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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความเหมาะสมของพันธ์ุไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคาร 

สูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว เนื่องด้วยจากจ านวนประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้
เขตเมืองต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นและเกิดการขยายตัวโดยเฉพาะโครงการอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม
มากขึ้น เนื่องด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอาคาร ท าให้สถาปนิกท าการ
ออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกล่าวว่าห้องที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ต้องมีการจัดท าพื้นที่สีเขียว โดยคิดพื้นที่สีเขียวเป็น 100% ของพื้นที่ทั้งหมดให้ 50% เป็นพื้นที่สีเขียว
ที่ต้องอยู่บนดิน และอีก 50% ต้องเป็นพ้ืนที่สีเขียวแบบยั่งยืนหรือปลูกเป็นไม้ยืนต้นบนดิน จึงสามารถ
ท าพื้นที่สีเขียวให้อยู่บนอาคาร ดังนั้นการท าผนังสีเขียวจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้ในการท าพื้นที่สี
เขียวแบบยั่งยืน 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผนังสีเขียวและการปลูกพืชพรรณ
ในกระบะปลูก เพื่อประเมินข้อมูลและน าพืชพรรณไปใช้พัฒนาเป็นผนังสีเขียว และเพื่อเสนอแนะ
พรรณไม้เลื้อย ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูง จากการคัดเลือกพืชแล้วได้
ทั้งหมด 6 ชนิด คือสร้อยอินทนิล (Thunbergia grandiflora) ไก่ฟ้าพญาลอ (Aristolochia ringens)
สายน้ าผึ้ง (Lonicera japonica) เหลืองชัชวาล (Dolichandra unguis-cati)  มอนิ่งกลอรี่ (Ipomoea 
purpurea) พวงชมพู (Antigonon leptopus) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1.
การหาพื้นที่ Area ในโปรแกรม Autocad เพื่อหาพื้นที่ปกคลุมของพรรณไม้ และ 2.แบบสอบถาม
ความคิดเห็นและประเมินความพอใจจากการมองเห็น และน าผลการทดลองทั้ง 2 แบบมาหาค่าเฉลี่ย 
พบว่าต้นสายน้ าผึ้งมีอัตราการปกคลุมมากที่สุด เป็นล าดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45% รองลงมา 
ได้แก่ ต้นพวงชมพูมีอัตราการปกคลุม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.6% ต้นมอนิ่งกลอรี่มีอัตราการปกคลุม 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.6% ต้นเหลืองชัชวาลมีอัตราการปกคลุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5% ต้น
ไก่ฟ้าพญาลอมีอัตราการปกคลุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.8% และต้นสร้อยอินทนิลมีอัตราการปก
คลุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.6% ตามล าดับ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำหรือควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากจ านวนประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เขตเมืองต้องการที่อยู่อาศัย
มากขึ้นและเกิดการขยายตัวโดยเฉพาะโครงการอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมมากขึ้นเนื่องจากราคา
ที่ดินที่สูงขึ้น โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง ปัจจุบันอยู่ภายใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอาคาร ท าให้สถาปนิกท าการออกแบบพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การสร้าง
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 
ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องมีการจัดท าพื้นที่สีเขียว โดยคิด
พื้นที่สีเขียวเป็น 100% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ให้ 25% เป็นพื้นที่สีเขียวที่ต้องอยู่บนดิน และอีก 25% ต้อง
เป็นพ้ืนที่สีเขียวแบบยั่งยืนหรือ ปลูกเป็นไม้ยืนต้นบนดิน  

พื้นที่ 50% ที่เหลือจึงสามารถจัดท าพื้นที่สีเขียวให้อยู่บนอาคารได้ ดังนั้นการท าผนังสีเขียวจึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้ในการท าพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนได้ โดยประโยชน์ของผนังสีเขียว (Green 
wall) หรือสวนแนวตั้ง Burhan Timur and Elif Karaca  (2013) กล่าวว่า ผนังสีเขียวสามารถให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทางนิเวศวิทยารวมทั้งคุณค่าทางสุนทรียะศิลป์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
วัตถุประสงค์ของอาคาร เช่น เทคโนโลยีผนังสีเขียว การเลือกพืชพันธุ์ ความสวยงามของพืชพันธุ์นั้น
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้อาคารมีความโดดเด่น ท าให้ลดความแข็งกระด้างของผนังได้ ช่วยลด
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจนและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น พืชจะช่วยลดระดับ
ความเครียดและสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ และสามารถเพิ่มมูลค่าท าก าไรให้กับอาคาร บ้าน หรือ
ส านักงานได ้

ไม้เลื้อยในสภาพบนผนังสีเขียวกับลักษณะเฉพาะของพืชที่ช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ในเมือง
น้อย โดยเป็นพืชพื้นท้องถิ่นและไม่เป็นอันตราย ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาชนิดพรรณไม้
เลื้อยที่มีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีต่อการเจริญเติบโตในกระบะบนอาคารสูง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผนังสีเขียวและการปลูกพืชพรรณในกระบะปลูก 
1.2.2 เพื่อประเมินข้อมูลพืชพรรณที่เหมาะสมและน าพืชพรรณไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะพรรณไม้เลื้อยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูง 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ทราบผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผนังสีเขียวและการปลูกพืชพรรณในกระบะปลูก 
1.3.2 ทราบผลประเมินข้อมูลพืชพรรณที่เหมาะสมและน าไปใช้ท าผนังสีเขียว 
1.3.3 สามารถเสนอแนะพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในกระบะบนอาคารสูงได้ 
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.4.1 ผนังสีเขียว (Green Wall) 
       ผนังสีเขียว หรือที่เรียกกันว่า Green Wall หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวน

สมัยใหม่ที่นิยมจัดตามบ้านเรือน ตามคอนโด อพาร์ตเมนต์ หรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดย
การจัดสวนแนวตั้งนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง การจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากจะช่วย
เพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวตึกอาคารแล้ว ยังช่วยลดความร้อนให้แก่ตัวผนังอาคาร และช่วยกรอง
อากาศให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยท าหน้าที่เสมือนตัวกรองเสียงรบกวนต่างๆ ได้อีกด้วย 
( ปลู กสวนแนวตั้ ง  6  วิ ธี ง่ า ยๆ  ให้ มี ร สนิ ยม  นั นณภัทร  ปัญญา เชาว์ โ รจน์  สื บค้ นจาก 
https://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวต้ัง6ขั้นตอนง่ายๆ ให้มีรสนิยม) 

1.4.2 อาคารสูง  
                  อาคารสูง คือ อาคารที่สูงเกินกว่า 23 เมตร และจะถือเป็นอาคารใหญ่พิเศษ หากพื้นที่
ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภายใต้หลังคาเดียวกันมีขนาดตั้งแต่ 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป ความสูงของ
อาคารต้องสูงไม่เกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าอาคาร จรดเขตทางถนนฟากตรงข้าม 
(กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, ฉบับที่ 33 2535 : 19) 
                  ส าหรับในงานวิจัยนี้จะท าการปลูกในบริเวณชั้น 6 ของอาคาร 70 ปีเกษตรปทุมฯ และ
ท าการวัดอุณหภูมิและความเร็วของลมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอแนะในการปลูกบนอาคารสูง  

1.4.3 ไม้เลื้อย 
                  ไม้เลื้อย เป็นพืชที่ไม่สามารถทรงตัวได้โดยล าพัง จึงมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุง
เป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้ล าต้นเจริญอยู่ได้ ธรรมชาติให้คุณสมบัติที่มีอวัยวะพิเศษช่วยในการเลื้อยเกาะ
และปรับตัวทอดยอด เพื่อรับแสงไม่ตีบตันหนทางเจริญเติบโต ความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
พืชไม้เลื้อย ได้แก ่

       1.4.3.1 การเจริญเติบโตของไม้เลื้อย ควรเลือกไม้เลื้อยเนื้ออ่อนและอวบน้ า เพราะมี
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว อีกทั้งการขยายกิ่งก้านสาขาก็สามารถเลื้อยปกคลุกได้รวดเร็ว  
        1.4.3.2 อวัยวะของพืชที่ใช้ในการเลื้อย 
                           1) Adhesive เป็นลักษณะแบบมีปุม่ยึด วิวัฒนาการมาจากมือพันหรือรากทอด
เลื้อยไปตามผิวผนังทึบ เช่น เถาองุ่น เถาคันขาว เป็นต้น  
                           2) Adventitious root climbers เป็นลักษณะที่มีรากพิเศษ ที่อยู่ตามล าต้น
และข้อปล้อง ซึ่งเป็นรากเส้นเล็กๆ ออกเป็นแผงสามารถเกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เช่น พลูด่าง มธุรดา เป็นต้น 
                           3) Twining climbers เป็นลักษณะการใช้ยอดเลื้อยพันเพื่อพยุงต้นในการยึด
เกาะ เช่น จันทร์กระจ่างฟ้า สร้อยอินทนิล พวงแสด เป็นต้น 
                           4) Leaf - stem climbers เป็นลักษณะการเลื้อยที่ใช้ก้านใบยาวบิดโค้งงอ
เกาะสิ่งพยุงหรือเป็นการเลื้อยเกี่ยวพันตัวเอง เช่น พวงแก้วกุดั่น และพวงแก้วมณี เป็นต้น  

       1.4.3.3 ความสวยงามของไม้เลื้อย ไม้เลื้อยจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ดอกและใบ
ต้องสวยงามตามชนิดและพันธุ์ ไม่มีแมลงเข้าท าลายและต้องมีความหนาแน่นของใบ เพื่อน าไปใช้ท า
เป็นผนังสีเขียวและท าให้ผนังสีเขียวน้ันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        1.4.3.4 ความหนาแน่นของไม้เลื่อย การรวมกลุ่มของใบและกิ่งก้าน ความหนาแน่น
ของพุ่มใบจะมากหรือน้อยอาจพิจารณาจากอัตราส่วนของความทึบและความโปร่งแสงของพุ่มใบ โดย
ความทึบหมายถึง ส่วนที่เป็นใบ กิ่งก้าน และส่วนประกอบอื่นๆ ของพุ่มใบ ส่วนความโปร่งแสง 

https://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวตั้ง6ขั้นตอนง่ายๆ%20ให้มีรสนิยม
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หมายถึง พื้นที่ระหว่างใบและกิ่งก้านที่เราสามารถมองผ่านไปเห็นท้องฟ้าหรือพื้นที่ด้ านหลังได้ ความ
หนาแน่นของพุ่มใบแบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ 
                            1) หนาทึบ (Dense) คือ พุ่มใบที่มีใบและกิ่งก้านที่แน่นหนาทึบจนไม่สามารถ
มองทะลุไปได้ เช่น ชมพู่ ไทรย้อย ขี้เหล็ก พิกุล ประดู่ มะม่วง เป็นต้น ต้นไม้ที่มีใบหนาทึบจะท าให้
เกิดร่มเงาได้ดี ทั้งยังเป็นฉากหลัง (Background) ช่วงปิดบังสายตาและการมองเห็นได้ด้วย 
                            2) ปานกลาง (Moderate) คือต้นไม้ที่มีพุ่มใบมีใบและกิ่งก้านค่อนข้างทึบแต่
ยังสามารถมองทะลุไปได้บ้าง โดยมีอัตราส่วนความทึบและความโปรง่แสงประมาณ 2 : 1 หรือ 1 : 1 เช่น 
มะขาม กระถินณรงค์ เป็นต้น 
                           3) โปร่ง (Open) คือพุ่มใบที่มีกิ่งก้านแผ่กระจายออกมีใบเป็นจ านวนน้อย มี
บริเวณโปร่งที่มองเห็นพื้นที่ด้านหลังได้มาก เช่น หางนกยูง ปีบ ศรีตรัง เป็นต้น การใช้ไม้ยืนต้นใน
บริเวณสนามหญ้าซึ่งต้องการแสงสว่างส่องลงพื้นที่เพื่อให้หญ้าเจริญเติบโตได้สวยงาม ควรใช้ต้นไม้ที่มี
พุ่มใบแบบโปร่งมากกว่า เพราะพื้นหญ้าที่ด้านล่างจะได้รับแสงสว่างเพียงพอ         

                นอกจากนี้ดอกและใบที่สวยงามตามชนิดและพันธุ์แล้ว เถาหรือล าต้นของไม้
เลื้อยที่ทอดตัวอย่างอ่อนช้อย ยังช่วยลดความแข็งกระด้างเมื่อน ามาปลูกตกแต่งให้เลื้อยห้อยหรือย้อย
เป็นพวงตามรั้วและก าแพงบ้าน นิยมน ามาปลูกประดับซุ้มและดัดปรับตามรูปทรงที่ก าหนด ให้เราได้
อาศัยใบที่แน่นทึบเป็นร่มเงาช่วยพรางแสงอาทิตย์ร้อนแรงให้ลดลง บดบังสิ่งที่ไม่น่ามอง สร้างเสริม
ความชุ่มชื้นของสภาพแวดล้อมแก่พันธุ์ไม้ประดับบางชนิดในบริเวณโดยรอบ ช่วยดูดซับมลพิษ (วีรญา 
บุญเตี้ย และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, 2554 : 6) 

 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยและสิ่งพิม
ต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในด้านการทดลอง 

1.5.2 ศึกษาและก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งออกดังนี้ 
                  1.5.2.1 ตัวแปรอิสระ  

                  1) พันธ์ุไม้เลื้อยประดับ ที่มีความหนาแน่นพุ่มต่างกัน 
                        2) ปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิ 
                  1.5.2.2 ตัวแปรตาม 
                   1) การเจริญเติบโตของพันธุ์พืชไม้เลื้อยประดับที่อยู่บนอาคาร 
                  1.5.2.3 ตัวแปรควบคุม 
                         1) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมภายนอก 
                         2) รูปแบบของผนังปลูก และวัสดุที่ใช้ในการท าผนังปลูก 

1.5.3 ศึกษาพันธุ์พืชประเภทไม้เลื้อย เพื่อหาศักยภาพต่อการน าไปใช้เพื่อท าผนังสีเขียวจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.5.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ของพืชที่ส าคัญต่อการปลูกในกระบะปลูกบนอาคารสูง โดย
ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์จาก อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ (2554 : 64) ดังต่อไปนี ้
                  1.5.4.1 ลักษณะการเลื้อยของไม้เลื้อย 
                            1) Adhesive เป็นลักษณะแบบมีปุ่มยึด วิวัฒนาการมาจากมือพันหรือราก
ทอดเลื้อยไปตามผิวผนังทึก เช่น เถาองุ่น เถาคันขาว เป็นต้น  
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                            2) Adventitious root climbers เป็นลักษณะที่มีรากพิเศษ ที่อยู่ตามล าต้น
และข้อปล้อง ซึ่งเป็นรากเส้นเล็กๆออกเป็นแผงสามารถเกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เช่น พลูด่าง มธุรดา เป็นต้น 
                            3) Twining climbers เป็นลักษณะการใช้ยอดเลื้อยพันเพื่อพยุงต้นในการยึด
เกาะ เช่น จันทร์กระจ่างฟ้า สร้อยอินทนิล พวงแสด เป็นต้น 
                            4) Leaf - stem climbers เป็นลักษณะการเลื้อยที่ใช้ก้านใบยาวบิดโค้งงอ
เกาะสิ่งพยุงหรือเป็นการเลื้อยเกี่ยวพันตัวเอง เช่น พวงแก้วกุดั่น และพวงแก้วมณี เป็นต้น 
                  1.5.4.2 อายขุองไม้เลื้อย 
                            1) ไม้เลื้อยอายุสั้นหรือปีเดียว 
                            2) ไม้เลื้อยอายุสองปี 
                            3) ไม้เลื้อยอายุหลายป ี
                  1.5.4.3 อัตราการเจริญเติบโตของไม้เลื้อย 
                            1) ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนและอวบน้ า 
                            2) ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง 
                  1.5.4.4 ความสูงที่สามารถเลื้อยปกคลุม 
                            1) ระยะในการเลื้อยน้อยกว่า 3 เมตร 
                            2) ระยะในการเลื้อยมากกว่า 3 เมตรขึ้นไป 
                  1.5.4.5 พฤติกรรมการต้องการแสง 
                            1) พรรณไม้เลื้อยบางชนิดมีความต้องการแสงในการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน 
บางชนิดต้องการที่จะอยู่กลางแจ้ง บางชนิดต้องการที่จะอยู่ในที่ที่แสงร าไร ฉะนั้นในการพิจารณาใน
เกณฑ์นี้ต้องเป็นพรรณไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง เพื่อให้มีการ ทนความร้อนได้ดีเมื่อถูกปลูกบนอาคารสูง 
                  1.5.4.6 การผลัดใบของไม้เลื้อยและการเสื่อมสภาพของไม้เลื้อย  
                            1) เสื่อมสภาพน้อย 
                            2) เสื่อมสภาพปานกลาง 
                            3) เสื่อมสภาพมาก 
                  1.5.4.7 การขยายพันธุ ์
                            1) ขยายพันธุ์ได้เร็ว เช่น โน้มกิ่ง และปักช า 
                            2) ขยายพันธุ์ปานกลาง เช่น การตอน 
                            3) ขยายพันธุ์ได้ช้า เช่นการเพาะเมล็ด 
                  1.5.4.8 การดูแลรักษาและการตัดแต่งกิ่งใบ 
                            1) ดูแลรักษาง่าย รดน้ าให้ปุ๋ยปกติ 
                            2) ดูแลรักษาปานกลาง ต้องรดน้ าให้ปุ๋ยสม่ าเสมอ 
                            3) ดูแลรักษาเป็นพิเศษ เช่น ต้องระวังโรคและศัตรูพืช 
                  1.5.4.9 ความสวยงาม 
                            1) มีความสวยงาม 
                            2) มีความสวยงามปานกลาง 
                            3) มีความสวยงามน้อย 
                  1.5.4.10 การหาซื้อในท้องตลาด 
                             1) หาซื้อง่าย 



5 
 

                             2) หาซื้อได้ในบางที่ 
                             3) หาซื้อได้ยาก ต้องสั่งล่วงหน้า 

1.5.6 น าพืชที่ศึกษาจากข้างต้นมาน าเข้าเกณฑ์ที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อน ามาคัดหาต้นที่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 6 ชนิด ชนิดละ 4 ต้น 
          1.5.7 ท าการออกแบบโครงสร้างแผงไม้เลื้อย 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 ภาชนะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 โครงสร้างแผงไม้เลื้อย  
 

1.5.7 ปลูกพืชที่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และรอการเจริญเติบโตครบ 1 เดือนและเก็บข้อมูล 
1.5.8 ทดสอบอัตราการปกคลุมของพืช ใช้เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้ โดยใช้ 

Autocad เพื่อหาพื้นที่ Area ของพันธุ์ไม้เลื้อยในแต่ละชนิด เพื่อท าการหาพื้นที่ปกคลุม และน ามาหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ 

1.5.9 ท าแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น โดยมีหัวข้อในการ
ประเมิน ได้แก่ พันธุ์ไม้เลื้อยที่มีในในลักษณะเต็มใบไม่มีอาการใบเหลืองหรือรอยไหม้ และสีสดใสตาม
ธรรมชาติ ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุมโครงสร้างแผงไม้เลื้อย และการ
แตกกิ่งก้านสาขาของพันธ์ุไม้เลื้อยที่กระจายรอบแผง 

1.5.10 จัดท ารวบรวมข้อมูลที่ใช้เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ  
1.5.11 วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  

 
1.6 สถำนที่ท ำกำรวิจัย 

ชั้น 6 อาคาร 70 ป ีเกษตรปทุมธาน ี



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทบทวนวรรณกรรม 
2.1.1 ความหมายและประเภทของสวนแนวต้ัง 
       ปัจจุบันนี้แนวทางในการออกแบบตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือร้านค้าต่างๆ 

เริ่มมีการน าธรรมชาติหรือต้นไม้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในงานมากขึ้น หนึ่งในแนวทางนั้นคือ การใช้ 
Vertical Garden หรือสวนแนวตั้ง อาจมีความหมายที่กว้างและมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวแต่โดยรวมแล้ว
อาจกล่าวได้ว่า สวนแนวตั้งคือการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้และวัสดุธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะในมิติ
แนวดิ่ง อาจจะหมายถึงสถานที่ซึ่งเป็นโครงสร้างถาวรที่มีอยู่เดิมแล้วอันได้แก่ ก าแพง เสา ผนังตึก 
หรืออาจหมายถึงวัสดุโครงสร้างที่มีการสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดสวนแนวตั้ง  
(เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์, 2559)  สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ 

2.1.1.1 Green Facades คือ ระบบผนังสีเขียวที่พืชปีนขึ้นหรือพืชที่เรียงซ้อนกัน
สามารถยืดตัวอยู่กับผนังที่มีอยู่หรือสร้างเป็นโครงสร้างแบบอิสระเช่นรั้วหรือเสา 

 
ภาพที่ 2.1 การใช้ Green Wall แบบ Green Facade 
ที่มา : http://www.growinggreenguide.org 

 
 
 
 
