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คํานํา

เล เปนพืชที่เมื่อฟงชื่อจะรูสึกแปลก หลายคนสงสัยวา ปูเล แปลวาอะไร จากการคน

ปู

หาจากที่ตางๆ ไมพบวาปูเลแปลวาอะไร จากประวัตคิ วามเปนมาบางคนเรียก ปูเล
วา คะนาสามรอยป แตจากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรพบวา ปูเลเปนพืชที่เกา
แกมีมานานแลว โดยพบทางภาคใตของประเทศไทย ตัง้ แตครัง้ สมัยตนรัตนโกสินทร
จึงคาดวามีผนู าปู
ํ เลมาจากประเทศจีน ในชวงการอพยพยายถิ่นฐาน ชาวจีนนําปูเล
ปลูกในกระถางไวบนเรือ และเก็บบริโภคระหวางเดินทางดวยระยะเวลานาน ปูเลที่ปลูกมีหลายสายพันธุ
บางพันธุมีลักษณะคลายกะหลํา่ บางชนิดมีสมี ว งปนเขียว บางชนิดคลายคะนาแตใบใหญกวามาก

ลักษณะเดนของปูเล
ปูเล เปนพืชที่มีลักษณะเดนทีน่ า จะไดรบั การสงเสริมใหทกุ บาน
ไดปลูกไว โดยปูเลจะเจริญเติบโตไดดใี นกระถาง ดังนัน้ ในครัวเรือนทีม่ ี
บานและมีพื้นที่จากั
ํ ดก็สามารถปลูกปูเลได โดยปลูกไวที่ระเบียง ปลูกใน
สนามบาน ลักษณะเดนที่สําคัญของปูเล ประกอบดวย

โครงสรางตนสายเปนไมประดับ
ตนปูเลเมื่อปลูกในกระถางเปนไมประดับไดดี ปูเลไมมดี อก เจริญเติบโตเร็ว โครงสรางของตน
จึงสวยงาม หากปลูกใหหอเหมือนกะหลําปลี
่ จะมีลกั ษณะคลายดอกไมดอกใหญดอกหนึง่
รับประทานได รสชาดดี
ใบของปูเลเปนผักนํามารับประทานได รสชาดดี ไมมกี ลิน่ ลักษณะมีเสนใยนอยกวาคะนา จึง
สามารถนํามารับประทานไดแมเปนใบแก จึงสามารถเก็บรับประทานจากใบลางเรียงขึ้นไป การได
ประโยชนจากการเปนอาหารทีเ่ สริมครอบครัวไดดใี นยุคไอเอ็มเอฟ ถาแตละบานปลูกไวสกั 5-6กระถาง
จะเก็บรับประทานไดตลอดป ชวยประหยัดคาใชจาย และสรางความเพลิดเพลิน เมือ่ ดูการเจริญเติบโตที่
เติบโตเร็วทุกวัน
ปลูกงาย อายุยาว
เมื่อไดลองปลูกปูเลดจู ะพบวา ปูเลเปนพืชที่ปลูกงายมาก และมีอายุยนื ยาว ปลูกใสกระถางและ
เก็บใบกินเปนอาหาร ตนจะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ แตถา มีไมค้ํายัน หรือผูกมัดไวตน จะสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ อายุยาวนาน
เคยทดลองปลูกโดยมีอายุไดถงึ 3 ป แตกา นลําตนจะยาวมากและดูไมสวยงาม
ปราศจากแมลงรบกวน
หากปลูกผักอยางอืน่ เชน กวางตุง คะนา พืชเหลานีจ้ ะมีแมลงและหนอนรบกวนมาก แตปเู ล
เปนพืชมหัศจรรยทแ่ี มลงไมคอ ยรบกวน ในบางครัง้ อาจพบมีตวั หนอนมากัดกินใบบาง แตจะมองเห็นชัด
สามารถจับออกได การปลูกปูเลในบาน จึงมั่นใจวาไดผักปราศจากสารพิษ มีความปลอดภัยกับทุกคน
ในครอบครัว
ขยายพันธุไ ดงา ย
สืบเนื่องจากเปนพืชที่ไมมีดอก มีเมล็ด แตเมือ่ ปลูกมีอายุเกินกวาหนึง่ ป ที่ลาต
ํ นจะมีการแตกกิง่
แขนงเล็ก ๆ การขยายพันธุจ งึ ใชกง่ิ แขนงเล็กๆ นี้เพาะชําไดงา ย
ปลูกไดทกุ ภาคของประเทศ
ปูเลเปนพืชที่มีความทนทาน ตลอดหนาฝน หนาหนาว หรือฤดูรอ น ปูเลขน้ึ ไดดี ขึ้นไดกับทุก
ทองทีต่ ง้ั แตเหนือจรดใต
สรางความประทับใจใหผปู ลูก
จากจุดเดนของปูเล ที่สะดุดตาของผูพบเห็นหากปลูกไวที่บาน และดูแลรักษาใหดี จะเปนเพื่อน
ที่ดีกับผูปลูก สรางความเพลิดเพลินเปนงานอดิเรกอยางมีคณ
ุ คา

