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พืชตระกูลกะหล่ํา
ผักกาดกวางตุง
ชื่อวิทยาศาสตร Brassica campestris var. chinensis
ชื่อสามัญ Pakchoi , Chinese mustard ,Chinese Cabbage
วงศ (Family) : Cruciferaceae
ถิ่นกําเนิดและการกระจายตัว
ถิ่นกําเนิด ผักกาดกวางตุงมีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซีย ปลูกมากที่มณฑลกวางตุง ประเทศจีน และใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวียตนาม อยูใ นเขต รอนชืน้ ( wet tropice ) ชอบอากาศรอนชื้น หรือกึ่งรอนกึง่ หนาว ละติจูด ระหวางเสนรุง
45 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต
การกระจายตัวและการปรับตัว ผักกาดกวางตุง ปลูกไดทุกฤดูและทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย สามารถ
ปรับตัวเขากับอุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 30 องศาเซลเซียสไดดี แตมีความออนแอตอความเย็นจัด เปนพืชที่ชอบดินที่มนี ้ํา
เพียงพอ เจริญเติบโตไดดีในที่ๆมีการระบายน้ําดี จะเกิดอาการเหีย่ วถาขาดน้ําเกิน รอยละ 25 ของปริมาณน้ํา
ทั้งหมดที่มีอยูใ นตน ชอบดินมีความชื้นสูงเพียงพอและสม่ําเสมอ แปลงปลูกตองมีแสงแดดเต็มทีต่ ลอดวัน
ทนทานความเค็มปานกลาง และ ทนทานดินเปนกรดไดนอย ผักกาดกวางตุงเปนพืชอายุปเดียว (annual ) ปลูกงาย
เจริญเติบโตเร็ว อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 35-45 วัน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ราก รากผักกาดกวางตุงเปนระบบรากแกว อยูใ นระดับตื้น สวนทีใ่ หญสุดของรากแกว ประมาณ
1.20 เซนติเมตร มีรากแขนงแตกออกจากรากแกวมาก โดยรากแขนงแผอยูตามบริเวณผิวดิน รากแกวอาจมี
ขนาดใหญขึ้นถามีดินที่อุดมสมบูรณ
ลําตน ลําตนตั้งตรง มีสีเขียว ขนาดโตเต็มที่ใชรับประทานได มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.4 1.8 เซนติเมตร สูงประมาณ 43 – 54 เซนติเมตร กอนออกดอกลําตนจะสั้น มีขอถี่มากจนดูเปนกระจุกที่โคน
ตน เมื่อออกดอกแลวในระยะติดฝกตนจะสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยสูงประมาณ 85 -144 เซนติเมตร
ใบ ใบเลี้ยงมี 2 ใบ มีสีเขียว ปลายใบตรงกลางจะเวาเขา สวนใบจริงจะแตกเปนกระจุกที่บริเวณโคน
ตน เปนใบเดีย่ ว ใบเรียบไมหอหัว สีเขียว ใบออนมีสีเขียวออน ขอบใบเปนรอยฟนเลื่อยเล็กมาก ใบแกผิวใบ
เรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ไมมีขน ขอบใบเรียบหรืออาจมีรอยเวาตื้นๆ ขนาดเล็ก โคนใบหยัก
เปนคลื่นเล็กนอย ปลายใบมน กานใบที่ติดกับลําตนมีสีเขียวออนเปนรองและเรียวกลมขึ้นไปหาแผนใบ กาน
ใบหนาและมีสีขาวอมเขียว สําหรับใบที่ชอดอกจะมีกานใบยาว 2 - 3 เซนติเมตรรูปใบเรียวแหลมไปทางฐาน
ใบและปลายใบ ขอบใบเรียบ
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ดอกและการออกดอก ชอดอกและดอกผักกาดกวางตุงจะออกดอกเมือ่ อายุประมาณ 55-75 วัน ชอดอก
ยาว 50-90 เซนติเมตร ดอกตูมรวมกลุมอยูบนยอดชอดอก ดอกบานจากดานลางไปหาดานบน ดอกที่บานแลวมี
กานดอกยาวกวาดอกตูม
การผสมเกสร ดอกเปนแบบสมบูรณเพศ ขนาดดอก 1.0 -1.5 เซนติเมตร กลีบชั้นนอกสีเขียวออน
4 อัน ขนาดเล็ก กลีบกวาง 0.1- 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.7 - 0.8 เซนติเมตร กลีบชั้นในสีเหลืองสด 4 อัน
แยกเปนกลีบๆ ขนาดกลีบกวาง 0.5 - 0.6 เซนติเมตรยาว 1.1 - 1.2 เซนติเมตร มีเกสรตัวผู 6 อัน อับเกสร
สีเหลืองแก กานชูเกสรสีเหลือง รังไขยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร ซึ่งอยูเหนือกลีบดอกและเกสรตัวผู กานเกสร
ตัวเมียสีเขียว ยาว 0.2 - 0.25 เซนติเมตร ยอดเกสรตัวเมียเปนตุมสีเหลืองออน ดอกบานในตอนเชาประมาณ
เวลา 08.00 น.
ผลและการติดผล ผลมีลักษณะเปนฝกรูปรางเรียวยาว แบงเปน 2 สวน คือสวนปลายไมมีเมล็ด ยาว
ประมาณ 0.9 -1.5 เซนติเมตร และสวนที่มเี มล็ดยาวประมาณ 3.0 - 4.1 เซนติเมตร กวาง 0.3 - 0.5 เซนติเมตร
กานผลยาว 1.3 - 2.5 เซนติเมตร ผลตั้งขึ้น เมื่อผลแกจะแตกตามยาวจากโคนไปหาปลายผลออนมีสีเขียว ผลแก
มีสีน้ําตาล
เมล็ด เมล็ดคอนขางกลม มีทั้งสีน้ําตาลและสีน้ําตาลเขมเกือบดํา ผิวเมล็ดมีลายแบบรางแห เห็นไม
คอยชัด น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.5 กรัม
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ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (Crop requirement) ของผักกาดกวางตุง
รายการ
1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

