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วิถีเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

โดย อ.ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์

ภาพที่ 1 ป่าเขตอบอุ่นในญี่ปุ่นท่ีมีท้ังสีเขียวและสีสัน 

ประกอบด้วยต้นสนและต้นไม้หลากหลายรูปทรง



4. สวนจิ๋วหรือสวนถ้วย (Tiny Plant Gar-

den in Bowl) 

5. สวนในบ้ าน  สวนขนาดเล็ ก  (Home 

Garden/ Minigarden)

6. สวนแนวต้ัง (Vertical Garden)

7. สวนทานได้ (Edible Garden) และสวน

ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponic Planta-

tion)

8. สวนไม้น้้าหรือตู้ปลา (Aquarium)

9. สวนในเมือง (City Garden)

10. สวนบนดาดฟ้า (Rooftop Garden)

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็น

วิถีเกษตรกรรมท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่

รุ่น สวนเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องอาศัยการปลูก

พืชพรรณต่างๆและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์

ปศุสัตว์ หรือสัตว์สวยงามอื่นๆ ถูกน ามา

ปรับใช้ในการดึงธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวเรา 

การออกแบบจัดการสวนท่ีเหมาะสมจะช่วย

ให้สวนเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษา

สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพได้ ปัจจัยในการท า

สวนจ าเป็นต้องค านึงถึงสภาวะท่ีเหมาะสม

ต่อพืชพรรณท่ีเราปลูก ส าหรับสวนคน

เมืองนั้นสามารถท าได้ตั้งแต่สวนจ๋ิวไป

จนถึงสวนในท่ีกว้าง

1. เฮอร์บาเรียม (Herbarium)

เฮอร์บาเรียม คือการเก็บรักษาตัวอย่างพืช

แรกเร่ิมจากการศึกษาและวิจัยพืชนั้นๆ โดยการท า

ให้แบนจากการทับและท าให้แห้ง รวมไปถึงการแช่

น้ ายาเพื่อรักษาสภาพของตัวอย่างพืชนั้นไว้ไม่ให้มี

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เช่น สี และรูปร่างไป

1. เฮอร์บาเรียม (Herbarium)

2. โคเคดามะ (Kokedama)

3. เทอร์ราเรียม (Terrarium)

ภาพที่ 2 บริเวณแปลงปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ในเขตบางพระภายใน มทร.ตะวันออก
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Herbarium
ภาพที่ 3 เฮอร์บาเรียมตกแต่งบ้าน; ภาพแรก ดอกมิโมซ่า

ชนิดแช่น้ ายา, ภาพท่ีสอง, บัวสายชนิดแห้งในโหลแก้ว

ปัจจุบันเฮอร์บาเรียมได้พัฒนาไปมากท้ังในแบบ

แห้งและแบบแช่น้ ายา ต้นไม้ โดยเฉพาะดอกไม้มักถูกใช้ใน

การท าแห้งหรือแช่น้ ายาเพื่อรักษาสภาพไว้ได้สวยงาม

เหมือนเดิม เช่น สีและรูปทรงท่ีค่อนข้างคงเดิม ใช้ในการ

ประดับตกแต่งบ้านและสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสวยงามและ

ผ่อนคลายไปในตัว

แพทย์นักพฤกษศาสตร์ชาวอิตา

เลียน ท่ีมี ช่ือว่ า ลูคา กินี  (Luca 

Ghini) ในช่วงปี ค.ศ. 1490-1556 

ได้ริเร่ิมรวบรวมพืชและท าให้แห้งด้วย

ก า ร ทั บ ก ร ะ ด า ษ  วิ ธี นี้ ไ ด้ ถู ก

แพร่หลายออกไปและค าว่า เฮอร์

บาเรียม ได้ถูกใช้คร้ังแรกในหนังสือ

พืชทางยา (Medicinal Plant) 

