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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการศึกษารูปแบบและวัสดุสําหรับใชเปนโครงยึดเกาะแผงไม

เลื้อยโดยทําการทดลองและติดตามการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ําหนัก นับใบและการประมวลภาพ  การวิจัยเริ่ม
จากการศึกษากระบวนการโดยการเลือกพันธุไม  ซึ่งคัดเลือกจากคุณสมบัติในการเจริญเติบโตไดเร็วและมีขนาดที่
เหมาะสมกับแผงที่ใชทดลอง จากนั้นสรางแผงไมเลื้อย 4 รูปแบบ  คือ แผงแนวเฉียง แนวตั้ง แนวนอน แนวตาราง 
และทําการทดลองจริงในสภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งหันทางทิศใต และใชกลองถายรูปในการบันทึกขอมูล 
ผลการวิจัยเบื้องตน  พบวาตนจันทรกระจางฟาสามารถปกคลุมทุกแผงการทดลองและพบวาแผงแนวตั้งตนจันทร
กระจางฟานั้นสามารถเลื้อยขึ้นไดดีและมีใบปกคลุมแผงการทดลองมากที่สุด จากนั้นจึงนําแผงแนวตั้งมาทําการ
ทดลองเปรียบเทียบระยะหางของเสนภายในแผงและเปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  โดยที่วัสดุ
ธรรมชาติไดแก  ไมไผ เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา และวัสดุสังเคราะหไดแก เสนสลิง  เสนเอ็น โดยกําหนดใหมี
ระยะหางของเสนภายในแผง 2 ระยะคือ 10 และ 15 เซนติเมตร โดยผลของการทดลองสามารถสรุปไดวา เสนผักตบชวา
เคลือบยางพารา ระยะหางที่ 15 เซนติเมตร ตนจันทนกระจางฟาสามารถขึ้นไดดีและมีใบปกคลุมแผงการทดลองไดมาก
ที่สุดซึ่ง ในผลการวิจัยขั้นสุดทายนั้นไดทําการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแผงไมเลื้อยที่ทําการทดลองโดยใช
การนับใบ การชั่งน้ําหนักและใชโปรแกรมประมวลภาพซึ่งสามารถคํานวณอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบพบวาผลการ
ทดลองทัง้หมดมีความสอดคลองกัน 

 
คําสําคัญ :  ไมเลื้อย  วัสดุธรรมชาติ  การประมวลภาพ  
 

Abstract 
                  This research presents the study of pattern and materials for vertical climbing plants trellis. 
Different pattern and materials were investigated and growth of plants were followed up by plant 
weighing, leaf counting and image processing. The research starts from studying the plants selection 
based on the fast growing qualification and the proper size that fits the plants trellis. Mandevilla sp. was 
then selected. After that,4 plants trellis are constructed  using diagonal, vertical, horizontal, and matrix 
slant tested under the same environment facing south, using photographic method to record the data. 
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The fundamental result found that leaves could cover all kinds of trellis, but the most effective 
one is the vertical type which the plants could climb higher and give more leaf coverage comparing to 
other kinds of trellis. Next step is to compare the distance of the pattern 10 cm and 15 cm, in the trellis 
and compare materials between natural and synthetic materials. Natural materials are bamboo and 
coated hyacinth. Synthetic materials are stainless steel rope and tendon. The result is: Mendevilla sp. 
could climb and give maximum leave coverage on the coated hyacinth with the 15 cm interval trellis. In 
the last step of the experiment, the comparison of the plant growth, leaf counting, weighing, and image 
processing was done  and found that  all three observation are relevant.  
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คํานํา 
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมมีผลกระทบโดยตรงตอมนุษยในการอยูอาศัยและการดํารงชีวิตทั้ง

ทางกายภาพและความรูสึก ดังนั้นจึงเปนปจจัยสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาในการออกแบบอาคาร เพื่อสรางและ
ปรับแตงสภาพใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษยดวยการออกแบบเปลือกอาคาร องคประกอบอาคารและ
รายละเอียดเพื่อนําไปสูการลดภาระการทําความเย็นและการประหยัดพลังงานในอาคาร รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสบายของมนุษยในที่สุด 

