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อนิทผลมั [อิน-ทะ-ผะ-ล ำ][1] เป็นปำลม์ชนิดหน่ึง 

ลกัษณะทางกายภาพ 

อินทผลมัเป็นพืชตระกูลปำลม์ มีช่ือเรียกทอ้งถ่ินแตกต่ำงกนัไป อำหรับ เรียก ตมัร มลำย ูเรียก กุรหม่ำ 
มีหลำยสำยพนัธ์ุ มีถ่ินก ำเนิดในแถบตะวนัออกกลำง สำมำรถเจริญเติบโตไดดี้ในภูมิภำคท่ีมีอำกำศร้อนและ
แหง้แลง้แบบทะเลทรำย ล ำตน้มีควำมสุงประมำณ 30 เมตร มีขนำดล ำตน้ประมำณ 30-50 เซนติเมตร มีใบ
ติดอยูบ่นตน้ประมำณ 40-60 กำ้น ทำงใบยำว 3-4 เมตร ใบเป็นแบบขนนก ใบยอ่ยพุง่ออกหลำยทิศทำง ช่อ
ดอกจะออกจำกโคนใบ ผลทรงกลมรี ยำวประมำณ 2-4 เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวำนฉ ่ำ ทำนไดท้ั้งผลดิบ
และสุก ผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปล่ียนเป็นสีน ้ำตำลถึงน ้ำตำลเขม้เม่ือแก่จดั ผลสุกมกัจะน ำไปตำก
แหง้ สำมำรถเก็บไวเ้ป็นเวลำหลำยปี มีรสชำติหวำนจดั จึงมกัถูกเขำ้ใจผดิวำ่มีกำรน ำไปเช่ือมดว้ยน ้ำตำล 

ในภำษำไทย ค ำวำ่อินทผลมัเป็นค ำผสมสองค ำในภำษำบำลีสันสกฤต ค ำบำลี "อินฺท" (inda) หรือ 
สันสกฤต "อินฺทฺร" (indra) หมำยถึง พระอินทร์ และ ค ำสันสกฤต "ผลมฺ" (phalam) ท่ีมีควำมหมำยวำ่ ผลไม ้
จึงไดช่ื้อวำ่ "ผลไมข้องพระอินทร์" 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5


การขยายพนัธ์ุ 

กำรขยำยพนัธ์ุอินทผลมัสำมำรถท ำได ้3 วธีิ คือ 

1. จำกกำรเพำะเมด็ 
2. จำกกำรแยกหน่อจำกตน้แม่ 
3. จำกเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

กำรขยำยพนัธ์ุดว้ยกำรเพำะเมด็ 

กำรขยำยพนัธ์ุจำกกำรเพำะเม็ด ปัจจุปันไม่เป็นท่ีนิยมใชก้นัในเชิงพำนิชยเ์ชิงฟำร์มเกษตรขนำดใหญ่
เพื่อผลิตผลท่ีมีคุณภำพ นิยมใชว้ธีิน้ีส ำหรับขดุลอ้มตน้ขำยเป็นปำลม์ประดบัมำกกวำ่ 

ข้อดี 

 ขยำยพนัธ์ุไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตน้ทุนต ่ำ เจริญเติบโตไดดี้ 

ข้อเสีย 

 ไม่รู้เพศ วำ่เป็นเพศผูห้รือเพศเมีย อินทผลมัเป็นพืชท่ีไม่สมบูรณ์เพศ กำรขยำยพนัธ์ุจำกกำรเพำะเมด็
จึงไม่สำมำรถ บอกไดว้ำ่ตน้ไหนเพศผู ้ตน้ไหนเพศเมีย และโดยปกติอตัรำส่วนตน้เพศผูต่้อเพศเมีย 
อยูท่ี่ประมำณ 50:50 จึงอำจจะท ำใหไ้ดต้น้ตวัผูท่ี้มีมำกเกินจ ำเป็นในสวน ตน้ตวัผูท่ี้เหมำะสมเพียงพอ
ในสวนควรมีประมำณ 25% ก็เพียงพอ 

