
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลง
ตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง  

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ที่ปรึกษา 

ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ดำรัส  โพธิ์ประสิทธ์ิ   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ 
ชลธร  ชำนาญคิด     ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ 

 พิชัย  วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
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สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง 

หัวหน้าคณะทำงาน 

ธรรมนญู  เต็มไชย หัวหน้าศูนย์วิจยัและพัฒนานวตักรรมอุทยานแห่งชาต ิ 
จังหวัดเพชรบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
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ธเนศ  ทองบัวแก้ว        รมณีย์  อินตรง ปรียารัตน์ นิเวศประเสริฐ ระรื่น  ชัยศิริ 

 เจษฎาภรณ์  อันมา        ตะหลก  ทองเกิด ชะนุ้ย  บัวศรี  วีระพล  ทูบุ 
 มีชัย  ต้นน้ำเพชร        พนม  ปานดุก   

พ.ศ. 2562 



บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่าง

ถาวรป่าดิบชื้นในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง มีการติดตามลักษณะชีพลักษณ์

ของไม้ต้น 153 ชนิด จำนวน 1,511 ต้น ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง โดยแบ่งลำดับขั้นของชีพลักษณ์  

เป็น 9 ขั้น ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก นำมาหา

ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์  

โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighted 

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

 ผลการศึกษาพบว่าชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงช่วงร้อยละ 26 – 55 จากการศึกษา 

พบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่าง ดังนั้นหากใน

อนาคตมกีารเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อาจส่งผลให้โครงสร้างและหน้าที่ของป่าเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

คำสำคัญ: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ป่าดิบชื้น ชีพลักษณ์ ภูมิอากาศ 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

คำนำ 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม จะถูก
คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว จะทำให้เขตภูมิอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอบอุ่น องค์ประกอบและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามพื้นที่ของระบบนิเวศ
ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขใหม่ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การทำลายป่า และแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อชนิดและการเจริญเติบโตของพืช 
และสัตว์ต่าง ๆ พันธุ์พืช และสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีก็อาจสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่
อาจกลับคืนมาได้ แนวโน้มของผลกระทบที่สำคัญ รวมถึงป่าไม้ปรับตัวอย่างเชื ่องช้าตามเงื ่อนไขที่
เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ในป่าถึงหนึ่งในสาม
ของโลก ป่าบางชนิดอาจสูญสลายในขณะที่พันธุ์ใหม่อาจเกิดขึ้น ทำให้มีระบบนิเวศใหม่ได้ แต่จะมีการ
คุกคามของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจรวมถึงศัตรูพืช และไฟป่าที่เพิ่มขึ้น (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก, 2562) 

ชีพลักษณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงของพืชตามฤดูกาลในรอบปี เช่น การผลิใบ การออกดอก 
การออกผล และการร่วงของซากพืช ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณ
น้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยทำการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ในแต่ละเดือน ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น และ
นำมาหาความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้ทราบว่าภายในหนึ่งปีพรรณไม้ แต่ละชนิดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พรรณไม้ชนิดใดบ้างที่เกิด
ผลกระทบ และสามารถนำผลการศึกษาท่ีได้มาวางแผนในการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้ชนิดที่มี
ความสำคัญที่ข้ึนอยู่ในป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น ในอุทยานแห่งชาติ  
เขาชะเมา – เขาวง จงัหวัดระยอง 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในแปลง
ตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จงัหวัดระยอง 

 3. ประเมินผลกระทบของโครงสร้างป่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ระยะเวลาดำเนินการ 49 เดือน) 
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การตรวจเอกสาร 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ประวัติการจัดตั้ง 

 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที ่ 13 ของประเทศไทย  
โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 267 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2518 กำหนด
บริเวณป่าเขาชะเมาในท้องที่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และตำบลแก่งหางแมว 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และป่าเขาวง ในท้องที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ
ตำบลนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2518 มีเนื้อที่ประมาณ 
83.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,300 ไร่ 

ที่ตั้ง 

จากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2560) 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 12 องศา 52 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา
เหนือ และลองติจูด 101 องศา 41 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ในเขตพื้นที่
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 52,300 ไร่ 
หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่แยกจากกัน คือ บริเวณเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
มีพื้นที่ 79.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,550 ไร่ และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณเขาวง 
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนมีขนาดเล็กเพียง 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,750 ไร่ มีระยะห่างกัน 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านห้วยทับมอญ คลองพวาพลู และป่าสงวนแห่งชาติทุ่งควายกิน 

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านเขาวง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านน้ำใส อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
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ที่ทำการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง พิกัด UTM 47P 0795983 E 1428753 N มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จำนวน 7 หน่วย 
(ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

  1.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ชม.1 (คลองพลู) 

  2.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.2 (น้ำกร่อย) 

  3.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.3 (คลองพระเจ้า) 

  4.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.4 (คลองหินเพลิง) 

  5.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.5 (เขาวง) 

6.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.6 (คลองปลาก้าง) 

  7.  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ ชม.7 (พวาพลู) 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของป่าเขาชะเมาเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน พื ้นที ่ส ่วนใหญ่
ประกอบด้วยหินแปร หินไนส์ หินชีสต์ ซึ่งเกิดในยุคเพอร์เมียน มีอายุระหว่าง 225 - 270 ล้านปี มียอด
เขาสูงสุด คือ ยอดเขาชะเมาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,024 เมตร เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ
ของห้วยหลายสายด้วยกัน คือ คลองระโอก คลองโพล้ คลองหินเพลิง เป็นต้น ซึ่งลำคลองเหล่านี้เป็น
แหล่งต้นน้ำของลำน้ำประแสร์เส้นชีวิตของจังหวัดระยอง และสภาพภูมิประเทศป่าเขาวงเป็นพื้นที่ภูเขา
หินปูนทอดยาวในแนวเหนือ – ใต้ เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ล้อมกันเป็นวง เป็นเขาหินปูนใน
ยุคเพอร์เมียน ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบคาร์ส (Karst) ลักษณะเป็นเขาลูกโดดหรือยอดเขาหลาย
ยอด ซึ่งเกิดจากการละลายตัวของหินปูนเมื่อถูกน้ำฝน โดยรอบของเทือกเขาส่วนใหญ่เป็นที่ราบสำหรับ
ทำการเกษตร บริเวณตอนกลางเทือกเขาปรากฏหลุมยุบมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
ภายในมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีความชื้นสูง ยอดเขาสูงสุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
162 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของคลองนายายอาม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560) 
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ภาพที่ 1  ขอบเขตการปกครองของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ภาพที่ 2  สภาพภูมิประเทศและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ระดับความสูง 

 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 12 องศา 52 ลิปดาเหนือ ถึง 
13 องศาเหนือ และลองติจูด 101 องศา 41 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก  
มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาชะเมา (คนทั่วไปเรียกว่า “ยอดเขาเรดาร์”) สูง 1,024 เมตร จากระดับน้ำ 
ทะเลปานกลาง และบริเวณเขาวง มียอดเขาหลายยอดเกิดจากการละลายตัวของหินปูน ซึ่งมียอดเขา
สูงสุด สูง 162 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ความลาดชัน 

 สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน 
สันเขามีความลาดชันปานกลาง ไหล่เขาค่อนข้างชัน โดยเฉพาะทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไหล่เขาทิศตะวันออกเฉียงใต้จะมีลักษณะแบบขั้นบันได มีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.  พื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา พื้นที่
บางส่วนถูกแผ้วถางทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร 
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48.61 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.81 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
  2.  พื้นที่แบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 
20 องศา พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้ำลำธาร โดยมีพื้นที่รวมทั้ งสิ้น 
41.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 46.19 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 
ประกอบด้วยหินตะกอนและหินชั้น ซึ่งเกิดในยุคที่แตกต่างกันหลายชนิด และหินอัคนีที่พบได้มาก 
ในพ้ืนที่ โดยสามารถเรียงลำดับหินที่พบในพ้ืนที่จากอายุอ่อนไปแก่ ดังนี้ 

1) หินตะกอนและหินชั้นยุคควอร์เทอนารี (Quaternary, Qt) ประกอบด้วยตะกอน
ตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง พบบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันออก 
ของเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ 0.38 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

2) หินตะกอนและหินชั้น ยุคควอร์เทอนารี (Quaternary, Qc) ประกอบด้วยตะกอน
เศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยู่กับที่ กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลง และเศษหิน พบบริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขาชะเมา มีพื้นที่ 0.96 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 ของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 
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3) หินอัคนี ยุคไทรแอสซิก (Triassic, Trgr) ประกอบด้วยหินไบโอไทต์แกรนิต 
ทัวมารีนแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ไบโอไทต์มัสโคไวต์แกรนิต มัสโคไวต์ทัวมารีนแกรนิต ไปโอไทต์  
ทัวมารีนแกนิต พบเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาชะเมา มีพื้นที่ 79.26 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 87.75 ของพ้ืนที ่

4) หินตะกอนและหินชั้นยุคไทรแอสซิกตอนล่าง (Lower Triassic, Trn) ประกอบด้วย
หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินเชิร์ตแบบเป็นชั้น และหินบะซอลต์รูปหมอน พบบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเขาชะเมา มีพ้ืนที่ 0.71 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของพ้ืนที ่

5) ห ินตะกอนและหินช ั ้น ย ุคไทรแอสซิก - เพอร ์เม ียน (Permian – Triassic, PTr) 
ประกอบด้วยหินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูนเนื้อดิน หินไรโอลิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ หินดินดาน 
หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ต และหินปูนเนื้อไข่ปลา พบวางตัวเป็นแนวยาวทั่วทั้งเขาวง มีพื้นที่ 4.33 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 ของพื้นที่อุทยานฯ สำหรับถ้ำในเขาวงเป็นลักษณะภูมิประเทศ
แบบคาร์ส (Karst) แบบแอ่งยุบ (Doline) 

6) หินตะกอนและหินชั้นยุคพรีแคมเบรียน (Pre – Cambrian, PE) ประกอบด้วย
หินออร์โทไนส์ หินพาราไนส์ แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตา หินแอมฟิโบไลต์ ชีสต์ ควอตซ์ไมกา
ชีสต์ ควอตซ์ไคยาไนต์ชีสต์ ซิลิมาไนต์ไมกาชีสต์ ควอตซ์ไซต์ หินอ่อน หินแคลก์ซิลิเกต หินมิกมาไทต์ 
และเพคมาไทต์ พบบริเวณยอดเขาทางทิศใต้ของเขาชะเมา มีพื้นที่ 4.68 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.18 ของพ้ืนที ่
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ภาพที่ 3  ระดับความสูง (Elevation) ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ภาพที ่4  ความลาดชัน (Slope) ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ภาพที่ 5  ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ทรัพยากรน้ำธรรมชาติ 

 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ได้แก่ คลอง
เร่ว คลองโพล้ คลองสำรอง คลองหิน คลองปลาก้าง คลองคด คลองพลู คลองน้ำใส คลองน้ำเป็น 
คลองรางเกลี้ยง คลองพะวาพลู เป็นต้น ซึ่งลำคลองเหล่านี้ เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำประแสร์ของ
จังหวัดระยอง 

 

ภาพที่ 6  พ้ืนที่ลุ่มน้ำของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 

 

 

ก 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลาง 
เดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเลนำความชื้น 
และไอน้ำเข้าสู่พื้นที่ ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกโดยทั่วไป (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) 

ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น 3 ฤดู
ดังนี้ 

ฤดูหนาว เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ ่งเป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิจะไม่ลดต่ำมากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขตนี้อยู่ปลาย
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝั่งทะเลจึงทำให้ไม่
หนาวเย็นมากนัก 

ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และ
สิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบ่าย
พัดมาร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้ลมมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยองในระยะ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ทำให้อุณหภูมิไม่สูง 
อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ ่งจะนำความชื ้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู ่ภาค
ตะวันออก ทำให้อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกท่ัวไป 

อุณหภูมิ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลอยู่เสมอ จึงทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก
ในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิ
ต่ำที ่สุดที ่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงที ่สุดวัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส 
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ฝน ส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุมระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี 1,800.5 มิลลิเมตร จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของ 
Worldclim – Global Climate Data พบว่าบริเวณทางด้านทิศใต้ของอุทยานฯ จะมีปริมาณน้ำฝน
มาก โดยเฉพาะบริเวณเขาวงมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 1,955 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
ลมประจำถิ่น คือ ลมบกลมทะเล ซึ่งทำให้มีฝนได้เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 7  ปริมาณน้ำฝนรายปีบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ และทรงธรรม (2562) 
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ทรัพยากรป่าไม้ 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง เป็นเทือกเขาที่สูงสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าธรรมชาติ
อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของห้วยหลายสายด้วยกัน คือ คลองระโอก คลองโพล้ คลองหินเพลิง 
เหล่านี้ เป็นต้น ส่วนบริเวณเขาวงนั้น มีสภาพเป็นภูมิประเทศเป็นเขาหินปูน และมีถ้ำหินปูนเป็น
จำนวนมาก และเป็นแหล่งต้นน้ำของคลองนายายอาม สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นจากอิทธิพล
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พั ดพา
อากาศชื้นและทำให้มีฝนตกชุก และส่งผลให้สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ปรากฏป่าดิบแล้ง
กระจายทางตะวันตกของพ้ืนที่ 

พื้นที่บริเวณเขาวง ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีพื้นที่ร้อยละ 59.5 ของพื้นที่เขาวงรองลงมา คือ 
สังคมป่าเขาหินปูน มีพื้นที่ร้อยละ 1.42 ของพื้นที่ และป่าดิบแล้งมีพื้นที่ร้อยละ 8.2 ของพื้นที่ ป่าเขา
หินปูนบริเวณเขาวง มีไม้เด่น คือ ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) โสกเขา (Saraca 
declinata (Jack) Miq.) ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) และโสกน้ำ (Saraca 
indica L.) 

 1) ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) เป็นโครงสร้างป่ารกทึบ ประกอบด้วย พรรณไม้
หลายร้อยชนิด ไม้เรือนยอดชั้นบนส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง และเป็นพรรณไม้เด่นในพื้นที่ (ธวัชชัย , 
2550) พ้ืนที่บริเวณเขาชะเมาส่วนใหญ่เป็นสังคมของป่าดิบชื้นมีพ้ืนที่ร้อยละ 68.7 ของพ้ืนที่เขาชะเมา 
ป่าดิบชื ้นบริเวณเขาชะเมา มีไม้เด่น คือ มะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.) ตาตุ ่มบก 
(Falconeria insignis Royle) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ยมหิน (Chukrasia 
tabularis A. Juss.) และมะพลับ (Diospyros areolata King & Gamble) เป็นต้น 

2) ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) สังคมพืชป่าดิบเขาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา – เขาวง เป็นป่าดิบเขาระดับต่ำ (Lower – hill evergreen forest) มีพื้นที่ร้อยละ 8.8 
ของพ้ืนที่เขาชะเมา สภาพป่ามีเรือนยอดแน่นทึบ มีไม้พ้ืนล่างหนาแน่นคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้นและ
ป่าดิบแล้งบนที่ต่ำ แตกต่างในองค์ประกอบของพรรณไม้ ประกอบด้วยพรรณไม้เขตอบอุ่นและพรรณ
ไม้ภูเขา 

3) ป่าดิบแล้ง (Hill evergreen forest) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง มีพื้นที่
ร้อยละ 7.1 ของพื้นที่เขาชะเมา ลักษณะโครงสร้างคล้ายป่าดิบชื้น คือ เรือนยอดจะดูเขียวชอุ่มมาก
และจะมีไม้ผลัดใบขึ้นแทรกกระจายมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพลมฟ้าอากาศและความชุ่มชื้นในดิน  
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ป่าดิบแล้งที่มีความชุ่มชื้นสูงจะมีไม้ผลัดใบปะปนอยู่ไม่มากนัก (ธวัชชัย , 2550) พรรณไม้ป่าดิบแล้ง 
ทีพ่บ เช่น มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) 
หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) และมะม่วงป่า (Mangifera sp.) เป็นต้น 
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ภาพที่ 8  สังคมป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

ที่มา:  ธรรมนูญ (2559) 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556) รายงานผลการ
สำรวจสัตว์ป่าในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่าทางตอนเหนือ
ของพื้นที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 7 อันดับ 18 วงศ์ 28 ชนิด (ไม่รวมกลุ่มค้างคาว) นก 32 วงศ์ 
107 ชนิด 

สถานภาพของสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ เมื่อจำแนกสถานภาพตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (CITES) และบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ พบว่าเป็นสัตว์ป่าสงวน 
จำนวน 1 ชนิด คือ เลียงผา (Naemmorhedus sumatraensis) ส่วนอีก 26 ชนิด (ยกเว้น หนูท้องขาว) 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย ที่สำคัญ คือ ช้างป่า (Elephus maximus) กระทิง (Bos gaurus) 
วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน (Cuon alpinus) และเสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa) เป็นต้น 

สถานภาพตามบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ทีใ่กล้จะสูญพันธุ์ พบว่ามีสัตว์ป่า 6 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 ได้แก่ หมีคน (Ursus malayanus) หมีควาย 
(Ursus thibetanus) ช้างป่า (Elephus maximus) กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Naemmorhedus 
sumatraensis) เสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa) และมีอีก 4 ชนิด อยู่ในบัญชีที่ 2 คือ หมาใน 
(Cuon alpinus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ลิ่นพันธุ์ใต้ (Manis javanica) และลิงกัง 
(Macaca nemestrina) 

ส่วนสถานภาพตามบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื ่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร 
ธรรมชาติ นั้น พบว่า ช้างป่า (Elephus maximus) และวัวแดง (Bos javanicus) ถูกจัดอยู่ในบัญชีใกล้
สูญพันธุ ์ (endanger) กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Naemmorhedus sumatraensis) หมาใน 
(Cuon alpinus) เสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa) หมีควาย (Ursus thibetanus) และลิงกัง 
(Macaca nemestrina) อยู่ในบัญชีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ส่วนลิ่นพันธุ์ใต้ (Manis javanica) และ
ชะนีมือมงกุฎ (Hylobates pileatus) อยู่ในบัญชีใกล้ถูกคุกคาม (vulnerable) 

สัตว์จำพวกนก จำนวน 107 ชนิด พบว่า 106 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น นกตีทอง 
(Megalaima haemacephala) ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ส่วนในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ มี 2 ชนิด ที่จัดอยู่ในบัญชีที่ 2 ได้แก่ นกหก
เล็กปากแดง (Loriculus vernalis) และเหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) และสถานภาพในบัญชีของสหภาพ 
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นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2543 อ้างโดย (จอร์น, 2553) พบว่า  
นกกระสาแดง (Ardea purpurea) อยู่ในบัญชีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ นกขุนทอง (Gracula religiosa) 
นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) นกลุมพู (Ducala aenea) มีสถานภาพกำลังจะถูก
คุกคาม นอกจากนี้แล้ว หากจัดสถานภาพตามฤดูกาลหากิน พบว่า มี 11 ชนิด ที่เป็นนกอพยพ เช่น 
นกกระสาแดง (Ardea purpurea) นกขมิ ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis) นกอีเสือสีน้ำตาล 
(Lanius cristatus) เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีก 96 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 

แปลงตัวอย่างถาวร 

ทรงธรรม และคณะ (2556) กล่าวว่า การใช้แปลงตัวอย่างถาวร (permanent plot) หรือ
แปลงตัวอย่างถาวรระยะยาว (long – term census plot) ในการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพป่าและในการศึกษาลักษณะทางนิเวศป่าไม้ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการระบุข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิง
สถิติป่าไม้ที่ดีที่สุด ในหลายประเทศได้มีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มา เป็นเวลานานและต่อเนื่อง 
เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการวางแปลงตัวอย่างถาวรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 (Smiths et al., 2002)  
และในปี พ.ศ. 2533 สถาบันวิจัยเขตร้อนสมิทธโซเนียน (Smithsinian Tropical Research Institute)  
ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ป่าไม้เขตร้อน (The Center for Tropical Forest Science) โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรระยะยาวขนาดใหญ่ (long – term, large – scale forest census 
plots) ทั่วทั้งภูมิภาคเขตร้อน โดยได้เริ ่มต้น 3 แปลงแรกที่ เกาะบาร์โรโคโลราโด (Barro Colorado 
Island) ประเทศปานามา ป่าสงวนปาโซ (Pasoh) ประเทศมาเลเซียและเขตสงวนมูดูมาลัย (Mudumalai 
Game Reserve) ในประเทศอินเดีย และหลังจากนั้นมีการดำเนินการเพิ่มเติมในประเทศไทยที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในประเทศมาเลเซียที่อุทยานแห่งชาติลัมเบอร์ (Lambir National 
Park) และในประเทศเปอโตริโกที่ป่าลูควิลโล (Luquillo Forest) โดยใช้แปลงตัวอย่างที ่มีขนาด  
16 เฮกตาร์ (160,000 เมตร) ทั้งนี้โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ประเทศปานามา ซึ่งเริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นแปลงตัวอย่างต้นแบบ (Condit, 1956) แปลงตัวอย่างถาวรที่มีการเก็บข้อมูล
ซ้ำตามช่วงระยะเวลาที่สม่ำเสมอ ได้รับการยอบรับอย่างกว้างขวางว่ามีคุณค่าสำหรับการตรวจสอบ
และการศึกษากระบวนการทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของสภาพแวดล้อมป่าไม้  
เพราะมีความน่าจะเป็นและความถูกต้องทางสถิติสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการ
สุ ่มตัวอย่างด้วยแปลงตัวอย่างชั ่วคราว ข้อมูลหลายช่วงจากแปลงตัวอย่างถาวรจะเป็ นหนึ ่งใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูล
เหล่านี้ 
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ภาพที่ 9  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างถาวรในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
             อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 

ที่มา:  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 10  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง 
 
 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 
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ภาพที่ 11  ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตามแนวระนาบบริเวณแปลงตัวอย่างถาวรตาม 
               หมุดแปลงทั้ง 169 หมุด 

 จากข้อมูลลักษณะภูมิประเทศตามแนวระนาบในภาพที่ 11 นำมาสร้างแบบจำลอง 3 มิติ 
ของพื้นที่ แปลงตัวอย่างถาวรที่แสดงภาพแบบจำลองต้นไม้โดยใช้ข้อมูลลการกระจายของต้นไม้ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่แปลงตัวอย่างถาวรด้วยโปรแกรม ArcGIS แสดงดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12  แบบจำลอง 3 มิติ แสดงการกระจายของไม้ต้นในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้นของ 
               อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 
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ทิศตะวันออก ทิศใต้ 
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ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้  

เนื ่องจากประเทศไทยตั้งอยู ่ในเขตร้อนและอยู ่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมมีฝนตกมาก  
จึงส่งผลให้เกิดภูมิประเทศแบบร้อนชื้น ความผันแปรของสภาพภูมิประเทศกับปัจจัยทางกายภาพ 
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในป่าที่หลากหลายชนิด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในป่า นิวัติ (2548)  

ปัจจัยแวดล้อมนอกจากเป็นแหล่งสำคัญในการป้อนวัตถุดิบและพลังงานที่จำเป็นให้แก่
ขบวนการชีววิทยาของพืชแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของพืช โดยเฉพาะในด้านอุณหภูมิของบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศและในดิน 
ช่วงฤดูกาล สมบัติของดินรวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ส่งผลให้ต้นไม้แต่ละชนิดพันธุ์ถูกควบคุมด้วย
ความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของปัจจัยแวดล้อมที่มีให้ในแต่ละพ้ืนที่ ปัจจัยแวดล้อมแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ ่ๆ ได้แก่ 

1. ปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต (abiotic factors) 

1.1 พลังงาน ได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์ และพลังงานในรูปแบบอ่ืน  

1.2 ปัจจัยที่เก่ียวกับภูมิอากาศ (climatic factors) คือ สภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับอากาศ 
ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ หยาดน้ำฟ้า ลม อุณหภูมิ ความชื้นในบรรยากาศ ช่วง
ฤดูกาล  

1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวกับดิน สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยดินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพื่อการ 
เจริญเติบโตและคงสภาพ ดินมีความสำคัญต่อพืช คือ เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวของพืช เป็นแหล่งให้
ความชื้นแก่พืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารแก่พืช ปัจจัยของดินที่มีผลต่อพืช เช่น เนื้อดิน ความหนาแน่น
และความพรุนของดิน ความชื้นของดิน ความเป็นกรดเบส ธาตุอาหาร เป็นต้น  

1.4 ปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยที่มีต่อพืช การกระจายพันธุ์พืชบางชนิด
สัมพันธ์อยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับอุณหภูมิประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศมีหลายแบบ เช่น  

โครงสร้างของพื้นที่ (earth configuration) เป็นสภาพของพื้นผิวโลกประกอบด้วย
ทิวเขา ความใกล้ไกลทะเล หุบเหว ซึ่งมีผลต่อกำลังลม ทิศทางลม ความชื้น ความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝน 

ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล (elevation) เป็นความสูงทางด้านตั้งของพื้นที่ 
สภาพภูมิอากาศของพื้นที่มีความผันแปรอย่างมากกับระดับความสูง ซึ่งอิทธิพลของความสูงมีผลต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายและการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชโดยตรง  



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 26 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ความลาดชัน (slope) เป็นความลาดเอียงของผิวดินหรือพื ้นผิว ส่งผลให้เกิด
ความแปรผันของการรับปริมาณแสงอาทิตย์ และการพังทลายของดิน ในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย
ส่วนใหญ่มีดินลึก พืชขึ้นได้ด ีพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ชนิดพืชที่ข้ึนก็เป็นอีกกลุ่มที่มีการปรับตัวให้ขึ้นอยู่ได้ 

1.5 ไฟป่า มีผลกระทบต่อพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงมีผลต่อการปรับตัวของ
พืชการงอกของเมล็ด ในส่วนลำต้น และการปรับตัวโดยการจัดช่วงขยายพันธุ์ที่เหมาะสม ในทางอ้อม
มีผลต่อคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของดิน คุณลักษณะทางเคมีของดิน และคุณลักษณะด้านชีววิทยาของ
ดิน ทำให้พืชต้องมีการปรับตัวกับคุณสมบัติดังกล่าว 

2. ปัจจัยแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต  

2.1 พืชพรรณต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในหลายรูปแบบ เช่น การ
แก่งแย่งแข่งขันเป็นสาเหตุที่ทำให้ พันธุ์ไม้หลายชนิดไม่สามารถปรากฏอยู่ในบางสังคมได้  

2.2 สัตว์ มีความสัมพันธ์กับพืชทั้งทางบวกและทางลบ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ชนิด
สัตว์  

2.3 จุลินทรีย์และเชื ้อรา ส่วนใหญ่ทำหน้าที ่ในการสลายอินทรียวัตถุ ให้กลายเป็น 
อนินทรียวัถุ และคืนสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับรากพืชในการเพิ่มความสามารถใน
การดูดซับน้ำของรากพืช หรือในบางครั้งส่งผลทำให้เกิดโรคในพืช 

2.4 มนุษย ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าในรูปแบบเดียวกับสัตว์อ่ืน ๆ 

สภาพภูมิอากาศ (climate) 

ภูมิอากาศ (climate) ในความหมายแคบมักใช ้หมายถึง “ค่าเฉลี ่ยอากาศ” หรือใน
ความหมายที่รัดกุมมากกว่านั้น จะใช้หมายถึง คำอธิบายทางสถิติในแง่ของค่าเฉลี่ยและความผันแปร
ของปริมาณที่เกี่ยวข้องในช่วงของระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนจนถึงพันหรือ
ล้านปี ช่วงระยะเวลาที่ใช้วัดทั่วไปคือ 30 ปี ตามที่กำหนดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
ปริมาณเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะหมายถึงตัวแปรที่พื ้นผิวโลก เช่น อุณหภูมิ หยาดน้ำฟ้า และลม  
ส่วนภูมิอากาศในความหมายกว้าง คือ สภาวะความถึงคำอธิบายทางสถิติของระบบภูมิอากาศ สำหรับ
ดอกรัก และ อุทิศ (2552) ให้ความหมายของ ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอากาศ 
ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต อันได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึงน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อากาศ ปัจจัยที่เกี่ยวกับภูมิอากาศนับว่ามีอิทธิพลต่อสังคมพืชมาก มีบทบาทต่อการกระจายของชนิด
พันธุ์พืชและสังคมพืชปกคลุมดินในแต่ละแห่งที่ความสมบูรณ์และการเติบโตของชนิดพืช และความ  
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มั่นคงของสังคมพืชคลุมดิน การเปลี่ยนแปลงทั้งในช่วงสั้น ช่วงยาว และรวมถึงแบบของรูปลักษณ์ของ
พันธุ์พืช 

ระบบภูมิอากาศ (climate system) หมายถึง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก 5 
ประการ ได้แก่ บรรยากาศ อุทกภาค น้ำแข็งบนโลก พื้นผิวโลก และชีวมณฑล พลวัตของระบบ 
ภูมิอากาศได้รับการขับเคลื่อนจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ 
การแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ และการดัดแปลงความสมดุลของรังสีของโลกที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาวทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก โดยทำให้สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางวิกฤติ เช่น การละลายของธารน้ำแข็ง และแผ่นน้ำแข็งในบริเวณทั่วโลก การฟอกขาวของ
ปะการัง ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณน้ำฝนไม่แน่นอน การเกิด
อุทกภัย พายุที ่ร ุนแรง อุณหภูมิที ่สูงขึ ้น และความแห้งแล้งที ่ยาวนานและมีความรุนแรงกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ให้คำจำกัดความของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในมาตรา 1 คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากกกิจกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศโลก และเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน  

ชีพลักษณ์ (phenology) 

ดอกรัก และ อุทิศ (2552) ได้ให้ความหมายของ ชีพลักษณ์ (phenology) ลักษณะที่พันธุ์พืช
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (periodicity) นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการจำแนกรูปชีวิตส่วนหนึ่ง
อาศัยการปรับตัวของพืชตามช่วงเวลานี้ เช่น การไม่ผลัดใบ (evergreen) การมีใบเขียวในช่วงหน้าฝน
หรือผลัดใบในช่วงหน้าแล้ง (rainy green or dry deciduous) หรือแตกใบเขียวในช่วงหน้าร้อน 
(Summer green) และผลัดใบในหน้าหนาว (winter deciduous) การตอบสนองต่อช่วงเวลาของพืช
พบเห็นได้ทั ่วทุกเขตของโลก ไม่ว่าในสังคมพืชเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว หรือเขตแห้งแล้ง 
การศึกษาในรายละเอียดของแต่ละสังคมของพืชแต่ละชนิดอาจเน้นลงไปถึงการผลิดอก ออกผล และ
การร่วงหล่น การศึกษาการแปรผันของพืชที่แสดงออกในรอบปี ในด้านต่าง ๆ เรียกว่า ชีพลักษณ
วิทยา (phenology) นิยมบรรยายในรูปของแผงผังชีพลักษณ์ (phenology diagram) เช่น กราฟการ
ผลิดอก ออกผลของพรรณไม้ในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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การศึกษาชีพลักษณ์ คือ การศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อม
หนึ่ง ๆ ตลอดรอบฤดูกาล ซึ่งการตอบสนองของพืชที่มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูต่าง ๆ จะถูก
บันทึกไว้ เช่น ฤดูหนาวในเขตป่าร้อนชื้น ฤดูร้อนแล้ง และฤดูฝนที่มีอากาศเย็น ความชื้นและอุณหภูมิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบฤดูกาล จะมีผลอย่างมากต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ ของพืชซึ่งรวมถึงต้นไม้
ด้วย (สตีเฟน และคณะ, 2551) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประเทือง (2522) ได้ทำการศึกษาทางด้านชีพลักษณ์วิทยาของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง ปรากฏ
ว่าการร่วงของใบปรากฏให้เห็นชัดในราวเดือนธันวาคม โดยจะร่วงมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ การ
ร่วงของใบแบ่งออกเป็น 2 พวก พวกประเภทไม้ผลัดใบ ใบจะร่วงหมดในเวลาใกล้เคียงกัน พวก
ประเภทไม้ไม่ผลัดใบใบจะร่วงน้อย โดยทยอยร่วงไปเรื่อย ๆ ตลอดปี และใบจะร่วงน้อยที่สุดในช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน การแตกใบอ่อนจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์  และจะแตกใบอ่อน
มากที่สุดในเดือนมีนาคม ในการแตกใบอ่อนสามารถแบ่งออกเป็น 2 พวก พวกหนึ่งแตกใบอ่อนเกือบ
ตลอดปี การออกดอกส่วนใหญ่จะออกดอกหลังจากที่ใบร่วงแล้ว การออกดอกจะเริ่มออกดอกในช่วง
เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่จะออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ การเกิดผลมีพรรณไม้มาก
ชนิดออกผลในเดือนเมษายน การร่วงของผลส่วนมากจะร่วงในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม  
ซึ่งเป็นผลแก่ร่วงตามฤดูกาล และมีการร่วงของผลในช่วงก่อนเดือนเมษายนซึ่งเป็นผลอ่อน ในช่วงของ
การทำไม้ที่เหมาะสมที่สุดในป่านี้ คือ ช่วงที่พรรณไม้มีผลแก่และร่วงหมดแล้วราวเดือนพฤษภาคม  
เมื่อโค่นล้มแม่ไม้ลงแล้วทำให้เกิดช่องว่าง แสงแดดส่องลงถึงพื้นดินช่วยให้เมล็ ดไม้ที่หล่นลงสู่พื้นดิน
งอกข้ึนมาได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การสืบพันธุ์ของป่าชนิดนี้ดีขึ้น 
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ป่าดิบชื้นภาคตะวันออก โดย ธรรมนูญ และคณะ (2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างชีพลักษณ์และปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้บางชนิดในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น  
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง โดยติดตามชีพลักษณ์ของไม้ต้น 17 ชนิด  
ที่มีค่า IVI สูงที่สุด (เฉพาะต้นที่สมบูรณ์และเคยปรากฏการติดดอกและผลมาแล้ว) เดือนละ 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 19 เดือน แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝน  
โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighed 
cases) ผลการศึกษาพบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
และปริมาณน้ำฝน ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ชีพลักษณ์ไม่ได้เป็นผลจาก 
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สภาพภูมิอากาศ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผล
กระทบต่อการสืบพันธุ์ของพรรณไม้บางชนิดและจะทำให้โครงสร้างของป่าในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได้ 

