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ความร่มเย็นและธรรมชาติภายในรั้วบ้าน

โดย ผ.ศ.กวิศร วานิชกุล
ความรมเย็นนัน้ เราสามารถสรางขึ้นมาได โดยการอาสับรมเงาของตนไม ใบไม ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในธรรมชาติ ดังนั้นหากเราตองการที่จะสรางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติแลว วิธที ี่เหมาะสมทีส่ ุดก็คือ การปลูกตนไม แต
ปญหาที่เจาของบาน มักจะประสบอยูเสมอเมื่อคิดที่จะปลูกตนไมก็คือ จะเลือกปลูกตนไมอะไรดี เพราะตนไมในธรรมชาติมี
มากมายหลายรอยชนิด แตละชนิดก็นาปลูกไปเสียทั้งนัน้ ผูเขียนขอเสนอแนวทางในการแบงแยกชนิด ของตนไม เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจใน การคัดเลือกตนไมมาปลูกในบานอยางคราว ๆ ดังนี้
ควรทราบกอนวาตนไมนั้นมีหลายชนิด บางชนิดเมื่อโตเต็มที่ความสูงไมเกิน 50 ซม. ในขณะที่บางชนิดเมื่อโตเต็มที่จะ
มีความสูงหลายสิบเมตร โดยทั่วไปเราแบงตนไม ออกเปน 3 ขนาดดวยกันคือ ขนาดเล็ก ชนาดกลาง และขนาดใหญ ตนไมขนาด
เล็กสวนใหญเปนพุมที่มีความสูงไมเกิน 2 เมตร ตนไมในกลุมนี้มักมีดอก ใบ หรือทรงพุมที่สวยงาม เชน พุดซอน มะลิ โกศล
เล็บครุฑ และเข็ม เปนตน สวนตนไมขนาดกลางนั้น ความสูงของตนจะไมเกิน 5 เมตร ตนไมในกลุมนี้มีทั้งไมใบ ไมดอกและไม
ผล เชน ทรงบาดาล เฟองฟา ราชาวดี มะนาว พุทรา ทับทิม ฝรั่ง นอยหนา และมะละกอ เปนตน สําหรับพวกที่มีขนาดใหญคือ
ตนมีความสูงเกินกวา 5 เมตรขึ้นไป ตนไมในกลุมนี้มกั เปนไมผลหรือไมใบขนาดใหญ อาจใหดอกที่มีสีสวยหรือมีกลิ่นหอมดวย
เชน มะมวง ชมพู กระทอน มะพราว สาเก ขนุน มะเฟอง ละมุด ชมพูพนั ธุทิพย อโศกอินเดีย หางนกยูงฝรั่ง ประดู สนประดิพัทธ
และทองหลางดาง เปนตน
เมื่อสามารถแยกชนิดของตนไมไดแลว ในเบื้องตนนี้เจาของบานยังจะตองตัดสินใจวา ควรปลูกตนไมที่ใหผลหรือ ไม
ดอกไมใบ และจะเลือกปลูกตนไมที่ลําตนมีขนาดสูงใหญเพียงใด จึงจะเหมาะกับพืน้ ที่ที่มีอยู เมื่อตัดสินใจได แลวจึงจะ
ดําเนินการขั้นตอไปคือการเลือกชนิดพันธุไ มที่จะนํามาปลูก
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ระหว่างการปลูกไม้ผล ไม้ดอก และไม้ใบ
ขอแตกตางที่เปรียบเทียบ

ไมผล

1. การใหรมเงา
ดี
2. ประโยชนอนื่ นอกจากรมเงา ใหผล (ใชรับประทานหรือขายได)
3. การดูแลรักษา

