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 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกศึกษาไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บริเวณสวน
พฤกษชาติ) เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ จากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ให้มีการอนุรักษ์ไม้พ้ืนถิ่นเดิมไว้และไม่ให้มีการน าไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพ้ืนที่ จึงเลือก
ศึกษาไม้พุ่มทนเค็มเนื่องจากปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะหรือบ้านพักอาศัยมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้
พ้ืนที่ไม่สามารถน าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มาใช้ในการจัดภูมิทัศน์ได้ ไม้พุ่มจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการน าไป
จัดภูมิทัศน์ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้พุ่มทนเค็ม เพ่ือส ารวจและจัดหมวดหมู่ไม้พุ่มทนเค็ม
ตามเกณฑ์การประเมินต่อการใช้งานทางภูมิทัศน์และน าเสนอผลการศึกษาศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในการ
ประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ โดยวิธีการหาศักยภาพของไม้พ้ืนถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนที่จากการประเมินคะแนน
ภาคสนามและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มน าไปใช้ในการจัดภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน 
 พ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาตินั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาติดกับอ่าวไทย จึงส่งผลให้ได้รับอิทธิพลการขึ้นลงของน้ า
ทะเล พรรณไม้พุ่มทนเค็มจาก 14  ชนิดที่พบจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและภาคสนาม ได้ท าการ
เลือกศึกษาพรรณไม้พุ่มทนเค็มเพียง 8 ชนิด ได้แก่ โพทะเล ปอทะเล ฝาด เม่าไข่ปลา ช ามะเลียง พิลังกาสา 
ปรงทะเล ล าเท็ง 6 วงศ์ ได้แก่ EUPHORBIACEAE MALVACEAE MYRSINACEAE PTERIDACEAE  
SAPINDACEAE  COMBRETACEAE น าพรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิดมาศึกษาลักษณะรายเอียดต่างๆที่พบ
และวิเคราะห์ศักยภาพการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ ผลการศึกษาพบว่าการประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มทน
เค็ม ทั้ง 8 ชนิด พบว่ามีเพียง 6 ชนิด ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุด ได้แก่ ฝาด พิลังกาสา ช ามะเลียง เป็นต้น 
ส่วนพรรณไม้อีก 2 ชนิด คือ โพทะเล มีศักยภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดีและล าเท็งอยู่ในระดับปานกลาง และ
ผลการประเมินศักยภาพคุณสมบัติการน าไปใช้ในงาน ภูมิทัศน์ดังนี้ พรรณไม้ที่มีศักยภาพดีมากได้แก่ ฝาด 
พิลังกาสา ปอทะเล เป็นต้น ศักยภาพดีได้แก่ เม่าไขป่ลา เป็นต้น และสุดท้ายศักยภาพพอใช้ได้แก่ ล าเท็ง  
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 พ้ืนที่บางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่รูปทรงกระเพาะหมูขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็น
พ้ืนที่สีเขียวหรือเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ “ปอดของคนเมือง” เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับ
ประชาชน ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ้ืนที่บางกระเจ้านั้นยังครอบคลุมถึง 6 
ต าบล ได้แก่ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว และ
ต าบลทรงคะนอง บางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ส าคัญ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ 
และระบบนิเวศ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา ที่มีความยาวประมาณ  15 
กิโลเมตร ท าให้บางกระเจ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่มีการสะสมของดินตะกอนแม่น้ าและเป็นแหล่ง
พักพิงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศสายน้ าแหล่งสุดท้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 
ท าให้มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ า ได้แก่ น้ าเค็ม น้ าจืด และน้ ากร่อย จึงมีผลต่อการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างของสังคมพืชที่มีมากกว่า 110 ชนิด และสัตว์อีกหลากหลายชนิด 
 ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในบางกระเจ้าได้ลดน้อยลง เนื่องจากสังคมในปัจจุบันนั้นมีประชากรมาก
ขึ้นท าให้ความต้องการพ้ืนที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ส่งผลให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ถนน
หนทางต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของประชากรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพพ้ืนที่รวมถึงระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลง การที่จะรักษาธรรมชาติให้สมดุลคงเดิมนั้นจ าเป็นต้องมี
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ จะช่วยลดอุณหภูมิของพ้ืนที่ เขตเมืองลงรวมทั้งช่วยป้องกันการ
พังทลายของหน้าดินบริเวณโค้งของแม่น้ าเจ้าพระยา ช่วยชะลอน้ าเค็มและที่พักของตะกอนปากแม่น้ า 
รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติขนาดใหญ่อีกด้วย จึงได้มีการจัดตั้งโครงการสวนกลางมหานคร 
เนื้อท่ีประมาณ 9,000 ไร่ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวไว้สวนศรีนครเขื่อนขันธ์หรือสวนพฤกษาศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการสวนกลางมหานคร ตั้งอยู่ต าบลบางกระเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์แห่งนี้ได้
จัดเป็นสวนสาธารณะที่แตกต่างกับสวนสาธารณะทั่วไปเพราะยังมีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พรรณไม้นานาพันธุ์ในลักษณะของสวนที่อยู่ตามชนบท ในพ้ืนที่ 148 ไร่ ใช้เป็นแหล่งประกอบ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ในด้านการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศและการใช้ประโยชน์ในแง่ของความสวยงาม 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการศึกษาไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
(บริเวณสวนพฤกษชาติ) อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นไม้ประดับใน
งานภูมิทัศน์ และน ามาปรับใช้ในให้เหมาะสม โดยการน ามาพัฒนาเป็นไม้ประดับเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนที่ต้องการจัดภูมิทัศน์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอิทธิพลของดินเค็ม 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้พุ่มทนเค็มที่พบจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและภาคสนาม 
  1.2.2 เพ่ือส ารวจและจัดหมวดหมู่ไม้พุ่มทนเค็มตามเกณฑ์การประเมินต่อการใช้งานทางภูมิทัศน์ 
 1.2.3 น าเสนอผลการการศึกษาไม้ พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่ บริ เวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
 (บริเวณสวนพฤกษชาติ) อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นไม้
ประดับในงานภูมิทัศน ์

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ทราบถึงลักษณะของไม้พุ่มทนเค็มที่น ามาใช้ในงานภูมิทัศน์และลักษณะเฉพาะของ

พันธุ์ไม้ทนเค็ม 
1.3.2 จัดหมวดหมู่และทราบถึงไม้พุ่มทนเค็มตามเกณฑ์การประเมินต่อการใช้งานทางภูมิ

ทัศน์ในพื้นท่ีศึกษา 
1.3.3  ได้รับประโยชน์และเกิดการน าไปใช้ส าหรับคัดเลือกเพ่ือใช้ปลูกในพ้ืนที่ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงในพ้ืนที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือประยุกต์เป็นไม้ประดับในงานภูมิทัศน์  

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 

 1.4.1 เพ่ือส่งเสริมคนในชุมชนที่มีอาชีพขายไม้ประดับในพ้ืนที่ 
 1.4.2 เพ่ือประโยชน์ต่อสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เนื่องจากอยู่ในโครงการพระราชด าริในการ
ดูแลของกรมป่าไม้ ของสมเด็จพระเทพฯที่ต้องให้มีการอนุรักษ์พรรณไม้ถิ่นเดิม มิให้น าไม้ต่างถิ่นเข้า
มาปลูก 
 1.4.3 ส าหรับนักภูมิทัศน์ที่มีโอกาสได้ออกแบบจัดสวนในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงที่มี
อิทธิพลของดินเค็ม 

1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 พ้ืนที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษาศาสตร์ส่วนที่ยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟู     
ในเนื้อท่ี 40 ไร่ โดยประมาณ  

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 ไม้ทนเค็ม 
  ไม้ทนเค็ม คือไม้ที่สามารถทนต่อความเค็มและเจริญเติบโตในสภาพที่มีความเค็มสูง
ได้เป็นสังคมพืชที่ข้ึนอยู่ได้บริเวณป่าชายเลน ที่มีการผสมระหว่างน้ าจืด - น้ าเค็ม และบางพ้ืนที่ยังมีลม
แรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้น จึงเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสังคม
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พืชอ่ืนๆ ดังนั้น พันธุ์ไม้จ าพวกนี้จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบ
ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ทั้งลักษณะภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่นสังคมพืช
ป่าชายเลนจะมีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัด คือการมีรากค้ าจุน เนื่องจากดินบริเวณป่าชายเลนเป็นดิน
อ่อนและรากหายใจเนื่องจากลึกใต้ผิวดินลงไปมีอากาศไม่เพียงพอ พืชทนเค็มยังมีลักษณะพิเศษคือ มี
ต่อมขับเกลือ ใบอวบน้ า แผ่นใบเป็นมันและมีปากใบ และบางชนิดยังมีการขับเกลือออกจากล าต้นโดย
การทิ้งใบ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะจ าเพาะนี้มาจากการวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดของพืชมาเป็น
เวลานานจากอดีตจนสามารถด ารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน (ความหลากหลายในป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สืบค้นจาก http://marinegiscenter.dmcr.go.th, 2559) 
 1.6.2 ไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
   ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่น ามาใช้ในการประดับตกแต่งสวนหรือสถานที่
ต่างๆโดยไม้ดอก (Flowering Plant) หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม (พัชรินทร์ สุภาพันธ์
,ดลกร ขวัญคา และภูษณิศา เตชเถกิง, 2556) 
  ความหมายของไม้ประดับ โดยแยกประเภทดังนี้ ไม้ต้นประดับ หมายถึง ไม้ต้นขนาด
ใหญ่ มีเนื้อไม้แข็งหรือไม่มีเนื้อไม้แข็งอายุยืนหลายปี ไม้พุ่มประดับ หมายถึง ไม้ต้นที่มีลักษณะ ล าต้น
ตั้งตรงแตกกิ่งก้านแตกเป็นพุ่มกว้าง ไม้เลื้อยหรือไม้เถาประดับ หมายถึง ไม้ที่มีล าต้นเรียวเล็กเลื้อย
เกี่ยวพัน หรือวัสดุอ่ืน ไม้ใบประดับ หมายถึงไม้ที่มีรูปทรงและสีสันของใบสวยงาม (เศรษฐมันตร์  
กาญจนกุลม, 2552) 
  ความหมายของไม้ประดับ หมายถึง ต้นไม้ที่ปลูกดูเล่นสวยงาม (มานิต มานิตเจริญ, 
2535) 
 1.6.3 ไม้ทนเค็มที่ประดับในงานภูมิทัศน์หมายถึงพรรณไม้ที่สามารถที่เจริญเติบโตและทน
ต่อความเค็มได้ มีลักษณะทางกายภาพและศักยภาพที่เหมาะสมและสามารถน ามาจัดในงานภูมิทัศน์
ได้เช่น ความสูง ลักษณะทรงพุ่ม ลักษณะใบ ลักษณะดอก ตลอดจนผลที่สวยงาม 
 



 
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยไม๎พํุมทนเค็มในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ๑ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือการ
ประยุกต๑ใช๎เป็นไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดหัวข๎อการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการวิจัย ดังนี้ 

  2.1 ไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ 
  2.2 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณเพ่ือการใช๎งานทางภูมิทัศน๑ 
  2.3 ดินเค็ม 
  2.4 พันธุ๑ไม๎ทนเค็ม 
  2.5  กรณีศึกษา/งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
  2.6 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

2.1  ไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
 2.1.1 ความหมายของไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ 
  ไม๎ดอกไม๎ประดับ หมายถึง ไม๎ดอกที่น ามาใช๎ในการประดับตกแตํงสวนหรือสถานที่
ตํางๆโดยไม๎ดอก (Flowering Plant) หมายถึง พรรณไม๎ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม (พัชรินทร๑ สุภาพันธ๑, 
ดลกร ขวัญคา และภูษณิศา เตชเถกิง, 2556) 
  ความหมายของไม๎ประดับโดยแยกประเภทดังนี้ ไม๎ต๎นประดับ หมายถึง ไม๎ต๎นขนาด
ใหญํมีเนื้อไม๎แข็งหรือไมํมีเนื้อไม๎แข็งอายุยืนหลายปี ไม๎พํุมประดับ หมายถึง ไม๎ต๎นที่มีลักษณะ ล าต๎น
ตั้งตรงแตกกิ่งก๎านแตกเป็นพํุมกว๎าง ไม๎เลื้อยหรือไม๎เถาประดับ หมายถึง ไม๎ที่มีล าต๎นเรียวเล็กเลื้อย
เกี่ยวพันไม๎ หรือวัสดุอ่ืน ไม๎ใบประดับ หมายถึงไม๎ที่มีรูปทรงและสีสันของใบสวยงาม(เศรษฐมันตร๑  
กาญจนกุลม, 2552) 
  ความหมายของไม๎ประดับ หมายถึง ต๎นไม๎ที่ปลูกดูเลํนสวยงาม (มานิต มานิตเจริญ, 2535) 
  ความหมายของไม๎ดอกไม๎ประดับ ไม๎ดอกที่น ามาใช๎ในการประดับตกแตํงสวน หรือ
สถานที่ตํางๆ โดยไม๎ดอก (Flowering Plant) หมายถึงพรรณไม๎ที่ออกดอกมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอม 
 2.1.2 ประเภทของไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ 
  จ าแนกไม๎ดอกไม๎ประดับออกได๎เป็น ตามลักษณะของพรรณไม๎แบํงออกเป็น ไม๎ดอกท่ี
เป็นไม๎ล๎มลุก ไม๎ดอกที่เป็นไม๎พํุม ไม๎ดอกที่เป็นไม๎เถาหรือไม๎เลื้อย ไม๎ดอกที่เป็นไม๎ต๎นหรือไม๎ใหญํยืนต๎น 
  2.1.2.1 ไม๎ดอกที่เป็นไม๎ล๎มลุก (Flowering Herb) หมายถึง ไม๎ดอกประเภทที่มี
วงจรชีวิตสั้น สํวนใหญํเมื่อเกิดมาแล๎วจะเจริญเติบโตให๎ดอกจนครบวงจรชีวิตแล๎วตายภายในฤดูเดียว
หรือปีเดียว จัดเป็นไม๎ดอกฤดูเดียว เป็นไม๎ดอกที่นิยมน ามาปลูกเป็นไม๎ประดับมากที่สุด เพราะปลูก
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และตกแตํงได๎งําย มีการเจริญเติบโตเร็ว นอกจากไม๎ดอกล๎มลุกที่มีอายุปีเดียวแล๎ว มีไม๎ดอกล๎มลุกบาง
ชนิด ที่มีอายุมากกวํา 1 ปี ซึ่งจัดเป็นไม๎ดอกล๎มลุกสองฤดู หรือไม๎ดอกล๎มลุกหลายฤดู ไม๎ดอกล๎มลุกที่
เป็นไม๎ดอกฤดูเดียวจะมีอายุสั้นมาก นับจากวันที่เริ่มเพาะเมล็ดจนถึงออกดอกใช๎เวลาเพียง 60 - 120 
วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของไม๎ดอก จากนั้นจะออกดอกสวยงามอยูํเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง คือ 
ประมาณ 30 - 60 วัน แล๎วก็เริ่มเหี่ยวรํวงโรยไป โดยมีเมล็ดเกิดขึ้นภายในดอก ซึ่งเมื่อเมล็ดแกํจัด ก็
สามารถน าไปปลูกให๎เป็นไม๎ดอกรุํนใหมํได๎ สํวนไม๎ดอกที่มีอายุอยูํได๎นานหลายปี เชํน เวอร๑บีนา แพร
เซี่ยงไฮ๎ ผกากรอง สร๎อยทอง พยับหมอก บานเช๎า บานบุรี กระดุมทอง และแพงพวย เป็นต๎น ไมํ
จ าเป็นต๎องปลูกต๎นใหมํทดแทน เพียงแตํตัดแตํงกิ่งที่แห๎งเหี่ยว กิ่งแกํ และกิ่งที่เป็นโรคออก พร๎อมทั้ง
ตัดแตํงต๎นให๎สั้นลง ตลอดจนปรับปรุงดิน ใสํปุ๋ยเพ่ิมเติม เพ่ือให๎ต๎นเกําแตกกิ่งก๎าน และออกดอกชุด
ใหมํที่สวยงามตํอไป การตัดแตํงก่ิงแตํงต๎นนี้จะกระท าตํอเนื่องไป จนกวําต๎นจะทรุดโทรม และแกํตาย
ไปในที่สุด  
  2.1.2.2 ไม๎ดอกที่เป็นไม๎พํุม (Flowering Shrub) หมายถึง ไม๎ดอกที่มีเนื้อไม๎แข็ง ล า
ต๎นตั้งตรงเป็นอิสระได๎โดยไมํต๎องอาศัยต๎นไม๎หรือวัสดุอ่ืน ยึดเหนี่ยวพาดพิง มีอายุอยูํได๎นานหลายปี มี
ความสูงไมํมากนัก และมีการแตกกิ่งก๎าน ไมํสูงจากพ้ืนดิน เชํน เข็ม คริสต๑มาส ชบา ชวนชม ดอนยํา 
พยับหมอก ราชาวดี และยี่เขํง 
  2.1.2.3 ไม๎ดอกที่เป็นไม๎เถา หรือไม๎เลื้อย (Flowering Climber) หมายถึง ไม๎ดอกที่
ไมํสามารถทรงตัวอยูํได๎ด๎วยตนเอง จ าเป็นต๎องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต๎นไม๎หรือวัสดุอ่ืน ในการทรงตัว 
หากไมํมีสิ่งใดให๎พาดพิง ก็จะเลื้อยไปตามพ้ืนดิน เชํน เล็บมือนาง กระเทียมเถา ช ามะนาด อัญชัน กุ
มาริกา ถ๎ามีอายุอยูํได๎หลายปี เราเรียกไม๎ดอกดังกลําวนี้วํา ไม๎เถายืนต๎น แตํถ๎าเป็นไม๎เถาที่มีอายุสั้น มี
ลักษณะล๎มลุก เชํน รกฟ้า ผักบุ๎งฝรั่ง เรียกวํา ไม๎เถาล๎มลุก 
  2.1.2.4 ไม๎ดอกท่ีเป็นไม๎ต๎นหรือไม๎ใหญํยืนต๎น (Flowering Tree) หมายถึง ไม๎ดอกที่
มีเนื้อไม๎แข็ง ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางของล าต๎นใหญํกวําไม๎พํุม และมีความสูงเกิน 6 เมตร สามารถทรง
ตัวอยูํได๎ด๎วยตนเอง มีอายุอยูํได๎นานปี เชํน เสลา ตะแบก อินทนิล นนทรี พิกุล ฝ้ายค า ทองกวาว 
จามจุรี ประดูํ ประดูํแดง ราชพฤกษ๑ ชัยพฤกษ๑ กัลปพฤกษ๑ แคแสด รัตมา แคฝรั่ง โสกอินเดีย ปีบ 
เหลืองอินเดีย และหางนกยูงฝรั่ง (พัชรินทร๑ สุภาพันธ๑, ดลกร ขวัญคา และภูษณิศา เตชเถกิง, 2556) 
  ไม๎ดอกไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ หมายถึง ไม๎ดอกที่มีใบและสีที่สวยงามน ามาใช๎งาน
ตกแตํงสวนสร๎างบรรยากาศและทัศนียภาพให๎กับพ้ืนที่และเหมาะสมกับลักษณะการใช๎สอย 
 2.1.3 ความหมายของไม๎พํุม  
  ความหมายของค าวําไม๎พํุม (Shrub and Bush) ในทางพฤกษศาสตร๑ หมายถึง พันธุ๑
ไม๎ที่สูงไมํเกิน 6 เมตร มีการแตกกิ่งก๎านสาขาในระดับใกล๎กับผิวดินท าให๎ดูเป็นกอหรือพํุม บางชนิด
เมื่อมีอายุมากขึ้นต๎นจะสูงใหญํ มีเนื้อไม๎ ดูคล๎ายกับไม๎ต๎น นอกจากนี้ไม๎ต๎นบางชนิดเมื่อน ามา
ขยายพันธุ๑ด๎วยการตอนกิ่งหรือปักช ากิ่ง ต๎นไม๎ก็จะเติบโตเป็นพํุมได๎ นอกจากนี้ที่กลําวข๎างต๎นทางด๎าน
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ภูมิสถาปัตยกรรม ไม๎พํุมยัง หมายถึง พันธุ๑ไม๎ที่เติบโตแตกก่ิงก๎านจากโคนต๎น อาจเป็นล าต๎นเดี่ยว แตํมี
พํุมกลม เชํน เข็มสามสี เข็มกุดั่น หมากผู๎หมากเมีย สับปะรดสี อากาเวํ เป็นต๎น หรือมีเหง๎าทอดเลื้อย
หรือมีหัวใต๎ดินและเติบโตเป็นกอแนํนที่มีความสูงแตกตํางกัน เชํน ขิงแดง คล๎า เฮลิโคเนีย พลับพลึง 
จ าแนกความหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมโดยแบํงเป็น 3 ระดับ  
  2.1.3.1 ไม๎พํุมขนาดใหญํ มีความสูง 2 - 6 เมตร เป็นไม๎ประธานในสวนหยํอม อาจ
ปลูกเป็นต๎นเดี่ยวหรือปลูกเป็นกลุํมใหญํระหวํางไม๎ต๎นโดยไลํระดับความสูงกัน เพ่ือให๎รํมเงา สร๎าง
จุดเดํน เป็นฉากหลังระดับกลางหรือแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ บังสายตา ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ไม๎พํุมขนาดใหญํมีความสูง 2 - 6  เมตร 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

  2.1.3.2  ไม๎พํุมขนาดกลาง มีความสูง 0.50 - 2 เมตร เป็นไม๎ที่ปลูกหน๎าไม๎พํุมขนาด
ใหญํ อาจปลูกเป็นต๎นเดี่ยวหรือปลูกเป็นกลุํมใหญํ เพ่ือแสดงขอบเขต เป็นฉากหลังหรือบดบัง
ทัศนียภาพ ฯลฯ นิยมปลูกริมทางเดิน ริมก าแพง มากกวําบริเวณสวนหยํอมใกล๎อาคาร 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ไม๎พํุมขนาดกลาง  มีความสูง 0.5 - 2  เมตร 
ที่มา : https://www.pinterest.com 
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  2.1.3.3 ไม๎พํุมขนาดเล็ก มีความสูงตั้งแตํ 30 - 50 เซนติเมตร โดยปลูกด๎านหน๎าไม๎
พํุมขนาดกลาง นิยมปลูกเป็นแปลงด๎านหน๎าของสวน เพ่ือแสดงขอบเขตระดับพื้นและไมํบดบังสายตา 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 ไม๎พํุมขนาดเล็ก  มีความสูง 30 - 50 เซนติเมตร 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

    ไม๎พํุมคือ ไม๎ที่มีความสูงไมํเกิน 6 เมตร เป็นไม๎เนื้อแข็งมีอายุการใช๎งาน
หลายฤดูโดยมีลักษณะเป็นพุํมเตี้ยไมํสูงมาก กิ่งก๎านชิดดินแผํออกเป็นพํุมควบคุมรูปทรงของทรงพํุมได๎
งําย น ามาประดับตกแตํงจัดภูมิทัศน๑ให๎มีความสวยงามและเกิดประโยชน๑ตํอการใช๎งานของพ้ืนตาม
ระดับความสูงของไม๎พํุม (อิศรา แพงสี, 2551) 
   ไม๎พํุมได๎แกํ พันธุ๑ไม๎ชนิดที่มีเนื้อไม๎ สูงไมํเกิน 6 เมตรมีหลายล าต๎นที่แยกจากดินหรือ
มีการแตกกิ่งก๎านสาขาในระดับใกล๎กับผิวดินท าให๎ดูเป็นกอหรือเป็นภูมิมีอายุมากกวํา 1 ปี (เอ้ือมพร  
วีสมหมาย และคณะ, 2540) 

2.2  การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณเพื่อการใช้งานทางภูมิทัศน์ 
 ต๎นไม๎เป็นองค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑ที่มีความส าคัญ เป็นองค๑ประกอบที่มีชีวิต มีการเจริญ 
เติบโต การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสี ผิวสัมผัส ความโปรํงหรือทึบในแตํละฤดูกาล เปลี่ยนแปลงใน ด๎าน
ความสูง ทรงพํุม มีการแผํกิ่งก๎านของต๎นไม๎แตํละชนิดตํางกัน นักออกแบบสามารถออกแบบโดยใช๎
พรรณไม๎ในการก าหนดพ้ืนที่ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ ท าให๎เกิดพ้ืนที่วําง หรือเกิดความเชื่อมโยง
ของกลุํมอาคาร ใช๎เป็นฉากหลัง หรือก าบังสายตาปิดบังพ้ืนที่ สิ่งกํอสร๎างที่ไมํพึงประสงค๑ (ภาคภูมิ  
สืบนุการณ๑, 2556) 
 การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ให๎กับสถานที่ตํางๆ นั้นจะต๎องทราบถึงวัตถุประสงค๑ใน
การใช๎งาน และเพ่ือให๎การออกแบบมีความเหมาะสมตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมในบริเวณนั้นควรท า
ความเข๎าใจในรายละเอียดของพ้ืนที่ สภาพแวดล๎อม ต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับพรรณไม๎แตํละชนิดทั้งใน
เรื่องลักษณะ นิสัยการเจริญเติบโต วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลบ ารุ งรักษา ไมํเชํนนั้นอาจสร๎างปัญหา
เป็นอันตรายกับคนหรือความเสียหายให๎แกํอาคาร ถนน และการสัญจรได๎ สิ่งเหลํานี้มีความจ าเป็นตํอ 

30
 - 

50
 เซ

นต
ิเม

ตร
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การออกแบบภูมิทัศน๑ และความรู๎เหลํานี้จะชํวยให๎การออกแบบประสบผลส าเร็จ (สมจิต โยธะคง, 2540) 
 การพิจารณาเลือกพรรณไม๎พ้ืนเมืองหรือไม๎ท๎องถิ่นมาใช๎ในงานภูมิทัศน๑นั้น เป็นทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมเป็นอยํางยิ่ง เป็นการนาธรรมชาติเข๎ามาสร๎างความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมเดิม
และยังเป็นการชํวยสํงเสริมเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น ไม๎พ้ืนเมืองมักจะมีความคงทนตํอสภาพ แวดล๎อม
ตํางๆได๎เป็นอยํางดี มีการปรับตัว ฟ้ืนตัวและพัฒนาการเจริญเติบโตได๎ดีหลังการย๎ายปลูก อัตราการ
ตายน๎อยและไมํต๎องดูแลรักษามากนัก การหาแหลํงต๎นไม๎ก็งําย ราคาไมํสูง (อริยา อรุณินท๑, 2539) 
 2.2.1 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณตามองค๑ประกอบศิลป์ 
  2.2.1.1 สี (Color) สีเป็นสิ่งที่ให๎ความรู๎สึก  เห็นด๎วยสายตา  ให๎ความรู๎สึก และ
อารมณ๑  ปรากฏเห็นในหลายสํวนของต๎นพืช  เชํน  สีของใบ  ดอก  ผล  เปลือกของ ล าต๎น  กิ่ง  ก๎าน  
และสีจากราก  สีเป็นลักษณะของแสงสวําง  ปรากฏแกํตา  สีของพืช 2 วรรณะ คือ วรรณะเย็น(Cool 
Tone) วรรณะร๎อน (Warm Tone) 
   1) สีของเปลือกต๎น มีตั้งแตํ 
    (1) สีเขียวอํอน    
    (2) เขียวแกํ     

    (3) เขียวอมด า  เชํน  ตะโก 
    (4) ด าอมเทา  เชํน  มะสัง  พะยอม 
    (5) สีเทาเงิน  เชํน  ลั่นทม   
    (6) สีเหลืองอมน้ าตาล  เชํน  มะขาม  ยูคาลิปตัส  
    (7) สีน้ าตาลอมแดง  เชํน เสม็ดแดง 

