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คํานํา
เอกสารเรื่ อง “การปลูกและการขยายพันธุ์ผกั หวานป่ า” ที่ทา่ นถืออยูใ่ นมือเล่มนี้ คณะผูจ้ ดั ทําได้
เรี ยบเรี ยงขึ้นจากประสบการณ์ ด้านการปลูกและขยายพันธุ์ผกั หวานป่ าที่ได้ดาํ เนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้
ภาคเหนื อ ตําบลบ้านหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการฝึ กอบรมหลักสู ตร
“การปลูกและการขยายพันธุ์ผกั หวานป่ าเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เก็บไว้ใช้เป็ น
บันทึกแทนความจําที่อาจลืมเลือนไปหลังผ่านการฝึ กอบรมไปแล้ว และใช้ศึกษาหาความรู ้ ร่ วมกับเอกสารที่
เกี่ยวกับผักหวานป่ าเล่มอื่นๆ ซึ่ งผูอ้ ่านอาจเห็นได้วา่ เนื้ อหาแต่ละเล่มไม่เหมือนกัน จึงควรพิจารณาเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเนื้อหาที่มีอยูใ่ นเอกสารเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงเรื่ องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ
การปลูกและการขยายพันธุ์ผกั หวานป่ า เพราะดังที่กล่าวแล้วว่าได้เรี ยบเรี ยงจากประสบการณ์เท่านั้น จึงไม่ได้
กล่าวถึงวิธีการที่ดาํ เนินการโดยผูป้ ลูกรายอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถหาอ่านได้จากหนังสื อเล่มอื่นอยูแ่ ล้ว
คณะผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มพูนความรู ้เรื่ อง ผักหวานป่ า และใช้เป็ น
แนวทางในการปลูกผักหวานป่ าให้ประสบผลสําเร็ จต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทํา

“การขยายพันธุ์และการปลูกผักหวานป่ า”
ข้ อมูลทัว่ ไป
ลักษณะทัว่ ไป ผักหวานป่ าเป็ นพืชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Melientha suavis Pierre มีถ่ินกําเนิ ดอยู่
ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การกระจายพันธุ์ของผักหวานป่ าในประเทศไทย
พบได้ในป่ าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณในทุกภาค
ลําต้ น ผักหวานป่ าจัดเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสู ง 6 -15 เมตร ต้นในป่ า
ที่ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ สามารถมีลกั ษณะเปลาตรงได้ แต่ที่พบโดยทัว่ ไปมัก
มีลกั ษณะเป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก หรื อเป็ นไม้พุ่ม เนื่ องจากมีการหักกิ่ง เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดกิ่งและยอดอ่อน เด็ดยอดเพื่อนําไปประกอบอาหาร สี ของลําต้น
ต้นแก่ มีสีน้ าํ ตาลอ่อนถึ งสี น้ าํ ตาลอมเทา เปลื อกแตกเป็ นร่ องลึ กรู ปเหลี่ ยม ต้น
อ่อนมีเปลือกสี เทาอ่อนมีลายเล็กๆ
ความหลากหลายของลักษณะใบ

ปลายใบ

ฐานใบ

ใบ ขณะเป็ นใบอ่ อ นมี ล ัก ษณะ
แคบรี มี ป ลายแหลม ใบแก่ มี สี
เขี ย วเข้ ม หนา กรอบ ส่ วน
รู ปร่ างใบ ชนิ ดของฐานใบและ
ปลายใบ มีความหลากหลายมาก
ดังภาพ ขนาดของใบมีต้ งั แต่ขนาดเล็กเพียง1 - 2 เซนติเมตร ไปจนถึง 15 เซนติเมตรขึ้นอยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์
รูปร่ างใบ

ขนาดใบ

ดอก ผัก หวานมี ด อกเป็ นช่ อ แบบแยกแขนง
ยาวประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ดอกเพศผูแ้ ละ
ดอกเพศเมี ย อยู่แยกต้นกัน ช่ อดอกเพศเมี ย
แตกเป็ นกระจุก 20 - 50 ช่อ จากปุ่ มปมบริ เวณ
ลํา ต้นและกิ่ ง พัฒนาเป็ นช่ อดอกและบาน
เต็มที่ใน 6 สัปดาห์ ดอกพัฒนาเป็ นผลเล็กๆ

ใน 8 สัปดาห์ ช่อดอกเพศผู ้ แตกกระจัดกระจายบนกิ่งและลําต้น มีลกั ษณะเป็ นช่อเดี่ยว หรื อ 2 - 3 ช่อ จากจุด
เดียวกัน เมื่อช่อดอกพัฒนาถึงที่สุดประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จะเหี่ ยวและร่ วงไป
ผล การพัฒนาของผลตั้งแต่เริ่ มติดผล ประมาณกลางเดือนมีนาคม จนสุ กแก่ ปลายเดือน เมษายน ใช้เวลา
ประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ ผลแก่จะติดอยูบ่ นต้นประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ กลางเดือน พฤษภาคม จะสุ กงอมเต็มที่
และร่ วงหล่น ลักษณะของผลเป็ นผลเดี่ยว มีเมล็ดแข็งเมล็ดเดียวอยูภ่ ายใน

เมล็ด เมล็ดผักหวานที่ผ่านการขยี้เอาเนื้ อผล
ออกแล้ ว มี ล ั ก ษณะ รี เป็ นรู ปไข่ ขนาด
ประมาณ 1 - 1.5 เซนติ เมตร มี เปลื อกหุ ้ม สี
ขาวขุ่น กรอบ บาง หุ ม้ ต้นอ่อนอยูภ่ ายใน มีจุก
อยูท่ างขั้วผล เป็ นเมล็ดที่มีอายุส้ ัน หากทําการ
เก็บ รั กษาในถุ ง พลาสติ ก ปิ ดแน่ น เก็บ ไว้ใ น
ห้องเย็นจะช่วยรักษาชีวติ ได้นานกว่า 10 สัปดาห์ แต่เปอร์ เซ็นต์การงอกส่ วนหนึ่งจะลดลง
การเก็บและการจัดการเมล็ด
การเก็บเมล็ด การเก็บเมล็ดผักหวานป่ าเพื่อนํามาใช้ขยายพันธุ์น้ นั สามารถดําเนิ นการ
ได้เมื่อผลเริ่ มแก่ ซึ่ งสังเกตได้จากสี ของผลที่เปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี เขียวอมเหลือง
โดยทัว่ ไปจะอยูร่ ะหว่างปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
เนื่องจากต้น
ผักหวานที่ให้ผลผลิตเมล็ดมักอยูใ่ นป่ าลึกห่างไกลการ
คมนาคม หากพบว่าผลจํานวนหนึ่งมีสีเหลืองแล้ว แต่
บางส่ วนที่เหลือยังมีสีเขียวอยูส่ ามารถเก็บได้หมด
เนื่องจากเมล็ดมีการพัฒนาเต็มที่แล้ว
ผลที่แก่จดั มีสี
เหลืองเข้ม เมื่อเนื้อผลและเปลือกเริ่ มเละ เปอร์เซ็นต์การ

