
สลัด/ผักกาดหอม
รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

 สลัด (LETTUCE : Lactuca sativa L.) อยู
ในวงศ Asteraceae (Compositae)  ซ่ีงเปนวงศท่ี
คอนขางใหญ ประกอบดวยพืช 800 สกุล 20,000
กวาชนิด แตสวนใหญ  จะเปนสายพันธุปามีเพียงไม
กี่ชนิดที่นํ ามาปลูกเพ่ือการคา Compositae คือกลุม
พืชท่ีมีกานดอกเด่ียว มีชอดอกบนกานดอกจํ านวน
มาก สวน Asteraceae หมายถึงกลุมพืชที่เนื้อเยื่อ
ประกอบดวยสารคลายนํ ้านม ในล ําตนและสวนอ่ืน

ๆ Lettuce มีความหมายคือ น้ํ านมจากพืช (milk  juice of the  plant) Lac (Lactuca = milk; Latin)
Lettuce อาจจะมีรากศัพทมาจากภาษาฝร่ังเศสโบราณ laitue ซ่ึงหมายถึง น้ํ านม Sativa หมายถึงพืชที่
ขยายพันธุโดยเมล็ด อยูวงศ  Asteraceae ( formerly; Compositae) รวมท้ัง  endive (Chicorium),
salsify (Tragopogon), artichoke  (Cynara) ,chicory(Chicorium) , dandelion ( Taraxacum) ,
sunflower (Helianthus) และ chrysanthemum

สลัดเปนพืช ท่ีนิยมบริโภคสดและประกอบอาหารมากท่ีสุด ประกอบดวย น้ํ า 95 %

คารโบไฮเดรท  1-2 % โปรตีน 1-2 % และไขมัน 0.25 % มีพ้ืนท่ีปลูกรวมกันทุกประเทศมากกวา 3 แสน
เฮกแตร ผลผลิตมากกวา 3 ลานตัน

Lactuca sativa เปนสายพันธุกลุมเดียวท่ีนํ ามาปลูกเพ่ือการคา มีถ่ินกํ าเนิดอยูแถบท่ีราบดาน
ตะวันออกของเขตเมดิเตอเรเนียน จากรูปวาดในหลุมฝงศพชาวอียิปต พบวามีการเพาะปลูกสลัดใบมา
นานกวา 4500 ปกอนคริสตศักราช โดยใชเปนพืชสมุนไพร และสกัดน้ํ ามันจากเมล็ด ในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ใชนํ้ าท่ีค้ันจากใบสลัด นํ าไปอบแหงเปนผง (lactucarium) ใชเปนยานอนหลับ

สายพันธุปา จะมีใบและลํ าตนเรียวเล็ก ไมเขาปลี มีรสขม วงศ Lactuca มีโครโมโซม 8,9 และ
17 กลุม L. sativa, L. serriola, L. virosa และ L. saligna มีโครโมโซม n = 9 (2n =  18) สามารถ
ผสมขามกลุมได เน่ืองจากลักษณะ L. sativa ไมพบในสายพันธุปา สันนิฐานวากลายพันธุมาจาก L.
serriola หรืออาจจะเกิดจากการผสมขามระหวาง L. serriola, L. virosa และ L. saligna และ L.
sativa สามารถผสมขามกับ L. serriola ไดงาย



ลักษณะทางพฤกษศาสตร

สลัดเปนพืชฤดูเดียว มีลํ าตนอวบส้ันและชวงขอถ่ี ใบจะเจริญจากขอเปนกลุม
    ใบ

ใบจะมีลักษณะ รูปราง และสีแตกตางกันข้ึนอยูกับพันธุ  เชน ใบกลม ใบรี ใบเรียบหรือมีหยัก
หรือบิด งอ บางพันธุอาจจะมีใบหนาแข็งและบางพันธุอาจจะมีใบออนนิ่ม

มีสีเขียวออนจนถึงสีเขียวเขม สีนํ ้า ตาลปนแดง  สีแดงและสีนํ้ าตาลเปนตน บางพันธุจะมีสี
เดียวแตบางพันธุอาจจะมีหลายสี

ใบสีแดงจะมวิีตามิน ซี สูงกวาสีเขียว แตจะสูญเสียหลังเก็บเกี่ยว ภายในเวลา 2-3 วัน
ระบบราก

สลัดจะมีระบบรากแกวท่ีเจริญหย่ังลึกลงไปในดินอยางรวดเร็ว ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
สามารถเติบโตไดถึง 1  นิ้วตอวันและเจริญลึกลงไปถึง 6 ฟุตเม่ือถึงระยะท่ีแทงชอดอก

ในดินที่มีความชื้นสูงและมีหนาดินต้ืนรากจะไมสามารถเจริญไดดี ถึงแมจะมีรากแกวที่หยั่งลึก
แตรากจะมีขนาดเล็ก

รากแขนงและรากฝอยจะอยูอยางหนาแนนในระดับความลึก 30 ซม.
   ชอดอก

เปนแบบ panicle สูง  2-4 ฟุต ประกอบดวยดอก 10-25 ดอกตอชอ เปนดอกสมบูรณเพศ
กลีบดอกสีเหลืองหรือขาวปนเหลือง ดอกจะบานชวงเชา และปดในระยะเวลาสั้น โดยเฉพาะในชวงที่มี
อุณหภูมิต่ํ า ขบวนการผสมเกสรจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 3-6 ชั่วโมง

ดอกหนึ่งดอกประกอบดวย  เมล็ดหลายเมล็ด (involucres)
ในสภาพอุณหภูมิสูง ชวงแสงยาวจะกระตุนใหมีการแทงชอดอกเร็ว ซ่ึงจะเปนปญหาของ การ

