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บทคัดย่อ
การปลูกพืชในอาคารส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีด่ ภี ายในอาคาร ช่วยลดอาการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
อาคารในพื้นที่เดิมเป็นประจ�ำ  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของการน�ำต้นไม้
มาประดับในอาคารส�ำนักงาน ท�ำการศึกษาจากผูใ้ ช้สอยอาคารส�ำนักงานของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาค
เอกชน ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน จาก 5
อาคารส�ำนักงาน ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติ พบว่า บริเวณพื้นทางเดินมีการน�ำต้นไม้มาประดับ
ในอาคารมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 54 รองลงมาคือโต๊ะท�ำงานร้อยละ 33 ต้นไม้ทนี่ ยิ มน�ำมาวางประดับในส�ำนักงาน
มากที่สุดคือต้นพลูด่างร้อยละ 42 รองลงมาคือ กระบองเพชรร้อยละ 19
ค�ำส�ำคัญ: ไม้ประดับในอาคาร อาคารส�ำนักงาน พืชในร่ม
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Abstract
Cultivation of plants in the buildings can promote good environment and green
atmosphere and helps to reduce illness from using the building in common area. The aim
of this research is to investigate the behavior and attitudes of using the ornamental plant
in office buildings. The samples were occupants in office buildings in government and private
organizations. The data collection use in-depth interviews and questionnaires from 100
informants from 5 offices. From the analysis of behavior and attitude, It was found that the
corridor area had the highest of ornamental plant decorated in the building (54%) while
33% are found on working desks. The most popular ornamental plants using in the office
were Golden Pothos and Cactus being 42% and 19% respectively.
Keywords: ornamental plants, office building, indoor plants
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บทน�ำ
ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารเป็นปัญหาหลักทีส่ ำ� คัญโดยจะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาคุณภาพชีวติ และสุขภาพ
ของผูใ้ ช้อาคาร ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ แหล่งก�ำเนิด
มลพิษภายในอาคารเอง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แหล่งก�ำเนิดมลพิษภายนอกอาคาร และลักษณะ
ของผู้อาศัยหรือใช้อาคาร (Sivadechathep, 2013) ทั้งนี้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ
ก่อให้เกิดการสะสมสารสังเคราะห์จากวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุ
สังเคราะห์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น พรมสังเคราะห์ พลาสติก กาวที่ใช้ท�ำไม้อัด กระดานไฟเบอร์
เครื่องไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ฝ้าเพดาน วัสดุส�ำนักงาน วัสดุและอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุส�ำคัญของการ
สะสมสารในอากาศ เกิดปัญหาโรคตึกเป็นพิษ (sick building syndrome) นอกจากนั้นมนุษย์ก็เป็นแหล่ง
ปล่อยอากาศเสีย เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีเชื้อโรคและไวรัสชนิดต่างๆ ที่ติดต่อได้ทางลมหายใจวนเวียนอยู่ในอากาศของตึกสูงอีกด้วย อาคารหรือ
ตึกทีส่ ร้างขึน้ ใหม่มกั จะมีปญั หาเรือ่ งคุณภาพของอากาศเพราะการหมุนเวียนอากาศภายในกับภายนอกไม่เพียงพอ
เนื่องจากการพยายามใช้ระบบต่างๆ ที่เป็นระบบปิดไม่มีการระบายสู่ภายนอกนั่นเอง โดยเฉพาะอาคารที่
ออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงานจะมีสารสะสมในอากาศสูงกว่าอาคารทั่วไปถึง 100 เท่า (Hutapatt,
2000) มลพิษในอากาศที่พบบ่อยภายในอาคาร ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
(เช่น ฟอร์มลั ดีไฮด์ และเบนซีน) ไนโตรเจนออกไซด์ และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) เป็นต้น
(Brilli, et al., 2018) จากการส�ำรวจส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่
อยูท่ ที่ ำ� งาน 8.8 ชัว่ โมง/วัน ดังนัน้ ควรจะมีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในอาคารส�ำนักงานให้มคี วามเหมาะสม
โดยการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีด่ ภี ายในอาคาร ช่วยในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้สอยอาคาร
การปลูกพืชในอาคารส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในอาคาร ช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ (healthier user environment) ลดอาการเจ็บป่วยจากการใช้งานอาคารในพื้นที่
