
ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาบวับก 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

การเตรียมดิน 
- ไถพรวนดินใหร่้วนซุยแลว้ตาก
แดดท้ิงไวป้ระมาณ 10 วนั  

- ยกแปลงปลูกกวา้ง 3 เมตร 
ระหวา่งแปลงปลูกจดัเป็นร่องน ้ า
หรือทางเดินกวา้ง 50 เซนติเมตร 
ลึก 15 เซนติเมตร  

การเตรียมพันธ์ุ 
การเพาะเมลด็ การปักช า ไหล 
ตดัแยกไหลท่ีมีตน้อ่อนและมี

รากงอก 

การปลูก 
-จดัใหห้ลุมปลูกห่างกนัดา้นละ 
15x15 เซนติเมตร 

- เม่ือปลูกหรือปักช าแลว้ตอ้งรดน ้ า
พอชุ่ม  

-หลงัจากปลูกหรือปักช า 7 วนั ล า
ตน้จะเจริญเติบโตแตกยอดออกมา
ใหม่ 1-2 ยอด 

การปฎบิัติหลงัการเกบ็เกี่ยว 
น าตน้บวับกออกมาลา้งน ้ าท าความสะอาดเศษดิน เก็บใบเหลืองเศษวชัพืชอ่ืนๆ ออกจากนั้นใชมี้ดบาง

ตดับริเวณโคนตน้ใหไ้ดค้วามยาวประมาณ 1 คืบนบัจากปลายใบลงมา  

ศัตรูทีส่ าคัญและการป้องกันก าจัด 
โรคโคนเน่ารากเน่าของบวับก ใหใ้ชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มาหวา่นในแปลงปลูก  

หนอนกินใบ ถา้พบจ านวนไม่มากจะเก็บตวัมนัออกไปท าลายท้ิงหรือหากพบวา่มีจ านวน
มากตอ้ง ใชส้ารเคมีหรือสารสกดัเมลด็ลางสาดก าจดั 

การใส่ปุ๋ย 
- คร้ังแรกใส่ปุ๋ยหลงัจากปลูก 
15-20 วนั โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-
20-0 อตัรา 5 กิโลกรัม ต่อไร่ 

 - คร้ังท่ีสองจะเปล่ียนเป็นใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 3 
กิโลกรัม ต่อไร่ 

- คร้ังต่อไปใชปุ๋้ยสูตรเสมอ 
15-15-15 ในอตัรา 50 
กิโลกรัม/ไร่   

การให้น า้ 
ใหน้ ้ าบวับกทุกวนัเชา้ - 
เยน็ นานคร้ังละ 2 ชัว่โมง 

การก าจัดวชัพชื 
ทุก 20 วนั 

การเกบ็เกีย่ว 
หลงัจากปลูกประมาณ 60 - 90 วนั เร่ิมเก็บเก่ียว

ได ้ใชเ้สียมเหลก็ขดุเซาะบริเวณใตร้าก  



เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาบัวบก 
 

1. การเตรียมการก่อนปลกู 
a. การเตรียมดนิ 

ไถยกร่องเพ่ือตากดนิแล้วทิง้ไว้ประมาณ 15 วนั ไถพรวนดินให้ร่วนซุยจากนัน้จงึขุดแตง่ให้เป็นรูปแปลง ยก
ร่องเป็นแปลงปลกูกว้าง 3 เมตร ระหว่างแปลงปลกูจดัเป็นร่องน า้หรือทางเดินกว้าง 50 เซนตเิมตร ลกึ 15 
เซนตเิมตร เพ่ือให้มีการระบายน า้ทิง้ได้ดี เม่ือท าแปลงเสร็จให้ใสอิ่นทรีย์วตัถหุว่านลงบนแปลงให้ทัว่ แล้วรด
น า้ให้ชุม่   

