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ภมูปิญัญาชาวบา้น : การปลกู
ผกัหวานป่าดว้ยเมล็ด 
 

เป็นอกีภูมปัิญญาหนึง่ของเกษตรกรบา้นเราทีม่ากดว้ย
ความสามารถ  

ผมไดม้โีอกาสเขา้ไปท างานประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร

ในโรงเรยีน ทีโ่รงเรยีนบา้นทา่ไม ้อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัด
ก าแพงเพชร หลังจากจัดเวทีเรียบรอ้ยแลว้ พี่ประ-

สทิธิ ์อุทธา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล ไดพ้า
แวะเยีย่มเยยีนคณุลงุเจรญิ หนองหลวง เกษตรกรในพืน้ทีต่ าบล

ทา่ไม ้ทีม่อีาชพีเพาะกลา้ผักหวานป่าขาย เนื่องจากผักหวานป่า

เป็นอาหารทีข่ ืน่ชอบของหลายๆ คน ประกอบกับการเพาะปลูก
ท าไดไ้ม่ง่ายนัก วันนี้เราเลยตัง้ใจไปเยี่ยมเยยีนและสอบถาม

เทคนคิวธิ ีเผือ่วา่จะไดน้ ามาบนัทกึแบง่ปันความรูผ้า่นบล็อก 
เสยีดายทีเ่มือ่เราเดนิทางไปถงึทีบ่า้นของคณุลงุเจรญิ 

พบวา่คณุลงุเจรญิไม่อยู่ออกไปธุระนอกบา้น เจอแตแ่ม่บา้นซึง่
คณุป้าละมดุทา่นก็กรุณาเลา่ถงึขัน้ตอนการเพาะ เพราะวา่เรยีนรู ้

จากคุณลุงเจริญ และสามารถเพาะเม็ดผักหวานป่าไดเ้ช่นกัน 

ถือว่าเป็นเทคนิควธิี หรือภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันภายใน
ครัวเรอืนเชยีวนะเนี่ย.. ซึง่การเพาะเม็ดผักหวานป่านัน้ จากการ

สอบถาม (แตผ่มยังไมเ่คยลองนะครับ) มขีัน้ตอนงา่ยคอื 
 เริ่มจากการเก็บเม็ดผักหวานป่าที่สุกหรือรับซื้อจาก

ชาวบา้นทีไ่ปเก็บเม็ดผักหวานมาจากในป่า 

 น าเม็ดผักหวานมาหมักใหเ้ปลอืกยุย่ 

 บีเ้อาเนือ้และเปลอืกออก 

 น าเม็ดผักหวานไปเพาะในกระบะทีใ่สแ่กลบด าและรด

น ้าใหชุ้ม่อยา่ใหแ้หง้ 

 ประมาณ 1 เดอืนพอรากงอกยาวประมาณ 1 นิว้ก็น าลง
ช าในถงุ 

 เมื่อตน้กลา้โตและมีใบจริง และตน้แข็งแรงก็น าไป

ปลกูได ้

 
 

คณุป้าละมดุ เลา่ถงึเทคนคิการเพาะเม็กผักหวานป่า 
 

จากนัน้เราไดไ้ปเยี่ยมแปลงปลูกผักหวานป่าของคุณ

ลงุเจรญิ และคณุป้าละมดุ ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากบา้นนัก ซึง่เป็นสวน
ที่มีไมป่้าเดมิที่ตดิที่อยู่บา้งแลว้เป็นร่มเงาใหก้ับตน้ผักหวาน

ป่า  เพราะในระยะเริม่แรกผักหวานป่าตอ้งการร่มเงาเพื่อการ
เจรญิเตบิโต 

 

 
 
ตน้โตนีค้อืตน้แมพั่นธุผั์กหวานป่า 

 

 
 
สภาพการปลกูทีใ่กล้เคยีงกับธรรมชาตมิาก 

 

       หลังจากเดนิดู ก็เห็นวธิกีารปลูกตน้ผักหวานป่าดว้ยการ
เพาะเมล็ดกันทีแ่ปลงปลกูเลย ซึง่ไดข้อ้มูลเพิม่เตมิวา่หลังจาก