เดิมเป็นประจ�ำ เช่น อาการป่วยไข้ที่เกิดจากตึก (building related illness) หรือ โรคแพ้ตึก พืชพันธุ์หรือไม้
ประดับมีผลต่อจิตใจและประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน สีเขียวซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดจากใบพืชช่วยลดความ
ตึงเครียดในการท�ำงานและช่วยในการพักสายตา ลักษณะทางธรรมชาติของพืชพันธุ์ช่วยลดทอนความแข็ง
กระด้างของสถาปัตยกรรม (Brilli, et al., 2018) เมือ่ นึกถึงไม้ประดับภายในอาคารเรามักจะใช้เพือ่ การตกแต่ง
และสร้างบรรยากาศของที่ท�ำงาน แต่นอกจากสีและรูปทรงที่น่าสนใจแล้ว พืชยังสามารถกรองอากาศ และ
ลดปริมาณสารพิษในตึกได้ เช่น เศรษฐีเรือนใน เป็นพืชที่มีการดูดสารพิษจ�ำพวกฟอร์มาลดีไฮด์จากอากาศ
ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีต้ น้ ปาล์มใบไผ่กย็ งั เป็นไม้ประดับทีม่ คี วามคงทนต่อสภาพภูมอิ ากาศ
ภายในอาคารโดยมีคุณสมบัตใิ นการดูดสารอินทรีย์ประเภทระเหยง่าย (VOCs) และมีประสิทธิภาพในการลด
ฟอร์มาลดีไฮด์จากอากาศได้ถึงร้อยละ 65-100 (Teiri, Pourzamani & Hajizadeh, 2018) ซึ่งเหมาะส�ำหรับ
การประดับตกแต่งอาคารส�ำนักงาน และบ้านพักอาศัย พืชเหล่านี้ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม
ทนทาน ดูแลรักษาง่าย และสามารถอยู่ในร่มเงาได้เป็นเวลาพอสมควร และเป็นพันธุ์ไม้เมืองร้อนที่หาได้โดย
ทั่วไปพืชแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการดูด และก�ำจัดสารต่างๆ ไม่เท่ากัน
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การใช้พชื ในการตกแต่งอาคารถือเป็นแนวทางทีส่ ง่ เสริมคุณภาพทีด่ ขี องผูใ้ ช้อาคาร และการให้ความ
ส�ำคัญต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พืชเป็นวัสดุทมี่ ติ ร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ง่าย ถือเป็นทางเลือกส�ำคัญ และสะดวกในการใช้งานส�ำหรับปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องผูใ้ ช้อาคาร ทัง้ นีม้ งี านวิจยั หลายๆ งานมีการศึกษาถึงประโยชน์ในการใช้ไม้ประดับ
เพื่อลดความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศภายในอาคาร แต่อย่างไรก็ตามการน�ำไม้ประดับมา
ตกแต่งยังมีข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น ผู้ใช้สอยต้องใช้เวลาในการดูแลรักษา มีความรู้ในการดูแลรักษา ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีศ้ กึ ษาพฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
ในหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน เพือ่ ทราบถึง
สถานการณ์การประยุกต์ใช้ไม้ประดับในอาคารส�ำนักงาน

วิธีการศึกษา
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติในการน�ำไม้ประดับมาประดับในอาคาร การเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของอาคารส�ำนักงานแต่ละหน่วยงาน การศึกษาทฤษฎี และองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวน 5 หน่วยงาน
ท�ำการเก็บข้อมูลอาคาร ผังอาคาร การจัดวางต�ำแหน่งพืชที่เหมาะสม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ส�ำรวจลักษณะทางกายภาพของอาคารส�ำนักงาน ได้แก่ ผู้ใช้งานอาคาร ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview) และแบบสอบถาม (questionnaires) โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นผูใ้ ช้สอยในอาคารส�ำนักงานในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวมทัง้ สิน้ 100 คน
ท�ำการใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 5 ส�ำนักงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่งจ�ำกัด ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำจืดเขต 12 (สงขลา) โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ 10-15 คน และลักษณะการท�ำงานของ
แต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะคล้ายกันคือ งานธุรการ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโคกม่วงจะมี
ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างคือเป็นพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่วยให้ข้อมูล มีพยาบาลท�ำหน้าที่ตรวจ
วัดสุขภาพเบื้องต้นมีคนป่วยและญาติมารอรับการรักษาประมาณ 18-20 คน และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
ประมาณ 5-6 คน
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จัดท�ำแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่ง คือข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคล ส่วนทีส่ องคือการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
โดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 100 ชุด
