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เอกสารเพื
อ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ปลูกผักบุง้ ทางเลือกการสร้างรายได้
การปลู ก ผั ก บุ ้ ง แม่ น ้ ำ สามารถตั ด ขายได้
ตลอดทัง้ ปี ต้นพันธุผ์ กั บุง้ ก็ไม่ตอ้ งไปหาซือ้ ทีไ่ หน เพราะ
มีอยูแ่ ล้วในแม่นำ้ เพียงแต่ตอ้ งนำมาจัดให้อยูเ่ ป็นเรียด
หรือเป็นแถวเป็นแนว นอกจากนีท้ ง้ั ปุย๋ และยา (สาร
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช) แทบไม่ต้องใช้ จะพ่นสารเคมี
บ้างก็ตอ่ เมือ่ มีแมลงระบาดหนักจริงๆ ส่วนปุย๋ ทางใบ
ก็พน่ บ้างเพือ่ ช่วยให้ผกั บุง้ สวยและแตกยอดได้มากขึน้
ต้นทุนส่วนใหญ่จะหนักไปทีค่ า่ ไม้หลัก (ไม่ไผ่ความยาว
4 วา (ประมาณ 8 เมตร) ราคา 45-50 บาท/ลำ)
และค่าแรงงานจ้างตัด จ้างมัด ส่วนปุย๋ ใช้ปยุ๋ น้ำหมักที่
กำลังนิยมทำเองได้ง่าย
ปัจจุบันในแม่น้ำท่าจีนบริเวณอำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการปลูกผักบุ้งเป็นการค้ามี
ความยาวไม่ต่ำกว่า 18 กิโลเมตร เพราะแทบจะทุก
บ้านที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำจะปลูกผักบุ้งขายกันทั้งนั้น



อดีตผักบุง้ ทีเ่ กิดและขยายพันธุเ์ องอย่าง
รวดเร็วในแม่นำ้ เป็นเพียงผักธรรมดาที่
ชาวบ้านซึง่ อาศัยอยูต่ ามริมแม่นำ้ เก็บมา
เพื่อรับประทานกันในครอบครัว แต่ ณ วันนี้
ผักบุง้ น้ำได้กลายเป็นพืชสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้าน
เป็นอย่างดีในทุกๆวัน ตั้งแต่เช้าตรู่จะสังเกตเห็น
ชาวบ้านออกพายเรือเก็บยอดผักบุ้งไปขายหรือ
ไม่ก็คอยจับยอดผักบุ้งที่ลอยมาตามน้ำให้มาอยู่
กับหลักไม้ไผ่ที่ปักอย่างแน่นหนาตามริมฝั่งแม่น้ำ
ที่ไม่ลึกมาจนเกินไป ปัจจุบันสองฟากฝั่งแม่น้ำ
ท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี จึงมีการปลูกผักบุ้ง
กินเนื้อที่ยาวหลายกิโลเมตร

วิธกี ารปลูกผักบุง้ ในแม่นำ้ ท่าจีน
1. เก็บยอดพันธุ์ผักบุ้งหรือยอดที่ลอยมาตาม
น้ ำ มาปั ก ไว้ ต ามแนวตั ้ ง แต่ ต ้ น เล็ ก ๆ และใช้ ไ ม้ ไ ผ่
ความยาวประมาณ 5 วา หรือสูงกว่าระดับน้ำ ปักไว้
เพื่อดักไม่ให้ผักบุ้งลอยหนีไปตามน้ำ