ผลิต ในฤดูรอน
สายพันธุ

สายพันธุแบงออกตามลักษณะของตนและใบได  6  กลุม

Leaf  lettuce  (Lactuca  sativar  var.crispa L. )บางครั้งเรียก bunching lettuce /
loose-leaf   (สลัดใบ / ผักกาดหอม) สายพันธุนี้จะมีล ําตนส้ันและใบ
เจริญเปนกระจุก มีใบจ ํานวนมาก  ลักษณะ รูป รางและสีแตกตาง
กันข้ึนอยูกับพันธุ ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมากกวาสายพันธุอ่ืน  ๆ
โดยเฉพาะพันธุที่มีใบสีเขียวออนเชน พันธุ Blackseeded Simpson



และ Grand Rapid เปนตน

Crisp-head (L.sativa var.capitata L.)  บางคร้ังเรียก head
lettuce หรือ iceberg type

( สลัดปลี ผักกาดหอมหอ  ผักกาดแกว หรือ สลัดแกว) มีใบขนาด
ใหญน้ํ าหนักมาก ใบในจะมวนและซอนกันคลาย กะหลํ่ าปลี หัว

แนน ใบจะแข็ง กรอบกวาสายพันธุอ่ืน ๆ ใบนอกจะมีสีเขียวเขม ใบในจะมีสีเหลืองปน ขาว ทนทานตอ
การขนสง

Butterhead ( L.sativa var. capitata Lam.)  บางคร้ังเรียก  Bibb  หรือ
Boston lettuce คือ สลัดก่ึงหอหรือ สลัดบัตเตอร

ใบจะออนและนิ่ม หอปลีหลวม ใบในจะมีลักษณะคลายมีนํ ้ามันหรือเนย
จับที่ผิวใบ

การปลูกในฤดูหนาว  จะใหหัวขนาดใหญและหัวแนนกวาฤดูรอน

การปลูกในฤดูรอน ฤดูฝน ควรปลูกในเรือนโรง ที่สามารถลดอุณหภูม ิความเขมของแสง และ
ปองกันฝน

บางสายพันธุในกลุมน้ีจะมีความตานทานตอโรคใบดางของของสลัด   (Lettuce   Mosaic
Virus: LMV) รสชาติดีแตไมทนทานตอการขนสง

Cos หรือ  Romaine ( L.sativa  var.longefolia Bailey) สลัดคอส หรือ
สลัดโรเมน หรือ ผักกาดหวาน ใบมีลักษณะตั้งตรงยาวและหอ  สีเขียวเขม
เน้ือใบหนามีเสนใบนูนเดนออกมาดานหลัง ใบในจะมีปลายโคงเขาขางในทํ า
ใหหัวกลมยาว

Stem  (L.sativar  var.asparagina)  ในบางคร้ังเรียก Asparagus หรือ
Celtuce (CELery-LetTUCE) มีลักษณะล ําตนสูง  ใบจะเรียวยาว เจริญติด
ๆกันข้ึนไปจนถึงชอดอก อาจจะทยอยเก็บเก่ียวโดยเร่ิมจากใบลาง  เหมาะ
สํ าหรับใชเปนพืชผักสวนครัว ลํ าตนสามารถนํ าไปประกอบอาหารและแปร
รูปได



การจัดกลุมของสลัดปลี
กลุม(Group) สายพันธุ (Cultivars)

1.  Greenway group Greenway, Marksman, Assassin,
Madras&Rubette(Late Spring/Autumn)

2. Magnum type Magnum,Silverdo, Mustang, Iglo
3. Target type Target, Casino, Saboteur & Diamond
4. Big Vein Tolerant Braveheart, Cannery Row,

Spanish Bay, & Madras (Spring)
5. Corky Root Resistant Wrangler, Arrow
6. Anthracnose  Resistant Sniper
7. Downey Mildew Resistant (DMR)
การจัดกลุมตามสายพันธุ
กลุม สายพันธุ
1. Salinas group Magnum/ Target & Greenway types
2. Vanguard type Oxford, Oxley, Crystal
3. Empire type Merit, Empire, Summertime
4. Eastern type Fame, Classic, Gulfstream
5. Salinas x Vanguard Rubette
6. non-heading Frillice
7. Miscellaneous Raider, Invader

พันธุที่นิยมปลูกเพื่อการคา
Leaf  lettuce: Grand  Rapids type, Blackseeded Simpson ,Green Ice ( heat

resistant ) Oak  leaf, Prizehead, Salad bowl, , Slobolt (heat
resistant), Waldmann’s Green, Tungo, Krisp-N-Green, Tiara

 ใบสีแดง Red Salad  Bowl ,Red Sails, และ Ruby Red

Crisp-head: Great  Lakes Type, Ice  Berg, Calmar, Fairton, Ithaca,  Mesa
Group  (tip  burn  resistant)  Salinas (tip burn resistant),  Pennlake,
Marina,  Santa Maria (cold resistant),Cisco (cold resistant)
Vangard-Climax (cold resistant) Empress (LMV and some  tip  burn
resistant),  Crispino,  Nambucco,  Nerone,  Heat-resistant group



เชน Ballade, Alpen, Kaiser,

Great Lakes และ Imperial ทนทานตออุณหภูมิสูงไดดี
Butterhead: Bibb, Summer Bibb,  Butercrunch (heat resisistant),Butter King,

Dark  Green Boston,  Deer Tongue  (Matchless), Summerlong,
White  Boston, Marcia,  Girelle,  Aroldo,  Tannex,  Big Boston, Tom
Thumb (หัวขนาดเล็ก)

ใบสีแดง- New Red Fire, Red Leaf  20,

Cos : Paris Island, Paris White,  Valmaine, White Paris, Cosaro, Corsica,
Darkland, Tall Guzmaine, Green Tower, Sweet Midget (หัวขนาดเล็ก)

