การผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั อินทรีย์ไว้ใช้ เอง : ผักกาดหอม
ผักกาดหอม, ผักสลัด Lettuce (Lectuca sativa.)
ตระกูล Asteraceae
ผักกาดหอมจัดเป็ นพืชผสมตัวเอง มีความต้องการสภาพแวดล้อมใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ ดินมีสภาพร่ วนซุ ย pH 5.5 – 6.5 อุณหภูมิต่า 18 – 25 องศา
เซลเซียส
ผักกาดหอมห่ อเป็ นพืชที่คนไทยเริ่ มรู ้ จกั เพิ่มมากขึ้น มีการปลู กกัน
อย่า งแพร่ ห ลาย โดยพันธุ์ ข องผัก กาดหอมมี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง ด้า น สี
รู ปร่ าง ทรงต้น กลุ่มพันธุ์ที่มีตามท้องตลาดเป็ นผักกาดหอมห่ อหรื อผักกาด
แก้ว เรดโอ๊ค กรี นโอ๊ค คอส เรดโครอล เป็ นต้น ในการปลูกเพื่อผลิตเป็ นผัก
สด สามารถปลูกได้ในพื้นที่ทวั่ ไป แต่จะเจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น
ผักกาดหอมเป็ นพืชผักใบที่ ปลู กง่ าย โตไว โรคและแมลงรบกวนน้อยกว่า
พืชผักชนิ ดอื่น ในการปลู กผักกาดหอมเพื่อผลิ ตเมล็ดพันธุ์น้ นั สามารถผลิ ต
ได้ดี ในพื้นที่ซ่ ึ งมีอากาศเย็น เช่น ภาคเหนือในช่วงฤดูหนาว แต่อย่างไรก็ตาม
ผักกาดหอมหลายพันธุ์สามารถออกดอกติดเมล็ดได้ในหลายพื้นที่ของไทย
แต่ปริ มาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะไม่ดีนกั

ภาพที่ 1 ลักษณะของดอกผักกาดหอม

การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ เอง
1. การกาหนดระยะเวลาการปลูก
เนื่องจากผักกาดหอมเป็ นพืชเมืองหนาวที่ตอ้ งการอุณหภูมิต่าในการ
ชักนาให้เกิ ดตาดอก การกาหนดระยะเวลาในการปลู กจึ งมี ความจาเป็ นให้
ช่ วงของการเจริ ญเติ บ โตด้านลาต้น ใบ รวมถึ ง ช่ วงเวลาการออกดอก อยู่
ในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น จึงควรปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ
เดื อนตุลาคม ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ดีสาหรับการปลู กผลิ ตเมล็ดพันธุ์ โดยเกษตรกร
สามารถวางแผนการปลูกได้ ดังนี้
- ช่ ว งเวลาการเพาะกล้ า ประมาณกลางเดื อ นกัน ยายนถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายนอายุกล้าประมาณ 15 – 20 วัน
- ช่วงเวลาการปลูกประมาณเดือนตุลาคมถึ งเดื อนธันวาคม อายุการ
ออกดอก 80 – 90 วันหลังปลูก
- อายุการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ประมาณ 110 – 120 วันหลังปลูก
2. การปลูกและการดูแลรักษา
2.1 การเพาะกล้า
ผักกาดหอมเป็ นพืชที่มีเมล็ดขนาดเล็ก (1 กรัมมีเมล็ด 850 – 1,000
เมล็ด) การปลูกควรปลูกด้วยวิธีการย้ายกล้า
อุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ผกั กาดหอม ที่มีความงอกดี
2. ถาดเพาะกล้า

