
 หมายถึง ส�วนต�างๆ ของพืชท่ีใช�เป�นอาหาร เช�น ลําต�น ใบ ดอก ผล และหัว 
สามารถปลกูไว�ในบรเิวณบ�านเพือ่ใช�บรโิภคในครอบครวั ถ�าเหลอืกส็ามารถ
นําไปจําหนายเพ่ือเป�นรายได�เสริมให�กับครอบครัว 

 5. ชนิดของผักท่ีจะปลูก
  • ผักอายุสั้น (นอยกว�า 2 เดือน) ได�แก� 
ผักชี ผักกาดหอม ผักกาดเขียวกวางตุ�ง คะนา ผักบุ�ง ผักกาดหัว 
ผักกาดขาว แตงกวา ข�าวโพดฝ�กอ�อน ปวยเหล็ง ผักโขม
  • ผักอายุปานกลาง (2-4 เดือน) ได�แก� 
กะหลํ่าปลี บร�อคโคล่ี กะหลํ่าดอก ถ่ัวผักยาว ถ่ัวแขก 
หอมหัวใหญ� มะเขือเทศ พริก แตงโม มะระ บวบ ฟ�กทอง
  • ผักอายุยืนนาน (6-12 เดือน) ได�แก� 
ถ่ัวลันเตา ผักกาดขาวปลี น้ําเต�า กระเทียมหอม มันฝร่ัง 
กระเจ๊ียบ มันเทศ ข�าวโพดหวาน ถ่ัวแระญี่ปุ�น มันแกว 
ค่ืนฉาย
  • ผักยืนต�น (มากกว�า 1 ป�) ได�กุ�ยช�าย 
ผักหวาน มะเขือ ชะอม สะตอ ชะพลู โหระพา กะเพรา ถ่ัวพ ู
ตะไคร� แมงลัก กระชาย ขิง หนอไม�ฝร่ัง ข�า ขม้ิน

การปลูกผักในแปลงหรือพื้นที่ว�าง 

มีข้ันตอนทําต�อไปนี้ 
 1. การพรวนดิน ใช�จอบขุดดินลึกประมาณ 6 
นิ้ว ตากดินท้ิงไว�ประมาณ 7-15 วัน การพรวนดินทําให�ดิน
มีโครงสร�างดีข้ึนสามารถกําจัดวัชพืชในดิน กําจัดไข�แลง
หรือโรคพืชท่ีอยู�ในดิน
 2. การยกแปลง ใช�จอบพรวนยกแปลงสูง
ประมาณ 30 ซม. กว�าง 1-2 เมตร ส�วนความยาวควร
เป�นตามลักษณะของพ้ืนที่หรืออาจแบ�งเป�นแปลงย�อยๆ 
ทิศเหนือ - ใต� ท้ังนี้เพ่ือให�รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง
 3. การปรับปรุงเนื้อดิน เนื้อดินท่ีปลูกผักควร
เป�นดินร�วนแต�สภาพดินเดิมนั้นอาจจะเป�นดินทรายหรือ
ดินเหนียว จําเป�นต�องปรับปรุงให�เน้ือดินดีข้ึนโดยการใส�
ปุ�ยหมกัหรอืปุ�ยคอก อตัราประมาณ 2-3 กโิลกรมั ต�อเนือ้ท่ี 
1 ตารางเมตร คลุกเคล�าให�เข�ากัน
 4. การกําหนดหลมุปลกู จะกําหนดภายหลังจาก

เลือกชนิดผักต�างๆ แล�ว เพราะว�าแต�ชนิดจะใช�ระยะปลูก
ท่ีต�างกัน เช�น พริก ควรใช�ระยะ 75 × 100 เซนติเมตร 
ผักบุ�งจะเป�น 5 × 5 เซนติเมตร เป�นต�น

