ความรู้เรื่ องไม้ ดัด
ความรู้เรื่ องไม้ ดัด
การแสวงหาความสุ ขในชีวิตเป็ นสิ่ งพึงปรารถนาของทุกคน แต่ในสภาพปั จจุบนั บ้านเมืองของเราเจริ ญ
รุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
ทําให้คนส่ วนใหญ่ตอ้ งรี บเร่ งขวนขวาย
ประกอบอาชีพเพื่อปากท้องความอยูร่ อดของตนและครอบครัว ทําให้ในแต่ละวัน มีเวลาว่างเหลือน้อยมากบาง
ท่านใช้เวลาว่างนี้ สรรหากิจกรรมต่าง ๆ มาทําได้มากมาย ไม่มีวนั หมดสิ้ นแต่ก็หลายท่านที่ยงั มองไม่เห็นว่า
กิจกรรมใด จะเหมาะสมและทําได้ ก็มกั จะปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไร้คุณค่า
การปลูกไม้ดดั จัดเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าและให้ความสุ ขทางใจได้
ทั้งนี้ เพราะไม้ดดั นอกจากจะให้ความสวยงามในเชิงธรรมชาติแล้ว ยังเสมือนเป็ นโอสถขนานวิเศษที่ ช่วย
บํารุ งสุ ขภาพทั้งร่ างกายและจิตใจ ลดความเครี ยดจากงานในหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ไม้ดดั เป็ นหนึ่ งในตัวแทนของธรรมชาติ ที่คนส่ วนมากชมชอบ แต่ไม่ได้สนใจที่จะปลูกและ
บํารุ งรักษาอย่างจริ งจังโดยแต่ละท่านก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าราคาแพงหรื อจะเริ่ มต้นจากการ
นําต้นตอมาเลี้ยงแล้วดัดเอง ก็ตอ้ งใช้เวลาหลายปี ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ พอ
จริ งอยูก่ ารปลูกเลี้ยงไม้ดดั ต้องอาศัยใจรักเป็ นประการสําคัญ มีความมานะอดทนรอคอย ดูแล
ประคบประหงมอยูเ่ สมอ แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เวลามากมายในการดูแลหากเราเลี้ยงไว้ ดูเล่น
สัก 2-3 ต้น เพื่อแสวงหาความสุ ข
มีนกั เล่นไม้ดนั รุ่ นเก่า ๆ ได้ให้นิยามเป็ นเชิงเปรี ยบเทียบโดยเรี ยกไม้ดดั ว่า "ไม้หดั นิสยั "
ท่านที่เป็ นผูน้ าํ ของบุตรหลานทั้งหลาย อาจจะปลูกฝังโน้มน้าวจิตใจและพัฒนาบุคลิกลักษณะ
นิสัยของบุตรหลานได้ โดยการเป็ นผูน้ าํ เลี้ยงไม้ดดั เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งแนะนํา ให้เขา
เลี้ยงเป็ นการส่ วนตัวบ้าง ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะทําให้อนุ ชนรุ่ นหลังมีความรักในต้นไม้และธรรมชาติ
แวดล้อม เกิดความคิด ตระหนัก หวงแหน ทั้งยังเป็ นการช่วยกันอนุรักษ์ไม้ดดั เอกลักษณ์แห่ งความเป็ นไทยอีก
ด้วย
ลักษณะของไม้ ดัดไทยและบอนไซ
โดยทัว่ ๆ ไปถ้าเอ่ยถึงไม้ดดั แล้ว ก็จะเป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี ถึงแม้ว่าบางท่านอาจยังมีความเข้าใจที่
สับสนไปบ้างโดยที่แยกแยะไม่ได้ว่า รู ปแบบไหนเป็ นไม้ดดั ไทยและรู ปแบบไหนเป็ นบอนไซ ซึ่ งโดยแท้จริ ง
แล้วไม้ดดั ที่เป็ นศิลปะประจําชาติ จะแตกต่างจากบอนไซของญี่ปุ่นโดยสิ้ นเชิง บอนไซของญี่ปุ่น เป็ นการ
นําเอาต้นตอไม้ใหญ่หรื อไม้ประดับที่เราปลูกเลี้ยงไว้มาดัดและจัดรู ปทรงให้เหมือนไม้ใหญ่ตามธรรมชาติและ
ปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางแบน

ไม้ดดั ไทย เป็ นการขุดเอาไม้ขนาดโตพอสมควรที่มีอยูแ่ ล้วมาปลูก ให้มีชีวิตรอดแล้วเริ่ มทําการ