ทีน่ าเม็ดผักหวานป่าไปเพาะจนงอกรากแลว้ก็ น ามาใสล่งใน
แปลงปลกูเลยและใชข้วดน ้าพลาสตกิน ามาตดัหัวทา้ยครอบเม็ด

ผักหวานป่าอกีชัน้หนึ่ง  เพื่อป้องกันสัตวแ์ละศัตรูต่างทีจ่ะมา
รบกวน  เป็นอกีภูมปัิญญาหนึ่งทีไ่ดรู้ไ้ดเ้ห็นจากแปลงปลูก

ผักหวานป่าของคณุลงุเจรญิ และคณุป้าละมดุในครัง้นี ้
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ผา่นไปเป็นปี ก็ยังอาศยัขวดน ้าพลาสตกิชว่ยป้องกันสตัวท์ีจ่ะมา

ท าลายฯ 
 

 
 

ประยกุตจ์ากวสัดเุหลอืใชม้ากอ่ใหเ้กดิประโยชน.์.. 

 

 
เมือ่ตน้โต-แข็งแรงดแีลว้ จงึปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ
 

       นี่เป็นอกีภูมปัิญญาหนึ่งของเกษตรกรบา้นเราทีม่ากดว้ย
ความสามารถ  เรยีนรูจ้ากธรรมชาตแิลว้น ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิ

ประโยชนก์บัการประกอบอาชพีไดอ้ย่างน่าชืน่ชม 

 
www.gotoknow.org  

วรียทุธ  สมป่าสกั : บนัทกึ 

ใครวา่ยาก…ทีจ่ะปลกูผักหวานป่าใหโ้ตเร็ว 

mangkachone: โอโ้ฮ.้.....ผักหวานยักษ์...เอาใบ

ออ่นรวมกบัยอดออ่นมาผัด...อร่อยอยา่บอกใครเชยีว ทีช่ลบรุี

หากนิยากมากเลยครับ 
คนโคราช: ผมบอกวธิปีลกูใหเ้ลยแลว้กนัพีส่มชายจะ

ไดไ้ม่ตอ้งไปหากนิทีไ่หนใหม้ันยาก ;D ;D ;D 
การปลกูผักหวานป่าเทา่ทีม่กีารทดลองกนัมามทีัง้หมด 

3 วธิ ีคอื การปลกูดว้ยเมล็ด การตอนกิง่ และการลอ้มตน้ตาม
ธรรมชาตมิาปลกู จะขอเลา่ขอ้ดขีอ้ดอ้ยในแตล่ะวธิตีาม

ประสบการณ์ทัง้ของตนเอง ของพ่อตาป๋านัด และของนา้วตัรที่

เป็นผูน้ าทางภมูปัิญญาในการปลกูผักหวานนีม้าถา่ยทอดให ้
พวก เราไดท้ราบกนัโดยละเอยีดและก็ขอขอบพระคณุทัง้สอง

ทา่นไว ้ณ โอกาสนีด้ว้ยครับ 
 

1.การปลกูผักหวานดว้ยเมล็ด 
ขัน้ตอนการเตรยีมเมล็ดผักหวานกอ่นลงเพาะช า 
โดยปกตผัิกหวานป่าจะเริม่ออกดอกในเดอืนมนีาคมถงึ

เมษายนและเมล็ดจะเริม่แก่ สกุงอม จนกระทัง่สามารถน ามา
เพาะช าไดร้าวๆ เดอืนพฤษภาคมถงึมถินุายนครับ หากไดเ้มล็ด

ผักหวานป่าจากตน้มาแลว้ ถา้เมล็ดสกุงอมสม า่เสมอก็ใหเ้อา

เปลอืกนอกออกแลว้ลา้งน ้าเอาเยือ่หุม้ออกผึง่แดดพอผวินอก
แหง้สกั 1-2 ชัว่โมงก็ลงปลกูได ้แตถ่า้ซือ้เมล็ดพันธุเ์ขามานา้

วตัรเลา่วา่ตอ้งน ามาบม่เพือ่ใหเ้มล็ดสกุงอมเสมอกนัสกั 1-2 วัน 
จากนัน้ท าการเอาเปลอืกออกและลา้งผึง่ในทีร่่ม 1-2 วนัจงึคอ่ย

น ้าลงปลกูในถงุเพาะช า พออธบิายมาถงึตรงจดุนี้ทกุคนอาจจะ

คา้นวา่ท าไมสองคนบอกเลา่ไม่เหมอืนกนั ขอ้ความขัดแยง้กนั 
แตเ่ปลา่เลยครับ หากพจิารณาใหด้จีะเห็นวา่การผึง่แดดนัน้

วธิกีารทีผ่มไดท้ดลองจะผึง่แดดโดยตรง แตว่ธิขีองนา้วัตรจะผึง่
ในทีร่่ม ซึง่จดุประสงคเ์พยีงแคท่ าภายนอกเมล็ดแหง้แตภ่ายใน

ยังคงความชุม่ชืน้เหมาะแกก่ารงอก 
 

การเตรยีมดนิส าหรับเพาะช า 

 
ส าหรับดนิทีจ่ะน ามาเพาะช าผักหวานก็มสีว่นประกอบ

ของแกลบเผา ปุ๋ ยคอก และดนิเหนยีวส าหรับสตูรทีผ่มใชเ้พาะ
ช าคอื ดนิเหนยีว 2 สว่น แกลบเผา 1 สว่น และ ปุ๋ ยคอกอกี 1 

สว่น ส าหรับสตูรนี้ไมไ่ดต้ายตวัสามารถปรับไดต้ามความ

เหมาะสมของตวัทา่นเองครับ 
 

การน าเมล็ดผักหวานลงถงุเพาะช า 
 

ท าการกรอกดนิทีจ่ัดเตรยีมไวจ้ากขัน้ตอนทีแ่ลว้บรรจุ

ลงถงุหรอืกระถางส าหรับเพาะช ากลา้ผักหวาน ใสด่นิจนเกอืบ
เต็มภาชนะหรอืถงุเพาะช า เหลอืไวเ้พยีงเล็กนอ้ยเพือ่ให ้

สามารถกกัเก็บน ้าใหไ้หลลงกน้กระถางหรอืกน้ถงุ ได ้
จากนัน้น าเมล็ดผักหวาน 2-3 เมล็ดมาวางและกดเมล็ดลงไปแค่

เพยีงเสมอพืน้ดนิ ระวงัอยา่ฝังกลบเมล็ดผักหวานเพราะจะแทง
หน่อไม่ไดแ้ละจะหักงอ งอกชา้ การเจรญิเตบิโตก็จะไมด่ตีาม

ไปดว้ย 

 
การน ากลา้ผักหวานลงปลกู 

 
ในขัน้ตอนนีถ้อืเป็นขัน้ตอนส าคัญทีส่ดุในการที่

ผักหวานจะสามารถเจรญิเตบิโตไดด้หีรอืไม ่ตามค าบอกเลา่

ของนา้วัตรแกจะปลกูผักหวานเมือ่ปักช าลงถงุได ้50 วนัเทา่นัน้ 
ทัง้นีเ้พราะป้องกนัการหักของรากผักหวานหรอืถา้ปลอ่ยตน้กลา้

ใหอ้ยูใ่นถงุ เพาะช านานวนัรากจะไปขดมว้นอยู่ทีก่น้ถงุเวลาเอา
ลงปลกูรากก็มักจะขาดท าใหผั้ก หวานทีป่ลกูลงไปตายหรอืไม่

โต ดงันัน้นา้แกบอกวา่จากการทดลองปลกูมาวธิกีารนีไ้ดผ้ลดี
ทีส่ดุ ขอทบทวนท าความเขา้ใจถงึแมผั้กหวานป่าจะเป็นพชืใบ



Page | 3  
 

เลีย้งคู ่แตร่ะบบรากของตน้ผักหวานกลบัไมม่รีากในลกัษณะ

รากแกว้ยั่งดิง่ลงไปในดนิ เหมอืนพชืใบเลีย้งคูอ่ ืน่ๆ ไมม่รีะบบ
รากฝอย มรีากเพยีงไมก่ีร่าก แตล่ะรากแผอ่อกไปขนานกบั

พืน้ดนิ ดงันัน้ขอใหท้า่นทีค่ดิจะปลกูผักหวานโดยตน้กลา้ทีซ่ ือ้
มาจากทีอ่ืน่ เวลาเอาตน้กลา้ลงปลกูระวงัเรือ่งรากขาดเพราะ