    2) สีของกิ่งก๎าน ปลายกิ่งและโคนอาจมีสีแตกตํางกันในไม๎บางชนิดขึ้นอยูํ
กับความอํอนแกํของก่ิง  เชํน  ปลายกิ่งของแก๎วเจ๎าจอมสีเขียวอํอนแตํโคนก่ิงสีน้ าตาลสีของใบ เน๎นที่สี
พ้ืนของใบเป็นหลักสีของใบท่ีเปลี่ยนแปลงได๎ 
    3) สีของใบ 
      (1) สีใบอํอนและใบแกํเปลี่ยนแปลง เชํน ไกรใบอํอนที่แตกใบใหมํ  
สีชมพู  ชมพูอมแดง 
      (2) ใบแกํสีเขียวอํอนใบแกํสีเปลี่ยนไปเมื่อเวลาแกํเต็มที่และจะ
รํวง  เชํน  กระท๎อน  ในแกํสีเขียวเข๎มเป็นคลื่น  กํอนรํวงใบจะเปลี่ยนเป็นสีส๎มอมแดง 
      (3) สีของใบไมํคํอยเปลี่ยนแปลง สีเขียวพ้ืน เชํน พบในพันธุ๑ไม๎
ทั่วไป สีฟ้า เชํน สนบลู สีเทาเงิน เชํน นีออน แอหนัง สีทองหรือเหลืองทอง เชํน ยอดของสนทราย
ทอง เทียนทอง ไม๎ใบดําง เชํน โกสน มีสีตั้งแตํสีเหลืองอมเขียว สีเหลืองเป็นเกลียว สีแดง แดงอมส๎ม 
แดงอมชมพู แดงอมด า ใต๎ใบและบนใบสีแตกตํางกัน  เชํน  กระบือเจ็ดตัว  
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   4) สีของดอก 
    (1) สีขาว สีขาวนวล สีขาวอมเขียว เชํน ปีป พญาสัตบรรณ  สารภี 
กระทิง กันเกรา จ าปี สะเดา พิกุล เป็นต๎น  
    (2) สีเหลืองอมเขียว สีเหลืองอํอน สีเหลืองเข๎มและ  สีเหลืองอม
ส๎ม เชํน กระดังงาไทย ล าดวน เหลืองอินเดีย  สุพรรณิการ๑  เป็นต๎น 
    (3) สีชมพู ชมพูอมมํวง เชํน ชมพูพันธุ๑ทิพย๑ จามจุรี  ชัยพฤกษ๑ 
ชงโค ชวนชม กุหลาบเมาะล าเลิง ยี่เข็ง มุจลินท๑ เป็นต๎น 
    (4) สีมํวง มํวงอํอน มํวงอมชมพู มํวงอมน้ าเงิน ฟ้าอํอน เชํน  
ศรีตรัง อินทนินน้ า อินทนินบก ตะแบก เสลา ราชาวดีสีมํวง เป็นต๎น 
    (5) สีส๎ม ส๎มอมแดง สีแดง และสีแดง เชํน แคแสด ค าแสด  งิ้ว 
คอร๑เดีย ลั่นทมแดง ประดูํแดง ประทัดจีน เป็นต๎น 
   5) สีของผล  สีของผลพิจารณาจากการแกํและสุกแบํงได๎ดังนี้ 
    (1)  สีเขียวอํอน สีเขียวอมขาว และสีเทา เชํน น้ าเต๎าต๎น  มะขามป้อม กุํมน้ า 
มะยม เป็นต๎น 
    (2) สีเหลือง  สีเหลืองอมส๎ม เชํน ขํอย เทียนหยด กุหลาบพุกาม  
    (3) สีแสด สีแดง เชํน พิกุล ค าแสด ไทรย๎อย อโศกระย๎าเป็นต๎น  
    (4) สีน้ าตาล สีน้ าตาลแดง เชํน สมอพิเภก สาละลังกา มะขาม  
    (5) สีน้ าตาลด า สีมํวงด า และสีด า เชํน ล าดวน หูกวาง  ชัยพฤกษ๑  

   (6) สีมํวงน้ าเงิน  เชํน  ขมิ้นต๎น 
    (7) สีชมพู  เชํน  ทับทิม  
  2.2.1.2 เส๎น (Line) เส๎นเกิดจากการเอาจุดหลายๆจุดมาเรียงตํอกัน  มีการวาง
ทิศทางตํางกัน  เส๎นที่เกิดจากการใช๎พืชพรรณได๎แกํ  เส๎นที่เกิดจากมวล (Linear Mass)  ซึ่งมวลคือ
รูปทรงที่เป็นกลุํมก๎อนมีปริมาตรเส๎นที่ตํอเชื่อมองค๑ประกอบ  แสดงขอบโดยธรรมชาติ(Naturalistic 
Edge) และแสดงขอบที่เก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม (Architectonic Edge)  เส๎นมี  ดังนี้ 
   1) เส๎นตั้งตรง ให๎ความรู๎สึกม่ันคง แข็งแกรง สงํา   
   2) เส๎นนอนหรือเส๎นระดับ ให๎ความรู๎สึกราบเรียบ สงบ พักผํอน   
   3) เส๎นโค๎ง ให๎ความรู๎สึกนุํมนวล อํอนไหว ความเป็นอิสระ   
   4)  เส๎นทะแยง เส๎นขวาง เส๎นซิกแซก ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว  ตื่นเต๎น 
  2.2.1.3 รูปทรง (Form) รูปทรงของวัสดุพืชพรรณเป็นการกลําวถึงมวลที่บรรจุ
ภายในเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล๎ว  หรือลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดของพืชแตํละชนิด  รูปทรงของ
พืชจึงเป็นภาพรวมของรูปรําง หรือสัณฐาน (Shape) และนิสัยของการเจริญเติบโต (Habit of 
Growth) รูปทรงเป็นลักษณะพิเศษและแบบฉบับเฉพาะของพืชแตํละชนิด  เชํน  กระจายแผํกว๎าง
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(Spreading) ลูํลมรูปทรงธรรมชาติ (Picturesque) รูปทรงกระบอกรูปทรงพิรามิด (Pyramidal) 
รูปทรงแคบเรียว (Fastigiate) รูปทรงของพืชพรรณโดยรวมจะมีความสัมพันธ๑ภายในของจ านวนพืชหลายต๎น  
รูปทรงจะเปลี่ยนเมื่อมีการทดแทนพืช (Plant Succession) หรือเมื่อพืชมีสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
   1) พํุมใบและดอกรวมกันอยูํด๎านบน (Round Topped) ด๎านลํางมองเห็น
กิ่งก๎าน และล าต๎น เชํน ทรงบาดาล ยี่โถ ร าเพย คอร๑เดีย ยี่เขํง เป็นต๎น 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 พํุมใบและดอกรวมกันอยูํด๎านบน 
 
    2) มีพํุมใบโดยตลอดตั้งแตํโคนต๎นจนถึงปลายยอด มีใบคํอนข๎างหนาแนํน 
เชํน พยับหมอก ชาขํอย พํูเรือหงส๑ เข็มญี่ปุ่น เป็นต๎น 

 

 

 
ภาพที่ 2.5 พํุมใบโดยตลอดตั้งแตํโคนต๎นจนถึงปลายยอด 

   3) กิ่งก๎านลักษณะพิเศษ ล าต๎นกลมเรียวมีสีสรรสวยงาม  หรือเป็นข๎อปล๎อง 
เชํน  ไผํ  หมาก 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 กิ่งก๎านลักษณะพิเศษ 

    4) กิ่งก๎านโค๎งตกลง (Weeping)  เชํน  เตย  พลับพลึงสิบสองปันนา 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.7 กิ่งก๎านโค๎งตกลง 
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   5) รูปทรงเป็นทรงกระบอก (Columnar) นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนว  เป็น
ขอบทางเดิน  เชํน  ขาไกํ  แสยก 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 รูปทรงเป็นทรงกระบอก 

   6)  รูปทรงหรือขนาดใบมีสีสันสวยงามเป็นพิเศษ  มักใช๎เป็นจุดเดํน  ใช๎เพ่ือ
ผลทางประติมากรรม  เชํน  อากาเวํ  ลิ้นมังกร  จันทน๑ผา 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.9 รูปทรงหรือขนาดใบมีสีสันสวยงามเป็นพิเศษ   

  2.2.1.4 ผิวสัมผัส (Texture)  ผิวสัมผัสหมายถึง  ผิวหน๎าของวัสดุที่ให๎ความรู๎สึกได๎
ด๎วยการมอง  การสังเกตและการสัมผัส  ได๎แกํ  ความนุํม  ความละเอียด  ความหยาบของการเรียนรู๎
ผิวพ้ืนของกลุํมพืชแตํละกลุํม  หรือพืชแตํละต๎น  ผิวสัมผัสเกิดจากอิทธิพลของขนาดใบ  กิ่ง  ก๎าน  
เปลือก  นิสัยการเจริญเติบโต  และการมองภาพระยะใกล๎ไกล  ผิวสัมผัสแบํงออกเป็น 
   1) ผิวสัมผัสละเอียด (Fine Texture) เชํน  สนมังกร  สนเลื้อย แก๎ว โมก 
เข็มญี่ปุ่น ปีบ ตันหยง หางนกยูงฝรั่ง  เป็นต๎น 
   2) ผิวสัมผัสปานกลาง (Medium Texture) เชํน ล าดวน  ตีนเป็ดฝรั่ง 
แคแสด บุนนาค จ าปี ทองกวาว พะยอม เป็นต๎น 
   3) ผิวสัมผัสหยาบ (Coarse Texture) เชํน จิก เพกา หูกวาง มะตาด ส๎าน
ใหญํ สาละลังกา ยางใบซอ ลั่นทม บัวสวรรค๑ มะฮอกกานีใบใหญํ (นิลุบล คลํองเวสสะ, 2543) 
  2.2.1.5 ความหนาแนํนของพํุมใบและกิ่งก๎าน (Mass) ความหนาแนํน หมายถึง การ
รวมกลุํมกันของใบและกิ่งก๎าน อาจดูได๎จากอัตราความหนาทึบและความโปรํงแสง  ความหนาทึบ
หมายถึง สํวนที่เป็นใบกิ่งก๎านและสํวนประกอบอ่ืนๆ ของพํุมใบ สํวนความโปรํงแสง หมายถึง พ้ืนที่
ระหวํางใบและก่ิงก๎านที่สามารถมองผํานไปเห็นท๎องฟ้าหรือพ้ืนที่ด๎านหลังได๎ ความหนาแนํนของพํุมใบ
นี้แบํงออกเป็น 3 พวก คือ 
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   1) พํุมใบหนาทึบ (Dense) มีใบและก่ิงก๎านที่หนาทึบจนไมํสามารถมองทะลุ
ผํานทรงพํุมไปได๎ เชํน ไทรย๎อย  พิกุล  ประดูํ  ต๎นไม๎ลักษณะนี้จะให๎รํมเงาได๎ดี  ทั้งยังใช๎เป็นฉากหลัง 
(Background) ชํวยปิดบังสายตาและชํวยก าบังลมได๎ด๎วย 
    2) ปานกลาง (Moderate)   มีใบและกิ่งก๎านทึบแตํยังสามารถมองทะลุไป
ได๎บ๎าง มีอัตราสํวนความทึบและความโปรํงแสงประมาณ 2 : 1 หรือ 1 : 1  เชํน มะขาม กระถินณรงค๑ 
    3) โปรํง (Open) กิ่งก๎านแผํกระจายออก  มีใบเป็นจ านวนน๎อยมีบริเวณ
โปรํงที่มองเห็นพื้นที่ด๎านหลังได๎มาก เชํน รัตมา  ปีบ  ศรีตรัง  เลี่ยน  การใช๎ไม๎ยืนต๎นในบริเวณที่เป็น
สนามหญ๎าซึ่งพ้ืนที่ด๎านลํางจะได๎รับแสงสวํางเพียงพอเพ่ือให๎หญ๎าเจริญเติบโตได๎สวยงามควรเลือกใช๎ไม๎
ยืนต๎นลักษณะนี้เพราะพ้ืนที่ด๎านลํางจะได๎รับแสงสวํางเพียงพอ (นันทชัย ไตรรัตน๑วงศ๑, 2541) 
  ต๎นไม๎ผลัดใบบางชนิดในเวลาที่มีใบเต็มต๎นก็จะเป็นไม๎ใบหนาทึบ แตํในชํวงที่ผลัดก็จะ
กลายเป็นไม๎ท่ีมีพํุมใบโปรํงได๎ 
 2.2.2 การเลือกวัสดุพืชพรรณใช๎ตามลักษณะการใช๎สอยหรือวัตถุประสงค๑  
  2.2.2.1 ด๎านสถาปัตยกรรม  
   1)  ควบคุมทัศนภาพการมองเห็นและปิดบังสิ่งที่ไมํนําดูรวมทั้งเป็นแนวกั้น 
บังฉากลานจอดรถ สร๎างพื้นที่ความเป็นสํวนตัวควรเป็นพรรณไม๎ที่สูงกวําเหนือระดับสายตาไมํฉูดฉาด 
ควรมีใบเล็ก ผิวสัมผัสละเอียดถึงปานกลาง ควรเป็นไม๎มีกิ่งก๎านเรียวเล็กอํอนช๎อย พํุมใบหนาแนํน 
(ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536) 
   2) ควบคุมการสัญจร 
    (1) ต๎นไม๎ที่ปลูกตามถนนควรเป็นไม๎ให๎รํมเงา ทรงพํุมที่ดูเรียบร๎อย
ไมํเกะกะ ห๎อยระย๎า รากไมํงัดพ้ืน โรคและแมลงรบกวนน๎อย ทนไอร๎อนและควันจากทํอไอเสียของ
ยานพาหนะตํางๆ  
     (2) ไม๎บริเวณท่ีจอดรถควรเป็นไม๎ให๎รํมเงามากคือ ทรงพํุมแผํกว๎าง
ใบดก ไมํเป็นไม๎ผลัดใบที่ท้ิงใบเป็นเวลานานในฤดูแล๎ง เนื้อไม๎ไมํเปราะ ไมํมียางดอกหรือผลที่รํวงหลํน
เป็นอันตรายแกํคน รถ หรือ เป็นต๎นไม๎ที่นกชอบอาศัยหากินเพราะจะท าให๎เกิดความสกปรก ต๎นไม๎ที่
ทนตํอไอร๎อนได๎ดี ควันจากทํอไอเสียได๎ดี รากไมํงัดพ้ืน (อริยา อรุณินท๑, 2540) 
  2.2.2.2 ด๎านวิศวกรรม 
   1) ไม๎เพ่ือเป็นก าแพงกั้นลม ควรเป็นไม๎ที่มีล าต๎นกิ่งก๎านแข็งแรงและเหนียว
อํอนลูํรม ไมํหักโคนงํายงําย ควรมีใบมากตั้งแตํโคนถึงยอด เพ่ือให๎มีเนื้อที่บังลมมาก ไม๎บังลมที่ปลูก
ใกล๎ทะเลต๎องเป็นไม๎ที่ทนความเค็มได๎ ไม๎บังลมไมํเน๎นความสวยงามของดอกแตํจะเน๎นที่ใบหนาแนํน
และรูปทรงเป็นระเบียบเป็นแนวตํอกัน 
   2) ไม๎กันฝุ่นกรองเสียง ต๎องเป็นไม๎ที่ไมํแนํนทึบแตํยอมให๎ลมและเสียงผํานได๎
บ๎าง เจริญเติบโตเร็ว ไมํผลัดใบจะดีมาก ใบมีความสวยงามเข๎ากับไม๎ชนิดอ่ืนได๎ (อริยา อรุณินท๑, 2540) 
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   การลดเสียงรบกวนต๎นไม๎จะชํวยลดเสียงรบกวนทางจิตวิทยาลงได๎มากการ
ใช๎ต๎นไม๎ชํวยก าบังเสียงให๎ได๎ผลจะต๎องปลูกต๎นไม๎ให๎สูงหนาทึบเป็นแถบกว๎างอยํางไรก็ดีพํุมใบหนาทึบ
ของต๎นไม๎สามารถดูดซับเสียงและความถ่ีสูงของเสียงแหลมได๎ดี 
    เมื่อลมพัดผํานกลุํมต๎นไม๎ต๎นไม๎จะชํวยกรองฝุ่นละอองที่อยูํในอาการนั้นฝุ่น
ละอองจะถูกจับโดยใบแหละกิ่งก๎านของต๎นไม๎โดยเฉพาะใบอํอนที่มีคุณสมบัติกรองฝุ่นได๎ดีลมที่ผําน
ออกมาจะมีฝุ่นละอองน๎อยลง ทั้งนี้การลดลงของฝุ่นละอองขึ้นอยูํกับระยะทางจากแหลํงก าเนิดฝุ่น
และความหนาแนํนของต๎นไม๎ด๎วยในการกรองฝุ่นละอองจากขึ้นอยูํกับคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและ
ลักษณะรูปทรงของต๎นไม๎ (นันทชัย ไตรรัตน๑วงศ๑, 2541 อ๎างใน Keller,1974 อ๎างในBermatzky, 1980) 
   3) ไม๎เพ่ือยึดดินป้องกันดินพังทลายต๎องมีรากเป็นเครือขํายที่กว๎างลึกทนตํอ
สภาพดินเลวได๎ดีถ๎าเป็นไม๎ที่ชํวยปรับปรุงคุณภาพดินให๎ดีขึ้นด๎วยก็ยิ่งดีควรเป็นไม๎ที่ชอบแสงแดดจัด
เพราะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่โลํงแจ๎ง (อริยา อรุณินท๑, 2540) 
   การปลูกไม๎พํุมที่มีรากฝอยและหญ๎าเป็นแนวรั้ว เป็นการชะลอการไหลบํา
ของน ้าได๎โดยท าให๎น ้าแผํกระจายไปทั่ว ชํวยลด ความรุนแรงของการพังทลายของดินและชํวยเก็บกักดินที่
อุดมสมบูรณ๑ไว๎หลังแนวรั้วพํุมไม๎ ซึ่งมีผลให๎การไหลบําของน้ าลงทางลาดช๎าลง (การปลูกพืชเพ่ือรักษาหน๎า
ดินและสงวนน้ า ไทยเกษตรศาสตร๑ สืบค๎นจาก https://www.thaikasetsart.com , 2560) 
  2.2.2.3 ด๎านสุนทรียภาพ 
   1) ไม๎บริเวณที่พักผํอน ควรเป็นไม๎ให๎รํมเงา อาจผลัดใบบ๎างแตํควรเป็นชํวง
สั้นๆ ถ๎าเป็นไม๎ผลัดใบที่ให๎ดอกสะพรั่ง กํอนผลิตใบใหมํชํวยให๎เกิดบรรยากาศนําตื่นเต๎น เป็นสัญญาณ
แหํงฤดูกาลใหมํต๎องเป็นพันธุ๑ไม๎ท่ีไมํมีขน น้ ายางที่มีพิษ ถ๎าเป็นไม๎มีกลิ่นหอมหรือดอกสวยงามสะดุดตา
จะชํวยให๎บรรยากาศดูสดชื่นและนําพักผํอน (อริยา อรุณินท๑, 2540) 
   2) เพ่ือสร๎างจุดเดํนควรเป็นกลุํมหรือพันธุ๑ไม๎ที่มีลักษณะสวยงาม มีสีเดํน
สะดุดตา และควรปลูกในต าแหนํงๆเดํนๆมองเห็นได๎งําย  ค านึงถึงความสวยงามความสูง ขนาดทรง
พํุม ผิวสัมผัส สีของใบดอกและกลิ่น (ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536) 
  2.2.3.4 การค านึงถึงความสวยงาม การก าหนดพันธุ๑ไม๎ต าแหนํงปลูกและปริมาณควร
ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่และสร๎างเสริมบรรยากาศท่ีดี ซึ่งจะเกิดจากความเหมาะสมทั้งด๎านตํางๆดังนี้ 
   1) ความสูงของต๎นไม๎ เป็นความสูงของต๎นไม๎ที่โตเต็มที่ตามธรรมชาติภายใต๎
การเลี้ยงดูที่เหมาะสมซึ่งในการออกแบบจะต๎องทราบความสูงของต๎นไม๎เพ่ือหาจังหวะในการจัดให๎เกิด
ความสวยงามโดยมีระดับสูงต่ าของต๎นไม๎ที่แตกตํางกัน การกีดกั้นและการบังสายตาขึ้นอยูํกับความสูง
ของต๎นไม๎ตํางๆ 
   2) ขนาดทรงพํุม รูปรํางของทรงพํุม เป็นอาณาเขตที่พํุมใบแผํปกคลุมไปถึง 
ท าให๎ต๎นไม๎แตํละต๎นต๎องการเนื้อที่ที่เหมาะสม เพ่ือให๎มีการเจริญเติบโตได๎ตามปกติและมีลักษณะที่
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ถูกต๎องตามธรรมชาติ การที่ทราบขนาดทรงพํุมจะท าให๎สามารถก าหนดต าแหนํงหรือระยะระหวํางต๎น
ที่เหมาะสมของต๎นไม๎ไมํให๎แออัดเกินไปในอนาคต 
   3) สีของใบ ดอก การตัดกันหรือกลมกลืนกัน การไลํโทนสีสัดสํวนของสีที่ใช๎
ในพ้ืนที่หนึ่งที่ใช๎ในเวลาหนึ่งต๎องทราบชํวงเวลาการออกดอกชํวงการผัดใบชํวงการเปลี่ยนสีของพืชแตํ
ละชนิดและฤดูกาล 
   4) กลิ่นหอม เป็นเสนํห๑การสร๎างบรรยากาศ ไมํมีกลิ่นหอมรุนแรง ไมํควร
ปลูกในพื้นที่บริเวณนั่งพักผํอน ไมํควรปลูกไม๎ที่มีกลิ่นหลายหลายชนิดรวมกัน 
   5) ผิวสัมผัสที่ละเอียดหรือหยาบเป็นสํวนหนึ่งที่จ าเป็นต๎องทราบกํอนในการ
เลือกพันธุ๑ ไม๎ให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของแตํละสถานที่ สํวนการแบํงแยกเรื่องผิวสัมผัสของ พันธ๑ไม๎
นั้นใช๎สายตาเป็นเครื่องก าหนด โดยดูจากสํวนรวมของพํุมไม๎ ถ๎าใบเป็นฝอยเล็กถือวําเป็นผิวสัมผัส
ละเอียดแตํถ๎าใบใหญํกว๎างถือวําเป็นผิวสัมผัสหยาบ ดังนั้นการเลือกใช๎ต๎นไม๎เ พ่ือให๎ตรงกับ
วัตถุประสงค๑ในการออกแบบ จึงต๎องพิจารณาในเรื่องของความหยาบ ความละเอียดของทรงพํุมด๎ว ย
(อริยา อรุณินท๑, 2540) 
 การเลือกใช๎พรรณไม๎ในงานภูมิทัศน๑เลือกใช๎ตามองค๑ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบโดย
ประเมินศักยภาพด๎านงานภูมิทัศน๑จากพรรณไม๎ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการด ารงอยูํ
ในพ้ืนที่ดินเค็มและการใช๎งานด๎านภูมิทัศน๑ในชุมชนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และสภาพแวดล๎อม 

2.3  ดินเค็ม 
2.3.1 ดินเค็ม  
 หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ าได๎อยูํสูงมากพอที่จะเป็นอันตรายตํอพืช

เศรษฐกิจที่จะน าไปปลูก เมื่อน าไปวัดคําการน าไฟฟ้าของสารละลายดิน (Electrical Conductivity 
of the saturation Extract, ECe) ที่ 25 องศาเซลเซียส จะมีคํามากกวํา 2 เดซิซีเมนตํอเมตร 
(ds/m) หรือมิลลิโมตํอเซนติเมตร (mmhos/cm, ECex103) ซึ่งจะมีผลตํอพืชเศรษฐกิจทั่วไปท าให๎มี
ผลผลิตลดลง ความเค็มของดินท าให๎เกิดความไมํสมดุลของธาตุอาหารและขาดน้ า สํงผลกระทบตํอ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ถ๎าดินมีเกลือปนอยูํสูงจะท าให๎พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวร ใบ
ไหม๎และตายในที่สุด ในประเทศไทยพบดินเค็มทั้งในบริเวณแถบชายทะเลและพ้ืนที่บกภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินเค็มชายทะเลได๎รับอิทธิพลจากน้ าทะเลที่ขึ้นลงทํวมถึง ดินเค็มภาคกลาง
เกิดจากตะกอนน้ าเค็ม - น้ ากรํอยที่ทับถมอยูํใต๎ชั้นดินตะกอนน้ าจืด ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกิดขึ้นเนื่องจากมีหินเกลือธรรมชาติอยูํภายใต๎พ้ืนแผํนดิน พ้ืนที่ดินเค็มสํวนมากมีการน าไปใช๎ท านา
เกลือ นากุ๎ง หรือบํอเลี้ยงปลา ซึ่งบางสํวนสามารถกันขอบเขตแยกออกได๎บนแผนที่กลุํมชุดดิน มาตรา
สํวน 1:50,000  
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 ดินเค็มนอกเหนือไปจากพ้ืนที่นาเกลือนากุ๎งและบํอปลาที่ได๎กันแยกขอบเขตออกไป
แล๎ว ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 9 12 13 และ20 มีการจ าแนกตามระบบอนุกรมวิธานดินเป็น Sodic 
Hydraquents, Sulfaquents, Sulfaquepts, Natraqualfs แบํงเป็น 6 ประเภทยํอย คือ 

       2.3.1.1      ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมํมีกรดก ามะถัน เป็นดินเค็มพบตามชายฝั่งทะเลที่
ยังมีน้ าทะเลขึ้นลงทํวมถึงอยูํ ลักษณะดินเป็นเลนมีปริมาณเกลือตํางๆมาก ไมํมีสารประกอบก ามะถัน 
หรือมีสารประกอบก ามะถัน แตํมีสารประกอบแคลเซี่ยมคาร๑บอเนตมากพอที่จะแก๎ความเป็นกรดของ
ดินที่จะเกิดขึ้นเมื่อดินแห๎ง การที่ดินเป็นเลนท าให๎มีโครงสร๎างไมํอยูํตัวรับน้ าหนักได๎น๎อย มีปัญหา
ส าหรับการใช๎เครื่องมือเขตกรรม 

ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 12 (ชุดดินทําจีน)  โดยทั่วไปพบชั้นเลนภายในระดับความลึก 50 
เซนติเมตรจาก ผิวดินบนและตํอเนื่องลงไปจนถึงความลึกกวํา 150 เซนติเมตร ดินมีปฏิกิริยาเป็น
กลางถึงเป็นดําง มีคํา pH 7.0 - 8.5 ดินชั้นบนมีคํา ECe อยูํระหวําง 15 - 25 เดซิซีเมนตํอเมตร พืช
พรรณธรรมชาติโดยมากเป็นพวกป่าชายเลน พ้ืนที่บางสํวนถูกเปลี่ยนสภาพน าไปใช๎ท านากุ๎ง นาเกลือ 
หรือบํอเลี้ยงปลา 

 2.3.1.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดก ามะถันมาก เป็นดินเค็มพบตามที่ราบลุํม
ชายฝั่งทะเลที่ยังมีน้ าทะเลขึ้นลงทํวมถึงประจ า มีลักษณะคล๎ายคลึงกับดินเค็มที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 2.1 
แตํดินมีสารประกอบ ก ามะถันพวกซัลไฟด๑ปนอยูํมากจึงถือวําเป็นดินเค็มที่มีความเปรี้ยวแฝง ในสภาพ
ปกติดินจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นดําง มีคํา pH 7.0-8.5 แตํถ๎ามีการระบายน้ าออกไปหรือมีการ
ท าให๎ดินแห๎งเป็นเวลานาน สารประกอบก ามะถันจะท าปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นกรดก ามะถัน 
ท าให๎ดินแปรสภาพเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัด มีคํา pH 4.0 หรือน๎อยกวํา 

ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 13 (ชุดดินบางปะกง และชุดดินตะกั่วทุํง) โดยทั่วไปพบชั้นดินที่มี
สารประกอบก ามะถันปนมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินชั้นบนมีคํา ECe ระหวําง 17 - 40   
เดซิซีเมนตํอเมตร ตามปกติบริเวณท่ีพบดินนี้มักมีป่าชายเลนขึ้นปกคลุม แตํปัจจุบันมีพ้ืนที่เป็นจ านวน
มากที่น าไปใช๎ท านากุ๎ง บํอเลี้ยงปลา หรือท านาเกลือ 