ตกแต่งกิ่งที่แตกขึ้นใหม่ ดัดให้เปลี่ยนสภาพรู ปทรงต่างไปจากธรรมชาติด้ งั เดิม โดยดัดรู ปทรงให้เป็ นไปตาม
แบบฉบับที่กาํ หนดไว้ หรื อบางท่านก็จินตนาการขึ้นมาใหม่ นัน่ ก็ถือว่านอกแบบตําราตามใจรักใจชอบของ
บุคคลนั้น
การปลูกเลี้ยงไม้ดดั ในทวีปเอเซีย ดั้งเดิมนั้นมี 3 ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศจีน ญี่ปุ่นและไทย
ในประเทศจีนคงเหลือให้เห็นเพียงในภาพวาดตามแจกัน กระถางต้นไม้และฝาผนังเท่านั้น ส่ วนประเทศญี่ปุ่นจะ
เป็ นที่นิยมและมีชื่อเสี ยงไปทั้งโลกก็วา่ ได้
สําหรับประเทศไทย การเลี้ยงไม้ดดั ยังคงนิยมกันในวงแคบ ๆ ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดู การตกแต่ง
ให้เป็ นไปตามแบบดั้งเดิมนับว่ายุง่ ยาก ต้องใช้ความมานะพยายามและใช้เวลา 4-5 ปี ทีเดียว กว่าจะได้ไม้ดดั ที่มี
ความงดงามตามศิลปะแบบไทยๆ
ฉะนั้น ไม้ดดั จึงเป็ นการแสดงออกให้คนทัว่ ไปมองเห็นถึงศิลปะอันสวยสดงดงามของไทยเรา
น่าที่เราและลูกหลานจะได้สืบทอดมรดกอันทรงคุณค่าให้อยูต่ ่อไปนาน ๆ และทําให้มีชื่อเสี ยง เช่นเดียวกับบอน
ไซของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
ประวัติความเป็ นมาของไม้ ดัดไทย
ไม้ดดั ไทย เริ่ มมีการปลูกเลี้ยงกันมาในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย แต่ไม่แพร่ หลายนัก จะมี ก็เพียง
ในกลุ่มเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น การเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ทําให้การเลี้ยงไม้ดดั หยุดชะงักไประยะหนึ่ง
แล้วกลับมานิยมกันอีกครั้งในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไม้ดดั ไว้ใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งก็ยงั มีให้เห็นอยูถ่ ึงปั จจุบนั นี้
หลักฐานเอกสารการเลี้ยงไม้ดดั เท่าที่พบ ปรากฏในกลอนเสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผน
ย่องขึ้นเรื อนขุนช้างเพื่อเข้าหานางวันทอง ความว่า
กระถางแก้วเกดพิกลุ แกม
ยีส่ ุ่ นแซมมะสั งดูไสว
สมอรัดดัดทรงสมละไม
ตะขบข่ อยตั้งไว้ จังหวะกัน
ตําราไม้ดดั มีข้ ึนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เขียนโดยหลวงมาคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์) เขียนเป็ นโคลง
ตําราไม้ดดั ในตําราได้กล่าวว่า ได้รับความรู ้เรื่ องไม้ดดั จากพระด้วง ซึ่งเดิมเป็ นข้าราชการเคยดูและเรื่ องไม้ดดั
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข่ อย : ไม้ ดัดของไทย

ตอนที่ 2
แม่ แบบของไม้ ดัดไทย
แม่ แบบของไม้ ดัดประเภทต่ าง ๆ
ลักษณะของแม่แบบ หรื อต้นแบบของไม้ดดั ไทย
อาศัยรู ปลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ข้ ึนอยูท่ วั่ ไป เป็ นแนวคิดในการแบ่งแยกประเภทซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
ประเภทแรก เป็ นไม้ที่ดดั ให้เป็ นไปตามโคลงศิลปะของไทย ซึ่งดูแล้วจะไม่เหมือนกับต้นไม้ที่
