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  ฤดูฝนเปนฤดกูาลหลักของการเพาะกลาสําหรับการปลูก

กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี และผักใบตางๆ เพราะเกษตรกร

สวนใหญทีอ่ยูบนเขา จะอาศยันํา้ฝนเปนหลักในการเพาะปลูก 

ส่ิงที่ควรระมัดระวังในฤดูฝนคือโรคตางๆที่เกิดจากเช้ือรา

และแบคทีเรีย

ในนํ้าฝนนั้นมีไนโตรเจนอยู เชนเดียวกันกับปุยที่เราใส ซึ่งไนโตรเจนคือสารที่จะชวยเสริมสราง

การเจริญเตบิโตทางใบของพชื มผีลทาํใหใบของกะหลํา่ปลหีรือผกักาดขาวปลนีัน้เจริญเตบิโต

ไดดี แตหากพืชผักไดรับมากจนเกินไปจะสงผลเสียไดเชนกัน เมื่อพืชผักไดรับไนโตรเจนมากจะ

มีผลทําใหใบกรอบและเปราะบาง เมื่อมีอะไรมากระแทก เชน นํ้าฝน จะทําใหใบแตก เช้ือราและ

โรคตางๆในดินก็จะเขามาทําลาย ทําใหผลผลิตเสียหาย

เจียไต จึงขอแนะนําเคล็ดลับ     วิธีงายๆ    เจียไต จึงขอแนะนําเคล็ดลับ     วิธีงายๆ    

สาํหรบัใครท่ีอยากนําไปปรบัใช เพือ่ท่ีจะใหผลผลติของคณุดขีึน้

33

การปลูกผักใบ

เคล็ดลับ
การปลูกผักใบ

เคล็ดลับ
การปลูกผักใบ

เคล็ดลับ

ในฤดฝูนในฤดฝูนในฤดฝูน

N

N

N

+

+
+

เวนระยะการปลูก โดยเพิ่มระยะหาง

ขึ้นอีก 5 ซม.จากเดิมจะชวยใหพืชผักมีชองวาง

ที่จะระบายความชื้นไมใหสะสมในขณะมีฝนตก 

อีกทั้งยังชวยใหลดการระบาดของโรคที่จะเขาไป

ทําลายกานใบได ยิ่งไปกวานั้นการปลูกระยะหางขึ้น 

จะทําใหผลผลิตใหญขึ้นและมีนํ้าหนักตอหัวมากขึ้น

เพื่อจะไดขนาดหัวท่ีใหญ ควรใชระยะปลูก 

40 x 40 เซนติเมตร เนนการใสปุยสูตร 16-16-16 

และใสปุยสูตร 13-13-24 ในชวงเขาหัว เพื่อจะไมทํา

ใหใบกรอบจนเกินไปและมีผลทําใหใบมีความเหนียว

เพิ่มขึ้น หอแนนขึ้น ขนสงในระยะทางไกลได

ใสปุยสูตรเสมอ เชน สูตร 15-15-15 

และไมใสปุยที่มีสัดสวนไนโตรเจนนํา 

เพราะในนํ้าฝนนั้น มีไนโตรเจนอยูแลว 

หมายเหตุ : 1. ปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 / 16-16-16

             2. ปุยที่มีไนโตรเจนนํา เชน 46-0-0 

                (ตัวเลขตัวแรกจะเปนคาของไนโตรเจน)

ระยะปลูก
เดิม

30x30 ซม.
+ 5 ซม.

40 ซม.

40 ซม.

40 ซม.

40 
ซม.

40 
ซม.
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15-22
ºC

ผักกาดขาวปลีพันธุเบาผักกาดขาวปลีพันธุเบาผักกาดขาวปลีพันธุเบา

สามารถปลูกไดทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย ปลูกได

ตลอดทั้งป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต

ที่นิยมปลูกกันมาก

นิยมปลูกในพื้นที่ที่มี

อากาศเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

พื้นที่ภาคเหนือ เชน เชียงใหม 

เพชรบูรณ และตาก 

ประเทศไทยสามารถปลูกได

ตลอดทั้งป 

ทนรอนไดดี สามารถหอหัว 

และปรับตัวไดดี แมปลูกใน

พื้นที่ที่มีอากาศรอน อุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ไดผลผลิตดทีีสุ่ดชวงฤดหูนาว 