การปลูกตนไมในแนวตั้ง (Vertical Garden) เปนแนวทางที่เริ่มเปนที่นิยมแพรหลายในหลาย ๆ ประเทศ 
เปนผลพวงมาจากปญหาโลกรอน ภาวะเกาะความรอนในเมือง และพื้นที่อันจํากัดซึ่งทําใหไมสามารถปลูกตนไมบน
พื้นดินตามปรกติได ในตางประเทศมีผูคิดคนนวัตกรรมผนังสีเขียว (Green Wall, Biowall, Vertical 
Garden)  สามารถปลูกตนไมในระนาบผนังไดผลดีในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุน มีการนําเขามาใชใน
ประเทศไทย เชน ผนังเฟรนที่สยามพารากอน โดย Patric Blanc นักพฤกษศาสตรชาวฝรั่งเศส  โดยใชวัสดุอุปกรณที่
นําเขามาจากตางประเทศมีราคาสูง 

แนวทางการออกแบบโดยการใชพืชพรรณประกอบอาคารสามารถใหประโยชนตอสภาพแวดลอมได
หลายประการ โดยเฉพาะเมื่อใชในบริเวณซึ่งไมสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกเมืองได การใชพืชพรรณเปนเปลือก
อาคารทางแนวตั้ง (Green Wall) และการทําสวนหลังคา (Roof Garden)  ของอาคารเพื่อทดแทนพื้นที่สีเขียวที่
สูญเสียไปนั้นอาจทําไดหลายวิธ ี การปลูกตนไมในแนวตั้งเปนวิธีหนึ่งที่ประหยัด ใชพื้นที่นอย และนอกจากจะชวย
ลดความรอนใหแกอากาศภายนอกอาคารแลวยังชวยลดความรอนที่ถายเทเขาสูอาคารทําใหเกิดการประหยัด
พลังงาน ชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ สรางความหลากหลายทางชีวภาพใหสุนทรียภาพ 

การปลูกตนไมในแนวตั้งโดยทําเปนผนังแผงไมเลื้อยเปนการออกแบบอีกทางหนึ่งเพื่อปดบังแสงแดดที่สอง
หรือกระทบตัวอาคารซึ่งการเลือกใชวัสดุในการทําแผงยึดเกาะนั้นมีความสําคัญวัสดุของแผงสวนใหญที่ใชอยูใน
ปจจุบันนั้นจะใชวัสดุที่เปนโลหะเพื่อความคงทนและแข็งแรง ซึ่งคุณสมบัติของโลหะคือนําความรอน เมื่อโดน
แสงแดดเผาโดยเฉพาะชวงบายถึงเที่ยง เหล็กสเตนเลสก็จะรอน เถาของไมเลื้อยที่มีขนาดเล็กและไมมีเนื้อไม เมื่อ
โดนความรอนจากเสาซุมก็จะไมสามารถเลื้อยพันขึ้นไปได จะเจริญอยูดานลางบริเวณโคนเสาหรือเลื้อยไปที่อื่น  
วัสดุสําหรับยึดเกาะไมเลื้อยนั้นตองคํานึงถึงลักษณะของไมเลื้อยใหเหมาะสมกับพรรณไมแตละชนิด 
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วัสดุที่นํามาทําเปนแผงไมเลื้อยในปจจุบันมีดังนี ้
 1.  เหล็ก หรือ ซุมสแตนเลสขนาดใหญเหมาะกับไมเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญกิ่งกานแข็งแรงและมีแรงยึด
เหนี่ยวมาก เปนวัสดุที่ทนทานที่สุด ราคาแพง 

2.  ไม หรือ ไมไผ มีความแข็งแรงรองลงมาเหมาะสําหรับไมเลื้อยขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก วัสดุชนิดนี้
เปนวัสดุที่มีความทนทานนอย แตเปนที่นิยมเพราะหางายและราคาไมแพงนัก  

3.  พีวีซี และพลาสติก หรือไมเทียม เปนวัสดุที่เริม่นิยมเพราะมีความทนทานกวาไมไผแตมีราคาคอนขาง
สูง  