การปฏิบัติดูแลรักษา

 การดูแลรักษาด�วยความเอาใจใส� จะช�วยให�ผัก
เจริญเติบโตอย�างสมบูรณ�จนถึงระยะเก็บเก่ียวการดูแล
รักษาดังกล�าวได�แก�
 1. การให�นํ้า การปลูกผักจําเป�นต�องให�น้ํา
เพียงพอ การให�น้ําผักควรรดน้ําในช�วงเช�า- เย็น ไม�ควรรด
ตอนแดดจัดและรดนํ้าแต�พอชุ�มอย�าให�โชก
 2. การให�ปุ�ย มี 2 ระยะ
  2.1 ใส�รองพืน้ คือการใส�เมือ่เวลาเตรียมดิน 
หรือรองก�นหลุมก�อนปลูก ปุ�ยท่ีใส�ควรจะเป�นปุ�ยคอกหรือ
ปุ�ยหมัก คลุกในดินให�ท่ัวก�อนปลูกเพ่ือปรับโครงสร�างดิน
ให�โปร�งซุย นอกจากนั้นยังช�วยอุ�มน้ําและรักษาความช้ืน
ของดินให�เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
  2.2 การใส�ปุ�ยบํารุง ควรใส�ปุ�ยวิทยาศาสตร� 
โดยแบ�งใส� 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือย�ายกล�าไปปลูก จนต�นกล�าต้ังตัวได� 
และใส�คร้ังท่ี 2 หลังจากใส�คร้ังแรกประมาณ 2-3 สัปดาห� 
การใส�ให� โรยบางๆ ระหว�างแถว ระวังอย�าให�อยู�ชิดต�น 
เพราะจะทําให�ผักตายได� เมื่อใส�ปุ�ยแล�วให�พรวนดินและ
รดนํ้าทันที ปุ�ยท่ีใช�กับพืชผัก ได�แก� ยูเรียหรือแอมโมเนีย
ซลัเฟต สาํหรบับํารงุต�นและใบ และปุ�ยสตูร 15-15-15 และ 
12-24-12 สําหรับเร�งการออกดอกและผล
 3. การป�องกันกําจัดศัตรูพืช ควรบํารุงรักษา
ต�นพืชให�แข็งแรงโดยการกําจัดวัชพืช ให�นํ้าอย�างเพียงพอและ
ให�ปุ�ยตามจํานวนท่ีกําหนดเพ่ือให�ผักเจริญเติบโต แข็งแรง 
ทนต�อโรค และแมลง หากมีโรคและมีแมลงระบาดมาก
ควรใช�สารธรรมชาต ิหรอืใช�วธิกีลต�างๆในการป�องกนักาํจดั 
เช�น หนอนต�างๆ ใช�มอืจบัออก ใช�พรกิไทยป�นผสมน้าํฉดีพ�น 
ใช�น้ําค้ันจากใบหรือเมล็ดสะเดา ถ�าเป�นพวกเพลี้ย เช�น 
เพลี้ยอ�อน เพลี้ยแป�ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยจักจั่น 
ให�ใช�น้ํายาล�างจาน 15 ซีซี ผสมน้ํา 
20 ลิตร ฉีดพ�นใต�ใบเวลาเย็น ถ�า
เป�นพวกมดหอย และทากให�ใช�ปูน
ขาวโรยบางๆ ลงบริเวณพื้นดิน

ประโยชนการปลูกผักสวนครัว

 1. ปลูกเป�นแนวรั้วบ�าน (รั้วกินได�) ผักท่ีสามารถ
นํามาปลูกทําเป�นร้ัว ได�แก� กระถิน ตําลึง ผักหวาน ผักป�ง 
ต�นแค ถ่ัวพู มะระ ฯลฯ
 2. ใช�ประดับตกแต�งบรเิวณบ�าน เช�น จดัสวนผกั
สวนครัว ผักสวนครัวท่ีปลูกในกระถางแบบห�อย หรือแขวน 
เพ่ือตกแต�งบริเวณรอบๆ บ�าน
 3. ใช�พื้นท่ีส�วนที่ว�างให�เกิดประโยชน
 4. ลดค�าใช�จ�ายในการประกอบอาหารประจําวัน
 5. ครอบครัวได�รับประทานผักท่ีปลอดสารพิษ
 6. ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชนและสร�างความ
สัมพันธ�ท่ีดีในครอบครัว