อุณหภมูทิีเ่หมาะสมสําหรับ

การเจริญเตบิโตและหอหวั อยูที่

ประมาณ 15-22 องศาเซลเซียส  

ผกักาดขาวปล ีสายพนัธุ

ท่ีปลกูในประเทศไทยแบงออกเปน

25 ºC

ผักกาดขาวปลีพันธุหนักผักกาดขาวปลีพันธุหนักผักกาดขาวปลีพันธุหนัก

ผักกาดขาวปลี
ทําความรูจัก

แตละชนิด
ผักกาดขาวปลี

ทําความรูจัก

แตละชนิด
ผักกาดขาวปลี

ทําความรูจัก

แตละชนิด

แนะนําการปลูกดวยวิธีเพาะกลา

เมื่อตนกลาอายุประมาณ 20-25 วัน

แลวจึงยายปลูก

เนนทนขนสงระยะไกล เก็บรักษาไดนาน 

ผลผลิตจะมีขนาดใหญและนํ้าหนัก

ดีกวาขาวปลีพันธุเบา

เก็บผลผลิต 40-45 วัน

หลังยายกลา

หลัง
ยายกลา

ยาย
ปลูก

แนะนําการปลูกดวยวิธีการหยอดเมล็ด 

โดย 1 หลุม หยอดประมาณ 1-3 เมล็ด

และถอนแยกที่อายุ 7-10 วัน

หรือมีใบจริง 2 ใบ

 เนนเก็บเกี่ยวไว ขายไดเร็ว

ทนขนสงในระยะใกล

เก็บผลผลิตไดเร็ว

กวาพันธุหนัก เพียง

40-45 วันหลังหยอดเมล็ด

หลัง
หยอด
เมล็ด 

40-45 วัน 1 หลุม ~ 1-3 เมล็ด

40-45 วัน
อายุ~ 20-25 วัน

    2 กลุม 



ผักกาดขาวปลี ไซโคลน 388ผักกาดขาวปลี ไซโคลน 388ผักกาดขาวปลี ไซโคลน 388 ผักกาดขาวปลี บิ๊กบูม 389ผักกาดขาวปลี บิ๊กบูม 389ผักกาดขาวปลี บิ๊กบูม 389

ผกักาดขาวปลีสายพนัธุพรีเมีย่มของเจียไต หอหัวแนน ใหนํา้หนกัตอหัวด ีใบหนา 

สีเขยีวเขม กาบใบหนาใหญ ทนเนาไส ทนขนสง เหมาะสําหรับปลูกในชวงฤดฝูน 

เน่ืองจากมกีารระบาดของโรคคอนขางเยอะ โดยเฉพาะอยางยิง่โรคเนาเละ (Soft rot) 

ซึง่ไซโคลน 388 สามารถทนโรคเนาเละไดด ี

หอหัวแนน น้ําหนักด ีทนเนาไส 

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา 

45-50

ผลผลิตตอไร

ตัน

9-11

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอหัว

กิโลกรัม

1.3-1.5

ผกักาดขาวปลีสายพนัธุทีเ่ปนท่ีตองการของตลาด ทรงสวย ขนาดกําลังพอด ี

ทนโรคไดด ีตนแขง็แรง เขาหวัไว หอหัวแนน ปลูกไดทุกพืน้ที ่ทนขนสง 

เกบ็เกีย่วผลผลิตไดเร็ว เหมาะสําหรับปลูกในชวงฤดหูนาวหรือในพืน้ท่ีทีมี่การระบาด

ของโรคไมมากนัก สามารถปรับตวัไดดใีนสภาพอากาศประเทศไทย

หอหัวเรว็ ทรงสวย น้ําหนักดี

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา 

40-45

ผลผลิตตอไร

ตัน

8-10

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอหัว

กิโลกรัม

1.0-1.3

*ราคารับซื้อเฉลี่ยตอกิโลกรัมของขาวปลีพันธุหนัก 5 บาท (ตํ่าสุด 2 บาทและสูงสุด 8 บาท)

