


ความหมายของตราสัญลักษณ์

l	 ตัวเลข	50	พร้อมข้อความ	“50	ปี	กรมส่งเสริมการเกษตร”	และ
	 ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร	แทนวาระครบรอบ	50	ปี	 
	 สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร	ออกแบบให้ตัวเลข	50	เกี่ยวพันกัน 
	 เหมือนสัญลักษณ์	infinity	ซึ่งหมายถึง	ความไม่มีที่สิ้นสุด	

l	 ใบไม้	แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเกษตร	มาจากตราสัญลักษณ์ประยุกต ์
	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	

	 	 ความหมายเป็น	 50	 ปีที่มุ่งม่ันปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง	 
ด้วยความสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 เป็นผู้ส่งเสริมน�าความส�าเร็จ	ความก้าวหน้า	
มาสู่กิจการเกษตรกรรมด้านต่างๆ	 และมีการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประโยชน์
แก่เกษตรกรตลอดไป

50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

(พ.ศ. 2510 - 2560)
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พืชผัก เป็นอาหารบริโภคท่ีประชาชนบริโภคทุกวัน	

และเป็นพืชท่ีผู้ใส่ใจในสุขภาพนิยม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการ

ผักที่แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง	 และจุลินทรีย์	 จึงนิยมที่จะ

ปลูกผักไว้รับประทานเอง	 และเป็นงานอดิเรก	 พืชผักเป็นพืชที่ปลูกไม่ยาก	 

ผู ้ปลูกไม่ต ้องใช้พื้นที่มากนักในการผลิตผักให้เพียงพอส�าหรับครอบครัว	 

ซึ่งเหมาะส�าหรับประชาชนที่อาศัยในเมืองที่มีพื้นที่จ�ากัด

	 	 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท�าเอกสารค�าแนะน�า	 เรื่อง	 “การปลูกผัก 

ส�าหรับคนเมือง”	 เพื่อให้ผู ้สนใจใช้เป็นคู ่มือและแนวทางในการปลูกผักส�าหรับ 

ผู้มีพื้นที่จ�ากัดได้มีผักไว้บริโภคในครัวเรือน
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การปลูกผัก
	 กระแสการปลูกผักปัจจุบันก�าลังมาแรง	 เนื่องจากปัจจุบันคนเราหันมาใส่ใจ 

ในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น	 จึงต้องการปลูกผักไว้รับประทานเองเพื่อจะได้มีผักสดและ 

ปลอดภัยไว้รับประทาน	 และให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจด้วย	 ซ่ึงการปลูกผัก 

จะช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายลงได้พอสมควร	

	 ป ัจจุบันวิถีความเป ็นอยู ่ของคนในเมือง	 ไม ่ว ่าจะเป ็นคนที่อาศัยอยู ่ ใน 

กรุงเทพมหานคร	 หรือตามตัวเมืองต ่างจังหวัด	 มักอาศัยอยู ่ ในอะพาร ์ตเมนต์	 

คอนโดมิเนียม	 ทาวน์เฮ ้าส ์	 ทาวน์โฮม	 หรือแม้แต่หอพัก	 ซ่ึงจะมีพื้นท่ีอยู ่อาศัย 

ค่อนข้างเล็กและจ�ากัด	 ดังนั้น	 เรื่องพื้นที่ว่าง

ส�าหรับปลูกพืชผักจึงมีน้อย	 แต่ในความเป็นจริง 

แม ้ มีพื้นที่น ้อย	 พื้น ท่ีจ�ากัดเราก็สามารถ 

ปลูกผักได ้	 โดยการเลือกมุม	 จัดมุม	 หรือ 

บริเวณที่ต ้องการปลูกผัก	 แล้วเลือกว่าจะ 

ปลูกผักอะไร	 ปลูกแบบไหน	 ใช ้ดินหรือ 

ไม ่ใช ้ดินปลูกพืช	 ซึ่ งการตัดสินใจท้ังหมด 

ควรมาจากผู้ปลูกเอง

การปลูกผักสำ�หรับคนเมือง 1



กรมส่งเสริมการเกษตร2



	 1.	 ดินหรือวัสำดุปลูก	 ต้องมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

	 ของพืชผัก

	 	 ตัวอย่างสำูตรการเตรียมดินเพื่อปลูกผักในกระถาง	
  l	 ดิน	1	ส่วน	:	ขุยมะพร้าวหรือขี้เถ้าแกลบ	1	ส่วน	:	ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 

1	ส่วน

  l	 ผสมส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน	

  l	 รดน�้าให้มีความชื้นประมาณ	 80%	 หรือใช้มือก�า	 ดินควรเกาะตัว 

เป็นก้อน	ไม่แตกหรือเหนียวติดมือ	สามารถน�าไปใช้ได้

	 2.	 น�้า เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญส�าหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตพืช	 ในพืชผักส่วนใหญ่ 

