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เอกสารโดย   กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผกักาดขาวปลี (Chinese Cabbage)
ักกาดขาวปลี    เปนผักทีป่ลูกกันมากในประเทศจีนตอนใต   ไตหวันและในประเทศ  ผักกาด
บัวาเปนผักท่ีมีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย    เน่ืองจากมีผูนิยมบริโภค
พรหลายสวนที่ใชบริโภค  ไดแก สวนใบ รับประทานเปนผักสดหรือใชประกอบอาหารอ่ืนๆ

นิฟาอากาศท่ีเหมาะสม
ักกาดขาวปลีเปนผักที่มีอายุปเดียว สามารถปลูกไดตลอดท้ังป   แตปลูกไดดีท่ีสุดในชวงเดือน
ุมภาพันธ ข้ึนไดในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินรวนท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง มีความเปนกรด

) ของดินอยูในชวงพอเหมาะประมาณ 6-6.8 อุณหภูมิทีเ่หมาะสมอยูระหวาง 25-20องศา
และควรไดรับแสงแดดตลอดวัน 

ผักกาดขาวปลี
สภาพดินฟาอากาศท่ี
เหมาะสม
พันธุ
การเตรียมดิน
การปลูก
การเพาะและยายกลา
การปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเก่ียว
โรคและแมลงท่ีสํ าคัญ
เอกสารอางอิง
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พันธุ
พันธุผักกาดขาวปลี  แบงตามลักษณะของปลีไดเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ  
1. พันธุปลียาว   มีลักษณะทรงสูง รูปไข  ไดแก พันธุมิชิลีหรือผักกาดหางหงส, ผักกาดโสภณ,

ผักกาดขาวปลีฝร่ัง 
2.พันธุปลีกลม   ลักษณะทรงส้ันกวา อวนกลมกวา  เชน พันธุซาลาเดียไฮบริด, พันธุทรงบิค

คอล ไพรด ไอบริด ฯลฯ มักเปนพันธุเบาอายุส้ัน 

      
พนัธุปลียาว  พนัธุปลีกลม

3. พันธุปลีหลวม หรือไมหอปลี    สวนใหญเปนผักพ้ืนเมืองของเอเซีย พวกน้ีมักไมหอปลี
ปลูกไดแมอากาศไมหนาวฝนตกชุก  ไดแก พันธุผักกาดขาวใหญ (อายุ 45 วัน) ผักกาดขาวธรรมดา
(อายุ 40 วัน) ความอรอยนากินและเก็บรักษาไดนานสูผักกาดขาวพวกเขาปลีไมได ทํ าใหปริมาณใน
ปจจุบันลดลง 

พนัธุปลีหลวม

พันธุผักกาดขาวปลีที่เกษตรกรนิยมใช  
          - ตราดอกโบต๋ัน                                  - ตราชาง  
                    - ตราเคร่ืองบิน                                   - ตราเคร่ืองบินพิเศษ  
                    - พันธุเทียนจิน  
                    - พันธุเทียนจินเบอร 23 (เปนพันธุท่ีทนรอนปานกลาง) 



3

การเตรียมดิน
1. แปลงเพาะกลา 
ควรไถดินใหดี ตากไว 5-7 วัน หลังจากน้ันก็คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมักท่ีสลายตัวดีแลว

ใหมากพรวนยอยดินใหละเอียด  โดยเฉพาะผิวหนาดินเพื่อปองกัน มิใหเมล็ดซ่ึงมีขนาดเล็กตกในดินลึก
เกินไปเมื่อปลูกโดยใชวิธีหวาน  

      
       การเตรียมดิน         การใสปูนขาว

2. แปลงปลูก 
ผักกาดขาวปลี  สามารถปลูกไดในดินท่ัวไป  แตดินที่เหมาะสมที่สุด คือ ดินรวน   ในดินเหนียว