ทนโรค 

ผลผลิตสูง

ทนโรค 

ผลผลิตสูง

เก็บเกี่ยวไว

เปนที่ตองการ

ของตลาด

เก็บเกี่ยวไว

เปนที่ตองการ

ของตลาด



หัวทรงสูง กาบใบใหญ ทนโรค นํ้าหนักดี โตเร็ว สีใบเขม

เหมาะสําหรับเก็บแชร (เก็บตอนทีผ่กักาดขาวปลียงัหอหลวมๆ 

หรือเพ่ิงเร่ิมเขาหัว ทีอ่ายปุระมาณ 28-32 วันหลังหยอดเมล็ด) 

พื้นที่เพาะปลูก : เหมาะสําหรับปลูกพื้นราบ ปลูกไดทั่วประเทศ

น้ําหนักดี โตเรว็ สใีบเขม

ผักกาดขาวปลี ฮาโลวีนผักกาดขาวปลี ฮาโลวีนผักกาดขาวปลี ฮาโลวีน

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังหยอดเมล็ด

40-45

ผลผลิตตอไร

ตัน

3-4

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอหัว

กรัม

700 เหมาะสําหรับเหมาะสําหรับ

เก็บแชร

โตเร็ว

เก็บแชร

โตเร็ว

* ราคารับซื้อเฉลี่ยตอกิโลกรัมของขาวปลีพันธุเบา 7 บาท (ตํ่าสุด 4 บาทและสูงสุด 10 บาท)

ผักกาดขาวปลีพันธุเบา มีอัตราความงอกสูง ปลูกงาย แข็งแรง โตไว 

หอหัวดี สีเขียวสวย ทนตอสภาพแวดลอม ทนรอน ปลูกไดทุกฤดู 

ผลผลิตมีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดตองการ

พื้นที่เพาะปลูก : เหมาะสําหรับปลูกพื้นราบ ปลูกไดทั่วประเทศ

หอหัวดี สเีขยีวสวย

เปนท่ีตองการของตลาด

ผักกาดขาวปลี ดีนารผักกาดขาวปลี ดีนารผักกาดขาวปลี ดีนาร

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังหยอดเมล็ด

40-45

ผลผลิตตอไร

ตัน

3-4

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอหัว

กรัม

700 ผลผลิตสูง

เขาหัวไว
ผลผลิตสูง

เขาหัวไว



วิธีการปลูกผักกาดขาวปลีเจียไต

การเตรียมดิน1

การเตรียมแปลง2

วิธีการปลูก

การเตรียมดนิและการจดัการแปลงทีด่นีัน้เปนจดุเร่ิมตน

ของการปลกูพชืทีเ่กษตรกรควรใหความสาํคญัเพราะมี

ผลตอการเจริญเตบิโตของพชื ผกักาดขาวปลสีามารถ

ปลูกไดในทุกสภาพดินที่ระบายนํ้าไดดี ในขั้นแรกควรไถ

ตากดินใหแหงประมาณ 7-15 วัน เพื่อกําจัดเช้ือโรค

และแมลงศัตรูพืชที่อยูในดิน พรวนดินใหละเอียด ควร

รองพื้นดวยปุยคอกเพื่อปรับโครงสรางและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

การปลูกผักกาดขาวปลีมีวิธีการปลูกดวยกันอยู 

2 วิธ ีโดยจะเลอืกใชวิธไีหนกไ็ดขึน้อยูกบัความสะดวก

และความเหมาะสม

• ปลูกแบบยกรอง โดยใหขนาดแปลงกวางประมาณ 1.2 เมตร

ระยะหางระหวางตน 25x25 เซนติเมตร 

ความยาวจะขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ และเวน

ชองทางเดินไวประมาณ 30 เซนติเมตร

ขอดี ระบายนํ้าไดดี ดูแลรักษาและจัดการไดงาย หลังจากเตรียมแปลงเสร็จแลว เตรียม

หยอดเมล็ด ผักกาดขาวปลีพันธุเบาจะไมเพาะกลา แตจะใชวิธีหยอดเมล็ด 1 หลุม หยอด 

1-3 เมล็ด และถอนแยก หลังจากงอกที่ 7-10 วันหรือมีใบจริง 2 ใบ

ผักกาดขาวปลีพันธุเบา

ระยะหางระหวางตน 25 ซม. ระยะหางระหวางตน 25 ซม.