การปลูกปูเล
การปลู กปู เ ล ทํ าได ง  า ยโดยปลู ก ในกระถางจะ
เหมาะกวา เพราะจัดเตรียมไดงา ย ใชดนิ ทีม่ ปี ยุ คอก หรือ
ปุยหมักผสมกับดินรวนที่ระบายนํ้าไดดี ใสกระถางขนาด
10-14 นิว้ โดยใหตน ปูเลอยูก ลางกระถาง โดยตนปูเลท่ี
ปลูกลงกระถาง ควรเปนตนขนาดเล็กที่ขยายพันธุมา มี
ความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร การรดนําจะรดนํ
้
า้
วันละครั้ง โดยไมใหนํ้าขังและใหนาระบายได
้ํ
ดี สามารถ
เสริมปุย ไดบา ง นาน ๆ ครัง้ โดยใชปุยสูตรเสมอ 14-14-14

การขยายพันธุ
ปูเลขยายพันธไดงาย เมือ่ ตนทีม่ ลี าต
ํ นยาวพอควร ก็จะเริม่ มีการแตก
แขนงเล็ก ๆ รอใหแขนงมีความยาวพอควร โดยมีใบติดอยูใ นกิง่ แขนง ประมาณ
4-5 ใบ ใหใชมดี คมตัดกิง่ แขนงชิดลําตน นํามาเพาะชํา โดยใชถงุ ดําสําหรับ
เพาะชําตนไมขนาดเล็ก ใสดนิ เต็มถุง นํากิง่ แขนงมาปกชําและรดนําพอชื
้
้น วาง
ไวอยูใ นทีร่ ม ใตตน ไม มีแสงแดดรําไร ประมาณสามสัปดาห จะเริม่ มีรากและมี
ใบใหม รอใหแตกใบใหมและมัน่ ใจวาเจริญเติบโตตอไดแลว จึงนําไปปลูกใน
กระถางตอไป

การดูแลรักษา
เมือ่ ปลูกปูเลใสกระถาง ควรนํากระถางใหไดรบั แสงแดดบาง อาจ
ไดรับแสงแดดเพียงครึ่งวันก็พอ จึงวางที่ระเบียงบาน หรือดานใดดานหนึง่
ของบานได รดนํ้าวันละครัง้ จะเปนชวงเชาหรือเย็นก็ได หากตองการเก็บ
รับประทาน ใหเก็บจากใบลางขึ้นไปได ไมควรเก็บใบออกมากเกินไป
เพราะจะทําใหการเจริญเติบโตชะงักและขนาดของใบจะเล็กลง หากทานมี
เวลาเพียงวันละ 2-3 นาทีในการรดนําและตรวจดู
้
สภาพความชื้น ดูหนอน
ที่อาจมารบกวนบางก็พอแลว
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