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แนะน ำปำกกำเขียนชื่อต้นไมท้ี่ดทีี่สดุ ส ำหรับคนรักตน้ไม้ ไม่ควรพลำด 

ปากกา ถือเป็นเครื่องเขียนที่ทุกคนมีพกติดกระเปา๋เครื่องเขยีนเอาไว้ แต่หากส าหรับการเขียนป้ายชือ่ต้นไม้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้นใช้ปากกาที่กันน้ า เพื่อท่ีจะช่วยให้ป้ายชื่อทีเ่ขียนนั้นตดิทนนาน ไม่ลบเลือนได้ง่าย จงึต้องมีปากกาเขยีนป้ายชื่อต้นไม้ 

โดยเฉพาะ ส าหรับใครที่ก าลังมองหาปากกาดี ๆ ที่สามารถกันน้ าได้เป็นอยา่งดี ที่น่ีมคี าตอบค่ะ 

เชื่อวา่ส าหรับคนรักต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ คงต้องมกีารเขียนป้ายชื่อต้นไม้กันมาบ้าง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น

การเขยีนเพื่อชว่ยให้จ าได้วา่ต้นไม้ต้นน้ัน ๆ มีชื่อหรือสายพันธุ์อะไร หรือแม้แต่เขียนชื่อต้นไม้ต้นเล็ก ๆ ที่ตั้งชื่อไวเ้รียกแบบน่ารัก 

ๆ ก็มีเช่นกัน  

แต่ปัญหาของการเขียนปา้ยชื่อตน้ไม้นั้นก็มีให้พบเจอได้บ่อย ๆ หรือส าหรับมือใหม่ เพราะไม่รู้วา่จะใช้ปากกาเขียนป้ายชื่อ

ต้นไม้แบบไหนหรือยี่ห้อไหนดี ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกต้นไมบ้้างก็แนะน าให้ใช้ปากกาเคมี บ้างกใ็ช้ปากกาเขียนซดีี 

เพื่อท่ีจะเขียนป้ายชื่อต้นไมใ้ห้ตดิทน แต่เชื่อว่าปากกาเหล่านั้น ไมน่านก็อาจลบเลือนไปจากแดดและฝนได้ ดังนั้น เราจงึคัดสรร

ปากกาเขยีนป้ายชื่อต้นไม้คณุภาพดี ท่ีทนน้ า ทนลม ทนแดด เพื่อคนรักต้นไม้โดยเฉพาะ 

ประเภทของปำกกำทีค่วรรู้ จะซื้อปำกกำเขียนป้ำยชือ่ตน้ไมแ้บบไหนดีให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

การจะเลือกซื้อปากกาให้เหมาะสมกับการใชง้านน้ัน ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะปากกาแต่ละประเภทก็

ออกแบบและผลิตออกมาเพื่อการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งตามประเภทตา่ง ๆ ได้ดงันี้ 

1. ปากกาลูกลื่น เป็นปากกาที่ออกแบบมาเพื่อใช้เขยีนกับกระดาษ มีการใช้กันอยา่งแพร่หลายมากที่สุด หาซื้อได้งา่ย มี

หลากหลายสี ส่วนใหญม่ักจะมีสีน้ าเงิน สีด า สีแดง และสีเขยีว หัวปากกานั้นมีลกัษณะเป็นลูกบอลหรือลูกกล้ิงกับหมึกเมื่อ

สัมผัสกับกระดาษ หมึกจะติดกับกระดาษในทันที และหมกึของปากกาลูกลื่นนั้น จะเป็นหมึกที่แหง้ไว แต่ไม่เหมาะกับน ามา

เขียนป้ายชื่อต้นไม้ เพราะเน้นการใช้งานไปเพื่อจดเลคเชอร์ หรือเขียนหนังสือมากกว่า 

2. ปากกาหมึกซึม ปากกาชนิดนีจ้ะมีลักษณะที่ต้องเตมิหมึก ส่วนใหญ่นิยมไปเซนต์เอกสาร หรือน าไปเขียนการ์ดอวยพร เพราะ

มีลักษณะเป็นเส้นเล็ก หากน าไปเขียนเส้นจะคมสวย เป็นปากกาที่มีสมญานามวา่ “ปากกาคอแรง้” เพราะปลายปากกามี

ความเป็นเอกลักษณ์นั่นเอง แต่หมึกนั้นค่อนขา้งที่จะแห้งช้า 

3. ปากกาเจล เป็นปากกาที่รวมลักษณะของปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมเข้าด้วยกัน สามารถเขียนได้ลื่น รวดเร็ว และเส้น

