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การจัดสวนถาด
วสินี ไขวพันธุ
นักวิชาการศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรูทางพฤกษศาสตร
มศว องครักษ จ. นครนายก

ปจจุบนั การดําเนินชีวิตของมนุษยที่อยูในสังคมเมืองนั้นตองเผชิญกับภาวการแขงขัน เรง
รีบ และมลพิษจากสภาวะแวดลอมซึ่งนับวันจะทําใหเริ่มหางไกลจากธรรมชาติไปทุกที ดังนัน้
สําหรับคนที่มใี จรักในธรรมชาติคงจะทําไดเพียงการสรรหาพันธุไ มมาปลูกไวใกลตวั เทานั้น ซึ่งถามี
บริเวณพื้นที่กวางก็สามารถจัดหาตนไมหลายหลากชนิดประดับตกแตงสวนสวยงามไดดังใจ แต
หากที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางานในเมืองใหญนั้นมักจะคับแคบ
จึงจําเปนที่จะตองหาสถานที่
บริเวณที่พอเหมาะตอการจัดสวนขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถดึงเอาธรรมชาติมาไวใกลๆ ตัวได
“การจัดสวนถาด” จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการนําธรรมชาติมาปลูกและจัดวางไวใน
ภาชนะอยางเหมาะสม โดยการใชตนไมทมี่ ีขนาดเล็ก ไมแคระตามธรรมชาติ หรือไมยอสวนอยาง
บอนไซ และอุปกรณตกแตงตางๆ การจัดสวนถาดอาจทําไดเปนงานอดิเรก เมื่อไดลองลงมือทํา
แลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ไดใชความคิดในออกแบบยอสัดสวน และเปนการฝกใหมีความ
ละเอียดออนในการปลูกเลี้ยงตนไม ทําใหเกิดทักษะทางดานศิลปะ รูจ ักการใชสีสัน รูปทรง ของ
ตนไมและอุปกรณตกแตง ใหเกิดการผสมผสานอยางกลมกลืนและลงตัว ซึ่งเมื่อฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญอาจเปนอีกแนวหนึ่งที่จะนําไปสูการประกอบอาชีพจัดสวนถาด หรือ ใชทักษะที่ได
จากการเรียนรูนี้นําไปประยุกตจัดสวนหยอมไดอยางไมลาํ บาก
สวนถาดเหมาะสําหรับประดับตกแตงในบาน อาคารสํานักงาน หรือสวนที่มีเนื้อที่นอ ยโดย
ทําใหเกิดความสวยงามและไมขัดตา อีกทั้งสมารถนําไปประดับในสถานที่ๆ กวางขวางได โดยมี
ความทนทานกวาแจกันดอกไมทั่วไป
ดังนั้น การที่เราไดใกลชิดกับธรรมชาติ นําตนไมมาจัดวางไวใกลๆ ตัว โดยผานการจัด
สวนถาดคงเปนอีกหนึ่งทางออกสําหรับยามวางของคนที่รักตนไมและใชเวลาวางอยางเปน
ประโยชน และไดชนื่ ชมกับผลงานที่เปนฝมือของเราสรางสรรคขึ้นมาเองอีกดวย
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รูปแบบของสวนถาด
รูปแบบของสวนถาดทีน่ ิยมจัด แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. สวนถาดที่มีลกั ษณะคลายการจัดแจกัน
2. สวนถาดที่จดั แบบยอสวนทิวทัศนหรือเรื่องราว
1. สวนถาดทีม่ ีลักษณะคลายการจัดแจกัน
สวนถาดทีค่ ลายการจัดแจกัน ไดแก การจัดดอกไม ไมดอก ไมประดับ ผสมผสานกันลง
ในภาชนะที่สวยงาม เชน กระถาง กระเบื้องเคลือบ เซรามิก เครื่องสาน ซึ่งการจัดสวนถาดแบบนี้