ชองทางเดิน

30 ซม.

ความกวางบนรอง

1.20 เมตร

ความกวางบนรอง

1.20 เมตร

ทรงตนด ีสีใบเขม ทนโรค เขาหวัไว ผลผลิตสูง

เหมาะสําหรับเกบ็แชร (เกบ็ตอนทีผ่กักาดขาวปลียงัหอหลวมๆ 

หรือเพ่ิงเร่ิมเขาหัว ทีอ่ายปุระมาณ 28-32 วันหลังหยอดเมล็ด) 

พื้นที่เพาะปลูก : เหมาะสําหรับปลูกพืน้ราบ ปลูกไดทัว่ประเทศ

ทรงสวย สใีบเขม ทนโรค

ผักกาดขาวปลี พอสซผักกาดขาวปลี พอสซผักกาดขาวปลี พอสซ

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังหยอดเมล็ด

40-45

ผลผลิตตอไร

ตัน

3-4

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอหัว

กรัม

700
ผลผลิตสูงผลผลิตสูง

เขาหัวไวเขาหัวไว



การเพาะกลา3

โดยใหขนาดแปลงกวางประมาณ 1.8-2.0 เมตร 

 

(เฉพาะผักกาดขาวปลีพันธุหนัก)

ผักกาดขาวปลีพันธุหนัก

ระยะหางระหวางตน 35 ซม. ระยะหางระหวางตน 35 ซม.

ชองทางเดิน

50 ซม.

ความกวางบนรอง

1.8-2.0 เมตร

ความกวางบนรอง

1.8-2.0 เมตร

ระยะหางระหวางตน 35x35 เซนติเมตร ความยาว

จะขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ และเวนชองทางเดินไว

ประมาณ 50 เซนติเมตร 

ขอดี ระบายนํ้าไดดี ดูแลรักษาและจัดการไดงาย

ขอดี ประหยัดตนทุน โดยมากจะเปนพื้นที่บนเขา

ลาดชันที่ไมสามารถยกรองได ทั้งนี้ระยะหาง

ระหวางตนยังคงเทาเดิมคือ 35x35 เซนติเมตร

เพาะกลาลงในถาดเพาะตามขนาดตางๆ เชน 

104,105, 200 หลุม (ขนาดของถาดจะเลือก

ใชขนาดกี่หลุม ขึ้นอยูกับความสะดวก)

1

2

3

เมล็ด 1 กรัม มีจํานวน 200-250 เมล็ด โดย 

1 ไร จะใชตนกลาประมาณ 11,000-12,000 ตน

จากนั้นยายลงแปลงปลูกเมื่อตนกลา

มีอายุ 20-25 วันหลังเพาะลงในถาดเพาะ

จำนวน
200-250 

เมล็ด
1
กรัม

=

1 ไร ใชตนกลา
11,000 ถึง 12,000 ตน

การเก็บเกี่ยว5
ควรเก็บเกี่ยวในชวงอายุที่เหมาะสมของแตละสายพันธุ หรือชวงที่หอหัวแนน

หากเก็บเกี่ยวชา อาจจะทําใหเกิดโรคเนาลม ผลผลิตเสียหายไมสามารถเก็บเกี่ยวได

หากเก็บเกี่ยวกอนถึงอายุ หัวจะยังหอไมแนน ทําใหผลผลิตตํ่าและไมทนขนสง

การใหนํ้า4
ผักกาดขาวปลีเปนพืชรากตื้นจึงตองใหหนาดินชุมอยูเสมอ ใหนํ้าวันละ 1-2 คร้ัง โดยเฉพาะ

หลังการยายกลาตองใหนํ้าถี่กวาทุกระยะจนกวาใบจะแผคลุมหนาดินหมด เวลาการใหนํ้าที่เหมาะ

สมควรเปนเวลาเชาหรือบายไมเกิน 15.00 น. เพื่อไมใหตนและใบเปยกช้ืนเกินไปซ่ึงเปนสาเหตุ

