
บทที่ 1 
ถิ่นกําเนิด และการแพรกระจาย 

 

ถิ่นกําเนิด 
ผักหวานปามช่ืีอทางวิทยาศาสตรวา Melientha suavis Pierre อยูในวงศ  Opiliaceae 

สันนิษฐานวามีถ่ินกําเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพืชพื้นเมืองของประเทศไทย 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และฟลิปปนส ซ่ึงมีช่ือเรียกในทองถ่ินตางๆ คือ 
  ประเทศกัมพูชา  เรียกวา daam prec 
  ประเทศลาว   เรียกวา hvaan 
  ประเทศเวียดนาม เรียกวา  rau 
  ประเทศมาเลเซีย  เรียกวา tangal 
  ประเทศฟลิปปน ส เรียกวา malatado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะทรงตน สวนผักหวานปา 
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การแพรกระจาย 
 ประวัติการแพรกระจายของผักหวาน ยังไมมีผลการศึกษาคนควา แตเปนพืชที่พบเห็นได
แทบทุกประเทศ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับประเทศไทย พบเห็นไดทุกภาค เชน      
ภาคเหนือ ที่จงัหวัดเชียงใหม ตาก ลําปาง เชียงราย และลําพูน ภาคกลาง ในเขตจังหวดัสระบุรี 
ลพบุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่จังหวดัสกลนคร อุดรธานี นครพนม 
และนครราชสีมา ภาคใต ทีจ่ังหวดัสุราษฎรธานี เปนตน สําหรับการแพรกระจายสามารถแบงออก
ไดเปน  2 แนวทาง คือ 
 1) การแพรกระจายตามธรรมชาติ 
  ผักหวานปาเกดิและพบตามธรรมชาติในปาทุกชนิด พบมากในปาเต็งรัง ที่ระดับ
ความสูง 300-900 เมตรจากระดับน้าํทะเล ผักหวานปาจะออกดอกและการบานของดอก 
(flowerring) ระหวางเดือนธันวาคม-มีนาคมของปถัดไป การติดผล (fruiting) ในเดือนเมษายน-
สิงหาคม โดยใชแมลงชวยผสมเกสรตามธรรมชาติ การแพรกระจายของเมล็ด อาศัยนก สัตวปา ซ่ึง
บริโภคผลสุกแลวนําเมล็ดตดิไปดวย นอกจากนีแ้ลว น้ํายังเปนสวนที่ชวยแพรกระจายพันธุไดดีอีก
ทางหนึ่ง โดยผลสุกรวงหลนแลวน้ําจะพดัพาไปที่ตางๆ 
 2) การแพรกระจายโดยมนษุย 
  ผักหวานปา  จะมีขึ้นตามปาธรรมชาติ พบเห็นโดยทั่วไปในพื้นที่ปาไมธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ เชน ปาไมกาญจนบุรี สกลนคร และเชียงใหม ปจจบุันมีเกษตรกรหลายพื้นทีเ่กบ็  
ผักหวานปามาเพาะจําหนายพันธุเปนการคา โดยเฉพาะในทองที่อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรี 
สมัยกอน ผักหวานปาจะมีขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตปา อําเภอบานหมอและอําเภอใกลเคยีง         
ดูไดจากบางบานของเกษตรกรอําเภอบานหมอมีตนผักหวานปาอายุมากกวา 100 ป เหลืออยูใหเหน็ 
เกษตรกรอําเภอบานหมอได พันธุผักหวานปามาจากปาแถบดังกลาว ปลูกและขยายพนัธุตอๆ ไป  
โดยมีการพยายามจะเอาพันธุและขยายพันธุผักหวานปา ที่มีอยูในปา มาปลูกขยายพันธุในบริเวณ
สวนบานใหไดตลอดมา มีทั้งการขุดตนใหญและตนเล็กมาปลูก เอาเมล็ดมาเพาะ ปรากฏวา                     
การขุดตนมาปลูก ตนผักหวานปาจะตายหมด แตการเอาเมล็ดมาเพาะมีการรอดตายสูง นอกจากนี้ยัง
มีผูทดลองขยายพันธุผักหวานปาดวยวิธีตางๆ เชน การตอนกิ่ง การตัดชํา การตัดราก แตกไ็ม
ประสบผลสําเร็จ ผักหวานปาจะตายเร็ว เพราะไมมีรากแกว ดวยภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรใน
อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรี และการอนุรักษธรรมชาติ ของบรรพบุรุษหลายชวงอายุคน 
เกษตรกรในปจจุบันสามารถเพาะเมล็ดขยายพันธุผักหวานปาไดในทองที่อําเภอบานหมอจังหวัด
สระบุรี มีพื้นที่ปลูกประมาณ 839ไรและขยายกระจายพันธุในเขตอําเภอและจังหวดัอื่นๆ อีกจํานวน
มาก หลายคนมักจะบอกวาผักหวานปา เปนพืชที่ปลูกยาก แตเมื่อปลูกเปนตน และไมตายแลว               
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จัดเปนพชืที่มอีายุยืนยาวนานจนบางคนเรยีกวา พืชอมตะ ผักหวานปาที่มีปลูกอยูในบริเวณสวนปา
อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรีนั้น ปลูกตั้งแตสมัยปูยา ขณะนี้อายุได 137 ป อีกหลายตน ที่ปลูกชวง
หลัง อายุประมาณ 110 ป ก็ยังคงยืนตน ใหเกษตรกรเกบ็ยอดจําหนายไดทุกป โดยยงัรักษาสภาพเดิม
ไวไดทกุประการ 
 

ประโยชนของผักหวานปา 
 ผักหวานปาเปนพืชสมุนไพรพืชผักพื้นบานที่มีช่ือเสียงมาก มีอายยุืนยาวนานเปนรอยๆ ป 
ใชประโยชนไดทั้งใบออน ยอดออน และชอผล มาบริโภค เปนเวลานานแลว เพราะ ผักหวานปามี
รสชาติที่อรอย หวาน มัน กรอบ ปลอดภยัจากสารพิษ สามารถนําไปประกอบอาหาร ไดเกือบทุก
อยางและจะอดุมดวยคุณคาทางอาหารที่เปนประโยชน อาทิ สารเบตา-แคโรทีน วิตามินซี และ
วิตามินบี 2 เปนตน 
 

คุณคาทางโภชนาการของผักหวานปา 
 คุณคาสารอาหารของยอดออนและใบออนผักหวานปาในสวนที่กนิได 100 กรัม และ
สารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ประกอบดวยคณุคาสารอาหารตางๆ ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงปริมาณคุณคาสารอาหารของผักหวานปา (100 กรัม) 
สารอาหาร ยอดออน / ใบออน หนวย 
พลังงาน 39 กิโลแคลอรี่ 
น้ํา 87.1 กรัม 

คารโบไฮเดรต 8.3 กรัม 
โปรตีน 0.1 กรัม 
ไขมัน 0.6 กรัม 
กาก 2.1 กรัม 

ใยอาหาร ยังไมมีการรายงาน กรัม 
เถา (Ash) 1.8 กรัม 
แคลเซี่ยม 24 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 68 มิลลิกรัม 

เหล็ก 1.3 มิลลิกรัม 
วิตามินเอ 8500 หนวยสากล (I.U.) 
วิตามินบี 1 0.12 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
สารอาหาร ยอดออน / ใบออน หนวย 
วิตามิน บี 2 1.65 มิลลิกรัม 
วิตามีนซ ี 168 มิลลิกรัม 
ไนอะซิน 3.6 มิลลิกรัม 

 
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย , 2535 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงลักษณะยอดผักหวานปา ใชสําหรับบริโภค  หรือจําหนาย 
 

 การบริโภคผักหวานปา ควรปรุงหรือทําใหสุกเสียกอน เนื่องจากถาบรโิภคผักหวานปาสดๆ 
ในปริมาณมากๆ อาจทําใหเกิดอาการเบื่อ เมา เปนไข หรืออาเจียนได การนําผักหวานปามาปรงุ
อาหาร สามารถใชไดทั้งสวนที่เปนยอด ใบออน ชอดอก และผลแก โดยลอกเนื้อทิง้กอนแลวนําไป
ตมรับประทานได เชนเดยีวกับเม็ดขนนุ มีรสมัน ผักหวานปายังนําไปประกอบอาหารไดอีก     
หลายชนิด เชน ลวกจิ้มน้ําพริก ทําแกงสม แกงเลียง ตมจืด ยําผักหวานปา ผักหวานปาผัดไฟแดง   
ไขเจียวผักหวานปา กวยเตีย๋วผักหวานปา ฯลฯ 
 
 
 



 

5

 จากการศึกษาของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลระบุวาผักหวานปา เปนพืชผัก 
ที่ให โปรตีน วิตามิน และเกลือแร หลายชนิด เชน  เบตา แคโรทีน  วิตามิน  ซี และวติามิน บี 2 
หรือ ไรโบฟลาวิน ที่บางคนเรียก “ วิตามินลดความอวน ” เพราะมีสวนประกอบที่สําคัญชวยในการ
เผาผลาญ กรดอะมิโน จากโปรตีน คารโบไฮเดรท  และไขมันเพื่อใหพลังงานสําหรับรางกาย 
ผูที่ขาดวิตามนิบี 2 จะทําใหเปนโรคปากนกกระจอก  ถาขาดในวยัเด็ก จะทําใหการเจริญเตบิโต
หยุดชะงัก กลายเปนเด็ก แคระแกรน  และที่สําคัญ วิตามินลดความอวนตวันีย้ังมีความทนทาน ตอ
ความรอนจากการหุงตมไดด ีโดยเฉพาะ  วติามิน เอ  และ ดี หากรับประทานเปนปรมิาณสูงจะชวย
ลด  การเปนโรคมะเร็งได 
 

สรรพคุณทางสมุนไพร 
 ภาคกลาง  ใชรากระงับพิษ  แกพิษรอน  กระสับกระสาย  แกน้ําดีพิการ  แกรอนใน 
กระหายน้ํา 
 ภาคอีสาน  ตมน้ําดื่ม เปนยาลดไข  ยางจากใบผักหวานปาใชกวาดคอเดก็  และแกล้ินเปนฝาขาว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3    แสดงลักษณะ  อาหารชนิดตาง ๆ ที่ประกอบจากผักหวานปา 
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บทที่ 2 
ลักษณะทางพฤษศาสตร และสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโต 

 
ลักษณะทางพฤษศาสตร 
 ผักหวานปาจดัเปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 5-10 เมตร ตนที่โตเต็มทีสู่งถึง 13 เมตร ที่พบ 
ทั่วไปมักมีลักษณะเปนไมพุมใหญ อายุหลายป เนื่องจากมีการตัดแตงกิ่ง การหักกิ่ง เด็ดยอด เพือ่
กระตุนใหเกิดกิ่งและยอดออน ซ่ึงเปนสวนที่ใชบริโภค ผักหวานปาเปนพืชที่มี  ดอกตวัผู  และดอก 
ตัวเมียแยกกนัอยูคนละตน (dioecious) ปลายของลําตนเปนทรงกระบอก (cylindrical) 
 ใบ (leaf)   ผักหวานปา เปนพืชใบเดีย่ว (simple leaf) การเรียงของใบเปนแบบ สลับกัน 
คนละขาง(alternate)ใบออนมีรูปรางเรียวแคบ(lanceolate)ปลายใบแหลม(acuminate)สีเขียวอมเหลือง 
ใบแกเต็มที่ รุปรางรีกวางถึงรูปไข (elliptical to ovate or obovate) สีเขียวเขม เนื้อใบกรอบ                  
เนื้อมาก ขอบในเรียบ ปลายใบปาน (obtuse) บางครั้งมนออกแหลม (acute-acuminate) ฐานใบเรยีว 
สอบถึงแหลม (cuneate-attenuate) มีเสนใบ 5-8 คู ขนาดของใบประมาณ 2.5-5 x 6-12 เซนติเมตร     
กานใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   แสดงลักษณะ ใบเดี่ยวผักหวานปา 
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      Alternate 
 
