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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

กะหลํ ่าปลี

นิพนธ ไชยมงคล

กะหลํ่ าปลี (Cabbage; Brassica oleracea var. capitata) อยูในวงศ Brassicaceae (Cruciferae) หรือพืช
ตระกูลกะหลํ ่า เปนกลุมท่ีคอนขางใหญ ประกอบดวยพืช 300 ตระกูลและ 3000 สายพันธุ เปนพืชขามฤดู
แตนํ ามาปลูกเปนพชืฤดูเดียว มีจ ํานวนโครโมโซม 2n=18

กลิน่ของพชืตระกูลกะหลํ่ าเกิดจากสารประกอบ glycosinolate เม่ือถูกเปลี่ยนรูปโดยนํ ้ายอย
myrosinae จะใหรสชาติที่ขม และใหสารกลุม goitorogenic เชน isothiocyanates, thiocyanates, nitriles
และ goitrin สารประกอบเหลาน้ี นอกจากจะใหรสชาติและกลิ่น จะจํ ากัดการสราง thyroxine ซ่ึงเปนสาเหตุ
ของโรคตอมไทรอยบวม สายพันธุที่ไดรับการปรับปรุงใหมจะมี ปริมาณ glycosinolate ต่ํ ากวาสายพันธุดั่ง
เดิมหรือสายพันธุปา

กะหลํ ่าปลเีปนพืชท่ีมีแนวโนมความตองการของตลาดสูง จากขอมูลสถิติการเกษตรในปเพาะปลูก
2541/42 มีพื้นที่เพาะปลูก 75,411 ไร ผลผลิต 36,269 ตัน
สายพันธุ
สายพันธุเบา (อายุเก็บเก่ียว 50-75วัน)  สายพนัธุปานกลาง (อายุเก็บเก่ียว 80-90วัน) สายพันธุหนัก
(อายุเก็บเก่ียว 100-120 วัน)
คุณสมบัติของสายพันธุท่ีดี

• ! ตรงตามความตองการของตลาด
• ! สามารถปรบัตัวเขากับอุณหภูมิต่ํ าหรือสูง
• ! ทนทานตอโรค
• ! ทนทานตออาการผิดปกติจากสภาพแวดลอม
• !  ทนทานตอการขนสง

สายพันธุเบา อายุเก็บเก่ียว 50-75วัน (สีเขียว) เหมาะส ําหรับการปลูกเพื่อ
เก็บเก่ียวเร็ว ทนรอน เชน การปลูกนอกฤดู

Earlina(60 วัน) , Hyadori (55 วัน) , Golden Cross (40 วัน)
Sprint Ball (43 วัน) Marche (50 วัน)Quick Start (55 วัน) K-Y Cross
(55 วัน) K-K Cross (58 วัน)
สายพันธุปานกลาง อายุเก็บเก่ียว 80-90วัน

O-S Cross (80 วนั ทนรอน, หนัก 2 กิโลกรมั) Green Luna (80 วัน) Vega (90 วัน)
สายพันธุหนัก อายุเก็บเก่ียว 100-170 วัน

Spring Queen (165 วัน) Spring Hero (150 วัน) Bartolo, Danish Ball head strains, Excel,
Winter Star
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ซาวอย (Savoy Cabbage)
Savoy Ace (80 วัน), Clarissa, Wirosa, Savoy King, Early Curly

Hybrid
สายพันธุรูปหัวใจ (Pointed type)

Green Point (50 วัน), Early Jersey
Wakefield
สายพันธุสีแดง (Red Cabbage)

Ruby, Ruby Ball (65 วัน),
Ruby King (70 วัน) Ruby Perfection (80 วัน), Red

Head, Cardinal, Primero, Red Jewel, Red Rookie, Rona, Super Red 80
สายพนัธุสํ าหรับโรงงานแปรรูป

Bravo, Carton, Danish Ballhead, King Kole, Late Flat Dutch, Roundup, Superette, Titan 90,
Krautpacker, Marvellon, Rodolfo.
สายพันธุท่ีทนทานตอโรค แมลง

