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บทคัดย่อ
“หลังคาเขียว” เป็ นทางเลือกทีช่ ่วยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง ปกติพชื ทีป่ ลูกในสวนบนหลังคาจะต้อง
เผชิญกับสภาพแห้งแล้งและอากาศร้อนอย่างรุนแรง การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถใน
สภาพขาดน้ า ของไม้ป ระดับ บางชนิ ด ที่เ หมาะสมส าหรับ สวนหลัง คา โดยจ าลองสภาพการขาดน้ า ใน
โรงเรือนเพาะชาทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 ทดลองกับไม้ประดับ 15 ชนิด ภายใต้ 2 สภาวะ คือ มีการให้น้ าและไม่มกี ารให้น้ า เป็ นเวลา 7 วัน
ประเมินลักษณะพืชในสภาวะขาดน้ าจากการให้คะแนนความสวยงาม พบว่า Liriope muscari (Decne.) L.H.
Bailey, Cyanotis obtusa (Trimen) Trimen และ Allium schoenoprasum L. สามารถทนการขาดน้ามากถึง 7
วัน เหมาะสาหรับนาไปใช้ในการจัดสวนหลังคา โดยให้น้ าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ Pilea
libanensis Urb. และ Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. ซึ่งทนการขาดน้ า 5 วัน ส่วนพืช 4 ชนิด คือ
Eleocharis sp., Fimbristylis ovata (Burm.f.) J.Kern, Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. และ Pennisetum
setaceum (Forssk.) Chiov. สามารถทนการขาดน้ า 3 วัน ขณะที่ Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.,
Rhynchospora nervosa ( Vahl. ) Boeckeler, Acalypha wilkesiana MÜll. Arg. , Trachelospermum
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jasminoides (Lindl.) Lem., Coreopsis rosea Nutt. และ Achillea millefolium L. ทนการขาดน้ าเพียง 1 วัน
ซึง่ ไม่เหมาะสาหรับนาไปจัดสวนหลังคา
คาสาคัญ : พืชทนแล้ง; หลังคาเขียว; ภูมทิ ศั น์

Abstract
“Green roof” is a considerable solution to increase urban green area. Plants cultivated on the
rooftop inescapably encountering drought and severe heat conditions. This study aimed to evaluate
the water-deficit tolerant ability of some ornamental plants for roof garden utility. Non-irrigated rooftop
model was constructed in a greenhouse at Mahidol University, Nakhon Pathom province. Fifteen
ornamental plants were observed under two conditions, i.e. watering and non-watering, for seven days.
Water-deficit tolerant ability was evaluated by beauty scoring. Liriope muscari (Decne.) L.H. Bailey,
Cyanotis obtusa (Trimen) Trimen and Allium schoenoprasum L. showed the high tolerance ability to
water- deficit by seven days leading to be suitable plants for roof garden by watering once a week.
Moreover, Pilea libanensis Urb. and Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. also had high tolerance by
five days. The short period plants for three days were Eleocharis sp. , Fimbristylis ovata ( Burm. f. )
J.Kern, Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. and Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., whereas
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., Rhynchospora nervosa (Vahl.) Boeckeler, Acalypha wilkesiana
MÜll.Arg., Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem., Coreopsis rosea Nutt. and Achillea millefolium
L. showed the lowest tolerant ability to water- deficit by one day and might not be utilized for green
roof cultivation.
Keywords: drought tolerance plant; green roof; landscape

1. คานา

ความร้อ นเข้า สู่ตัว อาคารได้อ ย่ า งมีป ระสิทธิภาพ
รวมถึง ช่ ว ยประหยัด พลัง งาน ลดมลพิษ ลดก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใน
เมื อ งได้ ด้ ว ย (ศุ ภ กิ จ , 2558; Fukui, 1969; Oke,
1982; Theodore, 1999) ปั จ จุ บ ัน สวนหลัง คาเป็ น
นโยบายการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวของหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ป่ ุน (Koehler, 2003;
Getter and Rowe, 2006) แม้ ว่ า สวนหลัง คาจะมี
ประโยชน์ หลายประการ แต่ ย ังมีปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ ในการท าสวนหลัง คาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเลือกชนิดพืชทีส่ ามารถปรับตัวหรือทน
ต่อสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ เนื่องจากการคาย

