) พบทางตอนกลาง และตอนล่างของพื้นที่อุทยานฯ โดยมี
พ้ืนที่รวม 17.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,100.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Semi - moist evergreen forest/ upper 
dry evergreen forest) พบกระจายทางตอนกลางและตอนล่างของพื ้นที่  มีพื ้นที ่รวม 35.02 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 21,890.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen - bamboo forest) เป็นป่าดิบชื้นที่มีไผ่ขึ้นปะปน 
พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 578.13 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) พบกระจายทั่วไปบริเวณตอนล่างของ
พื้นที่ โดยมีพื้นที่รวม 36.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,892.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของพื้นที่
อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับต้่า (Lower dry evergreen forest) พบไม่มากบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ โดยมี
พ้ืนที่รวม 7.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,798.36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen - mixed deciduous forest) สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พรรณไม้ในป่าดิบแล้งเดิมบางชนิดทนอยู่ไม่ได้ 
และตายลงในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่สามารถตั้งตัวได้ในสภาพอากาศเช่นนี้  
โดยเฉพาะพืชจำพวกไผ่ พยายามเข้ามาทดแทน พบกระจายทั่วไปบริเวณตอนล่างของพื้นที่  โดยมี
พ้ืนที่รวม 7.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,706.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณริมลำห้วย (Gallery forest) เป็นป่าเบญจพรรณที่ขึ้นบริเวณริมห้วยทำให้ 
มีสภาพป่าคล้ายป่าดิบแล้ง พบทางตอนบนของพื้นที่ โดยมีพื้นที ่รวม 12.10 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,565.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของพ้ืนทีอุ่ทยานฯ 
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ป่าเบญจพรรณ ไผ่รวก (Mixed deciduous forest: type 1) มีไผ่รวกเป็นไม้เด่น พบ
กระจายอยู่ทั ่วทั้งพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวม 97.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,213.80 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 29.84 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณ ไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest: type 2) มีไผ่ซางนวลหรือไผ่
หนามเป็นไม้เด่น พบกระจายทั่วทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 103.54 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 64,714.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.55 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบเป็นหย่อมบริเวณตอนบนและตะวันออกของพื้นที่
โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 0.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 477.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของพื้นที่
อุทยานฯ 

ป่ารุ่นสอง (Succession forest) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ผ่านการทำไม้หรือเคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
พบกระจายทั่วไปทางตอนกลางของพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,249.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ไร่ร้าง และไร่หมุนเวียน (Old clearing area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำกินที่มีการทิ้งร้างเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่รอบหมูบ่้านบางกะม่าโดยมีพ้ืนที่รวม 0.60 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 377.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

พื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย (Agricultural area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบเขตพื้นที่ป่า 
โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,129.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของพื้นที่
อุทยานฯ 

พื้นที่เปิดโล่ง (Open area) พบเป็นจุดเล็ก ๆ ทางตอนบนด้านทิศตะวันออกบริเวณขอบพื้นที่ 
โดยมีพ้ืนที่รวม 0.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

แหล่งน้้า (Water area) พื้นที่แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ โดยมี
พ้ืนที่รวม 0.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 211.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า  

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ม.ป.ป. ) กล่าวว่าบริเวณ
พื้นที ่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู ่มาก เนื ่องจาก  
เป็นผืนป่าเดียวกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  และสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา จึงมีการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าไปมาอยู่เป็นประจำ ที่พบเห็น ได้แก่ กวางป่า 
(Cervus unicoler eguinus) กระทิง (Bos gaurus) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กระจงเล็ก 
(Tragulus javanicus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมูป่า (Sus scrofa) ลิง (Macaca sp.) ค่าง 
(Semnopithecus sp.) ชะนี (Hylobates sp.) อีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) ชะมด 
(Viverra sp.) เสือไฟ (Catopuma temminckii) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) บ่าง (Cynocephalus 
variegatus) หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) เม่นใหญ่แพงคอยาว (Hystrix 
brachyura) ลิ ่นมลายู (Manis javanica) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) กระต่ายป่า 
(Lepus peguensis) กระรอก (Callosciurus sp.) กระแต (Tupaia sp.) และหนู (Rattus sp.)  

 นก ที่พบเห็น ได้แก่ นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli) นกกาฮัง (Buceros bicornis) 
นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Rhyticeros subruficollis)  
นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) เหยี่ยว (Accipiter sp.) นกเค้า (Otus sp.) นกปรอด 
(Pycnonotus sp.) นกกระปูด (Centropus sp.) นกกางเขนน้ำ (Enicurus sp.) นกขมิ้น (Aegithina sp.) 
นกกระทาดง (Arborophila sp.) นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกแซงแซว (Dicrurus sp.)  
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกเขียวก้านตอง (Chloropsis sp.) นกแซวสวรรค์ 
(Terpsiphone paradisi) ไก่ป่า (Gallus gallus) นกยางเขียว (Butorides striata) ไก่ฟ้าพญาลอ 
(Lophura diardi) และนกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)  

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่พบเห็น ได้แก่ เขียดชะงอนหินเมืองเหนือ (Rana livida) กบภูเขา 
(Rana blythii) คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) 
และอ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchr)  

 สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบเห็น ได้แก่ ตะพาบหรือปลาฝา (Amyda cartilagenea) เต่าเหลือง 
(Indotestudo elongata) ตะกวด (Varanus nebulosus) ตุ ๊กแก (Gekko sp.) กิ ้งก่า (Calotes 
sp.) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) และแย้ธรรมดา (Leiolepis belliana)  

 ปลา ที่พบเห็น ได้แก่ ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis 
fasciata) ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาก้าง (Channa gachua) ปลาไส้ตันตาแดง 
(Anematichthys apogon) และปลาแป้นแก้ว (Parambassis siamensis) เป็นต้น  
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ภาพที ่6  สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี  

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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การวางแปลงตัวอย่างถาวร 

 ทรงธรรม และคณะ (2556) กล่าวว่า การใช้แปลงตัวอย่างถาวร (permanent plot) หรือ
แปลงตัวอย่างระยะยาว (long - term cernsus plot) ในการตรวจ และติดตามการเปลี ่ยนแปลง 
ของสภาพป่า และการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการระบุข้อมูลเชิงตัวเลข
และข้อมูลเชิงสถิติป่าไม้ได้ดีที่สุด แปลงตัวอย่างได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีคุณค่าสำหรับ
การตรวจสอบ การศึกษากระบวนการทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของสภาพแวดล้อม 
ป่าไม้ เพราะมีความถูกต้องทางสถิติสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการสุ่มตัวอย่างด้วย
แปลงตัวอย่างชั่วคราว ข้อมูลหลายช่วงเวลาในแปลงตัวอย่างถาวรจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกลยุทธ์
การตรวจสอบด้านสิ ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ การศึกษา
นิเวศวิทยาระยะยาวโดยใช้แปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนศึกษา
และวิจัยอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดําเนินการโดย
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ 8 แห่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ) ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา
ด้านนิเวศวิทยาระยะยาวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

แปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

 วางแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2554 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทน ในการศึกษาข้อมูลระบบนิเวศระยะยาวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดยวางแปลงตัวอย่างขนาด  
120 x 120 เมตร (ขนาด 1.44 เฮกตาร์) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
พิกัดกลางแปลงในระบบ UTM WGS 84 ที ่558511 E 1465604 N โซน 47 N ได้แบ่งแปลงตัวอย่าง
ถาวรออกเป็นแปลงย่อยทั้งหมด 144 แปลง เพื่อศึกษาพรรณไม้ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลดังนี้ แปลง
ย่อยขนาด 10 x 10 เมตร สำรวจไม้ยืนต้น โดยบันทึกชื่อพรรณไม้ ขนาดเส้นรอบวง ความสูง และการปก
คลุมเรือนยอด และเพ่ือศึกษาไม้หนุ่ม และแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร เพ่ือศึกษากล้าไม ้
 ผลการศึกษาพบพรรณไม้ทั้งหมด 774 ต้น จำแนกได้เป็น 22 วงศ ์57 สกุล 72 ชนิด พบพันธุ์ไม้
วงศ์มะขามป้อม (Phyllantheceae) เป็นวงศ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในแปลง ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุด 
คือ สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) ส่วนไม้หนุ่มพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 27 วงศ์ 71 ชนิด 
และไม่สามารถจำแนกชนิดได้จำนวน 10 ชนิด และกล้าไม้พบพันธุ์ไม้ 75 ชนิด มีสามพันตา (Cleistanthus 
gracilis Hook. f.) และอังกาบป่า (Barleria sp.) เป็นชนิดที่พบมากที่สุด จากการศึกษาไม้ยืนต้นในแปลง
ตัวอย่างถาวรพบว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 10.59 เซนติเมตร ซึ่งมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa 
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(Kurz) Craib) เป็นชนิดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมากที่สุด คือ 39.92 เซนติเมตร ความสูงของไม้ยืน
ต้นมีความสูงเฉลี่ย 9.33 เมตร ชนดิที่มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด คือ มะดูกป่า (Siphonodon celastrineus 
Griff.) และมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) มีความสูงเฉลี่ยเท่ากันคือ 24.50 เมตร 
การศึกษาการปกคลุมเรือนยอดไม้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า  มีพื้นที่การปกคลุมทั้งหมด 
5,073.15 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50.73 ของพ้ืนที่แปลงตัวอย่างถาวร และมีพ้ืนที่ว่างระหว่าง
เรือนยอด 4,926.85 ตารางเมตร โดยวงศ์พรรณไม้ที่มีการปกคลุมมากที่สุดในแปลงตัวอย่างถาวร ได้แก่ 
วงศ์ถั่ว (Leguminosae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอด ร้อยละ 23.94 รองลงมา คือ วงศ์มะขามป้อม 
(Phyllanthaceae) วงศ์ตะคร้ำ (Burseraceae) วงศ์ตะคร้อ (Sapindaceae) วงศ์มะม่วงป่า (Anacardiaceae) 
และวงศ์ปอ (Malvaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอด ร้อยละ 10.65 9.14 7.98 6.85 และ 6.51 
ตามลำดับ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2559) 
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ภาพที ่7  ที่ตั้งของแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
            จังหวัดราชบุรี 
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ภาพที่ 8  ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตามแนวระนาบบริเวณแปลงตัวอย่างถาวรตาม 
   หมุดแปลงย่อยทั้ง 169 หมุด  