เหมาะสําหรับการจัดเปนของขวัญกํานัล หรือตกแตงสถานที่ พรรณไมที่นํามาจัดควรเปนประเภท
เดียวกัน เชน ไมชอบแสงแดดรําไร ไมนา้ํ ไมอวบน้ํา กลวยไม เพื่อทําใหสะดวกตอการเลือกวัสดุ
ปลูกและสะดวกตอการนําสวนถาดนั้นไปวางในสถานทีๆ
่ เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพรรณ
ไมที่จัดวางในสวนถาดนั้นๆ ซึ่งทําใหงายตอการดูแลและมีอายุการใชงานไดนานขึน้ อีกทั้งรูปแบบ
ของภาชนะก็ควรเลือกใหเหมาะกับรูปรางของพรรณไมและรูปแบบในการจัดสวนถาด
ถาเปน
ภาชนะที่มีหูหิ้วอาจจะทําใหความเดนของพรรณไมที่นํามาจัดนั้นนอยลงแตจะเกิดสะดวกทั้งผูให
และผูรับซึ่งตองพิจารณาแลวแตโอกาสทีเ่ หมาะสม
เมื่อพรรณไมที่นํามาจัดสวนถาดแบบนีโ้ ตขึ้นก็ควรยายไปปลูกในภาชนะใหมที่เหมาะสม
ซึ่งอายุการใชงานของสวนถาดแบบนีจ้ ะขึ้นกับการเลือกชนิดพันธุของพรรณไมที่นํามาจัดดวย
เชน ไมดอกลมลุกจะมีอายุนอยกวาไมใบ
2. สวนถาดที่จดั แบบยอสวนทิวทัศนหรือเรื่องราว
สวนถาดที่ยอสวนทิวทัศนธรรมชาติหรือเรื่องราว สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทยอยๆ
ได ดังนี้
2.1 สวนถาดที่ยอสวนทิวทัศนหรือเรื่องราวโดยการนํากอนหินจริงมาจําลอง
สวนถาดแบบนี้เปนการยอสวนของทิวทัศนภูเขาโดยการนํากอนหินจริงมาเปนตัวแทน
ของภูเขา โดยมีตนไมที่มีขนาดเล็กๆ หรือตุกตาคน ตุกตาสัตว สิ่งกอสรางจําลอง เชน ศาลา
สะพาน มาประกอบดวยก็ได แตการจัดสวนแบบนี้เปนการจัดสวนที่เนนกอนหิน จึงไมควรมีตนไม
มากนัก
2.2 เขามอ หรือ สวนถาดที่กอภูเขาขึ้นเอง
เขามอ เปนสวนถาดที่โดยมากจะกอภูเขาจําลองขึ้นเองดวยหินที่มีลักษณะผิวเปนรอง
เรียกวา “หินเสี้ยน” ซึ่งทิวทัศนแบบนี้จะมีลักษณะคลายกับทิวเขาของภาพวาดจีนหรือญี่ปุน ซึ่งจะ
มีตนไมแทรกบนภูเขาหิน และอาจจะมีแองน้ําเลียนแบบธรรมชาติคลายทะเล
การสรางเขามอหรือภูเขาจําลองนัน้ นอกจากจะตองทําใหภูเขาทีจ่ ําลองขึ้นเหมือนกับ
ภูเขาจริงๆ แลวเขามอยังมีลักษณะพิเศษ คือ ภายในของหินที่นํามาทําเปนภูเขาจําลองนั้นมี
ลักษณะกลวง ซึ่งก็จะคลายกับกระถางตนไมที่มีรูระบายน้าํ และสามารถบรรจุดินสําหรับปลูก
ตนไมได ตลอดจนอาจจะซอนปมน้าํ ไวดานในเพื่อจําลองทิวทัศนน้ําตกประกอบ
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การกอเขามอมี 2 แบบ คือ
1. การกอแบบติดตาย คือ การกอหินใหตดิ กับพืน้ ถาดอยางถาวร ซึ่งทําไดงายแต
ไมสามารถยกเขามอออกได
2. การกอแบบลอยตัว คือ การกอเขามอที่สามารถยกเขามอออกจากถาดได
สะดวกไปยังที่ตางๆ ตามตองการ
2.3 สวนถาดที่ยอสวนทิวทัศนทวั่ ไป
สวนถาดแบบนี้จะเปนการจัดสวนแบบจําลองทิวทัศนธรรมชาติ หรือเปนการสื่อถึง
เรื่องราวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน หรือ เปนเรื่องราวที่สรางขึ้นมาก็ได เชน การจําลองภาพใน