ก็สามารถปลูกได  แตตองทํ าใหดินสามารถระบายน้ํ าไดโดยการไถ หรือขุดดินใหลึก  ประมาณ  30
เซนติเมตร   และตากดินใหแหงประมาณ 7-10 วัน จึงทํ าการยอยพรวนใหละเอียด   ใสปุยคอกลงคลุก
เคลา   ถาเปนดินเปร้ียวหรือดินเค็ม ควรใสปูนขาวอัตราประมาณ 40 ก.ก./ ไร  ถาดินเปนดินทราย
ควรใสปุยคอกใหมากข้ึน อัตราท่ีใชประมาณ 2 ปบ/1 ตารางเมตร  หรือถาใชปุยขี้เปด, ไก, หมู ก็ลด
ปริมาณการใสลงมาเหลือตารางเมตรละ 1 ปบก็พอควรคลุกเคลาใหเขากัน

การปลูก
การปลูกผักกาดขาวปลี มีวิธีการปลูกได 2 วิธี โดยจะเลือกใชวิธีใดก็แลวแตความสะดวก และ

ความเหมาะสม ดังน้ี  
1. ปลูกแบบหวานโดยตรง   โดยการหวานเมล็ดพันธุใหกระจายทั้งแปลง ซ่ึงการปลูกวิธีน้ี

เหมาะสํ าหรับเมล็ดพันธุท่ีมีราคา ไมแพง  และโดยเฉพาะในทองท่ีภาคกลางท่ียกแปลงกวางมีรองน้ํ า
การหวานควรหวานใหเมล็ด กระจายสมํ่ าเสมอ โดยทั่วไปจะผสมพวกทราย หรือเมล็ดผักท่ีเส่ือมคุณ
ภาพแลว มีขนาดพอ ๆ กันลงไปดวยเพื่อใหกระจายสมํ่ าเสมอดีย่ิงข้ึน ใชปุยคอกหรือปุยหมักหวานทับลง
ไปหนาประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตรเพ่ือชวยรักษาความช้ืน     เสร็จแลวคลุมฟางแหงสะอาดอีกช้ัน
หน่ึง ราด น้ํ าดวยบัวละเอียดใหทั่วแปลง หลังจากตนกลางอกและมีใบจริง 1-2 ใบ     เริ่มถอนแยกเพื่อ
จัดระยะปลูกใหไดระยะระหวาง ตนและระหวางแถวประมาณ 50x50 เซนติเมตร  
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    การปลูกแบบหวาน    การถอนแยก

2. การปลูกแบบเปนแถวหรือหยอดเปนหลุม  
หยอดใหเมล็ดเปนแถวบนแปลงปลูก โดยใหระยะระหวางแถวหาง

กัน เซนติเมตร ลึกประมาณ 0.5-10.0 เซนติเมตร หรือทํ าเปนหลุมต้ืน
ๆ หยอดเมล็ดลงประมาณ 3-5 เมล็ด กลบดินหนา 0.5 เซนติเมตร
เม่ือตนกลาเร่ิมมีใบจริง 2 ใบใหทํ าการถอนแยกใหเหลือหลุมละ 1 ตน
และถอนแยกคร้ังสุดทายอายุไมควรเกิน 30 วัน 

การเพาะและการยายกลา
- ใหหวานเมล็ดใหท่ัวพ้ืนแปลงแลวกลบดวยปุยคอก หรือปุยหมักท

1.0 เซนติเมตร 
          - หรืออาจหยอดเมล็ดเปนแถวหางกันแถวละ 5-10 เซนติเมตร ล
ควรโรยใหหางกันพอสมควร แลวกลบดวยปุยหมักหรือปุยคอกที่สลายตัวแลว
ใชบัวละเอียด คลุมแปลงดวยหญาแหง หรือฟางสะอาด ๆ บางๆ ชวยเก็บร
กันการกระแทกของน้ํ าตอตนกลาท่ียังเล็กอยู การยายกลาควรยายตอนบาย 
มืดคร้ึมยายปลูกเม่ือมีอายุ 30-35 วัน 