ของโรคเนาในผักกาดขาวปลี ผักกาดขาวปลีมีความตองการนํ้าอยางสมํ่าเสมอตลอด ชวง

การเพาะปลูก ถาขาดนํ้าจะทําใหหอหัวชา ระยะ 4 สัปดาหสุดทายกอนการเก็บเกี่ยวจะเปนระยะที่

ตองการนํ้าในปริมาณที่มาก และทายที่สุดเมื่อหอหัวเต็มที่แลว ควรลดปริมาณการใหนํ้าให

นอยลงเพื่อปองกันไมใหผักกาดขาวปลีแตก 

ในชวงฤดูฝนเกษตกรจะอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ดังนั้นจึงจะไมไดติดตั้ง sprinkler แตในชวงฤดู

หนาวหรือฤดูแลงเกษตกรมักนิยมใหนํ้าแบบ sprinkler ระยะหางระหวาง sprinkler อยูที่

ประมาณ 4 เมตร เพื่อใหผักกาดขาวปลีไดรับนํ้าที่ทั่วถึงและเพียงพอ และในสวนของ

ผักกาดขาวปลีพันธุเบาที่ปลูกกันที่พื้นราบ โดยมากจะใหนํ้าแบบ sprinkler ทั้งหมด

1

2

3

วิธีการปลูกผักกาดขาวปลีเจียไตวิธีการปลูกผักกาดขาวปลีเจียไต

หากเปนฤดูฝน อาจเพิ่มระยะหาง

อีก 5 เซนติเมตร เพื่อใหการระบายนํ้า

ในแปลงดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคและยังชวยใหผลผลิต

มีขนาดใหญขึ้น นํ้าหนักตอหัวเพิ่มขึ้น

เคล็ดลับการปลูกเคล็ดลับการปลูก

• ปลูกแบบยกรอง

• ปลูกแบบไมยกรอง 

การใหนํ้าแบบ
Sprinkler
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ระยะกลา

1-7 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางตน

10-15 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางใบ

17-19 วัน

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

40-45 วัน

ระยะการหอปลี

25-35 วัน

ชวงเตรียมแปลง 

 ใสปุยรองพืน้ตรากระตาย 

สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

ในอัตรา 5-10 กโิลกรัมตอไร 

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 5 กรัม

+ พาบินส (ไพราโคลสโตรบิน) 10 ซีซี

+ สปดบูม (อะมิโนซีวีด) 30 ซีซี

+ เบสมอร (สารเสริมประสิทธิภาพ) 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร 

พาบินส (ไพราโคลสโตรบิน) 10 ซีซี

 + นูริช (แคลเซียม 10.5% 

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี

+ สปดบูม (อะมิโนซีวีด) 30 ซีซี

+ เบสมอร (สารเสริมประสิทธิภาพ) 

5 ซีซี อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

การเพาะปลูกผักกาดขาวปลีพันธุเบา

เนื่องจากผักกาดขาวปลีมีระบบรากตื้น   เมื่อขาดนํ้าจะชะงักการเจริญเติบโต 

                                 ผักกาดขาวปลีตองการความชื้นที่พอเหมาะ   เวลาการใหนํ้าที่เหมาะสมควรเปนชวงเวลาเชาหรือบายไมเกิน 15.00 น. 

               เพื่อไมใหตนและใบเปยกชื้นเกินไป   ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเนาในผักกาดขาวปลี  

ใสปุยตรากระตาย สูตร 46-0-0  

อัตรา 10-15 กโิลกรัม/ไร  

เพือ่กระตุนการเจริญเตบิโต

ใสปุยตรากระตาย สูตร 46-0-0 

อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร

เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ใหกับใบและลําตน

ใสปุยบํารุง 2 สูตร คือ ปุยตรากระตาย สูตร 16-16-16 บลู

อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ผสมกับปุยตรากระตาย สูตร 13-13-24 

อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร เพื่อชวยใหผักขยายกาบใบใหญ ซึ่งผลลัพธ

การใสปุยในชวงที ่3 ชวยใหผกักาดขาวปลีหอแนนและไดนํา้หนกัเพิม่ขึน้

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต) 