ที่มา:  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2559 

จากข้อมูลลักษณะภูมิประเทศตามแนวระนาบในภาพที่  9 นำมาสร้างแบบจำลอง 3 มิติ  
ของพื้นที่ แปลงตัวอย่างถาวรและแสดงภาพแบบจำลองต้นไม้โดยใช้ข้อมูลการกระจายของต้นไม้ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่แปลงตัวอย่างถาวรด้วยโปรแกรม ArcGIS แสดงดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 9  แบบจำลอง 3 มิติ แสดงลักษณะภูมิประเทศของแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณอุทยาน 
             แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

ที่มา:  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2559 
 

ภาพที่ 10  แบบจำลอง 3 มิติ แสดงการกระจายของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 
              ของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

ที่มา:  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2559 
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การศึกษาชีพลักษณ์ (Phenological of tree) 

การศึกษาชีพลักษณ์ เป็นข้อมูลการตอบสนองของสิ ่งมีชีว ิตที ่มีต่อสภาพแวดล้อมใน 
ช่วงระยะเวลารอบปีหรือรอบฤดูกาล โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และ
สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของต้นไม้ (องค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลก, 2553) 

ชีพลักษณ์ 

 ชีพลักษณ์ (Phenology) การศึกษาเกี ่ยวกับรูปแบบของจังหวะเวลาตามฤดูกาลในการ
เปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโต การออกดอก ออกผล และการขยายพันธุ์ของพืชตลอดทั้งปี ซึ่งสัมพันธ์
กับภูมิอากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ (เนรมิต, 2554) 

ลักษณะทางชีพลักษณ์ (Phenology) หมายถึง ขบวนการของพันธุ์พืชที่แสดงออก ที่สัมพันธ์
กับฤดูกาลในรอบปี เช่น การแตกใบอ่อน การเจริญเติบโต การออกดอก การออกผล การกระจาย
เมล็ด การผลัดใบในรอบปี เป็นต้น พืชจะมีการปรับตัวที่เหมาะสมเพื่อการอยู่รอด ทั้งนี้ลักษณะของ
พันธุ์พืช และสังคมของพืชต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
เพ่ือตอบสนองการกระตุ้นจากปัจจัยแวดล้อม แคแสด และ ชรัตน์ (2554) อ้างโดย ฉัตรสุดา (2557) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากรายงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2559) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวร ป่าเต็งรัง
ผสมสนสองใบ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิด ดำเนินการในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรัง
ผสมสนสองใบ ในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยติดตามความเปลี ่ยนแปลงของ  
ชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น 42 ชนิด จำนวน 565 ต้น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 50 เดือน นำข้อมูล
ที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้น
สัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(Weighted casas) ใช้ว ิธี Linear – by - Linear association ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% (p < 0.05)  
ผลการศึกษาพบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  
และปริมาณน้ำฝน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง มีเพียงพรรณไม้บางชนิดเท่านั้นที่ชีพลักษณ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพี ยงอย่างเดียว  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์และ 
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การดำรงชีวิตของพรรณไม้บางชนิด และทำให้โครงสร้างของป่าบริเวณนี้ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

การศึกษาชีพลักษณ์พืชที่ศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง โดยทางการสำรวจในพื้นที่ดอย  
กิ่วลม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยฉัตรสุดา (2557) 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีพลักษณ์ของพืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปาง
มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า พรรณไม้โครงสร้างมีความสัมพันธ์แปรผันตามและ
แปรผกผันกับปัจจัยทางกายภาพ โดยเหตุการณ์ทางชีพลักษณ์ของพรรณไม้โครงสร้างมีความสัมพันธ์
กับอุณหภูมิอากาศมากที่สุด รองลงมา คือ ปริมาณน้ำฝน และความชื ้นสัมพัทธ์  ตามลำดับ ซึ่ง
มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) มีจำนวนเหตุการณ์ทางชีพลักษณ์ คือ การเกิดดอกตูม 
ซึ่งแปรผกผันกับอุณหภูมิอากาศ 

ชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นบริเวณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภูญชัย โดยเสฏฐวุฒิ 
(2553) เพื ่อศึกษาชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นในป่าเต็งรังและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ  
5 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิดิน ความชื้นดิน และปริมาณน้ำฝน ในพ้ืนที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภูญชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยสำรวจป่า
ข้างทางเดินธรรมชาติภายในเขตพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ระหว่างเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2551 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้จัดทำแบบแผนทางชีพลักษณ์ (Phenological pattern) 
ของไม้ยืนต้นจำนวน 49 ชนิด แยกตามเหตุการณ์ชีพลักษณ์ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชีพลักษณ์ของไม้ย ืนต้น และปัจจัยทางกายภาพโดยใช้ส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเป ียร ์แมน 
(Spearnman’ rank correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชีพลักษณ์ของไม้ต้นมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยทางกายภาพอื่นนั้น  
มีความสัมพันธ์กับชีพลักษณ์รองลงมาจากมากไปน้อย คือ ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิดิน 
และอุณหภูมิอากาศ ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภายภาพ และชีพลักษณ์ของ  
ไม้ยืนต้นโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal components analysis) ผลการวิจัย
พบว่า การเกิดใบอ่อน การแก่ของใบ การเกิดกิ่งเปล่า การเกิดดอกตูม การบานของดอก และการ
เกิดผลอ่อน แปรผันตามอุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิดิน แต่ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นดิน และ
ปริมาณน้ำฝนนั้นแปรผกผันกับชีพลักษณ์ดังกล่าว ในขณะที่การเกิดใบแก่ และเกิดผลแก่ ที่จะแปรผัน
ตามความชื ้นสัมพัทธ์ ความชื ้นดิน และปริมาณน้ำฝน แต่อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิดินนั้น
แปรผกผันกับชีพลักษณ์ดังกล่าว ข้อมูลเหตุการณ์ทางชีพลักษณ์จากการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์  
ในการเลือกช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาให้ได้ตรงเวลาและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ยังสามารถนำไปใช้ในคู่มือภาคสนาม สำหรับการศึกษาธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาฯ อีกด้วย 
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การศึกษาด้านชนิดพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชน้ำในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 โดยเพ็ชรรัตน์ 
และละออ (2556) พบพืชน้ำทั้งหมด 85 ชนิด 67 สกุล 37 วงศ์ จำแนกเป็นพืชชั้นต่ำ 4 ชนิด และพืช
ดอก 81 ชนิด 63 สกุล 31 วงศ์ กลุ่มพืชดอกซึ่งมี 81 ชนิด จำแนกตาม Angiosperm Phylogeny 
Group ออกเป็นแอนนิตา (Anita) 2 ชนิด ร้อยละ 2.47 แมกโนลิอิด (Magnoliid) 3 ชนิด ร้อยละ 3.70  
พืชใบเลี ้ยงเดี ่ยว (Monocot) 25 ชนิด ร้อยละ 30.86 และพืชยูไดคอท (Eudicot) 51 ชนิด ร้อยละ 
62.96 เป็นไม้ยืนต้น 5 ชนิด และไม้ล้มลุกที่พบทั้งหมดเป็นวัชพืช ยกเว้น Hydrobryum loeicum  
วงศ์ Asteraceae พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของพืชน้ำทั้งหมด ความหลากหลายของพืชน้ำ
ค่อนข้างสูงมีค่าดัชนีความหลากหลายชนิดของ Shannon – Wiener เท่ากับ 3.01 ด้านการศึกษา 
ชีพลักษณ์พบว่า การออกดอก และการติดผลของไม้ล้มลุก มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดในฤดูร้อน และการออก
ดอกและการติดผลมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rs = 0.858 ; P < 0.05) จากจำนวนพืชทั้งหมด 
สกุล Hydrobryum อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เนื่องจากช่วงระยะการ
เกิดดอกจะเกิดช่วงปลายฤดูฝน เมื่อระดับน้ำลดจนพืชโผล่พ้นน้ำ ดอกจะบานและทำหน้าที่ขยายพันธุ์
ต่อไป พืชกลุ่มนี้จึงสูญหายไปเป็นกลุ่มแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 23 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

 1.  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ (data logger) 
 2.  แบบบันทึกข้อมูล 
 3.  คอมพิวเตอร์ 
 4.  โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 5.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 

6.  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดราชบุรี 
7.  เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และชีพลักษณ์ของพรรณไม้ดำเนินการใน
แปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.  การเก็บข้อมูล 

ทำการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือน
สิงหาคม 2560 เดือนละ 1 ครั้ง รวมระยะเวลา 62 เดือน พบพรรณไม้ 69 ชนิด รวมจำนวน 604 ต้น 
(ตารางที่ 1) โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น ได้แก่ การออกใบ ดอก และผล 
โดยกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

