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สวัสดีเดือนพฤษภาคมคะ ในเดือนนี้เราเจอทั้งสภาวะอากาศทั้งรอน บางวันก็ฝนตก บางทานอาจสงสัยอยูในใจวา 

“ทําไมทั้งๆ ที่เปนฤดูรอนถึงยังมีฝนตกอยู” เพราะอันที่จริงแลว ประเทศไทยตั้งอยูในเขตคาบสมุทรมีทะเลลอมรอบจึงมีโอกาสที่จะมี
ฝนตกทั้งป และประเทศไทยเปนพื้นที่เขตรอนชื้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดพายุรอนไดบอยครั้ง 

ดังนั้น ในชวงอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไมเสถียรเชนนี้ ก็อยาลืมดูแล และรักษาสุขภาพตัวเองดวยนะคะ 
 
ในขณะที่บางวันฝนตกบางแดดออกบาง ก็ยังมีตนไมท่ีทนทานตอสภาพแสงนอย หรือสามารถเจริญเติบโตใตหลอดไฟได 

เชนพืชกลุมไมประดับ (ที่ไดเคยเสนอไปในสาร ฉบับที่ 16-17)  
สําหรับฉบับนี้ ขอแนะนําพืชในเขตรอนเพิ่มเติมจากฉบบักอนๆ  เปนพืชที่ชวยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารไดดี 

หรือที่เรียกวา “ฟอกอากาศได”   ซึ่งไดแก 
                                 1. วานหางจระเข : เปนตนไมท่ีมีลําตนไมสูงมากนัก ใบมีลักษณะอวบน้าํ สีเขียว โคนใบจะ 
                                   มีขนาดใหญและจะเล็กเรียวขึ้นไปยังปลายใบ ขอบใบจะมีลักษณะหยัก คลายกับหนาม 
                                   เมื่อหักใบดูจะมีลักษณะเปนวุนเมือกหางจระเข 
 
2. พลูดาง : ซึ่งเปนไมเลื้อย สามารถปลูกไดทั้งในดินและในน้าํ ชอบแสงสวาง ถานําไปปลูก 
ในออฟฟศก็สามารถใชแสงหลอดฟลูออเรสเซนตแทนได ที่นิยมคือนํามาใสแจกันหรือแขวนเปนระยา  

                      
   3. ยางอินเดีย ลักษณะใบจะหนาปลายแหลมสีเขียวเขมเปนมัน  

                        ถาเกิดมีบาดแผลขึ้นไมวาสวนใดของลําตนจะมีน้ํายางสีขาวขนไหลออกมาทันที 
 

            ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแกว (อาจารยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) กลาวถึง
คุณสมบัติในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของพืชใหฟงวา พืชแตละชนิดมีความสามารถในการดูดซับกาซภายในอาคารได
แตกตางกัน หรือ มีรูปแบบการสังเคราะหแสงที่ตางกัน โดยแบงพืชไดเปน 3 กลุม ไดแก พืชซีสาม (C3 plant) พืชซีสี่ (C4plant) 
และพืชแคม (CAM plant)  

มีหลักการพิจารณา คือ พืชC3 สวนใหญก็คือ พืชทั่ว ๆ ไปที่เราเห็นอยู ไมวาจะเปนไมดอกไมประดับ ผัก  
 
สวนพืชC4 สวนใหญเปนพืชไร เชน ออย ขาวโพด ซึ่งทั้งสองกลุมนี้จะมีการเปดปากใบในชวงกลางวัน เพื่อดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด และปลดปลอยกาซออกซิเจนออกมาจากการกระบวนการสังเคราะหแสง สวนในชวงกลางคืนปากใบจะหรี่ลง 
พืชจะมีการคายกาซคารบอนไดออกไซดออกมาจากกระบวนการหายใจ 
 

แตพืชอีกกลุมหนึ่งท่ีเรียกวา UแคมU พืชกลุมนี้จะเปนพืชที่ทนแลง ข้ึนตามทะเลทราย มีการปรับตัวเพื่อลดการคายน้ําหรือ
การสูญเสียน้ําออกจากตน โดยการปดปากใบเวลากลางวัน และเปดปากใบเวลากลางคืน เพื่อจะดดูซับกาซคารบอนไดออกไซด
เขาไปเก็บสะสมไว เมื่อรุงเชาเริ่มมีแสง พืชจะนํากาซคารบอนไดออกไซดที่เก็บไวมาใชในกระบวนการสังเคราะหแสงตอไป พืชใน
กลุมนี้ เชน กระบองเพชร กวักมรกต ลิ้นมังกร สับปะรดสี วานหางจระเข รวมทั้งกลวยไมที่มีใบหนาบางชนิด 

 
ผศ.ดร.พัชรียา พูดถึงความปลอดภัยวา ดวยคุณสมบัติของพืชแคม ที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และ

ชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดในเวลากลางคืนไดด ีเราจึงสามารถนําตนไมกลุมนี้มาปลูกภายในอาคาร เชน ภายในหองนอน 
หรือ พื้นที่ที่มีการใชงานเวลากลางคืน แตเพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงตนไมท่ีมีหนาม เชนกระบองเพชร มาวางประดับ 

อยางไรก็ตาม ตนไมทุกตนลวนมีประโยชน จึงอยากใหทุกคนชวยกันปลูกตนไม อยางนอยคนละตน เพื่อชวยกันรักษา
สภาพแวดลอม และชวยกันอนุรักษตนไม ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่ชวยสรางความสมดุลของธรรมชาติได. 
 