การขยายตัวของพื้นที่เมืองที่เพิ่มขึ้นอย่า ง
รวดเร็วในปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ เ กาะ
ความร้อ น (urban heat island) ขึ้น จากการสะสม
ความร้อ นของพื้น คอนกรีต และตัว อาคารรวมถึง
หลัง คา ท าให้อุ ณหภูมิอ ากาศภายในเมือ งสูงกว่า
บริ เ วณที่ มี ต้ น ไม้ ป กคลุ ม ถึ ง 4 องศาเซลเซี ย ส
อุ ณหภู มิท่ีสูง ขึ้น นี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพ
แวดล้อมและสุขภาพของผูอ้ ยู่อาศัยในเมือง (วรัปศร,
2548; Bass and Baskaran, 2003) สวนหลังคาเป็ น
ทางเลือกหนึ่งในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์
ดังกล่าว เนื่องจากสามารถลดการถ่ายเทพลังงาน
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ความร้อนของพืน้ ทีห่ ลังคาในช่วงกลางวัน ซึ่งส่งผล
ให้พชื เผชิญกับสภาพขาดน้ าได้ง่าย นอกจากนี้ควร
เป็ นพืชท้องถิ่นที่มรี ะบบรากฝอย ใบหนา ละเอียด
และเล็ก เพื่อลดความเสียหายจากแรงลมทีจ่ ะทาให้
ใบไม้ฉีกขาดได้ สวนหลังคาในต่างประเทศจึงนิยม
ใช้พชื อวบน้า เช่น ซีดมั เนื่องจากใบมีขนาดเล็กและ
ทนแล้ ง ได้ น าน (Kirschstein, 1997; Dunnett and
Kingsbury, 2004; Scholz-Bartofs, 2001)
ประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ารใช้ Zephyranthes
candida และ Liriope muscari ในการจัดสวนหลังคา
พบว่าสามารถเจริญเติบโตและสภาพต้นยังสมบูรณ์
แม้จะไม่ได้รบั น้าเป็ นเวลานาน 2 สัปดาห์ เนื่องจาก
L. muscari เป็ นพืชชอบแดด เติบโตได้ดีในที่แดด
จัด และปรับ ตัว ต่ อ สภาพแล้ ง ในระยะยาวได้ดี มี
รายงานว่า Allium schoenoprasum และ Coreopsis
rosea เป็ นพืชที่เหมาะสาหรับปลูกบนสวนหลังคา
แบบไม่ ใ ช้ ส อยในสหรั ฐ อเมริ ก า และยั ง พบว่ า
Cyanotis obtusa เป็ น พืช ท้อ งถิ่น ที่ ส ามารถเจริญ
เติบโตในทีแ่ ห้งแล้งของประเทศศรีลงั กา นอกจากนี้
Pilea microphylla ยัง สามารถสัง เคราะห์ ด้ว ยแสง
และเจริญเติบโตหลังจากขาดน้าเป็ นระยะเวลา 5 วัน
(Puay Yok Tan and Angelia Sia 2005; Broussard,
2007; Getter and Row, 2008; Domenghini et al.,
2013; Wadugodapitiya et al. , 2013; Gresshma
and Murukan 2015)
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการทาสวนหลังคา
อย่างแพร่หลายตามดาดฟ้ าอาคารต่าง ๆ แต่กย็ งั คง
พบปั ญหาการเจริญเติบโตของพรรณไม้เช่นเดียว
กัน และส่ ง ผลต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แ ลสวนด้ว ย
ประกอบกั บ การศึ ก ษาวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ ชนิ ด พื ช ที่
สามารถปรั บ ตั ว หรื อ ทนต่ อ สภาพแวดล้ อ มบน
หลังคายังมีน้อยมาก การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ประดับบางชนิด
ในสภาพขาดน้า เพื่อหาพืชทีเ่ หมาะสมสาหรับใช้กบั
สวนหลัง คา ซึ่ง นอกจากจะช่ ว ยลดภาระการดูแล

