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ถิน่ก�ำเนิดของพชืผักกับก�ำหนดเวลำกำรเพำะปลกู 
ผักที่เราเพาะปลูกในสวนครัวมักมีถิ่นก�าเนิดมาจากต่างประเทศ ควรต้องปรับช่วงเวลา

เพาะปลูกให้เข้ากับภูมิอากาศของประเทศไทย จะขอแนะน�าถิ่นก�าเนิดของผักแต่ละชนิดควบคู่กับ

ช่วงเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสม

มันเทศ (วงศ์ผักบุ้ง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: หลังช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนตุลาคม

ฟักทอง (วงศ์แตง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นเดือนพฤษภาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม-กันยายน
หว่านเมล็ด: เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนตุลาคม-ธันวาคม

พริกหวาน (วงศ์มะเขือ) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นเดือนพฤษภาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

ถั่วแขก (วงศ์ถั่ว) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมิถุนายน 
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม-ตุลาคม

ข้าวโพด (วงศ์หญ้า) 

หว่านเมล็ด: ต้นเดือนพฤษภาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม

10 มะเขือเทศ (วงศ์มะเขือ) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นเดือนพฤษภาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

มันฝรั่ง (วงศ์มะเขือ) 

ปักช�าหัวพันธุ์: กลางเดือนมีนาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน
ปักช�าหัวพันธุ์: เดือนสิงหาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน

110 บร็อกโคลี (วงศ์ผักกาด) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นถึงกลางเดือนกันยายน
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

120 กะหล�่าปลี (วงศ์ผักกาด) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นถึงกลางเดือนกันยายน
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

140 โคะมะสึนะ (วงศ์ผักกาด) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมีนาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน 
หว่านเมล็ด: เดือนกันยายน-ตุลาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

แตงโม (วงศ์แตง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: กลางเดือน 
พฤษภาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม

กระเจี๊ยบเขียว (วงศ์ชบา) 

หว่านเมล็ด: กลางเดือนพฤษภาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

แครอต (วงศ์ผักชี) 

หว่านเมล็ด: กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

หอมหัวใหญ่ (วงศ์พลับพลึง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

90
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ผักมีทฤษฎีเรื่องถิ่นก�าเนิดอยู่หลากหลาย บางชนิดก็ไม่มีถิ่นก�าเนิดที่ชัดเจน  
ถิ่นก�าเนิดที่น�าเสนอไว้ในที่นี้ ผมได้ส�ารวจในพื้นที่จริงโดยอาศัยทฤษฎีที่มีน�้าหนักที่สุดเป็นพื้นฐาน

60 เผือก (วงศ์บอน) 

ปักช�าหัวพันธุ์: ต้นเดือนพฤษภาคม  
เก็บเกี่ยว: ต้นเดือนพฤศจิกายน

90 มันภูเขาญี่ปุ่น (วงศ์กลอย) 

ปักช�าหัวพันธุ์: กลางเดือนมีนาคม
เก็บเกี่ยว: ต้นเดือนธันวาคม

100 ชิโซะ (วงศ์กะเพรา) 

หว่านเมล็ด: เดือนพฤษภาคม- 
ต้นเดือนกรกฎาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน-กันยายน

160 รักเกียว (วงศ์พลับพลึง) 

น�ากลีบลงปลูก: ปลายเดือนกันยายน  
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน

170 ต้นหอม (วงศ์พลับพลึง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ปลายเดือนมีนาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

130 ตั้งโอ๋ (วงศ์ทานตะวัน) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมีนาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน 
หว่านเมล็ด: เดือนกันยายน-ตุลาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

มิซุนะ (วงศ์ผักกาด) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมีนาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน 
หว่านเมล็ด: เดือนกันยายน-ตุลาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ผักกาดขาวปลี (วงศ์ผักกาด) 

หว่านเมล็ด: กลางเดือนสิงหาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ย้ายต้นกล้ามาปลูก: เดือนกันยายน 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

130 ปวยเล้ง (วงศ์บานไม่รู้โรย) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมีนาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน   
หว่านเมล็ด: เดือนกันยายน-ตุลาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ถั่วลันเตา (วงศ์ถั่ว) 

หว่านเมล็ด: เดือนพฤศจิกายน  
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ถั่วปากอ้า (วงศ์ถั่ว) 

หว่านเมล็ด: เดือนพฤศจิกายน  
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤษภาคม

กระเทียม (วงศ์พลับพลึง) 

น�ากลีบลงปลูก: ปลายเดือนกันยายน  
เก็บเกี่ยว: เดือนมิถุนายน

120 ผักกาดหอม (วงศ์ทานตะวัน) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: เดือนตุลาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

30 แตงกวา (วงศ์แตง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นเดือนพฤษภาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หว่านเมล็ด: เดือนมิถุนายน-สิงหาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน

40 มะระ (วงศ์แตง) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: กลางเดือนพฤษภาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนสิงหาคม-กันยายน

10 20 มะเขือม่วง (วงศ์มะเขือ) 

ย้ายต้นกล้ามาปลูก: ต้นเดือนพฤษภาคม  
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

70 ถั่วแระ (วงศ์ถั่ว) 

หว่านเมล็ด: ต้นเดือนพฤษภาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนกรกฎาคม 
หว่านเมล็ด: ปลายเดือนมิถุนายน
เก็บเกี่ยว: เดือนตุลาคม 

150 หัวไช้เท้า (วงศ์ผักกาด) 

หว่านเมล็ด: ปลายเดือนสิงหาคม- 
ปลายเดือนกันยายน
เก็บเกี่ยว: เดือนธันวาคม

100 ผักชี (วงศ์ผักชี) 

หว่านเมล็ด: เดือนเมษายน-กรกฎาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
หว่านเมล็ด: ปลายเดือนสิงหาคม 
เก็บเกี่ยว: เดือนตุลาคม-ธันวาคม
หว่านเมล็ด: เดือนตุลาคม
เก็บเกี่ยว: เดือนเมษายน-ตุลาคม
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มะเขือเทศ คบคนยาก
มะเขือม่วง ชอบเข้าสังคม
รู้จักสภำพถิ่นก�ำเนิด

มะเขือเทศมีถิ่นก�าเนิดในพื้นที่ภูเขาหินซึ่งขาดธาตุอาหาร 

มะเขือม่วงมาจากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์

ถ่ินก�าเนิดของมะเขือเทศอยู่แถบท่ีราบสูงบริเวณเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ เป็นพ้ืนท่ีฝนตก 
น้อยและแห้งแล้ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีแสงแดดร้อนระอุสาดส่องลงมาอย่างต่อเน่ืองราวกับถนนสีแดง

มะเขือเทศสายพันธุ์ดั้งเดิมจะขยายพันธุ์โดยแผ่กิ่งก้านเลื้อยไปตามพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกรวดหิน
ขรุขระ เนื่องจากมะเขือเทศมีรากตื้น  ดังนั้น ช่วงกลางคืนที่อุณหภูมิลดต่�าลง ขนเล็กๆ ที่ข้ึนตามใบและ
ก้านจะพยายามดักจับน้�าค้างตอนกลางคืนมาประทังชีวิต