	 ประกอบด้วยน�้าประมาณ	 65%	 ดังน้ันการเจริญเติบโตของผักข้ึนกับปริมาณ 

น�้าที่เพียงพอและวิธีการให้น�้า	 (ผักเป็นพืชบอบบางการให้น�้าที่รุนแรง	อาจท�าให้พืชผักช�้า

และเกิดรอยแผลท�าให้เชื้อโรคเข้าท�าลายได้ง่าย)

	 3.	 แสำง	มีความจ�าเป็นในการปรุงอาหารส�าหรับพืช	พืชส่วนใหญ่ต้องได้รับแสง 

	 อย่างน้อยวันละ	 4	 ชั่วโมง	 บางชนิดสามารถปรับตัวในท่ีร่มร�าไรได้	 เช่น	 ชะพลู	

สะระแหน่	 กะเพรา	 ดังนั้น	 ควรส�ารวจสภาพพื้นที่ว่าสามารถรับแสงได้มากน้อยเพียงใด	

ก่อนการเลือกชนิดพืชผักมาปลูก

	 4.	 ธาตอุาหารพชื พชืจ�าเป็นต้องใช้ธาตอุาหารในการเจรญิเตบิโต	โดยธาตหุลกั 

	 ที่พืชต้องการ	คือ	ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	และโปแตสเซียม	(K)	นอกจากนี้ 

ยังมีธาตุอาหารรองที่แม้จะใช้ปริมาณน้อย	 แต่ก็ขาดไม่ได้เช่นกัน	 เช่น	 แคลเซียม	 โบรอน	

แมกนีเซียม	 เป็นต้น	 ดังนั้นหากเราปลูกพืชในกระถางหรือภาชนะ	 ธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยหมักอาจไม่เพียงพอ	จึงจ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบ้าง	โดยทั่วไปมักใช้

ปุ๋ยสูตร	15-15-15	หรือปุ๋ยสูตรเสมอ	

สำิ่งที่ควรรู้	:	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก
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	 การปลูกผักสวนครัว	คือ	การปลูกผักไว้ในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆ	 ในชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อปลูกไว้ส�าหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือชุมชน	

	 การปลูกผักส�าหรับคนเมือง	 เป็นการปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่จ�ากัด	 โดยส่วนใหญ ่

ผักที่ถูกเลือก	 มักเป็นผักท่ีมีการใช้ประกอบอาหารประจ�าวัน	 แต่ใช้ปริมาณไม่มากใน 

แต่ละครั้ง	เช่น	พริก	กะเพรา	โหระพา	สะระแหน่	เป็นต้น

	 ประโยชน์ของการปลูกผัก
 l	 ประหยัด	 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยเฉพาะการปลูกผักท่ีใช้ประกอบ

อาหารประจ�าวัน

 l	 มีสุขภาพดี	 เนื่องจากได้กินผักสด	

ปลอดภัยจากสารพิษนั่นเอง

 l	 ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

 l ปลูกเป ็นรั้วบ ้าน	 (รั้วกินได ้ ) 	 เช ่น	 

กระถินบ้าน	 ชะอม	 ซ่ึงสามารถเก็บ 

กินได้ทั้งปี	

 l	 สามารถปลูกประดับตกแต่งบ้านได้	

โดยจัดสวนเป็นผักสวนครัว	 ปลูกใน

กระถางแขวน	 หรือท�าซุ ้มผักเลื้อย 

ขึ้นค้างได้

 l	 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว	

และเพื่อนบ้าน

 l	 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 l	 เกดิความภาคภมิูใจ	ในฝีมือการปลกูผกั	 

ดูแลสวนผัก	 ตั้งแต่เริ่มจนผลิดอก 

ออกผล	สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

มารู้จักการปลูกผักสำ�หรับคนเมือง

การปลูกผักสำ�หรับคนเมือง 5
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ตอบข้อสำงสำัยสำ�หรับการปลูก 
พืชผักสำวนครัวสำ�หรับคนเมือง

มีพื้นที่จำ�กัด จำะปลูกผักได้ยังไง

มีพื้นที่ได้รับแสงน้อยจำะปลูกพืชผักได้หรือ

พื้นที่แคบมากจำะปลูกแบบไหนดี

อยู่คอนโดมิเนียม มีเพียงระเบียงเล็กๆ 
แสงส่องไม่ถึง และปลูกผักจำะเลาะเทอะไหม

จำะปลูกผักอะไรดีเลือกไม่ถูก

ปลูกพืชผักในภาชนะจะสามารถ
เคลื่อนย้ายได้	และไม่ต้องใช้พื้นที่มาก

ได	้โดยเลือกพืชผักที่ไม่ต้องการแสงมาก	เช่น

ชะพลู	วอเตอร์เครส	สะระแหน่	ผักชี	ขึ้นฉ่าย	เป็นต้น

สามารถท�าสวนแนวตั้ง	ปลูกขึ้นซุ้ม
เป็นทางเดิน	หรือท�าเป็นภาชนะแขวน

การเลือกชนิดผักที่ปลูกต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่

และเลือกปลูกผักที่เราใช้ประกอบอาหารประจ�าวัน

แนะน�าการเพาะผักงอก	หรือต้นอ่อนพืช
ซึ่งไม่ต้องการแสง	ใช้พื้นที่น้อย	และไม่เลอะเทอะ