ตองดูแลรักษาใกลชิดในระยะแรก

4. ขนาดของทรงตน

ไมผลที่มีอายุยืนมักมีทรงตนขนาด
ใหญ จึงตองการพื้นที่มาก

ไมดอกและไมใบ
ดี (ยกเวนพวกที่มีขนาดเล็ก)
ใหดอกหรือรูปทรงพุมและใบที่สวยงาม (ใหผลทาง
จิตใจผอนคลายความเครียด)
ไมจําเปนตองดูแลรักษาใกลชิดมากยกเวนไมบางชนิด
ที่ไมทนทานตอสภาพแวดลอม
มีหลายขนาดใหเลือกทั้งเล็ก กลาง และใหญ

เทาที่สังเกตดูในปจจุบันนี้หากบานใดมีพื้นที่ปลูกตนไมขนาดใหญไดเจาของบานมักจะเลือกปลูกไมผล เพราะคํานึงถึง
การใหรมเงาและมีผลใหรับประทานได อยางไรก็ตามการปลุกไมใหญนั้นตองอาศัยระยะเวลาประมาณ 3-4 ป จึงจะเริ่มใหรมเงา
ดังนั้นผูที่จะตัดสินใจเลือกปลูกไมใหญจึงควรคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย แตถา ในบริเวณบานมีพื้นที่ไมมากนักและตองการปลูกตนไม
ขนาดกลางหรือเล็ก เจาของบานมักจะเลือกปลูกไมดอกหรือไมใบ โดยเฉพาะบานทีม่ ีการจัดสวนหยอมภายในบริเวณบาน ซึง่
ตองการใหสวนหยอมนั้นไดรับแสงแดดอยางเพียงพอ
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การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
ตนพันธุไมผลชนิดตาง ๆ จะมีวางขายอยูทวั่ ไปตามรานขายตนไม หรือแมแตที่ตลาดนัดสวนจตุจกั รก็ทีตนพันธุไมผล
วางขาย ตนพันธุที่เลือกซื้อมาปลูกควรมีอายุประมาณ 1-2 ป หรือมีความสูงตั้งแต 50 ซม. จนถึง 1 เมตร ตนพันธุท ี่มีขนาดเล็ก
เกินไปมักจะออนแอ สวนตนพันธุที่มีขนาดใหญเกินไปก็มักจะแคระแกรนและหยั่งรากไมดี ควรเลือกซื้อตนพันธุท ี่ไดจากการ
ทาบกิ่ง เสียบกิ่ง หรือติดตา เนื่องจากจะไดตนตอที่มีรากแกวติดมาดวยทําใหมีระบบรากแข็งแรงไมโคนลมงาย ในการคัดเลือก
ตนพันธุแตละตนควรเลือกตนที่มีรากแข็งแรงไมแกหรือคดงอ รอยตอระหวางกิ่งทาบหรือแผนตาติดแนนกับตนตอ ขนาดของ
ตนและกิ่งพันธุดีใกลเคียงกัน ใบมีสีเขียวเปนมันไมมีโรคแมลงติดอยู กิ่งแตละกิ่งแข็งแรงไมมีกิ่งแหงหรือกิ่งเนาเสีย ขอสําคัญคือ
ควรซื้อกิ่งพันธุจากผูขายที่เชื่อใจได ทั้งนีเ้ พื่อใหไดตนพันธุไมผลที่ตรงตามพันธุ หากมีความรูในเรื่องการขยายพันธุอาจ
ขยายพันธุดว ยตนเอง