ขึ้นอยูต่ ามธรรมชาติ ตามโคลงตําราว่าด้วยเรื่ องไม้ดดั ของหลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์) ได้กล่าวไว้ในโคลงว่า
มี 7 ชนิดด้วยกัน คือ
1. ไม้ขบวน
2. ไม้ฉาก
3. ไม้หกเหี ยน
4. ไม้เขน
5. ไม้ป่าข้อม
6. ไม้กาํ มะลอ
7. ไม้ตลก
ประเภททีส่ อง เป็ นไม้ที่ดดั ให้ดูเหมือนกับไม้ใหญ่ที่ข้ ึนอยูต่ ามธรรมชาติมี 2 ชนิด คือ
1. ไม้ญี่ปุ่น
2. ไม้เอนชาย
ไม้ ดัดแต่ ละชนิด มีลกั ษณะดังรายละเอียดต่ อไปนี้
ไม้ขบวนวาดเลี้ยว
วงเวียน ต้นนา
ตอตํ่าตัดเรื อนเจียน
เรี ยบร้อย
ที่กิ่งชอบใช้เนียน
สนิทช่อง ไฟแฮ
ทรงฟุ่ มชิดเชิดช้อย
ช่องชั้นจังหวะว่าง
ไม้ ขบวน หรื อไม้กระบวน ลักษณะของทรงต้นจะตรง หรื อคดเล็กน้อยก็ได้ ต้นตํ่าดัดกิ่งให้วกวนเวียน
ขึ้นไปวนสุ ดยอด การจะดัดแต่งกิ่งจะไม่กาํ หนดรู ปทรงแน่ นอนผูด้ ดั จะดัดพลิกแพลงอย่างใด ก็ได้ แต่ส่ิ ง
สําคัญจะต้องจัดช่อพุ่มใบให้จงั หวะช่องไฟดูพอเหมาะพอดีและแต่งให้เรี ยบร้อย โดยทัว่ ไปนิ ยมทําเป็ น 9 ช่อ
ไม้ข บวนสามารถดัด แต่ ง ช่ อ พุ่ ม ได้ง่ า ยกว่ า ไม้ดัด ชนิ ด อื่ น ๆ
จึ ง ได้รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก
ฉากแบบโคนทอดน้อย
หนึ่งงาม
ที่คดคบขดตาม
หักค้อม
ตอย่อกิ่งต่อสาม
สมแบบ เดิมนอ
ต้นชดเค้ากิ่งหย้อม
อย่าช้าเสี ยคม

ไม้ ฉาก ลักษณะทรงต้นจะตรงขึ้นมาดัดหักเป็ นรู ปมุมฉาก กิ่งก็ดดั แต่งให้เป็ นรู ปมุมฉากเช่นเดียวกับ
ลําต้น ส่ วนปลายกิ่งก็ปล่อยให้เป็ นพุ่มใบ นิ ยมทําพุ่มใบ 9 ช่อ ไม้ดดั ฉากนี้จะทําเป็ นต้นเดี่ยวหรื อต้นคู่ ในลักษณะ
รู ปทรงแบนและฉากบังตาก็ได้
ไม้ฉากเป็ นไม้ดดั ที่ดดั มากที่สุด ผูท้ ี่จะดัดจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีฝีมือ และมีความวิริยะ ความอดทนสู งมากจึง
จะทําได้
หกเหี ยนเห็ดดัดคู่
ดัดทับ
ตอเผล้เร่ เรื อนรับ
ลอดพลิ้ว
ที่ยอดทอดทวนทับ
ทบกิ่ง กลแฮ
ดูดุจหมัดมวยงิ้ว
ผงาดงํ้าผงกหงาย
ไม้ หกเหียน ลักษณะทรงต้นมีการดัดต่างกิ่งให้ยอ้ นกลับลงมาทางโคนต้นก่อน แล้วจึงดัดทํากิ่งให้โค้งงอ
ขึ้นไปรอบ ๆ ต้น การดัดแต่งกิ่งช่อพุ่มของไม้หกเหี ยนนี้ ตามตํารากําหนดให้ทาํ กิ่งและช่อพุ่มจํานวน 11 ช่อ ไม้
ดัดชนิดนี้จึงอยูใ่ นประเภทที่ดดั ยาก
ไม้เขนเบนกิ่งท้าย
ทวนลง
โคนปุ่ มภูตน้ ตรง
เกร่ อเก้อ
ที่ยอดทอดหวนหง เห็ดขด
คู่แฮ
ดุจมถคเหลียวชะเง้อ
ชะโงกเงื้อมมาหลัง
ไม้ เขน ต่างจากไม้ดดั ชนิดอื่นตรงที่จะให้ความสําคัญที่ทรงต้น โดยต้นจะต้องมีปุ่มที่โคนและกิ่งตํ่าสุ ด
ต้องดัดลง ให้อยูต่ รงข้ามกับกิ่งที่ 2
และกิ่งยอดโดยเฉพาะกิ่งยอดต้องหักเอี้ยวลงมาข้างหลังก่อนแล้วจึงดัด
วกกลับขึ้น สําหรับกิ่งที่ 2 ดัดให้ได้จงั หวะ รับกับกิ่งยอด ไม้เขนนี้ นิยมทํากิ่งและช่อพุ่มใบ 3 ช่อ จึงจะดู
สวยงาม
ป่ าข้อมโคนปุ่ มต้น
ตามตรง
คบแยกสามกิ่งจง
จัดเก้า
จังหวะระยะวง เวียนรอบ
กลมแฮ
ดช่องไฟให้เท่า
ส่ วนต้นดัดเรื อน
ไม้ ป่าข้ อม ลักษณะทรงต้นตรงขึ้นไปถึงยอด ตรงโคนมีปุ่มรอยตัด การตัด แต่ ง กิ่ ง ดัด ให้ ว นเวียนรอบ
ๆ ต้นขึ้นไป การทํากิ่งและช่อพุ่มกําหนดให้ทาํ 3 กิ่ง ๆ ละ 3 ช่อ รวมทั้งต้น 9 ช่อ และต้องจัดทํากิ่งและช่อให้
