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นยิาม 
ไมดอกกระถาง 

คือ ไมดอกที่นำมาปลูกในภาชนะรูปทรงตางๆ 
อาจเปนไมดอกที่มีอายุสั้นหรือมีอายุหลายปก็ได 
ปจจุบันนิยมนำไมดอกกระถางมาประดับภายใน 
บริเวณบานมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีสวนขนาด 

เล็ก เพราะสามารถปรับเปล่ียนมุมสวนไดงาย 
ทำใหสวนมีการเปลี่ยนแปลง ไมนาเบื่อ รูปแบบ 
ของไมกระถางที่นิยมใชงานมีทั้งไมดอกกระถางตั้ง 
และไมดอกกระถางแขวน

ไมดอกกระถางหลากชนิดที่มีสีสันแตกตางกันไป ปลูกลงในภาชนะรูปทรงตางกัน
แตควรจัดวางกระถางประธานใหโดดเดนเพื่อดึงดูดสายตา

ตัวอย่าง
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• ไมดอกกระถางต้ัง เหมาะจัดวางบนพ้ืนผิว เชน 
โตะทำงาน ระเบียงบาน ริมหนาตาง ริมประตู 
หรือวางบนโครงลวดดัดเพ่ือยกระดับลดหล่ันใหเกิด 
ความสวยงาม ควรปลูกไมดอกกระถางท่ีมีพุมเต้ีย 
ไดสัดสวนกับกระถาง ออกดอกดก เมื่อปลูกแลว 
ยกไปประดับในบริเวณที่ตองการ
• ไมดอกกระถางแขวน ใชแขวนใหอยูในระดับ 
สายตา เชน ชายคาบาน ใตตนไมใหญ เพ่ือเพ่ิม 

จุดเดนใหพื้นที ่ นิยมใชไมดอกที่มีลำตนทอดเลื้อย 
หรือแตกกิ่งหอย ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. กระถางแขวนลอย โดยใชเชือก ลวด หรือโซ 
แขวนโยงกระถาง 1 - 4 จุด เพ่ือใหมองเห็นรอบดาน 
2. กระถางแขวนประดับผนัง เปนภาชนะที่มี 
ดานหนึ่งตัดตรงเพื่อใชแขวนติดกับผนังโดยมี 
โครงลวดชวยยึดอีกที นิยมแขวนประดับริมหนาตาง 
ชวยเพิ่มสีสันใหบานและสรางความสดช่ืนใหพื้นที่

จัดวางหรือแขวนไมดอกกระถางใหเหมาะสมกับความตองการแสงของไมดอกแตละชนิด 
และบริเวณนั้นตองมีความม่ันคงแข็งแรง 

01 02 ตัวอย่าง
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ประเภทของ 
ไมดอกกระถาง 

จำแนกตามความตองการแสงเปน 2 ประเภท ดังน้ี
•  ไมดอกกลางแจง ตองการแสงมากกวา  50 

เปอรเซ็นต นิยมปลูกประดับสวนนอกบาน เชน 
กุหลาบ คุณนายตื่นสาย ดาวกระจาย ดาว- 
เรือง ไมดอกกลุมนี้หากนำมาปลูกในที่รม ตน 
จะยืดยาวทอดเลื้อยหาแสง ใบเสียรูปราง เหลือง 
และรวง ไมออกดอก ทรงพุมไมสวยงาม
 

• ไมดอกในรม ตองการแสงนอยกวา 50 เปอร- 
เซ็นต เชน กล็อกซิเนีย ไซคลาเมน ไมดอก 
กลุมนี้หากนำมาปลูกใหไดรับแสงแดดจัด ตน 
และใบจะเห่ียวพับ ใบไหม ตนชะงักการเจริญ 
เติบโตและตายในที่สุด แตมีบางชนิดสามารถ 
เจริญเติบโตไดในบริเวณที่มีแสงแดดคอนขาง 
มาก เชน พรมกำมะหย่ี มวงกำมะหย่ี เปนตน

01 คุณนายตื่นสาย ไมดอกเลี้ยงงาย ชอบดินปนทราย แสงแดดจัด
02 แอฟริกันไวโอเลต ราชินีไมดอกในบาน ปจจุบันมีลูกผสมที่จดทะเบียนแลวกวา 2 หมื่นสายพันธุ

01 02 ตัวอย่าง
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จำแนกตามลักษณะการตอบสนองตอชวงแสง 
ในแตละวัน
ชวงเวลาท่ีพืชไดรับแสงมีผลตอการออกดอกของ 
พืชหลายชนิด พืชแตละชนิดตองการชวงเวลาท่ี 
รับแสงแตกตางกัน แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
• พืชวันสั้น คือ พืชที่ตองการเวลากลางวันสั้น 
เพ่ือกระตุนใหเกิดตาดอกและชวยใหตาดอกเจริญ 
เติบโตตอไป เชน เบญจมาศ รักเร

