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ผักสวนครัว คือ ผักที่ปลูกไวในบริเวณบานหรือที่

วางตาง ๆ ในชุมชนตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่
ปลูกไวสําหรับรับประทานเอง ภายในครอบครัว
หรือชุมชน การปลูกผักสวนครัวไวรับประทาน    

จะทําใหผูปลูกไดรับประทานผักสดที่อุดมดวย
วิตามนิและเกลอืแรตาง ๆ  มคีวามปลอดภยัจากสารเคม ี

ลดรายจายในครัวเรือนและที่สําคญัทําใหสมาชิก 

ในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันในการปลูกผักเพื่อ

เกิดสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว โดยทั่วไปคนตอง

มีการบริโภคผักอยางนอย วันละ 200 กรัม เพื่อให

ไดสารอาหารครบถวน 
 

 ประโยชนของการปลูกผักสวนครัว 

  ปลูกเปนรั้วบาน ( ร้ัวกินได ) ผักที่สามารถนํามาปลูกเปนทําเปนรั้ว  ไดแก  

กระถนิบาน  ชะอม  ตําลึง  ผกัหวาน  ผกัปลงั  ตนแค  ถัว่พ ู มะระ ฯลฯ  ซึง่เปนผกัทีป่ลกูงาย
และใหผลผลิตตลอดปมคีุณคาทางอาหารสูงและปลอดภัยจากสารเคมี 

   สามารถใชประดับตกแตงบริเวณบาน เชน  จัดสวนผักสวนครัว  การปลูกตนแค 

เปนรัว้กนิได การนําผกัสวนครวัทีป่ลกูในกระถางแบบแขวน – หอย มาตกแตงบรเิวณรอบ ๆ บาน 

   ใชพื้นที่สวนที่วางเปลาใหเกิดประโยชน 

     ลดคาใชจายในการซื้อผักมาประกอบอาหารประจําวัน 

     ครอบครวัไดรับประทานผกัทีม่คีณุคาทางอาหารครบถวนและปลอดภยัจากสารเคม ี

 สรางความสมัพนัธและสานสายใยรกัทีด่ใีนครอบครวัและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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ตนแคปลูกเปนรั้วกินได ปลูกแบบแขวนหอยตกแตงบาน 

ปลูกประดับตกแตงบริเวณบาน 

ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วางเปลา 

แปลงปลูกมีแหลงน้ํา 
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 ขอพิจารณาในการปลูกผักสวนครัว 

 1. การเลือกสถานที่หรือทําเลปลูก 

       ควรเลือกพืน้ที่ที่มีความอุดมสมบูรณที่สุด อยูใกลแหลงนํ้าไมไกลจากทีพ่ักอาศัย
มากนัก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานดานการปลูก การดูแลรักษา และสะดวกในการเก็บ
มาประกอบอาหารไดทันทีตามความตองการ 

 2. การเลือกประเภทผักสําหรับปลูก  
  ควรเลอืกปลูกผกัใหมากชนดิทีสุ่ด เพือ่ใหไดคณุคาทางอาหารทีห่ลากหลาย เปนผกั
ที่สมาชิกในครอบครัวชอบบริโภคและเลือกปลูกผักใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและปลูก
ใหตรงกับฤดูกาล 

 3. สภาพแสงและรมเงา  
  มีความจําเปนในการสังเคราะหแสงของพชื เพื่อสรางอาหาร ปริมาณแสงที่ไดรับ
ในพืน้ทีป่ลกูแตละวันนัน้ จะมผีลตอชนดิของผกัทีป่ลกู แบงความตองการแสงในการปลกูผกั ดงันี้ 

  สภาพพื้นที่ไมไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรปลูกพืชผักที่เจริญเติบโตใน
รมได เชน  ชะพลู  สะระแหน  ตะไคร  โหระพา  ขิง  ขา  และกะเพรา  เปนตน 