 2.3.1.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจาโรไซด๑ภายในความลึก 100 เซนติเมตร เป็นดินเค็ม
และเปรี้ยวจัดที่พบในภาคกลางบริเวณพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถัดจากชายฝั่งทะเลเข๎ามา มีตะกอน
น้ าเค็มน้ ากรํอยทับถม อยูํใต๎ชั้นดินตะกอนน้ าจืด หรือยังมีน้ ากรํอยขึ้นถึงเป็นครั้งคราว ดินมีจุดประสี
เหลืองคล๎ายสีฟางข๎าวของสารจาโรไซต๑ (Jarosite) อยูํในระดับตื้นกวํา 1 เมตร ท าให๎ดินบนมีสภาพ
เป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัด สํวนดินลํางเป็นดินเค็ม 

ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 9 (ชุดดินชะอ า) โดยทั่วไปพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีสารจาโรไซต๑อยูํใน
ระดับตื้น กวํา 50 เซนติเมตร ดินชั้นบนเป็นกรดจัดมากมีคํา pH 3.5 - 4.0  มีคํา ECe 5 เดซิซีเมนตํอ
เมตร สํวนดินชั้นลํางลึกกวํา 150 เซนติเมตรลงไป เป็นดินเลนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นดําง มีคํา pH 
7.0 - 8.5 ไมํเหมาะสมที่จะใช๎เพาะปลูกพืชทั่วไป เนื่องจากดินเป็นกรดจัดมากและเป็นดินเค็ม ในฤดู



16 
 

แล๎งมีคราบเกลือลอยหน๎า ปลูกพืชไมํขึ้น สํวนใหญํเป็นที่ทิ้งร๎าง บางแหํงใช๎ท านาในชํวงฤดูฝน แตํมัก
ไมํคํอยได๎ผล 

 2.3.1.4 ดินเค็มบกการระบายน้ าเลวถึงคํอนข๎างเลว เนื้อดินคํอนข๎างเป็นทราย เป็นดิน
เค็มที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ การระบายน้ าเลว ดินแฉะหรือมี
น้ าขังในชํวงฤดูฝน เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทรายหรือดินทราย ดินมีเกลือโซเดียมสูงเนื่องจากมีหิน
เกลือธรรมชาติอยูํข๎างลํางซึ่งสามารถซึมขึ้นสูํดินบนได๎ ในชํวงฤดูแล๎ง จะเห็นคราบเกลือตามผิวหน๎าดิน
ทั่วไปเป็นพื้นท่ีมากกวํา 10 เปอร๑เซ็นต๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 20 (ชุดดินกุลาร๎องไห๎ ชุดดินหนองแก ชุดดินอุดร ชุดดินร๎อยเอ็ดประเภท
ที่มีคราบเกลือ) และกลุํมชุดดินที่ 15sa, 18sa, 22sa ซึ่งมีคราบเกลือ ในชํวงฤดูฝนขณะที่มีน้ าแชํขังมี
คํา ECe น๎อยกวํา 1 เดซิซีเมนตํอเมตร ในฤดูแล๎งเมื่อคราบเกลือเกิดขึ้น คํา ECe ของดินบนสูงถึง 8 
มิลลิโมตํอเซนติเมตร หรือมากกวําบริเวณท่ีมีคราบเกลือใช๎ปลูกพืชไมํได๎ มักถูกทิ้งร๎างเป็นป่าละเมาะมี
ไม๎พํุมหนามขึ้นกระจัดกระจาย บางแหํงใช๎ เป็นแหลํงท าเกลือสินเธาว๑ เกลือจากพ้ืนที่นี้สามารถจะ
แพรํกระจายไปสูํพื้นที่ข๎างเคียง 

 2.3.1.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ าเลวถึงคํอนข๎างเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดิน
เค็มที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับดินเค็มที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 2.4 แตกตํางกันที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว 
และพบในภาคกลางเป็นสํวนใหญํ 

ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 1sa, 2sa, 3sa, 4sa, 6sa, 7sa เป็นดินเค็มที่พบในพ้ืนที่ราบลุํม การ
ระบายน้ าเลว ดินแฉะหรือมีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัดตลอดชั้นดิน 
ในชํวงแล๎งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเมื่อน ามาวัดคํา ECe จะสูงถึง 8 มิลลิโมตํอเซนติเมตร หรือ
มากกวํา ท าให๎ปลูกพืชไมํได๎ผล และยังเป็นแหลํงเกลือท่ีสามารถจะแพรํกระจายไปสูํพ้ืนที่ข๎างเคียง 

 2.3.1.6 ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรํอง เป็นดินเค็มที่พบในภาคกลางบริเวณพ้ืนที่
คํอนข๎างราบเรียบถัดจากชายฝั่งทะเลเข๎ามาคล๎ายคลึงกับดินเค็มที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 2.3.1.5 แตกตําง
กันที่ปัจจุบันเกษตรกรได๎ท าการยกรํองเพ่ือใช๎ปลูกผักและท าสวนผลไม๎ ท าให๎สภาพผิวพ้ืนดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป แตํเนื่องจากบางปียังมีน้ าทะเลหรือน้ ากรํอยขึ้นถึงจึงท าให๎มีปัญหาเรื่องความเค็ม 
ได๎แกํกลุํมชุดดินที่ 8sa (ชุดดินธนบุรีประเภทที่มีคราบเกลือ ชุดดินสมุทรสงครามประเภทที่มีคราบ
เกลือ  ชุดดินด าเนินสะดวกประเภทที่มีคราบเกลือ) พบในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  (กองส ารวจและ
จ าแนกดิน, 2544) 
 2.3.2 สาเหตุการเกิดดินเค็ม 
  ดินเค็มสามารถเกิดได๎ทุกทวีปและทุกสภาพพูมิอากาศแตํมักพบขึ้นในเขตแห๎งแล๎ง
และคํอนข๎างแห๎งแล๎ง คุณสมบัติของดินเค็มเหลํานี้แตกตํางกันไปตามแหลํงก าเนิดซึ่งจะไปมีผลตํอการ
จัดการดินเค็ม ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องทราบถึงแหลํงก าเนิดของเกลือกํอนเพ่ือที่จะได๎จัดการปัญหาดิน
เค็มได๎อยํางถูกต๎อง 
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  แหลํงเกลือที่เป็นแหลํงก าเนิดของดินเค็มมีสองแหลํงใหญํคือ เกลือทะเลหรือเกลือ
มหาสมุทร และเกลือทางธรณี  
  2.3.2.1 แหลํงเกลือทะเลเป็นเกลือที่มาจากน้ าทะเลหรือมหาสมุทรท าให๎เกิดดินเค็ม
ชายทะเล แหลํงเกลือของดินเค็มชายทะเลได๎รับอิทธิพลจากน้ าทะเลมีหลายรูปแบบได๎แกํ 
   1) เป็นพื้นที่ท่ีมีน้ าทะเลทํวมขังหรือเคยทํวมถึง 
   2) น้ ากรํอยจากแมํน้ าท่ีได๎รับอิทธิพลจากการหนุนของน้ าทะเล 
   3) น้ าทะเลที่แทรกซึมเข๎าสูํชั้นน้ าใต๎ดิน 
   4) เกลือถูกพัดพามาได๎มาโดยลมและฝนจากไอระเหยของน้ าทะเล 
   5) ตะกอนน้ ากรํอยและน้ าเคม็ที่ถูกพัดพามาสะสมจากน้ าทะเล 
  2.3.2.2 แหลํงเกลือทางธรณี แหลํงเตือนทางธรณีคือเกลือที่มาจากการสลายตัวของ
หินแรํทางธรณีซึ่งมักกํอให๎เกิดดินเค็มบก ตัวอยํางเชํน ดินเค็มภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต๎ของประเทศแคนาดา และในยุโรปหลายประเทศ ดินเค็มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แหลํงเกลือจะมาจากหมวดหินมหาสารคามซึ่งมีอายุอยูํในยุคค
ริสเตเซียสตอนปลาย เป็นแหลํงเกลือที่พบอยูํ ในบริเวณแอํงโคราชและสกลนคร หมวดหิน
มหาสารคามที่สมบูรณ๑จะพบเกลือ 3 ชั้นโดยมีชั้นคลัสติก ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีน้ าตาลแดง
แทรกอยูํระหวํางชั้นเกลือ โดยคลัสติกชั้นบนอาจพบยิปซั่มแทรกอยูํ สํวนชั้นลํางจะมีคานาไลท๑ปนและ
มีชั้นแอนไฮไดร๑ปิดอยูํในสํวนบนและลํางสุดซึ่งในหมวดหินมหาสารคามมักจะมีความหนามากกวําฉัน
อ่ืนๆ และเมื่อได๎รับความร๎อนและความกดดันสามารถกํอตัวเป็นรูปโดมเกือใกล๎ผิวดินได๎มากที่สุดจึงท า
ให๎มีอิทธิพลตํอการเกิดดินเค็มนอกจากนี้ยังพบเกลือชั้นโพแทชซึ่งอาจเป็นซิลไวท๑ คานาไลท๑ อยูํเหนือ
เกลือชั้นลํางอีกด๎วยอยํางไรก็ดีในหมวดหินมหาสารคามนี้มักพบชั้นเกลือไมํครบทั้ง 3 ชั้น โดยจะพบ
เกลือชั้นลํางชั้นเดียวหรือพบชั้นกลางกับชั้นลํางก็ได๎ ทัง้นี้เพราะชั้นบนและชั้นลํางจะถูกชะล๎างกัดกํอน
หายไป ดังนั้น น้ าบาดาลที่อยูํในหมวดหินมหาสารคามซึ่งพบกระจายตัวในที่ลุํมของแอํงโคราชแอํง
สกลนครมักเป็นน้ ากรํอยหรือน้ าเค็มโดยน้ าฝนจะไหลซึมผํานละลายเกลือในชั้นดินและอาจมีการ
ละลายเกลือของชั้นหินตํางๆ ในหมวดหินมหาสารคามซึ่งเกิดการวางตัวทั้งในแนวระนาบในระดับตื้น
หรือเกิดจากแรงดันหรือเคลื่อนตัวของเปลือกโลกท าให๎ชั้นหินเกลือวางตัวในแนวดิงหรือเองเท เป็นผล
ให๎ชั้นเกลือดังกลําวอยูํใกล๎ผิวดิน เกลือเหลํานั้นจะถูกชะล๎างและพัดพาโดยน้ าฝนเข๎าสูํชั้นน้ าบาดาล 
น้ าใต๎ดินเค็มนี้จะมีทั้งระดับตื้นและระดับลึกหรืออยูํภายใต๎แรงดันเมื่อไหลผํานบริเวณใดจะท าให๎
บริเวณนั้นเป็นดินเค็มได๎ (สมศรี อรุณินท๑, 2539) 
 2.3.3 ประเภทของดินที่ได๎รับผลกระทบจากเกลือ (Salt affected soils) คือดินที่มีเกลือที่
ละลายไดปริมาณมากจนมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช จ าแนกเป็น 3 ประเภท โดย
พิจารณาจากคาการน าไฟฟาของสารละลายดิน (Electrical conductivity, ECe) ที่สกัดจากดินที่
อ่ิมตัวดวยน ้า (Satura-vtion extract) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คารอยละของโซเดียมที่
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แลกเปลี่ยนได (Exchangeable sodium percentage2, ESP) และคาอัตราสวนการดูดซับโซเดียม 
(Sodiumadsorption ratio3, SAR) ดังนี้ 
  2.3.3.1 ดินเค็ม (Saline soils) คือดินที่มีเกลือที่ละลายได๎ในสารละลายดิน ปริมาณ
มากจนกระทบตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทั่วไป ดินเค็มมีคําการน า ไฟฟ้าของสารละลายที่
สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด๎วยน ้า (ECe) มากกวํา 2 เดซิซีเมนตํอเมตร (Deci siemens/metre, dS/m) ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คําอัตราสํวนการดูดซับโซเดียม (SAR) ต ่ากวํา 13 
  2.3.3.2 ดินโซดิก (Sodic soils) เปนดินที่ไมํเค็ม แตมีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได
(ESP) มากเกินไปมีผลท าให๎ดินมีสมบัติทางกายภาพเลว โครงสรางของดินเสีย ดินฟุงกระจาย แทรก
ตามรอยแตกและชํองวํางของดินแนํนทึบน ้าซึมผานชั้นดินไดยากไถพรวนยาก คาการซาบซึมน ้าของ
ดินต ่าดินโซดิกมีคาการน าไฟฟาของดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน ้า (ECe) ต่ ากวา 2 เดซิซีเมน        
ตอเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส pH 8.5 - 10 คาอัตราสวนการดูดซับโซเดียม (SAR) มากกวา13 
ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (ESP) มากกวา 15% 
  2.3.3.3 ดินเค็มโซดิก มีคาการน าไฟฟาของดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน ้า (ECe) 
มากกวา 2 เดซิซีเมนตอเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส คําอัตราสํวนการดูดซับโซเดียม (SAR) มากกวา 
13 คารอยละของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได๎ (ESP) มากกวา 15% pH อาจสูงถึง 8.5 แตโดยทั่วไป
มักต ่ากวา 8.5 ดินโซดิกและดินเค็มโซดิกมักจะเกิดจากอิทธิพลของน ้าใตดินที่ท าใหมีโซเดียมสะสมใน
ดินมากขึ้น เมื่อน้ าระเหยออกไปจากผิวดิน โซเดียมที่มีความสามารถในการละลายน ้าได งายกวา
แคลเซียมจะขึ้นมาสะสมมากขึ้น ท าใหมีโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงขึ้นในสารละลายดิน ท าใหอนุภาค
ดินเหนียวและอินทรีย๑วัตถุฟุงกระจาย (อรุณี ยูวะนิยม, ไมํปรากฏปีที่พิมพ๑) 
 2.3.4 สาเหตุการแพรํกระจายของดินเค็ม 
  เกลือเกิดขึ้นเป็นเกลือที่ละลายน้ าได๎ดี น้ าจึงเป็นตัวการหรือพาหนะในการพาเกลือ
ไปสะสมในที่ตํางๆ ที่น้ าไหลผํานซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดการแพรํกระจายดินเค็ม การแพรํกระจาย
ของดินเค็มมี 2 สาเหตุได๎แกํ 
  2.3.4.1 สาเหตุจากธรรมชาติ 
   หินหรือแรํที่อมเกลืออยูํเมื่อสลายตัวหรือผุพังไป โดยกระบวนการทางเคมี
และทางกายภาพจะปลดปลํอยเกลือตํางๆ ออกมาเกลือเหลํานี้อาจสะสมอยูํกับที่หรือเคลื่อนตัวไปกับ
น้ า แล๎วซึมสูํชั้นลํางหรือซึมกลับมาบนผิวดินได๎โดยการระเหยของน้ าไป โดยพลังแสงแดดหรือถูกพืช
น าไปใช๎น้ าใต๎ดินเค็มที่อยูํระดับใกล๎ผิวดินเมื่อน้ านี้ซึมขึ้นบนดินจะน าเกลือขึ้นมาด๎วยภายหลังจากที่น้ า
ระเหยแห๎งไปแล๎ว จะท าให๎มีเกลือเหลือสะสมอยูํบนผิวดินและที่ลุํมที่เป็นแหลํงรวมของน้ า น้ าแหลํงนี้
สํวนมากจะมีเกลือละลายอยูํเพียงเล็กน๎อยก็ได๎นานๆ เข๎า จึงเกิดการสะสมของเกลือโดยการระเหย
ของน้ าพ้ืนที่แหํงนั้นอาจเป็นหนองน้ าหรือทะเลสาบเกํา 
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  2.3.4.2 สาเหตุจากการกระท าของมนุษย๑ การท านาเกลือ ทั้งวิธีการสูบน้ าเค็มขึ้นมา
ตากหรือวิธีการขูดคราบเกลือจากผิวดินมาต๎ม เกลือที่อยูํในน้ าทิ้งจะมีปริมาณมากพอที่จะท าให๎พ้ืนที่
บริเวณใกล๎เคียงกลายเป็นพ้ืนที่ดินเค็มหรือแหลํงน้ าเค็ม การสร๎างอํางเก็บน้ าบนพ้ืนที่ดินเค็มหรือมีน้ า
ใต๎ดินเค็ม ท าให๎เกิดการยกระดับของน้ าใต๎ดินขึ้นมา ท าให๎พ้ืนที่โดยรอบและบริเวณใกล๎เคียงเกิดเป็น
พ้ืนที่ดินเค็มได๎ การชลประทานที่ขาดการวางแผนในเรื่องผลกระทบของดินเค็ม มักกํอให๎เกิดปัญหา
ตํอพ้ืนที่ซึ่งใช๎ประโยชน๑จากระบบชลประทานนั้นๆ แตํถ๎ามีการค านึงถึงสภาพพ้ืนที่และศึกษาเรื่อง
ปัญหาดินเค็มเข๎ารํวมด๎วยจะเป็นการชํวยแก๎ไขปัญหาดินเค็มได๎วิธีหนึ่ง และการตัดไม๎ท าลายป่าท าให๎
สภาพการรับน้ าของพ้ืนที่ไมํมีประสิทธิภาพ ท าให๎เกิดปัญหาตามมาอยํางมากมายจากสภาพทางอุทก
ธรณีของน้ าเปลี่ยนแปลงไปแทนที่พืชจะใช๎ประโยชน๑กลับไหลลงไปในระบบสํงน้ าใต๎ดินเค็ม ท าให๎เกิด
ปัญหาดินเค็มตามมา (สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา, 2550) 

2.4  พันธุ์ไม้ทนเค็ม 
 ไม๎ทนเค็ม คือ ไม๎ที่สามารถทนตํอความเค็มและเจริญเติบโตในสภาพที่มีความเค็มสูงได๎เป็น
สังคมพืชที่ขึ้นอยูํได๎บริเวณป่าชาเลน ที่มีการผสมระหวํางน้ าจืด - น้ าเค็ม และบางพ้ืนที่ยังมีลมแรง
และแสงแดดจัด พันธุ๑ไม๎ที่ขึ้น จึงเป็นพันธุ๑ไม๎ที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางจากสังคมพืช
อ่ืนๆ ดังนั้นพันธุ๑ไม๎จ าพวกนี้จ าเป็นต๎องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบราก 
ล าต๎น ใบ ดอก และผล ทั้งลักษณะภายในและภายนอกให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เชํน สังคมพืชป่า
ชายเลนจะมีการปรับตัวอยํางเห็นได๎ชัด คือการมีรากค้ าจุน เนื่องจากดินบริเวณป่าชายเลนเป็นดิน
อํอนและรากหายใจเนื่องจากลึกใต๎ผิวดินลงไปมีอากาศไมํเพียงพอ พืชทนเค็มยังมีลักษณะพิเศษ คือ มี
ตํอมขับเกลือ ใบอวบน้ า แผํนใบเป็นมันและมีปากใบ และบางชนิดยังมีการขับเกลือออกจากล าต๎นโดย
การทิ้งใบ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะจ าเพาะนี้มาจากการวิวัฒนาการเพื่อความอยูํรอดของพืชมาเป็น
เวลานานจากอดีตจนสามารถด ารงอยูํได๎มาจนถึงปัจจุบัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) 
 การทนเค็มของพืช คือ ความสามารถของพืชที่เจริญได๎ภายใต๎ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความ
เข๎มข๎นของเกลือสูงขึ้น โดยพืชอาจมีการปรับตัวให๎เหมาะสมในรูปแบบตํางๆ เชํน ความผิดปกติทางใบ
ด๎วยการหํอใบเพ่ือลดการคายน ้าทางปากใบ สีของใบพืชเข๎มขึ้นเนื่องจากใบมีคลอโรฟิลล๑มาก และมี
สารเคลือบใบ (Cuticle)หนาเพ่ือลดการสูญเสียน ้า ถ๎ามีอาการรุนแรงอาจพบอาการปลายใบไหม๎ เกิด
จุดประบนใบ ใบม๎วนและใบเหลืองเนื่องจากขาดคลอโรฟิลล๑ การทนเค็มในชํวงระยะการเจริญเติบโต
ของพืชก็แตกตํางกันโดยชํวงระยะเวลาเริ่มแรกอาจเกิดความรุนแรงมาก แตํเมื่อเวลาผํานไปสัก
ระยะเวลาหนึ่งก็อาจปรับตัวเข๎าสูํภาวะสมดุลของพืชแตํละชนิดได๎ พืชมีกลไกในการทนเค็มแตกตําง
กัน ได๎แกํ การใช๎ตํอมเกลือ (Salt Gland) ลดปริมาณการสะสมเกลือในไซโทพลาสซึมโดยน าไปเก็บ
สะสมไว๎ที่แวคิวโอล มีการสร๎างเอนไซม๑ตํางๆ เพ่ือให๎มีความสามารถทนตํอความเข๎มข๎นของเกลือสูง 
สะสมเกลือไว๎ในบริเวณรากล าต๎น และ มีการดูดน้ าเข๎าสูํเซลล๑เพ่ือลดความเข๎มข๎นของเกลือในไซ
โทพลาสซึม รากพืชสามารถที่จะแทรกตัวในดินที่เป็นแผํนทึบได๎ หรือรากพืชจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี



20 
 

ความเค็มสูง (รากจะอยูํบริเวณผิวดินถ๎าดินชั้นลํางเค็ม) อาจสร๎างสารเคลือบใบ หรือสร๎างใบให๎หนาขึ้น
เพ่ือเก็บน้ าไว๎ใช๎ พืชบางชนิดจะมีการย๎ายโซเดียมจากใบอํอนไปยังใบแกํ ซึ่งจะได๎รับอันตรายน๎อยกวํา 
มีการเปลี่ยนแปลงให๎ออกดอกเร็วหรือช๎าเพ่ือหลีกเลี่ยงชํวงที่ดินเค็ม หรือมีการลดความเครียดจาก
เกลือโดยการสะสมกรดอะมิโนและอนุพันธ๑กรดอะมิ-โนบางชนิด เชํน โพรลีน กลูตาเมต และไกลซีน-
บีเทน เป็นต๎น (อรุณี ยูวะนิยม และสมศรี อรุณินท๑, 2540; อ๎างใน Laloknam et al., 2008; 
Laloknam et al.,200) 
 พืชชอบเกลือสามารถปรับตัวให๎เจริญได๎โดยใช๎กลไกการทนเค็ม 2 ลักษณะ คือ กลไกการ
หลีกเลี่ยงเกลือ (Salt Avoidance) เชํน การอวบน้ า (Succulence) เพ่ือรักษาสมดุลออสโมติกภายใน
เซลล๑พืชพวกนี้ได๎แกํ ชะคราม (Suaedamaritema Dum.) และผักเบี้ยทะเล (Sesuviumportulacu 
stum L.) พืชบางชนิดจึงมีกระบวนการหลีกเลี่ยงเกลือ โดยรากจะเคลื่อนไปในทิศทางที่ดินไมํเค็มมาก 
หรือมีความชื้นเพียงพอที่เจือจางเกลือในดิน ท าให๎ทนเค็มได๎ปานกลาง เชํนหญ๎าชันอากาศ (Panicum 
repens L.) และหญ๎าแพรก ส าหรับหญ๎าคาลลํา (Leptochloa fuscaL.) ทนเค็มได๎ในระดับสูงเพราะ
มีการลดจ านวนและปรับขนาดของโครงสร๎างภายใน ได๎แกํ ทํอล าเลียงน้ าและอาหาร พืชบางชนิดใช๎
กลไกการก าจัดเกลือ (Salt Excluded) เชํน การขับเกลือ (excretion) ออกจากใบและกาบใบ เพ่ือ
ปรับสมดุลออสโมติกในพืช เชํน โกงกาง (อรุณี ยูวะนิยม และสมศรี อรุณินท๑, 2540) 
 2.4.1 กลไกการปรับตัวของพืชทนเค็ม 
  กลไกที่พืชปรับตัวในสภาพที่ดินเค็ม เชน การอวบน ้าท าใหมีการสะสมเกลือในสวน  
ตางๆของตนไดมาก (Salt-accumulating) หรือการคายเกลือออกมาทางใบหรือราก (Salt-
excreting) จะเห็นไดวามีรูปแบบการปรบตัวของพืชที่ขึ้นในสภาพธรรมชาติ เชน ในพ้ืนที่ใกลทะเล
พบตนชะคราม ผักบุงทะเล ไมปาชายเลน เขตที่ถัดเขามาในแผนดินพบ ขลู พรมพระอินทร สาบเสือ 
เปนตน พืชที่อยูรอดในสภาพความเค็มมีกลไกในการปรับตัว ดังนี้ (อรุณี ยูวะนิยม, ไมํปรากฎปีที่พิมพ๑)
     2.4.1.1 มีระบบรากหายใจ (Pneumatophores) เพ่ือท าให๎ราก
พืชสามารถรับออกซิเจนได๎เพียงพอ เนื่องจากป่าชายเลนมีน้ าทํวมถึงท าให๎ปริมาณออกซิเจนในดิน
น๎อยกวําในดินที่น้ าไมํทํวม ลักษณะของรากก็จะแตกตํางกันไป เชํน ต๎นโกงกาง (Rhizophora Spp.) 
จะมีรากหายใจแทงออกจากต๎นลงสูํดิน ต๎นแสมทะเล (Avicennia Marina) จะมีรากหายใจโผลํจาก
ดินขึ้นมาเหนือระดับน้ า ต๎นตะบูน (Xylocarpus Spp.) และต๎นล าพูทะเล (Sonneratia Alba) จะมี
รากหายใจโผลํขึ้นเหนือน้ าเป็นรูปกรวยคว่ าซึ่งจะมีบริเวณโคนรากจะมีความหนามากกวําปลายรากที่
โผลํพ๎นน้ า เป็นต๎น และโดยทั่วไปแล๎วพืชจะปรับตัวให๎มี Lenticel (เลนติเซล คือโครงสร๎างที่ท าหน๎าที่
ในการแลกเปลี่ยนแก๏ส มองเห็นเป็นรอยแยกหรือรอยแตกของผิวล าต๎น) อยูํเหนือระดับน้ าทะเล  
        2.4.1.2 มีรากค้ ายัน (Stilt Roots) เชํน รากต๎นโกงกาง จะงอกจากด๎านข๎างของล า
ต๎นสํวนลําง แล๎วปักลงไปในพ้ืนดิน ประโยชน๑เพื่อการค้ ายันล าต๎นให๎ตั้งตรง 
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       2.4.1.3 มีการปรับโครงสร๎างของรากเป็นรากรูปเขํา (Knee Root) เห็นได๎ชัดที่ราก
ของต๎นฝาดดอกขาว (Lumnitzera Racemosa) ต๎นฝาดดอกแดง (LumnitzeraLlittorea) เพ่ือชํวย
ในการน าออกซิเจนไปเลี้ยงสํวนของรากที่จมอยูํใต๎น้ า โดยพบวําพืชจะสามารถปรับให๎โครงสร๎างของ
รากหัวเขําสูงกวําระดับน้ าทะเลได๎ เพ่ือไมํให๎รากในสํวนนี้จมอยูํใต๎น้ า  
       2.4.1.4 มีการปรับโครงสร๎างของใบเพ่ือท าให๎สามารถเก็บกักน้ าไว๎ได๎มากโดยจะมี
เนื้อเยื่อชั้น Hypodermis ที่หนาเพื่อท าหน๎าที่กักเก็บน้ า และก็มีตํอมขับเกลือ (พืชในป่าชายเลนทนเค็ม 
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สืบค๎นจาก http://fieldtrip.ipst.ac.th, 2559) 
 2.4.2 สกุลพันธุ๑ไม๎ทนเค็มที่พบในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ๑ บริเวณสวนพฤกษชาติ 
  2.4.2.1 ปรงทะเล 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Acrostichum aureum L. 
   วงศ๑ : PTERIDACAEC 
    ชื่ออ่ืน : ปรงไขํ ปรง (กระบี่) แสม (ใต๎) ปรงแดง (สมุทรสาคร)  ผักชล (อีสาน) 
 

  
  
   
 