20-25 องศาเซลเซียส

1.2 ความชื้นสัมพัทธ
1.3 ความยาวชวงแสง

60-80 %
10 ชั่วโมงตอวัน

1.4 ฝน

ปริมาณน้ําฝน มากกวา 2,000 มิลลิเมตร/ป

2. สภาพพืน้ ที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล

ควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน 800 เมตร

-

มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 5-20 %

-

2.2 ความลาดเอียงของพื้นที่
3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความลึกของหนาดิน

ความเหมาะสม

ดินรวนปนทรายมีการระบายน้ําดี
หนาดินลึก 18-24 นิ้ว ระดับน้ําใตดนิ ลึก 1.00 เมตร

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม
- ผักกาดกวางตุงสามารถปรับตัวใหทนความหนาวเย็นไดที่
อุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซียส
- ความชื้นในอากาศต่ําทําใหการเจริญเติบโตชา
- ผักกาดกวางตุงเจริญเติบโตไดดีตองไดรบั แสงแดดเต็มที่
ตลอดวัน
-

- ดินรวนอุมน้ําไดดี มีความอุดมสมบูรณสูง
- ระดับน้าํ ใตดนิ ลึกมากกวา 1.00 เมตร ทําใหมีความชืน้ เพียงพอ
เหมาะแกการเจริญเติบโต
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รายการ
3.3 ความเปนกรด-เปนดางของดิน

ความเหมาะสม
pH 6.0- 6.5

3.4 อุณหภูมิดนิ

25- 33 องศาเซลเซียส

3.5 ความเค็มของดิน (คา EC)

6,399-2,600 พีพีเอ็ม หรือ
EC x 103 = 9.9 – 4

3.6 ปริมาณอินทรียวัตถุ

2.6 - 3.5 %

3.7 ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน
(ปริมาณธาตุอาหารหลัก %)