งอกของเมล็ดจะเริ่ มลดลง หากดําเนินการล่าช้าจนผลร่ วงหล่นไปแล้ว เมล็ดที่
หล่นใต้ตน้ มีเปอร์ เซ็นต์การงอกตํ่า และสู ญเสี ยความมีชีวติ ในเวลาสั้น
การจัดการเมล็ด เมล็ดที่เก็บมาได้ควรรี บดําเนินการแยกผลสี เหลืองออกจากผล
สี เขียว ต้องแยกเปลือกและเนื้ อผลออกจากเมล็ด การแยกเปลื อกสามารถทําได้
โดยใช้มื อ หรื อ เครื่ อ งตี เ ยื่ อออกจากเมล็ ด การใช้มื อ มี ข ้อ ควรระวัง คื อ เนื้ อ
ผักหวานป่ าจะมี ยางเหนี ยวซึ่ งมี ฤทธิ์ กัดมื อทําให้ระคายเคื องและเป็ นแผลได้
ควรใส่ ถุงมือเพื่อป้ องกัน การจัดการ
เมล็ดจํานวนมาก สามารถใช้เครื่ องตี
เยื่อซึ่ ง ใช้ใ นการแยกเมล็ ดไม้ต่า งๆ
ออกจากผลแยกเปลื อกออกจากเมล็ดผักหวานได้แต่ตอ้ งใช้ดว้ ยความ
ระมัดระวัง โดยปั่ นด้วยเวลาสั้นมากเพียง 2 - 3 วินาทีเท่านั้น หากปั่ น
นานเปลือกเมล็ดซึ่ งบางและกรอบจะกะเทาะแตกได้ทาํ ให้เมล็ดเกิ ด
ความเสี ยหาย อย่างไรก็ตามหากเป็ นผลสี เขียวเครื่ องไม่สามารถตีหรื อ
ขยี้เปลือกออกได้ ต้องใช้มีดปอกออกเหมือนปอกผลไม้
เมื่ อแยกเปลื อกออกแล้ว
ต้องแยกเนื้อผลสี เหลืองที่เกาะติด
เมล็ดอยูอ่ อกให้หมด โดยขยี้เมล็ด
ด้ ว ย ทราย หย าบหรื อขั ด ด้ ว ย
ตะแกรงสากๆ ขั้น ตอนนี้ สํ า คัญ
มากหากไม่เอาเนื้อผลออกจะเป็ น
ตัวล่อแมลงศัตรู เช่นหนอนแมลงวันกินผลไม้เข้ามากินเนื้อผลและเจาะกินเมล็ดให้เสี ยหาย เมื่อได้เมล็ดที่สะอาด
แล้วรายเมล็ดบางๆ ในภาชนะโปร่ ง เช่น ตะแกรง กระด้ง ฯลฯ ผึ่งลม 2 - 3 วัน ให้ผิวเมล็ดแห้ง ก่อนนําไปเพาะ
ทันที หากจําเป็ นต้องเก็บรักษาเมล็ดไว้ ให้บรรจุในถุงพลาสติกปิ ดปากถุงให้แน่นใส่ ตูเ้ ย็นช่องผัก อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน

การปลูกผักหวานป่ า

5 ปี
ดินไม่ดี

การเลือกพื้นที่ปลูก ควรเลื อกพื้นที่ที่มีดินดี ไม่มี
นํ้า ท่ ว มขัง ดิ น ดี ที่ เ หมาะกับ การปลู ก ผัก หวานป่ า ก็
เหมื อนกับ พืชทัว่ ไปคื อเป็ นดิ นร่ วนปนทราย ระบาย
นํ้าดี เช่นดินที่ ตําบลสร่ างโศก อําเภอบ้านหมอจังหวัด
สระบุรี ถือว่าเป็ นพื้นที่ที่ดีเหมาะกับการปลูกผักหวาน
ป่ าอย่ า งมาก มั ก มี ค วามเข้ า ใจผิ ด อยู่ เ สมอว่ า ต้ น
ผักหวานป่ าชอบดิ นลูกรัง เนื่ องจากตามธรรมชาติมกั
5 ปี
พบในป่ าโคกที่ มี ดินเป็ นดิ นลู ก รั ง ดิ นดาน ดิ นกรวด
ดินดี แท้ที่ จ ริ ง แล้ว หากปลู ก ในดิ น ลู ก รั ง หรื อ ดิ น ที่ มี ค วาม
อุ ดมสมบูรณ์ ต่ าํ ผัก หวานจะโตช้า มาก หากปลู ก ใน
พื้นที่เหมาะสมเพียง 3 ปี ก็โตพอที่จะเก็บยอดได้แล้ว
นอกจากนี้ ผกั หวานป่ ายังชอบพื้นที่ใต้ร่มเงาของไม้อื่น
สามารถเติบโตได้เองแต่บางครั้งพบว่ามีรากเป็ นกาฝาก
เกาะอาศัยพืชอื่น จึงสามารถปลูกแทรกตามสวนกล้วย
สวนลําไย มะขามเทศ ได้ หากปลู ก กลางแจ้งจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพรางแสง

ขั้นตอนการปลูก ถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญที่มีผลต่อการรอดตายและการเติบโตของต้นผักหวานป่ า ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ไม้ภาคเหนือได้ดาํ เนินการทดลองปลูกหลายวิธีตามลักษณะของต้นกล้า ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ปลูก
ด้วยกล้าเปลื อยรากได้แก่ กล้าจากเมล็ดงอก และเหง้าอายุ 1 ปี กลุ่มที่ 2 ปลูกเป็ นกล้าถุง ได้แก่ กล้าถุง อายุ 1 ปี
และกล้าที่เกิดจากกิ่งปั กชํา ซึ่ งกล้าแต่ละลักษณะมีวิธีการเตรี ยมกล้า การปลูก การดูแล และข้อดีขอ้ เสี ยแตกต่าง
กัน ซึ่ งจะขอกล่าวแยกในรายละเอียดของกล้าแต่ละลักษณะดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ปลูกด้ วยกล้ าเปลือยราก กลุ่มนี้ มีจุดเริ่ มต้นเหมือนกันคือ
เริ่ มจากการเพาะเมล็ดให้งอก จากนั้นนํากล้าที่งอกไปปลูกที่อายุ
ต่างกันได้แก่ ไปปลูกลงพื้นที่เลย หรื อปลูกลงพื้นที่ 1 ปี แล้วขุดทํา
เป็ นเหง้าย้ายไปปลูกที่อื่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งวิธีการเพาะเมล็ดทําดังนี้
การเตรียมเมล็ดก่ อนเพาะ นําเมล็ดที่ผา่ นการผึ่งลม 2 - 3 วัน มาเพาะ โดยบ่มเมล็ดในกระสอบป่ านชุ บนํ้า เก็บใน