โรค/แมลง สายพันธุตานทาน/ทนทาน
เนาดํ า /Black Rot Cheer, Green Cup, Zerlina, Bravo, Genesis, Protector, Ruby

Perfection, Ruby Head
เพล้ียไฟ Rio Verde, Bravo, King Cole, Little Rock, Falcon, Titanic 90, Ruby

Perfection.
Cabbage Yellows Queen Stone, Green Cup, Wakamine, Autumn Queen
Black Rot Green Lunar,, Cheers, T-689, Queen Well, Gianty

สภาพแวดลอม
กะหลํ ่าปลเีปนพชืเขตหนาว เจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่ํ า ความชื้นสูง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับ

การเจริญเติบโตอยูระหวาง 15-20 o ซ หรอือุณหภูมิเฉล่ีย 24 o ซ อุณหภูมิสูงกวา 30 o ซ และต่ํ ากวา 10 o

ซ พืชจะชะงักการเจรญิ ในปจจุบันไดมีการพัฒนาสายพันธุทนทานตออุณหภูมิสูง สามารถปลูกในเขตรอนชื้น
ได ตลอดป โดยเฉพาะบนที่สูง ควรทดสอบสายพันธุในพื้นที่กอนปลูกเพื่อการคา

กะหลํ ่าปลใีนระยะตนกลาหรือมีใบจริง 4-5 ใบ เม่ือผานอุณหภูมิต่ํ า 5-10 o ซ และชวงแสงยาว
เปนเวลา 1-2 เดือน จะแทงชอดอก
การเพาะเมลด็

เมล็ดหนัก 10 กรมั มีจ ํานวน 2,000-3,000 เมล็ด อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับการงอกของเมล็ด
25-30 o ซ

คัดเมลด็ขนาดใหญ ทดสอบความงอก แชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 o ซ  25-30 นาที เพ่ือกํ าจัดโรคที่ติด
มากับเมลด็พันธุ นํ าออกมาผ่ึงใหเปลือกหุมเมล็ดแหง นํ าไปเพาะในถาดเพาะ

ยายปลกูเม่ือมีใบจริง 3-4 ใบ หรืออายุ 25-30 วันหลังจากหยอดเมล็ด ระยะปลูก 30-50 x 50-
60 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสายพันธุ ฤดูปลูก สภาพและความอุดมสมบูรณของดิน และความตองการของตลาด
ระยะปลกูท่ีเหมาะสมคือเม่ือเจริญเต็มท่ีทรงพุมจะชิดกันพอดี การปลูกหางจะใหหัวขนาดใหญ ผลผลิตต่ํ า
การปลกูระยะชิดใหผลผลิตสูงหัวขนาดเล็กหรืออาจจะไมเขาปลี
สภาพดิน

กะหลํ ่าปลีเจรญิไดดีในดินรวนปนทราย ระบายนํ้ าไดดี มีอินทรียวัตถุสูง pH 6.5-7.0
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การจัดการปุย
ควรวเิคราะหดินกอนปลูกพชื เพื่อการจัดการปุยอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม
การใสปุยตามความตองการของพืชท้ังชนิดและปริมาณ ชวยใหพืชเจริญไดดี ผลผลิตและคุณภาพสูง
หลงัยายปลกูควรใหปุยในรูปปุยน้ํ าที่มีฟอสฟอรัสสูง เชน 16 –20 0 ฟอสฟอรัสจะจ ํากัดการนํ า

ไนโตรเจนข้ึนไปใช ทํ าใหพืชชะงักการเจริญและกระตุนใหเกิดการเจริญของราก ชวยใหพืชต้ังตัวไดเร็ว อัตรา
การรอดตายจากการยายกลาสงู
ไนโตรเจน (Nitrogen; N)