รักษาในระยะยาวแล้ว ยังเป็ นการเพิม่ ชนิดพืชให้แก่
นักออกแบบภูมทิ ศั น์ดว้ ย

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 พืชทดลอง จานวน 15 ชนิด (ตารางที่
1) ซึง่ เป็ นพืชทีม่ จี าหน่ายทัวไป
่
2.2 วิ ธีการทดลอง
น าพืช 15 ชนิ ด อายุ 2 เดือ น ที่ไ ด้จาก
การปั กชาในกระถางขนาด 5 นิ้ว ปลูกในวัสดุปลูกที่
ประกอบด้ว ย ดิน ผสม : แกลบสด : มะพร้า วสับ
อัต ราส่ ว น 3 : 1 : 1 วางบนพื้น คอนกรีต กลางแจ้ง
ภายในโรงเรื อ นหลั ง คาพลาสติ ก ใสของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จังหวัดนครปฐม โดยจาลองสภาพแวดล้อมเสมือน
ดาดฟ้ า สถานทีท่ ดลองมีความเข้มแสงเฉลีย่ 24,649
ลักซ์ อุณหภูมอิ ากาศระหว่าง 24-50 องศาเซลเซียส
ดาเนินการทดลองตัง้ แต่เ ดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จนถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2561 วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยพืชแต่ละชนิดมี 2 สิ่ง
ทดลอง สิง่ ทดลองละ 10 ซ้า ดังนี้ (1) สิง่ ทดลองที่ 1
มีก ารให้น้ า (ชุ ด ควบคุ ม ) โดยมีก ารให้น้ า จ านวน
200 มิลลิลิตรต่อกระถาง 3 ครัง้ ต่อวัน (07:00 น.,
12:00 น. และ 17:00 น.) ด้ ว ยระบบพ่ น หมอก
อัตโนมัติ และ (2) สิง่ ทดลองที่ 2 ไม่มกี ารให้น้า โดย
พืชในกลุ่มนี้จะได้รบั น้ าเหมือนกลุ่มพืชในสิง่ ทดลอง
ที่ 1 จนถึงวันเริม่ ต้นการทดลอง (วันที่ 0) หลังจาก
นัน้ จะไม่มกี ารให้น้าตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์
2.3 การบันทึกผล
2.3.1 การบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของ
ต้นไม้ โดยการให้คะแนนความสวยงามของพืชจาก
ผูป้ ระเมินทีม่ คี วามรูด้ า้ นการจัดสวน จานวน 50 คน
ดังนี้ (1) ระดับคะแนน 3 = ดีถงึ ดีมาก ต้นไม้มคี วาม
สมบู ร ณ์ สภาพโดยรวมใกล้ เ คีย งกับ ก่ อ นน ามา
ทดลอง (2) ระดับคะแนน 2 = พอใช้ ใบมีสเี ปลีย่ นไป
จากเดิมหรือเหีย่ วแห้งเป็ นสีน้ าตาล และใบร่วงน้อย
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กว่าหรือเท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของใบทัง้ หมด
และ (3) ระดับคะแนน 1 = ไม่เหมาะสมกับการใช้
งาน ใบมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือ เหี่ยวแห้ง เป็ น สี
น้ าตาล และใบร่วงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของใบ
ทัง้ หมด โดยเกณฑ์ระดับคะแนนความสวยงามเฉลีย่
ของพืชทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งาน คือ ค่าเฉลีย่ 2.013.00 เหมาะสมต่อการใช้งาน ค่าเฉลีย่ 1.00-2.00

ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน (ปิ ยวดี, 2550)
2.3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ t-test
2.3.3 บัน ทึก ภาพพืช ทัง้ สองสิ่ง ทดลอง
หลัง จากวัน ที่ 0 เป็ นระยะเวลา 1 สัป ดาห์ โดย
บัน ทึก ภาพในวัน ที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 เพื่อ เปรีย บ
เทียบลักษณะภาพรวมของพืชทัง้ สองสิง่ ทดลอง

ตารางที่ 1 พืช 15 ชนิด ทีใ่ ช้ในการทดลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
1. Pilea libanensis Urb.
2. Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.
3. Rhynchospora nervosa (Vahl.) Boeckeler
4. Eleocharis sp.
5. Fimbristylis ovata (Burm.f.) J.Kern
6. Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.
7. Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.
8. Acalypha wilkesiana MÜll.Arg.
9. Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
10. Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey
11. Trachelospermum jasminoides (Lindl.)
Lem.
12. Cyanotis obtusa (Trimen) Trimen
13. Coreopsis rosea Nutt.
14. Allium schoenoprasum L.
15. Achillea millefolium L.

ชื่อท้องถิน่ /ชือ่ สามัญ
Aluminum Plant, Silver Sprinkles
Ox-eye daisy
กกแก้ว, Star grass
หญ้าหัวไม้ขดี
หญ้าหางม้า
บัวดิน
ฤาษีผสม
หูปลาช่อน
Hameln Gold
Liriope, Big blue turf
มะลุล,ี Confederate Jasmine,
Star Jasmine
กาบหอยแครง, Wondering Jew
Coreopsis, Tickseed
ต้นหอม, Chive
อคิเลีย, Yallow

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

วงศ์
Urticaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Eriocaulaceae
Cyperaceae
Amaryllidaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Asparagaceae
Apocynaceae
Commelinaceae
Asteraceae
Amaryllidaceae
Asteraceae

หมายถึงความสวยงามของต้นมีความแตกต่างจาก
ชุดควบคุม แต่ยงั อยู่ในช่วงที่สามารถใช้งาน เมื่อ
คะแนนความสวยงามเฉลีย่ ของพืชต่ากว่า 2 คะแนน
จึงจะถือว่าหมดสภาพการใช้งาน ดังนัน้ จึงแบ่งกลุ่ม
พืชเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พืชทนสภาพขาดน้า
ได้ 7 วัน มี 3 ชนิด คือ L. muscari, C. obtuse และ
A. Schoenoprasum โ ดย L. muscari มี ค ะ แ นน
ความสวยงามเฉลีย่ ของพืชมากทีส่ ุดในวันที่ 7 (2.56

การประเมินความสามารถในการทนสภาพ
ขาดน้ า โดยพิจารณาคะแนนความสวยงามโดยรวม
ของพืช 15 ชนิด เปรียบเทียบพืชทีม่ กี ารให้น้ าปกติ
(ชุ ด ควบคุ ม ) กั บ พื ช ที่ ไ ม่ มี ก ารให้ น้ า เป็ นเวลา
ต่ อ เนื่ อ ง 7 วัน (ตารางที่ 2) พบว่ า คะแนนความ
สวยงามเฉลี่ย ของพืช มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ
ขึน้ อยู่กบั ชนิดพืช โดยค่าเฉลีย่ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 การประเมินคะแนนความสวยงามเฉลีย่ ของพืชจานวน 15 ชนิด ทีม่ กี ารให้น้า (ชุดควบคุม) กับพืช
ทีไ่ ม่มกี ารให้น้าในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7
ชนิดพืช

สิง่ ทดลอง

มีการให้น้า
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
L. vulgare
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
R. nervosa
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
Eleocharis sp.
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
F. ovata
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
Z. candida
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
P. scutellarioides
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
A. wilkesiana
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
P. setaceum
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
L. muscari
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
T. jasminoides
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
C. obtuse
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
C. rosea
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
A. schoenoprasum
ไม่มกี ารให้น้า
มีการให้น้า
A. millefolium
ไม่มกี ารให้น้า
*มีความแตกต่างทีร่ ะดับความเชือ่ มั ่น 95 เปอร์เซ็นต์
P. libanensis