4.  เชือก เปนวัสดุที่หางายแตไมมีความทนทาน บอบบางขาดงาย ราคาถูก 
 ดวยปญหาในเรื่องวัสดุตางๆ และขอจํากัดในการใชวัสดุธรรมชาติมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑในการปลูกไม
เลื้อยใหมีประสิทธิภาพซึ่งทําใหตองใชวัสดุที่ไมนําความรอนและมีความทนทานเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น จึง
เกิดแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาวัสดุสําหรับใชเปนโครงยึดเกาะแผงไมเลื้อยโดยเนนทางการออกแบบโครงยึดเกาะ
ใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไมเลื้อย และการปรับเปลี่ยนวัสดุของโครงเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและมีความแข็งแรงทนทาน โดยใชวัสดุจากธรรมชาติโดยไมสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และยังชวย
ประหยัดคาใชจายอีกทางหนึ่ง  เพราะฉะนั้นการวิจัยนี้จึงมีประโยชนทั้งเพื่อตอบสนองความสบายของผูใชอาคาร 
และเพื่อการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยนี้มีขั้นตอนของการทดลองสามารถแบงไดเปนขั้นตอนของการวิจัยจากวัตถุประสงคการวิจัย 

สามารถจําแนกขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย การทดลองออกเปน 4 สวนดวยกันคือ  
1. ขั้นตอนการเลือกพรรณไมเลื้อยที่จะนํามาปลูกไดแก       
เปนไมเลื้อยประเภทการเลื้อยพันเกาะยึดเกี่ยว แบบยอดเลื้อยพันสิ่งพยุงทั้งหมด เพื่องายตอการ

เปรียบเทียบ   
2. ขั้นตอนในการเตรียมการวิจัยไดแก 
การเตรียมสถานทีแ่ละการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือในการเก็บขอมูลและการเตรียมแผงทดลอง 
3. ขั้นตอนในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิจัยซึ่งแบงออกเปน 2 ชุดการทดลองไดแก 
ชุดการทดลองที่ 1 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและปญหาของการเลื้อยของตนไมในรูปแบบของ

แผงที่ตางกัน 
ชุดการทดลองที่ 2 การศึกษาระยะหางและวัสดุที่จะนํามาทําแผงโครงยึดเกาะที่ไดจากธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. ขั้นตอนการใชโปรแกรมเพื่อประมวลภาพซึ่งสามารถคํานวณอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบเพื่อนํามา

เปรียบเทียบกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ผล 
วิเคราะหผลการทดลองชุดที่ 1 ศึกษาการออกแบบรูปแบบแผงที่เหมาะสมโดยเลือกทิศทางการเลื้อยของ

ตนไม  จากการทดลองการปลูกตนจันทนกระจางฟาทั้ง 4 แผงในกระถางทดลองเพื่อหาทิศทางการเลื้อยของตนไม
วาแผงแบบไหนตนไมจะสามารถเลื้อยไดดีที่สุด โดยใชเวลาการปลูก 10 สัปดาห ตั้งแตปลายเดือนกันยายนถึงเดือน
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เริ่มตนดวยการชั่งน้ําหนักและนับใบนับยอดของตนไมกอนที่จะทําการทดลองเพื่อใหเทา
เทียมกัน  ในการทดลองปลูกทั้ง4 แผงในกระถางทดลองที่มีโครงสรางและลักษณะเดียวกัน และสภาพแวดลอม
เดียวกันตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตและการถายภาพซึ่งหันหนาไปทางทิศใต   
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของตนไมการทดลองที ่1 
               แผง    
 
 
ปริมาณ  

แผงที ่1 แนวเฉียง 

 

แผงที ่2 แนวตั้ง 

 

แผงที ่3แนวนอน 

 

แผงที ่4 ตาราง 

 
จํานวนใบ  609 865 713 453 
จํานวนดอก  15 21 24 18 
น้ําหนัก  0.387 0.536 0.443 0.290 
สรุปลําดับ  3 1 2 4 

 

 
 

ภาพที่ 1 การใชโปรแกรมเพื่อประมวลภาพซึ่งสามารถคํานวณอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบ 

ภาพที่ใชจากภาพถายตนฉบับนั้นใชโปรแกรมตัดพื้นที่บางสวนออก และสวนกานใบ กําหนดใหเปนสีเขียว  
ซึ่งทําการเปลี่ยนสีของโครง (Frame) และชองวางใหเปนสีแดง เพื่อใหไดคาอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบของใบไมจริงๆ  
 