ข�อควรพิจารณาในการปลูกผักสวนครัว

 1. ควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ท่ีสุด
อยู�ใกล�แหล�งน้ําไม�ไกลจากท่ีพักอาศัย
 2. เลือกปลูกผักให�มากชนิดท่ีสุดเพ่ือให� ได�
คุณค�าทางอาหารที่หลากหลาย
 3. เลือกปลูกผักให�เหมาะกับสภาพแสง ได�แก�
  • พืชต�องการแสงแดดตลอดทั้งวัน ควร
ปลูกถ่ัวผักยาว คะนา ผักกาดเขียว กวางตุ�ง พริกต�างๆ 
ยกเว�นพริกข้ีหนูสวน
  • พชืไม�ต�องการแสงแดดตลอดท้ังวนั ควร
ปลูกชะพลู สะระแหน ตะไคร� โหระพา ขิง ข�า และกะเพรา
 4. ความพร�อมของผู�ปลูก
  • ผู�ปลูกต�องมีความรู�วิธีการปลูกผักโดยมี
วัตถุประสงค�อะไร
  • ผู�ปลูกต�องมีความรู�วิธีการปลูกผักตลอดจน
การดูแลรักษา



การเก็บเกี่ยว

 การเก็บเก่ียวผักควรเกบ็เวลาเช�าจะทําให�ได�ผักสด 
รสดีหากยังไม�ได�ทานให�ล�างสะอาดและนําเก็บไว�ในตู�เย็น 
สําหรับผักประเภทผล ควรเก็บในขณะท่ีผลไม� ไม�แก�จัด 
จะได�ผลดี และจะทําให�ผลดก หากปล�อยให�ผลแก�คาต�น 
ต�อไปจะออกนอยลงสําหรับในผักใบหลายชนิด เช�น หอมแบ�ง 
ผักบุ�งจีน คะนา กะหล่ําปลี ควรเก็บผักท่ีสดอ�อนหรือ
โตได�ขนาดแล�ว โดยยังคงเหลือลาํต�นและรากไว� ไม�ถอนออก
ท้ังต�น รากหรือต�นท่ีเหลืออยู�จะสามารถงอกงามให� ได�ผล
ได�หลายคร้ัง ท้ังนี้จะต�องมีการดูแลรักษาให�น้ําและปุ�ยอยู� 
การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักหลายชนิด
ในแปลงเดียวกันและปลูกผักท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้น
บ�างยาวบ�างบ�างคละกันในแปลงเดยีวกนั หรอืปลกูผักชนดิ
เดียวกันแต�ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต�น หรือประมาณว�า
พอรับประทานได�ในครอบครัวในแต�ละคร้ังท่ีเก็บเก่ียว 
ก็จะทําให�ผู�ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได�ทุกวันตลอดป�

การปลูกผักในภาชนะต�างๆ

 การปลูกผักในภาชนะ หมายถึง การปลูกผัก
ในภาชนะต�างๆ เหมาะสาํหรบัครอบครัวทีม่บีรเิวณบ�านจาํกดั 
หรือบ�านท่ีนิยมปลูกผักในแบบกึ่งไม�ประดับ ข�อดีของการ
ปลูกผักในภาชนะ คือ
 • ประหยัดพ้ืนท่ีในการปลูก
 • สามารถ เคล่ือนย�าย จัดวาง ปรับเปล่ียน
  ตําแหนงภาชนะได�
 • สะดวกต�อการดูแลรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิต
 • สามารถนําผักท่ีปลูกในภาชนะไปวางตกแต�ง
  ในสวนหย�อม หรือจัดเป�นสวนประดับ

 ควรจะพจิารณาถงึการหยัง่รากของพชืผักชนดิต�างๆ 
และภาชนะ หากเป�นภาชนะชนิดห�อยแขวนควรมคีวามลกึ 
ไม�เกิน 10 เซนติเมตร คือ ผักบุ�งจนี คะนา ผักกาดกวางตุ�ง 
ผักกาดหอม ผักกาดขาวชนิดไม�ห�อ ต้ังโอ� ปวยเล�ง ต�นหอม 
ผักชี ข้ึนฉาย ผักโขมจีน กระเทียมใบ กยุช�าย กระเทียมหวั 
ผักชีฝร่ัง บัวบก สะระแหน แมงลัก 

