
 
 

การผลติเมลด็พนัธ์ุผกัอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ผกักาดหอม 

ผกักาดหอม, ผกัสลดั Lettuce (Lectuca sativa.) 
ตระกูล Asteraceae 
 ผกักาดหอมจดัเป็นพืชผสมตวัเอง มีความตอ้งการสภาพแวดลอ้มใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ดินมีสภาพร่วนซุย pH 5.5 – 6.5 อุณหภูมิต ่า 18 – 25 องศา
เซลเซียส 
 ผกักาดหอมห่อเป็นพืชท่ีคนไทยเร่ิมรู้จกัเพิ่มมากข้ึน มีการปลูกกนั
อย่างแพร่หลาย โดยพนัธ์ุของผกักาดหอมมีความแตกต่างกันทั้ งด้าน สี 
รูปร่าง ทรงตน้ กลุ่มพนัธ์ุท่ีมีตามทอ้งตลาดเป็นผกักาดหอมห่อหรือผกักาด
แกว้ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอส  เรดโครอล เป็นตน้ ในการปลูกเพื่อผลิตเป็นผกั
สด สามารถปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป แต่จะเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศเยน็ 
ผกักาดหอมเป็นพืชผกัใบท่ีปลูกง่าย โตไว โรคและแมลงรบกวนน้อยกว่า
พืชผกัชนิดอ่ืน ในการปลูกผกักาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุนั้นสามารถผลิต
ไดดี้ ในพื้นท่ีซ่ึงมีอากาศเยน็ เช่น ภาคเหนือในช่วงฤดูหนาว แต่อยา่งไรก็ตาม
ผกักาดหอมหลายพนัธ์ุสามารถออกดอกติดเมล็ดไดใ้นหลายพื้นท่ีของไทย 
แต่ปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุจะไม่ดีนกั 
 

 

 

ภาพที ่1 ลกัษณะของดอกผกักาดหอม 

 



 
 

การปลูกเพ่ือผลติเมลด็พนัธ์ุไว้ใช้เอง 
1. การก าหนดระยะเวลาการปลูก 
 เน่ืองจากผกักาดหอมเป็นพืชเมืองหนาวท่ีตอ้งการอุณหภูมิต ่าในการ
ชกัน าให้เกิดตาดอก การก าหนดระยะเวลาในการปลูกจึงมีความจ าเป็นให้
ช่วงของการเจริญเติบโตด้านล าตน้ ใบ รวมถึง ช่วงเวลาการออกดอก อยู่
ในช่วงฤดูหนาว ดงันั้น จึงควรปลูกผกักาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 
เดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดีส าหรับการปลูกผลิตเมล็ดพนัธ์ุ โดยเกษตรกร
สามารถวางแผนการปลูกได ้ดงัน้ี 

- ช่วงเวลาการเพาะกล้าประมาณกลางเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายนอายกุลา้ประมาณ 15 – 20 วนั 

- ช่วงเวลาการปลูกประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม อายุการ
ออกดอก 80 – 90 วนัหลงัปลูก 

- อายกุารเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 110 – 120 วนัหลงัปลูก 
2. การปลูกและการดูแลรักษา  

2.1 การเพาะกล้า 
ผกักาดหอมเป็นพืชท่ีมีเมล็ดขนาดเล็ก (1 กรัมมีเมล็ด 850 – 1,000 

เมล็ด) การปลูกควรปลูกดว้ยวธีิการยา้ยกลา้ 
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม ท่ีมีความงอกดี 
2. ถาดเพาะกลา้ 



 
 

3. วสัดุเพาะกลา้ซ่ึงอาจใชว้สัดุเพาะกลา้ส าเร็จรูป หรือวสัดุเพาะกลา้
ท่ีผสมดว้ยตนเอง เช่น การใชปุ๋้ยหมกัร่อนและขยุมะพร้าว ในอตัรา 2:1 

ขั้นตอน 
น าวสัดุเพาะกลา้ใส่ลงถาดเพาะกลา้ใหเ้ต็ม น าเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม

ใส่ลงถาดเพาะกลา้ หลุมละ 2 เมล็ด รดน ้าบางๆ โดยไม่ตอ้งกลบเมล็ด น าถาด
เพาะกลา้ไปไวใ้นท่ีร่มร าไร รดน ้ าทุกวนัๆละ 1 - 2 คร้ัง ประมาณ 3 วนั จะ
สังเกตเห็นตน้กลา้ผกักาดหอมงอกข้ึนมา  เม่ือมีอายุประมาณ 5 – 7 วนั หรือ
สังเกตเห็นตน้มีใบเล้ียงโผล่ข้ึนมาชดัเจน ใหท้  าการถอนแยกตน้ให้เหลือหลุม
ละ 1 ตน้ โดยใช้มือจบับริเวณปลายใบและถอนออก น าไปปลูกในถาดเพาะ
กลา้ท่ีเตรียมไว ้จากนั้นดูแลต่อไป โดยรดน ้ าทุกวนั และนอกจากนั้นควรมี
การผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาลงไปในน ้ าท่ีรดด้วย จะเป็นการป้องกนัโรค      
เช้ือราทางดินได ้เม่ืออายกุลา้ประมาณ 15 วนั สามารถยา้ยปลูกได ้

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การเพาะกลา้ผกักาดหอม 
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ก่อนยา้ยปลูกประมาณ 3 – 5 วนั ใหล้ดปริมาณน ้าท่ีใชร้ดตน้กลา้และ
เพิ่มแสงแดด โดยเฉพาะก่อนวนัท่ีจะท าการยา้ยปลูกจะตอ้งงดการรดน ้ าและ
ตน้กลา้จะตอ้งไดรั้บแสงเตม็ท่ี 

2.2 การเตรียมแปลง  
 ไถดินและจดัเตรียมแปลง โดยมีความกวา้งของแปลงประมาณ 1 
เมตร ความยาวตามสภาพพื้นท่ี ใส่ปุ๋ยอินทรียป์ระมาณ 2.5 – 3 ตนัต่อไร่ หรือ
ประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อาจคลุมพลาสติกเพื่อป้องกนัวชัพืช
และเพื่อเก็บรักษาความช้ืน 

 

 

 

ตน้กลา้อาย ุ3 วนั ตน้กลา้อาย ุ15 วนัพร้อมปลูก 

ภาพที ่3 การเติบโตของตน้กลา้ผกักาดหอม 

ภาพที ่4  ลกัษณะการเตรียมแปลงปลูก 



 
 

2.3 การปลูก 
 ปลูกแบบทแยง 3 แถวต่อแปลง ในระยะปลูก 30 – 40 เซนติเมตร 
ปลูก 1 ตน้ต่อหลุม หลงัปลูกใหร้ดน ้าทนัที 

 

 

 

 

2.4 การใส่ปุ๋ย 
 นอกจากปุ๋ยอินทรียท่ี์ใส่ลงไปในดินคร้ังแรกแล้ว ควรมีการใส่ปุ๋ย
อินทรียเ์พิ่มหลงัยา้ยปลูก 7 วนั โดยใส่ปุ๋ยมูลคา้งคาวอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่บริเวณรอบโคนตน้ทุก 7 วนั เร่ิมสัปดาห์ท่ี 2 หลงัยา้ยปลูกใส่ปุ๋ยน ้าอินทรีย ์
(น ้าหมกัปลา : น ้าหมกัหอย : น ้าหมกัเปลือกไข่ อตัรา 1:1:1 โดยปริมาตร) น า
ส่วนผสมดงักล่าว 3 ลิตรผสมน ้ า 200 ลิตร ตกัรดบริเวณโคนตน้ประมาณ 0.5 
ลิตรต่อหลุม จนกระทัง่เก็บเก่ียว 

 

 

ภาพที ่5  การปลูกผกักาดหอม 



 
 

 

 

 

 

 

2.5 การให้น า้ 
ผกักาดหอมเป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ า ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งให้น ้ าทุกวนั 

นอกจากนั้นในบางกรณี ในสภาพท่ีอุณหภูมิสูง ควรจะตอ้งมีการให้น ้ าแบบ
พ่นฝอย (Springer) ในช่วงก่อนการออกดอก เป็นการลดการคลายน ้ าท าให้
เจริญเติบโตไดดี้ข้ึน ส าหรับช่วงท่ีออกดอกตอ้งใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
รดน ้าบริเวณโคนตน้ การขาดน ้ามีผลท าใหเ้มล็ดลีบหรือไม่ติดเมล็ด 