มะเขือเทศขยายพันธุ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ล�าบากเช่นนี้ จึงต้องก�าจัดพืชชนิดอ่ืนเพื่อให้ 
เจริญเติบโตได้  การปล่อยสารพิษรุนแรงเพ่ือท�าลายพืชอ่ืน (allelopathy) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของมะเขือเทศ 
การที่มะเขือเทศด�าเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แร้นแค้นจึงมีภาพลักษณ์ของ  
“คนรักสันโดษ” แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจเป็นนิสัยไม่ชอบคบค้าสมาคมกับพืชอื่น

ในทางตรงข้าม มะเขือม่วงมีพื้นเพมาจากบริเวณเอเชียใต้ที่ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสูง สายพันธุ์
ดั้งเดิมข้ึนเองตามธรรมชาติในผืนป่าแถบตะวันออกของอินเดียปัจจุบัน ซ่ึงเป็นพื้นที่โล่งเป็นช่วงๆ มี 
แสงสว่างส่องถึง และมีทางออกสู่แหล่งน้�าหรือริมล�าธาร  เมล็ดของมันจะตกลงบนพื้นดินทรายร่วนซุย
จากใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถม รากหยั่งลึกลงไปเพื่อเสาะหาแหล่งน้�าใต้ดิน

ด้วยอุณหภูมิที่อบอุ่นพร้อมน้�าและธาตุอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีพันธ์ุพืช
อาศัยอยู่มากมาย มะเขือม่วงจึงอยู่ร่วมกับพืชชนิดอ่ืนได้หลากหลาย  อาจพูดได้ว่ามะเขือม่วงมีภาพลักษณ์
ของ "คนชอบเข้าสังคม" ที่ใช้ชีวิตอย่างรื่นเริงสนุกสนาน

แม้จะเป็นพืชในวงศ์มะเขือเหมือนกัน แต่ต้นก�าเนิดและการใช้ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียจริงๆ
10
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มะเขือเทศเป็นพืชอายุหลายปี ก�าเนิดในบริเวณที่
แห้งแล้งและมีแดดจัด  ล�าต้นเลื้อยไปตามโขดหิน มีกิ่งและ
รากพิเศษแตกออกมาโดยตลอดและทอดยาวไม่หยุด

ถิ่นก�าเนิดดั้งเดิมของมะเขือม่วงคือผืนป่าดิบชื้น 
มักเกิดบริเวณริมล�าธาร เป็นพืชอายุหลายปี  ในบริเวณ
ถิ่นก�าเนิดนั้นอาจพบต้นที่มีความสูงถึง 3 เมตร

มะเขือม่วง ถิ่นก�าเนิด: ผืนป่าทางตะวันออกของอินเดีย

มะเขือเทศ ถิ่นก�าเนิด: ที่ราบสูงบริเวณเทือกเขาแอนดีส

ในทวีปอเมริกาใต้

กำรเข้ำมำและ 
แพร่ขยำยสู่ญี่ปุ่น

มะเขือเทศเดินทางจากเทือกเขา

แอนดีส ข้ามทวีปยุโรป มายังเมือง 

นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่ 

17  ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยเอโดะยังนิยม

ปลูกมะเขือเทศเพื่อความสวยงามเป็น

หลัก  มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูกส�าหรับน�า

มากินสดเพิ่งเร่ิมปลูกกันเมื่อสมัยโชวะ 

ถ้าจ�ากัดการให้น้�าจะได้ผลมะเขือเทศ

คุณภาพสูง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยม

เพาะปลูกกันในพื้นที่ปิดล้อม เช่น เรือน

กระจก 

ส่วนมะเขือม่วงเดินทางจากเอเชีย

ให้เข้าสู่เอเชียตะวันออกและแพร่ไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่าในสมัยนะระมี

การเพาะปลูกมะเขือม่วงกันอยู่แล้ว แต่

ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นในสมัย

เอโดะ ด้วยความที่ปลูกง่าย เข้ากับ

วัฒนธรรมการกินของพื้นที่ต่างๆ ได้ จึง

มีพันธุ์พื้น เมืองเกิด ข้ึนจ�านวนมาก 

มะเขือม่วงชอบน้�าและธาตุอาหาร ผลที่

มีรสชาติอร่อยจึงมักงอกงามในบริเวณ

ริมแม่น้�าที่อุดมสมบูรณ์  พันธุ์ที่มีชื่อ

เสียงคือ พันธุ์เซ็นชูซุยของโอซากาและ

พันธุ์คะโมะของเกียวโต  พื้นที่อบอุ่น

ทางตะวันตกเฉียงใต้ (เมืองเซ็นนัง) มี

ระยะเวลาเพาะปลูกยาวนานจึงได้ผลที่

มีรูปร่างยาวหรือขนาดใหญ่ ขณะที่ทาง

ตอนเหนือมีแนวโน้มจะได้ผลผลิตเป็น

ผลกลมหรือขนาดเล็ก
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เคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศ

1  ระบำยน�้ำให้ดีและจ�ำกัด
กำรใส่ปุ๋ย
เนื่องจากถิ่นก�าเนิดของมะเขือเทศ

เป็นพื้นที่แห้งแล้งและขาดธาตุอาหาร  

การเพาะปลูกในพื้นท่ีซ่ึงเป็นดินทรายที่มี

ธาตุอาหารน้อยและระบายน้�าได้ดีจึง

เหมาะสมที่สุด  ถ้าแปลงเพาะปลูกของ

คุณเป็นดินทราย ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจท�า

อะไรกับมัน มะเขือเทศก็เจริญเติบโตได้ดี

ส�าหรับพื้นที่ที่ เป็นดินทรายปน 

ดินร่วนที่มีลักษณะเหนียวเล็กน้อย ก่อน

เร่ิมปลูกเพียงไถพรวน มะเขือเทศก็เจริญ

เติบโตได้โดยไม่มีปัญหา  ไม่ว่าใช้ดิน 

ชนิดใดก็ ไม่จ�า เป็นต้องใส่ปุ๋ยรองพื้น  

ควรท�าแปลงแนวราบ

ส�าหรับแปลงที่ เป็นดินเหนียว

จ�าเป็นต้องปรับพื้นที่ก่อน โดยท�าคันดิน

สูงประมาณ 20 เซนติเมตรเพื่อให้การ

ระบายน้�าดี ข้ึน  ให้ขุดดินในจุดที่จะตั้ง

แปลงลึกลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร 

แล้วใส่ใบไม้แห้งหรือหญ้าแห้งลงไปก่อน

ย่�าอัดให้แน่น จะช่วยเร่ืองการระบายน้�า 

ไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยรองพื้น

2  ท�ำไมต้องปลูกต้นเดี่ยว
ส�าหรับมะเขือเทศ ญ่ีปุ่นมีแสงแดด

ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับถิ่นก�าเนิดของ

มัน  ในอดีตมะเขือเทศเป็นพืชไม้เล้ือย 

ที่แผ่กิ่งก้านไปตามพื้นดิน แต่ปัจจุบัน

มะเขือเทศที่ปลูกในสวนเจริญเติบโตข้ึน

ด้านบน เป็นหลักฐานส�าคัญที่แสดงให้

เห็นว่ามันพยายามแสวงหาแสงแดด  

ดังนั้น ควรพยายามปลูกในพื้นที่ ซ่ึ ง

แสงแดดส่องถึงได้ดี

วิ ธี ปั ก ช� า กิ่ ง ที่ แ ตกให ม่ เพี ย ง 

กิ่งเดียวเป็นวิธีเพาะปลูกปกติทั่วไป ซึ่ง

ท�าให้ใบได้รับแสงแดดเพียงพอ ไม่ว่า 

จะปลูกชิดกันแค่ไหน แถมอากาศถ่ายเท

ได้ดีช่วยลดความชื้นในอากาศ สภาพ

แวดล้อมเช่นนี้เหมาะกับมะเขือเทศซ่ึง

ชอบความแห้งแล้ง 

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นมีฝนตกชุก 

ในหน้าร้อนจึงไม่เหมาะกับมะเขือเทศ 

การปลูกมะเขือเทศให้มีคุณภาพดีต้อง

เลี่ยงฝน
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3  ปลูกเดี่ยวเพื่อให้กิ่งก้ำน
แผ่ขยำยได้
การปลูกแบบต้นเดี่ยวขอให้ปลูก

ชิดกันเพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

ท� าใ ห้ เก็บผลผลิตจ� านวนมากได้ ใน 

ระยะสั้ น แต่ ไ ม่ ได้ก� าหนดระยะห่าง

ระหว่างต้นว่าจะต้องเป็นเท่าไร จะปลูก

ห่างกัน 1 เมตร หรือถ้าจะท�าแบบสุดโต่ง 

ปลูกมะเขือเทศต้นเดียวไว้กลางสวนก็ได้ 

จากนั้นปล่อยให้เติบโตโดยไม่ต้องดูแล 

รากจะแผ่ขยายและกิ่งก้านจะแตกออกไป

ทั่วสวน 

ที่ผ่านมามะเขือเทศเป็นพืชท่ีเลื้อย

ไปตามพื้นดินไม่มีท่ีส้ินสุด  การปลูกแบบ

แนวตั้ง ถ้าปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่าง

ต้นไว้กว้างสักหน่อยเพื่อให้กิ่งก้านได้ 

แผ่ขยาย ท�าใ ห้ เก็บเกี่ ยวผลผลิตได้ 

อย่างต่อเนื่อง

ผมขอแนะน�าวิธีปลูกแบบใหม่ 

ท่ีจะช่วยให้ก่ิงก้านของมะเขือเทศแผ่ขยาย

ได้อย่างรวดเร็วไว้ในหน้า 14 นั่นคือ การ

ปลูกกับโครงท่ีดัดโค้งหรืออุโมงค์พลาสติก

เพื่อกันฝน ซ่ึงจะช่วยให้คุณได้ชื่นชม

ผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย

การควบคุมปริมาณน้�าและธาตุอาหาร

ความสูงของแปลงเพาะปลูก: แปลงที่

เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนให้

ท�าแปลงปลูกแบบราบ  ถ้าเป็นดินเหนียว 

ให้เตรียมแปลงเพาะปลูกสูงประมาณ  

20 เซนติเมตร

ปุ๋ยรองพื้น: ไม่ต้องการปุ๋ยรองพื้น เมื่อ

ท�าความสะอาดแปลงเพาะปลูกที่มีการ 

ใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้พรวนดิน

เตรียมแปลงไว้

ปุ๋ยเสริม: ไม่จ�าเป็น ปลูกให้ห่างกันไว้ 

รากจะแผ่ขยายและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ต่อเนื่อง

พืชพันธมิตร 

มะเขือเทศจอมท�าลายล้าง

พืชที่ปลูกร่วมกันได้น่าจะมีเพียง

กุยช่ายกับโหระพาเท่านั้น  การปลูก

กุยช่ายร่วมกับต้นกล้าของมะเขือเทศ

ช่วยป้องกันโรคพืชที่มากับดินได้ 

มะเขือเทศจะปล่อยสารท�าลายต้นไม้

รอบข้างรุนแรง จึงอาจปลูกพืชหัว

หรือพืชในวงศ์ผักกาดที่ทนทานต่อ

สารน้ันได้ เช่น ถ่ัวลันเตา หอมหัวใหญ่ 

ถั่วปากอ้า กะหล่�าปลี บร็อกโคลี แต่

ถ้าปลูกผักกาดขาวปลี มันจะไม่เจริญ

เติบโต
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ไอเดียปลูกมะเขือเทศ ช่วงเวลาเพาะปลูก: น�าต้นกล้าลงปลูกต้นเดือนพฤษภาคม

ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตยั่งยืน

ปลูกกับโครงที่ดัดโค้ง
ดัดกิ่งและพันม้วน

การปลูกกับโครงที่ดัดโค้งเป็นการปลูก

วิธีหนึ่งที่ใช้จ�านวนต้นน้อย โดยรากจะงอก

ยาวและกิ่งก้านแตกออกไป ท�าให้ทยอยเก็บ

ผลมะเขือเทศได้อย่างย่ังยืน  แม้ต้องใส่ใจดูแล

สักหน่อย แต่จะเก็บเกี่ยวมะเขือเทศที่ มี

รสชาติดีได้จนถึงช่วงฤดูฝนเลยทีเดียว
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อันดับแรก เนื่องจากมะเขือเทศมีราก

ตื้น เราจึงต้องเตรียมแปลงเพาะปลูกแบบราบ 

จากนั้นตั้งโครงดัดโค้ง แล้วโน้มกิ่งมะเขือเทศ

พันม้วนไปตามแนวโครง  

ประเด็นส�าคัญคือเวลาโน้มกิ่งให้เอานิ้ว

บี้แรงๆ และบิดที่ด้านนอกของจุดที่งอเพื่อ 

ดัดกิ่ง  การท�าเช่นนี้ช่วยให้ดัดกิ่งได้ง่ายข้ึน 

เพราะจะท�าให้ “ท่อล�าเลียงอาหาร” ซ่ึงอยู่

ภายในแตก ส่งผลให้น้�าตาลที่ ได้จากการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของใบหยุดอยู่ตรงจุดนั้น 

แล้วถูกส่งไปเลี้ยงส่วนผลได้ดีข้ึน  การดัดกิ่ง

จะไม่ท�าให้ท่อล�าเลียงน้�า (ทางเดินของน้�าที่

รากดูดซึมข้ึนมา ซ่ึงอยู่ลึกเข้าไปด้านในของ

ท่อล�าเลียงอาหารอีกที) แตกไปด้วย จะบิด

แรงสักหน่อยก็ไม่เป็นไร

เมื่อใบโดนฝนจะดูดซึมน้�า อาจท�าให้

ตัวผลฉ่�าน้�ามากเกินไป เพื่อป้องกันปัญหานี้

ให้คลุมหลังคากันฝนหรือเพาะปลูกในเรือน

เพาะช�าที่มีหลังคาจะดีกว่า

Point 1
เวลาโน้มกิ่งให้บิดไปด้วย

ตอนโน้มกิ่งให้เอานิ้วบิดแรงๆ  

จะช่วยให้งอกิ่งได้ง่ายขึ้น ระวังอย่าให้หักเป๊าะ

Point 2
ปลูกใต้หลังคาเพื่อป้องกันฝน

การคลุมหลังคากันฝนช่วยควบคุมปริมาณน้�า 

ท�าให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติหวาน  แนะน�าให้ปลูก

ในเรือนเพาะช�าที่มีหลังคา

Point 3
ใช้แปลงเพาะปลูกแบบราบที่ระบายน�้าได้ดี

เพื่อให้รากแผ่ขยายได้กว้าง และใช้ 

พลาสติกหรือฟางคลุมดินเพื่อปกป้องราก
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เคล็ดลับการปลูกมะเขือม่วง