  สภาพพื้นที่ไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกผักที่สามารถเจริญเติบโต
ไดในแสงปกติ เชน ถั่วฝกยาว คะนา ผักกาดเขียวกวางตุง พริกตาง ๆ ยกเวน พริกขี้หนูสวน 

4. ความพรอมของผูปลูก 

ผูปลูกควรกําหนดวาจะปลูกผักโดยมีวัตถุประสงคอะไร เชน ปลูกเพื่อตองการ
ไดผักมาบริโภคประจําวัน ปลูกเพื่องานอดิเรก ปลูกเพื่อจัดสวนตกแตงบริเวณบาน 

ผูปลูกตองมีความรู ความเขาใจธรรมชาติของผัก วิธีการปลูกผักตลอดจนการ
ดูแลรักษา 

แรงงานในการปลูกผัก ควรมีแรงงานในการดูแลรักษาเฉลี่ยวันละประมาณ 
 2 – 3 ชั่วโมง เนื่องจากผักสวนครัวตองการความพิถีพถิันในการดูแลรักษา 

ความชํานาญในการปลูกผัก การปลูกใหไดผลผลิตดี ผูปลูกจําเปนตองมี 
ความชํานาญ  รูจักสังเกตในการเจริญเติบโตของผัก  และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
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   5. ชนิดของผักที่จะปลูก  

 ผักแตละชนิดมีความแตกตางกันในเรื่อง
อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูกาลเพาะปลูก การวางแผน

การปลูกที่เหมาะสม จะทาํใหมีผลผลิตผักออกสม่าํเสมอ 
และใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนไดเต็มที่  

 การจําแนกผักตามอายุการเก็บเกี่ยว ดังน้ี 

5.1 ผักอายุส้ัน ( นอยกวา 2 เดือน ) ไดแก ผักชี ผักกาดหอม ผักกาดเขียว

กวางตุง  คะนา  ผักบุงจีน ผักกาดหัว ผักกาดขาว แตงกวา ขาวโพดฝกออน ปวยเหล็ง ผักโขม

  

 
 

  

 
5.2 ผักอายุปานกลาง ( 2 – 5 เดือน ) ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี 

บร็อคโคลี่ กะหลํ่าดอก ถัว่ฝกยาว ถั่วแขก หอมหวัใหญ มะเขือเทศ พริก แตงโม มะระ บวบ 

ฟกทอง  ขาวโพดหวาน  มันฝรั่ง  มันเทศ 

 

 

 
 

 

 

4 



กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร    สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี   กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 

5.3ผักยืนตน ( มากกวา 1 ป ) ไดแก กุยชาย ผักหวาน มะเขือ ชะอม 

สะตอ ชะพลู โหระพา กะเพรา ถั่วพู  ตะไคร  แมงลัก กระชาย  ขิง  หนอไมฝร่ัง  ขา  ขมิ้น 

 
 

 

 
 
 
 

6. ฤดูกาล  

ควรเลือกปลูกผักสวนครัวใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะทําใหดูแลรักษางาย  

ไดผักที่มีคุณภาพ ผลผลิตดี มีโรคและแมลงรบกวนนอย ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก

แตละชนิด ดังนี้ 

 พฤศจิกายน – มกราคม หอมแบง กยุชาย คืน่ฉาย กะหล่ําปล ีผกักาดขาวปลหีอ 

กะหล่ําปม  กะหล่ําดอก  มะเขือเทศ  ถั่วแระญี่ปุน  หอมแดง  หอมหัวใหญ  กระเทียม 

 กุมภาพันธ – เมษายน  ผักชี  ผักบุงจีน  ผักกาดหัว  ถั่วฝกยาว  แตงกวา 

แตงไทย  มะระ  ผักกาดขาวปลี  ผักคะนา  ผักกาดเขียวกวางตุง  ผักกาดขาว 

 พฤษภาคม – กรกฎาคม ผักคะนา  กุยชาย  บวบเหลี่ยม  กวางตุงไตหวัน 

ขาวโพดหวาน   หอมแดง 

 สิงหาคม – ตลุาคม ผกัชลีาว ผกัโขม กยุชาย ผกักาดขาว ผกักาดเขยีวกวางตุง 

หอมแบง มันแกว มันเทศ ผักกาดหอม ผักคะนา ผักบุงจีน พริกชี้ฟา พริกขี้หนู มะเขือเปราะ 