ฟารม การจําลองภาพในชนบท
สวนถาดแบบนี้สามารถใชไดกับกระถางทุกประเภทแตกระถางตองมีความลึก
พอเหมาะตอการบรรจุวัสดุปลูก ซึ่งการจัดสวนถาดแบบนี้มักจะมีตุกตาคนหรือสัตว หรือ
สิ่งกอสรางจําลอง เชน ศาลา บาน สะพาน เพื่อทําใหสื่อถึงความหมายของเรื่องราวของทิวทัศน
หรือภาพจําลองของสวนถาดนั้นๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น สวนถาดแบบนี้จะเปนการเปดโอกาสใหนักจัด
สวนแสดงความคิดใหการแตงเติมเรื่องราวลงในถาดของตนโดยใชความคิดสรางสรรคไดอยาง
เพลิดเพลิน
พรรณไมสําหรับการจัดสวนถาด
เนื่องจากขอจํากัดของภาชนะที่นํามาใชในการจัดสวนถาดนั้นจะเปนภาชนะที่คอนขาง
กะทัดรัด และมีความลึกจํากัดซึ่งตนไมนั้นไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางอิสระ ดังนัน้ ตนไมที่ควร
เลือกนํามาใชในการจัดสวนถาดนั้นควรเปนพรรณไมที่มีขนาดเล็ก แคระ หรือ ไมดดั ไมบอนไซ
ปลูกเลี้ยงงาย และสามารถทนทานไดในพืน้ ที่ๆ แคบ นอกจากนี้เราควรคํานึงถึงกลุมของพรรณไม
ที่นํามาใชในการจัดสวนถาดดวย เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการดูแลรักษาใหคงอยูไ ดนาน
พรรณไมที่ใชในการจัดสวนถาดสามารถแบงออกเปน 7 กลุมดังนี้
1. ไมรูปทรง
2. ไมดอก
- ไมดอกชอบแสงจัด
- ไมดอกชอบแสงรําไร
3. ไมใบ
- ไมใบชอบแสงจัด
- ไมใบชอบแสงรําไร
4. ไมเลื้อย
5. ไมอวบน้าํ
6. ไมน้ํา
7. กลวยไม
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1. ไมรูปทรง
ไมรูปทรง คือ ไมที่มีรูปรางสวยงาม ใชแทนภาพของตนไมใหญที่เปนไมประธานในสวน
ถาด สวนใหญเปนไมแคระ หรือ ไมดดั
ตัวอยางเชน โมกแคระ แกวแคระ ชาฮกเกีย้ นดัด มะสังดัด ฯลฯ
2. ไมดอก
ไมดอกที่เหมาะตอการจัดสวนถาดไมควรสูงมากนัก ใบและดอกควรมีขนาดเล็กและสีสัน
สวยงาม แตทงั้ นี้ขนาดของใบและดอกควรคํานึงถึงขนาดของภาชนะดวย
โดยทั่วไปแลวไมดอกสามารถแบงตามความตองการแสงแดด ไดดังนี้
2.1 ไมดอกชอบแสงจัด
ไมดอกชอบแสงแดดจัดมักเปนไมลมลุก คือ มีระยะการออกดอกเพียงระยะเวลา
หนึ่งจากนัน้ ตนก็จะโทรม ซึง่ อาจตองนําสวนของลําตนไปปกชําหรือนําเมล็ดไปเพาะใหม ไมดอก
ประเภทนีต้ องการดินรวนซุยมีอินทรียวัตถุมาก และเมื่อนําไมดอกประเภทนี้มาจัดสวนถาดก็ควร
นําถาดไปวางไวในที่ๆ มีแสงแดดไมต่ํากวาครึ่งวันดวย
ตัวอยางเชน หลิวดอก แววมยุรา ฟาประดิษฐ ดาวเรืองจิ๋ว ยิปโซฯลฯ
2.2 ไมดอกชอบแสงรําไร
ไมดอกชอบแสงรําไรคอนขางชอบอากาศเย็นและชื้น ดังนั้นเมื่อมีการนําไมดอก
ประเภทนี้มาจัดสวนถาดก็ควรนําไปวางในที่มีแสงแดดรําไรและไมมีลมพัดแรง อาจมีการใสปุย
ละลายชาดวยก็ได
ตัวอยางเชน แอฟริกันไวโอเลต กล็อกซีเนีย หนาวัวแคระ ฯลฯ
3. ไมใบ
ไมใบมีหลายหลากชนิดซึ่งจุดเดนจะอยูทรี่ ูปราง สีสัน ของใบที่สวยงาม บางชนิดอาจมี