1  ต้องเก็บกักน�้ำให้ดี 
และใส่ปุ๋ยเพียงพอ
หากวิเคราะห์จากสภาพถิ่นก�าเนิด 

เราก็จะรู้ได้ว่ามะเขือม่วงต้องการน้�าและ

ธาตุอาหารมาก  ดังน้ัน ต้องโรยปุ๋ยรองพ้ืน

ให้กระจายทั่วแปลงปลูก โดยมีอัตราส่วน

ของกากพืชน้�ามันประมาณ 300 กรัม 

(ส�าหรับพื้นที่ท่ีเป็นดินเหนียว) ถึง 500 

กรัม (ส�าหรับพื้นที่ท่ีเป็นดินทราย) ต่อ

พื้นที่ 1 ตารางเมตร  รากมะเขือม่วงจะ

ยาวลึกลงไปมาก จึงควรเตรียมแปลงสูง

ประมาณ 20 เซนติเมตร

ส�าหรับสวนที่เป็นดินทรายต้อง

ปรับปรุงดินให้เก็บกักน้�าได้ดีข้ึน  ดังนั้น 

ก่อนลงมือปลูกไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  

ให้ใส่ปุ๋ยคอกที่หมักระยะปานกลาง (อาจ

เป็นปุ๋ยมูลวัวหนืดๆ หน่อยก็ได้) น้�าหนัก

ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตาราง-

เมตร ใส่ลงไปผสมกับดินลึกประมาณ  

15 เซนติเมตร

ส�าหรับสวนที่เป็นดินร่วนอยู่แล้ว 

เพียงแค่พรวนดินให้เป็นก้อนหยาบๆ ก็

ใช้ได้  ดินที่มีความเหนียวและอุ้มน้�าดี

เหมาะแก่การปลูกมะเขือม่วงมากที่สุด 

และควรใส่ใบไม้แห้งหรือปุ๋ยหมักเปลือกไม้

ลงไปในดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 

เพื่อช่วยเรื่องการระบายน้�า

2  ท�ำไมต้องตัดแต่งกิ่งใน 
ฤดูร้อน
แม้ว่ามะเขือม่วงจะชอบแสงแดด 

แต่ต้องการแดดเพียงร้อยละ 60 ของ

มะเขือเทศ เน่ืองจากมะเขือม่วงมีถ่ินก�าเนิด

ในเขตป่าจึงเติบโตในบริเวณที่มีร่มเงาได้ดี 

การโดนแดดจัดอาจท�าให้ใบไหม้และเฉา

ตายได้

วิธีปลูกโดยทั่วไปคือการปักช�า  

3 กิ่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นไว้กว้าง

สักหน่อย  แม้ว่าเป็นวิธีที่ดูแลง่ายและติด

ผลดก แต่เม่ือรากเร่ิมแก่ ไม่ว่าจะพยายาม

ดูแลอย่างไรก็ติดผลไม่ดี  การปักช�า 3 ก่ิง

จะท�าให้ก่ิงแตกออกไปด้านข้าง ส่งผลให้

รากแผ่ขยายออกด้านข้างไปด้วย  ดังนั้น 

การตัดกิ่งให้สั้นควบคู่กับการใช้ช้อนปลูก

สับรากออกจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์แก่

ต้นมะเขือม่วงให้พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในฤดูฝน

3  ปลูกชิดกันเพรำะต้องกำร
ให้รำกขยำยลงแนวดิ่ง
ถ้าพิจารณาวิธีเจริญเติบโตในถิ่น

ก�าเนิดแล้ว จะเห็นว่ามะเขือม่วงต้องการ

ทั้งน้�าและธาตุอาหารจ�านวนมากจึงหย่ัง

รากลึก ในสวนก็เช่นกัน การที่รากของ

มะเขือม่วงแทงลึกลงไปในดินจะช่วยให้

มันเติบโตอย่างแข็งแรง
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การท�าให้มะเขือม่วงแทงรากลง 

ในแนวดิ่งโดยไม่แผ่ออกไปด้านข้าง จะ

ต้องเตรียมแปลงให้สูงและปลูกให้ต้น 

ชิดกัน ทั้งต้องหมั่นพรวนดินเพื่อให้ใบ 

ที่ร่วงลงมาฝังลึกลงไปใต้ดินด้วย  ควร

กลบฝังใบท่ีร่วงจนแห้งให้ลึกประมาณ  

30 เซนติเมตร ส่วนท่ีอยู่เหนือดินก็ต้อง

พยายามโน้มกิ่งให้ตั้งตรง ไม่ปล่อยให้

ขยายออกด้านข้าง  ถ้ารากหย่ังลึกลงดิน

แบบนี้แล้ว ก็จะดูดซึมน้�าได้เพียงพอ 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เก็บเก่ียวผลผลิต

ได้อย่างต่อเนื่อง ผมได้แนะน�า "วิธีปลูก

แนวตั้งเป็นรูปตัว V บนแปลงยกสูง" โดย

ไม่จ�าเป็นต้องตัดแต่งกิ่งไว้ในหน้า 18

การควบคุมปริมาณน้�าและธาตุอาหาร

ความสูงของแปลงเพาะปลูก: เตรียม

แปลงสูงประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ถ้า

เป็นดินเหนียวให้ยกแปลงข้ึนสูงกว่า  

20 เซนติเมตรเพื่อให้ระบายน้�าดีขึ้น

ปุ๋ยรองพ้ืน: ถ้าเป็นดินร่วนให้เติมกาก 

พืชน้�ามันประมาณ 400 กรัมต่อพื้นที่  

1 ตารางเมตร  ถ้าเป็นดินทรายให้ใส่เพิ่ม

อีกประมาณร้อยละ 20  ถ้าเป็นดินเหนียว

ให้ลดลงร้อยละ 20

ปุ๋ยเสริม: เมื่อเร่ิมเก็บผลผลิตได้ ให้โรย

กากพืชน้�ามันเพิ่ม โดยกระจายรอบๆ ต้น 

1 ครั้งต่อ 1-2 สัปดาห์

พืชพันธมิตร 

มะเขือม่วงชอบมีเพื่อนเยอะ

มะเขือม่วงเป็นพืชที่ก�าเนิดและ

เจริญเติบโตท่ามกลางต้นไม้อ่ืนอยู่

แล้ว จึงไม่ต้องเลือกพืชที่จะมาปลูก

ด้วยกัน  ถ้าปลูกต้นหอมกับต้นกล้า

ของมะเขือม่วงจะช่วยป้องกันโรค 

จากเชื้อราที่มากับดินได้  นอกจากนี้ 

หากจะรอเก็บผลผลิตจนช่วงสุดท้าย 

ประมาณปลายฤดูฝน  อาจปลูกขิง 

พาร์สลีย์ หรือผักชนิดอ่ืนระหว่างต้น

มะเขือม่วงได้ด้วย โดยการปลูกพืช

รอบที่ 2 มีข้อจ�ากัดด้านเวลา ถ้าเป็น

ไปได้แนะน�าให้ปลูกพวกถั่วลันเตา

กับถั่วปากอ้าแทน
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2

1

1 กิ่งต่อ 1 ผล ช่วยให้เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง

ไอเดียปลูกมะเขือม่วง ➀  ช่วงเวลาเพาะปลูก: น�าต้นกล้าลงปลูกต้นเดือนพฤษภาคม

ให้กิ่งแขนงติดผลกิ่งละ 1 ผล เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่อง

