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คํานํา 

เอกสารเร่ือง   “การปลูกและการขยายพนัธ์ุผกัหวานป่า”   ท่ีท่านถืออยูใ่นมือเล่มน้ี    คณะผูจ้ดัทาํได้

เรียบเรียงข้ึนจากประสบการณ์ ดา้นการปลูกและขยายพนัธ์ุผกัหวานป่าท่ีไดด้าํเนินการโดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุไม้

ภาคเหนือ ตาํบลบา้นหวด อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการฝึกอบรมหลกัสูตร 

“การปลูกและการขยายพนัธ์ุผกัหวานป่าเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ก็บไวใ้ชเ้ป็น

บนัทึกแทนความจาํท่ีอาจลืมเลือนไปหลงัผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ และใชศึ้กษาหาความรู้ ร่วมกบัเอกสารท่ี

เก่ียวกบัผกัหวานป่าเล่มอ่ืนๆ ซ่ึงผูอ่้านอาจเห็นไดว้า่เน้ือหาแต่ละเล่มไม่เหมือนกนั จึงควรพิจารณาเลือกใชต้าม

ความเหมาะสมกบัสภาพของตนเอง  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่เน้ือหาท่ีมีอยูใ่นเอกสารเล่มน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองราวทั้งหมดเก่ียวกบั

การปลูกและการขยายพนัธ์ุผกัหวานป่า เพราะดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ไดเ้รียบเรียงจากประสบการณ์เท่านั้น จึงไม่ได้

กล่าวถึงวธีิการท่ีดาํเนินการโดยผูป้ลูกรายอ่ืนๆ ซ่ึงท่านสามารถหาอ่านไดจ้ากหนงัสือเล่มอ่ืนอยูแ่ลว้ 

คณะผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารเล่มน้ีจะช่วยใหท้่านเพิ่มพนูความรู้เร่ือง ผกัหวานป่า และใชเ้ป็น

แนวทางในการปลูกผกัหวานป่าใหป้ระสบผลสาํเร็จต่อไป 

 

         คณะผูจ้ดัทาํ 



ความหลากหลายของลกัษณะใบ 
ปลายใบ ฐานใบ 

ขนาดใบ รูปร่างใบ 

“การขยายพันธ์ุและการปลูกผกัหวานป่า” 

ข้อมูลทัว่ไป 

ลกัษณะทัว่ไป ผกัหวานป่าเป็นพืชในวงศ ์Opiliaceae มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Melientha suavis Pierre มีถ่ินกาํเนิดอยู่

ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การกระจายพนัธ์ุของผกัหวานป่าในประเทศไทย

พบไดใ้นป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณในทุกภาค 

ลําต้น ผกัหวานป่าจดัเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง มีความสูง 6 -15 เมตร ตน้ในป่า

ท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์สามารถมีลกัษณะเปลาตรงได ้แต่ท่ีพบโดยทัว่ไปมกั

มีลกัษณะเป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก หรือเป็นไมพุ้่ม เน่ืองจากมีการหักก่ิง เพื่อ

กระตุน้ให้เกิดก่ิงและยอดอ่อน เด็ดยอดเพื่อนาํไปประกอบอาหาร สีของลาํตน้

ตน้แก่มีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีนํ้ าตาลอมเทา เปลือกแตกเป็นร่องลึกรูปเหล่ียม ตน้

อ่อนมีเปลือกสีเทาอ่อนมีลายเล็กๆ  

ใบ ขณะเป็นใบอ่อนมีลักษณะ

แคบรีมีปลายแหลม ใบแก่มีสี

เ ขี ย ว เ ข้ม  ห น า  ก ร อ บ  ส่ ว น 

รูปร่างใบ ชนิดของฐานใบและ

ปลายใบ มีความหลากหลายมาก

ดงัภาพ  ขนาดของใบมีตั้งแต่ขนาดเล็กเพียง1 - 2 เซนติเมตร ไปจนถึง 15 เซนติเมตรข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ 

ดอก ผกัหวานมีดอกเป็นช่อแบบแยกแขนง 

ยาวประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ดอกเพศผูแ้ละ

ดอกเพศเมียอยู่แยกตน้กนั ช่อดอกเพศเมีย 

แตกเป็นกระจุก 20 - 50 ช่อ จากปุ่มปมบริเวณ

ลาํต้นและก่ิง พฒันาเป็นช่อดอกและบาน

เต็มท่ีใน 6 สัปดาห์ ดอกพฒันาเป็นผลเล็กๆ 



ใน 8 สัปดาห์ ช่อดอกเพศผู ้แตกกระจดักระจายบนก่ิงและลาํตน้ มีลกัษณะเป็นช่อเด่ียว หรือ  2 - 3  ช่อ จากจุด

เดียวกนั เม่ือช่อดอกพฒันาถึงท่ีสุดประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จะเห่ียวและร่วงไป  

ผล การพฒันาของผลตั้งแต่เร่ิมติดผล ประมาณกลางเดือนมีนาคม จนสุกแก่ ปลายเดือน เมษายน  ใชเ้วลา

ประมาณ 6 - 8  สัปดาห์ ผลแก่จะติดอยูบ่นตน้ประมาณ 2 - 3  สัปดาห์ กลางเดือน พฤษภาคม จะสุกงอมเต็มท่ี

และร่วงหล่น ลกัษณะของผลเป็นผลเด่ียว มีเมล็ดแขง็เมล็ดเดียวอยูภ่ายใน  

เมล็ด เมล็ดผกัหวานท่ีผ่านการขยี้ เอาเน้ือผล

อ อ ก แ ล้ว  มี ลัก ษ ณ ะ รี เ ป็ น รู ป ไ ข่  ข น า ด

ประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกหุ้มสี

ขาวขุ่น กรอบ บาง หุม้ตน้อ่อนอยูภ่ายใน มีจุก

อยูท่างขั้วผล เป็นเมล็ดท่ีมีอายุสั้น หากทาํการ

เก็บรักษาในถุงพลาสติกปิดแน่น เก็บไวใ้น

หอ้งเยน็จะช่วยรักษาชีวติไดน้านกวา่ 10 สัปดาห์ แต่เปอร์เซ็นตก์ารงอกส่วนหน่ึงจะลดลง 

การเกบ็และการจัดการเมลด็ 

การเกบ็เมลด็ การเก็บเมล็ดผกัหวานป่าเพื่อนาํมาใชข้ยายพนัธ์ุนั้นสามารถดาํเนินการ

ไดเ้ม่ือผลเร่ิมแก่ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสีของผลท่ีเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง

โดยทัว่ไปจะอยูร่ะหวา่งปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากตน้