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี (2559) ทำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ป่าบางชนิด  ดำเนินการในแปลงตัวอย่างถาวร 
ป่าเต็งรังผสมสนสองใบ ในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของชีพลักษณ์ของไม้ต้น 42 ชนิด จำนวน 565 ต้น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 50 เดือน นำข้อมูลที่
ได้มาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้น
สัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(Weighted cases) ใช้วิธี Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 
ผลการศึกษาพบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  
และปริมาณน้ำฝน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับปานกลาง มีเพียงพรรณไม้บางชนิดเท่านั้นที่ชีพลักษณ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ชี ้ให้เห็นว่า หากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการ
สืบพันธุ์และการดำรงชีวิตของพรรณไม้บางชนิด และทำให้โครงสร้างของป่าบริเวณนี้เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

1) แบบบันทึกข้อมูล 

2) คอมพิวเตอร์ 

3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

4) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 

5) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง 

6) เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ดำเนินการใน 
แปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยองและ
จังหวัดจันทบุรี เป็นแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 120 เมตร เพื่อศึกษาพรรณไม้ต้น (tree) เป็นแปลงย่อย
ขนาด 10 x 10 เมตร ไม้หนุ่ม (sapling) แปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร และกล้าไม้ (seeding) แปลง
ย่อยขนาด 1 x 1 เมตร โดยใช้แนวทางของ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2555) โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูล 

ทำการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ต้น 153 ชนิด รวม 1,511 ต้น (ตารางที่ 1) เดือนละ 1 ครั้ง 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 49 เดือน โดย
ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของไม้ต้น ได้แก่ การออกใบ ดอก และผล โดยกำหนด
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

- ใบร่วงหรือทิ้งใบ (L1)   แทนด้วยหมายเลข 1 

- ใบอ่อนหรือผลิใบ (L2)  แทนด้วยหมายเลข 2 

- ใบปกติหรือใบแก่ (L3)  แทนด้วยหมายเลข 3 

- ดอกตูม (Fl1)   แทนด้วยหมายเลข 4 

- ดอกบาน (Fl2)   แทนด้วยหมายเลข 5 
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- ดอกร่วง (Fl3)   แทนด้วยหมายเลข 6 

- ผลอ่อน (Fr1)   แทนด้วยหมายเลข 7 

- ผลแก่ (Fr2)   แทนด้วยหมายเลข 8 

- ผลสุกหรือผลร่วง (Fr3)  แทนด้วยหมายเลข 9 

ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นนั้นให้แทนด้วยลักษณะเพียงค่าเดียวเท่านั้น โดยแทนด้วยลำดับชีพลักษณ์
ขั้นสูงสุดที่เป็นตัวแทนของต้นไม้แต่ละต้น คัดเลือกเฉพาะต้นที่สมบูรณ์และโตเต็มวัยพร้อมสำหรับการ
ออกดอก ออกผล ตั้งแต่ปีแรกที่ทำการเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี 1  ชนิดพรรณไม้ที่ทำการศึกษาชีพลักษณ์ 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นท่ีศกึษา 

1 PHYLLANTHACEAE Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา 3 

2 MYRISTICACEAE Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde กรวยป่า 24 

3 CANNABACEAE Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. กรวยแหลม 1 

4 MELIACEAE Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า 18 

5 RUBIACEAE Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser กระทุ่มบก 9 

6 IRVINGIACEAE Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. กระบก 18 

7 DIPTEROCARPACEAE Anisoptera costata Korth. กระบาก 5 

8 ACHARIACEAE Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson กระเบาใหญ ่ 3 

9 RUBIACEAE Acronychia pedunculata (L.) Miq กระเบ้ืองถว้ย 1 

10 THYMELAEACEAE Aquilaria malaccensis Lam. กฤษณา 2 

11 EBENACEAE Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษ ี 1 

12 SIMAROUBACEAE Picrasma javanica Blume กอมขม 39 

13 FAGACEAE Lithocarpus recurvatus Barnett ก่อหม ี 2 

14 VITACEAE Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ 2 

15 LAURACEAE Litsea monopetala (Roxb.) Pers กะทงั 5 

16 CALOPHYLLACEAE Calophyllum thorelii Pierre กะทงัหัน 1 

17 ARECACEAE Licuala spinosa Thunb. กะพ้อ 28 

18 RUTACEAE Acronychia pedunculata (L.) Miq. กะอวม 1 

19 MORACEAE Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume กะออก 1 

20 RUBIACEAE Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง 1 

21 RUTACEAE Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. กำจัดตน้ 1 

22 MORACEAE Ficus superba (Miq.) Miq. ไกร  1 

23 MALVACEAE Pterospermum littorale Craib var. littorale ขนาน 8 

24 MORACEAE Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 4 

25 EUPHORBIACEAE Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท 3 

26 PRIMULACEAE Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 3 

27 ANNONACEAE Goniothalamus tenuifolius King ข้าวหลาม 2 

28 EBENACEAE Diospyros wallichii King & Gamble ข้าวไหม้ 1 

29 RUTACEAE Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 2 

30 RUBIACEAE Ixora sp. เข็มก้านสัน้ 1 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชือ่พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นท่ีศกึษา 

31 SAPINDACEAE Xerospermum noronhianum (Blume) Blume คอแลน 115 

32 EUPHORBIACEAE Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. คำแสด 14 

33 BIGNONIACEAE  - แคม่วงก้อม 1 

34 PHYLLANTHACEAE Glochidion acuminatum Müll. Arg. var. 
siamense Airy Shaw 

ไคร้มด 1 

35 PHYLLANTHACEAE Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. var. 
arborescens (Blume) Chakrab. & M. Gangop. 

ไคร้มันปลา 1 

36 MALVACEAE Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 2 

37 SAPINDACEAE Nephelium cuspidatum Blume เงาะป่า 28 

38 LECYTHIDACEAE Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก 309 

39 RHIZOPHORACEAE Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ 2 

40 MYRTACEAE Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn. ชมพู่น้ำ 3 

41 CLUSIACEAE Garcinia cowa Roxb. ex Choisy ชะมวงป่า 1 

42 MALVACEAE Heritiera javanica (Blume) Kosterm. ชุมแพรก 6 

43 POLYGALACEAE Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm ชุมแสง 1 

44 SALICACEAE Homalium grandiflorum Benth. ชุมแสงดง 1 

45 LAURACEAE Cinnamomum iners Reinw. ex Blume เชียด 1 

46 PERACEAE Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

ดังข้าว 5 

47 MALVACEAE Helicteres lanceolata A. DC. var. 
gagnepainiana (Craib) Phengklai 

ดีงูต้น 2 

48 EUPHORBIACEAE Cleidion javanicum Blume ดีหม ี 1 

49 LYTHRACEAE Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata 
C. B. Clarke 

ตะแบก 9 

50 LYTHRACEAE Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. 
var. duperreana 

ตะแบกเปลือกบาง 2 

51 CALOPHYLLACEAE Calophyllum teysmannii Miq. ตังหนใบใหญ่ 2 

52 PRIMULACEAE Ardisia crenata Sims var. crenata ตาไก่ใบกว้าง 3 

53 PRIMULACEAE Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 3 

54 MELIACEAE Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker ตาเสือ 21 

55 MELIACEAE Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume ตาเสือขาว 4 

56 MELIACEAE Dysoxylum sp. ตาเสือเขยีว 2 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชือ่พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นท่ีศกึษา 

57 RUBIACEAE Rennellia speciosa (Wall. ex Kurz) Hook. f ท่อมหมูเขา 1 

58 PENTAPHYLACACEAE Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl. ทังไข่ไก ่ 1 

59 LAURACEAE Litsea elliptica Blume ทำมัง 15 

60 MORACEAE Ficus subcordata Blume ไทร 2 

61 PHYLLANTHACEAE Cleistanthus tomentosus Hance นวลแป้ง 8 

62 ANNONACEAE Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & 
Thomson 

นางเลว 7 

63 ANNONACEAE Cyathocalyx harmandii (Finet & Gagnep.) R. J. 
Wang & R. M. K. Saunders 

นางเลวน้อย 3 

64 MYRTACEAE Myrtus communis L. น้ำมันเขยีว 1 

65 EBENACEAE Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน 24 

66 CELASTRACEAE Euonymus indicus B. Heyne ex Wall. เนื้อไก ่ 2 

67 ASTERACEAE Blumea balsamifera (L.) DC. แน 1 

68 PUTRANJIVACEAE Putranjiva roxburghii Wall. ประคำไก่ใบเล็ก 1 

69 MALVACEAE Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata ปอผ่าสาม 3 

70 MALVACEAE Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเก้ง 55 

71 ANNONACEAE Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson ปาหนัน 3 

72 PENTAPHYLACACEAE Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) 
Bedd. 

ปืนนกไส ้ 3 

73 MORACEAE Ficus variegata Blume ผูก 2 

74 MORACEAE Ficus sp.3 ผูกใบกว้าง 1 

75 EBENACEAE Diospyros defectrix H. R. Fletcher พญารากดำ 5 

76 MELASTOMATACEAE Memecylon caeruleum Jack var. caeruleum พลองขี้ควาย 2 

77 MELASTOMATACEAE Memecylon intermedium Blume พลองไข่ไก ่ 3 

78 MALVACEAE Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 3 

79 MALVACEAE Pterospermum lanceifolium Roxb. พลายวน 10 

80 RUBIACEAE Rothmannia sp. พุดหลวง 1 

81 RUBIACEAE Rothmannia thailandica Tirveng. พุดหอมไทย 1 

82 BIGNONIACEAE Radermachera ignea (Kurz) Steenis เพแก 2 

83 EUPHORBIACEAE Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย 1 

84 FABACEAE Adenanthera pavonina L. มะกล่ำตน้ 1 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชือ่พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นท่ีศกึษา 

85 EBENACEAE Diospyros mollis Griff. มะเกลือ 1 

86 MORACEAE Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex 
King 

มะเดือ่ 1 

87 MORACEAE Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ 36 

88 MORACEAE Ficus variegata Blume มะเดือ่ผูก 1 

89 RUTACEAE Atalantia monophylla (L.) DC. มะนาวผ ี 1 

90 ANACARDIACEAE Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง 10 

91 ANNONACEAE Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

มะป่วน 6 

92 EBEVACEAE Diospyros sp. มะพลับใบบาง 1 

93 CHRYSOBALANACEAE Parinari anamensis Hance มะพอก 2 

94 BURSERACEAE Protium serratum Engl. มะแฟน 2 

95 PHYLLANTHACEAE Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 97 

96 ANACARDIACEAE Mangifera cochinchinensis Engl. มะม่วงกิเลน 7 

97 ANACARDIACEAE Mangifera caloneura Kurz มะม่วงป่า 2 

98 SIMAROUBACEAE Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston มะยมป่า 1 

99 MORACEAE Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด 7 

100 MORACEAE Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. มะหาดใบเล็ก 31 

101 EUPHORBIACEAE Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. 
Arg. 

มะฮังใหญ ่ 1 

102 PHYLLANTHACEAE Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา 1 

103 PHYLLANTHACEAE Antidesma montanum Blume เม่าขน 3 

104 PHYLLANTHACEAE Antidesma velutinosum Blume เม่าเขา 5 

105 PHYLLANTHACEAE Antidesma bunius (L.) Spreng. เม่าควาย 1 

106 MYRTACEAE Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn. เม่าใบหนา 1 

107 MELIACEAE Toona ciliata M. Roem. ยมหอม 27 

108 DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don ยางนา 1 

109 DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn. ยางปาย 2 

110 DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus gracilis Blume ยางเสยีน 26 

111 ANNONACEAE Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. 
K. Saunders 

ยางเหลอืง 2 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชือ่พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนตน้ที่ศกึษา 

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

ยางโอน 10 

113 RUBIACEAE Diplospora malaccensis Hook. f. ย่ามควาย 1 

114 CLUSIACEAE Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง 17 

115 ANACARDIACEAE Semecarpus albescens Kurz รักขี้หม ู 3 

116 ANACARDIACEAE Semecarpus curtisii King รักเขา 2 

117 SAPOTACEAE Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. 
J. Lam 

ละมุดสีบุนทา 5 

118 MELIACEAE Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni 
& Bennet 

ลางสาดเขา 17 

119 MALVACEAE Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง 7 

120 SAPINDACEAE Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี่ป่า 5 

121 MYRISTICACEAE Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย 25 

122 MYRISTICACEAE Knema lenta Warb. เลือดควายใบเลก็ 2 

123 MYRISTICACEAE Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) 
Warb. 

เลือดควายใบใหญ ่ 5 

124 MYRISTICACEAE Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดมา้ 1 

125 MYRISTICACEAE Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดแรด 9 

126 COMBRETACEAE Terminalia calamansanay (Blanco) Rolfe สกุณ ี 1 

127 TETRAMELACEAE Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง 7 

128 EUPHORBIACEAE Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 11 

129 LAMIACEAE Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตนีเป็ด 1 

130 CRYPTERONIACEAE Crypteronia paniculata Blume สอม 1 

131 SIMAROUBACEAE Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 8 

132 FABACEAE Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 3 

133 LAURACEAE Phoebe paniculata (Nees) Nees สะทิบ 5 

134 MELIACEAE Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด 8 

135 ANNONACEAE Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ 16 

136 Apocynaceae Alstonia scholaris (L.) R. Br. สัตบรรณ 1 

137 RUTACEAE Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. G. 
Hartley 

สามง่าม 1 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชือ่พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ จำนวนต้นท่ีศกึษา 

138 PERACEAE Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

สำเภา 1 

139 MALVACEAE Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรอง 113 

140 LYTHRACEAE Lagerstroemia tomentosa C. Presl เสลาขาว 6 

141 FABACEAE Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 1 

142 SAPINDACEAE Harpullia cupanioides Roxb. หงอนไก่ดง 9 

143 ANNONACEAE Monoon membranifolium (J. Sinclair)  
B. Xue & R. M. K. Saunders 

หนังหนาดอกใหญ ่ 4 

144 CELASTRACEAE Gymnosporia marcanii Craib หนามแดง 1 

145 ROSACEAE Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên & 
Yakovlev 

หมักจุด 2 

146 RUBIACEAE Rothmannia wittii (Craib) Bremek. หมักมอ่ 5 

147 LAURACEAE Cryptocarya pallens Kosterm. หมากขีอ้้าย 1 

148 EUPHORBIACEAE Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. 
tanarius 

หลอเมก็ 1 

149 MYRTACEAE Syzygium pergamentaceum (King) 
Chantar. & J. Parn. 

หว้าใบใหญ่ 2 

150 MYRTACEAE Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex  
A. M. Cowan & Cowan 

หว้าหิน 3 

151 MYRISTICACEAE Knema globularia (Lam.) Warb. หัน 1 

152 FABACEAE Senegalia megaladena (Desv.) Maslin, 
Seigler & Ebinger var. indo-chinensis (I. C. 
Nielsen) Maslin, Seigler & Ebinger 

แหล 1 

153 LYTHRACEAE Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. อินทรชิต 19 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลสภาพภูมิอากาศในแปลงตัวอย่างถาวรพื ้นที ่ท ี ่ทำการศึกษาที ่ได ้จาก สถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และ
ความชื้นสัมพัทธ์ นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดอันตรภาคชั้น จำนวน 5 อันตรภาคชั้น จากนั้นนำมาหา
ความสัมพันธ์กับข้อมูลชีพลักษณ์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการทดสอบ (Chi – 
square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ตัวแปร (Weighted cases) ใช้วิธี Linear – by – Linear – 
association ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) อ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จาก ยุทธ (2555) 
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ผลและวิจารณ์ผล 