ไนโตรเจน = 2.80 - 3.00
ฟอสฟอรัส = 0.17- 0.29
โปแตสเซี่ยม = 1.80 - 2.30

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม
- ทนทานดินเปนกรดปานกลาง ถาpH สูงหรือต่ําเกินไป พืชไม
สามารถใชประโยชนจากธาตุอาหารพืชในดินได

- ผักกาดกวางตุง ทนทานความเค็มปานกลาง ถาความเค็มสูง
หรือต่ําเกินไป ผักกาดกวางตุง จะชะงักการเจริญเติบโต
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รายการ

ความเหมาะสม

4. สภาพน้าํ
4.1 คุณภาพน้ํา/ความเปนกรด-เปนดาง/คา EC คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา ระหวาง 6.0 -7.0

4.2 อุณหภูมนิ ้ํา

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม
- เปนน้ําจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการ
ปนเปอนจุลินทรีย สารเคมีและโลหะหนัก

24-28 องศาเซลเซียส

4.3 ปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวงระยะ
ของพืช
- ปริมาณน้ําทีต่ องการตอตนตอวัน
ใชน้ํา 300-500 ลูกบาศกเมตร/ไร/ฤดูปลูก (300-450
คิว/ตอไร/ฤดูปลูก)
- ปริมาณน้ําทีต่ องการตอไรตอป

- ผักกาดกวางตุง ตองการน้ํามาก และมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว ตองมีน้ําเพียงพอสําหรับใชตลอดฤดูปลูก ตองใหน้ํา
อยางนอย วันละ 1 ครั้ง อยาใหผักกาดกวางตุงขาดน้ําในระยะ
การเจริญเติบโต จะเกิดอาการเหี่ยวถาขาดน้ําเกินรอยละ 25
ของปริมาณน้าํ ทั้งหมดที่มีในลําตน