10 ซีซี + เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 

80% WP 30-50 กรัม

+ นูริช (แคลเซียม 10.5%

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 ซีซี

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพโิคไล 

+ ฟอสอีทลิ - อะลูมเินยีม) 

20 กรัม + นริูช

 (แคลเซียม10.5% + โบรอน 1.5%) 

20-30 ซีซี + เบสมอร 

(สารเสริมประสทิธภิาพ) 5 ซีซี 

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 ซีซี

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพโิคไล 

+ ฟอสอีทลิ - อะลูมเินยีม) 

20 กรัม + นริูช

(แคลเซียม 10.5% + โบรอน 1.5%) 

20-30 ซีซี + เบสมอร

(สารเสริมประสทิธภิาพ) 5 ซีซี 

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

หรือ ผสมกบั
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กอนยายกลา

1 วันกอนยายกลา

หลังยายกลา 

7-10 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางตน

10-15 วัน

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

40-45 วัน

ระยะการหอปลี

25-30 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางตน

 15-20 วัน

ระยะการหอปลี

30-35 วัน

ระยะการหอปลี

35-40 วัน

ชวงเตรียมแปลง ใสปุย

รองพื้น ตรากระตาย

สูตร 15-15-15 หรือ 

16-16-16 ในอัตรา 

5-10 กิโลกรัมตอไร 

ในระยะตนกลาเริ่มตั้งตัว 

ใสปุยตรากระตายสูตร 

46-0-0 ในอัตรา 

10-15 กิโลกรัมตอไร 

ใสปุยตรากระตาย สูตร 

16-16-16 บลู อัตรา

20-25 กิโลกรัม/ไร 

เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ใหกับใบและลําตน

ใสปุยบํารุง 2 สูตรคือ

ปุยตรากระตาย สูตร 16-16-16 บลู 

อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ผสมกับ

ปุยตรากระตาย สูตร 13-13-24

อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เพื่อชวยให

ผักขยายกาบใบใหญ ซึ่งผลลัพธการใส

ปุยในชวงที่ 3 ชวยใหผักกาดขาวปลี

หอแนนและไดนํ้าหนักเพิ่มขึ้น

การเพาะปลูกผักกาดขาวปลีพันธุหนัก

อะลาคลอร (Alachlor) 48%  

ใชอัตรา 500-600 มลิลิลิตร 

ตอนํา้ 60-80 ลติร 

+ เบสมอร

(สารเสริมประสทิธภิาพ)

5 ซีซีตอนํา้ 20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตนิเบนโซเอต)

10 ซีซี + เทนเอ็ม (แมนโคเซบ)

80% WP 30-50 กรัม

 + นริูช (แคลเซียม 10.5%

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตนิเบนโซเอต) 

10 ซีซี + เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 

80% WP 30-50 กรัม 

+ นริูช (แคลเซียม 10.5% +

 โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี 

 + เบสมอร (สารเสริม

ประสิทธภิาพ) 5 ซีซี

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 ซีซี

 + โปรไฟเลอร (ฟลูโอพโิคไล + 

ฟอสอีทลิ - อะลูมเินยีม) 20 กรัม 

+ นริูช (แคลเซียม 10.5% +

 โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี 

+ เบสมอร  (สารเสริม

ประสิทธภิาพ) 5 ซีซี 

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 ซีซี + โปรไฟเลอร 

(ฟลโูอพโิคไล + ฟอสอีทลิ - อะลูมเินยีม) 

20 กรัม + นริูช (แคลเซียม 10.5% 

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี + เบสมอร 

(สารเสริมประสิทธภิาพ) 

5 ซีซี อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 

5 กรัม + พาบนิส 

(ไพราโคลสโตรบนิ) 10 ซีซี

+ สปดบมู (อะมโินซีวีด) 

30 ซีซี +  เบสมอร 

(สารเสริมประสิทธิภาพ) 5 ซีซี

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ)

5 กรัม + พาบนิส 

(ไพราโคลสโตรบนิ) 10 ซีซี

+ สปดบมู (อะมโินซีวีด) 