1. สภาพภูมิอากาศ 

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง โดยรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ
ศึกษาวิจัย พบว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมีค่า 152.79 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดมีค่า 31.66 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดมีค่า 25.15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส 
และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่า 75.06 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละปีมีปริมาณลดลง (ภาพที่ 13) ซึ่งปริมาณน้ำฝนมีความสำคัญทาง
อุตุนิยมวิทยาอย่างมาก หากปริมาณน้ำฝนที่ตกมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศและ
ความชื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (ภาพท่ี 14 - 17)  

 

 
 

ภาพที ่13  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 
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ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 

 

ภาพที่ 15  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายปี จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 
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ภาพที่ 16  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 
 

 

ภาพที่ 17  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 

ที่มา:  ปรับปรุงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 
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2. ชีพลักษณ์ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่าง
ถาวรป่าดิบชื้น ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง มีการติดตามลักษณะชีพลักษณ์
ของไม้ต้น 153 ชนิด จำนวน 1,511 ต้น (ตารางที่ 1) เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 49 เดือน โดยบันทึก
ชีพลักษณ์ของพรรณไม้ต้นทุกต้นที่ปรากฏในแปลงตัวอย่างถาวร โดยแบ่งลำดับขั้นของชีพลักษณ์ 
เป็น 9 ขั้น ได้แก่ ใบร่วง ผลิใบ ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกโรย ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก ในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ได้ทำการจัดกลุ่มข้อมูลชีพลักษณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลที่มีเป็น 3 กลุ่ม คือ ระยะ
ของใบ ดอก และผล โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกดอก และออกผล เป็นหลัก และ
นำมาหาความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test) โดยการถ่วง
น้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighted cases) ได้ผลการศึกษาดงันี้ 

2.1 ชีพลักษณ์และปริมาณน้ำฝน 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test) โดยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weighted cases) ทดสอบโดย Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% 
(p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 75 ชนิด ที่มีความสัมพันธ์กับระดับปริมาณน้ำฝน (ตารางที่ 2)  
ได้แก่ กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de 
Wilde) กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex 
A. W. Benn.) กระเบื้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa 
Lace) กอมขม (Picrasma javanica Blume) ก่อหม ี(Lithocarpus recurvatus Barnett) กะตังใบ 
(Leea indica (Burm. f.) Merr.) กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) กำจัดต้น (Zanthoxylum 
rhetsa (Roxb.) DC.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) 
ข้าวหลาม (Goniothalamus tenuifolius King) ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum Lour.) เข็มก้านสั้น 
(Ixora sp.) คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) คำแสด (Mallotus philippensis 
(Lam.) Müll. Arg.) ไคร้มันปลา (Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. var. arborescens 
(Blume) Chakrab. & M. Gangop.) งิ ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จิก (Barringtonia macrocarpa 
Hassk.) เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) ชมพู ่น ้ำ (Syzygium siamense  
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(Craib) Chantar. & J. Parn.) ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) ชุมแสง (Xanthophyllum 
lanceatum J. J. Sm) เชียด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia 
duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. 
crenata) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) ทังไข่ไก่ 
(Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) ทำมัง (Litsea elliptica Blume) นวลแป้ง (Cleistanthus 
tomentosus Hance) นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) เนียน (Diospyros 
diepenhorstii Miq.) เนื้อไก ่(Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) แน (Blumea balsamifera 
(L.) DC.) ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata) ปออีเก้ง (Pterocymbium 
tinctorium (Blanco) Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) ปืนนกไส้ 
(Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack 
var. caeruleum) พลองไข่ไก ่(Memecylon intermedium Blume) เพแก (Radermachera ignea 
(Kurz) Steenis) มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มะป่วน (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) 
มะพอก (Parinari anamensis Hance) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มะหาด (Artocarpus 
thailandicus C. C. Berg) มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มะฮังใหญ่ 
(Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg.) เม่าเขา (Antidesma velutinosum Blume) 
ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis Blume) ยางเหลือง 
(Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. K. Saunders) รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. 
f.) รักเขา (Semecarpus curtisii King) ละมุดสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. 
Lam) ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) 
เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) เลือดม้า (Knema globularia 
(Lam.) Warb.) เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) สมพง (Tetrameles nudiflora R. 
Br.) สล ัดป ีน ัง  (Mallotus sp.1) สะเดาป ่า (Ailanthus integrifolia Lam.) สะตอป่า (Parkia 
leiophylla Kurz) สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) 
W. Theob.) สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa C. 
Presl) โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) หนามแดง (Gymnosporia marcanii Craib) หลอเม็ก 
(Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. tanarius)  และหว ้ า ห ิ น  (Syzygium claviflorum 
(Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อปริมาณน้ำฝนใน
ระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 
241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.4 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.008 

กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) มีการร่วงหล่นของใบ 
การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.8 และมีระดับนัยสำคัญ
ที่ 0.000 

กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 
241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 81.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน การออกดอก และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

กระเบื ้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.013 

กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 362.37 - 483.15 มิลลิเมตร
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.018 

กอมขม (Picrasma javanica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 16.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.028 

ก่อหมี (Lithocarpus recurvatus Barnett) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.1 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 -
241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

กำจัดต้น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.050 

ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 241.58 - 362.36
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78
มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ข้าวหลาม (Goniothalamus tenuifolius King) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 241.58 - 362.36 มิลลิเมตร
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี ้ผ ึ ้ง (Micromelum falcatum Lour.) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 241.58 - 362.36 มิลลิเมตร
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ 
และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 11.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

คำแสด (Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.) มีการติดผล ที ่ระดับปร ิมาณ
น้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 13.8 และมีระดับนัยสำคัญ
ที่ 0.035 

ไคร้มันปลา (Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. var. arborescens 
(Blume) Chakrab. & M. Gangop.) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 362.37 - 483.15 มิลลิเมตร 
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ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.021 

งิ ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอกที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 37.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ชมพู่น้ำ (Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) มีการติดผล ที ่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.0 และมีระดับ
นัยสำคัญที ่0.000 

ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) มีการร่วงหล่นของใบ และการ 
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 16.3 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.9 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.001 

เชียด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.034 

ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. var. 
duperreana) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 29.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. crenata) มีการร่วงหล่นของใบ และการ 
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.4 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตร
ต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) มีการร่วงหล่นของใบ ที่
ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน การออกดอก และการติดผล ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อ โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 21.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ทังไข่ไก่ (Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.001 

ทำมัง (Litsea elliptica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 241.58 - 362.36 มิลลิเมตรต่อเดือน 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 19.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 57.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) มีการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.0 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.000 

เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เนื ้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล 
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 95.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolate) มีการร่วงหล่นของใบ ที่
ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.8 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) มีการออกดอก ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 241.58 - 362.36
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มีการออกดอก 
และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 80.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack var. caeruleum) มีการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.6 และมีระดับ
นัยสำคญัที่ 0.006 

พลองไข่ไก่ (Memecylon intermedium Blume) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.013 

เพแก (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.029 

มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78
มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะป่วน (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
31.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะพอก (Parinari anamensis Hance) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.9 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.016 

มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 12.2 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.000 
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มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มีการร่วงหล่นของใบ 
การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะฮังใหญ่ (Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg.) มีการร่วงหล่น 
ของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.029 

เม่าเขา (Antidesma velutinosum Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 25.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.001 

ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) มีการออกดอก และการติดผล  
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.0 และ 
มีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และ
การติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
23.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยางเหล ือง (Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. K. Saunders) ม ีการ 
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.4 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.005 

รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.2 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
241.58 - 362.36 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ละมุดสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam) มีการติดผล 
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.1 และ 
มีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร้อยละ 33.0 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.009 

เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล  
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
241.58 - 362.36 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.3 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน การออกดอก ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 362.37 - 483.15 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดม้า (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
241.58 - 362.36 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 90.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78
มิลลิเมตรต่อเดือน การออกดอก และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 
241.58 - 362.36 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.8  และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที ่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.9 และมีระดับ
นัยสำคัญที ่0.028 

สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) มีการออกดอก ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 
120.79 - 241.57 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อ
เดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) มีการออกดอก ที่ระดับปริมาณ
น้ำฝน 362.37 - 483.15 มิลลิเมตรต่อเดือน และการติดผล ที ่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) มีการออกดอก และการติดผล  
ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.3 และ 
มีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.3 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.000 

โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.4 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.031 

หนามแดง (Gymnosporia marcanii Craib) มีการติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 
120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.2 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. tanarius) มีการติดผล ที่ระดับ
ปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.0 และมีระดับ
นัยสำคัญที่ 0.001 

 หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) มีการ
ติดผล ที่ระดับปริมาณน้ำฝน 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.1 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 2  ชนิดพรรณไม้ที่ระดับปริมาณน้ำฝนมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชือ่พฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา 58.4 - 120.79 - 241.57 - 
Endocomia canarioides 
(King) W. J. de Wilde 

กรวยป่า 32.8 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 0.00 - 120.78 

Neolamarckia cadamba 
(Roxb.) Bosser 

กระทุ่มบก 81.2 0.00 - 120.78 - 120.79 - 241.57 

Irvingia malayana Oliv. ex A. 
W. Benn. 

กระบก 64.5 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 120.79 - 241.57 

Acronychia pedunculata (L.) 
Miq 

กระเบ้ืองถว้ย 45.5 - - 0.00 - 120.78 

Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษ ี 77.6 120.79 - 241.57 362.37 - 483.15 - 

Picrasma javanica Blume กอมขม 16.8 0.00 - 120.78 - 120.79 - 241.57 

Lithocarpus recurvatus 
Barnett 

ก่อหม ี 61.1 - - 0.00 - 120.78 

Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ 50.7 - - 120.79 - 241.57 

Licuala spinosa Thunb. กะพ้อ 31.5 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) 
DC. 

กำจัดตน้ 26.1 0.00 - 120.78 - - 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 35.3 0.00 - 120.78 241.58 - 362.36 0.00 - 120.78 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 57.8 - 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 

Goniothalamus tenuifolius 
King 

ข้าวหลาม 57.5 - 120.79 - 241.57 241.58 - 362.36 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 66.8 - - 0.00 - 120.78 

Ixora sp. เข็มก้านสัน้ 47.9 - - 241.58 - 362.36 

Xerospermum noronhianum 
(Blume) Blume 

คอแลน 11.6 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Mallotus philippensis (Lam.) 
Müll. Arg. 

คำแสด 13.8 - - 120.79 - 241.57 

Glochidion zeylanicum 
(Gaertn.) A. Juss. var. 
arborescens (Blume) 
Chakrab. & M. Gangop. 

ไคร้มันปลา 77.8 - 362.37 - 483.15 - 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 53.2 0.00 - 120.78 - - 

Barringtonia macrocarpa 
Hassk. 

จิก 37.0 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Carallia brachiata (Lour.) 
Merr. 

เฉียงพร้านางแอ 39.2 - - 0.00 - 120.78 

Syzygium siamense (Craib) 
Chantar. & J. Parn. 

ชมพู่น้ำ 42.0 - - 0.00 - 120.78 

Heritiera javanica (Blume) 
Kosterm. 

ชุมแพรก 16.3 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Xanthophyllum lanceatum 
J. J. Sm 

ชุมแสง 33.9 - - 0.00 - 120.78 

Cinnamomum iners Reinw. 
ex Blume 

เชียด 45.7 - - 0.00 - 120.78 

Lagerstroemia duperreana 
Pierre ex Gagnep. var. 
duperreana 

ตะแบกเปลือก
บาง 

29.3 0.00 - 120.78 - - 

Ardisia crenata Sims var. 
crenata 

ตาไก่ใบกว้าง 49.4 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 61.2 - - 0.00 - 120.78 

Aphanamixis polystachya 
(Wall.) R. Parker 

ตาเสือ 21.7 120.79 - 241.57 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Ternstroemia wallichiana 
(Griff.) Engl. 

ทังไข่ไก ่ 34.8 - - 0.00 - 120.78 

Litsea elliptica Blume ทำมัง 19.6 0.00 - 120.78 - 241.58 - 362.36 

Cleistanthus tomentosus 
Hance 

นวลแป้ง 57.4 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Cyathocalyx martabanicus 
Hook. f. & Thomson 

นางเลว 26.0 - - 0.00 - 120.78 

Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน 42.4 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 

Euonymus indicus B. Heyne 
ex Wall. 

เนื้อไก ่ 95.5 120.79 - 241.57 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน 48.8 - - 0.00 - 120.78 

Sterculia lanceolata Cav. 
var. lanceolata 

ปอผ่าสาม 27.8 0.00 - 120.78 - - 

Pterocymbium tinctorium 
(Blanco) Merr. 

ปออีเก้ง 39.7 0.00 - 120.78 - 120.79 - 241.57 

Goniothalamus giganteus 
Hook.f. & Thomson 

ปาหนัน 53.3 - 0.00 - 120.78 241.58 - 362.36 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 53 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ชือ่พฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Ternstroemia gymnanthera 
(Wight & Arn.) Bedd. 

ปืนนกไส ้ 80.4 - 120.79 - 241.57 120.79 - 241.57 

Memecylon caeruleum Jack 
var. caeruleum 

พลองขี้ควาย 24.6 - - 0.00 - 120.78 

Memecylon intermedium 
Blume 

พลองไข่ไก ่ 27.2 - - 0.00 - 120.78 

Radermachera ignea (Kurz) 
Steenis 

เพแก 57.2 - - 0.00 - 120.78 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ 43.7 0.00 - 120.78 - 120.79 - 241.57 

Mitrephora tomentosa Hook. 
f. & Thomson 

มะป่วน 31.1 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Parinari anamensis Hance มะพอก 22.9 - 0.00 - 120.78 - 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 12.2 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Artocarpus thailandicus C. C. 
Berg 

มะหาด 27.5 - - 0.00 - 120.78 

Artocarpus lacucha Roxb. ex 
Buch.-Ham. 

มะหาดใบเล็ก 31.4 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Macaranga gigantea (Rchb. f. 
& Zoll.) Müll. Arg. 

มะฮังใหญ ่ 47.9 0.00 - 120.78 - 120.79 - 241.57 

Antidesma velutinosum 
Blume 

เม่าเขา 25.4 0.00 - 120.78 - - 

Dipterocarpus costatus C. F. 
Gaertn. 

ยางปาย 52.0 - 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Dipterocarpus gracilis Blume ยางเสยีน 23.1 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Monoon jucundum (Pierre) B. 
Xue & R. M. K. Saunders 

ยางเหลอืง 46.4 - - 0.00 - 120.78 

Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง 48.2 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Semecarpus curtisii King รักเขา 34.0 241.58 - 362.36 - 0.00 - 120.78 

Madhuca floribunda (Pierre 
ex Dubard) H. J. Lam 

ละมุดสีบุนทา 36.1 - - 0.00 - 120.78 

Pterospermum diversifolium 
Blume 

ลำป้าง 33.0 - - 120.79 - 241.57 

Knema globularia (Lam.) 
Warb. 

เลือดควาย 46.3 0.00 - 120.78 241.58 - 362.36 0.00 - 120.78 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

จากตารางที่ 2 พบว่า ช่วงปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก และติดผล
ของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงปริมาณน้ำฝนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 - 120.78 มิลลิเมตรต่อเดือน และ
พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ เนื้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex 
Wall.) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 95.5 รองลงมา คือ เลือดม้า (Knema globularia (Lam.) Warb.) กระทุ่มบก 
(Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) และปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & 
Arn.) Bedd.) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 90.3 81.2 และ 80.4 ตามลำดับ ดังภาพที่ 18 และภาพท่ี 19 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (มิลลิเมตรต่อเดือน) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Knema furfuracea (Hook. f. & 
Thomson) Warb. 

เลือดควายใบใหญ ่ 66.0 120.79 - 241.57 362.37 - 483.15 0.00 - 120.78 

Knema globularia (Lam.) 
Warb. 

เลือดมา้ 90.3 - 241.58 - 362.36 0.00 - 120.78 

Knema globularia (Lam.) 
Warb. 

เลือดแรด 24.5 - - 0.00 - 120.78 

Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง 38.3 0.00 - 120.78 - - 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 39.2 0.00 - 120.78 120.79 - 241.57 120.79 - 241.57 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 23.8 241.58 - 362.36 - 0.00 - 120.78 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 36.9 0.00 - 120.78 - 0.00 - 120.78 

Phoebe paniculata (Nees) 
Nees 

สะทิบ 23.3 - 120.79 - 241.57 0.00 - 120.78 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. 
Theob. 

สังเครยีด 48.3 - 362.37 - 483.15 0.00 - 120.78 

Pseuduvaria rugosa (Blume) 
Merr. 