การจัดการการผลิต พืชตระกูลกะหล่ํา
ผักกาดกวางตุง
1. พันธุ
พันธุผักกาดกวางตุงที่นยิ มปลูกคือพันธุดอกและพันธุใบ แตที่นิยมบริโภคกันมากคือ ผักกาดกวางตุง
พันธุใบ สําหรับผักกวางตุงพันธุดอก เปนพันธุออกดอกเร็ว อายุเก็บเกีย่ ว 30-40 วัน เชน พันธุกวางตุง ดอกสอง
ฝงโขง พันธุใบมีหลายพันธุ ลักษณะจะแตกตางกัน มีทั้งพันธุกานใบแบน เชนผักกาดฮองเต พันธุก วางตุง
ฮองเตเซี่ยงไฮ พันธุกานใบมน และพันธุกา นใบกลม ซึ่งเปนพันธุที่นยิ มบริโภค ไดแก พันธุกวางตุง ทศกัณฑ
สําหรับเมล็ดพันธุมีจําหนายตามรานคาเมล็ดพันธุทั่วไป ผักกวางตุงสวนใหญมีอายุเก็บเกี่ยว 40-50 วัน ควร
เลือกปลูกพันธุที่ใหผลผลิตสูง มีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ เจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ
2. การปลูก
2.1 การเตรียมดิน ไถตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถ พรวนอีก 1-2 ครั้ง เพื่อกําจัดโรคแมลง และวัชพืช ยก
รองแปลงปลูกกวางประมาณ 1.5 เมตร เวนทางเดิน 30 เซนติเมตร กอนปลูกหวานปุย คอกหรือปุยหมักที่ยอย
สลายดีแลว โดยทัว่ ไปควรใสอัตรา 2 ตัน/ไร/ป เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
2.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ กอนปลูกแชเมล็ดพันธุในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส นาน 15-20 นาที
2.3 วิธีปลูก
- ปลูกแบบหวานเมล็ด : เหมาะสําหรับพันธุดอก วิธีนี้นยิ มใชในการปลูกแปลงที่ยกรอง พื้นที่มีการ
เตรียมอยางดี และเปนดินทีม่ ีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเมล็ดพันธุผกั กาดกวางตุงมีขนาดเล็กมาก ใชเมล็ด
อัตรา 2 กิโลกรัม/ไร กอนหวานควรผสมกับทราย โดยใชเมล็ดพันธุ 1 สวนผสมกับทรายสะอาด 3 สวน หวาน
ใหกระจายทั่วแปลงสม่ําเสมอ แลวหวานกลบดวยปุย คอกหรือปุยหมัก หนาประมาณ 1/2 -1.0 เซนติเมตร
หลังจากนัน้ คลุมดวยฟางขาวบางๆ เพื่อชวยเก็บรักษาความชุมชื้นในดิน เสร็จแลวรดน้ําใหชุมหลังจากงอกได
ประมาณ 20 วัน ควรทําการถอนและจัดใหมีระยะระหวางตน 20-25 เซนติเมตร
- การปลูกแบบโรยเมล็ดเปนแถว : เหมาะสําหรับพันธุใบ การปลูกวิธนี ี้หลังจากเตรียมดิน
ทํารองปลูกลึกประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตรใหเปนแถว โดยใหระยะระหวางแถวหางกัน 20-25 เซนติเมตรนํา
เมล็ดพันธุผสมกับทราย โรยหรือหยอดเมล็ดเปนแถวตามรอง แลวกลบดวยปุยคอกหรือปุยหมักบางๆ คลุมดวย
ฟางขาวบางๆ รดน้ําใหชุมดวยสม่ําเสมอ หลังจากปลูกไดประมาณ 20 วัน หรือตนกลามีใบ 4-5 ใบ จึงทําการ
ถอนแยกในแถว โดยพยายามจัดระยะระหวางตนใหหางกันประมาณ 20-25 เซนติเมตรใหเหลือหลุมละ 1 ตน
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย เนื่องจากผักกาดกวางตุงเปนผักกินใบและกานใบ ดังนั้นการใสปุยควรใชปุยยูเรีย (46-0-0) หรือ
แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เปนการเรงการเจริญเติบโตทางใบและ
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3.2 การใหน้ํา ผักกาดกวางตุงเปนผักที่ตองการน้ํามาก และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกร
จะตองใหน้ําอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยใชระบบพนฝอย (Sprinkler)
หรือใชสายยางติดหัวฝกบัว ตองระวังไมใหผักกาดกวางตุงขาดน้ําในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทําให
ชะงักการเจริญเติบโตได และควรใหน้ําทันทีหลังการปลูกและใสปุยทุกครั้ง
4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช
4.1 โรคพืชที่สาํ คัญ
4.1.1 โรคเนาคอดิน ( Damping off )