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

Q uestions
A nswers
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	 1.	 การเพาะกล้า

วิธีเพาะกล้า 
หรือปักช�า

ถาดเพาะ ถุงเพาะ

เมล็ดพันธุ์ หรือ 
ท่อนพันธุ์

ควรแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน�้าอุ่น	 
(อุณหภูมิ	55-60	องศาเซลเซียส)	
ประมาณครึ่งชั่วโมง	เพื่อฆ่าเชื้อโรค 
บางชนิดที่ติดมากับเมล็ด	และ 
เป็นการกระตุ้นการงอกให้เร็วขึ้น

เลือกกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่	ที่ไม่มีโรค	 
ความยาวนับข้อประมาณ	4-5	ข้อ	 
ตัดส่วนยอด	ริดใบออกเหลือประมาณ	
1-3	ใบ

ดินหรือวัสดุเพาะ ดินเพาะกล้า
ดิน	1	ส่วน	:	ขุยมะพร้าวหรือขี้เถ้าแกลบ	1	ส่วน	:	ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	1	ส่วน	
ความชื้น	80	%

การหยอด 
เมล็ดพันธุ์หรือ  
การปักช�าท่อนพันธุ์

หยอดเมล็ดพันธุ์ลงในหลุมๆ	ละ	1	เมล็ด	
กลบดินบางๆ	รดน�้าด้วยบัวฝอย

ปักกิ่งลงในดินมิดข้อกิ่งแรก	เพื่อให้ราก
เกิดที่ข้อ	รดน�้าด้วยบัวฝอย

การดูแล รดน�้าสม�่าเสมอทุกวัน	วันละ	1-2	ครั้ง	ในเวลา	เช้า	และบ่าย

การย้ายกล้าปลูก โดยทั่วไปอายุกล้าผักกินใบที่เหมาะสม 
ในการย้ายปลูกประมาณ	15-20	วัน	 
แต่ส�าหรับกลุ่มกะเพรา	พริก	และมะเขือ
ต่างๆ	ควรมีอายุ	25-30	วัน

สังเกตแต่ละข้อ	หากมีการผลิใบอ่อน	ให้
ทิ้งไว้ประมาณ	15-30	วัน	เมื่อต้นสมบูรณ์
แข็งแรง	จึงท�าการย้ายลงกระถางปลูก	

ขั้นตอนการปลูกผักสำ�หรับคนเมือง
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	 2.	 รูปแบบการปลูกผัก

	 	 2.1	 การปลูกผักบนพื้นดิน	 หรือแปลงปลูก ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอ 

ส�าหรับการเพาะปลูกผักสวนครัว	

   l การเตรียมดิน ให้ท�าการพรวนดินตากแดดไว้ประมาณ	 7-15	 วัน	 

จากนั้นยกแปลงสูง	 4-5	 นิ้ว	 กว ้างประมาณ	 

1-1.2	 เมตร	 ความยาวขึ้นกับพื้นที่หรือความต้องการ	

การวางแปลงควรให ้อยู ่ ในแนวทิศเหนือ-ใต ้	 

เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดท่ัวแปลง	 ใส่ปุ๋ยคอกหรือ 

ปุ๋ยหมักจ�านวน	 2	 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่	 1	 ตารางเมตร	

คลุกเคล้าให้ทั่ว	ก่อนท�าการปลูกผัก

	 	 2.2	 การปลูกผักในกระถาง ในกรณีที่มีพื้นที่จ�ากัด	หรือไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

ผักบนพื้นดิน	เราสามารถท�าการเพาะปลูกในภาชนะ	ซึ่งสะดวกต่อการดูแล	และขนย้าย

   l การเลือกภาชนะปลูก	 ภาชนะมีความหลากหลายท้ังรูปร่าง	 

รูปทรง	 เช่น	 กระถางพลาสติก	 กระถางดินเผา	 กระถางเคลือบ	 โอ่งแตก	 กะละมัง	 

ลังไม้	กล่องโฟม	ฯลฯ	ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของผัก

พืชผัก อายุผัก ความยาวของรากผกั ขนาดภาชนะ

ผักใบ	เช่น	ผักสลัด	
กวางตุ้ง	ผักบุ้ง	ผักชี

อายุสั้น	
25-60	วัน

ประมาณ	 
20	เซนติเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง	4	นิ้วขึ้นไป	 
ความลึก	10-30	เซนติเมตร