คมสวย และหมกึแห้งเร็วกว่าปากกาหมึกซมึ เหมาะส าหรับน ามาเขียนหนังสือ กระดาษทั่วไป 

4. ปากกาเคมี หรือที่เรามักจะเรยีกติดปากว่า “ปากกาเมจิก” เป็นปากกาที่ใช้งานได้หลากหลาย สามารถน าไปเขียนแผ่นซีดี 

เขียนป้ายไวนิล เขียนขวดน้ า เขียนรูปได้ เพราะหมึกจะติดทน ปากกาชนิดนี้จงึนิยมน ามาใช้เป็นปากกาเขยีนป้ายไม้ หรือใช้เป็น

ปากกาเขยีนแท็กต้นไมต้้นเล็ก ๆ แต่ก็ไม่ทนน้ าทนฝนเทา่ที่ควร หากเป็นต้นแคตตัส หรือต้นไม้ที่ปลูกในท่ีร่มจงึจะเหมาะกว่า 

นอกจากนี้ปากกาชนิดนี้ยงัออกแบบมาหลากหลายสีสัน เพื่อท่ีสามารถน าไปเขียนตกแตง่ป้ายต่าง ๆ ให้ดูน่าสนใจยิง่ขึ้นได้ 
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5. ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายปากกาเคมี คือมีหัวปากกาเป็นวัสดุที่ดูดซึมหมึกได้ แต่ปากกาชนิดนี้ไม่

เหมาะกับการน าไปเขียนป้าย เพราะสามารถลบออกได้นั่นเอง จึงเหมาะทีจ่ะน าไปเขียนกระดาษไวท์บอร์ดตามชื่อเรียก  

6. ปากกาเน้นค า หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ “ปากกาไฮไลท”์ แม้ปากกาเน้นค า หรือปากกาไฮไลท์จะมีลกัษณะหรือจดัอยูใ่นหมวดหมู่

เดียวกันกับปากกาเคมี แต่ไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อการใชง้านด้านการเขียนแบบปากกาชนดิอื่น ๆ แต่เหมาะจะน าไปเน้นค าหรือ

เน้นตัวหนังสือให้เด่นขึ้น เพราะปากกาไฮไลท์เป็นหมึกแบบโปร่งแสงและใช้สีสวา่ง จงึไม่เหมาะกับการน าไปเขยีน แต่ปัจจุบันก็

ได้มีการออกแบบปากกาไฮไลท์ให้มีสีสันท่ีหลากหลายขึ้น และปลายเล็กลง ท าให้สามารถน าไปเขยีนเน้นเพื่อช่วยจ าได้ 

7. ปากกาขนนก ปากกาชนิดนี้ เป็นปากกาที่ใช้ในอดตี แต่ปัจจุบนัก็ยังมกีารใช้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้เหน็บ่อยนัก มีลักษณะเป็นการ

น าขนนกมาจุ่มหมึกแล้วเขียนลงไปในกระดาษ แตจ่ะต้องจุ่มหมึกบ่อย ๆ เพื่อในการเขยีนแต่ละครัง้ด้วย 

เมื่อรู้จักประเภทของปากกาแล้วนั้น คงทราบกันแล้วใช่ไหมคะวา่ ปากกาชนิดไหน เหมาะที่จะเป็นปากกาเขยีนป้ายชื่อต้นไม้

ที่สุด เลือกซื้อใหถู้กต้อง เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพกันนะคะ และเรายงัมวีิธีการเลือกซื้อปากกาอีกดว้ยนะคะ มาดูกันเลย 

วิธีเลือกซือ้ปำกกำเขียนป้ำยชือ่ตน้ไม ้

1. ขนำดของปำกกำ ปากกาแตล่ะรุ่นนั้นก็มีขนาดของหัวปากกาที่แตกตา่งกันออกไป ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ปากกาเมจิก 

หรือปากกาเคมี เหมาะที่จะน ามาเขียนปา้ยชื่อมากที่สุด ปากกากม็ีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 0.5 มม. 1 มม.  2 มม.ไปจนถงึ 4 

มม. เลยค่ะ หากเป็นต้นไมข้นาดเล็ก ก็เลือกขนาดหัวเล็กหน่อย เพราะป้ายแทก็หรือป้ายชื่อกจ็ะมีขนาดเล็กตามไปด้วย หาก

เลือกหัวปากกาใหญเ่กินไป ก็จะท าให้เส้นทีเ่ขียนไปน้ันใหญ่ และอ่านยากดว้ยค่ะ 

2. สีของปำกกำ เพราะปากกาเมจิกมีหลากหลายสีสัน ดังนั้นการเลือกสีก็จะชว่ยให้ป้ายชื่อมคีวามโดดเด่น น่าสนใจ เก๋ ๆ ไม่

