“รากเทียม” ค้ําตนไม
รศ.สุมาลี เหลืองสกุล
ปจจุบัน การจัดภูมิทัศนของสถานที่ตางๆทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีความสําคัญ
มากตอภาพลักษณและความเจริญของหนวยงาน เนื่องจากมีการยอมรับกันแลววา บรรยากาศของ
สถานที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของทุกคนในหนวยงาน การจัดภูมิทัศนมักจะมีการเพิ่มสีเขียว
ใหกับพื้นที่ซึ่งปจจุบันสามารถเพิ่มตนไมใหญไดอยางทันใจ โดยการขุดลอมตนไมใหญจากทีต่ างๆ
หรือมีการจําหนายอยูทวั่ ไป ซึ่งตองมีวิธีการขุดลอมและปลูกอยางถูกตอง จึงจะทําใหพืชมีชีวิตรอด
และเจริญงอกงามตอไป วิธีการตางๆไดมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆในเรื่องนี้ ไดพบบทความใน
วารสารบานและสวน ปที่ 30 ฉบับที่358 เดือนมิถุนายน 2549 จึงอดไมไดที่จะนํามาเลาสูกัน
บทความนี้ไดเขียนเรื่องโดย คุณสายสุนีย ภาพโดยคุณ ชัยพฤกษ โพธิแ์ ดง ผูใหขอมูล คือ
คุณปณิธาน แกวดวงเทียน และรศ.เอื้อมพร วีสมหมาย มีดังนี้
หากจะเริ่มตนขุดหลุมปลูกตนไมใหญในสวน นอกจากจะตองเตรียมหลุมปลูกใหพอดีแลว
ยังตองเตรียมระบบค้ํายันตนใหมั่นคงดวย เพราะลําพังรากที่เหลืออยูคงไมสามารถยึดตนไมใหตั้ง
ตรงไดแน คงตองเตรียมไมค้ําชวยอีกแรง แตไมค้ําก็ชา งเกะกะสายตา ทําลายทัศนียภาพของสวน
สวยที่จดั ไวเสียเหลือเกิน ใครที่กําลังคิดแบบนี้อยู ลองมาดูแนวคิดใหมในการทําไมคา้ํ จาก “คุยกับ
มืออาชีพ” ครั้งนี้ดีกวา รับรองไมผิดหวัง
ธรรมชาติของไมใหญจัดสวน
“ไมยืนตนทั้งหลายที่ขุดลอม เพื่อนํามาปลูกตามบานหรือรีสอรทตางๆ ไมมีรากแกว
เนื่องจากถูกตัดออกไปตอนที่ขุดลอมขึ้นมา เมื่อปลูกไมตน เหลานี้จึงตองเตรียมระบบค้ํายันชวยพยุง
ตนไม เพื่อปองกันไมใหตนไมโคนลมลงมา แตทุกวันนีเ้ ราจะเห็นวา ค้ํายันที่ทํากันอยูทั่วไปมันสูง
เกะกะสายตา ทําใหภาพสวนที่จัดออกมาดูแลวไมสวยเลย”
“รากเทียม” แทน “รากแกว”
“ปกติรากแกวของไมยนื ตนจะหยั่งลึกลงไปในดินประมาณ 1.5 เมตร เพื่อลงไปในบริเวณ
ที่มีออกซิเจนอยู ถาลึกไปกวานี้จะลงไปไมได เพราะไมมีอากาศเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต จาก
หลักการนี้เราจึงคิดระบบค้ํายันแบบใหมทใี่ หผลในแงของความสวยงาม ไมเกะกะสายตา และเสริม
ความแข็งแรงใหกับลําตนไดดีกวาระบบค้าํ ยันแบบเดิม ๆ ที่ใชกันอยูทวั่ ไป เราตั้งชื่อวา “รากเทียม”
เพราะเปนระบบไมค้ําที่ตอกลึกลงไประดับเดียวกับรากแกว เพื่อเปนหลักยึดใหกับตนไม”
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“รากเทียม” เหมาะกับตนไมขนาดไหนบาง