ผักยืนต้น	เช่น	พริก	
กะเพรา	มะเขือ	
ชะอม

อายุปานกลาง 
-	ยืนต้น

6	เดือน-ข้ามปี

มากกว่า	 
20	เซนติเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง	10	นิ้วขึ้นไป	 
ความลึกไม่ต�่ากว่า	50	เซนติเมตร
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   l การเตรียมภาชนะปลูก	 เมื่อได้ภาชนะที่มีความเหมาะสมกับ 

ชนิดพืชผักและมีความแข็งแรง	 คงทนแล้ว	 ภาชนะปลูกจ�าเป็นต้องมีรูส�าหรับระบายน�้า	 

เพื่อให้น�้าส่วนที่เหลือจากการดูดซับไม่ขังในภาชนะปลูก	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรากเน่า	 

หรือพืชผักไม่เจริญเติบโตและตายได้	 โดยขนาดของรูและจ�านวน	พิจารณาให้เหมาะสม

กับขนาดของภาชนะ	

   l การเตรียมดินส�าหรับปลูกในกระถาง	 ให้ใช้สูตร	 ดิน	 1	 ส่วน	 :	 

ขุยมะพร้าวหรือขี้เถ้าแกลบ	1	ส่วน	:	ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	1	ส่วน	ความชื้น	80	%	

	 3.	 การดูแลรักษา
  l กา ร ให ้ น�้ า 	 พื ช ผั ก 

เป็นพืชอายุสั้น	 ระบบรากตื้น	 จึงต้อง 

มีการให้น�้าสม�่าเสมอ	 โดยรดน�้า	 เช้า-เย็น	 

แต่ระวังอย่าให้แฉะจนเกินไป	 และไม่ควร

รดน�า้ตอนแดดจัด	เนือ่งจากอาจมผีลท�าให้

พืชมีอาการคล้ายโดนน�้าร้อนลวกได้	

  l การให้ปุ ๋ย	 เร่ิมใส่ปุ ๋ย

วิทยาศาสตร์สูตร	 15-15-15	 ครั้งแรก 

เม่ือย้ายกล้าปลูกจนกล้าสามารถตั้งตัวได้ประมาณ	 7	 วัน	 และครั้งที่	 2	 ใส่ห่างจาก 

ครั้งแรกประมาณ	2-3	สัปดาห์	การใส่ให้โรยบางๆ	ข้างต้น	(ระหว่างแถว)	ไม่ควรใส่ชิดต้น	

จากนั้นท�าการพรวนดินกลบ	แล้วรดน�้าตาม	

  l การก�าจัดวัชพืช	หากมีวัชพืช	(หญ้า)	ขึ้นต้องท�าการถอนทิ้ง	เพื่อป้องกัน 

การแย่งน�้าและธาตุอาหารกับพืชผัก	และไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลง
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  l การป้องกันก�าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช การปลูกพืชผักสวนครัวจะ 

แตกต่างจากการปลูกผักเพื่อการค้า	 ในเรื่องปริมาณการผลิต	 ซ่ึงพืชผักสวนครัว	 จะเป็น 

การปลูกเพื่อการบริโภค	 จึงมีปริมาณน้อย	 ดังน้ันวิธีการก�าจัดแมลงที่ดีและปลอดภัยที่สุด	 

คือ	ใช้วิธีส�ารวจ	สังเกต	แล้วก�าจัดด้วยมือ	(เก็บไปทิ้งหรือท�าลาย)	

  l การป้องกันก�าจัดโรคพืช	 การปลูกผักสวนครัว	 ไม่ควรปลูกพืช 

จนแน่นหรือชิดเกินไป	ควรให้พืชได้รับแสง 

อย ่างทั่ วถึ ง 	 มีการระบายอากาศที่ดี	 

จะเป ็นการป ้องกันโรคได ้ระดับหนึ่ ง	 

หากพบผักที่ปลูกเป็นโรคให้ท�าการถอน 

ไปทิ้งหรือท�าลาย	 นอกพื้นที่การเพาะปลูก	

เพื่อป้องกันการระบาดในสวน

	 4.	 การเก็บเกี่ยว	
 l การเก็บเกี่ยวพืชผัก	 ควรเก็บเกี่ยวในเวลาเช้า	

โดยให้เก็บตามอายุการเก็บเกี่ยวที่ระบุตามชนิดและสายพันธุ	์

โดยผักใบ	สามารถเก็บรับประทานได้ทุกระยะ	แต่ไม่ควรเกิน

อายุการเก็บเกี่ยวของพืช	 เพราะผักจะแก่	 เหนียว	มีเส้นใยมาก	

และเสียรสชาติ	

	 	 	 	ผักบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า	 1	 ครั้ง	 

เช่น	 ผักบุ้ง	 หอมแบ่ง	 กุยช่าย	 หลังตัดใบแล้ว	 เหลือล�าต้น 

และราก	 ก็จะสามารถให้ผลผลิตได้อีกครั้ง	 หรือกะหล�่าปลี	 

เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว	ท�าการบ�ารุงใส่ปุ๋ย	ให้น�้า	ก็จะสามารถให้ผลผลิตเป็นกิ่งแขนงกะหล�่าได้

