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ชอดอกสวย ลําตนอวบใหญ

นํ้าหนักดี เจริญเติบโตดีและสมํ่าเสมอ

ใหผลผลิตตอไรสูง เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากสายพันธุทั่วไป

* ราคารับซื้อเฉลี่ยตอกิโลกรัม: 5-8 บาท (สูงสุด 8-9 บาทตอกก ตํ่าสุด 2-3 บาทตอกิโลกรัม) * ราคารับซื้อเฉลี่ยตอกิโลกรัม: 5-8 บาท (สูงสุด 8-9 บาทตอกก ตํ่าสุด 2-3 บาทตอกิโลกรัม) 

กวางตุง

เจริญเติบโตดี ชอดอกใหญ

ลําตนอวบใหญ นํ้าหนักดี ใหผลผลิตตอไรสูง

เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากสายพันธุทั่วไป

ใช
เม

ล็ดนอยลง 

ผลผลิตมากข้ึนกวางตุง ใช
เม

ล็ดนอยลง 

ผลผลิตมากข้ึน

กวางตุงดอกตนขาวกวางตุงดอกตนขาวกวางตุงดอกตนขาว



ตนทุน กวางตุงดอกลกูผสม

กวางตุงดอกลกูผสม

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) ราคาเฉลี่ยทั้งป

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไรหลังหักตุนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

* คาํนวณราคาโดยใชราคาเฉลีย่ทัง้ป ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามราคาผลสดในชวงเวลานัน้ๆ

ผลตอบแทน

คาเตรียมแปลง (ไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน, ไถยกรอง) (บาท) 

คาเมล็ดพันธุ (บาท) 

คาปุย (บาท) 

คายา (บาท) 

แรงงาน (บาท) 

คากระดาษ + เชือกหอผลผลิต

อื่น ๆ เชน คานํ้ามัน  (บาท) 

รวมตนทุน (บาท)  

ตารางผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับ

คาเฉลี่ยในการปลูกกวางตุงดอกลูกผสมเจียไตตอ 1 ไร

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร

ตนทุนและผลตอบแทน
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กวางตุงดอกปรับตัว

เขากับอุณหภูมิเฉลี่ย 

18-30 องศาเซลเซียสไดดี 

เลือกใชสายพนัธุลูกผสมเพือ่

ใหไดผลผลิตที่สูงขึ้น เจริญ

เติบโตสมํ่าเสมอ และใชเมล็ด

นอยลงกวาสายพันธุทั่วไป

18-30
ºC

กวางตุงดอกเปนพชืทีช่อบนํา้และดนิทีม่คีวามชืน้เพยีงพอ

และสมํ่าเสมอ เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ที่มีการระบายนํ้าดี 