ผกัหวานท่ีใหผ้ลผลิตเมล็ดมกัอยูใ่นป่าลึกห่างไกลการ

คมนาคม หากพบวา่ผลจาํนวนหน่ึงมีสีเหลืองแลว้ แต่

บางส่วนท่ีเหลือยงัมีสีเขียวอยูส่ามารถเก็บไดห้มด 

เน่ืองจากเมล็ดมีการพฒันาเต็มท่ีแลว้ ผลท่ีแก่จดัมีสี

เหลืองเขม้ เม่ือเน้ือผลและเปลือกเร่ิมเละ เปอร์เซ็นตก์าร



งอกของเมล็ดจะเร่ิมลดลง หากดาํเนินการล่าชา้จนผลร่วงหล่นไปแลว้ เมล็ดท่ี

หล่นใตต้น้มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกตํ่า และสูญเสียความมีชีวติในเวลาสั้น 

การจัดการเมลด็ เมล็ดท่ีเก็บมาไดค้วรรีบดาํเนินการแยกผลสีเหลืองออกจากผล

สีเขียว ตอ้งแยกเปลือกและเน้ือผลออกจากเมล็ด การแยกเปลือกสามารถทาํได้

โดยใช้มือ หรือเคร่ืองตีเยื่อออกจากเมล็ด การใช้มือมีข้อควรระวงัคือ เน้ือ

ผกัหวานป่าจะมียางเหนียวซ่ึงมีฤทธ์ิกดัมือทาํให้ระคายเคืองและเป็นแผลได ้

ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกนั การจดัการ

เมล็ดจาํนวนมาก สามารถใชเ้คร่ืองตี

เยื่อซ่ึงใช้ในการแยกเมล็ดไม้ต่างๆ

ออกจากผลแยกเปลือกออกจากเมล็ดผกัหวานไดแ้ต่ตอ้งใช้ดว้ยความ

ระมดัระวงั โดยป่ันดว้ยเวลาสั้นมากเพียง 2 - 3 วินาทีเท่านั้น หากป่ัน

นานเปลือกเมล็ดซ่ึงบางและกรอบจะกะเทาะแตกไดท้าํให้เมล็ดเกิด

ความเสียหาย อยา่งไรก็ตามหากเป็นผลสีเขียวเคร่ืองไม่สามารถตีหรือ

ขยี้เปลือกออกได ้ตอ้งใชมี้ดปอกออกเหมือนปอกผลไม ้

เม่ือแยกเปลือกออกแล้ว

ตอ้งแยกเน้ือผลสีเหลืองท่ีเกาะติด

เมล็ดอยูอ่อกให้หมด โดยขยี้ เมล็ด

ด้ว ย ท ร า ย ห ย า บ ห รื อ ขัด ด้ว ย

ตะแกรงสากๆ ขั้นตอนน้ีสําคัญ

มากหากไม่เอาเน้ือผลออกจะเป็น

ตวัล่อแมลงศตัรูเช่นหนอนแมลงวนักินผลไมเ้ขา้มากินเน้ือผลและเจาะกินเมล็ดให้เสียหาย เม่ือไดเ้มล็ดท่ีสะอาด

แลว้รายเมล็ดบางๆ ในภาชนะโปร่ง เช่น ตะแกรง กระดง้ ฯลฯ ผึ่งลม 2 - 3 วนั ให้ผิวเมล็ดแห้ง ก่อนนาํไปเพาะ

ทนัที หากจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาเมล็ดไว ้ใหบ้รรจุในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นใส่ตูเ้ยน็ช่องผกั อยา่งไรก็ตาม

ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 1 เดือน 



5 ปี 5 ปี 

ดินไม่ดี ดินดี 

การปลูกผกัหวานป่า 

การเลือกพื้นที่ปลูก    ควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีดินดี     ไม่มี

นํ้ าท่วมขัง ดินดีท่ีเหมาะกับการปลูกผกัหวานป่า ก็

เหมือนกบัพืชทัว่ไปคือเป็นดินร่วนปนทราย ระบาย

นํ้าดี เช่นดินท่ี ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบา้นหมอจงัหวดั

สระบุรี ถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีดีเหมาะกบัการปลูกผกัหวาน

ป่าอย่างมาก มักมีความเข้าใจผิดอยู่ เสมอว่าต้น

ผกัหวานป่าชอบดินลูกรัง เน่ืองจากตามธรรมชาติมกั

พบในป่าโคกท่ีมีดินเป็นดินลูกรัง ดินดาน ดินกรวด 

แท้ท่ีจริงแล้วหากปลูกในดินลูกรังหรือดินท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ตํ่า ผกัหวานจะโตช้ามาก หากปลูกใน

พื้นท่ีเหมาะสมเพียง 3 ปี ก็โตพอท่ีจะเก็บยอดไดแ้ล้ว 

นอกจากน้ีผกัหวานป่ายงัชอบพื้นท่ีใตร่้มเงาของไมอ่ื้น 

สามารถเติบโตไดเ้องแต่บางคร้ังพบวา่มีรากเป็นกาฝาก

เกาะอาศยัพืชอ่ืน จึงสามารถปลูกแทรกตามสวนกลว้ย 

สวนลาํไย มะขามเทศ ได้ หากปลูกกลางแจ้งจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพรางแสง 

 ข้ันตอนการปลูก ถือวา่เป็นส่วนสําคญัท่ีมีผลต่อการรอดตายและการเติบโตของตน้ผกัหวานป่า ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ

ไมภ้าคเหนือไดด้าํเนินการทดลองปลูกหลายวิธีตามลกัษณะของตน้กลา้ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ปลูก

ดว้ยกลา้เปลือยรากไดแ้ก่ กลา้จากเมล็ดงอก และเหงา้อายุ 1 ปี กลุ่มท่ี 2 ปลูกเป็นกลา้ถุง ไดแ้ก่ กลา้ถุง อายุ 1 ปี 

และกลา้ท่ีเกิดจากก่ิงปักชาํ ซ่ึงกลา้แต่ละลกัษณะมีวิธีการเตรียมกลา้ การปลูก การดูแล และขอ้ดีขอ้เสียแตกต่าง

กนั ซ่ึงจะขอกล่าวแยกในรายละเอียดของกลา้แต่ละลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1 ปลูกด้วยกล้าเปลือยราก กลุ่มน้ีมีจุดเร่ิมตน้เหมือนกนัคือ

เร่ิมจากการเพาะเมล็ดให้งอก จากนั้นนาํกลา้ท่ีงอกไปปลูกท่ีอายุ

ต่างกนัไดแ้ก่ ไปปลูกลงพื้นท่ีเลย หรือปลูกลงพื้นท่ี 1 ปีแลว้ขุดทาํ

เป็นเหงา้ยา้ยไปปลูกท่ีอ่ืนอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงวธีิการเพาะเมล็ดทาํดงัน้ี 

การเตรียมเมลด็ก่อนเพาะ นาํเมล็ดท่ีผา่นการผึ่งลม 2 - 3 วนั มาเพาะ โดยบ่มเมล็ดในกระสอบป่านชุบนํ้ า เก็บใน



