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1. สรางจุดเดนในสวน 

ดวยอินทผลัมใบเงินตนใหญ 

มีทรงพุมและใบสวยงามสงา 

เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณกวาง

2. ปาลมจีนเมื่ออายุยังนอย 

มีใบสวยงามและทรงพุมกะทัดรัด 

นิยมปลูกเปนไมกระถางวางประดับ 

แตเมื่อตนโตขึ้นควรยายปลูกลงดิน 

 หากนึกถึงไมประดับที่มีความสงางามในตัวเองและดูแลรักษางาย  หลายคนคงนึกถึง  “ปาลม”  ที่ปลูก 

ประดับสวนเนื้อที่กวาง เชน ตามโรงแรม เกาะกลางถนนในกรุงเทพฯ สถานที่ราชการ หรือสวนในบาน 

เพื่อแสดงความหรูหราอลังการและแสดงฐานะทางสังคม  มักนิยมปลูกปาลมประดับที่มีใบสวยงาม  ลำตน 

ใหญ และรูปทรงสูงสงา เนื่องจากปาลมประดับแตละชนิดมีลักษณะเดนที่ตรงใจนักจัดสวนหลายประการ 

จึงทำใหไมเคยตกกระแสในตลาดตนไมจัดสวนเลย

บทนำ 

1 2
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 เมื่อนับยอนไปถึงยุคบาบิโลน ยุคอียิปตโบราณ ชนเผาอาหรับมีการจัดสวนปาลมเพื่อสรางโอเอซิส 

กลางทะเลทรายอันรอนระอุ  ซึ่งปาลมแตละชนิดที่นำมาใชมีความทนทานตอสภาพแหงแลงและหนาวเย็น 

ในพื้นที่แหงนี้ไดเปนอยางดี

 ปจ จุบันความนิยมในการจัดสวนปาลมมี ให เห็นเพิ่มขึ้น  มีการนำปาลมไปใชจัดสวนหลากหลาย 

รูปแบบ เชน สวนเมืองรอน สวนโมเดิรน สวนปา รวมทั้งสวนพฤกษศาสตรที่รวบรวมพรรณไมจำพวก 

Exotic Plants ปาลมจึงมีความสำคัญในงานภูมิทัศน  ดวยมนตรเสนหของรูปทรงลำตนที่สูงสงา  ซึ่ ง เปน 

ลักษณะเฉพาะตัวของปาลม บางชนิดมักปลูกเปนกลุมสรางจุดเดนในสวนหยอมอยางสิบสองปนนา บางชนิด 

เหมาะปลูกเรียงเปนแถวริมถนนหรือริมรั้ว สรางความรูสึกโออาอลังการไดดีไมนอย

 ชนิดปาลมที่นำมาใชมีทั้งปาลมที่มีถิ่นกำเนิดอยูในปารอนชื้น ปาเต็งรัง ปาหินที่แหงแลง และปาชายเลน 

ท้ัง น้ีข้ึนอ ยู กับข อกำหนดของแตละ พ้ืน ท่ีและ ลักษณะนิสัยของปาลมแต ละชนิด  ไม ว าจะ เป นสภาพแสง 

อุณหภูมิ ปริมาณความชื้น หากมีแสงแดดจัด คอนขางแหงแลง ควรเลือกปาลมที่สามารถทนแลงไดดี เชน 

1. มะพราวนิยมปลูกริมทะเลหรือริมน้ำ 

เพราะทนน้ำทวมขังและทนลมแรงไดด ี

ไมควรปลูกบริเวณพักผอนหรือสนาม 

เด็กเลน เพราะใบและผลเปนอันตราย 

เมื่อรวงหลน 

2. สิบสองปนนากอมักปลูกเปนไมประธาน 

ในสวนหยอม หรือปลูกริมลำธาร 

และน้ำตก เพราะลักษณะใบเปนแบบ 

ขนนก สรางความออนไหวนุมนวล
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ปาลมกับงานภูมิทัศน 
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ตาลโตนด มะพราว ลาน อินทผลัม เปนตน ถา 