สมํ่าเสมอกัน
ไม้ญี่ปุ่นรวมทั้ง
กํามะลอ
ตลกรากเอนชายมอ
มากใช้

ท่วงทีที่ขนั พอ
พูมตลก
คงกิ่งจังหวะได้
ช่องพร้อม เรื อนเสมอ
ไม้ กํามะลอ ลักษณะทรงต้นตรงขึ้นไป จะมีกิ่งที่โคนหรื อไม่มีก็ได้ แต่ส่วนยอดจะต้องดัดให้หันเห
หมุนเวียนจากยอดวกวนชี้ลงล่างไม่วา่ จะเป็ นลักษณะใดจึงจะสมชื่อกํามะลอ คือไม่ใช่ของจริ ง
ฉะนั้นกิ่งยอดจะต้องทําให้หกั เหชี้ลงข้างล่างแทนที่จะชี้ข้ ึนฟ้ าเหมือนทัว่ ๆ ไป และถ้ายิง่ ยักเยื้องพิสดาร
ได้มากเท่าไรก็ยงิ่ ดี จะมีกิ่งและช่อมากน้อยเท่าไรก็ไม่กาํ หนด ขอให้ดูสวยงามเข้ารู ปทรงเท่านั้นเป็ นพอ
ไม้ ตลก เป็ นไม้ดดั ที่ต้ งั ใจดัดให้ผพู ้ บเห็นแปลกตาทํานองตลกขบขัน มี 2 ลักษณะคือ ไม้ตลกหัวและไม้
ตลกราก ไม้ ตลกหัว จะมีส่วนบนสุ ดยอดของลําต้นเป็ นก้อ นกลุ่ ม ยิ่ ง ใหญ่ โ ตเท่ า ไรยิ่ง ดี ลักษณะลําต้นจะ
เป็ นกระปุ่ มกระปํ่ า มีกิ่งมีช่อน้อย ไม้ ตลกราก จะมีรากลอยหรื อรากบางส่ วนโผล่พ้ืนดินขึ้นมาดูไม่เรี ยบร้อย ไม้
ดัดชนิ ดนี้ ถ้าจะให้สวยงามจริ ง ๆ ต้องมีท้ งั ตลกหัวและตลกรากอยูใ่ นต้นเดียวกันและทําช่อกิ่งเพียงเล็กน้อยจะดู
สวยงาม
ไม้ ญี่ปุ่น ลักษณะเป็ นไม้ดดั ที่คล้ายกับไม้แคระทรงญี่ปุ่นและวิธีการดัดก็คล้าย ๆ กัน คือทําโคนต้นใหญ่
และบังคับให้แคระแกร็ นปลายต้นเรี ยว ลําต้นจะตรงหรื อเอนเล็กน้อยก็ได้ กิ่งและช่อพุม่ ดัดแต่งให้กระจายตาม
รู ปทรงไม้ใหญ่ในธรรมชาติ ไม้ดดั ชนิ ดนี้ จะปลูกติด 2 ต้นคู่ติดกัน โดยให้มีขนาดลดหลัน่ กันลงมาหรื อจะทํา
เฉพาะต้นเดี่ยว ก็ได้
ไม้ เอนชาย หรื อเอนชายมอ ลักษณะลําต้นตรงขึ้นมา แล้วเอนออกไปทางด้านข้างดูเหมือนกับต้นไม้ที่
ขึ้นตามหน้าผา หรื อตามตลิ่งโดยมีรากยึดเกาะด้านข้าง
เก้าชนิดนับชื่ออ้าง ออกนาม
ไม้เฮย
โดยบุราณเรี ยกตาม
ต่อถ้อย
คิดดัดแต่งตัดงาม
คงเงื่อน นั้นนา
พอประจักษ์นามน้อย
เนื่องไม้มีเดิม
ไม้ดดั ทั้ง 9 ชนิด ตามโคลงตําราไม้ดดั ของหลวงมงคลรัตน์ ที่กล่าวเสนอมานั้น เป็ นลักษณะต้นแบบของ
ข่อยดัดของไทยเราโดยแท้ สมควรที่ผเู ้ ล่นไม้ดดั ควรยึดถือเป็ นแบบอย่าง แต่สาํ หรับในทางปฏิบตั ิแล้วการดัด
และตกแต่งกิ่งช่อพุม่ อาจดัดยักเยื้องต่างไปบ้างตามรู ปทรงต้นตอ แต่ก็อย่าให้ถึงกับเสี ยรู ปทรงจากโคลงตําราเดิม
ที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์และเชิดชูศิลปะประจําชาติของไทยเราสื บต่อไป
การคัดเลือกและเตรี ยมพันธุ์ไม้ ดัด
ลักษณะรูปทรงของไม้ ห่ ุน
ต้นไม้ที่นาํ มาทําเป็ นไม้ดดั เราจะเรี ยกว่า "ไม้หุ่น" ลักษณะการได้มาของไม้หุ่นจะมาจาก 2 แหล่ง คือ
1. ได้จากต้นไม้ที่ข้ ึนอยูใ่ นป่ าตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะออกไปหาขุดเองหรื อหาซื้อจากผูท้ ี่ขดุ มาขาย

2. ปลูกเลี้ยงขึ้นมาเอง
3. ไม่ว่าจะหาไม้มาได้ในลักษณะใดก็ตาม การดัดตกแต่งจะยุง่ ยากหรื อจะต้องใช้เวลามาก
น้อย แค่ไหน ก็จะขึ้นอยูก่ บั รู ปทรงของไม้หุ่นเป็ นสําคัญโดยทัว่ ๆ ไป นักเล่นไม้ดดั จําแนกรู ปทรงไม้หุ่นไว้
4. แบบ ด้วยกัน คือ
1.