     - ใบร่วงหรือทิ้งใบ (L1) แทนด้วยหมายเลข 1 - ใบอ่อนหรือผลิใบ (L2) แทนด้วยหมายเลข 2 
     - ใบแก่ (L3) แทนด้วยหมายเลข 3  - ดอกตูม (Fl1) แทนด้วยหมายเลข 4 
     - ดอกบาน (Fl2) แทนด้วยหมายเลข 5  - ดอกร่วง (Fl3) แทนด้วยหมายเลข 6 
     - ผลอ่อน (Fr1) แทนด้วยหมายเลข 7  - ผลแก่ (Fr2) แทนด้วยหมายเลข 8 
     - ผลสุกหรือผลร่วง (Fl3) แทนด้วยหมายเลข 9  

ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นนั้นให้แทนด้วยลักษณะเพียงค่าเดียวเท่านั้น โดยแทนด้วยลำดับชีพลักษณ์
ขั้นสูงสุดที่เป็นตัวแทนของต้นไม้แต่ละต้น คัดเลือกเฉพาะต้นที่สมบูรณ์และโตเต็มวัยพร้อมสำหรับการ
ออกดอก ออกผล ตั้งแต่ปีแรกที่ทำการเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี 1  ชนิดพรรณไม้ที่ทำการศึกษาชีพลักษณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นที่ศึกษา 

1 ANACARDIACEAE Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง 19 

2 ANACARDIACEAE Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman มะกอกป่า 6 

3 ANNONACEAE Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner สะแกแสง 5 

4 ANNONACEAE Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku กะเจียน 3 

5 ANNONACEAE Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. 
Saunders 

ยางโอน 1 

6 APOCYNACEAE Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน 14 

7 BIGNONIACEAE Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. 
Don) Steenis 

แคหางค่าง 16 

8 BIGNONIACEAE Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย 9 

9 MALVACEAE Bombax anceps Pierre ง้ิวป่า 40 

10 BURSERACEAE Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ 4 

11 BURSERACEAE Protium serratum Engl. มะแฟน 2 

12 BURSERACEAE Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 16 

13 CELASTRACEAE Siphonodon celastrineus Griff. มะดูกป่า 1 

14 COMBRETACEAE Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) 
Guill. & Perr. 

ตะเคียนหนู 1 

15 COMBRETACEAE Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. สมอพิเภก 3 

16 COMBRETACEAE Terminalia mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด 11 

17 COMBRETACEAE Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 12 

18 EBENACEAE Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher ตะโกพนม 2 

19 EBENACEAE Diospyros coaetanea H. R. Fletcher ล่ำตาควาย 1 

20 EBENACEAE Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte ลำบิดดง 4 

21 EBENACEAE Diospyros montana Roxb. ตาลดำ 1 

22 EUPHORBIACEAE - EUPHORBIACEAE 2 

23 EUPHORBIACEAE Acalypha siamensis Oliv. ex Gage ชาป่า 5 

24 EUPHORBIACEAE Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. เหมือดโลด 3 

25 EUPHORBIACEAE Cleistanthus gracilis Hook. f. สามพันตา 82 

26 EUPHORBIACEAE Croton hutchinsonianus Hosseus เปล้าเลือด 31 

27 EUPHORBIACEAE Croton mangelong Y. T. Chang. เปล้าใหญ่ 25 

28 FABACEAE Dalbergia oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 1 

29 FABACEAE Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง 1 

30 FABACEAE Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง 1 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับที ่ ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นที่ศึกษา 
31 FABACEAE Cassia fistula L. คูน 3 
32 FABACEAE Dialium cochinchinense Pierre เขลง 2 
33 FABACEAE Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & 

Barneby 
แสมสาร 1 

34 FABACEAE Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. 
siamensis 

มะค่าแต ้ 5 

35 FABACEAE Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ ์ 3 
36 FABACEAE Albizia odoratissima (L. f.) Benth. กางขี้มอด 13 
37 FABACEAE Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. 

xylocarpa 
แดง 62 

38 FABACEAE Adenanthera pavonina L. มะกล่ำต้น 1 

39 FABACEAE Millettia leucantha Kurz var. buteoides 
(Gagnep.) P. K. Lôc 

ขะเจ๊าะ 16 

40 FABACEAE Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 17 

41 SALICACEAE Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ขานาง 4 

42 HYPERICACEAE Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 
Blume 

ติ้วเกลี้ยง 4 

43 HYPERICACEAE Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & 
Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum 
(Kurz) Gogelein 

ติ้วขน 3 

44 LAMIACEAE Gmelina arborea Roxb. ซ้อ 3 

45 LAMIACEAE Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก่ 1 

46 LAMIACEAE Vitex canescens Kurz ผ่าเส้ียน 24 

47 LAMIACEAE Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตีนเป็ด 6 

48 LAMIACEAE Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปกี 1 

49 LAMIACEAE Vitex pinnata L. ตีนนก 2 

50 LAMIACEAE Vitex quinata (Lour.) F. N. Williams หมากเล็กหมากน้อย 1 

51 LYTHRACEAE Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก 25 

52 MALVACEAE Colona winitii (Craib) ปอตีนเต่า 2 

53 MALVACEAE Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเก้ง  1 

54 MALVACEAE Sterculia pexa Pierre ปอขาว 7 

55 MALVACEAE Microcos laurifolia (Hook. ex Mast.) 
Burret 

พลาส้ม 3 

56 MALVACEAE Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 5 

 



การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 26 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับที ่ ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นที่ศึกษา 

57 PHYLLANTHACEAE Antidesma ghaesembilla Gaertn. มะเม่า 3 

58 PHYLLANTHACEAE Antidesma sp.1 เม่าส้ม 1 

59 PHYLLANTHACEAE Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม 8 

60 RUBIACEAE Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 7 

61 RUBIACEAE Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng. 

มะเค็ด 1 

62 RUBIACEAE Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ขว้าว 2 

63 RUBIACEAE Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ 3 

64 RUBIACEAE Morinda coreia Buch.- Ham. ยอป่า 1 

65 RUBIACEAE Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze. กระท่อมหม ู 1 

66 SAPINDACEAE Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ 31 

67 SAPINDACEAE Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 2 

68 SIMAROUBACEAE Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา 5 

69 MALVACEAE Colona sp.1 ยาบหา้หาง 2 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำข้อมูลสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้เคียงแปลงตัวอย่างของพื้นที่ทำการศึกษาที่ได้จากการ
บันทึกแบบอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดอัตรภาคชั้น จำนวน 5 อันตรภาคชั้น จากนั้นนำมา
หาความสัมพันธ์กับข้อมูลชีพลักษณ์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยการทดสอบ (Chi – 
square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighed cases) ใช้วิธี Linear – by - Linear 
association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p < 0.05) โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก (ยุทธ, 2555) 
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ผลและวิจารณ์ 

1.  สภาพภูมิอากาศบริเวณแปลงตัวอย่างถาวร 

 การศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานอุตุนิยมวิทยา สำหรับสถานีตรวจวัดน้ำฝน จังหวัด
ราชบุรี โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษาวิจัย พบว่าปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ค่อนข้างคงที่ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ 2558 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2559 ปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้น และอุณหภูมิ
สูงขึ้น รวมถึงความชื้นสัมพัทธ์ลดต่ำลง ดังภาพที่ 11 ถึงภาพที่ 15 เห็นได้ว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี
ค่อนข้างแปรปรวน หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่วมด้วยจะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์  
การดำรงชีวิตของพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ และยังส่งผลให้โครงสร้างของป่าบริเวณนี้ในอนาคตอาจ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 

ภาพที่ 11  ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จังหวัดราชบุรี 

ที่มา:  ปรบัปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
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ภาพที่ 12  ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี จังหวัดราชบุรี 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 

ภาพที่ 13  ข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายปี จังหวัดราชบุรี 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
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ภาพที่ 14  ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จังหวัดราชบุรี 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 

ภาพที่ 15  ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี จังหวัดราชบุรี 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และชีพลักษณ์ของพรรณไม้ดำเนินการใน
แปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 
มีการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นทั ้งหมด  69 ชนิด จำนวน 604 ต้น (ตารางที ่ 1) เดือนละ  
1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 62 เดือน โดยเก็บชีพลักษณ์ของพรรณไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง
ลักษณะของชีพลักษณ์ตามลักษณะที่ปรากฏ แบ่งเป็น 9 ช่วง ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม 
ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ทำการจัดกลุ่มข้อมูลชีพลักษณ์
ใหม่ให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลที่มีเป็น 3 กลุม่ คือ ระยะของใบ ดอก และผล โดยให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดอกและผล เป็นหลัก และนำมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square 
test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighted cases) ได้ผลการศึกษาดังนี้  

2.  ชีพลักษณ์และปริมาณน้ำฝน 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi – squara test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weigted cases) โดยวิธี Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% (p < 0.05) 
พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 38 ชนิด (ตารางที่ 2) มีความสัมพันธ์กับระดับปริมาณน้ำฝน ได้แก่ ดีปลีเขา 
(Adina dissimilis Craib) พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima 
(L. f.) Benth.) มะเม ่า (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) เม ่าส ้ม (Antidesma sp.1)สะแกแสง 
(Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) 
คูน (Cassia fistula L.) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) 
ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus 
Hosseus) เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) เก็ดแดง (Dalbergia assamica Benth.) ชิงชัน 
(Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ตะโกพนม (Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher) ลำบิดดง 
(Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) ซ้อ (Gmelina arborea 
Roxb.) ขว ้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) 
Merr.) ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr.) พลาส ้ม (Microcos laurifolia (Hook. ex Mast.) Burret) ยอป ่า (Morinda coreia Buch. - 
Ham.) สักขี้ไก่ (Premna tomentosa Willd.) ประดู่ป่า (Pterocarpusmacrocarpus Kurz) ปออีเก้ง 
(Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ตะคร ้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มะกอกป่า 
(Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ตะแบกเลือด (Terminalia 
mucronata Craib & Hutch.) ขี ้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens 
Kurz) กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) 
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แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) และขี ้หนอน (Zollingeria dongnaiensis 
Pierre) ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณน้ำฝนที่ส่งผลต่อการออกดอก และผลในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ 

ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) มีโอกาสออกดอกและติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน  
0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.3 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.009 

พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 182.25 – 242.99 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.032 

กางขี้มอด (Albizia odoratissima (L. f.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 243.00 – 303.74
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเม่า (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) มีการร่วงหล่นของใบและการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74  มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการออกดอกที่ระดับปริมาณน้ำฝน  60.75 – 121.49 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เม่าส้ม (Antidesma sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการออกดอกที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49 มิลลิเมตรต่อเดือน  
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.018 

สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) และมะกอกเกลื้อน (Canarium 
subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน 
และมีการออกดอก ติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.5 และ 55.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000  

คูน (Cassia fistula L.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตร
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.1 และมีระดบันัยสำคัญที่ 0.006 

สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ และการออกดอก ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 182.25 – 242.99 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และการ
ออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
60.75 – 121.49 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.7 และมีระดับนัยสำคญัที่ 0.024 

เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) และเปล้าใหญ่ (Croton mangelong  
Y. T. Chang.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.6 และ 28.2 ตามลำดับ และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

เก ็ดแดง (Dalbergia assamica Benth.) และช ิงช ัน (Dalbergia oliveri Gamble ex 
Prain) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 45.3 และ 33.8 ตามลำดับ และมีระดับนัยสำคัญที ่ 0.005 และ 0.037 
ตามลำดับ 

ตะโกพนม (Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
61.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลำบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) มีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
121.50 – 182.24  มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบและการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมรีะดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.037 

ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 121.50 – 182.24 มิลลิเมตร 
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 60.75 – 121.49  มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการออกดอก การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน  
0.00 – 60.74  มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
66.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พลาส้ม (Microcos laurifolia (Hook. ex Mast.) Burret) มีการร่วงหล่นของใบและการ 
ออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน  
60.75 – 121.49 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.016 

ยอป่า (Morinda coreia Buch. - Ham.) มีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.003 

สักขี้ไก่ (Premna tomentosa Willd.) มีการร่วงหล่นของใบและการออกดอก ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 69.0 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.007 

ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบและการออกดอก ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49  
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปออีเก ้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.8 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.002 

ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบและการออกดอก ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร้อยละ 35.6 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.000 

มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) และปอขาว (Sterculia pexa 
Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตร
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ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 69.4 และ 59.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.016 และ 0.000 
ตามลำดับ 

ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบและการ 
ออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการติดผลที่ระดับปริมาณน้ำฝน  
60.75 – 121.49  มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.043 

ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน  
0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 

ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 
มิลลิเมตรต่อเดือน มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49  มิลลิเมตรต่อเดือน และมีการ 
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 121.50 – 182.24  มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.2 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) มีการร่วงหล่นของใบและการออกดอก 
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.5 และ 
มีระดับนัยสำคัญที่ 0.009 

โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 60.75 – 121.49  
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.003 

แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) มีการร่วงหล่นของใบ และการ
ออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.9 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน  
0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 
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ตารางท่ี 2  ชนิดพรรณไม้ที่ระดับปริมาณน้ำฝนมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 
ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 45.3 - 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ 45.7 0.00 - 60.74 - 182.25 - 242.99 

Albizia odoratissima (L. f.) 
Benth. 

กางขี้มอด 26.1 0.00 - 60.74 - 243.00 - 303.74 

Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. 

มะเม่า 65.8 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 0.00 - 60.74 

Antidesma sp.1 เม่าส้ม 72.9 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 - 

Cananga brandisiana 
(Pierre) I. M. Turner 

สะแกแสง 77.5 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 60.75 - 121.49 

Canarium subulatum 
Guillaumin 

มะกอกเกลือ้น 55.5 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 60.75 - 121.49 

Cassia fistula L. คูน 34.1 0.00 - 60.74 - - 

Cleistanthus gracilis Hook. f. สามพันตา 33.0 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ 66.8 0.00 - 60.74 - 182.25 - 242.99 

Cratoxylum cochinchinense 
(Lour.) Blume 

ติ้วเกลี้ยง 41.7 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 

Croton hutchinsonianus 
Hosseus 

เปล้าเลือด 44.6 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Croton mangelong Y. T. 
Chang. 

เปล้าใหญ่ 28.2 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง 45.3 0.00 - 60.74 - - 

Dalbergia oliveri Gamble ex 
Prain 

ชิงชัน 33.8 0.00 - 60.74 - - 

Diospyros castanea (Craib) 
H. R. Fletcher 

ตะโกพนม 61.4 0.00 - 60.74 - 0.00 - 60.74 

Diospyros filipendula Pierre 
ex Lecomte 

ลำบิดดง 56.2 - - 121.50 - 182.24 

Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ 42.6 0.00 - 60.74 - 0.00 - 60.74 

Gmelina arborea Roxb. ซ้อ 33.8 0.00 - 60.74 - - 

Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale 

ขว้าว 53.9 0.00 - 60.74 121.50 - 182.24 - 

Harrisonia perforata 
(Blanco) Merr. 

หนามคนทา 50.0 60.75 - 121.49 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabb. 

ส้มกบ 56.4 0.00 - 60.74 - - 

Lannea coromandelica 
(Houtt.) Merr. 

อ้อยช้าง 66.1 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Microcos laurifolia (Hook.ex 
Mast.) Burret 

พลาส้ม 41.6 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ ์

(ร้อยละ) 
ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Morinda coreia Buch.- Ham. ยอป่า 72.3 - - 60.75 - 121.49 
Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก ่ 69.0 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 - 
Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 39.6 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 
Pterocymbium tinctorium 
(Blanco) Merr. 

ปออีเก้ง 67.8 0.00 - 60.74 - - 

Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ 35.6 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 - 
Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

มะกอกป่า 69.4 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 

Sterculia pexa Pierre ปอขาว 59.1 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 
Terminalia mucronata Craib & 
Hutch. 

ตะแบกเลือด 36.7 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 34.1 0.00 - 60.74 - - 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน 38.2 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 121.50 - 182.24 
Vitex peduncularis Wall. ex 
Schauer 

กาสามปีก 73.5 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 - 

Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb. 

โมกมัน 45.3 0.00 - 60.74 60.75 - 121.49 0.00 - 60.74 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. xylocarpa 

แดง 32.9 0.00 - 60.74 0.00 - 60.74 - 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 34.1 0.00 - 60.74 - - 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า ช่วงปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก และติดผล
ของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงปริมาณน้ำฝนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 – 60.74 มิลลิเมตรต่อเดือน และ
พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre)  
I. M. Turner) รองลงมา คือ กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) เม่าส้ม (Antidesma 
sp.1) และยอป่า (Morinda coreia Buch. - Ham.) เป็นต้น ดังภาพที่ 16 และภาพท่ี 17 
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ภาพที่ 16  ระดับปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผลของพรรณไม้

ภาพที่ 17  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับปริมาณน้ำฝน 
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3.  ชีพลักษณ์และอุณหภูมิสูงสุด 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi – squara test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weigted cases) โดยวิธี Linear – by Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) 
พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 51 ชนิด (ตารางที่ 3) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุด ได้แก่ ชาป่า 
(Acalypha siamensis Oliv. ex Gage) มะกล ่ำต ้น (Adenanthera pavonina L.) ด ีปล ี เขา (Adina 
dissimilis Craib) พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) มะเม่า (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) 
งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) มะกอก
เกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) คูน (Cassia fistula L.) มะเค็ด (Catunaregam tomentosa 
(Blume ex DC.) Tirveng. ) ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) ติ ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) 
Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelein) เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus 
Hosseus) เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) เก็ดแดง (Dalbergia assamica Benth.) 
ช ิงช ัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) ล ่ำตาควาย 
(Diospyros coaetanea H. R. Fletcher) ลำบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) ตาลดำ 
(Diospyros montana Roxb.) แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) 
ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale) หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ขานาง (Homalium tomentosum 
(Vent.) Benth.) ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata 
Kurz) อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) 
ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มะขามป้อม (Phyllanthus 
emblica L.) สักขี้ไก ่(Premna tomentosa Willd.) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ปออีเก้ง 
(Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) แสมสาร 
(Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby) มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. 
var. siamensis) มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) ปอขาว (Sterculia pexa 
Pierre) แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb.) ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa 
Pierre) ผ่าเสี ้ยน (Vitex canescens Kurz) สวองตีนเป็ด (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) ตีนนก 
(Vitex pinnata L.) หมากเล ็กหมากน้อย (Vitex quinate (Lour.) F. N. Williams) โมกมัน (Wrightia 
arborea (Dennst.) Mabb.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) และขี้หนอน 
(Zollingeria dongnaiensis Pierre) ซึ่งแต่ละชนิดมีอุณหภูมิสูงสุดที่ส่งผลต่อการออกดอกและผลใน
ระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 
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ชาป่า (Acalypha siamensis Oliv. ex Gage) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการออกดอกที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.2 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.002 

มะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.023 

ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส 
และการติดผลที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
67.8 และมรีะดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผลที ่อ ุณหภูมิสูงส ุด 29.19 – 31.52 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเม่า (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอกที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผลที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 81.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผลที ่อ ุณหภูมิสูงส ุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส มีการออกดอกที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส 
และมีการติดผลที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
88.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.030 

มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

คูน (Cassia fistula L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเค็ด (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. ) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 74.1 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 
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ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 29.19 - 31.52 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.022 

ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum 
(Kurz) Gogelein) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส 
และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
81.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 
36.21 - 38.54 องศาเซลเซียส มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.19 – 31.52 องศาเซลเซียส และ 
มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.4 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 
36.21 - 38.54 องศาเซลเซียส มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส และมีการ
ติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.1 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

เก็ดแดง (Dalbergia assamica Benth. ) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) 
และเขลง (Dialium cochinchinense Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.0, 51.7 และ 44.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.005, 
0.001 และ 0.027 ตามลำดับ 

ล่ำตาควาย (Diospyros coaetanea H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
สูงสุด 36.21 - 38.54 องศาเซลเซียส มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.035 

ลำบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 
31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.015 

ตาลดำ (Diospyros montana Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 - 38.54 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 80.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.023 
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แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) มีการร่วงหล่นของ
ใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 
31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 79.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ที่ร้อยละ 51.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีการร่วงหล่นของใบ และการออกดอก  
ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.9 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 - 38.54 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 75.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขานาง (Homalium tomentosum (Vent.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 59.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส  
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
72.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 
องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส  
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มีการร่วง
หล่นของใบ มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส และมีการออกดอกที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.2 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

สักขี้ไก่ (Premna tomentosa Willd.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และการออกดอก ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 82.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ มีการออกดอก ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 81.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ
ติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.4 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

แสมสาร (Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.7 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.013 

มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 องศาเซลเซียส มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) มีการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 78.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 



การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตวัอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนั จังหวัดราชบุร ี| 43 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

  

ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศาเซลเซียส และมีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.19 – 31.52 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
71.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 – 38.54 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

สวองตีนเป็ด (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 
33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตีนนก (Vitex pinnata L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 - 38.54 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

หมากเล็กหมากน้อย (Vitex quinate (Lour.) F. N. Williams) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.6 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.003 

โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) และแดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. xylocarpa) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.87 – 36.20 
องศงเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.53 – 33.86 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 75.5 และ 60.9 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 36.21 - 38.54 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 3  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิสูงสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 
อุณหภูมิสูงสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage ชาป่า 73.2 33.87 - 36.20 36.21 - 38.54 33.87 - 36.20 
Adenanthera pavonina L. มะกล่ำตน้ 72.3 - - 33.87 - 36.20 
Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 67.8 - 31.53 - 33.86 33.87 - 36.20 
Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ 66.0 33.87 - 36.20 - 29.19 - 31.52 
Antidesma ghaesembilla Gaertn. มะเม่า 81.4 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 
Bombax anceps Pierre งิ้วป่า 55.8 33.87 - 36.20 - 31.53 - 33.86 
Cananga brandisiana (Pierre) I. M. 
Turner 

สะแกแสง 88.5 33.87 - 36.20 36.21 - 38.54 31.53 - 33.86 

Canarium subulatum Guillaumin มะกอก
เกลือ้น 

66.6 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Cassia fistula L. คูน 67.2 36.21 - 38.54 - - 
Catunaregam tomentosa (Blume 
ex DC.) Tirveng. 

มะเค็ด 74.1 33.87 - 36.20 - - 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ 65.8 33.87 - 36.20 - 29.19 - 31.52 
Cratoxylum formosum (Jacq.) 
Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. 
Pruniflorum (Kurz) Gogelein 

ติ้วขน 81.7 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Croton hutchinsonianus Hosseus เปล้าเลือด 64.4 36.21 - 38.54 29.19 - 31.52 31.53 - 33.86 
Croton mangelong Y. T. Chang. เปล้าใหญ่ 49.1 36.21 - 38.54 31.53 - 33.86 33.87 - 36.20 
Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง 50.0 33.87 - 36.20 - - 
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 51.7 33.87 - 36.20 - - 
Dialium cochinchinense Pierre เขลง 44.3 33.87 - 36.20 - - 
Diospyros coaetanea H. R. 
Fletcher 

ล่ำตาควาย 49.3 36.21 - 38.54 - - 

Diospyros filipendula Pierre ex 
Lecomte 

ลำบิดดง 35.5 - - 31.53 - 33.86 

Diospyros montana Roxb. ตาลดำ 80.1 36.21 - 38.54 - 33.87 - 36.20 
Fernandoa adenophylla (Wall. ex 
G. Don) Steenis 

แคหางค่าง 54.0 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ 79.7 33.87 - 36.20 - 36.21 - 38.54 
Gmelina arborea Roxb. ซ้อ 51.7 33.87 - 36.20 - - 
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ขว้าว 66.9 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 - 
Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา 75.0 36.21 - 38.54 36.21 - 38.54 31.53 - 33.86 
Homalium tomentosum (Vent.) 
Benth. 

ขานาง 59.8 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 31.53 - 33.86 

Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb. 

ส้มกบ 70.4 33.87 - 36.20 - - 

Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก 65.0 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 31.53 - 33.86 
Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr. 

อ้อยช้าง 72.8 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิสูงสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 

Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 65.4 36.21 - 38.54 31.53 - 33.86 31.53 - 33.86 

Millettia leucantha Kurz var. 
buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc 

ขะเจ๊าะ 61.8 36.21 - 38.54 33.87 - 36.20 36.21 - 38.54 

Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม 55.2 33.87 - 36.20 - 31.53 - 33.86 

Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก ่ 82.7 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 - 

Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 62.7 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Pterocymbium tinctorium 
(Blanco) Merr. 

ปออีเก้ง  81.8 33.87 - 36.20 - - 

Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ 65.4 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 

Senna garrettiana (Craib) H. S. 
Irwin & Barneby 

แสมสาร 49.7 33.87 - 36.20 - - 

Sindora siamensis Teijsm. ex 
Miq. var. siamensis 

มะค่าแต ้ 48.7 36.21 - 38.54 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

มะกอกป่า 78.1 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 

Sterculia pexa Pierre ปอขาว 72.0 33.87 - 36.20 29.19 - 31.52 33.87 - 36.20 

Stereospermum neuranthum 
Kurz 

แคทราย 54.0 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb. 

สมอพิเภก 71.6 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 

Terminalia mucronata Craib & 
Hutch. 

ตะแบกเลือด 66.8 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 67.2 36.21 - 38.54 - - 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน 65.4 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 

Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตนีเป็ด 70.6 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 31.53 - 33.86 

Vitex pinnata L. ตีนนก 73.2 36.21 - 38.54 - - 

Vitex quinate (Lour.) F. N. 
Williams 

หมากเลก็หมาก
น้อย 

63.6 33.87 - 36.20 - - 

Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb. 

โมกมัน 75.5 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. xylocarpa 

แดง 60.9 33.87 - 36.20 33.87 - 36.20 31.53 - 33.86 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 67.2 36.21 - 38.54 - - 
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จากตารางที่ 3 พบว่า อุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ และการออกดอก ของ
พรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 33.87 – 36.20 องศาเซลเซียส และช่วง
อุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการติดผลของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
31.53 - 33.86 องศาเซลเซียส พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุดมีมากที่สุด คือ สะแกแสง 
(Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) รองลงมา คือ สักขี้ไก ่(Premna tomentosa Willd.) 
ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) และติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) 
Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelein) เป็นต้น ดังภาพที่ 18 และภาพที่ 19 

ภาพที่ 18  ระดับอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ  

               พรรณไม้ 
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ภาพที่ 19  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิสูงสุด 

4.  ชีพลักษณ์และอุณภูมิต่ำสุด  

การทดสอบไคสแควร์ (Chi – squara test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weigted cases) โดยวิธี Linear – by Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) 
พบว่ามีพรรณไม้จำนวน 29 ชนิด (ตารางที่ 4) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ำสุด ได้แก่ ดีปลีเขา 
(Adina dissimilis Craib) กางขี ้มอด (Albizia odoratissima (L. f.) Benth.) งิ ้วป่า (Bombax anceps 
Pierre) สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum 
Guillaumin) คูน (Cassia fistula L.) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) ปอตีนเต่า (Colona 
winitii Craib) เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) ตะโกพนม (Diospyros castanea 
(Craib) H. R. Fletcher) ล่ำตาควาย (Diospyros coaetanea H. R. Fletcher) ลำบิดดง (Diospyros 
filipendula Pierre ex Lecomte) แคหางค ่าง  (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) 
Steenis) หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ขานาง (Homalium tomentosum 
(Vent.) Benth.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) อ้อยช้าง (Lannea coromandelica 
(Houtt.) Merr.) พลาส้ม (Microcos laurifolia (Hook. ex Mast.) Burret) ขะเจ๊าะ (Millettia 
leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) 
ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) 
ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) สวองตีนเป็ด 
(Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) โมกมัน 
(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) 
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และขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) ซึ่งแต่ละชนิดมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ส่งผลต่อการออก
ดอก และผลในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) มีการออกดอก ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 18.47 – 20.10  
องศาเซลเซียส และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่รอ้ยละ 55.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กางขี ้มอด (Albizia odoratissima (L. f.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ  30.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.002 

สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) และมะกอกเกลื้อน (Canarium 
subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส 
มีการออกดอก และการติดผลที ่อ ุณหภูมิต ่ำส ุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 71.7 และ 43.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 และ 0.002 ตามลำดับ 

คูน (Cassia fistula L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.031 

สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอกที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 
องศาเซลเซียส และการติดผลที ่อ ุณหภูม ิต ่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 21.76 – 23.40 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตะโกพนม (Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.0 
และมีระดบันัยสำคัญท่ี 0.014 

ล่ำตาควาย (Diospyros coaetanea H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.027 

ลำบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) มีการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 
25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ  39.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.006 

แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) มีการร่วงหล่น
ของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) มีการร ่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.048 

ขานาง (Homalium tomentosum (Vent.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
44.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่  ร้อยละ 
56.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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พลาส้ม (Microcos laurifolia (Hook.ex Mast.) Burret) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด  
25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ  48.7 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.014 

ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มีการ
ร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.012 

ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 
23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ  35.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.031 

ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 
องศาเซลเซียส มีการออกดอก และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

สวองตีนเป็ด (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
52.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.9 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.001 

โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผลที่
อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการออกดอกที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 
องศาเซลเซียส โดยมีระดบัความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 

แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) มีการร่วงหล่นของใบ 
การออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 25.06 – 26.70 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
23.41 – 25.05 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 35.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.031 
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ตารางที่ 4  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิต่ำสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 

Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 55.8 - 18.47 - 20.10 23.41 - 25.05 

Albizia odoratissima (L. f.) Benth. กางขี้มอด 34.6 23.41 - 25.05 - 25.06 - 26.70 

Bombax anceps Pierre งิ้วป่า 30.3 23.41 - 25.05 - 23.41 - 25.05 

Cananga brandisiana (Pierre) I. M. 
Turner 

สะแกแสง 71.7 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 25.06 - 26.70 

Canarium subulatum Guillaumin มะกอก
เกลือ้น 

43.5 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 25.06 - 26.70 

Cassia fistula L. คูน  35.9 23.41 - 25.05 - - 

Cleistanthus gracilis Hook. f. สามพันตา 35.0 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ 77.9 25.06 - 26.70 - 23.41 - 25.05 

Croton hutchinsonianus Hosseus เปล้าเลือด 64.4 23.41 - 25.05 21.76 - 23.40 21.76 - 23.40 

Diospyros castanea (Craib) H. R. 
Fletcher 

ตะโกพนม 47.0 25.06 - 26.70 - 25.06 - 26.70 

Diospyros coaetanea H. R. Fletcher ล่ำตาควาย 35.9 25.06 - 26.70 - - 

Diospyros filipendula Pierre ex 
Lecomte 

ลำบิดดง 39.2 - - 25.06 - 26.70 

Fernandoa adenophylla (Wall. ex 
G. Don) Steenis 

แคหางค่าง 48.5 25.06 - 26.70 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา 43.8 25.06 - 26.70 25.06 - 26.70 23.41 - 25.05 

Homalium tomentosum (Vent.) 
Benth. 

ขานาง 44.3 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก 44.3 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 23.41 - 25.05 

Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr. 

อ้อยช้าง 56.0 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Microcos laurifolia (Hook.ex Mast.) 
Burret 

พลาส้ม 48.7 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 

Millettia leucantha Kurz var. 
buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc 

ขะเจ๊าะ 32.0 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม 38.9 23.41 - 25.05 - 23.41 - 25.05 

Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ 34.1 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 

Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย 48.5 25.06 - 26.70 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 35.9 23.41 - 25.05 - - 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน 50.5 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 25.06 - 26.70 

Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตนีเป็ด 52.6 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 

Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก 73.9 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 - 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 

Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb. 

โมกมัน 44.1 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 23.41 - 25.05 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. xylocarpa 

แดง 34.5 23.41 - 25.05 23.41 - 25.05 25.06 - 26.70 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 35.9 23.41 - 25.05 - - 

จากตารางที่ 4 พบว่า ช่วงอุณหภูมิต่ำสุดที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก และติดผล
ของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 23.41 - 25.05 องศาเซลเซียส และ
พรรณไม้ที ่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ำสุดมีมากที ่สุด คือ ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib)
กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. 
Turner) และเปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) เป็นต้น ดังภาพที่ 20 และภาพที่ 21 

 

ภาพที่ 20  ระดับอุณหภูมิต่ำสุดที ่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ 

               พรรณไม้ 
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ภาพที่ 21  ระดบัความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิต่ำสุด 

5.  ชีพลักษณ์และอุณหภูมิเฉลี่ย 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi – squara test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weigted cases) โดยวิธี Linear – by Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) 
พบว่ามีพรรณไม้จำนวน 40 ชนิด (ตารางที ่ 5) ที ่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ย ได้แก่ ชาป่า 
(Acalypha siamensis Oliv. ex Gage) ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) พฤกษ ์(Albizia lebbeck 
(L.) Benth) งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) คูน 
(Cassia fistula L.) มะเค็ด (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.) ปอตีนเต่า (Colona 
winitii Craib) ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum 
(Kurz) Gogelein) เปล้าใหญ ่(Croton mangelong Y. T. Chang.) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble 
ex Prain) เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) ล่ำตาควาย (Diospyros coaetanea H. R. 
Fletcher)  แคหางค ่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) ตะคร ้ำ (Garuga 
pinnata Roxb.) ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) 
หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ขานาง (Homalium tomentosum (Vent.) 
Benth.) ส ้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata 
Kurz) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha Kurz var. buteoides 
(Gagnep.) P. K. Lôc) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ส ักข ี ้ ไก่ (Premna tomentosa 
Willd.) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
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Merr.) มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis) มะดูกป่า (Siphonodon 
celastrineus Griff.) มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) ปอขาว (Sterculia pexa 
Pierre) แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib 
& Hutch.) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) สวองตีนเป็ด 
(Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) ตีนนก (Vitex pinnata L.) โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) และขี้หนอน (Zollingeria 
dongnaiensis Pierre) ซึ ่งแต่ละชนิดมีอุณหภูมิเฉลี ่ยที ่ส่งผลต่อการออกดอกและผลในระดับท่ี
แตกต่างกันไป ดังนี้ 

ชาป่า (Acalypha siamensis Oliv. ex Gage) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และ
การติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.0 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.025 

ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) มีการออกดอก ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 24.25 – 26.09  
องศาเซลเซียส และการติดผล ที ่อ ุณหภูมิเฉลี ่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 51.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 59.2 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

คูน (Cassia fistula L.) และมะเค็ด (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 55.1 และ 59.9 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000  
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ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 71.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum 
(Kurz) Gogelein) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส 
และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
86.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.003 

เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส การออกดอก และมีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.95 – 29.79  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.2 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) และเขลง (Dialium cochinchinense 
Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 41.7 และ 45.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.015 และ 0.049 ตามลำดับ 

ล่ำตาควาย (Diospyros coaetanea H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.036 

แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) มีการร่วงหล่น
ของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.0 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิเฉลี่ ย 27.95 – 29.79  
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที ่อ ุณหภูมิเฉลี ่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.015 
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ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.9 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.008 

หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขานาง (Homalium tomentosum (Vent.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) และพลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) 
มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.0 และ 67.6  และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000  

ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มีการ
ร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส  
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 59.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 39.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สักขี้ไก่ (Premna tomentosa Willd.) มีการร่วงหล่นของใบ และการออกดอก ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 74.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 
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ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และ
การติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.1
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 68.0 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.001 

มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศา
เซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 43.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

มะดูกป่า (Siphonodon celastrineus Griff.) และมะกอกป่า (Spondias bipinnata 
Airy Shaw & Forman) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.1 และ 77.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.014 และ
0.004 ตามลำดับ 

ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 
องศาเซลเซียส มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศาเซลเซียส และมีการติดผล  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24.25 – 26.09 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.002 

แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบ การ
ออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 65.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี ้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 55.1 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 
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ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.021 

สวองตีนเป็ด (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 74.4 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000   

ตีนนก (Vitex pinnata L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.80 – 31.64 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส และมีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.10 – 27.94 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.8 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000  

แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) มีการร่วงหล่นของใบ 
การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.0 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000  

ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.95 – 29.79 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 5  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 

Acalypha siamensis Oliv.ex Gage ชาป่า 61.0 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 66.4 - 24.25 - 26.09 27.95 - 29.79 

Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ 54.5 27.95 - 29.79 - 26.10 - 27.94 

Bombax anceps Pierre งิ้วป่า 51.2 27.95 - 29.79 - 27.95 - 29.79 

Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 59.2 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Cassia fistula L. คูน 55.1 27.95 - 29.79 - - 

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng. 

มะเค็ด 59.9 27.95 - 29.79 - - 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ 71.0 27.95 - 29.79 - 26.10 - 27.94 

Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & 
Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) 
Gogelein 

ติว้ขน 86.7 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Croton mangelong Y. T. Chang. เปล้าใหญ่ 53.2 29.80 - 31.64 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 41.7 27.95 - 29.79 - - 

Dialium cochinchinense Pierre เขลง 45.7 27.95 - 29.79 - - 

Diospyros coaetanea H. R. Fletcher ล่ำตาควาย 51.2 29.80 - 31.64 - - 

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) 
Steenis 

แคหางค่าง 57.0 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ 77.3 27.95 - 29.79 - 29.80 - 31.64 

Gmelina arborea Roxb. ซ้อ 41.7 27.95 - 29.79 - - 

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ขว้าว 62.9 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 - 

Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา 72.8 29.80 - 31.64 29.80 - 31.64 26.10 - 27.94 

Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ขานาง 65.9 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ 57.8 27.95 - 29.79 - - 

Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก 62.0 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 67.6 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Millettia leucantha Kurz var. buteoides 
(Gagnep.) P. K. Lôc 

ขะเจ๊าะ 59.3 29.80 - 31.64 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม 39.9 27.95 - 29.79 - 26.10 - 27.94 

Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก ่ 74.9 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 - 

Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 60.1 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเก้ง  68.0 27.95 - 29.79 - - 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ)  

ชือ่พฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ ์

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. 
var. siamensis 

มะค่าแต ้ 43.8 29.80 - 31.64 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Siphonodon celastrineus Griff. มะดูกป่า 77.1 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

มะกอกป่า 77.4 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Sterculia pexa Pierre ปอขาว 67.8 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 24.25 - 26.09 

Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย 57.0 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Terminalia mucronata Craib & 
Hutch. 