สังหยูดำ 57.3 - 0.00 - 120.78 0.00 - 120.78 

Lagerstroemia tomentosa C. 
Presl 

เสลาขาว 24.3 0.00 - 120.78 - - 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 27.4 - - 0.00 - 120.78 

Gymnosporia marcanii Craib หนามแดง 52.2 - - 0.00 - 120.78 

Macaranga tanarius (L.) 
Müll. Arg. var. tanarius 

หลอเมก็ 31.0 - - 0.00 - 120.78 

Syzygium claviflorum (Roxb.) 
Wall. ex A. M. Cowan & 
Cowan 

หว้าหิน 40.1 - - 0.00 - 120.78 
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ภาพที่ 18  ระดับปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก การติดผลของพรรณไม้ 
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ภาพที่ 19  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดกับปริมาณน้ำฝน 
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2.2 ชีพลักษณ์และอุณหภูมิสูงสุด 

การทดสอบไคสแควร ์ (Chi - square test) โดยการถ่วงน ้ำหนักค่าความถี ่ของต ัวแปร 
(Weighted cases) ทดสอบโดย Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% 
(p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 70 ชนิด (ตารางที่ 3) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุด ได้แก่ 
กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) 
กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. 
Benn.) กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson) กล้วยฤาษี (Diospyros 
glandulosa Lace) กอมขม (Picrasma javanica Blume) กะต ังใบ (Leea indica (Burm. f.) 
Merr.) กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ข้าวสาร (Maesa 
permollis Kurz) ข้าวหลาม (Goniothalamus tenuifolius King) ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum 
Lour.) คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) คำแสด (Mallotus philippensis 
(Lam.) Müll. Arg.) ไคร้มันปลา (Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. var. arborescens 
(Blume) Chakrab. & M. Gangop.) งิ ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จิก (Barringtonia macrocarpa 
Hassk.) ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. 
J. Sm) เชียด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) ตะแบก (Lagerstroemia floribunda 
Jack var. cuspidata C. B. Clarke) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya 
(Wall.) R. Parker) ทำมัง (Litsea elliptica Blume) นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. 
& Thomson) เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) เนื้อไก ่(Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) 
แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) 
ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus giganteus 
Hook.f. & Thomson) ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) พญารากดำ 
(Diospyros defectrix H. R. Fletcher) มะเดื่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex King) 
มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มะเดื่อผูก (Ficus variegata Blume) มะปริง (Bouea oppositifolia 
(Roxb.) Meisn.) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มะหาด (Artocarpus thailandicus C. 
C. Berg) มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) เม่าขน (Antidesma 
montanum Blume) เม่าใบหนา (Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn.) ยมหอม (Toona 
ciliata M. Roem.) ยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) ย่ามควาย 
(Diplospora malaccensis Hook. f.) รักขี้หมู (Semecarpus albescens Kurz) รักเขา (Semecarpus 
curtisii King) ละมดุสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam) ลางสาดเขา  
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(Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) ลำป ้ าง (Pterospermum diversifolium 
Blume) ลิ้นจี่ป่า (Litchi chinensis Sonn.) เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) สมพง 
(Tetrameles nudiflora R. Br.) สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia 
Lam.) สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) 
สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) สามง่าม (Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) 
T. G. Hartley) สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) สำรอง (Scaphium 
affine (Mast.) Pierre) เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) โสกเขา (Saraca declinata 
(Jack) Miq.) หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides Roxb.) หนังหนาดอกใหญ่ (Monoon 
membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders) หนามแดง (Gymnosporia marcanii 
Craib) หมักจุด (Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên & Yakovlev) หลอเม็ก (Macaranga 
tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) และหว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex 
A. M. Cowan & Cowan) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงสุดในระดับที่แตกต่างกัน 
ดังนี้ 

กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.6 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) มีการร่วงหล่นของใบ ที่
อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 30.15 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
38.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.9 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.7 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson) มีการออกดอก ที่
อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 17.7 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.041 
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กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 33.19 - 
34.19 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 71.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กอมขม (Picrasma javanica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 
33.18 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.013 

กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 
31.17 - 32.17องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล  
ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.0 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.001 

ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) มีการออกดอก ที ่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18  
องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์
ทีร่้อยละ 54.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ข้าวหลาม (Goniothalamus tenuifolius King) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ขี ้ผึ ้ง (Micromelum falcatum Lour.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 18.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

คำแสด (Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 
31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดบัความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 16.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.044 
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ไคร้มันปลา (Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. var. arborescens 
(Blume) Chakrab. & M. Gangop.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.1 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.001 

งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 

จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล  
ที่อุณหภูมิสูงสุด31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.3 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.016 

ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.022 

เชียด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 
31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 68.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.030 

ตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata C. B. Clarke) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 33.19 - 34.19 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.005 

ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดบัความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.041 

ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) มีการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
21.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ทำมัง (Litsea elliptica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 
31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 16.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.033 
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นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติด
ผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.8 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

เนื้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด
33.19 - 34.19 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส และการ
ติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 81.3 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่
อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.9 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) มีการออกดอก และการ
ติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.6 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.001 

ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มีการออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
66.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พญารากดำ (Diospyros defectrix H. R. Fletcher) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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มะเดื ่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex King) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิ
สูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.001 

มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.3 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเดื่อผูก (Ficus variegata Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 21.4 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที ่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 30.15  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เม่าขน (Antidesma montanum Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.012 

เม่าใบหนา (Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.028 

ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 
30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 15.5 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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ยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.2 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ย่ามควาย (Diplospora malaccensis Hook. f.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 80.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

รักขี้หมู (Semecarpus albescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 
31.16 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.008 

รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 
องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 30.15 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 73.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ละมุดสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam) มีการติดผล 
ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 30.15 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.3 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ลางสาดเขา (Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 
33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 21.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลิ้นจี่ป่า (Litchi chinensis Sonn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
28.6และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 
31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.020 
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สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส 
การออกดอก ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 
33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 30.15 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 
องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 40.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) มีการออกดอก และการติดผลที่
อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.5 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) มีการออกดอก และการติดผลที่
อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

สามง่าม (Melicope lunu - ankenda (Gaertn.) T. G. Hartley) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.1 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.003 

สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
สูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 90.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 
32.17 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 32.18 - 33.18 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 15.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 
30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.038 

โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.4 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.003 

หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผลที่
อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.2 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

หนังหนาดอกใหญ่ (Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders) 
มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
26.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.014 

หนามแดง (Gymnosporia marcanii Craib) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิสูงสุด 29.15 - 
30.15 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 89.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

หมักจุด (Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên & Yakovlev) มีการร่วงหล่น
ของใบ ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 19.7 และ
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.049 

หลอเม ็ก  (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) ม ีการต ิดผล ที่
อุณหภูมิสูงสุด 30.16 - 31.16 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.6 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) มีการ
ติดผล ที่อุณหภูมิสูงสุด 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.1 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 3  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิสูงสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 
 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิสูงสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา 34.6 - 31.17 - 32.17 - 

Endocomia canarioides (King) W. J. 
de Wilde 

กรวยป่า 38.9 29.15 - 30.15 31.17 - 32.17 32.18 - 33.18 

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า 43.9 30.16 - 31.16 30.16 - 31.16 32.18 - 33.18 

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. 
Benn. 

กระบก 46.7 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 32.18 - 33.18 

Hydnocarpus castanea Hook. f. & 
Thomson 

กระเบาใหญ ่ 17.7 - 32.18 - 33.18 - 

Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษ ี 71.5 33.19 - 34.19 30.16 - 31.16 - 

Picrasma javanica Blume กอมขม 22.9 32.18 - 33.18 - 31.17 - 32.17 

Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ 49.7 - - 31.17 - 32.17 

Licuala spinosa Thunb. กะพ้อ 34.1 31.17 - 32.17 - 31.17 - 32.17 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 48.0 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 54.4 - 32.18 - 33.18 31.17 - 32.17 

Goniothalamus tenuifolius King ข้าวหลาม 47.4 - 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 51.2 - - 32.18 - 33.18 

Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume 

คอแลน 18.3 31.17 - 32.17 - 30.16 - 31.16 

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. 
Arg. 

คำแสด 16.9 - - 31.17 - 32.17 

Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. 
Juss. var. arborescens (Blume) 
Chakrab. & M. Gangop. 

ไคร้มันปลา 56.1 - 30.16 - 31.16 - 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 33.4 31.17 - 32.17 - - 

Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก 41.1 30.16 - 31.16 30.16 - 31.16 32.18 - 33.18 

Heritiera javanica (Blume) Kosterm. ชุมแพรก 23.3 31.17 - 32.17 - 31.17 - 32.17 

Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm ชุมแสง 47.0 - - 31.17 - 32.17 

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume เชียด 68.8 - - 30.16 - 31.16 

Lagerstroemia floribunda Jack var. 
cuspidata C. B. Clarke 

ตะแบก 49.0 30.16 - 31.16 33.19 - 34.19 33.19 - 34.19 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 63.6 - - 30.16 - 31.16 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิสูงสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. 
Parker 

ตาเสอื 21.9 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Litsea elliptica Blume ทำมัง 16.8 31.17 - 32.17 - 31.17 - 32.17 

Cyathocalyx martabanicus Hook. f. 
& Thomson 

นางเลว 33.9 - - 30.16 - 31.16 

Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน 43.8 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Euonymus indicus B. Heyne ex 
Wall. 

เนื้อไก ่ 81.3 33.19 - 34.19 32.18 - 33.18 31.17 - 32.17 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน 61.3 - - 30.16 - 31.16 

Sterculia lanceolata Cav. var. 
lanceolata 

ปอผ่าสาม 23.9 31.17 - 32.17 - - 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
Merr. 

ปออีเก้ง 33.2 31.17 - 32.17 - 32.18 - 33.18 

Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson 

ปาหนัน 38.6 - 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Ternstroemia gymnanthera (Wight 
& Arn.) Bedd. 

ปืนนกไส ้ 66.1 - 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Diospyros defectrix H. R. Fletcher พญารากดำ 43.7 - - 31.17 - 32.17 

Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) 
Wall. ex King 

มะเดือ่ 58.2 - - 30.16 - 31.16 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ 26.3 32.18 - 33.18 - 31.17 - 32.17 

Ficus variegata Blume มะเดือ่ผูก 53.1 - - 31.17 - 32.17 

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง 41.2 - - 31.17 - 32.17 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 21.4 31.17 - 32.17 - 30.16 - 31.16 

Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด 34.6 - - 31.17 - 32.17 

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-
Ham. 

มะหาดใบเล็ก 31.3 31.17 - 32.17 - 29.15 - 30.15 

Antidesma montanum Blume เม่าขน 36.4 32.18 - 33.18 31.17 - 32.17 32.18 - 33.18 

Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. 
Parn. 

เม่าใบหนา 39.2 - - 31.17 - 32.17 

Toona ciliata M. Roem. ยมหอม 15.5 30.16 - 31.16 - 30.16 - 31.16 

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

ยางโอน 22.2 - - 31.17 - 32.17 

Diplospora malaccensis Hook. f. ย่ามควาย 80.5 - - 31.17 - 32.17 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิสูงสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Semecarpus albescens Kurz รักขี้หม ู 48.8 30.16 - 31.16 - 31.17 - 32.17 

Semecarpus curtisii King รักเขา 73.8 31.17 - 32.17 - 29.15 - 30.15 

Madhuca floribunda (Pierre ex 
Dubard) H. J. Lam 

ละมุดสีบุนทา 67.3 - - 29.15 - 30.15 

Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. 
Sahni & Bennet 

ลางสาดเขา 23.8 31.17 - 32.17 - 32.18 - 33.18 

Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง 21.8 - - 31.17 - 32.17 

Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี่ป่า 36.1 - - 31.17 - 32.17 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย 28.6 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง 24.2 30.16 - 31.16 - - 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 52.1 30.16 - 31.16 31.17 - 32.17 32.18 - 33.18 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 47.9 31.17 - 32.17 - 29.15 - 30.15 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 40.5 31.17 - 32.17 - 32.18 - 33.18 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด 35.5 - 30.16 - 31.16 30.16 - 31.16 

Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ 39.8 - 31.17 - 32.17 31.17 - 32.17 

Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. 
G. Hartley 

สามง่าม 45.1 32.18 - 33.18 - - 

Chaetocarpus castanocarpus 
(Roxb.) Thwaites 

สำเภา 90.6 - - 31.17 - 32.17 

Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรอง 15.2 31.17 - 32.17 - 32.18 - 33.18 

Lagerstroemia tomentosa C. Presl เสลาขาว 22.5 30.16 - 31.16 - - 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 46.4 - - 30.16 - 31.16 

Harpullia cupanioides Roxb. หงอนไก่ดง 28.2 31.17 - 32.17 - 31.17 - 32.17 

Monoon membranifolium (J. 
Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders 

หนังหนาดอกใหญ ่ 26.7 31.17 - 32.17 - - 

Gymnosporia marcanii Craib หนามแดง 89.2 - - 29.15 - 30.15 

Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. 
Nguyên & Yakovlev 

หมักจุด 19.7 31.17 - 32.17 - - 

Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. 
var. tanarius 

หลอเมก็ 61.6 - - 30.16 - 31.16 

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. 
ex A. M. Cowan & Cowan 

หว้าหิน 57.1 - - 31.17 - 32.17 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ
ติดผล ของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 31.17 - 32.17 องศาเซลเซียส 
และพรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุดมีมากที่สุด คือ สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus 
(Roxb.) Thwaites) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 90.6 รองลงมา คือ หนามแดง (Gymnosporia marcanii 
Craib) เนื้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) ย่ามควาย (Diplospora malaccensis Hook. 
f.) และรักเขา (Semecarpus curtisii King) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 89.2 81.3 80.5 และ 73.8 ตามลำดับ 
(ภาพที่ 20 และภาพที่ 21) กล่าวคือ หากอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไปจะทำให้มีผลต่อชีพลักษณ์ของพรรณไม้ 
เนื่องจากสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นต้องการปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอและมีความชื้นในดิน  หากอุณหภูมิ
สูงขึ้น ต้นไม้มีการคายน้ำมากข้ึนทำให้ไม่สามารถเติบโตได ้

ภาพที่ 20  ระดับอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก การติดผล ของพรรณไม้ 
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ภาพที่ 21  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดกับอุณหภูมิสูงสุด 
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2.3 ชีพลักษณ์และอุณหภูมิต่ำสุด 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test) โดยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี ่ของตัวแปร 
(Weighted cases) ทดสอบโดย Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% 
(p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 75 ชนิด (ตารางที่ 4) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ำสุด ได้แก่ 
กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.)
กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex 
A. W. Benn.) กระเบื้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) กอมขม (Picrasma javanica 
Blume) ก ่อหมี (Lithocarpus recurvatus Barnett) กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.)
ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ขันทองพยาบาท (Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.)
ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum Lour.) เข็มก้านสั้น (Ixora sp.)
คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) งิ ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จิก 
(Barringtonia macrocarpa Hassk.) เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) ชมพู ่น้ำ 
(Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) ช ุ ม แพรก  (Heritiera javanica (Blume) 
Kosterm.) ช ุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm) ตาไก่ใบกว ้าง (Ardisia crenata 
Sims var. Crenata) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. 
Parker) ท ังไข ่ไก่  (Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) ทำมัง (Litsea elliptica Blume) 
นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) นางเลวน้อย (Cyathocalyx harmandii (Finet & 
Gagnep.) R. J. Wang & R. M. K. Saunders) เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) เนื้อไก ่(Euonymus 
indicus B. Heyne ex Wall.) แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata 
Cav. var. Lanceolata) ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus 
giganteus Hook.f. & Thomson) ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) 
พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack var. Caeruleum) พลองไข่ไก ่(Memecylon intermedium 
Blume) โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) มะเดื่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) 
Wall. ex King) มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มะป่วน 
(Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มะไฟป ่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มะหาด 
(Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - 
Ham.) เม่าขน (Antidesma montanum Blume) เม่าเขา (Antidesma velutinosum Blume) 
เม่าใบหนา (Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) 
ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis Blume) 
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ยางเหลือง (Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. K. Saunders) ยางโอน (Monoon viride 
(Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) รักขี้หม ู(Semecarpus 
albescens Kurz) รักเขา (Semecarpus curtisii King) ลางสาดเขา (Lansium parasiticum 
(Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) ลิ้นจี่ป่า (Litchi 
chinensis Sonn.) เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) เลือดควายใบใหญ่ (Knema 
furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) สลัด
ปีนัง (Mallotus sp.1) สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) 
สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) 
สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) สามง่าม (Melicope lunu - ankenda (Gaertn.) 
T. G. Hartley) สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) สำรอง (Scaphium 
affine (Mast.) Pierre) โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides 
Roxb.) หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. 
var. Tanarius) หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) เป็นต้น 
ซ่ึงแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่ออุณหภมิูต่ำสุดในระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.16 - 28.02
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.3 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล  
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
62.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระเบื ้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 
26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 73 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

กอมขม (Picrasma javanica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 19.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ก่อหมี (Lithocarpus recurvatus Barnett) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.5 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 20.39 - 
22.29 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล  
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.2 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.004 

ขันทองพยาบาท (Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 15.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.012 

ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ขี้ผึ ้ง (Micromelum falcatum Lour.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.0 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.008 

คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 17.6
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.0 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.002 
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จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ชมพู่น้ำ (Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.430 

ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 
26.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.030 

ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. Crenata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 71.3 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล 
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ทังไข่ไก่ (Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 
24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.130 

ทำมัง (Litsea elliptica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

นางเลวน้อย (Cyathocalyx harmandii (Finet & Gagnep.) R. J. Wang & R. M. 
K. Saunders) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 22.3 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.007 

เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เนื้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
59.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.011 

แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.9 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.4 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.001 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มีการออกดอก และ
การติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 70.7 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack var. Caeruleum) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

พลองไข่ไก่ (Memecylon intermedium Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.027 

โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.3 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

มะเดื ่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex King) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 29.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะป่วน (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 
26.11 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 13.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 18.48 - 20.38  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 30.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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เม่าขน (Antidesma montanum Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ 
ติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.3 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เม่าเขา (Antidesma velutinosum Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิต่ำสุด
26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 18.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.023 

เม่าใบหนา (Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
18.48 - 20.38 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 
22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 18.48 - 20.38 องศาเซลเซียส โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.012 

ยางเหลือง (Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. K. Saunders) มีการติดผล 
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.1 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 29.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที ่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 18.48 - 20.38 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.007 
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รักขี้หมู (Semecarpus albescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 
26.11 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 18.48 - 20.38 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลางสาดเขา (Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 17.6 และมีระดบันัยสำคัญท่ี 0.000 

ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 19.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลิ้นจี่ป่า (Litchi chinensis Sonn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 25.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
45.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) มีการร่วง
หล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 
28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.4 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.000 

สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.0 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.6 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 
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สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.7 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผลที่อุณหภูมิต่ำสุด 
26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.004 

สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) มีการออกดอก และการติดผล  
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.6 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.3 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

สามง่าม (Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. G. Hartley) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.005 

สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 
26.11 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 12.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 24.20
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.3 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.008 
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หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22.30 - 
24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิต่ำสุด
22.30 - 24.20 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 30.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
ต่ำสุด 26.12 - 28.02 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) มีการ
ติดผล ที่อุณหภูมิต่ำสุด 24.21 - 26.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.2 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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ตารางท่ี 4  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิต่ำสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา 50.3 - 26.12 - 28.02 - 

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า 54.5 26.12 - 28.02 24.21 - 26.11 26.12 - 28.02 

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser กระทุ่มบก 60.8 24.21 - 26.11 - 26.12 - 28.02 

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. กระบก 62.2 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Acronychia pedunculata (L.) Miq กระเบ้ืองถว้ย 45.3 - - 26.12 - 28.02 

Picrasma javanica Blume กอมขม 19.6 26.12 - 28.02 - 22.30 - 24.20 

Lithocarpus recurvatus Barnett ก่อหม ี 55.1 - - 22.30 - 24.20 

Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ 40.5 - - 26.12 - 28.02 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 57.2 20.39 - 22.29 26.12 - 28.02 22.30 - 24.20 

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท 15.1 - - 26.12 - 28.02 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 62.4 - 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 66.0 - - 26.12 - 28.02 

Ixora sp. เข็มก้านสัน้ 39.3 - - 22.30 - 24.20 

Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume 

คอแลน 17.6 26.12 - 28.02 - 26.12 - 28.02 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 47.0 22.30 - 24.20 - - 

Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก 31.6 24.21 - 26.11 24.21 - 26.11 26.12 - 28.02 

Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ 60.4 - - 22.30 - 24.20 

Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. 
Parn. 

ชมพู่น้ำ 64.9 - - 22.30 - 24.20 

Heritiera javanica (Blume) Kosterm. ชุมแพรก 24.1 22.30 - 24.20 - 24.21 - 26.11 

Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm ชุมแสง 42.8 - - 24.21 - 26.11 

Ardisia crenata Sims var. crenata ตาไก่ใบกว้าง 71.3 26.12 - 28.02 - 22.30 - 24.20 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 70.0 - - 22.30 - 24.20 

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. 
Parker 

ตาเสือ 24.1 26.12 - 28.02 24.21 - 26.11 26.12 - 28.02 

Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl. ทังไข่ไก ่ 52.4 - - 24.21 - 26.11 

Litsea elliptica Blume ทำมัง 28.8 22.30 - 24.20 - 22.30 - 24.20 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Cleistanthus tomentosus Hance นวลแป้ง 56.5 22.30 - 24.20 24.21 - 26.11 22.30 - 24.20 

Cyathocalyx harmandii (Finet & 
Gagnep.) R. J. Wang & R. M. K. Saunders 

นางเลวน้อย 22.3 - - 26.12 - 28.02 

Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน 51.4 22.30 - 24.20 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Euonymus indicus B. Heyne ex Wall. เนื้อไก ่ 59.0 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน 51.9 - - 26.12 - 28.02 

Sterculia lanceolata Cav. var. 
lanceolata 

ปอผ่าสาม 26.4 22.30 - 24.20 - - 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเก้ง 38.5 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson 

ปาหนัน 41.5 - 26.12 - 28.02 24.21 - 26.11 

Ternstroemia gymnanthera (Wight & 
Arn.) Bedd. 

ปืนนกไส ้ 70.7 - 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Memecylon caeruleum Jack var. 
caeruleum 

พลองขี้ควาย 45.9 - - 22.30 - 24.20 

Memecylon intermedium Blume พลองไข่ไก ่ 24.4 - - 26.12 - 28.02 

Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย 44.3 - - 26.12 - 28.02 

Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex 
King 

มะเดือ่ 55.4 - - 24.21 - 26.11 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้อง
ดิน 

29.6 26.12 - 28.02 - 26.12 - 28.02 

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง 41.3 - - 26.12 - 28.02 

Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

มะป่วน 28.8 26.12 - 28.02 - 22.30 - 24.20 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 13.7 24.21 - 26.11 - 26.12 - 28.02 

Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด 32.4 - - 22.30 - 24.20 

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-
Ham. 

มะหาดใบเล็ก 30.8 26.12 - 28.02 - 18.48 - 20.38 

Antidesma montanum Blume เม่าขน 23.3 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Antidesma velutinosum Blume เม่าเขา 18.9 26.12 - 28.02 - - 

Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. 
Parn. 

เม่าใบหนา 47.5 - - 26.12 - 28.02 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 83 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Toona ciliata M. Roem. ยมหอม 22.6 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn. ยางปาย 73.1 - 18.48 - 20.38 26.12 - 28.02 
Dipterocarpus gracilis Blume ยางเสยีน 28.7 22.30 - 24.20 18.48 - 20.38 22.30 - 24.20 

Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. 
M. K. Saunders 

ยางเหลอืง 41.1 - - 26.12 - 28.02 

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

ยางโอน 29.5 - - 26.12 - 28.02 

Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง 54.1 22.30 - 24.20 18.48 - 20.38 22.30 - 24.20 

Semecarpus albescens Kurz รักขี้หม ู 35.6 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Semecarpus curtisii King รักเขา 72.7 24.21 - 26.11 - 18.48 - 20.38 

Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. 
Sahni & Bennet 

ลางสาดเขา 17.6 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง 19.1 - - 26.12 - 28.02 

Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี่ป่า 25.0 - - 22.30 - 24.20 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย 45.3 22.30 - 24.20 22.30 - 24.20 22.30 - 24.20 

Knema furfuracea (Hook. f. & 
Thomson) Warb. 

เลือดควายใบ
ใหญ่ 

47.8 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 22.30 - 24.20 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดแรด 40.4 - - 26.12 - 28.02 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 47.6 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 26.12 - 28.02 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 34.7 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 40.7 26.12 - 28.02 - 26.12 - 28.02 

Phoebe paniculata (Nees) Nees สะทิบ 31.7 - 22.30 - 24.20 26.12 - 28.02 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด 36.6 - 24.21 - 26.11 24.21 - 26.11 

Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ 48.3 - 22.30 - 24.20 22.30 - 24.20 

Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. G. 
Hartley 

สามง่าม 32.8 26.12 - 28.02 - - 

Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

สำเภา 64.7 - - 22.30 - 24.20 

Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรอง 12.1 24.21 - 26.11 - 26.12 - 28.02 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ำสุดท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 39.3 - - 22.30 - 24.20 

Harpullia cupanioides Roxb. หงอนไก่ดง 31.0 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Rothmannia wittii (Craib) Bremek. หมักมอ่ 30.6 22.30 - 24.20 - 26.12 - 28.02 

Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. 
tanarius 

หลอเมก็ 51.5 - - 26.12 - 28.02 

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. 
M. Cowan & Cowan 

หว้าหิน 51.2 - - 24.21 - 26.11 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าช่วงอุณหภูมิต่ำสุดในระหว่าง 18.48 – 20.38 และ 20.39 – 22.29 
องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อการร่วงของใบ แต่การออกดอก และการติดผล มีผลต่อชีพลักษณ์เพียง
เล็กน้อย แตเ่มื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 22.30 – 28.02 องศาเซลเซียส จึงทำให้มีผลต่อชีพลักษณ์
ของต้นไม้สูง พรรณไม้จึงมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ำสุดมีมากที่สุด คือ ยางปาย (Dipterocarpus 
costatus C. F. Gaertn.) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ รักเขา (Semecarpus curtisii 
King) ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. crenata) ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera 
(Wight & Arn.) Bedd.) และตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 72.7 71.3 70.7 และ 
70.0 ตามลำดับ (ภาพท่ี 22 และภาพท่ี 23) 

 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 85 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

ภาพที่ 22  ระดับอุณหภูมิต่ำสุดที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก การออกผล ของพรรณไม้ 
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ภาพที่ 23  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดกับอุณหภูมิต่ำสุด 
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2.4 ชีพลักษณ์และอุณหภูมิเฉลี่ย 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test) โดยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(Weighted cases) ทดสอบโดย Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% 
(p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 74 ชนิด (ตารางที่ 5) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ย ได้แก่ 
กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) 
กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba 
(Roxb.) Bosser) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus 
castanea Hook. f. & Thomson) กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) กอมขม (Picrasma 
javanica Blume) ก่อหมี (Lithocarpus recurvatus Barnett) กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) 
Merr.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) ขี้ผึ้ง (Micromelum 
falcatum Lour.) เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) 
ง ิ ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จ ิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) เฉียงพร ้านางแอ (Carallia 
brachiata (Lour.) Merr.) ชมพู่น้ำ (Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) ตะแบก 
(Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata C. B. Clarke) ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata 
Sims var. Crenata) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) 
ทำมัง (Litsea elliptica Blume) นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) นางเลวน้อย (Cyathocalyx 
harmandii (Finet & Gagnep.) R. J. Wang & R. M. K. Saunders) เนียน (Diospyros diepenhorstii 
Miq.) แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) 
ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson) ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) โพบาย (Balakata baccata 
(Roxb.) Esser) มะเดื ่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex King) มะเดื ่อปล ้องด ิน (Ficus 
sp.2) มะเดื่อผูก (Ficus variegata Blume) มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มะป่วน 
(Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มะพอก (Parinari anamensis Hance) ม ะ ไฟป่ า 
(Baccaurea ramiflora Lour.) มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มะหาดใบเล็ก 
(Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มะฮังใหญ ่(Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) 
Müll. Arg.) เม่าขน (Antidesma montanum Blume) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) ยาง
ปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) ยางเหลือง (Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & 
R. M. K. Saunders) ยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) รงใบกว้าง (Garcinia 
hanburyi Hook. f.) รักขี้หม ู(Semecarpus albescens Kurz) รักเขา (Semecarpus curtisii King) ละมุด 
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สีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam) ลางสาดเขา (Lansium parasiticum 
(Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) ล ิ ้นจี ่ป ่า (Litchi 
chinensis Sonn.) เล ือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) เล ือดควายใบใหญ่ (Knema 
furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) เล ือดม้า (Knema globularia (Lam.) Warb.) สมพง 
(Tetrameles nudiflora R. Br.) สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia 
Lam.) สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) สังเครียด 
(Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) 
สามง่าม (Melicope lunu - ankenda (Gaertn.) T. G. Hartley) สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus 
(Roxb.) Thwaites) สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) 
หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides Roxb.) หน ังหนาดอกใหญ่  (Monoon membranifolium (J. 
Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders) หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) หลอเม็ก 
(Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) และหว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) 
Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) เป็นต้น ซ่ึงแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิเฉลี่ยในระดับท่ี
แตกต่างกัน ดังนี้ 

กรมเขา (Aporosa nigricans Hook. f.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.3 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.000 

กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.009 

กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) มีการร่วงหล่นของใบ และการ 
ติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.6 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 21.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.008 

กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 
30.66 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.050 

กอมขม (Picrasma javanica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ก่อหมี (Lithocarpus recurvatus Barnett) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 37.8 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.005 

ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.15 - 
26.52 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย  27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.2 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) มีการออกดอก ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 29.29 - 30.66  
องศาเซลเซียส และการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้ผึ ้ง (Micromelum falcatum Lour.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 80.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.011 

คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ  
และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
19.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ชมพู่น้ำ (Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 
0.000 

ตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata C. B. Clarke) มีการร่วง
หล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.6 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.003 

ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. Crenata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 

ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.2 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) มีการร่วงหล่นของใบ การ
ออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 21.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ทำมัง (Litsea elliptica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 
องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 22.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่
อุณหภูมิเฉลี ่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

นางเลวน้อย (Cyathocalyx harmandii (Finet & Gagnep.) R. J. Wang & R. M. K. 
Saunders) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 53.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 
30.66 องศาเซลเซียส การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส 
การติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.3
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ และการ
ติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.3 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) มีการออกดอก และการ
ติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.7 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.021 

ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มีการออกดอก ที่
อุณหภูมิเฉลี ่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส และการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 
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มะเดื ่อ (Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex King) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเดื ่อผูก (Ficus variegata Blume) มีการติดผล ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 29.28  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 54.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะป่วน (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.044 

มะพอก (Parinari anamensis Hance) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.1 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.047 

มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.77 - 25.14  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะฮังใหญ่ (Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.15 - 26.52 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28  
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.010 
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เม่าขน (Antidesma montanum Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส และการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 22.4 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.77 - 
25.14 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.003 

ยางเหลือง (Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. K. Saunders) มีการติดผล 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.3 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 20.1 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 
27.90 องศาเซลเซียส การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย  23.77 - 25.14 องศาเซลเซียส และการติดผล  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

รักขี้หมู (Semecarpus albescens Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 
27.90 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.77 - 25.14 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 94.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ละมุดสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam)  มีการติดผล 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.77 - 25.14 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.8 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ลางสาดเขา (Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 18.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ลิ้นจี่ป่า (Litchi chinensis Sonn.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
37.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) มีการร่วง
หล่นของใบ การออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดม้า (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 73.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.034 

สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 25.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 
27.90 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.012 

สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) มีการออกดอก และการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.6 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) มีการออกดอก ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 
27.90 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สามง่าม (Melicope lunu - ankenda (Gaertn.) T. G. Hartley) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.5 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.004 

สำเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.53 - 27.90 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 69.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.003 

สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 
29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 18.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) มีการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26.53 - 27.90 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.1 และมีระดับนัยสำคัญที่  0.020 

หงอนไก่ดง (Harpullia cupanioides Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่อุณหภูมิเฉลี่ย
27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส และการติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 29.29 - 30.66 องศาเซลเซียส โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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หนังหนาดอกใหญ่ (Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. 
Saunders) มีการร่วงหล่นของใบ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 23.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.016 

หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.7 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.001 

หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) มีการติดผล ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.5 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที่ 0.000 

หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) มีการ
ติดผล ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 - 29.28 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.7 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 
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ตารางท่ี 5  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา 57.3 - 27.91 - 29.28 - 

Endocomia canarioides (King) W. J. 
de Wilde 

กรวยป่า 38.9 26.53 - 27.90 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า 46.8 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 

Neolamarckia cadamba (Roxb.) 
Bosser 

กระทุ่มบก 48.6 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. 
Benn. 

กระบก 60.9 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 

Hydnocarpus castanea Hook. f. & 
Thomson 

กระเบาใหญ ่ 21.5 - 29.29 - 30.66 - 

Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษ ี 38.6 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 - 

Picrasma javanica Blume กอมขม 27.5 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Lithocarpus recurvatus Barnett ก่อหม ี 50.8 - - 26.53 - 27.90 

Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ 37.8 - - 27.91 - 29.28 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 61.2 25.15 - 26.52 27.91 - 29.28 26.53 - 27.90 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 48.2 - 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 80.0 - - 27.91 - 29.28 

Ixora sp. เข็มก้านสัน้ 53.6 - - 26.53 - 27.90 

Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume 

คอแลน 19.3 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 50.7 27.91 - 29.28 - - 

Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก 45.8 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 

Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ 53.3 - - 27.91 - 29.28 

Syzygium siamense (Craib) Chantar. 
& J. Parn. 