พื้นที่อยูริมน้ำหรือมีระดับน้ำใตดินสูง ควรเลือกปาลม 

ที่ชอบความชุมชื้น ทนน้ำทวมขัง เชน  หมากแดง 

ปาลมน้ำพุ  ปาลมแว็กซ  นอกจากนี้ปาลมบางชนิด 

เชน  ปาลมไผ  ปาลมบังสูรย ปาลมเจาเมืองถลาง 

ตองการความชื้นในอากาศสูงและแสงแดดรำไร จึง 

ควรนำมาปลูกในพื้นที่ เหมาะสม  นอกจากขอจำกัด 

ของลักษณะนิสัยแลว  ความหลากหลายของขนาด 

รูปทรง สีสัน ลักษณะของลำตนและใบ ก็มีผลตอ 

การเลือกใชปาลมประดับ ทั้งปาลมตนเดี่ยว ปาลม 

แตกกอ และปาลมเลื้อยพัน

 รูปรางใบมีทั้งใบสามเหลี่ยม ใบเปนพวง ใบรูป 

หางปลา รูปพัดจักเวาตื้น รูปพัดจักเวาครึ่งใบ รูปจัก 

เวาถึงสะดือ รูปพัดแกนโคง รูปขนนก และรูปขนนก 

สองชั้น ปาลมบางชนิดมีจุดเดนเฉพาะตัวที่สีสันของ 

ลำตนหรือใบ เชน หมากแดง หมากเขียว หมาก 

เหลือง หมากสม หมากงาชาง ตาลแดง ตาลเหลือง  

ตาลน้ำเงิน ตาลฟา ดวยรูปทรงท่ีไมรก ใบหลุดรวง 

1. - 2. ปาลมหางหมาจิ้งจอกและ 

ปาลมขนนก ลำตนสูงสงา ใบเปนพวง 

รูปขนนก ใหความรูสึกออนไหว

นุมนวล ชวยลดความแข็งกระดาง 

ไดเปนอยางดี
1 2

นอย  การตัดแตงควบคุมทรงพุมและบำรุงรักษาจึง 

งายกวาพืชชนิดอื่น อีกทั้งสามารถเก็บเมล็ดที่มี เปน 

จำนวนมากมาเพาะหรือปลูกเลี้ยงได และยังขุดลอม 

สำหรับยายปลูกไดงายเนื่องจากรากเปนระบบรากฝอย 

ทำใหตนปาลมขุดลอมมีราคาใหเลือกหลากหลายตาม 

ขนาดของตนและชนิดที่ตองการ อยางไรก็ตามตนกลา 

ปาลมสวนใหญมักมีราคาถูก และเม่ือเล้ียงจนกระทั่ง 

ตนมีขนาดใหญ ราคาจะแพงขึ้น 

 แมลักษณะตนปาลมสวนใหญจะใหความรูสึก 

แหงแลงและแข็งกระดาง แตดวยความสงางามเปน 

เอกลักษณเฉพาะตัว  จึงทำใหมีการนำตนปาลมมา 

ใชเปนไมสรางจุดเดนของสวนไดหลายสไตล ใบปาลม 

บางพันธุใหความรูสึกชุมชื้น ชวยลดความกระดางลงได 

เชน ปาลมจำพวกหมาก จั๋ง เตาราง หวาย กะพอ 

เปนตน ดังน้ันการเลือกใชปาลมมาจัดสวนจึงควรเลือก 

ชนิดและขนาดของปาลมเมื่อตนโตเต็มที่ใหเหมาะกับขนาด 

พื้นที่สวน โดยพิจารณาสภาพแวดลอมสำหรับการเจริญ 

เติบโตรวมกับรูปทรงของตนและกิ่งใบของปาลมดวย 

ตัวอย่าง



 ปจจุบันความนิยมในการใชปาลมปลูกประดับมีเพิ่มขึ้น ทำใหตนปาลมประดับพรอมปลูกเปนที่ตองการใน 

ทองตลาดมากข้ึน โดยท่ัวไปปาลมขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด ซึ่งตองใชระยะเวลานานและไมสามารถคัดเลือก 

ไดวา ตนปาลมที่งอกขึ้นมานั้นจะมีรูปทรงตามตองการหรือไม ดังน้ันการขุดลอมตนปาลมเพื่อนำมาปลูกประดับ 

จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่ตองการความสวยงามในชวงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังสามารถคัดเลือก 

ลำตนปาลมที่มีรูปทรงสวยงามและขนาดไดตามความตองการ 

  การขุดลอม หมายถึง การขุดเคลื่อนยายตนไมเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหนงท่ีตั้งจากที่หนึ่งไปปลูกอีกที่ 

หนึ่ง  โดยตนไมยังมีชีวิตอยูและพรอมเจริญเติบโตตอไปไดทันที  สำหรับระยะท่ีเหมาะสมในการขุดลอม 

คือชวงท่ีปาลมพักตัวในชวงฤดูแลง ในเมืองไทยควรเปนชวงปลายฤดูหนาวจนถึงปลายฤดูรอน ตั้งแตเดือน 

ตุลาคมถึงพฤษภาคม โดยนิยมขุดลอมปาลมแบบมีดินติดไปกับราก  (balled & burlaped) แบงเปน  2 วิธี 