ตะแบกเลือด 65.4 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 55.1 27.95 - 29.79 - - 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน 66.8 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 

Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตนีเป็ด 74.4 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Vitex pinnata L. ตีนนก 73.2 29.80 - 31.64 - - 

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน 70.8 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 26.10 - 27.94 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. 
var. xylocarpa 

แดง 57.0 27.95 - 29.79 27.95 - 29.79 - 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 51.1 27.95 - 29.79 - - 

จากตารางที่ 5 พบว่า ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีผลต่อการร่วงของใบ และการออกดอกของพรรณ
ไม้มากท่ีสุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 27.95 - 29.79 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย
ที่มีผลต่อการติดผลของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง  26.10 – 27.94 
องศาเซลเซียส พรรณไม้ที ่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เฉลี ่ยมากที่ส ุด คือ ติ ้วขน (Cratoxylum 
formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein) มะกอกป่า 
(Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) และมะดูกป่า 
(Siphonodon celastrineus Griff.) เป็นต้น ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23 
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ภาพที่ 22  ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที ่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ 

               พรรณไม้ 

 

ภาพที่ 23  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิเฉลี่ย 
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6.  ชีพลักษณ์ และความชื้นสัมพัทธ์ 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi – squara test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weigted cases) โดยวิธี Linear – by Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) 
พบว่ามีพรรณไม้จำนวน 46 ชนิด (ตารางที่ 6) ที่มีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ ได้แก่ ดีปลีเขา 
(Adina dissimilis Craib) พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima (L. f.) 
Benth.) ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr.) มะเม่า (Antidesma 
ghaesembilla Gaertn.) งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. 
M. Turner) มะกอกเกล ื ้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ค ูน (Cassia fistula L.) มะเค็ด 
(Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) 
ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) ติ ้วเกลี ้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) เปล้า
เลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) เก็ดแดง 
(Dalbergia assamica Benth.) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ตะโกพนม (Diospyros 
castanea (Craib) H. R. Fletcher) ลำบ ิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) ตะคร้ ำ 
(Garuga pinnata Roxb.) ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) 
หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ส ้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) อ ้อยช ้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr.) พลาส้ม (Microcos laurifolia (Hook.ex Mast.) Burret) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) 
ยอป่า (Morinda coreia Buch. - Ham.) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) สักขี ้ไก่ (Premna 
tomentosa Willd.) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium 
(Blanco) Merr.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. 
ex Miq. var. siamensis) มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) ปอขาว (Sterculia 
pexa Pierre)  สมอพ ิ เภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.)  ตะแบกเล ื อด  (Terminalia 
mucronata Craib & Hutch.) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens 
Kurz) กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) ตีนนก (Vitex pinnata L.) โมกมัน (Wrightia 
arborea (Dennst.) Mabb.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) และขี้หนอน 
(Zollingeria dongnaiensis Pierre) ซ่ึงแต่ละชนิดมีความชืน้สมัพัทธท่ี์สง่ผลตอ่การออกดอก และผลใน
ระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

ดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.6 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
71.52 – 75.37 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 53.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.005 

กางขี้มอด (Albizia odoratissima (L. f.) Benth.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.043 

มะเม่า (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 การออกดอก และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 - 83.09 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
67.66 – 71.51 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75.38 – 79.23 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 39.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.037 

สะแกแสง (Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner) และมะกอกเกลื้อน (Canarium 
subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 82.3 
และ 59.4 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000  

คูน (Cassia fistula L.) และมะเค็ด (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 46.2 และ 52.6 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 และ 0.029 ตามลำดับ 

สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ปอตีนเต่า (Colona winitii Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
71.52 – 75.37 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 72.0 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.000 
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ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
และมีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.4 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.007 

เปล้าเลือด (Croton hutchinsonianus Hosseus) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75.38 – 79.23 และ 
มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.9 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เปล้าใหญ่ (Croton mangelong Y. T. Chang.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ
ติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.9 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เก็ดแดง (Dalbergia assamica Benth.) และชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) 
มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
55.9 และ 38.3 มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 และ 0.018 ตามลำดับ 

ตะโกพนม (Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลำบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) มีการตดิผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตะคร้ำ (Garuga pinnata Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.018 

ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75.38 – 79.23 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 71.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

หนามคนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 80.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09  และการติดผล  
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.9 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.015 

อ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 การออกดอก และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51  
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 79.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พลาส้ม (Microcos laurifolia (Hook.ex Mast.) Burret) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.7 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.024 

พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ 
ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที ่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 และการติดผล  
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.0 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.022 

ยอป่า (Morinda coreia Buch. - Ham.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
79.24 – 83.09  โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.033 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 71.52 – 75.37  และมีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.007 

สักขี้ไก่ (Premna tomentosa Willd.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 71.52 – 75.37 และการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75.38 – 79.23 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ประดู ่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 การออกดอก ที่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 67.66 – 71.51 และ 
การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.1 และ
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.5 และมีระดับนัยสำคัญ
ที่ 0.000 

ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 และ
การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.0 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
43.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 84.5 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร ้อยละ 71.52 – 75.37 การออกดอก ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 67.66 – 71.51 และการติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ  
71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบ 
การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.027 

ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
67.66 – 71.51 การออกดอก และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.7 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75.38 – 79.23 และการ 
ติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 79.24 – 83.09 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 93.4  
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ตีนนก (Vitex pinnata L.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.52 – 75.37 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.013 

โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 79.24 – 83.09
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 83.10 – 86.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.5 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67.66 – 71.51 การออกดอก การติดผล ที่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ  
71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 71.52 – 75.37 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 6  ชนิดพรรณไม้ที่ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 
ความช้ืนสัมพันธ์ที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (ร้อยละ) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา 56.6 - 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 

Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ 53.4 71.52 - 75.37 - 83.10 - 86.95 

Albizia odoratissima (L. f.) Benth. กางขี้มอด 32.1 67.66 - 71.51 - 83.10 - 86.95 

Anogeissus acuminata (Roxb. ex 
DC.) Guill. & Perr. 

ตะเคียนหน ู 63.4 67.66 - 71.51 - 79.24 - 83.09 

Antidesma ghaesembilla Gaertn. มะเม่า 63.0 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 79.24 - 83.09 

Bombax anceps Pierre งิ้วป่า 39.4 67.66 - 71.51 - 75.38 - 79.23 

Cananga brandisiana (Pierre) I. 
M. Turner 

สะแกแสง 82.3 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 

Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 59.4 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 

Cassia fistula L. คูน 46.2 71.52 - 75.37 - - 

Catunaregam tomentosa (Blume 
ex DC.) Tirveng. 

มะเค็ด 52.6 71.52 - 75.37 - - 

Cleistanthus gracilis Hook. f. สามพันตา 45.2 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ 72.0 71.52 - 75.37 - 83.10 - 86.95 

Cratoxylum cochinchinense 
(Lour.) Blume 

ติ้วเกลี้ยง 48.4 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 

Croton hutchinsonianus Hosseus เปล้าเลือด 60.9 67.66 - 71.51 75.38 - 79.23 71.52 - 75.37 

Croton mangelong Y. T. Chang. เปล้าใหญ่ 43.9 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 

Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง 55.9 71.52 - 75.37 - - 

Dalbergia oliveri Gamble ex 
Prain 

ชิงชัน 38.3 71.52 - 75.37 - - 

Diospyros castanea (Craib) H. R. 
Fletcher 

ตะโกพนม 58.2 71.52 - 75.37 - 79.24 - 83.09 

Diospyros filipendula Pierre ex 
Lecomte 

ลำบิดดง 60.4 - - 83.10 - 86.95 

Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ 55.2 71.52 - 75.37 - 71.52 - 75.37 

Gmelina arborea Roxb. ซ้อ 38.3 71.52 - 75.37 - - 

Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale 

ขว้าว 71.3 67.66 - 71.51 75.38 - 79.23 - 

Harrisonia perforata (Blanco) 
Merr. 

หนามคนทา 51.9 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 83.10 - 86.95 

Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb. 

ส้มกบ 80.6 71.52 - 75.37 - - 

Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก 44.9 67.66 - 71.51 79.24 - 83.09 83.10 - 86.95 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ชือ่พฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ความสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

ความช้ืนสัมพันธ์ที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (ร้อยละ) 

การร่วงหล่นของใบ การออกดอก การติดผล 
Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr. 

อ้อยช้าง 79.2 71.52 - 75.37 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 

Microcos laurifolia (Hook.ex 
Mast.) Burret 

พลาส้ม 58.7 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 

Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 49.0 67.66 - 71.51 83.10 - 86.95 79.24 - 83.09 

Morinda coreia Buch. - Ham. ยอป่า 47.8 - - 79.24 - 83.09 

Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม 52.0 71.52 - 75.37 - 83.10 - 86.95 

Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก ่ 70.5 71.52 - 75.37 75.38 - 79.23 - 

Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 45.1 71.52 - 75.37 67.66 - 71.51 79.24 - 83.09 

Pterocymbium tinctorium 
(Blanco) Merr. 