0
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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ระยะเวลาขาดน้า (วัน)
1
3
5
3.00
3.00
3.00
2.88*
2.70*
2.36*
3.00
2.96
2.96
2.72*
1.92*
1.12*
3.00
2.98
2.96
2.48*
1.56*
1.06*
3.00
3.00
3.00
2.90*
2.40*
1.84*
2.98
2.96
2.92
2.78*
2.32*
1.30*
2.98
2.96
2.96
2.76*
2.42*
1.54*
3.00
2.96
2.98
2.90*
2.76*
2.22*
3.00
3.00
2.92
2.84*
1.48*
1.00*
3.00
2.98
2.88
2.64*
2.34*
1.30*
3.00
2.98
2.94
3.00
2.94
2.86
3.00
3.00
2.98
2.96
1.68*
1.08*
3.00
3.00
3.00
2.94
2.88*
2.74*
3.00
3.00
3.00
2.70*
1.38*
1.02*
3.00
3.00
2.96
2.94
2.86*
2.70*
3.00
3.00
3.00
2.78*
1.42*
1.02*

7
2.98
1.04*
2.92
1.00*
2.48
1.00*
2.96
1.14*
2.90
1.10*
2.94
1.36*
2.96
1.04*
2.82
1.00*
2.80
1.02*
2.84
2.56*
2.96
1.02*
2.98
2.48*
3.00
1 .00*
2.80
2.12*
2.92
1.00*
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รูปที่ 1 สภาพความสวยงามของ Liriope muscari (Decne.) L.H. Bailey, Cyanotis obtusa (Trimen) Trimen
และ Allium schoenoprasum L. ทีม่ กี ารให้น้าวันที่ 0 (ก) เปรียบเทียบกับต้นทีไ่ ม่มกี ารให้น้าวันที่ 7 (ข)

รูปที่ 2 สภาพความสวยงามของ Pilea libanensis Urb. และ Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. ทีม่ กี าร
ให้น้าวันที่ 0 (ก) เปรียบเทียบกับต้นทีไ่ ม่มกี ารให้น้าวันที่ 5 (ข)
คะแนน) และเป็ น พืช ชนิ ด เดีย วที่มีค ะแนนความ
สวยงามเฉลี่ย แตกต่ า งทางสถิติกับ ชุ ด ควบคุ ม ใน
วันที่ 7 กล่าวคือ ในวันที่ 1, 3 และ 5 ต้นทีข่ าดน้ายัง
มีสภาพความสวยงามไม่แตกต่างไปจากต้นทีไ่ ด้รบั
น้ า รองลงมา คือ C. obtuse (2.48 คะแนน) และ A.
schoenoprasum (2.12 คะแนน) ตามลาดับ ซึ่งพืช
มี ใ บที่ เ ปลี่ ย นสี ไ ปจากเดิ ม หรือ เหี่ ย วแห้ ง เป็ นสี
น้ าตาลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์ (รูป
ที่ 1)
กลุ่ ม ที่ 2 พืช ทนสภาพขาดน้ า ได้ 5 วัน มี
จานวน 2 ชนิด คือ P. libanensis และ P. scutella-