ท่ีร่มและรดนํ้ าทุกวนั  ประมาณ 3 วนั เมล็ดบางส่วนจะเร่ิมปริทางดา้นตรงขา้ม

กบัขั้วผล  นาํเมล็ดท่ีปริไปเพาะลงแปลงท่ีเตรียมไวห้รือลงถุงเพาะชาํในกรณีท่ีจะ

ปลูกโดยใชก้ลา้ถุง การเพาะเมล็ดทาํโดยหนัจุกข้ึนดา้นบนและกดเมล็ดลงทราย 

เพราะปลายรากจะแทงออกจากเปลือกตรงรอยปริและจะไดร้ากตรงสะดวกต่อ

การปลูกในภายหลงั เพาะเสร็จแลว้กลบดว้ยทรายบางๆ ให้ร่มดว้ยตาข่ายพราง

แสง รดนํ้ าทุกวนั เมล็ดท่ีบ่มไวจ้ะทยอยปริไปเร่ือยๆประมาณ 1 สัปดาห์ เมล็ดท่ี

ไม่ปริหลงัจากน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นเมล็ดเสีย อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งบ่มเมล็ดก่อนเพาะก็ได ้สามารถนาํเมล็ดท่ีผ่านการผึ่งลมมาเพาะลง

แปลง ลงถุงเพาะชาํ หรือปลูกในพื้นท่ีโดยตรง เมล็ดก็งอกไดต้ามปกติ แต่การบ่ม

เมล็ดก่อนมีข้อดีมากกว่าคือ เมล็ดท่ีเพาะพร้อมๆกันจะมีพฒันาการของราก

ใกลเ้คียงกนั เม่ือถึงเวลายา้ยปลูกก็สามารถทาํไดพ้ร้อมกนัเป็นชุดๆ แต่หากเพาะ

เมล็ดลงแปลงเพาะโดยตรง เมล็ดท่ีมีรากยาวพร้อมปลูกจะอยูก่ระจดักระจายไป

ทัว่แปลง จาํเป็นตอ้งคุย้หาไปทัว่ๆ ซ่ึงอาจไปกระทบกระเทือนต่อตน้ท่ีมีรากสั้น

หรือตน้ท่ีกาํลงัจะงอกได ้นอกจากน้ีการท่ีไม่นิยมปลูกเมล็ดในพื้นท่ีโดยตรง ก็

เพื่อกาํจดัเมล็ดท่ีไม่งอกออกไปเสียก่อน จะได้ไม่เสียพื้นท่ีเปล่า และเพาะลง

แปลงก่อน เพื่อใหต้น้กลา้เติบโตสมํ่าเสมอยิง่ข้ึน  

การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะท่ีเหมาะต่อการเพาะเมล็ดผกัหวานป่าควรใช้

วสัดุท่ีเป็นทรายหยาบลว้นอาจบรรจุทรายลงในตะกร้าพลาสติกท่ีมีความลึกอยา่ง

นอ้ย 10 เซนติเมตร หรือเตรียมแปลงถาวรก่อดว้ยอิฐบล็อก ขนาดกวา้งยาวตาม

ตอ้งการ บรรจุทรายหยาบใหเ้ตม็แปลงเสมอขอบดา้นบน ราดยาฆ่าเช้ือราและรด

นํ้าใหชุ่้มก่อนนาํเมล็ดผกัหวานมาเพาะ 

การปลูกด้วยกล้าจากเมลด็งอก  

หลงัจากการเพาะเมล็ดลงแปลงประมาณ 7 วนั เมล็ดผกัหวานป่าจะแทง

รากออกมายาวประมาณ 1 - 2 น้ิว ซ่ึงเป็นความยาวรากท่ีพร้อมยา้ยปลูก ใชมื้อขุด

คุย้ทรายเบาๆ เพื่อเอาเมล็ดงอกข้ึนมาใส่ในภาชนะบรรจุนํ้ าพอท่วมเมล็ด ทาํคร้ัง

ละพอประมาณอยา่มากเกินไปเพราะอาจทาํใหร้ากชํ้า นาํเมล็ดท่ีงอกไปปลูกลงรูท่ี

แทงไว ้ 



หลงัจากเพาะเมล็ดแล้ว ระหว่างรอให้เมล็ดงอกก็

เตรียมพื้นท่ีปลูก โดยปักหลกัหมายจุดไว ้การปลูกเป็นแถว

เป็นแนวช่วยใหง่้ายต่อการจดัการในภายหลงั เช่นตรวจสอบ

การรอดตาย การปลูกซ่อม และการกาํจดัวชัพืช  

การปลูกด้วยกล้าจากเมล็ดงอกและการปลูกด้วย

เหงา้จะไม่ขดุเป็นหลุมแต่ใชว้ิธีแยงรากลงในรู  เตรียมรูปลูก

โดยใชเ้หล็กขนาด 2 - 3 หุน ความยาว 50 - 70 เซนติเมตร ท่ี

เส้ียมปลายใหแ้หลมแทงลงดินใหลึ้กท่ีสุดเท่าท่ีจะแทงได ้ทาํ

เป็นรูเล็กๆไวส้ําหรับแยงรากผกัหวานลงไป โดยทัว่ไปก็จะดาํเนินการไปพร้อมๆกนั คือคนหน่ึงแทงรูอีกคน

หน่ึงแยงรากผกัหวานลงไป เม่ือแยงเสร็จเมล็ดผกัหวานจะคา้งอยูท่ี่ปากรูพอดี กดเมล็ดให้จมลงเหลือโผล่พน้ดิน

ประมาณคร่ึงเมล็ด  

ถึงแมจ้ะพบว่าการปลูกด้วยเมล็ดงอกน้ีให้ผลดีท่ีสุด แต่มีขอ้จาํกดัอยู่อย่างหน่ึงคือ จะทาํได้สะดวกก็

ต่อเม่ือรากยาวไม่เกิน 3 น้ิว หากรากยาวกวา่นั้นจะแทงลงรูยากและหกัง่าย ช่วงฤดูปลูกดว้ยวิธีน้ีจึงสั้น เพียง 1 - 2 

สัปดาห์ หลงัการเพาะ หรือประมาณ 1 เดือน หลงัเมล็ดแก่ หากชา้กวา่น้ี รากท่ีเพาะจะยาวเกินไป จึงตอ้งหาวิธีอ่ืน

มาช่วยเช่นการปลูกดว้ยเหงา้ และกลา้ถุง 

การปลูกผกัหวานด้วยเหง้า 

 เหงา้ในท่ีน้ีหมายถึงส่วนของกลา้ไมอ้ายปุระมาณ 1 - 2 ปี ท่ีถูกตดัแต่งบริเวณลาํตน้และรากแขนง

