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บทคัดยอ

เกาะสีชงัเปนเกาะท่ีมลีกัษณะภูมปิระเทศเฉพาะ การเปล่ียนแปลงของภูมทิศันภายในพระจุฑาธุชราชฐานจึงมคีวามสําคญั 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อติดตามความเปล่ียนแปลงของภูมิทัศนและพืชพรรณในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน และ

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในรอบปของพืชพรรณจากการสํารวจกับขอมูลตามทฤษฎี ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการ

คัดเลือกจุดที่มีความสําคัญทางการทองเท่ียว 20 จุด พืชพรรณท่ีนาสนใจ 16 ชนิด และเก็บขอมูลเรื่องการผลัดใบ 

ออกดอก และออกผล ดวยการบันทึกภาพในตําแหนงเดียวกันทุกเดือนตลอดระยะเวลา 1 ป 

ผลการวจิยัพบวา ภมูทิศันบรเิวณพระจฑุาธชุราชฐานมกีารเปลีย่นแปลงในรอบปอยางชดัเจน พชืพรรณจาํนวน 10 ชนิด

มีการเปล่ียนแปลงแตกตางไปจากทฤษฎี พืชพรรณชนิดเดียวกันจํานวน 6 ชนิดมีชวงเวลาในการเปล่ียนแปลงแตกตาง

กนัเมือ่ขึน้อยูคนละพืน้ที ่ดงันัน้การพจิารณาเลอืกใชพชืพรรณตางๆ จงึไมสามารถอางองิไดตามทฤษฏโีดยตรง แตจาํเปน

ตองมีการสังเกตและเก็บขอมูลสภาพพื้นที่ จึงจะสามารถระบุชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไดแมนยํายิ่งขึ้น

 

คําสําคัญ:  พืชพรรณ  การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล  เกาะสีชัง  พระจุฑาธุชราชฐาน
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The Seasonal Changes of Landscape
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Abstract 

Due to Sichang Island’s specic geographical attributes, seasonal changes in the landscape of Chudadhuj Palace 
are very signicantly. The objective of this research was to observe the year-round changing of plants and 
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landscape in Chudadhuj Palace during one year, and to compare the observation data with theories of landscape 
change.  Twenty scenic spots and sixteen species of plants were observed.  By photographing selected locations 
every month during the period of one year, data on seasonal changes in the shedding of leaves, blooming and 
fruiting were collected.  The major research nding was that the landscape of Chudadhuj Palace constantly 
changes throughout the year with distinctive pattern.  Ten plant species changed in patterns that differ from 
textbook theories. Another major nding was that when located in different locations, six plant species developed 
different seasonal changes.  The ndings emphasize the fact that plant selection should not be based solely on 
textbook theories, but rather on detailed observation and environmental data.

Keywords: plants, seasonal change, Sichang island, Chudadhuj palace

บทนํา

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยทุนพระจุฑาธุชราชฐาน 
เกาะสีชัง ทุนงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2548 รวม 3 
โครงการของคณะสถาป ตยกรรมศาสตร   คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงมีขอมูลผังบริเวณ ประวัติของสวน การ
ใชตนไมในอดีต และขอมูลตนไมในปจจุบัน ของพระจุฑา
ธชุราชฐานอยางชัดเจน ประกอบกับพืน้ท่ีบริเวณพระจุฑา
ธชุราชฐานเปนภมูทิศันทีม่คีวามสาํคญัทางประวัตศิาสตร 
ซึง่ไดรบัการออกแบบวางผงั และตกแตงสวนอยางละเอยีด
พิถีพิถัน มีการออกแบบกําหนดตําแหนงและชนิดของ
ตนไมทีแ่สดงถงึภมูปิญญาของผูออกแบบวามคีวามเขาใจ
ถึงลักษณะภูมิประเทศ และขอจํากัดของพื้นที่เปนอยางดี 
และภูมิทัศนภายในพระจุฑาธุชราชฐานประกอบดวย
ตนไมใหญซึ่งอายุมากกวา 90 ป จุดเดนเหลานี้จึงกลาย
มาเปนความพิเศษซ่ึงสรางความประทับใจในการเย่ียมชม
พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อยางไรก็ตามเอกสาร
การศกึษาคนควาทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัพระจฑุาธชุราชฐานยงัมี
จํานวนนอย งานคนควาเหลานี้ใหภาพรวมของพืชพรรณ 
การสํารวจชนิด ขนาด และจํานวน ภายในพระจุฑาธุช
ราชฐาน แตยังขาดขอมูลของพืชพรรณในเชิงลึก โดย
เฉพาะขอมลูดานความเปลีย่นแปลงของพชืพรรณในแตละ
ฤดูกาล 

ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนและพืชพรรณในรอบปของพระ

จุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง และนําขอมูลในการสํารวจมา

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในรอบประหวางพืชพรรณ

ในบรเิวณพระจฑุาธชุราชฐานกบัการเปลีย่นแปลงของพชื

พรรณโดยท่ัวไปในประเทศไทยตามทฤษฎี ตํารา หรือ

เอกสารอางอิงอื่นๆ

การเก็บขอมูล
 

เกาะสีชงัมีลกัษณะทางกายภาพเปนเกาะ ซึง่สวนมากเปน

ภเูขาหินปนู (หมวดหนิปนูสีชงั กลุมหนิทุงสง) ไมมแีมนํา้ 

ลาํธาร และหนองบงึตามธรรมชาตทิาํใหขาดพืน้ทีใ่นการ
กักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ประกอบกับลักษณะของภูเขา
หินปูนจะมีชั้นดินเหนียวตื้นๆ และมีความชัน (ครรชิต 
ลิขิตเดชาโรจน และคณะ, 2548) ปจจัยเหลานี้จึงทําให

สภาพแวดลอมของเกาะสชีงัสามารถเปลีย่นแปลงไดมาก

ตามสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงในแตละชวงของป 
ภาพรวมเกาะสีชังจึงมีสภาพแหงแลงมากในฤดูแลง และ
มีความเขียวชอุมในฤดูฝน
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การคัดเลือกจุดบันทึกภาพและพืชพรรณที่เก็บ
ขอมูล
 
จากผังบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน  ผูวิจัยไดดําเนินการ
คัดเลือกจุดบันทึกภาพ โดยคัดเลือกจากจุดที่มีความ
สําคัญทางการทองเที่ยว และมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ

ทัศนที่เห็นไดชัดเจนในแตละชวงของป รวม 20 จุด และ
ดาํเนนิการคดัเลอืกตนไมทีน่าสนใจจากภาพถายในแตละ
จดุ โดยพจิารณาเลอืกตนไมชนดิท่ีมคีวามโดดเดนในพืน้ที่
จาก ขนาด ความสําคัญของตนไม เปนจุดเดนในพ้ืนท่ี มี
ความสวยงามเปนพิเศษ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่ชัดเจนในแตละฤดูกาล (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1: แสดงจุดบันทึกภาพและพืชพรรณที่สํารวจในแตละจุด

แผนที่แสดงจุดบันทึกภาพ หมายเลขและช่ือจุดถ่ายภาพ พืชพรรณท่ีสํารวจ
1. จุดชมทิวทัศนเขานอย กระถินยักษ แสมสาร