ข้อจํากัดของการปลูกไม้ผล
ภายในบริเวณบ้าน
ขอจํากัดของการปลูกไมผลภายในบริเวณบาน การปลูกไมผลภายในบริเวณบาน โดยเฉพาะบานที่อยูในกรุงเทพฯ หรือ
ตามเมืองใหญ ๆ มักมีขอกําจัดอยูหลายประการดวยกัน ซึง่ พอจะยกตัวอยางใหเห็นไดดังนี้
1) ขอจํากัดในเรื่องคุณสมบัติของดิน เนื่องจากดินภายในบริเวณบานมักไมใชดนิ เดิม แตเปนดินที่นํามาถมใหสูงขึ้น
เพื่อปองกันน้ําทวม ดินทีน่ ํามาถมนั้นอาจจะไดมาโดยการขุดจากบริเวณพื้นที่ใกลเคียงหรือจากในบริเวณบานนัน้ เอง ซึ่งมักจะ
เปนดินเหนียวมีความุดมสมบูรณต่ํา เพราะเปนดินชัน้ ลาง นอกจากนี้อาจเปนดินถมที่นํามาจากแหลงอื่น ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะเปน
ดินเหนียวมีความเปนกรดสูงและระบายน้ําไมดี แตในบางครั้งก็อาจเปนดินเลนที่มีความอุดมสมบูรณ ในบางกรณีจะมีการถม
ดวยทรายในชัน้ บนสุดเพื่อปรับพื้นที่ดวย และจากการที่ดนิ นํามาถมเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ดังนั้นในการปลูกไมผลจึง
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมดินในหลุมเปนอยางดีและควรใสอินทรียวัตถุจําพวก ปุย หมักปุยคอก และเศษใบไมแหง
รวมทั้งปุยเคมีใหแกตนไมผลที่ปลูกดวย การทําเชนนี้จะชวยใหตนไมผลเจริญเติบโตไดดี ออกดอกและติดผลดกอยางสม่ําเสมอ
และอายุยืนนาน
2) ขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ปลูก โดยทั่วไปบริเวณบานพักอาศัยจะมีพื้นที่ไมมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากที่ดินซึ่งมีราคา
แพง ปกติในการปลูกบานแตละหลังจะใชเนื้อที่ประมาณ 40-80 ตารางวา ในจํานวนนี้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือกวาครึ่งจะ
เปนสวนที่ใชปลูกตัวบานพืน้ ที่ที่เหลือประมาณ 20- 40 ตารางวาจะเปนสวนที่ใชปลูกไมยืนตนได บางครั้งหากมีการทําโรงรถ
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หรือลานจอดรถ พื้นที่ที่ใชปลูกตนไมกจ็ ะลกลงไปอีก ดังนั้นเจาของบานควรกะประมาณจํานวนตนไมที่จะปลูกใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ โดยคํานวณไดจากพื้นที่ทรงพุม แตอยางนอยที่สุดก็ควรจะมีพนื้ ทีป่ ลูกอยางนอยตนละ 20 ตารางเมตร ควรปลูกตนไม
จํานวนนอยและใหแตละตนแผทรงพุมไดอยางเต็มที่ ดีกวาปลูกตนไมหลาย ๆ ตนแตทรงพุมมาเบียดกันทําใหตองเสียเวลาใน