              ภาพที่ 5  แสดงลักษณะ  การเรียง ตัวของใบ ผักหวานปา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  แสดงลักษณะ   รูปรางใบแบบตางๆ ของผักหวานปา 
 
 
 
 
 
 
 

       Acute    Acuminate 
ภาพที่ 7  แสดงลักษณะ  รูปรางปลายใบ แบบตางๆ ของผักหวานปา 
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 ลําตน (stem) เปนไมเนื้อแข็ง กิ่งกานเกลี้ยง ผิวเปลือกเรียบ กิ่งออนเปลือกมีสีเขียวเขม และ
จะเปลี่ยนเปนสีเทาออนอมน้ําตาล ผิวขรุขระ เมื่อมีอายุมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อายุ  10 ป       อายุ  100  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  8   แสดงลักษณะ    ลําตนผักหวานปา ที่มีอายุหลายป 
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 ดอก ( flower ) ชอดอกเปนแบบ panicle เกิดตาม กิ่งแกหรือ ตามลําตน ที่ใบรวงหมดแลว 
แกนกลาง ชอดอก (rachis) ยาว 15-20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก เปนตุมสีเขียวอัดแนนเปนกระจกุ 
ขณะยังออน ดอกตัวผู (male flower) ไมมีกานดอก (sessile) อาจเปนดอกเดี่ยวหรือเปนกลุม 3-5 
ดอก กานชูเกสรตัวผู (filament) ส้ันมาก เกือบติดกับฐานของ tepal อับเกสรตัวผู (anther) คอนขาง
ใหญ สวนดอกตัวเมยีกานดอก (pedicel) ยาวประมาณ 3-7 มิลลิเมตร มักจะเกิดดอกเดีย่ว แตบางครั้ง
อาจพบเปนกลุมประมาณ 3-4 ดอก 
 การผสมเกสร (pollination) ของผักหวานปา เปนการผสมขาม เนื่องจากดอกตัวผูและดอก
ตัวเมียแยกกนัอยูคนละตน 
 
 
 
 
 
 
 
 Panicle 
 
 

ภาพที่ 9   แสดงลักษณะ  ชอดอกและการเรียงตัวของชอดอก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ A แสดงลักษณะดอกตัวเมียของผักหวานปา 
       B แสดงภาพตัดขวางของดอกตัวเมีย 
 ภาพที่ 10  แสดงลักษณะ  ดอกผักหวานปา 
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 ผล ( fruit ) เปนผลเดี่ยวที่มรูีปไข ถึงคอนขางกลม (ellipsoid to slightly ovoid or obvoid) มี
ขนาด 2.3-4.0 เซนติเมตร x 1.5-2.0 เซนติเมตร ผลออนสีเขียว มีนวลเคลือบโดยรอบ และตอมาจะ
เปล่ียนเปนสีเหลืองครีม หรือเหลืองอมสมเมื่อแก เปลือก (pericarp) บาง เนื้อมีความฉ่าํน้ํา มีเมล็ดเดีย่ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  11   แสดงลักษณะ   ผลของ ผักหวานปา สุกแก 
                    เมล็ด (seed )  ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 

1. เปลือกหุมเมล็ด (seed covering) 
2. คัพภะ (embryo) ประกอบดวย 

2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) 
2.2 ตายอด (plumule) 
2.3 ตนออน (hypocotyl) 
2.4 ราก (radicle) 

3. อาหารสะสมภายในเมล็ด (food storage tissue) 
 
 
 
 
 
      ภาพ  C  แสดงภาพตัดขวางของเมล็ด 
                D  แสดงลักษณะผลของผักหวานปา 
ภาพที่  12  แสดงลักษณะ  เมล็ดของผักหวานปา 
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สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต 
 ผักหวานปา เปนพืชที่ทนแลง ไมชอบแดดจัด ไมชอบน้ํามาก ชอบทีโ่ลง ดินรวนปนทราย 
ตามธรรมชาติ พบตามจังหวัดที่มีปาไม เชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคเหนือ ภาคตะวันตก 
บริเวณที่สูงเชงิเขา ปาเชิงเขา หรือปาโปรง สําหรับแหลงที่พบเปนการคาไดแก จังหวัดสระบุรี 
จังหวดัลําพูน จังหวดัเชยีงใหม จังหวัดสกลนคร จังหวดักาญจนบุรี จังหวดัขอนแกน และอื่นๆที่มี
พื้นที่ปาอุดมสมบูรณ สําหรับอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี เปนแหลงที่ปลูกมากทีสุ่ดในประเทศ
ไทย มีจํานวนหลายหมื่นตน ใชพืน้ที่ปลูกเกือบ 1,000 ไร ผักหวานปา จะชอบแสงแดดรําไร       
ประมาณ  50% ชอบรมเงาไมใหญ เชน รมตนมะขามเทศ ,สะเดา ,ชะอม และมะเขือ เปนตน 
ผักหวานปาทีน่ําไปปลูกในที่แจงกลางแดด ไมมีรวมเงา จะตายหมด ถาจะปลูกในพื้นที่โลงแจง    
จะตองปลูกไมพี่เล้ียง ไวขางๆหลุมปลูกเพื่อใหเปนรมแกผักหวานปากอน พืชผักอายุส้ัน เปนตน 
เมื่ออายุสัก 1 ป ผักหวานปา จะเริ่มทนตอแดดไดบาง แตไมพี่เล้ียงยังจะตองปลูกใหรมเงาไวสัก     
2-3 ปกอน ผักหวานปา ชอบอากาศรอน ชวงเดือนมนีาคม-เมษายน ผักหวานปาจะใหยอดดี แตก
ยอดมาก แตเมื่อฝนตกลงมา ผักหวานปา จะหมดยอด และเริ่มพักตน สะสมอาหาร สรางการ
เจริญเติบโตทางลําตน  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13   แสดงลักษณะ  ตนผักหวานปา และการหักตัดแตงกิ่ง 
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บทที่ 3 
พันธุ และ การขยายพันธุผักหวานปา 

 

 ผักหวานปาในประเทศไทย สามารถปลูกและพบไดทั่วไป แทบทุกภาคของประเทศ ตั้งแต
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวมทั้งภาคกลาง โดยเฉพาะที่
อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรี สวนพนัธุนั้นยังไมมกีารสํารวจ วจิัย หรือเปรยีบเทียบตามหลกั   
วิชาการ  คงใชเพียงวิธีสังเกตจดจําตามลักษณะการพบเหน็ 
พันธุและการจําแนกพันธุ 
 มีรายงานวามพีืชอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา ผักหวาน ดวยเชนกัน พืชชนดินี้มีเมล็ด 3-6 เมล็ด 
รับประทานยอดออน และ มีช่ือเรียกอื่นๆ เชน มะยมปา ผักหวาน ผักหวานบาน ผักหวานใตใบ เปน
ตน ชนิดหนึ่ง มีลักษณะยอดออนเหมือนผักหวานปามาก จนมกีารเกบ็ผิดอยูเสมอ และเมื่อกนิเขา
ไปจะเกิดอาการเมา เบื่อ พืชชนิดนี้มีช่ือวิทยาศาสตรวา Urobotrya siamensis Hiepko คนลําปางเรียก 
แกกอง หรือ นางแยม ชาวเชียงใหมเรียก นางจุม จันทบรีุ เรียก ผักหวานเขา กาญจนบุรี และชลบุรี 
เรียก ผักหวานดง สระบุรี เรียก ผักหวานเมา หรือ ซาผักหวาน ภาคอสีานเรียก เสน หรือ เสม สวน
ทางประจวบครีีขันท เรียก ดีหมี อยางไรก็ตาม หากสังเกตตนและใบที่แกจะมีลักษณะแตกตางกนั
เห็นไดชัด แสดงตามตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่  2   ตารางลักษณะความแตกตางผักหวานปา กับ เสน หรือ ผักหวานเมา 
ลักษณะ ผักหวานปา เสน (ผักหวานเมา) 
รูปรางใบแก รูปไขคอนไปทางกลมกวาง รูปรีขอบหนา 
ปลายใบ มนหรือบุมมีติง่ตรงปลาย แหลมถึงปานเล็กนอย 
เนื้อใบสด กรอบเปราะ เมื่อบีบดวยอุงมือ           

ไดยินเสียงดังกรอบ แกรบ 
นุมเหนยีวไมหักงาย 

ผิวใบดานบน เขียวเขมเปนมนั เขียวเขมผิวดาน 
ชอดอก เกิดตามกิ่งหรือลําตนแกๆ ไมมีใบติด เกิดตามซอกใบ 
ลักษณะชอ แตกกิ่งกาน ไมแตกกิ่ง 
ดอก เปนกระจุกแนน ไมมีใบประดับรองรับ ดอกมีใบประดับรองรับ เปนชั้นๆ   

เปนระเบยีบ 
ผล ใหญ เสนผาศนูยกลาง 1.5 ซม. เมื่อสุก

มีสีเหลือง 
ประมาณ 5 มม.เมื่อสุกมีสีสมถึงแดงจัด 

ที่มา : ธงชัย  สถาพรวรศักดิ ์. 2544 
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        ผักหวานปา       เสน (ผักหวานเมา)    ผักหวานบาน 
ภาพที่  14    แสดงลักษณะ  ตนผักหวานปา , เสน ( ผักหวานเมา )  และผักหวานบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ผักหวานปา           เสน (ผักหวานเมา)               ผักหวานบาน 
ภาพที่  15    แสดงลักษณะ  ใบยอดผักหวานปา , เสน(ผักหวานเมา) และผักหวานบาน 
 
 
 
 
 



 

14

การจําแนกผักหวานปา 
 การจําแนกผักหวานปา สามารถแบงผักหวานปาที่ปลูกในทองที่อําเภอบานหมอ และ 
ที่พบเห็นโดยการสังเกต การเจริญเติบโต และลักษณะของยอด แบงไดเปน 2 สายพันธุ คือ 

1. พันธุยอดสีเหลือง  จะมีการเจริญเติบโต คอนขางชากวา และทรงพุมจะเตี้ยกวาพันธยอด
สีเขียว 

2. พันธยอดสีเขียว จะมีการเจริญเติบโตดี คอนขางเร็วกวา พันธุยอดสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  แสดงลักษณะ  ตนและยอดของผักหวานปา พันธุยอดสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17  แสดงลักษณะ   ตนและยอดของผักหวานปา พันธุยอดสีเหลือง 