2. บออัษฎางค สลัดไดปา

3. มหาโพธ์ิ โพศรีมหาโพ

4. เจดียพระอุโบสถ
   วัดอัษฎางคนิมิต

หญาพุงชู

5. ทางแผลงทองหุม ลั่นทม

6. สระมหาอโนดาดต 1 หางนกยูงฝรั่ง ทรงบาดาล

7. สระมหาอโนดาดต 2 หางนกยูงฝรั่ง ลั่นทม

8. ลานสรง โพศรีมหาโพ ไกร

9. เนินมะขาม มะขาม จัน

10. ทางดอนทองพัด พวงชมพู ลั่นทมขาว ทรงบาดาล

11. ทางพาดทองแทง ลั่นทม

12. ทางริมทองมุน ลั่นทม

13. มะขาม-ถนนอัษฎางค มะขาม

14. ถนนอัษฎางค มะขาม ลั่นทม หางนกยูงฝรั่ง

15. เนินมะขาม-ถลา มะขาม ลั่นทม หางนกยูงฝรั่ง

16. หาดทาวัง มะขาม ลั่นทม หางนกยูงฝรั่ง

17. ทางออมทองหลอ โพศรีมหาโพ มะขามเทศ 
ลั่นทมขาว

18. พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน หูกวาง มะขามเทศ

19. ลั่นทมคู-ทางราย
     ทองเหรียญ

ลั่นทม

20. ธารสุคนธปรุง หญาหางกระรอก
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อุปกรณที่ใช
 

ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชกลอง Olympus E-1 เลนส 

Zuiko Digital 14-54 f2.8-3.5 ขาตัง้กลอง Giottos MT 

9351 และหัว Benro BH-1 ใชความยาวโฟกัสเดิมใน

การบันทึกภาพทุกครั้ง และต้ังคารูรับแสงที่ F8 ในการ

บันทึกภาพกําหนดจุดวางขาต้ังกลองใหไดจุดเดียวกันใน

ทุกครั้งโดย ใชวิธีการบันทึกภาพตําแหนงการวางขาตั้ง

กลองโดยอางอิงจากส่ิงที่สังเกตไดเปนถาวรเชน ลักษณะ

ของหินปพูืน้ ตาํแหนงสิง่กอสรางถาวรตางๆ และกําหนด

ความสงูของขาต้ังกลอง ที ่145 เซนติเมตร ในทุกจุดของ

การบันทึกภาพ

การเก็บขอมูล

ดาํเนินการบันทกึภาพทุกๆสัปดาหสดุทายของแตละเดอืน
ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ถึงธันวาคม 2551 โดย
วางแผนวิธีการบันทึกภาพเพ่ือใหไดมุมภาพและสภาพ
แสงท่ีใกลเคียงกันมากที่สุดในแตละครั้ง  

ผลการเก็บขอมูล

เมือ่เก็บขอมลูโดยการบันทกึภาพตลอดระยะเวลา 12 เดอืน 
แลวนาํมาเปรยีบเทยีบจะพบการเปลีย่นแปลงทางภมูทิศัน  
ทีช่ดัเจน ตวัอยางการเก็บขอมลูดงัภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2

เดือนมกราคม 2551 เดือนกุมภาพันธ 2551

เดือนมีนาคม 2551 เดือนเมษายน 2551

เดือนพฤษภาคม 2551 เดือนมิถุนายน 2551

เดือนกรกฎาคม 2551 เดือนสิงหาคม 2551
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เดือนกันยายน 2551 เดือนตุลาคม 2551

เดือนพฤศจิกายน 2551 เดือนธันวาคม 2551

จากการเก็บขอมูลดวยการถายภาพในจุดที่ 1 พบวาภูมิ

ทัศนมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนตามฤดูกาล โดยภูมิ
ทัศนเร่ิมมีบรรยากาศแหงแลง เปนสีนํ้าตาลจากการทิ้ง
ใบของพชืพรรณ ตัง้แตเดอืนมกราคม-เดอืนเมษายน จะ

พบวาตนกระถินยักษ และแสมสารมีการผลัดใบในชวงนี้ 

บรรยากาศของภูมิทัศนจะมีความเขียวขจีในฤดูฝนตั้งแต

เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ตนกระถินยักษและ

แสมสาร เริม่ผลใิบตัง้แตเดอืนพฤษภาคมจนเริม่ทิง้ใบรวง
อกีครัง้ในเดอืนธนัวาคม ทัง้นีพ้บตนกระถนิยกัษออกดอก
ในชวงเดือนสิงหาคม-ตลุาคม โดยมผีลตดิตนอยูตลอดป 