 

 

 

 

ภาพที ่6  การใส่ปุ๋ยชีวภาพ 

ภาพที ่7  การใหน้ ้ าแบบมินิสปริงเกอร์ในช่วงอุณหภูมิสูงเพ่ือลดการคายน ้ า 



 
 

2.6 การป้องกนัก าจัดโรคและแมลงในระบบเกษตรอนิทรีย์ 
1. ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาผสมกับน ้ า รดเป็นประจ าอย่างน้อย

สัปดาห์ละคร้ัง  
2. ฉีดพน่สารชีวภาพเพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

 - การป้องกันโรค ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าชนิดผงและเช้ือ
แบคทีเรีย Bacillus subtilis.(Bs) อตัรา 1 ลิตรต่อน ้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นสลบักนั
ทุก 7 วนั 

- การป้องกันแมลง ด าเนินการฉีดพ่นเช้ือรา Beauveria bassiana.
และเช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringginesis. (Bt) อตัรา 1 ลิตรต่อน ้ า 200 ลิตร 
ฉีดพน่สลบักนัทุก 7 วนัจนถึง 2 สัปดาห์สุดทา้ยก่อนการเก็บเก่ียว 
 3. เก็บใบท่ีเป็นโรคออกจากแปลงทุกวนั ในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมโรค 

 

 

 

 

 
ภาพที ่8  การส ารวจและเก็บโรคออกจากแปลงผกักาดหอมเพ่ือลดการสะสม 

                            ของแหล่งโรค 



 
 

 

 

 

2.7 การป้องกนัพนัธ์ุปน 
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จะตอ้งควบคุมไม่ให้มีพนัธ์ุอ่ืนๆ มาปนกบัพนัธ์ุ

ท่ีเราท าการผลิต สามารถด าเนินการโดย 
- ปลูกใหห่้างจากผกักาดหอมพนัธ์ุอ่ืนๆ ไม่ต ่ากวา่ 30 - 60 เมตร 

 - ในระยะตน้กลา้ ให้สังเกตสีของตน้ ถา้มีสีอ่ืนๆ ท่ีผิดไปจากเดิมให้
ถอนออก 
 - ในระยะเจริญเติบโต ให้สังเกตลกัษณะใบ สีใบ ถา้มีสีผิดไปหรือมี
ความต่างใหถ้อนทิ้ง 
 - ในระยะออกดอก ใหถ้อนตน้ท่ีมีสีดอกต่างไปทิ้ง 
 - ในระยะเก็บเก่ียว ใหดู้สีเมล็ด ถา้มีสีผดิไปใหค้ดัออก 
 
 

ก ข 
ภาพที ่9   ก. โรคใบจุด สาเหตเุกิดจากเช้ือรา Cercospora sp. 
          ข.  โรคเน่าเละ สาเหตเุกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Erwinia sp. 

 

 



 
 

2.8 การช่วยการแทงช่อดอก 
 กรณีผกักาดหอมห่อ ในพืชกลุ่มผกักาดหอมส่วนใหญ่ สามารถแทง

ช่อดอกไดโ้ดยปรกติ ยกเวน้ผกักาดหอมห่อ เกษตรกรจะตอ้งช่วยท าให้เกิด
การแทงช่อดอก โดยเม่ือผกักาดหอมห่อ มีการห่อปลีแน่น ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดจ้ากรูปทรงและการใช้มือตบเบาๆ ซ่ึงถ้ามีความรู้สึกแน่นๆ ให้
ค่อยแกะเปลือกออก หรืออาจใช้วิธีการผ่ากากบาท (ตามภาพ) จะท าให้เกิด
การแทงช่อดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตน้ท่ีเขา้ปลีตามภาพ แกะใบออก ปลีเร่ิมแตกออก 

เร่ิมแทงช่อดอก ช่อดอกของผกักาดหอม 

ภาพที ่10 แสดงขั้นตอนการผา่หวัผกักาดหอมเพ่ือช่วยการแทงช่อดอก 



 
 

