การผลิตผักหวานบาน
ผักหวานบาน เปนผักพืน้ บานอีกชนิดหนึง่ ที่กําลังไดรับความสนใจจากคนไทย เปนพืชที่
ปลูกงายและปลูกในเชิงพาณิชยทํารายไดไมแพพืชผักชนิดอื่น ๆในขณะที่คนไทยในขณะนีใ้ หความ
สนใจที่จะบริโภคผักที่ปลอดสารพิษและมีคุณคาทางอาหารสูง“ผักหวานบาน”จึงเปนอีกทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกรไทย“กลุมผักหวานบานปลอดสารพิษ”เลขที่ 6 หมู 9 บานโคกลําดวน ตําบล
พรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร (01) 430-1801 ภายใตการนําของประธานกลุมคือ คุณ
สมชาย บํารุงจิตต ไดจดั ตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อปลูกผักหวานปลอดสารพิษ ผานอุปสรรคนานัปการ
จนประสบผลสําเร็จเปนที่นา พอใจสรางรายใหกับหมูบานที่มีสมาชิก 110 หลังคาเรือน สรางรายได
จากการขายยอดผักหวานบาน เฉลี่ยถึงเดือนละ 250,000 บาท
คุณสมชาย ไดบอกเลาถึงประสบการณของการเริ่มตนจัดตั้งกลุมปลูกผักหวานบานปลอด
สารพิษวา อาชีพเดิมของเกษตรกรบานโคกลําดวนจะปลูกไผตง ชะอม ตําลึง และเห็ดฟาง เปนตน ดู
เหมือนวาไผตงจะปลูกกันมากที่สุด มีอยูป หนึ่งไผตงในหมูบานพรอมใจกันออกดอกตายกันหมด
ทางกลุมไดเริม่ มองหาพืชทีจ่ ะมาปลูกทดแทน ไดทราบขาววาโครงการสวนพระองค ตําบลบาง
แตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี มีการปลูกผักหวานบาน จึงไดรวบรวมสมาชิกในกลุมไป
ศึกษาดูงาน เห็นความเปนไปไดและนาจะพัฒนาปลูกในเชิงพาณิชยได จึงไดจัดซื้อกิ่งพันธุจ าก
โครงการมานับหมื่นตน และเริ่มปลูกในหมูบานชวงปลายป พ.ศ.2544

ปญหาอันดับแรก
ผลผลิตจําหนายไมได เพราะคนไทยสวนใหญยังไมรูจัก
คุณสมชายบอกวาในการเก็บยอดผักหวานขายในชวงแรกจะสงขายใหกับโครงการสวน
พระองค ตอมามีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นผลผลิตที่เก็บไดกลับขายไมออก เหตุผลหลักเพราะคน
ไทยสวนใหญไมรูจักและไมเคยรับประทานยอดผักหวานบาน วิธีการทําการตลาดในชวงนั้น ทาง
กลุมไดแจกยอดผักหวานบานไปตามรานอาหารตาง ๆ วิธีการจําหนายจะมีทั้งแถมและแจก เมื่อคน
รับประทานจะติดในรสชาติเกือบทุกราย ทําใหตลาดเกิดความตองการเพิ่มขึ้นเปนลําดับ มีพอคามา
รับซื้อกันถึงหมูบาน
สายพันธุผักหวานบานมี 2 สายพันธุหลักคือ พันธุนวลและพันธุสายน้ําผึ้ง คุณสมชายได
อธิบายถึงสายพันธุผักหวานบานที่นิยมปลูกกันในขณะนัน้ มีอยู 2 สายพันธุ คือพันธุนวลเปนพันธุ
เริ่มแรกที่กลุมนํามาปลูก มีลักษณะยอดแหลมมีสีเหลืองนวล ใบเล็ก ใหยอดดก รสชาติหวานมัน
และไมมกี ลิ่นเหม็นเขียว สวนอีกสายพันธุคือ พันธุสายน้ําผึ้ง ที่มยี อดอวบอวนและไดน้ําหนัก
มากกวาพันธุส ีนวลลักษณะใบใหญกวารสชาติหวานมันเชนกัน
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วิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกผักหวานบาน
เริ่มตนจะตองดูพนื้ ที่ปลูกวาเปนทีน่ ้ําทวมขังหรือไม แตถาจะใหดีควรจะยกแปลงปลูกเหมือน