กะหลํ ่าปลีตองการไนโตรเจน 14-18 กิโลกรมั N ตอไร ใสกอนปลูก 11-13 กิโลกรมัตอไร ท่ีเหลือ
ใสหลงัยายปลูก 30 วัน การใหปุยไนโตรเจนสูงเกินไปจะทํ าใหใบหุมหัวแตก สวนกลางของล ําตนแตก(ไส
กลวง) คลายกับอาการขาดโบรอน แตอาการท่ีพืชไดรับไนโตรเจนสูงแผลจะไมเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล พืชที่ขาด
ไนโตรเจน ชะงักการเจริญ ใบเหลือง
การใสปุยฟอสฟอรัส* และโพแทสเซียม** ตามผลการวิเคราะหดิน
ผลการวิเคราะหดิน

(ppm)
ปรมิาณ P2O5

(กิโลกรัม/ไร)
ผลการวิเคราะหดิน ปริมาณ K2O

(กิโลกรัม/ไร)
0-30 27-36 0-150 27-36
30-50 18-27 150-200 16-27

>50 14-18 200-250 11-16
>250 -

ฟอสฟอรัส (Phosphorus; P)* ใสกอนปลูก
โพแทสเซียม (Potassium: K)**  ใสกอนปลูก ปริมาณที่ใสสูงสุดไมควรเกิน 16 กิโลกรมัตอไร

การใสหลังปลูก พรอมไนโตรเจน ปริมาณรวมไมเกิน 16 กิโลกรมัตอไร
ซัลเฟอร (Sulfur: S)

พชืตองการซัลเฟอร 4.5-7.2 กิโลกรมัตอไร พืชจะน ําซลัเฟอรขึ้นไปใชในรูป ซัลเฟต อัตราการ
เปลี่ยนรูปจาก S เปนซัลเฟตในดิน จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในดินรวน ที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม
การใสปุยในรูปซัลเฟต ใชปุยจ ํานวน 4.5-7.2 กิโลกรมัตอไร การใสปุยซลัเฟอรในรูปอื่น    ใชปุยจ ํานวน
7.2-9.0 กิโลกรมัตอไร กอนปลูก 1 ฤดู
แมกนีเซียม (Magnesium; Mg)

เมือ่ผลการวิเคราะห Mg ในดินต่ํ ากวา 2 meq/100 g ใส Mg กอนปลูก 2.7-3.6 กิโลกรมัตอไร
Mg ประกอบอยูในโดโลไมท การใชโดโลไมดปรับสภาพความเปนกรดของดิน สามารถเพิ่ม Mg ได ควรใส
กอนปลูก 3-4 อาทิตย
โบรอน (Boron; B)

กะหลํ่ าปลีท่ีขาด B จะแสดงอาการภายในตนแตก สีนํ ้าตาล โรคเขาทํ าลายไดงาย ทํ าใหตน/หัวเนา
การใสโบรอนตามผลการวิเคราะหดิน

ผลการวิเคราะหดิน(ppm) ปริมาณ B (กิโลกรมัตอไร)
0-1 0.5-0.7 ใสลงไปในแปลง
1-3 0.2-0.4 ใสลงไปในแปลง
>3 0.1-0.2 ฉีดพนทางใบ
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การใสปูนขาว
ในสภาพดินท่ีมี pH ต่ํ ากวา 6.3 มีอินทรียวัตถุในดินต่ํ ากวา 5.5 หรือมีปริมาณ แคลเซียม

(Calcium; Ca) ต่ํ ากวา 8 meq/100 g จ ําเปนตองใสปูนขาว
ปรมิาณปนูขาวท่ีใชในการปรับความเปนกรดในดิน

pH ดิน ปริมาณ (ตันตอไร)
< 5.6 2-3

5.7-5.9 1.6-2.0
5.9-6.1 1.2-1.6
6.1-6.3 0.8-1.2
6.3-6.6 0.4-0.8

>6.6 -
 ใสปนูขาวคลุกลงไปในดิน กอนปลูกพืช 3-4 อาทิตย
การใหน้ํ า

กะหลํ ่าปลีเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืนตองการน้ํ าอยางพอเพียงและสม่ํ าเสมอ ในระดับความลึก 20
เซนติเมตร  พืชขาดน้ํ าจะชะงักการเจริญ ใบเหลือง การใหนํ้ ามากเกินไปจะทํ าใหใบหุมหัวแตก
การเก็บเก่ียว