หากขาดนํ้าจะเกิดอาการเหี่ยว

กวางตุงดอกควรไดรับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน 

คา pH หรือคาความเปนกรดดางที่เหมาะสมตอ

การเจริญเติบโตควรอยูระหวาง pH5-6

เคล็ดลับการปลูกกวางตุงดอกลูกผสมเจียไต 

pH

กวางตุงดอกหรือผักกระจอน

ปลูกงาย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 

และสามารถปรับตัวไดดีใน    

ทุกฤดูและทุกพื้นที่      

  ...ของประเทศไทย

ปลูกงายเจริญเติบโตเร็ว

อายกุารเกบ็เกีย่วส้ัน ประมาณ 

30-35 วันหลังหวาน



การใหนํ้า4

การเตรียมดิน1

ไถตากดินไวประมาณ 7-14 วัน 1

2

วิธีการปลูก

กวางตุงดอกเปนพืชที่ตองการนํ้ามาก และมีการ

เจริญเตบิโตอยางรวดเร็ว เกษตรกรควรใหนํา้อยาง

เพียงพอและสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 1 คร้ัง 

โดยใชระบบพนฝอย (Sprinkler) ตองระวังไมให

กวางตุงดอกขาดนํ้าในระยะเจริญเติบโต เพราะจะ

สงผลใหชะงักการเจริญเตบิโต และควรใหนํา้และปุย

อยางสมํ่าเสมอ

ไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพื่อกําจัด

โรคแมลงและวัชพืช 

ปลูกแบบหวานเมล็ด3
วิธีนี้นิยมใชในการปลูกแปลงที่ยกรอง หวานใหกระจาย

ทั่วแปลงสมํ่าเสมอ แลวรดนํ้าใหชุ มหลังจากงอกได

ประมาณ 14 วัน ควรทาํการถอนและจดัใหมรีะยะระหวาง

ตน 10-15 เซนติเมตร เพื่อไมใหระยะตนชิดกันเกินไป

วิธีการปลูกกวางตุงดอกลูกผสมเจียไต

การเตรียมแปลง2
ยกรองแปลงปลูกกวางประมาณ 1.5 เมตร เวน

ทางเดิน 30 เซนติเมตร กอนหวานควรใสปุยเคมี

รองพื้น สูตร 15-9-20 ตรากระตาย ในอัตรา 

25 กิโลกรัม/ไร 

1

2 ฉีดพนสารคุมวัชพืช (อะลาคลอร) อัตรา 500 

มิลลิลิตร/ไร 

3 หวานเมล็ดใหกระจายทั่วแปลงสมํ่าเสมอ หลังหวานเมล็ดแลว รดนํ้าพอประมาณ

พอใหดินมีความช้ืน 

4 หลังเมล็ดงอก 14 วัน ทําการถอนแยกตนกวางตุงดอก เพื่อไมใหระยะตนชิดกัน

เกินไปและกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกดวย 

+ อะลาคลอร
500 มล.ตอไร

ฉีดพน
สารคุมวัชพืช

อัตรา
25 กก.ตอไร 

ถอนแยกตน
เพื่อไมใหชิดกันเกินไป

และกำจัดวัชพืช

วัน

14 หวาน
เมล็ด รดนํ้าวิธีการปลูกกวางตุงดอกลูกผสมเจียไต 

ความกวางบนรอง

1.50 เมตร

ความกวางบนรอง

1.50 เมตร

เวนทางเดิน

30 ซม.



การเพาะปลูกกวางตุงดอกลูกผสมเจียไต 

ในระยะตนกลาเริ่มตั้งตัวที่

ประมาณ 7-10 วัน

ใสปุยสูตร 46-0-0 

อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร 

อะลาคลอร (alachlor) 

500-600 ซีซี ตอนํ้า 60-80 ลิตร 

+ เบสมอร (สารเสริมประสิทธิภาพ) 

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

กวางตุงดอกเปนพืชที่ตองการนํ้ามาก

เกษตรกรควรใหนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ

ตองระวังไมใหกวางตุงดอกขาดนํ้าในระยะเจริญเติบโต

และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยใชระบบพนฝอย (Sprinkler)

เพราะจะสงผลใหชะงักการเจริญเติบโต และควรใหนํ้าและปุยอยางสมํ่าเสมอ

ในระยะเจริญเติบโตทางใบและลําตน

ที่ประมาณ 14-25 วันใสปุย

สูตร 16-16-16 บลู หรือสูตร 16-16-16 

อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร 

ในระยะเจริญเติบโตของชอดอก

ที่ประมาณ 25-30 วันใสปุย

สูตร 16-16-16 บลู หรือสูตร 16-16-16 

อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร 

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin 

benzoate)) 10-20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 80% 

WP 30-50 กรัม/20 ลิตร  

+ อโทนิค 10 ซีซี/20 ลิตร 

+ เบสมอร(สารเสริมประสิทธิภาพ)

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต(emamectin 

benzoate)) 10-20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 80% 

WP 30-50 กรัม/20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซี/20 ลิตร 

+ เบสมอร(สารเสริมประสิทธิภาพ) 

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

นูริช (แคลเซียม 10.5% โบรอน 1.5%) 

20-30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซี/20 ลิตร 

+ เบสมอร(สารเสริมประสิทธิภาพ) 

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

การใหนํ้า

การใสปุย

การใสยา

หยอดเมล็ด

0-3 วัน

ระยะการเติบโตตนกลา

7-10 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางใบและตน

14-25 วัน

ระยะเจริญเติบของชอดอก

25-30 วัน

ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต

30-35 วัน

หรือ หรือ



โรคและแมลงที่สําคัญ

โรคและแมลงที่สําคัญ

อาการจะปรากฏที่ใบลางของลําตน

โดยเริ่มแรกพบเปนจุดสีเหลืองขีด

ขนาดเล็ก ตอมาแผลจะขยายใหญขึ้น 

และแหงเปนสีนํ้าตาลออน มีลักษณะ

คอนขางกลมที่บริเวณแผลจะพบเชื้อ

ขึ้นเปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้

เมื่อรวมกัน กอใหเกิดอาการใบไหม 

คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีไทแรม

อัตรา 2-3 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม

เก็บใบลางที่แสดงอาการไปเผาทําลาย

หรือฉีดพนดวยสารเคมีแมนโคเขป 

หรือไปโปรไดโอน ในอัตรา

20-30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

เมื่อพบอาการโดยฉีดพนทุก 15 วัน เกิดจากเชื้อรา

Alternaria brassicicola

เกดิจากเช้ือรา 

Pythium sp. หรือ Phytophthora sp. 