“เทาที่ทดสอบมา ไมใหญจดั สวนสามารถใชรากเทียมไดทุกขนาดเลย ใหญสุดที่เคยใชคือ
ขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน 16 นิ้ว ถาตนไมใหญมาก ขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน 20-30 นิ้ว เรา
สามารถทํารากเทียมพรอมการค้ํายันแบบกระโจมเสริมได และสามารถใชไดกับพืชทุกชนิด ไมวา
จะเปนปาลม หรือไมตนทัว่ ไป ขอแคมีตุมรากก็ใชไดแลว”
ขั้นตอนการทํารากเทียม
1. นําไมใหญลงในหลุมปลูกโดย ยังไมตองเฉือนมุง ไนลอนสีฟาหรือซาแรนที่หอหุมตุม
รากตนไมออก ตัดเสาไมสนขนาดยาว 2 เมตรสี่ตน ตอกลงไปใหเบียดชิดกับตุมตนไมมากที่สุด และ
พยายามตอกลงไปใหลึกที่สดุ เทาที่จะลึกได อยางนอยใหเสาอยูลึกลงไปใตดนิ ประมาณ 1.5 เมตร
หลังจากตอกไมหลักลงไปครบหมดแลวทัง้ สี่ตน
จะตัดไมหลักใหเกินระดับพืน้ ดินหรือตุมราก
ดานบนเล็กนอย หรืออาจปลอยไวรอตัดเมื่อประกบไมอีกสองชุดดานบนใหเสร็จกอนก็ได
2. หลังจากใสดินปลูกเรียบรอยแลว ขัน้ ตอนตอมาคือ ตอกไมประกับสี่ทอนประกบที่ตุม
รากดานบนพืน้ ดิน และตีไมประกับอีกชุดดานบนเพื่อประกบยึดโคนลําตน โดยหลักการแลว ไม
หลักสี่ตนที่ตอกลงไปจะเปนตัวยึดบังคับตุม ดานขาง สวนไมประกับชุดบนจะบังคับตุมดานบน
พรอมบังคับโคนลําตนดวย เราตีไมประกับวิธีไหนก็ไดใหสวยงาม แตพยายามใหรัดตุมดานบนไว
อยาตีไมประกับใหลอยอยูเ หนือตุมดานบนเด็ดขาด เพราะเทากับวาไมไดชวยอะไรเลย
ขอสําคัญที่ตองคํานึงถึง
เทาที่ทดลองทํา “รากเทียม” มาสองป เราพบวาสามารถชวยพยุงตนไมไดอยางแข็งแรง
และไมเกะกะสายตา เพิ่มความสวยงามใหกับสวนไดดีกวาการค้ํายันที่ทํากันอยูทวั่ ไป มีเพียง 2
เปอรเซ็นตเทานั้นที่มีปญหา แตถาเราหมัน่ ตรวจไมประกับดานบนตลอดเวลา ทุก 6 เดือนถึง 1 ป
หากพบวาผุก็เปลี่ยน ผูกมัดอัดใหมใหแนน รับรองไมมีปญหาแนนอน โดยหลักการแลว หากเรา
ปลูกตนไมใหญ ๆ ระบบค้ํายันจะตองอยูก บั ตนไมตลอดไป ซึ่งค้ํายันแบบ “รากเทียม” นี้สามารถ
อยูกับตนไมไปไดตลอด โดยหมัน่ ตรวจเช็คและเปลี่ยนไมประกับดานบนเมื่อถึงเวลา สวนไมหลัก
ดานขาง หากพบวาผุ ตีไมประกับดานบนไมไดก็ตองตอกไมหลักนีล้ งไปใหม โดยไมตองถอนไม
หลักเดิมออก เมื่อตอกไมหลักชุดใหมลงไปในแนวใหม ก็สามารถทําหนาที่ “รากเทียม” ใหกับ
ตนไมไดใหม
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TIPs
1. ขนาดหลุมปลูกตนไมที่เหมาะสมควรลึกประมาณ 50-70 เซนติเมตร และกวางกวาตุม
ตนไมออกไปขางละ 20 เซนติเมตร เพราะปกติตุมตนไมโดยทั่วไปจะมีขนาดความสูงประมาณ 3070 เซนติเมตร