ไม้บรรจบป่ า
2.
ไม้บรรจบหุ่ น
3.
ไม้วิชา
ไม้ บรรจบป่ า จะเป็ นไม้ที่ข้ ึนอยูต่ ามธรรมชาติ รู ปทรงกิ่งก้านคดเคี้ยวไปมา เนื่ องจากถูกสัตว์เหยียบยํ่า
หรื อเป็ นต้นไม้ที่ข้ ึนอยูใ่ ต้พมุ่ ไม้ใหญ่ชนิ ดอื่น ๆ ทรงพุ่ม แลดูแคระแกร็ นลักษณะทรงต้นดี เข้าที่เกือบใช้ได้
แล้วอาจขาดเพียง 2-3 กิ่งเท่านั้นไม้ลกั ษณะนี้จึงเหมาะสมต่อการนํามาดัดให้ได้รูปทรง เพียงเพิ่มกิ่ง เพิ่มช่อใบ
เว้นช่องไฟของช่อใบให้รับหุ่ นหรื อทรงต้น ก็จะทําให้เป็ นไม้ดดั ที่ดูงานได้ โดยใช้เวลาอีกไม่มากนัก การเลือก
ไม้ลกั ษณะนี้มาทําเป็ นไม้ดดั อาจใช้เวลาเพียง 2-3 ปี ก็เสร็ จสมบูรณ์
ไม้ บรรจบหุ่น เป็ นไม้ที่มีลกั ษณะรู ปทรงหุ่ นใกล้เคียงกับรู ปแบบไม้ดดั ที่จะทํา เพียงนํามาทําการดัด
แต่งอีกเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เริ่ มทํากิ่ งช่ อต่อไปได้ไม้บรรจบหุ่ นนี้ เหมาะสําหรับนํามาดัดแต่งทําเป็ นไม้ดดั
ลักษณะไม้ตลกไม้ขบวนไม้เอนชายและไม้ญี่ปุ่นเท่านั้น
การเลือกไม้ลกั ษณะนี้มาทําเป็ นไม้ดดั จะต้องใช้เวลานานอาจจะถึง 9 ปี จึงจะเสร็ จสมบูรณ์
ไม้ วิชา เป็ นไม้ที่มีลกั ษณะทรงต้นเพียงท่อนเดียว
จะนํามาทําเป็ นรู ปร่ างอย่างไรไม่ได้เลย เป็ น
ไม้หุ่นที่นาํ มาทําไม้ดดั ยากที่สุด จะต้องนํามาเลี้ยงให้ตน้ แตกกิ่งกระโดงใหม่แล้วจึงจะทําการปิ ดกระหม่อมหุ่ น
(การปิ ดกระหม่อม หมายถึง การที่ดดั กิ่งที่แตกใหม่มาทับรอยตัดของต้นต่อเดิม) เมื่อกิ่งกระโดงได้ขนาดและ
เชื่อมกับต้นตอได้ดีแล้ว ก็จะใช้กิ่งกระโดงนั้นเป็ นหุ่ นทํากิ่งช่อต่อไป ผูด้ ดั จะต้องใช้ฝีมือ และมีความวิริยะ
อุตสาหะเป็ นเลิศ จึงจะทําได้สาํ เร็ จ การใช้ไม้ชนิดนี้มาทําไม้หุ่นต้องใช้เวลามากกว่าจะได้ไม้ดดั ที่เสร็ จสมบูรณ์
อาจจะถึง 15-18 ปี ก็ได้ ไม้วิชานี้ถือว่าเป็ นไม้ที่ใช้ทดสอบฝี มือผูด้ ดั ได้เป็ นอย่างดี
การเตรี ยมพันธุ์ไม้ ดัด
ในอดีตที่ผา่ นมา ผูท้ ี่จะเลี้ยงไม้ดดั จะต้องไปเสาะหาไม้หุ่นจากป่ าธรรมชาติซ่ ึ งมีอยูม่ ากมาย การขุดก็
ต้องค่อย ๆ ขุดล้อมโคนต้นให้มีดินติดมา ตัดกิ่งและรากที่ยาวเกินไปออก ใช้กระสอบหรื อ วัตถุอื่นปิ ดคลุม
ส่ วนดินและรากเอาไว้ ในขณะที่เคลื่อนย้าย จะต้องระมัดระวังอย่าให้กระเทือนมาก
นํามาปลูกและใช้หลักปั กยึดไว้ให้แน่น เพื่อป้ องกันไม่ให้ตน้ เอียงหรื อล้มจะต้องปลูกทิ้งไว้สักระยะ
หนึ่ง รอจนต้นไม้ฟ้ื นตัว และแตกกิ่งก้านใหม่จึงจะค่อยเริ่ มลงมือดัดตกแต่งตามต้องการ

ในปั จจุบนั มีผปู ้ ลูกเลี้ยงไม้ดดั กันมากขึ้น จึงเกิดมีอาชีพขุดต้นตอขาย ผูท้ ี่อยูใ่ กล้แหล่งธรรมชาติที่มีตน้
ตอขึ้นอยูแ่ ล้วมากมาย จะเลือกขุดและนํามาพักเลี้ยงให้ฟ้ื นตัวดี เมื่อเริ่ มแตกกิ่งก้านใหม่ จึงนําออกมาขายให้กบั ผูท้ ี่