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ผลการศึกษา
จากการส�ำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงานได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรคลองหอยโข่งจ�ำกัด ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
หาดใหญ่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดเขต 12 (สงขลา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโคก
ม่วง ในจังหวัดสงขลา มีการส�ำรวจในเรื่องของต�ำแหน่งที่มีการน�ำต้นไม้มาประดับในอาคาร พันธุ์ไม้ที่นิยมน�ำ
มาประดับ ทัศนคติเกีย่ วกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน และทัศนคติทมี่ ตี อ่ การน�ำไม้ประดับ
มาตกแต่งในอาคารส�ำนักงานหรือพื้นที่ท�ำงาน
1. พฤติกรรมการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
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ภาพที่ 1 ความถี่ในการน�ำไม้ประดับมาวางในอาคารส�ำนักงาน
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ภาพที่ 2 ต�ำแหน่งที่มีการน�ำต้นไม้มาประดับในอาคารส�ำนักงาน

ภาพที่ 1 เป็นการศึกษาความถี่ในการน�ำไม้ประดับมาวางในอาคารส�ำนักงานพบว่าร้อยละ 30 เคย
น�ำมาประดับ 5-6 เดือนครั้ง และจากภาพที่ 2 พบว่าบริเวณที่มีการน�ำไม้ประดับมาวางในอาคารส�ำนักงาน
มากที่สุดคือพื้นทางเดินร้อยละ 54 โต๊ะท�ำงานร้อยละ 33 และอื่นๆ ร้อยละ 17 ทั้งนี้ต�ำแหน่งหรือสถานที่
ทีน่ ำ� ต้นไม้มาประดับในอาคารก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ เนือ่ งจากสถานทีก่ ารวางต้นไม้ไม่ควรทีจ่ ะไปกีดขวางการท�ำงาน
ของผู้ใช้อาคารเช่นเดียวกัน และไม่ควรวางไว้ในบริเวณที่ดูแลรักษายาก
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ภาพที่ 3 พันธุ์ไม้ที่นิยมน�ำมาประดับในอาคารส�ำนักงาน
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ภาพที่ 3 การศึกษาพันธุ์ไม้ที่นิยมน�ำมาประดับในอาคารส�ำนักงานพบว่ามีพืชหลากหลายสายพันธุ์
ที่ผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่น�ำมาประดับอาคารส�ำนักงาน โดยพันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ต้นพลูด่าง
ร้อยละ 42 เนื่องจากเป็นพืชที่ดูแลง่าย คงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี และยังช่วยดูดซับสารพิษได้ดี
จากงานวิจยั ของ Sawada & Oyabu (2008) พบว่าต้นพลูดา่ งสามารถดูดซับอะซิโตน ฟอร์มาลดีไฮด์ โทลูอนี
และไซลีนได้ และจากงานวิจยั ของ Rattanapun, Ongwandee & Panyametheekul (2017) พบว่าต้นพลูดา่ ง
สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เนือ่ งจากมีพนื้ ทีใ่ บทีก่ ว้าง ซึง่ จากการทดลองยังพบว่าพืน้ ที่
ใบที่เพิ่มขึ้นจะมีความสามารถในการดักจับฝุ่นขนาดกว่า 2.5 ไมครอนได้ดี
2. ทัศนคติเกี่ยวกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
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ภาพที่ 4 ความจ�ำเป็นในการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคาร (ก) และเหตุผลในการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคาร (ข)

ภาพที่ 4 (ก) การศึกษาในเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
พบว่าการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารผู้ใช้อาคารส�ำนักงานส่วนใหญ่คิดว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นถึงร้อยละ 85
และภาพที่ 4 (ข) เป็นการศึกษาเหตุผลในการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส่วนใหญ่ร้อยละ 43 ให้เหตุผล
ว่าต้นไม้สร้างความสุนทรียภาพให้เกิดขึ้น และร้อยละ 41 จะท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยในการพักสายตา
ช่วยลดความตึงเครียดในการท�ำงานน�ำไปสู่การท�ำงานที่มีคุณภาพ และการท�ำงานที่ความสุขในอาคาร
ส�ำนักงาน โดยจากงานวิจัยของ Korpela, et al. (2017) กล่าวถึงประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อผู้ใช้งานอาคารส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่าต้นไม้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และมี
ศักยภาพในการสร้างทัศนคติทางบวกของผู้ใช้อาคาร
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3. ทัศนคติที่มีต่อการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงานหรือพื้นที่ท�ำงาน
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ต้นไม้ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศได้
ต้นไม้ช่วยดูดความชื้นในอาคารสานักงาน
ต้นไม้ช่วยลดโลหะหนักจากเครื่องถ่ายเอกสาร
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ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจที่ 1 (น้อยที่สุด) ระดับความพึงพอใจที่ 3 (ปานกลาง) ระดับความพึงพอใจที่ 5 (มากสุด)