ต่อมาวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืช

ได้ถูกพัฒนาไปโดยนักอนุกรมวิธาน

ทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงชาวสวีเดน 

ค า โ ร ลั ส  ลิ น เ นี ย ส  ( Carolus 

Linnaeus) ในช่วงปี ค .ศ . 1707-

1778 โดยเขาได้ประดิษฐ์กล่องเก็บ

ตัวอย่างท่ีเป็นช้ันแผ่นเก็บตัวอย่างไว้

ได้เพื่อป้องกันการท าลายจากแมลง 

แ ส ง  ค ว าม ช้ื น แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

2. โคเคดามะ (Kokedama)

โคเคดามะ มีต้นก าเนิดมาจากประเทศญี่ ปุ่น ค าว่า 

Koke แปลว่ามอส ส่วนค าว่า Dama หมายถึงลูกบอล ใน

ภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า มอสบอล (Moss Ball) โคเค

ดามะไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ แต่คือวิธีสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ซ่ึงพัฒนามาจากการปลูกบอนไซ ความนิยมในการปลูก

บอนไซสามารถย้อนกลับ ไปได้ตั้ งแต่ยุ ค เอ โดะ ( ปี 

ค.ศ.1603-1868) จากการปลูกบอนไซในกระถางก็เร่ิมน า

ออกจากกระถางมาหุ้มมอสรอบก้อนดิน และเรียกการปลูก

รูปแบบนี้ว่า โคเคดามะ

2



Kokedama

ภาพที่ 5 เทอร์ราเรียมเป็นการใช้ไม้ขนาดเล็กมาใส่ในภาชนะปิด

อาจมีการตกแต่งด้วยโมเดลต่างๆตามความชอบของผู้ปลูก 

สามารถท าได้ทั้งในภาชนะขนาดเล็กจ๋ิวไปจนถึงตู้ขนาดใหญ่

โคเคดามะสามารถน ามาวางตกแต่งบ้าน ร้านค้า

หรือสถานท่ีต่างๆได้สวยงาม ลักษณะเด่นของโคเคดา

มะอยู่ท่ีการเตรียมดินให้เป็นก้อนกลมคล้ายลูกบอล มี

ส่วนผสมของดินเหนียวเพื่อให้จับตัวกันได้ดี ส่วนพรรณ

ไม้ท่ีใช้ปลูกอาจเป็นไม้กลุ่มบอนไซหรือไม้ประดับอะไรก็ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นไม้ใบ ไม้ดอก พืชผัก สมุนไพร สิ่งส าคัญคือ

ต้องดูแลให้น้ าสม่ าเสมอ หาภาชนะ เช่น จานหรือถ้วยใบ

เล็กขนาดพอดีมารองโคเคดามะเพื่อใช้รองน้ าส่วนเกิน 

นอกจากนี้จานท่ีมีลวดลายสวยงามยังเป็นของตกแต่ง

ได้อีกด้วย

ภาพที่ 4 โคเคดามะ

หรือลูกบอลมอสท่ี

ปลูกร่วมกับไม้อ่ืนๆ

ได้หลากหลายชนิด

3. เทอร์ราเรียม (Terrarium)

เทอร์ราเรียม คือการจ าลองระบบนิเวศเล็กๆไว้ใน

ภาชนะแก้ว โดยน้ าและก๊าซต่างๆหมุนเวียนใช้อยู่ในนั้น
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ภาพที่ 6 สวนจ๋ิวหรือสวน

ถ้วยหรือสวนถาดอาจเรียก

ตามภาชนะท่ีใช้ในการจัด

สวน จัด โดยสาขา วิ ช า

ออกแบบและสร้างสรรค์

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ณ ะ

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มทร .