3. วัสดุเพาะกล้าซึ่ งอาจใช้วสั ดุเพาะกล้าสาเร็ จรู ป หรื อวัสดุเพาะกล้า
ที่ผสมด้วยตนเอง เช่น การใช้ปุ๋ยหมักร่ อนและขุยมะพร้าว ในอัตรา 2:1
ขั้นตอน
นาวัสดุเพาะกล้าใส่ ลงถาดเพาะกล้าให้เต็ม นาเมล็ดพันธุ์ผกั กาดหอม
ใส่ ลงถาดเพาะกล้า หลุมละ 2 เมล็ด รดน้ าบางๆ โดยไม่ตอ้ งกลบเมล็ด นาถาด
เพาะกล้าไปไว้ในที่ร่มราไร รดน้ าทุกวันๆละ 1 - 2 ครั้ ง ประมาณ 3 วัน จะ
สังเกตเห็นต้นกล้าผักกาดหอมงอกขึ้นมา เมื่อมีอายุประมาณ 5 – 7 วัน หรื อ
สังเกตเห็นต้นมีใบเลี้ยงโผล่ข้ ึนมาชัดเจน ให้ทาการถอนแยกต้นให้เหลือหลุม
ละ 1 ต้น โดยใช้มือจับบริ เวณปลายใบและถอนออก นาไปปลูกในถาดเพาะ
กล้าที่ เตรี ยมไว้ จากนั้นดู แลต่อไป โดยรดน้ าทุกวัน และนอกจากนั้นควรมี
การผสมเชื้ อราไตรโคเดอร์ มาลงไปในน้ าที่ รดด้วย จะเป็ นการป้ องกันโรค
เชื้อราทางดินได้ เมื่ออายุกล้าประมาณ 15 วัน สามารถย้ายปลูกได้

ภาพที่ 2 การเพาะกล้าผักกาดหอม

ต้นกล้าอายุ 3 วัน

ต้นกล้าอายุ 15 วันพร้อมปลูก

ภาพที่ 3 การเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม

ก่อนย้ายปลูกประมาณ 3 – 5 วัน ให้ลดปริ มาณน้ าที่ใช้รดต้นกล้าและ
เพิ่มแสงแดด โดยเฉพาะก่อนวันที่จะทาการย้ายปลูกจะต้องงดการรดน้ าและ
ต้นกล้าจะต้องได้รับแสงเต็มที่
2.2 การเตรียมแปลง
ไถดิ นและจัดเตรี ยมแปลง โดยมี ความกว้างของแปลงประมาณ 1
เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยป์ ระมาณ 2.5 – 3 ตันต่อไร่ หรื อ
ประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อาจคลุมพลาสติกเพื่อป้ องกันวัชพืช
และเพื่อเก็บรักษาความชื้น

ภาพที่ 4 ลักษณะการเตรี ยมแปลงปลูก

2.3 การปลูก
ปลู กแบบทแยง 3 แถวต่ อแปลง ในระยะปลู ก 30 – 40 เซนติ เมตร
ปลูก 1 ต้นต่อหลุม หลังปลูกให้รดน้ าทันที

ภาพที่ 5 การปลูกผักกาดหอม

2.4 การใส่ ป๋ ยุ
นอกจากปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ใส่ ลงไปในดิ นครั้ งแรกแล้ว ควรมี การใส่ ปุ๋ย
อินทรี ยเ์ พิ่มหลังย้ายปลูก 7 วัน โดยใส่ ปุ๋ยมูลค้างคาวอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
ใส่ บริ เวณรอบโคนต้นทุก 7 วัน เริ่ มสัปดาห์ที่ 2 หลังย้ายปลูกใส่ ปุ๋ยน้ าอินทรี ย ์
(น้ าหมักปลา : น้ าหมักหอย : น้ าหมักเปลือกไข่ อัตรา 1:1:1 โดยปริ มาตร) นา
ส่ วนผสมดังกล่าว 3 ลิตรผสมน้ า 200 ลิตร ตักรดบริ เวณโคนต้นประมาณ 0.5
ลิตรต่อหลุม จนกระทัง่ เก็บเกี่ยว

ภาพที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ

2.5 การให้ นา้
ผักกาดหอมเป็ นพืชที่ตอ้ งการน้ า ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องให้น้ าทุกวัน
นอกจากนั้นในบางกรณี ในสภาพที่อุณหภูมิสูง ควรจะต้องมีการให้น้ าแบบ
พ่นฝอย (Springer) ในช่ วงก่อนการออกดอก เป็ นการลดการคลายน้ าทาให้
เจริ ญเติบโตได้ดีข้ ึน สาหรับช่วงที่ออกดอกต้องให้น้ าอย่างสม่าเสมอ โดยการ
รดน้ าบริ เวณโคนต้น การขาดน้ ามีผลทาให้เมล็ดลีบหรื อไม่ติดเมล็ด