เพลี้ยอ่อน หอยทาก หนอนแมลงวันพริก หนอนกระทู้ผัก

โรคใบจุด
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การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน	
ทางเลือกสำ�หรับคนเมืองที่มีพื้นที่จ�กัด	

หรือไม่มีพื้นที่เพาะปลูก	และแสำงแดดสำ่องไม่ถึง

	 อุปกรณ์
 l	 ตะกร้าหรือภาชนะเพาะ	ขนาดตาม

	 	 ต้องการ	สูงไม่เกิน	7	เซนติเมตร	

 l	 เมล็ดพันธุ์ทานตะวันส�าหรับเพาะงอก	

	 	 (ไม่คลุกสารเคมี)	

 l	 ขุยมะพร้าว	

 l	 บัวรดน�้า

	 ขั้นตอนการเพาะ
  1.	 แช่เมล็ดทานตะวันในน�้าสะอาด	นานประมาณ	1-4	ชั่วโมง

  2.	 ผสมขุยมะพร้าวกับน�้า	 ให้ได้ความชื้นประมาณ	 75	%	 (มือก�าขุยมะพร้าว 

เป็นก้อน	ไม่แตกร่วน	แต่ไม่แฉะ)

  3.	 น�าขุยมะพร้าวที่ผสมแล้วใส่ตะกร้าเพาะ	สูงประมาณ	3	เซนติเมตร

  4.	 น�าเมล็ดทานตะวันที่แช่น�้าแล้วโรยให้ทั่ว	 แล้วกลบด้วยขุยมะพร้าว	 รดน�้า 

ด้วยบัวฝอย

  5.	 น�าไปวางในที่ร่มแสงร�าไร	รดน�้าเช้าเย็น	

  6.	 สามารถเก็บเกี่ยวต้นอ่อนทานตะวัน	 เมื่ออายุประมาณ	5-7	 วัน	 โดยตัดต้น 

ไปรับประทาน
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	 ในที่นี้จะกล่าวถึงการปลูกผักบนพื้นดินหรือแปลงปลูก	 ซึ่งเนื้อหาสามารถน�ามา

ดดัแปลงเพือ่ปลกูลงในภาชนะปลกูได้	ในกรณไีม่มพีืน้ที	่หรอืมพีืน้ทีจ่�ากดัในการเพาะปลกู	

โดยใช้หลักการเลือกภาชนะ	ตามหัวข้อการปลูกผักในกระถาง

	 1.	 กลุ่มแตงและกลุ่มถั่วบางชนิด	
	 	 (บวบหอม	ฟักเขียว	แตงกวา	แตงร้าน	

แตงไทย	 ฟักทอง	 น�้าเต้า	 มะระ	 ต�าลึง	 ถั่วฝักยาว	 

ถั่วแขก	ถั่วพู)	

  l	 ขุดพลิกดินให้ลึก	20-30	เซนติเมตร

ตากแดดทิ้งไว้	7-15	วัน	ย่อยดิน

  l	 หยอดเมลด็จ�านวน	5	เมลด็	ในหลมุ

ที่ลึกประมาณ	2-4	เซนติเมตร	แล้วกลบดิน

  l	 คลมุด้วยฟาง	แล้วรดน�า้	ให้ท�าการปักค้างทนัที	

เนื่องจากการปักค้างเม่ือต้นพืชงอกแล้วอาจ

โดนรากพืชขาดเสียหายได้

  l	 ต้นกล้ามีใบจริง	6-7	ใบ	ให้ท�าการถอน 

แยก	เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรงหลุมละ

ประมาณ	3	ต้น

  l	 ดึงฟางออกใส่ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	แล้วท�าการ 

พรวนดินรอบๆ	ต้น	ระวังรากขาด	จากนั้นคลุมฟางเหมือนเดิม

  l	 ท�าการรดน�้า	และก�าจัดวัชพืชอย่างสม�่าเสมอ	จนเก็บเกี่ยว

R ความต้องการแสง : เต็มวันหรือครึ่งวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 1 ครั้ง

เทคนิคการปลูกผักสำวนครัว	8	กลุ่ม
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	 2.	 กลุ ่มกะหล�่าและกลุ ่มสำลัด	 (ผักคะน้า	 

	 ผักกาดขาวปลี	ผักกวางตุ้ง	ผักกาดเขียว	ผักกาดหัว	 

กะหล�่าปลี	กะหล�่าดอก	กะหล�่าปม	สลัด)	

  l	 ขุดพลิกดินให้ลึก	 20	 เซนติเมตร	

ตากแดดท้ิงไว้	 7-15วัน	 ท�าการ 

ย่อยดิน	ให้น�้าทุกวันก่อนปลูก	3	วัน

  l	 ขุดหลุมลึก	0.5	เซนติเมตร	หยอด

เมล็ดลงหลุมๆละ	5-7	เมล็ด	กลบดินบางๆ

  l	 น�าฟางคลุมหน้าดินหนาประมาณ	1	เซนติเมตร	รดน�้าด้วยบัวตาถี่

  l	 เมื่อเมล็ดชูใบจริง	 4	 ใบให้ถอนแยกเหลือหลุมละ	 4	 ต้น	 เมื่อมีใบจริง	 

5	ใบ	ให้ถอนแยกอีกครั้ง	เหลือ	1	ต้นต่อหลุม

  l	 ดึงฟางออก	ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	แล้วท�าการพรวนดิน	ปิดฟางดังเดิม	