ปลูกแนวตั้งเป็นรูปตัว V บนแปลงยกสูง
ปักช�ำ 2 ต้น ปล่อยให้กิ่งแขนงติดผลเพียงกิ่งละ 1 ผล

แม้ว่ามะเขือม่วงจะมีรากดิ่งลึกลงไปใต้ดิน แต่หากปักช�า 3 ต้น ส่วนที่อยู่เหนือดินก็จะแผ่

ขยายออกไปด้านข้างส่งผลให้รากตื้นอยู่ดี จึงขอแนะน�าให้ตั้งเสาค้�า 2 ต้นเป็นมุมแหลมรูปตัว V 

โดยมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติเมตร

ไม่ว่าดินจะมีคุณสมบัติอย่างไร ให้ยกแปลงเพาะปลูกสูงข้ึนและใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย  สิ่ง

ส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงคือการกลบฝังใบไม้แห้งลึกลงไปในดินซ่ึงช่วยให้รากแทงลึก  จากน้ันน�าก่ิงหลัก 

2 กิ่งพันไปตามแนวเสาค้�าที่ตั้งไว้  เม่ือกิ่งเติบโตไปจนถึงปลายเสาค้�าให้ตัดแต่งกิ่ง แล้วปล่อยให้

ติดผลเพียง 1 ผลต่อ 1 ก่ิงแขนงเท่าน้ันเพ่ือให้เก็บเก่ียวได้อย่างต่อเน่ือง (ดูภาพด้านล่างประกอบ)

เมื่อเร่ิมเก็บเกี่ยวได้แล้วต้องให้ปุ๋ยเสริม โดยโรยกากพืชน้�ามันหรือวางเป็นก้อนขนาด

ประมาณคร่ึงหนึ่งของข้าวปั้น วางเป็นจุดๆ ห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร 1-2 สัปดาห์

ต่อครั้ง

เพื่อให้รากดูดสารอาหารและน้�าได้เพียงพอ ควรรดน้�าเยอะๆ รอบต้นในรัศมีประมาณ  

30 เซนติเมตร และรดอย่างสม่�าเสมอ  หากติดผลเพียง 1 ผลต่อ 1 ก่ิงแขนงได้ตลอด ก่ิงจะแข็งแรง

ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

กิ่งหลักทั้ง 2 กิ่งจะมีกิ่งแขนงแตกออกมาเรื่อย ๆ  เมื่อดอกบานแล้วให้ตรวจสอบจ�านวนใบ
ที่อยู่ด้านบนของดอก จากนั้นตัดใบด้านบนทิ้งจนเหลือเพียง 2 ใบโดยให้เก็บใบใต้ดอกไว้

หลังจากดอกกลายเป็นผลและโตจนได้ขนาดพอเหมาะแล้วให้ตัดพร้อมกับกิ่ง จากนั้นกิ่งแตกใหม่ 
ที่เหลือจะเจริญเติบโตและติดดอกต่อไป ขอให้เก็บผลเหมือนเดิม การท�าแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ   
นอกจากจะท�าให้กิ่งติดผลเพียงกิ่งแขนงละ 1 ผลและช่วยให้กิ่งไม่เหนื่อยล้าแล้ว ยังเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง

ใบแตกใหม่

ปล่อยให้ใบที่ 
แตกใหม่เจริญเติบโต

กิ่งหลัก

กิ่งแขนง
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Point 1
ปักช�าเป็นรูปตัว V  

เมื่อกิ่งยาวจนถึงปลายกิ่ง

ให้ตัดปลายกิ่งออก

ตั้งโครงสูงประมาณ 

180 เซนติเมตร แต่ให ้

ตัดปลายกิ่งเพื่อหยุดการ

เติบโตเมื่อล�าต้นสูงถึง 

จุดที่ยื่นมือเก็บถึง

Point 3
ปลูกแถวเดียวให้ต้นห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร

ประเด็นส�าคัญคือปลูกให้ชิดกันพอสมควร  

โดยไม่ต้องใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อให้รากหยั่งลึก

Point 2
การเก็บผลติดกิ่งแขนงนั้น  

ให้ตัดพร้อมกิ่ง

เพราะจะช่วยให้ 

ยอดที่แตกออกมา 

ด้านล่างเจริญเติบโตขึ้น 

จนติดผลให้เก็บเกี่ยว 

ต่อไป  การท�าซ้�าเช่นนี้ 

ไปเรื่อยๆ จะท�าให้ได้ 

ผลผลิตที่ยั่งยืน

Point 4
ยกแปลงสูง 30-40 เซนติเมตร และฝังใบที่ร่วงให้ลึก

เพื่อให้รากแทงลึกลงไปใต้ดิน ให้ฝังใบที่ร่วง 

จากต้นลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
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มะเขือม่วง ดูแลต้นกล้าแบบเอาอกเอาใจ  
พริกหวาน ดูแลต้นกล้าแบบเคร่งครัด
รู้จักสภำพถิ่นก�ำเนิด

มะเขือม่วงมาจากพื้นที่ชุ่มชื้นและดินอุดมสมบูรณ์

พริกหวานมาจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินและกรวดและขาดแคลนธาตุอาหาร 

ถิ่นก�าเนิดมะเขือม่วงอยู่บริเวณป่าแถบอินเดียตะวันออกในปัจจุบัน (ตามที่กล่าวไว้ในหน้า 10) ซึ่ง
เป็นพื้นที่อุณหภูมิสูงและฝนตกชุก

มะเขือม่วงสายพันธุ์ดั้งเดิมเจริญเติบโตบริเวณผืนดินที่อุดมสมบูรณ์จากการทับถมของซากใบไม้
ตามแนวล�าธาร และจะขยายรากดิ่งลึกลงใต้ดินเพื่อแสวงหาน้�า

ในถิ่นก�าเนิดดั้งเดิมมะเขือม่วงนับเป็นพืชอายุหลายปี มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบไม้ยืนต้น 
จากการส�ารวจในพื้นที่ พบต้นมะเขือม่วงที่มีความสูงถึง 3 เมตรอยู่บ่อยครั้ง 

ส่วนพริกหวานมีถิ่นก�าเนิดอยู่แถบทะเลทรายของเม็กซิโกในปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีฝนตกน้อย แห้งแล้ง เต็มไปด้วยหินและกรวด และขาดแคลนธาตุอาหาร 

พริกหวานสายพันธุ์ดั้งเดิมจึงเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะแบบทะเลทราย โดยในช่วงกลางวัน
จะมีแดดจัด แต่อุณหภูมิจะลดลงอย่างมากในช่วงกลางคืน 

รากของพริกหวานเป็นรากแขนงท่ีแผ่ขยายออกด้านข้าง แตกต่างจากรากมะเขือม่วงท่ีแทงลึกลงดิน 
กิ่งก้านมีลักษณะเป็นพุ่ม นับเป็นไม้พุ่ม