ใบสีแดง- Rosalita, Rouge d ‘Hiver’
Stem lettuce Celtus
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม

สลัดเปนพืชท่ีตองการอากาศอบอุน  อุณหภูมิและชวงแสง มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต ทั้งใน
ดานตน ใบและการเจริญของดอก การปลูกในสภาพที่มีชวงแสงยาว อุณหภูมิสูง ชอดอกเจริญเร็ว ทํ า
ใหผลผลิตและคุณภาพตํ ่า

อุณหภูมิที่เมล็ดสามารถงอกไดอยูระหวาง 4.5-27.0  o ซ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 20-
27 o ซ สูงเกินกวา 30 oซ  เมล็ดจะพกัตัว มีความงอกต่ํ า ในอุณหภูม ิ33-35 oซ    เมล็ดไมสามารถดูด
น้ํ าได
อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต

ต่ํ าสุด                  7.2 o ซ

ปานกลาง           24.0 o ซ

สูงสุด              28.0 o ซ

ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตคือ 24 o

ในสภาพอุณหภูมิสูง การเจริญทางใบจะถูกจ ํากัด สรางสารคลายน้ํ านมมาก  มีเสนใยมาก
เน้ือเย่ือเหนียว และมีรสขม อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอการเจริญของสลัดปลีและสลัดบัตเตอรมาก
กวาสายพันธุอ่ืน



นอกจากนี้ถาหากแปลงปลูกมีความชื้นสูงหรือมีอุณหภูมิสูง แหงแลงหรือในสภาพอุณหภูมิตํ่ า
ความชื้นสูง พืชจะแสดงอาการขาดแคลเซียมไดงาย ทํ าใหเกิดโรคปลายใบไหม (Tip burn)

อิทธิพลของอุณหภูมิตอการเจริญและผลผลิตของสลัด
อุณหภูมิสูง อุณหภูมิตํ่ า

!! แทงชอดอกเร็ว

!! มีรสขม

!! หอหัวไมแนน/ฟาม

!!ปลายใบไหม/ตายนึ่ง

!! อตัราการเจริญชา

!! หัวแนน

!! หัวขนาดเล็ก

ความตองการแสงของสลัด
Compensation point(klx) Saturated point (klx) Degree of assimilation

(CO2mg/100 cm2/hr)

1.5-2.0 25 5.7

แสง เปนปจจัยสํ าคัญในการสรางอาหารหรือขบวนการสังเคราะหแสง การเจริญเติบโตของ
สลัดปลีตองการพลังงานแสง > 150 cal/ cm2/day คลื่นแสงที่มีความยาว 1000-720 nm จํ ากัดการ
งอกของเมล็ดพันธุ ความยาวของคล่ืนแสงท่ีเหมาะสํ าหรับการงอกของเมล็ดอยูระหวาง 690-650 nm

เมื่อความเขมของแสงสูง ชวงแสงยาว อัตราการเจริญทางดานลํ าตนจะเพิ่มขึ้น ชวงขอยาว ใบ
ชะงักการเจริญ ทํ าใหใบส้ัน ขนาดใหญ การปลูกในชวงฤดูรอนท่ีมีความเขมแสงสูง ควรจะพลางแสง

ในสภาพความช้ืนสูง เชน ในฤดูฝน ควรปลูกในท่ี ๆ มีการระบายน้ํ าดี เนื่องจากสลัด จะมี
ระบบรากตื้นและออนแอไมสามารถเจริญไดดีในสภาพที่มีนํ ้าขัง

การปลูกในพื้นท่ี ๆ มีปริมาณนํ้ าฝนมาก ในระยะท่ีเจริญเติบโต  พืชเจริญอยางรวดเร็ว  มีหัว
ขนาดใหญแตไมแนน ใบบิดมวน คุณภาพต่ํ า ควรปลูกในเรือนโรง
สภาพดินและการเตรียมดิน

เน่ืองจากสลัดเปนพืชท่ีมีระบบรากคอนขางออนแอและเจริญอยูหนาแนนในระดับความลึก 30
ซม. ดังน้ันสลัดจึงไมสามารถเจริญไดดีในดินเหนียวและดินท่ีเปนกรด ดินท่ีเหมาะสมคือดินท่ีรวนซุย มี
หนาดินลึก มีอินทรียวัตถุสูงและอุมน้ํ าไดดีปานกลาง

 สภาพความเปนกรด-ดางของดินอยูระหวาง 6.0-6.5

 ดินทรายจะมีอุณหภูมิสูงกวาดินเหนียวแตความสามารถในการอุมน้ํ าจะต่ํ ากวา

การปลูกในดินทรายหรือดินเหนียว ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก เพ่ือปรับสภาพดินใหดีข้ึน



ควรเตรียมดินใหด ี ไถลึก 20-30 ซม. และสมํ่ าเสมอ เพื่อการเจริญและเพิ่มความสามารถใน
การดูดอาหารของราก

ในกรณีที่หยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรงไมยายปลูก  ควรเตรียมแปลงปลูกโดยยอยหนาดิน
ใหละเอียดและสมํ่ าเสมอ
การเพาะกลา

ควรเลือกใชสายพันธุที่มีลักษณะตามความตองการของตลาด และสามารถปรับตัวเขากัน
สภาพแวดลอมในแปลงปลูกไดดี เมล็ดพันธุสมบูรณ   อัตราความงอกสูง ปราศจากโรคท่ีติดมากับ
เมล็ด    ใหตนกลาท่ีและเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและแข็งแรง

กอนทํ าการเพาะเมล็ดควรตรวจสอบความงอก

การเพาะในสภาพอุณหภูมิสูง ควรแชเมล็ดใน Thiourea เขมขน 0.5  % หรือ โพแทสเซียมไน
เตรท เขมขน 0.1-0.2 % แตบางพันธุสามารถงอกไดโดยการแชน้ํ าเย็น