ตารางที่ 2  กราฟแสดงการปกคลุมของพืชทั้ง 4 แผง โดยใชการประมวลภาพ 
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จากตารางและกราฟการทดลองนี้สรุปไดวาแผงที ่2 แนวตั้งมีน้ําหนักและจํานวนใบที่มากกวาและจากการ
ใชโปรแกรมประมวลภาพนั้นสามารถคํานวณอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบไดมากที่สุดจึงสรุปไดวาตนจันทรกระจางฟา
ขึ้นในแนวตั้งดีที่สุด จึงนําแผงแนวตั้งมาทําการทดลองขั้นที ่2 ตอไป  

วิเคราะหผลการทดลองที่ 2 ศึกษาระยะหางเพื่อเปนแนวทางในการเวนระยะที่เหมาะสมของไมเลื้อย และ
ศึกษาวัสดุเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุเพื่อเปนแนวทางในการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการทดลองการปลูกตนจันทนกระจางฟาทั้ง 8 แผงในกระถางทดลอง เพื่อศึกษาระยะหางซึ่งเปน
แนวทางในการเวนระยะที่เหมาะสมของไมเลื้อยและการเปรียบเทียบวัสดุเพื่อศึกษาและเปนทางเลือกในการ
ออกแบบวัสดุวาแบบใดที่พืชจะสามารถเลื้อยไดดีที่สุด โดยใชเวลาการปลูก 24 สัปดาห ตั้งแตปลายเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553 เริ่มตนดวยการชั่งน้ําหนักและนับใบนับยอดของตนไมกอนที่จะทําการ
ทดลอง เพื่อใหเทาเทียมกัน  ในการทดลองปลูกทั้ง 8 แผงในกระถางทดลองที่มีโครงสรางและลักษณะเดียวกัน วัสดุ
มีขนาดเทากันและสภาพแวดลอมเดียวกันตลอดระยะเวลา 24 สัปดาห โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตและการ
ถายภาพ และศึกษาวัสดุเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุเพื่อเปนแนวทางในการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที ่3 ตารางสรุปการเปรียบเทียบของพืชที่จะนํามาทดลองระยะหางและวัสดุการทดลองที ่2 

ระยะหาง 10 ซ.ม. 
 

การวัด 
แผงที่ 1 
เสนสลิง 

แผงที่ 2 
เสนเอ็น 

แผงที่ 3 
ไมไผ 

แผงที่ 4 
เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา 

จํานวนใบ  820 931 1,186 1,449 
จํานวนยอด  37 45 29 40 
จํานวนดอก 72 44 50 26 
น้ําหนัก  0.983 0.926 1,059 1,315 

สรุปลําดับ 7 8 6 2 
ระยะหาง 15 ซ.ม. 

 
การวัด 

แผงที่ 1 
เสนสลิง 

แผงที่ 2 
เสนเอ็น 

แผงที่ 3 
ไมไผ 

แผงที่ 4 
เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา 

จํานวนใบ  1,223 1,294 1,361 1,666 
จํานวนยอด  25 34 43 40 
จํานวนดอก 35 53 60 85 
น้ําหนัก  1,071 1,128 1,157 1,604 

สรุปลําดับ 5 4 3 1 
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ภาพที่ 2  การใชโปรแกรมเพื่อประมวลภาพซึ่งสามารถคํานวณอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบ 

ภาพที่ใชจากภาพถายตนฉบับนั้นใชโปรแกรมตัดพื้นที่บางสวนออก และสวนกานใบ กําหนดใหเปนสีเขียว  
ซึ่งทําการเปลี่ยนสีของโครง(Frame)และชองวาง ใหเปนสีแดง เพื่อใหไดคาอัตราการปกคลุมพื้นที่ใบของใบไมจริงๆ  

ตารางที่ 4  กราฟแสดงการปรกคลุมของพืชทั้ง 8 แผง โดยใชการประมวลภาพ 

 
 