และตนแสมสารออกดอกในชวงเดอืนกรกฎาคม-ตลุาคม 

โดยมีผลติดตนอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

ภาพท่ี 1: แสดงตัวอยางการเก็บขอมูลในจุดท่ี 1 จุดชมทิวทัศนเขานอย

ภาพท่ี 2: แสดงแผนภาพพืชพรรณจากการเก็บขอมูลในจุดที่ 1 จุดชมทิวทัศนเขานอย 
หมายเลข 1 ตนกระถินยักษหมายเลข 2 ตนแสมสาร
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เดือนมกราคม 2551 เดือนกุมภาพันธ 2551

เดือนมีนาคม 2551 เดือนเมษายน 2551

เดือนพฤษภาคม 2551 เดือนมิถุนายน 2551

เดือนกรกฎาคม 2551 เดือนสิงหาคม 2551

เดือนกันยายน 2551 เดือนตุลาคม 2551

เดือนพฤศจิกายน 2551 เดือนธันวาคม 2551

ภาพที่ 3: แสดงตัวอยางการเก็บขอมูลในจุดท่ี 6 สระมหาอโนดาดต 1
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จากการเก็บขอมูลดวยการถายภาพในจุดที่ 6 พบวาภูมิ

ทศันมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนตามฤดกูาลเชนเดยีว

กับจุดที่ 1 โดยพืชพรรณท่ีมีความโดดเดนในจุดนี้คือ    

ตนหางนกยูงฝร่ัง มีการทิ้งใบในชวงเดือนธันวาคม-

พฤษภาคม เร่ิมออกดอกสีแดงเต็มตนเปนจุดเดนของ

พื้นท่ีในเดือนพฤษภาคมจนโรยในเดือนกรกฎาคม หลัง

จากนัน้จึงผลใิบสเีขยีวตัง้ไปจนถึงเดอืนธนัวาคม โดยมผีล

ตดิตนอยูตลอดป ในขณะทีต่นทรงบาดาล มกีารทิง้ใบใน

ภาพท่ี 4: แสดงแผนภาพพืชพรรณจากการเก็บขอมูลในจุดที่ 6 สระมหาอโนดาดต 1 
หมายเลข 1 ตนหางนกยูงฝรั่ง หมายเลข 2 ตนทรงบาดาล

ชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน และออกดอกสีเหลืองใน

ชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม

จากการเก็บขอมูลภาพถายและระบุชื่อพืชพรรณท้ัง 20 

จุดในแตละเดือนจะพบวาพืชพรรณหลายชนิดมีความ

เปลี่ยนแปลงในแตละเดือนอยางชัดเจน ดังขอมูลใน 

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2: แสดงผลการเก็บขอมูลพืชพรรณในจุดตางๆ

พืชพรรณจุดตางๆ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

จุดที่ 1
กระถินยักษ
แสมสาร

ม.ค.-เม.ย.
ม.ค.-เม.ย.

ส.ค.-ต.ค.
ก.ค.-ต.ค.

ตลอดป
พ.ย.-เม.ย.

จุดที่ 2
สลัดไดปา ไมผลัดใบ ธ.ค.-ม.ค. ม.ค.-ก.พ.

จุดที่ 3
โพศรีมหาโพ ม.ค.-มี.ค. ไมพบจากการสํารวจ ก.ย.

จุดที่ 4
หญาพุงชู ธ.ค.-พ.ค. พ.ย.-ธ.ค. ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 5
ลั่นทม ธ.ค.-เม.ย. ก.พ.-เม.ย. ไมพบจากการสํารวจ
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พืชพรรณจุดตางๆ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

จุดที่ 6
หางนกยูงฝร่ัง
ทรงบาดาล

ธ.ค.-พ.ค.
ก.พ.-เม.ย.

พ.ค.-ก.ค.
ก.ย.-ธ.ค.

ตลอดป
ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 7
หางนกยูงฝร่ัง
ลั่นทม

ธ.ค.-พ.ค.
พ.ย.-พ.ค.

พ.ค.-ก.ค.
มี.ค.-พ.ค.

ตลอดป
ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 8
โพศรีมหาโพ
ไกร

มี.ค.
ก.ค.