ภาพที่ 2.10 ปรงทะเล  

   2.4.2.2 ปอทะเล 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Hibiscust tiliaceus L. 
   วงศ๑ : MALVACEAE 
   ชื่ออ่ืน : โพทะเล (กรุงเทพฯ)  บา (จันทบุรี)  ผีหยิก ขมิ้นนางมัทรี (เลย)   ปอ
ฝ้าย ปอนา ปอมุก(ใต๎)  ปอโฮํงบารู  (มลานราธิวาส) 

    
      
   
     
 
 
ภาพที่ 2.11 ปอทะเล 
   

http://fieldtrip.ipst.ac.th/


22 
 

  2.4.2.3 เมําไขํปลา 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Antidesma ghaesembilla Gaertn. 
   วงศ๑ : EUPHORBIACEAE 
   ชื่ออ่ืน : เมําทํุง (ชุมพร, สงขลา) มังเมํา (กาญจนบุรี) มะเมําข๎าวเบา 
(ชุมพร) มะเมํา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขะเมําผา กูแจ (มลายู - นราธิวาส) 

    
      
   
   
ภาพที่ 2.12 เมําไขํปลา 

  2.4.2.4 พิลังกาสา  
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Ardisia elliptica Thunb. 
   วงศ๑ : PRIMULACEA 
   ชื่ออ่ืน : ลังพิสา(ตราด) ทุลังกาสา รวมใหญํ (ชุมพร) ตาปลา ราม จิงจ า จ้ า
ก๎อง มาตาอาแย ปือนา 

      
     
  
    

 ภาพที่ 2.13 พิลังกาสา 

  2.4.2.5 โพทะเล 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 
    วงศ๑ : MALVACEAE 
   ชื่ออ่ืน :  ปอกะหมัดไทร ปอหมัดไทร บากู 

    
      
   
ภาพที่ 2.14 โพทะเล 
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    2.4.2.6 หางนกยูงไทย 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Caesalpinia pulcherrima Sw. 
   วงศ๑ : LEGUMINOSAE  
   ชื่ออ่ืน : ขวางยอย (นครราชสีมา)  จ าพอ ซ าพอ (แมํฮํองสอน)  ซมพอ พญาไม๎ผุ  
ส๎มผํอ ส๎มพอ (ภาคเหนือ) นกยูงไทย หางนกยูงไทย (ภาคกลาง)  หนวดแมว (ฉานแมํอํองสอน) 
    
       
   
  
ภาพที่ 2.15 หางนกยูงไทย    

  2.4.2.7 ชบา 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Hibiscus rosa-sinensis L. 
   วงศ๑ : MALVACEAE 
   ชื่ออ่ืน : ดอกใหม ํ ใหมํแดง  ใหมํ (เหนือ)  ชุมบา ชบาขาว ชุมมา (ปัตตานี)  บาชะมา (ใต๎) 
    
      
   
  
      
ภาพที่ 2.16 ชบา 

  2.4.2.8 เหงือกปลาหมอ 
    ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Acanthus ebracteatus Vahl. 
    วงศ๑ : ACANTHACEAE 
    ชื่ออ่ืน : แก๎มหมอ (สตูล)  แก๎มหมอเล (กระบี่)  อีเกร็ง (ภาคกลาง)        
จะเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ าเงิน 

    
        
     
  
ภาพที ่2.17 เหงือกปลาหมอ  
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  2.4.2.9 น๎อยหนํา 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Annona squamosa L. 
   วงศ๑ : ANNONACEAE 
   ชื่ออ่ืน :  หมักเขียบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลําหนัง (ปัตตานี) มะนอแนํ 
มะแนํ (เหนือ)  หนํอเกล๏าะแซ (เงี้ยว-แมํฮํองสอน)  มะออจ๎า มะโอจํา (เงี้ยว-เหนือ)  เตียบ (เขมร) 
    
      
   
  
 
ภาพที่ 2.18 น๎อยหนํา   

  2.4.2.10 ปรู๐ 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Alangium salviifolium Wang.Syn. A. salviifolium Wang, 
subsp hexapetalum Wang 
   วงศ๑ : CORNACEAE (ALANGIACEAE) 
   ชื่ออ่ืน : ปรู ปลู ผลู (กลาง)  มะเกลือกา (ปราจีนบุรี)  มะตาปู๋ (เชียงใหมํ) ผู (เลย) 
 

    
      
   
ภาพที่ 2.19 ปรู๐     

  2.4.2.11 โมกบ๎าน 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Wrightia religiosa Benth. 
   วงศ๑ : APOCYNACAEC 
   ชื่ออ่ืน : หลักป่า (ระยอง)  โมกซ๎อน โมกลา โมกบ๎าน (ภาคกลาง) โมก โมก
บ๎าน โมกดอกหอม โมกกอ (ไทย) ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร๑) เป็นต๎น 
   
      
    
  
 ภาพที่ 2.20 โมกบ๎าน 
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   2.4.2.12 ฝาด 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Lumnitzera littorea (Jack) Voig 
   วงศ๑ : COMBRETACEAE 
   ชื่ออ่ืน : ฝาด (กลาง ใต๎) ขวาด (สมุทรสาคร) กะสูง (ชุมพร) 

   
      
    
  
 ภาพที่ 2.21 ฝาด 

  2.4.2.13 ช ามะเลียง 
   ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 
   วงศ๑ : COMBRETACEAE 
   ชื่ออ่ืน : โคมเรียง (ตราด) ช ามะเลียง ช ามะเลียงบ๎าน พุมเรียง พุมเรียงสวน 
(ภาคกลาง) พูเรียง (นครราชสีมา) มะเถ๎า ผักเต๎า (เหนือ) หวดข๎าใหญํ (อีสาน) 
   
      

  

  
ภาพที่ 2.22 ช ามะเลียง 

                      2.4.2.14 ล าเท็ง  
     ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. 
     วงศ๑ : PTERIDACEAE 
     ชื่ออ่ืน : ปรงสวน  ผักยอดแดง  ผักกูดแดง  ผักกูดมอญ (กลาง)  ล ามะเท็ง 
(ประจวบฯ นครราชสีมา)  ปากุ๏มะดิง (มลายู-ใต๎) 

 

 

                                           
ภาพที่ 2.23 ล าเท็ง 
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2.5  กรณีศึกษา/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาเพ่ือหาศักยภาพของไม๎พํุมทนเค็มให๎พ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ๑ (บริเวณสวน
พฤกษชาติ) เพ่ือประยุกต๑ใช๎เป็นไม๎ประดับในงานภูมิทัศน๑ในครั้งนี้นั้นได๎ศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะ
ใกล๎เคียง เพ่ือใช๎เป็นกรณีศึกษาและน ามาประยุกต๑ใช๎โดยได๎ศึกษางานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 
 2.5.1 โครงการ การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพของไม๎ต๎นในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติภู
จอง-นายอย เพ่ือใช๎ในงานภูมิทัศน๑ ของนายภาคภูมิ สืบนุการณ๑ (2556) ศึกษาวิธีการสร๎างเกณฑ๑   
ลักษณะเกณฑ๑ที่น ามาใช๎ในงานวิจัย วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล และผลการศึกษาพบวําไม๎ต๎นจ านวน
ทั้งหมด 99 ชนิด แตํมีเพียง 64 ชนิดเทํานั้นที่มีลักษณะทรงพํุม ดอก ผล การให๎รํมเงา และขนาด
ความสูงของต๎นเหมาะสมกับงานด๎านภูมิทัศน๑ โดยมีระดับคะแนนอยูํในระดับดีมาก (6 ชนิด) ระดับดี 
(19 ชนิด) ระดับปานกลาง (28 ชนิด) และ ระดับพอใช๎ (11 ชนิด) ไม๎ต๎นที่มีคะแนนศักยภาพอยูํใน
ระดับดีมาก มีคุณสมบัติเหมาะในการใช๎งานภูมิทัศน๑ 6 ชนิด ได๎แกํ ลาดวน ประดูํป่า ขันทองพยาบาท 
ส๎านใบเล็ก เหียง (สะแบง) และ ปอตุ๏บฝ้าย (ปอตู๏บหูช๎าง) เมื่อวิเคราะห๑และจ าแนกชนิดของไม๎ต๎นที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามวัตถุประสงค๑ตํางๆในการใช๎งานภูมิทัศน๑ สามารถแบํงออกได๎ดังนี้ 
  2.5.1.1 ไม๎ต๎นที่ปลูกให๎รํมเงา 16 ชนิด ได๎แกํ กระโดน ขันทองพยาบาท เขลง (นาง
ดา/หยี) จันทร๑หอม (จันทนา) ชะเอม (สุรามะริด) ดันหมี ตังตาบอด ตับเตําต๎น บุนนาค (สารภีดอย) 
ประดูํป่า ยอเถ่ือน ลาดวน ส๎านใบเล็ก สารภี พะวา (ส๎มโมงป่า) และมะไฟ 
  2.5.1.2 ไม๎ต๎นปลูกริมถนน 8 ชนิด ได๎แกํ กระพ้ีจั่น ชิงชัน ประดูํป่า ปอตุ๏บฝ้าย 
(ปอตู๏บหูช๎าง) พะยอม โมกมัน ลาดวน และส๎านใบเล็ก 
  2.5.1.3 ไม๎ต๎นปลูกริมสระน๎า น๎าตก ลาธาร 6 ชนิด ได๎แกํ กระทุํมนา ก๎านเหลือง 
ชะมวง ดันหมี ติ้วเหลือง (ติ้วขน) และประดูํป่า 
  2.5.1.4 ไม๎ต๎นปลูกเพ่ือดึงดูดสัตว๑ 6 ชนิด ได๎แกํ เขลง (นางดา/หยี) ช๎างน๎าว ปอขนุน 
(ปอแดง/ปอฟาน) พลับพลา (หมากหอม) พันจา (ซี) และ ส๎านใบเล็ก 
 2.5.2 โครงการการศึกษาลักษณะไม๎ยืนต๎นบางชนิดในจังหวัดสกลนครเพ่ือใช๎ในงานภูมิทัศน๑
ของสลิลทิพย๑ ฝอยทับทิม (2541) ศึกษาเกณฑ๑ประเมินการน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน๑ การเลือกใช๎วัสดุ
พืชพรรณในงานภูมิทัศน๑ และผลการศึกษาพบวําจากการศึกษาข๎อมูลไมํยืนต๎นพ้ืนเมืองในจังหวัด
สกลนครที่ท าการศึกษาทั้ง 22 ชนิดเป็นไม๎ยืนต๎นที่พบในเขตป่าเบญจพรรณทั่วๆไปเป็นไม๎ยืนต๎น
ระดับกลางถึงสูงทั้งหมดซึ่งแตํละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตํางกันและสามารถน ามาประยุกต๑ใช๎ในงานภูมิ
ทัศน๑ได๎ดังนี้ 
  2.5.2.1 ไม๎สร๎างจุดเดํนประดับในพ้ืนที่ พบไม๎พ้ืนเมืองที่มีความเป็นไปได๎มากที่สุดคือ
ราชพฤกษ๑ ทองกวาว ประดูํ ปีบ ตาลโตนด เสลาใบเล็ก พะยอม มะคําโมง รองลงมาจะเป็นพวกชิงชัน
พยุง ตะเคียนทอง รัง สีเสียดแกํน และทะลอก  
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  2.5.2.2 ไม๎ปลูกเป็นกลุํม พบได๎หลายชนิด ได๎แกํ เก็ดด า ชิงชัน ซ๎อ แดง ตะเคียนทอง 
ตาลโตนด ทะลอก ทองกวาว ประดูํป่า พลวง พะยอม มะคําโมง รัง สะเดา เสลาใบเล็กและหว๎า 
  2.5.2.3 ไม๎ให๎รํมเงา สามารถปลูกใช๎ได๎เกือบทั้งหมด แตํมีความเหมาะสมมากที่สุด
เนื่องจากไม๎ไมํผลัดใบ หรือมีชํวงการผัดใบระยะสั้น ได๎แกํ ตะเคียนทอง หว๎า ปีบ ราชพฤกษ๑ แดง
ทะลอก ทองกวาว ประดูํป่า เสลาใบเล็ก พยุง พลวง มะคําโมง สะเดา และสีเสียดแกํน 
  2.5.2.4 ไม๎ปลูกสองข๎างทางสัญจร ได๎แกํ เก็ดด า ราชพฤกษ๑ ชิงชัน แดง ตะเคียนทอง 
ทองกวาว ประดูํป่า สะเดา สีเสียดแกํน และเสลาใบเล็ก 
  2.5.2.5 ปลูกเป็นไม๎ก าบังลม กรองเสียงกันฝุ่น มีความเหมาะสมมากที่สุด ได๎แกํ 
หว๎า สะเดา ประดูํป่า รองลงมาเป็นพวก ชิงชัน แดง ทะลอก ปีบ พยุง 
  2.5.2.6 ปลูกเพ่ือการอนุรักษ๑ดินน้ า ได๎แกํ ราชพฤกษ๑ ชิงชัน แดง ประดูํป่า และหว๎า 
  2.5.2.7 ปลูกเพ่ือเป็นไม๎เบิกน าในพ้ืนที่ป่าแห๎งแล๎ง ใช๎ได๎ดี คือ สะเดา เต็ง และ
สีเสียดแกํน 
 2.5.3 โครงการการประเมินศักยภาพไม๎ต๎นท๎องถิ่นเพ่ือใช๎ในการออกแบบภูมิทัศน๑ ของ   
นันทชัย ไตรรัตน๑วงศ๑ (2541) ศึกษาการให๎เกณฑ๑ความหนาแนํนของพํุมใบและกิ่งก๎าน การเลือกใช๎
พรรณไม๎เพ่ือลดเสียงและฝุ่นละออง และผลการศึกษา พบวํามีไม๎ต๎น 28 ชนิด 19 วงศ๑โดยเป็นพืชใน
วงศ๑ LEGUMINOSAE มากที่สุดจากการให๎คะแนนเพ่ือหา พรรณไม๎ที่มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช๎ในงานภูมิทัศน๑ภายในสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ไมํพบพรรณไม๎ที่มีระดับคะแนนดีมากระดับ
คะแนนดีมี 15 ชนิดคือกระบก กระบาก ขํอย ขี้เหล็กบ๎าน ขันทองพยาบาท เขลง คอแลน เคด ตาน
ด า พะยอม พิกุล มะขาม มะพอก ล าดวน หว๎า ระดับคะแนนปานกลางมี 10 ชนิด คือ กันเกรา 
กระโดน ตะแบกน้ า ติ้วด า พลับพลา พะยูง พันซาด ยางกราด ยอป่า อะราง ระดับคะแนนพอใช๎มี 3 
ชนิด คือ มะขามป้อม มะคังข๎าว ส๎านใบเล็ก โดยเกณฑ๑การพิจารณาคือ การให๎รํมเงา การสร๎าง   
บรรยากาศ การใช๎เป็นแนวกันลม การกรองฝุ่น การกันเสียง ประโยชน๑ด๎านพฤกษศาสตร๑พ้ืนบ๎าน และ
การใช๎ประโยชน๑ด๎านนิเวศอ่ืนๆ ซึ่งคะแนนของพรรณไม๎ที่ได๎คะแนนสูงที่สุด คือ มะพอก  
 
 
 
 
 
 



 

 

2.6  กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

                                                                                                                                      
            
                                                                                                                                         

                                                                                           

                                                                                         
                                                 
                                                                                                                                                                

                                                               
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย 

   ไม้ทนเค็ม

 

การเลือกใช้พรรณ

ไม้เพื่องานภูมิทัศน์ 

- ทนต่อความเค็มของดินได้ 

- มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ได้ 

-  เพ่ือควบคุมทัศนียภาพ 

-  เพ่ือควบคุมการสัญจร 

- เพ่ือลดการรบกวนทางเสียง

และลดฝุ่นละออง 

- เพ่ือลดการกัดเซาะของหน้าดิน 

- เพ่ือสร้างจุดเด่น 

- เพ่ือเป็นก าแพงกั้นลม 

ไม้พุ่มทนเค็มที่

เหมาะสมในการ

น าไปใช้ในงาน 

ภูมิทศัน์ด้านต่างๆ 

ไม้พุ่มทนเค็ม 

เพ่ืองานภูมิทัศน ์
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บทท่ี 3 

วิธีวิจัย 

3.1  พื้นที่ศึกษา 

 โครงการสวนกลางมหานคร เนื้อที่ประมาณ 9 ,000 ไร่ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534 - 2542 และได้ตราพระราชกฤษฎีการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีจะ
เวนคืนในท้องที่บริเวณ บางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การด าเนินงานตามโครงการ
สวนกลางมหานคร ภายใต้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินบริเวณที่เวนคืนฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมา
จึงได้ปรับแนวทางการด าเนินงาน โดยรัฐบาลจะไม่เวนคืนที่ดินของราษฎรหรือเจ้าของสวนเดิมที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่โครงการนี้ ได้จัดซื้อที่ดินไว้ 564 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,276 ไร่ โดยก่อสร้างสวนสาธารณะและ
สวนพฤกษชาติ เนื้อที่ 148 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ
สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ ว่า “ศรีนครเขื่อนขันธ์” (ศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อน
ขันธ์ โครงการสวนกลางมหานคร อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. ส านักโครงการพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ กรมป่าไม้ สืบค้นจาก https://www.forest.go.th, 25560) สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวน
พฤกษชาติที่แบ่งเป็นที่ตั้งการจ าลองของป่าแต่ละชนิด ได้แก ่ป่าชายเลน ป่าดิบลุ่มต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า  
 3.1.1 ดิน 
  พบว่าในพ้ืนที่นั้นเป็นชุดดิน สมุทรสงคราม ลักษณะดินเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด 
ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ าแล้วจะมีความยืดหยุ่น เหนียวเหนอะหนะ
ติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ าและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ า ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร
พืชได้ดี ดินในพ้ืนที่มีค่า pH ประมาณ 4.05 - 6.5pH (โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์, 2559) พ้ืนที่บริเวณ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ท าให้มี
สภาพน้ าขังตามร่องสวนสูง 0.50 - 1 เมตร (Swamp) ปกคลุมด้วยต้นล าพู ต้นจาก ลักษณะของ
ตะกอนในบริเวณนี้ประกอบด้วยดินเคลย์ สีเทาเข้ม - เทาอมเขียว แทรกสลับด้วยชั้นทรายบางๆ (สวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์, 2559) 
ตารางท่ี 3.1 ค่า EC ของดินในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนธ์ขันธ์บริเวณสวนพฤษชาติ 

ชั้นดิน ต าแหน่งแปลง ค่า EC 

0 - 5 ซม. 1 - 6 0.53 - 1.51 mS/cm 
20 - 25 ซม. 1 - 6 1.30 - 1.66 mS/cm 
40 - 45 ซม. 1 - 6 1.41 - 1.93 mS/cm 
60 - 65 ซม. 1 - 6 1.33 - 1.75 mS/cm 

ที่มา : โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์, 2559) 
หมายเหตุ : 1 dS/m = 1 mS/cm 
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 3.1.2 น้ า 
  คุณภาพน้ าบาดาลจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า 
TDS (Total Dissolve Solid) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในปริมาณที่ยอมรับได้ พ้ืนที่สวนศรี
นครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติถึงแม้จะไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงก็ตาม เนื่องจากแม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนบนปล่อยน้ าลงมา เพ่ือใช้ต้านกับน้ าเค็มไม่ให้หนุนขึ้นไปถึงตอนบนของแม่น้ ามากนัก เพราะจะ
เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่สวน ไร่ นา บริเวณตอนบนของกรุงเทพมหานคร (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์, 
2559) 
 3.1.3 สภาพอากาศ 
  พ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติตั้งอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
อากาศแบบชายทะเล ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจ้าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ท าให้บริเวณ
จังหวัดสมุทรปราการ มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก 
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.4 องศาเซลเซียล (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560)   
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       แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

 

            แผนที่ประเทศไทย 

 

 

 

 
      

           

 

      พ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนพฤกษชาติ                                    พ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้า  

 ภาพที่ 3.1  พ้ืนที่ศึกษา 
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3.2  วิธีการด าเนินการ 

 การศึกษาไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นไม้ประดับใน
งานภูมิทัศน์ มีวิธีการด าเนินการ 11 ขั้นตอน ในแผนภูมิแสดงวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
 
 

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงวิธีการด าเนินงาน 

เกณฑ์ประเมินศักยภาพ 

เก็บข้อมูลภาคสนาม 

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณาลักษณะทั่วไป เกณฑ์การประเมินคณุสมบัติการน าไปใช้ใน

 ศักยภาพตาม   ศักยภาพตามภาคสนาม 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษา 

ตรวจเอกสาร 

การประเมินศักยภาพ 
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 3.2.1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3.2.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความหมายของไม้ทนเค็ม 
ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ และศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับไม้พุ่มที่พบใน
บริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา เพ่ือสร้างกรอบชนิดของพืชพรรณให้ง่ายต่อการศึกษา 
  3.2.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ สร้างเกณฑ์ประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มและเกณฑ์การ
จัดหมวดหมู่ไม้พุ่มตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ จากการศึกษาเอกสารน าข้อมูลที่ได้มา
สร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
   1) เกณฑ์ประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่ม เกณฑ์นี้เป็นการประเมิน
ศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มในขั้นแรกเพ่ือหาไม้พุ่มที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะน าไปประเมินใช้ในงานภูมิ
ทัศน์ในประเด็นต่างๆ ต่อไป โดยเกณฑ์ประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มในแต่ละเกณฑ์ ก าหนดให้ ค่า
คะแนนแต่ละเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 1, 2 และ 3 คะแนน และแต่ละเกณฑ์ได้ก าหนดค่าคะแนนความส าคัญ
ให้มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) โดยมี 4 เกณฑ ์ได้แก ่
     (1) ลักษณะทรงพุ่ม หรือรูปทรง มีค่าคะแนนความส าคัญมากที่สุด
คือ 40% เนื่องจากไม้ต้นชนิดต่างๆ มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดแตกต่างกันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
จากสายตาของบุคคลทั่วไป ดังนั้นลักษณะทรงพุ่ม หรือ รูปทรงของต้นไม้ที่มองเห็นจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ
อันดับแรกในการตัดสินใจเลือกใช้ต้นไม้ของนักออกแบบนอกเหนือจากสภาพแวดล้อม และเป็นสิ่งที่ใช้
ประโยชน์มากที่สุดในงานภูมิทัศน์ โครงสร้างของกิ่งก้านนอกจากให้คุณค่าเรื่องความงามและความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่ส าคัญ เพราะสามารถมองเห็นได้ใน
ระยะ ไกล สร้างรูปแบบความงามและความโดดเด่นให้กับพ้ืนที่นั้นได้ (ภาคภูมิ สืบสานุการณ์, 2556) 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับที่ 1 หมายถึง ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มทิศทางไม่แน่นอนไม่ค่อย
สวยงาม ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน เนื่องจากไม้พุ่มที่รูปร่างไม่ชัดเจนส่งผลคุณค่าการน าไปใช้
งานลดลง ประสิทธิภาพการน าไปใช้งานได้น้อยกว่าไม้พุ่มที่มีรูปร่างชัดเจน 
    ระดับที่ 2 หมายถึง ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มสวยปานกลางค่อนข้างเป็น
รูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มสวยงามสะดุดตารูปร่างชัดเจน เช่น 
วงกลม วงรี พิรามิด ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากไม้พุ่มที่มีรูปร่างสะดุดตาชัดเจนนั้นมี
ศักยภาพสูงในการน าไปใช้งาน 
    (2) ลักษณะใบ ให้ความส าคัญของใบเป็นอันดับสองรองมา มีค่า
คะแนนความส าคัญ 30% เพราะขนาดของใบมีผลต่อการน าไปใช้สอยตามเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ความสวยงาม การลดมลภาวะ หรือเพ่ือต้องการใช้ใบในการปิดบังสร้างความเป็นส่วนตัว เป็นสิ่ง
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ค านึงถึงการใช้งานที่ใช้รองลงมาจากลักษณะของทรงพุ่ม ซึ่งการตัดสินใจในการเลือกใช้ลักษณะของใบ
นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้สอยในลักษณะต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1  ใบขนาดใหญ่ มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ก าหนดให้
คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ใบขนาดเล็ก น้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร  ก าหนดให้
คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3  ใบขนาดปานกลาง น้อยกว่า100 ตารางเซนติเมตร  แต่มากกว่า 
30  ตารางเซนติเมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากขนาดใบที่ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป 
สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายประเภทมากกว่าขนาดใบที่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป  ใบขนาดปาน
กลางจึงมีศักยภาพสูงที่สุด (เจนจิรา แก้วโมรา, 2558) 
    (3) ลักษณะของดอก อันดับรองลงมาให้ความส าคัญเป็นอันดับสาม 
มีค่าคะแนนความส าคัญคือ 20%  ลักษณะดอกเป็นส่วนช่วยให้สวนมีชีวิตชีวา ไม้พุ่มบางชนิดดอกจะมี
ลักษณะที่ใหญ่มีสีสันสะดุดตาหรือบางชนิดอาจจะมีกลิ่นที่หอม ซึ่งดึงดูดสัตว์เข้ามาสร้างบรรยากาศใน
กับสวน จึงท าให้ไม้พุ่มแต่ละชนิดมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ดอกเล็กมีสีทั่วไป ไม่สะดุดตา  ไม่มีกลิ่น ก าหนดให้
คะแนนเป็น 1 คะแนนเนื่องจากพรรณไม้ที่มีดอกสีขาว เหลืองหรือมีขนาดเล็กเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป  
    ระดับที่ 2 ดอกขนาดเล็ก มีกลิ่น หอมอ่อนๆ มีสีสันเล็กน้อย ก าหนดให้
คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ดอกขนาดใหญ่ มีสีสัน ชัดเจน มีกลิ่นหอมมาก ก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากขนาด สีสันและกลิ่นของดอกช่วยสร้างบรรยากาศให้กับสวนและสร้าง
ความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของพรรณไม้นั้นๆ 
    (4) ความสูง 
     อันดับสุดท้ายคือความสูง มีค่าคะแนนความส าคัญคือ10 %
เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ไม้พุ่มที่มีความสูงมากจะช่วยบดบังทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอก
ได้สร้างความเป็นส่วนตัวมากกว่าไม้พุ่มที่มีความสูงน้อย หรือไม้พุ่มบางชนิดใช้ปลูกในบริเวณที่มีพ้ืนที่
จ ากัดและบางกรณีเพ่ือแบ่งแยกพ้ืนที่จึงต้องใช้ไม้พุ่มที่มีความสูงน้อย นอกจากนี้การให้ร่มเงาและ
ความสูงของต้นสามารถควบคุมได้โดยการดูแลรักษา (Harris, R., W. J.R.Clark and N.P. Matheny, 
2004) จึงเรียงล าดับความส าคัญไว้ประเด็นท้าย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ความสูงระหว่าง 4 - 6 เมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน  
    ระดับที่ 2 ความสูงระหว่าง 3 - 4 เมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ความสูงระหว่าง 1 - 3 เมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน 
เนื่องจากเป็นขนาดของความสูงของไม้พุ่มที่นิยมใช้ในงานภูมิทัศน์ 
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 ในการหาระดับศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่ม เมื่อได้ค่าคะแนนตามระดับของเกณฑ์การประเมิน
ประเมินศักยภาพไม้พุ่มทั่วไปทั้ง 4 ประเด็นแล้ว ให้น าค่าระดับคะแนนของแต่ละประเด็นคูณกับค่า
ระดับความส าคัญ โดยมีคะแนนรวมตามระดับและความหมายดังนี้ (ดังตารางที่ 3.2) (ภาคภูมิ 
 สืบนุการณ,์ 2556 )  
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง                       0 -  60 หมายถึง ไม่เหมาะสม 
            61 - 120 หมายถึง พอใช้ 
          121 - 180 หมายถึง ปานกลาง 
          181 - 240 หมายถึง ดี 
          241 - 300 หมายถึง ดีมาก 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 3.2 สรุปเกณฑ์การพิจารณาลักษณะทั่วไปของไม้พุ่ม และแสดงค่าคะแนนความส าคัญของไม้พุ่ม 