ผลผลิตของกะหลํ่ าปลี = จ ํานวนตน X น้ํ าหนักหัว
ขนาด/น้ํ าหนักของหัว ขึ้นอยูกับสายพันธุ ฤดูปลูก การดูแลรักษา เชน การจัดการปุยและการใหนํ้ า
เก็บเก่ียวเม่ือหัวแนน แก การเก็บเกี่ยวชา อาจจะทํ าใหใบท่ีหอหัวดานนอกแตก โรคจะเขาท ําลายได

งาย กะหลํ่ าปลีกอนเก็บเก่ียว มีโรคที่ส ําคัญคือ alternaria leaf spot และ downy mildew ซ่ึงระบาดมากใน
สภาพแปลงปลูกท่ีมีความช้ืนสูง และติดไปกับพืชหลังการเก็บเก่ียว

การเก็บเก่ียวตนท่ีออน ปลีไมแนน ทํ าใหผลผลิตต่ํ า ไมทนทานตอการขนสง และอายุการเก็บรักษา
สัน้ ใชมีดตัดโคนใหมีใบนอกหอหุมหัว 4-6 ใบ การตัดแตงเพ่ือขาย ตัดแตงใบนอก ใบเหลือง ใบที่เสียหาย
จากการทํ าลายของโรค แมลง ทํ าความสะอาดและลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดย forced air cooling ใหอุณหภูมิ
เทากับ 4.5 o ซ
การเก็บรกัษา

เก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-95 % และมีจุดเยือกแข็งท่ี –1 o ซ การเก็บ
รกัษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสามารถเก็บรักษาได 5-6 เดือน โดยทั่วไปจะเก็บรักษา 3-6 อาทิตย
เพือ่ทยอยสงตลาดหรือเก็บรักษาในชวงฤดูหนาว ซ่ึงมีสภาพอากาศเหมาะสมส ําหรับการผลิต  ผลผลิตลน
ตลาด ราคาถูก เพื่อขายในฤดูรอน

กะหลํ ่าปลจีะมีการคายน้ํ าสงู เห่ียวเร็ว ในสภาพความชื้นในอากาศตํ่ า ดังน้ันจํ าเปนตองเก็บรักษาใน
สภาพความชืน้ในอากาศสงู เพื่อลดอัตราการคายนํ ้า

การเก็บรกัษาโดยการควบคุมสภาพแวดลอม รักษาปริมาณ ออกซิเจน 2.5-5 % และ
คารบอนไดออกไซด  2.5-5 % สามารถเก็บรักษาไดเปนเวลาหลายเดือน

การเก็บรักษาในสภาพท่ีมี เอทธีลีน 10-100 ppm  ทํ าใหใบเปล่ียนเปนสีเหลือง รวง ภายในเวลา
5 อาทิตย

โรคท่ีเปนสาเหตุใหหัวเนาเสีย ในการเก็บรักษาคือ watery soft rot, bacterial soft rot, gray mold
rot, alternaria leaf spot, และ black leaf speck.



5

โรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ
pathogens Common Name

Alternaria brassica (Berk.)Sacc. Grey leaf spot
Alternaria brassicicola (Schw.) Wilts., syns. A.
oleracea Milbraith, A. circinans (Berk. And Curt.X
Bolle

Black spot, wirestem

Ascochyta oleracea J.W. Ellis. Leaf spot
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. And de
Not., syns. Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm.,
Plenodomus lingam (Tode ex Fr.) Hohnel

Dry rot, black leg, black rot

Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau Black ring spot
Plasmodiophora brassicae Woron. Club root
Pseudocercosporellae (Ell. And Ev.) Deighton. White leaf spot
Rhizoctonia solani Kuhn.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Water soft rot, drop, white blight

Pseudomonas maculicola (Mc Culloch) Stevens Bacterial leaf spot
Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson Black rot
ราคาขายสงกะหลํ่ าปลี(นพินธและคณะ 2544)
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