ลักษณะผิวใบมันวาว หรือ มีขนคลายกํามะหยี่
โดยทั่วไปแลวไมใบสามารถแบงตามความตองการแสงแดด ไดดังนี้
3.1 ไมใบชอบแสงแดดจัด
ไมใบชอบแสงแดดจัดจะมีสสี ันของใบที่สวยงาม และมีความทนทานสูง ดังนั้น
สวนถาดที่มีการนําไมใบชอบแสงแดดมาจัด ควรวางไวในที่มีแสงมากพอ และไมควรนอยกวาครึ่ง
วัน มิฉะนัน้ ใบอาจจะซีดได และควรรดน้าํ วันละครั้ง
ตัวอยางเชน เฟรนใบมะขาม หยิกนิโกร หนวดปลาดุกแคระ ผักเปดแดง ฯลฯ
3.2 ไมใบชอบแสงรําไร
ไมใบชอบแสงรําไรจะเปนไมใบที่คอนขางมีความบอบบางและชอบบริเวณที่มี
ความชื้น ดังนัน้ สวนถาดที่มกี ารนําไมใบชอบแสงรําไรมาจัดควรนําไปวางในที่ๆ มีแสงแดดออนๆ
หรือพื้นที่ๆ มีการพรางแสงใหลดลง และควรมีการลดน้ําใหชุมอยูเสมอ
ตัวอยางเชน เฟรนกนกนารี เฟรนใบผักชี เฟรนขาหลวงหลังลาย พรม
ออสเตรเลีย ฯลฯ
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4. ไมเลื้อย
ไมเลื้อย คือ ไมที่มีลักษณะลําตนทอดยาว มักเลื้อยเกาะกับตนไมใหญ โดยมากแลว
ไมเลื้อยสวนใหญจะชอบแสงแดด ลักษณะของไมเลื้อยที่เหมาะตอการนํามาจัดสวนถาดควรมี
รูปรางและสีสันของใบและดอกที่สวยงาม
ตัวอยางเชน เดปกระเปา โฮยา พลูดา ง ไอวี่ อัญชัน
5. ไมอวบน้าํ
ไมอวบน้าํ คือ ไมที่สามารถเก็บกักน้ําไวภายในทุกสวน จึงมีลักษณะอวบน้ํา บริเวณลํา
ตนและใบจะมีลักษณะคลายเคลือบดวยขี้ผึ้ง บางชนิดอาจมีหนามปกคลุมเพื่อปองกันอันตรายจาก
สัตว
ตัวอยางเชน แคคตัส กุหลาบหิน วานหางจระเข ชวนชม ฯลฯ
6. ไมน้ํา
ไมน้ํา คือ ไมที่ตองอาศัยน้าํ ในการดํารงชีวิต บางชนิดลอยอยูระดับผิวน้ํา บางชนิด
หยั่งรากลึกลงดิน บางชนิดอยูในน้าํ ดังนั้นสวนสวนถาดที่มีการจําลองภาพสระน้าํ อาจมีการนําไม
น้ํามาประดับตกแตงดวย ซึง่ จะตองนําถาดนั้นไปวางไวในที่ๆ มีแสงแดดไมต่ํากวาครึ่งวัน
เนื่องจากไมนา้ํ เกือบทุกชนิดจะชอบแสงแดด
ตัวอยางเชน กกรม กกอียิปต บัวบา ลานไพลิน กระจับแกว ฯลฯ
7. กลวยไม
กลวยไมนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธุ ซึ่งลักษณะถิน่ อาศัยอาจเปนแบบอิงอาศัยเกาะ
คาคบไม หรือ ขึ้นบนดิน ซึ่งกลวยไมเปนไมดอกอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน
การจัดสวนถาดแบบคลายการจัดแจกันเนือ่ งจากมีความสวยงามและมีอายุการใชงานนาน
โดยทั่วไปแลวกลวยไมมักจะชอบแสงแดดรําไรและความชื้นสูง ดังนัน้ สวนถาดที่มกี ารนํากลวยไม
มาจัดนั้นควรนําไปวางในทีๆ
่ มีแสงแดดรําไรและพรมน้ําใหชุมชื้น
ตัวอยางเชน หวาย แวนดา ชาง แคทลียา ฟาแลนนอพซิส ฯลฯ
วัสดุปลูกและวัสดุตกแตงผิวดิน
วัสดุปลูก
หากเราทราบถึงประเภทของพรรณไมที่นํามาใชในการจัดสวนแลวก็จะเปนงายตอการ
เลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอพรรณไมเหลานั้นดวย