 

http://www.growinggreenguide.org/
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2.1.1.2 Living Walls หรือเรียกว่า Vertical Gardens คือ ระบบผนังของผนัง
ประกอบไปด้วย แผงติดตั้งพืช ส่วนตั้งต้น หรือแผงวางแนวตั้งหรือผ้าที่ติดตั้งส าหรับปลูกพืช ระบบนี้
สามารถท ามาจากพลาสติก ผ้าสังเคราะห ์

 
ภาพที่ 2.2 การใช้ Green Wall แบบ Living Walls 
ที่มา : http://viagemmundoafora.com 

 
2.1.2 ความสมบูรณ์ของพืชพรรณที่น าไปพัฒนาเป็นผนังสีเขียว 
       ความสมบูรณ์ของพืชพรรณมีส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ที่จะน าศักยภาพ

ไปใช้พัฒนาเป็นผนังสีเขียว เพื่อให้ได้พืชที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การน าไปใช้มากที่สุด (อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ, 
2554) 

2.1.2.1 การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เลื้อย เกณฑ์ที่มีความส าคัญในระยะเวลาที่ต้อง
รอให้ไม้เลื้อยสามารถเลื้อยปกคลุมทั่วโครงแผงกันแดด ยิ่งอัตราการเจริญเติบโตมากเท่าไรยิ่งท าให้ไม้
เลื้อยสามารถเลื้อยยึดเกาะโครงแผงกันแดดไดเ้ร็วขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาการเจริญเติบโตของไม้เลื้อย
นั้น จะอาศัยการสังเกตจากตามลักษณะเนื้อไม ้

2.1.2.2 ลักษณะของเนื้อไม้ ควรเลือกเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน และอวบน้ า โดยส่วน
ใหญ่เป็นไม้เถาเลื้อยโตเร็ว ล าต้นขนาดเล็กเปลือกสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นเนื้อไม้สีน้ าตาล ส่วนที่อวบน้ า
จะมีเนื้อไม้สีเขียวอวบน้ ามีท่อกลวงเหมือนผักบุ้ง เพราะไม้เลื้อยที่เนื้ออ่อน และอวบน้ า จะมีอัตราการ
เจริญเติบโตเรว็ อีกทั้งการขยายกิ่งก้านสาขาก็สามารถเลื้อยปกคลุมได้ลวดเร็ว  

2.1.2.3 อวัยวะที่ใช้ในการเลื้อย 
1) การเลื้อยพันแบบพาดพิง เป็นลักษณะการทอดเลื้อยของไม้พุ่มกึ่งเลื้อยที่

ต้นแตกกิ่งก้านยาว แล้วเอนไปพาดพิงกับสิ่งพยุง เช่น โนรา เฟื่องฟ้า และสายหยุด 
2) การเลื้อยแบบขัดสาน เมื่อใดที่ไม้เลื้อยไม่มีสิ่งพยุงมารองรัย ธรรมชาติก็

จะพาล าต้นของไม้เลื้อยให้เกี่ยวพันกันเองเพื่อพยุงตัวเองขึ้นรับแสง เช่น เล็บมือนาง 
3) การเลื้อยพันเกาะยึดเกี่ยว โดยอาศัยอวัยวะมากมายให้การยึดเกาะ มี

หลายลักษณะด้วยกัน  
2.1.2.4 ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อย ความหนาแน่นของพุ่มใบจะมากหรือน้อย

อาจพิจารณาจากอัตราส่วนของความทึบและความโปร่งแสงของพุ่มใบ โดยความทึบหมายถึง ส่วนที่
เป็นใบ กิ่งก้าน และส่วนประกอบอื่นๆ ของพุ่มใบ ส่วนความโปร่งแสง หมายถึง พื้นที่ระหว่างใบและ
กิ่งก้านที่เราสามารถมองผ่านไปเห็นท้องฟ้าหรือพ้ืนที่ด้านหลังได ้ 

http://viagemmundoafora.com/


8 
 

2.2 นิยามศัพท์ 
2.2.1 ผนังสีเขียว (Green Wall) 
       ผนังสีเขียว หรือที่เรียกกันว่า Green Wall หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวน

สมัยใหม่ที่นิยมจัดตามตามคอนโด อพาร์ตเมนต์ เพราะชีวิตในเมืองมีพื้นที่จ ากัดโดยเฉพาะคอนโด 
เนื่องด้วยพื้นที่มีจ านวนจ ากัด แต่ด้วยวิธีการออกแบบการจัดสวนที่ใช้พื้นที่ติดผนังในแนวตั้ง เพื่อ
ประหยัดพื้นที่ทางราบให้กับพื้นที่อยู่อาศัย อีกทั้งสวนแนวตั้งนี้ยังช่วยให้บ้านหรือห้องนั้นเย็นขึ้น ช่วย
เพิ่มความชื้นในอากาศ และหากอยู่ภายนอกอาคาร แผงสวนเหล่านี้ยังเป็นส่วนที่ช่วยกรองแสงแดด
ไม่ให้โดนกับผนังบ้านโดยตรงด้วย โดยการจัดสวนแนวตั้งนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง 
การจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวตึกอาคารแล้ว ยังช่วยลดความร้อน
ให้แก่ตัวผนังอาคาร และช่วยกรองอากาศให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยท าหน้าที่เสมือนตัว
กรองเสียงรบกวนต่างๆ ได้อีกด้วย (ปลูกสวนแนวตั้ง 6 วิธีง่ายๆ ให้มีรสนิยม นันณภัทร ปัญญาเชาว์
โรจน์ สืบค้นจาก http://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวตั้ง6ขั้นตอนง่ายๆให้มีรสนิยม) 

2.2.2 อาคาร 
       ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างเช่นอาคารชุดหรือที่เรียกกันว่า 
“คอนโด” ส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของอาคารชุด หรือคอนโดนั้น เมื่อพิจารณาใน
มุมทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะพบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายในระดับของพระราชบัญญัติไปจนถึงกฎหมายในระดับของกฎกระทรวง ดังนั้นผู้ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม ควรให้ความใส่
ใจศึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายในทุกขั้นตอน เพราะ
มิฉะนั้นแล้วหากด าเนินการก่อสร้างไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ
และอาจส่งผลต่อลูกค้าผู้เข้าพักอาศัยท าให้ไม่สามารถเข้าพักอาศัยรวมทั้งใช้ประโยชน์จากอาคารได้ไป
จนถึงปัญหาในเรื่องมาตรฐานของความปลอดภัย   

       “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูง
ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

       “อาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เมื่อพิจารณานิยามความหมาย
ของ “คอนโด” หรือ “อาคารชุด” ตามกฎหมายแล้วพบว่า คอนโดหมายถึงอาคารประเภทใด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งไม่ได้บัญญัติความหมายของอาคารชุดไว้โดยตรงเหมือนดังเช่น
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของคอนโดในปัจจุบันที่มีการก่อสร้าง 
จะอยู่ในความหมายที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งสรุปได้ว่าคอนโดที่มีการก่อสร้างในปัจจุบันได้แก่
อาคาร 2 ประเภทด้วยกัน คือ  
                  ประเภทที่ 1 ในกรณีที่คอนโดมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 23 เมตร และมีพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร จะเปน็ “อาคารขนาดใหญ่” ที่จะต้องถูกควบคุม

http://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวตั้ง6ขั้นตอนง่ายๆให้มีรสนิยม
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โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 55 โดยทั่วไปจะเรียกคอนโดที่สร้างโดยมีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น หรือต่ ากว่า 23 
เมตรนี้ว่า คอนโด “Low Rise” 
                  ประเภทที่ 2 เป็นกรณีของคอนโดที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะเป็น “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร
ขึ้นไป จะเป็น “อาคารสูง” ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกอาคารประเภทนี้ว่าอาคาร “High Rise” โดยอาคาร
ประเภทนี้จะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายเฉพาะซึ่งก็คือกฎกระทรวงฉบับที่  33 (กฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, ฉบับที่ 33 2535 : 19) 

       ส าหรับในงานวิจัยนี้จะท าการปลูกในบริเวณดาดาฟ้าชั้น 6 ของอาคาร 70 ปี เกษตร
ปทุมธาน ีและท าการวัดอุณหภูมิและแสงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอแนะในการปลูกบนอาคารสูง 

2.2.3 ประเภทของไม้เลื้อย 
        ไม้เลื้อยเป็นพืชที่ไม่สามารถทรงตัวได้โดยล าพัง จึงมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุง
เป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้ล าต้นเจริญอยู่ได้ ธรรมชาติให้คุณสมบัติที่มีอวัยวะพิเศษช่วยในการเลื้อยเกาะ
และปรับตัวทอดยอด เพื่อรับแสง ไม่ตีบตันหนทางเจริญเติบโต จึงท าให้มีจ านวนชนิดของไม้เลื้อยใน
ธรรมชาติมากกว่าไม้ประเภทอื่น นอกจากดอกและใบที่สวยงามตามชนิดและพันธุ์แล้ว เถาหรือล าต้น
ของไม้เลื้อยที่ทอดตัวอย่างอ่อนช้อย ยังช่วยลดความแข็งกระด้างเมื่อน ามาปลูกตกแต่งให้เลื้อยห้อย
หรือย้อยเป็นพวงตามรั้วและก าแพงบ้าน นิยมน ามาปลูกประดับซุ้มและดัดปรับตามรูปทรงที่ก าหนด 
ให้เราได้อาศัยใบที่แน่นทึบเป็นรม่เงาช่วยพรางแสงอาทิตย์ร้อนแรงให้ลดลง บดบังสิ่งที่ไม่น่ามอง สร้าง
เสริมความชุ่มชื้นของสภาพแวดล้อมแก่พันธุ์ไม้ประดับบางชนิดในบริเวณโดยรอบ ช่วยดูดซับมลพิษ 
อีกทั้งความอ่อนช้อยของไม้เลื้อยบางชนิดเป็นที่มาของลวดลายในโลกของงานศิลปะ ไม้ เลื้อยนานา
พันธุ์มีลักษณะการเลื้อยและการยึดเกาะที่ต่างกัน หากสังเกตให้ดีจะพบว่ามี 3 ลักษณะคือ 

     2.2.3.1 การเลื้อยพันแบบพาดพิง เป็นลักษณะการทอดเลื้อยของไม้พุ่มกึ่งเลื้อยที่ต้นแตก
กิ่งก้านยาว แล้วเอนไปพาดพิงกับสิ่งพยุง เช่น โนรา เฟื่องฟ้า และสายหยุด 
        2.2.3.2 การเลื้อยแบบขัดสาน เมื่อใดที่ไม้เลื้อยไม่มีสิ่งพยุงมารองรัย ธรรมชาติก็จะพาล า
ต้นของไม้เลื้อยให้เกี่ยวพันกันเองเพ่ือพยุงตัวเองขึ้นรับแสง เช่น เล็บมือนาง 

     2.2.3.3 การเลื้อยพันเกาะยึดเกี่ยว โดยอาศัยอวัยวะมากมายให้การยึดเกาะ มีหลาย
ลักษณะด้วยกัน ได้แก ่  

                 1) ยอดเลื้อยพันสิ่งพยุง เช่น อัญชัน สร้อยอินทนิล และพวงแสด  
                 2) ใช้รากพิเศษ ที่อยู่ตามล าต้นและข้อปล้อง ซึ่งเป็นรากเส้นเล็กๆ ออกเป็น

แผงสามารถเกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เช่น พลูด่าง นมต าเรีย มธุรดา และตีนตุ๊กแก  
           3) มือพัน คือ รยางค์ที่เปลี่ยนรูปมาจากใบพบตามชอกใบและปลายยอด เป็น

เส้นเล็ก ยาว ปลายม้วนงอ เพื่อเลื้อยพันสิ่งพยุง เช่น เสาวรส และม่วงมณีรัตน์ปุ่มยึด วิวัฒนาการมา
จากมือพันหรือรากพิเศษเมื่อต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบทึบ เช่น ผนังหรือก าแพง  

            4) ปลายของมือพันหรือรากพิเศษจะมีปุ่มเพื่อยึดเถาให้ติดอยู่กับผนัง ได้แก่ เถาองุ่น  
           5) ตะขอเกี่ยวสิ่งพยุง มีวิวัฒนาการมาจากก้านช่อดอก ลักษณะปลายแหลมคม 

ปลายโค้งงอ เกาะเกี่ยวกับสิ่งพยุงหรือพันตัวเอง เช่น กุหลาบเลื้อย และคัดเค้า  
           6) ปลายใบเปลี่ยนเป็นมือจับ ปลายใบจะยืดเป็นเส้นยายม้วนงอเพื่อยึดสิ่งพยุง 

เช่นดองดึง หม้อข้าว - หม้อแกงลิง และหวายลิงก้านใบ โดยธรรมชาติให้ก้านใบที่ยาวและบิดโค้งงอ
เพื่อเกาะสิ่งพยุงหรือเกี่ยวพันตัวเอง เช่น พวงแก้วกุดั่น พวงแก้วมณี และมะเขือเครือ เป็นต้น 
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เสน่ห์ของไม้เลื้อยนั้น นอกจากจะอยู่ที่ลีลาอันอ่อนช้อยแล้ว รูปทรงของดอกไม้ส่วนมากจะ
เป็นช่อหรือพวง บางชนิดสวยงามทั้งใบ ดอก และมีกลิ่นหอมควบคู่กันไป เช่นมะลิวัลย์ สายหยุด และ
ไม้เลื้อยตระกูลพวงทั้งหลาย ได้แก่ พวงโกเมน พวงทองเครือ พวงหยก พวงแสด พวงคราม พวงเงิน 
และพวงประดิษฐ์ เป็นต้น  
 
2.3 ความหมายและประเภทของสวนแนวตั้ง 

“สวนแนวตั้ง” หรือ Vertical Garden ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทย 
ส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน รวมไปถึงอาคารโรงแรม ศูนย์การค้าและ
อาคารอื่นๆ หลังจากที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ฝรั่งเศส และประเทศแถบเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่นมาก่อนแล้ว เหตุผลที่ท าให้ผู้คนหันมา
สนใจเรื่อง “สวนแนวตั้ง” อาจมีอยู่หลายประการแตกต่างกันออกไป แต่หนึ่งในเหตุผลเหล่านั้น เชื่อ
แน่ว่าต้องเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เพราะทราบกันดีว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และกรอง ฝุ่นละออง ควันพิษ ท าให้คุณภาพอากาศดีขึ้น การ
เลือกใช้สวนแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่บ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารต่างๆ ท าให้ข้อจ ากัดของการมี
สวนสวยภายในบ้านหายไป ทั้งยังช่วยให้ทุกตารางเมตรของบ้านใช้ ประโยชน์ได้สูงสุด ผู้อยู่อาศัยรู้สึก
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยในวิถี  สีเขียวได้เป็นอย่างดี เพราะการปลูก
ต้นไม้ แม้เพียงแค่ต้นเดียวก็ท าให้โลกได้ประโยชน์อนันต์ (สุรพล ด ารงกิตติกุล, 2553) 

ปัจจุบันนี้แนวทางในการออกแบบตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือร้านค้าต่างๆ เริ่มมี
การน าธรรมชาติหรือต้นไม้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในงานมากขึ้น หนึ่งในแนวทางนั้นคือ การใช้ 
Vertical Garden หรือสวนแนวตั้ง อาจมีความหมายที่กว้างและมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวแต่โดยรวมแล้ว
อาจกล่าวได้ว่า สวนแนวตั้งคือการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้และวัสดุธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะในมิติ
แนวดิ่ง อาจจะหมายถึงสถานที่ซึ่งเป็นโครงสร้างถาวรที่มีอยู่เดิมแล้วอันได้แก่ ก าแพง เสา ผนังตึก 
หรืออาจหมายถึงวัสดุโครงสร้างที่มีการสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดสวนแนวตั้ง (เอกราช 
ลักษณสัมฤทธิ์, 2559) สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ 

2.3.1 Green Facades คือ เป็นระบบผนังสีเขียวที่พืชปีนขึ้นหรือพืชที่เรียงซ้อนกัน Green 
facades สามารถยืดตัวอยู่กับผนังที่มีอยู่หรือสร้างเป็นโครงสร้างแบบอิสระเช่นรั้วหรือเสา แบ่งเป็น 2 
ระบบที่ใช้กัน ได้แก่ ระบบที่ ใช้แผงกั้นไม้แบบกั้น (Modular Trellis Panel), ระบบกริด (grid 
system) และระบบเชือกลวด (Wire Net)        

        2.3.1.1 แผงกั้นไม้แบบกั้น (Modular Trellis Panel) Building Block ของระบบโมดู
ลาร์นี้เป็นแผ่นน้ าหนักและแผงสามมิติที่แข็งและมีน้ าหนักเบาซึ่งท าจากลวดเหล็กชุบสังกะสีและลวด
เชื่อมที่เคลือบด้วยผงซึ่งรองรับพืชที่มีทั้งหน้าปัดและความลึกของแผง ระบบนี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อยึดซุ้มสีเขียวออกจากพื้นผิวผนังเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกติดกับอาคาร รูปร่างและเส้นโค้งที่ท าจาก
เหล็กกล้าที่น ากลับมาใช้ใหม่และสามารถรีไซเคิลได้ เนื่องจากแผ่นยึดแข็งจึงสามารถใช้งานได้ระหว่าง
โครงสร้างและสามารถใช้ส าหรับผนังสีเขียวแบบอิสระ 
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เป็นการออกแบบไม้กั้นระหว่างกันเว้น และเว้นที่ไว้ส าหรับให้พืชนั้นสามารถเลื้อยผ่านได ้

 
ภาพที่ 2.3 แผงกั้นไม้แบบกั้น (Modular Trellis Panel) 
ที่มา : http://www.intechopen.com 
 
         2.3.1.2 ระบบกริดและระบบสายเชือก (Grid and wire - rope net systems) โดย
ใช้สายเคเบิล ออกแบบมาเพื่อรองรับในส่วนของการเติบโตของพืชที่ปีนขึ้นไป โดยเฉพาะต้นและใบที่
หนาแน่น ส่วนลวดตาข่ายมักใช้เพื่อรองรับพืชที่โตช้ากว่า ทั้งสองระบบใช้สายเคเบิ้ลเหล็กแรงดึงสูง
และอุปกรณ์เสริม ขนาดและรูปแบบต่างๆสามารถใช้งานได้เนื่องจากเส้นลวดแนวตั้งและแนวนอนมี
ความยืดหยุ่นและจะเชื่อมต่อผ่านตัวหนีบเพื่อยึดโครงสร้างของเส้นลวดไว้ (Ozgur Burhan Timur 
and Elif Karaca, 2013 : 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แผงระบบกริดและระบบสายเชือก 
ที่มา : http://www.intechopen.com 
  

2.3.2 Living Walls หรือเรียกว่า Vertical Gardens คือ ระบบผนังของผนังประกอบไปด้วย 
แผงติดตั้งพืช ส่วนตั้งต้น หรือแผงวางแนวตั้งหรือผ้าที่ติดตั้งส าหรับปลูกพืช ระบบนี้สามารถท ามาจาก
พลาสติก ผ้าสังเคราะห ์
 2.3.2.1 ผนังไม้เลื้อย ใช้วิธีปลูกพรรณไม้ลงดินในกระบะหรือกระถาง แล้วปล่อยให้
ต้นเติบโต ทอดเลื้อยไปตามผนังหรือโครงสร้างเพื่อยึดเกาะ เช่น โครงเหล็ก โครงไม้ ลวดสะลิง หรือ
เชือกไนลอน วัสดุปลูก ดินร่วนผสมใบไม้ผุ กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว พรรณไม้ ควรเลือกไม้เลื้อย
ตามปริมาณแสงที่บริเวณนั้นได้รับ อาจเป็นไม้เลื้อยประดับ เช่น สร้อยอินทนิล เหลืองชัชวาล 

http://www.intechopen.com/
http://www.intechopen.com/
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พวงชมพู มอร์นิ่งกลอรี่ ไอวี่ หรือเลือกพืชสมุนไพร เช่น ดีปลี รางจืด หรืออาจปลูกไม้ผลที่ทอดเลื้อย 
เช่น องุ่น เสาวรส เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ภาพตัดโครงสร้างผนังไม้เลื้อย 
ที่มา : http://book.baanlaesuan.com 

 
2.3.2.2 ผนังผ้า ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 อย่าง คือ โครงเหล็ก ส าหรับรับ

น้ าหนักของสวนแนวตั้งทั้งหมด แผ่นพีวีซียึดกับโครงเหล็กท าหน้าที่เป็นชั้นกันน้ า และถุงผ้าท าหน้าที่
แทนภาชนะปลูกอาจท าจากวัสดุพอลิอาไมด์ (polyamide) หรือผ้าใยสังเคราะห์ที่นิยมใช้กันมาก
คือ จีโอเท็กซ์ไทล์ เพราะทนทาน ดูดซับน้ าและสารละลายได้ดี รากพืชสามารถยึดเกาะได้ แล้วใช้ลวด
เย็บยึดติดกับผนัง เว้นระยะของถุงผ้าเพื่อระบายอากาศเป็นช่วงๆ แล้วเดินระบบน้ าหยดไปตาม
โครงสร้างเพื่อให้น้ าและสารอาหาร วัสดุปลูก กาบมะพร้าวสับละเอียด ใยมะพร้าว ใยปาล์ม สแฟกนัมมอสส์ 
เวอร์มิคูไลท์ พรรณไม้เลือกใช้ตามปริมาณแสงแดดที่ได้รับ เน้นไม้โตช้าและดูแลรักษาง่าย ถ้าปลูก
พรรณไม้ที่โตเร็วต้องหมั่นตัดแต่งสม่ าเสมอเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.6 ภาพตัดโครงสร้างผนังผ้า 
ที่มา : http://book.baanlaesuan.com 
 