ตะวันออก

Terrarium

สวนในเทอร์ราเรียมเป็นอีกทางเลือกของ

คนท่ีมีพื้น ท่ีจ ากัดให้สามารถอยู่ ใกล้ ชิด

ธรรมชาติ โดยน ามาวางตกแต่งบ้านหรือ

สถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะโต๊ะท างาน ห้องนอน 

โต๊ะกินข้าว นอกจากนี้ยังดูแลง่าย สามารถ

โยกย้ายไปตกแต่งตามมุมต่างๆได้สะดวก

จุดเริ่มต้นของเทอร์ราเรียมย้อนกลับไป

ช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ดร.นาทาเนียล วอร์ด 

(Dr. Nathaniel Ward) ผู้สนใจด้าน

พฤกษศาสตร์และกีฏวิทยา ขณะท่ีเขาศึกษา

เกี่ยวกับผี เสื้อกลางคืนสฟิงซ์ (Sphinx 

Moth) ซ่ึงก าลังออกจากรังไหมท่ีอยู่ในดิน

ในขวดโหล เขาสังเกตว่ามีเฟิร์นต้นเล็กๆ

เติบโตอยู่ภายในนั้น และรู้สึกประหลาดใจท่ี

พรรณไม้เหล่านี้เติบโตข้ึนเร่ือยๆในภาชนะปิด

เป็นเวลานานโดยไม่ให้น้ าเลย การค้นพบคร้ังนั้น

เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้เกิดการจัด Terrarium หรือ 

Wardian Case ซ่ึงมาจากช่ือของเขา และน าไปสู่

การใช้วิธีนี้ในการน าพืชพรรณจากต่างถิ่นกลับมา

ยังอังกฤษ ภาชนะท่ีใช้จัดเทอร์ราเรียมในปัจจุบัน

จะมีขนาดใดก็ได้ไม่จ ากัด แต่ควรเป็นภาชนะแก้วท่ี

มีความใสสะอาด เช่น ขวด โหลแก้ว ครอบแก้ว 

หลอดทดลอง ตู้กระจก ตู้ปลาหรือจะเป็นวัสดุอื่น

ท่ีมีลักษณะใส เช่น อะคริลิกหรือพลาสติกก็ได้

เช่นกัน เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปได้และท าให้พืชท่ีอยู่ใน

นั้นสามารถสังเคราะห์แสงได้ ท้ังยังดูแลรักษาง่าย

อีกด้วย ความช้ืนท่ีอยู่ภายในวัสดุปลูกจะถูกพืช

ดูดเข้าไปใช้และคายออกมาในรูปของการคายน้ า 

น้ าจะถูกหมุนเวียนในระบบปิดเช่นนี้ไปเร่ือย โดยไม่

ต้องเติมน้ าให้กับเทอร์ราเรียม

4. สวนจิ๋วหรือสวนถ้วย (Tiny Plant Garden in Bowl)

สวนจ๋ิวคือต้นไม้ท่ีมีการปลูกเล้ียงในพื้นท่ีจ ากัดท าให้มีขนาดย่อส่วนลงมา ในญี่ปุ่นนิยมเรียกไม้

กระถางท่ีปลูกในพื้นท่ีจ ากัดขนาดท้ังหมดว่าบอนไซ ขณะท่ีท่ัวไปแล้วเราคุ้นเคยกับไม้ใหญ่ท่ีปลูก
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สวนในบ้าน (Home 

Garden/ Minigarden)

ภาพท่ี 7 การจัดสวนในคาเฟ่ร้านกาแฟหรือบ้านเพ่ือดึงธรรมชาติเข้าใกล้

เรา ไม่ว่าจะเป็นสวนต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น สวนป่าดิบช้ืนที่มีระบบพ่น

หมอก สวนที่ มีบ่อปลา สวนที่ตกแต่งไปด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น 