มะเขือยาว 
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 วิธีการปลูกผักสวนครัว 

 1. การเตรียมดิน 

 ผักสามารถปลูกไดทัง้ในพื้นดินโดยตรงหรือหากไมมทีี่ดินเพียงพอก็สามารถปลูก
ไดในภาชนะตาง ๆ ที่มีความลึกตั้งแต 20 เซนติเมตร ขึ้นไป เพื่อใหรากสามารถหยั่งลงไปใน
วัสดุปลูกได สําหรับความกวางของภาชนะขึ้นกับชนิดผักที่จะปลูก 

  1.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกในภาชนะ  

      ใช ดิน : แกลบ : ปุยหมัก อัตราสวน 1 : 1 : 1 คลุกเคลาใหเขากัน รดน้ํา

เพื่อใหมีความชื้น สังเกตไดจากสามารถกําวัสดุปลูกเปนกอนได 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 การเตรียมดินสําหรับการปลูกในพื้นที่วางหรือในแปลง  
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   - พรวนดิน ตากดินทิ้งไวประมาณ 7 – 15 วัน 

   -  ยกแปลงสูงประมาณ 4 –  5 นิ้ว กวางประมาณ 1 – 1.20 เมตร 

สวนความยาวตามลกัษณะของพืน้ที ่ควรอยูในแนวทศิเหนอื/ใต เพือ่ใหผกัไดรับแสงแดดทัว่ทัง้แปลง 

   - ใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 2 – 3 กิโลกรัมตอเน้ือที่ 1 ตารางเมตร 

 2. การปลูก 

 2.1 การปลูกดวยเมล็ด สําหรับผักโดยทั่วไป เชน พริก มะเขือ คะนา 

กวางตุง กะหลํ่าปลี  ผักกาดหัว ถั่วฝกยาว และแตงกวา ตองใชเมล็ดปลูก การใชเมล็ดปลูก 

ทําได 3 วิธี คือ 

-  การเพาะกลากอนแลวจึงยายปลูก สําหรับผักที่เมล็ดมีราคาแพง 

ตองการดูแลเอาใจใสมาก หรือในชวงที่เวนปลูกมีฝนตกชกุ การเพาะ และยายปลกู อาจทําให

สามารถดูแลตนกลาใหแข็งแรงได กอนยายปลูกลงในแปลงปลูก 

-  การหวานเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก และเมื่อตนกลาโตทําการถอน

แยกตนทีแ่นนเกนิไปออก เพือ่จดัระยะปลกู วิธนีีห้ากผูปลกูไมชํานาญอาจทําใหส้ินเปลอืงเมลด็ 

และเมล็ดอาจกระจายตัวไมดีจะทําใหผักขึ้นเปนกระจุก มีวิธีแกโดยอาจใชเมล็ดผสมกับทราย 

และหวานเมล็ด  จะทาํใหเมล็ดตกกระจายดีขึ้น 

-  การปลูกในหลุมปลูกโดยตรง ใชกบัผักที่มีเมล็ดใหญ เชน ขาวโพด 

ถั่วฝกยาว  แตงกวา หรือผักที่ใชสวนของรากรับประทาน เชน  ผักกาด  หัวแครอท 

 2.2 ปลูกดวยสวนขยายพันธุอื่น ๆ เชน กิ่ง ตน หัว และไหล เปนตน 

ตัวอยางเชน กะเพรา โหระพา แมงลัก หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง  เปนตน 
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 3. การดูแลรักษา 

 3.1 การใหนํ้า พืชผักเปนพืชอายุส้ัน ระบบรากตื้น ตองการน้ําสม่ําเสมอ   

ทุกระยะการเจริญเติบโต ตองใหน้ําทุกวัน แตระวังอยาแฉะหรือมีน้ําขัง เพราะนํ้าจะเขาไป