 

http://book.baanlaesuan.com/
http://book.baanlaesuan.com/
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 2.3.2.3 บล็อกปลูกต้นไม้ เป็นบล็อกคอนกรีตหรือดินเผา มีช่องใส่ต้นไม้และเจาะรู
ระบายให้น้ าไหลผ่านลงมา เดินระบบน้ าหยดให้ผ่านแต่ละบล็อกตามระยะที่เหมาะสม รูปแบบนี้
เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างให้ยึดบล็อก วัสดุปลูก ดินร่วนผสมใบไม้ผุ กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว 
พรรณไม้ เลือกใช้ตามปริมาณแสงที่ได้รับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 ภาพตัดโครงสร้างบล็อกปลูกต้นไม้ 
ที่มา : http://book.baanlaesuan.com 
 

2.3.2.4 แผ่นผนังเขียว ใช้แผ่นหรือถาดพลาสติก หรือโลหะที่มีน้ าหนักเบายึดกับ
โครงเหล็ก โดยแบ่งเป็นช่องๆ เพื่อบรรจุพรรณไม้ เหมาะกับการปลูกพืชขนาดเล็กเนื่องจากมีพื้นที่
บรรจุวัสดุปลูกน้อย วัสดุปลูก ใช้วัสดุปลูกทดแทนดินน้ าหนักเบา เช่น ขุยมะพร้าว ใยมะพร้าว ใยปาล์ม 
พีตมอสส์ สแฟกนัมมอสส์ เวอร์มิคูไลท์ เพอร์ไลท์ พรรณไม้ ควรเลือกพรรณไม้ที่มีระบบรากตื้น 
เนื่องจากระบบนี้มีพื้นที่ใส่วัสดุปลูกน้อย พวกไม้คลุมดินขนาดเล็ก เช่น หนวดปลาดุก หูเสือ หูเสือด่าง 
ริบบิ้นเขียว ผักเป็ดเขียว ผักเป็ดแดง ก้ามปูหลุด หัวใจสีแดง หรือพืชอวบน้ า เช่น กุหลาบหิน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.8 ภาพตัดโครงสร้างแผ่นผนังสีเขียว 
ที่มา : http://book.baanlaesuan.com 

http://book.baanlaesuan.com/
http://book.baanlaesuan.com/
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2.3.2.5 กระถางแขวน โดยออกแบบโครงเหล็กเป็นช่องส าหรับใส่กระถางให้เอียง
ซ้อนกันในแนวตั้ง นิยมใช้กระถางพลาสติกที่มีรูระบายน้ า เพราะมีน้ าหนักเบา ข้อดีของสวนแนวตั้ง
ประเภทนี้คือ สามารถเปลี่ยนกระถางได้ตามต้องการ อาจใช้ไม้กระถางเปล่าขนาด 8 นิ้วเป็นฐาน แล้ว
ใช้ไม้กระถางขนาด 6 นิ้วซ้อนขึ้นไป วัสดุปลูก ควรเลือกวัสดุปลูกที่ร่วนซุยและมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ 
เพื่อให้พืชเติบโตได้ดีในภาชนะจ ากัด พรรณไม้ ควรเป็นชนิดที่ทอดเลื้อยหรือห้อยลงเป็นระย้า เพื่อบด
บังกระถางและโครงสร้างเหล็ก เช่น พรมก ามะหยี่ ลิปสลิด ปะการัง เดปด่าง ลิปสติก โบตั๋น 
สะระแหน่ประดับ ผกากรองเลื้อยสีม่วง นอกจากรูปแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังสร้างสวนแนวตั้ง
เลียนแบบธรรมชาติโดยปลูกพืชแทรกผนังอิฐหรือหินสร้างเป็นผนังเขียวปกคลมุ ด้วยมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ต 
แต่ต้องมีความชื้นในอากาศสูง และได้รับแสงแดดครึ่งวันเช้าถึงร่มร าไร โดยเลือกพืชที่มีระบบรากตื้น 
ปลูกแทรกระหว่างซอกหินหรืออิฐ เช่น เฟิน บีโกเนีย พรมก ามะหยี่ พรมออสเตรเลีย แอฟริกันไวโอเลต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.9 ภาพตัดโครงสร้างกระถางแขวน 
ที่มา : http://book.baanlaesuan.com 
  

สวนแนวตั้งแต่ละประเภทต่างก็ให้ความสวยงาม และน าความเขียวสดชื่นมาสู่บริเวณนั้นๆ 
แต่ความใกล้เคียงธรรมชาติของแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความสะดวกในการดูแลรักษาของผู้เป็นเจ้าของบ้าน การดูแลสวนแนวตั้ง
ดูแลไม่ยากการดูแลรักษาสวนแนวตั้งไม่ยุ่งยาก หากท่านเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น เลือกโครงสร้างที่
แข็งแรง เลือกพรรณไม้ให้ตรงกับสภาพแวดล้อมที่ปลูกเลี้ยง หากบริเวณที่ท าสวนแนวตั้งได้รับ
แสงแดดจัดหรืออยู่ส่วนบนสุดของแผงสวน ควรปลูกพรรณไม้ที่ชอบแสงแดดเต็มวัน ทนแล้งได้ หาก
อยู่ในที่ร่มหรืออยู่ด้านล่าง ควรเลือกพรรณไม้ที่ทนร่ม ชอบความชื้นมาก (ส านักพิมพ์บ้านและสวน, 2562) 
 
2.4 ประโยชน์ของสวนแนวตั้ง 
 Vertical Garden การตกแต่งด้วยต้นไม้ในแนวดิ่งลงบนโครงสร้างถาวรอย่าง ก าแพง เสา 
ผนังตึก ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้วิธีนี้กับห้าง ส านักงาน คอนโด หรือบ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่มากพอจะจัดสวน ซึ่ง
นอกจากท าเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างในเมืองและความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน คือ 
 2.4.1 ความสวยงามของพืชเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้อาคารมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 

http://book.baanlaesuan.com/
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 2.4.2 สามารถคลุมมุมมองของผนังธรรมดาหรือที่น่าเกลียด และให้การปกป้องอาคารโดย
การลดความผันผวนของอุณหภูมิของอาคาร 

2.4.3 ระดับเสียงลดลง ดินและพืชที่ใช้ในการท าสวนใน Vertical Gardens มีคุณสมบัติการ
ดูดซึมเสียง ด้วยเหตุน้ันจึงลดการท างานของเสียงที่เกิดขึ้นทั้งในอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง 
          2.4.4 การอนุรักษ์น้ าและการรดน้ าน้อยลงผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของสวนแนวตั้งคือวิธีการ
จัดการน้ า การรดน้ าด้วยระบบแบบหยด มีประสิทธิภาพมากสามารถพัฒนาโดยใช้น้ าเสียถูกรวบรวม
ไว้ที่ด้านล่างของสวนแนวตั้งที่มีการระบายน้ าออกไป หรือสามารถน ามารีไซเคิล และน ากลับมาใส่ใน
สวนได้ 
          2.4.5 ป้องกันฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ลดความเร็วลมและป้องกันไม่ให้ฝุ่น
ละอองเข้ามา นอกจากนี้ยังท าให้อากาศภายในอาคารสะอาดด้วยการดูดซับสารมลพิษเข้าไปในใบและ
ส่งผ่านสารพิษไปยังรากซึ่งกลายเป็นอาหาร 
           2.4.6 ลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจนและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น
ป้องกันฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ลดความเร็วลมและป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามา 
นอกจากนี้ยังท าให้อากาศภายในอาคารสะอาดด้วยการดูดซับสารมลพิษเข้าไปในใบและส่งผ่าน
สารพิษไปยังรากซึ่งกลายเป็นอาหาร 
          2.4.7 ท าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนส าหรับอากาศร้อนและเย็น และประหยัดพลังงาน
ส าหรับอาคาร Green walls ท าให้ที่อยู่อาศัยลดความต้องการเครื่องปรับอากาศ และลดการใช้
พลังงานของอาคารในเมือง 
          2.4.8 พืชไม่มีโรคและศัตรูพืชได้ขณะที่มันเติบโตในสวนแนวตั้ง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง 
          2.4.9 พืชช่วยลดระดับความเครียด สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ สวนแนวตั้งเป็นเหมือน 
ทิวทัศน์ธรรมชาติถือเป็นที่สนใจของผู้ชม นอกจากช่วยลดความเครียด ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของคนได ้
          2.4.10 เพิ่มมูลค่าและสามารถท าก าไรให้กับอาคาร บ้าน หรือส านักงาน พืชเป็นตัวแทนที่มี
ประสิทธิภาพและในการแก้ไขปัญหาการรับรู้ในแง่ลบของพื้นที่ การปรับปรุงอาคารสาธารณะและการ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านภาพเศรษฐกิจและสังคมใ การใช้สวนแนวตั้งจะช่วยเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินด้วยการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับอาคารอย่างมาก การศึกษาในอเมริกาและอังกฤษ
แสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชสีเขียวสามารถเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินได้ 6 - 15% 
          2.4.11 ช่วยฟื้นฟูสถานที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้อยู่รอดได้ตามธรรมชาติ การ
สูญเสียที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งต่อสัตว์ป่าในปัจจุบัน 
          2.4.12 นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาผลกระทบของ Urban Heat Island 
เกาะความร้อนในเขตร้อน (UHI) เป็นพื้นที่เขตร้อนที่อบอุ่นกว่าพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในช่วงบ่าย
และช่วงค่ าในช่วงฤดูหนาว Green Walls เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในการท าความเย็นให้กับเมือง 
Green Walls ท าความเย็นให้กับอาคารและลดผลกระทบเกาะความร้อนและดูดซับความร้อนจ านวน
มากผ่านกระบวนการระเหย (Burhan Timur and Elif Karaca, 2013 : 21) 
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2.5 ความสมบูรณ์ของพืชพรรณที่น าไปพัฒนาเป็นผนังสีเขียว 
2.5.1 การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เลื้อย 
        เกณฑ์ที่มีความส าคัญในระยะเวลาที่ต้องรอให้ไม้เลื้อยสามารถเลื้อยปกคลุมทั่วโครงแผงกัน

แดด ยิ่งอัตราการเจริญเติบโตมากเท่าไรยิ่งท าให้ไม้เลื้อยสามารถเลื้อยยึดเกาะโครงแผงกันแดดได้เร็ว
ขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาการเจริญเติบโตของไม้เลื้อยนั้น จะอาศัยการสังเกตจากตามลักษณะเนื้อไม้  

       ธรรมชาติของไม้เลื้อยไม่สามารถตั้งล าต้นให้ยืนอยู่ได้ ต้องอาศัยไม้ต้นอื่นเพื่อเกาะเกี่ยว
เลื้อยพันให้ได้รับแสงแดด ด้วยเหตุนี้ไม้เลื้อยหรือไม้เถาจึงสร้างล าต้นหรืออวัยวะพิเศษเพื่อใช้พยุงหรือ
ยึดเกาะกับไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุงให้เจริญอยู่ได้ ไม้เลื่อยจึงมีความหลากหลายและมีความแปรผันค่อนข้าง
สูง เพื่อให้สามารถเติบโตอยู่ได้ทุกพื้นที่ ลักษณะส าคัญที่ไม้เลื้อยทุกชนิดต้องมี คือ  
                 2.5.1.1 เติบโตเร็ว โดยเฉพาะในระยะต้นกล้า 
                 2.5.1.2 มีอวัยวะพิเศษช่วยพยุงเลื้อยเกาะให้ดันทรงตัวอยู่ได ้
                 2.5.1.3 สามารถสะสมอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
                 2.5.1.4 กระจายพันธ์ุได้ง่ายโดยอาศัยลมและสัตว์ เช่น ผึ้ง แมลงปีกแข็ง  

      โดยทั่วไปมักพบไม้เถาเลื้อยที่มีเนื้อไม้แข็งในป่าเขตร้อนหรือกึ่งร้อน ส่วนไม้เลื้อยที่มีเนื้อ
ไม้อ่อนและไม่มีเนื้อไม้ เช่น ไม้เลื้อยล้มลุก พบมาในป่าเขตอบอุ่น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ านวนชนิดของ
พืชมีดอก (Angiosperm) ทั่วโลกพบว่า พืชมีดอกกว่า 50% เป็นไม้เลื้อยและไม้รอเลื้อย เพราะ
สามารถปรับตัวได้ดี ทั้งยังผลิดอกออกผลเพื่อแพร่พันธุ์ต่อได้และเป็นอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด 
ด้วยเหตุนี้จึงพบไม้เลื้อยมีจ านวนมากกว่าพรรณไม้ประเภทอื่นๆ และด้วยล าต้นที่โอบเลื้อยไปตามล า
ต้นของไม้ใหญ่ จึงให้ความชุ่มช้ืนและปกป้องไม้ต้นขนาดใหญ่เป็นการตอบแทน 
 2.5.2 ลักษณะของเนื้อไม้ 

        ไม้เลื้อยที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีหลักเกณฑ์หลายอย่างในการจ าแนกตามอายุ แบ่งเป็น 
                  2.5.2.1 ไม้เลื้อยอายุสั้นหรือฤดูเดียว (annual climber) คือ พืชที่งอกจากเมล็ดจน ผลิ
ดอกออกผลและติดเมล็ดในช่วงหนึ่งฤดูหรือหนึ่งปีก็จะตายไป มักเรียกกันว่า “ไม้ล้มลุก” 
                  2.5.2.2 ไม้เลื้อยอายุสองปีหรือสองฤดู (biannual climber) คือ พืชที่มีอายุครบ 
วงจรในสองฤดูปลูกหรือสองปี โดยในฤดูแรกหรือปีแรกจะเจริญเติบโตทางใบ พอฤดูที่สองหรือปีถัดมา
ก็จะผลิดอกออกผลและตายไป 
                  2.5.2.3 ไม้เลื้อยอายุหลายปีหรือหลายฤดู (perennial climber) คือพืชที่มีอายุนาน 
กว่าสองฤดูหรือสองปี หรือมีอายุหลายปี บางชนิดอาจเจริญเติบโตให้ดอกออกผลภายในฤดูเดียวหรือ
ปีเดียว และสามารถผลิดอกออกผลได้ในปีถัดไป การจ าแนกตามลักษณะเนื้อไม้ ได้แก่ 

       ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนและอวบน้ า (herbaceous and succulent climber) เป็นไม้เลื้อยโต
เร็ว ล าต้นเล็กหรือค่อนข้างเล็ก เปลือกต้นสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่ออายุมากขึ้น 

       ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง (woody climber liana) เป็นไม้เลื้อยโตช้า เมื่อโตเต็มที่ล าต้นจะมี
ขนาดใหญ่ เนื้อไม้แข็ง หนา มีวงปี มีแก่นไม้ที่กึ่งกลางล าต้นมีเปลือก สามารถเติบโตผลิดอกออกผล 
และมีชีวิตอยู่ได้หลายปี บริเวณผิวด้านนอกของล าต้นมีเปลือก อาจมีรอยแตกหรือช่องอากาศที่
สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุพืช 

       ไม้รอเลื้อยหรือไม้พุ่มกิ่งเลื้อย (scandent) เป็นไม้เลื้อยที่สามารถเติบโตเป็นไม้พุ่มและ
ทรงตัวอยู่ได้ กิ่งก้านชี้ตั้งขึ้น ไม่ทอดเลื้อยลงดิน แต่เมื่อเติบโตเป็นไม้พุ่มและทรงตัวอยู่ใกล้พืชชนิดอื่น
หรือสิ่งอื่น ก็จะแตกกิ่งก้านยืดยาวพาดเลื้อยสิ่งพยุงหหรือพืชชนิดอื่นได้ ซึ่งหากไม่ตัดแต่งล าต้นก็จะ
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ทอดเลื้อยหรือพาดพันพืชอื่นหรือสิ่งพยุงใกล้เคียงได้ บางชนิดปรับตัวให้ยอดสั้นลง หรือเปลี่ยนใบเป็น
ขอเกี่ยวเพื่อเกาะเกี่ยวไม้ที่อยู่รอบๆ บางครั้งเมื่อต้นยังเล็ก ล าต้นจะเลื้อยพัน โดยมีรากพิเศษเกิดตาม
ข้อ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นไม้เลื้อยเน้ือแข็งที่ชอบร่มซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก และไม้
เลื้อยเนื้อแข็งที่ชอบแสงแดดเป็นจ านวนมาก ในธรรมชาติมักพันอยู่กับต้นไม้ใหญ่  
 2.5.3 อวัยวะที่ใช้ในการเลื้อย การจ าแนกตามลักษณะการเลื้อย แบ่งเป็น 3 ประเภท 
                  2.5.3.1 เลื้อยพันแบบพาดพิง (Leaner) เป็นลักษณะการทอดเลื้อยของไม้รอเลื้อยที่มี
ล าต้นแตกก่ิงก้านยืดยาวแล้วเอนพาดพิงกับสิ่งพยุง เช่น สายหยุด โนรา  
                  2.5.3.2 เลื้อยแบบขัดสาน (weaver) คือ การเลื้อยแบบที่ไม่มีสิ่งพยุงมารองรับ โดยล า
ต้นจะเลื้อยเกี่ยวพันกันเองเพื่อพยุงล าต้นขึ้นรับแสง เช่น เล็บมือนาง  
                  2.5.3.3 เลื้อยพันแบบเกาะยึดเกี่ยวกัน เป็นการเลื้อยที่มีอวัยวะพิเศษช่วยยึดเกาะ ได้แก่               
        1) ยอดเลื้อยพัน (twiner) ใช้ส่วนของยอดหรือล าต้นเลื้อยพันสิ่งพยุง เพื่อ
พยุงต้นในการยึดเกาะเช่น จันทร์กระจ่างฟ้า สร้อยอินทนิล พวงแสด และอัญชัน เป็นต้น โดยการเลื้อย
ในลักษณะนี้ค่อนข้างเหมาะสมกับการติดตั้งกับโครงไม้เลื้อย เพราะเป็นการเลื้อยพันในแนวดิ่ง แล้ว
ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา กระจายทั่วแผงโครงไม้เลื้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ลักษณะการเลื้อยแบบยอดเลื้อยพัน (twiner) 
ที่มา : http://www.canbr.gov.au 
 
                             2) มือพัน (tendril) เป็นรยางค์ที่เปลี่ยนรูปมาจากใบ (leaf tendril) เกิดตาม
ซอกใบและปลายยอด ลักษณะเป็นเส้นเล็กยาว ปลายม้วนงอ ใช้เกาะเลื้อยหรือพันสิ่งพยุงเช่น ต าลึง 
หรือเป็นรยางค์ที่เปลี่ยนรูปมาจากส่วนของหูใบ กิ่งก้านใบ เช่น พวงแก้งกุดั่นและปลายใบ เช่น ดองดึง 
นอกจากนี้อาจเกิดจากล าต้นที่ดัดแปลงไปเป็นมือเกาะส าหรับพันหลัก (stem tendril) ลักษณะเป็น
เส้นบิดเกลียวคล้ายลวดสปริง เช่น เสาวรส มะระขี้นก เป็นต้น 

 
 

http://www.canbr.gov.au/
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ภาพที่ 2.11 ลักษณะการเลื้อยแบบมือพัน (tendril) 
ที่มา : http://www.asba-art.org 
 
                           3) หนาม (stem thorn, stem spine) คือล าต้นที่เปลี่ยนรูปเป็นหนามหรือ
ขอเกี่ยวอยู่ตามข้อและโคนก้านใบ ปลายใบค่อนข้างแหลม และอาจโค้งงอเล็กน้อย เพื่อใช้เกาะเกี่ยว
ต้นหรือสิ่งพยุงหรือพันเกี่ยวตัวเองให้สามารถไต่ขึ้นที่สูง และป้องกันอันตรายได้ เช่น กุหลาบเลื้อย 
คัดเค้า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 ลักษณะการเลื้อยแบบหนาม (stem thorn, stem spine) 
ที่มา : http://en.wikisource.org 

 
                           4) รากพิเศษ (adventitious root, climbing root) ที่อยู่ตามล าต้นและข้อ
ปล้อง ซึ่งเป็นรากเส้นเล็กๆ ออกเป็นแผงสามารถเกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เช่น พลูด่าง นมต าเลีย มธุรดา 
และตีนตุ๊กตา เป็นต้น โดยเป็นลักษณะการเลื้อยตามผนังทึบ หรือเลื้อยบนโครงแผงไม้เลื้อยที่มีความถี่
มาก โดยฝังรากยึดเกาะกับผนังไว้ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมกับแผงไม้เลื้อยที่เตรียมไว้ 
 
 

http://www.asba-art.org/
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ภาพที่ 2.13 ลักษณะการเลื้อยแบบรากพิเศษ (adventitious root, climbing root) 
ที่มา : http://www.thefreedictionary.com/adventitious+root 
 
