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ไม�คลมุดนิ 
พรรณไมที่ใชในการจัดสวนตางชวยทำใหสวน 
เกิดความสมดุลสวยงามแตกตางกัน ไมวาจะเปน 
ไมตนท่ีแผก่ิงกานสรางรมเงาใหสวน ไมพุมท่ีชวย 
สรางสีสัน สงกล่ินหอมอยูริมร้ัว ไมเล้ือยท่ีให 
ความออนชอย หรือแมแตไมคลุมดินและหญา 
ท่ีชวยใหพ้ืนดินดูเขียวขจี สรางสีสันและผิวสัมผัส 

ใหพื้นสวน ทั้งยังชวยยึดผิวหนาดินไมใหถูก 
ชะลางไปกับสายฝน
 เราสามารถเลือกปลูกไมคลุมดินใหเจริญ 
เติบโตรวมกับพรรณไมชนิดอื่นได เพียงเลือกให 
เหมาะกับขนาดพ้ืนที่และสภาพแวดลอม เทานี้ 
คุณก็จะมีสวนสวยอยูในบานตัวเองแลว

กระดมุหยก (Centratherum punctatum)  
ไมพุมเตีย้ ปลูกคลุมดินไดทัง้กลางแจงและแสงครึง่วนัเชา  
ดแูลงาย หมัน่ตดัแตงก่ิงใหออกดอกสมีวงนารกัตลอดป 
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ประเภทของไม�คลุมดิน

• ไม�ผิวดิน (Terrestrial Plants) คือ พืชท่ีมี 
ลำตนเปนเถาเล้ือยหรือทอดเล้ือยไปตามพ้ืนดิน  
รากแตกตามขอแลวหย่ังลงดิน ก่ิงกานชูสูงไมเกิน  
30 เซนติเมตร เมื่อมีอายุมากขึ้น ตนจะยืดยาว  
ตองตัดแตงบอยเพื่อไมใหตนโทรม เชน ปก- 
แมลงสาบ หัวใจมวง ดาดตะกั่ว

• ไม�คลุมดิน (Ground Cover Plants) ตนเจริญ 
เปนพุม สูงไมเกิน 60 เซนติเมตร มักมีพุมใบแนน 
ปกคลุมผิวดินไดดี เชน ผักโขมแดง ฤๅษีผสม  
หลิวไตหวัน หลิวญี่ปุน อังกาบ 

จำแนกตามการเจริญเติบโต แบ�งออกเป�น 4 ประเภท ดังนี้
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• ไม�หัว (Ornamental Bulbs) คือ พืชที่มีหัว 
หรือเหงาอยูใตดิน นิยมปลูกคลุมดิน สวนใหญ 
เพาะเลี้ยงงาย เติบโตไดดีในทุกสภาพพื้นที่  
หลายชนิดใหดอกสวยงาม เชน วานรางทอง 
พลับพลึงดำ วานสี่ทิศ เศรษฐีเรือนนอก

• ไม�พุ�มขนาดเล็ก (Small Shrubs) มักมีอายุ 
หลายป เมื่อตนมีอายุมากข้ึนจะแตกกิ่งกาน 
จากโคนตนหรือใกลกับโคนตนเปนพุม มีความสูง 
ไมเกิน 1.50 เมตร นิยมปลูกเปนแนวรั้วหรือปลูก 
เปนพุมเล็กๆ  แลวตัดแตงบอยๆ  เพื่อใหตนเปน 
พุมแนน เหมาะปลูกในสวนที่มีพื้นที่กวาง เชน 
นาคบริพัตร หูปลาชอน หนวดปลาหมึกดางแคระ 
เอื้องทอง
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จำแนกตามลักษณะการใช�ประโยชน� 
แบ�งออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้
• ไม�ใบ (Foliage Plants) คือ ไมคลุมดินท่ีมี 
สีสันหรือลักษณะใบสวยงาม ออกดอกนอยหรือ 
ดอกไมสะดุดตา เชน เทียนทอง ดาดตะกั่ว 
หลิวใบ ผักเปดแดง ริบบิ้นชาลี คลาเสือโครง 
รวมไปถึงเฟนบางชนิดซึ่งเปนพืชไมมีดอก เชน 
เฟนใบมะขาม เฟนกนกนารี
• ไม�ดอก (Flowering Plants) คือ ไมคลุมดิน 
ท่ีมีความสวยงามของดอกมากกวาใบ แบงเปน 
ไมดอกอายุส้ันเพียง 1 - 2 ป การใชงานจึงอยู 
ในชวงท่ีใหดอกเทาน้ัน จากน้ันตนจะตายตอง 
ปลูกใหม นิยมปลูกเปนแปลงเพ่ือประดับสถานท่ี  
อีกประเภทคือไมดอกอายุหลายป เม่ือปลูกแลว 
สามารถเติบโตตอไปไดนาน มีทั้งออกดอก 
ตลอดปและออกดอกในบางฤดูกาล  เชน 
คุณนายต่ืนสาย กระดุมทองเล้ือย ผกากรองเล้ือย
• ไม�คลุมดินท่ีมีความสวยงามท้ังใบและดอก  
เชน โคลงเคลงเล้ือย พรมกำมะหย่ี บีโกเนีย 
ฟาประดิษฐ สังกรณีใบมัน เปนตนตัว
อย
่าง
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จำแนกตามความต�องการแสง
แบ�งออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้

• ไม�กลางแจ�ง คือ 
พืชที่เจริญเติบโต 

ไดดีในสภาพกลางแจงท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง  
ถานำมาปลูกในรมจะโตชา ใบสีเขียวจัด ตน 
สูงชะลูด ไมสมบูรณเหมือนปกติ หากเปน 
พรรณไมท่ีมีสีของดอกหรือใบในธรรมชาติสวยงาม 
ดวยแลว สีจะซีดหรือเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี 
แยลง เชน แพรเซ่ียงไฮ ดาวกระจาย สนเล้ือย 
แวนแกว 
•  ไม�แสงแดดปานกลาง คือ พืชท่ีตองการ 
แสงแดดชวงคร่ึงวันเชาจึงจะเจริญเติบโตไดดี  
ใบสวยงามและออกดอกได แตหากอยูในรมเกินไป 
ก็จะทำใหลำตนและก่ิงกานยืดยาว ใบเหลือง 
และรวง เชน เหลืองคีรีบูน ยาหยา
• ไม�ในร�ม คือ พืชท่ีตองการแสงสวางเพียง  
50 - 70 เปอรเซ็นต หรือไดรับแสงแดดในชวงเชา 
บาง หากไดรับแสงแดดจัดโดยตรงเปนเวลานาน 
จะทำใหใบไหม เชน ฟโลทอง พลูดาง เฟน 
และคลาบางชนิด เปนตน ดังนั้นบริเวณท่ีปลูก 
ควรมีรมเงาจากไมใหญหรือชายคาบาน
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