เกณฑ์ที่พิจารณา 
 

 
1 คะแนน 

ค่าคะแนน                                                         
2 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 ค่าคะแนนความส าคัญ  (%) 
 

1. ลักษณะของทรงพุ่ม 
 

ก. ทรงพุ่มทิศทางไม่แน่นอน 
    ไม่ค่อยสวยงาม 

 ข. ทรงพุ่มสวยปานกลาง 
     ค่อนข้างเป็นรูปร่าง 

    ค. ทรงพุ่มสวยงามสะดุดตา 
        รูปร่างชัดเจน 

40 

2. ลักษณะของใบ 
 
3. ลักษณะของดอก 
 

ก. ใบขนาดเล็ก 
    น้อยกว่า 30 ตร.ซม. 
ก. ดอกเล็กมีสีทั่วไป ไม่สะดุด    

ตา ไม่มีกลิ่น 

 ข.   ใบขนาดใหญ่  
     มากกว่า 100 ตร.ซม. 
 ข. ดอกขนาดดอกเล็ก มีกลิ่น    
     หอมอ่อนๆ มีสีสันเล็กน้อย 

    ค. ใบขนาดปานกลาง    
    30 ตร.ซม. - 100 ตร.ซม 
    ค. ดอกขนาดใหญ่ มีสีสัน   
       ชัดเจน มีกลิ่นหอมมาก 

30 
 

20 

4. ความสูง ก. ความสูงระหว่าง 4 - 6 
เมตร 

 ข. ความสูงระหว่าง 3 - 4   
เมตร 

ค. ความสูงระหว่าง 1 - 3                    
เมตร 

10 

     

     
ปรับปรุงจาก : (ภาคภูมิ สืบนุการณ์,2556 ) 
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   2) เกณฑ์การประเมินศักยภาพตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์  
   เกณฑ์นี้เป็นการประเมินไม้พุ่มที่ผ่านคุณสมบัติการประเมินศักยภาพทั่วไป
ของไม้พุ่มในขั้นตอนแรกแล้ว น ามาจ าแนกศักยภาพตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมในแต่ละประเด็นต่างๆดังนี้    
    (1) เพ่ือควบคุมทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น  
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 4 เกณฑ์ได้แก่  
    เกณฑ์ท่ี 1 ความสวยงามของรูปทรงพุ่มแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 มีรูปร่างสวยงามชัดเจนเช่น วงกลม ไข่ พิรามิด ก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน ให้ค่ามากที่สุดเนื่องจากไม้พุ่มที่มีรูปร่างสะดุดตาชัดเจนนั้นสามารถบังคับการมอง
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบ จึงมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้งาน  

ตารางท่ี 3.3 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม 

         
    เกณฑ์ท่ี 2 ความสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มความสูงระหว่าง 0.30 - 1.50 เมตรไม่มีศักยภาพ
พอที่จะใช้ในประเด็นนี้ได้เนื่องจากมีความต่ าเกินไป ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับท่ี 2 ไม้พุ่มความสูงระหว่าง 3 - 6 เมตรให้ความรู้สึกเป็นการ
ปกคลุม (Cover) การให้ร่มเงา ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ให้ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 1.50 - 3 เมตร มีค่ามาก
ที่สุด ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากเป็นช่วงความสูงที่สูงกว่าระดับสายตาของคน
สามารถควบคุมการมองและบดบังทัศนียภาพได้ดี เหมาะส าหรับน าไปจัดในสถานที่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของพ้ืนที่มีและความสูงอยู่ในช่วงที่นิยมมากท่ีสุดในการน าไม้พุ่มไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 

ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง                    ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน           รูปร่างสวยงามชัดเจน 
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    เกณฑ์ท่ี 3 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง ก าหนดให้คะแนน
เป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบมากมีค่ามากที่สุด ก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากทรงพุ่มที่หนาทึบช่วยบดบังทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกได้ดีที่สุด  

 ตารางท่ี 3.4 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม     

 
    เกณฑ์ท่ี 4 ผิวสัมผัสของใบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที ่1 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบ ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบปานกลาง ก าหนดให้คะแนน
เป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่3 ไม้ พุ่มที่มีผิวสัมผัสของใบที่ละเ อียดมีค่ามากที่สุด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากส่งผลโดยตรงจากการมองผิวสัมผัสที่ละเอียดนุ่มให้
ความรู้สึกผ่อนคลายสบายตามากที่สุด (ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536) 

ตารางท่ี 3.5 ผิวสัมผัส 

ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย              ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง               ทรงพุ่มหนาทึบมาก 

 

       ผิวสัมผัสหยาบ                ผวิสัมผัสหยาบปานกลาง          ผวิสัมผัสของใบท่ีละเอียด 
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    (2) เพ่ือควบคุมการสัญจร  
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 5 เกณฑ์ได้แก่ 
    เกณฑ์ท่ี 1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย ก าหนดให้คะแนนเป็น 
1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มพุ่ีมหนาทึบปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบมากมีค่ามากที่สุดก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากทรงพุ่มที่หนาทึบเป็นบดบังสายตาของผู้ขับขี่ไม่ให้เผลอมองออกนอก
ทางสัญจร  (ดังตารางที่ 3.4) 
                                  เกณฑ์ท่ี 2 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่  3 มีรูปร่างสวยงามชัดเจนเช่น วงกลม ไข่  พิรามิด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน ให้ค่ามากที่สุดเนื่องจากไม้พุ่มที่มีรูปร่างสะดุดตาชัดเจนนั้นมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการมองจึงมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้งาน (ดังตารางที่ 3.3 ) 
    เกณฑ์ท่ี 3 ผล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่   
    ระดับที่ 1 ผลมีขนาดใหญ่ ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึง
ให้คะแนนน้อยที่สุด ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ผลขนาดกลาง ให้ความเป็นอันตรายน้อยกว่าผลที่มี
ขนาดใหญ่ จึงก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน  
    ระดับท่ี 3 การไม่มีผล,ผลเล็ก มีค่ามากท่ีสุด ก าหนดให้คะแนนเป็น 
3 คะแนน เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรหรือ  

ตารางท่ี 3.6 ลักษณะผล 

       ผลมีขนาดใหญ่                          ผลขนาดกลาง                       การไม่มีผล,ผลเล็ก 
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    เกณฑ์ท่ี 4 ยาง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 มียางที่เป็นพิษ ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึง
ให้คะแนนน้อยที่สุด ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ยางแต่ไม่เป็นพิษ ให้ความเป็นอันตรายน้อยกว่ามียางที่
เป็นพิษ จึงก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
     ระดับที่ 3 การไม่มียางของต้นไม้ ค่ามากที่สุด ก าหนดให้คะแนน
เป็น 3 คะแนน เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร  
    เกณฑ์ท่ี 5 ผิวสัมผัสของใบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที ่1 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบ ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่  2 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสของใบที่ละเอียดนุ่มมีค่ามากที่สุด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากส่งผลโดยตรงจากการมองผิวสัมผัสที่ละเอียดนุ่มให้
ความรู้สึกผ่อนคลายสบายตามากที่สุด (ดังตารางที3่.5) (อริยา อรุณินท,์ 2540)  
    (3) เพ่ือลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่นละออง 
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 4 เกณฑ์ได้แก่ 
    เกณฑ์ท่ี 1 ความสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ความสูงระหว่าง 0.30 - 1.50 เมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน  
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มความสูงระหว่าง 1.50 - 3 เมตร ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน 
    ระดับที่  3 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 3 - 6 เมตร มีค่ามากที่สุด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากความสูงที่มากสามารถลดเสียงและฝุ่นได้มากกว่าไม้พุ่มที่มี
ขนาดต่ า 
    เกณฑ์ท่ี 2 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบมาก ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน     
    ระดับที่3 ไม้ พุ่มที่มีทรง พุ่มหนาทึบปานกลางมีค่ามากที่ สุ ด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนนเนื่องจากทรงพุ่มหนาทึบปานกลางมีศักยภาพในการกรองเสียงและ 
ฝุ่นสูง (ดังตารางที่ 3.4) 



41 
 

    เกณฑ์ท่ี 3 การร่วงของใบไม้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับท่ี 1 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงมากก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงน้อยมีค่ามากที่สุด ก าหนดให้คะแนน
เป็น 3 เนื่องจากการร่วงของใบท าให้ศักยภาพในการกรองเสียงและฝุ่นลดลง 
    เกณฑท์ี ่4 ผิวสัมผัสของใบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบ ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสหยาบปานกลาง ก าหนดให้คะแนน
เป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีผิวสัมผัสของใบที่ละเอียดนุ่มมีค่ามากที่สุด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากใบที่ละเอียดนั้นมีปริมานใบที่เยอะจึงช่วยในการกรองเสียง
และฝุ่น  (ดังตารางที ่3.5 )  (อริยา อรุณินท,์ 2540) 
    (4) เพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน  
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 4 เกณฑ์ได้แก่ 
    เกณฑ์ท่ี 1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบมาก ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน 
    ระดับที่  3 ไม้ พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบปานกลางมีค่ามากที่สุ ด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 เนื่องจากช่วยลดความแรงของน้ าฝนที่ตกกระทบพ้ืนดินลดการพังทลายของ
หน้าดิน (ดังตารางที่ 3.4) 
    เกณฑ์ท่ี 2 การร่วงของใบไม้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับท่ี 1 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงมากก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงน้อยมีค่ามากที่สุด ก าหนดให้คะแนน
เป็น 3 เนื่องจากการมใีบไม้มากจะช่วยอุ้มเก็บน้ าฝนที่ตกลงมาและช่วยลดแรงของฝน 
    เกณฑ์ท่ี 3 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับท่ี 3 ไม้พุ่มมีรูปร่างสวยงามชัดเจนเช่น วงกลม ไข่ พิรามิด 
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    ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากไม้ที่เป็นรูปทรงชัดเจน
ช่วยป้องกันและลดความแรงของฝนการพังทลายของหน้าดินได้ดี (ดังตารางที่ 3.3 ) 
    เกณฑ์ท่ี 4 ประเภทราก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับท่ี 1 ไม้พุ่มที่มีรากแก้ว ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีรากค้ าจุนก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มรากแขนงและรากฝอย ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 
คะแนน ให้ค่ามากที่สุดเนื่องจากรากฝอยช่วยยึดเกาะผิวดินช่วยชะลอการไหลของน้ า (อริยา อรุณินท์, 2540) 
    (5) เพ่ือเป็นก าแพงกันลม 
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 4 เกณฑ์ได้แก่ 
    เกณฑ์ท่ี 1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มหนาทึบมากมีค่ามากที่สุดก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากช่วยลดความแรงของลมซึ่งอาจจะน าฝุ่นหรือความร้อนพัดเข้าสู้
บริเวณพ้ืนที่บ้านได้ (ดังตารางที่ 3.4) 
    เกณฑ์ท่ี 2 การร่วงของใบไม้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงมาก ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงปานกลาง ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีใบร่วงน้อยมีค่ามากที่สุด ก าหนดให้คะแนน
เป็น 3 เนื่องจากใบไม้จะเป็นก าแพงกันลมช่วยลดความแรงของลม    
    เกณฑ์ท่ี 3 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มมีรูปร่างสวยงามชัดเจนเช่น วงกลม ไข่ พิรามิด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากไม้ที่มีรูปทรงชัดเจนจะช่วยป้องกันกันลมเปรียบเสมือน
ก าแพงและเพ่ือความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ (ตารางที่ 3.3) 
    เกณฑ์ท่ี 4 ความสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 0.30 - 3 เมตร ก าหนดให้
คะแนนเป็น 1 คะแนน 
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    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 3 - 4 เมตร ก าหนดให้
คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 4 - 6 เมตร ก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากความสูงช่วยยกมวลอากาศให้สูงขึ้นความแรงของลมจึงลดลงตาม
ความสูงของต้นไม้และช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 
    (6) เพ่ือสร้างจุดเด่น 
    ลักษณะทางกายภาพที่ควรน ามาพิจารณาในการน าไปใช้งานใน
ด้านนี้มี 4 เกณฑ์ได้แก่ 
    เกณฑ์ท่ี 1 ลักษณะดอก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มี ดอกเล็ก สีไม่โดดเด่น ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน 
    ระดับที่  2 ไม้ พุ่มที่มี  ดอกเล็ก สี โดดเด่นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีดอกใหญ่ สีโดดเด่น มีค่ามากที่สุด ก าหนดให้
คะแนนเป็น 3 คะแนน เนื่องจากดอกใหญ่สีสวยเพิ่มความโดดเด่นให้กับพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 3.7 ลักษณะดอก 

     
    เกณฑ์ท่ี 2 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2  ไม้พุ่มที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่  3 มีรูปร่างสวยงามชัดเจนเช่น วงกลม ไข่  พิรามิด 
ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 คะแนน ให้ค่ามากท่ีสุด เนื่องจากไม้พุ่มที่มีรูปร่างสะดุดตาชัดเจนนั้นเป็นการ
สร้างพ้ืนที่ให้เกิดจุดเด่นเป็นจุดรวมสายตา จึงมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้งาน (ดังตารางที่ 3.3 ) 
 

  ดอกเล็ก สีไม่โดดเด่น        ดอกเล็กสีโดดเด่นมีหรือมีกลิ่นหอม   ไม้พุ่มที่มีดอกใหญ่ สีโดดเด่น 
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    (6.3) ความสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 0.30 - 3 เมตร ก าหนดให้คะแนน
เป็น 1 คะแนน 
    ระดับที่ 2 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 3 - 4 เมตรก าหนดให้คะแนนเป็น 2 
คะแนน 
    ระดับที่ 3 ไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 4 - 6 เมตรก าหนดให้คะแนนเป็น 
3 คะแนน      
    (6.4) ขนาดของใบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับที่ 1 ใบขนาดเล็ก น้อยกว่า 30 ตร. ซม ก าหนดให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน 
    ระดับที่ 2  ใบขนาดปานกลาง น้อยกว่า100 ตร.ซม แต่มากกว่า 30 ตร. 
ซมก าหนดให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
    ระดับที่ 3  ใบขนาดใหญ่ มากกว่า 100 ตร. ซม. ก าหนดให้คะแนนเป็น 3 
คะแนน เนื่องจากใบขนาดที่ใหญ่จะเพ่ิมความโดเด่นให้กับพรรณไม้ 

ตารางท่ี 3.8 ขนาดของใบ 

 
 เกณฑ์การประเมินตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ และก าหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยในแต่
ระดับความเหมาะสมการน าพรรณไม้ไปใช้ในวัตถุประสงค์แต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ไม่
เหมาะกับการน าไปใช้งาน และเหมาะกับการน าไปใช้งาน (ดังตารางที ่8)  (ภาคภูมิ สืบนุการณ์, 2556 ) 
คะแนนรวมที่อยู่ระหว่าง                                  1.00 - 1.50 =   ไม่เหมาะสม 
                  1.51 - 2.00 =   พอใช้ 
                  2.01 - 2.50 =   ดี 
                  2.51 - 3.00 =   ดีมาก 

ใบขนาดเล็ก น้อยกว่า 30 ตร.ซม    ใบขนาดปานกลาง 30 ตร.ซม ถึง 100 ตร.ซม    ใบขนาดใหญ่ มากกว่า                           
100 ตร. ซม. 

 



 
 

ตารางที ่3.9 สรุปเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์โดยให้คะแนน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 

 
1 คะแนน 

ค่าคะแนน 
2 คะแนน 

 
3 คะแนน 

1. ไม้พุ่มเพื่อควบคุมทัศนยีภาพและ        
ควบคุมการมองเห็น 
   1.1 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม 
   1.2 ความสูง 
   1.3 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม 
   1.4 ผิวสัมผัสของใบ 
 2. เพื่อควบคุมการสญัจร 
   2.1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม                                                                                                            
   2.2 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม 
   2.3 ผล 
   2.4 ยาง 
   2.5 ผิวสัมผัสของใบ 

 
 
ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่างระบุบไม่ได ้
ความสูงระหว่าง 0.30 - 1.50 เมตร  
ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย 
ผิวสัมผัสหยาบ 
 
ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย 
ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่างระบุบไม่ได ้
มีผลใหญ ่
มียางและเป็นพิษ 
ผิวสัมผัสหยาบ 

 
           
          ทรงพุ่มไม่แน่นอน พอมองออก   
          ความสูงระหว่างมากกว่า 3 - 6 เมตร 
          ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง 
          ผิวสัมผัสหยาบปานกลาง 
           
          ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง 
          ทรงพุ่มไม่แน่นอน พอมองออก   
          มีผลขนาดกลาง 
          มียางแต่ไม่เป็นพิษ 
          ผิวสัมผัสหยาบปานกลาง 

 
                
       ทรงพุ่มรูปร่างชัดเจนเช่น วงกลม 
       ความสูงระหว่างมากกว่า 1.50  - 3 เมตร 
       ทรงพุ่มหนาทึบมาก 
       ผิวสัมผัสละเอียด นุ่ม 
 
        ทรงพุ่มหนาทึบมาก   
        ทรงพุ่มรูปรา่งชัดเจนเช่นวงกลม 
        ไมม่ีผลหรือผลเล็ก 
        ไมม่ียาง 
        ผิวสัมผสัละเอียด นุ่ม 
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ตารางท่ี 3.9  สรุปเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์โดยให้คะแนน (ต่อ) 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 

 
1 คะแนน 

ค่าคะแนน 
           2 คะแนน 

 
3 คะแนน 

3. เพื่อลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่น
ละออง 
   3.1 ความสูง 
   3.2 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม 
   3.3 การร่วงของใบไม ้
   3.4 ผิวสัมผัสของใบ 
 4. เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 
   4.1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม                                                                                                            
   4.2 การร่วงของใบไม ้
   4.3 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม 
   4.4 ประเภทราก 

 
 
ความสูงระหว่าง 0.30 - 1.50  เมตร 
ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบนอ้ย 
ร่วงมาก 
ผิวสัมผัสหยาบ 
 
ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย 
ร่วงมาก 
ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่างระบุบไม่ได ้
รากแก้ว 

 
           
   ความสูงระหว่างมากกว่า 1.50 - 3 เมตร 
   ทรงพุ่มหนาทึบมาก 
   ร่วงปานกลาง 
   ผิวสัมผสัหยาบปานกลาง 
            
   ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง 
   ร่วงปานกลาง 
   ทรงพุ่มไม่แน่นอน พอมองออก   
   รากค้ าจุน 

 
                
     ความสูงระหว่างมากกว่า 3 - 6  เมตร 
     ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง 
     ร่วงน้อย 
     ผิวสัมผัสละเอียด นุ่ม 
           
     ทรงพุ่มหนาทึบมาก   
     ร่วงน้อย           
     ทรงพุ่มรูปร่างชัดเจนเช่น วงกลม 
     รากแขนงและรากฝอย         
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ตารางท่ี 3.9 สรุปเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์โดยให้คะแนน (ต่อ) 

ปรับปรุงจาก : (ภาคภูมิ สืบนุการณ์, 2556) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 

 
1 คะแนน 

ค่าคะแนน 
            2 คะแนน 

 
3 คะแนน 

5. เพื่อสร้างจุดเด่น 
  5.1 ลักษณะดอก 
  5.2 ความสวยงามของรูปทรงพุ่ม 
  5.3 ความสูง 
  5.4 ขนาดของใบ  
6. เพื่อเป็นก าแพงกั้นลม 
  6.1 ความหนาแน่นของทรงพุ่ม                                                                                                            
  6.2 การร่วงของใบไม ้ 
  6.3 ความสวยงามของรูปทรง 
  6.4 ความสูง 

 
ดอกเล็ก สไีมโ่ดดเด่น 
ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่างระบุบไม่ได ้
ความสูงระหว่าง 0.30 - 3 เมตร 
ขนาดเล็กน้อย 30 ตร.ซม. 
 
ทรงพุ่มโปร่งหนาทึบน้อย 
ร่วงมาก 
ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่างระบุบไม่ได ้
ความสูงระหว่าง 0.30 - 3 เมตร 

 
  ดอกเล็ก สีโดดเด่น หรือมีกลิ่นหอม  
  ทรงพุ่มไม่แน่นอน พอมองออก   
  ความสูงมากกว่า 3 - 4 เมตร                        
ขนาดปานกลาง 100 ตร.ซม. - 30 ตร.ซม 
         
ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง 

  ร่วงปานกลาง 
  ทรงพุ่มไม่แน่นอน พอมองออก 
  ความสูงมากกว่า 3 - 4 เมตร       

          
   ดอกใหญ่ สีโดดเด่น 
   ทรงพุ่มรูปรา่งชัดเจนเช่นวงกลม 
   ความสูงมากกว่า 4 - 6 เมตร 
   ขนาดใหญ่ มากกว่า 100 ตร.ซม.            
          
   ทรงพุ่มหนาทึบมาก   
   ร่วงน้อย           
   ทรงพุ่มรูปร่างชัดเจนเช่น วงกลม 
   ความสูงมากกว่า 4 - 6 เมตร 
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 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.2.2.1 น าเกณฑ์ประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ไม้พุ่ม
ตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ ที่สร้างขึ้นมาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity) ว่าเกณฑ์แต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ในงาน
ภูมิทัศน์หรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน จ านวน 6 ท่านท าการประเมินได้แก่  
   1) ด้านพืชสวน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญญา ภู่รอด ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ที่สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
        ด็อกเตอร์ สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่
สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   2) ด้านภูมิทัศน์ คือ อาจารย์พิศาล ตันสิน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่สาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
         รองศาสตราจารย์สมจิต โยธะคง ปัจจุบันเป็นอาจารย์
พิเศษสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นผู้เขียน
หนังสือด้านการออกแบบและจัดสร้างภูมิทัศน์ 
   3) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม คือ อาจารย์นพกร ผลาวรรณ์ ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   4) ด้านป่าในเมือง คือ อาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่
ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การได้มาของผู้เชี่ยวชาญนั้น ได้มาโดยวิธี Snowball sampling เป็นวิธีการแนะน าปากต่อ
ปาก แล้วน าข้อมูลมาค านวณตามสูตร Index of Item - Objective Congruence: IOC มีค่าผ่านอยู่
ที่ 0.50 ค่าได้ที่จากผู้เชี่ยวชาญประเมินคือ 0.75 แสดงให้เห็นว่าสามารถน าเกณฑ์ไปใช้ในการประเมิน
ได้ จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะ ค าแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
 3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2.3.1 สภาพพ้ืนที่แปลงตัวอย่างถาวร จ านวน 6 แปลง 
   ท าการส ารวจสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติ  ที่แบ่งเป็นที่ตั้ง
การจ าลองของป่าแต่ละชนิดได้แก่ป่าชายเลน ป่าดิบลุ่มต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า 
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ภาพที่ 3.2 ต าแหน่งการวางแปลงถาวรแต่ละสภาพป่าในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวน
พฤกษชาติ 
ที่มา : โอภาสพงษ์ ขอบเขต (2559)     
                 
                                                       40 เมตร 
                                                                                                10เมตร 
      

                                                                         10เมตร 

        
                               40เมตร 
 
 
  
ภาพที่ 3.3 ลักษณะแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร แบ่งย่อยขนาด 10 เมตร x 10เมตร 
 
 

    

    

    

    

แปลงท่ี 5 

แปลงท่ี 4 

แปลงท่ี6 

แปลงท่ี 2 

แปลงท่ี 1 

แปลงท่ี 3 
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  3.2.3.2 การประเมินศักยภาพไม้พุ่มและเก็บบันทึกข้อมูลตามภาคสนาม 
   ประเมินศักยภาพไม้พุ่มตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น(ดังตารางที่ 1-2) จากพรรณไม้
ในพ้ืนที่จริง โดยใช้แบบบันทึกชนิดพรรณไม้  ใช้บันทึกข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของพรรณไม้ ได้แก่ ทรง
พุ่ม ใบ ดอก ผล และเมล็ด (ถ้ามี) ต าแหน่งแปลง พร้อมถ่ายภาพ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย (ภาคภูมิ สืบสานนุการณ,์ 2556) 
  3.2.3.3 การประเมินศักยภาพไม้พุ่มโดยกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลกระเจ้า  
   การเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น    
วิธีสุ่มแบบใช้วิจารณญาณ โดยเลือกจากคนในพ้ืนที่ผู้ที่รู้จักพรรณไม้ในสวนพฤกษชาติและผู้ค้าไม้ใน
พ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบางกระเจ้า ผู้ที่ร่วมประเมินศักยภาพได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์และสวนพฤกษชาติ จ านวน 2 คน ผู้ค้าไม้ประดับในคุ้งบางกระเจ้า จ านวน 3 
ราย น าแบบประเมินที่บันทึกจากการเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมเกณฑ์การประเมินให้คะแนน โดยดู
จากรูปพรรณไม้ในสภาพพ้ืนที่จริง 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาจะใช้อธิบายถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป 
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการอธิบาย 
  3.3.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและบรรยายลักษณะต่างๆ ของพรรณไม้ในแต่ละ
ชนิดที่จดบันทึกรวบรวมไว้และภาพถ่าย เพ่ือน าไปจัดหมวดหมู่ชนิดพรรณไม้พุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อ
วงศ์ ชื่อสกุล ชื่อสามัญ ชื่อพ้ืนเมือง จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันท์, 2544) 
และแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ในทางภูมิทัศน์ในเชิงออกแบบ 
  3.3.3 น าคะแนนจากการประเมินเกณฑ์ในภาคสนามและกลุ่มเป้าหมายมารวมกัน
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยแล้วคิดคะแนนเป็นอันตรภาคชั้นโดยมีระดับดังนี้  
   ช่วงคะแนนที่ 0.01 - 1 ให้ความหมายว่า 1 คะแนน 
   ช่วงคะแนนที่ 1.01 - 2 ให้ความหมายว่า 2 คะแนน 
   ช่วงคะแนนที่ 2.01 - 3 ให้ความหมายว่า 3 คะแนน     
  3.3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่ม เพ่ือน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์
ในเกณฑ์ต่างๆ เช่น ลักษณะทรงพุ่ม   ความสูง   ลักษณะดอก   ลักษณะของใบ โดยน าค่าคะแนนจาก
แต่ละตัวเลือกที่เลือกมา คูณด้วยค่าคะแนนความส าคัญในแต่ละเกณฑ์ น าผลคะแนนที่ได้ในแต่ละ
เกณฑ์มารวมกัน จากนั้นท าการเปรียบเทียบคะแนนรวมที่ได้ในแต่ละชนิดพรรณไม้ เรียงล าดับค่า
คะแนนจากสูงไปต่ า เพื่อหาชนิดพรรณไม้ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมที่น าไปประเมินใช้งานในด้านต่างๆ
เป็นล าดับต่อไป (ภาคภูมิ สืบนุการณ์, 2556 ) 



 

51 
 

  3.3.6 วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ไม้พุ่มทนเค็มที่มีคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอย 
เพ่ือความสะดวก และความคุ้มค่าในการน าไปตกแต่งตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ใน
งานภูมิทัศน์ 6 ประเภทได้แก่ 
    1) เพื่อควบคุมทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น 
   2) เพื่อควบคุมการสัญจร 
   3) เพื่อลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่นละออง 
   4) เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 
   5) เพื่อสร้างจุดเด่น 
   6) เพื่อเป็นก าแพงกันลม 
   หลังจากให้คะแนนไม้พุ่มทนเค็มตามคุณสมบัติด้านการน าไปใช้ ในงาน    
ภูมิทัศน์ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วน าคะแนนของพรรณไม้ที่ให้ไว้ในแต่ละประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา
จ าแนกการใช้ประโยชน์ มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การจัด
ระดับความเหมาะสมในการน าพรรณไม้ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภท จึงจะท าให้ทราบถึง
ระดับความเหมาะสมในการจ าแนกพรรณไม้เพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ด้านต่าง  ๆ(ภาคภูมิ สืบนุการณ์, 
2556 ) 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

4.1  จ านวนชนิดของไม้พุ่มทนเค็มที่พบในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้พุ่มทนเค็มจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการ
ส ารวจพบดังต่อไปนี้ (ดังตารางที่ 4.1) 
 4.1.1 จากเอกสารงานวิจัย โครงการฟ้ืนฟูป่าเพ่ือการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์  
 (2559) และโครงการชีวะตะลุมบอนบางกระเจ้า (2557)  ได้ทราบว่าไม้พุ่มทนเค็มที่พบมีจ านวน 12 
ชนิด   ได้แก่ 1) เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. 2) ปรู๋ Alangium salviifolium 
Wang.Syn. A. salviifolium Wang, subsp hexapetalum Wang. 3) โพทะเล Thespesia populnea (L.) 
Sol. ex Corrêa 4) หางนกยูงไทย Caesalpinia pulcherrima Sw. 5) พิลังกาสา Ardisia elliptica 
Thunb 6) น้อยหน่า Annona squamosa L. 7) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. 8) เหงือก
ปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl. 9) ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 
10) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. 11) ปอทะเล Hibiscust tiliaceus L. 12) 
ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig 
  4.1.2  จากการเข้าไปส ารวจพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างได้พบพรรณไม้เพ่ิมเติม 2 ชนิด ได้แก่  
1) โมกบ้าน Wrightia religiosa Benth 2) ชบา Hibiscus rosa-sinensis L. และไม่พบในแปลง
ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) ปรู๋ Alangium salviifolium Wang.Syn. A. 
salviifolium Wang, subsp hexapetalum Wang. 2) น้อยหน่า Annona squamosa L. 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการส ารวจภาคสนามพบจ านวนไม้พุ่มทนเค็มทั้งสิ้น 
14 ชนิด  สามารถจ าแนกได้เป็น 11 วงศ์ ได้แก่   1) EUPHORBIACEAE   2) CORNACEAE 
(ALANGIACEAE)  3) MALVACEAE   4) LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE  5) PRIMULACEA     
6) ANNONACEAE   7) PTERIDACEAE   8) ACANTHACEAE   9) PINSADACEAE 10) 
COMBRETACEAE  11) APOCYNACEAE 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนชนิดของไม้พุ่มทนเค็มที่พบในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามัญ
(ไทย) 

ชื่อวงศ์ ลักษณะ 

1 Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. 

