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ชาวไทยเปนชนชาติที่มีพื้นฐานทางดานการเกษตรมาแตโบราณ นอกจากพืชผักสวนครัวและไมผล  
ที่ปลูกไวบริโภคแลว เรายังนิยมปลูกไมประดับตางๆ ไวเพื่อชื่นชมใบและดอก รวมท้ังพรรณไมที่แฝง  
ไปดวยเรื่องราวของความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเปนมงคลที่มีมาแตโบราณ จนเปนที่แพรหลาย  
และนิยมปลูกเลี้ยงจนถึงปจจุบัน ที่เรียกกันวา “พรรณไมนามมงคล” 
 พรรณไมนามมงคล ประกอบดวยคำ 3 คำ คอื พรรณไม + นาม + มงคล หมายถงึ ตนไม +  
ชื่อ  + เกี่ยวกับความเจริญ สิ่งซึ่งถือวาจะนำสิริ ความเจริญมาสู และปองกันไมใหสิ่งเลวรายมา  
กล้ำกราย รวมหมายถึง “ต�นไม�ที่มีชื่อเกี่ยวกับความเจริญ สิ่งซึ่งถือว�าจะนำสิริ ความเจริญมาสู�  
และป�องกันไม�ให�สิ่งเลวร�ายมากล้ำกราย” 
 พรรณไมนามมงคลหลายชนิดอยูในกลุมพืชที่เรียกกันวา “วาน” ซึ่งมีเรื่องราวความเช่ือในดาน  
ไสยศาสตรการประกอบพิธีกรรม และการนำมาใชเปนสมุนไพรพื้นบาน เชน วานมหาเสนหและ  
วานนางกวัก ที่เชื่อวาถาใครไดปลูกและบูชาเปนประจำ จะชวยใหคาขายดี มีเสนหเปนที่รักใคร 

- พรรณไม�นามมงคลคืออะไร -

ใบทองลงยา ไมนามมงคล 
ที่นิยมปลูกประดับสวนในบาน

ตัวอย่าง
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เสมาหรือตาลปตรฤๅษี
ไมนามมงคลอีกชนิดที่นิยมปลูกไวหนาบาน
เพราะเชื่อวาจะชวยปดเปาสิ่งชั่วราย

ตัวอย่าง
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ในอดีตนิยมปลูกเลี้ยงพรรณไมนามมงคลชนิดตางๆ  ไวรอบๆ  บาน หากเปนไมตนก็จะปลูกลงดิน  
ในทิศทางที่สามารถใหรมเงากับตัวบานได หรือสามารถเก็บสวนตางๆ  มาบริโภคไดงาย สำหรับ  
ไมนามมงคลที่มีขนาดเล็กก็มักจะปลูกเปนไมกระถางไวหนาบาน เพราะเชื่อวาจะชวยปกปกรักษา  
ทุกคนในบานใหรอดพนจากสิ่งเลวรายและอันตรายตางๆ 
 สำหรับพรรณไมนามมงคลท่ีนิยมปลูกเลี้ยงกันมาแตโบราณมี  9 ชนิด ไดแก กันเกรา  
ขนุน ไผสีสุก ชัยพฤกษ ราชพฤกษ พะยูง ทรงบาดาล ทองหลาง และสัก ซึ่งเปนตนไม  
ที่ตองใชพื้นที่กวางในการปลูกเลี้ยง 
 ปจจุบันรูปแบบการปลูกเล้ียงตนไมเปลี่ยนแปลงไป แมขนาดของบานและสวนจะเล็กลง  
แตความผูกพันระหวางคนกับตนไมกลับไมแปรเปล่ียนไปตามสถานที่ หากถูกนำมาปรับใชจนกลาย  
เปนสวนกระถางขนาดเล็กบนพื้นคอนกรีตหนาบาน หรือแมกระทั่งบนระเบียงคอนโดมิเนียม  
หนารานคา และดวยคุณสมบัติของพรรณไมนามมงคลหลายชนิดซึ่งเติบโตอยูไดในพื้นที่เล็ก  
ที่ไดรับแสงเพียงเล็กนอยสาดสองเขามาในบาน บางทานจึงนำมาวางไวบนโตะทำงาน ไมวาจะเปน  
เขียวหมื่นป เข็ม เงินไหลมา บารมี เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน 