เมล็ดบางพันธุตองการความชื้นและแสงสีขาวส ําหรับการงอก  เม่ือเก็บรักษานาน ๆ การตอบ
สนองตอแสงจะลดลง แสงสีแดงจะชวยในการงอก  แตแสงสีมวงจะจ ํากัดการงอก

ในกรณีที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุไวในสภาพอุณหภูมิสูงเกินกวา 24 ชั่วโมง เมล็ดจะพกัตัว

การทํ าลายระยะพักตัวสามารถทํ าไดคือ   แชเมล็ดในโพแทสเซียมไนเตรท  0.1 - 0.2 %   

เพิ่มความชื้นและนํ าไปเก็บรักษาในอุณหภูมิ  10 ถึง 15 oซ     ในบางพันธุอาจจะใชอุณหภูมิสลับสูงตํ ่า

สลัดเปนพืชกินใบอายุคอนขางส้ัน ไมนิยมเพาะในแปลงและถอนกลาปลูก      เน่ืองจากตน
กลา ที่ถอนออกมารากจะขาด ไมมีดินติดมากับราก ทํ าใหตนกลาชะงักการเจริญ    ใบลางจะเหี่ยว รวง
เนื่องจาก รากที่ไมมีดินติดมา ไมสามารถดูดอาหารไดทันทีจะตองสรางรากใหม ซึ่งอาจจะตองใชเวลา
1 – 2  อาทิตย   ข้ึนอยูกับอาหารสะสมในตน

กรณีท่ีตนกลาออนแอจะทํ าใหอัตราการตายหลังยายปลูกสูง

ในเขตรอน จะมีปญหาในดานความงอกของเมล็ดพันธุบางพันธุ เนื่องจากเมล็ดพันธุสลัดพัก
ตัวในอุณหภูมิสูงและจะงอกเมื่อมีอุณหภูมิตํ่ า

เมล็ดสลัดจะพักตัวเมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 26 oซ        โดยจะจํ ากัดการดูดน้ํ าของเน้ือเย่ือ ทํ า
ใหขาดความชื้นและจ ํากัดการแลกเปล่ียนออกซิเจนซ่ึงจํ าเปนสํ าหรับขบวนการงอก

การทํ าลายระยะพักตัวของสลัดสามารถทํ าได    โดยการรักษาแปลงเพาะใหมีความชุมช้ืน
สมํ่ าเสมอ   เพ่ือใหเกิดการระเหยของน้ํ าซึ่งจะสามารถชวยลดอุณหภูมิในดินลงได   หรืออาจจะใชผา
เปยกหมาด ๆ หุมและเก็บไวในอุณหภูม ิ4-6 oซ  เปนเวลา 2-3 วัน



การแชเมล็ดใน  Thiourea เขมขน  0.5 % เก็บไวในหองมืดและเพิ่มออกซิเจนในนํ้ า เปนเวลา
8-10 ชั่วโมง จะสามารถเพิ่มความงอกได

เมล็ดพันธุหนัก 10 กรัมจะมีจ ํานวน  6,000-12,000 เมล็ด ใชเมล็ด 30-40 กรัมตอไร

วัสดุเพาะควรรวนซุยมีความเขมขนของธาตุอาหารปานกลาง     เนื่องจากตนกลาไมสามารถ
เจริญไดดีในดินท่ีมีความเขมขนของธาตุอาหารสูง โดยท่ัวไปจะใชดินรวน ปุยหมักผสมปุยคอกเกา และ
ใสปุยเคมี        12-24-12

กอนหยอดเมล็ด ควรคลุกเมลด็ดวยสารเคมเีชน  captan,  chloranil, thiram หรือ zinc- oxide
เพื่อปองกันโรคเนาคอดิน

หลังหยอดเมล็ดในฤดูหนาว  ควรใชวัสดุเชนข้ีเถาแกลบหรือปุยหมักคลุมดินบาง ๆ   เพ่ือรักษา
ความชื้น ไมควรหยอดเมล็ดลึกหรือใชวัสดุคลุมดินหนาเกินไป  เน่ืองจากเมล็ดสลัดตองการแสงสํ าหรับ
ชวยในการงอก

หลังจากหยอดเมล็ดควรรักษาใหมีความช้ืนสม่ํ าเสมอ

 หลังจากเมล็ดงอก  1 อาทิตย   ควรใหปุยผสมละลายน้ํ างาย  มีไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส

 โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุรอง เพื่อไมใหตนกลาเจริญเร็วเกินไปจะเปนผลใหตนกลา
เปราะและหักงาย

กอนยายปลูกควรลดปริมาณการใหน้ํ า เพื่อใหตนกลาชะงักการเจริญ  มีเนื้อเยื่อเหนียวและมี
อาหารส ํารองส ําหรับการเจริญของรากใหม

ปกติกลาจะเจริญไมสมํ่ าเสมอกัน  ควรทยอยยายกลาท่ีโตปลูกกอน  เลือกตนท่ีสม่ํ าเสมอปลูก
ในแปลงเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว
การยายปลูก

ยายปลูกเมือ่มีใบจริง 3 - 4  ใบ   ควรระวังอยาใหดินท่ี
หุมรากแตก

ระยะปลกูข้ึนอยูกับพันธุ  ฤดูปลูก  การเขตกรรม
สภาพและความอุดมสมบูรณของดิน    ระยะปลูกจะมีอิทธิพลตอ
ผลผลิตและคุณภาพ การปลูกในระยะชิดเกินไป ทํ าใหตน/ปลีขนาดเล็ก ลักษณะปลีผิดปกติ การปลูก
หางเกินไปจะทํ าใหผลผลิตต่ํ า   จํ านวนที่เหมาะสมส ําหรับการปลูกสลัดปลีประมาณ 9000 - 12,000
ตนตอไร

สลัดใบใชระยะปลูก 15 - 20 x 20 - 30  ซม.