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. หรือ Phytophthora sp. เปนโรคที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกผักกาดกวางตุงที่
หวานเมล็ดแนนเกินไป อับลม และตนเบียดกันแนน แสงแดดสองไมถงึ โคนตน หรือในแปลงมีเชื้อโรคอยู
แลว
ลักษณะอาการ ตนกลาจะเกิดอาการเปนแผลช้ําที่โคนตนระดับดิน เนื้อเยื่อตรงแผลจะเนาและแหง
ไปอยางรวดเร็ว ถาถูกแสงแดดทําใหตนกลาหักหรือพับเพราะมีแผลช้ําที่โคนตนระดับดิน ตนจะเหีย่ วตายใน
เวลารวดเร็วบริเวณที่เปนโรคจะคอยๆ ขยายวงกวางออกไปเปนวงกลมกวางขึ้น ภายในวงกลมที่ขยายออกไป
จะไมมีตน กลาเหลืออยูเลย สวนตนที่โตแลวจะคอยๆ เหีย่ วตายไป
การปองกันกําจัด แปลงปลูกควรมีการระบายน้ําที่ดี ไมควรหวานเมล็ดผักแนนเกินไป ใชสารเคมีปองกัน
กําจัดเชื้อราละลายน้ําในในอัตราความเขมขนนอยๆ ราดลงไปบนผิวดินบนแปลงใหทั่วสัก 1-2 ครั้ง เชน
เทอราคลอ เบนฟอรด ซึ่งเปนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราในดินโดยตรงจะไดผลยิ่งขึ้น หรือจะใช
ริคโดมิล เอ็มแซด 72 ละลายน้ํารดก็ได
4.1.2 โรคใบจุดของผักกวางตุง ( Leaf spot )
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Alternaria brasaiciala
ลักษณะอาการ อาการจะปรากฏที่ใบลางของลําตน โดยเริ่มแรกพบเปนจุดสีเหลืองซีดขนาดเล็ก ตอมาแผลจะ
ขยายใหญขึ้น และแหงเปนสีน้ําตาลออน มีลักษณะคอนขางกลม ที่บริเวณแผลจะพบเชื้อขึ้น
เปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้เมื่อรวมกันกอใหเกิดอาการใบไหม
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี ไธแรม มาเน็บ 2-3 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม เก็บใบลาง
ที่แสดงอาการไปเผาทําลายหรือฉีดพนดวยสารเคมีแมนโคเซป หรือไปโปรไดโอน ในอัตรา 20-30 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อพบอาการโดยฉีดพนทุก 15 วัน
4.1.3 โรคราน้าํ คางของผักกวางตุง ( Downy mildew)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica
ลักษณะอาการ อาการจะปรากฏเปนจุดสีขาวซีดบนใบ ตอมาแผลขนาดใหญขึ้นแผลซีดสีฟางขาว ยุบตัวลง
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การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดดวยสารเมทาแลคซิล ในอัตรา 7 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม เก็บใบลางทีแ่ สดง
อาการของโรคใสถุงพลาสติกแลวนําไปเผาทําลาย หรือฉีดพนดวยสารเคมีซีเน็บ หรือแคปแทน
ในอัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อพบอาการ
4.2 แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญ
4.2.1 เพลี้ยออน ( Aphid ) มีชื่อวิทยาศาสตรว Lipaphis erysimi
ตัวออนของเพลี้ยออนออกจากทองแมไดโดยไมตองไดรับการผสมพันธุ ตัวออนเมื่อออกจากแมใหมๆ
จะพบวามีลําตัวขนาดเล็กมาก ตองสองดูดว ยกลองจุลทรรศน ระยะเปนตัวออนจะมีการลอกคราบ 4 ครั้ง ตัว
ออนมีอายุประมาณ 5-6 วัน หลังจากนั้นก็จะเปนตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยูไดประมาณ 6-18 วัน สามารถ
ออกลูกได ประมาณ 75 ตัว
ลักษณะการทําลาย เพลี้ยออนสามารถเขาทําลายไดทั้งในระยะตัวออนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกิน
น้ําเลี้ยงจากพืช ลักษณะอาการที่เห็นไดชดั คือ สวนยอดและใบจะหงิกงอ เมื่อจํานวนเพลี้ยออนเพิ่มมากขึ้น
พืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกทําลายจะคอยๆ มีสีเหลือง นอกจากนี้เพลี้ยออนยังอยูตามซอกใบซึ่งเปนที่รังเกียจของผูบริโภค
การปองกันกําจัด เมื่อพบเพลี้ยออนเขาทําลายควรใชสารเคมีกลุมมาลาไธออน เชน มาลาเทน,