สวนถาดที่มีการนําไมดอก ไมใบประดับมาจัดสวนนั้น สามารถใชดนิ ผสมที่มีขายตาม
ทองตลาดเปนวัสดุปลูกไดเลย สวนใหญดนิ จะมีสีคอนขางดํา รวนซุย มีเศษใบไม และอินทรียวัตถุ
ผสมอยู จึงเหมาะกับการปลูกพืชทั่วๆ ไป
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สวนถาดที่มีการนําไมอวบน้าํ มาจัดสวน จะตองเลือกใชวัสดุปลูกที่มีความโปรงและรวนซุย
ระบายน้าํ ไดดี สวนใหญมักจะผสมดินรวน ทรายหยาบ ถานปน เขาดวยกันเพื่อใหเนื้อวัสดุปลูกมี
ความโปรงและระบายน้าํ ไดดี
สวนถาดที่มีการนําไมนา้ํ มาจัดสวน ควรใชดินเหนียวทีห่ าไดทั่วไปมาเปนวัสดุปลูกและอาจ
เติมปุยลงไปบางก็ได
หากปลูกและจัดพรรณไมในถาดเสร็จแลวก็ควรหาวัสดุมาประดับตกแตงบริเวณผิวดิน
ดวย
วัสดุตกแตงผิวดิน
วัสดุตกแตงผิวดินนอกจากจะทําใหสวนถาดของเรานั้นดูสวยงามแลวยังเปนการชวยเก็บ
รักษาความชืน้ ของสวนถาดอีกดวย เนื่องพืน้ ที่ของสวนถาดนั้นมีจาํ กัด ดังนั้นปจจัยดานความชื้นจึง
มีสวนสําคัญตอการเจริญเติบโตของพรรณไมในสวนถาดเปนอยางมาก วัสดุตกแตงผิวดินจึงเปน
สวนชวยไมใหน้ําบริเวณผิวหนาดินระเหยเร็ว
ทรายหยาบ จะใชโรยปดผิวดินชั้นแรกเพือ่ กรองและไมใหดินกระเด็นขึ้นมาเหนือ
ผิวดินของถาด
กรวด มีหลากสีสัน หลายขนาด รูปราง ควรเลือกใหเหมาะสมกับขนาดของตนไม
และถาดที่ใชจดั สวนดวย
เม็ดดินเผา จะชวยในการเก็บรักษาความชืน้ เอาไวไดดี มีน้ําหนักเบา ขนาดของ
เม็ดดินเผาก็ควรเลือกใหเหมาะสมกับขนาดของตนไม และถาดที่ใชจดั สวนดวย
มอส จะชวยเก็บรักษาความชื้นไวเชนกัน แตการนํามอสมาตกแตงจะเหมาะกับ
สวนถาดที่มใี ชพรรณไมที่ชอบแสงแดดรําไรเทานั้น
ภาชนะสําหรับจัดสวนถาด
ภาชนะที่นํามาใชในการจัดสวนถาดมีมากมายหลายแบบ หลายขนาด ดังนัน้ ควรเลือกให
เหมาะกับประเภทของสวนถาดทีใ่ ชจัด เชน
สวนถาดที่มีลกั ษณะคลายการจัดแจกัน สามารถเลือกใชภาชนะทุกรูปทรง ขึ้นกับ
ชนิดและรูปรางของพรรณไมที่นํามาใชจัดสวนถาด
สวนถาดที่จดั แบบยอสวนทิวทัศนหรือเรื่องราว ควรเลือกภาชนะที่มีลักษณะเปน
ถาดหรือกระถางปากกวางๆ เพื่อที่จะไดมพี ้นื ที่ในการจัดพรรณไมแสดงถึงเรื่องราวตางๆ ได
เดนชัดขึ้น
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เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณหลักๆ ที่ใชในการจัดสวนถาด มี ดังนี้
1.ชอนปลูกหรือพลั่วขนาดเล็ก สําหรับตักดินและวัสดุปลูก
2. กรรไกรตัดกิ่งไม สําหรับตัดแตงรูปทรงพรรณไม
3. มีด หรือคัตเตอร
4. ปากคีบ สําหรับหยิบจับวัสดุตกแตง
5. กระบอกฉีดน้าํ สําหรับพนละอองน้ําใหความชื้นแกสวนถาด
6. วัสดุตกแตง เชน ตุกตา รูปปน สิ่งกอสรางจําลอง
เอกสารอางอิง
มัญชุสา วัฒนพร. 2547. สวนในบาน เลม 4:การจัดสวนถาด. พิมพครั้งที่ 8. บานและสวน,
กรุงเทพฯ.