ที่ร่มและรดนํ้าทุกวัน ประมาณ 3 วัน เมล็ดบางส่ วนจะเริ่ มปริ ทางด้านตรงข้าม
กับขั้วผล นําเมล็ดที่ปริ ไปเพาะลงแปลงที่เตรี ยมไว้หรื อลงถุงเพาะชําในกรณี ที่จะ
ปลูกโดยใช้กล้าถุ ง การเพาะเมล็ดทําโดยหันจุกขึ้นด้านบนและกดเมล็ดลงทราย
เพราะปลายรากจะแทงออกจากเปลื อกตรงรอยปริ และจะได้รากตรงสะดวกต่อ
การปลูกในภายหลัง เพาะเสร็ จแล้วกลบด้วยทรายบางๆ ให้ร่มด้วยตาข่ายพราง
แสง รดนํ้าทุกวัน เมล็ดที่บ่มไว้จะทยอยปริ ไปเรื่ อยๆประมาณ 1 สัปดาห์ เมล็ดที่
ไม่ ปริ หลัง จากนี้ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเมล็ดเสี ย อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มี ความ
จําเป็ นต้องบ่มเมล็ดก่อนเพาะก็ได้ สามารถนําเมล็ดที่ ผ่านการผึ่งลมมาเพาะลง
แปลง ลงถุงเพาะชํา หรื อปลูกในพื้นที่โดยตรง เมล็ดก็งอกได้ตามปกติ แต่การบ่ม
เมล็ ดก่ อ นมี ข ้อดี ม ากกว่า คื อ เมล็ ด ที่ เพาะพร้ อมๆกัน จะมี พ ฒ
ั นาการของราก
ใกล้เคียงกัน เมื่อถึงเวลาย้ายปลูกก็สามารถทําได้พร้อมกันเป็ นชุ ดๆ แต่หากเพาะ
เมล็ดลงแปลงเพาะโดยตรง เมล็ดที่มีรากยาวพร้อมปลูกจะอยูก่ ระจัดกระจายไป
ทัว่ แปลง จําเป็ นต้องคุย้ หาไปทัว่ ๆ ซึ่ งอาจไปกระทบกระเทือนต่อต้นที่มีรากสั้น
หรื อต้นที่กาํ ลังจะงอกได้ นอกจากนี้ การที่ไม่นิยมปลูกเมล็ดในพื้นที่โดยตรง ก็
เพื่อกําจัดเมล็ดที่ ไม่ง อกออกไปเสี ยก่ อน จะได้ไม่เสี ยพื้นที่เปล่ า และเพาะลง
แปลงก่อน เพื่อให้ตน้ กล้าเติบโตสมํ่าเสมอยิง่ ขึ้น
การเตรี ยมแปลงเพาะ แปลงเพาะที่เหมาะต่อการเพาะเมล็ดผักหวานป่ าควรใช้
วัสดุท่ีเป็ นทรายหยาบล้วนอาจบรรจุทรายลงในตะกร้าพลาสติกที่มีความลึกอย่าง
น้อย 10 เซนติเมตร หรื อเตรี ยมแปลงถาวรก่อด้วยอิฐบล็อก ขนาดกว้างยาวตาม
ต้องการ บรรจุทรายหยาบให้เต็มแปลงเสมอขอบด้านบน ราดยาฆ่าเชื้ อราและรด
นํ้าให้ชุ่มก่อนนําเมล็ดผักหวานมาเพาะ
การปลูกด้ วยกล้าจากเมล็ดงอก
หลังจากการเพาะเมล็ดลงแปลงประมาณ 7 วัน เมล็ดผักหวานป่ าจะแทง
รากออกมายาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว ซึ่ งเป็ นความยาวรากที่พร้ อมย้ายปลูก ใช้มือขุด
คุย้ ทรายเบาๆ เพื่อเอาเมล็ดงอกขึ้นมาใส่ ในภาชนะบรรจุน้ าํ พอท่วมเมล็ด ทําครั้ง
ละพอประมาณอย่ามากเกินไปเพราะอาจทําให้รากชํ้า นําเมล็ดที่งอกไปปลูกลงรู ที่
แทงไว้