จากการทดลองนี้สรุปไดวาแผงที ่8 เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา มีน้ําหนักและจํานวนใบที่มีปริมาณ
มากกวาและการหาคาเฉลี่ย Pixels ของสีมีอัตราการปกคลุมของใบมากที่สุด 

จึงสรุปไดวาตนจันทรกระจางฟาขึ้นในแนวตั้งและเลื้อยไดดีในวัสดุเสนผักตบชวาเคลือบยางพารา ใน
ระยะหางที ่15 เซนติเมตรไดดีที่สุด 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2021 

วิจารณ 
การทดลองที ่1  ผลการทดลองปลูกพืช 4 แผงเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตจากการสังเกต 
1. แผงแนวเฉียง  สามารถเติบโตไดในแนวเฉียงที่ไดขึงเอ็นไว แตเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะมารวมตัวกัน โดย

เกาะพันกันเปนกลุมซึ่งไมเต็มแผงการทดลอง 
2. แผงแนวตั้ง  สามารถเติบโตไดดีมาก เลื้อยขึ้นตรงเปนแผง ใบสามารถปรกคลุมแผงไดด ี
3. แผงแนวนอน  ไมสามารถเติบโตไดในแนวนอนแตสามารถเติบโตไดในแนวตั้งและมารวมตัวกัน โดย

เกาะพันกันเปนกลุมซึ่งไมเต็มแผงการทดลอง 
4. แผงตาราง มีการเจริญเติบโตที่ชาเนื่องจากการขัดกันของเสนเอ็นทําใหยอดเกิดการติดสามารถเลื้อย

ตั้งตรงขึ้นไปเปนแผงไดแตเลือ้ยไดชากวาแผงอื่นๆ  
 
การทดลองที ่2 นี้ไดทําการทดลองในชวงหนารอนซึ่งมีแดดจัดจึงทําใหพืชไมคอยเจริญเติบโตไดดีเทาที่ควร

และมีการหยุดการเจริญเติบโตพรอมกันในชวงเวลาหนึ่ง 
ผลการทดลองปลูกพืช 8 แผงเพื่อศึกษาระยะหางและวัสดุจากการสังเกต  
1. แผงที่ 1 เสนสลิง ระยะหาง 10 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตที่ชา เนื่องจากวัสดุทีใ่ชเปนโลหะ 

จึงทําใหอมความรอน ทําใหพืชไมสามารถเลื้อยขึ้นไปได 
2. แผงที่ 2 เสนเอ็น ระยะหาง 10 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตที่ด ีใบสามารถปกคลุมแผงไดเกือบ 

ทั้งหมด มีจํานวนใบและน้ําหนักนอยที่สุดอาจเนื่องจากวัสดุมีความลื่นจึงทําใหพืชไมสามารถเลื้อยขึ้นไปได
โดยสะดวก 

3.  แผงที่ 3 เสนไมไผ ระยะหาง 10 เซนติเมตร  มีการเจริญเติบโตที่ด ีใบสามารถปกคลุมแผงได 
ทั้งหมด วัสดุที่ใชมีความออนแอจึงทําใหแผงหลุดไดงาย 

4. แผงที่ 4 เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา ระยะหาง 10 เซนติเมตร  สามารถเติบโตไดดีมาก 
ชวงแรกอาจติดขัดเนื่องจากวัสดุยางที่เคลือบอยูมีความเหนียวแตก็มีความชื้นสูงและไมอมความรอนจึงทําใหพืช
เติบโตไดดีโดยเกาะพันกันเปนกลุมซอนทับกัน และเต็มแผงการทดลอง 

5. แผงที่ 5 เสนสลิง ระยะหาง 15 เซนติเมตร  มีการเจริญเติบโตที่ชา เนื่องจากการวัสดุที่ใชเปน 
โลหะจึงทําใหอมความรอน จึงทําใหพืชไมสามารถเลื้อยขึ้นไปได แตมีปริมาณใบและน้ําหนักดีกวาระยะหาง 10 
เซนติเมตร อาจเนื่องจากปริมาณเสนที่มีนอยกวาจึงทําใหยอดสามารถเลื้อยขึ้นไปทับกันจึงสามารถเลื้อยไดดีกวา  