เมล็ดของทั้งมะเขือม่วงและพริกหวานมีคุณสมบัติงอกได้ดีภายใต้อุณหภูมิสูง ไม่ว่าพืชชนิดอ่ืนจะ
งอกแบบเบียดชิดเพียงใด  ท้ายที่สุดมันก็จะก�าจัดพืชชนิดอื่นจนเหลือแค่มันเพียงต้นเดียวเท่านั้น

เราน�าข้อมูลอุปนิสัยของมะเขือม่วงและพริกหวานมาอ้างอิงเพื่อคิดค้นวิธีการเพาะต้นกล้าและ
ย้ายต้นกล้าของพืชผักทั้ง 2 ชนิดไปปลูกจริง  เม่ือพิจารณาควบคู่กับที่น�าเสนอวิธีปลูกมะเขือม่วงใน 
หน้า 18 ผมจะขอน�าเสนอไอเดียการปลูกที่แปลกใหม่จนคุณคาดไม่ถึง
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กำรเข้ำมำและ 
แพร่ขยำยสู่ญี่ปุ่น

ขณะที่พริกซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียว

กับพริกหวานเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

โดยชาวโปรตุเกสเมื่อ ค.ศ. 1542 แต่

พริกหวานนั้นเพิ่งเข้ามาญี่ปุ่นในสมัย

เมจิจากทวีปอเมริกา และเพิ่งเป็นที่

นิยมบริโภคในครัวเรือนทั่วไปช่วงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 พริกหวานจึง

ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาหารญี่ปุ่น

ดั้งเดิม โดยมักพบเป็นส่วนประกอบ

ในอาหารชาติอ่ืน เช่น การน�าเนื้อสัตว์

มายัดไส้ ผัด หรือท�าสลัด  แม้จะเป็น

พืชวงศ์มะเขือเหมือนกัน แต่พริกหวาน

มีลักษณะพิเศษคือมีรากฝอยและ 

แผ่ขยายในท่ีต้ืน ชอบดินท่ีมีคุณสมบัติ

ระบายน้�าได้ดี จึงมักเพาะปลูกในพื้นที่

ที่เป็นทรายริมชายฝ่ังทะเลแถวจังหวัด

อิบะระกิและมิยะซะกิ 

พริกหวานนั้นเม่ือสุกเต็มที่จะมี

สีแดงเช่นเดียวกับมะเขือเทศ เรียกว่า 

“พริกหวานสี” มีรสชาติหวานอร่อย

และกลมกล่อม  เคร่ืองเทศอย่างผง

พริกปาปริกาก็ท�ามาจากพริกหวาน

ตากแห้งและน�าไปบดละเอียด

ถิ่นก�าเนิดของมะเขือม่วงคือป่าดิบชื้นที่มีอุณหภูมิ
สูง  ต้นกล้าแตกใหม่จะเกิดกันอย่างหนาแน่น แต่ในที่สุด
จะเห่ียวเฉาไปจนเหลือเพียงต้นเดียว  รากจะแทงลึกลงไป
ในดิน ขณะที่ความสูงของล�าต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถิ่นก�าเนิดของพริกหวานเป็นพื้นที่แห้งแล้งและ
ขาดธาตุอาหาร อุณหภูมิในช่วงกลางวันกับกลางคืนแตกต่าง
อย่างมาก  รากมีลักษณะเป็นรากฝอยแผ่ขยายออกไป
ด้านข้าง ต้นแตกออกด้านกว้างเป็นทรงพุ่ม

พริกหวำน ถิ่นก�าเนิด: เขตทะเลทรายในประเทศเม็กซิโก

มะเขือม่วง ถิ่นก�าเนิด: ผืนป่าทางตะวันออกของ 

ประเทศอินเดีย
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เคล็ดลับการปลูกมะเขือม่วง

1  ต้องให้น�้ำและธำตุอำหำร 
แก่ต้นกล้ำอย่ำงเพียงพอ
ขอแนะน�าให้เพาะเมล็ดของทั้ง

มะเขือม่วงและพริกหวานเป็นต้นกล้าด้วย

วิธีการปลูกเป็นแถวในกล่องเพาะ โดย

เว้นระยะระหว่างแถวประมาณ 5 เซนติเมตร 

และระหว่างเมล็ด 1 เซนติเมตร  เน่ืองจาก

ต้นกล้าของมะเขือม่วงในถิ่นก�าเนิดจะ

เบียดชิดกันหนาแน่น จึงต้องโรยเมล็ดให้

ถี่ๆ เพื่อให้ต้นกล้างอกขึ้นมาแบบชนกัน

กระบะหรือกล่องที่จะใช้เพาะเล้ียง

ต้นกล้า ให้ใช้กล่องโฟมแบบต้ืนและเจาะรู

เพื่อระบายน้�า ใส่ดินท่ีไม่มีส่วนผสมของ

ปุ๋ยมากนักสูงประมาณ 5 เซนติเมตร 

ควบคุมอุณหภูมิในกล่องให้อยู่ท่ี

ประมาณ 28 องศาเซลเซียสจนต้นกล้า

เร่ิมงอก  เม่ือต้นกล้าเร่ิมโผล่ข้ึนเหนือดิน 

ให้ลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 18-23 

องศาเซลเซียส

เมื่อใบจริงเร่ิมแตกออกมาสักใบ

คร่ึง ให้น�าไปปักช�าในกระถางพลาสติก

ขนาดค่อนข้างใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 12 เซนติเมตร) รดน้�าทุกวันใน

ปริมาณมาก  เม่ือเร่ิมเห็นรากงอกให้ใส่ปุ๋ย

โบกาฉิ* ท่ีรอบปากกระถางสัก 1 หยิบมือ

เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต

2  ระวังไม่ให้รำกของต้นกล้ำ 
กระทบกระเทือน
เวลาย้ายต้นกล้าต้องย้ายให้เบา 

มือ ระวังไม่ให้รากของมะเขือม่วงซ่ึงเป็น

รากแก้วกระทบกระเทือน  การที่ล�าต้นจะ

โตสูงได้ หัวใจส�าคัญคือรากแก้วต้องได้รับ

การใส่ใจเลี้ยงดูอย่างดี 

ถ้ารากไม่แทงลึกลงไปในดินจะ

ไม่มีแรงในการดูดน้�าข้ึนมา มะเขือม่วงจึง

ต้องใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าพริก

หวาน  จะใช้กระถางขนาด 15 เซนติเมตร

ก็ได้

เมื่อย่างเข้าต้นเดือนพฤษภาคม 

ให้ย้ายลงแปลงได้ โดยระวังไม่ให้ราก

กระทบกระเทือน  เพียงแค่รากแทงลงไป

ในดินได้ดีเท่านั้น แม้ปล่อยปละละเลย

บ้าง มะเขือม่วงก็ยังเจริญเติบโตได้ดี 

การใส่ใจดูแลต้นกล้าอย่างเต็มที่

และย้ายไปปลูกด้วยความระมัดระวังคือ

หัวใจของการปลูกมะเขือม่วง

* bokashi fertilizer ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทหนึ่ง
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3  รากต้องหยัง่ลึกลงไปในดนิ
เมื่อดูจากสภาพถิ่นกำาเนิดแล้ว 

