
ค ำน ำ 
รายงานเร่ืองนีจ้ัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของวชิา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ม.3เพื่อให้ได้ศกึษาหาความรู้ 

ในเร่่ือง การปลูกผักบุ้งจีน และได้ศกึษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็น
ประโยชน์กับการเรียน 

ผู้จัดท าหวังว่า  รายงานเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน 
หรือนักเรียน นักศกึษา ที่ก าลัง 

หาข้อมูลเร่ืองนีอ้ยู่ หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และขออภยัมา 

ณ ที่นีด้้วย 
 



ผักบุ้งจีน 
ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาช้านาน 

เน่ืองจากมีล าต้น อวบ ตรงใหญ่ มีสีสันน่าทาน ทัง้ยังเป็นพืชที่เพาะปลูก
ง่าย ขายได้ตลอดทัง้ปี ซึ่งสายพันธ์ุที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและผู้
ปลูกมาที่สุดก็คือ ผักบุ้งจีนใบไผ่ ที่มีลักษณะใบเรียวเล็กเหมือนใบไผ่ ไม่
มีแขนง ข้อปล้องยาว ล าต้นตรง นอกจากผักบุ้งพันธ์ุนีจ้ะมีลักษณะน่า
รับประทานแล้ว ยังเป็นพันธ์ุที่ปลูกขายได้ราคาดอีีกด้วย ซึ่งเกษตรกรผู้

ปลูกยืนยันว่าสามารถขายได้ 15-20 บาท / กก. เลยทเีดียว 



สำรอำหำรจำกผักบุ้งจีน 
• หลายๆคนมักจะชอบกนิผักบุ้งจีนมากกว่าผักบุ้งไทย เพราะน าไปผัด

แล้วอร่อยกว่ากันมาก ทัง้ยังมีใบที่ใหญ่ อ่อนนุ่มไม่แข็งเหมือนผักบุ้ง
ไทย แต่ผักบุ้งไทยได้ถูกนิยมน าไปทานดบิ ทานร่วมกับส้มต าและลาบ 
โดยผักบุ้งไทยจะโดดเด่นในเร่ืองของสรรพคุณทางยา เพราะสามารถ
น าดอกไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าทัง้การรักษาแผลไฟไหม้ น า้ร้อน
ลวก ลดอาหารแก้ต่างๆ … แต่ผักบุ้งจีนถือได้ว่าเป็นพืชที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูงกว่า รวมไปถงึมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทนีมากกว่าผักบุ้ง
ไทย ดังนัน้ประโยชน์ของทัง้ผักบุ้งทัง้สองประเภทจงึมีในด้านแตกต่าง
กัน 

• เหน็คุณประโยชน์มากมายแบบนีแ้ล้ว กล็องคิดเมนูที่ท าจากผักบุ้ง
เอาไว้ได้เลย ทัง้อร่อย ทัง้มีประโยชน์ แถมราคาถกูมากอีกด้วย แต่ถ้า
ให้ดีควรทานผักบุ้งสดๆ หรือผักบุ้งลวกก็จะได้ประโยชน์อย่าง
ครบถ้วนกันเลย 



กำรปลูกผักบุ้งจีน 

ผักบุ้งจีนใบไผ่นัน้สามารถปลูกได้ทัง้บนบกและในน า้และสามารถ
ปลูกได้ในดนิแทบทุกชนิด ดนิที่เหมาะสมในการปลูกผักบุ้งเพื่อการ
บริโภคสด จะเป็นดนิร่วน หรือดนิร่วนปนทราย ผักบุ้งชอบชืน้แฉะ 

ต้องการความชืน้ในดนิสูงมากอุณหภมูิที่เหมาะสมในการ
เจริญเตบิโตอยู่ในช่วงที่สูงกว่า 25 องศาเซลเชียส ต้องการแสงแดด
เตม็ท ีซึ่งประเทศไทยสามารถปลูกได้ดตีลอดไป โดยมีวิธีปลูกง่ายๆ 
คือเตรียมแปลงโดยการไถดะและ ไถแปรให้เรียบร้อย และท าการ
ตากแดดทิง้ไว้ เพื่อก าจัดโรคแมลงพร้อมใส่ปุ๋ยคอก ปลูกแบบได้ทัง้

แบบหว่านเมล็ด และแบบแยกหน่อ 



กำรเตรียมแปลง 

1. ไถและเตรียมดนิที่จะปลูกให้สมบูรณ์ วัดความเป็นกรด-ด่างในดนิ
ให้มีค่า PH อยู่ที่5 -7 ถ้าไม่ได้ให้ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักใส่ผสมลงไป

อัตรา 1 – 2 ตันต่อไร่ จากนัน้ตากดนิไว้ 7 วัน 

2. ปรับไถดนิด้วยรถไถคราดเศษวัชพชืออกให้ดนิร่วนซุย ยกร่องเป็น
แปลงปลูก ขนาด 50 ตารางวา (กว้าง 4 x 48 เมตร) ใช้เมล็ดพันธ์ุ 4 

– 5 กิโลกรัม 

 