ไมพบจากการสํารวจ
ไมพบจากการสํารวจ

ไมพบจากการสํารวจ
ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 9
มะขาม
จัน

พ.ค.-มิ.ย.
มิ.ย.

ก.ย.-ม.ค.
ไมพบจากการสํารวจ

ม.ค.-ต.ค.
ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 10
พวงชมพู
ลั่นทมขาว
ทรงบาดาล

ม.ค.-พ.ค.
ต.ค.-ก.พ.
ม.ค.-พ.ค.

มิ.ย.-ก.ย.
มี.ค.-ส.ค.
ต.ค.-ธ.ค.

ไมพบจากการสํารวจ
ไมพบจากการสํารวจ
ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 11
ลั่นทม พ.ย.-เม.ย. ก.พ.-เม.ย. ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 12
ลั่นทม พ.ย.-เม.ย. ก.พ.-เม.ย. ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 13
มะขาม ก.พ.-พ.ค. ก.ย.-ธ.ค. ม.ค.-ต.ค.

จุดที่ 14
มะขาม
ลั่นทม
หางนกยูงฝร่ัง

ก.พ.-มี.ค.
ธ.ค.-เม.ย.
ธ.ค.-พ.ค.

ก.ย.-ธ.ค.
เม.ย.-พ.ค.

พ.ค.

ม.ค.-ต.ค.
ไมพบจากการสํารวจ

ตลอดป

จุดที่ 15
มะขาม
ลั่นทม
หางนกยูงฝร่ัง

พ.ค.-มิ.ย.
พ.ย.-เม.ย.
ธ.ค.-พ.ค.

ก.ย.-ธ.ค.
ม.ค.-พ.ค.
พ.ค.-มิ.ย.

ม.ค.-ต.ค.
ไมพบจากการสํารวจ

ตลอดป

จุดที่ 16
มะขาม
ลั่นทม
หางนกยูงฝร่ัง

พ.ค.
ธ.ค.-เม.ย.
ธ.ค.-พ.ค.

ก.ย.-ธ.ค.
ก.พ.-เม.ย.

พ.ค.

ม.ค.-ต.ค.
ไมพบจากการสํารวจ

ตลอดป

จุดที่ 17
โพศรีมหาโพ
มะขามเทศ
ลั่นทมขาว

ม.ค.-ก.พ.
ม.ค.-ก.พ.
ม.ค.-ก.พ.

ไมพบจากการสํารวจ
ตลอดป
ตลอดป

ไมพบจากการสํารวจ
ตลอดป

ไมพบจากการสํารวจ
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พืชพรรณ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กระถินยักษ ไมผลัดใบ ตลอดป ก.ค.-ม.ค.

จุดที่ 1

แสมสาร ผลัดใบหรือไมผลัดใบ พ.ค.-ก.ค. ต.ค.-ธ.ค.

จุดที่ 1

สลัดไดปา ไมพบขอมูล ก.ย.-ม.ค. ธ.ค.-เม.ย.

จุดที่ 2

พืชพรรณจุดตางๆ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

จุดที่ 18
หูกวาง
มะขามเทศ

ธ.ค.-ก.พ.
ม.ค.-ก.พ.

ไมพบจากการสํารวจ
ตลอดป

ไมพบจากการสํารวจ
ตลอดป

จุดที่ 19
ลั่นทม ธ.ค.-เม.ย. ก.พ.-เม.ย. ไมพบจากการสํารวจ

จุดที่ 20
หญาหางกระรอก ธ.ค.-พ.ค. พ.ย.-ธ.ค. ไมพบจากการสํารวจ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เมื่อนําขอมูลพืช

พรรณตามทฤษฎขีองประเทศไทยมาเปรยีบเทียบกบัการ

เปลี่ยนแปลงของพืชพรรณแตละชนิดในพระจุฑาธุช

ราชฐานตามที่เก็บขอมูลซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 16 ชนิดใน 