เป็นเรือ่งใหญม่ผีลตอ่การเจรญิ เตบิโต อยู ่หรอืตายของตน้

ผักหวาน เมือ่ปลกูลงดนิแลว้ใหน้ ากระถางดนิเผามาครอบไว ้
เพือ่ใหรู้ว้า่ตน้ผักหวานอยู่ ตรงจดุไหน เพราะวา่ชว่งแรกๆ 

ผักหวานตน้เล็ก ออ่นแออาจจะถกูวชัพชือืน่ปกคลมุได ้จงึตอ้งมี
การก าจัดวชัพชือย่างสม ่าเสมอ 

 
ส าหรับแปลงปลกูผักหวาน 

 

ผักหวานเป็นพชืทีช่อบแดดร าไร ไมท่บึเกนิไป หรอื
โปร่งมากจนเกนิไป จากไร่ผักหวานของนา้วตัรแกจะใชก้ารปลกู

ตน้สกัเพือ่ใหร้่มเงาแกผั่กหวาน สว่นการปลกูผักหวานจะปลกู
หา่งในระยะ 2-2.5 เมตรตอ่ตน้ การปลกูจะรองหลมุปลกูดว้ยปุ้ย

คอกและแกลบเผาก็ได ้การใหน้ ้าในหนา้ฝนตอ้งการแคก่าร

ก าจัดวชัพชืเทา่นัน้ สว่นหนา้แลง้นา้แกแนะน าวา่ใหน้ ้า 3 วนัครัง้
จะเหมาะทีส่ดุ และแปลงทีแ่กท าอยูเ่ป็นระบบน ้าหยด 

 
คนโคราช: 

 
2.การปลกูโดยการตอนกิง่  

 

ผักหวานเป็นพชืทีม่รีะบบรากไมเ่หมอืนพชืใบเลีย้งคู่
อืน่ ระบบรากทีเ่กดิจากการตอนกิง่ตามประสบการณ์ของนา้แก

เลา่วา่เคยตอนและทดลองปลกู รวมทัง้ซือ้จากทีอ่ืน่มาปลกู
หลงัจากปลกูไปแลว้เป็นระยะเวลาประมาณ 2  ปีก็ตายลงจน

หมด นา้แกบอกวา่ทีไ่ร่แกตอนนีว้ธิกีารนี้ไมใ่ชค้รับ ส าหรับทา่น

อืน่ทีม่ปีระสบการณ์ดีๆ  ในการปลกูผักหวานดว้ยกิง่ตอนทีเ่รายัง
ไมท่ราบก็แลกเปลีย่นความรูก้ันไดน่้ะ ครับ 

 
3.การลอ้มตน้ตามธรรมชาตมิาปลกู 

วธิกีารนี้ไดรั้บการถา่ย ทอดจากผูม้ากประสบการณ์

(พ่อตาป๋านัดจอมโหด) ผูเ้ป็นเจา้ของผักหวานตน้โตๆ ทีอ่ยูข่า้ง
หลงัผมทัง้หมดน่ันละ่ แกเลา่วา่แกไปลอ้มผักหวานมาจากป่า

ธรรมชาต ิโดยพยายามใหร้ากขาดและบอบช า้นอ้ยทีส่ดุเทา่ที่
จะท าได ้กอ่นท าการลอ้มมาตอ้งดดูว้ยวา่ทศิทางของราก

ผักหวานวางอยูใ่นแนวไหน ชีไ้ปทศิทางใด เพราะเวลาเอาไป
ลงปลกูใหมท่ศิทางตอ้งเป็นไปตามทศิทางเดมิตามธรรมชาต ิ

ปุ๋ ยคอกหรอืปุ๋ ยเคมหีา้มใชร้องกน้หลมุตน้ผักหวานทีล่อ้มมา 

เพราะความบอบช า้จากบาดแผลเมือ่เจอความเค็มจากปุ๋ ยคอก
หรอืเคมอีาจท าใหผั้กหวานตายลงได ้การปลกูแลว้ประสบ

ความส าเร็จตอ้งใชร้ะยะเวลาเป็นตวัชีว้ัด หากผักหวานทีล่อ้มมา
ปลกูสามารถเจรญิเตบิโตอยู่ไดเ้กนิระยะเวลา 2 ปีถอืวา่