กำรเตรียมเมล็ด 

1. น าเมล็ดแช่น า้ทิง้ไว้ 1 คืน (ถ้าต้องการให้งอกเร็วให้ต้มน า้ให้เดือด
น าไปผสมกับน า้ให้อุณหภมิูอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส น าเมล็ดแช่น า้

ทิง้ไว้ 1 คืน) 
2. บ่มเมล็ดโดยห่อเมล็ดด้วยผ้าขาวบาง ทิง้ไว้ให้เปลือกของเมล็ด

หลุดออก จากนัน้จงึน าไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วน าฟาง
หรือใบอ้อยหรือแกลบผสมปุ๋ยคอกมาคลุมปิดด้านบนเพื่อช่วยเกบ็

ความชืน้ 



กำรดูแลรักษำ 
รดน า้ให้ชุ่ม (เช้า-เยน็) โดยรดทุกวัน ประมาณ 3 วัน ผักบุ้งจะเร่ิม

งอก ขึน้มาเป็นต้นให้เหน็ หลังหว่านได้ 5-7 วัน 



โรคที่เจอในผักบุ้งจีน! 

โรค-แมลงศัตรูผักบุ้งที่พบว่ามีการระบาดในแปลงปลูกและสร้าง
ความเสียหายให้แก่ผักบุ้ง ได้แก่ อาการใบหงกิงอ สาเหตุจากเพลีย้
เข้าท าลาย หากพบ ให้ก าจัดด้วยน า้หมักใบยาสูบ โดยจะหาซือ้ใบ
ยาสูบหยาบจากโรงงาน ราคาประมาณ กิโลกรัมละ 8-10 บาท อัตรา 
10 กก. ใส่ในถังน า้มัน 200 ลิตร เตมิน า้พอท่วม ปิดฝาถังหมักทิง้ไว้ 1 
คืน น าไปฉีดพ่นให้ทั่วทุก 5-7 วัน จะช่วยก าจัดเพลีย้ สาเหตุของ

อาการใบหงกิได้ 

 



นอกจากนีย้ังพบว่ามี โรคราสนิมขาว เข้าท าลายผักบุ้ง ซึ่งพืชจะมีอาการ
เป้นจุดสีเหลืองซีดด้านบนใบ ด้านใต้-ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ 
ขนาด 1-2 มิลลิเมตร อาจพบลักษณะปุ่มปม หรือบวมพองโตขึน้ในส่วน
ของก้านใบและล าต้น บางครัง้จะเป็นจุดหลืองเล็ก ๆ และขยายใหญ่จน

ขาวทัง้ใบ ซึ่งเชือ้โรคชนิดนีจ้ะพบมากในสภาพอากาศร้อนชืน้ 



วิธีแก้ปญัหำโรครำสนิมขำว 

วิธีการจัดการคือ หม่ันรดน า้ให้มากขึน้และใช้น า้ปูนใสผสมฉีดพ่นให้
ทั่วแปลงปลูก โดยจะผสมน า้ปูนใสได้จาก ปูน (ที่ใช้ส าหรับเคีย้ว
หมาก) 1 ช้อนแกง + น า้สะอาด 20 ลิตร **น าปูนมาละลายในน า้
พอประมาณ และทิง้ไว้จนตกตะกอน กลายเป็นน า้ปูนใส กรองเอา
เฉพาะน า้ปูนใสน าไปฉีดพ่นให้ทั่วทุก 5-7 วัน จะช่วยป้องกันและ
ก าจัดเชือ้ราสาเหตุของโรคพืชได้ และต้องดแูลระบบการให้น า้ใน

แปลงปลูก อย่าให้ชืน้แฉะจนเกินไป 



อายุ 7-14 วัน ช่วงนีค้วรท าให้แปลงปลูกผักบุ้งปลอดวัชพืช โดยใช้วิธี
ก าจัดด้วยการถอนออก แล้วใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 โดยหว่านบางๆ ลง

ไปในแปลงปลูกแล้วรดน า้ตามทนัท ีควรท าช่วงเช้ามืด 



กำรเก็บเกี่ยว 

สามารถเก็บเกี่ยวจ าหน่ายได้ตัง้แต่อายุ 18-25 วัน หรือ ผักบุ้งมีขนาด
ล าต้น 3 หุน ยาว 30 ซม.ในฤดรู้อน และ เก็ยบเกี่ยวที่อายุ 24-25 วัน 
ในช่วงฤดหูนาว ซึ่งเป็นฤดกูาลที่พืชผักเตบิโตช้า โดยใช้วิะธีการถอน
ผักบุ้งให้ได้ก าละ 1 กก. น ามาล้างให้สะอาด และคัดแยกใบเสียทิง้ 
บรรจุลงในถุง 5 กก. แล้วน าส่งตลาด ซึ่งจะมีพ่อค้าในพืน้ที่มารับไป

จ าหน่ายต่อไป 



อ้างองิ 

• ขอขอบคุณเว็บไซต์ที่ให้ข้อมลูอ้างอิง 
• http://www.thailovehealth.com/nutrient/h

ealth-16864.html  

• http://thaiinfonet.com 
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