หลังจากเพาะเมล็ดแล้ว ระหว่างรอให้เมล็ดงอกก็
เตรี ยมพื้นที่ปลูก โดยปั กหลักหมายจุดไว้ การปลูกเป็ นแถว
เป็ นแนวช่วยให้ง่ายต่อการจัดการในภายหลัง เช่นตรวจสอบ
การรอดตาย การปลูกซ่อม และการกําจัดวัชพืช
การปลู ก ด้วยกล้า จากเมล็ ดงอกและการปลู ก ด้ว ย
เหง้าจะไม่ขดุ เป็ นหลุมแต่ใช้วิธีแยงรากลงในรู เตรี ยมรู ปลูก
โดยใช้เหล็กขนาด 2 - 3 หุ น ความยาว 50 - 70 เซนติเมตร ที่
เสี้ ยมปลายให้แหลมแทงลงดินให้ลึกที่สุดเท่าที่จะแทงได้ ทํา
เป็ นรู เล็กๆไว้สําหรับแยงรากผักหวานลงไป โดยทัว่ ไปก็จะดําเนิ นการไปพร้อมๆกัน คือคนหนึ่ งแทงรู อีกคน
หนึ่งแยงรากผักหวานลงไป เมื่อแยงเสร็ จเมล็ดผักหวานจะค้างอยูท่ ี่ปากรู พอดี กดเมล็ดให้จมลงเหลือโผล่พน้ ดิน
ประมาณครึ่ งเมล็ด
ถึงแม้จะพบว่าการปลู กด้วยเมล็ดงอกนี้ ให้ผลดี ที่สุด แต่มีขอ้ จํากัดอยู่อย่างหนึ่ งคือ จะทําได้สะดวกก็
ต่อเมื่อรากยาวไม่เกิน 3 นิ้ว หากรากยาวกว่านั้นจะแทงลงรู ยากและหักง่าย ช่วงฤดูปลูกด้วยวิธีน้ ีจึงสั้น เพียง 1 - 2
สัปดาห์ หลังการเพาะ หรื อประมาณ 1 เดือน หลังเมล็ดแก่ หากช้ากว่านี้ รากที่เพาะจะยาวเกินไป จึงต้องหาวิธีอื่น
มาช่วยเช่นการปลูกด้วยเหง้า และกล้าถุง
การปลูกผักหวานด้ วยเหง้ า
เหง้าในที่น้ ีหมายถึงส่ วนของกล้าไม้อายุประมาณ 1 - 2 ปี ที่ถูกตัดแต่งบริ เวณลําต้นและรากแขนง
ออกไป เหลือเฉพาะส่ วนที่เป็ นรากแก้วตั้งแต่เหนื อคอราก 2 - 3 เซนติเมตร ลงมาประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร มี
ไม้ป่าอื่นๆบางชนิดที่นิยมปลูกโดยใช้เหง้า
เช่นไม้สักซึ่ งเป็ นไม้เศรษฐกิจและมีการปลูกกันอย่างแพร่ หลาย
สําหรับไม้สักการปลูกด้วยเหง้ามีขอ้ ดีคือ สะดวกในการขนส่ งปริ มาณมาก ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ปลูกในถิ่น
ทุรกันดาร นอกจากนี้การปลูกด้วยเหง้ายังทําได้ง่ายและเติบโตดีกว่าการปลูกด้วยกล้าถุงอีกด้วย
วิธีการปลูกผักหวานป่ าด้วยเหง้าทําโดยขุดผักหวานป่ าที่ปลูกไว้อายุ 1 ปี ตัดเอาต้นและรากแขนงออก
เตรี ยมพื้นที่ปลูกเช่นเดียวกับการปลูกด้วยเมล็ดงอก แทงเหล็กทํารู ให้ลึกใกล้เคียงกับความยาวเหง้า แยงเหง้าลงรู
โดยเอาด้านที่เป็ นรากลงก่อน ใช้เหล็กแทงรอบๆให้ดินกลับมาชิดเหง้า รดนํ้าให้ชุ่ม สําหรับผักหวานป่ าการปลูก

ปี

ด้วยเหง้าถึงแม้จะทําได้ แต่พบว่าการเติบโตช้ากว่า
การปลูกด้วยกล้าจากเมล็ดงอกอย่างเห็นได้ชดั
จําเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการดูแลให้ตน้ ที่ปลูก
จากเหง้ามีการเติบโตดีข้ ึน
หากสามารถปลูก
3 เดือน
1 ปี
ผักหวานด้วยเหง้าแล้วเติบโตดีจะช่วยแก้ปัญหาใน
10 วัน
เรื่ องการมีเมล็ดมากเกินความต้องการแต่เมล็ดมีอายุส้ ันไม่สามารถเก็บไว้ได้ ต้องปลูกให้เป็ นกล้าไว้ก่อน เมื่อมี
ความต้องการหรื อพร้อมปลูกในภายหลังจึงขุดไปปลูกในรู ปของเหง้า
กลุ่มที่ 2 การปลูกด้ วยกล้ าถุง
กล้าถุงผักหวานป่ าพบว่ามีการเตรี ยมแตกต่างจากกล้าไม้ป่าทัว่ ไป คือเตรี ยมในถุงพลาสติกยาวที่ใช้เพาะ
กล้ายางพารา เพราะมีความเชื่อกันโดยทัว่ ไปว่าการปลูกผักหวานป่ าจะให้รอดตายต้องห้ามไม่ไห้รากขาดหรื อ
กระทบกระเทือนโดยเด็ดขาด ในบางครั้งถึงกับลงทุนเพาะกล้าในกระบอกไม่ไผ่แล้วปลูกไปทั้งกระบอกให้ไม้
ไผ่ยอ่ ยสลายไปภายหลังโดยรากไม่กระทบกระเทือน แต่คงปลูกลําบากไม่นอ้ ยทีเดียว
การปลูกผักหวานป่ าจากกล้าถุงของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนื อ แบ่งกล้าได้เป็ น 2 ลักษณะคือกล้าเพาะ
จากเมล็ดที่เพาะในถุงยางพารา และกล้าจากกิ่งปั กชําซึ่ งเลี้ยงในถุงเล็กขนาด 2 X 6 นิ้ว วิธีการปลูกหลังจากเลือก
จุดปลูก และปั กหลักแล้ว ทําโดยขุดหลุมลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ค่อย ๆ ใช้มีดกรี ดข้างถุง แกะถุงออก

เมล็ดงอก
ระวังไม่ให้รากขาด เกลี่ยดินที่มีส่วนผสมของ หน้าดิน:ขี้เถ้าแกลบ:แกลบดิบ อัตราส่ วน 3:1:1 แทนดินเดิม ลง
กลบจนเต็มหลุมใช้เท้าเหยียบดินให้แน่น ก่อนรดนํ้าให้ชุ่ม
ถึงแม้จะพบว่ามีกล้าผักหวานขายในรู ปกล้าถุงอยูโ่ ดยทัว่ ไป แต่เมื่อนํามาทดลองปลูกเทียบกับการปลูก
วิธีอื่นๆ พบว่ากล้าถุงจากเมล็ดเติบโตช้าใกล้เคียงกับการปลูกจากเหง้า แต่ชา้ กว่ากล้าถุงที่มาจากกิ่งปั กชํา แต่
ทั้งหมดนี้โตช้ากว่าที่ปลูกจากกล้าเมล็ดงอก
อายุ 4 ปี

เมล็ดงอก

เหง้ า

กล้ าปักชํ า

กล้ าถุง

จากการที่กิ่งปั กชําที่ตดั ขาดออกมาจาก
ต้นแล้วสามารถชักนําให้เกิดรากได้ (ดังจะแสดง
รายละเอียดในหัวข้อการขยายพันธุ์ดว้ ยการปั กชํา)
แสดงว่าในขณะปลูกหากมีรากกระทบกระเทือน
หรื อขาดหายบ้างก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทาํ ให้กล้า
ผักหวานป่ าตายได้ มีหลายครั้งที่พบว่าเมื่อรากเก่าขาดไปรากใหม่ก็พฒั นาขึ้นมาแทนที่ได้ แต่เป็ นที่น่าแปลกใจที่
สาเหตุการตายของกล้าผักหวานป่ าส่ วนใหญ่เกิดจากการดูแลแปลงปลูกที่ไม่ถูกต้องมากกว่า
การดูแลแปลงปลูกผักหวานป่ า
การรดนํา้ เมื่อปลูกพืชชนิดใด ๆ ก็ตาม สิ่ งแรกที่ผปู ้ ลูกนึกถึงเกี่ยวกับการดูแลคือการรดนํ้า แต่สาํ หรับผักหวาน
ป่ าวิธีการให้น้ าํ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งระมัดระวัง แยกตามวิธีการปลูก ถ้าปลูกด้วยเมล็ดงอก ซึ่ งตรงกับฤดูฝน ดินขณะ
ปลูกค่อนข้างเปี ยก หากดินแห้งจะแทงเหล็กไม่ลง ดังนั้นเมื่อปลูกเสร็ จไม่มีความจําเป็ นต้องรดนํ้าเลย การรดนํ้า