                           5) ปุ่มยึด (sticker) มีวิวัฒนาการมาจากมือพันหรือรากพิเศษ ตัวต้นทอดเลื้อย
ไปตามพื้นผิวผนังที่มีความทึบ ส่วนปลายของมือพันหรือรากพิเศษจะมีปุมยึดให้เถาติดอยุ่กับผนัง เช่น 
เถาองุ่น เถาคันขาว เถาคันแดง เป็นต้น โดยการเลื้อยในลักษณะนี้ ไม่ค่อยเหมาะสมกับการติดตั้งกับ
แผงไม้เลื้อยที่เตรียมไว้ เพราะเป็นการเลื้อยแบบพาดพิงกับผนังแล้วฝังปุ่มยึดกับผนัง หรือถ้าให้เลื้อย
บนโครงตาข่ายจะต้องเป็นโครงตาข่ายที่มีความถี่มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14 ลักษณะการเลื้อยแบบปุ่มยึด 
ที่มา : http://laidbackgardener.blog 

 
                           6) ตะขอ (hook) มีวิวัฒนาการมาจากก้านช่อดอก ลักษณะคล้ายหนามแต่มีขนาด
ใหญ่ ยาวและโค้งงอมากกว่า ใช้เกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เช่น การเวก กระดังงาจีน เป็นต้น  

 
 
 
 
 

http://www.thefreedictionary.com/adventitious+root
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ภาพที่ 2.15 ลักษณะการเลื้อยแบบตะขอ (hook) 
ที่มา : http://www.bloggang.com 
 

2.6.4 ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อย 
ความหนาแน่นของพุ่มใบจะมากหรือน้อยอาจพิจารณาจากอัตราส่วนของความทึบและความ

โปร่งแสงของพุ่มใบ โดยความทึบหมายถึง ส่วนที่เป็นใบ กิ่งก้าน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของพุ่มใบ 
ส่วนความโปร่งแสง หมายถึง พื้นที่ระหว่างใบและกิ่งก้านที่เราสามารถมองผ่านไปเห็นท้องฟ้าหรือ
พื้นที่ด้านหลังได้ (อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ, 2554 : 58) 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยและสิ่งพิม
ต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในด้านการทดลอง พบงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

ประโยชน์ของผนังสีเขียว (Green Wall) หรือสวนแนวตั้ง Burhan Timur and Elif Karaca 
(2013) ได้ศึกษาพบว่า ผนังสีเขียวสามารถให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทางนิเวศวิทยารวมทั้งคุณค่า
ทางสุนทรียะ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของอาคาร เช่น ความสวยงามของพืชเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส าคัญที่ท าให้อาคารมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น สามารถคลุมมุมมองของผนังธรรมดาหรือที่น่าเกลียด
หรือไม่น่ามอง และให้การปกป้องอาคารโดยการลดความผันผวนของอุณหภูมิของอาคาร ระดับเสียง
ลดลง ดินและพืชที่ใช้ในการท าสวนใน Vertical Gardens มีคุณสมบัติการดูดซึมเสียง ด้วยเหตุนั้นจึง
ลดการท างานของเสียงที่เกิดขึ้นทั้งในอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง การอนุรักษ์น้ าและการรดน้ าน้อยลง
ผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของสวนแนวตั้งคือวิธีการจัดการน้ า การรดน้ าด้วยระบบแบบหยด มี
ประสิทธิภาพมากสามารถพัฒนาโดยใช้น้ าเสียถูกรวบรวมไว้ที่ด้านล่างของสวนแนวตั้งที่มีการระบาย
น้ าออกไป หรือสามารถน ามารีไซเคิล และน ากลับมาใส่ในสวนได้ การป้องกันฝุ่นละอองและจุลินทรีย์
ที่เป็นอันตราย ลดความเร็วลมและป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามา นอกจากนี้ยังท าให้อากาศภายใน
อาคารสะอาดด้วยการดูดซับสารมลพิษเข้าไปในใบและส่งผ่านสารพิษไปยังรากซึ่งกลายเป็นอาหารลด
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจนและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นป้องกันฝุ่นละอองและ
จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ลดความเร็วลมและป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามา นอกจากนี้ยังท าให้อากาศ
ภายในอาคารสะอาดด้วยการดูดซับสารมลพิษเข้าไปในใบและส่งผ่านสารพิษไปยังรากซึ่งกลายเป็น
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อาหาร การท าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนส าหรับอากาศร้อนและเย็น และประหยัดพลังงานส าหรับ
อาคาร Green Walls ท าให้ที่อยู่อาศัยลดความต้องการเครื่องปรับอากาศ และลดการใช้พลังงานของ
อาคารในเมือง พืชไม่มีโรคและศัตรูพืชได้ขณะที่มันเติบโตในสวนแนวตั้ง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง พืชช่วยลดระดับความเครียด สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ สวนแนวตั้ง
เป็นเหมือน ทิวทัศน์ธรรมชาติถือเป็นที่สนใจของผู้ชม นอกจากช่วยลดความเครียด ยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของคนได้ การเพิ่มมูลค่าและสามารถท าก าไรให้กับอาคาร บ้าน หรือ
ส านักงาน พืชเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพและในการแก้ไขปัญหาการรับรู้ในแง่ลบของพื้นที่ การ
ปรับปรุงอาคารสาธารณะและการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านภาพเศรษฐกิจและสังคมใ การ
ใช้สวนแนวตั้งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินด้วยการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับอาคารอย่างมาก 
การศึกษาในอเมริกาและอังกฤษแสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชสีเขียวสามารถเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินได้  
6-15% การช่วยฟื้นฟูสถานที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้อยู่รอดได้ตามธรรมชาติ การสูญเสีย
ที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งต่อสัตว์ป่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วย
บรรเทาผลกระทบของ Urban Heat Island เกาะความร้อนในเขตร้อน (UHI) เป็นพื้นที่เขตร้อนที่
อบอุ่นกว่าพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายและช่วงค่ าในช่วงฤดูหนาว Green Walls เป็นวิธีที่นิยม
มากที่สุดในการท าความเย็นให้กับเมือง Green Walls ท าความเย็นให้กับอาคารและลดผลกระทบ
เกาะความร้อนและดูดซับความร้อนจ านวนมากผ่านกระบวนการระเหย 

การศึกษาด้านการระบายความร้อน (Rayner et al 2010, Cheng et al 2010; Jim & 
Hongming, 2011) การประหยัดพลังงานของอาคารสีเขียวในเขตเมือง ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นเมือง
อาคารที่ติดถนนในเขตเมืองมักมีความรุนแรงของรังสีความร้อนมากและ เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจาก
ลมและอุณหภูมิที่สูงมาก มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียวในปัจจุบันยังไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีนิเวศวิทยา สรีรวิทยาและกลไกการปีนของไม้เลื้อยในสภาพบนผนังสีเขียว  มีงานการวิจัย
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของพืชที่จะช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ในเมืองน้อย โดยเป็นพืชพื้นถิ่นและไม่
เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาการออกแบบกระบะเพื่อการเพาะเลี้ยงไม้เลื้อย โดยเฉพาะ
ต่อสมรรถนะทางความร้อน 

งานวิจัยศึกษา bio-facade ที่ปลูกพืชบนผนัง Atikah Fukaihah Amir (2011)  โดยน าพืช
ตระกูลถั่วที่ให้ผลกินได้ และสร้างให้เกิดมูลค่าด้านความสวยงามได้ด้วย พืชที่น ามา 4 ชนิดที่เกิดใน
ประเทศมาเลเซีย มาท าการปลูกและติดตั้งบน bio-facade มีการทดลองกับทั้ง 4 ชนิดบนผนังอาคาร
ได้แก่ ต้นถั่วลันเตา Pisum sativum (Sweet pea) ต้นถั่วฟักยาว Vigna unguiculata sesquipedalis 
(Long bean) ต้นถั่วพลู Psophocarpus tetrogonobulus (Winged bean) และต้นถั่วแดง Phaseolus 
vulgaris (Kidney bean) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต โดยพบว่าทั้ง 4 ชนิดมี
ประสิทธิภาพในการน ามาใช้ท า bio-facade ได ้

ประสิทธิผลในการลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยใช้ไม้เลื้อย (อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ , 
2554) ได้ศึกษาพบว่า การน าแผงกันแดดไม้เลื้อยไปประยุกต์ใช้กับอาคารนั้น ต้องพิจารณาเรื่องความ
หนาแน่นของพุ่มใบเป็นหลัก ยิ่งความหนาแน่นของพุ่มใบมาก จะส่งผลท าให้อุณภูมิภายในอาคาร
ลดลง 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย (องอาจ ถาพรภาษี, 
2559 : 42) ได้ศึกษาพบว่า ต้นสร้อยอินทนิลมีการดักจับฝุ่นละอองได้มากที่สุดถึงร้อยละ 63.57 
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ในขณะที่การเจริญเติบโตของพืชมีการปกคลุมของใบเพียงร้อยละ 43.85 เนื่องจากมีขนาดของพื้นที่
ใบที่ใหญ่ ผิวใบมีความสาก มีขนปกคลุม ท าให้เกิดแรงเสียดทานมาก ท าให้มีการดักจับฝุ่นละอองได้ดี 
ส่วนต้นต าลึงและต้นจันทน์กระจ่างฟ้า มีความสามารถในการดักจับฝุ่น โดยมีปริมาณร้อยละของการ
ดักจับฝุ่นร้อยละ 57.89 และ 66.27 ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับร้อยละของพื้นที่ใบปกคลุมร้อยละ 
54.12 และ 60.76 ตามล าดับ ด้วยลักษณะของใบและดอกที่แตกต่างกัน  ข้อสังเกตที่ยืนยัน
ความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองของพืชพรรณไม้เลื้อยอีกประการหนึ่ง นั้นพบว่าหลังจากการ
ทดลองเมื่อฝุ่นไปเกาะที่ใบพืชแล้ว เมื่อมีการรดน้ าให้กับพืชพบว่า ฝุ่นที่ไปเกาะตามใบจะถูกชะล้างไป
ด้วยเช่นกันการประยุกต์ใช้งานไม้เลื้อยที่มีใบสาก นอกเหนือจากสร้อยอินทนิลแล้วยังมี เล็บมือนาง ใบ
ระบาด ซึ่งอาจน ามาใช้ได้เช่นกัน แผงกรองฝุ่นไม้เลื้อยนี้สามารถน ามาใช้ในส่วนของช่องเปิดอาคาร
ด้านที่อยู่ริมถนนในทิศใต้ หรือบริเวณที่มีลมพัดน าฝุ่นเข้าอาคาร โดยอาจท าเป็นลักษณะของบาน
เลื่อนเพื่อให้เปิดปิดได้ ช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มุ้งลวดไม่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้อาจน าไปใช้
บริเวณรั้วบ้านที่ตั้งติดถนน รั้วโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะช่วยกรองฝุ่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
ความสวยงามให้กับอาคาร เพ่ิมออกซิเจน และคืนพื้นที่สีเขียวให้เขตเมือง 

ประสิทธิภาพของผนังไม้เลื้อยในการลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร (วิชัย เหล่าพาณิชย์กุล, 
อวิรุฑ ศรีสุธาพรรณ, 2560 : 17) ได้ศึกษาพบว่า การใช้ผนังไม้เลื้อยนับเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ทางเลือกที่เหมาะสมทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้งานร่วมกับการระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติได้ 
นอกจากนี้การใช้ผนังไม้เลื้อยซึ่งเป็นพืชพรรณธรรมชาติแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์ ยังเป็นการช่วยลด
พื้นที่ดูดซับความร้อนของเมือง ลดอุณหภูมิของเมืองลง ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มก๊าซ
ออกซิเจน และช่วยปรับระบบของธรรมชาติให้เข้าสู่ความสมดุล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา
เกาะความร้อน (Urban heat island) และภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน 

การจัดสวนแนวตั้ ง เพื่อลดความร้อนในอาคาร ( งานวิจัยการจัดสวนแนวตั้ ง เพื่อ  
ลดความร้อนในอาคาร จุฬาลักษณ์  ไพบูรณ์ฟุ้ งเฟื่อง  และพรชัย จิตติวสุรัตน์  สืบค้นจาก 
http://repository.rmutr.ac.th/handle/1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 2 2 7 ;jsessionid=3 FA3 1 BC6 B8 6 8 
8A3673E21411820CF1BE) ได้จากการทดลองพบว่า เมื่อมีความร้อนของดวงอาทิตย์ ที่มากระทบ
ต่อสวนแนวตั้งโดยตรง ท าให้ความชื้นของน้ าและต้นไม้สามารถช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามา
กระทบต่อผนังอาคารโดยตรง ท าให้อุณภูมิที่เข้ามาสู่ในอาคารลดลง และผลจากการทดลอง ท าการ
เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผนังก าแพงด้านทิศตะวันออกที่มีการจัดสวนแนวตั้งและไม่มีการจัดสวน 
พบว่าสวนแนวตั้งมีประสิทธิภาพในการลดอุณภูมิของผนังได้เกือบ 8 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นถึง
ข้อดีของการจัดสวนแนวตั้งท าให้สามารถลดอุณหภูมิของผนังก าแพงได้อย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นการช่วย
ประหยัดพลังงานได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่มีการจัดสวนแนวตั้งที่มีผลท าให้อุณหภูมิภายใน
ลดลงได้จริง 
 
 

 
 
 

http://repository.rmutr.ac.th/handle/123456789/227;jsessionid=3FA31BC6B868
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรควบคุม/ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

- พันธ์ุไม้เลื้อยประดับที่คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ปริมาณแสงแดดและอุณภูมิ 

- สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมภายนอก 

- รูปแบบของผนังปลูก และวัสดุที่ใช้ในการท าผนังปลูก 

 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยของพืชพันธุ์ไม้เลื้อยที่ประดับอยู่บนอาคาร 

- การเจรญิเติบโตของพืชพันธุ์ไม้เลื้อยที่ประดับอยู่บนอาคาร 

- การปกคลมุของพันธุ์ไม้เลื้อยที่อยู่บนผนังปลูก 

- ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อย 

- ลักษณะการเลื้อยของพืชพันธุ์ไม้เลื้อย 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
 การศึกษาชนิดนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตใน
กระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว โดยมีการเก็บข้อมูลของพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดต่างๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้เลื้อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการท าแผงกันแดดไม้เลื้อย แล้วท า
การคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งหมด 6 พันธุ์ เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบว่าพันธุ์ไม้
เลื้อยชนิดใด ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมในการน ามาพัฒนาใช้ท าผนังสีเขียวมากที่สุด 
 
3.1  ศึกษาและก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 3.1.1 ตัวแปรอิสระ 
                  3.1.1.1 พันธุ์ไม้เลื้อยประดับ ที่มีความหนาแน่นพุ่มต่างกัน 
                  3.1.1.2  ปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิ 
 เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR DATA LOGGER CEM DT-185 ท าการบันทึก 1 นาที/1 ครั้ง 
ตลอดการทดลอง 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR DATA LOGGER CEM DT-185 
ที่มา : http://www.tools.in.th/goods-945 
 

เครื่อง Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Benetech รุ่น GM1366 ท าการบันทึก 
1 นาที/1 ครั้ง ตลอดการทดลอง 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.2 เครื่อง Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Benetech รุ่น GM1366 
ที่มา : http://www.tools.in.th/goods 

http://www.tools.in.th/goods-945
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3.2.1 ตัวแปรตาม 
                  3.2.1.1 การเจริญเติบโตของพันธ์ุพืชไม้เลื้อยประดับที่อยู่บนอาคาร 

3.2.2 ตัวแปรควบคุม 
                  3.2.2.1 สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมภายนอก 
                  3.2.2.2 รูปแบบของผนังปลูก และวัสดุที่ใช้ในการท าผนัง 
 
3.2 การเตรียมการทดลอง 
 ในการทดลองนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยต่อการเจริญเติบโตในกระบะ
ปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว โดยใช้โครงแผงไม้เลื้อยติดกับกระบะปลูก เพื่อให้พืชนั้น
สามารถปีนขึ้นไปท ากับปกคลุมให้ทั่วโครงแผงไม้เลื้อย เพื่อหาประสิทธิภาพของพันธุ์ไม้เลื้อยที่จะ
น าไปใช้พัฒนาเป็นผนงัสีเขียว 
 ก่อนที่จะเริ่มท าการทดลองมีการเตรียมการโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ศึกษาพันธ์ุพืชประเภทไม้เลื้อย เพื่อหาศักยภาพต่อการน าไปใช้เพ่ือท าผนังสีเขียว  
       ไม้เลื้อยนั้นเป็นพืชที่ไม่สามารถทรงตัวเองได้ มีลักษณะล าต้นขนาดเล็กและยอดอ่อน 

จึงต้องอาศัยสิ่งพยุงหรือต้องยึดเกาะเกี่ยวกันกับต้นไม้อื่น เพื่อที่จะช่วยให้ล าต้นเจริญเติบโต และได้รับ
แสงแดดอย่างเพียงพอ หากไม่มีสิ่งพยุงแล้วการเจริญเติบโตมักจะไม่เต็มที่ และไม้ประเภทนี้ส่วนใหญ่
จะมีลักษณะพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะ เช่น มีตะขอเกี่ยว มือที่เกี่ยวพัน รากพิเศษตามข้อปล้อง เป็น
ต้น ดังนั้นต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยที่มาใช้ในการทดลองนี้ เพื่อให้ได้พันธุ์ไม้เลื้อยที่เหมาะสมกับ
อาคารจริง และเหมาะสมกับโครงแผงไม้เลื้อย จึงน าหลักเกณฑข์อง อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ (2554) 
มาใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าว มีความส าคัญเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี 
                  3.3.1.1 เกณฑล์ักษณะการเลื้อยหรือการเกาะเกี่ยวของไม้เลื้อย 
                  3.3.1.2 เกณฑอ์ายุของไม้เลื้อย 
                  3.3.1.3 เกณฑอ์ัตราการเจริญเติบโต 
                  3.3.1.4 เกณฑค์วามสูงที่สามารถเลื้อยปกคลุมหรือระยะทางในการเลื้อย 
                  3.3.1.5 เกณฑพ์ฤติกรรมความต้องการแสง 
                  3.3.1.6 เกณฑก์ารขยายพันธ์ุ 
                  3.3.1.7 เกณฑก์ารดูแลรักษา และการตัดแต่งกิ่งก้านใบ 
                  3.3.1.8 เกณฑม์ีความสวยงาม 
                  3.3.1.9 เกณฑก์ารผลัดของใบ และการเสื่อมสภาพของใบ 
                  3.3.1.10 เกณฑก์ารหาซื้อได้ในท้องตลาด 

        เกณฑ์ 5 ข้อแรก (ข้อ 3.3.1.1 - 3.3.1.5) เป็นเกณฑ์ที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็น
เกณฑ์ที่ท าให้การน าพันธุ์ไม้เลื้อยนั้นเหมาะสมที่จะน าไปประกอบกับโครงแผงไม้เลื้อยได้จริง ดังนั้นเกณฑ์
ใน 5 ข้อหลัง (ข้อ 3.3.1.6 - 3.3.1.7) เป็นเกณฑ์ที่มีความส าคัญรองลงมา โดยเป็นเกณฑ์เสริมให้พันธุ์
ไม้เลื้อยชนิดนั้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปประกอบกับแผงไม้เลื้อยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเกณฑ์ 5 ข้อหลังจึง
เป็นเกณฑ์แบบการให้คะแนน 
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         ในการทดลองนี้จะใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 
(CRD) คือการใช้ในกรณีที่หน่วยทดลองมีความสม่ าเสมอกัน และสามารถควบคุมให้หน่วยทดลองมี
ความเหมือนกันได้ เช่น งานทดลองในกระถาง การทดลองแบบ CRD จะใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบท
รีตเมนท์ (ชนิด) โดยแต่ละทรีตเมนท์จะมีจ านวนซ้ าตามที่ต้องการ (พัชริน ส่งศรี, 2562 : 24) 
         การท าซ้ า (replication) เป็นสิ่งจ าเป็นมากในงานทดลอง เพราะการท าซ้ านั้นมี
บทบาทส าคัญในการทดลองหลายประการ คือ ท าให้ประมาณค่าของความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลอง การทดลองมีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยท าให้ standard error ของ treatment mean 
ลดลง และเป็นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองได้ 

        ดังนั้นจึงท าการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อย ได้ทั้งหมด 6 ชนิด ใช้ชนิดละ 4 ต้น (4 ซ้ า) โดย
ได้คัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยจากทั้งหมด 38 วงศ์ โดยพันธุ์ไม้เลื้อยทั้งหมด 177 ชนิด นั้นเป็นพันธุ์ที่อ้างอิง
มาจากหนังสือพันธุ์ไม้เลื้อยเขียนโดย วีรญา บุญเตี้ย และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ (2554 เล่ม 3) แล้ว
ใช้เกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงพันธ์ุไม้เลื้อยในแต่ละดัชนีวงศ์ ทั้งหมด 177 ชนิด 

ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 
ACANTHACEAE พญาปล้องทอง แววตา หนามแน่ดง สร้อยอินทนิล รางจืด 
ANNONACEAE กระดังงาจีน การเวก สายหยุด นมแมว กล้วยหมูสัง 
ARALIACEAE ไอว่ี 