เม่าไข่ปลา EUPHORBIACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

2 Alangium salviifolium Wang.Syn. 
A. salviifolium Wang, subsp 
hexapetalum Wang. 

* ปรู ๋ CORNACEAE 
(ALANGIACEAE) 

ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

3 Thespesia populnea (L.) 
Sol. ex Corrêa 

โพทะเล MALVACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

4 Caesalpinia pulcherrima 
Sw. 

หางนกยูงไทย LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

ไม้พุ่ม 

5 Ardisia elliptica Thunb พิลังกาสา PRIMULACEAE ไม้พุ่ม 

6 Annonasquamosa L. *น้อยหน่า ANNONACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

7 Acrostichum aureum L. ปรงทะเล PTERIDACEAE ไม้พุ่ม 

8 Acanthus ebracteatus Vahl เหงือกปลา
หมอ 

ACANTHACEAE ไม้พุ่มขนาด
เล็ก 

9 Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh. 

ช ามะเลียง SAPINDACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

10 Stenochlaena palustris 
(Burm.f.) Bedd. 

ล าเท็ง PTERIDACEAE ไม้พุ่ม 
 

11 Hibiscust tiliaceus L. ปอทะเล MALVACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 

12 Lumnitzera littorea (Jack) 
Voig 

ฝาด COMBRETACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ตน้
ขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนชนิดของไม้พุ่มทนเค็มที่พบในพ้ืนที่ที่ศึกษา (ต่อ)   

หมายเหตุ *  หมายความว่า ไม่พบในแปลงที่ส ารวจ 

4.2  จ านวนชนิดของไม้พุ่มที่น ามาประเมินศักยภาพ 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการส ารวจภาคสนาม  มีไม้พุ่มทนเค็ม

จ านวน 14 ชนิด แต่มีเพียง 8 ชนิด 6 วงศ์  ที่น ามาใช้ในการประเมินศักยภาพ (ดังตารางที่ 5) ได้แก่     

1) โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa  2) พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. 

3)ปอทะเล Hibiscust tiliaceus L. 4) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 5) เม่าไข่ปลา 

Antidesma ghaesembilla Gaertn. 6) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. 7) ช ามะเลียง 

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 8) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. 

(ดังตารางที่ 4.2) เนื่องจากมีไม้พุ่มที่ไม่พบในแปลงตัวอย่าง 2 ชนิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้แก่ 1) ปรู๋ 

Alangium salviifolium Wang.Syn. A. salviifolium Wang, subsp hexapetalum Wang. 2) น้อยหน่า 

Annonasquamosa L. และพบว่าไม้พุ่มทนเค็มบางชนิดมีข้อมูลเป็นไม้พุ่มทนเค็มที่มีจ าหน่ายใน

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่และทั่วไปอยู่แล้ว จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชบา Hibiscus rosa-

sinensis L. 2) เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl.  3) โมกบ้าน Wrightia religiosa 

Benth. 4) หางนกยูงไทย Caesalpinia pulcherrima Sw. จึงไม่น าไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว

มาวิเคราะห์เพ่ือหาศักยภาพ 

4.3 ผลการส ารวจภาคสนาม 
 ผลการส ารวจภาคสนามพบว่าพรรณไม้ที่พบขึ้นเฉพาะแปลงป่าชายเลน คือ แปลงที่5,6 

ได้แก่ ฝาด และยังพบ โพทะเล ปอทะเล ที่พบว่าขึ้นบริเวณแปลงป่าชายเลนและป่าบึงชุ่มน้ า คือ 

แปลงที ่2,3,4,5,6 ช ามะเลียง และพิลังกาสาพบว่าขึ้นเฉพาะป่าบึงชุ่มน้ าในแปลงที่ 2,3,4 เช่นกัน เม่า

ไข่ปลาพบได้ในแปลงป่าดิบลุ่มต่ า คือ แปลงที่ 1 แปลงเดียวเช่นกัน สุดท้ายปรงทะเล และล าเท็งนั้น

สามารถพบได้ทุกแปลง (ดังตารางที่ 4.3) 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามัญ
(ไทย) 

ชื่อวงศ์ ลักษณะ 

13 Hibiscus rosa-sinensis L. ชบา MALVACEAE ไม้พุ่มก่ึงไม้ต้น
ขนาดเล็ก 

14 Wrightia religiosa Benth. โมกบ้าน APOCYNACEAE ไม้พุ่ม 
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนชนิดของไม้พุ่มที่น ามาประเมินศักยภาพ 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการส ารวจภาคสนามและต าแหน่งแปลงที่พบพรรณไม้ 

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ
(ไทย) 

ช่ือวงศ์ ลักษณะ 

1.  Thespesia populnea (L.) Sol. ex 
Corrêa   

โพทะเล MALVACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น
ขนาดเล็ก 

2.  Ardisia elliptica Thunb. พิลังกาสา PRIMULACEAE ไม้พุ่ม 

3.  Hibiscust tiliaceus L. ปอทะเล MALVACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น
ขนาดเล็ก 

4.  Lumnitzera littorea (Jack) Voig. ฝาด COMBRETACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น
ขนาดเล็ก 

5.  Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. 

เม่าไข่ปลา EUPHORBIACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น
ขนาดเล็ก 

6.  Acrostichum aureum L. ปรงทะเล PTERIDACEAE ไม้พุ่ม 

7.  Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 

Leenh. 
ช ามะเลียง SAPINDACEAE ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น

ขนาดเล็ก 

8.  Stenochlaena palustris 
(Burm.f.) Bedd. 

ล าเท็ง  PTERIDACEAE ไม้พุ่ม 

พรรณไม ้ ป่าดิบลุม่ต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า ป่าชายเลน 

แปลงท่ี แปลงท่ี แปลงท่ี 

1 2 3     4    5 6 

1. ฝาด      ⁄ 

2. พิลังกาสา  ⁄ ⁄ ⁄   

3. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
4. ปอทะเล  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

5. เม่าไข่ปลา ⁄      

6. ช ามะเลียง  ⁄ ⁄ ⁄   

7. โพทะเล  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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4.3  ผลการประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มทนเค็ม 

  ผลการศึกษาไม้พุ่มทนเค็มจ านวน 8 ชนิด มีไม้พุ่มที่มีศักยภาพดีมาก จ านวน 6 ชนิด  

(ดังตารางที่ 6) ได้แก่ ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. พิลังกาสา Ardisia elliptica 

Thunb. ปรงทะเล Acrostichum aureum L. ปอทะเล Hibiscust tiliaceus L. เม่าไข่ปลา 

Antidesma ghaesembilla Gaertn. และช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.  

ไม้พุ่มที่มีศักยภาพดี จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa   

และไม้พุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง  จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ล าเท็ง  Stenochlaena palustris 

(Burm.f.) Bedd. 

 ตารางที่ 4.4  ผลการประเมินศักยภาพทั่วไปไม้พุ่มทนเค็ม 

 

 

 
 
 
 
 
 

ช่ือพรรณไม ้
  

ประเภทป่า คะแนนรวม 
  

  QC Level 
  ป่าชายเลน ป่าดิบลุม่ต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า 

1. ฝาด       ⁄     280 ดีมาก 

2. พิลังกาสา           ⁄ 260 ดีมาก 

3. ปรงทะเล       ⁄       ⁄       ⁄ 260 ดีมาก 

4. ปอทะเล           ⁄ 250 ดีมาก 

5. เม่าไข่ปลา       ⁄       ⁄   250 ดีมาก 

6. ช ามะเลียง           ⁄ 250 ดีมาก 

7. โพทะเล           ⁄ 240 ด ี

8. ล าเท็ง       ⁄       ⁄       ⁄ 180 ปานกลาง 
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4.4  ผลการประเมินไม้พุ่มทนเค็มตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 
 การประเมินการน าไปใช้งานภูมิทัศน์ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) เพ่ือควบคุม
ทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น 2) เพ่ือควบคุมการสัญจร 3) เพ่ือลดการรบกวนทางเสียงและลด
ฝุ่นละออง  4) เพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 5) เพ่ือสร้างจุดเด่น 6) เพ่ือเป็นก าแพงกั้นลม 
(ดังตารางที ่4.5) โดยมีคะแนน 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
 4.4.1 การควบคุมทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น 
  พรรณไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือควบคุมทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น    
มีอยู่ 8 ชนิด แต่มี 4 ชนิด ที่มีศักยภาพดีมาก ได้แก่ 1.) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 
 2.) เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3.) พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. 
4.) ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. มีศักยภาพดี 2 ชนิด ได้แก่ 1) ปรงทะเล
Acrostichum aureum L. 2) ปอทะเล Hibiscust tiliaceus L.  และมีศักยภาพพอใช้ 2 ชนิด ได้แก่ 
1.) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd  2.) โพทะเล Thespesia populnea (L.) 
Sol. ex Corrêa 
   4.4.2 เพ่ือควบคุมการสัญจร 
  พรรณไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือควบคุมการสัญจร ที่มีศักยภาพดีมาก มี 5 ชนิด
ได้แก่ 1)  เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn.  2)  ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) 
Voig. 3) พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. 4) ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 
Leenh. 5) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. และมีศักยภาพดี 3 ชนิด ได้แก่  1) ปอทะเล
Hibiscust tiliaceus L.  2) โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa  3) ล าเท็ง
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd 
 4.4.3 เพ่ือลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่นละออง 
   พรรณไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่นละออง ที่มี
ศักยภาพดีมาก  มี 4 ชนิด ได้แก่ 1)  ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 2) เม่าไข่ปลา
Antidesma ghaesembilla Gaertn.  3) พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. 4) ช ามะเลียง 
Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. และมีศักยภาพดี 4 ชนิด ได้แก่ 1)โพทะเล Thespesia 
populnea (L.) Sol. ex Corrêa 2) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd  3) ปรง
ทะเล Acrostichum aureum L. 4) ปอทะเล Hibiscust tiliaceus  L. 
 4.4.4 เพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน   
                พรรณไม้ที่ เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ที่มี

ศักยภาพดีมาก มี 4 ชนิด ได้แก่  1) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 2) ช ามะเลียง 

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.3) พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. 4) ปรงทะเล 

Acrostichum aureum L. และมีศักยภาพดี 4 ชนิด ได้แก่ 1) โพทะเล Thespesia populnea (L.) 
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Sol. ex Corrêa  2) ปอทะเลHibiscust tiliaceus L.  3)  เม่าไข่ปลา Antidesmaghaesembilla 

Gaertn.  4) ล าเท็ง  Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd   

 4.4.5 เพ่ือสร้างจุดเด่น   
  พรรณไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือสร้างจุดเด่น ที่มีศักยภาพดีมาก มี 1 ชนิดได้แก่  
1)โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa  มีศักยภาพดี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ปอทะเล
Hibiscust tiliaceus L. 2) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 3) เม่าไข่ปลาAntidesma 
ghaesembilla Gaertn. 4) ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. มีศักยภาพพอใช้ 
มี 2 ชนิด ได้แก่  1) พิลังกาสา  Ardisia elliptica Thunb. 2) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. 
และมีศักยภาพไม่เหมาะสม มี 1 ชนิด ได้แก่ 1) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd   
 4.4.6 เพ่ือเป็นก าแพงกันลม 
    พรรณไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเพ่ือเป็นก าแพงกันลม ที่มีศักยภาพดีมาก 4 ชนิด 
ได้แก่  1) ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.  2) พิลังกาสา Ardisia elliptica 
Thunb. 3) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 4) เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla 
Gaertn.  มีศักยภาพดี 3 ชนิด ได้แก่  1) โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 2) 
ปอทะเล Hibiscust tiliaceus L. 3) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. และมีศักยภาพไม่
เหมาะสม 1 ชนิด ได้แก่ 1) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd  
 ผลการประเมินศักยภาพการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ จ านวน 6 ประเด็น  มีจ านวน 8 ชนิด ที่

มีศักยภาพดีมาก มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ฝาด Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 2) ช ามะเลียง 

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 3) เม่าไข่ Antidesma ghaesembilla Gaertn. 4) 

ศักยภาพดี 3 ชนิด ได้แก่ 1) โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 2) ปอทะเล

Hibiscust tiliaceus L. 3) ปรงทะเล Acrostichum aureum L. และศักยภาพพอใช้ มี 1 ชนิด 

ได้แก่ 1) ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd   
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 

 

 

ช่ือพรรณไม ้
 

 ประเภทป่า คะแนนรวม QC Level 

ป่าชายเลน ป่าดิบลุม่ต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า   

1. เพื่อควบคุมทัศนยีภาพและควบคุมการมองเห็น 

1. ฝาด ⁄   3 ดีมาก 

2. เม่าไข่ปลา  ⁄  3 ดีมาก 

3. พิลังกาสา   ⁄ 2.75 ดีมาก 

4. ช ามะเลียง   ⁄ 2.75 ดีมาก 

5. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2.5 ด ี

6. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.25 ด ี

7. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 2 พอใช้ 

8.โพทะเล ⁄  ⁄ 2 พอใช้ 

2. เพื่อควบคุมการสญัจร 

1. เม่าไข่ปลา  ⁄  3 ดีมาก 

2. ฝาด ⁄   2.8 ดีมาก 

3. พิลังกาสา   ⁄ 2.8 ดีมาก 

4. ช ามะเลียง   ⁄ 2.8 ดีมาก 
5. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2.6 ดีมาก 

6. โพทะเล ⁄  ⁄ 2.4 ด ี

7. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.4 ด ี

8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 2.2 ด ี

3. เพื่อลดการรบกวนทางเสียงและฝุ่นละออง 

1. ฝาด ⁄   3 ดีมาก 

2. พิลังกาสา   ⁄ 2.75 ดีมาก 

3. เม่าไข่ปลา  ⁄  2.75 ดีมาก 

4. ช ามะเลียง   ⁄ 2.75 ดีมาก 
5. โพทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

         ช่ือพรรณ
ไม ้

  

  ประเภทป่า คะแนนรวม   QC Level 

ป่าชายเลน ป่าดิบลุม่ต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า     

3. เพื่อลดการรบกวนทางเสียงและฝุ่นละออง 

6. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี

7. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2.25 ด ี

8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 2.25 ด ี

4. เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 

1. ฝาด ⁄   3 ดีมาก 

2. ช ามะเลียง   ⁄ 3 ดีมาก 

3. พิลังกาสา   ⁄ 2.75 ดีมาก 

4. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2.75 ดีมาก 

5. โพทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี

6. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี

7. เม่าไข่ปลา  ⁄  2.5 ด ี

8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 2.25 ด ี

5. เพื่อสร้างจุดเด่น      
1. โพทะเล ⁄  ⁄ 2.75 ดีมาก 

2. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี

3. ฝาด ⁄   2.25 ด ี

4. เม่าไข่ปลา   ⁄  2.25 ด ี

5. ช ามะเลียง   ⁄ 2.25 ด ี

6. พิลังกาสา   ⁄ 2 พอใช้ 

7. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2 พอใช้ 

8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 1.25 ไม่เหมาะสม 
6. เพื่อเป็นก าแพงกนัลม 
1. ช ามะเลียง   ⁄ 3 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ (ต่อ)  

 

         ช่ือพรรณ
ไม ้

  

  ประเภทป่า คะแนนรวม   QC Level 

ป่าชายเลน ป่าดิบลุม่ต่ า ป่าบึงชุ่มน้ า     

6. เพื่อเป็นก าแพงกนัลม 

2. พิลังกาสา   ⁄ 2.75 ดีมาก 

3. ฝาด ⁄   2.75 ดีมาก 

4. เม่าไข่ปลา   ⁄  2.75 ดีมาก 

5. โพทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ดีมาก 

6. ปอทะเล ⁄  ⁄ 2.5 ด ี

7. ปรงทะเล ⁄ ⁄ ⁄ 2.25 ด ี
8. ล าเท็ง ⁄ ⁄ ⁄ 1.25 ไม่เหมาะสม 



บทท่ี 5 
วิจารณ์ผล 

 การศึกษาไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติ จ านวน 6 ไร่ ณ 
ต าบลบางกระเจ้า  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ โดยท าการส ารวจไม้พุ่มทนเค็มพบ
จ านวน 14 ชนิด ไม่พบพรรณไม้ในแปลงส ารวจจริง 2 ชนิดได้แก่ ปรู๋ น้อยหน่า และพรรณไม้ที่มี
จ าหน่ายในตลาดไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปอยู่แล้ว จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ชบา โมก หางนกยูงไทย 
เหงือกปลาหมอ เนื่องจากพบว่าทั้ง 6 ชนิด ไม่เข้าคุณสมบัติในการจัดเกณฑ์จึงไม่น ามาใช้ในการ
พิจารณาประเมินเพ่ือหาศักยภาพการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ จึงเหลือเพียง จ านวน 8 ชนิด 10 วงศ์ ที่
น ามาใช้ในการพิจารณาในครั้งนี้  ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป และมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นกัน 

5.1  สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่กับไม้ทนเค็ม 

 การศึกษาลักษณะดิน ลม และการขึ้น - ลงของน้ าทะเล จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่สวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติ ได้แบ่งเป็นสภาพป่าในพ้ืนที่ 3 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบลุ่มต่ า 
ป่าบึงชุ่มน้ า ป่าชายเลน อิทธิพลที่ท าให้เกิดความเค็มในพ้ืนที่นั้น เนื่องจากพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
บริเวณสวนพฤกษชาติเป็นพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ าที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้ดินมีลักษณะเป็นดิน
เค็มชายทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการหนุนของน้ าทะเลท าให้เกิด การขึ้น – ลงของน้ าทะเลในพ้ืนที่
อยู่ตลอด (สง่า สรรพศรีและคณะ, 2530) นอกจากนั้นปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความเค็มของดิน (ดังภาพที่ 5.2)  ในพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมา
ในช่วงฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงนี้จะมีปริมาณน้ าจืดมากขึ้นท าให้ดิน
ในพ้ืนที่มีค่าความเค็มลดลงและในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม มีลมจากทิศใต้และ
ตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปลุกคุมในพ้ืนที่ซึ่งได้น าความเค็มจากทะเลพัดเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ด้วยจึงท า
ให้มีผลต่อความเค็มมากขึ้นในพ้ืนที่เช่นกัน(สวนศรีนครเขื่อนขันธ์, 2559)  ท าให้พ้ืนที่นั้นมีระบบนิเวศ 
3 น้ าได้แก่ น้ าเค็ม น้ าจืด และน้ ากร่อย(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2557)  ด้วยอิทธิพลในลักษณะดังกล่าว 
ส่งผลสภาพดินในพื้นท่ีมีค่าความเค็มที่ไม่แน่นอนและผันผวนไปตามฤดูกาลตลอดทั้งปี  ในลักษณะค่า
ความเค็มของดินในพ้ืนที่ที่วัดในเดือนพฤษภาคม 2559 มีค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 2 dS/m นั้นแสดงให้เห็น
ว่าดินในพ้ืนที่นั้นมีความเค็มเล็กน้อย และยังและไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ 
(โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์, 2559)  เนื่องจากมีการปล่อยน้ าจืดเพ่ือดันน้ าเค็มจากเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อน
พระราม 6 และปริมาณน้ าฝนที่ตกในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วย (ดังภาพที ่5.1)  
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แผนภูมิ5.1 แผนภูมิแสดงระดับความเค็มและระดับน้ าขึ้นน้ าลง 
ที่มา : ส านักงานระบายน้ า (2559) 
 
 

แผนภูมิ 5.2 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝน 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 
 
 

94 ลบม./วนิาท ี

1 พ.ค.59 

96.5 ลบม./วนิาท ี

15-พ.ค.-59  

99 ลบม./วนิาท ี

22-พ.ค.-59  

96 ลบม./วนิาท ี

25-พ.ค.-59  

100.5 ลบม./วนิาท ี

29-พ.ค.-59  

คา่เฉลีย่ 



 

64 
 

 พรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิด ในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติเป็น
พรรณไม้ที่ปรับตัวให้สามารถทนต่อความเค็มที่ขึ้น - ลงไม่เท่ากันตลอดทั้งปี เจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
พ้ืนที่ที่มีค่าความเค็มเฉลี่ย (EC) <2 แปลงที่มีค่าความเค็ม (EC) มากที่สุดอยู่ที่ 1.93 dS/m (โอภาส
พงศ์ ขอบเขตต์, 2559)   ซึ่งก็คือแปลงป่าชายเลนต าแหน่งแปลงที่ 5 และ 6 เป็นทางเข้าของน้ า
เนื่องจากต าแหน่งแปลงที่ 5 และ 6 อยู่ใกล้กับประตูน้ าที่ปล่อยน้ าจากคลองที่ติดอยู่กับทะเลเข้ามาใน
พ้ืนที่ จึงรับน้ าจากทะเลเป็นอันดับแรกส่งผลให้มีการสะสมของความเค็มในดินมากกว่าแปลงอ่ืนๆ  
ลักษณะของพรรณไม้ที่ข้ึนเฉพาะในแปลงป่าชายเลน ได้แก่ ฝาด ที่มักจะขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณปากแม่น้ า
ที่มีดินเลนน้ าท่วมถึง และยังพบโพทะเล ปอทะเล ที่พบว่ามักแพร่กระจายบริเวณป่าชายเลนริมคลอง      
ปรงทะเล ล าเท็ง ที่พบว่ามักขึ้นเป็นกลุ่มพ้ืนที่ป่าชายเลนด้านใน ริมฝั่งแม่น้ าล าคลองใกล้ปากอ่าว 
พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี, 2554)  ส่วนแปลง 2 3 4 นั้น คือ
แปลงป่าบึงชุ่มน้ าความเค็มจะลดลงเรื่อยๆตามระยะทางที่น้ าเข้าถึง ท าให้ความเค็มน้อยกว่าแปลงป่า
ชายเลนโดยมีค่าความเค็มอยู่ที่ 1.76 dS/m (โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์, 2559) พรรณไม้ที่พบเฉพาะใน
แปลงนี้ได้แก่ ช ามะเลียงและ พิลังกาสา ซึ่งพบว่าพิลังกาสามักพบขึ้นกระจายตามชายฝั่งทะเล ริมฝั่ง
แม่น้ าล าคลองหรือตามปากแม่น้ า ขึ้นแนวหลังป่าชายเลน ซึ่งสอดคล้องกับในพ้ืนที่ ที่ป่าบึงชุ่มน้ านั้น
พบถัดมาหลังแนวป่าชายเลนและสุดท้ายแปลงที่ 1 คือป่าดิบลุ่มต่ ามีค่าความเค็มน้อยที่สุดอยู่ที่ 1.53 

dS/m  พรรณไม้ที่พบเฉพาะในแปลงนี้ได้แก่ เม่าไข่ปลา พบทั่วไปตามทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าบุ่งป่า
ทาม ที่ลุ่มน้ าขัง ขอบป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล ในประเทศไทยพบได้ทั่วประเทศ (ดังภาพที่ 5.3 และ 
ดังตารางที่ 5.1)  (พืชในป่าชายเลนทนเค็มได้อย่างไร ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่า
ไม้ กรมป่าไม ้สืบค้นจากhttps://fieldtrip.ipst.ac.th/content/24/detail/301, 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 ต าแหน่งแปลง 
ที่มา : โอภาสพงษ์ ขอบเขต (2559) 

ทางเข้าของน า้
ในพืน้ท่ีของน า้ 
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ตารางท่ี 5.1 ระยะทางท่ีน้ าเข้าถึงแปลง 

ปรับปรุงจาก : โอภาสพงษ์ ขอบเขต, 2559 
หมายเหตุ: * สามารถอยู่ในดินเค็มท่ีมากกว่า 16 dS/m 

 นอกจากนั้นในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาตินั้น ดินมีสภาพเป็นกรดมีค่า 
Ph อยู่ระหว่าง 4.0 - 6.5  พบว่าแปลงป่าบึ่งชุ่มน้ ามีค่า  pH มากที่สุดอันเนื่องมาจากบริเวณแปลงป่า
บึ่งชุ่มน้ ามีน้ าท่วมขังอยู่ตลอดซึ่งน้ าที่ขังอยู่ในพ้ืนที่มีสภาพเป็นน้ ากร่อยท าให้มีค่า pH มากกว่าแปลง
อ่ืนๆ ในขณะที่แปลงป่าชายเลนก็ได้รับผลกระทบต่อน้ ากร่อยเช่นกันแต่เป็นในลักษณะไม่ได้ท่วมขัง
ถาวรมีการขึ้นลงของน้ าท าให้มีค่า pH น้อยกว่าแปลงป่าบึ่งชุ่มน้ า ส่วนแปลงป่าดิบลุ่มต่ าไม่ได้รับ
อิทธิพลของน้ าเลยท าให้มีค่า pH น้อยกว่าแปลงอ่ืน  ๆในข้างต้นแต่โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าค่า pH ของ
ดินในพ้ืนที่ป่าทั้ง 3 ประเภทมีลักษณะเป็นกรด มีความเค็มของสารละลายเกลือมากเนื่องจากความ
เค็มของน้ าที่อยู่ในร่องแปลง (โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์, 2559) จากการศึกษาการงานวิจัยเกี่ยวกับการ
คัดเลือกพรรณไม้ทนเค็มและทนน้ าท่วมขังในทุ่งเมืองเพียง ยังพบว่า โพทะเลเจริญเติบโตในดินที่มีค่า pH  
6.4 - 6.5 และปอทะเลเจริญเติบโตในดินที่มีค่า pH 6.3 - 6.8 (สุทัส โปรษยกุล และปราโมทย์ แย้มคลี่, 2548) 
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการปลูกพื้นที่อื่นๆ  

 พรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิดนี้สามารถปลูกได้ดีอยู่ ในพ้ืนที่บางกระเจ้าและจังหวัด
สมุทรปราการเนื่องจากเป็นไม้พ้ืนถิ่นอยู่แล้ว ท าให้ไม่ต้องใช้ความดูแลรักษามาก โดยทั่วไปสภาพดิน

ประเภทป่า ต าแหน่ง
แปลง 

ระดับ
ความลึก 
(cm) 