b. การเตรียมพนัธุ์ 
การปลกูบวับกแตเ่ดมิใช้วิธีปลกูด้วยเมล็ด โดยน ามาเพาะในกระบะ เม่ือต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอาย ุ15 - 25 
วนั จงึย้ายกล้าลงปลกูในแปลง ท าการดแูลรักษา ใส่ปุ๋ ย ให้น า้ ตอ่มาได้พฒันาเป็นการปลกู โดยใช้ไหลหรือ
ล าต้น โดยใช้ไหลหรือล าต้นของบวับกท่ีแตกจากต้นแม ่โดยท าการขดุไหลหรือล าต้นนัน้ให้ติดดิน จากนัน้
น าดนิมาพอกท่ีรากให้เป็นก้อนแล้วเก็บพกัไว้ในท่ีร่ม แล้วพรมน า้เล็กน้อย จงึเก็บไว้อย่างน้อย 1 วนั พอวนัท่ี 
2 สามารถจะน าแขนงนัน้ไปปลกูได้เลย หรือหากไมส่ะดวกท่ีจะเก็บพกัไว้ก็สามารถจะขดุแขนงมาแล้วปลกู
ได้เลยก็ได้ 

 

2. การปลกู 
a. วิธีปลกู  

เม่ือปลกูเสร็จแล้ว ให้ท าการรดน า้ให้ชุม่ 
b. การเตรียมดนิ  

ขดุหลมุลกึ 3-4 ซม. ปลกูหลมุละ 1 ต้น 
c. ระยะปลกู  

ระยะระหวา่งต้นและระยะระหวา่งแถว 15x15 เซนตเิมตร 
d. จ านวนต้นตอ่ไร่  

70,000-72,000 ต้น 

3. การดแูลรักษา 
a. การใสปุ่๋ ย  

ครัง้แรกใส่ปุ๋ ยหลงัจากปลกู 15 - 20 วนั โดยใสปุ่๋ ยสตูร 16-20-0 อตัรา 5 กิโลกรัมตอ่ไร่  การใสปุ่๋ ยครัง้ท่ีสอง
จะหา่งจากการใส่ครัง้แรก 15 - 20 วนัโดยเปล่ียนเป็นใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 3 กิโลกรัมตอ่ไร่ การใส่ปุ๋ ย
ครัง้ท่ีสามจะหา่งจากการใส่ครัง้สอง 15 - 20 วนัโดยเปล่ียนเป็นใส่ปุ๋ ยสตูรเสมอ 15-15-15 ในอตัรา 50 
กิโลกรัม/ไร่  ทกุครัง้ท่ีมีการใสปุ่๋ ยเสร็จแล้วจะต้องรดน า้ให้ชุม่ ส าหรับอตัราการใสปุ่๋ ยทกุครัง้จะดกูาร
เจริญเตบิโต ความอดุมสมบรูณ์ของดนิและความสมบรูณ์ของต้นบวับกด้วย จงึจะท าให้เกิดประโยชน์อยา่ง
คุ้มคา่ 



b. การให้น า้  
สามารถให้น า้ได้ 2 วิธีคือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึง่เปิดให้น า้เช้าและเย็น ชว่งละ 10-15 นาที   หากเป็นการใช้
สายยางเดินฉีดน า้ให้รดจนกวา่จะชุม่เพราะใบบวับกจะเจริญเตบิโตได้ดีเม่ือได้รับความชืน้ท่ีเหมาะสม 

4. การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  
- โรคโคนเนา่รากเนา่ของบวับก ให้ใช้เชือ้ไตรโคเดอร์มาหวา่นในแปลงปลกูหรือใช้วิธีเขตกรรม  
- หนอนกินใบ ถ้าพบจ านวนไมม่ากจะเก็บตวัมนัออกไปท าลายทิง้หรือหากพบวา่มีจ านวนมากใช้สารสกดั
จากสะเดาฉีดพน่เพ่ือก าจดั หรือให้น าเมล็ดลางสาดจ านวน 1.5 กิโลกรัม มาบดน าไปผสมกบัน า้ 1 ป๊ีบ หมกั
ทิง้ไว้ประมาณ 12 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น ามากรองเอาแตเ่ฉพาะน า้ไปฉีดพน่ให้ทัว่แปลง  

5. การปฏิบตักิ่อนและหลงัการเก็บเก่ียว 
ต้นเถาบวับกออกมาล้างน า้ ท าความสะอาดเก็บใบเหลืองเศษวชัพืชอ่ืน ๆ ออกจากนัน้ใช้มีดบางตดับริเวณ
โคนต้นให้ได้ความยาวประมาณ 1 คืบนบัจากปลายใบลงมา น าต้นเถาบวับกออกมาล้างน า้ ตากแดดให้
แห้งสนิทห้ามตากแดดจดัเพราะการตากแดดจดั จะท าให้ใบบวับกสีซีด  