ทางเดินหิน ร้ัวไม้ และเก้าอี้น่ังชมวิว และสวนกระบองเพชรในบล็อคอิฐ หรือ

สวนกระถางต้นไม้วางตามพ้ืนที่ของบ้าน เป็นต้น

เลี้ยงให้มีขนาดย่อส่วนลงมาในพื้น ท่ีจ ากัด ไม้ จ๋ิวใน

ต่างประเทศมักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้ชัดเจน 

เช่น ใบเปลี่ยนสี มี ช่วงท้ิงใบและผลิใบใหม่ตามฤดูกาล 

ตลอดจนการออกดอกตามฤดู เป็นต้น ขณะท่ีเมืองไทยไม้

จ๋ิวเหล่านี้สามารถปลูกเลี้ยงได้ตลอดท้ังปี ไม่มีช่วงพักตัว

ตามฤดูกาลท่ีชัดเจนเว้นแต่พรรณไม้

ท่ีให้ดอกผลบางชนิดท่ีออกเป็นฤดู

เท่านั้น

ในปัจจุบันเราจะเห็น

ว่ า ก า รตก แ ต่ ง ร้ า น

กาแฟหรือคาเฟ่ต่างๆมี

ก า ร ใ ช้ ต้ น ไ ม้ แ ล ะ

ธ ร ร ม ช า ติ เ ข้ า ม า

เ กี่ ย ว ข้ อ ง ม า ก ข้ึ น 

บรรยากาศของการ

ท างานในร้านกาแฟหรือ 

Co-working Space

ในปัจจุบันมีมากข้ึนและ

บรรยากาศมีส่วนช่วย

ในการส่ ง เ ส ริ มกา ร

ท างานในร้านได้อีกทาง

หนึ่ ง  จ น สมั ย ใ ห ม่ นี้

อ า ชี พ ท่ี เ รี ย ก ว่ า 

“นักเขียนฟรีแลนซ์” ได้

ถือก าเนิดข้ึนในท่ัวทุก

มุมโลก จากการนั่งท า-

5. สวนในบ้าน สวนขนาด

เล็ก (Home Garden/ 

Minigarden)
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Vertical Garden

ภาพที่ 8 การจัดสวนแนวตั้งด้วยการแขวนกระถาง 

การออกแบบก าแพงปูน และวัสดุยึดเกาะส าหรับต้นไม้

งานท่ีไหนก็ได้ และยิ่งไป

กว่านั้นยังมีวีซ่าประเภท

อ า ชี พ นี้ เ กิ ด ข้ึ น แ ล้ ว

โดยเฉพาะในทวีปยุ โรป 

ส าหรับบ้านซ่ึงเป็นท่ีอยู่

อาศัยนั้นก็สามารถจัด

แต่งให้เหมาะกับบรรยากาศผ่อนคลาย

มากข้ึนจากสถานการณ์โรคระบาดใน

ปัจจุบัน (Corona virus 2019) สวนใน

บ้านจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งส าหรับการใช้

ชีวิตท่ีปลอดภัย และได้การท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพจากการ Work from 

Home

6. สวนแนวต้ัง (Vertical Garden)

เมื่อหลายปีก่อนแนวคิดการจัดสวน

แนวตั้งถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง

โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝร่ังเศส แพทริก 

บลังก์ (Patrick Blanc) ท่ีได้แรงบันดาล

ใจในป่าเขตร้อนท่ีข้ึนบนโขดหินตามน้ าตก

จนน าไปสู่การคิดค้นรูปแบบสวนแบบใหม่

ท่ีช่ือว่า “Vertical Garden” โดยมีการ

พัฒนามาใช้แก้ไขปัญหาพื้นท่ีเมืองท่ีมี

ข้อจ ากัดในการปลูกต้นไม้ และช่วยลด

ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีก

ทางหนึ่ง

บ้านยุคปัจจุบันมีพื้นท่ีรอบบ้านลดลงท าให้ไม่มี

พื้นท่ีปลูกต้นไม้หรือจัดสวน สวนแนวตั้งจึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากใช้พื้นท่ีไม่มากนัก แม้ไม่มี

พื้นดินก็สามารถท าได้ เหมาะกับพื้นท่ีแคบปลูกต้นไม้

ได้หลากหลายชนิดในมุมเดียวกัน นอกจากประโยชน์

ในแง่ความสวยงามแล้ว สวนแนวตั้งยังท าหน้าท่ีเป็น

ฉนวนกันความร้อนช้ันดี ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ผนัง

อาคาร ท าให้ประหยัดพลังงานมากข้ึน ท้ังยังช่วยดูด

ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรองฝุ่นละออง ฯลฯ

สวนแนวตั้ง
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7. สวนทานได้ (Edible Garden) และสวน

ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponic Plantation)

การจัดสวนรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมทุกยุคทุกสมัย คือการ

ปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานในบ้าน สวนครัวหรือสวน

กินได้ไม่เพียงแต่ท าหน้าท่ีผลิตอาหารเท่านั้น แต่ยังให้

ประโยชน์ในแง่อื่นๆท้ังด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมรวมท้ัง

ความสวยงาม เพราะพืชผักเหล่านี้สามารถน ามาจัด

ตกแต่งแทนไม้ประดับในสวนได้

ภาพท่ี 9 การ

ป ลู ก ผั ก ส ว น

ครัว เช่น พริก

และกะเพรา บน

ระเบียงของบ้าน

ในกล่องเจาะรู

ภาพท่ี 10 การปลูกไผ่เหลืองในบ้านแล้วมีสภาพ

ธรรมชาติที่ส่งเสริมให้ต้นแว่นแก้วข้ึนได้เอง แว่น

แก้วจัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึงที่ มีสรรพคุณ

คล้ายใบบัวบก แก้ร้อนในเป็นต้น

ภาพท่ี 12 การปลูกเชอร์ร่ีไทยในกระถางบนระเบียง

บ้าน

ภาพท่ี 11 การปลูกไม้น้ า เช่น บัว ไม้ผล เช่น 

กล้วยในกระถางและสับปะรดในกล่องเจาะรูในพ้ืนที่

บ้านที่ไม่มีพ้ืนดิน

สวนทานได้

(Edible 

Garden)

7



ภาพท่ี 13 การปลูกผักในพ้ืนที่บ้านด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ เช่น ผักฟิลเล ไอซ์เบิร์ก เรดโครัลและคอส

นอกจากการปลูกพืชทานได้ด้วยดินในกระถาง ใน

กล่องหรือในพื้นดินท่ีจ ากัดของบ้านแล้ว การปลูกพืชผัก

ด้วยระบบน้ าท่ีเรียกว่า “ไฮโดรโพนิกส์” ยังเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชทานได้เช่นกัน ปัจจุบันมี

อุปกรณ์ท่ีออกแบบด้วยการปลูกพืชด้วยระบบสารละลาย

น้ าปุ๋ยเป็นธาตุอาหารของพืชนั้นขายตามท้องตลาดอยู่

มากมาย

การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพ-

นิกส์ไม่ได้จ ากัดเฉพาะพืชทานได้

เท่านั้น การเพิ่มสีสันบ้านด้วยการ

ปลู กพื ช ไม้ ด อ ก ใน ร ะบบน้ า ก็

สามารถท าได้เช่นกัน

ภาพท่ี 14 การ

ปลูกดาวเรืองด้วย

ร ะบบ ไฮ โ ดร โพ

นิกส์แบบระบบน้ า

ลึกใช้ปั้มให้อากาศ

ช่วยเพ่ิมออกซิเจน

ในน้ า

ยิ่งไปกว่าการปลูกไม้ดอกเพื่อความสวยงามของบ้าน

แล้ว การประดับตกแต่งอาหารนั้นจ าเป็นต้องเลือกดอกไม้

หรือใบไม้ท่ีสามารถทานได้ ไม่มีพิษหรือยางท่ีเป็นอันตราย

มาประดับตกแต่งอาหารได้อีกด้วย เพิ่มบรรยากาศและ

ส่งเสริมความสุขไปกับการทานอาหารในระหว่างพักผ่อน

ไดอ้ีกด้วย

ภาพท่ี 15 การใช้

ดอกไม้และใบไม้

ทานได้มาประดับ

ต ก แ ต่ ง จ า น

อาหาร เช่น เค้ก

และเบเกอรี เป็น

ต้น

8



Aquarium

8. สวนไม้น้้าหรือตู้ปลา (Aquarium)