ภาพที่ 7 การให้น้ าแบบมินิสปริ งเกอร์ในช่วงอุณหภูมิสูงเพื่อลดการคายน้ า

2.6 การป้ องกันกาจัดโรคและแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์
1. ใช้เ ชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม าผสมกับ น้ า รดเป็ นประจ าอย่า งน้ อ ย
สัปดาห์ละครั้ง
2. ฉี ดพ่นสารชีวภาพเพื่อป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
- การป้ อ งกัน โรค ฉี ด พ่ น เชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม่ า ชนิ ด ผงและเชื้ อ
แบคทีเรี ย Bacillus subtilis.(Bs) อัตรา 1 ลิ ตรต่อน้ า 200 ลิ ตร ฉี ดพ่นสลับกัน
ทุก 7 วัน
- การป้ อ งกันแมลง ด าเนิ นการฉี ดพ่ น เชื้ อรา Beauveria bassiana.
และเชื้ อแบคทีเรี ย Bacillus thuringginesis. (Bt) อัตรา 1 ลิ ตรต่อน้ า 200 ลิตร
ฉี ดพ่นสลับกันทุก 7 วันจนถึง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว
3. เก็บใบที่เป็ นโรคออกจากแปลงทุ กวัน ในช่ วงเช้า เพื่อไม่ให้เป็ น
แหล่งสะสมโรค

ภาพที่ 8 การสารวจและเก็บโรคออกจากแปลงผักกาดหอมเพื่อลดการสะสม
ของแหล่งโรค

ก

ข

ภาพที่ 9 ก. โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora sp.
ข. โรคเน่าเละ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย Erwinia sp.

2.7 การป้ องกันพันธุ์ปน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องควบคุมไม่ให้มีพนั ธุ์อื่นๆ มาปนกับพันธุ์
ที่เราทาการผลิต สามารถดาเนินการโดย
- ปลูกให้ห่างจากผักกาดหอมพันธุ์อื่นๆ ไม่ต่ากว่า 30 - 60 เมตร
- ในระยะต้นกล้า ให้สังเกตสี ของต้น ถ้ามีสีอื่นๆ ที่ผิดไปจากเดิมให้
ถอนออก
- ในระยะเจริ ญเติบโต ให้สังเกตลักษณะใบ สี ใบ ถ้ามีสีผิดไปหรื อมี
ความต่างให้ถอนทิ้ง
- ในระยะออกดอก ให้ถอนต้นที่มีสีดอกต่างไปทิง้
- ในระยะเก็บเกี่ยว ให้ดูสีเมล็ด ถ้ามีสีผดิ ไปให้คดั ออก

2.8 การช่ วยการแทงช่ อดอก
กรณี ผกั กาดหอมห่ อ ในพืชกลุ่มผักกาดหอมส่ วนใหญ่ สามารถแทง
ช่อดอกได้โดยปรกติ ยกเว้นผักกาดหอมห่ อ เกษตรกรจะต้องช่วยทาให้เกิ ด
การแทงช่ อ ดอก โดยเมื่ อ ผัก กาดหอมห่ อ มี ก ารห่ อ ปลี แ น่ น ซึ่ งสามารถ
พิจารณาได้จากรู ปทรงและการใช้มือตบเบาๆ ซึ่ งถ้ามี ความรู ้ สึกแน่ นๆ ให้
ค่อยแกะเปลื อกออก หรื ออาจใช้วิธีการผ่ากากบาท (ตามภาพ) จะทาให้เกิ ด
การแทงช่อดอก

เลือกต้นที่เข้าปลีตามภาพ

เริ่ มแทงช่อดอก

แกะใบออก

ปลีเริ่ มแตกออก

ช่อดอกของผักกาดหอม

ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการผ่าหัวผักกาดหอมเพื่อช่วยการแทงช่อดอก