    
             การเพาะกลา     การยายปลูก
ี ่สลายตัวดีแลวหนา 0.5-

กึ 0.5-1เซนติเมตร เมล็ด
 แลวรดน้ํ าใหทั่วแปลงโดย
กัษาความช้ืนในดินและปอง
ๆ ถึงเย็นหรือชวงท่ีอากาศ
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การปฏิบัติดูแลรักษา 
1. การใสปุย 

          เน่ืองจากผักกาดขาวปลีเปนผักกินใบ ควรใหปุยที่มีสัดสวนเปน 2:1:1 เชน  ปุยสูตร 20-110-
10  หรือสูตรใกลเคียงน้ีในอัตราประมาณ 80-150 กก./ไร  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน
โดยการแบงใส 2 คร้ัง คือ  คร้ังแรกใสเปนปุยรองพ้ืนจํ านวนคร่ึงหน่ึง  โดยใสตอนปลูกคร้ังท่ีสองใสเม่ือ
ผักกาดอายุ 20 วัน โดยโรยขางตนแลวรดน้ํ า สํ าหรับพวกพันธุปลียาวและปลีกลมแนน ควรใหปุย
ไนโตรเจน เชน ยูเรียหรือแอมโมเนียไนเตรทในอัตรา 20-30 ก.ก./ไร เม่ือกลาอายุได 30-40 วัน โดย
การหวานหรือโรยขางตนก็ได แลวรดน้ํ าตามทันทีระวังอยาใหปุยคางท่ีใบ เพราะทํ าใหใบไหม

    
  การใสปุย                  การใหน้ํ า                         การพรวนดิน

2. การใหน้ํ า 
          ผักกาดขาวปลีตองการน้ํ ามากและสม่ํ าเสมอ เพ่ือใชในการเจริญเติบโตตลอดฤดูปลูก ดังน้ัน
ควรใหน้ํ าอยางเพียงพอโดยเฉพาะในระยะเขาปลี

3. การพรวนดินและกํ าจัดวัชพืช 
          ควรปฏิบัติหลังการยายกลา 2 สัปดาห พรอมกับใสปุยและทํ าการพรวนประมาณ 2-3 คร้ัง

การเก็บเก่ียว
อายุการเก็บเก่ียวผักกาดขาวปลีไมแนนอน ข้ึนอยูกับลักษณะพันธุ  
- พันธุท่ีเขาปลีไมแนน   อายุที่เก็บเกี่ยวไดประมาณ 40-50 วัน หลังจากหวานเมล็ด โดย

เลือกเก็บเก่ียวตนเร่ิมแกเต็มท่ีไดขนาด (ในทองถ่ินทางภาคกลาง)  
- พันธุที่เขาปลียาว หรือปลีกลมแนน อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-80 วัน หลังจากหยอด

เมล็ดที่เก็บเกี่ยวได โดยเก็บขณะปลีหอแนนเต็มทีก่อนทีป่ลีจะเร่ิมคลายตัวหลวมออก (ในทองถ่ินภาค
เหนือ) การตัดใชมีดคมตัดท่ีโคนตน ตัดแตงใบท่ีเปน โรคถูกแมลงทํ าลายออกบางพอสมควร แตไมมาก
นัก ควรใบนอก ๆ ไวสัก 2-3 ใบ เพ่ือปองกันการกระทบกระแทกในระหวางการขนสง



6

     

โรคและแมลงศัตรูที่สํ าคัญ
1. โรคเนาเละ (Soft rot)
สาเหตุ    เกิดจากเชื้อราแบคทีเรีย
ลักษณะอาการ   เร่ิมอาการของโรคเปนจุดฉ่ํ าน้ํ า ตอมาจะเนาอยางรวดเร็ว ทํ าใหเน้ือเย่ือเปอย

และเปนน้ํ าภายในเวลา 2-3 วัน ผักจะเนา ยุบตัวหมดทั้งตนและหัว หรือฟุบแหง เปนสีน้ํ าตาลอยูท่ีผิว
ดิน อาการเนาจะเกิดสวนใดกอนก็ไดแตโดยปกติจะเริ่มที่โคนกาบใบหรือตรงกลางตนกอน สันนิษฐาน
วาเช้ือราบางชนิดทํ าลายไวกอน 