- มาปลูกพรรณไม�นามมงคลกัน -

เศรษฐีกอดทรัพย 
ไมนามมงคลที่ปลูกเปนไมกระถาง 

ตกแตงภายในบานได

ตัวอย่าง
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มีสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ดังนี้ 
• ขนาดพื้นที่ โดยเฉพาะพวกไมตนและไมพุม ตองมีพื้นที่กวางเหมาะกับขนาดเสนผานศูนยกลาง  
ของทรงพุม หากตองการปลูกไมตนและไมพุมมากกวาหนึ่งตน ตองมีพื้นที่กวางกวา 10 ตารางเมตร  
เพื่อปองกันปญหากิ่งกานยื่นยาวเบียดตัวบาน 
• แสงแดด เปนส่ิงสำคัญมาก หากพืชไดรบัแสงแดดไมเพยีงพอ จะทำใหทรงพุมไมสวยงาม กิง่กาน  
ยืดยาวหาแสง และมักไมติดดอกออกผลใหชม 
• ดินปลูก ควรเปนดินรวนระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณเพียงพอ กรณีที่พื้นที่รอบบานมีเศษ  
หินอิฐปูนที่เหลือจากการกอสราง ควรขุดและเก็บออก แลวใสดินใหมเพิ่ม จะชวยใหพืชเติบโตไดดี 
• นำ้ หากเปนพืน้ทีท่ีม่รีะดบันำ้ใตดนิสงูหรอืมนีำ้ขงัในชวงฤดฝูน ไมควรเลอืกปลกูพรรณไมทีช่อบแลง  
เพราะอาจทำใหตนไมออกดอก หรืออาจทำใหระบบรากเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร ขณะเดียวกัน  
ถาเปนพื้นที่แหงแลง ควรเลือกพรรณไมทนแลงไปปลูกดวย 
• การดูแลรักษา หมั่นตัดแตงกิ่งออกบาง เพื่อใหทรงพุมไมเกะกะทางเดินหรือบริเวณบาน ถายเท  
อากาศไดดี และปองกันกำจัดโรคแมลงศัตรูที่อาศัยอยูตามพุมใบ จากน้ันใหปุยคอกหรือปุยเคมีบาง  
เพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดดีขึ้น 
 แมกระแสการปลูกพรรณไมนามมงคลยังคงมีอยู แตก็มีหลายชนิดที่หาดูไดยากหรืออาจ  
สูญพันธุไปแลว และมีพรรณไมชนิดใหมๆ นำเขาจากตางประเทศมาปลูกเลี้ยงแทน พรอมกับการ  
ตั้งชื่อไทยที่เปนมงคลเพื่อความสะดวกในการซื้อ  - ขายและไดรับความนิยมในการปลูกเลี้ยง เชน  
สกุลเขียวหมื่นปหรือแกวกาญจนา (Aglaonema ) สกุลโปยเซียน (Euphorbia ) ที่มีการตั้งชื่อ  
ที่เปนมงคลไวมากมายหลายพันธุ เชน เงินเต็มบาน รวยทรัพย รวยลนฟา ทรัพยมงคล  
เปนตน 
 การเลือกปลูกพรรณไมนามมงคลชนิดใดก็ตาม ควรศึกษาลักษณะวิสัยของพืชแตละชนิด  
กอนปลกู เพือ่ใหตนเติบโตสวยงามใหเราชืน่ชมและนำมาใชประโยชนไดอยางเตม็ที ่ ไมวาพรรณไมชนดินี ้ 
จะนำโชคลาภมาใหหรือไมก็ตาม สิ่งท่ีผูปลูกทุกทานจะไดจากพรรณไมเหลานี้ก็คือ ความรมเย็น  
และความสุขจากการท่ีไดเห็นมันเจริญเติบโต เปนที่ยึดเหนี่ยวและสรางกำลังใจไดเปนอยางดี  
ดังจุดประสงคที่ผูปลูกตองการ ทั้งยังชวยผอนคลายความเครียดจากหนาที่การงานไดอีกดวย 

- ส่ิงสำคัญในการปลูกเล้ียง -

01 เขียวหมื่นป พันธุเงินเต็มบาน 02 เขียวหม่ืนป พันธุรวยเงิน 03 เขียวหมื่นปและเศรษฐีเรือนนอก สามารถ  
นำมาประดับตกแตงสวนรอบบานได 

ตัวอย่าง
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รวมพรรณไม�นามมงคล 
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ชาวจนีเชือ่วาเปนตนไมศกัด์ิสทิธิ ์ จงึนยิมนำมาปกแจกนั 
เพื่อบูชาพระโพธิสัตวกวนอิม และเปนวานเสี่ยงทาย Tip

ภาพ : ภวพล ศุภนันทนานนท

ตัวอย่าง
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กวนอิม
เศรษฐีกวนอิม เศรษฐีนิตยา

ชื่อวิทยาศาสตร� Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 
ชื่อสามัญ Belgian Evergreen, Lucky Bamboo 
วงศ� Agavaceae 
ถิ่นกำเนิด เขตรอนในแอฟริกาตะวันตก 
ลักษณะ ไมพุมอายุหลายป ตนสูง  1  -  1.30 เมตร โคนตนเห็นขอปลองชัดเจน ใบเดี่ยว  
เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กวาง 2 - 3 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร  
ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผนใบหอยโคงลง สีเขียวเหลือบเงินหรือสีเขียวมีแถบดาง  
สีขาวอมเหลืองที่ขอบใบ ที่เรียกวา กวนอิมทอง กานใบแผเปนกาบหุมลำตน ดอกไมพบ 
การปลูกเล้ียง ชอบดินรวนชุมชื้นระบายน้ำดี แสงแดดครึ่งวัน สามารถปลูกในน้ำได ขยายพันธุ  
ดวยการปกชำยอด 

ตัวอย่าง
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