ต้องการปลูกเลี้ยงต่อไป
ในอนาคต คงจะต้องใช้วิธีปลูกเลี้ยงพันธุ์ไม้ข้ ึนมาเอง เพราะพันธุ์ไม้ที่มีอยูต่ ามธรรมชาตินบั วันก็จะหา
ยากและขาดแคลนมากขึ้นเรื่ อย ๆ
การตัดแต่ งกิง่ ช่ อใบ
การปิ ดกระหม่ อมทําหุ่นไม้ ดัด
ลักษณะของไม้หุ่นที่มีรูปทรงเป็ นลักษณะไม้หุ่นเดียว (ไม้วิชา) เมื่อนํามาปลูกและฟื้ นตัวได้ดี มีกิ่ง
กระโดงแตกใหม่แล้วจะต้องทําการปิ ดกระหม่อม
ลักษณะไม้ท่อนเดียวเมื่อเจริ ญเติบโตดีแล้วให้เลื่อยต้นตอ สู งจากพื้นดินพอเหมาะตามต้องการ ต่อมาจะ
เกิดกิ่งกระโดงแตกออกมาใต้บริ เวณรอยตัด ถ้ากิ่งกระโดงแตกตํ่าจากรอยตัดมากเกินไป ก็ให้ตดั หัวตอลดตํ่าลง
เมื่อกระโดงยาวได้ประมาณ 30 เซนติเมตร ก็ให้เริ่ มทําการปิ ดกระหม่อมทําหุ่ น โดยการค่อย ๆ กับหลักให้แน่น
ปล่อยให้กิ่งกระโดงยาวออกไปเรื่ อย ๆ แต่ตอ้ งคอยริ ดยอดหรื อให้กิ่งกระโดงโตเร็ วขึ้น รอจนกว่ากิ่งกระโดงจะ
โตเชื่อมปิ ดกระหม่อมได้เรี ยบร้อยดีแล้ว ก็ให้ตดั กิ่งกระโดงออกเหลือไว้เท่าที่ตอ้ งการเท่านั้นเพื่อใช้กิ่งกระโดงนี้
เป็ นหุ่ นเลี้ยงกิ่งแยกต่อไป
แต่ละหุ่ นจะปล่อยให้แตกกิ่งแยกเท่าไรนั้น ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ว่าจะทําไม้ตดั ชนิดใดจากรู ปแบบทั้ง 9 ชนิด
ที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 2
เทคนิคการตัดแต่ งกิง่
การเตรี ยมต้นตอ เพื่อการปลูกเลี้ยงเป็ นไม้ดดั ไม่ว่าต้นตอที่ได้มานั้นจะมีรูปแบบเป็ นไม้บรรจบป่ าหรื อ
ไม้บรรจบหุ่น รู ปทรงมักจะไม่งามตามความต้องการ คงต้องเลี้ยงและบังคับ ให้มีกิ่งก้านพุม่ ใบตามรู ปร่ างรู ปทรง
ที่ตดั เอาไว้
การดัดกิ่ งก้านหรื อบังคับให้แตกกิ่ งก้านตรงจุ ดที่ ตอ้ งการ เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งทําเสมอ เทคนิ คเหล่านี้
จําเป็ นต้องศึกษา ติดตามสังเกตจากผูม้ ีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม แบบเรี ยนคงบอกผูป้ ลูกเลี้ยงไม่ได้ว่าจะต้อง
ดัดตรงไหนให้แตกกิ่งใหม่กี่กิ่ง คงเสนอแนะเทคนิคการดัดและเสริ มกิ่ง เท่าที่ผปู ้ ลูกเลี้ยงนิยมทํากันเท่านั้น
การดัดโค้ งงอ
เป็ นการจัดกิ่งพุ่มใบให้ระยะห่ างได้จงั หวะช่องไฟที่เหมาะสม การดัดลักษณะนี้จะใช้ลวดพันลําต้นและ
กิ่งที่ตอ้ งการ การพันลวดควรคํานึงถึงสิ่ งเหล่านี้
1. ขนาดของลวด เลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับลําต้นหรื อกิ่งที่จะพันเพราะถ้าใช้ลวดเล็กเกินไป จะ
บังคับให้กิ่งโค้งตามต้องการไม่ได้ หรื อถ้าลวดมีขนาดใหญ่กจ็ ะแข็งทําให้พนั ลําบาก

2.
การพัน พันวนไปตามต้นกิ่งในลักษณะ 45 องศา ทั้งระยะห่ างพอประมาณอย่าให้
หลวมหรื อแน่นจนเกินไป
3.