สลัดตน  สลัดปลี  สลัดบัตเตอร  สลัดโรเมน
ใชระยะปลูก 20 - 50 x 30 - 50 ซม.
ระยะปลูกและความลึกของการปลูก จะมีอิทธิพลตอขนาดและรูปทรงของหัว

การก ําจัดวัชพืช
ควรควบคุมวัชพืชไมใหแขงขันกับสลัด เน่ืองจากมีระบบรากต้ืน วัชพืชจะแยงนํ ้า อาหาร แสง

ทํ าใหผลผลิตและคุณภาพต่ํ า ระยะแรกควรใชจอบพรวนต้ืน ๆ      ระหวางแถว ระวังอยาใหถูกรากขาด

อาจจะใชวัสดุคลุมดิน เชน  ฟาง  ใบหญาแหง  หรือพลาสติก
การใสปุย

 ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง   จะใหผลผลิตและคุณภาพสูง เนื่องจากเปนพืชที่มีอายุสั้น
เจริญอยางรวดเร็ว   ดังนั้นจ ําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีธาตุอาหารอยางพอเพียงในบริเวณราก

สลัดปลี ตองการธาตุอาหารสูงในระยะแรกของการเจริญ เพ่ือสรางตนและใบขนาดใหญ เพื่อ
สรางอาหารสํ าหรับการเจริญของหัว

ชนิด อัตราและระยะเวลาที่ใสปุย   จะมีอิทธิพลตอผลผลิต คุณภาพ และตนทุนการผลิต การ
ใสปุยคอกเกาจะจํ าเปนสํ าหรับการปรับปรุงคุณภาพของดิน  เพ่ิมความสามารถในการอุมน้ํ าและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน  ควรใสปุยคอก 1 - 3  ตันตอไร   โดยใสกอนเตรียมดินและไถคลุกลงไปใน
ดิน

ปุยไนโตรเจนในรูปไนเตรทผสมแอมโมเนียม หรือแอมโมเนียมไนเตรท   จะใหผลดีที่
สุด เน่ืองจากจะชวยในการเจริญเติบโตและสมํ ่าเสมอ ปุยฟอสฟอรัส จํ าเปนสํ ารับการเจริญของราก
และการเจริญเติบโตในระยะแรก สวนโพแทสเซียมจะตองการสูงที่สุดในระยะ 3 อาทิตยกอนเก็บเก่ียว
นอกจากน้ี แคลเซียม สลัดปลีตองการสม่ํ าเสมอตลอดฤดูปลูก  แตจะสูงที่สุดใน ระยะเวลา

3 - 4 อาทิตยกอนเก็บเกี่ยว เนื่องจากสลัดปลีจะมีอัตราการเจริญสูงที่สุด (75% ของน้ํ าหนักรวม) ใน
ระยะ 2-3 อาทิตยกอนเก็บเก่ียว ดังนั้นจ ําเปนตองใหปุยในชวงระยะเวลาดังกลาว

จากการทดสอบการใชปุยไนโตรเจนในสลัดพันธุ Ambra โดยใชปุยไนโตรเจนในรูปตาง ๆ พบ
วาการใชปุยแคลเซียมไนเตรท และ แอมโมเนียมไนเตรท จะใหผลผลิตสูงที่สุด

 ปริมาณไนโตรเจนในใบ จะสูงสุดเมื่อใชแอมโมเนียมไนเตรทและตํ่ าสุดในแอมโมเนียมซัลเฟต

การใสปุยเคมีเชน  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมควรหวานกอนไถเพื่อใหคลุก  และ
กระจายท่ัวแปลงปลูกหรือใสใตแถวปลูกลึก 15 ซม.



การใหปุยในรูปสารละลายพรอมกับการใหน้ํ า (Fertigation) และใหในระบบน้ํ าหยด หรือใชวิธี
ปลูกในสารละลาย เปนวิธีการปลูกท่ีดีท่ีสุด    สามารถเพิ่มผลผลิต และคุณภาพสูงกวาวิธีการปลูก
ระบบ อ่ืน ๆ    เน่ืองจากพืชจะไดรับธาตุอาหารและน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอตลอดระยะการเจริญ

เน่ืองจากเปนพืชกินใบพืชตองการไนโตรเจนในอัตราคอนขางสูง แตการใสไนโตรเจนมากเกิน
ไปในสภาพอุณหภูมิสูงจะท ําใหเกิดอาการปลายใบแหง (Tip burn) สลัดปลีจะไมเขาปลี หรือหัวไม
แนน

จากการทดลองในเขตหนาวพบวา   สลัดปลีพันธุ Great  Lakes จะดูดธาตุอาหารจากดินมาก
ท่ีสุดในระยะ  21  วันกอนเก็บเก่ียว   โดยจะใชธาตุอาหารถึง 70 % จากปริมาณท่ีตองการตลอดฤดู
ปลูก

น้ํ าหนักของหัวมากกวา  50  %  ของน้ํ าหนักรวมจะเพ่ิมข้ึนกอนการเก็บเก่ียว  2  อาทิตย

ถึงแมการดูดอาหารของสลัดคอนขางชาเม่ือเปรียบเทียบกับพืชผักอ่ืน ๆ แตเน่ืองจากเปนพืชท่ี
มีระบบรากต้ืนและเจริญอยางรวดเร็ว ดังน้ันไนโตรเจนจะเปนธาตุอาหารท่ีจํ าเปนสํ าหรับการเจริญเติบ
โต

 การใสปุยไนโตรเจน  1/3 - 1/2  สวนกอนปลูกและท่ีเหลือใสหลังยายปลูก  15 และ30 วัน จะ
ชวยใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง

ปริมาณของไนโตรเจนท่ีใสข้ึนอยูกับชนิด  ความอุดมสมบูรณของดิน   และการสูญเสีย
ไนโตรเจนของดิน

ปริมาณปุยท่ีพืชดูดข้ึนไปใชข้ึนอยูกับ จํ านวนของตนพืช ระยะเวลาที่พืชอยูในแปลงและความ
สามารถของดินในการยึดฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม

ตารางที่  1   ผลการวิเคราะหดินและปริมาณปุยท่ีแนะนํ าใหใชสํ าหรับสลัด
ฟอสฟอรัส (กก/ไร) โพแทสเซียม(กก/ไร)

ผลการวิเคราะห ปริมาณ(P2O5)ทีแ่นะน ํา ผลการวิเคราะห ปริมาณ(K2O)ทีแ่นะน ํา

0.0 -26.9 21.52 0-134.5 43.04
28.0 - 56.0 10.77 35.6-201.8 32.29
57.2-84.1 5.38 202.9-269.0 21.52

85.2-168.0 0 337.4-560.0 0
เกนิกวา 168.0 0 เกนิกวา560.0 0



การแนะนํ าสํ าหรับการใชไนโตรเจน  ควรใสตามผลการวิเคราะหมากกวาท่ีจะใชอัตราท่ีคงท่ีทุก
พื้นท่ีปลูก การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนจากเน้ือเย่ือของกานใบนอก   สามารถจะแสดงใหเห็นถึง
ปริมาณไนโตรเจนในพืช ถาหากต่ํ ากวา  8,000 - 10,000 ppm   ควรเพ่ิมปุยไนโตรเจน

ผลการการวิเคราะหธาตุอาหารท่ีพืชนํ าข้ึนไปใชประโยชน    (วิเคราะหจากผลผลิต 8 ตัน/ไร)

ไนโตรเจน(N) 16.0          กิโลกรัม

ฟอสฟอรัส (P)   2.9          กิโลกรัม

โพแทสเซียม (K)  28.8         กิโลกรัม

แคลเซียม (Ca)    5.28       กิโลกรัม

แมกนีเซียม (Mg)    2.4         กิโลกรัม

กัมมะถัน (S)                     เล็กนอย
วิธีการใสปุย
 การใสปุยใช  12-24-12  จํ านวน   50   กิโลกรัมตอไร

สลัดใบใสกอนปลูกคร้ังเดียว
สลัดชนิดอ่ืน ๆ  ใสกอนปลูก 75 %   และหลังปลูก 30 วันใส  25 %
และใส แคลเซียมเนียมไนเตรท (15-0-0/26)     หลังปลูกในระยะที่เริ่มเจริญและ
ใสปุย  13-0-46 ในระยะที่เริ่มเขาปล ีเมื่อพืชเริ่มตั้งตัวและ 30 วันหลังยายปลูก

        โดยท่ัวไปธาตุอาหารรองจะมีผลตอการเจริญของสลัดนอยมาก
ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํ า สลัดอาจจะแสดงอาการขาด แคลเซียม โบรอน ทองแดง    และ/หรือ
โมลิบดีนัม โดยเฉพาะการปลูกในเรือนโรงจะขาดธาตุอาหารรองไดงาย ควรฉีดพนดวยปุยท่ีมีธาตุรอง
ทุกอาทิตย
ตารางที่ 2 เอกสารคํ าแนะนํ าการปลูกผักสลัดปลี สํ าหรับเกษตรกรในประเทศญ่ีปุน
ธาตุอาหาร จํ านวน(กก./ ใสหลังปลูก

1000 ตารางเมตร)
ใสกอนปลูก

I II III IV
COMPOST 2000 2000
N 20 10 2 4 2 2
P2O5 13 13 - - - -
 K2O 16 10 - 4 2 -
การใหน้ํ า

สลัดทุกชนิดประกอบดวยนํ้ ารอยละ 95 จะมีอัตราการคายน้ํ าสูง   ดังน้ันควรจะมีความช้ืน
อยางพอเพียงและสมํ ่าเสมอ ตลอดฤดูปลูก เพื่อปองกันพืชเหี่ยว  ชะงักการเจริญเติบโต



การเจริญของรากสลัดในแตละพันธุจะแตกตางกัน รากสวนใหญหรือรอยละ 85 จะอยูในระดับ
ความลึก 25-35  ซม.

เน่ืองจากมีระบบรากตื้น ดังน้ันจะตองใหความช้ืนสม่ํ าเสมอ โดยเฉพาะในฤดูรอนดินจะแหง
เร็ว ทํ าใหพืชแสดงอาการขาดน้ํ าไดงาย นอกจากน้ีในฤดูฝนในพ้ืนท่ี ๆ  มีนํ้ าขัง จะทํ าใหรากชะงักการ
เจริญ เนา ตาย ได

สลัดตองการนํ้ าตลอดฤดูปลูกประมาณ 400 มิลลิเมตร หากขาดน้ํ าจะท ําพืชชะงักการเจริญ
มีรสขม

การใหน้ํ าแบบพนฝอย  ควรใชในระยะแรกของการเจริญเติบโตหรือในฤดูรอน  และหยุดเมื่อ
เร่ิมเขาปลี   เนื่องจากจะทํ าใหเกิดโรคทางใบ  หลังจากระยะน้ีควรใชระบบน้ํ าหยดหรือทดเขาตามรอง
การใหปุยในรูปสารละลายและใหพรอมกับการใหน้ํ าแบบน้ํ าหยด จะใหผลผลิตและคุณภาพสูงที่สุด
การปลูกในโรงเรือนและอุโมงคพลาสติก (Protected culture)