มาลาไธออน 83% ในอัตรา 30-55 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร พน 2 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 7 วัน นอกจากนี้อาจใช
ในอัตรา 5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน
4.2.2 หนอนใยผัก (Diamondback moth ) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Plutella xylostella
ลักษณะตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไขเปนฟองหรือกลุม เล็ก ๆ ทั้งบนใบและใตใบ ไขมี
สีเหลืองออน หนอนลําตัวยาวเรียวหัวทายแหลม สวนทายมีปุมยื่นออกเปน 2 แฉก สีเขียวออน เทาออน หรือ
เขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัว จะดิ้นและทิ้งตัวลงดินโดยการชักใย เขาดักแดตามใบพืช โดยมีใยปกคลุม
ลักษณะการทําลาย หนอนใยผักกัดกินใบ และยอดผัก ตั้งแตเริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว แหลงปลูกผักเปน
การคา มักพบการทําลาย อยูเ ปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในแหลงปลูกผักในเขตภาคกลาง หนอนใยผัก
สามารถสรางความตานทานยาไดรวดเร็ว
การปองกันกําจัด
1. เมื่อเก็บเกีย่ วผักจากแปลงแลวแลวใหนําเศษผักออกจากแปลงใหหมด หากทิ้งไวจะเปนแหลง
ขยายพันธุของหนอนตอไป
2. ใชกับดักกาวเหนียว อัตรา 80 กับดักตอไร สูงเหนือระดับตน 10 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก เพื่อ
กําจัดตัวเต็มวัย
3. ใชผงเมล็ดสะเดาบริสุทธิ์แชน้ํา อัตรา 700 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร โดยการพนใหทวั่ ทัง้ ตน บนและลาง
ของใบ ทุก 5-7 วัน เมื่อเริ่มพบหนอนระบาด
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โดยหยุดพนสารเคมีกอนการเก็บเกีย่ วตามคําแนะนํา เพื่อปองกันการตกคางของสารเคมีในผลผลิต
4.3 วัชพืชที่สําคัญ
4.3.1 วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชที่ขยายพันธุดวยเมล็ดที่สาํ คัญมี 3 ประเภท คือ
- วัชพืชประเภทใบแคบ ไดแก หญาตีนนก หนานกสีชมพู และหญาตีนกา
- วัชพืชประเภทใบกวาง ไดแก ผักเบีย้ หิน ผักเบี้ยใหญ ผักโขม และสาบแรงสาบกา เปนตน
- วัชพืชประเภทกก ไดแก กกทราย และหนวดปลาดุก
การปองกัน
- ไถและตากดินกอนหวานเมล็ด 7 วัน
- คลุมดินดวยฟางหลังหวานเมล็ด
- ถอนกําจัดวัชพืชออกจากแปลง เมื่อถอนแยกตนกลา
4.3.2 วัชพืชขามป เปนวัชพืชที่ขยายพันธุดวยหัว เหงา ไหล ที่พบมากในแปลงผัก ไดแก แหวหมู
การปองกัน
- คราดสวนขยายพันธุออกจากแปลงขณะพรวนยอยดิน
- ขุดทําลายหัวแหวหมูทุกครัง้ ที่พบ
5 การเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกีย่ วของผักกาดกวางตุงคอนขางเร็ว ประมาณ 35-45 วัน เก็บเกีย่ วโดยเลือกตนที่มีขนาด
ใหญตามตองการ แลวใชมดี คมๆ ตัดที่โคนตน แลวทําการตัดแตงใบนอกที่แกหรือใบที่ถูกโรคหรือแมลง
ทําลายออก หลังจากตัดแตงแลวจึงบรรจุภาชนะเพื่อสงจําหนายตลาดตอไป สําหรับการเก็บรักษา เนื่องจาก
ผักกาดกวางตุง เปนผักอวบน้าํ ดังนั้นการเก็บรักษาจึงควรเก็บไวในที่อณ
ุ หภูมิต่ํา ความชื้นสัมพัทธ 95
เปอรเซ็นต จะสามารถเก็บรักษาไวไดนานขึ้น
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6. การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว
หลังการเก็บเกีย่ วการสูญเสียของผลผลิตพืชผักมีสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตรอนอยางประเทศ
ไทย ผักกินใบเสียหายไดงา ยมากในอุณหภูมิสูงและมีอัตราการระเหยน้ําสูง เพราะทําใหการหายใจเพิ่มขึ้น
และน้ําหนักแหงที่จะสูญเสียไปดวย นอกจากนี้อาจบอบช้ํา ฉีกขาด เปนแผลจากการเก็บเกีย่ ว การขนยายไมดี
ทําใหเชื้อโรคเขาทําลายไดงาย การสูญเสียเหลานี้สามารถลดลงไดถามีการปฏิบัติอยางถูกตองทั้งกอนและหลัง