2. ถาพื้นที่รอบ ๆ มีปญหาเรื่องปลวก ใหใชยาฆาแมลง เชน เซฟวินหรือเอส 85 ผสมน้ํา
ตามอัตราสวนขางขวด ใสบวั รดน้ํารดรอบหลักไมค้ําได
3. หากไมประกับชุดบนลอยสูงเหนือพื้น 30 เซนติเมตร จะเปนการค้ํายันแบบเตีย้ ซึ่งใหผล
แตกตางจากการค้ํายันแบบรากเทียม ตองพยายามตอกไมประกับรัดตุมราก และยึดโคนลําตนให
แนนที่สุดเทาที่จะทําได และพยายามใชไมประกับชุดบนดึงรั้งไมหลักดานขางทั้งสีต่ นใหชดิ ราก
ที่สุดเชนกัน
4. สามารถเพิ่มความสวยงามใหไมประกับดานบนได โดยลอกเปลือกไมสนออกแลว
เคลือบเงาดวยสีแล็กเกอร เลือกใชวัสดุผกู อยางดี ดูแลวสวยงาม อยางเชนเชือกปานมนิลา หรืออาจ
อําพรางโดยใชดินกลบปดแลวปลูกหญาทับ หรือปลูกไมคลุมดินคลุมปด
5. ไมหลักสี่ตน ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนอยางนอย 3 นิว้ และควรเปนไมสด
เพื่อใหตอกตะปูไดงาย
6. เสาไมค้ําที่ขายอยูทวั่ ไปมีทั้งไมสนและไมยูคาลิปตัส แตไมสนจะเหนียวและทนกวาไมยู
คาลิปตัส
7. กอนตอกเสาหลักยึดขางตุม ตนไมสี่ตน ควรเสี้ยมปลายไมใหแหลมแบบรอบตัว ถาเสี้ยม
ใหแหลมโดยเฉือนปลายสองดานแบบสิว่ เวลาตอกไมลงดิน ไมจะคอย ๆ เอียงไปเรือ่ ย ๆ จนไม
สามารถบังคับใหรัดตุมได
8. เวลาตอกตะปูควรใชสวานนํากอน เพื่อไมจะไดไมแตก หรือ ถาไมมีสวาน ใหตัดหัวตะปู
แลวตอกลงไป ตะปูหวั ตัดจะดันเนื้อไม ทําใหเนื้อไมไมแตกตัว
ภาพเปรียบเทียบระบบค้ํายันแบบตาง ๆ
1 ค้ํายันแบบกระโจม เหมาะกับไมขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางลําตนตั้งแต 6 นิว้ ขึ้นไป ชวยพยุงลํา
ตนไดแข็งแรงดี แตมีขอเสียคือไมค้ําเกะกะสายตา
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2. ค้ํายันแบบคอก เหมาะกับไมตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เสนผานศูนยกลางลําตน 4-10
นิ้ว เปนระบบไมค้ํายันที่นยิ มใชกันอยูทั่วไป ซึ่งบางครั้งสามารถทําคอกใหสูงจากพืน้ ไมมากได เพื่อ
หลบสายตา
3. ค้ํายันแบบสะลิง เนนเรื่องความสวยงาม แตราคาคอนขางสูง และตองหมั่นคลายวงรอบ
ตน เพื่อไมใหลวดรัดเปลือกไมเปนรอยแผล
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4. ค้ํายันแบบ“รากเทียม” สังเกตไมประกับประกบชิดกับผิวดิน ไมเกะกะสายตา ชวยเสริมความ
สวยงามใหกับสวนได

เอกสารอางอิง
สายสุนีย 2549 รากเทียม ค้ําตนไม วารสารบานและสวน ปที่ 30 ฉบับที่ 358 เดือน
มิถุนายน 2549 หนา 223-225
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