ออกไป เหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นรากแกว้ตั้งแต่เหนือคอราก 2 - 3 เซนติเมตร ลงมาประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร มี

ไมป่้าอ่ืนๆบางชนิดท่ีนิยมปลูกโดยใชเ้หงา้ เช่นไมส้ักซ่ึงเป็นไมเ้ศรษฐกิจและมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย 

สาํหรับไมส้ักการปลูกดว้ยเหงา้มีขอ้ดีคือ สะดวกในการขนส่งปริมาณมาก ง่ายต่อการเขา้ถึงพื้นท่ีปลูกในถ่ิน

ทุรกนัดาร นอกจากน้ีการปลูกดว้ยเหงา้ยงัทาํไดง่้ายและเติบโตดีกวา่การปลูกดว้ยกลา้ถุงอีกดว้ย 

  วธีิการปลูกผกัหวานป่าดว้ยเหงา้ทาํโดยขดุผกัหวานป่าท่ีปลูกไวอ้าย ุ 1 ปี ตดัเอาตน้และรากแขนงออก 

เตรียมพื้นท่ีปลูกเช่นเดียวกบัการปลูกดว้ยเมล็ดงอก แทงเหล็กทาํรูใหลึ้กใกลเ้คียงกบัความยาวเหงา้ แยงเหงา้ลงรู

โดยเอาดา้นท่ีเป็นรากลงก่อน ใชเ้หลก็แทงรอบๆใหดิ้นกลบัมาชิดเหงา้ รดนํ้าใหชุ่้ม  สาํหรับผกัหวานป่าการปลูก 



10 วนั 3 เดือน 1 ปี 

ดว้ยเหงา้ถึงแมจ้ะทาํได ้ แต่พบวา่การเติบโตชา้กวา่

การปลูกดว้ยกลา้จากเมล็ดงอกอยา่งเห็นไดช้ดั 

จาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการดูแลใหต้น้ท่ีปลูก

จากเหงา้มีการเติบโตดีข้ึน หากสามารถปลูก

ผกัหวานดว้ยเหงา้แลว้เติบโตดีจะช่วยแกปั้ญหาใน

เร่ืองการมีเมล็ดมากเกินความตอ้งการแต่เมล็ดมีอายสุั้นไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ ตอ้งปลูกใหเ้ป็นกลา้ไวก่้อน เม่ือมี

ความตอ้งการหรือพร้อมปลูกในภายหลงัจึงขดุไปปลูกในรูปของเหงา้ 

กลุ่มที ่2 การปลูกด้วยกล้าถุง 

กลา้ถุงผกัหวานป่าพบวา่มีการเตรียมแตกต่างจากกลา้ไมป่้าทัว่ไป คือเตรียมในถุงพลาสติกยาวท่ีใชเ้พาะ

กลา้ยางพารา เพราะมีความเช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่การปลูกผกัหวานป่าจะใหร้อดตายตอ้งหา้มไม่ไหร้ากขาดหรือ

กระทบกระเทือนโดยเด็ดขาด ในบางคร้ังถึงกบัลงทุนเพาะกลา้ในกระบอกไม่ไผแ่ลว้ปลูกไปทั้งกระบอกใหไ้ม้

ไผย่อ่ยสลายไปภายหลงัโดยรากไม่กระทบกระเทือน แต่คงปลูกลาํบากไม่นอ้ยทีเดียว 

การปลูกผกัหวานป่าจากกลา้ถุงของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุไมภ้าคเหนือ แบ่งกลา้ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือกลา้เพาะ

จากเมล็ดท่ีเพาะในถุงยางพารา และกลา้จากก่ิงปักชาํซ่ึงเล้ียงในถุงเล็กขนาด 2 X 6 น้ิว วธีิการปลูกหลงัจากเลือก

จุดปลูก และปักหลกัแลว้ ทาํโดยขดุหลุมลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ค่อย ๆ ใชมี้ดกรีดขา้งถุง แกะถุงออก 

 ปี       



ระวงัไม่ใหร้ากขาด เกล่ียดินท่ีมีส่วนผสมของ หนา้ดิน:ข้ีเถา้แกลบ:แกลบดิบ อตัราส่วน 3:1:1 แทนดินเดิม ลง

กลบจนเตม็หลุมใชเ้ทา้เหยยีบดินใหแ้น่น ก่อนรดนํ้าใหชุ่้ม  

 ถึงแมจ้ะพบวา่มีกลา้ผกัหวานขายในรูปกลา้ถุงอยูโ่ดยทัว่ไป แต่เม่ือนาํมาทดลองปลูกเทียบกบัการปลูก

วธีิอ่ืนๆ พบวา่กลา้ถุงจากเมล็ดเติบโตชา้ใกลเ้คียงกบัการปลูกจากเหงา้ แต่ชา้กวา่กลา้ถุงท่ีมาจากก่ิงปักชาํ แต่

ทั้งหมดน้ีโตชา้กวา่ท่ีปลูกจากกลา้เมล็ดงอก 

 

 

 

 

 

 จากการท่ีก่ิงปักชาํท่ีตดัขาดออกมาจาก

ตน้แลว้สามารถชกันาํใหเ้กิดรากได ้ (ดงัจะแสดง

รายละเอียดในหวัขอ้การขยายพนัธ์ุดว้ยการปักชาํ) 

แสดงวา่ในขณะปลูกหากมีรากกระทบกระเทือน

หรือขาดหายบา้งก็ไม่ใช่สาเหตุหลกัท่ีทาํใหก้ลา้

ผกัหวานป่าตายได ้ มีหลายคร้ังท่ีพบวา่เม่ือรากเก่าขาดไปรากใหม่ก็พฒันาข้ึนมาแทนท่ีได ้ แต่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ี

สาเหตุการตายของกลา้ผกัหวานป่าส่วนใหญ่เกิดจากการดูแลแปลงปลูกท่ีไม่ถูกตอ้งมากกวา่ 

การดูแลแปลงปลูกผกัหวานป่า 

การรดนํา้ เม่ือปลูกพืชชนิดใด ๆ  ก็ตาม ส่ิงแรกท่ีผูป้ลูกนึกถึงเก่ียวกบัการดูแลคือการรดนํ้า แต่สาํหรับผกัหวาน

ป่าวธีิการใหน้ํ้าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งระมดัระวงั แยกตามวธีิการปลูก ถา้ปลูกดว้ยเมล็ดงอก ซ่ึงตรงกบัฤดูฝน ดินขณะ

ปลูกค่อนขา้งเปียก หากดินแหง้จะแทงเหล็กไม่ลง ดงันั้นเม่ือปลูกเสร็จไม่มีความจาํเป็นตอ้งรดนํ้าเลย การรดนํ้า