การเก็บเกีย่ ว โดยทั่วไปเมื่อเก็บเกีย่ วผักกวางตุงแลวควรขนยายไปยังโรงบรรจุคัดเลือกผัก (Packing house )
เพื่อทําการลาง ตัดแตง คัดขนาด และบรรจุ ขั้นตอนในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ วผักกวางตุงมีดงั นี้
6.1 การตัดแตง ตัดแตงสวนที่เนาเสียและผิดปกติทิ้งเพื่อใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดี และเปนการตรวจสอบ
คุณภาพกอนการบรรจุ การตัดแตงสวนที่ไมดีหรือเนาเสียทิ้งจะชวยลดคาใชจายในการขนสง ลดการเสียหายที่
จะขยายเพิ่มขึน้ จากสวนที่เนาเสียอยูเดิม
6.2 การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด หลังการตัดแตง ทําความสะอาด ตองคัดเลือกขนาดและคุณภาพ
ดวยเพื่อใหสามารถแยกการบรรจุไดอยางเหมาะสม และเปนการเพิ่มมูลคาใหมากกวาการขายคละเกรด
6.3 การบรรจุ โดยทั่วไปนิยมใชเขงแบบตางๆบรรจุขนยายผักเพราะสะดวก หางาย ราคาถูก แตมีขอเสียที่ทํา
ใหผักบอบช้ํา เนาเสียไดงาย ปจจุบันมีการใชถุงพลาสติกเจาะรูหรือตะกราพลาสติก เพื่อบรรจุขนยายผักที่
ไดรับการคัดเลือกขนาด และคุณภาพเพื่อการสงออกและสงตามซุปเปอรมารเก็ต หรือตลาดขายสงตางๆ
6.4 การขนยายและการเก็บรักษา ควรขนยายและเก็บรักษาดวยความระมัดระวัง เพือ่ รักษาคุณภาพไวใหดี
ที่สุด ตั้งแตชว งขนยายผักออกจากแปลงสูโรงคัดบรรจุ และขนสงสูทองตลาด เพราะการเกิดรอยช้ําฉีกขาดจะ
เพิ่มอัตราการหายใจและเชือ้ โรคทําลายไดงายขึ้น การขนยายผักและการเก็บรักษาผักควรเก็บในหองเย็นหรือ
ใชรถหองเย็นจะทําใหสามารถรักษาคุณภาพผักใหยาวนานขึ้น แตการลงทุนสูง จึงอาจพิจารณาตามความ
เหมาะสม
7. การเก็บรักษาผลผลิตสด
ผักกาดกวางตุง เปนผักกินใบซึ่งมีอัตราการหายใจสูงหลังการเก็บเกีย่ ว โดยจะเสื่อมสภาพโดยรวดเร็ว
ภายใน 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส หรือ 1วัน ที่อณ
ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส หรือ 1 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส การลดความรอนของผักกวางตุงหลังการเก็บเกีย่ วจากแปลงและเก็บรักษา
ผลผลิตในหองเย็น จะทําใหอายุการเก็บรักษายาวนานขึน้ ทั้งนี้อุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการเก็บรักษาอยู
ระหวาง 0-1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ รอยละ 90-95 จะสามารถเก็บรักษาผักกวางตุงไดประมาณ
10-14 วัน
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ปกหลังดานใน

รายชื่อคณะทํางานจัดทําขอมูลความตองการของพืช (Crop Requirement)
1. นางอรสา ดิสถาพร
2. น.ส. อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ
3. นางอารียพนั ธ อุปนิสากร
4. ดร.เศรษฐพงษ เลขะวัฒนะ
5. นางวันทนา บัวทรัพย
6. นายไกวัล กลาแข็ง
7. นางจันจิรา สุนทรภัทร
8. นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
9. น.ส.นุชจรี วัชรวงษไพบูลย

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตพืชผักไมดอกไมประดับ
และสมุนไพร สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 8 ว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 8 ว สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 8 ว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 8 ว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 7ว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 7ว สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 7 ว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตร 5 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

15