ชมพู่น้ำ 67.5 - - 26.53 - 27.90 

Lagerstroemia floribunda Jack var. 
cuspidata C. B. Clarke 

ตะแบก 35.6 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 

Ardisia crenata Sims var. crenata ตาไก่ใบกว้าง 56.1 29.29 - 30.66 - 27.91 - 29.28 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 57.2 - - 27.91 - 29.28 

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. 
Parker 

ตาเสือ 21.1 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Litsea elliptica Blume ทำมัง 22.9 27.91 - 29.28 - 26.53 - 27.90 

Cleistanthus tomentosus Hance นวลแป้ง 58.8 26.53 - 27.90 27.91 - 29.28 26.53 - 27.90 

Cyathocalyx harmandii (Finet & 
Gagnep.) R. J. Wang & R. M. K. 
Saunders 

นางเลวน้อย 53.5 - - 29.29 - 30.66 

Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน 40.3 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน 53.9 - - 27.91 - 29.28 

Sterculia lanceolata Cav. var. 
lanceolata 

ปอผ่าสาม 34.5 27.91 - 29.28 - - 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
Merr. 

ปออีเก้ง 46.3 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson 

ปาหนัน 36.7 - 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Ternstroemia gymnanthera (Wight & 
Arn.) Bedd. 

ปืนนกไส ้ 53.1 - 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 

Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย 34.5 - - 27.91 - 29.28 

Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. 
ex King 

มะเดือ่ 50.8 - - 27.91 - 29.28 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ 26.7 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Ficus variegata Blume มะเดือ่ผูก 54.3 - - 27.91 - 29.28 

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง 48.2 - - 27.91 - 29.28 

Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

มะป่วน 28.4 26.53 - 27.90 - 27.91 - 29.28 

Parinari anamensis Hance มะพอก 27.1 - 29.29 - 30.66 - 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 24.5 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด 33.8 - - 27.91 - 29.28 

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-
Ham. 

มะหาดใบเล็ก 34.4 27.91 - 29.28 - 23.77 - 25.14 

Macaranga gigantea (Rchb. f. & 
Zoll.) Müll. Arg. 

มะฮังใหญ ่ 65.3 25.15 - 26.52 - 27.91 - 29.28 

Antidesma montanum Blume เม่าขน 41.2 29.29 - 30.66 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 

Toona ciliata M. Roem. ยมหอม 22.4 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn. ยางปาย 73.7 - 23.77 - 25.14 27.91 - 29.28 

Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & 
R. M. K. Saunders 

ยางเหลอืง 46.3 - - 29.29 - 30.66 

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

ยางโอน 20.1 - - 27.91 - 29.28 

Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง 49.8 26.53 - 27.90 23.77 - 25.14 27.91 - 29.28 

Semecarpus albescens Kurz รักขี้หม ู 53.2 26.53 - 27.90 - 27.91 - 29.28 

Semecarpus curtisii King รักเขา 94.1 27.91 - 29.28 - 23.77 - 25.14 

Madhuca floribunda (Pierre ex 
Dubard) H. J. Lam 

ละมุดสีบุนทา 57.8 - - 23.77 - 25.14 

Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. 
Sahni & Bennet 

ลางสาดเขา 23.0 26.53 - 27.90 - 27.91 - 29.28 

Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง 18.1 - - 27.91 - 29.28 

Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี่ป่า 42.2 - - 27.91 - 29.28 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย 37.8 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Knema furfuracea (Hook. f. & 
Thomson) Warb. 

เลือดควายใบ
ใหญ่ 

42.5 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดมา้ 73.8 - 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง 25.9 27.91 - 29.28 - - 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 52.7 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 29.29 - 30.66 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 42.5 26.53 - 27.90 - 29.29 - 30.66 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 39.5 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Phoebe paniculata (Nees) Nees สะทิบ 38.5 - 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด 38.6 - 27.91 - 29.28 27.91 - 29.28 

Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ 47.0 - 26.53 - 27.90 27.91 - 29.28 

Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. 
G. Hartley 

สามง่าม 39.5 29.29 - 30.66 - - 

Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

สำเภา 69.5 - - 26.53 - 27.90 

Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรอง 18.1 27.91 - 29.28 - 29.29 - 30.66 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีผลต่อชีพลักษณ์ (องศาเซลเซยีส) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 47.1 - - 26.53 - 27.90 

Harpullia cupanioides Roxb. หงอนไก่ดง 31.4 27.91 - 29.28 - 29.29 - 30.66 

Monoon membranifolium (J. Sinclair) 
B. Xue & R. M. K. Saunders 

หนังหนาดอก
ใหญ่ 

23.2 27.91 - 29.28 - - 

Rothmannia wittii (Craib) Bremek. หมักมอ่ 27.7 27.91 - 29.28 - 27.91 - 29.28 

Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. 
var. tanarius 

หลอเมก็ 62.5 - - 27.91 - 29.28 

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. 
ex A. M. Cowan & Cowan 

หว้าหิน 47.7 - - 27.91 - 29.28 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก และการติดผล
ของพรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 27.95 - 29.79 องศาเซลเซียส พรรณ
ไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ยมากที่สุด คือ รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีความสัมพันธ์
ร้อยละ 94.1 รองลงมา คือ ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum Lour.) เลือดม้า (Knema globularia 
(Lam.) Warb.) ยางปาย (Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn.) และสำเภา (Chaetocarpus 
castanocarpus (Roxb.) Thwaites) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 80.0 73.8 73.7 และ 69.5 ตามลำดับ 
(ภาพท่ี 24 และภาพท่ี 25)  
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ภาพที่ 24   ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก การออกผล ของพรรณไม้ 
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ภาพที่ 25  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดกับอุณหภูมิเฉลี่ย 
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2.5 ชีพลักษณ์และความชื้นสัมพัทธ์ 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test) โดยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(Weighted cases) ทดสอบโดย Linear – by - Linear association ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% 
(p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จำนวน 68 ชนิด ที่มีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ (ตารางที่ 6) ได้แก่ 
กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape 
(Burm. f.) Merr.) กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) กระบก (Irvingia malayana 
Oliv. ex A. W. Benn.) กระเบื้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) กอมขม (Picrasma javanica 
Blume) กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ขันทองพยาบาท 
(Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.) ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) ข้าวหลาม (Goniothalamus 
tenuifolius King) ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum Lour.) เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) คอแลน (Xerospermum 
noronhianum (Blume) Blume) คำแสด (Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.) งิ ้วป่า (Bombax 
ceiba Pierre) จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) 
Merr.) ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum 
J. J. Sm) ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. Crenata) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) ตาเสือ 
(Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) ทังไข่ไก ่(Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) 
นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f.  
& Thomson) เน ื ้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) แน (Blumea balsamifera (L.) DC.)  
ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) ป ืนนกไส้  (Ternstroemia 
gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack var. Caeruleum) 
พลายวน (Pterospermum lanceifolium Roxb.) เพแก (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) 
โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มะเดื ่อผ ูก (Ficus 
variegata Blume) มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มะป่วน (Mitrephora tomentosa 
Hook. f. & Thomson) มะพอก (Parinari anamensis Hance) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora 
Lour.) มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex 
Buch. - Ham.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) ย่ามควาย (Diplospora malaccensis Hook. 
f.) รงใบกว ้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) ร ักเขา (Semecarpus curtisii King) ละม ุดส ีบ ุนทา 
(Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam) ลางสาดเขา (Lansium parasiticum (Osbeck) 
K. C. Sahni & Bennet) ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) เลือดควาย (Knema globularia  
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(Lam.) Warb.) เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) เลือดม้า (Knema 
globularia (Lam.) Warb.) เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) สมพง (Tetrameles nudiflora 
R. Br.) สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) สะตอป่า (Parkia leiophylla 
Kurz) สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) 
สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) หนังหนาดอก
ใหญ ่(Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders) หนามแดง (Gymnosporia 
marcanii Craib) หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) 
Müll. Arg. var. Tanarius) และหว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) 
ซึ่งแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อความชื้นสัมพัทธ์ในระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

กรวยป่า (Endocomia canarioides (King) W. J. de Wilde) มีการร่วงหล่นของใบ  
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 การออกดอก และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 31.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระท้อนป่า (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.8 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระทุ่มบก (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 81.09 - 84.95 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 
77.21โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล 
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

กระเบื ้องถ้วย (Acronychia pedunculata (L.) Miq) มีการติดผล ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 60.8 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

กอมขม (Picrasma javanica Blume) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
73.35 - 77.21 และการติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 81.09 - 84.95 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 16.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.007 
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กะพ้อ (Licuala spinosa Thunb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
69.48 - 73.34 และมีการติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 และมีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขันทองพยาบาท (Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 21.8 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.025 

ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 
73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 
ร้อยละ 52.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.018 

ข้าวหลาม (Goniothalamus tenuifolius King) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ขี้ผึ ้ง (Micromelum falcatum Lour.) มีการติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.010 

เข็มก้านสั้น (Ixora sp.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 81.09 - 84.95 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 65.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

คอแลน (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 13.3
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

คำแสด (Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.) มีการติดผล ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 77.22 - 81.08 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 25.3 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการ
ติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 37.1 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที ่ร ้อยละ 51.9 และมีระดับนัยสำคัญ 
ที ่0.000 

ชุมแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) มีการร่วงหล่นของใบ ที ่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 
69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 81.09 - 84.95 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 77.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาไก่ใบกว้าง (Ardisia crenata Sims var. Crenata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 
73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 
โดยมีระดบัความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 
และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
29.2 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ทังไข่ไก่ (Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.) มีการติดผล ที ่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.1 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.035 

นวลแป้ง (Cleistanthus tomentosus Hance) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 และ 
การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.1 
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) มีการติดผล ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.6 และมีระดับนัยสำคัญ
ที ่0.000 

เนื้อไก่ (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 
73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.1 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.031 

แน (Blumea balsamifera (L.) DC.) มีการติดผล ที ่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร ้อยละ 
69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.5 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ปอผ่าสาม (Sterculia lanceolata Cav. var. Lanceolata) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.3 และมีระดับนัยสำคัญ
ที ่0.000 

ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ และการ
ติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 27.1 และ 
มีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson) มีการออกดอก ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 
77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.032 

ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มีการออกดอก  
ทีร่ะดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 77.22 - 81.08 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 
77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

พลองข้ีควาย (Memecylon caeruleum Jack var. Caeruleum) มีการติดผล ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.4 และมีระดับนัยสำคัญ
ที ่0.002 

พลายวน (Pterospermum lanceifolium Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 11.9 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.032 

เพแก (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.6 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.150 

มะเดื่อปล้องดิน (Ficus sp.2) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะเดื่อผูก (Ficus variegata Blume) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 
69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 72.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.010 

มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.0 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะป่วน (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) มีการร่วงหล่นของใบ และ
การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.2
และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

มะพอก (Parinari anamensis Hance) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.028 

มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดผล ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 14.5 และมีระดับนัยสำคัญ
ที ่0.000 

มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 30.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - Ham.) มีการร่วงหล่นของใบ 
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 
69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 22.5 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.000 

ย่ามควาย (Diplospora malaccensis Hook. f.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 85.4 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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รงใบกว้าง (Garcinia hanburyi Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 
73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

รักเขา (Semecarpus curtisii King) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
73.35 - 77.21 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
ที่ร้อยละ 51.5 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.008 

ละมุดสีบุนทา (Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. J. Lam)  มีการติดผล 
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.3 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

ลางสาดเขา (Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bennet) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 19.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 

ลำป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควาย (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการร่วงหล่นของใบ การออกดอก ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 77.22 - 
81.08 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

เลือดควายใบใหญ่ (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) มีการร่วง
หล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 การออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 77.22 - 81.08 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.3 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

เลือดม้า (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 78.8 และมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.000 

เลือดแรด (Knema globularia (Lam.) Warb.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.002 
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สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดบัความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 20.3 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) มีการร่วงหล่นของใบ การติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
73.35 - 77.21 และการออกดอก ที่ระดับความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.2 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 81.09 - 84.95 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.006 

สะตอป่า (Parkia leiophylla Kurz) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ที่ร้อยละ 37.9 และมีระดับนัยสำคัญที ่0.005 

สะทิบ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 77.22 - 81.08 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.9 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) มีการออกดอก และการติดผล  
ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.0 และมีระดับ
นัยสำคัญท่ี 0.000 

สังหยูดำ (Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) มีการออกดอก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 73.35 - 77.21 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.7 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.6 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.039 

หนังหนาดอกใหญ่ (Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. 
K. Saunders) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 29.8 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 

หนามแดง (Gymnosporia marcanii Craib) มีการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
73.35 - 77.21 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 78.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.036 
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หมักม่อ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) มีการร่วงหล่นของใบ ที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 และการติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.35 - 77.21 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.5 และมีระดับนัยสำคัญที่ 0.001 

หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. Tanarius) มีการติดผล ที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.48 - 73.34 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.5 และมีระดับนัยสำคัญ
ที ่0.000 

หว้าหิน (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & Cowan) มีการ
ติดผล ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.61 - 69.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.9 และมี
ระดับนัยสำคัญที่ 0.000 
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ตารางท่ี 6  ชนิดพรรณไม้ที่ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ ์
(ร้อยละ) 

ความช้ืนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (ร้อยละ) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Endocomia canarioides (King) W. J. de 
Wilde 

กรวยป่า 31.1 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 69.48 - 73.34 

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า 33.8 73.35 - 77.21 73.35 - 77.21 73.35 - 77.21 

Neolamarckia cadamba (Roxb.) 
Bosser 

กระทุ่มบก 48.2 81.09 - 84.95 - 73.35 - 77.21 

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. 
Benn. 

กระบก 47.4 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Acronychia pedunculata (L.) Miq กระเบ้ืองถว้ย 60.8 - - 69.48 - 73.34 

Picrasma javanica Blume กอมขม 16.3 73.35 - 77.21 - 81.09 - 84.95 

Licuala spinosa Thunb. กะพ้อ 39.0 69.48 - 73.34 - 65.61 - 69.47 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า 46.5 69.48 - 73.34 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท 21.8 - - 69.48 - 73.34 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร 52.5 - 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Goniothalamus tenuifolius King ข้าวหลาม 48.1 - 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง 57.2 - - 73.35 - 77.21 

Ixora sp. เข็มก้านสัน้ 65.9 - - 81.09 - 84.95 

Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume 

คอแลน 13.3 73.35 - 77.21 - 73.35 - 77.21 

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. คำแสด 25.3 - - 77.22 - 81.08 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า 35.7 73.35 - 77.21 - - 

Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก 37.1 73.35 - 77.21 73.35 - 77.21 73.35 - 77.21 

Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ 51.9 - - 69.48 - 73.34 

Heritiera javanica (Blume) Kosterm. ชุมแพรก 33.3 69.48 - 73.34 - 65.61 - 69.47 

Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm ชุมแสง 77.1 - - 81.09 - 84.95 

Ardisia crenata Sims var. crenata ตาไก่ใบกว้าง 57.4 73.35 - 77.21 - 69.48 - 73.34 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว 66.8 - - 69.48 - 73.34 

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. 
Parker 

ตาเสือ 29.2 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 65.61 - 69.47 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

ความช้ืนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (ร้อยละ) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Ternstroemia wallichiana (Griff.) 
Engl. 

ทังไข่ไก ่ 49.1 - - 73.35 - 77.21 

Cleistanthus tomentosus Hance นวลแป้ง 62.1 73.35 - 77.21 65.61 - 69.47 69.48 - 73.34 

Cyathocalyx martabanicus Hook. 
f. & Thomson 

นางเลว 38.6 - - 73.35 - 77.21 

Euonymus indicus B. Heyne ex 
Wall. 

เนื้อไก ่ 44.1 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน 51.5 - - 69.48 - 73.34 

Sterculia lanceolata Cav. var. 
lanceolata 

ปอผ่าสาม 28.3 65.61 - 69.47 - - 

Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
Merr. 

ปออีเก้ง 27.1 73.35 - 77.21 - 73.35 - 77.21 

Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson 

ปาหนัน 46.7 - 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Ternstroemia gymnanthera (Wight 
& Arn.) Bedd. 

ปืนนกไส ้ 44.9 
 

77.22 - 81.08 73.35 - 77.21 

Memecylon caeruleum Jack var. 
caeruleum 

พลองขี้ควาย 52.4 - - 69.48 - 73.34 

Pterospermum lanceifolium Roxb. พลายวน 11.9 69.48 - 73.34 - - 

Radermachera ignea (Kurz) Steenis เพแก 46.4 - - 65.61 - 69.47 

Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย 43.6 - - 69.48 - 73.34 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ 32.4 73.35 - 77.21 - 73.35 - 77.21 

Ficus variegata Blume มะเดือ่ผูก 72.5 - - 65.61 - 69.47 

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง 28.0 - - 73.35 - 77.21 

Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

มะป่วน 34.2 73.35 - 77.21 - 73.35 - 77.21 

Parinari anamensis Hance มะพอก 26.2 - 69.48 - 73.34 - 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า 14.5 73.35 - 77.21 - 73.35 - 77.21 

Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด 30.4 - - 65.61 - 69.47 

Artocarpus lacucha Roxb. ex 
Buch.-Ham. 