6. ข้อมลูอ่ืนๆ 
สารส าคญัและสรรพคณุ  
บวับก (Centella asiatica) เป็นพืชสมนุไพรท่ีส าคญัชนิดหนึง่ และเป็นตวัยาหนึง่ในต ารับอายรุเวท 
เน่ืองจากสารสกดัจากบวับกมีคณุสมบตัใินการสมานแผล รักษาการอกัเสบ เพิ่มความจ าและต้านมะเร็ง 
นอกจากนัน้สารออกฤทธ์ิท่ีส าคญัในบวับกซึง่ได้แก่ กรดเอเชียติก (asiatic acid) เอเชียตโิคไซด์ 
(asiaticoside) กรดมาเดคาสสิก (madecassic acid) และ มาเดคาสโซไซด์ (madecassoside) และ
ป้องกนัการเกิดบีตาแอมิลอยด์ (b-amyloid) ซึง่มีผลตอ่ระบบประสาทและโรคอลัไซเมอร์ (Alzheimer) 
การใช้ประโยชน์ 

สวนท่ีใช ทัง้ตน 

วิธีใช น าใบมารับประทานเปนผกัสด หรือคัน้น า้ท าเปนเคร่ืองดื่ม ผลิตภณัฑ์บวับกเป็นผลิตภณัฑ์สขุภาพ
หลากหลาย เชน่ ยาใช้ภายนอก เร่งการสมานแผล  เคร่ืองส าอางลดรอยเห่ียวย่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บ ารุงสมองในผู้สงูอาย ุ 

 



 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของบัวบก 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภมูิอากาศ 
1.1 อณุหภมูิ 
1.2 ความต้องการแสง 
1.3 ปริมาณน า้ฝน 

- เจริญเตบิโตได้ดีท่ีอณุหภมูิ ระหวา่ง 25 - 30 องศาเซลเซียส 
- เป็นพืชท่ีไมช่อบแสงแดดจดั ต้องการแสงมาก 
- ปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรตอ่ปี 

 
 

 
 
 
 

2. สภาพพืน้ที่ - เป็นพืน้ท่ีดอน  ไมมี่น า้ขงั  หรือควบคมุน า้ได้ดี - ไมเ่หมาะสมกบัพืน้ท่ีแห้งแล้ง 

3. สภาพดนิ 
1.1 โครงสร้างของดนิ 
1.2 ปริมาณอินทรียวตัถ ุ

1.3 ลกัษณะของดนิ 

 
- ดนิร่วนปนทราย ชืน้แฉะ 
- มีอินทรียวตัถอุดุมสมบรูณ์ 
- เป็นดนิท่ีมีความชุม่ชืน้มาก มีการระบายน า้ดี 

 

4. ธาตอุาหาร - เน้นให้ธาตไุนโตรเจนเพื่อให้เกิดใบมากขึน้  
5. สภาพน า้ - มีความสะอาด ไมมี่สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ท่ีเป็นพิษปนเปือ้น  ไมมี่

โลหะหนกัปนเปือ้น  

 



แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
1. ใช้ไหลหรือล าต้นปลกู ท าให้เก็บผลผลิตได้ไวกว่าการปลกูด้วยเมล็ด 
2. การปลกูบวับกเพ่ือเป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมสมนุไพร ควรปลกูโดยปลอดภยัจากสารเคมีตกค้าง และไมใ่ห้มีโลหะหนกั
ในดนิและในผลผลิต หรือปลกูในระบบเกษตรอินทรีย์  
3. การปลกูในพืน้ท่ีท่ีไมท่ าร่องน า้ ควรจดัระบบการให้น า้บวับกเป็นแบบมินิสปริงเกอร์เพ่ือให้ต้นบวับกได้รับน า้อยา่งเพียงพอ 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 
http://www.karnkaset.com/index.php?p=1&s=1&m=4&i=102 
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81 

http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio44-45/44-450021.htm 
คูมื่อปลกูพืชสมนุไพรเพ่ือเศรษฐกิจชมุชน การปลกูยารักษาป่า 1 มลูนิธิสขุภาพไทย 
 