20 จุด พบวาพืชพรรณจํานวน 6 ชนิด ไดแก พวงชมพู 

ลั่นทม ลั่นทมขาว มะขาม มะขามเทศ และสลัดไดปา ที่

มีการเปลี่ยนแปลงใกลเคียงกับทฤษฎี กลาวคือชวงของ

การเปล่ียนแปลงอยูในชวงเดียวกับทฤษฎีแตอาจมีระยะ

เวลาสั้นกวา หรือตรงกับบางชวงเวลาของทฤษฎี สวนพืช

พรรณอื่นๆที่เก็บขอมูลจํานวน 10 ชนิด ไดแก กระถิน

ยักษ ไกร จัน ทรงบาดาล โพศรีมหาโพ แสมสาร หญา

พุงชู หญาหางกระรอก หางนกยูงฝรั่ง และหูกวาง มีการ

เปลี่ยนแปลงในรอบปแตกตางจากทฤษฎี ดังแสดงใน

ตารางที่ 3

นอกจากนีม้พีชืพรรณจาํนวน 7 ชนดิทีม่กีารเกบ็ขอมลูการ

เปลี่ยนแปลงมากกวา 1 จุด พบวามีพืชพรรณจํานวน 6 

ชนิดไดแก ทรงบาดาล โพศรีมหาโพ มะขาม ลั่นทม 

ลัน่ทมขาว และหางนกยูงฝรัง่ มชีวงเวลาการเปล่ียนแปลง

เหลือ่มลํา้กนับาง สวนตนมะขามเทศในจดุท่ี 17 และ 18 
ซึง่อยูในบริเวณใกลเคยีงกนัพบวามกีารเปลีย่นแปลงพรอม

กันในท้ังสองจุด ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบความเปล่ียนของพืชพรรณแตละชนิดกับทฤษฎี
ขอมลูการอางองิตามทฤษฎจีากแหลงตางๆแสดงเปนตัวอักษรในแถวเดยีวกับรายชือ่พชืพรรณ และขอมลูจากการสาํรวจแสดงเปน
แถบเขมจากเดือนมกราคม (1) - ธันวาคม (12) แถวเดียวกับจุดที่เก็บขอมูล
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พืชพรรณ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

โพศรีมหาโพ ผลัดใบหรือไมผลัดใบ ตลอดป ตลอดป

จุดที่ 3

จุดที่ 8

หญาพุงชู ไมพบขอมูล ต.ค. ไมพบขอมูล

จุดที่ 4

ลั่นทม ผลัดใบไมระบุเวลา ม.ค.-พ.ค. หรือ ตลอดป ไมพบขอมูล

จุดที่ 5

จุดที่ 7

จุดที่ 11

จุดที่ 12

จุดที่ 14

จุดที่ 15

จุดที่ 16

จุดที่ 19

หางนกยูงฝร่ัง มี.ค. ก.พ.-มิ.ย. ไมพบขอมูล

จุดที่ 6

จดุที่ 7

จุดที่ 14

จุดที่ 15

จุดที่ 16

ทรงบาดาล ไมพบขอมูล ตลอดป ไมพบขอมูล

จุดที่ 6

จุดที่ 10

ไกร ผลัดใบไมระบุเวลา ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

จุดที่ 8
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พืชพรรณ ระยะเวลาผลัดใบ (เดือน) ระยะเวลาออกดอก (เดือน) ระยะเวลาออกผล (เดือน)

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

มะขาม ผลัดใบหรือไมผลัดใบ มี.ค.-พ.ค. หรือ ส.ค.-พ.ย. ต.ค.-มี.ค.

จุดที่ 9

จุดที่ 13

จุดที่ 14

จุดที่ 15

จุดที่ 16

จัน ผลัดใบหรือไมผลัดใบ ก.พ.-ก.ค. มี.ค.-ก.ย.

จุดที่ 9

พวงชมพู ไมผลัดใบ ตลอดป ไมพบขอมูล

จุดที่ 10

ลั่นทมขาว ผลัดใบหรือไมผลัดใบ ตลอดป ไมพบขอมูล

จุดที่ 10

จุดที่ 17

มะขามเทศ ผลัดใบไมระบุเวลา ตลอดป ตลอดป

จุดที่ 17

จุดที่ 18

หูกวาง ผลัดใบไมระบุเวลา มิ.ย.-เม.ย. เม.ย.-ก.ค. หรือ ต.ค.-พ.ย.