ทั้งสองพันธุจะไมมีความแตกตางกันมากนกั ทั้งรูปทรงตน กิ่ง และแขนงใบ หากขาดการ
สังเกต รวมทั้งผลผลิตที่เก็บมาและวางจําหนายโดยทัว่ไป ก็จะปะปนกนั จนบางครั้งไมสามารถแยกได 
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ภาพที่ 18  แสดงลักษณะ  แปลงปลูกผักหวานปา เชิงการคา 
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การขยายพันธุพืช 
 การขยายพันธุพืช หมายถึง ขบวนการที่ทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณจํานวนตนพืชใหมากขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงสายพันธุพืชชนิดนั้นไวมิใหสูญพันธุ เปนการกระจายพันธุพืชพันธุดี 
เพื่อใหเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทั้งนี้รวมถึงการผสมพันธุพืชพันธุดีเปนการคาดวย 
 การขยายพันธุพืชเปนความละเอียดออน เกษตรกรจะตองมีความรูและความชํานาญอีกทั้ง
การปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกวิธี จึงจะทําใหการขยายพันธุพืชนั้นประสบผลสําเร็จ การขยายพันธุพืช
สามารถทําไดหลายวิธี แตละวิธีที่มีความเหมาะสมกับชนิดของพืชแตกตางกัน ถาเกษตรกรสามารถ 
ทําการขยายพันธุพืชอยางหนึ่งไดผลแลวจะชวยลดตนทุนในการปลูกพืช และยังสามารถดําเนินการ
ผลิตขยายพันธุพืชเปนการคาเพื่อเพิ่มรายได ใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย 
 ในอดีตการขยายพันธุพืช สวนใหญมักจะใชวิธีการเพาะเมล็ดเปนหลัก ทําใหพืชที่เกิดขึ้น
ใหมมีลักษณะผันแปรไมคอยเหมือนกับพอแม แตก็มีพืชบางชนิดที่ใชวิธีการขยายพันธุโดยการเพาะ
เมล็ดแลวไมมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุเชนมังคุด นอกจากจะไมพบการเปลี่ยนแปลงทางสายพันธุที่
เกิดขึ้นกับตนพืชที่ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดแลว ยังพบวาตนพืชที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะใหผล
ชาและมีลักษณะสูงใหญกวา ทําใหเกิดความยุงยากในการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติดูแลรักษา ในปจจุบัน
เทคโนโลยี และวิทยาการใหมๆในการปลูกพืชมีการพัฒนาและกาวหนาจึงไดมีการเปลี่ยนวิธีการ
ขยายพันธุพืช จากการเพาะเมล็ด มาใชวิธีการขยายพันธุแบบไมใชเพศแทน ไดแก การตอน การติด
ตา การตอกิ่ง การทาบกิ่ง ฯลฯ อยางไรก็ตามการขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเมล็ดก็ยังใชอยู เฉพาะ 
บางวัตถุประสงค  เชน เพาะเมล็ดเพื่อใหไดตนพืชใหมมาใชเปนตนตอในการขยายพันธุ แบบติดตา 
ทาบกิ่ง ตอกิ่ง รวมทั้งเพื่อขยายพันธุพืชบางชนิดที่ไมสามารถใชการขยายพันธุแบบไมใชเพศได 
หรือใชไดแตไดผลไมดีเทาที่ควร เชน มะปราง หมาก มังคุด รวมทั้งผักหวานปา ดวย  บางครั้งตนพืช
ที่ไดจากการเพาะเมล็ด จะมีลักษณะดีกวาแมพันธุเดิม จึงเปนวิธีการที่นํามาใชในการปรับปรุงพันธุ 
เพื่อใหไดสายพันธุใหมๆ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19  แสดงลักษณะผักหวานปางอกงามในถุงเพาะชํา 
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วิธีการขยายพนัธุผักหวานปา 
 การขยายพนัธุผักหวานปา สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ 

1. แบบใชเพศ หมายถึง การขยายพันธุผักหวานปา เพื่อใหไดตนผักหวานปา เกิดขึ้นใหม 
โดยใชวิธีการเพาะเมล็ด 

2. แบบไมใชเพศ หมายถึง การขยายพนัธุพืชเพื่อใหไดตนพชืใหมจากสวนตางๆ ของพืช 
ไดแก กิ่ง ลําตน และราก ซ่ึงการขยายพนัธุผักหวานปาแบบไมใชเพศนี้ มีวิธีการขยายพันธุไดหลาย
วิธีดวยกนั เชน การตอน การตัดราก ปกชาํ และการสกดัราก เปนตน 

การขยายพนัธุผักหวานปา เกษตรกรอําเภอบานหมอ ไดมกีารลองผิดลองถูก ในการหา
วิธีการขยายพนัธุและการนําตนผักหวานปาจากแหลงธรรมชาติมาปลูกโดยขุดตนเล็ก  หรือวิธีการ
สกัดราก แมแตการขยายพันธุดวยการตอนกิ่ง ปกชํา หรือเพาะเมล็ด ไดขอสรุปวา วิธีการขยายพนัธุ
แบบนําเมล็ดมาเพาะนาจะเปนวิธีการที่ดีทีสุ่ดในขณะนี้ และหวัใจสําคัญของการปลูกผักหวานปา ให
รอดตาย คือ อยาใหรากของผักหวานปา ไดรับการกระทบกระเทือน จนรากขาดอยางเด็ดขาด จาก
ประสบการณของเกษตรกรพบวา ตนกลาผักหวานปาจะมีอัตราการรอดตายที่สูง โดยระยะที่
เหมาะสมในการยายกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ด คือ เมื่อกลาผักหวานปาอายุได 2-3 เดือน หลังจาก
การเพาะเมล็ดจากที่ผักหวานปาแตกยอดออนแลว การยายกลาลงหลุมปลูกตองระมัดระวัง ควรใช
กรรไกรตัดถุง อยาใหตุมดินแตก ถาใชมือถอดถุงออก ตุมดินอาจจะแตกหรือเสียหาย ราก
กระทบกระเทอืน ผักหวานปาตายไดงาย อีกวิธีหนึง่คือ เมื่อเห็นรากเริม่แทงออกมาจากเมล็ดเล็กนอย 
(ปกติรากจะงอกออกกอนตน) ก็ยายลงปลกูในแปลงเลยเกษตรกรสวนใหญจะนิยมปลูกผักหวานปา
โดยการเพาะเมล็ด เพราะจะมีระบบรากแกวที่ดีกวา                                                                                                        
การขยายพันธุผักหวานปา   สามารถทําได หลายวิธี   คือ 

 1. การเพาะเมล็ด  เปนวิธีการขยายพันธุ ผักหวานปา แบบใชเพศ ที่เหมาะสมเพราะ
ไดผลดีมาก ปจจุบันเกษตรกรนิยมมากที่สุด เกษตรกรอําเภอบานหมอ จะเก็บเมล็ดพันธุผักหวานปา
ที่แกจัดสุกรวงหลนบริเวณโคนตน แลวนํามาเพาะเปนกลา เพื่อจําหนายหรือ ใชปลูก 
ในแปลงเพาะปลูกตอไป 

การงอกของเมล็ด (seed germination) 
 เมล็ดพืชประกอบดวยสวนที่เปน คัพภะ  สวนที่เปนอาหารสะสมภายในเมล็ดและ

เปลือกหุมเมลด็ หลังจากเมล็ดสุกแกหลุดจากตนพนัธุแม เมล็ดผักหวานปาจะอยูในสภาพหยุดพกั
การเจริญเติบโต ชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเอาเมล็ดพันธุมาไวในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม คัพภะที่อยู
ภายในจะเจรญิเติบโตเปนตนพืชใหม กระบวนการทีค่ัพภะภายในเมล็ดเจริญเติบโตเปนตนใหมนี้ 
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เรียกวา การงอก (germination) ตนพืชที่เจริญเติบโตจากคัพภะ ในขณะเปนตนออนอยูตองอาศัย
อาหารที่เก็บในเมล็ดเรียกวา “ตนกลา” (seedling)  

ปจจัยในการงอกของเมล็ด 
 เมล็ดผักหวานปาที่จะงอกไดดีตองมีปจจยัที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก ดังนี ้
 1. การมีชีวิตของเมล็ด เปนปจจยัสําคัญในการเพาะเมล็ด  ถาเมล็ดมีชีวิตอยูนอย 

อาจเนื่องจากการเจริญเติบโตของเมล็ดไมดไีมเหมาะสมในขณะยังอยูบนตนแม หรือเนื่องจากไดรับ
อาหารขณะทําการเก็บเกีย่วหรือกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุไมดีพอ ก็จะทําใหการงอกไดไมด ี

 2. สภาพแวดลอมภายนอก  จะตองอยูในสภาพแวดลอมภายนอกเหมาะสม ดังนี ้
 2.1 น้ํา (Water) เปนตัวทําใหเปลือกเมล็ดออนตัวและเปนตัวละลายอาหารที่สะสม

ภายในเมล็ดทีม่ีอยูในสภาวะที่เปนของแข็งใหเปลี่ยนเปนของเหลวและเคลื่อนที่ได ทําใหจุดเจริญ
ของเมล็ดนําไปใชประโยชนได 

 2.2 อุณหภูม ิ (Temperature)  อุณหภมูิที่เหมาะสมชวยใหเมล็ดดูดน้ําไดเร็วขึ้น
กระบวนการในการงอกของเมล็ดเกิดขึ้นเร็ว และชวยใหเมล็ดงอกไดเร็วข้ึน อุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับพืชแตละชนิดจะไมเทากัน ผักหวานปายอมตองการอุณหภูมิสูงกวาพืชเมืองหนาวเสมอ 

 2.3 แสง (Light) เมล็ดเมื่อเร่ิมงอก จะมีทัง้ชนิดที่ตองการแสงและไมตองการแสง 
สวนใหญเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะไมตองการแสงดังนั้นการเพาะเมล็ดโดยทั่วไปจึงมกักลบดินปดเมลด็
เสมอ แตแสงจะมีความจําเปน หลังจากที่เมล็ดงอกแลว ขณะที่เปนตนกลา แสงทีพ่อเหมาะจะทาํให
ตนกลาแข็งแรง และเจริญเตบิโต 

 2.4 ออกซิเจน (Oxygen) เมือ่เมล็ดเริ่มงอกจะเริ่มหายใจมากขึ้นจึงตองใชออกซิเจน
ไปเผาผลาญอาหารภายในเมล็ดใหเปนพลังงานในการงอกยิ่งเมล็ดที่มีมนั(Fatty seed)มากก็ยิง่
ตองการใชออกซิเจนมากขึน้ดังนั้นการกลบดินทับเมล็ดหนาเกนิไปหรือใชดินเพาะเมล็ดที่สามารถ
ถายเถอากาศไมดี จะมีผลในการยับยั้งการงอก หรือทําใหเมล็ดงอกชาลงหรือไมงอกเลย 

 การพักตวัของเมล็ด(Seed domancy) 
 การพักตวัของเมล็ดหมายถึงชวงที่เมล็ดพืชยังไมพรอมทีจ่ะงอกเปนตนพืชตนใหม 

ดังนั้นการเพาะเมล็ดพืชบางชนิด ตองทําลายการพักตัวของพืชกอน เพือ่ใหเมล็ดงอกไดดีเร็วข้ึน 
 วิธีการทําลายการพักตวัของเมล็ดผักหวานปา 
 1. การลอกเปลือกหุมเมล็ดออก วิธีนี้จะทําใหเมล็ดงอกเร็วกวาวิธีการเพาะเมล็ดทั้ง

เปลือกหุม การลอกเปลือกหุมเมล็ดออกทําได โดยการใชตะแกรงลางใหสะอาด อยางระมัดระวังไม
ทําใหเมล็ดกระทบกระเทือนมาก เพราะอาจทําใหการงอกสูญเสียไปได   
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              2. การฝนเมล็ด เปนการทาํใหเปลือกแข็งหุมเมล็ดเกดิเปนรอยราวโดยการฝน                   
เมล็ดบนกระดาษทรายหรือหนิฝน ไมฝนลึกเกินไป และไมฝนตรงจุดที่อยูของคัพภะ วิธีนี้จะชวยทํา
ใหเปลือกเมลด็ผักหวานปาออนตัวและเมล็ดดูดน้ําไวเตม็ที่ ทําใหเมลด็งอกไดเร็วข้ึน 

 3. การแชน้ํา วิธีนี้จะทําใหเปลือกเมล็ดออนตัวลง และผักหวานปางอกไดเร็วขึ้น 
การแชตองระวังอยางแชนานเกินไป จะทําใหเมล็ดเนาเสียหายได และควรใชน้ําอุนเพื่อให    
ผักหวานปางอกดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  20  แสดงลักษณะเมลด็พันธุผักหวานปางอกพรอมปลูกในหลุมหรือถุงเพาะชาํ 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดผักหวานปา 

1.1. การเตรียมดินเพาะเมล็ด 
ถุงบรรจุสําหรับเพาะเมล็ด ควรเปนถุงพลาสติกดําขนาด 4x4  นิ้ว ไมเจาะรู 