ปลอดภัย บ ารุงดว้ยปุ๋ ยคอกไดเ้ลยครับ การใสปุ่๋ ยคอกใหล้กึจาก

พืน้ประมาณ 10 เซ็นตเิมตรเอาปุ๋ ยคอกใสล่งไปแลว้เอาดนิทีข่ดุ
ออกกลบหนา้ซ ้าเป็นอนัจบครับ 

คนโคราช: ;D :D ;D 
ทา่นใดมวีธิกีารใหม่ๆ  และตรงไหนอยากเพิม่เตมิแกไ้ข 

หรอืเสรมิเพือ่เป็นการถา่ยทอดภมูปัิญญาเชญิไดเ้ลยน่ะครับ  
Samrit_K: การปลกูผักหวานป่าเป็นเรือ่งทีป่ลกูยาก

มาก มวีธิเีดยีวทีใ่ชก้นัคอืปลกูจากเมล็ดครับ ถา้ปลกูแบบลอ้ม

ปลกูหรอืวธิอีืน่ๆนะครับ รากถา้ไดก้ระทบกระเทอืนไมร่อดครับ 
ไมรู่ว้ธิตีอ่กิง่หรอืตดิตา มทีา่นใดท าส าเร็จใหมครับ โชคดหีน่อย

บา้นผมตดิเขาอยากเมือ่ไรก็ไปหาเก็บเอาบนเขาครับ 
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หลงัจากทีเ่ราไดน้ าเมล็ดผักหวานป่าทีส่กุและสมบรูณ์ 

คอืมสีเีหลอืงทัง้เมล็ด ใหน้ ามาใสไ่วใ้นภาชนะทีร่ะบายอากาศ
ไดด้เีพือ่ทีจ่ะใหเ้ปลอืกออ่นนุ่ม จะสะดวกในการเอาเปลอืกและ

เนือ้ออก ถา้เมล็ดผักหวานป่ามจี านวนไมม่ากนัก ใหใ้ชม้อื โดย

สวมถงุมอืเพือ่ป้องกนัการระคายเคอืง แตถ่า้มเีมล็ดผักหวานป่า
จ านวนมากๆ การเอาเนือ้และเปลอืกออกโดยการเยยีบย ่า แต่

ตอ้งไมล่งน ้าหนักมากจะท าใหเ้มล็ดผักหวานป่าช า้และเกดิ
ความเสยีหายไดซ้ึง่จะมผีลตอ่การงอก 

หลงัจากทีเ่ราเอาเปลอืกและเนือ้ออกหมดแลว้ 
ตอ่จากนัน้ใหน้ าเมล็ดผักหวานป่าไปลา้งดว้ยน ้าเปลา่จนแน่ใจวา่

สะอาด เพราะเนือ้ผลผักหวานมรีสหวาน เชือ้ราชอบ และถา้เกดิ

เชือ้ราแลว้เมล็ดจะเสือ่มความงอก แลว้จงึน าเมล็ดผักหวานป่า 
วางเรยีงบนกระสอบป่านหรอืภาชนะอืน่ๆทีส่ามารถถา่ยเท

อากาศไดด้ ีและเก็บไวใ้นทีร่่มประมาณ 2-3 วนั หา้มตากแดด
เป็นอนัขาด เกลีย่ใหเ้สมอกนัถา้มจี านวนมากใชซ้อ้นกนัไดไ้ม่

เกนิ 3 ชัน้ 

เมือ่เราตากเมล็ดผักหวานป่า ครบจ านวน 2-3 วนัแลว้ 
ใหน้ าเมล็ดผักหวานป่าไปเพาะเมล็ด และกอ่นทีจ่ะเพาะใหเ้รา

คดัเลอืกเมล็ดทีไ่ม่สมบรูณ์ ออกจากเมล็ดทีส่มบรูณ์กอ่น โดย
วธิกีารแบบงา่ยๆ นัน้ก็คอืน าเมล็ดผักหวานป่าทีไ่ดท้ัง้หมดไปแช่

น ้า แลว้คดัแยกออก โดยน าเมล็ดทีล่อยน ้าใสไ่วใ้นภาชนะทีม่ี
น ้ายาเร่งราก ทีม่สีว่นผสมของวติามนิบ ี1 ประมาณ 30 นาท ี