จุดที่ 18

หญาหาง
กระรอก

ไมพบขอมูล ก.ค.-ต.ค. ส.ค.-ก.ย.

จุดที่ 20
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การวิเคราะหและสรุปผล
  

จากการสํารวจพืชพรรณภายในพระจุฑาธุชราชฐานพบ

วาการผลัดใบ ออกดอก และออกผลของพืชพรรณมีการ

เปล่ียนแปลงอยางชดัเจนในรอบป ซึง่การเปล่ียนแปลงดงั

กลาวน้ัน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยางเปนตัว

กําหนด เชน สภาพความสมบูรณของพืช อายุของพืช 

อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ความลาดชันของพื้นที่ และดิน 

สิง่เหลานีท้าํใหชวงเวลาทีพ่ชืพรรณผลดัใบ ออกดอก และ

ออกผลมีการเปล่ียนแปลงในชวงเวลาแตกตางกันในแตละ

ป (Dahlgren, Zeipel, and Ehrie’ N, 2007) แมวาการ

เปล่ียนแปลงของพชืพรรณตางๆโดยมากจะสงัเกตเหน็ได

ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในประเทศเขตหนาว 

และสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยมคีวามแตกตางกนั

ในแตละฤดูกาลไมมากนัก แตการเก็บข อมูลการ

เปล่ียนแปลงของพืชพรรณในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน

ในรอบป พ.ศ. 2551 ก็บงชี้วาฤดูกาลสงผลใหเห็นการ

เปล่ียนแปลงของพืชพรรณชนิดตางๆ ไดอยางชัดเจน 

แมวาการผลัดใบ ออกดอก และออกผลของพืชพรรณใน

แตละปจะระบุชวงเวลาท่ีแนนอนไดยาก อยางนอยการ

เก็บขอมูลนี้ก็สามารถใชเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผู

ที่สนใจศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณภายใน

พระจุฑาธุชราชฐานไดตอไป

การเปล่ียนแปลงของพืชพรรณภายในพระจุฑาธชุราชฐาน

บางชนดิสอดคลองไปกบัทฤษฎ ีแตการเปลีย่นแปลงของ

พืชพรรณบางชนิดกลับมีความแตกตางจากทฤษฎี และ

พชืพรรณชนดิเดยีวกันอาจมกีารเปลีย่นแปลงทีไ่มเหมอืน

กันในจุดเก็บขอมูลที่ตางกัน ปจจัยสําคัญที่คาดวาทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศนและพืชพรรณในรอบป

ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน คือ ปริมาณนํ้าฝนและ

ลักษณะของช้ันดิน ปจจัยดังกลาวเปนตัวแปรที่กําหนด

ปรมิาณนํา้และความสามารถในการกกัเกบ็นํา้สาํหรบัการ

เจรญิเตบิโตของพชืพรรณ โดยจะสงผลตอการปรบัตวัของ

พืชพรรณในบริเวณนั้นๆใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน จึงทําใหพืชพรรณบางชนิดมี

ชวงเวลาการเปล่ียนแปลงแตกตางไปจากทฤษฎี และผล

จากสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกนัในแตละจดุอาจสงผลให

พชืพรรณชนิดเดียวกันมชีวงเวลาของการเปล่ียนแปลงไม

ตรงกันได ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงของอุณหภูมแิละปริมาณ

นํา้ฝน ตลอดจนระยะเวลาท่ีฝนตกในแตละป กอ็าจมีสวน

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนและพืชพรรณ

ภายในพระจุฑาธุชราชฐานในแตละปไดเชนกัน ซึ่ง

ประเดน็ดงักลาวตองการการศกึษาและเกบ็ขอมลูอยางตอ

เนื่องตอไปในอนาคต

ขอจํากัดในงานวิจัย

 
ในการดาํเนนิงานมขีอจาํกดัท่ีทาํใหไมสามารถเกบ็ขอมลู

พชืพรรณไดอยางครบถวนคอื การวางแผนการทาํงานโดย

การลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอมลูทกุๆ 1 เดอืน ทาํใหไมสามารถเก็บ