ทำาให้เราทราบว่ามะเขือม่วงเป็นพืชที่ราก

จะแทงลึกลงไปในดินเพื่อดูดซึมน้ำาขึ้นมา

ให้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงลำาต้นเหนือ

ดินให้เติบโตสูงใหญ่ 

ไอเดียการปลูกแนวต้ังเป็นรูปตัว V 

บนแปลงยกสูงท่ีแนะนำาไว้ในหน้า 18 จึง

เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ต้องยกคันดินสูง

ใส่ปุ๋ยคอกให้ลึก และปักชำาเป็นมุมแหลม 

ซ่ึงจะช่วยให้รากแทงลึกลงไปในดิน ขณะ

ท่ีส่วนลำาต้นท่ีอยู่เหนือดินก็โตสูงข้ึนไปด้วย

หากย้ายต้นกล้าไปปลูกจริงช้าจน

รากเร่ิมม้วนและลำาต้นเริ่มแก่แล้ว การ

ทำาให้รากกลับไปตรงอีกครั้งนั้นเป็นเรื่อง

ยาก ในหน้า 24 ผมแนะนำาวิธีการปลูก

ต้นกล้าที่เริ่มหมดสภาพให้ฟื้นคืนชีพไว้

โดยหลอกมะเขือม่วงอย่างแนบเนียน 

ด้วยการทำาให้รากของมันกลายเป็นราก

แขนงแบบพริกหวานนั่นเอง

เคล็ดลับการเพาะต้นกล้า  
(เหมอืนกันท้ังมะเขือม่วงและพรกิหวาน)

ระยะเวลาเพาะต้นกล้า: ประมาณ 60 วัน

วิธีเพาะเมล็ด: ให้หว่านในกล่องเพาะ 

โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ  

5 เซนติ เมตร และระหว่ าง เมล็ด 1 

เซนติเมตร

อุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการงอกของ 

ต้นกล้า: 28 องศาเซลเซียส (รักษาให้อยู่

ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส)

ช่วงเวลาย้ายลงกระถาง: เมื่อใบจริงแตก 

1 ใบครึ่งแล้ว ให้ย้ายลงกระถางพลาสติก

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก: 

18-23 องศาเซลเซียส (ระวังไม่ให้ต่ำากว่า 

12 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 33 องศา

เซลเซียส)

การเตรียมดินเพาะต้นกล้า

ใช้ดินที่ไม่มีปุ๋ย

ใช้ดินสำาหรับเพาะต้นกล้าที่วาง

ขายอยู่ทั่วไปได้ แต่ถ้าเตรียมแปลงเองให้

ใช้ส่วนผสมของดินจากสวนของตัวเอง 

ดินอะระคิดะ* และดินใบไม้เปื่อย ใน

อัตราส่วน 1:1:1 จะเป็นดินที่เหมาะสม

ที่สุดสำาหรับต้นกล้า  

ดินอะระคิดะเป็นดินท่ีมีธาตุอาหาร

ต่ำา ซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตร

ทั่วไป  สำาหรับดินใบไม้เปื่อย ขอให้ใบไม้

เปื่อยได้ที่จริงๆ และควรร่อนดินด้วย

ตะแกรงให้ละเอียดก่อนนำามาใช้

* arakida soil ดินที่มีคุณสมบัติเหนียว อยู่ในชั้นดินลึก มีสีน้ำาตาลเข้ม 23
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ไอเดียปลูกมะเขือม่วง ➁ ช่วงเวลาเพาะปลูก: น�าต้นกล้าลงปลูกต้นเดือนพฤษภาคม

เพื่อฟื้นชีวิตให้ต้นกล้าที่อายุเกินอีกครั้ง

ปลูกแนวตั้ง 3 ต้นโดยตัดและคลี่รำกออก
ต้นกล้ำที่อำยุมำกปลูกแบบให้เกิด
รำกแขนงเหมือนพริกหวำน

ช่วงเวลาที่จะย้ายต้นกล้ามะเขือม่วง 

มาแปลงปลูกคือประมาณช่วงก่อน-หลังต้น

เดือนพฤษภาคม  ระยะที่เหมาะจะน�าไปปลูก

คือหลังเพาะเล้ียงต้นกล้าได้ประมาณ 60-70 

วันจนมีใบจริงแตกออกมาประมาณ 5-7 ใบ 

ถ้าเป็นต้นกล้าที่มีสภาพพอเหมาะพอดีให้น�า

ไปปักช�ารูปตัว V ได้เลย (ดูหน้า 18 ประกอบ)  

แต่ถ้าติดเ ร่ืองสภาพอากาศจนอาจช้าไป

ประมาณ 5-10 วันจะท�าให้ต้นกล้าแก่เกินไป

การน�าต้นกล้าที่รากม้วนไปปลูกเลย รากจะแทงลงไปเองไม่ได้  ดังนั้น ให้ทลายก้อนดินที่

คลุมรากแล้วคลี่รากก่อนน�าลงปลูก โดยรากของมะเขือม่วงที่คล่ีรากแล้วจะเหยียดตรงน�าไปปักช�า

ให้เป็นรูปตัว V ตามทฤษฎีต่อไปได้

ผมมีวิธีการปลูกที่จะมาแนะน�า เป็นการปักช�าต้นกล้าที่เร่ิมหมดสภาพเป็นรูปตัว V 

จ�านวน 3 ต้นเพื่อช่วยให้กลับมาเจริญเติบโตได้ดี 

หลังจากคลี่รากออกแล้ว ส่ิงส�าคัญคือการตัดรากแก้วให้เหลือคร่ึงเดียว ใส่ปุ๋ยรองพื้นให้

ทั่วแปลง และปักช�าให้รากแผ่กระจายออก

วิธีนี้ช่วยให้รากแขนงของมะเขือม่วงแผ่กระจายออกด้านข้าง ขณะที่กิ่งก้านแตกออกทาง

กว้างเป็นพุ่มตามธรรมชาติ  การปักช�า 3 ต้นจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รูปทรงข้างต้น