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เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดสวนถาด 2
: การปฏิบัติดูแลรักษาสวนถาด และการประเมินราคา
นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ
อาจารยประจํา
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรู
ทางพฤกษศาสตร มศว องครักษ จ. นครนายก

สวนถาด คือ การจัดปลูกตนไมเปนกลุมอยูรวมกันในภาชนะขนาดเล็ก ใหเกิดความ
สวยงาม โดยใชหลักศิลปะชวยตกแตง สวนถาดตางจาก บอนไซ คือ บอนไซ เปนการจัดไมชนิด
เดียวในกระถาง แตสวนถาดใชตนไมกี่ตนก็ได ไมจํากัด และกี่ชนิดก็ได ซึ่งตนไมที่นํามาจัดสวน
ถาดนั้นก็ตองการการดูแลรักษาเหมือนกับตนไมทั่ว ๆ ไป แตการดูแลรักษาจะมีความประณีต
มากกวาการปลูกตนไมลงดิน หรือปลูกในกระถางตามปกติ เนื่องจากมีตนไมหลาย ๆ ชนิดอยู
รวมกันในพื้นที่แคบ ๆ ทําใหตนไมตาง ๆ ที่นํามาจัดรวมไวในสวนถาดจะมีดิน น้ํา และธาตุ
อาหารพืชที่จํากัด โดยเฉพาะสวนถาดที่นํามาใชตกแตงภายในอาคารสถานที่ ยังจํากัดดวย
ปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช ไดแก แสงแดด อุณหภูมิ และความชื้น จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการปฏิบัติดูแลรักษาสวนถาดใหถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อรักษาความ
สวยงามของสวนถาดใหอยูไดยาวนานที่สุด

กอนทําการจัดสวนถาด
♠ ควรเลือกตนไมและพันธุไมประเภทเดียวกันมาจัดในถาด หรือตระกราเดียวกัน เชน
กลุมไมที่ชอบแดดจัด กลุมไมน้ํา กลุมไมในรม กลุมกระบองเพชรหรือไมอวบน้ํา ฯลฯ
ทั้งนี้เ นื่องจาก พันธุไมประเถทเดีย วกันจะตองการสภาพแวดล อมและปจจัยในการ
เจริญเติบโตที่เหมือนกัน ทําใหงายตอการดูแลรักษา
♠ เลือกใชเครื่องปลูกหรือดินผสม ที่มีโครงสรางที่ดี ระบายน้ําระบายอากาศดี สะอาด
ปราศจากโรค และเลือกใชเครื่องปลูกใหเหมาะสมกับพืชที่นํามาจัด เชน แคคตัสและพืช
อวบน้ํา ควรใชทรายเปนสวนผสมมากเพื่อใหระบายน้ําไดดี เฟน ตองใชเครื่องปลูกที่
เก็บรักษาความชื้นไดดีและมีอินทรียวัตถุมาก ๆ เปนตน
♠ เลือกตนไมที่ปราศจากโรคและแมลงศัตรู
♠ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใช ไดแก มีด กรรไกรตัดแตงกิ่ง ชอนปลูก ฯลฯ ตองมีความ
สะอาด
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การปฏิบัติดูแลรักษาสวนถาด
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนถาดก็เหมือนกับการดูแลตนไมทั่วไป คือ ตองทําการใหน้ํา ใส
ปุย การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู การตัดแตงกิ่ง ฯลฯ รวมถึงการจัดสภาพแวดที่เหมาะสม
กับพืช ไดแก อุณหภูมิ แสง ความชื้น ฯลฯ โดยมีหลักที่สําคัญ คือ ตองจัดปจจัยตาง ๆ เหลานี้
ใหพอเหมาะ ไมมากหรือนอยจนเกินไป เนื่องจากตนไมเหลานี้ปลูกอยูในภาชนะที่จํากัด ทําใหมี
การตอบสนองตอสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการดูแลรักษาสวนถาด
จึงเปนงานที่มีความประณีตมากกวาการปลูกตนไมแบบทั่วไป โดยมีหลักการปฏิบัติดูแลรักษา
ดังนี้
การใหน้ํา
น้ําที่ใช
น้ําที่ใชควรเปนน้ําสะอาดธรรมดา เชน น้ําฝน น้ําบอ น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ แตถา