ไม้น้้า (Aquatic plant) แตกต่างจากไม้บก

(Terrestrial plant) ตรงท่ีอาศัยอยู่ในน้ าเป็นส่วน

ใหญ่ ไม้น้ ามีท้ังไม้ท่ีต้องการสิ่งยึดเกาะอยู่ใต้น้ า หรือ

ลอยอยู่ เหนือน้ าก็ได้ การจัดตู้ปลาสามารถอาศัย

องค์ประกอบอื่นทางธรรมชาติมาเสริมในตู้ได้ เช่น หิน

แม่น้ า ขอนไม้ หรือของตกแต่งเซรามิก เป็นต้น

ปลาสวยงามเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ตู้ดูมีชีวิตชีวา 

ปลาสวยงามมีท้ังปลาท่ีเลี้ยงเป็นฝูงได้ หรือปลาท่ีมี

นิสัยดุต้องเลี้ ยงแยกตู้กับปลาขนาดเล็ก เป็นต้น 

นอกจากนี้กุ้ งแคระหลากสีสันก็สามารถช่วยเพิ่ม

บรรยากาศความสดใสและช่วยกินเศษซากในน้ า เพิ่ม

การย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในตู้อีกด้วย ตู้ปลาเป็น

ระบบนิเวศในน้ าแบบหนึ่งท่ีมีการพึ่งพิงอาศัยกันของ

สิ่งมีชีวิตในตู้ พืชน้ าช่วยเพิ่มออกซิเจนในตู้ได้ด้วยการ

สังเคราะห์แสงและดูดซึมของเสียจากปลาท่ีอยู่ในน้ าใน

รูปของการน าไปใช้เป็นธาตุอาหารพืช นอกจากนี้ในตู้

ขนาดใหญ่อาจจ าเป็นต้องมีการเพิ่มออกซิเจนจากป้ัม

อากาศในการละลายออกซิเจนสู่ใต้น้ าส าหรับสัตว์น้ าใน

เวลากลางคืนด้วย รวมท้ังกรองน้ าอาจเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี

ต้องมีเพื่อลดความเป็นพิษจากของเสียของสิ่งมีชีวิต 

หากระบบนิเวศในตู้ขาดความสมดุล

ภาพที่ 16 การจัดไม้น้ าในตู้ปลา เช่น ต้นอนูเบียส มอสบอล มาริโมะ และสาหร่ายฉัตร เป็นต้น และการเลี้ยง

ปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลาหางนกยูง Full Red และปลาเทวดา เป็นต้น
9



สวนในเมือง (City Garden)

9. สวนในเมือง (City 

Garden) 

สวนในเมือง เป็นสวนท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีชุมชน รอบตึกอาคารหรือ

พื้นท่ีสาธารณะภายในเมือง การ

จัดสวนข้างทางเดิน ข้างถนน

หนทาง หน้ า อาคารสถาน ท่ี

ส าคัญ ช่วยให้ภาพลักษณ์ของ

เมืองดูสวย และรวมถึงเป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้

ภาพท่ี 17 สวนในเมือง

เขตหนาวที่ เต็มไปด้วย

สี สั นของดอก ไ ม้ เ มื อ ง

หนาวและต้นไม้ที่ผลิดอก

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ภาพท่ี 18 สวนในเมือง

เขตร้อน เช่น สวนที่จัด

ออกแบบใช้ศิลปะบอนไซ

และไม้กระถางเข้าช่วยที่

ประเทศเวียดนาม และ 

สวนในเมืองที่เต็มไปด้วย

สีสันของดอกไม้เมืองร้อน

ที่ปลูกได้ในบางช่วงฤดู

แทรกเข้ากับอาคารและ

ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ท รัพยาก รธร รมชาติ 

มทร. ตะวันออก 
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Rooftop Garden

10. สวนบนดาดฟ้า (Rooftop 

Garden)