• พืชวันยาว คือ พืชที่ตองการเวลากลางวันยาว 
เพื่อชวยในการเจริญเติบโตและชวยกระตุนใหพืช 
ออกดอก เชน คาลซีโอลาเรีย พีทูเนีย ฟล็อกซ 
อเจอราตุม แอสเตอร
• พืชที่ไมไวตอชวงเวลาแสง คือ พืชที่สามารถ 
เจริญเติบโต ออกดอก ติดผลได ไมวาชวงแสง 
เวลากลางวันจะสั้นหรือยาวก็ตาม เชน กุหลาบ 
ผีเสื้อ บานไมรูโรย เทียนฝรั่ง โลบีเลีย แพนซี 
แพงพวย ซัลเวีย แอฟริกันไวโอเลต

01 เบญจมาศ 02 พีทูเนีย 03 ซัลเวีย
01 

02 

03 ตัวอย่าง
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จำแนกตามอายุหรือวงจรชีวิต แบงได 3 ประเภท 
ดังนี้
• ไมดอกฤดูเดียว หมายถึง ไมดอกท่ีมีการเจริญ 
เติบโตทางตน แลวออกดอกในระยะเวลาไมก่ีเดือน 
จากน้ันจะตายไป สวนใหญมีอายุ 3 - 4 เดือน จึง 
เรียกกันอีกช่ือหน่ึงวา “ไมลมลุก” เชน ดาวเรือง 
ดาวกระจาย บานช่ืน หงอนไก ซัลเวีย ทานตะวัน 
แอสเตอร เปนตน
• ไมดอกสองฤดู หมายถึง ไมดอกท่ีมีการ 

เจริญเติบโตทางตนในฤดูแรก และออกดอกใน 
ฤดูท่ีสอง จากนั้นตนจะตายไป มักมีอายุไมเกิน 
1 ป เชน ฮอลลี่ฮ็อก ดาหลเบิรกเดซ่ี แพนซี  
เปนตน
• ไมดอกหลายฤดู หมายถึง ไมดอกท่ีมีการเจริญ 
เติบโตทางตน เม่ือออกดอกแลวสามารถเจริญเติบโต 
ตอไปและออกดอกไดอีกหลายคร้ัง เชน กล็อกซิเนีย 
แอฟริกันไวโอเลต กุหลาบ บานเชา บานเย็น 
เจอราเนียม บลูฮาวาย พลอยไพลิน เปนตน

04 ทานตะวัน 05 ฮอลลี่ฮ็อก 06 บลูฮาวาย

04 05 

06 

ตัวอย่าง
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วสัดุปลกู 
ควรเปนดินรวนระบายน้ำดี สามารถกักเก็บความช้ืน 
ไดดี มีธาตุอาหารสูง อาจใชดินถุงที่มีจำหนาย 
ทั่วไปแลวนำมาผสมอินทรียวัตถุเพิ่มเติม เชน 
กาบมะพราวสับ ปุยคอก แกลบดิบ เปนตน
• สูตรดินสำหรับไมดอกทั่วไป
01 ทรายหยาบ 02 ใบไมผุ 03 ดินรวน 04 

กาบมะพราวสับ 05 ปุยคอก ผสมกันในอัตรา 
สวน 1:1
• สูตรดินสำหรับไมดอกอวบน้ำและไมหัว
01 แกลบดิบหรือขี้ เถาแกลบ 02 ดินรวน 03  
ขุยมะพราว 04 ปุยคอก ผสมกันในอัตรา- 
สวน 1:1

สูตรดินสำหรับไมดอกทั่วไป สูตรดินสำหรับไมดอกอวบน้ำและไมหัว 

01 02 

03 04 

05 

01 

04 

02 03 

ตัวอย่าง
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3 - 4 

การเพาะเมลด็ 
 

01 เตรียมอุปกรณตางๆ  ที่ใชสำหรับเพาะเมล็ด 
เ ช น  ภาชนะป ลูก  วั ส ดุเพาะ  เ ม ล็ด พัน ธุ  
บัวรดน้ำ ถุงพลาสติก

02  ผสมทรายกับขี้ เถาแกลบหรือทรายกับขุย- 
มะพราวในอัตราสวน 1:1 รดน้ำพอช้ืน ใสลงใน 
ภาชนะใหไดความสูง ของกระถาง

03 โรยเมล็ดลงบนวัสดุเพาะ แลวกลบดวยวัสดุ 
เพาะบางๆ

04 รดน้ำใหชุม ใสในถุงพลาสติกมัดปากถุงเพื่อ 
ควบคุมความชื้นและปองกันแมลงศัตรู วางในท่ี 
ที่มีแสงรำไร

โ ็ ั   ั

ตัวอย่าง
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