ในฤดูฝนอาจเป็ นผลเสี ยด้วยซํ้าไป เพราะปลายรากอ่อนๆจะเน่าได้ง่ายมากถ้าดินแฉะ สําหรับวิธีการปลูกด้วย
เหง้าและกล้าถุง การปลูกในระยะแรกหากไม่มีฝนต้องให้น้ าํ เพื่อป้ องกันการเหี่ ยวเฉา แต่ถา้ ฝนตกชุกหรื อให้น้ าํ
ทุกวันแล้วพบว่ากล้าผักหวานที่ปลูกแสดงอาการเฉา ให้สันนิษฐานว่านํ้ามากเกินไป ทดลองเหยียบดินรอบๆ ต้น
ดู จะพบว่าดินเละและอมนํ้า หากไม่รีบแก้ไขรากจะเน่าและตายในที่สุด วิธีแก้ไขให้ทาํ โดยนําดินแห้งมาทับดินที่
แฉะเหยียบอัดเพื่อให้น้ าํ ส่ วนเกินถูกซับออกมา และป้ องกันไม่ให้น้ าํ ท่วมขังอีกก็ช่วยได้ ปริ มาณนํ้าที่นอ้ ยเกินไป
ก็เป็ นสาเหตุการตายเช่นกัน การรดนํ้าสัปดาห์ละ 2 ครั้งในฤดูแล้งก็เพียงพอต่อความต้องการของผักหวานป่ า
การใส่ ปุ๋ย อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้กล้าผักหวานตายคือการใส่
ปุ๋ ย จนมีความเชื่อผิดๆว่าการปลูกผักหวานป่ าห้ามใส่ ปุ๋ย
ซึ่งแท้ที่จริ งแล้วผักหวานป่ าก็เหมือนพืชชนิดอื่นที่ตอ้ งการ
ธาตุอาหารในการเติบโต
แต่การใส่ ปุ๋ยในปริ มาณมาก
เกินไป ย่อมทําให้พืชทุกชนิ ดตาย ไม่เฉพาะแต่ผกั หวานป่ า
เท่านั้น
เทคนิคการใส่ ปุ๋ยผักหวานป่ าให้เห็นผลชัดเจน
พบว่าควรใส่ ในช่วงที่ผกั หวานกําลังผลิยอดใหม่ ผักหวาน
ป่ าจะดูดธาตุอาหารไปบํารุ งยอดนั้น ให้พฒั นาเป็ นกิ่งและ ใส่ปุ๋ยมากไปยอดเหี่ ยว
ใบที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง แต่ถา้ ใส่ ปุ๋ยในช่วงที่ใบมีการพัฒนาเป็ นใบแก่แล้วจะไม่เห็นการตอบสนองแต่
อย่างใด และที่ตอ้ งจําให้ข้ ึนใจคือใส่ นอ้ ยๆ ไม่เกิน 1 ช้อนโต๊ะต่อนํ้า 1 บัว รดให้ชุ่ม ถ้าใส่ มากเกินไปจะสังเกตได้
ว่ายอดจะเหี่ ยว
การพรวนดินและกําจัดวัชพืช จากความจริ งที่พบว่ารากผักหวานงอกใหม่ได้ ดังนั้นการพรวนดินและกําจัด
วัชพืชจึงสามารถใช้จอบ เสี ยม พรวนดินให้ร่วนซุ ยได้ตามปกติ แต่การพรวนดินอาจก่อปั ญหา หากมีฝนตกชุก
จนดินที่พรวนอุม้ นํ้ามากจนอิ่มตัวเป็ นแอ่งโคลน รากผักหวานป่ าก็จะเน่าได้ง่ายเท่านั้นเอง
การกําจัดศัตรู พชื ผักหวานป่ าสามารถอยูร่ อดได้ในสภาพธรรมชาติค่อนข้างลําบาก เพราะมีแมลงศัตรู รบกวน
ตั้งแต่ยงั ไม่งอกจากเมล็ด ผลสุ กที่หล่นจากต้นเป็ นอาหารของสัตว์ป่า เมื่อสัตว์ป่าถ่ายออกมาเมล็ดจะยังอยูแ่ ละได้
ปุ๋ ยจากมูลสัตว์ช่วยให้เติบโตได้ สัตว์ป่าจึงไม่ถือว่าเป็ นศัตรู นอกจากเป็ นอาหารของสัตว์ป่าแล้วยังมีหนอน

หอยทาก

ตัก๊ แตน

รังมดแดง

แมลงวันผลไม้ ที่ชอบกินเนื้ อผลและชอนไชไปถึงเนื้ อเมล็ดด้วย ทําให้ไม่สามารถงอกได้ ส่ วนเมล็ดที่เหลือรอด
และงอกออกมาได้แล้ว ยังมีศตั รู ที่สาํ คัญคือหอยทากที่กดั กินต้นอ่อนรวมถึงรากอ่อน ต้องล่อด้วยเหยือ่ พิษ ศัตรู
ในช่วงการเจริ ญเติบโต จะเป็ นหนอนกาแฟเจาะลําต้น อาการที่แสดงออกคือใบผักหวานที่อยูเ่ หนือรอยเจาะขึ้น
ไปจะเหี่ ยว เมื่อหักลําต้นดูจะพบหนอนอยูก่ ลางลําต้น หนอนชนิดนี้ไม่ทาํ ให้ถึงตายแต่ทาํ ให้ตน้ หัก มีหนอนอีก