ค่า PH ค่า  EC 
ms/cm  

พรรณไม้ที่พบ หมายเหตุ 

ป่าดิบลุ่มต่ า 1 0 – 5 4.05 1.11  เม่าไข่ปลา ปรงทะเล 
 ล าเท็ง 

ใกล้กับประตูน้ า
น้อย 422 เมตร  20 - 25 5.35 1.53 

40 - 45 5.76 1.51 

60 - 65 5.67 1.33 

ป่าบึ่งชุ่มน้ า 2 , 3 และ 
4 

0 – 5 4.66 1.14 พิลังกาสา   
ช ามะเลยีง ปรงทะเล 
ปอทะเล   โพทะเล 
ล าเท็ง 

ใกล้กับประตูน้ า
ปานกลาง 242 
เมตร 

20 - 25 5.5 1.45 

40 - 45 6.06 1.66 

60 - 65 6.01 1.45 

ป่าชายเลน 5,6 0 – 5 4.35 1.47 ฝาด  ปรงทะเล  
ปอทะเล*  โพทะเล* 
 ล าเท็ง 

ใกล้กับประตูน้ า
มากที่สุด 150 
เมตร 
 

20 - 25 4.57 1.64 

40 - 45 4.85 1.82 

60 - 65 5.65 1.78 
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กลุ่มนี้เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ท้องถิ่น และพืชล้มลุกหรือพืชผัก ซึ่งถ้ามีการปรับปรุง
บ ารุงดินโดยการ ใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม  และควบคุมน้ าหรือจัดระบบชลประทานที่มี
ประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น หรือให้พรรณไม้มีความสวยงามอุสมบรูณ์ ออกดอกเพ่ิม
สวยงามให้กับพ้ืนที่มากขึ้น การที่จะน าพรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิด ไปใช้ในการจัดภูมิทัศน์นอก
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงเป็นจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลและได้รับ
อิทธิพลจากน้ าทะเลเหมือนกันนั้นมี 24 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระนอง ระยอง ตราด จันทบุรี ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นาราธิวาส    (พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สืบค้นจาก http://marinegiscenter.dmcr.go.th, 
2560)  
 การค านึงถึงการน าพรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิดไปใช้ควรพิจารณาจากค่าความเค็มของดิน 
ความเป็นกรด - ด่าง อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวน
พฤกษชาติมากที่สุดเนื่องจากจะเพ่ิมโอกาสอยู่รอดของพรรณไม้สูง หากต้องการน าพรรณไม้ไปจัดภูมิ
ทัศน์ในพ้ืนที่ที่มีความเค็มมากกว่าพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บริเวณสวนพฤกษชาติ โอกาสที่จะ
เจริญเติบโตและอยู่รอดก็จะลดลงตามไปด้วยเนื่องจากพรรณไม้บางชนิดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ในสภาพที่มีความเค็มมากๆได้เนื่องจากความเค็มจะท าให้พืชดูดน้ าได้น้อยลงและเกิดการสะสมของ
เกลือในรากก่อให้เกิดการเป็นพิษได้หากมีการสะสมในปริมาณที่มากพอท าให้มีอาการใบไหม้  ใบร่วง
ได้ และไม่สามารถหาอาหารไปเลี้ยงล าต้นได้เพียงพอ (สร้อยนภา สุรเวคิน, 2539 อ้างใน Minninger, 
1964) และพรรณไม้พุ่มทนเค็มบางชนิดที่ศึกษาในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นพืชชอบความเค็มที่แท้จริงอยู่
แล้วและเป็นพรรณไม้ที่พบว่าขึ้นอยู่ในแถบป่าชายเลน  ได้แก่ ฝาด ปรงทะเล ล าเล็ง โพทะเล ปอทะเล
พิลังกาสา (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี, 2554) สามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ที่มีความ
เค็มของดินมาก แม้ดินในพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์มีค่าความเค็มเพียง 1.93 dS/m  แต่สามารถมี
ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเค็ม มากกว่า 2 dS/m ได้ เช่น โพทะเล สามารถอยู่ในดินที่มีความเค็มมาก
ที่สุดถึง 60 dS/m และปอทะเลสามารถอยู่ในดินที่มีความเค็มมากท่ีสุดถึง 30 dS/m (สุทัส โปรษยกุล 
และปราโมทย์ แย้มคลี่, 2548) 
 จากการศึกษาการงานวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกพรรณไม้ทนเค็มและทนน้ าท่วมขังในทุ่งเมือง
เพียง ยังพบว่ามีพรรณไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่ที่ศึกษาบางชนิดที่สามารถน าไปปลูกในพ้ืนที่ดินเค็มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ในจังหวัดข่อนแก่น อ าเภอบ้านไผ่ มีค่าความเค็มอยู่ที่ 16.5 - 40.9 dS/m ได้
น าพรรณไม้ป่าชายเลยไปทดลองปลูกเวลา 3 ปี จ านวน 15 ชนิดได้แก่ หยีทะเล แคทะเล แสมขาว   
แสมด า ปอทะเล ล าพูทะเล ล าแพนทะเล สารภีทะเล พังกาหัวสุมดอกแดง ตามตุ่มทะเล โพธิ์ทะเล 
อะคาเชีย  จิกทะเล ศรีธนไชย สะแก พบว่า โพธิ์ทะเลมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดและอัตราการ
เจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด  ปอทะเลไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ปีแรกและพรรณไม้ป่า
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ชายเลนชนิดอ่ืนๆ มีอัตราการรอดชีวิตต่ าเจริญเติบโตไม่ดีนักเมื่อน ามาปลูกในสภาพอากาศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่มีความเหมาะสมจะน ามาปลูกในสภาพดินและสภาวะอากาศดังกล่าว
ข้างต้น (สุทัส โปรษยกุล และปราโมทย์ แย้มคลี่, 2548) ลักษณะดิน มีชุดดินที่เป็นดินเค็ม 2 ชุดดิน 
คือ ดินทุ่งสัมฎทธ์และดินอุดร ดินส่วนใหญ่ในพื้นท่ีดอน เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ส่วนในที่ลุ่มเนื้อ
ดินจะค่อนข้างละเอียดส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (เกรียงศักดิ์ จันโททัย, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
ภาพที่ 5.2 แผนที่จังหวัดขอนแก่น 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org  

5.3 วิธีแก้ไขพื้นที่ที่มีความเค็มจัดเพื่อการน าพรรณไม้ไปใช้ในการจัดภูมิทัศน์ 
 5.3.1 การใช้ปูนขาว (แคลเซี่ยมคาร์บอเนต) หว่านลงในพ้ืนที่แล้วถมดินใหม่วงเล็บจากแหล่ง
อ่ืนที่ไม่เค็มทับลงไปปูนขาวจะท าหน้าที่กันไอเค็มจากดินไม่ให้ขึ้นมาท าให้สามารถปลูกไม้พุ่มไม้คลุม
ดินบริเวณดินถมใหม่นั้นได้ (สร้อยนภา สุรเวคิน, 2539) 
 5.3.2 การล้างความเข้มออกไปโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็มหรือมีการถมใหม่โดยใช้ดินเค็ม
โดยท าคันดินรอบบริเวณดินเค็มนั้น (คันนา) แล้วปล่อยน้ าแช่เอาไว้นาน 3 - 4 สัปดาห์แล้วปล่อยน้ า
ออก น้ าบางส่วนจะละลายเกลือลงเบื้องล่าง ส่วนที่เหลือจะละลายความเค็มแล้วจะถูกปล่อยออกไป 
(สถาปนิกสวน, 2538) ท าซ้ าหลายหลายครั้งจนละลายเกลือออกไปจากดินจนได้ถึงระดับที่ไม่เป็น
อันตรายต่อพืช (ดุสิต มานะจุติ, 2535) 

5.4  ศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มทนเค็ม 
 จากการประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มทนเค็ม ทั้ง 8 ชนิด โดยพิจารณาจาก ลักษณะทรง
พุ่ม ขนาดของใบ ลักษณะของดอก ความสูง พบว่ามีศักยภาพได้ทุกชนิด แต่จากการประเมินโดยวิธี

10 

อ าเภอบา้นไผ่ 

https://th.wikipedia.org/
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ดังกล่าว พบว่ามีเพียง 6 ชนิด ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุด ได้แก่ ฝาด พิลังกาสา ปรงทะเล ปอทะเล  
เม่าไข่ปลา ช ามะเลียง ส่วนอีกพรรณไม้อีก 2 ชนิด คือ โพธิ์ทะเล มีศักยภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
และล าเท็ง มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางที่เหมาะสมต่องานด้านภูมิทัศน์  ซึ่งชนิดพรรณไม้ทั้ง 8  
ชนิดนี้ พรรณไม้ดังกล่าวเหมาะส าหรับการน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่
ทนต่อความเค็มได้ดีและมีลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม อีกทั้งดอกมีสีสันสวยงาม ทรงพุ่มมีรูปร่าง
ชัดเจน เช่น วงกลม รูปร่ม วงกลมซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมานี้ถูกน าไปใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์อย่าง
ในพ้ืนที่สวนสาธารณะในเมือง เขตชุมชน บ้านพักอาศัย แต่คนในพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้ายังไม่ทราบถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้งานด้านภูมิทัศน์แพร่หลายมากนัก อีกทั้งความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน
ตามคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆทางภูมิทัศน์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของโครงการการศึกษา
ลักษณะไม้ยืนต้นบางชนิดในจังหวัดสกลนครเพ่ือใช้ในงานภูมิทัศน์ พบว่าไม้ยืนต้นแต่ละชนิดมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปและมีความเหมาะสมกับการใช้งานหลายรูปแบบ ซึ่งโดยมากแล้วจะมี
ความสวยงามของดอก รูปทรง และใบที่มีการเปลี่ยนแปลงสีตามฤดูกาลเป็นจุดเด่น (สลิลทิพย์ ฝอย
ทับทิม, 2541) 

5.5  ศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 
 เมื่อน าไม้พุ่มทนเค็ม ทั้ง 8 ชนิด ที่มีศักยภาพจากการประเมินศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มทน
เค็ม มาประเมินศักยภาพตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ ทั้ง 6 ด้าน มีผลดังนี้  
 5.5.1 ด้านการควบคุมทัศนียภาพและการมองเห็น มีพรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีที่สุด 
ในการน าไปใช้งานปรับปรุงทัศนียภาพ ได้แก่ ฝาด เม่าไข่ปลา พิลังกาสา ช ามะเลียง ตามล าดับ พรรณ
ไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีรองลงมา ได้แก่ ปรงทะเล ปอทะเล พรรณไม้ส่วนใหญ่สามารถในงานด้าน
ควบคุมทัศนียภาพเนื่องจากมี ลักษณะทรงพุ่มที่สวยงาม และมีรูปทรงชัดเจน ความสูงเหนือระดับ
สายตา สามารถบดบังทัศนียภาพในส่วนที่ไม่ต้องการให้มองเห็นเห็นได้ เช่น พ้ืนที่ส่วนตัวที่ต้องการ
ปิดบังทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอก เป็นต้น และพรรณไม้ที่มีความเหมาะในงานด้านปรับปรุง
ทัศนียภาพน้อยที่สุดคือ ล าเท็ง โพธิ์ทะเล สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการออกแบบเขียนแบบจัดสวน 
(ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536) กล่าวว่า พรรณไม้ที่มีความเหมาะสมด้านการควบคุมทัศนียภาพการ
มองเห็นและปิดบังสิ่งที่ไม่น่าดูรวมทั้งเป็นแนวกั้น บังฉากลานจอดรถ สร้างพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัวควร
เป็นพรรณไม้ทีสู่งกว่าเหนือระดับสายตาไม่ฉูดฉาดควรมีใบเล็ก ผิวสัมผัสละเอียดถึงปานกลาง ควรเป็น
ไม้มีกิ่งก้านเรียวเล็กอ่อนช้อย พุ่มใบหนาแน่น 
 5.5.2 ด้านการควบคุมการสัญจร พรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีที่สุดในการน าไปใช้งาน 
ได้แก่   เม่าไข่ปลา ฝาด  พิลังกาสา ช ามะเลียง ปรงทะเล พรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีรองลงมา 
ได้แก่   ปอทะเล ล าเท็ง และโพทะเล เนื่องจากส่วนใหญ่มีลักษณะทรงพุ่มที่สวยงามการแตกกิ่งก้าน
เป็นพุ่มตรงไม่มีชิ้นส่วนของกิ่งก้าน ผล ยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่จะล้ าเข้าไปกีดขวาง
เส้นทางการสัญจรไปมาของผู้คน พรรณไม้ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้จึงสามารปลูกไว้ริมถนนเพ่ือช่วยควบคุม
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การสัญจรไปมาของผู้คนได้ดี แม้บางชนิดจะมีทรงพุ่มแน่นทึบหรือปานกลางแต่มีผลขนาดเล็กไม่เป็น
อันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของโครงการการศึกษาความหลากหลายและ
ศักยภาพของไม้ต้นในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ภูจอง - นายอง เพ่ือใช้ในงานภูมิทัศน์  พบว่าพรรณไม้
บางชนิดเหมาะส าหรับปลูกริมถนน เช่น กระพ้ีจั่น  ชิงชัน  และปอตุ๊บฝ้าย เป็นต้น  เนื่องจากทรงพุ่ม
กลมทึบ มีดอกหอม ทนทานกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี (ภาคภูมิ สืบนุการณ,์ 2556) 
 5.5.3 ด้านการลดการรบกวนทางเสียงและลดฝุ่นละออง พบว่าพรรณไม้ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมดีที่สุดในการน าไปใช้งาน ได้แก่ ฝาด เม่าไข่ปลา พิลังกาสา ช ามะเลียง พรรณไม้มีศักยภาพ
เหมาะสมดีรองลงมา ได้แก่ โพทะเล ปรงทะเล ปอทะเล ล าเท็ง  เนื่องจากเนื้อไม้มีคุณสมบัติในการดูด
ซับเสียงได้ดีส่วนของใบสามารถดูดซับฝุ่นละอองในอากาศไว้บนผิวใบได้ แต่ก็แตกต่างกันตามพรรณไม้
แต่ละชนิดเนื่องจากขนาดของใบและผิวสัมผัสใบที่แตกต่างกัน อีกทั้งพรรณไม้ยังมีช่วงความสูงอยู่
ระหว่าง 3 - 6 เมตร เป็นช่วงความสูงสามารถกรองเสียงและฝุ่นได้เป็นอย่างดี มีทรงพุ่มหนาทึบถึง
ปานกลาง ท าให้ใบและกิ่งของพรรณไม้สามารถจับฝุ่นและกรองเสียงได้ ใบร่วงน้อยช่วยให้การกรอง
เสียงและฝุ่นได้มากข้ึน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของโครงการการศึกษาลักษณะไม้ยืนต้นบางชนิด
ในจังหวัดสกลนครเพ่ือใช้ในงานภูมิทัศน์ พบว่า ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ก าบังลมกรองเสียงฝุ่นได้ดี เช่น 
ประดู่ป่า  พยุง และหว่า เนื่องจากมีโครงสร้างของรากและทรงพุ่ม ผิวสัมผัสใบที่เ อ้ืออ านวย       
(สลิลทิพย์ ฝอยทับทิม, 2541) 
 5.5.4 ด้านการลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน พรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีที่สุดใน
การน าไปใช้งานได้แก่ ฝาด ช ามะเลียง พิลังกาสา ปรงทะเล พรรณไม้มีศักยภาพเหมาะสมดีรองลงมา
ได้แก่ ล าเท็ง โพทะเล ปอทะเล เม่าไข่ปลา ชนิดพรรณไม้ที่ได้กล่าวมานี้ส่วนใหญ่มีรากที่เป็นรากฝอย
สามารถแตกแขนงไปยังขอบตะหลิ่งของล าน้ าช่วยยึดเกาะพ้ืนผิวดินเนื่องจากพ้ืนที่บริเวณสวนศรีนคร
เขื่อนขั้นมีลักษณะดินเป็นดินเหนียวรับน้ าหนักได้น้อยและยังช่วยป้องกันรวมไปถึงการชะลอการ
กระทบของน้ ากับหน้าดิน มีความหนาแน่นของทรงพุ่มที่มีมากจะสามารถช่วยลดความแรงของน้ าฝน
ที่ตกกระทบพ้ืนดินได้ มีใบร่วงน้อยสามารถอุ้มน้ าเก็บน้ าฝนที่ตกลงมา  
 5.5.5 ด้านการเป็นก าแพงกันลม พรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีที่สุดในการน าไปใช้งาน
ได้แก่ ฝาด ช ามะเลียง พิลังกาสา เม่าไข่ปลา โพทะเล มีศักยภาพเหมาะสมดีรองลงมา ปอทะเล ปรง
ทะเล เนื่องจากพรรณไม้บางชนิดมีการร่วงหล่นของใบน้อยมีทรงพุ่มแน่นทึบมองเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจน และต้นไม้ส่วนมากมีความสูงมากกว่า 3 เมตร ขึ้นไป จึงท าให้สามารถป้องกันและชะลอแรงลม
ที่พัดเข้ามาในพ้ืนที่ได้ดี แม้บางชนิดจะมีความหนาแน่นของทรงพุ่มปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารวมจาก
ลักษณะอ่ืนๆ มีศักยภาพท่ีดีในการน าไปใช้งานในด้านนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นก าแพงกั้นลมได้ 
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของโครงการการศึกษาลักษณะไม้ยืนต้นบางชนิดในจังหวัดสกลนคร
เพ่ือใช้ในงานภูมิทัศน์ พบว่าไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ก าบังลมกรองเสียงฝุ่นได้ดี เช่น ประดู่ป่า  พยูง และ
หว่า เนื่องจากมีโครงสร้างของรากและทรงพุ่ม ผิวสัมผัสใบที่เอ้ืออ านวย (สลิลทิพย์ ฝอยทับทิม, 2541) 
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 5.5.6 ด้านการสร้างเป็นจุดเด่น  พรรณไม้ที่มีศักยภาพเหมาะสมดีที่สุดในการน าไปใช้งาน คือ 
โพทะเล มีศักยภาพเหมาะสมดีรองลงมา ได้แก่ ปอทะเล ฝาด เม่าไข่ปลา ช ามะเลียง และพรรณไม้ที่มี
ความเหมาะในงานด้านการสร้างเป็นจุดเด่นน้อยที่สุด ได้แก่ พิลังกาสา และปรงทะเล เนื่องจาก
ส่วนมากมีลักษณะใบที่ใหญ่ ลักษณะดอกสวยงามมีสีสันสะดุดตา และเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ซึ่งมีความ
สูงเด่นชัดทรงพุ่มชัดเจน แม้บางชนิดมีรูปร่างทรงพุ่มไม่แน่นอนแต่ด้วยมาประกอบกับลักษณะอ่ืนๆ
โดยรวมแล้วมีศักยภาพเหมาะสมมากพอที่สามารถน าไปใช้งานในด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของโครงการการศึกษาลักษณะไม้ยืนต้นบางชนิดในจังหวัดสกลนครเพ่ือใช้ในงานภูมิทัศน์ พบว่า 
พรรณไม้ที่มีดอกสวยงามสามรถน ามาใช้สร้างจุดเด่นให้กลับพ้ืนที่ เช่น ทองกวาว ราชพฤกษ์ เสลาใบ
เล็ก ประดู่ป่าและปีบ (สลิลทิพย์ ฝอยทับทิม, 2541) 

5.6 ศักยภาพการพัฒนาไม้พุ่มทนเค็มเพื่อการจ าหน่ายในงานภูมิทัศน์ 
 การพัฒนาไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิดเพ่ือการจ าหน่ายในงานภูมิทัศน์ควรมีแนวทางการ
พิจารณาในการเลือกผลิตพรรณไม้ดังต่อไปนี้ (สมจิต โยธะคง, 2540) กล่าวว่า ควรพิจารณาถึงพืช
พรรณที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ควรเป็นไม้ประจ าท้องถิ่นหรือเป็นพืชพรรณจากแหล่ง
ปลูกเลี้ยงเพ่ือการค้าหรือเพ่ือเผยแพร่ในบริเวณใกล้เคียง พืชพรรณที่คัดเลือกจะต้องเหมาะสมกับแบบ
ของงานภูมิทัศน์ อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตเป็นคุณสมบัติเฉพาะของไม้แต่ละชนิด 
ในทางที่มีอัตราการเจริญช้าดีกว่าพรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม้ เจริญเติบโตเร็วเหมาะส าหรับ
เป็นพืชเศรษฐกิจ ทนทานต่อโรคโรคพืชมีส่วนส าคัญที่ท าให้พืชพรรณชะงักการเจริญเติบโตท าให้
คุณภาพของพืชต้นนั้นๆด้อยค่าลง ขณะเดียวกันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามากขึ้น (สุกัญญา 
ชัยพงษ์, 2559) พบว่า ผู้จ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์บ้านดงบังมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ในระดับมากคือ พรรณไม้ที่ง่ายต่อการผลิตเช่น
ไม่มีการตายระหว่างการผลิต สอดคล้องกับพรรณไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8 ชนิดที่พบว่าทั้งหมดนั้นเป็น
พรรณไม้ที่เจริญเติบโตเป็นไม้ประจ าถิ่นแถบบริเวณปากแม่น้ าติดอ่าวไทย พบว่าพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
จัดเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้ดี สวยและทน เช่น ฝาดดอกแดง (เกษตรก้าวหน้า, 2557)   
(เดชา ดวงนามและเจษฎา วงค์พรหม, 2555) พบว่า การคัดเลือกต้นไม้ป่าชายหาดไปปลูกเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูควรคัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพและมีอัตราส่วนน้ าหนักแห้งที่อยู่เหนือพ้ืนดินกับส่วนรากซึ่งเมื่อ
น าไปปลูกแล้วจะมีอัตราการรอดตายสูง ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้ ปอทะเล โพทะเล สารภีทะเล 
และ สนทะเล จึงเป็นกล้าไม้ท่ีควรน าไปปลูก 

 



บทที่ 6 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

6.1  สรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้พุ่มทนเค็มที่พบจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ภาคสนาม พบว่ามีไม้พุ่มทนเค็มทั้งหมด 8 ชนิด 6 วงศ์ โดยท าการส ารวจและจัดหมวดหมู่ไม้พุ่มทน
เค็มตามเกณฑ์การประเมินต่อการใช้งานทางภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการน าพรรณไม้แต่ละชนิดไป
ประยุกต์ใช้เป็นไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ เพราะว่าพรรณไม้แต่ละชนิดมีความสวยงามเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันไป การค านึงถึงการน าพรรณไม้ไปใช้ควรค านึงถึงประโยชน์ต่อสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
เนื่องจากอยู่ในโครงการพระราชด าริในการดูแลของกรมป่าไม้ ของสมเด็จพระเทพที่ให้มีการอนุรักษ์
พรรณไม้ถิ่นเดิม มิให้น าไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูก และเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพขายไม้ประดับใน
พ้ืนที่ ส าหรับนักภูมิทัศน์ที่มีโอกาสได้ออกแบบจัดสวนในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีอิทธิพลของดิน
เค็มก็สามารถน าพรรณไม้ไปประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ 
 6.1.1 วิธีการวิจัย 
  6.1.1.1 เลือกจ านวนชนิดพรรณไม้ตัวอย่างที่มีข้อมูล พบว่าเป็นไม้พุ่มที่ทนเค็มใน
พ้ืนที่ โดยไดจ้ัดท าหลักเกณฑ์ศักยภาพทั่วไปของไม้พุ่มและเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติด้านการน าไปใช้ใน
งานภูมิทัศน์  
  6.1.1.2 น าเกณฑ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)  ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา ใช้สูตรค านวณความเที่ยงตรง
คือ สูตร Index of Item - Objective Congruence : IOC และน าผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ผู้เชียว
ชาญตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
  6.1.1.3 เข้าประเมินศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 6 แปลง แบ่งเป็น
แปลงขนาด 1 ไร่ หรือ 40 x 40 เมตร โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเช่น ลักษณะทรงพุ่ม ความหนาแน่น
ของทรงพุ่ม ลักษณะดอก ผิวสัมผัสของใบ เป็นต้น และจดบันทึกข้อมูลอ่ืนๆที่มีประโยชน์ต่องานวิจัย
เช่น สภาพแวดล้อมรวมถึงการบันทึกภาพไม้พุ่มทนเค็มจากพ้ืนที่จริงเพ่ือน าภาพที่ได้ให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่ในพื้นท่ีต าบลบางกระเจ้าได้ร่วมประเมินศักยภาพของไม้พุ่ม 
  6.1.1.4 น าข้อมูลจากการประเมินศักยภาพไม้พุ่มที่ได้จากประเมินในภาคสนามและ
ตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยน าค่าคะแนนในภาคสนามและค่าคะแนน
ตามกลุ่มเป้าหมายมาหาค่าเฉลี่ย และคิดค่าคะแนนเป็นอันตรภาคชั้น หลังจากนั้นจึงน าค่าคะแนน
สุทธิที่ได้มาหาค่าความเหมาะสมในการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ในแต่ละด้านซึ่งผลสรุปการวิจัยได้ดังนี้  
  
 



72 
 

 6.1.2 ผลการศึกษา 
  6.1.2.1 การประเมินศักยภาพลักษณะทั่วไปของไม้พุ่ม จ านวนทั้งหมด 8 ชนิด แต่มี
เพียง 6 ชนิด ที่มีศักยภาพดีมาก ได้แก่ ฝาด พิลังกาสา ปรงทะเล ปอทะเล เม่าไข่ปลา ช ามะเลียง 
ส่วนอีกพรรณไม้อีก 2 ชนิด คือ โพธิ์ทะเล มีศักยภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดี และล าเท็ง  มีศักยภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง 
  6.1.2.2 การประเมินศักยภาพตามคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์พบว่า 
   1) ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้ บางชนิดมีทรงพุ่มที่โปร่งรูปร่างไม่แน่นอนเช่น 
โพธิ์ทะเล เหมาะส าหรับพื้นที่ ที่ต้องการให้เห็นทัศนียภาพรอบข้างที่เข้ากันได้ดีกับการปลูกต้นไม้นั้นไว้ 
ที่เหมาะสม ส่วนชนิดพรรณไม้ที่มีทรงพุ่มแน่นทึบเช่น ฝาด เป็นพรรณไม้ที่เหมาะกับการใช้ในพ้ืนที่ที่
ต้องการให้บดบังทัศนียภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมของพื้นที่ 
   2) ลักษณะของต้นไม้ที่มีผลต่อการสัญจร ส่วนในการควบคุมการสัญจรบน
ท้องถนนควรเป็นพรรณไม้ที่มีทรงพุ่มดูเรียบร้อยไม่มีกิ่ง ผล ยาง หรือชิ้นส่วนใดของต้นไม้ห้อย กีด
ขวาง ตกหล่นใส่ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน เช่น ต้นเม่าไข่ปลา เป็นต้นไม้ที่มีผลขนาดเล็ก ไม่มียาง ที่
จะเป็นอันตรายต่อการสัญจรบนท้องถนนได้   
   3) พรรณไม้ที่สามารถช่วยลดการรบกวนทางเสียงและลดการแผ่กระจาย
ของฝุ่นละอองในอาการได้ดี มีการเจริญเติบโตเร็ว เช่น เม่าไข่ปลา ฝาด เป็นต้น เนื่องจากเป็นไม้ที่มี
ทรงพุ่มไม่แน่นทึบมากสามารถยอมให้ลมและเสียงผ่านได้ดี เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีการผลัดใบมากและ
เป็นชนิดที่มีความสูงพอสมควรถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวจะช่วยดูดซับฝุ่นและเสียงได้ดีมากขึ้น  
   4) ศักยภาพของต้นไม้ต่อการลดการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น ฝาด ปลงทะเล มี
ศักยภาพที่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี เนื่องจากมีระบบรากฝอยซึ่งรากฝอยนี้ช่วยชะลอการไหลบ่า
ของน้ าได้โดยการท าให้น้ าแผ่กระจายออกไปจึงช่วยลดความรุนแรงของการกระทบของน้ าต่อดินได้มาก  
   5) คุณสมบัติของต้นไม้ที่ใช้ในการเป็นจุดเด่น เมื่อปลูกพรรณไม้ที่มี
คุณสมบัติสามารถใช้เป็นจุดเด่นได้นั้น การปลูกเป็นกลุ่มจะสร้างความสวยงามเป็นจุดสนใจและดึงดูด
สายตาของผู้ที่ผ่านไปมาได้อีกด้วยเช่น โพธิ์ทะเล เป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีความโดดเด่น ด้านความสูง ขนาดทรง
พุ่ม สีของดอก ขนาดของดอก จึงมีความโดดเด่นเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมาได้ดีอีกด้วย 
   6) ศักยภาพของการป้องกันและเป็นก าแพงกันลม พรรณไม้บางชนิดสารมา
รถป้องกันและกันการที่มีลมพายุพัดได้ เช่น ฝาด เม่าไข่ปลา ช ามะเลียง พิลังกาสา เนื่องจากทรงพุ่มมี
ความแน่นทึบปานกลางและมีรูปทรงพุ่มที่ชัดเจน และยังสามารถช่วยป้องกันการเข้าปะทะของลมที่
จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและสร้างความเสียหายกับภูมิทัศน์ได้  