นอกจากพื้ น ท่ีรอบนอกอาคาร ท่ี

สามารถปลูกพืชได้แล้ว พื้นท่ีในอาคาร

หรือบนดาดฟ้าของตึกก็สามารถใช้ในการ

ปลูกพืชได้เช่นกัน เนื่องจากมีแสงแดดท่ีใช้

ส าหรับการปลูกพืชท่ีดี พืชท่ีปลูกอาจเป็น

พืชตกแต่งอาคารใช้เป็นสวนบนอาคารใน

การพักผ่อนของคนท างานในอาคารได้ 

หรืออาจใช้ในการปลูกผักหรือพืชผลท่ีเป็น

อาหารได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วย

ดินหรือน้ าก็ตาม

ภาพที่ 19 สวนบนดาดฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดเมือง

ในฟุกุโอกะ, ประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 20 การ

ปลูกพืชทานได้

บนดาดฟ้าของ

ส า ข า วิ ช า

วิศวกรรมเกษตร

และเทคโนโลยี , 

คณ ะ เ ก ษ ต ร -

ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ มทร.ตะวัน

ออก

11



ชุมชนเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ประชากรอาศัยอยู่จ านวน

มาก มีความต้องการอาหาร

และการขนส่งและการหามาได้

ของอาหารมีค่อนข้างสูง ดังนั้น

การปลูกพืชทานได้ในพื้นท่ีเมือง

อาจจ าเป็นต้องแทรกอยู่ ใน

อาคาร บ้านเรือน แม้กระท่ังใน

ซูเปอร์มาเก็ต

ภาพที่ 21 การปลูกพืชผักในระบบ

ปิดแบบไฮโดรโพนิกส์ในซูเปอร์มา

เก็ตแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า

อาหาร

“อาหารคนเมือง

กับ Plant 

Factory”

Cal) ท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น ถ่ังเช่ามีสารส าคัญบ ารุงโลหิตและการ

ไหลเวียนของโลหิต เนื่องจากมี adenosine cordycepin และ 

cordycepic acid หรือในฟ้าทะลายโจร มีสารส าคัญ 

Andrographin และกระชายขาว มีสารส าคัญ Pinostrobin

กับ Panduratin A ท่ีช่วยต่อต้านโรคระบาด Covid-19 เป็น

ต้น ในการสกัดสารส าคัญจ าเป็นต้องมีการปลูกพืชให้มีปริมาณ

มากพอต่อการสกัดสาร หากมีพื้นท่ีในการสร้างโรงเรือนอยู่

จ ากัด การปลูกพืชในอาคารอาจใช้ ระบบการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ (Tissue culture) เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการผลิต

พืชและการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน

นอกจากอาหารในเมืองแล้ว 

บางคนอาจรู้จักกับอาหารเสริม

ในกลุ่มสารสกัดจากพืชท่ีมีไฟ-

โตเคมิคอล (Phytochemi-
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เทคโนโลยีการปลูกพืชผัก

ภาพที่ 22 การปลูก

บัวในระบบเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์

บัวสาย ท่ีสถาบัน บัว

ราชมงคลตะวันออก 

มทร.ตะวันออก

ผักอินทรีย์ คือผักท่ีปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นธาตุอาหาร เช่น มูลสัตว์ท่ีเล้ียงแบบ

อินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็น

ต้น และการจัดการโรคและแมลงด้วยชีววิธีหรือ

สารชีวภัณฑ์ เช่น เช้ือต้านโรคพืชไตรโคเดอร์มา 

และบิวเวอร์เรีย เป็นต้น การปลูกผักสามารถปลูก

ในแปลงดิน หรือในถุงแยกต้นพร้อมจ าหน่ายก็ได้

ผักอินทรีย์ (Organic Plantation)

ภาพที่ 23 การปลูกผักอินทรีย์ในถุงแยกต้นพร้อม

จ าหน่าย

การปลูกผักแนวต้ัง เป็นการใช้โรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด ใช้การปลูกพืชผักท่ียกช้ันสูงข้ึนไปใน