APOCYNACEAE บานบุรีสีกุหลาบ บานบุรี บานบุรีดอกซ้อน บานพารา หิรัญญิการ์ 
หนามแดง อมรเบิกฟ้า บานบุรีหอม จันทร์กระจ่างฟ้า กุมาริกา 
สร้อยสุมาลีด่าง ยางน่องเถา แย้มปีนัง เคราฤาษี ชมนาด 

ARACEAE พลูด่าง พลูฉีก พลูฉลุ ฟิโลเดนดรอนสีทอง พลูสนิม  
ฟิโลเดนดรอนลูกผสม พลูช้าง หัวใจแนบ ออมเพชร เงินไหลมา 

ARISTOLOCHIACEAE หงส์ฟ้า มหาวิหค ไก่ฟ้ายักษ์ นกขมิ้น กระเช้าถุงทอง  
ไก่ฟ้าพญาลอ กระเช้าถุงแดง 

ANNONACEAE เถาเอ็นอ่อน สายป่านดวงใจ ดาวประดับ เถาอีแปะ เกล็ดมังกร 
เดปลายแตงโม เดปกระเป๋า หัวใจล้านดวง เดปกระเป๋ากลม  
เดปใบยาวดอกแดง นมต าเลีย ชะเอมไทย จมูกปลาหลด  
ชะลูดช้าง ขจร เถาวัลย์แดง 

ASTERACEAE เปลวสุริยัน กระดุมทองเลื้อย ตาลหม่อน 
BIGNONIACEAE มธุรดา เหลืองชัชวาล กระเทียมเถา แพนโดเลีย ชมพูฮาวาย 

พวงแสด ม่วงมณีรัตน ์
CAPRIFOLIACEAE สายน้ าผึ้ง 
COLCHICACEAE ดองดึง 
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ตารางที่ 3.1 แสดงพันธ์ุไม้เลื้อยในแต่ละดัชนีวงศ์ ทั้งหมด 177 ชนิด (ต่อ) 
ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 

COMBRETACEAE ตีนต่ัง พู่อมร คอมบรีตมาแกรนติฟลอรัม เล็บมือนาง 
CONVOLULACEAE ใบระบาด เถาวัลย์หลง บานดึก ผักบุ้ง ผักบุ้งรั้ว แดงทอดยอด 

เขี้ยวมณี ว่านผักบุ้ง มอนิ่งกลอรี่ คอนสวรรค์ ผักบุ้งทอง พวงแส 
ลดาวัลย์ ผักบุ้งแดง   

CUCUBITACEAE ต าลึง น้ าเต้า บวบ มะระขี้นก ฟักข้าว 
DILLENIACEAE รสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์ดอกขาว 

EUPHORBIACEAE หางกระรอกแดง 
GESNERIACEAE นมเมียหิน ลิปสติก ว่านไก่แดง ไก่แดง 

LAMIACEAE พวงแก้วแดง มังกรคาบแก้ว อรัญญิกา ช้องแมวเลื้อย เรดาร์ 
พวงคราม 

LAGUMINOSAE ใบไม้สีทอง เถาไฟ สร้อยสยามสิรินธรวลี เถาขยัน อรพิน มะกล่ า
เผือก กันภัยมหิดล ถั่วแปปช้าง อัญชัน เถาวัลย์เปรียง พวงโกเมน 
พวงหยก  

LILIACEAE ผักหนาม โปร่งฟ้า  
MALPIGHIACEAE ทองประกายแสด โนรา โนรี พวงทอง ปีกผีเสื้อ พวงทองเถา 

พวงทองเครือ  
MALVACEAE เครือเทพรัตน ์

MELASTOMATACEAE โครงเคลงเลื้อย 
MENISPERMACEAE ย่านาง 

MORACEAE ตีนตุ๊กแก 
NEPENTHACEAE หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
NYCTAGINCEAE เฟื้องฟ้า 

OLEACEAE มะลิวัลย์ พุทธชาต พุทธชาตหลวง มะลิก้านแดง มะลิลอ  
มะลิหลวง มะลุลี ปันหยี มะลิ 

PANDANACEAE เตยเลื้อย 
PASSIFLORACEAE กะทกลก สร้อยฟ้า ศรีมาลา ดาวลดา ดาราพรรณราย สร้อยฟ้า

ฮาวาย เลดี้มากาเรต บานเช้าสีส้ม 
PIPERACEAE หัวใจพลูด่าง พลู พริกไทย พลูลงยา ดีปลี ชะพลู พลูเงิน 

POLYGONACEAE พวงชมพู สร้อยบุปผา 
RANUNCULACEAE พวงแก้วมณี พวงแก้งกุดั่น  

ROSACEAE กุหลาบเลื้อย 
RUBIACEAE คัดเค้า 

SOLANACEAE โกลด์ฟิงเกอร์ ถ้วยทอง มะแว้งเทศ มะแว้งเครือ 
VERBENACEAE มาลัยทอง พวงประดิษฐ์ ผกากรองเลื้อย ผกากรอง 
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ตารางที่ 3.1 แสดงพันธ์ุไม้เลื้อยในแต่ละดัชนีวงศ์ ทั้งหมด 177 ชนิด (ต่อ) 
ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 

VITACEAE องุ่น 
 

3.2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ของพืชที่ส าคัญต่อการปลูกในกระบะปลูกบนอาคารสูง โดย
ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์จาก อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ (2554 : 39)  

จากนั้นน าพันธุ์ไม้เลื้อยทั้ง 177 ชนิด มาท าการคัดเลือกให้เหลือ 6 ชนิด จากเกณฑ์ที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยรายละเอียดของการท าการคัดเลือกเปน็ดังนี ้

3.2.2.1 หลักการคัดเลือกจากลักษณะการเลื้อยหรือการเกาะเกี่ยวของไม้เลื้อย
ลักษณะการเลื้อยเป็นเกณฑ์พิจารณาอันดับแรกในการคัดพันธุ์ไม้เลื้อยที่เหมาะสมกับการทดลอง 
เพราะต้องให้ลักษณะการเลื้อยสามารถปกคลุมโครงแผงกันแดดที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเลื้อยปกคลุมแผ่โดยทั่ว โดยในการทดลองนี้ได้ก าหนดแผงกันแดดที่ให้ไม้
เลื้อยเลื้อยน้ันจะเป็นโครงเหล็กตาข่ายที่ยึดกับแผ่นสมาร์ทวูด  

ดังนั้นลักษณะการเลื้อยที่เหมาะสมกับการติดตั้งกับแผงไม้เลื้อย จะเป็นลักษณะ แบบยอด
เลื้อยพัน และ แบบมือพัน เพราะการเลื้อยในลักษณะนี้สามารถเลื้อยพัน และยึดเกาะเกี่ยวกับโครง
เหล็กตาข่ายของแผงไม้เลื้อยได้ดี และสามารถเลื้อยปกคลุมและแผ่กระจายทั่วโครงแผงไม้เลื้อยที่
เตรียมไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งการยึดเกาะลักษณะนี้สามารถทนต่อแรงของลมได้  โดยผลการ
คัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อย เป็นดังนี ้

 
ตารางที่ 3.2 แสดงการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยโดยใช้เกณฑ์ ลักษณะการเลื้อยของไม้เลื้อย 

ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 
ACANTHACEAE สร้อยอินทนิล รางจืด 
ANNONACEAE กระดังงาจีน การเวก สายหยุด  
ARALIACEAE ไอว่ี 

APOCYNACEAE หิรัญญิการ์ อมรเบิกฟ้า จันทร์กระจ่างฟ้า กุมาริกา  
ARISTOLOCHIACEAE หงส์ฟ้า มหาวิหค ไก่ฟ้ายักษ์ นกขมิ้น กระเช้าถุงทอง  

ไก่ฟ้าพญาลอ กระเช้าถุงแดง 
ANNONACEAE นมต าเลีย จมูกปลาหลด ชะลูดช้าง ขจร  
ASTERACEAE กระดุมทองเลื้อย  

BIGNONIACEAE มธุรดา เหลืองชัชวาล กระเทียมเถา พวงแสด 
CAPRIFOLIACEAE สายน้ าผึ้ง 
COMBRETACEAE เล็บมือนาง 

CONVOLULACEAE ใบระบาด เถาวัลย์หลง บานดึก ผักบุ้ง ผักบุ้งรั้ว มอนิ่งกลอรี่  
ผักบุ้งทอง ลดาวัลย์ ผักบุ้งแดง   

DILLENIACEAE รสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์ดอกขาว 
LAMIACEAE พวงแก้วแดง อรัญญิกา ช้องแมวเลื้อย เรดาร์ พวงคราม 
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ตารางที่ 3.2 แสดงการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยโดยใช้เกณฑ์ ลักษณะการเลื้อยของไม้เลื้อย (ต่อ) 
ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 

LAGUMINOSAE ใบไม้สีทอง อรพิน อัญชัน พวงโกเมน พวงหยก  
LILIACEAE โปร่งฟ้า  

MELASTOMATACEAE โครงเคลงเลื้อย 
MORACEAE ตีนตุ๊กแก 

NYCTAGINCEAE เฟื้องฟ้า 
OLEACEAE มะลิวัลย์ พุทธชาต พุทธชาตหลวง มะลิก้านแดง มะลิลอ  

มะลิหลวง มะลุลี ปันหยี 
PASSIFLORACEAE สร้อยฟ้า ศรีมาลา ดาวลดา สร้อยฟ้าฮาวาย 

PIPERACEAE พลู พริกไทย พลูลงยา ดีปลี ชะพล ู
POLYGONACEAE พวงชมพ ู
RANUNCULACEAE พวงแก้วมณี 

ROSACEAE กุหลาบเลื้อย 
RUBIACEAE คัดเค้า 

SOLANACEAE ถ้วยทอง มะแว้งเทศ มะแว้งเครือ 
VERBENACEAE มาลัยทอง พวงประดิษฐ์ ผกากรองเลื้อย 

 
 จากตารางที่ 3.2 หลังจากใช้เกณฑ์ลักษณะการเลื้อยท าการคัดเลือก จะได้พันธุ์ไม้ เลื้อย 
ทั้งหมด 88 ชนิด จากนั้นจึงน าไปท าการคัดเลือกในหลักเกณฑ์ข้อต่อไป 

3.2.2.2 อายุของไม้เลื้อย 
1) ไม้เลื้อยอายุสั้นหรือปีเดียว โดยมีวงจรชีวิตตั้งแต่เมล็ดจนเป็นต้นไม้ที่

สมบูรณ์ ภายใน 1 ปี ต้นจะโทรมและตายไป 
2) ไม้เลื้อยอายุไม่เกินสองปี โดยมีวงจรชีวิตตั้งแต่เมล็ดจนต้นและใบสมบูรณ์ 

ภายใน 1 ปี และจะผลิตดอกออกผลในอีกช่วง จนครบวงจรจนต้นจะโทรมและตายไป 
3) ไม้เลื้อยอายุหลายปี โดยมีวงจรชีวิตตั้งแต่เมล็ด จนเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์  

มีอายุหลายปี มักออกดอกทุกปี จนกระทั่งต้นโทรมและตายไป 
 ดังนั้นเกณฑ์ในการเลือกอายุของพันธุ์ไม้เลื้อยนั้น จะต้องเป็นไม้เลื้อยที่ อายุหลายปี เพราะใน
การทดลอง จะมีจุดมุ่งหมายในการทดสอบความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยต่อการเจริญเติบโตใน
กระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว ดังนั้นไม้เลื้อยจะต้องอยู่ได้นานและคงทน โดยผล
การคัดเลือกพันธ์ุไม้เลื้อยเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 



30 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยโดยใช้เกณฑ์ อายุของพันธุไ์ม้เลื้อย 
ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 

ACANTHACEAE สร้อยอินทนิล รางจืด 
ANNONACEAE กระดังงาจีน การเวก สายหยุด  
ARALIACEAE ไอว่ี 

APOCYNACEAE หิรัญญิการ์ อมรเบิกฟ้า จันทร์กระจ่างฟ้า กุมาริกา  
ARISTOLOCHIACEAE หงส์ฟ้า มหาวิหค ไก่ฟ้ายักษ์ กระเช้าถุงทอง ไก่ฟ้าพญาลอ 

กระเช้าถุงแดง 
ANNONACEAE นมต าเลีย ชะลูดช้าง  
ASTERACEAE กระดุมทองเลื้อย  

BIGNONIACEAE มธุรดา เหลืองชัชวาล กระเทียมเถา แพนโดเลีย พวงแสด 
CAPRIFOLIACEAE สายน้ าผึ้ง 
COMBRETACEAE เล็บมือนาง 

CONVOLULACEAE ใบระบาด เถาวัลย์หลง บานดึก  เขี้ยวมณี มอนิ่งกลอรี่ ผักบุ้งทอง 
พวงแส ลดาวัลย์ ผักบุ้งแดง   

DILLENIACEAE รสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์ดอกขาว 
LAMIACEAE พวงแก้วแดง มังกรคาบแก้ว อรัญญิกา ช้องแมวเลื้อย เรดาร์ 

พวงคราม 
LAGUMINOSAE ใบไม้สีทอง พวงโกเมน พวงหยก  

MELASTOMATACEAE โครงเคลงเลื้อย 
MORACEAE ตีนตุ๊กแก 

NYCTAGINCEAE เฟื้องฟ้า 
OLEACEAE มะลิวัลย์ พุทธชาต พุทธชาตหลวง มะลิก้านแดง มะลิลอ มะลิ

หลวง มะลุลี ปันหยี  
PASSIFLORACEAE กะทกลก สร้อยฟ้า ศรีมาลา ดาวลดา สร้อยฟ้าฮาวาย 
POLYGONACEAE พวงชมพ ู
RANUNCULACEAE พวงแก้วมณี 

ROSACEAE กุหลาบเลื้อย 
RUBIACEAE คัดเค้า 

SOLANACEAE ถ้วยทอง  
VERBENACEAE มาลัยทอง พวงประดิษฐ์ 

 
 จากตารางที่ 3.3 หลังจากที่ใช้เกณฑ์ อายุของพืช ท าการคัดเลือกจะได้พันธุ์ไม้เลื้อย 70 ชนิด 
จากนั้นจึงน าไปท าการคัดเลือกในหลักเกณฑ์ข้อต่อไป  
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3.2.2.3 อัตราเจริญเติบโต เกณฑ์ที่มีความส าคัญในระยะเวลาที่ต้องรอ ให้ไม้เลื้อย
สามารถเลื้อยปกคลุมทั่ว โครงแผงไม้เลื้อย ยิ่งอัตราการเจริญเติบโตมากเท่าไร ยิ่งท าให้ไม้เลื้อยยึด
เกาะโครงแผงไม้เลื้อยได้เร็วขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของไม้เลื้อยนั้น จะอาศัย
กรสังเกตจากตามลักษณะของเนื้อไม้ ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดอัตราการเจริญเติบโตได้ง่ายที่สุด โดย
สามารถจ าแนกได้ดังนี ้
 1) ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนและอวบน้ า โดยส่วนใหญ่เป็นไม้เถาเลื้อยที่โตเร็ว ล าต้น
ขนาดเล็กเปลือกสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ าตาล ส่วนต้นที่อวบน้ าจะมีเนื้อไม้สีเขียวใสอวบน้ าหรือมีท่อ
กลวงเหมือนผักบุ้งที่รับประทาน 

2) ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ที่โตช้า อายุหลายปี ล าต้นค่อนข้าง
ใหญ่ เนื้อไม้แข็ง มีแก่นไม้ เปลือกสีน้ าตาล 

ดังนั้นควรเลือกไม้เลื้อยที่ เนื้ออ่อน และอวบน้ า เพราะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว อีกทั้งการ
ขยายกิ่งก้านสาขาก็สามารถเลื้อยปกคลุมได้รวดเร็ว โดยผลการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยเป็นดังนี ้

 
ตารางที่ 3.4 แสดงการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อย โดยใช้เกณฑ์ อัตราการเจริญเติบโต 

ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 
ACANTHACEAE สร้อยอินทนิล  
ARALIACEAE ไอว่ี 

ARISTOLOCHIACEAE ไก่ฟ้าพญาลอ  
BIGNONIACEAE มธุรดา เหลืองชัชวาล กระเทียมเถา แพนโดเลีย พวงแสด 

CAPRIFOLIACEAE สายน้ าผึ้ง 
CONVOLULACEAE ใบระบาด บานดึก มอนิ่งกลอรี่ ผักบุ้งทอง พวงแส ลดาวัลย์  

DILLENIACEAE รสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์ดอกขาว 
PASSIFLORACEAE กะทกลก สร้อยฟ้า ศรีมาลา ดาวลดา สร้อยฟ้าฮาวาย 
POLYGONACEAE พวงชมพ ู

  
จากตารางที่ 3.4 หลังจากใช้เกณฑ์ อัตราการเจริญเติบโตท าการคัดเลือก จะได้พันธุ์ไม้เลื้อย

ทั้งหมด 23 ชนิด จากนั้นจึงน าไปท าการคัดเลือกในหลักเกณฑ์ข้อต่อไป 
3.2.2.4 ความสูงที่สามารถเลื้อยปกคลุมหรือระยะทางในการเลื้อยของไม้เลื้อย 

เกณฑ์นี้มีความส าคัญในการใช้งานกับผนังอาคารสูงจริง เพราะถ้ามีความสูงหรือระยะในการเลื้อยปก
คลุมไม่เพียงพอ การทดลองนี้ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบอาคารหรือสถานทที่จริงได้ ดังนั้น
ไม้เลื้อยควรมีระยะในการเลื้อยไม่ต่ ากว่า 3 เมตร หรือขนาดเทียบเท่ากับความสูงของอาคารชั้นเดียว 
เพื่อให้สามารถเลื้อยปกคลุมโครงแผงไม้เลื้อยของอาคารได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนก ดังนี้ 

                     1) ระยะในการเลื้อยมากกว่า 3 เมตรขึ้นไป 
                     2) ระยะในการเลื้อยน้อยกว่า 3 เมตร 
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ตารางที่ 3.5 แสดงการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อย โดยใช้เกณฑ์ระยะทางในการเลื้อย 
ดัชนีวงศ์ พันธ์ุไม้เลื้อย 

ACANTHACEAE สร้อยอินทนิล  
ARALIACEAE ไอว่ี 

ARISTOLOCHIACEAE ไก่ฟ้าพญาลอ  
BIGNONIACEAE เหลืองชัชวาล พวงแสด 

CAPRIFOLIACEAE สายน้ าผึ้ง 
CONVOLULACEAE มอนิ่งกลอรี่ พวงแส 

DILLENIACEAE รสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์ดอกขาว 
POLYGONACEAE พวงชมพ ู

 
 จากตารางที่ 3.5 หลังจากใช้เกณฑ์ ระยะทางในการเลื้อย ท าการคัดเลือกจะได้พันธุ์ไม้เลื้อย 
11 ชนิด จากนั้นจึงน าไปท าการคัดเลือกในหลักเกณฑ์ข้อต่อไป 

3.2.2.5 พฤติกรรมการต้องการแสง พันธุ์ไม้เลื้อยบางชนิดมีความต้องการแสงในการ
เจริญเติบโตไม่เท่ากัน บางชนิดต้องการที่จะอยู่กลางแจ้ง บางชนิดต้องการที่จะอยู่ในที่ที่แสงแดดร าไร 
ฉะนั้นในการพิจารณาในเกณฑ์นี้ ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง เพราะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ท าให้ผนังสีเขียวเป็นตัวป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร เพราะหากเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยที่ต้องการ
แสงร าไร จะเป็นการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของไม้เลื้อยและส่งผลกับการทดลองนี้ 

โดยผลการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยเป็นดังนี้พันธุ์ที่เหลือทั้งหมดมี 12 ชนิด ต่างอยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องการแสงแดดทั้งหมด จึงไม่ต้องท าการคัดออก 

หลังจากที่ได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยเหลือ 12 ชนิด จากเกณฑ์ 5 ข้อแรก (ข้อ 3.3.2.1 - 
3.3.2.5) ในแบบเกณฑ์คัดออก จากนั้นจึงมาท าการคัดพันธ์ุไม้เดลื้อยให้เหลือ 6 ชนิด จากเกณฑ์ 5 ข้อ
หลัง (ข้อ 3.3.2.6 - 3.3.2.10) ที่เป็นแบบเกณฑ์การให้คะแนน โดยรายละเอียดของเกณฑ์ให้คะแนน
เป็นดังนี ้

3.2.2.6 การขยายพันธุ์ (ระดับความส าคัญ = 5)  
          การขยายพันธุ์นั้นมีความส าคัญเนื่องจาก ถ้าขยายพันธุ์ช้าจะท าให้ต้องใช้

เวลานานในการรอไม้เลื้อยเจริญเติบโตให้เพียงพอที่จะสามารถเลื้อยกับแผงไม้เลื้อยได้ ดังนั้นจะต้อง
เลือกการขยายพันธุ์ได้ง่าย เช่น ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง และปักช า แต่ถ้าเป็นวิธีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะท าให้
ช้าเกินไป โดยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังน้ี 

1) ขยายพันธุ์ได้เร็ว เช่น โน้มกิ่ง และปักช า  = 10 คะแนน 
2) ขยายพันธุ์ได้ปานกลาง เช่น การตอน  = 7.5 คะแนน 
3) ขยายพันธุ์ได้ช้า เช่น การเพาะเมล็ด  = 5 คะแนน 