การปองกันกํ าจัด
1. ปองกันมิใหเกิดแผลในระหวางเก็บเก่ียวขนสง และ การเก็บรักษา
2. ฉีดยาปองกันแมลงและหนอน 
3. ใชปุยท่ีมีธาตุโบรอนผสมดวย โดยใชปุยบอแรกซ อัตรา 10-20 กรัม/น้ํ า 20 ลิตร 
4. อาจใชยาปฏิชีวนะ เชน พวกสเตรปโตมัยซิน อากริไมซิน ฉีดพน 

    
          โรคเนาเละ                โรครานํ้ าคาง

2. โรคเห่ียวของผักกาดขาวปลี (Fusaarium wilt to Chinese  Cabbage) 
สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา Fusarium Oxysporum 
ลักษณะอาการ ผักจะมีใบลางเหลืองและเร่ิมสังเกตไดงาย คือ มีใบลางเหี่ยวแหงซีกใดซีกหนึ่ง

ทํ าใหใบเบี้ยวงอไปขางที่ใบเหี่ยว ตอมาใบทางซีกน้ันจะเห่ียวเพ่ิมข้ึน และเห่ียวท่ัวตนในเวลาตอมา หรือ
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ผักเจริญเติบโตแตเพียงซีกเดียวกอนแลวเหี่ยวตาย เม่ือถอนดูรากจะขาดหลุดจากลํ าตน เพราะผุเปอย
เปนสีน้ํ าตาล ในดินเหนียวและดินทรายมักพบโรคน้ีมาก  

การปองกันกํ าจัด  
1. กอนปลูกผักควรมีการเตรียมดินใหดี มีการใสปนูขาวแกไขดินเปนกรดกอนปลูก 
2. ไมควรใสปุยท่ีมีไนโตรเจนมากในระยะตนกลา 
3. ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับพ้ืนท่ีดังกลาว 
4. ใชยาปองกันกํ าจัดในโรคน้ีมักไดผลไมคุมคา 

3. โรคเนาคอดิน (Damping off) 
สาเหตุ    เกิดจากเช้ือรา Pythium SP. 
ลักษณะอาการ โรคน้ีจะเกิดเฉพาะในแปลงกลาเทาน้ัน การหวานทีแ่นนทบึอับลมและตนเบียด

กันมากมักจะเกิดโรค  ตนกลามักจะเกิดอาการเปนแผลซ้ํ าท่ีโคนตนระดับดิน เน้ือเย่ือตรงแผลเนา และ
แหงไปอยางรวดเร็วเม่ือถูกแสงแดดทํ าใหตนกลาหักพับ เพราะมีแผลซํ้ าท่ีโคนตนระดับดินตนเห่ียวแหง
ตาย  บริเวณที่เปนโรคจะคอยๆ ขยายวงกวางออกเปนวงกลม  

การปองกันกํ าจัด  
1. ไมควรหวานเมล็ดผักแนนเกินไป 
2. ใชยาปองกันกํ าจัดเช้ือราละลายน้ํ าในอัตราความเขมขนนอย ๆ   ราดลงไปบนผิวดินใหท่ัวสัก

1-2  คร้ัง  เชน เทอราคลอเบนฟอรด ซ่ึงเปนยาปองกันกํ าจัดเช้ือราในดินโดยตรงจะมีผลย่ิงข้ึน หรือจะ
ใชริคโดมิล เอ็มแซด  72 ละลายน้ํ ารดก็ไดผลดี หรือใชปูนใสรดแทนน้ํ าในระยะที่เปนตนกลาก็จะชวยให
ตนกลาแข็งแรง และไมตองใชยาอีกเลย  

4. โรคใบดางของผักกาดขาวปลี  
 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Turnip mosaic Virus 
ลักษณะอาการ  ตนท่ีเปนโรคแสดงอาการใบดางเขียวสลับเขียวเหลือง  แคระแกรนตามบริเวณ