30 ซีซี +  เบสมอร  

(สารเสริมประสิทธภิาพ) 5 ซีซี 

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

พาบนิส (ไพราโคลสโตรบนิ) 

10 ซีซี + นริูช (แคลเซียม 10.5% 

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี

+ สปดบมู (อะมโินซีวีด) 

30 ซีซี +  เบสมอร

 (สารเสริมประสทิธภิาพ) 5 ซีซี 

อัตราตอนํา้ 20 ลิตร

 เนื่องจากผักกาดขาวปลีมีระบบรากตื้น   เมื่อขาดนํ้าจะชะงักการเจริญเติบโต 

                                  ผักกาดขาวปลีตองการความชื้นที่พอเหมาะ   เวลาการใหนํ้าที่เหมาะสมควรเปนชวงเวลาเชาหรือบายไมเกิน 15.00 น. 

                 เพื่อไมใหตนและใบเปยกชื้นเกินไป   ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเนาในผักกาดขาวปลี  

หรือ ผสมกบั



ตนทุน
ผักกาดขาวปลีพันธุเบา

(ดีนาร / พอสซ / ฮาโลวีน)

ผักกาดขาวปลีพันธุหนัก

(ไซโคลน 388 / บิ๊กบูม 389)

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคาเฉลี่ยทั้งป (บาท/กิโลกรัม) 

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไร หลังหักตนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

3,700

7

25,900

14,625

450

* คาํนวณราคาจากผลผลติโดยใชราคาเฉล่ียทัง้ป 

  ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามราคาผลสดในชวงเวลานััน้ๆ

คาเตรียมแปลง (บาท) 

(ไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน, ไถยกรอง) 

คาเมล็ดพันธุ (บาท) 

คาวัสดเุพาะกลา (บาท)

(พีทมอส, ถาดเพาะ) 

คาปุย (บาท) 

คายา (บาท) 

คาทอนํ้า (บาท)

แรงงาน (บาท) 

อื่นๆ เชน คานํ้ามัน (บาท) 

รวมตนทุน (บาท) 

 

375

1,050

-

1,900

6,000

450

1,500

-

11,275

8,000

5

32,000-40,000

14,740-22,740

50

1,500

400

1,860

1,900

8,000

600

1,200

1,800

17,260

ตารางผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับ

คาเฉลี่ยในการปลูกผักกาดขาวปลี 1 ไรแบบ Open field

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร

ตนทุนและผลตอบแทน
โรคและแมลงที่สําคัญ

ราแพรกระจายไปกับลม นํ้าฝนหรือนํ้าที่ใชใน

การเพาะปลูก อาการของโรค พบไดทั่วไป เชื้อรา

อยูขามฤดูปลูกโดยสรางสปอรผนังหนา ซึ่งติด

อยูตามเศษซากพืช วัชพืชหรืออาศัยกับตนที่

งอกเองนอกฤดู และสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุได 

อุณหภูมิตํ่า ความชื้นสูง

ระบาดไดทุกฤดู 

แตพบมากที่สุดในฤดูฝน

เลือกใชเมล็ดพันธุที่สะอาดปราศจากเชื้อ

ปะปนอยู หากไมแนใจใหทําลายเชื้อดังกลาว

โดยนาํไปจุมแชในนํา้อุน 49-50 องศาเซลเซียส

นาน 20-25 นาท ีไมปลกูพชืชนดิเดยีวกนัซ้ํา

ในพืน้ทีท่ีเ่คยมปีระวัตกิารเกดิโรค โดยใชเวลา

หมนุเวียน 3-4 ป ควรปลูกพชืในระยะหาง

ที่เหมาะสม ไมปลูกเบียดแนนกันจนเกินไป

หลังการเก็บเกี่ยว เก็บเศษซากพืช

ที่ตกลงในดินไปทําลายใหหมด พนสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกๆ 3-5 วัน เชน 