ซ้ าใครดว้ย ส าหรับใครที่เกง่งานศิลปะแล้วล่ะก็ สามารถละเลงตกแต่งให้สวยกันไปเลย 

3. ย่ีห้อของปำกกำ อย่ามองขา้มเรื่องยี่ห้อกันเลยนะคะ เพราะปากกาแต่ละยี่ห้อน้ันก็มีจดุเด่นที่แตกตา่งกันไป บางยี่ห้อเขียน

ดี ติดทนนาน บางยี่ห้อกอ็าจจะไม่ได้ดีเทา่ที่ควร ดงันั้น อาจจะศกึษาข้อมูลหรืออ่านรีววิก่อนไปซื้อจะดีกว่าค่ะ เผื่อซื้อมาแล้วใช้

งานได้ไม่นาน คงเสียดายเงินท่ีซือ้ไปและยังเสียความรู้สึกดว้ยค่ะ 

ถึงการเลือกซื้อปากกานั้นไมค่่อยมีใครให้ความส าคัญมากนกั แตก่็ถือเป็นวิธีดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและประหยัดเวลา 

ไม่ต้องไปหาซื้อแบบใหมด่้วยนะคะ ปากสนใจปากกาเขียนปา้ยชือ่ต้นไม้ดี ๆ ที่มีคุณภาพ สามารถทนแดด ทนฝน ได้เป็นอย่างดี 

สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ที่นี่........ 

นอกจำกปำกกำแล้ว เรำยังมีไอเดียเขียนป้ำยชือ่ตน้ไม้ให้ตดิทนอีกด้วย 

1. ดินสอ นอกจากปากกาแล้ว เรายังสามารถใช้ดินสอ 2B เขียนกบัป้ายแท็กต้นไม้ได้อีกดว้ย รับรองไม่มีลอก ทนน้ า ทนแดด

แน่นอน เพียงแค่สีอ่อนไปเทา่นั้นเองค่ะ ส่วนใหญ่แล้วมักจะน าไปเขียนใส่นามบัตร แล้วน าไปหนีบกบักระถางต้นไม้ 
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2. ท่ีตอกหมายเลข หรือที่ตอกตัวหนังสือ เทคนิคนี้ เป็นเทคนิคที่ไดผ้ลดีที่สุด ตอกครั้งเดียว ติดได้ถาวร ไม่มีหลุด ไม่มีลอก ทน

แดด ทนฝน ได้อย่างแน่นอนค่ะ แต่อาจจะได้ลงทุนหน่อย แต่รับรองวา่ ลงทุนครั้งเดียว คุ้มกันไปเลย วิธีการท านั้นก็ไม่ไดยุ้่งยาก

อะไรเลยค่ะ เพียงแคม่ีป้ายแทก็ตน้ไม้ แล้วน าที่ตอกหมายเลข หรือตัวหนังสือ มาตอกชื่อต้นไม้ลงไป เพียงเทา่นี้กเ็ป็นอันเสร็จ

เรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของที่ตอกหมายเลขนั้น อาจจะท าการลิสต์รายการชื่อต้นไม้เอาไว้พร้อมกบัระบุรหัสต้นไม้หรือ

หมายเลขก ากับไว้ในกระดาษแผ่นเดียว วิธีนี้นั้นกลุ่มคนรักต้นไม้คอนเฟิร์มเลยค่ะวา่ท าง่ายมาก ๆ และยังตดิได้อย่างถาวรอกี

ด้วย 

3. ขดลวด วิธีนีเ้พียงคุณมขีดลวดแล้วน ามาดดัเป็นตวัหนังสือ หรือรหัสต้นไม้ ตามที่แนะน าไว้กับขอ้ 2 แล้วน าไปตกแต่งกับ

กระถางต้นไม้ต้นเล็ก ๆ ก็ดเูก๋ไปอกีแบบนะคะแต่อาจจะต้องมีความประณีตสักหน่อย เพื่อท่ีจะดัดขดลวดออกมาไดต้ามที่

ต้องการค่ะ 

และส าหรับใครท่ีสนใจปา้ยชื่อตน้ไม้ สามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ ป้ำยชื่อตน้ไม้ เรามีไอเดยีท าป้ายชื่อต้น diy เพื่อน าไป

ตกแตง่ต้นไม้ต้นโปรดของคุณ ตัง้แต่ต้นไม้ขนาดเล็ก และปา้ยชื่อตน้ไม้ขนาดใหญอ่ีกดว้ย หวงัวา่จะมีประโยชน์กับคนรักต้นไม้ 

หรือพันธุ์ไม้นะคะ 