การดูแลหลังพันลวด หลังจากพันลวดเสร็ จแล้วสามารถดัดได้ตามต้องการ การดัดควร
ทําอย่างเบามือ อย่าพยายามดัดหรื อหักลําต้นจนเกินไปเพราะอาจทําให้กิ่งและลําต้นเสี ยหายได้ เมื่อดัด
เรี ยบร้อยแล้ว ต้องปล่อยให้ตน้ ไม้อยู่ตวั สักระยะหนึ่ ง ประมาณ 3-4 เดือน จึงเอาลวดออกเพื่อป้ องกัน การ
สปริ งตัวกลับของกิ่ง ถ้าเห็นว่ากิ่งมีรอยถูกลวดมัด ให้รีบแก้ออกแล้วพันใหม่ทนั ที
การดัดกิ่งให้โค้งงออีกรู ปแบบหนึ่ ง คือ การใช้น้ าํ หนักถ่วงให้กิ่งโค้ง ห้อยงอลงเพราะแรงดึง
หรื อแรงถ่วง โดยใช้กอ้ นหิ นหรื อของหนัก ๆ ผูกเชือกห้อยไว้กบั กิ่งที่ตอ้ งการดัด จนเห็นว่ากิ่งอยูต่ วั ดีจึงนําออก
การดัดฉาก
กรณี ที่ตอ้ งการกิ่งหักมุม หรื อหักข้อศอก ให้ใช้มีดปาดส่ วนของกิ่งด้านที่ตอ้ งการหักมุมออก แล้วหัก
พับตามต้องการโดยใช้ลวดบังคับหรื อใช้เชื อกผูกยึดจากนั้นใช้พลาสติกพันทับรอยปาดที่หักพับของกิ่ ง เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้น้ าํ เข้าได้ จะทําให้รอยแผลสร้างเปลือกออกหุม้ โดยเร็ วขึ้น
การบังคับให้ แตกกิง่
บางครั้งจําเป็ นต้องบังคับให้แตกกิ่งใหม่ตรงตามจุดที่ตอ้ งการซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั กิ่งที่มีตาและตรงที่ไม่มี
ตา
การบังคับให้แตกกิ่งตรงที่มีตาอยูแ่ ล้ว ทําได้โดยการใช้พลาสติกพันลําต้นและกิ่งให้มิด เว้นไว้ตรงตา
ที่ตอ้ งการให้แตกกิ่ง เมื่อตาที่เว้นไว้แตกกิ่งจะต้องรอให้กิ่งโตพอสมควร จึงเอาพลาสติกที่พนั ออก
การบังคับให้แตกกิ่งตรงที่ไม่มีตา วิธีการทําได้โดยใช้สว่านเจาะทะลุ แล้วนํากิ่งยอดจากต้นอื่น มาตัด
กิ่งแขนงเล็ก ๆ และรู ดใบออกให้หมด นํากิ่งดังกล่าวสอดให้ทะลุรูเจาะนั้น แล้วผูกยึดกิ่งสอดนั้นให้แน่น รอให้
กิ่งที่สอดนั้นโตขึ้นเนื้อเยือ่ และท่อนํ้านําอาหารก็จะเชื่อมประสานติดกันแน่น จากนั้นจึงค่อยตัดโคนกิ่งที่สอดให้
ชิดกับกิ่งหุ่ น ซึ่งเมื่อนาน ๆ ไปก็จะดูเป็ นกิ่งจากต้นหุ่นเดียวกัน
การทําช่ อหรื อพุ่มใบ
เมื่อมีการจัดหรื อบังคับให้แตกกิ่งตรงตามจุดต้องการ สิ่ งที่ตอ้ งดูแลต่อไปก็คือช่อหรื อพุ่มใบ ไม้ดดั
นอกจากรู ปทรงต้นกิ่งก้านแล้ว ช่อหรื อพุ่มใบเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่จะทําให้ไม้ตน้ นั้นดูงดงาม ดึงดูด
ความสนใจของผูพ้ บเห็น
การทําช่อหรื อพุ่มใบทําได้โดยการตัดยอดของกิ่งนั้นออก ให้กิ่งนั้นแตกยอดและใบออกมา
รอจนยอดนั้นมีใบเพสลาด (กิ่ งอ่อนกิ่ งแก่ ) จากนั้นก็ตดั ยอดที่แตกออกมาใหม่น้ ี อีกครั้ งในลักษณะเช่ นนี้
ติดต่อกันไป จนกระทัง่ ส่ วนนั้นแตกยอดและใบมากขึ้นดูสวยงาม ก็ตดั แต่งให้ได้รูปทรงของช่อใบตามต้องการ

การทําช่อหรื อพุม่ ใบ กิ่งหนึ่งจะแยกออกเป็ นกี่ช่อที่พุ่มใบก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบตามตําราและ
รู ปทรงของไม้หุ่น แต่สิ่งที่ควรคํานึงคือ การจัดช่อใบให้ได้ระยะที่พอเหมาะกับสัดส่ วนและสัมพันธ์กนั เช่น การ
ที่จะทําให้มี 9 ช่อ ก็จดั วาง 2 ชั้นชั้นละ 4 ช่อ และวางไว้ที่ยอดอีก 1 ช่อ รวมเป็ น 9 ช่อพอดี
การบํารุงรั กษา
การนําไม้ ดัดลงปลูกในกระถาง