 ตน้ท่ีเกิดข้ึนมำจะมีลกัษณะทำงพนัธุกรรมท่ีแตกต่ำงกนัไป บำงตน้อำจจะโตชำ้ โตเร็ว ผลโต ลกัษณะ
ทำงกำยภำพ จะแตกต่ำงกนัไปบำ้ง เช่น ขนำดผล สีสัน รสชำติ ฝำดมำก หวำนมำก หวำนนอ้ย จะไม่
เหมือนกนัทั้งหมด ควบคุมกำรใหผ้ลผลิตไดย้ำก แต่ละตน้จึง ตอ้งตั้งช่ือเฉพำะของตน้นั้นๆ ซ ้ ำกนั
ไม่ได ้

ดงันั้นกำรปลูกดว้ยวธีิน้ี จึงเหมำะกบักำรปลูกท่ีลดตน้ทุน และพฒันำสำยพนัธ์ุใหม่ๆข้ึนมำ ใชเ้วลำใน
กำรปลูกกวำ่จะใหผ้ลผลิต ประมำณ 3 ข้ึนไป 

กำรขยำยพนัธุด์ว้ยกำรแยกหน่อ 

กำรขยำยพนัธ์ุจำกกำรแยกหน่อปลูก เป็นกำรขยำยพนัธ์ุท่ีนิยมใชก้นัมำชำ้นำน จนถึงปัจจุบนั ทั้งกำร
ขยำยแปลงปลูก กำรคำ้ตน้พนัธ์ุ อินทผลมัเม่ือตน้อำย ุ2 ปีข้ึนไปจะเร่ิมสร้ำงหน่อ แขนงข้ึนมำ รอบๆตน้ มี 2 
ประเภท คือหน่อดิน และ หน่ออำกำศ ทั้งสองประเภทสำมำรถแยกขยำยไปปลูกต่อได ้คลำ้ยๆแยกหน่อ
กลว้ย 



ข้อดี 

 หน่อท่ีแยกออกมำจะมีพนัธุกรรมเหมือนตน้แม่ทุกประกำร ทั้งทำงกำยภำพ และ พนัธุกรรม (เหมือน
ตน้แม่ทุกประกำร ) 

 รู้เพศชดัเจน หน่อท่ีแยกมำจำกตน้แม่ท่ีเป็นเพศอะไร หน่อก็จะเป็นเพศนั้น 
 ผลผลิตท่ีไดจ้ะเหมือนกนัทุกตน้ ช้ือพนัธ์ุสำมำรถใชช่ื้อเดียวกนัได ้ควบคุมคุณภำพไดง่้ำย 
 ใหผ้ลผลิตไดเ้ร็ว เพรำะหน่อท่ีแยกมำเป็นตน้ท่ีโต พอสมควร เม่ือฟ้ืนตวัสมบูรณ์ จะสำมำรถให้

ผลผลิตไดเ้ลย 

ข้อเสีย 

 รำคำหน่อจะสูง ตน้ทุนในกำรปลูกจะสูงตำมไปดว้ย เพรำะหน่อท่ีออกมำมีจ ำนวนจ ำกดั ไม่พอเพียง
กบัควำมตอ้งกำร 

 ตอ้งดูแลเอำใจใส่ในระยะแยกท่ีเพิ่งแยกหน่อมำปลูก เพรำะจะเกิดเป็นเช้ือรำ รำกเน่ำโคนเน่ำไดง่้ำย 

กำรขยำยพนัธุด์ว้ยเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

กำรขยำยพนัธ์ุจำกกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อ เป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยใชห้น่อจำกตน้แม่พนัธ์ พนัธ์ุแท้
(พนัธ์ุท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นสำกล) มำท ำกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่เป็นตน้กลำ้คุณภำพข้ึนมำท่ีเป็นทำงเลือกท่ี
แกปั้ญหำจำก กำรเพำะเมด็ และ กำรแยกหน่อ เหมำะกบักำรขยำยพนัธ์ุ เชิงคุณภำพไดอ้ยำ่งดียิง่ 