การดแูลรักษาไมประดบัภายในอาคาร     
1. แสง ควรเลือกวางบริเวณที่ไดรับแสงจากทางหนาตางหรือประตู เพื่อยืดอายุการวางประดับ หรืออยางนอยควรอยูในบริเวณที่
ไดรับแสงจากหลอดไฟ ไมควรวางตนไมใกลหลอดไฟมากเกินไป เพราะใบอาจไดรับความเสียหายได ในเรื่องของแสง สังเกตไดจาก
อาการของตนไม ถาแสงไมเพียงพอ ตนจะยืดยาว ใบมีขนาดเล็กลง ใบลางเหลืองรวง เปนตน  
 



2. น้าํ ไมควรใหน้าํบอยเหมือนกับตนไมท่ีปลูกนอกอาคาร เพราะพืชจะมีการสูญเสียน้าํที่คอนขางนอยกวาการปลูกภายนอก
อาคาร การปลูกจึงตองใชการสังเกต ไมใหวัสดุปลูกเปยกหรือแหงจนเกินไป อาจใหประมาณ  2-3 วันตอครั้ง ข้ึนกับชนิดของพืช 
หรือใชนิ้วสัมผัสที่วัสดุปลูกเพื่อตรวจดูความชื้น หลักการ คือ ใหวัสดุมีความชื้นแตไมแฉะ เพราะอาจจะทําใหรากเนาได ในกรณีที่ไม
อยูบาน หรือไปทํางานตางจังหวัดหลายวัน อาจจะหลอน้าํไวในจานรอง ก็จะชวยใหพืชไดรับน้าํอยางตอเนื่อง 
 
3. ปุย โดยสวนใหญตนไมท่ีวางประดับหรือปลูกภายในอาคาร จะเจริญเติบโตชา เพราะตนไมมีการสังเคราะหแสงหรือสรางอาหาร
ไดนอยลง ดังนั้นจึงควรใหปุยในปริมาณที่นอยกวาสภาพที่ปลูกภายนอกอาคาร โดยอาจใหปุยทางใบ หรือปุยเม็ดละลายชา ใน
ปริมาณที่ข้ึนกับชนิดพืชและขนาดกระถางที่ใชปลูก เชน ตนไมปลูกในกระถางขนาด 6 นิ้ว อาจใสปุยเม็ดละลายชาประมาณครึ่ง
ชอนชา โดยหยอดหลุมหรือโรยรอบ ๆ ตนไมก็ได    
 
4. วัสดปุลกู วัสดุปลูกที่เหมาะสมกับไมประดับในอาคารควรยึดหลักที่วาตองโปรง ระบายน้ําไดดี มีน้าํหนักเบา อาจใชกาบมะพราว
สับมาเปนสวนผสมของวัสดุปลูก เพื่อชวยในเรื่องของการระบายน้าํ และดูดซับความชื้น ไมควรใชดินเหนียว เพราะมีน้าํหนักมาก
และระบายน้ําไมดี สิ่งที่ตามมา คือ พืชดูดน้าํไปใชไดยาก ทําใหรากเจริญเติบโตไดไมดี  เมื่อรากเติบโตไดไมด ีสวนของตนก็จะ
เจริญเติบโตไมดี. 

 
Tขอมูลอางอิงจาก : เดลินิวสออนไลน ฉบับวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 หนา TT4T 

. . . .กิจกรรมขาวสารของสถาบันฯ. . .  กิจกรรมรวมสนุก กับ FOT!  
 บทความตางๆ ของสถาบันฯ ท่ีไดลงคอลัมนใน

หนังสือพิมพเดลินิวส   
สามารถเขาชมไดท่ี HTUhttp://www.tei.or.th/th_main.htmUTH 

 เอกสารโหลดฟรี และขาวสารการอบรม  
สามารถเขาชมไดท่ี HTUhttp://www.tei.or.th/th_main.htmUTH  

 งานสัมมนาการจัดอาคารใหไดประหยัดพลังงาน 
สามารถเขาชมไดท่ี 
HTUhttp://www.tei.or.th/carbonreductionbuilding/news/2
0110426-pr.htmlUTH 

 กติกาเพียงงายๆ! เพียงแคทาน
สมาชิก สงความคิดเห็นที่มีตอ FOT ไม
วาจะเรื่องใดก็ได อยางเชน....กิจกรรมที่
อยากทํา, หรือขอเสนอแนะที่มีตอ
จดหมายขาว หรือสิ่งใดที่อยากบอก
กลาว ความยาวไมจํากัด สงมาที่ 
HTUsawanya@tei.or.thUTH หรือ fax ถึง 
“Friends of TEI” ที่ 02-504-4826-8 
หากขอความโดนใจกรรมการ มีของสมนาคุณตอบแทนให เปนU

หนังสือ Creative Thailand สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิด
สรางสรรค จาก TCDCU ของมีจํานวนจํากัดนะคะ.  
(หมดเขตการสง 31 พฤษภาคม 2554 พรอมประกาศรายชื่อ 

ในฉบบัถดัไป) 
 

 
 
 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) Thailand Environment Institute (TEI) Website: www.tei.or.th 
เลขที่16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120 

℡02-503-3333 ตอ 104,105 ติดตอ สวรรยา ดวงสําราญ [sawanya@tei.or.th] 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ 
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 01/2546 

ไปรษณียปากเกร็ด 
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

1.□  จาหนาซองไมชดัเจน 

2.□  ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

3.□  ไมยอมรับ 

4.□  ไมมีผูรับตามจาหนา 

5.□  ไมมารับภายในกําหนด 

6.□   เลิกกิจการ 

7.□   ยายไมทราบที่อยูใหม 

8.□   อ่ืนๆ........................... 
ลงชื่อ ..................................... 

ชื่อที่อยูผูฝาก: 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 เมืองทองธานี 
ตําบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 

 
 


