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ซุมไมเลื้อยที่ทำดวยโครงเหล็ก เหมาะสำหรับไมเลื้อยขนาดใหญ 

 ไมเลือ้ย (Climber) หมายถึง พชืท่ีไมสามารถ  
ตั้งลำตนใหยืนอยูได ตองทอดลำตนเลื้อยพันหรือ  
เกาะเก่ียวกับสิ่งที่อยูใกลเคียงเพื่อรับแสงแดด  
โดยมีอวัยวะพิเศษชวยในการยึดเกาะ เชน ราก  
มือเกาะ ขอเกี่ยว  
 ไมเลื้อยมีความหลากหลายและความแปรผัน  
คอนขางสูง เพื่อใหสามารถเติบโตอยูไดเกือบทุก  
พื้นที่ ลักษณะสำคัญที่ไมเลื้อยทุกชนิดตองมี คือ 

 1. เติบโตเร็ว โดยเฉพาะในระยะตนกลา 
 2. มีอวัยวะพิเศษชวยพยุงเลื้อยเกาะใหตน  
ทรงตัวอยูได 
 3. สามารถสะสมอาหารใหเพียงพอตอการ  
เจริญเติบโต 
 4. กระจายพันธุไดงาย โดยอาศัยลมและสัตว  
เชน ผึ้ง แมลงปกแข็ง และสัตวเลี้ยงลูกดวย  
นม 

ธรรมชาติของไมเลื้อย 

ตัวอย่าง



การจำแนกไมเลื้อย 
 ไมเล้ือยมีหลักเกณฑการจำแนกหลายอยาง  
ขอยกตัวอยางการจำแนกสำคัญๆ 2 ประเภท  
ดังนี้ 
1. จำแนกตามลักษณะเนื้อไม แบงเปน 3 กลุม  
ไดแก 
 1.1 ไมเลือ้ยเนือ้ออนและอวบนำ้ (herbaceous  
and succulent climber) เปนไมเลื้อยโตเร็ว  
ลำตนเล็กหรือคอนขางเล็ก เปลือกตนสีเขียวและ  
เปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเมื่ออายุมากขึ้น 
 

 1.2 ไมเลื้อยเนื้อแข็ง (woody climber, liana)  
ไมเลื้อยโตชา อายุหลายป เมื่อโตเต็มที่ลำตน  
มขีนาดใหญ เนือ้ไมแขง็ หนา มวีงป มแีกนไม  
ที่กึ่งกลางลำตน   
 1.3 ไมรอเลื้อยหรือไมพุมกึ่งเลื้อย (scandent)  
ไมเลื้อยที่สามารถเติบโตเปนไมพุมและทรงตัว  
อยูได กิ่งกานชี้ตั้งขึ้น ไมทอดเลื้อยลงดิน แต  
เมื่อเติบโตอยูใกลพืชชนิดอ่ืนหรือสิ่งอื่นก็จะแตก  
กิ่งกานยืดยาวและพาดเลื้อยได บางชนิดเปลี่ยน  
ใบเปนขอเกี่ยวเพื่อเกาะเกี่ยวพืชที่อยูรอบๆ 

ผักบุงรั้ว ไมเลื้อยโตเร็วที่ปลูกเปนแนวรั้วไดดี 

ตัวอย่าง
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2. จำแนกตามลักษณะการเล้ือย แบงเปน 3 กลุม  
ไดแก 
 2.1 เล้ือยพันแบบพาดพิง (leaner) เปนการ  
เจริญเติบโตของไมรอเลื้อยที่มีลำตนแตกกิ่งกาน  
ยืดยาวแลวเอนพาดพิงกับสิ่งพยุง เชน สายหยุด  
โนรา 
 2.2 เลื้อยแบบขัดสาน  (weaver) เปนการ  
เลื้อยแบบท่ีไมมีสิ่งพยุงมารองรับ โดยลำตนจะ  