ระบายน้ําตรงกนถุง เพื่อกนัรากแทงลงดิน ดินเพาะควรประกอบดวย ดินลูกรัง ทรายหยาบ และปุย
คอกเกาๆ หรือใบไมผุ รอนดวยตะแกรงตาถี่ขนาดครึ่งเซนติเมตรผสมกันในอตัราสวน 1:1:1 โดย
ปริมาตร นํามาคลุกเคลาใหเขากันแลวกรอกใสถุงเพาะ 
 1.2 การเตรียมแปลงเพาะเมล็ด 
    วัสดุที่ใชในการเพาะเมล็ดผักหวานปาควรเปนทรายลวนๆ ฝงเมล็ดเปนแถวใหลึก   
ประมาณ  2  เซนติเมตร แปลงเพาะเมล็ดควรมีความชื้นพอประมาณ หลังจากทําการเพาะเมล็ดไปได           
20-30 วัน รากของผักหวานปาจะงอกออกมาจากเมล็ดกอนแลวจึงแตกใบออน ใชเวลาอยางนอย 4 เดือน 
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 1.3 ขั้นตอนการเตรียม คัดเลือกเมล็ดผักหวานปา 
   การคัดเลือกเมล็ดจากตนทีม่ีอายุมากๆ ความสมบูรณของเมล็ดรวมทัง้เปอรเซ็นต
การงอกก็จะดมีากดวย ธรรมชาติของผักหวานปา จะออกดอกติดผลคือออกดอกตามลําตน          ผล
เปนพวง เมื่อสุกจะมีสีเหลือง ขั้นตอนการเตรียม คัดเลือกเมล็ด มีดังนี ้
  1. คัดเลือกผลผักหวานปาทีแ่กสุกและสดเทานั้นโดยดูจากผลจะออกสีเหลืองซึ่ง
ปกติเก็บเกี่ยวในชวงเดือน มนีาคม-พฤษภาคม เมื่อไดเมลด็ควรเพาะภายใน 7 วัน เนื่องจากเมล็ด   
ตนผักหวานปาที่เก็บไวนานเปอรเซ็นตความงอกจะลดลงเรื่อยๆ 
  2. แยกเนื้อหุมเมล็ดทิ้ง ควรใชถุงมือขณะทาํงานเนื่องจากเนื้อหุมเมล็ดมสีารที่
ระคายเคืองตอผิวหนัง ขัดลางเมล็ดใหสะอาดดวยตะแกรงหรือภาชนะที่มีผิวหยาบ เชน            ใน
กระดงหรือเขงไมไผ 
  3. นําเมล็ดที่ขัดสะอาดแลวแชน้ําแยกเมล็ดที่สมบูรณไวเพาะเมล็ดที่สมบูรณ จะ
จมน้ํา สวนเมล็ดที่ลอยน้ําควรแยกทิ้ง 
  4. นําเมล็ดที่จมน้ําขึ้นผ่ึงพอสะเด็ดน้ํา คลุกดวยสารเคมีปองกันเชื้อราใหทั่ว แลว
เกลี่ยตากในกระดงหรือตะแกรงเปนชั้นหนาไมเกนิ 1 นิ้ว คลุมดวยกระสอบปานที่ชุบน้ําหมาดๆ   
เก็บไวในรม 2-3 วัน 
  5. นําเมล็ดมาบมเพาะใหเกดิการงอกกอน โดยเฉพาะในวัตถุ เชนขี้เถาแกลบดํา 
จากนั้นโปรยเมล็ดผักหวานปาใหทั่ว แลวนําขี้เถาแกลบกลบทับหนาประมาณ 1 นิ้ว รดน้ําในชุม  
ประมาณ 4-5 วัน มาคุยดูเลือกเมล็ดที่กําลังงอก โดยสังเกตเปลือกเมล็ดจะเริ่มแตกราว  ยาย ตนกลา
ลงปลูกในถุงพลาสติกเพาะชํา หรือแปลงปลูก 
     
               1.4  การยายกลาผักหวานปาลงถุงชํา 

ผักหวานปาเปนพืชที่ไมทนทานตอการเคลื่อนยาย หากระบบรากกระทบกระเทือน 
หรือรากขาด จะตายโดยงาย ดังนั้นการยายกลาผักหวานปาควรทําดวยความระมัดระวัง ซ่ึงวิธีการยาย
กลาผักหวานปาลงถุงชํา สามารถดําเนินการได 2 ระยะ คือ 
  1. ระยะเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในการยายกลาผักหวานปาคือ 2-3 เดือน 
หลังจากทําการเพาะเมล็ด หรือหลังจากเห็นใบออนของตนผักหวานปาแลว 
  2. เมื่อเห็นรากเริ่มแทงออกมาเล็กนอย และเห็นวาเมล็ดนีง้อกแนนอนกส็ามารถยาย
กลาลงถุงชําไดเชนกนั แตถารากงอกออกมามากแลวไมแนะนําใหยายเด็ดขาด เพราะกลาผักหวานจะ
ตายเกือบหมด แตถาจะใหไดผลแนนอน  ควรใหเห็นใบออนเสียกอนแลวจึงยาย 
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ภาพที่ 21  แสดงลักษณะ  ผลผักหวานปาสุกแกเต็มที ่
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 แสดงลักษณะ   เมล็ดพันธุผักหวานปา งอกพรอมลงถุงเพาะชํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 แสดงลักษณะ  เมลด็ผักหวานปางอกเจริญในถุงเพาะชํา 
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 1.5  การยายกลาแบบลางราก 
  จําแนกตนกลาเพาะเมล็ดเปนจํานวนมาก มปีญหาในการขนสง เคล่ือนยาย 
เนื่องจากน้ําหนักมากและเปลืองพื้นที่ จึงมกีารทดลองหาแนวทางการสงกลาใหไดจํานวนมาก และมี
อัตรารอดตายสูง ดังนี้ 

1. เพาะตนกลาในแปลงที่ทําดวยอิฐกอขนาด 1x5 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร ใชวัสดุ
เพาะดนิลูกรัง ทรายหยาบ และปุยหมกัอัตราสวน 1:1:1 หรือ 1:1:2 โดยปริมาตร รอนตะแกรง   
ที่ขนาดครึ่งเซนติเมตร ผสมกัน คลุมแปลงเพาะใหไดรับแสงปริมาณ 40-50%  
  2. เมื่อกลาผักหวานปา งอกสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรหรือกอนการสงกลาให
ลูกคาประมาณ 2 อาทิตย ใหเสริมกระตุน ใหกลาแข็งแรงเชนเดยีวกับ กอนยายปลูกลงหลุม 
  3. เมื่อครบกําหนดใหขุดตนกลาออกจากแปลง ระวังอยาใหรากขาด ลางดินออก
จากรากใหสะอาด โดยใชสายยางฉีดน้ําพรอมกับตัดสวนเหนือดนิทิ้งใหเหลือตอ สูงประมาณ          
5 เซนติเมตร 
  4. นําตนกลาที่ลางรากและตัดตนทิ้งแลวไปแชในน้ํายากันเชื้อรา ประมาณ          
15-20 นาที นําขึ้น ผ่ึงพอหมาด 
  5. นํากระดาษหนังสือพิมพที่ซึมซับน้ําไดดีมาแบงเปนคูๆ  ซอนกัน 2 ช้ัน โรยดวย        
ขุยมะพราวชื้นหรือแกลบดําที่ปราศจากโรค (โดยผานการอบหรือนึ่ง หรือราดดวยยากันรามาแลว)        
ใหเปนแถบบางๆความยาวของแถบเทากับความยาวของรากตนกลา ตองระมัดระวังวัสดุที่ใชอยาใหแฉะ 
  6. นํากลาผักหวานปาประมาณ 50 กลา วางเรียบบนแถบวสัดุรักษาความชื้น ระวัง
อยาใหกลาซอนกัน 
  7. มวนกระดาษหนังสือพิมพหอตนกลาใหเปนแทงกลมพอหลวมๆ เหมือนหอโรต ี
ปดหัวทาย ฉีดดวยยากนัเชื้อราใหกระดาษเปยกพอหมาดๆ 
  8. บรรจุในถุงพลาสติกที่เจาะระบายอากาศ ปดปากหลวมๆ แลวบรรจุลงกลอง
กระดาษลูกฟกู ซ่ึงเจาะรูดานขางและกัน้เปนชองๆ ภายในกระดาษลูกฟูก โดยวางในแนวตั้งพอหลวมๆ 
  9. ผนึกภายในลังตรงรอยตอดวยเทปกระดาษ โดยเวนชองระบายอากาศไว เสร็จ
พรอมนําสงทางไปรษณีย 
  10. การสงแบบลางรากเชนนี้ ตนกลาจะทนทานไดนานประมาณ 8-10 วัน โดยมี
อัตราการรอดตายสูง 80% ทั้งนี้เมื่อไดตนกลาแลวตองรีบชําทันที และเลี้ยงในสภาพแสง 40-50% 
พรอมกับใหความชื้นอยางสม่ําเสมอในระยะเวลาแรกๆ 
  11. หลังยายชําแลว อาจราดดวยสารสตารทเตอร (B1) ซ่ึงมีขายทั่วไปในทองตลาด 
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  12. การสงกลาแบบนี้ จะตองระวังเรื่องความสะอาดเปนพิเศษ และรากตองไมขาด 
การหอและการบรรจุตองไมแนนเกินไปและตองเจาะชองระบายอากาศดวย 
                การขยายพนัธุผักหวานปานั้นทาํไดไมยาก แตเมื่อปลูกไปแลวมักแกร็นไมเติบโต   และ
ตายในที่สุด จดุสําคัญอยูที่ระบบรากของผักหวานปา   หามกระทบกระเทือน ดังนัน้ กลาผักหวานปา 
เมื่อเวลานําไปปลูกจึงตองระวังอยาใหตุมดนิแตก ถาตุมดินแตกหรือรากขาดผักหวานปาตนนั้นจะไม
แข็งแรง เจริญเติบโตชา ผักหวานปาเปนไมยืนตนที่มีอายุยืนตนเปนรอยป เพยีงแตตนจะไมใหญเทา
ไมยืนตนอื่นๆ เพราะผักหวานปาเติบโตชาเชนอายุ 1 ป อาจสูงไมเกิน 1 ฟุต เทานั้น ผักหวานปา 
ในชวงแรกจะมีการพัฒนาของระบบรากอยางรวดเร็วเมือ่เดือนที่ 2 จึงจะงอกขึ้นพนดินใหเหน็บาง 
หลังจากเพาะได 2 เดือนครึ่ง  ตนผักหวานปาจะเจริญงอกงามสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร มี
ขอสังเกตวา การเจริญเติบโตของลําตนผักหวานปาในปแรกจะชามาก 
 

 2. การตอนกิ่ง (layering) ในความพยายามเกษตรกรที่จะตอนกิ่ง พบวา กิ่งตอนเจริญเติบโต
เร็วกวาตนที่เพาะเมล็ด ซ่ึงรวมถึงการเก็บยอดของผักหวานปาขายไดเร็วกวา แตมักประสบปญหา
รากออกยากมาก ทั้งๆ ที่ใชฮอรโมนเรงราก นายศรแกว คาํนึง เกษตรอําเภอบานโฮง จงัหวัดลําพนู   
ผูมีประสบการณกับผักหวานมานาน ใหขอมูลวาการนําฮอรโมนธรรมชาติมาใชแทนไดผลเปนที่นา
พอใจ 
  สูตรฮอรโมนธรรมชาติ จากการหมัก 
  1. กลวยน้ําวาสุก   2 กิโลกรัม 
  2. ฟกทองสุก   2 กิโลกรัม 
  3. มะละกอสุก   2 กิโลกรัม 
  4. จุลินทรียอีเอ็ม (ชนิดไมขยาย) 20 ซีซี 
  5. กากน้ําตาล   20 ซีซี 