แนวตั้ง มีการหมุนเวียนช้ันปลูกพืชข้ึนไปรับแสง และลงมาจุ่มสารละลายน้ าและแร่ธาตุในการเพาะปลูก 

วัสดุปลูกอาจไช้หรือไม่ใช้ดินก็ได้ เช่น เพอร์ไลต์ (Perlite) และเวอร์มิคูไลต์ (Vermiculite) ซ่ึงอาจ

ช่วยลดปัญหาโรคและแมลงท่ีมากับดินได้ เป็นต้น

การปลูกผักแนวตั้ง (Vertical Plantation)
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ภาพที่ 24 การ

ปลูก ผักสลั ดด้ วย 

Vertical Planta-

tion ใช้วัสดุปลูกบน

ร า ง ป ลู ก ท่ี มี ก า ร

หมุนเวียนขึ้นและลง

มาจุ่มรับน้ าพร้อม

สารอาหารในการ

เจริญเติบโต

การปลูกผักเฉพาะทาง (Vegetable for Patient)

การปลูกผักเฉพาะทาง เป็นการปลูกผักเพื่อปรับสารโภชนาการในผลผลิตผักในทางใดทางหนึ่ง 

เช่น ผักส าหรับผู้ป่วยโรคไต จ าเป็นต้องมีธาตุโพแทสเซียมท่ีน้อย เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถ

ขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้ เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและหมดสติหรือเสียชีวิตได้ ปัจจุบัน

ประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตผักส าหรับผู้ป่วยโรคไตด้วยระปลูกไฮโดรโพนิกส์ และการศึกษาวิจัยพบว่า

ช่วงความยาวคล่ืนของแสงมีผลต่อการสะสมปุ๋ยโพแทสเซียมท่ีพืชใช้ในการเจริญเติบโตและสะสมใน

เนื้อเยื่อด้วย

ภาพที่ 25 การปลูกผัก

เฉพาะทา ง  เ ช่ น  ผั ก

ส าหรับผู้ป่วยโรคไต โดย

ก า ร ค ว บ คุ ม ปุ๋ ย ใ น

สารละลายและการให้

แสงในการปลูก  โดย

สาขาวิศวกรรมเกษตร

และ เทคโน โลยี  คณะ

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

มทร. ตะวันออก
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การปลูกผักด้วยหลักการลดการใช้น้้า เช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการท าแปลงเกษตรในดินท่ีมี

การเสริมอุปกรณ์รวบรวมน้ ากลับมาใช้ในการปลูกพืชผักอีกคร้ัง ลดการชะของน้ าละลายลงไปใต้

ดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าให้สูงข้ึน หรือการพัฒนาแผ่นไบโอฟิล์มเพื่อใช้คลุมสารละลายปุ๋ย

น้ าในระบบไฮโรโพนิกส์ในการปลูกผัก ซ่ึงช่วยลดการระเหยของสารละลายน้ า และช่วยเลือกผ่าน

สารอาหารเฉพาะท่ีพืชต้องการได้ เป็นต้น

ภาพที่ 26 การปลูกพืชลดการใช้น้ าด้วยฟิล์มโพลิเมอร์ที่น้ าซึมผ่านได ้(ท่ีมา: BBC News, 8 ตุลาคม 2562)

การปลูกผักด้วยหลักการลดการใช้น้้า (Water Reducing Technology)

การปลูกพืชเมืองหนาวในเขตเมืองร้อน (Temperate Plant Factory) 

การปลูกพืชเมืองหนาวในเขตเมืองร้อน จากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตเมืองร้อนท่ี

สามารถใช้เทคโนโลยีการน าความเย็นเหลือใช้จากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ในอุต-

สาหกรรมกลับมาใช้ปลูกพืชในโรงเรือนปิดขนาดใหญ่ท่ีมีระบบท าความเย็นได้ ท าให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวหรือฟาร์มปลูกดอกไม้รวมถึงผลไม้ เช่น สตรอเบอร์รี ไม้ผลเมืองหนาวได้ในเขตเมืองร้อน 
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หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส้านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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