2.9 การปักไม้พยุงล าต้น 
 ในบางกรณีท่ีตน้ผกักาดหอมแทงช่อและมีความสูงมากตอ้งมีการมดั
ไมพ้ยุงล าตน้ เพื่อป้องกนัการลม้ การปักไมโ้ดยใชไ้มท่ี้มีความสูงประมาณ 1 
เมตร ปักบริเวณดา้นขา้งและผกูเชือกใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

3. การเกบ็เกีย่วเมลด็พนัธ์ุ 
 ผกักาดหอมเป็นพืชท่ีดอกภายในช่อมีการทยอยบานปะปนไม่เป็น
ระบบ ซ่ึงจะแก่จากดา้นล่างก่อนเหมือนพืชชนิดอ่ืนทัว่ไป จึงท าให้มีปัญหา
ดา้นการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุสามารถท าได ้2 วธีิ คือ 
 1. การเก็บเก่ียวทีละดอก โดยพิจารณาจาก ลกัษณะการเปล่ียนแปลง
ของดอกเป็นลกัษณะปุยนุ่น (ตามภาพ) โดยการใชมื้อเก็บทีละดอก ใน 1 ดอก
ปรกติจะมีเมล็ดประมาณ 15 – 20 เมล็ด ใหท้  าการเก็บเก่ียวไปเร่ือยๆ ประมาณ 

             การใชเ้ชือกขึงคา้ง                     การใชไ้มปั้กเพื่อพยงุล าตน้ 

                 
ภาพที ่11 การข้ึนคา้งหรือปักไมเ้พ่ือพยงุล าตน้ผกักาดหอม 



 
 

2 – 3 วนั ต่อคร้ัง ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาในการเก็บเก่ียวนานประมาณ 15 – 30 วนั 
ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ 
 2. การเก็บเก่ียวทั้งตน้ โดยพิจารณาจากดอกท่ีมีลกัษณะเป็นปุยนุ่น 
เกิดข้ึนในช่อดอกประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนดอกในต้น ใช้
กรรไกรตดับริเวณโคนตน้อยา่งระมดัระวงั การตดัท่ีแรงๆจะท าให้เมล็ดร่วง
มากเกินไป จากนั้นท าการเคาะลงในถงัทนัที เมล็ดท่ีแก่จะร่วงลงไปในถงั 
ส่วนท่ีเหลือติดอยูก่บัตน้ซ่ึงเป็นเมล็ดอ่อนให้ทิ้งไป การตดัตน้ควรตดัในเวลา
ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. เน่ืองจากท าให้เมล็ดหลุดออกไดง่้ายเวลาเคาะ แต่ถา้
เป็นช่วงบ่าย การเขา้ไปตดัจะท าใหเ้มล็ดหลุดร่วงเสียหายไดม้ากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

เพื่อพยงุล าตน้                                  

ภาพที ่12 ลกัษณะของดอกท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุ 

ภาพที ่13  การเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุผกักาดหอม 



 
 

4. การท าความสะอาดเมลด็ 
 เมล็ดท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวแลว้เคาะลงในถงัพลาสติกแลว้นั้น น ามา
ใส่ภาชนะตากแดด ประมาณ 2 แดด ใชมื้อนวดเบาๆ เมล็ดจะหลุดลงดา้นล่าง
ของภาชนะ น าปุยนุ่นออก น าเมล็ดใส่ถาดแล้วฝัดเอาเมล็ดท่ีมีน ้ าหนักเบา
และเศษพืชส่วนท่ีไม่ต้องการออก ตากแดดต่ออีก 2 แดด อาจจะมีการน า
เมล็ดมาคดัอีกคร้ังดว้ยสายตา จะท าใหไ้ดเ้มล็ดท่ีมีคุณภาพดี เก็บไวใ้ชไ้ดน้าน 

 

 

 

5. การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ 
 การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะปิด ไม่ให้อากาศ
ผ่านได ้เช่น ถุงพลาสติก ขวด กระป๋อง ฯลฯ แล้วน าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ช่อง
ธรรมดา จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดไวไ้ดน้าน ประมาณ 2 – 3 ปี แต่อยา่งไรก็
ตาม ไม่ควรเก็บรักษาเมล็ดไวน้านเพราะเมล็ดจะเส่ือมลงได ้

 

ภาพที ่14  การตากเมลด็พนัธ์ุเพ่ือลดความช้ืน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15  การท าความสะอาดเมลด็พนัธ์ุ 

 
 