ให้น�้าอย่างสม�่าเสมอจนเก็บเกี่ยว

  l	 ระยะปลูกและอายุเก็บเกี่ยว

พืช ระหว่างหลุม (ซม.) ระหว่างแถว (ซม.) จ�านวนวัน

ผักคะน้า 20 20 45

ผักกาดขาวปลี 25 30 75-90

ผักกวางตุ้ง 15 20 30

ผักกาดเขียว 25 30 55-69

ผักกาดหัว 15 20 45

กะหล�่าปลี 25 50 90-100

กะหล�่าดอก 25 50 75-90

กะหล�่าปม 20 20 65-75

สลัด 30 30 40-60

R ความต้องการแสง : เต็มวันหรือครึ่งวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น (ต้องการความชื้นต่อเนื่อง)
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	 3.	 กลุ่มพริก	 มะเขือ	 (พริกขี้หนู	 พริกชี้ฟ้า	 

	 มะเขือเปราะ	มะเขือยาว	มะเขือพวง	มะเขือเทศ)	

  l	 เตรียมดินผสมใส่กระบะเพาะเมล็ด	

ท�าการโรยเมล็ดหรือหยอดเมล็ดลงหลุม

กระบะเพาะ	หลุมละ	 1	 เมล็ด	 กลบดิน

บางๆ	รดน�้าด้วยบัวตาถี่

  l	 เมื่อต้นกล้ามีใบจริง	 5-6	 ใบจึงท�าการ

ย้ายปลูกในแปลงตามระยะปลูก	 โดยใส่

ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักรองพื้นก้นหลุม

  l	 ระยะปลูกและอายุเก็บเกี่ยว

พืช ระหว่างต้น (ซม.) ระหว่างแถว (ซม.) จ�านวนวัน

พริกขี้หนู 60 100 120-160

พริกชี้ฟ้า 60 100 120-160

มะเขือเปราะ 75 100 85

มะเขือยาว 75 100 85

มะเขือยาว 75 100-120 120

มะเขือเทศ 30 75 85

R ความต้องการแสง : เต็มวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น 

	 มะเขือเปราะ	 มะเ ขือยาว	 มะเ ขือพวง	 

เมื่อเก็บผลผลิตจนหมดต้นแล้ว	 สามารถท�าการ

ตัดแต่งกิ่ง	พรวนดิน	 ใส่ปุ๋ยก็สามารถแตกกิ่งก้าน	

ออกดอกให้ผลผลิตอีกครั้งได้
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	 4.	 กลุ ่มหอมและกลุ ่มสำะระแหน่	 (ต้นหอมหรือหอมแบ่ง	 หอมแดง	 

	 กุยช่าย	กระเทียม	สะระแหน่)	
  l	 เตรียมดินที่ระดับความลึก	 20	 เซนติเมตร	 ตากแดดท้ิงไว้	 7-15	 วัน	 

ย่อยดินให้น�้าทุกวันก่อนปลูก	3	วัน	ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกในดิน
  l	 ตระกูลหอม	 ใช้หัวที่พักตัวมาแล้ว	 4	 เดือน	 ตัดรากแห้งออก	 แยกเป็น 

หัวเดี่ยว	 ฝังหัวลงในดิน	 โดยปลายหัวอยู ่ เสมอผิวดิน	 ระยะห่าง	 
5x10	 เซนติเมตร	 คลุมฟางหนาประมาณ	 1	 เซนติเมตร	 แล้วให้น�้า	 
ต้นหอมเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ	45	วัน	หอมแดง	60	วัน	กระเทียม	90	วัน

  l	 กุ่ยช่าย	 ที่ปลูกด้วยเมล็ด	 ต้องเพาะกล้าเป็นเวลา	 45-60	 วัน	 ย้ายปลูก 
ลงแปลงอีก	60	วันจึงเก็บเกี่ยวได้

  l สะระแหน่	ใช้ยอดปักช�า	โดยใช้มีดคมตัดยอดยาวประมาณ	3	เซนติเมตร	
แล้วปักช�า	โดยใช้ระยะห่าง	10x10	เซนติเมตร	เก็บไว้ในที่ร่ม	15-20	วัน
จึงน�าออกกลางแจ้งได้

R ความต้องการแสง : ตระกูลหอม เต็มวัน สะระแหน่ เต็มวันหรือครึ่งวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น

