
 
 

  
การปลูกผักหวานป่า 

 

 
 

"ปลูกผักหวานป่าไม่ยากอย่างที่คิด" 
ผักหวานป่า เป็นพืชผักพื้นบ้านที่คนส่วนใหญ่รู้จักและนิยมบริโภค แต่จะมีให้บริโภคเฉพาะฤดูกาลเท่าน้ันคือช่วง มีนาคม-พฤษภาคม ซ่ึงเป็น
ผักหวานที่เก็บจากป่าธรรมชาติเป็นหลัก เน่ืองจากยังมีการปลูกกันน้อย โดยเฉพาะการปลูกเป็นสวนเชิงการค้า จะมีแหล่งปลูกใหญ่ ๆ ไม่กี่แห่ง 
เช่นที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เกษตรกรปลูกผักหวานป่าขายเป็นอาชีพ มีรายได้ตลอดปีทั้งจากการขายยอดผักหวานป่า และขายต้นกล้าผักหวาน
ป่า 
      
          จากการศึกษาทดสอบการปลูกผักหวานป่าในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) พบว่าหากมีการ
จัดการสวน ต้ังแต่การปลูก ให้น้้า ให้ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช โรคแมลง และปลูกพืชร่มเงา จะท้าให้ผักหวานป่ารอดตายสูง และเติบโตเร็ว อายุ 2 ปีครึ่ง 
สามารถเก็บผลผลิตได้โดยเฉพาะการปลูกระยะชิดจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผลผลิต การควบคุมทรงต้นให้พอเหมาะ ท้าให้การเก็บเกี่ยวผลผลิต

สะดวก ผักหวานป่าเป็นพืชที่หลายคนเข้าใจว่าปลูกยาก แต่จากการศึกษาทดสอบการปลูกผักหวานป่าโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกร่วมกับการ
จัดการดูแลรักษา จะพบว่า "การปลูกผักหวานป่าไม่ยากอย่างที่คิด" 
      

การปลูกและบ้ารุงรักษา 
          การเตรียมดิน ในแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) เริ่มเตรียมหลุมปลูกในช่วง
เดือน เมษายน-พฤษภาคม โดยขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ผสม

วัสดุปลูกโดยใช้ดิน ปุ๋ยคอก แกลบดิบที่ย่อยสลายแล้ว อัตราส่วน 1:1:1 
โดยปริมาตรผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบลงในหลุมปลูก การเตรียม
วัสดุปลูกที่ดี มีระบบการให้น้้า และปลูกพืชให้ร่มเงา จะท้าให้ต้นผักหวานป่า

เจริญเติบโตได้เร็ว     

  

  
     การเตรียมหลุมปลูกขนาดผสมวัสดุปลูกลงไปในหลุม         
30x30x30 เซนติเมตร 

      
          การเตรียมต้นกล้า สร้างความแข็งแรงให้ต้นกล้าก่อนย้ายปลูกลง
หลุมจริง ด้วยการรดน้้าให้น้อยลง ให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเพิ่มข้ึนทีละน้อย 
ละลายปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท ความเข้มข้นไม่เกิน 2% (1 กรัมต่อน้้า 50 
ลิตร) รดต้นกล้าก่อนย้ายปลูก ประมาณ 2 อาทิตย์ และงดให้น้้า 1 วัน ก่อน
ย้ายปลูก 

  

  
                    ลักษณะต้นกล้าผักหวานป่าที่พร้อมปลูก 

      
          ระยะปลูก ผักหวานป่าสามารถปลูกได้หลายระยะข้ึนอยู่กับความ

ต้องการของผู้ปลูก ในแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จะใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร, 
1.5x1.5 เมตร ซ่ึงเป็นการปลูกระยะชิด เพื่อเพิ่มจ้านวนต้นและผลผลิตต่อไร่ 
ควรมีการตัดแต่งไม่ให้ต้นสูง และสร้างทรงพุ่มเล็ก เพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยว หรือจะใช้ระยะปลูก 2-3x2-3 เมตร จะท้าให้สะดวกในการดูแลจัดการ
สวน 

  

  
      การปลูกผักหวานป่าโดยใช้ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว   
                            1x1 เมตร, 1.5x1.5 เมตร 

      



 

          การปลูก หัวใจส้าคัญของการปลูกผักหวานป่าให้รอดตายคือ อย่าให้
รากของผักหวานป่าได้รับการกระทบกระเทือนจนรากขาด การถอด
ถุงพลาสติกเพื่อน้าต้นกล้าลงหลุมปลูกต้องระวังอย่าให้ตุ้มดินแตกหักหรือ

รากขาด เพราะจะท้าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตเป็นเวลานาน การปลูก
ควรให้ต้นกล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วพูนดินข้ึนกลบโคน
โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้้าขังหลุมปลูก ปลูกไม้พี่เล้ียงเพื่อให้ร่มเงา
ผักหวานป่าในช่วง 2 ปีแรก เช่น มะเขือเปราะ พริก โดยปลูกด้านข้างหลุม
ทางทิศตะวันตก ในแปลงปลูกผักหวานป่าต้องปลูกไม้ให้ร่มเงา เช่น 
ต้นมะขามเทศ ชะอม สะเดา น้อยหน่า เหลียง แค เล่ียน ซ่ึงนิสัยของ

ผักหวานป่าจะชอบแสงแดดร้าไร ปริมาณแสง 50% ชอบอากาศร้อน จะช่วย
ให้แตกยอดอ่อนได้ดี 

  