แทนที่อากาศในดิน ทําใหรากพืชขาดออกซิเจนและเนาตายได ควรรดน้ําในชวงเชา – เย็น  

ไมควรรดน้ําตอนแดดจัด 

 3.2 การใหปุย มี 2 ระยะ คือ 

  -  ปุยรองพืน้ ใสชวงเตรยีมดนิ หรือรองกนหลมุกอนปลกู ควรเปนปุยคอก 

หรือปุยหมัก เพื่อปรับโครงสรางดินใหโปรงรวนซุย ชวยในการอุมน้ําและรักษาความชื้นของ

ดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพชื 

  -  ปุยบํารุง ใสปุยวิทยาศาสตร 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อยายกลาไปปลูกจน

กลาตั้งตัวไดแลว และใสครั้งที่ 2 หลังจากใสครั้งแรกประมาณ 2 – 3 สัปดาห การใสใหโรย

บาง ๆ ระหวางแถว ระวังอยาใหปุยอยูชิดตน เพราะจะทําใหผักตายได เมื่อใสปุยแลวควร

พรวนดินและรดน้ําทันที ปุยที่มักใชกบัพืชผัก ไดแก ยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟต สําหรับบํารุง

ตนและใบ และปุยสูตร 15 – 15 – 15 และ12 – 24 – 12 สําหรับเรงการออกดอกและผล 

 

 

 

 

 
 

  

      3.3 การกําจัดวัชพืช ใชมดี จอบ หรือถอนดวยมือ 
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  3.4 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช   การปองกันกําจัดแมลงที่ปลอดภัย 

ทําไดหลายวิธี ดังนี ้

-  ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง  สามารถดักแมลงไดหลายชนิด  เชน  

เพล้ียออน หนอนแมลงวนัชอนใบ โดยตดิตัง้ 1 – 2 อนัตอแปลง สูงจากพืน้ดนิประมาณ 50 ซม.  

โดยปจจุบันถุงพลาสติกสีเหลืองและกาวเหนียวมีขายทั่วไปตามรานขายวัสดุการเกษตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

-  ใชกับดักแสงไฟ ซึ่งอาจเปนกับดักแมลงชนิดขดลวดไฟฟา ทําลายแมลง

โดยตรงเชนเดียวกับที่ดักยุงตามบาน หรืออาจเปนเพียงหลอดไฟสีน้ําเงินลอตัวแกของ 

หนอนผีเส้ือกลางคืนมาตกลงในภาชนะที่ใสน้ํา และน้ํามัน 
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-  ใชสารสกัดจากสะเดา  เปนทั้งสารไลแมลงและฆาแมลงโดยตรง 

-  การใชสารสกัดจากพืชอื่นๆ   เชน โลติ้น สารสกัดจากหนอนตายหยาก

และนิโคตินจากยาสูบ หรือยาฉุน สามารถหาซื้อไดงายในทองตลาด ใชยาฉุน 100 กรัม 

ตอน้ํา 1 ลิตร แชทิ้งไว 1 คืน นํามาราด หรือฉีดพนฆาแมลงได 

-  ใชเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส  ซึ่งไมเปนอันตรายตอคน มีทั้งในรูปของ

ผงและน้ํา โดยนํามาผสมน้ําฉีด หรือราดบนใบผักในชวงบาย หรือค่ํา เพื่อไมใหเชื้อถูกชะลาง

ออกไป ควรรดน้ําแปลงปลูกกอนฉีดเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ความชื้นยังชวยใหเชื้อแบคทีเรีย
เจริญเติบโตไดดี เชื้อแบคทีเรียและไวรัสสามารถกําจัดหนอนไดหลายชนิด เชน หนอนใยผัก 