ระดับความพึงพอใจที่ 2 (น้อย)
ระดับความพึงพอใจที่ 4 (มาก)
ภาพที่ 5 ระดับความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน

ภาพที่ 5 เป็นการศึกษาระดับความพึงใจที่มีต่อการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงาน
พบว่าผู้ใช้สอยอาคารส่วนใหญ่มีทัศนคติในการปลูกต้นไม้ คือ คุณสมบัติในการช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศได้ถึง
ร้อยละ 67.9 และจากผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่าร้อยละ 40.6 ผู้ใช้อาคารส�ำนักงานมีทัศนคติว่า
ต้นไม้ช่วยดูดความชื้นในอาคารส�ำนักงานได้ และพบว่าต้นไม้ช่วยลดโลหะหนักจากเครื่องถ่ายเอกสารได้
ร้อยละ 36.8 แต่ทั้งนี้พบว่าทัศนคติในการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศได้มีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์คุณภาพอากาศในปัจจุบันที่มีค่าระดับคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากการวิจัยของ Cruz,
et al. (2019) พบว่าต้นไม้ที่ปลูกในกระถางที่ปลูกในร่มสามารถลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
ได้ถึงร้อยละ 16.7-22.6 และเช่นเดียวกันจากงานวิจัยของ Irga, Torpy & Burchett (2013) พบว่าต้นออม
เงินออมทอง (syngonium podophyllum) สามารถก�ำจัดสาร VOCs ได้
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การอภิปรายผล
จากประโยชน์ของต้นไม้ช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตา ช่วยลดภาวะตึงเครียดทางอารมณ์
ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย สร้างสมาธิในการท�ำงาน การลดอาการภูมิแพ้ตึก และยังการกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ การน�ำพืชมาใช้ในอาคารช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ดีขึ้น (Raanaas, et al., 2011)
จากการส�ำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงานพบว่าผูใ้ ช้อาคารส่วน
ใหญ่เคยน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคาร และบริเวณที่มีการน�ำไม้ประดับมาวางมากที่สุดคือ พื้นทางเดิน
ทั้งนี้พืชที่นิยมน�ำมาประดับอาคาร คือต้นพลูด่างร้อยละ 42 เนื่องจากเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่าย ทนต่อสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ได้ดี ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสารยังพบอีกว่าต้นพลูด่างสามารถเป็นพืชที่สามารถดูดซับสาร
พิษได้ดี จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมและทัศนคติจะเห็นได้ว่าผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในการน�ำไม้
ประดับมาตกแต่งในอาคาร โดยจากการส�ำรวจพบว่าผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่มองว่าการน�ำไม้ประดับมาตกแต่ง
ส�ำนักงานเป็นสิ่งจ�ำเป็น และคิดว่าการน�ำไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารท�ำให้ผ่อนคลายรู้สึกสบาย ทั้งนี้ใน
ปัจจุบนั ผูใ้ ช้อาคารส�ำนักงานต้องใช้ชวี ติ ส่วนหนึง่ ในสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ จากการส�ำรวจของพฤติกรรมและทัศนคติ
จากการใช้ประโยชน์ไม้ประดับมาตกแต่งในอาคารส�ำนักงานถือเป็นโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูใ้ ช้อาคาร ทัง้ ยังสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน  และชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยน�ำความรูท้ เี่ ป็นแนวทางการพัฒนาในการปลูกพืช
ในอาคารและเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารอีกด้วย

แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพและข้อจ�ำกัดในการใช้ประโยชน์ไม้ประดับในอาคาร
1. ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ประดับในอาคารทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ในการดูแลรักษา การเลือกสายพันธุ์พืช ให้มีการดูแลรักษาพืชและเลือก
สายพันธุ์พืชที่มาปลูกภายในอาคารอย่างถูกวิธี
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ในการลดสารพิษ หรือลดฝุ่น และสร้างคุณภาพอากาศที่
ดีในอาคาร
4. ส่งเสริมงานวิจัยในการปลูกพืชภายในอาคาร ทั้งในเรื่องของต�ำแหน่งในการวางพันธุ์พืช การลด
สารพิษ เป็นต้น
5. ทัง้ นีใ้ นการปลูกต้นไม้ในกระถางทีเ่ ป็นพืชน�ำ้ ควรมีมาตราการในการป้องกันยุงลายทีเ่ ป็นพาหนะ
ของโรคไข้เลือดออก
6. ควรเลือกพืชอวบน�้ำ  เช่น ต้นกระบองเพชร ซึ่งเป็นพืชที่ปิดปากใบในตอนกลางวัน และดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คายออกซิเจน (O2) ในตอนกลางคืน พืชเหล่านีม้ กี หุ ลาบหิน กล้วยไม้ หวาย เป็นต้น
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