คือ การขุดลอมสด และการขุดลอมคาหลุม ซึ่งมีความแตกตางกันดังนี้

จั๋งจีนนิยมปลูกบังแนวกำแพงในที่แคบและมีแสงแดดคอนขางรม 

ชวยลดความแข็งกระดางของแนวกำแพงไดดี

ตุมรากของปาลมขุดลอมหุมซาแรนหรือผากระสอบ 

เพื่อปองกันดินหลุดออกจากราก และชวยรักษาความชื้นในดินไดดี 

การขุดลอมตนปาลม

ตัวอย่าง



1. การขุดลอมสด เปนการขุดลอมที่สามารถยกและเคลื่อนยายตนปาลมออกจากหลุมไดทันที เหมาะสำหรับ 

ปาลมที่แข็งแรงทนทาน ตั้งตัวไดรวดเร็ว และดูแลงาย เชน หมากเขียว หมากแดง 

2. การขุดลอมคาหลุม เปนวิธีที่ตองพักตนปาลมไวในหลุมประมาณ 1 - 3 เดือนกอนยายปลูก เพื่อรอใหเกิดรากใหม 

ที่สมบูรณและมีสีน้ำตาลกอน จึงขุดลอมออกจากหลุมและนำไปปลูกได วิธีนี้เหมาะกับปาลมที่ตองปรับตัวกอน 

การยายปลูก เชน อินทผลัม ปาลมแว็กซ 

1.  ถอนหญาและวัชพืชรอบ  ๆโคนตน แลว 

รดน้ำใหดินนุม เพื่อสะดวกในการขุด

2. ขุดรองรอบโคน ใหแนวรองมีเสนผานศูนย- 

กลางโคน 2 ถึง 6 เทาของเสนผานศูนยกลาง 

ลำตน ระวังอยาใหตุมดินแตก

ขั้นตอนการขุดลอมปาลม

ตัวอย่าง



Tips
• ไมควรขุดลอมในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน เพราะเปนชวงท่ีตนปาลมกำลังเจริญเติบโต 

และแตกใบออนมาก

• กอนขุดลอม ควรตัดแตงก่ิงท่ีเปนโรคหรือมีแมลงทำลาย กิ่งแหงตาย และก่ิงท่ีผิดรูปราง 

เพื่อลดขนาดทรงพุมใหเหลือประมาณ  10 -  30 % จะชวยใหตนไมคายน้ำนอยลง แต 

ไมควรตัดออกมากกวานี้ เพราะอาจทำใหตนไมชะงักการเจริญเติบโตหรือเจริญไดชากวา 

ปรกติ

• ควรแกะซาแรนหรือผากระสอบออกจากตุมรากกอนยายปลูก เพื่อใหรากเจริญเติบโต 

ยึดเกาะไดเร็วยิ่งขึ้น

• การขุดลอมควรใชอุปกรณที่คมมาก เพื่อไมใหรากกระทบกระเทือน ขณะขุดชอน ระวัง 

อยาใหตุมดินแตก และรัดตุมใหแนน เพื่อปองกันดินหลุดขณะขนยายหรือยายปลูก

5. รอจนแตกรากฝอยและแทงทะลุออกมา 

นอกกระสอบ จึงนำไปปลูกได

3 .  หุ มกระสอบป านรอบ 

ตุมดินใหแนน เพ่ือไมให 

ดินแตกออกจากราก

4.  ยกตนขึ้นจากหลุมไว  

ในท่ีรม รดน้ำสม่ำเสมอ 

ตัวอย่าง



การค้ำยัน 2 หลัก การค้ำยันแบบคอก แปลนการค้ำยันแบบคอก

 หลังจากนำตนปาลมที่ขุดลอมมาปลูกประดับสวน ระบบรากของตนปาลมยังเจริญไมพอท่ีจะยึดกับดิน หาก 

ตนโยกคลอนอาจทำใหระบบรากฝอยที่แตกใหมเสียหาย ทำใหตนปาลมเจริญเติบโตชาหรือตายได โดยเฉพาะ 

ตนที่มีทรงพุมขนาดใหญและสูง ดังนั้นควรค้ำยันและดูแลรักษาตนปาลมอยางถูกวิธี

 สำหรับปาลมที่ขุดลอมมาปลูกมักมีลำตนขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางลำตนไมต่ำกวา 3 นิ้ว นิยมใชวิธี 

ค้ำยันแบบชั่วคราว ม ี 3 วิธี คือ 

การค้ำยันตนปาลม
หลังการยายปลูก

0.80 m 0.80 - 1 m

0.60 m 0.80 - 1 m

N S

W

E

ตอกตะปู

รัดเชือกใหแนน

ตัวอย่าง
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