อาย ุ4 ปี 

เมลด็งอก เหง้า 

เมลด็งอก 

กล้าปักชํา กล้าถุง 



หอยทาก ตัก๊แตน รังมดแดง 

ในฤดูฝนอาจเป็นผลเสียดว้ยซํ้ าไป เพราะปลายรากอ่อนๆจะเน่าไดง่้ายมากถา้ดินแฉะ สาํหรับวธีิการปลูกดว้ย

เหงา้และกลา้ถุง การปลูกในระยะแรกหากไม่มีฝนตอ้งใหน้ํ้าเพื่อป้องกนัการเห่ียวเฉา แต่ถา้ฝนตกชุกหรือให้นํ้า

ทุกวนัแลว้พบวา่กลา้ผกัหวานท่ีปลูกแสดงอาการเฉา ให้สันนิษฐานวา่นํ้ามากเกินไป ทดลองเหยยีบดินรอบๆ ตน้

ดู จะพบวา่ดินเละและอมนํ้า หากไม่รีบแกไ้ขรากจะเน่าและตายในท่ีสุด วธีิแกไ้ขใหท้าํโดยนาํดินแหง้มาทบัดินท่ี

แฉะเหยยีบอดัเพื่อใหน้ํ้าส่วนเกินถูกซบัออกมา และป้องกนัไม่ใหน้ํ้าท่วมขงัอีกก็ช่วยได ้ ปริมาณนํ้าท่ีนอ้ยเกินไป

ก็เป็นสาเหตุการตายเช่นกนั การรดนํ้าสัปดาห์ละ 2 คร้ังในฤดูแลง้ก็เพียงพอต่อความตอ้งการของผกัหวานป่า 

การใส่ปุ๋ย อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ลา้ผกัหวานตายคือการใส่

ปุ๋ย จนมีความเช่ือผิดๆวา่การปลูกผกัหวานป่าหา้มใส่ปุ๋ย 

ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ผกัหวานป่าก็เหมือนพืชชนิดอ่ืนท่ีตอ้งการ

ธาตุอาหารในการเติบโต แต่การใส่ปุ๋ยในปริมาณมาก

เกินไป ยอ่มทาํใหพ้ืชทุกชนิดตาย ไม่เฉพาะแต่ผกัหวานป่า

เท่านั้น เทคนิคการใส่ปุ๋ยผกัหวานป่าใหเ้ห็นผลชดัเจน

พบวา่ควรใส่ในช่วงท่ีผกัหวานกาํลงัผลิยอดใหม่ ผกัหวาน

ป่าจะดูดธาตุอาหารไปบาํรุงยอดนั้น ใหพ้ฒันาเป็นก่ิงและ

ใบท่ีมีขนาดใหญ่และแขง็แรง แต่ถา้ใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีใบมีการพฒันาเป็นใบแก่แลว้จะไม่เห็นการตอบสนองแต่

อยา่งใด และท่ีตอ้งจาํใหข้ึ้นใจคือใส่นอ้ยๆ ไม่เกิน 1 ชอ้นโตะ๊ต่อนํ้า 1 บวั รดใหชุ่้ม ถา้ใส่มากเกินไปจะสังเกตได้

วา่ยอดจะเห่ียว 

การพรวนดินและกาํจัดวชัพชื จากความจริงท่ีพบวา่รากผกัหวานงอกใหม่ได ้ ดงันั้นการพรวนดินและกาํจดั

วชัพืชจึงสามารถใชจ้อบ เสียม พรวนดินให้ร่วนซุยไดต้ามปกติ แต่การพรวนดินอาจก่อปัญหา หากมีฝนตกชุก

จนดินท่ีพรวนอุม้นํ้ามากจนอ่ิมตวัเป็นแอ่งโคลน รากผกัหวานป่าก็จะเน่าไดง่้ายเท่านั้นเอง 

การกาํจัดศัตรูพชื ผกัหวานป่าสามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพธรรมชาติค่อนขา้งลาํบาก เพราะมีแมลงศตัรูรบกวน

ตั้งแต่ยงัไม่งอกจากเมลด็ ผลสุกท่ีหล่นจากตน้เป็นอาหารของสัตวป่์า เม่ือสัตวป่์าถ่ายออกมาเมล็ดจะยงัอยูแ่ละได้

ปุ๋ยจากมูลสัตวช่์วยใหเ้ติบโตได ้ สัตวป่์าจึงไม่ถือวา่เป็นศตัรู นอกจากเป็นอาหารของสัตวป่์าแลว้ยงัมีหนอน

ใส่ปุ๋ยมากไปยอดเห่ียว 



แมลงวนัผลไม ้ ท่ีชอบกินเน้ือผลและชอนไชไปถึงเน้ือเมล็ดดว้ย ทาํใหไ้ม่สามารถงอกได ้ ส่วนเมล็ดท่ีเหลือรอด

และงอกออกมาไดแ้ลว้ ยงัมีศตัรูท่ีสาํคญัคือหอยทากท่ีกดักินตน้อ่อนรวมถึงรากอ่อน ตอ้งล่อดว้ยเหยือ่พิษ ศตัรู

ในช่วงการเจริญเติบโต จะเป็นหนอนกาแฟเจาะลาํตน้ อาการท่ีแสดงออกคือใบผกัหวานท่ีอยูเ่หนือรอยเจาะข้ึน

ไปจะเห่ียว เม่ือหกัลาํตน้ดูจะพบหนอนอยูก่ลางลาํตน้ หนอนชนิดน้ีไม่ทาํใหถึ้งตายแต่ทาํใหต้น้หกั มีหนอนอีก

ชนิดหน่ึงเจาะยอดอ่อน พบระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ขณะท่ีการแตกยอดอ่อนตามธรรมชาติยงัไม่มี การ

เร่งใหย้อดออกก่อนฤดูในเดือนน้ีจึงไม่ประสบผลสาํเร็จ เพราะจะโดนหนอนเจาะยอดหมด หนอนมว้นใบเป็น

ศตัรูอีกตวัหน่ึงท่ีก่อปัญหา หนอนชนิดน้ีจะไม่กินใบแต่จะชกัใยดึงเอาใบมาสร้างรังและห่อตวัไว ้ ทาํใหล้ดพื้นท่ี

ในการสังเคราะห์แสง เช่นเดียวกบัตัก๊แตนท่ีกินใบเป็นอาหาร มดแดงอาศยัใบไมส้ร้างรัง รวมทั้งใบผกัหวานป่า

ดว้ย เม่ือสร้างรังเสร็จเยีย่วมดแดงมีฤทธ์ิเป็นกรด กดัใบจนไหมก้รอบ นอกจากน้ีมดแดงยงักดัดอกและเยีย่วใส่

ดอกจนไหมท้าํใหไ้ม่ติดผล อยา่งไรก็ตามการกาํจดัแมลงศตัรูเหล่าน้ี ไม่ควรใชส้ารเคมี เพราะจะทาํใหย้อด