ข้อดี 

 ไดต้น้ท่ีเกิดข้ึน พนัธุกรรมจะเหมือนตน้แม่พนัธ์ุทุกประกำร (เหมือนกำรแยกหน่อ) 
 รู้เพศชดัเจน เป็นตน้เพศเมีย 100% ไม่มีกำรกลำยพนัธ์ุ 
 สำยพนัธ์ุท่ีไดเ้ป็นสำยพนัธ์ุมำตรฐำนสำกล เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลอยูแ่ลว้ 
 ผลผลิตท่ีไดจ้ะเหมือนกนัทุกตน้ ช้ือพนัธ์ุสำมำรถใชช่ื้อเดียวกนัได ้ควบคุมคุณภำพไดง่้ำย 

ข้อเสีย 

 รำคำยงัคงสูงอยูใ่นปัจจุบนั สำมำรถขยำยพนัธ์ุดว้ยกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่ไดแ้ลว้โดยโครงงำนของ
นิสิตปริญญำเอกท่ีคณะเกษตรศำสตร์ฯ มหำวทิยำลยันเรศวร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แต่ยงัมี
จ  ำนวนไม่มำก และตน้กลำ้ยงัไม่สูง จึงไม่สำมำรถท ำในเชิงพำณิชยไ์ด ้

ประโยชน์ของอนิทผลมั 

สำมำรถแบ่งได ้2 ดำ้นใหญ่คือ 



1. ด้านคุณค่าทางโภชนาการ สำรอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยของอินทผลมั เช่น แคลเซียม 
ซลัเฟอร์ เหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมงกำนีส แมกนีเซียม และน ้ำมนัโวลำไตล ์ทั้งยงัอุดมไป
ดว้ยเส้นใยอำหำร ซ่ึงช่วยลดอำกำรทอ้งผกู รวมถึงใหพ้ลงังำนสูง บ ำรุงร่ำงกำยท่ีอ่อนลำ้ใหก้ลบัมี
ก ำลงั นอกจำกน้ียงัสำมำรถบ ำรุงกลำ้มเน้ือมดลูกและสร้ำงน ้ำนมแม่ดว้ย 

2. ด้านการรักษาโรค อินทผลมัช่วยบ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงสำยตำ ลดควำมหิว แกก้ระหำย แกโ้รควงิเวยีน
ศีรษะ ช่วยลดเสมหะในล ำคอ ท ำใหก้ระดูกแขง็แรง ลดระดบัน ้ำตำลในเลือดและควำมดนัโลหิตสูง 
นอกจำกน้ียงัฆ่ำเช้ือโรค พยำธิและสำรพิษท่ีตกอยูใ่นล ำไส้และระบบทำงเดินอำหำร มีฤทธ์ิในกำร
ก ำจดัสำรพิษและยบัย ั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือโรคอนัเป็นสำเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในช่องทอ้ง 

ในทางศาสนาอสิลาม 

ในทำงศำสนำอิสลำม นบีมุฮมัมดั ศำสดำไดส้อนวำ่ ผูใ้ดท่ีจะลดศีลอดใหรั้บประทำนอำหำรม้ือแรก
ดว้ยอินทผลมัและน ้ำบริสุทธ์ิ เน่ืองจำกในอินทผลมัมีสำรอำหำรท่ีเป็นประโยชน์จ ำนวนมำกต่อร่ำงกำย จึง
เหมำะอยำ่งมำกกบัผูท่ี้อดอำหำรมำเป็นระยะเวลำนำน 

อ้างองิ 

1. ↑ พจนำนุกรม ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหส้ะกดค ำน้ีวำ่ อินทผลัม 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1#cite_ref-1