  
  การปลูกผักหวานป่า               หลังปลูกเสร็จรดน้้าให้ชุ่ม  
                                                  ใต้ร่มเงาต้นแค 

      
          การให้น้้า ในช่วงต้นฤดูฝน ผักหวานป่าจะได้น้้าจากน้้าฝนธรรมชาติที่

ตกลงมา แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงต้องมีการให้น้้าช่วยในช่วงแรกของการปลูกใหม่ 
หรือในหน้าแล้งโดยให้น้้าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พอให้ดินชื้นอย่าให้ดินแฉะ 
ผักหวานป่าไม่ชอบน้้ามากนัก ในแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จะมีการให้น้้าโดย
ระบบน้้าหยด 

  

 
การให้น้้าผักหวานป่าโดยระบบน้้าหยด 

      
          การใส่ปุ๋ย หลังปลูกผักหวานป่าได้ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อัตราส่วน 10-15 กรัม/ต้น ห่างโคนต้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร โรย
ทับด้วยปุ๋ยคอกแล้วกลบดิน ในแปลงศึกษาทดสอบการปลูกผักหวานป่าของ

ศูนย์ฯ ในช่วงปีแรกจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยคอก 4 เดือน/ครั้ง เพิ่ม
ปริมาณปุ๋ยตามขนาดของต้นผักหวานป่า   
          เมื่อข้ึนสู่ปีที่สองจะใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน และปลายฤดูฝน ประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม/ต้น โรยทับด้วยปุ๋ยคอก 1-3 บุ้งกี๋/

ต้น ในช่วงน้ีต้นผักหวานป่าที่สมบูรณ์จะมีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 1 เมตร 

  

  
         การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกโดยโรยรอบต้นผักหวานป่า  

      
          การก้าจัดวัชพืช ใช้วิธีถอน ใช้มีดหรือจอบสับ หรือใช้เครื่องตัดหญ้า 
แล้วน้าเศษวัชพืชคลุมโคนต้นผักหวานป่า ไม่แนะน้าให้ใช้จอบถากหญ้าและ

พรวนดิน เพราะจะกระทบกระเทือนกับระบบราก 

  

   
การก้าจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกผักหวานป่า 

      

การเจริญเติบโตและการจัดทรงต้น 
          ในการปลูกผักหวานป่าด้วยการเพาะเมล็ดน้ัน ไม่ควรช้าอยู่ในถุงนานเกินไป รากอาจจะขดเมื่อน้าไปปลูกลงแปลงและอาจท้าให้รากฉีก
ขาดได้ ผักหวานป่าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้ามาก เช่น อายุ 1 ปี อาจสูงไม่เกิน 1 ฟุต จากการสังเกตในแปลงศึกษาทดสอบการปลูกผักหวาน
ป่าของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) พบว่าผักหวานป่าอายุปลูกเท่ากัน การเจริญเติบโตจะไม่
สม่้าเสมอกัน และจะเจริญเติบโตแตกกิ่งกระโดงได้ดีในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงช่วงแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงที่ผักหวานป่าแตกยอดให้ผลผลิต ผักหวานป่า
ต้นที่สมบูรณ์อายุ 1 ปีครึ่ง จะสูงประมาณ 1-1.5 เมตร เมื่อผักหวานป่าโตเต็มที่จนเก็บผลผลิตได้จะมีอายุยืนมาก ในป่าธรรมชาติมีอายุกว่า 100 
ปี ส้าหรับการปลูกผักหวานป่าเป็นสวน โดยเฉพาะการปลูกระยะชิด อาจต้องควบคุมความสูงของต้นและทรงพุ่มให้อยู่ที่ 1-1.5 เมตร เพื่อให้

สะดวกในการเก็บเกี่ยว 
                             
                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ขอขอบคุณข้อมูลจาก...ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา .......  

                                             

                          ต้นผักหวานป่าอายุ 3 เดือน                  ต้นผักหวานป่าอายุ 1 ป ี                ต้นผักหวานป่าอายุ 2 ปีครึ่ง      
         
      

การกระตุ้นยอดอ่อนและการเก็บเกี่ยว 
          เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มท้าการตัดแต่งกิ่ง โดยตัดปลายกิ่งแขนงทิ้งให้เหลือยาว 15-20 เซนติเมตร รูดใบแก่บางส่วนทิ้ง
ให้เหลือติดกิ่ง ๆ ละ 3-4 ใบ พร้อม ๆ กับการให้น้้าพอดินชื้น เมื่อยอดแตกออกมายาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก็เก็บยอดไปจ้าหน่ายได้ โดย

เก็บในช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงวัน จะหยุดเก็บเพราะอากาศร้อนยอดผักหวานจะเหี่ยวงอไม่สดชื่น  
          ในแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ต้นผักหวานที่สมบูรณ์ จะเริ่มให้
ผลผลิตได้ต้ังแต่อายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อผักหวานป่าหมดยอดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 50-100 กรัม/ต้น ข้ึนอยู่กับขนาดของต้น
ผักหวานป่าควบคู่กับปุ๋ยคอก 1-3 บุ้งกี๋ พร้อมกับให้น้้าเพื่อบ้ารุงต้นและพักต้น 
                      

                                            

                     ต้นผักหวานป่าที่ตัดแต่งกิ่งและรูดใบ      ปลูกผักหวานป่าระยะชิด ต้นเต้ีย           ยอดผักหวานป่าที่เก็บจากต้น 
                           เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดอ่อน             ท้าให้สะดวกในการเก็บเกี่ยว                          อายุ 2.6 ป ี