ชนิดหนึ่งเจาะยอดอ่อน พบระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การแตกยอดอ่อนตามธรรมชาติยงั ไม่มี การ
เร่ งให้ยอดออกก่อนฤดูในเดือนนี้จึงไม่ประสบผลสําเร็ จ เพราะจะโดนหนอนเจาะยอดหมด หนอนม้วนใบเป็ น
ศัตรู อีกตัวหนึ่งที่ก่อปั ญหา หนอนชนิดนี้จะไม่กินใบแต่จะชักใยดึงเอาใบมาสร้างรังและห่อตัวไว้ ทําให้ลดพื้นที่
ในการสังเคราะห์แสง เช่นเดียวกับตัก๊ แตนที่กินใบเป็ นอาหาร มดแดงอาศัยใบไม้สร้างรัง รวมทั้งใบผักหวานป่ า
ด้วย เมื่อสร้างรังเสร็ จเยีย่ วมดแดงมีฤทธิ์ เป็ นกรด กัดใบจนไหม้กรอบ นอกจากนี้มดแดงยังกัดดอกและเยีย่ วใส่
ดอกจนไหม้ทาํ ให้ไม่ติดผล อย่างไรก็ตามการกําจัดแมลงศัตรู เหล่านี้ ไม่ควรใช้สารเคมี เพราะจะทําให้ยอด
ผักหวานมีสารพิษปนเปื้ อน ถ้าพบสามารถกําจัดด้วยมือได้ เพราะไม่พบว่าการระบาดรุ นแรง
การคลุมโคนต้ น เพื่อช่วยให้ดินชุ่มในฤดูแล้ง การคลุมโคนต้นด้วยเศษไม้ใบหญ้า หรื อฟางข้าว ช่วยลดระยะการ
ให้น้ าํ ในฤดูแล้ง เมื่อเศษพืชย่อยสลายจะเพิ่มธาตุอาหารและจุลินทรี ในดินอีกทางหนึ่ง
การพรางแสง ดังที่กล่าวแล้วว่าผักหวานป่ าเป็ นพืชต้องการร่ มเงาของไม้อื่น หากปลูกในที่โล่งแจ้ง การพรางแสง
ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ดว้ ยตาข่ายเป็ นเรื่ องจําเป็ นในระยะ 2 - 3 ปี แรก ของการปลูก เมื่อผักหวานโตพอแล้วก็ไม่
จําเป็ นอีกต่อไป
การปลูกพืชพีเ่ ลีย้ ง เนื่ องจากผักหวานป่ าต้องการร่ มเงาในช่วงแรกของการเติบโต และรากผักหวานป่ าอาจใช้
ประโยชน์จากการเป็ นกาฝากพืชข้างเคียง จึงนิยมปลูกพืชพี่เลี้ยงให้ผกั หวานป่ าเมื่อเริ่ มปลูก เช่นที่จงั หวัด
สกลนครใช้กล้าลําไย บางแห่งใช้ถวั่ เขียว ถัว่ เหลือง ต้นแค ต้นมะขามเทศ สถานีวนวัฒนวิจยั แม่หวด ทดลองใช้
ผักเป็ ดแดง พบว่ามีส่วนช่วยให้กล้าผักหวานเติบโตดีข้ ึน อย่างไรก็ตามผักหวานป่ าสามารถมีชีวติ รอดและเติบโต
ได้โดยไม่มีพืชพี่เลี้ยง

การตัดแต่ งกิง่ เพื่อกระตุน้ ให้แตกยอดใหม่ การตัดยอดและรู ดใบเป็ นวิธีที่นิยมทํากันโดยทัว่ ไป นอกจากนี้การ
ตัดแต่งกิ่งจะช่วยสร้างทรงพุ่มให้มีกิ่งดก ต้นเตี้ย และง่ายต่อการเก็บยอด อาจจะมีวธิ ี ดูแลอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตยอด เช่นการเร่ งด้วยฮอร์ โมน ซึ่งต้องทําการศึกษาวิจยั กันต่อไปถึงชนิ ด ความเข้มข้น และวิธีการใช้ที่
เหมาะสม
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีไม่ อาศัยเพศ
ถึงแม้วา่ วิธีการขยายพันธุ์ผกั หวานป่ าที่ได้ผลดีที่สุดในปั จจุบนั คือ วิธีการเพาะเมล็ด และการปลูก
ผักหวานป่ าในปั จจุบนั เกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์ ได้จากการปลูกด้วยเมล็ด แต่การขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดก็มีปัญหา
เพราะเมล็ดค่อนข้างหายาก เนื่องจากจํานวนต้นที่ผลิตเมล็ดมีจาํ นวนน้อย ต้นผักหวานส่ วนใหญ่ถูกตัดเพื่อเก็บ
ยอดจนแทบไม่เหลือต้นใหญ่ที่ออกผลได้ และต้นที่เหลือส่ วนหนึ่งยังเป็ นต้นตัวผูอ้ ีกด้วย ดอกอ่อนและผลอ่อน
นิยมนํามาเป็ นอาหารทําให้จาํ นวนผลที่จะเหลือเป็ นผลแก่ลดลง นอกจากนี้ยงั พบว่าเมล็ดผักหวานมีอายุการเก็บ
สั้นมาก ระยะเวลาในการเพาะปลูกจึงจํากัดอยูท่ ี่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
การขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีไม่อาศัยเพศจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้
ถึงแม้จะมีรายงานการ
ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีอื่น ๆ บ้าง เช่น การตอน การตัดชําราก และการสกัดราก แต่พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การออกรากตํ่า
มาก และใช้เวลานานไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน จึงจะออกราก รวมทั้งจํานวนกิ่งที่ได้นอ้ ย เนื่องจากต้นแม่พนั ธุ์หายาก
การขยายพันธุ์ดว้ ยการปั กชําผักหวานป่ าด้วยกิ่ง เป็ นวิธีที่ง่ายกว่า ใช้ขนาดกิ่งเล็กกว่า การตอนกิ่งและสกัดราก ใน
ปริ มาณต้นที่จาํ กัดการปั กชําจะสามารถผลิตจํานวนต้นกล้าได้มากกว่า
ตอนกิ่ง

สกัดราก

การปั กชํามีประโยชน์ทาํ ให้การผลิตกล้าง่ายขึ้น และได้ปริ มาณมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ ว และไม่จาํ กัด
เวลาเฉพาะช่วงที่มีเมล็ด การปลูกผักหวานป่ าจะทําได้ง่ายขึ้น และเพิ่มพื้นที่ปลูกได้อย่างรวดเร็ ว สามารถส่ งเสริ ม