การตัดแตง และยังไดรูปทรงตนไมที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั ทําใหเกิดรมเงาที่ทึบเกินไป ลําตนยืดยาวและไมใหดอก
ผล
3) ขอจํากัดในเรื่องการบังรมเงา จุดประสงคในการปลูกไมผลขอหนึ่งก็คือ ตองการใหมีรมเงาภายในบานและ
ปองกันแสงแดดที่จะสองเขามายังตัวบานในชวงบาย ดังนั้นตําแหนงทีน่ าจะเลือกปลูกคือทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต
ของบาน เพื่อบังแดดในชวงบายซึ่งชวยใหตัวบานไมรอนเกินไป ในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศก็ยงั ชวยลดการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศอีกดวย กรณีที่ปลูกไมผลไวในสนามหญา รมเงาของไมผลอาจทําใหสนามหญาเสียความสวยงาม เนื่องจาก
หญาแหงตายเพราะไดรับแสงแดดไมเพียงพอ จึงควรเลือกชนิดของหญาที่มนรมเงา เชน หญามาเลเซีย นํามาปลูกไวบริเวณ
ภายใตรมเงาไมผล สําหรับกรณีที่ปลูกไมผลหลายตนและเกิดการบังรมเงากันเอง ควรตัดตนที่อยูตรงกลางออกเสียบาง เพื่อให
ตนที่เหลืออยูไดรับแสงแดดอยางเพียงพอ
4) ขอจํากัดในเรื่องน้ําทวม บริเวณพื้นที่ลุมมักพบปญหาในเรื่องน้าํ ทวม น้ําขัง หรือน้ําไหลบา ทําใหไมผลที่ปลูกใน
บริเวณบานชะงักการเจริญเติบโต ใบรวง และหากน้ําทวมขังนานตนไมผลอาจตายได แนวทางการแกไขควรถมดินใหสูงพน
ระดับน้ํา หากไมสามารถทําไดก็ควรที่จะยกเปนโคกตรงบริเวณที่จะปลูกไมผลไวกอนแลวจึงคอยถมดินในบริเวณอื่นภายหลัง
ในกรณีที่มนี ้ําทวมขังก็ควรที่จะทําทางระบายน้ําออกจากบริเวณบาน ซึ่งการที่มีน้ําทวมขังนอกจากจะเปนผลเสียกับไมผลที่ปลูก
แลว ยังเกิดผลเสียกับสนามหญาและไมประดับในบริเวณบานดวย
5) ขอจํากัดอื่น ๆ ขอจํากัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกไมผลภายในบริเวณบาน มีหลายประการ เชน
5.1 สายไฟฟาที่พาดผานบริเวณบาน ตนไมผลที่มีความสูงระดับสายไฟอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย กอน
ปลูกจึงควรพิจารณาความสูงของตนไมผลเมื่อโตขึ้น พรอมกับดูทิศทางที่สายไฟฟาพาดผานดวยหากไดปลูกไปแลวกอนหนานี้
ก็ควรจะหาวิธตี ัดแตงไมใหกงิ่ พาดทับสายไฟ
5.2 ใบรวง ไมผลหลายชนิดมีการผลัดใบอยูเสมอ ซึ่งการผลัดใบในแตละครั้งจะมีใบรวงสูพื้นจํานวนมาก ทํา
