
โครงการพืชสวนครัวประดับ
 เปนโครงการทีศ่นูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จดัตัง้ขึน้
เพื่อเปนจุดศึกษาเรียนรูใหแกนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ
นกัเรยีนในโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัไดมาศกึษาเรยีนรู
ฝ กปฏิบัติจริง เก่ียวกับการปลูกพืชผักในรูปแบบตางๆ 
การเตรียมแปลง การปรบัปรงุบํารงุดนิ เพือ่เปนตนแบบใหกบั
โรงเรียนนําไปประยุกตใชในแปลงเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

กิจกรรมภายในแปลง
 โครงการพืชสวนครัวประดับ มีพื้นที่ 2 ไร เปนแปลง
ทีไ่ดจดัทาํขึน้เพือ่เปนแปลงสาธติในการปลกูผกั โดยมกีารจดั
แบงพื้นท่ีภายในแปลง ออกเปน 3 สวน ดังนี้
 1. การปลูกแบบพลาสติกคลุมดิน
  เปนการปลูกพืช โดยใชพลาสตกิดาํคลมุท้ังแปลง 
เพื่อควบคุมวัชพืชรักษาความช้ืน และลดแรงกระแทก
จากเม็ดฝนท่ีตกหนัก ใชพืน้ทีใ่นการดําเนนิการปลูก 0-1-34 ไร 
พืชที่ปลูก ไดแก เชน ถั่วพู มะเขือเปราะ 

 2. การปลูกลงแปลง
 เป  นการปลู กพื ชลงดิน  โดยพื ชแต  ละชนิด
ใชระยะเวลาแตกตางกัน ใชพื้นที่ดําเนินการปลูก 1-0-40 ไร 
พืชที่ปลูก ไดแก แตงกวา ถั่วฝกยาว ขาวโพด พริกขี้หนู 
 3. การปลูกในภาชนะ 
  เหมาะสําหรับพืน้ท่ีทีม่อียางจาํกดั สามารถจดัวาง
ใหอยู ในรูปแบบสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการปลูกแบบ
ประดับและปลูกไวบริโภคไดอีกดวย ใชพื้นที่ดําเนินการปลูก 
0-1-0 ไร เชน ปลูกในลอยาง กระเบื้อง อิฐบล็อก พืชที่ปลูก
ในภาชนะสวนใหญเปนพืชผกัฤดูเดยีว เชน พืชตระกูลผกักาด 
โหระพา ขมิ้นขาว อัญชัน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 จากการจดัแบงพืน้ทีใ่นการดาํเนนิการออกเปน 3 สวน 
ในแตละสวนจะทําการดําเนินการแตกตางกัน ซึ่งจะตองมี
การเตรยีมแปลง ปรับสภาพพื้นที่ การจัดการดินโดยใชปูนขาว
รวมกับปุ ยหมัก ในการเตรียมแปลงตากดินไวประมาณ 
1 อาทิตย และหลังจากยายกลาลงแปลง 1 อาทิตย จะมีการ
ฉีดพนนํ้าหมักชีวภาพท่ีทาํจากเศษพชืผกัในแปลงทุกอาทิตย
จนเกบ็เกีย่ว โดยมีการดาํเนนิงานในแตละสวน ดังนี้ 
 1) การปลูกแบบพลาสติกคลุมดิน 
  การเตรียมดินโดยการกําจัดวัชพืช ขุดยกรอง
แลวนําพลาสติกดํามาคลุมแปลงใหตึง เจาะรูบนพลาสติกดํา 
ตามระยะหางของผักแตละชนิดแลวนํากลาผักท่ีเตรียมไวมา
ปลูกในหลุม



2) การปลูกลงแปลง 
  ก า ร ป ลู ก ล ง แ ป ล ง โ ด ย ก า ร ป รั บ พื้ น ที่
ใหเสมอหลังจากน้ันใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปุยหมัก 
ปูนขาว ลงในแปลงที่จะปลูกพรอมกับขุดหลุมปลูกพืชผัก
ที่ตองการหรือหวานเมล็ดลงในแปลง 

 4. ความพรอมของผูปลูก 
  - ผูปลูกจะตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีการปลูก
ผัก ตลอดจนการดูแลรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 5. ชนิดของผักที่จะปลูก
  5.1 ผักอายุสั้น (นอยกวา 2 เดือน) ไดแก ผักชี 
ผักกาดหอม ผักกาดเขียวกวางตุง คะนา ผักบุง ผักกาดหัว 
ผักกาดขาว แตงกวา ขาวโพดฝกออน ปวยเหล็ง ผักโขม 
  5.2 ผักอายุปานกลาง (2-4 เดือน) 
ไดแก กะหลํา่ปล ีบรอคโคลี ่กะหลํา่ดอก ถัว่ฝกยาว ถัว่แขก 
หอมหวัใหญ มะเขือเทศ พริก แตงโม มะระ บวบ ฟกทอง 
  5.3 ผกัอายุยนืนาน (6-12 เดือน) ไดแก ถัว่ลนัเตา 
ผกักาดขาวปล ีนํา้เตา กระเทยีมหอม กระเจีย๊บ มนัเทศ ขาวโพด
หวาน คื่นฉาย 
  5.4 ผักยืนตน (มากกวา 1 ป) ไดแก กุยชาย 
ผักหวาน มะเขือ ชะอม สะตอ ชะพลู โหระพา กะเพรา ถั่วพู 
ตะไคร แมงลัก กระชาย ขิง หนอไมฝร่ัง ขา ขมิ้น

 3) การปลูกในภาชนะ 
  การเตรียมดินที่ใช ปลูกผักในภาชนะ โดยมี
อัตราสวนผสม คือ ดินรวน 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน แกลบ
หรอื ขยุมะพราว 1 สวน ผสมคลกุเคลาใหเขากนัดแีลวนาํมาใส
ในภาชนะ และนําผักที่จะปลูกหยอดลงไปหรือใชตนกลา
ที่เตรียมไว

ขอควรพิจารณาในการปลูกผักสวนครัว มีดังนี้
 1. ควรเลือกพืน้ท่ีทีม่คีวามอุดมสมบูรณทีส่ดุอยูใกล
แหลงนํ้าไมไกลจากท่ีพักอาศัย 
 2. เลือกปลูกผักใหมากชนิดที่สุดเพ่ือใหไดคุณคา
ทางอาหารที่หลากหลาย
 3. เลือกปลูกผักใหเหมาะกับสภาพแสง ไดแก 
  - พืชตองการแสงแดดตลอดท้ังวัน ควรปลูก
ถั่วฝกยาว คะนา ผักกาดเขียว กวางตุง พริกตางๆ ยกเวน 
พริกขี้หนูสวน 
  - พชืไมตองการแสงแดดตลอดท้ังวนั ควรปลูก
ชะพลู สะระแหน ตะไคร โหระพา ขิง ขา และกะเพรา 

พืชสวนครัวประดับพืชสวนครัวประดับ

 นอกจากน้ี โครงการพืชสวนครัวประดับ ยังได
มีการจัดรูปแบบการปลูกพืชผักเพื่อความสวยงามใน
เชิงภูมิทัศน ใหแกประชาชนท่ัวไปไดเขาเยี่ยมชม เพื่อเปน
แบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 

โทรศัพท : 0-7363-1033, 0-7363-1038
โทรสาร : 0-7363-1034

E-mail : cpt_1@ldd.go.th
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