3.2.2.7 การดูแลรักษา และการตัดแต่งกิ่งก้านใบ (ระดับความส าคัญ = 4) 
          พันธุ์ไม้เลื้อยนั้นต้องสามารถเจริญเติบโต อีกทั้งผลิใบและดอกได้ตลอดทั้งปี 

ทั้งนี้ต้องเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยประเทศเมืองร้อนชื้น ที่เหมาะกับภูมิประเทศไทย อีกทั้งพันธุ์ไม้เลื้อยนั้นต้อง
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สามารถทนต่อแสงแดด ทนฝนได้ดี สามารถทนโรคและแมลงได้ และสามารถตัดแต่งกิ่งก้านใบได้ง่าย 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี ้

1) ดูแลรักษาง่าย รดน้ าให้ปุ๋ยตามปกต ิ       = 10 คะแนน 
2) ดูแลรักษาปานกลาง ต้องรดน้ าให้ปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ  = 7.5 คะแนน 
3) ดูแลรักษาเป็นพิเศษ เช่น ต้องระวังโรค และศัตรูพืช  = 5 คะแนน 

3.2.2.8 มีความสวยงาม (ระดับความส าคัญ = 3)  
         ความสวยงามของไม้เลื ้อยเป็นเกณฑ์ที่ควรใส่ใจมาก เพราะถ้าพันธุ ์ไม้ที่

เลือกนั้นมีความสวยงามทั้งในเรื่องของกิ่ง ใบ และดอก จะเป็นการส่งเสริมให้การประยุกต์ใช้กับ
อาคารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยจากเดิมที่ใช้ประโยขน์ในการเลื้อยคลุมอาคาร แต่สามารถ
สะท้อนให้คนทั่วไปเห็นความสวยงาม และการผ่อนคลายควบคู่กันไป โดยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้ 

1) มีความสวยงาม   = 10 คะแนน 
2) มีความสวยงามปานกลาง  = 7.5 คะแนน 
3) มีความสวยงามน้อย   = 5 คะแนน 

3.2.2.9 การผลัดของใบ และการเสื่อมสภาพของใบ (ระดับความส าคัญ = 2) 
          พันธุ์ไม้เลื้อยชนิดนั้นต้องมีใบที่เขียวตลอดทั้งปี  และการผลัดใบไม่บ่อย

จนเกินไป เพราะถ้าผลัดใบมาก จะยากต่อการดูแลรักษา และยากต่อการตัดแต่งใบและกิ่ง โดยเกณฑ์
การให้คะแนนเป็นดังนี ้

1) เสื่อมสภาพน้อย  = 10 คะแนน 
2) เสื่อมสภาพปานกลาง  = 7.5 คะแนน 
3) เสื่อมสภาพมาก            = 5 คะแนน 

3.2.2.10 การหาซื้อในท้องตลาด (ระดับความส าคัญ = 1) 
            พันธุ์ไม้เลื้อยนั้นควรหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดเพราะถ้าเกิดเป็นพันธุ์ที่หา

ยากและหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ ส่วนมากราคาไม้เลื้อยชนิดนั้นจะมีราคาแพงโดยเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นดังนี้ 

1) หาซื้อง่าย        = 10 คะแนน 
2) หาซื้อได้บางพื้นที ่      = 7.5 คะแนน 
3) หาซื้อได้ยาก ต้องสั่งล่วงหน้า        = 5 คะแนน 

จากเกณฑ์ 5 ข้อที่กล่าวมา จึงท าการให้คะแนนไม้เลื้อยทั้ง 11 ชนิด แล้วจึงเลือกพันธุ์ไม้เลื้อย
ที่คะแนนสูงสุด 6 ชนิด มาใช้ในการทดลองจริง โดยแสดงตารางการให้คะแนนดังนี้ 
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ตารางที่ 3.6 แสดงการให้คะแนนของสร้อยอินทนิล 

ตารางที่ 3.7 แสดงการให้คะแนนของไอว่ี 

 
ตารางที่ 3.8 แสดงการให้คะแนนของไก่ฟ้าพญาลอ 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 10 5 50 
การดูแลรักษา 10 4 40 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 10 1 10 

คะแนนรวม = 145 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 5 4 20 
ความสวยงาม 5 3 15 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 5 1 5 

คะแนนรวม = 92.5 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 10 5 50 
การดูแลรักษา 7.5 4 30 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 10 1 10 

คะแนนรวม = 135 
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ตารางที่ 3.9 แสดงการให้คะแนนของเหลืองชัชวาล 

 
ตารางที่ 3.10 แสดงการให้คะแนนของพวงแสด 

ตารางที่ 3.11 แสดงการให้คะแนนของสายน้ าผึ้ง 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 10 4 40 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 10 2 20 
การหาซื้อ 10 1 10 

คะแนนรวม = 137.5 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 7.5 4 30 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 5 1 5 

คะแนนรวม = 117.5 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 10 5 50 
การดูแลรักษา 10 4 40 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 7.5 1 7.5 

คะแนนรวม = 142.5 
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ตารางที่ 3.12 แสดงการให้คะแนนของมอนิ่งกลอรี ่

 
ตารางที่ 3.13 แสดงการให้คะแนนของพวงชมพ ู

 
ตารางที่ 3.14 แสดงการให้คะแนนของรสสุคนธ์แดง 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 10 5 50 
การดูแลรักษา 7.5 4 37.5 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 7.5 1 7.5 

คะแนนรวม = 140 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 10 5 50 
การดูแลรักษา 10 4 40 
ความสวยงาม 10 3 30 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 10 1 10 

คะแนนรวม = 145 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 7.5 4 30 
ความสวยงาม 7.5 3 22.5 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 5 1 5 

คะแนนรวม = 110 
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ตารางที่ 3.15 แสดงการให้คะแนนของรสสุคนธ์ขาว 

 
ตารางที่ 3.16 แสดงการให้คะแนนของพวงแส 

 
ตารางที่ 3.17 สรุปคะแนนรวมของพันธ์ุไม้เลื้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 7.5 4 30 
ความสวยงาม 7.5 3 22.5 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 5 1 5 

คะแนนรวม = 110 

 
เกณฑ์ในการ

คัดเลือก 

 
ค่าคะแนน 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

 
ค่าระดับ

ความส าคัญ 

ผลรวมคะแนน 
(เต็ม 150 คะแนน) 
(ค่าคะแนน x ค่า
ระดับความส าคัญ) 

การขยายพันธ์ุ 7.5 5 37.5 
การดูแลรักษา 5 4 20 
ความสวยงาม 7.5 3 22.5 
การผลัดใบ 7.5 2 15 
การหาซื้อ 5 1 5 

คะแนนรวม = 100 

ล าดับ ชนิด คะแนน (เต็ม 150 คะแนน) 
1 สร้อยอินทนิล 145 
2 พวงชมพู 145 
3 สายน้ าผึ้ง 142.5 
4 มอนิ่งกลอรี ่ 140 
5 เหลืองชัชวาล 137.5 
6 ไก่ฟ้าพญาลอ 135 
7 พวงแสด 117.5 
8 รสสุคนธ์แดง 110 
9 รสสุคนธ์ขาว 110 
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ตารางที่ 3.17 สรุปคะแนนรวมของพันธ์ุไม้เลื้อย (ต่อ) 
 
 
 
 
หลังจากจ าแนกประเภทในการให้คะแนนแต่ละชนิดจากตารางข้างบน จากนั้นจึงได้ท าการ

รวมคะแนนทั้งหมด ได้พันธุ์ไม้เลื้อยที่ต้องการ 6 ชนิด ได้แก่ สร้อยอินทนิล ไก่ฟ้าพญาลอ สายน้ าผึ้ง 
เหลืองชัชวาล มอนิ่งกลอรี่ พวงชมพู ซึ่งเลือกจากพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีคะแนนสูง 6 อันดับแรก (คะแนน
เต็ม 150 คะแนน) มาใช้ในการติดตั้งกับแผงไม้เลื้อย 

ส ร้ อ ย อิ นท นิ ล  Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. ( Blue Trumpet, 
Bengal clock vine) มีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของอินเดีย พม่า และไทย ลักษณะการเลื้อยแบบยอด
เลื้อยพัน เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี อัตราการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลื้อยพันได้ไกลถึง 30 เมตร ชอบ
แสงแดดจัด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง ดูแลรักษาง่าย มีกลีบดอกเป็น
กลีบสีม่วง ออกดอกเป็นช่อห้อยจากกิ่งและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.3 ตน้สร้อยอินทนลิ 
ที่มา : http://sites.google.com 
 

ไก่ฟ้าพญาลอ Aristolochia ringens Vahl (ว่านไก่ฟ้าพญาแล ว่านดอกไก่ กระเช้าสีดา) มี
ถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศบราซิล ลักษณะการเลื้อยแบบยอดเลื้อยพัน เป็นไม้เลื้อย
อายุหลายปี อัตราการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลื้อยพันได้ไกลถึง  5 - 10 เมตร ชอบแสงแดดจัด 
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง ดูแลรักษาง่าย  
 

ล าดับ ชนิด คะแนน (เต็ม 150 คะแนน) 
10 พวงแส 100 
11 ไอว่ี 92.5 

http://sites.google.com/
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ภาพที่ 3.4 ต้นไก่ฟ้าพญาลอ 
ที่มา : http://www.technologychaoban.com 

 
สายน้ าผึ้ง Lonicera japonica Thunb (Honey suckle, Lonicera) มีถิ่นก าเนิดทางเอเซีย

ตะวันออก เช่น ประเทศจีน และญี่ปุ่น ลักษณะการเลื้อยแบบยอดเลื้อยพัน เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี 
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลื้อยพันได้ไกลถึง 10-15 เมตร ชอบแสงแดดจัด ขยายพันธุ์โดยการ
ปักช า และการตอนกิ่ง ดูแลรักษาง่าย มีดอกเป็นรูปทรงกรวยสีเหลืองอ่อน ออกตามช่อของยอดกิ่ง 
หรือปลายกิ่งและหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 3.5 ตน้สายน้ าผึ้ง 
ที่มา : http://medthai.com 

 
เหลืองชัชวาล Dolichandra unguis-cati  (L.) L.G. Lohmann (anikab, Bejuco Edmurcielago, 

Mano de Lagarija) ถิ่นก าเนิด เม็กซิโก และหมู่เกาะอินดีสตะวันตกถึงอาร์เจนตินา การกระจายพันธุ์ 
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดเล็ก ลักษณะการเลื้อยแบบมือพัน เป็นไม้
เลื้อยอายุหลายปี อัตราการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลื้อยพันได้ไกลถึง 10-15 เมตร ชอบแสงแดดจัด 
ขยายพันธุ์โดยการปักช า และการตอนกิ่ง ดูแลรักษาง่าย ลักษณะดอกเป็นรูปแตรสีเหลือง มีเส้นกลาง
กลีบและด้านข้างสีส้มและหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย 

http://medthai.com/
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ภาพที่ 3.6 ต้นเหลืองชัชวาล 
ที่มา : http://www.nanagarden.com 

 
มอนิ่งกลอรี ่Ipomoea purpurea (L.) Roth (Morning Glory, ผักบุ้งฝรั่ง) ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน 

ล าต้นทอดเลื้อยไปได้ไกล 3-5 เมตร มีขนปกคลุมใบออกสลับรูปหัวใจปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ 
สีชมพูเข้ม สีม่วงอมชมพู สีน้ าเงินอมม่วง ดอกบานช่วงเช้าและเหี่ยวล่วงไปในตอนบ่าย ปลูกเป็นซุ้มไม้
เลื้อยขนาดเล็ก โตเร็ว ชอบแสงแดด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง ดูแล
รักษาง่าย หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 ต้นมอนิ่งกลอรี ่
ที่มา : http://www.suanattaporn.com 
 
 พวงชมพู Antigonon leptopus Hook. & Arn. (Coral Vine, Mexican Creeper. Chain 
of love) เป็นไม้เลื้อยดอกสีชมพูหรือขาวมีถิ่นก าเนิดในประเทศเม็กซิโก จัดเป็นพืชรุกรานในฟลอริดา 
ลักษณะการเลื้อยแบบมือพัน เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี พวงชมพูเป็นไม้เลื้อยโตเร็วสามารถเลื้อยไปได้
ไกลกว่า 10 เมตร ใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยม ดอกเป็นดอกช่อ สร้างหัวใต้ดินและมีไหลขนาดใหญ่ 
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน การปักช ากิ่ง และเมล็ด สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

http://www.nanagarden.com/
http://www.suanattaporn.com/
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ภาพที่ 3.8 ต้นพวงชมพ ู
ที่มา : http://steemit.com 

 
3.2.3 ท าการออกแบบโครงแผงไม้เลื้อย โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี ้ 

3.2.3.1 ก าหนดกระบะปลูกขนาด 40x100x40 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 กระบะปลูกขนาด 40x100x40 เซนติเมตร 
 

3.2.3.2 แผงไม้เลื้อยใช้แผ่นสมาร์ทวูดขนาด 120x60 เซนติเมตร และโครงเหล็กตา
ข่ายถัก เบอร์ 12x2 น้ิว ขนาด 50x80 เซนติเมตร  

http://steemit.com/
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ภาพที่ 3.10 แผงไม้เลื้อย 
 

3.2.3.3 น ากระบะปลูกและแผงไม้เลื้อยน ามาประกอบกันให้เป็นกระบะแผงไม้เลื้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 แผงไม้เลื้อย 
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3.2.4 ปลูกพืชที่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ ได้ท าการคัดเลือกแล้วจากนั้น รอการ
เจริญเติบโตครบ 1 เดือน  

3.2.4.1 ปลูกต้นไก่ฟ้าพญาลอทั้งหมด 4 ซ้ า 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ไก่ฟ้าพญาลอ ซ้ าที ่1                      ไก่ฟ้าพญาลอ ซ้ าที่ 2    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                         ไก่ฟ้าพญาลอ ซ้ าที่ 3                ไก่ฟ้าพญาลอ ซ้ าที่ 4 
ภาพที่ 3.12 ต้นไก่ฟ้าพญาลอจ านวน 4 ซ้ า 
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3.2.4.2 ปลูกสายน้ าผึ้งทั้งหมด 4 ซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สายน้ าผึ้ง ซ้ าที่ 1                              สายน้ าผึ้ง ซ้ าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สายน้ าผึ้ง ซ้ าที่ 3                               สายน้ าผึ้ง ซ้ าที่ 4 
ภาพที่ 3.13 ต้นสายน้ าผึ้งจ านวน 4 ซ้ า 
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3.3.4.3 ปลูกต้นสร้อยอินทนิลทั้งหมด 4 ซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สร้อยอินทนิล ซ้ าที่ 1         สร้อยอินทนิล ซ้ าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สร้อยอินทนิล ซ้ าที่ 3         สร้อยอินทนิล ซ้ าที่ 4 
ภาพที่ 3.14 ต้นสร้อยอินทนิลจ านวน 4 ซ้ า 
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3.2.4.4 ปลูกต้นพวงชมพทูั้งหมด 4 ซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พวงชมพู ซ้ าที่ 1         พวงชมพู ซ้ าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พวงชมพู ซ้ าที่ 3         พวงชมพู ซ้ าที่ 4 
ภาพที่ 3.15 ต้นพวงชมพจู านวน 4 ซ้ า 
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3.2.4.5 ปลูกต้นเหลืองชัชวาล ทั้งหมด 4 ซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เหลืองชัชวาล ซ้ าที่ 1       เหลืองชัชวาล ซ้ าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เหลืองชัชวาล ซ้ าที่ 3        เหลืองชัชวาล ซ้ าที่ 4 
ภาพที่ 3.16 ต้นเหลืองชัชวาลทั้งหมด 4 ซ้ า 
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3.3.4.6 ปลูกต้นมอนิ่งกลอรี ่ทั้งหมด 4 ซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     มอนิ่งกลอรี ่ซ้ าที่ 1                        มอนิ่งกลอรี่ ซ้ าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     มอนิ่งกลอรี่ ซ้ าที่ 3         มอนิ่งกลอรี่ ซ้ าที่ 4 

ภาพที่ 3.17 ต้นมอนิ่งกลอรีท่ั้งหมด 4 ซ้ า 
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ภาพที่ 3.18 รูปแบบการจัดวางพันธ์ุไม้ 
 

3.2.5 ท าแบบสอบถามประเมิณผลความพึงพอใจจากผู้ใช้  
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการหาความ

หนาแน่นของพุ่มไม้ เพื่อหาความหนาแน่นของพุ่มใบที่หนาแน่นที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของพันธ์ุไม้เลื้อย แบ่งออกเป็น จ านวน 6 ชนิดคือ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นสายน้ าผึ้ง 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นเหลืองชัชวาล 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นมอนิ่งกลอรี่ 
4) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นพวงชมพู 
5) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นสร้อยอินทนิล 
6) แบบประเมินความพึงพอใจ ต้นไก่ฟ้าพญาลอ 

3.2.6 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.7 การหาพื้นที่ปกคลุมของพันธุ์ไม้เลื้อย ใช้เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้ โดย

ได้ท าการถ่ายรูปตอนระยะเริ่มปลูก และถ่ายอีกครั้งตอนพันธุ์ไม้อายุครบ 1 เดือน แล้วน ารูปมาเข้า
โปรแกรม Autocad เพื่อหาพื้นที่ Area ของพันธุ์ไม้เลื้อยในแต่ละชนิดเพื่อท าการหาพื้นที่ปกคลุม 
และน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปลูกเสร็จกับปลูกอายุครบ 1 เดือน เพื่อหาพันธุ์ไม้
ที่มีการปกคลุมของใบมากที่สุด 
           3.2.8 การเก็บข้อมูล เริ่มท าการเก็บข้อมูลหลังจากท าการปลูกต้นไม้เสร็จแล้ว จากนั้นรอ
ระยะเวลาให้ต้นไม้เจริญเติบโตครบ 1 เดือน จึงจะท าการเก็บข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ในการประเมินคือ 
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นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 35 คน เพราะง่ายต่อการเก็บข้อมูลผลการทดลองที่
ต้องท าการประเมินผลจ านวน 2 ครั้งและเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน การเก็บข้อมูลจะใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 
ระดับ 5 = มากที่สุด 
ระดับ 4 = มาก 
ระดับ 3 = ปานกลาง 
ระดับ 2 = น้อย 
ระดับ 1 = น้อยที่สุด 

3.2.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) มีการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยละค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองโดยใช้โปรแกรม Excel  



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการประเมินการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบน
อาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว เป็นการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม โดยวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อทดสอบและเสนอแนะพืชพรรณต่อการน าไปใช้เป็นผนังสีเขียว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 
อาจเป็นข้อมูลและประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่จะท าการจัดท าผนังสีเขียวได้ไม่มากก็น้อย 

 
4.1 สภาพอากาศของสิ่งท่ีศึกษา 
 4.1.1 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช โดย
อุณหภูมิมีผลต่อการหายใจของพืช ถ้าหากเกิดอุณหภูมิสูงจะท าให้พืชหายใจเร็ว เติบโตช้า และอาจ
ตายได้ อุณภูมิที่ เหมาะสม ที่ท าให้พืชนั้นเจริญเติบโตเร็วที่สุด อยู่ที่  15 -40 องศาเซลเซียส  
(ไทยเกษตรกร, 2560 : 9 ) 

        จากการศึกษาโดยใช้เครื่องมือวัดระดับอุณหภูมิ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 ได้ผลดังนี ้

1) วันที่มีปริมาณอุณหภูมิสูงที่สุด (MAX) คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 34.47 
องศาเซลเซียส ค่าความชื้นอยู่ในระดับ 66.36% 

2) วันที่มีปริมาณอุณหภูมิต่ าที่สุด (MIN) คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 27.58 องศา 
เซลเซียส ค่าความชื้นอยู่ในระดับ 74.07% 
  

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงลักษณะอุณภูมิของ วันที่ 27 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562    
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4.1.2 แสง มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะหากแสงมีความเข้มน้อยเกินไปจะ
ท าให้ต้นพืชอ่อนแอหรือการยึดของข้อต้น การสังเคราะห์แสงจะไม่สมบูรณ์เต็มที่เป็นผลท าให้พืชนั้นโต
ช้ากว่าปกติ หากได้รับแสงที่มากเกินไปอาจท าให้พืชนั้นเกิดการแห้ง เหี่ยวหรือตายได้  โดยทั่วไป
แสงแดดที่พืชสามารถอยู่ได้ จะอยู่ระหว่าง  600 - 900 w/m2 (พิชญ์สินี เพชรไทย และธรรมศักดิ์ 
ทองเกต, 2559 : 5) 

     จากการศึกษาโดยใช้เครื่องมือวัดระดับของแสง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 ได้ผลดังนี ้  
  1) วันที่มีปริมาณของแสงสูงที่สุด (MAX) คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 965.5 w/m2  
      2) วันทีม่ีปริมาณของแสงต่ าที่สุด (MIN) คือ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 อยู่ที ่961.5 w/m2 

 แผนภูมิที่ 4.2 แสดงลักษณะของแสง วันที่ 27 เมษายน 2562 ถึงวันที ่27 พฤษภาคม 2562    

 
4.2 ผลการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้การเก็บข้อมูลโดยจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 
1) การหาพื้นที่ปกคลุมในโปรแกรม Autocad  ใช้เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้  