สลัดเปนพืชผักเมืองหนาว ตองการอุณหภูมิสํ าหรับการเจริญเติบโตต่ํ า การปลูกในฤดูรอน ฤดู
ฝนและฤดูหนาวในพ้ืนท่ี ๆ   มีอุณหภูมิต่ํ ากวา 10 o ซ  จํ าเปนตองปลูกในโรงเรือนท่ีสามารถปองกันฝน
ลดความเขมของแสง   ควบคุมอุณหภูมิได และมีการจัดการระบบน้ํ าท่ีดี

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการปลูกในโรงเรือนหรืออุโมงคพลาสติก

ระยะตนกลา กลางวัน 16 o ซ กลางคืน 13 o ซ ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง ควรเพ่ิมความช้ืนใน
แปลง ลดความเขมขนของแสง และใหมีการถายเทอากาศดี

ระยะตนเจริญเติบโต  กลางวัน 13 o ซ  กลางคืน 10 o ซ    ในโรงเรือนหรืออุโมงคพลาสติก อาจ
จะมีปญหาความเขมของแสงตํ ่า การใชไฟฟาชวยจะท ําใหตนทุนการผลิตสูง การเพิ่มอุณหภูมิและ
คารบอนไดออกไซด จะชวยในการเจริญเติบโตได

ในฤดูฝนหรือชวงที่มีความเขมของแสงตํ่ า ควรเพาะกลาในโรงเรือนและใชไฟฟาชวยเพิ่มความ
เขมของแสง

เนื่องจากการปลูกพืชซํ ้าพ้ืนท่ีเดิมหลายคร้ัง จะทํ าใหเกิดปญหาโรคทางดินระบาด ดังนั้นจ ํา
เปนตองผสมวัสดุปลูกใหม และปลูกในภาชนะปลูกท่ีสามารถเปล่ียนวัสดุปลูกไดงาย

นอกจากน้ีตนทุนการสรางโรงเรือนและอุโมงคพลาสติกคอนขางสูง ดังนั้นจึงจํ าเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงที่สุด    วางภาชนะปลูกและระยะปลูกใหชิดกันมากที่สุด



การควบคุมการระบาดของโรค แมลงในโรงเรือนควรใชวิธีปองกันแบบผสมผสาน ใชการปอง
กันโดยชีวินทรีย   การจัดการปุย เพื่อใหพืชแข็งแรง ความชื้นสัมพัทธ  และการหมุนเวียนของอากาศ
เพื่อใหใบแหง ลดอุณหภูม ิและหมุนเวียนของคารบอนไดออกไซด
การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับพันธุ  ฤดูปลูก

สลัดใบจะเก็บเก่ียวหลังปลูก 30 - 50  วันหรือเม่ือตนเจริญเต็มท่ี    และกอนแทงชอดอก

สลัดปลีสํ าหรับตลาดท่ัวไป ควรเก็บระยะที่ยังไมเขาปลีแนน  สวนตลาดเพ่ือการอุตสาหกรรม
ตองการหัวท่ีแนน ควรเก็บเก่ียวหลังจากระยะท่ีเก็บเก่ียวสงตลาดปกติ 1 – 2  อาทิตย

สลัดชนิดอ่ืน  ๆ จะเก็บเก่ียว 50-60 วันหลังยายปลูก การปลูกในสภาพอุณหภูมิตํ่ าอาจจะใช
เวลาต้ังแตหยอดเมล็ด จนกระทั้งเก็บเกี่ยว ใชเวลา  90-140 วัน เนื่องจากพืชจะเจริญอยางชา ๆ

การเก็บเก่ียวควรเก็บในชวงเชา เมื่ออุณหภูมิตํ ่า เพื่อลดอุณหภูมิในพืช

สลัดใบ  สลัดบัตเตอร    ใบจะเห่ียวเร็วหลังการเก็บเก่ียว        ดังน้ันจึงควรเก็บรักษาในท่ีมี
อุณหภูมิต่ํ า  และความช้ืนสูงตลอดเวลา    ต้ังแตหลังจากทํ าความสะอาด   และขนสงถึงตลาด

ควรทํ าการขนสงใหถึงตลาดใหเร็วท่ีสุด สลัดปลีและสลัดโรเมนคอนขางจะทนทานตอการ
ขนสง

กอนเก็บเก่ียว 2 อาทิตยควรฉีดดวยสารเคมี เชน เบนเลท  เพื่อปองกันพืชเนาเสียระหวางขนสง

พืชผักท่ีอวบน้ํ าและใบเปยก เม่ือนํ ามาบรรจุรวมกันเพ่ือการขนสง   จะทํ าใหอุณหภูมิในภาชนะ
บรรจุสูง เหมาะส ําหรับการเจริญของเช้ือโรค

รอยแผลท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียว การตัดแตงและการขนสงจะทํ าใหเกิดการคายน้ํ าสูง ทํ าใหพืช
เห่ียวเร็ว

สลัด  เปนพืชที่เนาเสียงาย (perishable crop)   เนื่องจากมีนํ ้าเปนสวนประกอบถึงรอยละ 90
นอกจากน้ีหลังจากการเก็บเก่ียว   จะมีอัตราการคายน้ํ า  และอัตราการหายใจสูง ทํ าใหพืชสูญเสียนํ ้า
และทํ าใหพืชเหี่ยวไดเร็ว  สลัดใบมีอัตราการหายใจสูงกวาสลัดปลี  2  เทา

ควรลดความรอนแฝง (field heat) ท่ีอยูในพืชจากแปลง   ซึ่งจะทํ าใหพืชเสื่อมคุณภาพเร็ว โดย
ใช forced air cool หรือ vacuum cooler   และใชพลาสติกหุม

คุณภาพของสลัดข้ึนอยูกับความรวดเร็ว ในการลดอุณหภมิูเฉียบพลันกอนการเก็บรักษาหรือ
กอนการขนสง