 นํากลวยน้ําวา ฟกทอง และมะละกอมาสับ ใสลงในวัสดทุี่ไมใชโลหะ เพราะจะเกิด
สนิม เติมน้ําสะอาด 10 ลิตร ใสจุลินทรียอีเอ็มชนิดไมขยายตัวลงไป 20 ซีซี ปดผาหมัก เมื่อหมักเสร็จ 
จะสังเกตเห็นน้ําสีเหลืองลอยข้ึนมา ตักเอาเฉพาะน้ําที่มีสีเหลืองลอยอยูบน ไปใชในการตอนตน
ผักหวานปาโดยทาบริเวณรอบรอยควั่น จะชวยใหรากผักหวานออกเร็วข้ึนภายใน 2-3 เดือนก็
สามารถตัดกิ่งตอนชําไดแลว แตจุดสําคัญคือจะตองทําการตอนโดยควัน่กิ่งตรงขอผักหวานปา และ
ทําในชวงฤดูฝน 
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เกษตรกรอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี รายหนึ่งคือ นายรับ  พรหมมา ผูใหญบานหมูที่ 7 
ตําบลหนองบวั อําเภอบานหมอไดใช กะป  แทนสารเรงราก โดยเอา กะปผสมน้ําใหพอขน ๆ 
(ทากิ่งแลวไมหลุด) วิธีการตอนปฏิบัติเหมือนการตอนตนไมอ่ืนๆทั่วไป การเลือกกิ่งตอนตองไมแก 
ไมออนเกินไป กิ่งอายุ 1-2 ปมีสีขาวออกน้ําตาล (ถากิ่งแกจัดรากจะไมคอยออก) วิธีการสังเกตวาราก
เจริญดีหรือยัง ดูที่สีของรากที่ออกจากการตอน รากที่ออกมาครั้งแรกจะมีสีขาว เมื่อรากเปลี่ยนเปน 
สีเขียวและน้ําตาล ใหตัดกิ่งตอนชําได  การชําตองทําดวยความระมดัระวังอยาใหรากผักหวานปาขาด 
เสียหาย หรือกระทบกระเทือนได 

 

3. การตัดชํา ( Cutting ) นําสวนตางๆ ของผักหวานปาที่ตองการขยายพันธุมาตัดแลวปกชํา 
ในวัสดเุพาะชาํเพื่อใหไดตนผักหวานปาตนใหมจากสวนที่นํามาปกชาํ วิธีการตัดชํานี้จะทําให
ช้ินสวนของพชืที่อยูในวัสดุเพาะชํา สามารถสรางรากพรอมกับพัฒนาสวนยอดหรือตนออนขึ้นใหม
เมื่อทั้งสองสวนนี้เจริญสมบรูณแข็งแรงดแีลวก็สามารถยายตนพืชใหมไปปลูกตอไป แตในบางครั้ง
พบวาการตดัชาํมักไมประสบความสําเร็จ คือ สวนลางที่อยูในวัสดุเพาะชําไมออกรากหรือออกราก
นอยและชา จําเปนตองใชฮอรโมนเรงรากชวยเรงในการออกรากใหเร็วยิง่ขึ้น ซ่ึงความเขมขนของ
ฮอรโมนที่ใชยอม แตกตางกนัไปแลวแตละชนิด 

(1) การตัดชํากิ่ง (Stem cutting) ตัดกิ่งแกที่ไมมีใบติดแตตองเปนกิ่งที่มีอาหารสะสมอยู กิ่งที่
ตัดชําตองเปนกิ่งที่ไมมีตาขางที่กําลังแตกออกมาใหม ความยาวของกิ่งที่ตัด ประมาณ 15-20 
เซนติเมตร ควรตัดเฉียงเปนรูปปากฉลาม ทํามุมประมาณ 45-60 องศา ทั้งดานบนและดานลางโดย
สวนดานลางของกิ่งที่เปนสวนปกชําในวัสดุเพาะชํานั้นตองพยายามตัดใหปากแผลชิดกับขอ สวน
ดานบนควรตัดเหนือตาสุดทายของกิ่ง หางประมาณ 1.0 -1.5 เซนติเมตร เพราะตาสวนบนของกิ่งที่
ปกชําจะแตกกอนตาที่อยูดานลางและควรชุบสารเคมีปองกันเชื้อรา เพื่อปองกันเชื้อราเขาทางปาก
แผล แลวจึงนําไปปกชําในกระบะปกชําที่มีวัสดุพรางแสง รดน้ํา เชา-เย็น สังเกตุดูหากวัสดุเพาะชํา
แหงควรเพิ่มชวงการใหน้ําใหถ่ีขึ้น เมื่อปกกิ่งชําเริ่มการแตกตาเปนยอดออน รวมทั้งระบบรากที่เกิด
ใหมเร่ิมแกและแข็งแรงแลว จึงทําการยายตนพืชใหมลงปลูกในภาชนะที่เตรียมไว ชวงนี้ควรนําไป
ไวในรมรําไรสักระยะหนึ่งกอนจนกวาตนพืชใหมจะแข็งแรงดีจึงใหรับแสงเต็มที่ 

(2) การตัดรากปกชําหรือการสกัดราก ( Root  Cutting) รากผักหวานปาจะเจริญแผไปไกล
จากตนแม (ตนหลัก) เมื่อมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมรากก็จะสามารถเจริญเปนตนได จึงพบเสมอ 
วาผักหวานปาที่เจริญเติบโตอยูในปาจะพบเปนดง จากการที่รากผักหวานปาสามารถเจริญเปนตน 
ไดเองในธรรมชาติ 
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วิธีการตัดรากผักหวานปา โดยการขุดตนออนผักหวานปาที่เกิดจากตนแม หรือตัดราก
ผักหวานปาทีอ่ยูในดิน ซ่ึงเปนรากที่ขยายจากตนแมเปนทอนๆ ยาวประมาณทอนละ 5-6 นิ้ว มาจุม
ในสารละลายฮอรโมนเรงราก หลังจากนั้นนํารากไปชําในแปลงเพาะทีใ่ชทรายลวนๆ วางราก
ผักหวานปาตามแนวนอนฝงลึกประมาณ 2 เซนติเมตร ประมาณ 1 เดือน หรือเมื่อเร่ิมเห็นแตกกิ่งและ
ใบก็สามารถยายกลาลงถุงเพื่อนําไปเลี้ยงตอไป 
             (3) การขุดยายตนผักหวานปา นายประสิทธิ์  หาญสีนาจ  เกษตรกรอําเภอปญจาศิริ     
จังหวดัขอนแกนแนะนําเทคนิคการขุดยายผักหวานปาโดยเริ่มจาก ออกไปตะเวนหาตนผักหวานปา
ตามที่ตางๆ และเลือกตนที่มคีวามสูงจากพืน้ดินประมาณ 1 คืบ ถึง 1 เมตร แลวขุดทั้งรากทั้งตนขึ้นมา 
รากผักหวานปาจะไมอยูลึก แตมักอยูขนานกับพื้น โดยขุดรากยาวเทาไรยิ่งดี หากตนสงูเทาไร ก็ควร
จะขุดใหรากยาวพอๆ กับความสูงของตน เชน ตนสูงหนึง่ศอกก็ควรขุดรากยาวหนึ่งศอก เมื่อไดตาม
ตองการแลว กน็ํารากมาแชน้าํไวเพื่อใหตนผักหวานปาดดูซึมน้ําเต็มที่ จากนั้นเตรียมหลุมปลูก       
โดยไมตองขุดหลุมใหญ หรือ ลึกเหมือนไมผลไมยืนตนทั่วไป ขุดหลุมลึกประมาณ 1 ฝามือ ความยาว
ขึ้นอยูกับความยาวของราก เมื่อขุดหลุมเสร็จใหนําผักหวานปาลงปลุกโดยตั้งตนใหตรง แลววางราก
ขนานไปตามพื้นดินจากนัน้ใชดินกลบใหแนน ใชหลักปกและเชือกผูกยึดใหแนน หลังปลูกรดน้าํ  
ทุกวัน และใสทางมะพราวบงัแสงแดดไวจนกลาผักหวานปาตั้งตัวไดการปลูกผักหวานปา ตามวิธีนี้ 
ไมตองใสปุยคอกหรือปุยเคมแีตอยางได ระยะปลูกหางประมาณ 2-3 เมตร ชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การปลูกคือ เดอืนมีนาคม – เมษายน หลังปลูกเสร็จใชเวลาประมาณ  3 ป ผักหวานปาจะเจริญเติบโต
แตกกิ่งกานสาขาพรอมจะเกบ็เกี่ยวได 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24   แสดงลักษณะ ตนผักหวานปาที่ปลูกเปนสวนแซมพืชอ่ืน 
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บทที่  4 
การปลูกดูแลรกัษาผักหวานปา 

 
 ผักหวานปาสามารถปลูกเจริญเติบโตไดดีในดินแทบทุกชนิด แตจะเจริญเติบโตไดด ี และ
เจริญงอกงามเร็วในดนิที่มีมอิีนทรียวัตถุตามธรรมชาติ (ฮิวมัส) สูง การปลูกผักหวานปาที่เกษตรกร
ในทองถ่ินอําเภอบานหมอ จงัหวัดสระบุรี นิยมปลูก สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ 
 1. ปลูกเปนพชืแซมในสวน เนื่องจากผักหวานปาชอบรมเงาแสงรําไรปริมาณแสงประมาณ 
50 % จึงตองอาศัยรมเงาของไมใหญเชน ตนมะขามเทศ ชะอม และปลูกไมทํารมเงา เชน สะเดา 
นอยหนา ชะอม ทองหลาง เปนตน เพื่อชวยการเจริญเติบโตในชวงระยะแรก 
 2. ปลูกในที่โลงแจง วิธีนี้เกษตรกรจะตองทํารม ใหระยะแรกและปลกูไมทํารมเงา เชน 
สะเดา ชะอม ทองหลาง ใหผักหวานปา ตนเล็กๆ เจริญงอกงามกอนในระยะแรก 
 

การเตรียมดิน 
 เตรียมดิน และหลุมปลูกผักหวานปา ควรปลูกในชวงปลายเดือนเมษายนหลังสงกรานต 
โดยขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ระยะหางของตน 2x2 เมตร พื้นที่ 1 ไรจะปลูกได   
400 ตน รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักที่สลายตัวดีแลว ประมาณ 5 กิโลกรัม/หลุม (คร่ึงปป) 
คลุกเคลาผสมกลบหนาดนิโดยเตรยีมหลุมทิ้งไวลวงหนา 2-3 อาทิตยกอนปลูก 
 

การปลูก 
 เมื่อกลาผักหวานปาอายุได 3-4 เดือนหรือตนผักหวานปาสูงประมาณ 15-25 เซนติเมตร   
สามารถยายปลูกได ควรงดใหน้ํา 1 วัน กอนยายปลูก โดยนําถุงกลาผักหวานปามาฉกีพลาสติกออก 
ระวังอยาใหดนิแตกและอยาใหรากกลาผักหวานปาขาด เพราะจะทําใหตนกลาชะงักการจริญเติบโต
การปลูกควรใหตนกลาสูงจากปากหลุมประมาณ 5 เซนติเมตร แลวพนูดินกลบโดยรอบเพื่อปองกนั
ไมใหน้ําขังในหลุมปลูกเมื่อมีการใหน้ําหรือฝนตก จากนั้นรดน้ําใหชุม การยายตนกลาควรทําใน
เวลาเยน็ ระวงัอยาใหสัตวเขาเหยยีบย่ําและหามพรวนดินรอบตนผักหวานปา ในขณะที่ผักหวานปา 
ยังตนเล็กอยูเพราะอาจทําใหรากตนผักหวานปากระทบกระเทือนและตายได 
 จากการปลูกผักหวานปามานานเกนิกวา 20 ป ผักหวานปารุนแรกอายุ 20 ป พบวาแลวยัง
เก็บยอดไดดี ผักหวานปาถือวาเปนพืชดูแลนอยมาก มีการใหน้ําบาง แตเปนพืชทนแลงไดด ีในชวง
เก็บยอด จะตองใหน้ําบอยหนอย และควรใสปุยคอกใหผักหวานปาอยางนอยปละ 2 คร้ัง คือ คร้ัง
แรก กอนจะแตกยอดและออกดอก คร้ังทีส่องหลังจากเก็บยอดผักหวานหมดแลว บํารุงรักษาตนให
ดี ปุยที่ใชตองใสปุยข้ีววัหมกัดีแลว ใสรอบๆ  หางตนสัก 1 ศอก สวนปุยเคมีไมเคยใสเลย เคยมคีน
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เอาปุยยูเรียใสดู ปรากฏวาใบรวง ตายหมด ใสแตปุยคอกก็เพยีงพอแลว การกําจดัวัชพืชก็จะทํา
ในชวงฝนชกุเทานั้น อาจดูสวนรกไปหนอย แตเปรียบเทียบแลวไมมีผลกระทบตอผักหวานปา
เทาไร การกําจัดหญา ควรใชมือหรือเครื่องมือตัดหญา ตัดแลวเอาคลมุโคนตนผักหวานปาไวไดเลย 
ไมแนะนําใหใชจอบถากหญา เพราะจะทําใหราก กระเทือน เสียหาย เชนเดีย่วกับ ไมตองการไถ
กลบพรวนดนิ ทั้งนี้เพื่อไมใหกระทบกระเทือนระบบรากของผักหวานปาตลอดอาย ุ 