เสนใบจะพบเปนสีมวงปะปนอยูเม่ือเปนโรครุนแรงข้ึนใบจะเปล่ียนเปนสีเขียวเหลืองท้ังใบ และมีลักษณะ
บิดงอเล็กนอย 

การปองกันกํ าจัด 
1. ใชเมล็ดที่ปราศจากโรค 
2. กํ าจัดตนท่ีแสดงอาการของโรคในระยะแรก โดยการเผาทํ าลาย 
3. ปองกันกํ าจัดแมลงพาหะพวกเพล้ียออนดวยสารเคมี ไดเมทไทเอท ในอัตรา 30 ซีซี./น้ํ า 20

ลิตร  
5. โรครานํ้ าคาง 
สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา (Peroros Pora SP.) 
ลักษณะอาการ ดานบนใบเปนรอยดางสีเหลืองซีด  ตอมาแสดงอาการไหมทับใตใบปรากฏเสน

ใยสีขาวเจริญข้ึนมา อาการลุกลามจากใบรอบนอกเขาสูใบดานใน   หากเปนรุนแรงทํ าใหใบไหม  
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การปองกันกํ าจัด  
เม่ือเร่ิมพบอาการใหใชสารเคมี ไดเมทเอ็ม หรือ อาโคนิล ฉีดพน หากมีการระบาดรุนแรงใหใช

เอพรอน 35 ฉีดพน 1 คร้ัง  

 6. โรคใบจุด  
สาเหตุ      เกิดจากเช้ือรา (Altennaria SP.) 
ลักษณะอาการ  เปนจุดคอนขางกลมสีน้ํ าตาล ลักษณะแผลเปนวงซอนกัน  
การปองกันกํ าจัด 
หามใชสารเคมี เบนเลท ฉีดพน หากมีระบาดมากใหใชสารเคมรอฟรัล สลับกับแอนทราโคล

ตามฉลากขางภาชนะบรรจุ

แมลงที่สํ าคัญ ไดแก
1. หนอนใยผัก
หนอนใยผักเปนหนอนผีเสื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาหนอน

ผีเสื้อศัตรูผัก จะมีลักษณะหัวทายแหลม เม่ือถูกตัวจะด้ินอยางแรงและ
ทิ้งตัวลงดิน โดยการสรางใย มักจะพบตัวแกตามใบโดยเกาะอยูใน
ลักษณะยกหัวขึ้น หนอนใยผักเกิดจากการที่แมผีเสื้อวางไขไว ไขมี
ขนาดเล็กคอนขางแบนสีเหลือง ติดกัน 2-5 ฟอง อายุไขประมาณ 3
วัน อายุดักแด 3-4 วัน ตัวเต็มวัยมีเหลืองเทา ตรงสวนหลังมีแถบสีเหลือง อายุตัวเต็มวัย 1 สัปดาห
การทํ าลายของหนอนใยผักจะกัดกินผักออน ดอกหรือใบที่หุมอยูทํ าใหใบเปนรูพรุน หนอนใยผักมีความ
สามารถในการทนตอสารเคมี และปรับตัวตานทานตอสารเคมีปองกันกํ าจัดไดดี

การปองกันกํ าจัด
1. ใชสารเคมีกํ าจัดตัวหนอนโดยตรง
2. โดยการใชเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัสทรูรินเจนซสิ ทํ าลาย
3. หม่ันตรวจดูแปลงกะหล่ํ าปลี เม่ือพบตัวหนอนควรรีบทํ าลายทันที