ผกัหวานมีสารพิษปนเป้ือน ถา้พบสามารถกาํจดัดว้ยมือได ้เพราะไม่พบวา่การระบาดรุนแรง  

การคลุมโคนต้น เพื่อช่วยให้ดินชุ่มในฤดูแลง้ การคลุมโคนตน้ดว้ยเศษไมใ้บหญา้ หรือฟางขา้ว ช่วยลดระยะการ

ใหน้ํ้าในฤดูแลง้ เม่ือเศษพืชยอ่ยสลายจะเพิ่มธาตุอาหารและจุลินทรีในดินอีกทางหน่ึง 

การพรางแสง ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ผกัหวานป่าเป็นพืชตอ้งการร่มเงาของไมอ่ื้น หากปลูกในท่ีโล่งแจง้ การพรางแสง

ประมาณ 50 เปอร์เซ็นตด์ว้ยตาข่ายเป็นเร่ืองจาํเป็นในระยะ 2 - 3 ปีแรก ของการปลูก เม่ือผกัหวานโตพอแลว้ก็ไม่

จาํเป็นอีกต่อไป 

การปลูกพชืพีเ่ลีย้ง เน่ืองจากผกัหวานป่าตอ้งการร่มเงาในช่วงแรกของการเติบโต และรากผกัหวานป่าอาจใช้

ประโยชน์จากการเป็นกาฝากพืชขา้งเคียง จึงนิยมปลูกพืชพี่เล้ียงใหผ้กัหวานป่าเม่ือเร่ิมปลูก เช่นท่ีจงัหวดั

สกลนครใชก้ลา้ลาํไย บางแห่งใชถ้ัว่เขียว ถัว่เหลือง ตน้แค ตน้มะขามเทศ สถานีวนวฒันวจิยัแม่หวด ทดลองใช้

ผกัเป็ดแดง พบวา่มีส่วนช่วยใหก้ลา้ผกัหวานเติบโตดีข้ึน อยา่งไรก็ตามผกัหวานป่าสามารถมีชีวติรอดและเติบโต

ไดโ้ดยไม่มีพืชพี่เล้ียง 



ตอนก่ิง สกดัราก 

การตัดแต่งกิง่ เพื่อกระตุน้ใหแ้ตกยอดใหม่ การตดัยอดและรูดใบเป็นวธีิท่ีนิยมทาํกนัโดยทัว่ไป นอกจากน้ีการ

ตดัแต่งก่ิงจะช่วยสร้างทรงพุ่มใหมี้ก่ิงดก ตน้เต้ีย และง่ายต่อการเก็บยอด อาจจะมีวธีิดูแลอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเพิ่ม

ผลผลิตยอด เช่นการเร่งดว้ยฮอร์โมน ซ่ึงตอ้งทาํการศึกษาวจิยักนัต่อไปถึงชนิด ความเขม้ขน้ และวธีิการใชท่ี้

เหมาะสม 

การขยายพันธ์ุด้วยวธีิไม่อาศัยเพศ 

ถึงแมว้า่วธีิการขยายพนัธ์ุผกัหวานป่าท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดในปัจจุบนัคือ วธีิการเพาะเมล็ด และการปลูก

ผกัหวานป่าในปัจจุบนัเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์ ไดจ้ากการปลูกดว้ยเมล็ด แต่การขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ดก็มีปัญหา

เพราะเมล็ดค่อนขา้งหายาก เน่ืองจากจาํนวนตน้ท่ีผลิตเมล็ดมีจาํนวนนอ้ย ตน้ผกัหวานส่วนใหญ่ถูกตดัเพื่อเก็บ

ยอดจนแทบไม่เหลือตน้ใหญ่ท่ีออกผลได ้ และตน้ท่ีเหลือส่วนหน่ึงยงัเป็นตน้ตวัผูอี้กดว้ย ดอกอ่อนและผลอ่อน

นิยมนาํมาเป็นอาหารทาํใหจ้าํนวนผลท่ีจะเหลือเป็นผลแก่ลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่เมล็ดผกัหวานมีอายกุารเก็บ

สั้นมาก ระยะเวลาในการเพาะปลูกจึงจาํกดัอยูท่ี่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น  

 การขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิไม่อาศยัเพศจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะแกปั้ญหาได ้ ถึงแมจ้ะมีรายงานการ

ขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิอ่ืน ๆ บา้ง เช่น การตอน การตดัชาํราก และการสกดัราก แต่พบวา่มีเปอร์เซ็นตก์ารออกรากตํ่า

มาก และใชเ้วลานานไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน จึงจะออกราก รวมทั้งจาํนวนก่ิงท่ีไดน้อ้ย เน่ืองจากตน้แม่พนัธ์ุหายาก 

การขยายพนัธ์ุดว้ยการปักชาํผกัหวานป่าดว้ยก่ิง เป็นวธีิท่ีง่ายกวา่ ใชข้นาดก่ิงเล็กกวา่ การตอนก่ิงและสกดัราก ใน

ปริมาณตน้ท่ีจาํกดัการปักชาํจะสามารถผลิตจาํนวนตน้กลา้ไดม้ากกวา่  

 

 

 

 

 

การปักชาํมีประโยชน์ทาํใหก้ารผลิตกลา้ง่ายข้ึน และไดป้ริมาณมากข้ึนในเวลาอนัรวดเร็ว และไม่จาํกดั

เวลาเฉพาะช่วงท่ีมีเมล็ด การปลูกผกัหวานป่าจะทาํไดง่้ายข้ึน และเพิ่มพื้นท่ีปลูกไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถส่งเสริม



ผกัหวานยอดเหลอืง 

เป็นพืชเศรษฐกิจได ้ เพิ่มช่วงเวลาในการปลูกไดน้านข้ึน การขยายพนัธ์ุวธีิน้ีสามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีปลูกง่าย 

โตเร็ว มียอดดก และรสชาติดี มาใชใ้นการปลูก 

การขยายพันธ์ุด้วยการปักชํา 

 ในการขยายพนัธ์ุดว้ยการปักชาํผกัหวานป่า ก็เช่นเดียวกบัพืชอ่ืนๆ ความสาํเร็จจะประเมินจากการแตก

รากของก่ิงปักชาํ ความสาํเร็จของการปักชาํข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัๆ 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัเก่ียวกบัตน้แม่ 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อก่ิงปักชาํ 
3. ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งขณะท่ีดูแลตน้แม่และขณะปักชาํ 

ปัจจัยเกีย่วกบัต้นแม่ ท่ีอาจมีผลต่อความสาํเร็จของการปักชาํ ไดแ้ก่ อายก่ิุง สายพนัธ์ุ และชนิดของก่ิง พบวา่ 

ผกัหวานป่าสามารถเก็บก่ิงมาปักชาํไดต้ั้งแต่อาย ุ1 ปี จนถึงก่ิงท่ีเก็บจากป่า อายมุากกวา่ 10 ปี แต่ตน้ท่ีมีอายมุาก