ข้ันตอนการปลูกผักในภาชนะต�างๆ

 1. การเตรียมอุปกรณ� ใช�วัสดุเหลือใช�ในครัวเรือน เช�น กะละมัง 
กระถาง ยางรถยนต� ถังน้ํา ฯลฯ หากภาชนะมีสารปนเป��อนพวกน้ํามัน หรือ
พวกสารเคมตี�างๆ ให�ทําความสะอาดก�อนทุกคร้ัง ภาชนะท่ีมคีวามลกึไม�มาก
เหมาะกับผักท่ีมีระบบรากต้ืน ภาชนะท่ีมีความลึกเหมาะกับผักท่ีมีระบบรากลึก 
สําหรับภาชนะแขวน เช�น กระถาง หรือเปลือกไม� ควรเจาะรูเพ่ือระบายนํ้า 
และควรรองก�นภาชนะด�วยวัสดุท่ีอุ�มน้ําได�ดี เช�น ทะลายปาล�มเก�า หรือ
กาบมะพร�าว เป�นต�น
 2. การเลือกผักท่ีจะปลูก ควรเลือกปลูกผัก ท่ีมีการบริโภคเป�น
ประจาํในครอบครัว เป�นผักท่ีได�รบัความสนใจ และมกีารใช�ประโยชนได�มาก 
 3. การเตรียมดิน ใช�ดินร�วน 1 ส�วน ปุ�ยหมักหรือปุ�ยคอก 1 ส�วน 
ข้ีเถ�าแกลบ 1 ส�วน มะพร�าวสับ 1 ส�วน แล�วนํามาผสมคลุกเคล�าให�เข�ากัน 
แล�วไปใส�ในภาชนะ
 4. การปลูกผักลงภาชนะ ปลกูแบบหว�านเมลด็พันธุ� หรอืหยอดลง
ภาชนะ หรอื เพาะต�นกล�าแล�วนาํไปปลกูในภาชนะ หรอืผักบางชนดิสามารถ
ใช�วิธีป�กชําลงภาชนะได�เลย
 5. การดูแลรกัษาผักในภาชนะ รดนํ้าอย�างสม่าํเสมอ กาํจดัวชัพชื 
พรวนดินและใส�ปุ�ย 2 สัปดาห�ต�อคร้ัง ควรเปลี่ยนดิน เมื่อมีการปลูกผัก
ครั้งต�อไป หรือปลูกผักชนิดใหม�ในภาชนะเดิมหรือผักมีการเจริญเติบโต
ไม�ดีและควรนําภาชนะไปวางในที่มีแสงเพียงพอ
 6. การเก็บเก่ียว หากเป�นผักท่ีบรโิภคในส�วนของใบ ให�เก็บใบล�าง
ก�อน เหลือยอดบนไว�ให�เจริญต�อไป เช�น ผักกาด คะนา ปูเล� ถ�าเป�นผักท่ีใช�
ส�วนยอดอ�อน ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท�านั้น จะทําให�ผักมีการแตกยอด
อ�อนเจริญเติบโตต�อไปได� เช�น สะระแหน กะเพรา โหระพา ฯลฯ

พืชผักสวนครัว แบ�งได� 4 ประเภท  ดังนี้
 1. ใช�ผลเป�นอาหาร  เช�น  แตงกวา  มะเขือเทศ  พริกหวาน
 2. ใช�ใบและลําต�นเป�นอาหาร  เช�น  ผักกาดขาว  ตําลึง  ผักคะนา  
  สะระแหน
 3. ใช�ดอกเป�นอาหาร  เช�น  กะปลํ่าดอก  ดอกแค  บร็อคโคล่ี
 4. ใช�หวัหรอืรากทีอ่ยู�ใต�ดินเป�นอาหาร  เช�น  หอมหวัใหญ�  แครอท  
  กระเทียม  ขิง

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
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