จําเปนตองใชน้ําประปาก็ควรเก็บพักน้ําไวกอนนําไปใช ประมาณ 5-8 วัน หลีกเลี่ยงการใชน้ํา
กระดาง น้ํากรอย หรือน้ําที่คาดวามีสารพิษเจือปน
วิธีการใหน้ํา
การฉีดแบบพนฝอย เปนวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับสวนถาด เชน สวนถาดขนาดเล็ก
อาจใชฟอกกี้ฉีดพนก็ได ขอดีของการฉีดใหน้ําแบบพนฝอย คือ ไมทําใหหนาดินแนน ไมทําให
ผิวของสวนถาดช้ํา พืชไดรับน้ําในปริมาณที่พอดี นอกจากนี้ยังสามารถลางฝุนละอองที่ติดตาม
ใบ ลําตน และสวนอื่น ๆ ของพืชในสวนถาดได
เวลาและความถี่ในการใหน้ํา
เวลาที่ควรใหน้ําแกสวนถาด คือ ในชวงเชาที่อากาศยังไมรอนเพียงวันละครั้ง และไม
ควรใหน้ําในชวงเวลาที่แดดจัด หรือชวงที่สวนถาดโดนแดดจัดมาเปนเวลานาน ๆ เพราะจะทํา
ใหน้ําที่ติดอยูบนผิวใบรอนขึ้น เนื่องจากการถูกแสงแดดจัด สงผลทําใหผิวใบของพืชเกิดอาการ
ตายนึ่งหรือไหมได
ปริมาณน้ํา
ปริมาณน้ําที่ใหแกสวนถาดนั้น ควรพิจารณาจากกลุมพืชที่ใชจัด เชน พืชทนแลงพวก
แคคตัสหรือไมอวบน้ําที่ตองการน้ํานอย พืชน้ํา ที่ตองปลูกในสภาพที่มีน้ําจะตองการน้ํามาก ซึ่ง
จะปลอยใหน้ําแหงไมได พืชกลุมมอสหรือเฟน ที่ตองการความชื้นสูงอาจตองใหน้ําพอชุมชื้น
ตลอดเวลา เพื่อใหความชื้นในดินและในอากาศเพียงพอ ดังนั้นปริมาณน้ําที่ใหแกพืชในสวนถาด
จึงตองพิจารณาจากกลุมของพืชที่ใชจัด โดยใหน้ําในปริมาณที่พอเพียงกับความตองการของพืช
นอกจากนี้ยังตองพิจารณาจากสภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน ชวงที่มีแสงมากตองใหน้ําในปริมาณ
ที่มากวาชวงที่มีแสงนอย เนื่องจากความรอนทําใหการน้ําระเหยออกไปจากถาดไดเร็วขึ้น
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แสง
แสงแดด เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับพืชในการสังเคราะหแสง เพื่อสรางอาหารไปใชใน
การดํารงชีวิต สวนถาดจึงตองจัดวางในที่ที่มีปริมาณแสงเพียงพอตอความตองการของพืช เชน
การจัดวางสวนถาดตกแตงในอาคารบานเรือน ตองหมั่นนําออกมาวางเพื่อรับแสงขางนอกบาง
หรืออาจใหแสงโดยใชแสงจากหลอดไฟฟาชวยก็ได
การใสปุย
การให ปุ ย แก พื ช ที่ จั ด อยู ใ นสวนถาดนั่ น ต อ งควบคุ ม ปริ ม าณให มี ค วามเหมาะสม
เนื่องจากการนําเอาพันธุไมตาง ๆ มาจัดเปนองคประกอบของสวนถาด ที่จํากัดดวยพื้นที่ ดิน
และธาตุอาหาร ทําใหรากพืชถูกจํากัดขอบเขตในการดูดน้ําและธาตุอาหารไปดวย ฉะนั้นการให
ปุยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง แมวาดินที่ใชจัดสวนถาดจะเปนดินที่มีคุณสมบัติอยางดีก็ตาม โดย
ปริมาณปุยที่ใหมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับชนิดและอายุของพืช ซึ่งตามความเห็นของผูเขียนแลว
การให ปุ ย แก ต น ไม ที่ ป ลู ก ในสวนถาด ควรใส ปุ ย คอก หรื อ หากใช ปุ ย เคมี ก็ ค วรเป น ปุ ย เคมี
ประเภทปุยละลายชาจะดีกวา เชน ออสโมโคท ฯลฯ โดยขอดีของปุยละลายชา คือ ทําใหลดการ
สูญเสียปุย ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารอยางสม่ําเสมอ ปองกันไมใหพืชดูดซับธาตุอาหารธาตุใด
ธาตุหนึ่งเกินความจําเปน โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) และลดปญหาการดูด