โดยได้ท าการถ่ายรูปตอนระยะเริ่มปลูก และถ่ายอีกครั้งตอนพันธุ์ไม้อายุครบ 1 เดือน แล้วน ารูปมา
เข้าโปรแกรม Autocad เพื่อหาพื้นที่ Area ของพันธุ์ไม้เลื้อยในแต่ละชนิด  

2) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ เพื่อหาความหนาแน่นของพุ่ม
ใบที่หนาแน่นที่สุด ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุมที่โครงสร้างแผงไม้เลื้อย   
การแตกกิ่งก้านสาขาของพันธุ์ไม้เลื้อยที่กระจายรอบแผง โดยเป็นการทดสอบจากระยะการมองเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1 การหาพ้ืนที่ปกคลุมของพันธุ์ไม้  
        การหาพื้นที่ปกคลุมของพันธุ์ไม้เลื้อยทั้ง 6 ชนิด ท าการถ่ายภาพหลังปลูกเสร็จและรอผล

การปลูกครบก าหนดจึงถ่ายภาพของพืชอีกครั้ง โดยถ่ายจากระยะห่างจากขอบกระถางในระยะ 1 เมตร
เท่าๆ กัน  ได้ผลดังนี้ 
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 ตารางที่ 4.1 แสดงการปกคลุมของพืชครั้งที่ 1 (27 เมษายน 2562) 

สรุปผล จากการหาพื้นที่ปกคลุมในโปรแกรม Autocad ได้ผลสรุปว่า ต้นมอนิ่งกลอรี่ ต้น
พวงชมพู ต้นสายน้ าผึ้ง ต้นไก่ฟ้าพญาลอ และต้นสร้อยอินทนิล มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 1 - 6 
โดยคิดเป็นร้อยละได้เท่าๆ กันคือ 27.78% 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงการปกคลุมของพืชครั้งที่ 2 (27 พฤษภาคม 2562) 

ล าดับที ่ ชนิด ซ้ าที ่1 ซ้ าที ่2 ซ้ าที ่3 ซ้ าที ่4 ค่าเฉลี่ย % 
1 พวงชมพ ู 0.22 0.32 0.60 0.38 0.38 52.50 
2 สายน้ าผึ้ง 0.28 0.33 0.32 0.34 0.32 44.31 
3 ไก่ฟ้าพญาลอ 0.22 0.26 0.21 0.44 0.29 39.58 
4 เหลืองชัชวาล 0.27 0.25 0.25 0.33 0.27 37.92 
5 มอนิ่งกลอรี ่ 0.21 0.28 0.24 0.31 0.26 36.25 
6 สร้อยอินทนลิ 0.25 0.25 0.26 0.20 0.24 33.61 

คะแนนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปกคลุม ได้ผลสรุปว่า ต้นพวงชมพู มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็น
ล าดับที่ 1 หรือคิดเป็น 52.50 % สายน้ าผึ้ง มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 2 หรือคิดเป็น 44.31% 
ไก่ฟ้าพญาลอ มีอัตราของพ้ืนที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 3 หรือคิดเป็น 39.58% เหลืองชัชวาล มีอัตราของ
พื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 4 หรือคิดเป็น 37.92% มอนิ่งกลอรี่ มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 5 
หรือคิดเป็น 36.25% สร้อยอินทนิล มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 6 หรือคิดเป็น 33.61% 

 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบการปกคลุมของพืชครั้งที ่1 และ 2 

ชนิด      ครั้งที่ 1  
      (ตร.ม.) 

     ครั้งที่ 2 
      (ตร.ม.) 

ค่าเฉลี่ย %    การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

พวงชมพ ู 0.2 0.38 0.6 80.2 0.18 
สายน้ าผึ้ง 0.2 0.32 0.5 72.0 0.12 
ไก่ฟ้าพญาลอ 0.2 0.29 0.5 67.3 0.09 
เหลืองชัชวาล 0.2 0.27 0.5 65.6 0.07 
มอนิ่งกลอรี ่ 0.2 0.26 0.5 64.1 0.06 
สร้อยอินทนลิ 0.2 0.24 0.4 61.4 0.04 

ล าดับที ่ ชนิด ซ้ าที ่1 ซ้ าที ่2 ซ้ าที ่3 ซ้ าที ่4 ค่าเฉลี่ย % 
1 มอนิ่งกลอรี ่ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
2 พวงชมพ ู 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
3 สายน้ าผึ้ง 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
4 ไก่ฟ้าพญาลอ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
5 เหลืองชัชวาล 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
6 สร้อยอินทนลิ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 27.78 
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จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 สรุปล าดับคะแนนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปกคลุม ได้ผลดังนี้ ล าดับที่ 1 
ต้นพวงชมพูมีอัตราการปกคลุมมากที่สุด โดยมีพื้นที่การปกคลุมอยู่ที่ 0.18 ตร.ม. หรือ 80.2% ล าดับที่ 2 
ต้นสายน้ าผึ้ง มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.12 ตร.ม. หรือ 72% ล าดับที่ 3 ต้นไก่ฟ้าพญาลอ มีอัตราการปก
คลุมอยู่ที่ 0.09 ตร.ม. หรือ 67.3% ล าดับที่ 4 ต้นเหลืองชัชวาล มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.07 ตร.ม. หรือ 
65.6% ล าดับที่ 5 ต้นมอนิ่งกลอรี่ มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.06 ตร.ม. หรือ 64.1% ล าดับที่ 6 ต้นสร้อย
อินทนิล มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.04 ตร.ม. หรือ 61.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแผนภูมิที่ 4.3 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตพืชครั้งที่ 1 และ 2 
 

4.2.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม 
        การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจจ านวนผล 2 ครั้งคือผลก่อน

ทดลองและหลังผลทดลองที่ครบตามก าหนด เพื่อหาความหนาแน่นของพุ่มใบที่หนาแน่นที่สุด โดย
เป็นการทดสอบจากระยะการมองเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

เพศ 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.43 และเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 48.57 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

18 
17 
35 

51.43 
48.57 
100 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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0.7

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2
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อายุ 
ตารางที่ 4.5 จ านวนร้อยละจ าแนกตามอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 100
  

แบบประเมินความพึงพอใจของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีในลักษณะเต็มใบ ไม่มีอาการใบเหลืองหรือ
รอยไหม้ และสีสดใสตามธรรมชาติ 
ตารางที่ 4.6 แสดงคะแนนแบบประเมินของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีในในลักษณะเต็มใบ 

 
ชนิดพันธ์ุไม้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 

มาก
ที่สุด 

 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
1. สายน้ าผึ้ง 12.9 55.0 27.9 3.6 0.7 23.6 52.9 20.0 3.6 0.0 
2. เหลืองชัชวาล 23.6 52.9 20.0 3.6 0.0 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 
3. มอนิ่งกลอรี ่ 38.6 41.4 15.7 3.6 0.7 14.3 52.1 30.7 2.9 0.0 
4. พวงชมพ ู 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 26.4 47.1 22.9 3.6 0.0 
5. สร้อยอินทนิล 20.0 40.0 26.4 12.9 0.7 12.9 55.0 27.9 3.6 0.7 
6. ไก่ฟ้าพญาลอ 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 12.1 52.1 30.7 5.0 0.0 

ค่าเฉลี่ย 22.6 43.3 24.4 10.4 2.4 17.9 50.8 27.3 3.8 0.2 
ผลคะแนนแบบประเมินของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีใบในลักษณะเต็มใบ ไม่มีอาการใบเหลืองหรือ

รอยไหม้ และสีสดใสตามธรรมชาติ (ตารางที่ 4.6) สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.9% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.9% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ต้นมอนิ่งกลอรี่ 
ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% ต้น
พวงชมพู ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
47.1% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% 

แบบประเมินความพึงพอใจความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
โครงสร้างแผงไม้เลื้อย  

 
 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ป ี

20-29 ป ี
รวม 

0 
35 
35 

0 
100 
100 
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ตารางที่ 4.7 แสดงคะแนนแบบประเมินความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ ที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม 
 

ชนิดพันธ์ุไม้ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. สายน้ าผึ้ง 12.1 52.1 30.7 5.0 0.0 12.9 35.7 33.6 14.3 3.6 
2. เหลืองชัชวาล 8.6 26.4 33.6 22.1 9.3 20.0 40.0 26.4 12.9 0.7 
3. มอนิ่งกลอรี ่ 58.0 26.4 7.9 9.3 0.7 10.7 37.9 40.7 8.6 2.1 
4. พวงชมพ ู 6.4 22.9 25.0 34.3 11.4 45.7 31.4 22.9 7.1 0.0 
5. สร้อยอินทนิล 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 6.4 38.6 37.9 9.3 0.7 
6. ไก่ฟ้าพญาลอ 10.0 32.9 35.7 18.6 2.9 8.6 26.4 33.6 22.1 9.3 
ค่าเฉลี่ย 18.8 34.4 27.4 15.6 4.2 16.2 36.2 32.5 12.4 2.7 

ผลคะแนนแบบประเมินความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุมโครงสร้าง
แผงไม้เลื้อย (ตารางที่ 4.7) สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% 
ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.7% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ต้นมอนิ่งกลอรี่ ครั้งที่ 1 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.7% ต้น
พวงชมพู ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.7% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.6% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ครั้งที่ 2 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% 

แบบประเมินความพึงพอใจการแตกกิ่งก้านสาขาของพันธุ์ไม้เลื้อยที่กระจายรอบแผง 
ตารางที่ 4.8 แสดงคะแนนแบบประเมินของการแตกกิ่งของพันธุ์ไม้เลื้อยที่กระจายรอบแผง 

 
ชนิดพันธ์ุไม้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สายน้ าผึ้ง 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 13.6 41.4 32.9 10.0 2.9 
2. เหลืองชัชวาล 28.6 41.4 22.9 7.1 0.0 12.9 27.2 34.3 20.0 5.7 
3. มอนิ่งกลอรี ่ 41.4 32.9 32.9 10.0 2.9 10.0 32.9 35.7 18.6 2.9 
4. พวงชมพ ู 8.6 26.4 33.6 22.1 9.3 45.7 28.6 23.6 17.9 0.7 
5. สร้อยอินทนิล 12.9 35.7 33.6 14.3 3.6 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 
6. ไก่ฟ้าพญาลอ 14.3 52.1 30.7 2.9 0.0 17.9 29.3 31.4 4.3 0.7 

ค่าเฉลี่ย 21.4 35.6 29.8 15.1 4.5 17.7 33.5 30.5 17.5 4.0 
ผลคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจการแตกกิ่งก้านสาขาของพันธุ์ไม้เลื้อยที่กระจายรอบ

แผง (ตารางที่ 4.8) สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ต้นมอนิ่งกลอรี่ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ต้นพวงชมพู 
ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.7% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% ครั้งที่ 
2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.4% 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลรวมของการหาพ้ืนที่ปกคลุมและคะแนนเฉลี่ยแบบประเมิน 
ชนิดของพืช ลักษณะของใบ ความหนาแน่น การแตกกิ่ง พื้นที่ปกคลุม ค่าเฉลี่ย 
สายน้ าผึ้ง 53.9 43.9 37.9 44.3 45.0 
เหลืองชัชวาล 49.3 36.8 37.9 37.9 40.5 
มอนิ่งกลอรี ่ 46.8 49.0 38.6 36.3 42.6 
พวงชมพ ู 46.4 40.0 39.6 52.5 44.6 
สร้อยอินทนิล 47.5 42.2 35.0 33.6 39.6 
ไก่ฟ้าพญาลอ 43.2 34.6 41.8 39.6 39.8 

ผลรวม (ตารางที่ 4.9) สรุปไดว้่า ต้นสายน้ าผึ้งมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด เป็นล าดับที่ 1 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45% ต้นพวงชมพูมีอัตราการเจริญเติบโต เป็นล าดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
44.6% ต้นมอนิ่งกลอรี่มีอัตราการเจริญเติบโต เป็นล าดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.6% ต้นเหลือง
ชัชวาลมีอัตราการเจริญเติบโต เป็นล าดับที่ 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5% ต้นไก่ฟ้าพญาลอมีอัตรา
การเจริญเติบโต เป็นล าดับที่ 5 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.8% และต้นสร้อยอินทนิลมีอัตราการ
เจริญเติบโต เป็นล าดับที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.6% 



บทที่ 5 
วิจารณ์ผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 วิจารณผ์ล 
 จากการศึกษางานวิจัยประสิทธิผลในการลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยใช้แผงไม้เลื้อย 
(อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ, 2554) ได้ศึกษาพบว่า หากพืชมีการปกคลุมมากเท่าไหร่ความหนาแน่น
ของพืชก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความหนาแน่นของพืชสามารถช่วยให้เกิดประสิทธิผลในการลดความ
ร้อนให้กับผนังอาคารได้ จึงน าผลวิจัยนั้นมาสอดคล้องและเปรียบเทียบกับผลงานการวิจัยความ
เหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงได้ จากการคัดเลือก
พันธุ์ไม้เลื้อย ได้แก่ สายน้ าผึ้ง พวงชมพู เหลืองชัชวาล มอนิ่งกลอรี่ สร้อยอินทนิล และไก่ฟ้าพญาลอ 
จากการวิจัยพบว่า ต้นสายน้ าผึ้งมีอัตราการปกคลุมมากที่สุดจึงท าให้มีความหนาแน่นมากที่สุด ส่งผล
ในเรื่องการลดความร้อนให้กับผนังอาคารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45% รองลงมา ได้แก่ พวงชมพูมี
อัตราการปกคลุมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.6% มอนิ่งกลอรี่มีอัตราการปกคลุมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.6% 
เหลืองชัชวาลมีอัตราการปกคลุมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5% ไก่ฟ้าพญาลอมีอัตราการปกคลุมโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39.8% และสร้อยอินทนิลมีอัตราการปกคลุมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39.6% จากผลอ้างอิง
งานวิจัยข้างต้น สามารถเปรียบเทียบได้ในเรื่องความหนาแน่นที่สามารถลดความร้อนของผนังอาคาร
ได ้ ดังนั้น พืชพันธ์ุไม้เลื้อยทั้ง 6 ชนิด นอกจากจะใช้ในการท า Green Façade แล้ว ยังสามารถมีส่วน
ช่วยในการลดอุณหภูมิที่เข้าสู่ภายในอาคารได้ทั้งหมด เนื่องจากค่าเฉลี่ยในการประเมินการปกคลุมมี
ค่าที่ไม่ต่างกันมาก จึงสามารถน าพืชพันธ์ุทั้ง 6 ชนิดมาใชใ้นการปลูกได ้ 
 การศึกษา bio-façade ที่ปลูกพืชบนผนัง (Atikah Fukaihah Amir, 2011) ได้มีการทดลอง
โดยการน าพืชตระกูลถัวที่ให้ผลกินได้จ านวน 4 ชนิด ที่เกิดขึ้นได้ในประเทศมาเลเซีย มาท าการปลูก
และติดตั้งบน bio-façade มีการทดลองกับพืชทั้ง 4 ชนิดบนผนังอาคาร ได้แก่ ต้นถั่วลันเตา 
ถั่วฝักยาว ถั่วพู และถั่วแดง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต โดยพบว่าพืช ทั้ง 4 ชนิด 
มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้ท า bio-façade ได้ เมื่อน าการเจริญเติบโตมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของพืชตระกูลถั่วและพืชที่น ามาทดลอง ได้แก่ ต้นสายน้ าผึ้ง ต้นพวงชมพู ต้นมอนิ่งกลอรี่ ต้นเหลือง
ชัชวาล ต้นไก่ฟ้าพญาลอ และต้นสร้อยอินทนิล ได้ศึกษาพบว่า คุณสมบัติที่มีเหมือนกันที่จะสามารถ
น าไปใช้ท า bio-façade ได้คือลักษณะของพืชที่เป็นยอดเลื้อยพันธุ์ ล าต้นสามารถม้วนพันสิ่งยึดเกาะ
ได้ดี และชอบแสงแดด ซึ่งเป็นลักษณะการเลื้อยที่มีอยู่ในหลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธ์ุไม้เลื้อย 
  
5.2 สรุปผลวิจัย 
 จากงานวิจัยการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะ
ปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผนังสีเขียว
และการปลูกพืชพรรณในกระบะปลูก เพื่อประเมินข้อมูลและน าพืชพรรณไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นผนังสี
เขียว เพื่อเสนอแนะพรรณไม้เลื้อยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูง  
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 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
5.2.1 การหาพื้นที่ปกคลุมของพันธุ์ไม้ โดยใช้การทดลองในโปรแกรม Autocad เพื่อ หา 

Area หาพื้นที่ปกคลุมของพันธุ์ไม้เลื้อยทั้ง 6 ชนิด ท าการถ่ายภาพหลังปลูกเสร็จและรอผลการปลูก
ครบก าหนดจึงถ่ายภาพของพืชอีกครั้ง โดยถ่ายจากระยะห่างจากขอบกระถางในระยะ 1 เมตรเท่าๆ 
กัน สรุปผลที่ได้ดังนี้ จากการทดสอบการหาพื้นที่ ปกคลุมครั้งที่ 1 พบว่า ต้นพวงชมพู ต้นสายน้ าผึ้ง 
ต้นไก่ฟ้าพญาลอ และต้นสร้อยอินทนิล มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 1  - 6 โดยคิดเป็นร้อย
ละได้เท่าๆ กันคือ 27.78% และการทดสอบการหาพื้นที่ปกคลุมครั้งที่ 2 พบว่าต้นพวงชมพู มีอัตรา
ของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 1 หรือคิดเป็น 52.50% สายน้ าผึ้ง มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับ
ที ่ 2 หรือคิดเป็น 44.31% ไก่ฟ้าพญาลอ มีอัตราของพื้นที ่ปกคลุมเป็นล าดับที ่ 3 หรือคิดเป็น 
39.58% เหลืองชัชวาล มีอัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 4 หรือคิดเป็น 37.92% มอนิ่งกลอรี่ มี
อัตราของพื้นที่ปกคลุมเป็นล าดับที่ 5 หรือคิดเป็น 36.25% สร้อยอินทนิล มีอัตราของพื้นที่ปกคลุม
เป็นล าดับที่ 6 หรือคิดเป็น 33.61% 

ดังนั้น เมื่อน าการทดสอบหาอัตราของพื้นที่ปกคลุมครั้งที่ 1 และ 2 มาหาค่าเฉลี่ยอัตราการ
ปกคลุมพบว่าพืชที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการท าผนังสีเขียวมากที่สุดเป็น ล าดับที่ 1 คือต้น
พวงชมพูมีอัตราการปกคลุมมากที่สุด โดยมีพื้นที่การปกคลุมอยู่ที่ 0.18 ตารางเมตร หรือ 80.2% 
ล าดับที่ 2 ต้นสายน้ าผึ้ง มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.12 ตารางเมตร หรือ 72% ล าดับที่ 3 ต้นไก่ฟ้า
พญาลอ มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.09 ตารางเมตร หรือ 67.3% ล าดับที่ 4 ต้นเหลืองชัชวาล มี
อัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.07 ตารางเมตร หรือ 65.6% ล าดับที่ 5 ต้นมอนิ่งกลอรี่ มีอัตราการปก
คลุมอยู่ที่ 0.06 ตารางเมตร หรือ 64.1% ล าดับที่ 6 ต้นสร้อยอินทนิล มีอัตราการปกคลุมอยู่ที่ 0.04 
ตารางเมตร หรือ 61.4% 

5.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 35 คน 
โดยมีการเก็บข้อมูลของพันธ์ุไม้เลื้อยชนิดต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้เลื้อยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการท าแผงกันแดดไม้เลื้อย แล้วท าการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งหมด 
6 พันธุ์ เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบว่าพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดใด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาพัฒนา
ใช้ท าผนังสีเขียวมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ส าหรับใช้ประเมิน ได้แก่ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติใน
ลักษณะเต็มใบ ไม่มีอาการใบเหลืองหรือรอยไหม้ และสีสดใสตามธรรมชาติ ความหนาแน่นของพันธุ์
ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุมโครงสร้างแผงไม้เลื้อย การแตกกิ่งก้านสาขาของพันธุ์ไม้เลื้อยที่
กระจายรอบแผง และความสามารถในการปกคลุม  

       5.2.2.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากการมองเห็นของชนิดของพันธุ์ไม้ที่มี
คุณสมบัติในลักษณะเต็มใบ ไม่มีอาการใบเหลืองหรือรอยไหม้ และสีสดใสตามธรรมชาติ ได้ผลสรุปว่า 
ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
52.9% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.9% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ต้นมอนิ่งกลอรี่ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% ต้นพวงชมพู ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ครั้งที่ 
2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 47.1% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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40% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% 

       5.2.2.2 ผลคะแนนแบบประเมินความหนาแน่นของพันธุ์ไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเลื้อยปก
คลุมโครงสร้างแผงไม้เลื้อย สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% 
ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.7% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ต้นมอนิ่งกลอรี่ ครั้งที่ 1 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.7% ต้น
พวงชมพู ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.7% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.6% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ครั้งที่ 2 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% 