แปลงผัก หาปุยคอก เชน มูลไกแกลบมาคลุกเคลาใหทั่วแปลง คุณสมชายบอกวาการเตรียมแปลง
ผักหวานบานเปนการเริ่มตนที่มีความสําคัญ นิสัยของตนผักหวานบานถาเกิดสภาพของน้ําขังและ
แฉะเมื่อใด ตนผักหวานบานจะแสดงอาการใบเหลืองใหเห็นทันที ความกวางของแปลงปลูกผัก
ประมาณ 1 เมตรบนแปลงจะปลูกเปนแนวคูระยะหางระหวางตน 50 เซนติเมตร และเวนชองทาง
เดินใหกวาง 80 เซนติเมตร เพื่อใหงายตอการเขาไปเก็บยอดผักหวาน พื้นที่ปลูก 1 ไร จะใชตนกลา
ผักหวานบานประมาณ 3,800 ตน
โดยปกติทั่วไปการขยายพันธุผักหวานบานใชวิธีการปกชํา
ซึ่งใชเวลาในการปกชํานาน
ประมาณ 2 เดือน จะออกรากและนําไปปลูกไดแลว คุณสมชายไดบอกถึงเทคนิคกอนที่จะปลูกตน
ผักหวานบานควรจะงดการใหน้ําตนกลา 1 วันเพื่อใหดินในถุงแข็งตัวและไมแตกออกเวลาปลูกลง
ดิน(ถาตุมดินแตกเหลือแตรากตนผักหวานบานจะตั้งตัวไดชาและตนดูทรุดโทรม)หลังจากปลูกไป
ได 2 อาทิตย ตนผักหวานจะเริ่มตั้งตัวได ใหเกษตรกรใชกรรไกรตัดยอดออกเพื่อใหมีการแตกยอด
ออกและสรางพุมใหม เมื่อตนผักหวานบานที่ปลูกไปมีอายุครบ 2 เดือน ใหเด็ดยอดแรกออกใหหมด
เพื่อรอการแตกยอดใหมอีกครั้ง
ซึ่งจะใชเวลาหลังจากนั้นประมาณ 7-10 วัน จะเริ่มเห็นยอด
ผักหวานแตกออกมาและเริม่ เก็บไดสําหรับยอดไหนที่ไมสวยสมบูรณ แนะนําใหเด็ดทิ้งไปคราว
เดียวกัน
เทคนิคสําหรับการบํารุงรักษาผักหวานบาน
การปลูกผักหวานบานปลอดสารพิษ ปจจัยที่มีความสําคัญคือเรื่องปุย ปุยคอกที่จะตองใสอยาง
นอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยหวานใหทั่วแปลงและถาเปนไปไดใหใสพรอมปุยเคมี (ถาใชปยุ ใสมูล
แกลบเปนปุย คอก สังเกตไดวายอดผักหวานจะเขียวอวบดี) มูลวัวก็ใชได แตจะมีปญหาเรื่องหญา
ตามมา สําหรับปุยน้ําหมักชีวภาพควรเสริมใหทั้งทางเดินและฉีดพนใหทางใบ ปุย เคมีคุณสมชายใส
จะใชสูตร 25-7-7 จะทําใหยอดผักหวานอวบอวน ในการใสปุยเคมีจะยึดหลักวาเมื่อเก็บยอดไปแลว
3-4 รุนจะตองใสปุย 1 ครั้ง
การใหน้ําและการตัดแตงกิง่
ในชวงเวลาที่อากาศรอนหรือชวงฤดูแลงตองใหนา้ํ ตนผักหวานบาน 3 เวลา คือเชา บาย 2-3
โมง และเย็น ถาเปนไปไดแปลงปลูกผักหวานบานควรติดระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอรแตจะตอง
ใหหวั สปริงเกลอรติดตั้งอยูสูงกวาระดับพื้นดินประมาณอยางนอย 1 เมตร น้ําที่ไดจะพนจากยอดลง
มา การติดตั้งระบบน้ําแบบนี้ยังชวยลดการระบาดของแมลงศัตรูในกลุมของเพลี้ยตาง ๆ และไรได
สวนหนึ่ง
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ในสวนของการตัดแตงกิ่ง เมื่อเกษตรกรไดเก็บยอดผักหวานบานไปไดนาน 4-5 เดือนตนจะมี
ความสูงมาก จะทําใหไมสะดวกตอการเก็บเกี่ยวจะตองตัดแตงกิ่ง อยางไรก็ตามจะตองสังเกตกอน
วาการใหยอดผักหวานนอยลงหรือไม ตนมีโรคและแมลงระบาดทําลายหรือไม วิธีการตัดแตงใหใช
กรรไกรตัดหญาขนาดใหญ ตัดใหยอดเสมอกัน ตัดใหตนเหนือพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร
หลังจากตัดแตงกิ่งเสร็จใหบาํ รุงดวยปุย คอกและปุย เคมีการใหน้ําอยางสม่ําเสมอประมาณ 7-10 วัน
จะเก็บยอดผักหวานบานไดอีก กรณีของการตัดแตงกิง่ เนื่องจากโรคและแมลงระบาดอยางรุนแรง
มักจะพบในชวงฤดูฝน
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เทคนิคการเก็บยอดผักหวาน
สมาชิกในกลุมผักหวานบานปลอดสารพิษบานโคกลําดวน
จะใชมือเด็ดยอดใสถุงหรือ
กระเปาที่มัดติดตัวเรา พอเต็มถุงเราจะนํายอดผักหวานบานมารวมใสเขงหรือตะกราเก็บไวในที่รม
แลวเอาผาชุบน้ําคลุมไวเพื่อรักษาการความชุมชื่น ลดการคายน้ําของยอดผัก ชวยไมใหยอดเหีย่ ว
การบรรจุยอดผักหวานบานถุงละ 1 กิโลกรัมทางกลุมจะหายไประหวางการขนสงหรือรอจําหนาย
จุดเดนของการผลิตผักหวานบานของกลุมนี้จะเนนเรื่องของคุณภาพที่ปลอดภัยจากสารพิษ
และจะตองทําเกรดของผักหวานใหไดตามความตองการของลูกคา ซึ่งจะแบงออกเปน 2 เกรด คือ
เก็บยอดจะตองไมมีแขนง ซึง่ การเก็บแบบนี้เกษตรกรจะตองเหนื่อยและเสียเวลามากขึ้น ยอดยิ่งสั้น
น้ําหนักยิ่งเบา (ปจจุบันเก็บยอดแบบนี้จะตองพิถีพิถันเปนพิเศษ) ในขณะที่อีกเกรดหนึ่งจะเก็บยอด
ที่มีความยามประมาณ 10 เซนติเมตรและมีแขนงติดได การเก็บยอดผักแบบนี้จะสงขายตามตลาด
ทั่วไป และพิถีพิถันนอยกวา อยางไรก็ตามทางกลุมสามารถทําไดทุกเกรดตามคําสั่งที่ลูกคาสั่งมา
สวนใหญลูกคาจะชอบเกรดแรกมากกวา
ในระบบการจําหนายยอดผักหวานบานของกลุมจะมีการประสานงานกันตลอด โดยพอคา
ที่มาสั่งซื้อจะตองมาติดตอผานฝายการตลาดของกลุม ซึ่งมีคุณสากล วิสาจันทร โทร(07)0126704
เปนผูดูแล เมือ่ ฝายการตลาดรับทราบวาออรเดอรมีจํานวนเทาไหรและตองการเกรดไหน สมาชิกจะ
มาประชุมกันเพื่อทําความเขากับลูกกลุมและแบงออรเดอรกันไปเพื่อเก็บผลผลิตมาสงจุดรับซื้อของ
กลุมซึ่งแบงออกเปน 4 จุดใหญ จะมีการประกันการรับซื้อยอดผักหวานบานจากสมาชิกในกลุม
ราคากิโลกรัมละ 45 บาท กลุมจะสงขายไปยังพอคากิโลกรัมละ 50 บาท สวนตาง 5 บาท
ตอกิโลกรัม ทางกลุมจะนําไปบริหารงานในกลุมทุกคนก็พอใจ โดยปกติแลวพอคาที่มารับซอยอด
ผักหวานบานจะมารับซื้อตั้งแตเวลาเทีย่ งไปจนถึงเย็น
มีการสุมตรวจสารเคมีตกคางยอดผักหวานบาน
คุณสมชายเนนในเรื่องของความปลอดภัยจากการบริโภคผักหวานบานปลอดสารพิษเพื่อ
การคาขายที่ยงั่ ยืน ทุกวันนี้ในแตละจุดที่รวมยอดผักหวานบาน จะมีการสุมตัวอยางตรวจสารเคมี
ปนเปอนโดยใชเครื่องมือตรวจเช็คจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครนายกมีเจาหนาที่มาสอนให
ความรูและมอบอุปกรณไวใหโดยเฉพาะยอดผักหวานทีม่ ีลักษณะอวบอวนสวยเปนพิเศษจะตอง
ตรวจตราดูเปนพิเศษวาปลอดสารพิษหรือไม ปจจุบนั ทางกลุมไดรบั ใบรับรองคุณภาพผักปลอด
สารพิษจากผูวา ราชการจังหวัดนครนายก คนที่ซื้อผักหวานบานจากกลุม ไปรับประทานมั่นใจไดวา
ไดผักหวานบานของเราที่มีความปลอดภัย ดังคําขวัญของกลุมที่วา“คนกินปลอดสารพิษ คนผลิต
ปลอดภัย คนขายสบายใจ กําไรทุกคน”
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