	 แปลงปลูกต้นหอมหรือหอมแบ่งไม่ควรมีวัชพืช	 และดินแปลงปลูก 
ต้องมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ	 เพราะถ้าดินแห้ง	 จะท�าให้ต้นหอมมีปลายใบเหลืองและ 
ชะงักการเจริญเติบโต
	 สะระแหน่	สามารถปลูกในภาชนะห้อยแขวน	เพื่อใช้ประดับตกแต่งได้
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	 5.	 กลุ่มขิง	(ขิง	ข่า	กระชาย	ขมิ้นขาว	ขมิ้นชัน)	
  l	 เตรียมดินท่ีความลึก	 25-30	 เซนติเมตร	 ตากแดดทิ้งไว้	 7-15	 วัน	 

ย่อยดิน	 ให้น�้าทุกวันก่อนปลูกเป็นเวลา	 3	 วัน	 การปลูก	 จะปลูกที่ 

ความลึก	1-1.5	เซนติเมตร	คลุมฟางแล้วให้น�้า

  l	 แง่งขิงหรือขม้ินแก่	 ตัดเป็นท่อนๆ	 ยาวประมาณ	 1	 นิ้ว	 ใช้ปูนแดง 

ทารอยแผลที่ตัด	ทิ้งไว้ให้แห้ง

  l	 ข่า	ใช้ส่วนที่มีส่วนของต้นที่อยู่เหนือดินติดมาด้วย

  l	 กระชาย	ให้ตัดรากออกก่อนที่จะใช้ปูนทารอยแผล

  l	 ระยะปลูกและอายุเก็บเกี่ยว

พืช
ระหว่างต้น 

(ซม.)
ระหว่างแถว 

(ซม.)
จ�านวนวัน หมายเหตุ

ขิง 50 60 120-150 ขิงหรือข่าอ่อน	
สามารถเก็บเกี่ยว
ระยะ	30	วัน

ข่า 50 75 มากกว่า	240

ขมิ้น 50 60 มากกว่า	240

กระชาย 50 60 มากกว่า	240

R ความต้องการแสง : เต็มวันหรือครึ่งวันหรือกึ่งร่มกึ่งแดด

S ความต้องการน�้า : วันละ 1 ครั้ง

	 ขิง	 กระชาย	 ขม้ินขาว	 ขม้ินชัน	 มีระยะพักตัว	 ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน		 
โดยทิ้งต้นเหลือแต่เหง้าแก่อยู่ใต้ดิน	เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมต้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่	
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	 6.	 กลุ่มผักชีและกลุ่มผักบุ้ง	(ผักชี	ขึ้นฉ่าย	ผักบุ้งจีน)	

  l	 เตรียมดินที่ความลึก	20-25	เซนติเมตร	ย่อยดิน	รดน�้าให้มีความชุ่มชื้น

มากเป็นพิเศษ	

  l	 หว่านเมล็ดผักชี	 หรือ	 ขึ้นฉ่าย	 

หรือ	ผักบุ้งจีน	เป็นแถวให้ระยะ

ห่างกัน	 15-20	 เซนติเมตร	

กลบดินทับบางๆ	 ยกเว ้น

ขึ้นฉ่ายไม่ต้องกลบดิน

  l	 คลุมฟางหนา	 1-2	 เซนติเมตร	

รดน�้าด้วยบัวตาถี่

  l	 การงอก	ผักบุ้งจีนภายใน	3	วัน

	 	 	 ผักชี	4-8	วัน	ขึ้นฉ่าย	4-7	วัน	ให้ถอนแยกกรณีต้นขึ้นหนาแน่น

	 	 	 รดน�้าให้สม�่าเสมอ	จนเก็บเกี่ยว

  l อายุการเก็บเกี่ยว	ผักบุ้งจีน	22-30	วัน	ผักชี	45-60	วัน	ขึ้นฉ่าย	60-90	วัน

R ความต้องการแสง : ตระกูลผักชี กึ่งร่มกึ่งแดด ตระกูลผักบุ้งจีนเต็มวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น (ต้องการความชื้นต่อเนื่อง)
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	 7.	 กลุ่มแมงลักและกลุ่มผักชีฝรั่ง	(แมงลัก	โหระพา	กะเพรา	ผักชีฝรั่ง)	

  l	 เตรียมดินที่ความลึก	 20	 เซนติเมตร	 ตากแดดทิ้งไว้	 7-15	 วัน	 ย่อยดิน	 

รดน�้าก่อนปลูกเป็นเวลา	3	วัน	

  l	 ตระกูลผักชีฝรั่ง	 ใช้วิธีหว่านเมล็ดลงแปลง	 โดยไม่ต้องกลบ	 รดน�้าด้วย 

บัวตาถี่อย่างสม�่าเสมอ	เมล็ดจะงอกภายใน	7	วัน	

  l	 ตระกูลแมงลัก	 ท�าการเพาะกล้า	 ย้ายต้นกล้าเมื่ออายุ	 1	 เดือน	 โดยใช ้

ระยะปลูก	20x30	เซนติเมตร	

  l อายุเก็บเกี่ยว	ตระกูลแมงลัก	45	วัน	ตระกูลผักชีฝรั่ง	60	วันนับจากวันที่งอก

R ความต้องการแสง : เต็มวันหรือครึ่งวัน

S ความต้องการน�้า : ตระกูลแมงลัก วันละ 1 ครั้ง  

ตระกูลผักชีฝรั่งวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น 

(ต้องการความชื้นต่อเนื่อง)