ปออีเก้ง 67.5 71.52 - 75.37 - - 

Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ 41.0 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 

Sindora siamensis Teijsm. ex 
Miq. var. siamensis 

มะค่าแต ้ 43.6 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 83.10 - 86.95 

Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

มะกอกป่า 84.5 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 

Sterculia pexa Pierre ปอขาว 70.0 71.52 - 75.37 79.24 - 83.09 71.52 - 75.37 

Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb. 

สมอพิเภก 52.1 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 

Terminalia mucronata Craib & 
Hutch. 

ตะแบกเลือด 45.6 67.66 - 71.51 67.66 - 71.51 79.24 - 83.09 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย 46.2 71.52 - 75.37 - - 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน 46.7 67.66 - 71.51 79.24 - 83.09 79.24 - 83.09 

Vitex peduncularis Wall. ex 
Schauer 

กาสามปีก 93.4 71.52 - 75.37 75.38 - 79.23 79.24 - 83.09 

Vitex pinnata L. ตีนนก 44.8 71.52 - 75.37 - - 

Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb. 

โมกมัน 56.5 67.66 - 71.51 79.24 - 83.09 83.10 - 86.95 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. xylocarpa 

แดง 43.3 67.66 - 71.51 71.52 - 75.37 71.52 - 75.37 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน 46.2 71.52 - 75.37 - - 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก ของพรรณไม้มากที่สุด 
คือ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 71.52 - 75.37 และระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผล
ต่อการตดิผลของพรรณไม้มากที่สุด คือ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 79.24 - 83.09 
พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความชื้นสัมพัทธ์มากที่สุด คือ กาสามปีก  (Vitex peduncularis 
Wall. ex Schauer) มะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) สะแกแสง (Cananga 
brandisiana (Pierre) I. M. Turner) และส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) เป ็นต้น  
ดังภาพที่ 24 และภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 24  ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ  

               พรรณไม้ 
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ภาพที่ 25  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับความชื้นสัมพัทธ์ 

7.  ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และลักษณะภูมิอากาศของไม้ยืนต้นบางชนิด 

 จากผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีผลต่อชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น ตามการ
จัดการระดับความสัมพันธ์ของ สุมนทิพย์ (2556) อ้างโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2559) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7 

พบว่ามีพรรณไม้จำนวน 61 ชนิด (ตารางที ่ 7) ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และ
ลักษณะทางภูมิอากาศในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง บางชนิด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงบางประการเท่านั้น เช่น ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) 
Guill. & Perr.) มะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.) มะดูกป่า (Siphonodon celastrineus Griff.) 
และเม่าส้ม (Antidesma sp.1) แต่บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ เช่น ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis 
Pierre) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre) คูน (Cassia fistula L.) และดีปลีเขา (Adina 
dissimilis Craib) 
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ตารางท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และลักษณะภูมิอากาศของไม้ยืนต้น 

ชือ่พฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 
ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

Albizia odoratissima (L. f.) Benth. กางขี้มอด ++ - ++ - ++ 

Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก +++ - +++ - ++++ 

Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง ++ ++ - - ++ 

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ขว้าว ++ +++ - +++ +++ 

Millettia leucantha Kurz var. buteoides 
(Gagnep.) P. K. Lôc 

ขะเจ๊าะ - +++ ++ +++ - 

Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ขานาง - +++ ++ +++ - 

Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน ++ +++ ++ ++ ++ 

Terminalia nigrovenulosa Pierre ขี้อ้าย ++ +++ ++ ++ ++ 

Dialium cochinchinense Pierre เขลง - ++ - ++ - 

Cassia fistula L. คูน ++ +++ ++ ++ ++ 

Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย - ++ ++ +++ - 

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) 
Steenis 

แคหางค่าง - ++ ++ +++ - 

Bombax anceps Pierre งิ้วป่า - ++ ++ ++ ++ 

Acalypha siamensis Oliv.ex Gage ชาป่า - +++ - +++ - 

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน ++ ++ - ++ ++ 

Gmelina arborea Roxb. ซ้อ ++ ++ - ++ ++ 

Adina dissimilis Craib ดีปลีเขา ++ +++ ++ +++ +++ 

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. 
xylocarpa 

แดง ++ +++ ++ +++ ++ 

Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher ตะโกพนม +++ - ++ - +++ 

Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ ++ +++ ++ - ++ 

Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ ++ ++++ - ++++ ++ 

Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & 
Perr. 

ตะเคียนหน ู - - - - +++ 

Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก - +++ ++ +++ ++ 

Terminalia mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด ++ +++ - +++ ++ 

Diospyros montana Roxb. ตาลดำ - ++++ - - - 

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ติ้วเกลี้ยง ++ - - - ++ 

Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. 
ex Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelein 

ติ้วขน - ++++ - ++++ - 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ชือ่พฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 

ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Vitex pinnata L. ตีนนก - +++ - +++ ++ 

Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า ++ +++ - +++ ++ 

Sterculia pexa Pierre ปอขาว +++ +++ - +++ +++ 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเก้ง +++ ++++ - +++ +++ 

Croton hutchinsonianus Hosseus เปล้าเลือด ++ +++ +++ - +++ 

Croton mangelong Y. T. Chang. เปล้าใหญ่ ++ ++ - ++ ++ 

Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน ++ +++ ++ +++ ++ 

Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ ++ +++ - ++ ++ 

Microcos tomentosa Sm. พลับพลา - +++ - +++ ++ 

Microcos laurifolia (Hook.ex Mast.) Burret พลาส้ม ++ - ++ - +++ 

Adenanthera pavonina L. มะกล่ำตน้ - +++ - - - 

Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น ++ +++ ++ +++ +++ 

Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman มะกอกป่า +++ ++++ - ++++ ++++ 

Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม - ++ ++ ++ ++ 

Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. 
siamensis 

มะค่าแต ้ - ++ - ++ ++ 

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng. 

มะเค็ด - +++ - +++ ++ 

Siphonodon celastrineus Griff. มะดูกป่า - - - ++++ - 

Antidesma ghaesembilla Gaertn. มะเม่า +++ ++++ - - +++ 

Antidesma sp.1 เม่าส้ม +++ - - - - 

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน ++ +++ ++ +++ +++ 

Morinda coreia Buch. - Ham. ยอป่า +++ - - - ++ 

Colona winitii Craib ปอตีนเตา่ +++ +++ ++++ +++ +++ 

Diospyros coaetanea H. R. Fletcher ล่ำตาควาย - ++ ++ ++ - 

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte ลำบิดดง +++ ++ ++ - +++ 

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ +++ +++ - +++ ++++ 

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. สมอพิเภก - +++ - - ++ 

Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตนีเป็ด - +++ ++ +++ - 

Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner สะแกแสง ++++ ++++ +++ - ++++ 

Premna tomentosa Willd. สักขี้ไก ่ +++ ++++ - +++ +++ 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)  

ชือ่พฤษศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ 

ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Cleistanthus gracilis Hook. f. สามพันตา ++ - ++ - ++ 

Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & 
Barneby 

แสมสาร - ++ - - - 

Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา ++ +++ ++ +++ ++ 
Vitex quinate (Lour.) F. N. Williams หมากเลก็หมากนอ้ย - +++ - - - 
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง +++ +++ +++ - ++++ 

หมายเหตุ 

-   ไม่สัมพันธ์กัน 
+   มีความสัมพันธ์กันบ้าง (1 – 25 %) 
++   มีความสัมพันธ์ปานกลาง (26 – 55 %) 
+++   มีความสัมพันธ์กันสูง (56 – 75 %) 
++++   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (76 – 99 %) 
+++++   มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ (100 %) 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ดำเนินการ 
ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 
มีการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นทั้งหมด 69 ชนิด จำนวน 604 ต้น โดยติดตามข้อมูลชีพลักษณ์
ของพรรณไม้ยืนต้นทั้งหมดที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง ซึ่งแบ่งลักษณะของชีพลักษณ์ที่ดำเนินการเก็บ
จากภาคสนาม แบ่งเป็น 9 ช่วง ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ 
และผลสุก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูลชีพลักษณ์ใหม่ให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลที่มีเป็น  
3 กลุ่ม คือ ระยะของใบ ดอก และผล เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วย
การถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighted cases) โดยการทดสอบด้วย linear by linear 
association ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) พบว่า พรรณไม้มีชีพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ
สภาพภูมิอากาศในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง บางชนิด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงบางประการเท่านั้น เช่น ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) 
Guill. & Perr.) ขึ ้นอยู่กับปัจจัยด้านความชื้นสัมพัทธ์ มะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.) 
ขึ ้นอยู่กับปัจจัยด้านอุณหภูมิสูงสุด มะดูกป่า (Siphonodon celastrineus Griff.) ขึ ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
อุณหภูมิเฉลี่ย และเม่าส้ม (Antidesma sp.1) ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝน แต่บางชนิดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้น
สัมพัทธ์ เช่น ขี ้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) ขี ้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa 
Pierre) คูน (Cassia fistula L.) และดีปลีเขา (Adina dissimilis Craib) เป็นต้น สรุปได้ว่าสภาพ
ภูมิอากาศ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้และอาจมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่เข้า
มามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวร เช่น ไฟป่า ที่ส่งผลทำให้พรรณไม้
บางชนิดสูญหายไปจากแปลงตัวอย่าง จึงควรมีการควบคุมการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกันการสูญหายของ
พรรณไม้และสัตว์ป่าในแปลงตัวอย่างถาวรให้คงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าเบญจพรรณท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
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