rioides มีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยของพืชในวันที่
5 เท่ากับ 2.36 และ 2.22 คะแนน ตามลาดับ (รูปที่
2)
กลุ่ ม ที่ 3 พืช ทนสภาพขาดน้ า ได้ 3 วัน มี
จ านวน 4 ชนิ ด คือ Eleocharis sp., F. ovata, Z.
candida และ P. setaceum มีคะแนนความสวยงาม
เฉลีย่ ในวันที่ 3 เท่ากับ 2.40, 2.32, 2.42 และ 2.34
คะแนน ตามลาดับ (รูปที่ 3)
และกลุ่มที่ 4 พืชทนสภาพขาดน้ าได้ 1 วัน
โดยมีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยเพียงแค่วนั ที่ 1 มี
จ านวน 6 ชนิ ด ประกอบด้ ว ย L. vulgare (2.72
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คะแนน), R. nervosa (2.48 คะแนน), A. wilkesiana
(2.84 คะแนน), T. jasmi-noides (2.96 คะแนน), C.
rosea (2.70 คะแนน) และ A. millefolium (2.78
คะแนน) (รูปที่ 4) พืชทัง้ 4 กลุ่มนี้เมื่ออยู่ในสภาวะ
ขาดน้ าได้แสดงลักษณะทีท่ นสภาพขาดน้ าแตกต่าง
กัน กล่าวคือ กลุ่มทีท่ นสภาวะขาดน้ าได้นานจะต้อง
มีการเก็บรักษาความชื้นไว้ในต้นได้มากเพียงพอที่
จะใช้ใ นกระบวนการเมแทบอลิซึม เพื่อ ให้มีชีวิต
ต่อไปได้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
บางอย่ า ง เช่ น การปิ ด ปากใบเพื่อ ลดการคายน้ า
(พูนพิภพ, 2554) ในขณะที่กลุ่มที่ทนสภาพขาดน้ า
ได้น้อยไม่สามารถรักษาความชืน้ ภายในต้นไว้อย่าง
เพีย งพอ อาจกล่ า วได้ว่ า พืช แต่ ละชนิ ด มีลัก ษณะ
ภายในทีช่ ่วยให้ทนทานต่อสภาพขาดน้าได้ต่างกัน
ผลการประเมิน ข้า งต้ น เป็ น ไปตามที่ Tan
และ Sia (2005) รายงานไว้ว่า L. muscari สามารถ
ทนการขาดน้ าได้นานถึง 2 สัปดาห์ เนื่องจากมีราก
สะสมอาหาร (tuberous root) แต่ Z. candida ไม่
เป็ นไปตามทีร่ ายงานไว้ อาจเป็ นเพราะสภาพอากาศ
ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ A. schoenoprasum และ
L. muscari ยัง มีร ายงานว่า เป็ น พืช แนะน าสาหรับ
นาไปจัดบนสวนหลังคา ทัง้ สวนหลังคาแบบไม่ใช้
สอย (extensive green roof) และกึ่งใช้สอย (semi
intensive green roof) ( Getter and Row, 2008)
Mechelen (2015) รายงานว่า A. schoenoprasum
เป็ นพืชที่มลี าต้นอยู่ใต้ดนิ แบบ bulb ที่ใช้เก็บสะสม
อาหารเพื่อ ใช้ใ นการเจริญ เติบ โต ท าให้ส ามารถ
ฟื้ นฟู แ ละเจริ ญ เติ บ โตในสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่
เหมาะสม ส่วน C. obtuse มีลาต้นและใบสีเขียวม่วง
ซึ่งสีม่วงเกิดจากสีของรงควัตถุ คือ แอนโทไซยานิน
โดยพืชจะสร้างขึน้ เมื่ออยู่ในสภาวะเครียด เช่น เมื่อ
พืช ได้ร ับ ความเข้ม แสงที่ม ากเกิน ไป (Dixon and
Paiva, 1995; Chalker- Scott, 1999) ซึ่ ง แ อ นโ ท
ไซยานิ น ท าหน้ า ที่ ป กป้ องเนื้ อ เยื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง เป็ นตัวป้ องกันแสงไม่ให้ทาลาย