6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ ควรมีการส่งเสริมพรรณไม้เหล่านี้ในการน ามาใช้ใน
งานภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ สวนสาธารณะ บ้านเรือน หรือสถานที่ที่ต้องการจัดภูมิทัศน์ ทั้งภายในจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือสร้างความเป็นไม้พ้ืนถิ่นด้วยการใช้พรรณไม้เฉพาะพ้ืนที่ ลดการดูแลรักษา และ
เป็นการอนุรักษ์ไม้พ้ืนถิ่น 
 6.2.2 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าไม้ดอกไม้ประดับในต าบลบางกระเจ้าผลิตไม้พุ่ม
ทนเค็มที่ได้จากการศึกษา  เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้ให้คนในพ้ืนที่ เนื่องจากในปัจจุบันเป็น
สังคมเมืองคนส่วนมากไม่มีเวลาในการดูแลต้นไม้ ปลูกต้นไม้ควรใช้ไม้ที่สามารถปรับตัวอยู่ได้ในพ้ืนที่ซึ่งก็
คือไม้พุ่มที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
 6.2.3 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมิได้น าประเด็นเรื่องของความแข็งแรงของกิ่งก้านมาประกอบการ
พิจารณา  เนื่องจากควรมีการศึกษาและพิจารณาเรื่องความแข็งแรงของกิ่งก้านและล าต้น เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวกันลมและการควบคุมการสัญจรต่อไปในอนาคต ซึ่งหากต้องการน าเกณฑ์ด้านนี้
ไปใช้ควรมีงานวิจัยรองรับในเรื่องของประเด็นความแข็งแรงของกิ่งก้านเสียก่อน เนื่องจากมี
ความส าคญัที่จะน ามาใช้ในงานลักษณะดังกล่าว  
 6.2.4 การที่น าพรรณไม้ทั้ง 8 ชนิด ไปจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่มีความเค็มของดินจัด ควรมีการ

ท างานการวิจัยทดลองว่าพรรณไม้แต่ละชนิดสามารถทนความเค็มอยู่ในระดับที่เท่าไร ยกเว้น โพทะเล

และปอทะเลที่ทราบความสามารถในการทนเค็มอยู่แล้ว 
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ภาคผนวก ก 

เกณฑ์การประเมินศักยภาพตัวไปของไม่พุ่มทนเค็มและ 
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 



ประเมินศักยภาพของไม้พุ่มที่ส ารวจพบในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บริเวณสวนพฤกษชาติ โดยพิจารณาจากลักษณะทั่วไปของไม้พุ่มและให้คะแนนตามเกณฑ์ของการใช้งานด้านภูมิทัศน์   

ช่ือพรรณไม ้
 
 

ลักษณะทรงพุ่ม ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะความสูง                 ผลรวม QC   Level 

คะแนน 
 
 

ค่าคะแนน x               
ค่าคะแนน 
ความส าคญั 

คะแนน 
 
 

ค่าคะแนน x 
ค่าคะแนน 
ความส าคญั 

คะแนน ค่าคะแนน x 
ค่าคะแนน 
ความส าคญั 

คะแนน 
 
 

ค่าคะแนน x               
ค่าคะแนน 
ความส าคญั 

  

1. ฝาด 3    3x40 = 120 3 3x30 = 90 2 2x20 = 40 3 3x10 = 30 280 ดีมาก 
2. พิลังกาสา 3    3x40 = 120 3 3x30 = 90 1 1x20 = 20 3 3x10 = 30 260 ดีมาก 
3. ปรงทะเล 3    3x40 = 120 3 3x30 = 90 1 1x20 = 20 3 3x10 = 30 260 ดีมาก 
4. ปอทะเล 2    2x40 = 80 3 3x30 = 90 3 3x20 = 60 2 2x10 = 20 250 ดีมาก 
5. เม่าไข่ปลา 3    3x40 = 120 3 3x30 = 90 1 1x20 = 20 2 2x10 = 20 250 ดีมาก 
6. ช ามะเลียง 3    3x40 = 120 3 3x30 = 90 1 1x20 = 20 2 2x10 = 20 250 ดีมาก 
7. โพทะเล 2    2x40 = 80 3 3x30 = 90 3 3x20 = 60 1 1x10 = 10 240 ดี 
8. ล าเท็ง 1    1x40 = 40 3 3x30 = 90 1 1x20 = 20 3 3x10 = 30 180 ปานกลาง 
หมายเหต ุ        
1)  การให้คะแนน       1 = ไม่เหมาะสม ,   2 = ปานกลาง ,  3  เหมาะสม                                               ไมพุ้่มที่มีศักยภาพสูงตามการใช้งานด้านภมูิทัศน์                              
2)  ค่าคะแนนความส าคัญ    40  =  ลกัษณะทรงพุ่ม ,  30  =   ลักษณะใบ,                                             1. ระดับค่าคะแนนดีมาก  280  คือ ฝาด               2. ระดับค่าคะแนนดีมาก  260  คือ พิลังกาสา 
     20  =  ลักษณะดอก , 10 = ความสูง                                                                                      3. ระดับค่าคะแนนดีมาก  260  คือ ปรงทะเล         4. ระดับค่าคะแนนดีมาก  250  คือ ปอทะเล                                                                                                                  
3)   ระดับการให้คะแนน   0 -  60  ไมเ่หมาะสม,  61 - 120  พอใช้ , 121 - 180  ปานกลาง,                        5. ระดับค่าคะแนนดีมาก  250  คือ เม่าไขป่ลา        6. ระดับค่าคะแนนดีมาก  250  คือ ช ามะเลียง  
                                181 – 24 ดี ,  241 - 300  ดีมาก                               

                                                                                                          



                          

ประเมินศักยภาพของไม้พุ่มที่ส ารวจพบบริเวณสวนพฤกษชาติ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของการใช้งานด้านภูมิทัศน์     

   

ช่ือพรรณไม ้ 1 .เพื่อควบคุม 
ทัศนียภาพและควบคุมการมองเหน็ 

2. เพื่อควบคุมการสญัจร 3. เพื่อลดการรบกวนทางเสียงและฝุ่น
ละออง 

 

4. เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายหนา้ดิน  

1.1 1.2 1.3 1.4 ค่าเฉลี่ย 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ค่าเฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 3.4 ค่าเฉลี่ย 4.1 4.2 4.3 4.4 ค่าเฉลี่ย 

1. ฝาด 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. พิลังกาสา 
3 3 3 2 2.75 3 3 3 3 2 2.8 3 3 3 2 2.75 3 3 3 3 3 

3. ปรงทะเล 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.75 3 2 3 2 2.5 

4. ปอทะเล 
3 3 3 2 2.75 3 3 3 3 2 2.8 3 3 3 2 2.75 3 3 3 2 2.75 

5. เม่าไข่ปลา 
2 3 2 2 2.25 2 2 3 3 2 2.4 3 2 3 2 2.5 2 3 2 3 2.5 

6. ช ามะเลียง 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2.4 3 2 3 2 2.5 2 3 2 3 2.5 
7. โพทะเล 

3 3 2 2 2.5 2 3 3 3 2 2.6 2 2 3 2 2.25 2 3 3 3 2.75 
8. ล าเท็ง 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2.2 2 2 3 2 2.25 2 3 1 3 2.25 



                                                                                                            

หมายเหตุ 

1) ระดับการให้คะแนน   1 = ไม่เหมาะสม ,   2 = ปานกลาง ,  3  เหมาะสม                                2 ไม้พุ่มที่มีศักยภาพเหมาะสมส าหรับวัตถุประสงคต์่างๆในการใช้งานภูมิทัศน์

 คะแนนระหวา่ง   1 – 1.50 =  ไม่เหมาะสม , 1.51 - 2.00  =  พอใช้ ,            1. ระดับคะแนนทีด่ีมาก  2.80  คือ ฝาด 

                      2.01- 2.50  =  ดี ,  2.51- 3.00   =   ดีมาก                     2. ระดับคะแนนทีด่ีมาก  2.76  คือ พิลังกาสา 

           3. ระดับคะแนนท่ีดีมาก  2.72  คือ ปรงทะเล               

                                                                                                                                   4. ระดับคะแนนท่ีดมีาก  2.64  คอื ปอทะเล

ช่ือพรรณไม ้ 5. เพื่อสร้างจุดเด่น  
    

6. เพื่อเป็นก าแพงกั้นลม    Av QC   Level  

5.1 5.2 5.3 5.4 ค่าเฉลี่ย 6.1 6.2 6.3 6.4 ค่าเฉลี่ย  
1. ฝาด 2 3 2 2 2.25 3 3 3 2 2.75 70 2.80 ดีมาก 
2. พิลังกาสา 1 3 3 2 2.25 3 3 3 3 3 69 2.76 ดีมาก 
3. ปรงทะเล 1 3 3 2 2.25 3 2 3 3 2.75 68 2.72 ดีมาก 
4. ปอทะเล 1 3 2 2  2 3 3 3 2 2.75 66 2.64 ดีมาก 

5. เม่าไข่ปลา 3 2 3 2 2.5 2 3 2 3 2.5 61 2.44 ดี 
6. ช ามะเลียง 3 2 3 3 2.75 2 3 2 3 2.5 61 2.44 ดี 

7. โพทะเล 1 3 1 3 2 2 3 3 1 2.25 60 2.4 ดี 
8. ล าเท็ง 1 1 1 2 1.25 2 3 1 1 1.75 49 1.96 พอใช้ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของไม้พุ่มทนเค็มทั้ง 8  ชนิด



ปรงทะเล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acrostichum aureum L. 
ชื่อวงศ์ : PTERIDACAEC 
ชื่ออ่ืน : ปรงไข่ ปรงทอง ปรงใหญ่ ปีโย  
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่ม ความสูง 1 - 3 เมตร เฟินแตกกอแน่น ล าต้นเป็นเหง้าสั้นตั้งตรง อยู่ใต้ดินชู
เฉพาะส่วนของใบขึ้นมาเป็นกอ ส่วนปลายของล าต้นและโคนใบปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่สีน้ าตาล
คล้ า ขอบเรียบ บางใส ขนาด 1.5 - 2×4 เซนติเมตร โคนต้นมีรากค้ ายัน หนา อวบน้ า 
 ใบ  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ช่อใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด 20  -  60 ×  60 -  
180  เซนติเมตร ประกอบด้วยใบย่อย 15 - 30 คู่ ก้านช่อใบอวบอ้วน สีเขียวถึงสีน้ าตาลอ่อนผิวเกลี้ยง 
ยาว 1 เมตร ด้านบนเป็นร่องตื่น ปลายก้านมีหนามแหลมสั้นๆ  
นิเวศวิทยา : ชอบขึ้นอยู่บริเวณดินเลน พบในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : สูง (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี , 2554) 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุมการ
สัญจรตามแนวถนน และเพ่ือลดการเกาะเซาะพังทลายของหน้าดิน มีระบบรากฝอย ล าต้นเป็นเหง้า
อยู่ใต้ดิน  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา :  สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี (2554)



ปอทะเล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscust tiliaceus L. 
ชื่อวงศ์ :  MALVACEAE 
ชื่ออ่ืน : ปอฝ้าย บา ผีหยิก ขม้ินนางมัทร ีปอฝ้าย ปอนา ปอโฮ่งบารู  
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ความสูง 3 - 10 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ล าต้นสั้น คดงอ 
แตกกิ่งมาก เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นๆ สีเทาถึงน้ าตาลอ่อน เปลือกชั้นในสีชมพูประขาว มีเส้น
ใยเหนียว ลอกออกจากล าต้นได้ง่าย  
 ใบ เดี่ยว เรียงสลับถึงเวียนสลับห่างๆ แผ่นใบรูปหัวใจถึงรูปหัวใจกว้าง ขนาด 5 - 10 × 7 - 
15 เซนติเมตร โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักมนตื้นๆ ปลายใบเป็นติ่งแหลมถึงเรียว  มีเส้นใบ
หลักออกจากโคนใบ 7 - 11 เส้น เส้นแขนงออกจากเส้นแกนกลางใบ 4 - 6 คู่ ผิวใบสีเขียวอ่อน  
  ดอก สีเหลือง ดอกเดี่ยว ออกตามง่ามใบ หรือออกเป็นช่อกระจุกด้านเดียวใกล้ปลายกิ่ง ดอก
บานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 10 เซนติเมตร ก้านดอกยาว  1 เซนติเมตร โคนริ้วประดับเชื่อมติดกัน
เป็นรูปถ้วยหรือรูประฆังกว้าง ยาว  1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ยาว 2 
เซนติเมตร กลีบดอกขนาดใหญ่ 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง เรียงบิดเวียน 
 ผล แห้งแตกกลางพู รูปทรงไข่เกือบกลม ติดบนถ้วยกลีบเลี้ยง ปลายผลเป็นจะงอยสั้นกว้าง
และยาว 1.5 เซนติเมตร มีขนละเอียดปกคลุมหนาแน่น เมล็ดเล็ก รูปไต สีน้ าตาล  
นิเวศวิทยา : พบในป่าบึงชุ่มน้ า  
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : 31 ds/m (สุทัส โปรษยกุล และ นายปราโมทย์ แย้มคลี่ , 2548) 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุม 
ทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น ปิดบังสิ่งที่ไม่น่าดูรวมทั้งเป็นแนวกั้น บังฉากลานจอดรถ  ความ
เป็นส่วนตัว เพ่ือควบคุมการสัญจร ทรงพุ่มหนาทึบปานกลาง ผลขนาดเล็ก ปลูกตามแนวถนน เพ่ือลด
การรบกวนทางเสียงและฝุ่นละออง ผิวสัมผัสใบค่อนข้างหยาบ ช่วยก าบังเสียงและลดฝุ่นละออง ลด
การกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน มีระบบรากฝอยเพ่ือช่วยลดการไหลบ่าของน้ าหน้าดิน  และสามารถ
สร้างจุดเด่นได้ เนื่องจากมีใบขนาดใหญ่ ดอกใหญ่สีโดดเด่น ล าต้นสูงตั้งตรง ปลูกตามสาธารณะ 
อาคารและเป็นก าแพงกันลม  

 



โพทะเล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa   
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE 
ชื่ออ่ืน : โพทะเล ปอมัดไซ บาก ูปอกะหมัดไพร 
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ความสูง 8 - 15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ค่อนข้างหนาทึบ 
ล าต้นคดงอ เปลือกเรียบสีเทาอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นผิวขรุขระและมีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก 
 ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ขนาด 5 -12 x 8 -15 เซนติเมตร โคนใบเว้าลึกเป็น
รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ปลายใบกว้างแหลมยาวถึงเรียวแหลม สีเขียวเข้มเป็นมันวาว หูใบออกเป็นคู่ 
รูปใบหอก ยาว 0.3 - 1 เซนติเมตร หลุดร่วงเร็ว 
  ดอก สีเหลืองอ่อน ออกดอกตามง่ามใบ  ดอกบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 -10 เซนติเมตร  
ก้านดอกอวบสั้น ตั้งชูขึ้น ยาว 2-5 เซนติเมตร ดอกมีริ้วประดับ 3 แฉก รูปสามเหลี่ยม เรียว ยาวถึง 
1.5 เซนติเมตร หลุดร่วงง่าย กลีบเลี้ยงโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังกว้าง กลีบดอกขนาดใหญ่ 5 
กลีบ รูปไข่กลับ กว้างและยาว 6 เซนติเมตร เรียงบิดเวียน 
  ผล  รูปทรงกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ผลสดมียางสีเหลิอง 
เมล็ดรูปทรงไข่กลับ เป็นเหลี่ยม มีขนยาวนุ่มสีน้ าตาลปกคลุม 
นิเวศวิทยา : พบตามป่าบึ่งชุ่มน้ า 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : 60 ds/m (สุทัส โปรษยกุล และปราโมทย์แย้มคลี่, 2548) 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ทรงพุ่มไม่แน่นอนพอมองออก หนาทึบปานกลาง ผิวสัมผัสหยาบ  ดอก
ใหญ่สีโดดเด่น ล าต้นสูง ใบขนาดใหญ่ ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือ
สร้างจุดเด่นและเพ่ือเป็นก าแพงกันลม 
 

 
 



ฝาด 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lumnitzera littorea (Jack) Voig. 
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE 
ชื่ออ่ืน : ต าเสาทะเล ฝาดแดง  
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ความสูง 25 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างไม่สมมาตร เปลือก
นอกแตกเป็นร่องลึกตามยาว สีน้ าตาลคล้ า มีรากหายใจคล้ายรูปเข่า 
   ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับกันเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปใบหอกกลับ รูปรีแกมรูปไข่
กลับหรือรูปขอบขนาน ขนาด 1 - 3 × 3 - 9 เซนติเมตร โคนใบสอบเป็นรูปลิ้มขอบใบเรียบถึงหยักมน
เล็กน้อย เนื้อใบอวบน้ า ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน 
  ดอก สีแดง  เป็นพุ่มคล้ายช่อเชิงลดไร้ก้าน ออกตามปลายกิ่งยาว 2 - 5 เซนติเมตร แต่ละช่อ
มีดอกย่อย 5 - 15 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.4 - 0.5 เซนติเมตร แต่ละ
กลีบแยกจากกัน หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเป็นสองเท่าของกลีบดอก เกสรเพศเมียเรียว 
เกลี้ยง ยาว 1 เซนติเมตร 
  ผล คล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปกระสวยป่องตรงกลางและมีสันตามยาว ขนาด 0.4 - 0.5 x 
1.2 - 1.8 เซนติเมตร เปลือกเป็นคอร์กหนา ผิวเกลี้ยง ผลแก่สีน้ าตาลแดง มี 1 เมล็ด 
นิเวศวิทยา : พบตามป่าชายเลน 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : สูง (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี , 2554) 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลัดใบน้อย ทรงพุ่มหนาทึบ 
ผิวสัมผัสละเอียดนุ่ม รูปร่างชัดเจน  ดอกเล็กสีโดดเด่น เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุมทัศนียภาพและ
ควบคุมการมองเห็น ปลูกตามแนวถนน ขอบถนนเพ่ือควบคุมการสัญจร ช่วยลดการรบกวนทางเสียง
และฝุ่นละออง มีระบบรากฝอยและรากแขนงช่วยลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและเพ่ือเป็น
ก าแพงกันลม 

 



ล าเท็ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd     
ชื่อวงศ์ : PTERIDACEAE 
ชื่ออ่ืน : นีดิง ปรงสวน ผักยอดแดง ผักกูดมอญ ล ามะเท็ง ปากุ๊มะดิง 
ลักษณะท่ัวไป :  ไม้พุ่ม ความสูง 1 - 3 เมตร เฟินเถา ล าต้นทอดคลานไปตามดิน แตกแขนงได้ดี ล า
ต้นหรือเหง้าเรียวยาวคล้ายเชือก สีเขียว มีเกล็ดปกคลุมเฉพาะส่วนปลาย 
 ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคี่  เรียงสลับห่างๆ รูปร่างต่างกัน 2 แบบ ใบไม่สร้างสปอร์ 
ก้านช่อใบไม่มีรอยเชื่อมกับแกนใบ ยาว 10 - 15 เซนติเมตร  แผ่นช่อใบรูปขอบขนาน ขนาด 15 - 
30x 30 - 70 เซนติเมตร  ประกอบด้วยใบย่อย 10 - 15 คู่ โคนใบสอบถึงเป็นลิ่มกว้าง ขอบใบจักฟัน
เลื่อยไม่เป็นระเบียบ ปลายใบเรียวแหลม เรียงแบบขนานขนนกเป็นระเบียบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน 
ใบสร้างสปอร์ รูปเรียวแคบ ขนาดไม่แน่นอน ประมาณ 0.3x20 เซนติเมตร ขอบใบม้วนขึ้นด้านบน 
ด้านล่างมีอับสปอร์สีน้ าตาลกระจายทั่วแผ่นใบ ยกเว้นบริเวนเส้นกลางใบและขอบใบ 
นิเวศวิทยา  : ขึ้นในป่าชายเลน ป่าดิบลุ่มต่ าและ ป่าบึ่งชุ่มน้ า 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : สูง (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี , 2554) 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ทรงพุ่มไม่เป็นรูปร่าง  หนาทึบปานกลาง  ผิวสัมผัสหยาบปานกลางไม่มี
ดอก มีระบบรากฝอยและรากแขนง ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุม
การสัญจร เพ่ือลดการควบคุมทางเสียงและฝุ่นละออง และเพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 
 

 

 



เม่าไข่ปลา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma Ghaesembilla Gaertn. 
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE 
ชื่ออ่ืน : เม่าทุ่ง มังเม่า มะเม่าข้าวเบา มะเม่า ขะเม่าผา กูแจ  
ลักษณะท่ัวไป : ไม้พุ่มก่ึงไม้ต้นขนาดเล็ก  ความสูง 2-6 เมตร ไม้เนื้อแข็ง เปลือกไม้เป็นรูปปุยขาว กิ่ง
อ่อนและยอดอ่อนมีขนสั้น 
 ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ยาว 5 - 7 เซนติเมตร กว้าง 3.5 - 4.5 เซนติเมตร ด้านบน เกลี้ยงถึง
มีขนประปราย ด้านล่างมีขนสั้นๆ ปลายใบมนกลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบมนกลมถึงหยักเว้า แผ่น
ใบค่อนข้างกลมรูปไข่ถึงรูปรี เส้นแขนงใบ 5 - 7 คู่ หูใบเล็กและหลุดร่วงง่ายยอดสีขาวอมแดงใบแก่ สี
เขียวเข้ม ก้านใบยาว 0.5 - 1 เซนติเมตร 
  ดอก สีเขียวอ่อน ไม่มีกลีบดอก แยกเพศอยู่ต่างต้นออกเป็นช่อ ออกตามง่ามใบใกล้ยอดและ
ปลายกิ่งแต่ละช่อ ยาว 1 - 2 เซนติเมตร บางครั้งแยกเป็นช่อแขนงตามปลายกิ่ง 
  ผล ค่อนข้างกลม ผลแก่สีแดงคล้ าถึงด า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ปลายประดับด้วย
ก้านเกสรตัวเมีย มี 1 เมล็ดต่อผล 
ระยะการออกดอกและติดผล : ออกดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนติดผลในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 
นิเวศวิทยา : พบตามป่าชายเลนและป่าดิบลุ่มต่ า 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : ไม่ปรากฏ 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : เหมาะส าหรับบดบังทัศนียภาพและสิ่งที่ไม่น่ามอง สร้างความเป็นส่วนตัว 
ใช้ในการควบคุมทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น ควบคุมการสัญจร ผิวสัมผัสหยาบปานกลาง  ผล
ขนาดเล็ก ดอกขนาดเล็กปลูกตามแนวถนน ขอบถนน ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ
สามารถใช้ในการลดการรบกวนทางเสียงและฝุ่นละออง ควรปลูกตามอาคารสถานที่ต่างๆ หรือ
บ้านเรือน  

 
ที่มา : ไทยเกษตรศาสตร์(2556)  



พิลังกาสา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb. 
ชื่อวงศ์  : Myrsinaceae 
ชื่ออ่ืน : ลังพิสาท ุลังกาสา  รวมใหญ่ ตาปลา  ราม  จิ้งจ า  ก้อง  มาตาอาแย  ปือนา 
ลักษณะท่ัวไป : ไม้พุ่ม ความสูง 1 - 4 เมตร ล าต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ าตาลอม
เทา กิ่งอ่อนสีน้ าตาลแดง แตกก่ิงก้านสาขารอบๆต้นมาก  
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีถึงรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5 - 5 เซนติเมตร ยาว 
6 - 12 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงมน โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบและขอบใบเรียบ  
  ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ และปลายกิ่ง ช่อละ 4 - 8 ดอก กลีบดอกสีขาวแกมชมพู ติดกัน
ที่โคนเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอก ปลายกลีบดอกแหลม กลีบเลี้ยงสี
เขียว โคนเชื่อมติดกัน  
  ผล กลมแป้น ผวิเรยีบ ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางราว 6 มิลลิเมตร ผลอ่อนสีแดง เมื่อสุกมีสีม่วงเข้ม  
ระยะการออกดอกและติดผล : ออกดอกและผลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน (คณะเภสัชศาสตร์, 2553) 
นิเวศวิทยา : พบตามป่าบึ่งชุ่มน้ า 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : ไม่ปรากฎ 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ทรงพุ่มรูปร่างชัดเจน แน่นทึบ ผิวสัมผัสหยาบปานกลาง ผลขนาดเล็ก ไม่มี
ยาง เป็นรากค้ าจุน ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุมทัศนียภาพ
และควบคุมการมองเห็น ควบคุมการสัญจร ลดการกัดเซาะของหน้าดิน ลดการรบกวนทางเสียงและ
ฝุ่นละออง และเพ่ือเป็นก าแพงก้ันลม  

 
ที่มา : พลอย โพยม (2555) 



ช ามะเลียง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE 
ชื่ออ่ืน : โคมเรียง ช ามะเลียง ช ามะเลียงบ้าน พุมเรียง พุมเรียงสวน พูเรียง มะเถ้า ผักเต้า หวดข้าใหญ่  
ลักษณะท่ัวไป : ไม้พุ่มก่ึงไม้ต้นขนาดเล็ก ความสูง 4 - 7 เมตรและสูงได้ถึง 8 เมตร เปลือกล าต้นเป็น
สีน้ าตาลแตกเป็นร่อง ๆ ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อน มีขนสีน้ าตาล  
   ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 5 - 7 คู่ ออกเยื้องกันเล็กน้อย 
แผ่นใบย่อยเป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบเข้า ขอบใบเรียบ ใบมีขนาด
กว้าง2 - 3 เซนติเมตรและยาว 7 - 21 เซนติเมตร 
     ดอก สีขาวครีม ออกเป็นช่อห้อย ยาวถึง 75 เซนติเมตร แยกเพศ ดอกบานกว้าง 5 - 7 
มิลลิเมตร กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปเกือบกลม กลีบดอก 4 กลีบ เกสรผู้ 5 - 8 อัน รังไข่มี 2 ช่อง  
   ผล รูปไข่ถึงรูปรีป้อม สีม่วงด าถึงออกแดง ผิวเกลี้ยงมักมี 2 เมล็ด (MedThal, 2557) 
ระยะการออกดอกและติดผล   ออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ติดผลช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงธันวาคม  
นิเวศวิทยา : พบตามป่าบึ่งชุ่มน้ า 
ระดับการการทนต่อดินเค็ม : ไม่ปรากฏ 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ระดับการให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือควบคุม
ทัศนียภาพและควบคุมการมองเห็น ปลูกเพ่ือควบคุมการสัญจร ปลูกเพ่ือลดการรบกวนทางเสียงและ
ฝุ่นละออง ปลูกเพ่ือการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและปลูกเพ่ือเป็นก าแพงกั้นลม เพราะ ทรงพุ่ม
รูปร่างชัดเจน  หนาทึบ เป็นระบบรากฝอยและรากแขนง ผิวสัมผัสหยาบปานกลาง ดอกเล็กสีไม่โดด
เด่น ผลขนาดเล็ก ไม่มียาง  

 

ที่มา : นพพล เกตุประสาท และสุดใจ วรเลข (2560)
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