ผักหวานปาในสภาพธรรมชาติ มีศัตรูธรรมชาติคอนขางนอยอยูแลว นานๆ จะมหีนอนและ
แมลง หรือดวงปกแข็งรบกวน แตไมถือวาเปนความเสียหาย หนูและตัวตุนอาจมาขุดกนิรากบาง แต
ส่ิงเหลานี้ไมสรางปญหาใหผูปลูก ดังนั้นเมือ่นําผักหวานปามาปลูกเปนการคา จึงเปนพืชที่ปลูกงาย
การใชสารเคมี ปองกันกําจัดโรคแมลงนอยมาก หรือ ไมมีความจําเปนตองใช  นับไดวา ผักหวานปา 
เปนพืชผักพืน้บานที่ ปลอดภัยจากสารพิษ  อยางไรก็ตาม หากจะปลูกผักหวานปาเปนการคาจะตอง
มีการดูแลรักษามากขึ้น เพื่อประโยชนในเชิงการคาโดยเฉพาะการใชปุย การกําจดัวัชพืช  การใหน้าํ   
การปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนตน เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25  แสดงแปลงปลูกผักหวานปา ปลูกแซมพืชอ่ืนของเกษตรกร 
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การใสปุย 
 ผักหวานปาตองใชเวลาปลกูไมต่ํากวา 3 ป จึงจะเจริญเติบโตถึงระยะเริ่มเก็บผลผลิตได  
การใชปุยคอก หรือปุยหมกัที่สลายตัวแลวหวานรอบโคนตน ในรัศมี 50 เซนติเมตร ตนละ 10 
กิโลกรัม (ประมาณ 1 ปป) ในชวงฤดูฝนปละครั้ง และหลังจากตนผักหวานปาเจริญเติบโต จน
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลว ใสปุยปละ 2 คร้ัง  คร้ังแรก ใชกอนแตกยอดและออกดอก           
คร้ังที่สอง  ใสหลังเก็บยอดหมดแลวเพื่อบํารุงตน  ตนละ   10-20    กิโลกรัม ( ประมาณ 1-2 ปป ) 
แลวรดน้ําใหชุม 
 

การกําจัดวัชพชื 
 การกําจัดวัชพชืรอบโคนตน วัชพืชจะมีมากในชวงฤดูฝน การกําจดัวชัพืชไมควรใชจอบ
ถากถาง จะทําใหรากผักหวานปากระทบกระเทือนเสียหาย และชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได 
ควรใชวิธีการถอนหรือตัดตนวัชพืชออกเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนระบบรากดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  26  แสดงลักษณะทรงพุมผักหวานปา และการดแูลรักษา 
 

การใหน้ํา 
 การดูแลรักษาตนผักหวานปาในชวง 2 ปแรกจะตองดแูลอยางใกลชิด ชวงแรกจะใหน้าํ 2 
วัน/คร้ัง หลังจากนั้นจะให 7-10 วัน/คร้ังและหยุดการใหน้าํในชวงผักหวานปาพักตวัตามธรรมชาติ 
หลังเก็บยอดแลวราวเดือน พฤศจิกายน-มกราคม  
 การใหน้ําจะเปนการกระตุนใหผักหวานปาแตกยอดออนดวย โดยหลังจากริดใบแกออก
หรือหักยอดแลว ควรมีการใหน้ําทุก 7-10 วัน 
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บทที่  5 
โรคแมลงศัตรผูักหวานปา และการปองกันกําจัด 

 
 ผักหวานปาเปนพืชผักพื้นบานที่ดูแลรักษางาย ใชตนทนุต่ํา ปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถ
เก็บผลผลิตไดช่ัวลูกชั่วหลาน บางตนพบวามีอายุเปนรอยป ผักหวานปาจัดเปนพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษชนิดหนึ่งเนื่องจากมศีัตรูโรคแมลงรบกวนนอยมาก และไมจําเปน หรือตองใชสารเคมีใน
การปลูกผักหวานปา หากมรีองรอยการทําลายของโรคแมลง ควรปลอยไวสักพัก อาการที่ปรากฏ   
ก็จะหายหรือบรรเทาลงได ตามสภาพธรรมชาติ 
 

โรคท่ีสําคัญ 
 1. โรคแอนแทรกโนส เปนสาเหตุทําใหเกดิโรคผลเนา จะพบเห็นมีบางเล็กนอยชวงผลสุก     
แตที่ใบและยอดออนยังไมเคยพบ ถาผักหวานปาแสดงอาการ จะไมรุนแรงนัก ปลอยทิ้งไวสักระยะ      
ก็จะทุเลาและหายเอง 
 

แมลงศัตรูท่ีสําคัญ 
 1. ดวงปกแข็งบางชนิด พบบางในบางทองที่ โดยปรากฏรองรอยการกัดแทะใหเหน็ แตไม
กอใหเกิดการเสียหายกับผักหวานปา 
 2. หนอน อาจพบเห็นกัดกนิยอดออนบางชนิดแตไมพบบอยนัก 
 

สัตว ศัตรูท่ีสําคัญ 
1. พวกหนู ตวัตุน มีพบบางพืน้ที่ ขุดกัดกินรากผักหวานปา 
2. หอยทาก มีลักษณะเปลือกบางสีขาว อาศัยอยูตามพื้นดินที่มีความชุมชืน้ จะเขาไปกัด

กินใบ ยอดออนและตนกลาออนในระยะตนกลาถามีมากจะทําความเสียหายได 
 

การปองกันกาํจัดหอยทาก 
1. ใชสาเหลารดรอบๆ 2-3 วัน/ครั้ง 
2. ใชปูนขาวโรยโดยรอบแปลงเพาะกลา เพื่อปองกันหอยเขาทําลาย กัดกนิตนกลาที่เพาะไว 
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การปองกันกาํจัดศัตรูพืช 
 ผักหวานปา มโีรคและแมลงศัตรูพืชนอย จงึไมแนะนําใหใชสารเคมี ทุกชนิดในการ
ปองกันกําจดัศัตรูพืช แตควรใชสารสกัดจากธรรมชาติ หรือปุยหมกัน้าํชีวภาพ ในการดําเนินการ
ปลูก เพื่อใหผลผลิตผักหวานปามีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี ควรคาแกการซื้อมาบริโภคและ
สงเสริมการปลูก เชิงอนุรักษหรือในเชิงการคา 
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บทท่ี 6 
การเก็บเกี่ยวและเทคนิคการใหแตกยอดตลอดป 

 
การเก็บเกี่ยว 
 ผักหวานปาเมือ่อายุ 3 ป จะเริ่มใหผลผลิต โดยในปแรกๆ จะมีปริมาณนอย แตละมากขึ้น 
เร่ือยๆ ตามอายุและขนาดของทรงพุมของผักหวานปาที่เพิ่มมากขึน้ ในการเก็บเกีย่วผลผลิต
เกษตรกรสามารถตัดยอดออนผักหวานปาที่แตกออกมาความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร เพือ่
นํามาบริโภคหรือจําหนาย แตตองระมัดระวัง อยาเก็บยอดผักหวานปาที่ตนอายุไมถึง 2 ปเพราะจะ
ทําใหผักหวานปาตาย หรือชะงักการเจรญิเติบโต ปริมาณผลผลิตของผักหวานปานอกจากจะขึน้กับ
อายุและขนาดของแลว ยังขึน้กับจํานวนครั้งที่ทําการเกบ็เกี่ยวในแตละปดวย  การเก็บยอดผักหวาน
ปาจะเกบ็ในชวงเชาของทุกๆวันและจะเกบ็กอนเวลาเทีย่งวัน เพราะอากาศรอนยอดผักหวานจะขด
ไมสดชื่นการเก็บเกีย่วจะใชมือเด็ดยอดออน จะเลือกยอดที่ยาวประมาณ 1 คืบมือ และหกัยอดเพือ่
ชวยกระตุนกิ่งใหแตกยอดออกมาใหม ถาตนไหนสูงมาก ก็ใชมีดฟนตัดไดเลย แตมักไมนิยมใช
กรรไกร ตัดกิ่ง เพราะ ผักหวานจะไมแตกยอด 
 สําหรับราคาจําหนายยอดผักหวานปาขึน้อยูกับฤดูกาล โดยผลผลิตนอกฤดูกาล ราวเดือน
มกราคม-มีนาคม ราคากิโลกรัมละ 100-250 บาท และผลผลิตในฤดูกาล ราวชวงเดือนมนีาคม-
พฤษภาคม จะมีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 40-80 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  27  แสดงลักษณะผลผลิตผักหวานปาที่เกษตรกรเก็บมาเพื่อรอการจําหนาย 
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การกระตุนยอดออนเพื่อการเก็บจําหนาย 
 เมื่อผักหวานปาเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เร่ิมทําการตัดแตงกิ่งโดยหกัปลายกิง่แขนงทิ้ง ใหเหลือ
ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร รูดใบแกบางสวนทิ้งใหเหลือใบติดกิ่งละ 3-4 ใบ พรอมๆ กับการให
น้ําพอใหดินชืน้ เมื่อยอดแตกออกมายาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กส็ามารถเก็บเกี่ยวและมัดเปน
กําเพื่อสงจําหนายได หลังจากตัดยอดออกจําหนายแตละครั้ง ควรหวานปุยคอกโดยใสปุยตนละ   
10-20 กิโลกรัม หวานรอบโคนตนพรอมกบัใหน้ํา เพื่อบาํรุงตนใหสมบูรณโดยเรว็ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  28  แสดงยอดผักหวานปา ที่แตกยอดพรอมเก็บเกีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  29  แสดงผักหวานปาที่มัดเปนกําเรียบรอยพรอมจําหนาย 
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เทคนิคการทําใหผักหวานปาออกยอดนอกฤดู 
 ผักหวานปาทําใหออกดอกนอกฤดู ไดงาย ไมยากเลย โดยเฉพาะในชวงปใหม ราคาผักหวาน
ปาจะแพงมาก โดยแบงตนผักหวานปา สวนหนึ่งใหออกยอดกอน การทําใหออกกอนหรือหลัง มี
เทคนิค คือ กําหนดวันที่จะใหผักหวานออกยอดออนจําหนายได โดยตัดแตงกิ่งผักหวานปาทั้งตน เพื่อ
เปนการกระตุน รูดใบแกบนตนออกเกือบหมด หรือเหลือติดกิ่งบางเล็กนอย จากนั้นใหหักกิ่งแขนง
ออกครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง ถาหากหักกิ่งไวยาวเกินไป จะทําใหยอดไมสวยงาม และออกยอดนอย
ได หลังจากตดัแตงกิ่งแลวควรใหน้ําบอยครั้งขึ้น 3-5 วนัตอคร้ัง กอนหนานั้น ถามีการใหปุยคอก
มากๆ ก็จะยิ่งดี ประมาณ    27 วัน ผักหวานปาก็จะมียอดใหเก็บขาย ประมาณ 3-4 รุน โดยแตละรุนจะ
แทงยอดออกมาทุก 7 วนั ดังนั้นถาจะขายยอดผักหวานปาชวงปใหม ก็ตดัแตงกิ่งผักหวานปา          
ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เมื่อเก็บผักหวานปาหมดยอดแลว ตองใหตนผักหวานพักตนเลย บาํรุง
น้ําและปุยคอกใหผักหวานดวย ในปจจบุัน อําเภอบานหมอ จะสามารถมียอดผักหวานปา จําหนาย
ตลอดทั้งป 
 การผลิตผักหวานปานอกฤดู เชน 
 - ทําการริดใบแก เดือนมกราคม หลักจากนั้น 14 วัน ผักหวานปาก็เร่ิมจะแตกยอดและ      
ใบออน เกษตรกรสามารถเก็บขายไดชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 
 - ทําการริดใบแกเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้น 14 วัน ผักหวานปา จะเริ่มแตกยอดและ      
ใบออน เกษตรกรสามารถเก็บขายได ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  
 - หยุดพักตวัตนผักหวานปาเดือน กนัยายน-ธันวาคม เกษตรกรจําเปนตองปลอยให
ผักหวานปาพกัตัวและสะสมอาหาร สรางความแข็งแรง และมีการเจรญิเติบโตทางลําตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30  แสดงลักษณะยอดผักหวานปา เก็บเกีย่วพรอมจําหนาย 
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บทที่ 7 
การลงทุน และผลตอบแทน 