จากการทดสอบพบวา่ เมล็ดผักหวานป่าทีล่อยน ้า 

(บางทา่นอาจจะคดัทิง้) ทีผ่่านการแชน่ ้ายาเร่งราก เมือ่น าไป
เพาะเมล็ด มอีัตราการงอกถงึ 90 เปอรเ์ซ็นต ์สว่นเมล็ด

ผักหวานป่า ทีจ่มน ้า ใหน้ ามาผึง่ลมหรอืน าผา้มาเช็ดจนแหง้แลว้
น าไปเพาะเมล็ดตามขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนการเพาะเมล็ดนัน้อาจจะใชว้ธิกีารหมกกระสอบ

คอืน ากระสอบป่านอกีใบมาปทูับเมล็ดลงไป แลว้รดน ้าใหชุ้ม่
เชา้-เย็น หรอืจะใชว้ธิเีพาะในกระบะทราย แตไ่ม่แนะน าใหใ้ช ้

แกลบด า เพราะอาจจะท าใหเ้มล็ดเน่า เนือ่งจากเชือ้รา ขัน้ตอน
นีใ้ชเ้วลา ประมาณ 7-10 วนั จะเริม่มรีากงอกออกมา 

หลงัจากทีเ่มล็ดผักหวานป่าเริม่มรีากงอกออกมาแลว้ 

ถา้ตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ย ใหน้ าเมล็ดผักหวานป่าไปปลกูใน
หลมุทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ หรอืจะเลอืกวธิกีารปลกูในถงุเพาะ โดย

เตรยีมถงุส าหรับเพาะเมล็ด ขนาด 4x6 นิว้ หรอืตามตอ้งการ ใส่

ดนิผสมปุ๋ ยคอกหรอืปุ๋ ยอนิทรยีใ์หเ้ต็มถงุ น าเมล็ดผักหวานป่าที่

รากงอกแลว้ ลงในหลมุปลกูหรอืเพาะในถงุ ตอ้งระวงัอยา่ให ้
รากหักและใหฝั้งลงไปแคค่รึง่เมล็ด เพือ่จะไดเ้ห็นเมล็ดจะงา่ย

ตอ่การสงัเกต ดวูา่เมล็ดเน่าหรอืไม่ 

ส าหรับขัน้ตอนนี ้ทา่นทีป่ลกูเมล็ดผักหวานป่า ในหลมุ
ปลกู จะตอ้งเตรยีมสถานที ่ทีม่ตีน้ไมเ้ป็นร่มเงา หรอืไมพ้ีเ่ลีย้ง 

ไวก้อ่นแลว้ และทา่นทีเ่ลอืกน าเมล็ดผักหวานป่า ปลกูลงในถงุ

http://www.thaicattle.net/board/index.php?topic=4055.10;wap2
http://www.thaicattle.net/board/index.php?topic=4055.10;wap2
http://ต้นไม้ใบหญ้า.blogspot.com/2013/01/3.html
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เพาะ จะน าเมล็ดของไมพ้ีเ่ลีย้ง เชน่ แคบา้น ลงเพาะในถงุ

พรอ้มกบัเมล็ดผักหวานไดเ้ลย 
ประมาณ 1 เดอืนแรก เราจะไม่เห็นการเปลีย่นแปลง

จากดา้นบนของหลมุปลกูหรอืถงุเพาะช า แตเ่ป็นชว่งที ่ส าคัญ
ทีส่ดุของผักหวานป่า คอืก าลงัแทงรากลงไปในดนิในหลมุปลกู

หรอืดนิในถงุ ตอ้งรดน ้าวนัละครัง้ ระวงัอย่าใหแ้ฉะ 

ดา้นบน เรามองไมเ่ห็นวา่เกดิอะไรขึน้แตด่า้นลา่ง
ผักหวานป่าก าลงัออกราก เราจะเริม่เห็นยอดของตน้ผักหวานป่า

ก็ประมาณเดอืนที ่2 และเมือ่ตน้ออ่นสงูขึน้ไมเ่กนิ 3 นิว้ ตอ้งรบี
น าไปปลกู ถา้เกนินีพ้บวา่รากจะยาวไปถงึพลาสตกิแลว้ เมือ่เรา