	 ตระกูลแมงลัก	 อาจใช้กิ่งปักช�าได้	 และต้องหมั่นเด็ดดอกทิ้ง	 เพื่อให้ล�าต้น 
กับใบเจริญเติบโตเต็มที่
	 ตระกูลผักชีฝรั่ง	 สามารถตัดใบไปรับประทานแล้วให้โคนกับรากเจริญเติบโต 
ต่อได้	แต่ไม่ควรให้เกิดดอก
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	 8.	 กลุ่มอื่นๆ	 (มันเทศ	 ชะพลู	 บัวบก	 ข้าวโพด	 กระเจี๊ยบเขียว	 มันแกว	 

	 ถั่วเหลืองฝักสด)

  l	 เตรียมดินท่ีความลึก	 20-30	 เซนติเมตร	 ตากแดดทิ้งไว้	 7-15	 วัน	 

	 	 	 จากนั้นท�าการย่อยดิน

	 	 8.1	 มันเทศ	
   l	 ตัดเถาจากปลายยอด	 ความยาว	 25-30	 เซนติเมตร	 ฝังดินตาม 

แนวนอนยาว	10-15	เซนติเมตร	ใช้ระยะปลูก	50x70	เซนติเมตร

   l	 เมื่อเถาทอดคลุมดินให้หมั่นตลบเถา	 ไม่ให้รากตามข้อลงดิน	 

มันเทศจึงจะลงหัวภายใน	90	วัน

R ความต้องการแสง : เต็มวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 1 ครั้ง
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	 	 8.2	 ชะพลู	
   l	 ใช้กิ่งยาว	25	เซนติเมตร	ริดใบเหลือเฉพาะใบยอด	1-2	ใบ	

   l	 ฝังกิ่งตามแนวนอน	ยาวประมาณ	10	เซนติเมตร	รดน�้าเช้าเย็น

   l	 ก่ิงจะออกรากเจริญเป็นต้นสมบูรณ์	 ภายใน	 30	 วัน	 สามารถ 

เก็บเกี่ยวได้ตลอดปี

   l	 ควรเลือกพื้นที่ที่มีร่มเงามากๆ	จะเจริญเติบโตได้ดี

R ความต้องการแสง : ไม่ชอบแสง ควรปลูกในร่มเงาตลอดวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 1 ครั้ง 
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	 	 8.3	 บัวบก
   l	 ใช้ต้นที่มีราก	ปลูกโดยฝังโคนต้นลึกจากผิวดิน	1.5	เซนติเมตร

   l	 ใช้ระยะห่าง	 20x20	 เซนติเมตร	ภายใน	 1	 เดือน	บัวบกจะเจริญ

เติบโตเต็มพื้นที่

   l	 เก็บเกี่ยว	เมื่ออายุ	1-2	เดือนขึ้นไป

   l	 สามารถปลูกในภาชนะห้อยแขวน	เพื่อใช้ประดับตกแต่งได้ด้วย

R ความต้องการแสง : กึ่งร่มกึ่งแดดหรือครึ่งวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น
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	 	 8.4	ข้าวโพดหวาน	 ข้าวโพดฝักอ่อน	 กระเจี๊ยบเขียว	 ถั่วเหลืองฝักสำด	
มันแกว	
   l	 หยอดเมล็ดในหลุมๆ	ละ	3	เมล็ด	ความลึก	2.5	เซนติเมตร	กลบดิน	

แล้วให้น�้า

   l	 ระยะปลูกและอายุเก็บเกี่ยว

พืช ระหว่างต้น (ซม.) ระหว่างแถว (ซม.) จ�านวนวัน

ข้าวโพดหวาน 25 75 70-75

ข้าวโพดฝักอ่อน 30 60 45-50

กระเจี๊ยบเขียว 25 75 40	เป็นต้นไป

ถั่วเหลืองฝักสด 25 75 60-70

มันแกว 25 75 90-120

   l	 เมื่องอกได้	 12-15	 วัน	 ท�าการถอนแยก	 โดยเลือกต้นที่แข็งแรงไว้	 

1	ต้นต่อหลุม	ยกเว้น	ข้าวโพดฝักอ่อนไม่ต้องถอนแยก

   l	 มันแกว	 ต้องหมั่นเด็ดยอดอย่าให้ยาวเกิน	 30	 เซนติเมตร	 เพื่อ 

บังคับให้ลงหัว

R ความต้องการแสง : เต็มวัน

S ความต้องการน�้า : วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น 
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