มะหาดใบเล็ก 28.3 73.35 - 77.21 - 65.61 - 69.47 

Toona ciliata M. Roem. ยมหอม 22.5 69.48 - 73.34 - 73.35 - 77.21 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 114 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ) 

ความช้ืนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ (ร้อยละ) 

การร่วงของใบ การออกดอก การติดผล 

Diplospora malaccensis Hook. f. ย่ามควาย 85.4 - - 73.35 - 77.21 

Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง 40.7 65.61 - 69.47 65.61 - 69.47 69.48 - 73.34 

Semecarpus curtisii King รักเขา 51.5 73.35 - 77.21 - 65.61 - 69.47 

Madhuca floribunda (Pierre ex 
Dubard) H. J. Lam 

ละมุดสีบุนทา 52.3 - - 73.35 - 77.21 

Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. 
Sahni & Bennet 

ลางสาดเขา 19.7 65.61 - 69.47 - 73.35 - 77.21 

Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง 28.2 - - 69.48 - 73.34 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย 40.8 69.48 - 73.34 69.48 - 73.34 77.22 - 81.08 

Knema furfuracea (Hook. f. & 
Thomson) Warb. 

เลือดควายใบ
ใหญ่ 

49.3 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 77.22 - 81.08 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดมา้ 78.8 - 73.35 - 77.21 65.61 - 69.47 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดแรด 34.9 - - 65.61 - 69.47 

Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง 20.3 73.35 - 77.21 - - 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง 39.2 73.35 - 77.21 69.48 - 73.34 73.35 - 77.21 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า 35.8 81.09 - 84.95 - 73.35 - 77.21 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า 37.9 69.48 - 73.34 - 73.35 - 77.21 

Phoebe paniculata (Nees) Nees สะทิบ 32.9 - 77.22 - 81.08 69.48 - 73.34 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด 35.0 - 73.35 - 77.21 73.35 - 77.21 

Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ 48.7 - 73.35 - 77.21 65.61 - 69.47 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา 42.6 - - 69.48 - 73.34 

Monoon membranifolium (J. 
Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders 

หนังหนาดอก
ใหญ่ 

29.8 69.48 - 73.34 - - 

Gymnosporia marcanii Craib หนามแดง 78.5 - - 73.35 - 77.21 

Rothmannia wittii (Craib) Bremek. หมักมอ่ 35.5 69.48 - 73.34 - 73.35 - 77.21 

Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. 
var. tanarius 

หลอเมก็ 62.5 - - 69.48 - 73.34 

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. 
ex A. M. Cowan & Cowan 

หว้าหิน 53.9 - - 65.61 - 69.47 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 115 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงของใบ และการติดผล ของพรรณ
ไม้มากที่สุด คือ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 73.35 – 77.21 และระดับความชื้น
สัมพัทธ์ที่มีผลต่อการออกดอกของพรรณไม้มากที่สุด คือ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
69.48 - 73.34 พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์มากที่สุด คือ ย่ามควาย (Diplospora 
malaccensis Hook. f.) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 85.4 รองลงมา คือ เลือดม้า (Knema globularia 
(Lam.) Warb.) หนามแดง (Gymnosporia marcanii Craib) ชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum J. J. 
Sm) มะเดื่อผูก (Ficus variegata Blume) มีความสัมพันธ์ร้อยละ 78.8 78.5 77.1 และ 72.5 ตามลำดับ 
(ดังภาพที่ 26 และภาพท่ี 27) 

ภาพที่ 26 ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงของใบ การออกดอก การออกผล ของพรรณไม้ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และลักษณ์ภูมิอากาศของไม้ต้น 

จากผลการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีผลต่อชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ตามการจัด
ระดับความสัมพันธ์ของ สุมนทิพย์ (2556) อ้างโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ 
จังหวัดเพชรบุรี (2559) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7  

พบว่ามีพรรณไม้จำนวน 101 ชนิด (ตารางที ่ 7) มีความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และ
ลักษณะทางภูมิอากาศในระดับที ่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับ  
ปานกลาง บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงบางประการเท่านั้น เช่น กำจัดต้น (Zanthoxylum rhetsa 
(Roxb.) DC.) พญารากดำ (Diospyros defectrix H. R. Fletcher) พลายวน (Pterospermum 
lanceifolium Roxb.) หมักจุด (Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên & Yakovlev) เป็นต้น
แต่บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิ
เฉลี ่ย และความชื ้นสัมพันธ์ เช่น กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ขนุนป่า 
(Artocarpus rigidus Blume) ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) ขี้ผึ้ง (Micromelum falcatum 
Lour.) งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) ตาไก่ใบยาว (Ardisia sp.) 
แน  (Blumea balsamifera (L.) DC.) ปอผ ่ าสาม  (Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata)  
ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) ปาหนัน (Goniothalamus giganteus Hook.f. 
& Thomson) ปืนนกไส้ (Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.) มะเดื่อปล้องดิน (Ficus 
sp.2) มะหาด (Artocarpus thailandicus C. C. Berg) มะหาดใบเล็ก (Artocarpus lacucha Roxb. ex 
Buch. - Ham.) ร ัก เขา  (Semecarpus curtisii King) เล ือดควาย  (Knema globularia (Lam.) 
Warb.) สลัดปีนัง (Mallotus sp.1) สะเดาป่า (Ailanthus integrifolia Lam.) สะตอป่า (Parkia 
leiophylla Kurz) สังเครียด (Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob.) สังหยูดำ (Pseuduvaria 
rugosa (Blume) Merr.) โสกเขา (Saraca declinata (Jack) Miq.) หลอเม็ก (Macaranga tanarius (L.) 
Müll. Arg. var. tanarius) หว ้าห ิน  (Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. Cowan & 
Cowan) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และลักษณะภูมิอากาศของไม้ต้น 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ 
ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Aporosa nigricans Hook. f. กรมเขา +++ ++ ++ +++ - 

Endocomia canarioides (King) W. J. de 
Wilde 

กรวยป่า ++ ++ - ++ ++ 

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. กระท้อนป่า - ++ ++ ++ ++ 

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser กระทุ่มบก ++++ - +++ ++ ++ 

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. กระบก +++ ++ +++ +++ ++ 

Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson กระเบาใหญ ่ - + - + - 

Acronychia pedunculata (L.) Miq กระเบ้ืองถว้ย ++ - ++ - +++ 

Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษี ++++ +++ - ++ - 

Picrasma javanica Blume กอมขม + + + ++ + 

Lithocarpus recurvatus Barnett ก่อหม ี +++ - ++ ++ - 

Leea indica (Burm. f.) Merr. กะตังใบ ++ ++ ++ ++ - 

Licuala spinosa Thunb. กะพ้อ ++ ++ - - ++ 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. กำจัดตน้ ++ - - - - 

Artocarpus rigidus Blume ขนุนป่า ++ ++ +++ +++ ++ 

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท - - + - + 

Maesa permollis Kurz ข้าวสาร +++ ++ +++ ++ ++ 

Goniothalamus tenuifolius King ข้าวหลาม +++ ++ - - ++ 

Micromelum falcatum Lour. ขี้ผึ้ง +++ ++ +++ ++++ +++ 

Ixora sp. เข็มก้านสัน้ ++ - ++ ++ +++ 

Xerospermum noronhianum (Blume) Blume คอแลน + + + + + 

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. คำแสด + + - - + 

Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. 
var. arborescens (Blume) Chakrab. & M. 
Gangop. 

ไคร้มันปลา ++++ +++ - - - 

Bombax ceiba Pierre งิ้วป่า ++ ++ ++ ++ ++ 

Barringtonia macrocarpa Hassk. จิก ++ ++ ++ ++ ++ 

Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ ++ - +++ ++ ++ 

Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. 
Parn. 

ชมพู่น้ำ ++ - +++ +++ - 

Heritiera javanica (Blume) Kosterm. ชุมแพรก + + + - ++ 

Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm ชุมแสง ++ ++ ++ - ++++ 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอยา่งถาวรปา่ดิบชื้น 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง | 119 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ 
ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Lagerstroemia floribunda Jack var. 
cuspidata C. B. Clarke 

ตะแบก - ++ - ++ - 

Lagerstroemia duperreana Pierre ex 
Gagnep. var. duperreana 

ตะแบกเปลือกบาง ++ - - - - 

Ardisia crenata Sims var. crenata ตาไก่ใบกว้าง ++ - +++ +++ +++ 

Ardisia sp. ตาไก่ใบยาว +++ +++ +++ +++ +++ 

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker ตาเสือ + + + + ++ 

Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl. ทังไข่ไก ่ ++ - ++ - ++ 

Litsea elliptica Blume ทำมัง + + ++ + - 

Cleistanthus tomentosus Hance นวลแป้ง +++ - +++ +++ +++ 

Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & 
Thomson 

นางเลว ++ ++ - - ++ 

Cyathocalyx harmandii (Finet & Gagnep.) 
R. J. Wang & R. M. K. Saunders 

นางเลวน้อย - - + ++ - 

Diospyros diepenhorstii Miq. เนยีน ++ ++ ++ ++ - 

Euonymus indicus B. Heyne ex Wall. เนื้อไก ่ ++++ ++++ +++ - ++ 

Blumea balsamifera (L.) DC. แน ++ +++ ++ ++ ++ 

Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata ปอผ่าสาม ++ + ++ ++ ++ 

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

Goniothalamus giganteus Hook.f. & 
Thomson 

ปาหนัน ++ ++ ++ ++ ++ 

Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) 
Bedd. 

ปืนนกไส ้ ++++ +++ +++ ++ ++ 

Diospyros defectrix H. R. Fletcher พญารากดำ - ++ - - - 

Memecylon caeruleum Jack var. 
caeruleum 

พลองขี้ควาย + - ++ - ++ 

Memecylon intermedium Blume พลองไข่ไก ่ ++ - + - - 

Pterospermum lanceifolium Roxb. พลายวน - - - - + 

Radermachera ignea (Kurz) Steenis เพแก +++ - - - ++ 

Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย - - ++ ++ ++ 

Ficus chartacea (Wall. ex Kurz) Wall. ex 
King 

มะเดือ่ - +++ ++ ++ - 

Ficus sp.2 มะเดือ่ปล้องดนิ ++ ++ ++ ++ ++ 

Ficus variegata Blume มะเดือ่ผูก - ++ - ++ +++ 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ 
ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง - ++ ++ ++ ++ 

Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

มะป่วน ++ - ++ ++ ++ 

Parinari anamensis Hance มะพอก + - - ++ ++ 

Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟป่า + + + + + 

Artocarpus thailandicus C. C. Berg มะหาด ++ ++ ++ ++ ++ 

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. - 
Ham. 

มะหาดใบเล็ก ++ ++ ++ ++ ++ 

Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) 
Müll. Arg. 

มะฮังใหญ ่ ++ - - +++ - 

Antidesma montanum Blume เม่าขน - ++ + ++ - 

Antidesma velutinosum Blume เม่าเขา + - + - - 

Syzygium rigens (Craib) Chantar. & J. Parn. เม่าใบหนา - ++ ++ - - 

Toona ciliata M. Roem. ยมหอม - + + + + 

Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn. ยางปาย ++ - +++ +++ - 

Dipterocarpus gracilis Blume ยางเสยีน + - ++ - - 

Monoon jucundum (Pierre) B. Xue & R. M. 
K. Saunders 

ยางเหลอืง ++ - ++ ++ - 

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

ยางโอน - + ++ + - 

Diplospora malaccensis Hook. f. ย่ามควาย - ++++ - - ++++ 

Garcinia hanburyi Hook. f. รงใบกว้าง ++ - ++ ++ ++ 

Semecarpus albescens Kurz รักขี้หม ู - ++ ++ ++ - 

Semecarpus curtisii King รักเขา ++ +++ +++ ++++ ++ 

Madhuca floribunda (Pierre ex Dubard) H. 
J. Lam 

ละมุดสีบุนทา ++ +++ - +++ ++ 

Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni 
& Bennet 

ลางสาดเขา - + + + + 

Pterospermum diversifolium Blume ลำป้าง ++ + + + ++ 

Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี่ป่า - ++ + ++ - 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดควาย ++ ++ ++ ++ ++ 

Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) 
Warb. 

เลือดควายใบใหญ ่ +++ - ++ ++ ++ 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดมา้ ++++ - - +++ ++++ 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ชื่อพฤกษศาสตร์ ชนิดพรรณไม้ 
ภูมิอากาศ 

ปริมาณ
น้ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 

อุณหภมิู
เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

Knema globularia (Lam.) Warb. เลือดแรด + - ++ - ++ 

Tetrameles nudiflora R. Br. สมพง ++ + - ++ + 

Mallotus sp.1 สลัดปีนัง ++ ++ ++ ++ ++ 

Ailanthus integrifolia Lam. สะเดาป่า + ++ ++ ++ ++ 

Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า ++ ++ ++ ++ ++ 

Phoebe paniculata (Nees) Nees สะทิบ + - ++ ++ ++ 

Aglaia exstipulata (Griff.) W. Theob. สังเครยีด ++ ++ ++ ++ ++ 

Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. สังหยูดำ +++ ++ ++ ++ ++ 

Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T. G. 
Hartley 

สามง่าม - ++ ++ ++ - 

Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

สำเภา - ++++ +++ +++ - 

Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรอง - + + + - 

Lagerstroemia tomentosa C. Presl เสลาขาว + + - - - 

Saraca declinata (Jack) Miq. โสกเขา ++ ++ ++ ++ ++ 

Harpullia cupanioides Roxb. หงอนไก่ดง - ++ ++ ++ - 

Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue 
& R. M. K. Saunders 

หนังหนาดอกใหญ ่ - ++ - + ++ 

Gymnosporia marcanii Craib หนามแดง ++ ++++ - - ++++ 

Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên & 
Yakovlev 

หมักจุด - + - - - 

Rothmannia wittii (Craib) Bremek. หมักมอ่ - - ++ ++ ++ 

Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg. var. 
tanarius 

หลอเมก็ ++ +++ ++ +++ +++ 

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A. M. 
Cowan & Cowan 

หว้าหิน ++ +++ ++ ++ ++ 

หมายเหต ุ

-   ไม่สัมพันธ์กัน 

+   มีความสัมพันธ์กันบ้าง (1 – 25 %) 

++   มีความสัมพันธ์ปานกลาง (26 – 55 %) 

+++   มีความสัมพันธ์กันสูง (56 – 75 %) 

++++   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (76 – 99 %) 

+++++   มีความสัมพันธ์กันอยา่งสมบูรณ์ (100 %) 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่าง
ถาวรป่าดิบชื้นในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง มีการติดตามลักษณะชีพลักษณ์
ของไม้ต้น 153 ชนิด จำนวน 1,511 ต้น ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง โดยแบ่งลำดับขั้นของชีพลักษณ์ที่
เป็น 9 ขั้น ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูลชีพลักษณ์ใหม่ให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลที่มีเป็น 3 กลุ่ม คือ ระยะของ
ใบ ดอก และผล นำมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 
และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของ
ตัวแปร (Weighted cases) โดยวิธี Linear – by - Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 (p<0.05) พบว่า พรรณไม้มีชีพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงบางประการเท่านั้น เช่น 
กำจ ัดต ้น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) พญารากดำ (Diospyros defectrix H. R. Fletcher) 
พลายวน (Pterospermum lanceifolium Roxb.) หมักจุด (Sorbus corymbifera (Miq.) T. H. Nguyên 
& Yakovlev) เป็นต้น แต่บางชนิดขึ ้นอยู ่กับปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพันธ์ เช่น กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. 
Benn.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) ข้าวสาร (Maesa permollis Kurz) ขี้ผึ้ง (Micromelum 
falcatum Lour.) งิ้วป่า (Bombax ceiba Pierre) จิก (Barringtonia macrocarpa Hassk.) เป็นต้น 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พรรณไม้ส่วนใหญ่มีชีพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ
ในระดับที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของพรรณไม้มีความแตกต่างกัน หากสภาพภูมิอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้เหล่านี้ด้วย ทั้งการเจริญเติบโตของพรรณไม้ 
การกระจายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ ซึ่งพรรณไม้บางชนิดสามารถทนทานได้ และบาง
ชนิดไม่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ ส่งผลให้พรรณไม้ล้มตาย
ในที่สุด นอกจากนี้พรรณไม้บางชนิดเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าด้วย ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ควรมีการจัดการ ดูแลรักษา
พรรณไม้ต่าง ๆ ไว้เพื่อดำรงไว้ไม่ให้โครงสร้างป่าดิบชื้นเกิดการเสียหาย และเปลี่ยนแปลงสภาพเป็น 
ป่าชนิดอ่ืน  
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