เป็ นพืชเศรษฐกิจได้ เพิ่มช่วงเวลาในการปลูกได้นานขึ้น การขยายพันธุ์วธิ ี น้ ีสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ปลูกง่าย
โตเร็ ว มียอดดก และรสชาติดี มาใช้ในการปลูก
การขยายพันธุ์ด้วยการปักชํ า
ในการขยายพันธุ์ดว้ ยการปั กชําผักหวานป่ า ก็เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ความสําเร็ จจะประเมินจากการแตก
รากของกิ่งปั กชํา ความสําเร็ จของการปั กชําขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลักๆ 3 ประการ ดังนี้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับต้นแม่
2. ปั จจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อกิ่งปั กชํา
3. ปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งขณะที่ดูแลต้นแม่และขณะปั กชํา
ปัจจัยเกีย่ วกับต้ นแม่ ที่อาจมีผลต่อความสําเร็ จของการปั กชํา ได้แก่ อายุก่ิง สายพันธุ์ และชนิดของกิ่ง พบว่า
ผักหวานป่ าสามารถเก็บกิ่งมาปั กชําได้ต้ งั แต่อายุ 1 ปี จนถึงกิ่งที่เก็บจากป่ า อายุมากกว่า 10 ปี แต่ตน้ ที่มีอายุมาก
ขึ้นความสามารถในการแตกรากของกิ่งปั กชําจะลดลง
กิ่งที่เก็บจากต้นแม่คนละต้นถึงแม้วา่ จะมีอายุเท่ากัน
เปอร์ เซ็นต์การแตกรากต่างกันด้วย กิ่งเพสลาดที่มีใบติดดีกว่ากิ่งแก่สีน้ าํ ตาล
การคัดเลือกต้ นพันธุ์ การที่เราสามารถคัดเลือกต้นพันธุ์ตามที่
ต้องการได้ เป็ นข้อได้เปรี ยบของการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศต่อการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ต้นพันธุ์ที่จะคัดเลือกสําหรับ
มาปั กชําผักหวานป่ า ต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์คือใช้ยอด
มาประกอบอาหาร การมียอดดก แตกยอดได้หลายรอบต่อปี
ควรจะเป็ นข้อพิจารณาหนึ่งที่นาํ มาใช้คดั เลือก ในบางท้องถิ่น
นิยมรับประทานผักหวานยอดเหลือง
มากกว่ายอดเขียว
เพราะว่ามีรสชาติหวานหอมกว่า การพิจารณาเลือกต้นยอด
เหลืองมาขยายพันธุ์ก็จะได้ราคาดีกว่าต้นยอดเขียว ดังที่กล่าวแล้วว่าความสามารถในการแตกรากของแต่ละต้น
ไม่เท่ากัน การปั กชํากิ่งโดยการแยกต้นขณะปั กชํา จะทําให้รู้ความสามารถในการแตกรากของกิ่งแม่พนั ธุ์น้ นั ๆ
ในภายหลังก็ใช้เป็ นข้อกําหนดในการเลือกต้นพันธุ์ได้ดว้ ย ต้นตอที่แก่ข้ ึนกิ่งปักชําก็แตกรากได้นอ้ ยลง ดังนั้น
อายุตน้ พันธุ์ที่นอ้ ยกว่าจะดีกว่าต้นพันธุ์ที่แก่
ผักหวานยอดเหลือง

การเลือกกิง่ กิ่งที่มีใบติดและมีเปลือกสี เขียว ดีกว่ากิ่งสี น้ าํ ตาลที่ใบร่ วงแล้ว ส่ วนของกิ่งบริ เวณปลายยอด และ
ส่ วนที่อยูถ่ ดั มาไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามฤดูกาลที่เหมาะสม คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

กันยายน ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูฝน เป็ นตัวกําหนดอายุกิ่งโดยอัตโนมัติ คือเป็ นกิ่งเพสลาด ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ส่ วน
ของกิ่งไม่วา่ จะเป็ นส่ วนโคนหรื อส่ วนปลายก็สามารถแตกรากได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี พบว่ากิ่งที่อ่อนเกินไป เช่น
กิ่งที่เก็บเดือนมีนาคม-เมษายน และกิ่งที่แก่เกินไป เช่นกิ่งที่เก็บเดือนตุลาคม

ไม่สามารถปั กชําได้
อย่างไรก็ตามความไม่สาํ เร็ จของการปั กชําในช่วง
ดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากปั จจัยเรื่ องอายุกิ่งเพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มว่า
อาจจะเป็ นปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่หนาวจัดและ
ร้อนจัดในช่วงเวลานั้นก็ได้
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติต่อกิง่ ปักชํ า การปฏิบตั ิตอ่ กิ่งมีเป้ าหมายที่สาํ คัญ
เพื่อรักษาให้กิ่งปั กชํามีชีวติ รอดก่อนที่จะปักลงวัสดุชาํ และมีศกั ยภาพพอจะ
สร้างรากใหม่ได้โดยไม่ตายไปเสี ยก่อน ในพืชทัว่ ๆ ไป ทําโดยเลือกกิ่งที่
เหมาะสม ตัดกิ่งในขณะที่อากาศเย็น เช่นตอนเช้าตรู่ หรื อหลังฝนตก ดูแลกิ่ง
ที่ตดั แล้วไม่ให้เหี่ ยวเฉา เช่น แช่น้ าํ ครอบถุง ห่อหนังสื อพิมพ์ เก็บในร่ ม ชุบ
ฮอร์ โมน ใส่ ยากันเชื้อรา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม พืชแต่ละชนิดก็มีวธิ ี การปฏิบตั ิที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
สรี ระของพืชนั้นๆ
การเตรียมกิง่ ปักชํ า ทําการตัดกิ่งชําซึ่ งใช้ได้ท้งั ส่ วนที่เป็ นปลายกิ่งและถัดลงมา ตัดแต่งให้มีความยาวประมาณ 15 - 20
เซนติเมตร มีใบติด 2 – 4 คู่ กิ่งที่ตดั ยาวแตกรากดีกว่ากิ่งที่ตดั สั้น ไม่มีความจําเป็ นต้องตัดใบออกครึ่ งใบเพราะใบผักหวาน
ป่ าไม่เหี่ ยวเฉาง่าย การเหลือใบไว้เต็มใบช่วยให้กิ่งปั กชําแตกรากได้ดีกว่าอีกด้วย เหลือโคนกิ่งให้มีส่วนสําหรับปั กลงใน
วัสดุปักชําประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ระหว่างการตัดแต่งกิ่ง แช่กิ่งปั กชําในนํ้าเพื่อรักษาความสดของกิ่งตลอดเวลา ไม่ควรมัด
กิ่งรวมกันเป็ นมัดๆ เพราะใบผักหวานกรอบ แตก และชํ้าง่าย การแช่ในฮอร์ โมน IBA ที่ความเข้มข้น 100 - 200 ppm นาน 20
นาที ช่วยให้กิ่งปั กชําแตกรากได้ดีข้ ึน แต่ถา้ ไม่ใช้ฮอร์ โมนเลยก็แตกรากได้

ปัจจัยเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม ที่จะมีผลต่อการแตกรากของพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ความชื้น อุณหภูมิ แสง วัสดุปักชํา
และการดูแล การที่จะปั กชําให้ประสบผลสําเร็ จต้องควบคุมสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของพืชแต่ละชนิด ความชื้นมีความสําคัญทั้งความชื้นที่อยูใ่ นวัสดุชาํ ความชื้นของอากาศรอบกิ่งปั กชํา ซึ่ ง
ควบคุมได้โดยการสร้างกระโจม
พลาสติก
และความชื้นของ
อากาศโดยรอบ
ความชื้นที่
เหมาะสมควรสู งกว่า
90
เปอร์ เซ็นต์ ในขณะเดียวกันต้อง
ควบคุมอุณหภูมิให้ต่าํ กว่า 30 ๐C
ซึ่ งทําได้ดว้ ยการพรางแสงหรื อตั้งกระโจมไว้ใต้ร่มเงาไม้ อย่างไรก็ตามขณะปั กชํา แสงก็มีอิทธิ พลต่อการแตก
ราก จึงต้องให้กิ่งปั กชําได้รับแสงบ้าง การลดอุณหภูมิโดยพรางแสงทึบเกินไปจะมีผลทางลบต่อการแตกรากของ
กิ่งปั กชํา นอกจากการดูแลเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ยังต้องดูแลสภาพของกิ่งปั กชํา เพื่อกําจัด
แมลงศัตรู และเก็บกิ่งที่เน่าเพื่อป้ องกันการระบาดของเชื้อโรคด้วย
สภาพแวดล้ อมในการปักชํ า กิ่งปั กชําที่แช่ฮอร์ โมนแล้ว นําไปปั กชําลงในถุงพลาสติกขนาด 2 x 6 นิ้ว ที่บรรจุวสั ดุปักชําซึ่ง
เป็ นส่ วนผสมของดิน แกลบดิบ และขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่ วน 3:1:1 โรยทรายหยาบทับบนหน้าวัสดุปักชําหนาประมาณ 1
เซนติเมตร เรี ยงถุงเป็ นแถว แถวละ 10 ถุง รดนํ้าวัสดุชาํ ให้ชุ่มและราดยาฆ่าเชื้อราก่อนการปั กชํากิ่ง 1 ครั้ง และหลังการปักชํา
กิ่งอีก 1 ครั้ง ก่อนครอบแปลงปั กชําทั้งหมดด้วยกระโจมพลาสติกขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร สู ง 80 เซนติเมตร ความยาว
เท่ากับแปลงปั กชําพอดี
กระโจมนี้ต้ งั อยูภ่ ายในเรื อน
เพาะชําใหญ่ที่มีการพราง
แสงด้วยตาข่ายสี ดาํ พรางแสง
50 เปอร์ เซ็นต์ ทําการควบคุม
อุณหภูมิรอบกิ่งปั กชําให้ต่าํ
กว่า 30 ๐ C และความชื้ น
สัมพัทธ์ในอากาศไม่ต่าํ กว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ โดยคลุมกระโจมด้วยตาข่ายพรางแสงอีกชั้นหนึ่ง

การดูแลแปลงปักชํ า
ในช่วงระหว่างการรอให้กิ่งปั กชําแตกรากซึ่ งใช้เวลา 1 - 2 เดือน ต้องหมัน่ ฉี ดนํ้าบริ เวณรอบกระโจมในช่วงสาย
และบ่าย ในวันที่มีอากาศร้อนจัด รดนํ้าในกระโจมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้วสั ดุปักชํา ไม่จาํ เป็ นต้องรดนํ้า
ทุกวันเพราะจะทําให้วสั ดุแฉะเกินไป นอกเหนื อจากการให้น้ าํ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมแล้ว ต้องทํา
การตรวจแปลงปั กชําเพื่อสังเกตอาการของกิ่งปั กชํา เช่น อาการเหี่ ยวเฉา การร่ วงหล่นของใบ การเน่าของกิ่งปั กชําและ
ศัตรู พืชต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ถ้าพบกิ่งเน่า ใบร่ วงหล่น และศัตรู พืช เช่น หอยทาก แมลงศัตรู ต่างๆ ให้ทาํ การเก็บออกเพื่อ
ควบคุมการกระจายของเชื้อโรค และลดการทําลายของศัตรู พืช

ลักษณะการแตกรากของกิง่ ปั กชํ าผักหวานป่ า
ในช่วงระหว่างการปั กชําพบว่ากิ่งปั กชําผักหวานป่ ามีลกั ษณะสด ไม่เหี่ ยวง่าย ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะใบที่หนา
แข็งและผิวใบมัน แต่กิ่งที่ค่อนข้างแก่ใบจะเป็ นสี เหลืองและหลุดร่ วง มีกิ่งที่เป็ นเชื้ อราบ้าง ส่ วนศัตรู พืชที่พบได้แก่ หอย
ทาก ไส้เดือนดิน หลังจากการปั กชํากิ่งผักหวานป่ าในกระโจมพลาสติก 2 เดือน พบว่า มีกิ่งปั กชําจํานวนมากที่มีลกั ษณะ
กิ่งสด มีใบติดอยูบ่ นกิ่ง เมื่อเปิ ดกระโจมทิ้งไว้ 2 - 3 วัน ก็ไม่แสดงอาการเหี่ ยว เมื่อทดลองยกถุงดูพบว่าบางถุงมีรากแทงออก
มาแล้ว แสดงว่ากิ่งปั กชํามีการแตกรากแล้ว ในส่ วนของถุงที่ไม่มีรากโผล่ออกมาจากถุง เมื่อถอดถุงออกพบว่าบางส่ วนมี

ระบบรากขนาดใหญ่ที่แข็งแรงจํานวนมาก แต่มีส่วนหนึ่ งที่ไม่แตกรากมีเพียงก้อนแคลลัส (callus) เล็กๆ และบางส่ วนพบว่า
โคนกิ่งเน่า แต่กิ่งและใบยังเขียวสดอยู่ กิ่งปั กชําส่ วนที่ไม่แตกรากนี้ได้นาํ กลับไปปั กชําไว้ในกระโจมเพื่อเลี้ยงดูต่อไป
ดังเดิมอีก เป็ นเวลา 3 เดือน ไม่พบว่ามีกิ่งที่แตกรากเพิ่ม แต่ท้ งั หมดเริ่ มมีใบสี เหลืองและร่ วงตายไปในที่สุด ที่เวลา 2 เดือน
จึงถือว่าเหมาะสมในการตรวจสอบการแตกรากของกิ่งปั กชําผักหวานป่ า กิ่งที่ไม่แตกราก ภายใน 2 เดือน จึงถือว่าเป็ นกิ่งที่
ตาย ในการนํากล้าจากการปั กชําไปปลูกจึงควรมีการตรวจสอบให้มน่ั ใจก่อนว่ากิ่งปั กชํามีการแตกรากดีแล้ว เพื่อให้ได้
เปอร์ เซ็นต์การรอดตายที่สูงขึ้น