ใหบริเวณบานแลดูไมสะอาดตา โดยเฉพาะเมื่อใบรวงลงสูลานจอดรถ หรือรวงหลนเขาไปในเขตของเพื่อนบานอยูเ สมอ ๆ
เจาของบานจึงควรพิจารณาชนิดของไมผลกอนปลูกไมผลที่มีใบรวงมาอาจปลูกในบริเวณทีเ่ ปนสนามหรือในพื้นทีท่ ี่หางจากตัว
บานซึ่งจะลดภาระการเก็บกวาดลงได
5.3 การดูรักษา ในบางครั้งบนตนไมผลอาจมีแมลงจําพวกมด หนอน บุง ฯลฯ จึงอาจจะสรางความรําคาญ หรือ
รบกวน ผูที่อยูอ าศัยภายในบานได จึงมีความจําเปนที่จะฆาแมลง ซึ่งสารเคมีที่นิยมใชกนั มากคือคารบาริล หรือที่มีชื่อการคาวา
เซฟวิน, เซฟวิน 85 หรือคาโบนอกซ 85 เปนตน ทั้งนี้เพราะสารเคมีชนิดนี้มีพิษตอคนและสัตวเลี้ยงในระดับต่ํา
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การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
เมื่อไดตนไมผลมาแลว ขั้นตอไปคือ การนําลงปลูกภายในบริเวณบานเจาของ บานควร กําหนดจุดปลูกเสียกอน
โดยพิจารณา จากขอจํากัดตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เมื่อเลือกตําแหนงทีจ่ ะปลูกตนไมผลแลว ทําการขุดหลุมปลูกใหมี
ความกวางความยาวและลึก 1 เมตร นําดินที่ขุดขึ้นมากองไวที่ปากหลุม แบงเปน 2-3 กอง โดยแยกเปนดินบนและดินลาง ใน
กรณีที่เปนดินเหนียวควรตากดิน ใหแหงแลวทุบใหละเอียดพรอมกับผสมทรายลงไปบางเล็กนอย จากนั้นใชปยุ อินทรียหรือปุย
หมักประมาณ 1 ปบ แบงลงผสมในดินแตละกอง ที่ขุดขึ้นมาจากหลุม ถาเปนปุยอินทรีย กทม. ปุย 1 ถุงใหใชเพียงหนึ่งในสาม
เทานั้น เพราะปุย กทม. มีความเขมขนกวาปุยหมักโดยทัว่ ไป เมื่อผสมคลุกเคลาเขากันดีแลว ใหนําดินผสมใสคืนลงในหลุม
ประมาณสองในสามสวน โดยใสดนิ บนลงไปทั้งหมด และดินลางอีกบางสวน นําตนพันธุออกจากกระถางหรือถุงพลาสติก วาง
ลงตรงกลางหลุมแลวกลบดวยดินลางสวนที่เหลือ โดยกลบใหสูงกวาดินเดิมเล็กนอย ถาปลูกในหนาฝนใหพูนดินตรงโคนตนไม
สูงขึ้นเพื่อชวยในการระบายน้ํา ถาปลูกในหนาแลงบริเวณที่โคนตนใหขุดเปนรองตื้น ๆ เพื่อกันน้ําใหอยูในบริเวณรากมากขึ้น
จากนั้นนําไมมาปกเปนหลักยึดขาง ๆ ตน และใชเชือกผูกยึดตนกับหลักไม เพื่อปองกันการโยกคลอนเมื่อมีลมพัด สําหรับการบัง
รมเงาก็ใหใชวสั ดุที่หาไดงายในพื้นทีน่ ั้น เสร็จแลวรดน้ําใหชุม ในระยะนี้ควรรดน้ําใหอยางนอยวันละ 1 ครั้ง และ หมั่นถอน
หญาบริเวณโคนตนอยางสม่ําเสมออยาปลอยใหหญาขึน้ รกรุงรัง