การเอาใจใส่ดูแลต้นกล้าที่อายุมากโดยใช้เทคนิคที่ใกล้เคียงกับการปลูกพริกหวาน 

จะท�าให้เล็งผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ�านวนมากได้

Point 2
คลี่รากออกก่อนน�าลงปลูก

แผ่รากให้กระจายในหลุมที่จะปลูกแล้วกลบดิน 

ต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นผสมให้ทั่วแปลงเพาะปลูก  

ดูวิธีการเตรียมดินและเรื่องปุ๋ยในหน้า 13

ใส่ปุ๋ยรองพื้น 
ให้ทั่วแปลง

Point 1
ท�าให้รากกระจายออก 

แล้วตัดรากแก้วออกครึ่งหนึ่ง

ต้นกล้าที่อายุเยอะแล้วรากจะเริ่มม้วน ขอให้

ทลายก้อนดินท่ีติดมากับรากแล้วคล่ีรากให้กระจายออก 

พร้อมกับตัดรากแก้วออกครึ่งหนึ่งของความยาว

24
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ปูฟางคลุม 

Point 3
ปักช�า 3 กิ่งเพื่อให้กิ่งแผ่ออก

เมื่อรากแตกออกด้านข้าง กิ่งก็จะแผ่ขยายไปด้าน

ข้างเช่นเดียวกัน  ปักเสาค้�า 3 ต้น ปักช�ากับเสาค้�า 

ต้นหลัก 1 ต้นกับเสาด้านข้าง 2 ต้น ทั้ง 3 ต้นนี้ 

จะเติบโตเป็นกิ่งหลักต่อไป จากนั้นน�าฟางคลุมดิน 

เพื่อปกป้องราก

ตามที่ได้แนะน�าไว้ในหน้า 18 ว่า หาก 

ต้นกล้ามีอายุพอดีให้น�าลงแปลงปลูกอย่าง

ระมัดระวังโดยไม่ต้องทลายก้อนดินออก เป็น

วิธีที่ช่วยให้รากแก้วแทงดิ่งลงไปในดินตาม

ธรรมชาติ  สิ่งส�าคัญคือต้องยกแปลงให้สูง

และฝังดินใบไม้เป่ือยลึกลงไปใต้ดินตรงก่ึงกลาง

แปลง รากจะแทงลึกลงไปแล้วค่อยๆ ดูดซึม

ธาตุอาหารข้ึนมา  การตั้งเสาค้�าเป็นรูปตัว V 

เป็นวิธีที่ช่วยให้ล�าต้นเติบโตตรงสูงขึ้นไป

หากเป็นต้นกล้าที่ยังอ่อนอยู่ให้ปักช�า 
เป็นรูปตัว V เพื่อให้ล�าต้นเติบโตสูงขึ้นไป

25
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เคล็ดลับการปลูกพริกหวาน

1  เลี้ยงต้นกล้ำด้วยกำร
จ�ำกัดปริมำณน�้ำและ 
ธำตุอำหำร
ในถ่ินก�าเนิด ต้นกล้าของพริกหวาน

งอกข้ึนชิดกันก่อนจะเจริญเติบโตต่อไป 

ดังนั้น กระบวนการเพาะเมล็ดจนถึงก่อน

ย้ายต้นกล้าลงกระถางจึงไม่แตกต่างจาก

มะเขือม่วง  เพาะเมล็ดมะเขือม่วงและ

พริกหวานในกระบะหรือกล่องเดียวกันได้

แล้วรอให้งอก  

หลังจากมะเขือม่วงและพริกหวาน

เร่ิมงอกแล้ว ต้นกล้าจะอ่อนไหวต่อความ

ร้อน ความเย็น และความแห้ง จึงต้อง

ระวังเ ร่ืองการรดน้�าและต้องควบคุม

อุณหภูมิให้ดี

เม่ือพริกหวานเร่ิมมีใบจริงสักใบ

คร่ึงแล้วให้ย้ายลงกระถางได้ อาจใช้

กระถางขนาดเล็กกว้ างประมาณ 9 

เซนติเมตรก็ได้  เมื่อรากติดแล้วให้เพิ่ม

ปุ๋ย แต่ในปริมาณน้อยกว่ามะเขือม่วง 

โดยวางรอบปากกระถางแค่นิดหน่อยก็พอ

ต้องจ�ากัดการรดน้�าโดยรดเพียง

ให้หน้าดินมีความช้ืน  พริกหวานต่างจาก

มะเขือม่วงตรงที่ต้องดูแลต้นกล้าแบบ 

เข้มงวดหน่อย

2  เคำะดินที่หุ้มรำกต้นกล้ำ
โดยไม่ต้องใส่ใจมำกนัก
ตอนย้ายต้นกล้าลงกระถาง แม้ว่า

รากจะขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร ไม่จ�าเป็นต้อง

ระมัดระวังมากเหมือนมะเขือม่วงก็ได้

พริกหวานยังมีข้อแตกต่างจาก

มะเขือม่วงตรงที่เราต้องทลายดินที่หุ้ม

รากของพริกหวานออกก่อนน�าลงปลูก 

อันดับแรก ใช้มือเคาะดินออกให้เหลือแต่

รากสะอาด จากนั้นวางลงในหลุมให้ราก

กระจายตัวดีก่อนแล้วจึงกลบดินเข้าไป 

วิธีนี้จะช่วยให้รากฝอยของพริกหวาน

เติบโตได้ดี 

ระยะของการเพาะต้นกล้าต้อง

ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้ต่�าและ

ปล่อยให้ขาดน้�าบ้าง ส่วนตอนย้ายให้

เคาะดินหุ้มรากก่อนน�าไปลงแปลงปลูก 

ดังนั้น เคล็ดลับของการปลูกพริกหวาน

คือการดูแลอย่างใจร้ายหน่อย

26
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3 	 ต้องให้รากแผ่ขยาย 
ออกด้านข้าง
พริกหวานเป็นพืชที่มีโครงสร้าง

แนวราบโดยทั้งส่วนลำาต้นเหนือดินและ

รากจะแผ่ขยายออกด้านข้าง  หากเราใส่

ปุ๋ยหมักที่ดินชั้นบนและจัดให้รากกระจาย

ออกด้านข้างตอนนำาลงปลูก รากฝอยจะ

แตกออกจำานวนมากและแผ่ขยายได้ดี 

ส่งผลให้กิ่งก้านที่อยู่เหนือดินงอกงาม

เป็นทรงพุ่มเตี้ย ซึ่งเป็นลักษณะของต้นท่ี

เหมาะสมที่ทำาให้เก็บเกี่ยวพริกหวานได้

อย่างต่อเนื่อง

เราจะเก็บพริกหวานในขณะท่ียัง

อ่อนก็ได้ แต่ถ้าต้องการรอเก็บพริกหวาน

ในระยะสุกเต็มที่ (พริกหวานสี)  การใช้

วิธีปลูกแบบปักชำาเป็นรูปตัว V เหมือน 

กับมะเขือม่วงจะเหมาะสมกว่า 

ดังน้ัน ในหน้า 28 เราจะแนะนำาวิธี

การปลูกพริกหวานในแนวตั้งและมีราก

ตรงแบบมะเขือม่วงเพื่อเอาใจพริกหวาน

การควบคุมอุณหภูมิ

ถ้าเจออากาศเย็นล่ะ

ถ้าต้นกล้าของทั้งมะเขือม่วงและ

พริกหวานเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำากว่า 12 

องศาเซลเซียสจะเกิดสารแอนโทไซยานิน 

(anthocyanin) ที่ทำาให้สีเปลี่ยนเป็น 

สีม่วงและเจริญเติบโตไม่ดี ในเวลาเช่นนั้น

อย่าพยายามทำาให้อุณหภูมิสูงขึ้นในทันที 

นอกจากนี้  ในช่วง เวลาที่ เกิด 

ดอกตูมต้องควบคุมไม่ให้อุณหภูมิสูงเกิน 

33 องศาเซลเซียส เพราะอาจทำาให้ได้ผล

ที่มีแผลเน่าบริเวณส่วนปลายหรือปลาย

ผลเน่า จึงจำาเป็นต้องดูแลให้อยู่ในช่วง

ประมาณ 18-23 องศาเซลเซียส

กล่องพลาสติกแบบที่ใช้เก็บเสื้อผ้า
ช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นกล้า  นำากล่องที่
เลี้ยงต้นกล้าหรือกระถางพลาสติกใส่ลงใน
กล่อง ช่วงกลางวันให้นำาไปวางบริเวณที่ 
โดนแดด ส่วนกลางคืนนำาเข้ามาวางไว้ใน
ห้องแล้วคลุมด้วยผ้าห่ม  สำาหรับวันที่ มี
อุณหภู มิ สูงเ ป็นพิเศษให้ เผยอฝากล่อง 
เล็กน้อยเพื่อปรับอุณหภูมิ
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