เลื้อยเกี่ยวพันกันเอง เชน เล็บมือนาง 
 2.3 เลื้อยพันแบบเกาะยึดเกี่ยวกัน (grasper)  
เปนการเลื้อยที่มีอวัยวะพิเศษชวยยึดเกาะ ไดแก  
ยอดเลื้อยพัน (twiner) มือพัน (tendril) หนาม  
(stem thorn, stem spine) รากพิเศษ (adven-  
titious root, climbing root) ปุมยึด (sticker)  
ตะขอ (hook) 

ยอดเลื้อยพัน มือพัน 

รากพิเศษ 

ปุมยึด 

ตะขอ หนาม 

ตัวอย่าง
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สิ่งสำคัญในการปลูกเลี้ยง 
 ดินปลูก ไมเลื้อยสวนมากชอบดินรวนหรือ  
รวนปนทราย ระบายน้ำดี ไมชอบน้ำขังแฉะ  
และมีธาตุอาหารใหพืชเพียงพอ ถาปลูกเปน  
ไมกระถาง นิยมใชดินผสมที่มีจำหนายทั่วไป  
บางทานนำดินมาผสมกับปุยคอก กาบมะพราว-  
สับ ทราย ในอตัราสวนที่เทากัน เพื่อเพิ่มความ  
โปรงรวนซุยมากขึ้น  
 หากดินปลูกมีแรธาตุนอย ควรขุดพลิกดินให  
ทั่วทั้งพื้นที่ ตากแดดเพ่ือฆาเชื้อโรค เมื่อดิน  
แหงดจีงึผสมปุยคอกหรอืปุยหมกัคลกุเคลาใหเขากนั 

 แสงแดด ควรไดรับแสงแดดวันละ 8 ชั่วโมง  
ผูปลูกควรสำรวจวา บริเวณที่ตองการปลูกไดรับ  
แสงแดดพอเพียงหรือไม ชนิดที่ตองการแสงแดด  
จัดเต็มวันควรปลูกกลางแจง สวนชนิดที่ชอบรม  
อาจปลูกใตรมเงาตนไมใหญหรือปลูกในโรงเรือน 
 น้ำ ควรรดน้ำใหชุมชวงเชา จะชวยใหราก  
เจริญเติบโตไดดี แตไมควรรดน้ำบริเวณโคนตน  
จนแฉะ และควรปลูกไมเลื้อยในชวงฤดูฝน จะ  
ทำใหพืชไดรับน้ำอยางสม่ำเสมอ ชวยใหตนเลื้อย  
พันไดเร็วขึ้น 
 ปุย หากปลูกลงดิน ควรใหปุยเม็ดสูตรเสมอ  
เชน สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 รองกนหลุม  
พรอมปุยคอกหรือปุยหมักกอนปลูก เมื่อพืชเจริญ  
เติบโตระยะหน่ึงจึงคอยใหปุยเพิ่ม โดยโรยรอบ  
โคนตนเดือนละครั้ง เพ่ือใหพืชเจริญเติบโตทาง  
ตนและใบอยางเต็มที่ 
 ในชวงฤดูออกดอกควรใหปุยเม็ดละลายน้ำ  
สูตรเรงดอกที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เชน 15-30-15  
จะชวยใหดอกดกและสีสันสวยงาม หลังจากดอก  
โรยจงึใหปุยคอกหรอืปุยหมกัเพิม่เตมิ เพ่ือทดแทน  
ธาตุอาหารที่สูญเสียไปขณะที่ออกดอกและชวย  
ปรับดินใหสมบูรณ 
 

ดิน 

ทราย ใบกามปู 

ปุยคอก กาบมะพราว ปุยเม็ดละลายชา 

ตัวอย่าง



ซุมพยุง 
 ซุมไมเลื้อย  (Pergola) เปนองคประกอบ  
อยางหนึ่งที่นิยมใชตกแตงสวน เพราะชวยสราง  
บรรยากาศในสวนใหรื่นรมย อาจต้ังเดี่ยวหรือติด  
กับตัวบาน สิ่งสำคัญคือ รูปแบบเหมาะกับสวน  
บาน และการเจริญเติบโตของไมเลื้อยชนิดนั้นๆ  
วัสดุที่ทำซุมมีหลายอยางเชน ระแนงไม ไมไผ  
ไมเนื้อแข็ง เหล็ก อิฐ หรือวัสดุอื่นที่ไมเลื้อยเกาะ  
พาดพิงได สวนใหญนิยมใชไมและเหล็ก เพราะ  
สามารถรื้อถอนงายและแข็งแรงทนทาน เหมาะ  