แยกดินชั้นบนและดินชั้นลางไวคนละกอง

ผสมปุยอินทรียเขากับดินในแตละกอง

นําดินที่ผสมใสคืนลงฝนหลุมประมาณสองในสามสวน

วางตนพันธุตรงกลางหลุมแลวกลบดวยดินสวนที่เหลือ
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พูนดินตรงโคนตนไมใหสูงเพื่อชวยในการระบายน้ํา
ในกรณีที่ขดุ ลอมตนไมผลที่มีขนาดใหญจากที่อื่นมาปลูก การเตรียมหลุมเชนเดียวกับการปลูกตนไมผลขนาดเล็ก แต
ขนาดของหลุมอาจจะใหญกวาสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อนําลงปลูกแลวตองมี การค้ํายันหรือผูกยึดไมใหตนโคนลมไดงาย ตอเมื่อราก
เจริญเติบโตและยึดดินได แนนหนาดีแลว จึงคอยนําไมคา้ํ หรือเชือกที่ผูกยึดออก

การค้ํายันแบบโยงยึด

การค้ํายันแบบงาม

การค้ํายันแบบมีคานพาด

ในชวง 2-3 ปแรกหลังจากปลูก ควรมีการดูรักษาเพื่อใหตนไมผลเจริญเติบโตไดดี มีโครงสรางที่แข็งแรง และมีรปู ทรง
ตามที่ตองการ โดยทั่วไปวิธกี ารดูแลรักษาตนไมผล จะประกอบดวย
1. การใสปุย
โดยทั่วไปปุย เคมีที่นิยมใชกบั ไมผลคือปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตรอื่นที่มีตัวเลขเทากันทั้ง 3 ตัว ตัวเลขทั้ง 3
ในสูตรปุยแสดงถึงเปอรเซ็นตของธาตุอาหารสําคัญที่พืชตองการใชเพื่อการเจริญเติบโตและใหดอกผล ซึ่งก็คือธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่มีอยูในปุย นั้น ปุยเหลานี้เปนปุยเม็ดจึงมักจะใหโดยการโรยรอบ ๆ ดานตามแนวชายพุมของ
ตนไมผล ซึ่งบริเวณนีจ้ ะมีรากอยูเปนจํานวนมาก เมื่อโรยหรือหวานปุย ครบรอบก็เปนอันใชได การใหปุยจะให2-3 ครั้งตอป โดย
จะใสปุยใหในชวงที่ตนไมผลมีการแตกใบออนแลว และหากเพิ่มการใหปุยอินทรีย เชน ปุยคอก และปุยหมักก็จะชวยใหตน ไม
ผลเจริญเติบโตไดดยี ิ่งขึ้น ในชวงที่ตนไมผลยังเล็กหากตองการใหตนโตเร็ว อาจใชปุยทางใบฉีดพนดวยก็ได
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2. การกําจัดโรคและแมลง
หากปลูกตนไมผลไวภายในบริเวณบานเพียง 4-5 ตน ก็มกั จะไมพบปญหาโรคและแมลงรบกวน ทั้งนี้เพราะอยู
หางไกลจากแหลงที่มีการแพรระบาด แตถามีการแพรระบาดจากบานขางเคียงหรือจากแหลงอื่น ก็ควรฉีดพนสารเคมีปองกัน
กําจัดสารเคมีปองกันกําจัดแมลงที่ถือวามีพิษตอคนนอยไดแก คารบาริล สารเคมีชนิดนี้สารมารถใชฆามด เพลี้ย และหนอนไดดี
สวนสารเคมีฆาเชื้อราอาจใชสารเคมีที่ออกฤทธิ์คอนขางกวาง เชน แมนโคเซ็บ มีชื่อการคาวาไดเทนเอ็ม 45 เอซินแมก 80 เซลล
เทนเอ็ม 45 ในกรณีที่ไมสามารถปองกันกําจัดได ควรขอคําแนะนําจากนักวิชาการเกษตร
3. การกําจัดวัชพืช
การปลูกไมผลภายในบริเวณบานมักจะไดพบปญหาในเรื่องของวัชพืช เนื่องจากมีบริเวณบานไมกวางนัก
ดังนั้นการตัดหรือถอนดวยมือจึงทําไดงาย วัชพืชที่ตดั หรือถอนแลวอาจใชปุยตอไปได
4. การตัดแตงกิ่ง
การตัดแตงกิ่งเพื่อบังคับใหตน เตี้ยหรือบังคับทรงพุมและโครงสรางของตนไมผลใหมีรูปแบบตามตองการ จะ
ทําไดผลดีหากเริ่มปฏิบัติเมื่อตนไมผลยังมีขนาดเล็ก การตัดแตงกิ่งที่ผดิ ปกติหรือกิ่งที่ไมมีประโยชนออก จะทําใหตนไมผล
เจริญเติบโตและแข็งแรงนอกจากนีย้ ังทําใหตนไมผลมีโครงสรางที่สวยงามและมีขนาดตนที่พอเหมาะดวย

ลักษณะของกิ่งชนิดตาง ๆ ในตนไมผลที่ควรตัดออก

ขั้นตอนดารตัดกิ่งขนาดใหญ

ขั้นตอนการตัดกิ่งขนาดใหญ
1. เลื่อยบริเวณดานลางของกิง่ หางจากลําตนประมาณ 1 ฟุต เลื่อยขึ้นไปประมาณ 1 ใน 3 หรือครึ่งกิ่งก็ได
2. เลื่อยบริเวณดานบนของกิง่ ใหเหลือมกับรอยเลื่อนในครั้งแรกโดยเลื่อยลงมาประมาณ 2 ใน 3 ของกิ่ง
3. เมื่อดึงหรือโนมกิ่งดานนอก กิ่งจะหักตรงรอยเลื่อยทําใหไมเกิดน้ําหนักถวงเมื่อตัดกิ่ง จากนัน้ จึงเลื่อยกิ่งตรงบริเวณที่
ชิดกับลําตนโดยที่กิ่งจะไมฉกี ขาด
4. เมื่อเลื่อยกิ่งออกจะไมเกิดการฉีกขาด
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