       5.2.2.3 ผลคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจการแตกกิ่งก้านสาขาของพันธุ์ไม้เลื้อยที่
กระจายรอบแผง สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ครั้งที่ 2 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ต้นเหลืองชัชวาล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ต้นมอนิ่งกลอรี่ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.4% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ต้นพวงชมพู 
ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.6% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.7% ต้นสร้อยอินทนิล ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7% ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3% ต้นไก่ฟ้าพญาลอ ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.1% ครั้งที่ 
2 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.4% 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยจากการทดสอบการหาพื้นที่ปกคลุมจากโปรแกรมออโต้แคต และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ พบว่า ผลรวมของการทดลองทั้ง 2 แบบ สรุปได้ว่า ต้นสายน้ าผึ้งมีอัตราการปกคลุม
มากที่สุด เป็นล าดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45% รองลงมา ได้แก่ ต้นพวงชมพูมีอัตราการปกคลุม 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.6% ต้นมอนิ่งกลอรี่มีอัตราการปกคลุม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.6% ต้นเหลือง
ชัชวาลมีอัตราการปกคลุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5% ต้นไก่ฟ้าพญาลอมีอัตราการปกคลุม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.8% และต้นสร้อยอินทนิลมีอัตราการปกคลุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.6% 
ตามล าดับ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาชนิดของพืชที่มีการปกคลุมที่แตกต่างกัน นั้นอาจเกิดจากคุณลักษณะของการเลื้อย
ของพืชที่ไม่ตรงต่อแผงโครงสร้างไม้เลื้อย จึงอาจท าให้พืชเกิดการเลื้อยที่ไม่สม่ าเสมอกัน ดังนั้น  ก่อน
ท าการทดลองควรศึกษาลักษณะการปกคลุมของไม้เลื้อย เพ่ือให้ตรงกับการปกคลุมของแผงไม้เลื้อย 
 ระยะเวลาในการศึกษาการทดลองควรใช้ระยะเวลาที่มากกว่านี้ เพื่อศึกษาลักษณะการเลื้อย
เพื่อไม่เกิดการคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง 



บรรณานุกรม 
 

กฎกระทรวง.  กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร.  ฉบับบที่ 33. (2535). 
พัชริน ส่งศรี.  (2562).  สถิติเพื่อการวิจัย.  ภาควิชาพืชศาตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิชญ์สินี เพชรไทย และธรรมศักดิ์ ทองเกต.  (2559).  ผลของความเข้มแสงและระยะเวลารับแสงต่อ 

การเจริญเติบโตพืช.  ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน.  
ไทยเกษตรกร.  (2560).  อุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืช.  ส านักพิมพ์คัดใหญ่, กรุงเทพฯ 
วิชัย เหล่าพาณิชย์กุล และอวิรุฑ ศรีสุธาพรรณ.  (2560).  ประสิทธิผลของผนังไม้เลื้อยในการ 

ล ด การถ่ า ย เทความร้ อน เข้ าสู่ ภ าย ในอาคาร .  คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

องอาจ ถาพรภาษ.ี  (2559).  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย. 
กรุงเทพฯ: นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ.  (2554).  ประสิทธิผลในการลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยการใช้แผงไม้เลื้อย.  
 วิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
Atikah Fukaihah Amir.  (2011).  The Most Effective Malaysian Legume Plants as Biofacade  

for Building Wall Application.  Pearson Education Inc, New Jasy 
Burham Timur and Elif Karaca.  (2013).  Green facades Green Walls.  Licensee Intech, USA 
Rayner et al 2010, Cheng et al 2010; Jim & Hongming.  (2011).  Designed Green Façade   

Systems. The University Of Melbourne. 
จุฬาลักษณ์ ไพบูรณ์ฟุ้งเฟื่อง และพรชัย จิตติวสุรัตน์.  (2559).  การจัดสวนแนวตั้งเพื่อลดความร้อนในอาคาร.       

[เ ว็ บ บล็ อ ก ]. สื บ ค้ น จ าก  http://repository.rmutr.ac.th/handle/123456789/227; 
jsessionid=3FA31BC6B8688A3673E21411820CF1BE (2561, ธันวาคม 12) 

นันณภัทร ปัญญาเชาว์โรจน์.  (2560).  ปลูกสวนแนวตั้ง 6 วิธี ง่ายๆให้มีรสนิยม.  [เว็บบล็อก].  
สืบค้นจาก http://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวตั้ง6ขั้นตอนง่ายๆให้มีรสนิยม 
(2561, ธันวาคม 12) 

วิภา ศรีสังวร.  (2547).  ไม้เลื้อย.  [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://www.nectec.or.th/schoolnet/ 
 library/create-web/10000/generality (2562, มกราคม 4) 
สุรพล ด ารงกิตติกุล.  (2553).  ลดโลกร้อนด้วยสวนแนวตั้ง.  [เว็บบล็อก].  สืบค้นจาก 
            http://www.technologymedia.co.th/PDF/CP2010/Jul_AU/p.63-64_Green_life_living.pdf 
 (2561, ธันวาคม 13) 
เอกราช ลักษณ์สัมฤทธิ์.  (2559).  ตกแต่งบ้านสวย ด้วยสวนแนวตั้ง.  [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก  

http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle/ 
(2562, กุมภาพันธ์ 21) 

 
 

http://repository.rmutr.ac.th/handle/123456789/227
http://repository.rmutr.ac.th/handle/123456789/227;jsessionid=3FA31BC6B868
http://www.estopolis.com/article/ปลูกสวนแนวตั้ง6ขั้นตอนง่ายๆให้มีรสนิยม
https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/generality
http://www.technologymedia.co.th/PDF/CP2010/Jul_AU/p.63-64_Green_life_living.pdf
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

             แบบประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยเพื่อน าไปใชพ้ัฒนาเป็นผนังสีเขียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมนิพันธุ์ไม้เลื้อยเพื่อน าไปใช้พัฒนาเป็นผนังสีเขียว 
งานวิจัยการหาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูง    

เพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว 

 

ค าชี้แจง ผลการประเมินโดยรวมในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแนวทางการน ำไปใช้ท ำผนังสี
เขียว  

  
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 1. เพศ  Ο ชำย      Ο หญิง   
 2. อำย ุ Ο ต  ำกว่ำ 20 ปี    Ο 20-29 ปี  

ตอนที่ 2 
การศึกษาความเหมาะสมของพันธ์ุไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงเพ่ือ 
พัฒนาเป็นผนังสีเขียว  
ค าชี้แจง โปรดท ำเครื องหมำย ✓ ลงในชอ่งที ตรงกับควำมพึงพอใจ 
   5 = มากทีสุ่ด          4 = มาก          3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที สุด 

 
      ตารางที่ 1 แบบประเมนิความพึงพอใจของต้นสายน้ าผึ้ง 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 1 ต้นสายน้ าผึ้ง 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของต้นเหลืองชัชวาล 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 2 ต้นเหลืองชัชวาล 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
 
 
 

ตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของต้นมอนิ่งกลอรี ่
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 3 ต้นมอนิ่งกลอรี่ 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
 

 

 

 
 



 
ตารางที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของต้นพวงชมพ ู
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 4 ต้นพวงชมพู 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
 
 

 

ตารางที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของต้นสร้อยอินทนิล 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 5 ต้นสร้อยอินทนิล 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
 

 

 

 



 
ตารางที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของต้นไก่ฟ้าพญาลอ 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจจากการมองเห็น 

R1 R2  R3  R4 
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

แบบการประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยที่ 6 ต้นไก่ฟ้าพญาลอ 
1. ลักษณะของใบมีลักษณะเต็มใบ 
ไม่มีอำกำรใบเหลืองหรือรอยไหม้ มี
สีสดใสธรรมชำติ 

                                        

2. ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้
เลื้อย ที เจริญเติบโตเลื้อยปกคลุม
ที โครงสร้ำงแผงไม้เลื้อย 

                                        

3. กำรแตกกิ งก้ำนสำขำของพันธุ์ไม้
เลื้อยที กระจำยรอบแผง 

                                        

  
  
 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลสรปุผลแบบประเมินพันธุ์ไม้เลื้อยเพื่อน าไปใช้พัฒนาเป็นผนังสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นสายน้ าผึ้ง 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
สำยน้ ำผึ้ง R1 25.7 65.7 8.6 0.0 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R1 5.7 51.4 34.3 8.6 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R2 2.9 57.1 31.4 8.6 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R2 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R3 5.7 40.0 45.7 5.7 2.9 สำยน้ ำผึ้ง R3 2.9 57.1 34.3 5.7 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R4 17.1 57.1 25.7 0.0 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R4 37.1 57.1 5.7 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 12.9 55.0 27.9 3.6 0.7 ค่ำเฉลี ย 23.6 52.9 20.0 3.6 0.0 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
สำยน้ ำผึ้ง R1 37.1 62.9 0.0 0.0 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R1 28.6 62.9 8.6 0.0 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R2 0.0 45.7 48.6 5.7 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R2 14.3 22.9 48.6 14.3 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R3 5.7 51.4 40.0 2.9 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 
สำยน้ ำผึ้ง R4 5.7 48.6 34.3 11.4 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R4 0.0 17.1 42.9 28.6 11.4 

ค่ำเฉลี ย 12.1 52.1 30.7 5.0 0.0 ค่ำเฉลี ย 12.9 35.7 33.6 14.3 3.6 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
สำยน้ ำผึ้ง R1 22.9 60.0 11.4 5.7 0.0 สำยน้ ำผึ้ง R1 0.0 11.4 54.3 25.7 8.6 
สำยน้ ำผึ้ง R2 2.9 14.3 20.0 48.6 14.3 สำยน้ ำผึ้ง R2 34.3 57.1 11.4 0.0 0.0 
สำยน้ ำผึ้ง R3 0.0 0.0 25.7 51.4 22.9 สำยน้ ำผึ้ง R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 
สำยน้ ำผึ้ง R4 0.0 17.1 42.9 31.4 8.6 สำยน้ ำผึ้ง R4 11.4 57.1 31.4 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 ค่ำเฉลี ย 13.6 41.4 32.9 10.0 2.9 
 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นเหลืองชัชวาล 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
เหลืองชัชวำล R1 17.1 48.6 25.7 8.6 0.0 เหลืองชัชวำล R1 5.7 51.4 34.3 8.6 0.0 
เหลืองชัชวำล R2 2.9 37.1 54.3 5.7 0.0 เหลืองชัชวำล R2 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 
เหลืองชัชวำล R3 45.7 42.9 11.4 0.0 0.0 เหลืองชัชวำล R3 2.9 57.1 34.3 5.7 0.0 
เหลืองชัชวำล R4 5.7 54.3 34.3 2.9 2.9 เหลืองชัชวำล R4 37.1 57.1 5.7 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 ค่ำเฉลี ย 23.6 52.9 20.0 3.6 0.0 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
เหลืองชัชวำล R1 11.4 31.4 37.1 20.0 0.0 เหลืองชัชวำล R1 22.9 48.6 28.6 0.0 0.0 
เหลืองชัชวำล R2 31.4 54.3 11.4 0.0 0.0 เหลืองชัชวำล R2 5.7 17.1 34.3 37.1 5.7 
เหลืองชัชวำล R3 34.3 57.1 11.4 0.0 0.0 เหลืองชัชวำล R3 5.7 31.4 34.3 22.9 5.7 
เหลืองชัชวำล R4 2.9 17.1 45.7 31.4 2.9 เหลืองชัชวำล R4 0.0 8.6 37.1 28.6 25.7 

ค่ำเฉลี ย 20.0 40.0 26.4 12.9 0.7 ค่ำเฉลี ย 8.6 26.4 33.6 22.1 9.3 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
เหลืองชัชวำล R1 5.7 28.7 25.7 34.3 5.7 เหลืองชัชวำล R1 8.6 25.7 42.9 22.9 0.0 
เหลืองชัชวำล R2 22.9 11.4 62.9 2.9 0.0 เหลืองชัชวำล R2 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 
เหลืองชัชวำล R3 22.9 60.0 14.3 2.9 0.0 เหลืองชัชวำล R3 20.0 60.0 14.3 5.7 0.0 
เหลืองชัชวำล R4 0.0 8.6 34.3 40.0 17.1 เหลืองชัชวำล R4 37.1 34.3 28.6 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 12.9 27.2 34.3 20.0 5.7 ค่ำเฉลี ย 28.6 41.4 22.9 7.1 0.0 
 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นมอนิ่งกลอรี่ 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

มอนิ งกลอรี  R1 25.7 65.7 8.6 0.0 0.0 มอนิ งกลอรี  R1 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 
มอนิ งกลอรี  R2 57.1 2.9 31.4 8.6 0.0 มอนิ งกลอรี  R2 8.6 65.7 22.9 2.9 0.0 
มอนิ งกลอรี  R3 45.7 40.0 5.7 5.7 2.9 มอนิ งกลอรี  R3 0.0 37.1 57.1 5.7 0.0 
มอนิ งกลอรี  R4 25.7 57.1 17.1 0.0 0.0 มอนิ งกลอรี  R4 0.0 60.0 37.1 2.9 0.0 

ค่ำเฉลี ย 38.6 41.4 15.7 3.6 0.7 ค่ำเฉลี ย 14.3 52.1 30.7 2.9 0.0 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
มอนิ งกลอรี  R1 25.7 8.6 65.7 0.0 0.0 มอนิ งกลอรี  R1 65.7 14.3 20.0 0.0 0.0 
มอนิ งกลอรี  R2 8.6 65.7 22.9 2.9 0.0 มอนิ งกลอรี  R2 57.1 31.4 2.8 8.6 0.0 
มอนิ งกลอรี  R3 2.9 34.3 51.4 8.6 2.9 มอนิ งกลอรี  R3 54.7 40.0 5.7 5.7 2.9 
มอนิ งกลอรี  R4 5.7 42.9 22.9 22.9 5.7 มอนิ งกลอรี  R4 54.3 20.0 2.9 22.9 0.0 

ค่ำเฉลี ย 10.7 37.9 40.7 8.6 2.1 ค่ำเฉลี ย 58.0 26.4 7.9 9.3 0.7 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

มอนิ งกลอรี  R1 37.1 51.4 11.4 0.0 0.0 มอนิ งกลอรี  R1 0.0 11.4 54.3 25.7 8.6 
มอนิ งกลอรี  R2 2.9 34.3 51.4 8.6 2.9 มอนิ งกลอรี  R2 34.3 57.1 11.4 0.0 0.0 
มอนิ งกลอรี  R3 0.0 17.1 48.6 25.7 8.6 มอนิ งกลอรี  R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 
มอนิ งกลอรี  R4 0.0 28.6 31.4 40.0 0.0 มอนิ งกลอรี  R4 11.4 57.1 31.4 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 10.0 32.9 35.7 18.6 2.9 ค่ำเฉลี ย 41.4 32.9 32.9 10.0 2.9 
 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นพวงชมพ ู

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
พวงชมพู R1 8.6 25.7 51.4 14.3 0.0 พวงชมพู R1 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 
พวงชมพู R2 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 พวงชมพู R2 8.6 65.7 22.9 2.9 0.0 
พวงชมพู R3 28.6 62.9 8.6 0.0 0.0 พวงชมพู R3 0.0 37.1 57.1 5.7 0.0 
พวงชมพู R4 11.4 57.1 31.4 0.0 0.0 พวงชมพู R4 0.0 60.0 37.1 2.9 0.0 

ค่ำเฉลี ย 26.4 47.1 22.9 3.6 0.0 ค่ำเฉลี ย 14.3 52.1 30.7 2.9 0.0 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
พวงชมพู R1 37.1 62.9 0.0 0.0 0.0 พวงชมพู R1 28.6 62.9 8.6 0.0 0.0 
พวงชมพู R2 0.0 45.7 48.6 5.7 0.0 พวงชมพู R2 14.3 22.9 48.6 14.3 0.0 
พวงชมพู R3 5.7 51.4 40.0 2.9 0.0 พวงชมพู R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 
พวงชมพู R4 5.7 48.6 34.3 11.4 0.0 พวงชมพู R4 0.0 17.1 42.9 28.6 11.4 

ค่ำเฉลี ย 12.1 52.1 30.7 5.0 0.0 ค่ำเฉลี ย 12.9 35.7 33.6 14.3 3.6 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
พวงชมพู R1 22.9 60.0 11.4 5.7 0.0 พวงชมพู R1 0.0 11.4 54.3 25.7 8.6 
พวงชมพู R2 2.9 14.3 20.0 48.6 14.3 พวงชมพู R2 34.3 57.1 11.4 0.0 0.0 
พวงชมพู R3 0.0 0.0 25.7 51.4 22.9 พวงชมพู R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 
พวงชมพู R4 0.0 17.1 42.9 31.4 8.6 พวงชมพู R4 11.4 57.1 31.4 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 ค่ำเฉลี ย 13.6 41.4 32.9 10.0 2.9 
 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นสร้อยอินทนิล 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สร้อยอินทนิล R1 11.4 31.4 37.1 20.0 0.0 สร้อยอินทนิล R1 25.7 65.7 8.6 0.0 0.0 
สร้อยอินทนิล R2 31.4 54.3 11.4 0.0 0.0 สร้อยอินทนิล R2 2.9 57.1 31.4 8.6 0.0 
สร้อยอินทนิล R3 34.3 57.1 11.4 0.0 0.0 สร้อยอินทนิล R3 5.7 40.0 45.7 5.7 2.9 
สร้อยอินทนิล R4 2.9 17.1 45.7 31.4 2.9 สร้อยอินทนิล R4 17.1 57.1 25.7 0.0 0.0 

ค่ำเฉลี ย 20.0 40.0 26.4 12.9 0.7 ค่ำเฉลี ย 12.9 55.0 27.9 3.6 0.7 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สร้อยอินทนิล R1 17.1 48.6 25.7 8.6 0.0 สร้อยอินทนิล R1 14.3 65.7 20.0 0.0 0.0 
สร้อยอินทนิล R2 2.9 37.1 54.3 5.7 0.0 สร้อยอินทนิล R2 2.9 57.1 31.4 8.6 0.0 
สร้อยอินทนิล R3 45.7 42.9 11.4 0.0 0.0 สร้อยอินทนิล R3 5.7 40.0 45.7 5.7 2.9 
สร้อยอินทนิล R4 5.7 54.3 34.3 2.9 2.9 สร้อยอินทนิล R4 2.9 20.0 54.3 22.9 0.0 

ค่ำเฉลี ย 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 ค่ำเฉลี ย 6.4 45.7 37.9 9.3 0.7 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สร้อยอินทนิล R1 28.6 62.9 8.6 0.0 0.0 สร้อยอินทนิล R1 22.9 60.0 11.4 5.7 0.0 
สร้อยอินทนิล R2 14.3 22.9 48.6 14.3 0.0 สร้อยอินทนิล R2 2.9 14.3 20.0 48.6 14.3 
สร้อยอินทนิล R3 8.6 40.0 34.3 14.3 2.9 สร้อยอินทนิล R3 0.0 0.0 25.7 51.4 22.9 
สร้อยอินทนิล R4 0.0 17.1 42.9 28.6 11.4 สร้อยอินทนิล R4 0.0 17.1 42.9 31.4 8.6 

ค่ำเฉลี ย 12.9 35.7 33.6 14.3 3.6 ค่ำเฉลี ย 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 
 



ตารางแสดงผลแบบสอบถามของต้นไก่ฟ้าพญาลอ 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบสอบถามครั้งที่ 2 
ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของใบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 22.9 60.0 11.4 5.7 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 37.1 62.9 0.0 0.0 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 2.9 14.3 20.0 48.6 14.3 ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 0.0 45.7 48.6 5.7 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 0.0 0.0 25.7 51.4 22.9 ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 5.7 51.4 40.0 2.9 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 0.0 17.1 42.9 31.4 8.6 ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 5.7 48.6 34.3 11.4 0.0 

ค่ำเฉลี ย 22.9 25.0 25.0 34.3 11.4 ค่ำเฉลี ย 12.1 52.1 30.7 5.0 0.0 
ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความหนาแนน่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 37.1 51.4 11.4 0.0 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 22.9 48.6 28.6 0.0 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 2.9 34.3 51.4 8.6 2.9 ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 5.7 17.1 34.3 37.1 5.7 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 0.0 17.1 48.6 25.7 8.6 ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 5.7 31.4 34.3 22.9 5.7 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 0.0 28.6 31.4 40.0 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 0.0 8.6 37.1 28.6 25.7 

ค่ำเฉลี ย 10.0 32.9 35.7 18.6 2.9 ค่ำเฉลี ย 8.6 26.4 33.6 22.1 9.3 
การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแตกกิ่ง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 48.6 45.7 5.7 0.0 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R1 17.1 48.6 25.7 8.6 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 8.6 65.7 22.9 2.9 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R2 2.9 37.1 54.3 5.7 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 0.0 37.1 57.1 5.7 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R3 45.7 42.9 11.4 0.0 0.0 
ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 0.0 60.0 37.1 2.9 0.0 ไก่ฟ้ำพญำลอ R4 5.7 54.3 34.3 2.9 2.9 

ค่ำเฉลี ย 14.3 52.1 30.7 2.9 0.0 ค่ำเฉลี ย 17.9 45.7 31.4 4.3 0.7 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
  

ชื่อ นางสาวชนนิกานต์   ขวัญเนตร์ 

เกิด 21  กุมภาพันธ์  2540 
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    โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
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