หนอนกระทูหอม หนอนคืบ ดวงหมัดผัก 

-  ไสเดือนฝอย สามารถควบคุมดวงหมัดผัก และหนอนกระทูหอม      

โดยฉีดพน หรือราดลงแปลงปลูกหลังใหน้ําในชวงเย็น 

- ใชสารไพรีทรอยด เปนสารทีป่ลอดภยักบัสตัวเลือดอุน แตมฤีทธิเ์ฉยีบพลนั

ตอแมลง สลายตัวเร็วจนมีพิษตกคางต่ํา แตตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่ฉลากขางขวด  

ระบชุวงเวลาที่ปลอดภัยหลังจากฉีดพน แตสารไพรีทรอยด ถาใชบอยจะทําใหแมลงปากดูด 

เชน เพล้ียไฟ และไรระบาดมากขึ้น 

- ปลูกพืชผกัรวมกับพืชที่มีกล่ินไลแมลง เชน โหระพา กะเพรา ตะไคร 

3.5 การปองกันกําจัดเชื้อโรคในผัก ในการปลูกผักหากมีการดูแลใหพืชผัก

มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง สมบูรณ และปลูกไมใหตนแนนหรือชิดกันเกินไป สามารถชวย
ปองกนัโรคไดในระดบัหนึง่ แตในชวงฤดฝูนทีม่ฝีนตกชกุ อาจทําใหเกดิปญหาใบจดุหรอืโคนเนา 
ใหทําการเก็บใบหรือตนผักที่เปนโรคทิ้ง และนําไปทําลายนอกแปลง และใชน้ําปูนใสรดที่
แปลงผักหรือตนผัก 

   วิธีการทําน้ําปูนใส ใหใชปูนขาวจํานวน 5 กิโลกรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมให

เขากนั และทิง้คางคนืไว 1 คนื รุงขึน้ใหนําน้ําปนูใสทีป่นูตกตะกอนแลว อตัรา น้ําปนูใส 1 สวน 
น้ําธรรมดาสําหรับรดผัก 5 สวน เพื่อรดในแปลงปลูก 
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 การเก็บเก่ียว 

 

  การเก็บเกี่ยวผัก ควรเก็บในเวลาเชาจะทําใหผักสด รสชาติดี และหากยังไมไดใช

ใหลางใหสะอาด และนําเก็บไวในตูเย็น สําหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไมแกจัด 

จะไดผลที่มรีสชาติดี และจะทําใหผลดก หากปลอยใหผลแกคาตนตอไปจะออกผลนอยลง 

สําหรับผกัใบหลายชนดิ เชน หอมแบง ผกับุงจนี ผกัคะนา กะหลํ่าปล ีการแบงเกบ็ผกัทีส่ดออน 

หรือโตไดขนาดแลว โดยยังคงเหลือลําตนและรากไว ไมถอนออกทัง้ตน รากหรือตนที่เหลืออยู

จะสามารถงอกงามใหผลผลติไดอกีหลายครัง้ ทัง้นีจ้ะตองมกีารดแูลรักษาใหน้ําและปุยอยูเสมอ 

การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิด หรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกันและปลูกผักที่มีอายุ

เกบ็เกีย่วสัน้บาง ยาวบางคละกนัในแปลงเดยีวกนั หรือปลกูผกัชนดิเดยีวกนัแตทยอยปลกูครัง้ละ 

3 – 5 ตน หรือประมาณวารับประทานไดในครอบครวัในแตละครัง้ทีเ่กบ็เกีย่ว กจ็ะทําใหผูปลกู

มีผักสด เก็บรับประทานไดทุกวันตลอดป 
 

 

 
 

 

ที่มา 

 กรมสงเสริมการเกษตร 2551. “ ผักสวนครวั สานสายใยรกัแหงครอบครวั”. กรุงเทพฯ. 
 
 

เรียบเรียงและจัดทําโดย 
 

 นางอรสา  ดสิถาพร  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลติผกั ไมดอกไมประดบัและพชืสมนุไพร 
 สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับและพืชสมุนไพร 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 กรมสงเสริมการเกษตร      
 

11 


	ปกหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัว.pdf
	เนื้อหาหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัว.pdf