เกดิขึน้ในแปลงปลกูกวางตุงดอกทีห่วานเมล็ด

แนนเกนิไป อับลม และตนเบยีดกนัแนน แสงแดด

สองไมถงึโคนตนหรือในแปลงมเีช้ือโรคอยูแลว

เกิดจากเชื้อรา 

Peronospora parasitica 

ตนกลาจะเกิดอาการเปนแผลชํ้า

ที่โคนตนระดับดิน เนื้อเยื่อตรงแผล

จะเนาและแหงไปอยางรวดเร็ว

ถาถูกแสงแดด ตนจะเหี่ยวตาย

ในเวลารวดเร็ว บริเวณที่เปนโรค

จะคอยๆขยายวงกวางออกไป

เปนวงกลมกวางขึ้น

 แปลงปลูกควรมีการระบายนํ้าที่ดี 

ไมควรหวานเมล็ดผักแนนเกินไป

ใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

ละลายนํ้าในอัตราความเขมขนนอยๆ

ราดลงไปบนผิวดินบนแปลง

ใหทั่วสัก 1-2 ครั้ง เชน

เทอราคลอ เบนฟอรด ซึ่งเปน

สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

ในดินโดยตรงจะไดผลยิ่งขึ้น 

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

อาการจะปรากฏเปนจุดสีขาวซีดบนใบ

ตอมาแผลขนาดใหญขึ้นแผลซีด

สีฟางขาว ยุบตัวลง แผลมีขนาด

รูปรางไมแนนอน เมื่อพลิกดูใตใบใน

ตอนเชาที่มีอากาศชื้นจะพบสวนของ

เชื้อเจริญเปนขุยสีขาวฟูขึ้นบริเวณ

ใตแผล อาการมักเริ่มแสดงที่ใบลางๆ

กอน แลวจงึลุกลามสูใบทีอ่ยูถดัขึน้มา

หากเปนรุนแรงใบจะแหงตายไป 

คลุกเมล็ดดวยสารเมทาแลคซิลใน

อัตรา 7 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม 

เก็บใบลางที่แสดงอาการของโรค

ใสถุงพลาสติก แลวนําไปเผาทําลาย 

หรือฉีดพนดวยสารเคมีซีเน็บ

หรือแคปแทน ในอัตรา 30 กรัม

ตอนํ้า 20 ลิตร เมื่อพบอาการ 

โรคเนาคอดิน (Damping off) 

โรคใบจุด (Leaf spot)

โรครานํ้าคาง (Downy mildew) 

หนอนใยผกักดักนิใบ และยอดผกั

ตัง้แตเร่ิมงอกจนถงึระยะเกบ็เกีย่ว

แหลงปลูกผกัเปนการคา มกัพบการ

ทาํลายอยูเปนประจาํ โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในแหลงปลกูผกัในเขต

ภาคกลาง หนอนใยผกัสามารถ

สรางความตานทานยาไดรวดเร็ว 

- เมื่อเก็บเกี่ยวผักจากแปลงแลวใหนําเศษผัก

  ออกจากแปลงใหหมด หากทิง้ไวจะเปนแหลง 

  ขยายพนัธุของหนอนตอไป

- ใชกับดักกาวเหนียว อัตรา 80 กับดักตอไร 

  สูงเหนอืระดับตน 10 เซนตเิมตร ตลอดฤดู

  ปลกู เพือ่กาํจดัตวัเตม็วัย

- ใชผงเมลด็สะเดาบริสุทธ์ิแชนํา้ อัตรา 700 กรัม 

  ตอนํา้ 20 ลิตร โดยการพนใหทัว่ทัง้ตนบนและ

  ลางของใบ ทกุ 5-7 วัน เมือ่เร่ิมพบหนอนระบาด

- ใช BT (บาซิลลสั ทริูงเยนซิส) อัตรา 40-80 กรัม

  ตอนํา้ 20 ลติร พนเมือ่พบหนอน 3 ตวัตอ

  ตน ในระยะกอนดอกตมู และเมือ่พบมากกวา 

  2 ตัวตอตน ในระยะดอกตูมจากการสุมทุก 

  4-7 วัน พนในเวลาเย็นหลังบาย 3 โมงเปน

  ตนไปและหยดุการใชสารกอนเกบ็เกีย่ว 1 วัน

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum 

เร่ิมอาการของโรคเปนจดุฉํา่นํา้

ตอมาจะเนาอยางรวดเร็ว

เนือ้เยือ่เปอยและ

เปนนํา้ภายในเวลา 2-3 วัน

ไมควรปลกูพชืชนดิเดยีวกนั

ซ้ําลงในดนิทีเ่คยปลกูมากอน แนะนาํให

ปลกูพชืหมนุเวียนหรือสลบัเปนพชื

ตระกลูอ่ืน หากเกดิอาการเนาจาก

แบคทเีรียใชคอปเปอรหรือคารซูกบั

มัย้ซินในการการฉดีปองกนั

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

ลกัษณะอาการทีเ่หน็ไดชัดคอื

สวนยอดและใบจะหงิกงอ เมือ่จาํนวน

เพลีย้ออนเพิม่มากขึน้ พชืจะเทีย่วใบ

ทีถ่กูทาํลายจะคอยๆมสีเีหลอืง 

เมือ่พบเพลีย้ออนเขาทาํลาย

ควรใชสารเคมกีลุมมาลาไธออน

 เชน มาลาเทน, มาลาไธออน 83% 

ในอัตรา 30-55 ซีซี ตอนํา้ 20 ลติร

พน 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกนั 7 วัน

นอกจากนีอ้าจใชในอัตรา 5 กรัม

ตอนํา้ 20 ลติร ฉดีพน 

โรคเนาเละ (Soft rot)

หนอนใยผกั (Diamondback moth) 

เพลี้ยออน (Aphid) 

แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญ


