
 

บัวบก (bua bok) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาบัวบก 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
1.1  การเตรียมดิน 

          ไถยกร่องเพ่ือตากดินแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ไถพรวนดินให้ร่วนซุยจากนั้นจึงขุดแต่งให้เป็นรูปแปลง ยก
ร่องเป็นแปลงปลูกกว้าง 3 เมตร ระหว่างแปลงปลูกจัดเป็นร่องน้้าหรือทางเดินกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 15 
เซนติเมตร เพื่อให้มีการระบายน้้าทิ้งได้ดี เมื่อท้าแปลงเสร็จให้ใส่อินทรีย์วัตถุหว่านลงบนแปลงให้ทั่ว แล้วรดน้้าให้ชุ่ม   

1.2  การเตรียมพันธุ์ 
          การปลูกบัวบกแต่เดิมใช้วิธีปลูกด้วยเมล็ด โดยน้ามาเพาะในกระบะ เมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 15 - 25 
วัน จึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ท้าการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ให้น้้า ต่อมาได้พัฒนาเป็นการปลูก โดยใช้ไหลหรือล้าต้น โดย
ใช้ไหลหรือล้าต้นของบัวบกที่แตกจากต้นแม่ โดยท้าการขุดไหลหรือล้าต้นนั้นให้ติดดิน จากนั้นน้าดินมาพอกท่ีรากให้
เป็นก้อนแล้วเก็บพักไว้ในที่ร่ม แล้วพรมน้้าเล็กน้อย จึงเก็บไว้อย่างน้อย 1 วัน พอวันที่ 2 สามารถจะน้าแขนงนั้นไป
ปลูกได้เลย หรือหากไม่สะดวกท่ีจะเก็บพักไว้ก็สามารถจะขุดแขนงมาแล้วปลูกได้เลยก็ได้ 
2. การปลูก 

2.1 วธิีปลูก  
          เมื่อปลูกเสร็จแล้ว ให้ท้าการรดน้้าให้ชุ่ม 

2.2 การเตรียมดิน  
          ขุดหลุมลึก 3-4 ซม. ปลูกหลุมละ 1 ต้น 

2.3 ระยะปลูก  
          ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว 15x15 เซนติเมตร 

2.4 จ้านวนต้นต่อไร่  
          70,000-72,000 ต้น 
3. การดูแลรักษา 

3.1 การใส่ปุ๋ย  
          ครั้งแรกใส่ปุ๋ยหลังจากปลูก 15 - 20 วัน โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  การใส่ปุ๋ยครั้งที่
สองจะห่างจากการใส่ครั้งแรก 15 - 20 วันโดยเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยครั้งที่
สามจะห่างจากการใส่ครั้งสอง 15 - 20 วันโดยเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ทุก
ครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน้้าให้ชุ่ม ส้าหรับอัตราการใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะดูการเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์
ของดินและความสมบูรณ์ของต้นบัวบกด้วย จึงจะท้าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

3.2 การใหน้้้า  
          สามารถให้น้้าได้ 2 วิธีคือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึ่งเปิดให้น้้าเช้าและเย็น ช่วงละ 10-15 นาที   หากเป็นการ
ใช้สายยางเดินฉีดน้้าให้รดจนกว่าจะชุ่มเพราะใบบัวบกจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับความชื้นที่เหมาะสม 
4. การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  
    - โรคโคนเน่ารากเน่าของบัวบก ให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาหว่านในแปลงปลูกหรือใช้วิธีเขตกรรม  
    - หนอนกินใบ ถ้าพบจ้านวนไม่มากจะเก็บตัวมันออกไปท้าลายทิ้งหรือหากพบว่ามีจ้านวนมากใช้สารสกัดจากสะเดา
ฉีดพ่นเพ่ือก้าจัด หรือให้น้าเมล็ดลางสาดจ้านวน 1.5 กิโลกรัม มาบดน้าไปผสมกับน้้า 1 ปี๊บ หมักท้ิงไว้ประมาณ 12 
ชั่วโมง หลังจากนั้นน้ามากรองเอาแต่เฉพาะน้้าไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลง  
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 
    ต้นเถาบัวบกออกมาล้างน้้า ท้าความสะอาดเก็บใบเหลืองเศษวัชพืชอ่ืน ๆ ออกจากนั้นใช้มีดบางตัดบริเวณโคนต้น
ให้ได้ความยาวประมาณ 1 คืบนับจากปลายใบลงมา น้าต้นเถาบัวบกออกมาล้างน้้า ตากแดดให้แห้งสนิทห้ามตากแดด
จัดเพราะการตากแดดจัด จะท้าให้ใบบัวบกสีซีด  
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6. ข้อมูลอื่นๆ 
    สารส้าคัญและสรรพคุณ  
    บัวบก (Centella asiatica) เป็นพืชสมนุไพรที่ส้าคัญชนิดหนึ่ง และเป็นตัวยาหนึ่งในต้ารับอายุรเวท เนื่องจากสาร
สกัดจากบัวบกมีคุณสมบัติในการสมานแผล รักษาการอักเสบ เพิ่มความจ้าและต้านมะเร็ง นอกจากนั้นสารออกฤทธิ์ที่
ส้าคัญในบัวบกซึ่งได้แก่ กรดเอเชียติก (asiatic acid) เอเชียติโคไซด์ (asiaticoside) กรดมาเดคาสสิก (madecassic 
acid) และ มาเดคาสโซไซด์ (madecassoside) และป้องกันการเกิดบีตาแอมิลอยด์ (b-amyloid) ซึ่งมีผลต่อระบบ
ประสาทและโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) 
    การใช้ประโยชน์ 
    ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น 
    วิธีใช้ น้าใบมารับประทานเป็นผักสด หรือค้ันน้้าท้าเป็นเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์บัวบกเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลาย 
เช่น ยาใช้ภายนอก เร่งการสมานแผล  เครื่องส้าอางลดรอยเหี่ยวย่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ้ารุงสมองในผู้สูงอายุ  

 



ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาบัวบก 

การเตรียมการ 15 วนั 30 วนั 45 วนั 60 วนั 75 วนั 90 วนั 
 

 

 

 

 

  

 

 

การเตรียมดนิ 
- ไถพรวนดินให้ร่วนซยุแล้วตาก
แดดทิง้ไว้ประมาณ 10 วนั  

- ยกแปลงปลกูกว้าง 3 เมตร 
ระหวา่งแปลงปลกูจดัเป็นร่องน า้
หรือทางเดินกว้าง 50 เซนติเมตร 

ลกึ 15 เซนติเมตร  

การเตรียมพันธ์ุ 
การเพาะเมลด็ การปักช า ไหล 
ตดัแยกไหลที่มีต้นออ่นและมี

รากงอก 

การปลูก 
-จดัให้หลมุปลกูหา่งกนัด้านละ 
15x15 เซนตเิมตร 

- เมื่อปลกูหรือปักช าแล้วต้องรด
น า้พอชุ่ม  

-หลงัจากปลกูหรือปักช า 7 วนั ล า
ต้นจะเจริญเติบโตแตกยอด
ออกมาใหม ่1-2 ยอด 

การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
น าต้นบวับกออกมาล้างน า้ท าความสะอาดเศษดิน เก็บใบเหลอืงเศษวชัพืชอื่นๆ ออกจากนัน้ใช้มีด

บางตดับริเวณโคนต้นให้ได้ความยาวประมาณ 1 คืบนบัจากปลายใบลงมา  

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 
โรคโคนเนา่รากเนา่ของบวับก ให้ใช้เชือ้ไตรโคเดอร์มาหวา่นในแปลงปลกู  

หนอนกินใบ ถ้าพบจ านวนไมม่ากจะเก็บตวัมนัออกไปท าลายทิง้หรือหากพบวา่มีจ านวน
มากต้อง ใช้สารเคมีหรือสารสกดัเมลด็ลางสาดก าจดั 

การใส่ปุ๋ย 
- ครัง้แรกใสปุ่๋ ยหลงัจากปลกู 
15-20 วนั โดยใสปุ่๋ ยสตูร 16-
20-0 อตัรา 5 กิโลกรัม ตอ่ไร่ 

 - ครัง้ที่สองจะเปลีย่นเป็นใส่
ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 3 
กิโลกรัม ตอ่ไร่ 

- ครัง้ตอ่ไปใช้ปุ๋ ยสตูรเสมอ 
15-15-15 ในอตัรา 50 
กิโลกรัม/ไร่   

การให้น า้ 
ให้น า้บวับกทกุวนัเช้า - 
เย็น นานครัง้ละ 2 ชัว่โมง 

การก าจัดวัชพืช 
ทกุ 20 วนั 

การเก็บเก่ียว 
หลงัจากปลกูประมาณ 60 - 90 วนั เร่ิมเก็บ
เก่ียวได้ ใช้เสยีมเหลก็ขดุเซาะบริเวณใต้ราก  



 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตของบัวบก 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความต้องการแสง 

    1.3 ปริมาณน้้าฝน 

- เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ ระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส 
- เป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดจัด ต้องการแสงมาก 
- ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี 

 
 

 
 
 
 

2. สภาพพื้นที ่ - เป็นพื้นที่ดอน  ไม่มีน้้าขัง  หรือควบคุมน้้าได้ดี - ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่แห้งแล้ง 

3. สภาพดิน 
3.1โครงสร้างของดิน 
3.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 
3.3 ลักษณะของดิน 

 
- ดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ 
- มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์ 
- เป็นดินที่มีความชุ่มชื้นมาก มีการระบายน้้าดี 

 

4. ธาตุอาหาร - เน้นให้ธาตุไนโตรเจนเพ่ือให้เกิดใบมากข้ึน  

5. สภาพน้ า - มีความสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน  
ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อน  

 