ข้ึนความสามารถในการแตกรากของก่ิงปักชาํจะลดลง ก่ิงท่ีเก็บจากตน้แม่คนละตน้ถึงแมว้า่จะมีอายเุท่ากนั 

เปอร์เซ็นตก์ารแตกรากต่างกนัดว้ย  ก่ิงเพสลาดท่ีมีใบติดดีกวา่ก่ิงแก่สีนํ้าตาล 

การคัดเลอืกต้นพนัธ์ุ การท่ีเราสามารถคดัเลือกตน้พนัธ์ุตามท่ี

ตอ้งการได ้ เป็นขอ้ไดเ้ปรียบของการขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยั

เพศต่อการขยายพนัธ์ุโดยใชเ้มล็ด ตน้พนัธ์ุท่ีจะคดัเลือกสําหรับ

มาปักชาํผกัหวานป่า ตอ้งคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์คือใชย้อด

มาประกอบอาหาร การมียอดดก แตกยอดไดห้ลายรอบต่อปี 

ควรจะเป็นขอ้พิจารณาหน่ึงท่ีนาํมาใชค้ดัเลือก ในบางทอ้งถ่ิน

นิยมรับประทานผกัหวานยอดเหลือง มากกวา่ยอดเขียว 

เพราะวา่มีรสชาติหวานหอมกวา่ การพิจารณาเลือกตน้ยอด

เหลืองมาขยายพนัธ์ุก็จะไดร้าคาดีกวา่ตน้ยอดเขียว ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ความสามารถในการแตกรากของแต่ละตน้

ไม่เท่ากนั การปักชาํก่ิงโดยการแยกตน้ขณะปักชาํ จะทาํใหรู้้ความสามารถในการแตกรากของก่ิงแม่พนัธ์ุนั้นๆ 

ในภายหลงัก็ใชเ้ป็นขอ้กาํหนดในการเลือกตน้พนัธ์ุไดด้ว้ย ตน้ตอท่ีแก่ข้ึนก่ิงปักชาํก็แตกรากไดน้อ้ยลง ดงันั้น 

อายตุน้พนัธ์ุท่ีนอ้ยกวา่จะดีกวา่ตน้พนัธ์ุท่ีแก่ 

 การเลอืกกิง่ ก่ิงท่ีมีใบติดและมีเปลือกสีเขียว ดีกวา่ก่ิงสีนํ้าตาลท่ีใบร่วงแลว้ ส่วนของก่ิงบริเวณปลายยอด และ

ส่วนท่ีอยูถ่ดัมาไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามฤดูกาลท่ีเหมาะสม คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน



กนัยายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน เป็นตวักาํหนดอายก่ิุงโดยอตัโนมติั คือเป็นก่ิงเพสลาด ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ส่วน

ของก่ิงไม่วา่จะเป็นส่วนโคนหรือส่วนปลายก็สามารถแตกรากไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ดี พบวา่ก่ิงท่ีอ่อนเกินไป เช่น

ก่ิงท่ีเก็บเดือนมีนาคม-เมษายน และก่ิงท่ีแก่เกินไป เช่นก่ิงท่ีเก็บเดือนตุลาคม 

ไม่สามารถปักชาํได ้ อยา่งไรก็ตามความไม่สาํเร็จของการปักชาํในช่วง

ดงักล่าวอาจไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัเร่ืองอายก่ิุงเพยีงอยา่งเดียว มีแนวโนม้วา่

อาจจะเป็นปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพอากาศท่ีหนาวจดัและ

ร้อนจดัในช่วงเวลานั้นก็ได ้ 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติต่อกิง่ปักชํา การปฏิบติัต่อก่ิงมีเป้าหมายท่ีสาํคญั

เพื่อรักษาใหก่ิ้งปักชาํมีชีวติรอดก่อนท่ีจะปักลงวสัดุชาํ และมีศกัยภาพพอจะ

สร้างรากใหม่ไดโ้ดยไม่ตายไปเสียก่อน ในพืชทัว่ๆ ไป ทาํโดยเลือกก่ิงท่ี

เหมาะสม ตดัก่ิงในขณะท่ีอากาศเยน็ เช่นตอนเชา้ตรู่หรือหลงัฝนตก ดูแลก่ิง

ท่ีตดัแลว้ไม่ใหเ้ห่ียวเฉา เช่น แช่นํ้า ครอบถุง ห่อหนงัสือพิมพ ์เก็บในร่ม ชุบ

ฮอร์โมน ใส่ยากนัเช้ือรา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม พืชแต่ละชนิดก็มีวธีิการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ

สรีระของพืชนั้นๆ  

การเตรียมกิง่ปักชํา ทาํการตดัก่ิงชาํซ่ึงใชไ้ดท้ั้งส่วนท่ีเป็นปลายก่ิงและถดัลงมา ตดัแต่งใหมี้ความยาวประมาณ 15 - 20

เซนติเมตร มีใบติด 2  – 4 คู่ ก่ิงท่ีตดัยาวแตกรากดีกวา่ก่ิงท่ีตดัสั้น ไม่มีความจาํเป็นตอ้งตดัใบออกคร่ึงใบเพราะใบผกัหวาน

ป่าไม่เห่ียวเฉาง่าย การเหลือใบไวเ้ตม็ใบช่วยใหก่ิ้งปักชาํแตกรากไดดี้กวา่อีกดว้ย เหลือโคนก่ิงใหมี้ส่วนสาํหรับปักลงใน

วสัดุปักชาํประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ระหวา่งการตดัแต่งก่ิง แช่ก่ิงปักชาํในนํ้าเพื่อรักษาความสดของก่ิงตลอดเวลา ไม่ควรมดั

ก่ิงรวมกนัเป็นมดั  ๆเพราะใบผกัหวานกรอบ แตก และชํ้าง่าย การแช่ในฮอร์โมน IBA ท่ีความเขม้ขน้ 100  -  200 ppm  นาน 20 

นาที ช่วยใหก่ิ้งปักชาํแตกรากไดดี้ข้ึน แต่ถา้ไม่ใชฮ้อร์โมนเลยก็แตกรากได ้



ปัจจัยเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม ท่ีจะมีผลต่อการแตกรากของพืชชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ความช้ืน อุณหภูมิ แสง วสัดุปักชาํ 

และการดูแล การท่ีจะปักชาํใหป้ระสบผลสาํเร็จตอ้งควบคุมสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

ของพืชแต่ละชนิด ความช้ืนมีความสาํคญัทั้งความช้ืนท่ีอยูใ่นวสัดุชาํ ความช้ืนของอากาศรอบก่ิงปักชาํ ซ่ึง