 

ตนทุน 
 ตนทุนการผลิตผักหวานปาคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับการลงทุนทําการเกษตรปลูกพืชผัก
พื้นบานชนดิอืน่ๆ แตผักหวานปาใหผลผลิตที่ยาวนานสามารถใหผลผลิตเก็บเกีย่วไดเปนรอยๆ ป 
จนชั่วลูกชัว่หลาน และราคาที่เกษตรกรจําหนายไดคอนขางดี สูงกวาผักพื้นบานทกุชนิดมีความ
ปลอดภัยจากสารพิษทั้ง ตอผูบริโภคและผูผลิตอยางมาก 
 ตนทุนการผลิตผักหวานปายงัไมมีการวิเคราะหตามหลักวชิาการ เนื่องจากในอดตีการปลูก
ผักหวานปาไมมีการปลูกเปนอาชีพหลักหรือเปนการคา สวนใหญเกษตรกรจะปลูกไวเพื่อใชบริโภค 
ภายในครอบครัวหรือเปนรายไดเสริม แตปจจุบันมีการนํามาปลูกเปนสวนแขงการคา สําหรับการ
เก็บเกีย่วผลผลิตซ่ึงสรางรายไดแกเกษตรกรคอนขางสูง และจากความนิยมการบริโภคผักพื้นบาน 
จึงมีผูสนใจขอมูลมากขึ้น ดังนั้นในการคํานวณคิดเปนตนทุนราคาผลผลิตและผลตอบแทน
ผักหวานปาจึงมักเปนตวัเลขเงินสด ไมคิดตนทุนดานแรงงาน คาโอกาสลงทุน และคาเสื่อมอุปกรณ
การเกษตรตางๆ รายละเอียดตามแสดง ในตารางที่ 3 
ตารางที่  3   ตารางแสดงตนทุนการผลิต และผลตอบแทนผักหวานปาเฉลี่ย ป 1 – 5 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 เฉล่ีย 5 ป 
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) 
- คาพันธุ 
- คาปุยคอก ปุยหมัก 

 
4,000 
3,000 

 
- 

3,000 

 
- 

4,500 

 
- 

6,000 

 
- 

6,000 

 
800 

4,500 
ตนทุนการผลิต 7,000 3,000 4,500 6,000 6,000 5,300 
รายได (บาท/ไร/ป) 
-ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร/ป) 
-ราคาผลผลิตเฉลี่ย(บาท/กก.) 

 
- 

100 

 
- 

100 

 
100 
100 

 
200 
100 

 
300 
100 

 
120 
100 

รายไดผลผลิต x ราคาผลผลิต - - 10,000 20,000 30,000 12,000 
ผลตอบแทนตอป -7,000 -3,000 5,500 14,000 24,000 6,700 
ผลตอบแทนสะสม -7,000 -10,000 -4,500 9,500 33,500 4,300 
B/C ratio ตอป -1 -1 1.22 2.33 4 1.26 

 
ที่มา = สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ , 2546 (อัดสําเนา) 
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การตลาดผักหวานปา 
 ตลาดในแตละจังหวดัสามารถแบงได 3 ประเภทคือ 
  1. ตลาดทองที่ เปนตลาดที่รับผลผลิตระดับแรก จากจึงตองอยูในแหลงผลิตหรือ
ใกลแหลงผลิตที่อยูในหมูบานหรือตําบล ปกติพอคาคนกลางที่มีอยูจะทําการคาผลผลิตอยางใดอยาง
หนึ่ง ฉะนั้นการซื้อขายอาจจะเปนที่สวน ไรนา หรือรานคาของผูซ้ือขาย การซื้อขายผลผลิตแบบนี้
จะมีและทํากนัในแหลงผลิตที่สําคัญ 
  2. ตลาดรับทองถ่ิน ตลาดชนิดนี้ จะทําการซื้อขายผลผลิตจากตลาดทองที่เปนหลัก
แลวจึงขายตอไปยังแหลงอ่ืนๆ ปกติจะอยูในศนูยรับการขนสงที่สําคัญของจํานวนและรับอยูในเขต
เทศบาลเมือง ดังนั้น จงึอยูในอําเภอที่เปนศูนยการคาและเปนการคาที่มีปริมาณมากๆ พอคามี
ปริมาณการคามาก ไมไดซ้ือขายผลผลิตอยางใดอยางหนึง่โดยเฉพาะ แตมักจะซื้อขายผลิตผลหลาย
ชนิด 
  3. ตลาดปลายทาง ในที่นี้มีความหมายถึงตลาดที่ขายผลผลิตเพื่อการบริโภค
โดยตรงเทานัน้และตลาดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในตลาดรับผลผลิต และสงออกไปในตางประเทศ
หรือสงยังจังหวัดอื่นๆ และตลาดตามความหมายขางตนดวย 
 ดานการตลาด ผักหวานปา ที่ปลูกในพืน้ที่อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี เปนเชิงการคา
โดยทั่วๆ ไป จะมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงสวนของเกษตรกรในพื้นที่ และซื้อขายจายเปนเงินสด 
แลวนําไปสงขายตอที่ตลาดใหญๆ ที่สําคัญอีกตอหนึ่ง หรือสงตอไปยังพอคาที่สงจาํหนายยังตลาด
ตางประเทศหรือซุปเปอรมาเก็ต ตอไป 
 นอกจากนี้ผลผลิตผักหวานปาในฤดูที่เก็บไดจากแหลงธรรมชาติสวนใหญ ผูหาผูไปเก็บ จะ
นํามาวางขายในตลาดทองถ่ิน หรือมีพอคาคนกลางมารับซอไปขายอีกทอดหนึ่ง 
 

ตลาด แหลงจาํหนายผลผลิตท่ีสําคัญ 
 ตลาดซื้อขายผลผลิตผักหวานปาที่สําคัญของบานเรา คือ ตลาดหลักๆ ของประเทศไทย ที่
สามารถรับซื้อผลผลิตได ในปริมาณมากๆ ที่สําคัญ ไดแก 

1. ตลาดปากคลองตลาด 
2. ตลาดสี่มุมเมือง 
3. ตลาดไท 
4. ตลาดสําคัญ ในตางจังหวัด เชน 

- ตลาดสุวพันธ จังหวดัอางทอง 
- ตลาดเทศบาล จังหวดัสระบุรี 
- ตลาดศรีเมือง จังหวดัชลบุรี 
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- ตลาดโอเดียน จังหวดันครปฐม 
- ตลาดเทศบาลเมือง จังหวดันครราชสีมา 
- ตลาดสุรนคร จังหวดันครราชสีมา 
- ตลาดเทศบาล จังหวดัเชยีงใหม 
- ตลาดหัวอิฐ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ตลาดในทองถ่ิน 
ตลาดผักหวานปา การผลิตผักหวานปาสวนใหญเกษตรกรที่ผลิต จะอาศัยตลาดในทองถ่ิน

เปนหลัก อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จะมแีหลงรับซื้อ รวบรวมผักหวานปาในทองถ่ินสง
จําหนายตลาดใหญๆ ตออีกทอดหนึ่ง ราคาผลผลิตผักหวานปา ป 2546-2547 รายละเอียดแสดงตาม
ตารางที่ 4 
ตารางที่  4   ตารางแสดงราคาผลผลิตผักหวานปาในรอบป 2546-2547 
 

เดือน ม.ค.-มี.ค. มี.ค.-พ.ค. มิ.ย.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. 
ราคา ป 2546 200-250 40-120 120-200 พักตัว 
ราคา ป 2547 200-250 50-150 100-180 พักตัว 

 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ. 2548 
 

 เกษตรกรอําเภอบานหมอ 562 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกผักหวานปา 839 ไรในป 2546 ที่ผานมา 
ผักหวานปาใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 200 กิโลกรัม/ไร ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉล่ีย 75 บาท/กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคาประมาณ 12.5 ลานบาท/ป นอกจากนี้เกษตรกรอําเภอบานหมอสามารถมีรายไดจากการ
เพาะเมล็ดผักหวานปาและขายตนกลา ใหแกผูสนใจทีจ่ะปลูกผักหวานปา ในเขตพืน้ที่อําเภอใกลเคียง
และจังหวัดใกลเคียงที่จะปลกูผักหวานปา ประมาณปละ 200,000 ตน ราคาขายตนละ  15 บาท คิดเปน
มูลคาขายตนกลาผักหวานปาไดปละประมาณ 3 ลานบาทเศษ (สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ.2547) 
 เกษตรกรอําเภอบานหมอ ทีป่ลูกผักหวานปา และประสบผลสําเร็จมีอยูหลายทาน ทีห่ยิบยก
มากลาวในทีน่ี ้ เปนเพียงสวนหนึ่ง คือ นายลุงสังวาล เจริญสุข บานเลขที่ 74 หมู 3 ตําบลสวางโคก 
อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท 036-300385 เกษตรกรที่คลุกคลีกับผักหวานปา ตั้งแตเด็ก
กินผักหวานมาตั้งแตจําความได และปลกูผักหวานปาไดประมาณ 15 ไรเศษ มีตนพันธุผักหวานปา 
อายุเกิน 100 ป ซ่ึงยังใหผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวขายไดเปนประจําทุกป นายสังวาล เจริญสุข
ประสบความสําเร็จในการปลูกผักหวานปาเปนอาชีพ มีแนวคดิและแนวทางการดําเนินการปลูก
ผักหวานปา ดงันี้ 
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1. ผักหวานปา เปนพืชใหผลตอบแทนดี ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตไดหลายสิบป ช่ัวลูก ช่ัวหลาน 
2. ราคาผักหวานปาดี ทําใหมีรายไดด ี
3. ขายงาย ตลาดตองการสูง ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 
4. ปลูก ดูแลรักษางาย ไมมีโรคแมลงรบกวน 
5. สะอาด ปลอดภัย ไมตองใชสารเคมี ปลอดภัยจากสารพษิ 
6. สามารถวางแผนใหผักหวานปาแตกยอดเก็บขายได ชวงมีราคาดี หากราคาตก สามารถ

ปลอยใหผักหวานเจริญงอกงามได 
7. สามารถสงเสริมการปลูกผักหวานปา เพือ่การดํารงชีพอยางเพยีงพอ เหมาะสม สราง