2. หนอนกระทูผัก
หนอนกระทูผักมักพบบอยในพวกผักกาดโดยจะกัดกินใบ กาน

หรือเขาทํ าลายในหัวปลี มักจะเขาทํ าลายเปนหยอมๆ ตามจุดท่ีผีเส้ือวาง
ไข หนอนชนิดน้ีสังเกตไดงาย คือ ลํ าตัวอวนปอม ผิวหนังเรียบ คลาย
หนอนกระทูหอม มีสีสันตางๆ กัน มีแถบสีขางลํ าตัว แตไมคอยชัดนัก
เม่ือโตเต็มท่ีจะมีขนาด 3-4 เซนติเมตร เคล่ือนไหวชา ระยะตัวหนอน
ประมาณ 15-20 วัน และจะเขาดักแดตามใตผิวดิน ระยะดักแดประมาณ  7-10 วัน การทํ าลายจะกัด
กินกานใบและปลีในระยะเขาปลี
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การปองกันกํ าจัด
1. หม่ันตรวจดูสวนผัก เมื่อพบหนอนกระทูผักควรทํ าลายเสีย  เพ่ือปองกันไมใหมีการระบาดลุก

ลามตอไป
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมโธมิล อัตรา 10-12 กรัม/น้ํ า 20  ลิตร หรืออาจใชเมวินพอส

20-30 ซี.ซี./น้ํ า 20 ลิตร

3. เพล้ียออน  
ตัวออนของแมลงชนิดนี้ออกจากทองแมไดโดยที่เพศเมียไมตองผานการผสมพันธุ ตัวออนท่ีออก

จากตัวแม ใหม ๆ พบวามีลํ าตัวขนาดเล็กมากตองสองดูดวยกลองจุลทรรศน ลํ าตัวสีเหลืองออนนัยตาสี
ดํ า ขาทั้ง 3 คู สีเชนเดียวกับลํ าตัวการทํ าลายเพล้ีย ออนชนิดน้ีทํ าลายพืชท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย โดย
การดูดน้ํ าเลี้ยงจากพืชทั้งยอด ใบออน  ใบแก ชอดอก ลักษณะอาการที่เห็นไดชัด คือ ยอดและใบจะ
หยิกงอ เม่ือเพล้ียออนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ พืชก็จะเหี่ยว ใบผักจะถูกทํ าลาย จะคอยๆ มีสีเหลืองและรวงหลน
ลํ าตนจะแคระแกรน ถาท ําลายชอดอกจะทํ าใหดอกรวงหลนหลุด ทํ าใหผลผลิตลดลง 

การปองกันกํ าจัด  
ควรใชสารเคมีกลุมมาลาไธออน  มีช่ือการคา เชน มาลาเทน  มาลาไธออน 83% ในอัตรา30-

55ซีซี./น้ํ า 20 ลิตร พน 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 7 วัน นอกจากน้ันอาจใชในอัตรา 5 กรัม/น้ํ า 20
ลิตร ทํ าการพนเปนคร้ังคราว ยาชนิดน้ีเปนยาท่ีเหมาะสํ าหรับสวนผักหลังบาน ปลอดตอมนุษย  

4. หมัดกระโดด 
พบตลอดป ฉีดพนเซฟวิน 85 หรือแลนเนท เม่ือยายปลูก    มดทํ าลายชวงกอนกลางอกสังเกต

จากทางเดินมด ปองกันโดยใช เซฟวิน 85 และคูมิฟอสรดแปลงกลา  

          
เพล้ียออน หมัดกระโดด

เอกสารอางอิง  
- อุดม โกสัยสุก 2530 การปลูกผักกินใบ 

          - กองบรรณาธิการฐานเกษตร 2534 รวมเร่ืองผัก 
          - กลุมหนังสือเกษตร 2535 สวนผัก 
          - ทศพร แจงจรัส 2531 ผักฤดูหนาวและผักตระกูลกะหลํ่ า 
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          - สมพร เทพเดชา 2533 การจัดการสวนผัก 
          - โครงการหลวง 2533 การปลูกผักบนที่สูงของประเทศไทย 
          - สมศิริ แสงโชติ 2532 โรคของพืชเศรษฐกิจ....พืชผัก  
             ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
          - จิรา ณ หนองคาย เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม และดอกไม  
          - โกสินทร สายแสงจันทร 2536 วิธีปลูกผักสํ าคัญบางชนิด
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