แมนโคเซบโพรพิเน็บ อีทาบ็อกแซม

ไดเมโทมอรฟ คลอโรทาโลนิล

และฟอสฟอรัสแอซิด

เนือ่งจากเชือ้โรคนีส้ามารถอาศยัอยู

กบัเมลด็และตดิตอทางเมล็ดได จงึตองแช

นํา้อุน 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาท ี

งดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกผักกาดขาวปลี

ลงในพื้นที่ที่มีประวัติเปนโรคมากอน

อยางนอย 3-4 ป กําจัดทําลายวัชพืช

พวกผักตางๆ อยาใหมีอยูในไร

หรือแปลงปลูก พนดวย

สารจําพวกคอปเปอร เพื่อปองกัน

การแพรกระจายของโรค

ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไมเคยมีการระบาด

ของโรคนี้มากอน และมีการระบายนํ้าที่ดี

กอนปลูกพืชควรไถพรวนดินใหลึกมากกวา 

20 เซนติเมตรจากผิวดิน และตากดินไว

นานกวา 2 สัปดาห จะชวยลดปริมาณเชื้อ

สาเหตุโรคในดินลงไดมาก ควรหลีกเลี่ยงการ

ใหนํ้าแบบพนฝอย เนื่องจากจะทําใหเชื้อ

สาเหตุโรคกระจายไปสูตนขางเคียงได 

ควรดแูลไมใหพชืขาดธาตแุคลเซียม และโบรอน

เพราะจะทําใหพืชเกิดแผลจากอาการปลาย

ใบไหมและไสกลวง ทําใหเช้ือสาเหตุโรค

เขาทําลายไดงาย

ใบจะเปนจุดสีดําอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ

ดานใตใบมีราสีขาวอมเทาออน

คลายผงแปงขึ้นเปนกลุมกระจายทั่วไป

ใบที่อยูตอนลางเกิดอาการกอน แลวลุกลาม

ไปยังใบที่สูงกวา ถาอาการรุนแรง

ใบจะมีลักษณะเหลืองแหงและรวง

ในเวลาที่อากาศแหงจะไมพบผงแปง 

เชื้อเขาทําลายพืชไดทุกระยะการเจริญเติบโต 

พบโรคระบาดทั่วไปตามแหลงที่มีการปลูกผัก

โดยเฉพาะในฤดูฝนหรือฤดูที่มีความชื้นสูง

อาจเปนรุนแรงทําความเสียหายไดถึง 50%

เกษตรกรบางแหงรูจักกันดีในนามของ

โรคใบทอง เรียกตามลักษณะอาการที่พืช

แสดงออกเมื่อเปนมากจะเห็นพืชทั้งแปลง

มีใบแหงเปนสีนํ้าตาลหรือเหลืองคลายสีทอง

โดยอาการจะเริ่มเหลืองและแหงตาย

บริเวณขอบใบขึ้นกอน แลวคอยลามลึกเขา

มาในเนื้อใบตามแนวเสนใบที่อยูระดับเดียวกัน

จนจรดแกนกลางของใบ ทําใหเกิดอาการเหลือง

หรือแหงเปนสีนํ้าตาลรูปตัววี (V-shaped) ขึ้น

ซึ่งเปนลักษณะอาการพิเศษเฉพาะของโรคนี้

โรคนี้พบไดเกือบทุกระยะการเจริญเติบโต

แตพบมากในระยะที่ผักกาดขาวปลีหอหัว 

ฝนตก มีความชื้นสูง ฤดูฝนจะเจอบอย 

เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียที่อยูในดิน แบคทีเรีย

สามารถเขาทําลาย ไดทุกสวนของพืช

ทั้งในสภาพไร และในโรงเก็บ

โรคประจาํของพชืตระกลูกะหลํา่ปล ีผกักาดขาวปลี

โดยในระยะแรกพบเปนจดุหรือบริเวณมลัีกษณะ

ฉํา่นํา้คลายรอยช้ํา ตอมาแผลจะขยายลุกลาม

ออกไป ทาํใหเกดิการเนาเละเปนเมอืกเยิม้ มกีล่ิน

เหมน็จดั เมือ่อาการรุนแรงจะทาํใหผกักาดขาวปลี

เนาเละทัง้หวัและหกัพบัลง ไมสามารถเกบ็เกีย่วได

โรครานํ้าคาง (Downy Mildew)

โรคใบไหม (Black Rot)

โรคเนาเละ (Soft Rot)

ลกัษณะอาการ
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