ขอมูลของพืชพรรณบางชนิดที่มีระยะเวลาการออกดอก

ออกผลส้ัน หรือชวงเวลาการออกดอกออกผลไมตรงกับ

ชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูล และงานวิจัยน้ีทําการเก็บ

ขอมลูภายในระยะเวลาเพียง 1 ป โดยท่ีการเปล่ียนแปลง

ของภูมิทัศนอาจมีความแตกตางกันในแตละปตามความ

ผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจทําใหเกิดการตอบ

สนองของพืชพรรณตอความเปลี่ยนแปลงแตกตางกันได

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และการนําไปใช

 
ลักษณะการออกดอกออกผลและผลัดใบของพืชชนิด

เดยีวกนัแตมคีวามแตกตางไปจากทฤษฎ ีแสดงใหเหน็ถงึ

ปจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจสงผลตอการเปลีย่นแปลงของพชืพรรณ 

ซึ่งขอมูลของพืชพรรณท่ีเปนทฤษฎีจากเอกสารอางอิง

แตละแหลงกม็คีวามแตกตางกนั ดงันัน้ความเปลีย่นแปลง
ของพืชพรรณตางๆสามารถสรางบรรยากาศท่ีแตกตางกนั

ของงานภมูสิถาปตยกรรมในรอบปได แตชวงระยะเวลาที่

เกิดการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณอาจไมสามารถอางอิง

จากทฤษฎีไดโดยตรง จําเปนตองมีการวิเคราะหสภาพ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศในแตละพื้นท่ี รวมถึงตองทําการ

สงัเกตและเก็บขอมลูโดยตรง จงึจะสามารถระบุ ชวงเวลา

ของการเปลี่ยนแปลงไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะจากผลการสาํรวจ การวเิคราะห และสรปุผล

ของงานวิจัยน้ี อาจสามารถนําไปประยุกตใชกับการ

จัดการทองเที่ยว หรือการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว

ของพระจุฑาธชุราชฐานได หากนาํขอมลูการเปล่ียนแปลง

ของภูมิทัศนมาวิเคราะหร วมกับสภาพภูมิอากาศที่

เปล่ียนแปลงในรอบปจะพบวา ชวงท่ีพระจุฑาธุชราชฐาน

มภีมูทิศันแหงแลงและพืชพรรณสวนใหญมกีารผลัดใบใน

เดอืนกุมภาพันธถงึเมษายนจะพบวาเปนชวงท่ีสามารถชม

ดอกลั่นทมไดจํานวนมากที่สุด เดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายนจะเปนชวงที่ใบไมเริ่มผลิใบเขียวและเปนชวงที่

สามารถชมดอกหางนกยูงฝรั่งไดสวยงามเพียงชวงเวลา

เดียวของป เดือนกันยายนจะเปนชวงท่ีภูมิทัศนมีความ

เขียวชอุมมากทีส่ดุและเปนชวงทีส่ามารถชมดอกพวงชมพู

ไดจาํนวนมากท่ีสดุ เดอืนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมเปนชวง

ที่เกาะสีชังมีอุณหภูมิเย็นสบายและสามารถชมดอกหญา

ชนดิตางๆไดในชวงเวลาน้ี ดงันัน้การเย่ียมชมพระจฑุาธชุ

ราชฐานในแตละชวงของปยอมไดรับบรรยากาศและ

ประสบการณการเยีย่มชมท่ีแตกตางกนั เน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงของภูมิทัศน การผลัดใบ ออกดอกและออก

ผล ตามสภาพแวดลอมของพืชพรรณแตละชนิดภายใน

พระจุฑาธุชราชฐานในแตละชวงเวลา
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