ควบคุมไดโ้ดยการสร้างกระโจม

พลาสติก และความช้ืนของ

อากาศโดยรอบ ความช้ืนท่ี

เหมาะสมควรสูงกวา่ 90 

เปอร์เซ็นต ์ ในขณะเดียวกนัตอ้ง

ควบคุมอุณหภูมิใหต้ํ่ากวา่ 30 ๐C 
ซ่ึงทาํไดด้ว้ยการพรางแสงหรือตั้งกระโจมไวใ้ตร่้มเงาไม ้ อยา่งไรก็ตามขณะปักชาํ แสงก็มีอิทธิพลต่อการแตก

ราก จึงตอ้งใหก่ิ้งปักชาํไดรั้บแสงบา้ง การลดอุณหภูมิโดยพรางแสงทึบเกินไปจะมีผลทางลบต่อการแตกรากของ

ก่ิงปักชาํ นอกจากการดูแลเพื่อควบคุมสภาพแวดลอ้มดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งดูแลสภาพของก่ิงปักชาํ เพื่อกาํจดั

แมลงศตัรูและเก็บก่ิงท่ีเน่าเพื่อป้องกนัการระบาดของเช้ือโรคดว้ย 

สภาพแวดล้อมในการปักชํา  ก่ิงปักชาํท่ีแช่ฮอร์โมนแลว้ นาํไปปักชาํลงในถุงพลาสติกขนาด 2 x 6 น้ิว ท่ีบรรจุวสัดุปักชาํซ่ึง

เป็นส่วนผสมของดิน แกลบดิบ และข้ีเถา้แกลบ ในอตัราส่วน 3:1:1 โรยทรายหยาบทบับนหนา้วสัดุปักชาํหนาประมาณ 1 

เซนติเมตร เรียงถุงเป็นแถว แถวละ 10 ถุง รดนํ้ าวสัดุชาํใหชุ่้มและราดยาฆ่าเช้ือราก่อนการปักชาํก่ิง 1 คร้ัง และหลงัการปักชาํ

ก่ิงอีก 1 คร้ัง ก่อนครอบแปลงปักชาํทั้งหมดดว้ยกระโจมพลาสติกขนาดกวา้งประมาณ 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร ความยาว

เท่ากบัแปลงปักชาํพอดี 

กระโจมน้ีตั้งอยูภ่ายในเรือน

เพาะชาํใหญ่ท่ีมีการพราง

แสงดว้ยตาข่ายสีดาํพรางแสง 

50 เปอร์เซ็นต ์ทาํการควบคุม

อุณหภูมิรอบก่ิงปักชาํใหต้ํ่า

กวา่ 30 ๐ C และความช้ืน

สัมพทัธ์ในอากาศไม่ตํ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์โดยคลุมกระโจมดว้ยตาข่ายพรางแสงอีกชั้นหน่ึง  



การดูแลแปลงปักชํา 

 ในช่วงระหวา่งการรอใหก่ิ้งปักชาํแตกรากซ่ึงใชเ้วลา 1 -  2 เดือน ตอ้งหมัน่ฉีดนํ้ าบริเวณรอบกระโจมในช่วงสาย

และบ่าย ในวนัท่ีมีอากาศร้อนจดั รดนํ้าในกระโจมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนใหว้สัดุปักชาํ ไม่จาํเป็นตอ้งรดนํ้า

ทุกวนัเพราะจะทาํใหว้สัดุแฉะเกินไป นอกเหนือจากการใหน้ํ้ าเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหเ้หมาะสมแลว้ ตอ้งทาํ

การตรวจแปลงปักชาํเพื่อสังเกตอาการของก่ิงปักชาํ เช่น อาการเห่ียวเฉา การร่วงหล่นของใบ การเน่าของก่ิงปักชาํและ

ศตัรูพืชต่าง  ๆอยา่งสมํ่าเสมอ ถา้พบก่ิงเน่า ใบร่วงหล่น และศตัรูพืช เช่น หอยทาก แมลงศตัรูต่าง  ๆใหท้าํการเก็บออกเพื่อ

ควบคุมการกระจายของเช้ือโรค และลดการทาํลายของศตัรูพืช 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะการแตกรากของกิง่ปักชําผกัหวานป่า 

 ในช่วงระหวา่งการปักชาํพบวา่ก่ิงปักชาํผกัหวานป่ามีลกัษณะสด ไม่เห่ียวง่าย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลกัษณะใบท่ีหนา 

แขง็และผวิใบมนั แต่ก่ิงท่ีค่อนขา้งแก่ใบจะเป็นสีเหลืองและหลุดร่วง มีก่ิงท่ีเป็นเช้ือราบา้ง ส่วนศตัรูพืชท่ีพบไดแ้ก่ หอย

ทาก ไส้เดือนดิน หลงัจากการปักชาํก่ิงผกัหวานป่าในกระโจมพลาสติก 2  เดือน  พบวา่  มีก่ิงปักชาํจาํนวนมากท่ีมีลกัษณะ

ก่ิงสด มีใบติดอยูบ่นก่ิง เม่ือเปิดกระโจมทิ้งไว ้2 - 3 วนั ก็ไม่แสดงอาการเห่ียว เม่ือทดลองยกถุงดูพบวา่บางถุงมีรากแทงออก

มาแลว้ แสดงวา่ก่ิงปักชาํมีการแตกรากแลว้ ในส่วนของถุงท่ีไม่มีรากโผล่ออกมาจากถุง เม่ือถอดถุงออกพบวา่บางส่วนมี



ระบบรากขนาดใหญ่ท่ีแขง็แรงจาํนวนมาก  แต่มีส่วนหน่ึงท่ีไม่แตกรากมีเพียงกอ้นแคลลสั (callus) เล็ก  ๆและบางส่วนพบวา่

โคนก่ิงเน่า แต่ก่ิงและใบยงัเขียวสดอยู ่ ก่ิงปักชาํส่วนท่ีไม่แตกรากน้ีไดน้าํกลบัไปปักชาํไวใ้นกระโจมเพื่อเล้ียงดูต่อไป

ดงัเดิมอีก เป็นเวลา 3 เดือน ไม่พบวา่มีก่ิงท่ีแตกรากเพิ่ม แต่ทั้งหมดเร่ิมมีใบสีเหลืองและร่วงตายไปในท่ีสุด ท่ีเวลา 2 เดือน 

จึงถือวา่เหมาะสมในการตรวจสอบการแตกรากของก่ิงปักชาํผกัหวานป่า ก่ิงท่ีไม่แตกราก ภายใน 2 เดือน จึงถือวา่เป็นก่ิงท่ี

ตาย ในการนาํกลา้จากการปักชาํไปปลูกจึงควรมีการตรวจสอบใหม้ัน่ใจก่อนวา่ก่ิงปักชาํมีการแตกรากดีแลว้ เพื่อใหไ้ด้

เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายท่ีสูงข้ึน 
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