กับไมเลื้อยเนื้อแข็งที่มีอายุหลายป สำหรับไมควร  
ใชไมที่ทนแดด ทนฝน เชน ไมซีดารแดงหรือ  
ไมเรดวูดที่โชวสีเนื้อไมธรรมชาติหรือทาสีน้ำมันทับ 
 นอกจากนี้ยังนิยมวัสดุอื่นๆ เชน ยูพีวีซี  
(uPVC) พีโอเน็ก  (Peonek) ที่มีความคงทน  
อายุการใชงานนาน ไมผุงาย สีไมซีดจาง ฝุน  
และคราบสกปรกไมยึดเกาะ ทำความสะอาดงาย  
แตความแข็งแรงนอยกวาซุมที่ทำจากไมเนื้อแข็ง  
และเหล็ก 

รั้วไมสำหรับใหเลื้อยพันเปนแนวรั้ว ซุมไมเนื้อแข็ง สำหรับไมเลื้อยที่ไมใหญมาก 

ตัวอย่าง
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การขยายพันธุ 
 มีหลายวิธี สำหรับวิธีงายๆ  ที่นิยมปฏิบัติ  
กันมาก คือ การเพาะเมล็ดและการปกชำกิ่ง  
มีขั้นตอนดังนี้ 
การเพาะเมล็ด  
 1. เลอืกเมลด็ทีแ่กจดั สะอาด และไมมแีมลง  
เขาทำลาย 
 2. ใสดินรวนหรือใชขุยมะพราวผสมทรายลงใน  
ภาชนะสำหรับเพาะเมล็ด 
 3. โรยเมล็ดลงในวัสดุเพาะใหทั่ว กลบดินให  
พอมิด ถาเมล็ดมีขนาดใหญอาจโรยเมล็ดแลวกด  

ใหจมวัสดุเพาะเล็กนอย 
 4. รดน้ำใหชุม และหมั่นฉีดพนสารปองกัน 
กำจัดเชื้อราทุกสัปดาห เพื่อปองกันเมล็ดและ 
ตนกลาเนา 
 5. เม่ือเมล็ดงอกและแตกใบจริง 2 - 4 ใบ จึง  
ยายปลูกลงในกระถางขนาดเล็ก รอจนตนมี  
ขนาดใหญและแข็งแรง จึงยายปลูกลงในดินหรือ  
กระถางใบใหญขึ้น 

➀ ➂ 

➃ ➄ 

➁ ตัวอย่าง
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การปกชำกิ่ง   
 1. เตรี ยมภาชนะสำหรับปกชำกิ่ ง เชน 
กระถางดินเผา กระถางพลาสติก หรือกระบะ  
พลาสติกกรุกระดาษหนังสือพิมพ แลวใสขี้เถา  
แกลบลงในภาชนะ หรือใชขี้เถาแกลบผสมกับ  
ขุยมะพราวก็ได รดน้ำใหพอชื้น 
 2. เลือกกิ่งที่ไมแกหรือออนเกินไป ตัดใหยาว  
ประมาณ 10 เซนติเมตร ลิดใบใหเหลือ 2 - 3 ใบ  
แลวใชมีดคมๆ ปาดปลายกิ่งใหเฉียงเปนปากฉลาม 

 3. ใชไมเล็กๆ  จิ้มวัสดุปกชำใหเปนชองแลว  
ปกกิ่งลงไป จะชวยใหบาดแผลไมช้ำ ควรปก  
เรียงเปนแถวใหมีระยะหางเทาๆ กัน 
 4. รดน้ำใหชุม วางในที่รมรำไร ประมาณ  
2 สัปดาหจะเริ่มแตกปุมรากตามรอยบาดแผล  
จากนั้นจะเริ่มผลิใบใหม เม่ือกิ่งแข็งแรงแตกราก  
และใบมากขึ้น จึงยายปลูกลงในกระถาง 

➀ 

➂ ➃ 

➁ ตัวอย่าง
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