พัฒนาทีด่ นิ ในวันนี้ เพือ่ ความอยูด่ ใี นวันหน้า

ดินมีปญ
ั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

2. ปล่อยให้ผักบุ้งแตกยอดตามธรรมชาติ และ
คอยเฉาะกอออกบ้างเพื่อไม่ให้ผักบุ้งเบียดกันแน่นจน
เกินไป เพราะจะทำให้ยอดเล็กและการแตกยอดน้อย
ลง
3. พ่ น ปุ ๋ ย ทางใบเสริ ม หากพบว่ า ต้ น เริ ่ ม ไม่
สมบูรณ์และแตกยอดได้ช้า
4. ดูแลโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ
หากพบว่ามีการระบาดของหนอนถึงขั้นรุนแรงอาจ
จะใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช หรือใช้
สารเคมีที่มีความปลอดภัย
ข้อจำกัดของการปลูกผักบุ้งแม่น้ำ คือ
ถ้าเป็นช่วงลมแรง กระแสน้ำไหลเชีย่ ว ผักบุง้ จะชะงัก
และเติบโตช้าและบางครั้งจะพัดพาหลักและผักบุ้ง
ลอยน้ำไป และถ้าช่วงน้ำหลากระดับน้ำลึกมากน้ำจะ
ท่วมหลัก ต้องเปลี่ยนใช้ไม้หลักที่ยาวขึ้น ส่วนหน้า
หนาวผักบุง้ ก็จะแตกยอดน้อย นีค่ อื อุปสรรคของการ
ปลูกผักบุ้งแม่น้ำที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ

3. เมื่อผักบุ้งเริ่มมีรากและตั้งตัวได้แล้วปล่อย
น้ ำ เข้ า แปลงให้ ม ี ร ะดั บ ความลึ ก ประมาณ 30
เซนติเมตรหรือสูงเท่าเข่า
4. หลังจากนั้นผักบุ้งก็จะแตกยอดหรือที่ชาว
บ้าน เรียกว่า ผักบุง้ รีบน้ำ ให้ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร (25-77) ปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนเพื่อเร่งให้แตกยอดได้ดีขึ้น
5. หลั ง จากปล่ อ ยน้ ำ เข้ า แปลงประมาณ 1
สัปดาห์ ผักบุง้ ก็จะเริม่ ทยอยตัดยอดได้แล้ว ต้องหมัน่
ตัดยอดอยูบ่ อ่ ยๆ ถ้าไม่ตดั จะแตกยอดได้ชา้ และหาก
พบว่าต้นสานกันจนแน่นทึบเกินไป ต้องคอยตัดแต่ง
ยอดออกบ้างเพื่อที่จะได้แตกยอดได้ดีขึ้น
6. คอยดูแลโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ
7. หากผักบุ้งเริ่มต้นแก่ การแตกยอดน้อยให้
ปล่อยน้ำออกจากแปลงแล้วย่ำโดยใช้รถไถออกรื้อ
ปลูกใหม่ โดยเก็บต้นพันธุ์เดิมไว้ หากดูแลรักษาดีๆ
ผักบุง้ อาจจะอยูไ่ ด้นาน 5-6 เดือนต่อการปลูกหนึง่ รอบ

ผักบุ้งในนาอีกทางเลือกหนึ่ง

ราคาผักบุง้
ราคาของผักบุ้งจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลผลิต
ผักบุง้ ในนาอีกทางเลือกหนีง่ ของคนทีไ่ ม่มี
ในท้องตลาด โดยเฉลี่ยราคาแถบจังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งน้ำธรรมชาติ

วิธีการปลูกผักบุ้งในนา
1. เตรียมพืน้ ที่ โดยไถคราดขึน้ เทือก
2. ตัดท่อนพันธุผ์ กั บุง้ ความยาวประมาณ 1 ศอก
(50-70 เซนติเมตร) ปักดำโดยใช้เชือกฟางขึงให้เป็น
แถวระยะห่างประมาณ 50-70 เซนติเมตร กอละ 56 ต้น

จะอยูท่ ่ี 25 บาท/ถุง (ขนาด 6-7 กก.) แต่ถา้ เป็นช่วงที่
ผักบุ้งไม่มี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าหนาวอาจจะได้
ราคาสูงถึง 40 บาท/ถุง
ข้อมูลจาก : การปลูกผักบุง้ ลอยน้ำ เป็นการค้า
ที่ อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี
วารสารเคหการเกษตร
ปีท่ี 30 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2549
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