หลังจากที่เริ่ มดัดแต่งกิ่งช่อใบจนกระทัง่ ได้ไม้ดดั ที่เข้ารู ปเข้าทรงตามรู ปแบบที่ ต ้อ งการแล้ว ก็จะทํา
การขุดแล้วนําไปปลูกในกระถาง เพื่อที่จะได้ปลูกเลี้ยงตั้งโชว์ในที่ที่ตอ้ งการ
การขุดขึ้นปลูกในกระถางจะกระทําในทันทีทนั ใดไม่ได้ จะต้องเตรี ยมการเพื่อให้ตน้ ไม้ได้ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม (กระถาง) ที่จะเข้าไปดํารงชี วิตอยู่ใหม่เสี ยก่อน โดยจะต้องขุดล้อมดินรอบ ๆ ต้นให้ห่าง
ประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตัดรากให้เหลือไว้ 1-2 ราก แล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5-6 เดือน การขุดล้อมควรขุด
ในฤดูฝน จะเป็ นการดีที่สุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องขุดเพื่อยกขึ้นมาปลูกในกระถางก็ ให้ขดุ และตัดรากขึ้นมา
ปลูกในกระถางที่ได้เตรี ยมไว้
ในขั้นตอนนี้ นับว่าสําคัญยิง่ ขั้นตอนหนึ่งเพราะถ้านําไม้ด ัด ขึ้ น ปลู ก ในกระถางแล้ว ไม่ ต าย ก็ถือว่าผู ้
เลี้ยงไม้ดดั ผูน้ ้ นั ประสบผลสําเร็ จและน่าชื่นชมเป็ นอย่างยิง่
การรดนํ้าและให้ ปุ๋ย
ในช่วงที่นาํ ขึ้นปลูกในกระถางใหม่ ๆ ระยะแรก ๆ ควรรดนํ้าให้ความชุ่มชื้นอย่างสมํ่าเสมอ แต่ก็จะต้อง
ไม่ให้โชกหรื อแฉะจนเกินไป เพราะอาจทําให้รากเน่าและตายได้ การให้น้ าํ ควรจะให้ตอนเช้า ในขณะที่แดดไม่
ร้อนจัด
หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือนเมื่อเห็นว่าต้นไม้ดดั ไม่ตาย และเริ่ มแตกใบแตกตาออกมา ก็ให้
นํ้าน้อยลงได้ การสังเกตว่าการให้น้ าํ เพียงพอหรื อไม่ ให้ดูที่ใบ ถ้าไม่เหี่ ยวเฉาในตอนเย็น ก็แสดงว่าการให้น้ าํ
พอดีแล้ว
ถ้าหากต้องการเร่ งให้ตน้ แตกพุม่ ใบรวดเร็ วขึ้นก็ให้ปุ๋ยเพิ่มเติม โดยการใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายนํ้าฉี ด
พ่นทางใบ จะทําให้การเจริ ญเติบโตรวดเร็ วขึ้น
การตัดแต่ งรั กษารูปทรงช่ อใบ
ผูป้ ลูกเลี้ยงจะต้องคอยหมัน่ ตัดแต่งกิ่งและช่อใบให้ได้ทรงพุม่ สวยงามตามแม่ แ บบอยู่เ สมอ เพื่อให้ได้
ไม้ดดั ที่ดูสวยงามตามต้องการ ซึ่ งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป และถ้าต้องการให้ได้ ไม้ดดั ที่สมบูรณ์
เต็มที่ รู ปทรงงามพร้อม คงต้องใช้เวลาตัดแต่งต่ออีก 2-3 ปี รวมแล้วต้องใช้เวลา 5-10 ปี ขึ้นไป นับตั้งแต่
เริ่ มทํา จึงจะได้ไม้ดดั ที่สวยสมบูรณ์คุม้ ค่าแก่การรอคอย สําหรับพุ่มใบถ้าตัดแต่งเป็ นเวลานานจะเกิดการแคระ

แกร็ น ใบแก่จะมีสีไม่เขียวสดใส ต้องใช้วิธีรูดเอาใบตามพุม่ ออกให้หมด เพื่อให้แตกใบใหม่ที่เขียวสดสวยกว่า
ใบเก่า การรู ดใบทิ้งนี้ควรทําในช่วง ฤดูฝน หรื อก่อนเข้าฤดูฝนเล็กน้อยจะทําให้แตกใบใหม่ได้ดี
โรคแมลงศัตรูของไม้ ดัดและการป้ องกันรั กษา
สําหรับไม้ดดั โดยเฉพาะข่อย ไม่มีโรคระบาดอย่างรุ นแรงจนได้รับความเสี ยหาย จะมีบา้ งก็คือแมลงปี ก
แข็ง เพลี้ยแป้ ง เชื้อรา กัดกินและทําลายใบเท่านั้น ฉะนั้นการป้ องกันเพียงใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อรา ผสมกับนํ้าให้
มีความเจือจางฉี ดพ่นประมาณ 1-2 เดือน ต่อครั้งก็เยงพอแล้ว
ที่มา:http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/45203/main.html