6. แผงที่ 6 เสนเอ็น ระยะหาง 15 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตที่ด ีใบสามารถปกคลุมแผงไดเกือบ 
ทั้งหมด มีจํานวนใบและน้ําหนักนอยที่สุดอาจเนื่องจากวัสดุมีความลื่นจึงทําใหพืชไมสามารถเลื้อยขึ้นไปได
โดยสะดวก  มีปริมาณใบและน้ําหนักดีกวาระยะหาง 10 เซนติเมตร อาจเนื่องจากปริมาณเสนที่มีนอยกวาจึงทําให
ยอดสามารถเลื้อยขึ้นไปทับกันจึงสามารถเลื้อยไดดีกวา 

7. แผงที่ 7 เสนไมไผ ระยะหาง 15 เซนติเมตร  มีการเจริญเติบโตที่ด ีใบสามารถปกคลุมแผงได 
ทั้งหมด วัสดุที่ใชมีความออนแอจึงทําใหแผงหลุดไดงายและเลื้อยขึ้นไปเจริญเติบโตที่ดานบนแผง  มีปริมาณใบและ
น้ําหนักดีกวาระยะหาง 10 เซนติเมตร อาจเนื่องจากปริมาณเสนที่มีนอยกวาจึงทําใหยอดสามารถเลื้อยขึ้นไปทับกัน
จึงสามารถเลื้อยไดดีกวา 
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8. แผงที่ 8 เสนผักตบชวาเคลือบยางพารา ระยะหาง 15 เซนติเมตร  สามารถเติบโตไดดีมากที่สุด 
ชวงแรกอาจติดขัดเนื่องจากวัสดุยางที่เคลือบอยูมีความเหนียวและละลายเมื่อโดนแดดแตก็มีความชื้นสูงและไมอม
ความรอนจึงทําใหพืชเติบโตไดดีโดยเกาะพันกันเปนกลุมซอนทับกัน และเต็มแผงการทดลอง 

 
สรุป 

การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและปญหาของการเลื้อยของตนไมในลักษณะของแผงที่ตางกัน จาก
การทดลองสามารถพบขอสรุปไดวา  การเลื้อยของตนจันทนกระจางฟาจะเลื้อยแบบทวนเข็มนาฬิกาสามารถเลื้อย
ขึ้นในแผงแนวตั้งไดด ีมีการเจริญเติบโตดีกวาแผงการทดลองในลักษณะอื่น พื้นที่ใบสามารถปรกคลุมแผงไดดีที่สุด   

ในเรื่องศึกษาระยะหางเพื่อเปนแนวทางในการเวนระยะที่เหมาะสมของไมเลื้อย และศึกษาวัสดุเพื่อหา
คุณสมบัติของวัสดุ จากการทดลองสามารถพบขอสรุปไดวา การเลื้อยของตนจันทนกระจางฟาจะเลื้อยไดดีใน
ระยะหางที่ 15 เซนติเมตร เนื่องจากการหมุนของยอดที่มีระยะของการหมุนและเสนแผงที่มีจํานวนนอยกวาระยะ 
10 เซนติเมตร จึงทําใหระยะหางที ่15 เซนติเมตร มีความเหมาะสมกวา และวัสดุที่ใชไดดีจะเปนวัสดุที่เปนธรรมชาติ
ซึ่งวัสดุที่ดีที่สุดในการทดลองคือเสนผักตบชวาเคลือบยางพารา เนื่องจากวัสดุไมอมความรอนและมีความชื้นซึ่งมี
ความเหนียวในระดับหนึ่ง จึงทําใหการเลื้อยไมเลื่อนหรือหลุดไดงาย สามารถเลื้อยทับกนัขึ้นไปได 

สําหรับการประมวลภาพนั้น โดยภาพที่ใชจากภาพถายตนฉบับนั้นใชโปรแกรมตัดพื้นที่บางสวนออก โดย
กําหนดใหกานและใบ เปนสีเขียว  ซึ่งทําการเปลี่ยนสีของโครง (Frame) และชองวาง ใหเปนสีแดง เพื่อใหไดคา
อัตราการปกคลุมพื้นที่ใบของใบไมจริงๆ สามารถบงชี้ถึงการคํานวณพื้นที่ใบซึ่งมีความแมนยําและถูกตองเมื่อเทียบ
กับการนับจํานวนใบ  
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