ความชื้นของปุย นอกจากนี้ยังอาจตองใหปุยทางใบเพิ่มเติมในบางครั้ง เพื่อใหธาตุอาหารเสริม
แกพืชดวย
การปองกันกําจัดโรคและแมลง
ปญหาเรื่องโรคและแมลงของสวนถาดนั้นมีนอยมากหรืออาจจะไมมีเลย หากเราได
ดําเนินการในขั้นตอนอยางประณีต เริ่มตั้งแตการผสมดินใชจัดสวนถาดมาเปนอยางดี คือ ผสม
ดินใหมีโครงสรางที่ดี เลือกใชสวนผสมที่สะอาดปราศจากโรค มีระบบการระบายน้ําและอากาศดี
ก็จะชวยลดปญหาเรื่องโรคและแมลงไปไดมากแลว ตอมาก็คือการจัดวางเพื่อแสดงในที่ตาง ๆ ก็
ควรเลือกสถานที่จัดหรือมุมที่ไดรับแสงแดดที่พอดี อากาศถายเทไดสะดวก และสุดทายหากยัง
พบวามีปญหารโรคและแมลงรบกวนอยู ก็ตองใชวิธีการฉีดพนดวยสารสกัดหรือสารหมักชีวภาพ
ตา ง ๆ ซึ่ง มีคุ ณสมบั ติต อ การป อ งกั น และกํ าจั ด โรคแมลงที่ ม าจากธรรมชาติ เพื่ อไมใ หเ ป น
อันตรายตอสุขภาพ เชน สารสกัดสะเดา น้ําหมัก EM เปนตน และไมแนะนําใหใชสารเคมีในการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลงกับสวนถาด
การจัดทรงตนและตัดแตงกิ่ง
ตนไมที่อยูในสวนถาด เมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ โดยที่ไมทําการตัดแตงกิ่งหรือจัดรูปทรงตน
ใหม เ ลย ก็จะทํา ให เจริญ เติ บ โตจนเสี ย รูป ทรงเดิ มไป โดยเฉพาะไมบอนไซทั้ งหลาย ที่เ ป น
องคประกอบของสวนถาด ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการจัดรูปทรงตนและตัดแตงกิ่งอยูเสมอ ๆ
เพื่อรักษารูปทรงที่ตองการไว
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การเปลี่ยนดินปลูก
เมื่อปลูกเลี้ยงตนไมในสวนถาดไปนาน ๆ จะทําใหดินเกานั้นยอยสลายทําใหอัดตัวกัน
แนน ทําใหการระบายน้ําและการถายเทอากาศไมดี สงผลทําใหตนไมในถาดไมสมบูรณสวยงาม
และออนแอตอการทําลายของโรคและแมลงศัตรู ดังนั้นจึงตองทําการเปลี่ยนถายเอาดินเกา
ออกไป แลวนําดินใหมใสลงไปแทน จากนั้นทําการจัดองคประกอบใหมใหเหมือนเดิมก็เปนอัน
เสร็จสิ้น ซึ่งระยะเวลาหรือชวงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนดินนั้น ใหพิจารณาตามสภาพความสมบูรณ
ของตนไมและสภาพดินในสวนถาดเอง เนื่องจากมีการใชดินผสมและการดูแลรักษาที่แตกตาง
กัน

การประเมินราคาสวนถาดอยางงาย
การประเมินราคาสวนถาด หมายถึง การคิดคํานาณหาคาใชจายทั้งหมดของการจัด
สวนถาด 1 ถาด บวกดวยกําไร 10 เปอรเซ็นต ของคาใชจายทั้งหมด
ราคาประมินสวนถาด = คาใชจายทั้งหมด + กําไร 10 % ของคาใชจายทั้งหมด
หมายเหตุ

- คาใชจายทั้งหมด ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องมือ และคาความคิด (Idea)

ตัวอยางการประเมินสวนถาด 1 ถาด

1. คาวัสดุอุปกรณ คาถาด+ดินผสม+หิน+ตนไม+เขามอ+ของประดับสวน+มอสส+ทราย
สี = 400 บาท
2. คาเครื่องมือ จะคิดคาเครื่องมือ 10 % ของคาวัสดุอุปกรณ = 40 บาท
3. คาแบบหรือคาความคิด (Idea) + คาแรง + คาเวลาของผูจัดทําสวนถาดโดยไมคิดคา
เขียนแปลนจะคิดเทากับคาวัสดุอุปกรณ = 400 บาท
4. รวมคาใชจายทั้งหมด = ขอ 1+ขอ 2+ขอ 3 = 400+40+400 = 840 บาท
5. คากําไร 10 % ของคาใชจายทั้งหมด = 84 บาท
6. ราคาประเมินสวนถาดนี้ (ขอ 4+ขอ 5) คือ 840 + 84 = 924 บาท
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