รายไดอยางเพยีงพอในครอบครัว 
8. เปนการอนุรักษพันธุผักพื้นบานและภูมิปญญาของไทย 

 
แหลงผลิตผักหวานปาท่ีสําคัญ 
 เกษตรกรหลายทานประสบความสําเร็จในการนําปลูกผักหวานปาจากแหลงธรรมชาติมาปลูก 
โดยการขุดบอนตน ขุดตนเล็ก ขุดสกัดราก หรือนําเมล็ดมาเพาะเพื่อปลูกไวบริเวณรอบบานหรือสราง
เปนสวนปา จนสามารถปลูกผักหวานปาเปนการคาไดสําเร็จ 
 
 ตัวอยางเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในหลายจังหวัด มีดังนี ้
  1. เกษตรกรตําบลสรางโคก ตําบลหนองบัว ตําบลบางโขมด ตําบลตลาดนอย 
อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรี เนื้อที่ 839 ไร สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงาน
เกษตรอําเภอบานหมอ หรือ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
  2. เกษตรกรในเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มกีารปลูกเปนการคา พื้นที่
มากกวา 100 ไร สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง หรือ 
สํานักงานเกษตรจังหวดัลําพนู 
  3. เกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม มีการปลูกผักหวานปาบาง แตไมทราบจํานวน
ชัดเจน สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม 
  4. เกษตรกรในจังหวดัสกลนคร มีการปลูกผักหวานปาบาง แตไมทราบจํานวน
ชัดเจน สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 
 ผักหวานปาทีม่ีขึ้นในแหลงธรรมชาติ เทาที่ทราบ ยังมีปลูกและเก็บผักหวานปามาขายหลาย
จังหวดั เชน จงัหวัดสระบุรี สกลนคร ลําพูน เชียงใหม ฯลฯ ซ่ึงจะมีผลผลิตและตนพนัธุจําหนายดวย 
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บทที่ 8 
อาหารจากผักหวานปา 

 

 อาหารการกินของคนไทย เปนศาสตรและศิลปอยางหนึ่งที่แสดงออกถึงภูมิปญญาของคน
ไทย อาหารบางอยางจะมีสรรพคุณเปนยา อาหารบางอยางมีใหกนิเฉพาะในบางฤดกูาลเทานั้น 
ผักหวานปาเปนพืชอีกชนดิหนึ่งที่จะหารบัประทานคอนขางยากเพราะปหนึ่งๆ จะออกเปนเพยีง
ฤดูกาลเทานั้น ผลผลิตผักหวานปาจะเริ่มออกจําหนายในเดือน กุมภาพนัธุ ซ่ึงเปนเดือนที่ยางเขาสู 
ฤดูรอน ราคาซื้อขายจะคอนขางแพง หากไมเคยซื้อผักหวานมาลองลิ้นชิมรส ก็ควรที่จะซื้อหามา
รับประทานไดแลว จะทําใหรูสึกถึงรสชาติผักหวานปา ที่หวาน กรอบ อรอย ตามคํารํ่าลือวาเปนจรงิ
หรือไม 
 ผักหวานปาทีน่ํามารับประทาน ไดแก ยอดออน ใบออน ดอกออน สวนใหญที่ขาย  ในตลาดจะ
เปนยอดออนและใบออน ในชวงมีนาคม-พฤษภาคม สามารถซื้อผักหวานปามาปรุงอาหารไดมากมาย
หลายชนิด คณุสมบัติพิเศษของผักหวานปา คือ เมื่อสุกดีแลวเนื้อจะนิม่ ไมเละ นอกจากนี้ผักหวานปายัง
มีสรรพคุณเปนพืชสมุนไพรทางยา เมนูอาหารจานเด็ดทีแ่นะนําตอไปนี้ เปนภมูิปญญาที่ถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษหรือเกษตรกรประยุกตดัดแปลง สรรหาวิธีการบริโภคโดยใชผักหวานปา เปนวัตถุดิบได
อยางเหมาะสม ดังนี ้
 
แกงผักหวานปาใสไขมดแดง 
 เครื่องปรุง 
  ผักหวานปา  300 กรัม 
  ไขมดแดง  150 กรัม 
  หอมแดงทุบ      3 หัว 
  น้ําปลา    ½ ชอนโตะ 
  น้ําปลารา    2 ชอนโตะ 
  น้ํา             2 ½ ถวย 
 เครื่องแกง 
  พริกขี้หนแูหงหรือพริกขี้หนแูดง 3-4    เม็ด 
  หอมแดงซอย  3   หัว 
  โขลกเครื่องแกงทั้งหมดรวมกันใหละเอยีด 
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 วิธีทํา 
1. ลางผักหวานปาใหสะอาด เดด็เอาแตใบและยอดออน ใสกระชอนพกัผ่ึงไวให

สะเด็ดน้ํา 
2. ลางไขมดแดงใหสะอาด ใสกระชอนไวใหสะเด็ดน้ํา 
3. ใสน้ําในหมอ ตั้งไฟใหเดือด ใสเครื่องแกง สักครูใสผักหวานปา ใขมดแดง 

น้ําปลารา น้ําปลา ชิมรส เสร็จปดไฟ 
 

แกงผักหวานปากับปลายาง 
 เครื่องปรุง 
  ปลาชอนยาง หรือปลาแหง     1 ตัว 
  ผักหวานปา       2 ขีด 
  วุนเสน    100 กรัม 
  พริกแหง     50 กรัม 
  หอมแดง       3 หัว 
  กระเทียม       2 หัว 
  ขา        1  ชอนโตะ 
  ตะไคร        2 ชอนโตะ 
  กะป        1 ชอนโตะ 
 วิธีทํา 

1. โขลกพริกแดง หอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร ใหละเอียดg-hkdyo 
2. นําปลาชอนหรือปลาแหงมาแกะเนื้อออก 
3. ตมน้ําใหเดือด ใสเครื่องแกงตั้งไฟใหเดือดอีกครั้ง ใสเนื้อปลาที่แกะไว ตมเพียงสักครู

ใหปลาออนนิม่ จากนั้นใสวุนเสน ผักหวานปา ปรุงรสตามใจชอบ ยกเสริฟได 
 จากอาหาร 2 สูตรเด็ดนี้ เมื่อถึงฤดูการผักหวานปาออก เชือ่วาคงตองหาผักหวานปามา
ประกอบอาหารรับประทานใหได ผักหวานปายังสามารถดัดแปลงประกอบอาหารอืน่ๆ ไดอีก
มากมายหลายชนิด เชน สมตํา ลาบ ทอดมัน ฯลฯ นอกจากการบริโภคผักหวานปาจะอรอย ปลอดภยั 
แลว ยังจะชวยใหเกษตรกรไทยมีรายไดและสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่เปน
มรดกตกทอดมาเปนเวลายาวนานอยางดีอีกดวย 
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แกงผักหวานปา 

ลาบ ยําผักหวานปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอดมันผักหวานปา 
 
 
 
 
 แกงเลียงผักหวานปา
 
ภาพที่  31  แสดงอาหารตางๆ ที่ประกอบจากผักหวานปา 
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การแปรรูป 
 ผักหวานปาสามารถนําไปแปรรูปไดหลายอยาง เชน 
  “ชาผักหวานปา” เปนเครื่องดื่มสมุนไพร ซ่ึงไดรับความนิยมไมนอยแตในการพัฒนา
ไมหยดุแคนัน้ กลุมแมบานเกษตรกรตําบลหนองบัว อําเภอบานหมอ จังหวดัสระบุรี ไดนําผักหวานปา
มาผลิตเปน “น้ําผักหวานปา” ออกจําหนาย ขายไดด ี วธีิการทําทางกลุมไมสงวนลิขสิทธิ์ แตอยางไร 
สูตรสวนผสมคือ ชาผักหวาน 200 กรัม น้ําตาลทราย 1 กิโลกรัม  น้ําสะอาด  2 ลิตร เมื่อไดสวนผสม
พรอมแลว ทาํการแปรรูป โดยตมชาผักหวานปาจนเดอืดจนสีชาออก (คลายกับสีน้ําเกกฮวย) แลวเติม
น้ําตาลลงจนและวางหมอในน้ํา   ตมไปใหเดือด  สักพกัแลวหร่ีไฟออน ประมาณ 20 นาที ทิ้งไวใหเยน็
จากนั้นเอาผาขาวบาง 2 ช้ัน กรองเอาเหมาะสมน้ําผักหวานปาบรรจุขวด แชตูเย็นพรอมจาํหนาย 
ผักหวานปามสีารที่เปนประโยชนตอรางกายสูง หลายชนิด เชนโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วติามินซี 
เบตา แคโลทีน     ซ่ึงชวยตานมะเร็ง ตานโรค บํารุงรางกาย ทําใหรางกายกระชุม กระชวย และชวยลด
ความอวน ใหแกรางกาย และบํารุงสายตา นอกจากนี้ยังมีการนําผักหวานปาไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ไวนผักหวานปาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32  แสดงผลิตภัณฑแปรรูปจากผักหวานปา 
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บทสรุป 
 
 ผักหวานปา เปนพืชผักสมุนไพรพื้นบานที่เกษตรกรทัว่ไปสามารถปลูกไวในบริเวณบาน หรือ
ปลูกแซมในสวน เปนการเสริมสรางแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ คุณคาทางอาหารและสะอาดปลอด
สารพิษแกครอบครัว นอกจากนี้ถาปลูกผักหวานปาเปนจํานวนมาก ก็จะสามารถสรางรายไดเสริม
ใหกับครอบครัวไดหรือจะปลูกผักหวานปาเปนอาชีพหลัก ก็สามารถทํารายไดใหครอบครัวเปนอยางดี 
ผักหวานปาเปนพืชปลูกงาย ขยายพนัธุไดดีที่สุดโดยการเพาะเมล็ด การปลูกผักหวานปาหากปฏิบัติ
ถูกตองไมใหรากกระทบกระเทือนเสียหาย จะทําใหตนผักหวานปาเจริญเติบโตแข็งแรง มีรากแกว
สมบูรณ มีอายุยาวนานการปลูกดูแลรักษาผักหวานปาทาํไดงาย เปนพชืชอบอากาศรอนไมชอบน้ํามาก 
ใหผลผลิตในฤดูทั้งยอดออนและใบออน ประมาณเดอืนมีนาคม-พฤษภาคม และสามารถบังคับให
ผักหวานปาออกยอดใหผลผลิตนอกฤดูกาลได โดยการหักตัดแตงกิ่ง และเด็ดใบผกัหวานปาทิ้งพรอม
ใหน้ําบังคับนอกฤดู ผักหวานปากจ็ะใหยอดสามารถเก็บผลผลิตจําหนายไดราคาดี ยอดผักหวานปา
นอกฤดูจะขายไดราคาดี ราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท สวนในฤดรูาคาเฉลี่ยประมาณ 40-80 บาท 
นับวาเปนพืชผักที่ขายไดราคาดี ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภคเพราะมรีสชาติหวาน กรอบ อรอย และ
เปนพืชผักที่สะอาด ปลอดสารพิษดวย 
 ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที ่ สํานักงานการเกษตรอําเภอบานหมอ และ
สํานักงานเกษตรจังหวดัสระบุรี สามารถแวะซื้อหายอดผักหวานปาทีอ่รอย หวาน มัน กรอบ           
ในทองที่อําเภอบานหมอ จงัหวัดสระบุรี นอกจากนี ้   เกษตรกรอําเภอบานหมอยังไมหวงพนัธุ
ผักหวานปา ทําการเพาะกลาผักหวานปาจําหนายตลอดป ราคาตามความเหมาะสม   ตามขนาดของ
ตนผักหวานปาที่เพาะชําไวในถุงพลาสติกและพรอมที่จะใหคําแนะนําการปลุกดูแลผักหวานปาได
ตลอดเวลา 
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