คลอโรพลาสต์ (Field et al., 2001; Neill and Gould,
2003; Hughes et al., 2005; Merzlyak et al., 2008)
ทาให้ C. obtuse สามารถเจริญเติบโตในทีแ่ ห้งแล้ง
เช่นเดียว กับ P. scutellarioides ทีใ่ บจะมีสแี ดงเมื่อ
ได้รบั แดดจัด (Wadugodapitiya, 2013) นอกจากนัน้
ยั ง มี ลั ก ษณะล าต้ น เป็ นแบบไหล (stolon หรื อ
runner) ซึ่ง จะมีร ากเกิด ขึ้น ตามข้อ ต่ า ง ๆ ท าให้
สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีใบทีห่ นา
อวบน้ า เหมือนกับ P. libanensis แต่จะมีขนาดใบที่
เล็กกว่ามากและบางกว่า ส่วน Eleocharis sp., R.
nervosa และ P. setaceum เป็ นพืช C4 มีอตั ราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงทีส่ ูงกว่าพืช C3 (Ernesto,1996;
Bruhl and Wilson, 2007) จึง ต้อ งการน้ าเพื่อใช้ใน
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากกว่า ทาให้ใช้น้ าหมดไป
อย่างรวดเร็ว ส่วนกลุ่มที่ทนน้ าได้น้อยทีส่ ุดซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นไม้ดอก การขาดน้ าทาให้พชื เกิดการเหี่ยว
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการประเมินยังพบว่า
C. rosea ไม่เป็ นไปตามที่ Getter และ Row (2008)
รายงานไว้ว่า C. rosea เป็ นพืชที่เหมาะสมในการ
จัดสวนหลังคาในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อาจไม่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
กล่าวโดยสรุป พืชกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 จัดเป็ น
พืชที่มีความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้จดั สวน
บนหลัง คา โดยพืช กลุ่ ม ที่ 1 เหมาะสมมากที่สุ ด
เนื่องจากทนสภาพขาดน้ าได้นานถึง 7 วัน ซึ่งช่วย
ลดค่าใช้จ่ายและปริมาณน้ าในการดูแลรักษาลงไป
ได้มาก ในขณะทีพ่ ชื กลุ่มที่ 4 คือ พืชทีไ่ ม่เหมาะสม
สาหรับ การน าไปใช้จ ัด สวนหลัง คา เนื่ อ งจากทน
สภาพขาดน้ า ได้ สัน้ ที่สุ ด เพีย งแค่ 1 วัน เท่ า นั น้
ผลการวิจยั ข้างต้น ดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูล
เพิม่ เติมให้แก่นักออกแบบภูมทิ ศั น์ในการเลือกชนิด
พืช และอาจนาไปสู่การใช้เป็ นพืชมาตรฐานในการ
คัดเลือกระดับความทนแล้งของพืช อื่น ๆ สาหรับ
การจัดสวนหลังคาในประเทศไทยต่อไป
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รูป ที่ 3 สภาพความสวยงามของ Eleocharis sp., Fimbristylis ovata (Burm.f.) J.Kern, Zephyranthes
candida (Lindl.) Herb. และ Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. ที่มีก ารให้น้ า วัน ที่ 0 (ก)
เปรียบเทียบกับต้นทีไ่ ม่มกี ารให้น้าวันที่ 3 (ข)

รูปที่ 4 สภาพความสวยงามของ Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., Rhynchospora nervosa (Vahl.)
Boeckeler, Acalypha wilkesiana MÜll. Arg. , Trachelospermum jasminoides ( Lindl. ) Lem. ,
Coreopsis rosea Nutt. และ Achillea millefolium L. ทีม่ กี ารให้น้าวันที่ 0 (ก) เปรียบเทียบกับต้นทีไ่ ม่
มีการให้น้าวันที่ 1 (ข)
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ผลการศึกษาสรุปว่า L. muscari, C. obtuse
และ A. schoenoprasum เหมาะสาหรับนาไปใช้ใน
การจัดสวนหลังคาทีม่ สี ภาพอากาศร้อนและไม่ต้อง
การการดูแลมากนัก รวมทัง้ สวนหลังคาโดยทัวไป
่
ซึ่งสามารถให้น้ าเพียงอาทิตย์ละ 1 ครัง้ นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ P. libanensis และ P. scutellarioides
โดยลดระยะเวลาการให้น้ า เป็ น 5 วันต่อหนึ่งครัง้
และให้น้ า 3 วันต่อหนึ่งครัง้ สาหรับพืช 4 ชนิด คือ
Eleocharis sp. , F. ovata, Z. candida แ ล ะ P.
setaceum ในขณะที่ L. vulgare, R. nervosa, A.
wilkesiana, T. jasminoides, C. rosea แ ล ะ A.
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