ดงึถงุออก ปลายรากจงึมักจะขาด เพราะถา้ขาดแลว้ ผักหวาน
ป่ามักจะโตชา้หรอืไมก็่ตาย ฉะนัน้ขัน้ตอนการแกะถงุเพาะ ใหใ้ช ้

มดีกรดีรอบๆถงุเพาะ ตรงบรเิวณกึง่กลาง แลว้ดงึถงุเพาะ

สว่นลา่งออก ระวงัปลายรากทีม่ักจะเขา้ไปอยู่ยังมมุถงุ เสร็จแลว้
น ากลา้ผักหวานป่า ลงปลกู กลบดนิ รดน ้า เป็นอนัเสร็จขัน้ตอน

ปลกู… 
 

www.somkhitsin.net 

ผักหวานป่าทีเ่ฮอืนดนิตนีภ ู: 
วนเกษตรอนิทรยีว์ถิคีนกบัควาย 
 

 
 

ปลกูผักหวานป่า จ าเป็นตอ้งมไีมพ้ีเ่ลีย้ง 
นพินธ ์มลุเมอืงแสน (ซา้ย) แนะน าตรงกนักับแดง อิ

ตปิิ วา่ปลกูผักหวานป่าตอ้งปลกูตน้ไมพ้ีเ่ลีย้งควบคูก่นัดว้ย เชน่ 

แคบา้น ตะขม ล าใย มะขามเทศ ฯลฯ เพราะระบบการหาอาหาร

ของรากผักหวานตอ้งอาศยัรากตน้ไมพ้ีเ่ลีย้ง 
 

น าผักหวานป่าคนืสูป่่า 
นายมนตรา พรมสนิธ ุนายอ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัด

ขอนแกน่ เป็นประธานในพธิกีจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระ

นางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ 12-13 สงิหาคม 2555 ณ ศนูย์
เรยีนรูฯ้ ลุม่น ้าหว้ยสามหมอ ทีเ่ฮอืนดนิตนีภ ูวนเกษตรอนิทรยีฯ์ 

ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแกนน าหมูบ่า้น/ชมุชนเพือ่การ
พัฒนาแบบยั่งยนื รุ่นที ่1 

โอกาสเดยีวกนันี ้นายอ าเภอโคกโพธิไ์ชยไดน้ า

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ น าผักหวานป่าคนืสูป่่า ร่วมกนัปลกูผักหวาน
ป่าจ านวน 200 ตน้ แซมเขา้ไปในป่าวนเกษตรอนิทรยีว์ถิคีนกับ

ควาย โดยการแนะน าของวทิยากรผูป้ระสบความส าเร็จในการ

เพาะปลกู

ผักหวานป่า 
คอืนายนพินธ ์

มลุเมอืงแสน 
จากสดีาฟารม์ 

จังหวดั

สกลนคร และ
นายแดง อติปิิ 

จากอ าเภอ
หนองบวัแดง 

จังหวดัชยัภมู ิ
กจิกรรมครัง้นี้

ไดรั้บการ

สนับสนุน
งบประมาณ

จากฝ่าย
กจิการสงัคม การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เป็น

เงนิจ านวน 4 หมืน่บาท 

 

 
 

 
สวนผสมผสานของนางทองยุน่ นายแดง อติปิิ 

เกษตรกรบา้นลาดเหนอื หมูท่ี ่4 ต าบลหนองบวัแดง ในพืน้ที ่

20 ไร่ แตอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยผลติผลหลากหลาย และประสบ
ผลส าเร็จในการเพาะขยายพันธุด์ว้ยเมล็ด และปลกูผักหวานป่า

จนสามารถเก็บผลผลติไดแ้ลว้ 

 
คณะผูเ้ริม่การกอ่ตัง้สมาคมวนเกษตร

อนิทรยีว์ถิคีนกับควาย 
1/1 หมู ่5 ต าบลซับสมบรูณ์ อ าเภอโคก

โพธิไ์ชย จังหวดัขอนแกน่ 40160 

www.somkhitsin.net 
www.facebook.com/khonkubkwaiy 

e-mail: somkhitsin@hotmail.com 

http://www.somkhitsin.net/
http://www.somkhitsin.net/
http://www.facebook.com/khonkubkwaiy