2.9 การปักไม้ พยุงลาต้ น
ในบางกรณี ที่ตน้ ผักกาดหอมแทงช่อและมีความสู งมากต้องมีการมัด
ไม้พยุงลาต้น เพื่อป้ องกันการล้ม การปั กไม้โดยใช้ไม้ที่มีความสู งประมาณ 1
เมตร ปักบริ เวณด้านข้างและผูกเชือกให้เรี ยบร้อย

การใช้เชือกขึงค้าง

การใช้ไม้ปักเพื่อพยุงลาต้น

ภาพที่ 11 การขึ้นค้างหรื อปั กไม้เพื่อพยุงลาต้นผักกาดหอม

3. การเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมเป็ นพืชที่ดอกภายในช่ อมีการทยอยบานปะปนไม่เป็ น
ระบบ ซึ่ งจะแก่จากด้านล่างก่อนเหมือนพืชชนิ ดอื่นทัว่ ไป จึงทาให้มีปัญหา
ด้านการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1. การเก็บเกี่ยวทีละดอก โดยพิจารณาจาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของดอกเป็ นลักษณะปุยนุ่น (ตามภาพ) โดยการใช้มือเก็บทีละดอก ใน 1 ดอก
ปรกติจะมีเมล็ดประมาณ 15 – 20 เมล็ด ให้ทาการเก็บเกี่ยวไปเรื่ อยๆ ประมาณ

2 – 3 วัน ต่อครั้ง ซึ่ งจะใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนานประมาณ 15 – 30 วัน
ขึ้นอยูก่ บั พันธุ์
2. การเก็บเกี่ ยวทั้งต้น โดยพิจารณาจากดอกที่ มีลกั ษณะเป็ นปุยนุ่ น
เกิ ดขึ้ นในช่ อดอกประมาณ 70 – 80 เปอร์ เซ็ นต์ ของจานวนดอกในต้น ใช้
กรรไกรตัดบริ เวณโคนต้นอย่างระมัดระวัง การตัดที่แรงๆจะทาให้เมล็ดร่ วง
มากเกิ นไป จากนั้นทาการเคาะลงในถังทันที เมล็ดที่แก่จะร่ วงลงไปในถัง
ส่ วนที่เหลือติดอยูก่ บั ต้นซึ่ งเป็ นเมล็ดอ่อนให้ทิ้งไป การตัดต้นควรตัดในเวลา
ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. เนื่ องจากทาให้เมล็ดหลุดออกได้ง่ายเวลาเคาะ แต่ถา้
เป็ นช่วงบ่าย การเข้าไปตัดจะทาให้เมล็ดหลุดร่ วงเสี ยหายได้มากกว่า
เพื่อพยุงลาต้น

ภาพที่ 12 ลักษณะของดอกที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

ภาพที่ 13 การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผกั กาดหอม

4. การทาความสะอาดเมล็ด
เมล็ดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแล้วเคาะลงในถังพลาสติกแล้วนั้น นามา
ใส่ ภาชนะตากแดด ประมาณ 2 แดด ใช้มือนวดเบาๆ เมล็ดจะหลุดลงด้านล่าง
ของภาชนะ นาปุ ยนุ่ นออก นาเมล็ดใส่ ถาดแล้วฝั ดเอาเมล็ดที่ มีน้ าหนักเบา
และเศษพืช ส่ วนที่ ไม่ ต้องการออก ตากแดดต่ออี ก 2 แดด อาจจะมี การนา
เมล็ดมาคัดอีกครั้งด้วยสายตา จะทาให้ได้เมล็ดที่มีคุณภาพดี เก็บไว้ใช้ได้นาน

ภาพที่ 14 การตากเมล็ดพันธุ์เพื่อลดความชื้น

5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การเก็ บรั กษาเมล็ดพันธุ์ จะต้องเก็บไว้ในภาชนะปิ ด ไม่ให้อากาศ
ผ่านได้ เช่ น ถุ งพลาสติก ขวด กระป๋ อง ฯลฯ แล้วนาไปเก็บไว้ในตูเ้ ย็นช่ อง
ธรรมดา จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดไว้ได้นาน ประมาณ 2 – 3 ปี แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่ควรเก็บรักษาเมล็ดไว้นานเพราะเมล็ดจะเสื่ อมลงได้

ภาพที่ 15 การทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์

