“ปาลม” ไมประดับใหประโยชน
ปาลม นอกจากจะปลูกเพื่อใชเปนพลังงานทดแทดแลว ยังสามารถปลูกเปนไมประดับได
อีก ด วยเพราะมีรูป ทรงที่ แปลกตา ใช ตกแต ง สถานที่ ให ความร มรื่ น สรา งทัศนี ยภาพสวยงาม
การปลูกปาลมประดับเพื่อการคามักจะปลูกกัน หลายชนิด และมีไวหลายขนาดเพื่อจําหนายให
กับนักจัดสวน หรือผูนิยมไมตระกูลปาลม สวนในที่ตาง ๆ มักจะมีป าลมเขาไปเปนสวนประกอบ
ชวยเพิ่ม ความงดงามอยูเสมอ นอกจากนั้น ปาลมยั งสามารถนํ ามาปลู กในกระถางวางประดั บ
ภายในอาคารก็สวยงามไมแพไมประดับในรมชนิดอื่น ๆ จึงมีผูสนใจในการปลูกปาลมเพื่อ การคา
หรือปลูกเปนไมประดับบานกันมากขึ้น
รศ.ชู เ กี ย รติ รั ก ซ อ น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม และฝ ก อบรมกํ าแพงแสน
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม และเป น
ผูดูแล “สวนแสนปาลม” ซึ่ง ตั้งอยู ในศูน ย
ส งเสริ ม และฝก อบรมการเกษตรแห ง ชาติ
มก.กํ า แพงแสน ได กล า วว า สวนแสน
ปาลม เป นสถานที่ รวบรวมพันธุ ปาล มชนิ ด
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ทั้งยังเปน
แหลงศึกษา คนควา วิจัย การปลูก การดูแล
รักษา และการใชประโยชนข องตนปาลม เพื่อเปนการถวายความจงรักภักดี และรวมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉลองศิริราชสมบัติครบ
50 ป นอกจากนี้ สวนแสนปาลม ยังเปดอบรมการปลูกปาลม
และแจกจายพันธุปาลมใหกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย
ปจจุบันการปลูกปาลมประดับมักจะปลูกกันหลาย
ชนิดและมีหลายขนาดเพื่อจําหนายใหกับนักจัดสวน หรือผู
นิยมไมตระกูลปาลม ขอดีของปาลม คือ มีลําตนสูงไมบังตา
ใบไมรวงหลนงายไมเ สียเวลากวาด รูปทรงไมเปลี่ยนแปลง
เพราะปาล มมียอดเดี ยวเทา นั้น มีสี สัน ของใบหลากหลาย
เชน สี แ ดง (ตาลแดง หมากแดง) สี เ หลื อ ง (หมากเหลื อ ง
หมากนวลสีทอง ตาลเหลือง) สีฟา (ตาลฟา เม็กซิกันบลูปาลม) สีขาวนวล (แวกซปาลม อินทผลัม
ใบเงิน) ลักษณะผิวของลําตนมีหลายแบบ เชน ผิวเรียบ เปนรอยบุม ขรุขระ เปนปุมปม มีหนาม มี
รอยขวั้น มีเสนใบปกคลุม ใชประดับไดทั้งในรมและกลางแจง และปลูกไดเกือบทุกสภาพพื้นที่

การเลือกพิจารณาปาลมเพื่อนํามาปลูกเปน การคา รศ.ชูเกียรติ ไดแนะนําวา ระบบการ
ปลูกปาลมประดับทั่วไปมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ตาม
สภาพและขนาดของพื้นที่ ตลอดจนเศรษฐกิจของผูปลูก
ซึ่งผูป ลูกตองมีการวางแผนวาจะผลิตปาลมชนิดไหน และ
จะปลูกขายใหใคร ซึ่งปาลมประดับที่จะขายนั้นจะมีขนาด
ตาง ๆ กัน เชน ขายตนกลา ตนขนาดกลาง ตนใหญ และ
ปลูกตนใหญไวเก็บเมล็ดขาย สําหรับ ปจจัยการผลิตเพื่อ
การคา ผูปลูกปาลมตองมี น้ําหรือแหลงน้ําที่เพียงพอและ
ต อ งพิ จ ารณาถึ งคุ ณภาพน้ํ าด ว ย การคมนาคมจะต อ ง
สะดวกใกลกับแหลงการคา ตองพิจ ารณาถึงแรงงานคน
และเครื่อ งจักร รวมไปถึงแหลงวัตถุดิบ เชน ดิน ปุยคอก
เปลือกถั่วลิส ง ขี้เถ าแกลบ กระถาง ฯลฯ สําหรับ การเลือ กชนิดของปาลมที่จ ะปลู กเพื่อ ตกแตง
สถานที่หรือ เพื่อ การคาต องพิจ ารณา คื อ ตอ งสวยสง าเปน ที่นิยม ปลูกเลี้ ยงง าย โตเร็ ว และไม
ยุงยากในการดูแลรักษา หาพันธุไดงาย ขุดยายงาย ตั้งตัวเร็ว
และมีราคาดีหรือราคาคอนขางสูง
สําหรับผูสนใจในการปลูกปาลม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรมกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขต
กํ า แพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม ได จั ด โครงการฝ ก อบรม
“หลักสูตรการตลาดเพื่อการสงออกพันธุปาลม รุนที่ 1
ระหว างวั นที่ 7 – 10 มิ ถุ นายน 2551 ณ ศู นย สง เสริ ม
การเกษตรแห งชาติ มก. กพส. ผูเขารับ การฝกอบรมจะ
ไดรับความรูทั้งทางดานทฤษฎีเกี่ยวกั บพันธุปาล มเพื่อ การ
สงออก เทคนิ คการวางแผนกลยุทธการตลาด เทคนิคการ
สงออกพันธุปาลมเพื่อการคา การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูผลิตจาก
ภาคเอกชน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สามารถติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.
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