อุณหภูมิที่ใชในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันอยูระหวาง 1.1 o ซ   และใหอุณหภูมิในหัว
ประมาณ  4.5 o ซ

กอนการขนสงควรใชอุณหภูมิต่ํ าและความชื้น ชื้นสัมพัทธ 95 - 97 %

สลัดใบและสลัดบัตเตอร ควรกํ าจัดความรอนแฝงโดยใชน้ํ าเย็นอุณหภูมิ 0 o ซ   ไหลผาน    
หลังจากนั้นจะใสภาชนะหมุนเหวี่ยง  หรือ ใชพัดลมเปา  เพ่ือใหใบแหง   สลัดท่ีมีความช้ืนสูง  ใบ

จะชํ้ าเกิดแผลแตกหักไดงาย

สลัดตนทยอยเก็บใบออน    และใชตนไปประกอบ
อาหารหรือแปรรูป

การบรรจ ุ สลัดปลีจะบรรจุในกลองกระดาษ  ท่ีโปรงและ
ทนทานตอการขนสง

การเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ  98 – 100 %    สามารถเก็บ
รักษาไดประมาณ 2 – 3  อาทิตย
ผักกาดหอมหอ (Crisphead  Lettuce) มูลนิธิโครงการหลวง

ชวงเก็บเกี่ยว :  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 40 - 60 วัน  หลังปลูก    ใชมือกดดูตองหัวแนนพอดี (กด
ยุบแลวกลับคืนเหมือนเดิม)

ขบวนหลังการเก็บเกี่ยว :
1.! เก็บเก่ียวดวยมีด เม่ือตัดแลวทาปูนแดงบริเวณแผลท่ีตัด
2.! เหลือใบนอกไว 3 ใบ เพ่ือปองกันการช้ํ าของหัวระหวางขนสง
3.! หลีกเลี่ยงการที่จะท ําใหผักสกปรกเปอนดิน
4.! ถาผักเปยกผ่ึงใหแหงเพ่ือปองกานการเนาเสีย
5.! จัดมาตรฐานและเลือกหัวที่มีต ําหนิมากออก แลวขนสงดวยรถหองเย็นอยาง
ระมัดระวัง

มาตรฐาน :  เกรด  1
1.! การหอปลีแนนพอดี ไมหลวม ขนาดน้ํ าหนัก 450 กรัมขึ้นไป เสนผาศูนยกลาง
หัว 17 – 20  เซนติเมตร

2.! ใบและกานแตกไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
3.! ไมมีอาการใบไหม (Tipburn) หรือรอยแผลจากโรค   และแมลง
4.! สดและแกพอดี ไมมีรสขม ไมเปยกนํ ้า
เกรด  2

1.! การหอปลีไมแนนหรือหลวมจนเกินไป น้ํ าหนัก 300 – 450  กรัม  เสนผาศูนย



กลางหัว 14 – 17  เซนติเมตร
2.! กานใบแตกไดไมเกิน 10 เปอรเซ็นต
3.! ไมมีอาการใบไหม (Tipburn) หรือรอยแผลจากโรค แมลง
4.! สดและแกพอดี ไมมีรสขม ไมเปยกนํ ้า
เกรด  U
ไมเขาหลักเกณฑตามเกรด 1 และเกรด 2

ผักกาดหอมบัตเตอรเฮด  (Butterhead  Lettuce)
ชวงเก็บเกี่ยว :  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 75 - 90 วัน  หลังหยอดเมล็ด หรือผักหอหัวดีแลว

ขบวนหลังการเก็บเกี่ยว :
1.! เก็บเก่ียวดวยมีดคม เม่ือตัดแลวทาปูนแดงบริเวณแผลท่ีตัด
2.! ถาผักเปยกตองผ่ึงใหแหงเพ่ือปองกันการเนาเสีย
3.! จัดมาตรฐานและเลือกหัวที่จ ําหนายไมไดออกไป
4.! บรรจหัุวมาตรฐานท่ี 1 และ 2 ในกะบะพลาสติกขนาด 38 x 57 x 30 เซนติเมตร
5.! ลดอุณหภูมิเฉียบพลันลงเหลือประมาณ 3 องศาเซลเซียส      แลวขนสงดวยรถ
หองเย็นอยางระมัดระวัง

มาตรฐาน :  เกรด  1
1.! การหอปลีแนนไมนอยกวา 75 เปอรเซ็นต   ทรงปลีกลม
2.! มีตํ าหนิและแผลเปนไดเล็กนอย ไมมีอาการปลายใบไหม (Tiphurn)
3.! ขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 12 เซนติเมตร น้ํ าหนักหัวมากกวา 250
เซนติเมตร
เกรด  2

1.! การหอปลีแนนไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต   ทรงปลีอาจผิดปกติไดบาง
เห็นอาการตนยืดออกเล็กนอย

2.! ไมมีตํ าหนิ แผลเปนและอาการปลายใบไหม  (Tiphurn)
3.! ขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 10 เซนติเมตร น้ํ าหนักหัวมากกวา 175 กรัม
เกรด  U
ไมเขาหลักเกณฑตามเกรด 1 และเกรด 2

ผักกาดหอมใบแดง  (Red Leaf Lettuce)
ชวงเก็บเกี่ยว :  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 75 - 90 วัน  หลังหยอดเมล็ด     และตองเก็บเก่ียวกอนแทง

ชอดอก
ขบวนหลังการเก็บเกี่ยว :

1.! เก็บเก่ียวดวยมีดคม เม่ือตัดแลวทาปูนแงบริเวณแผลท่ีตัด



2.! ถาผักเปยกตองผ่ึงใหแหงเพ่ือปองกันการเนาเสีย
3.! หลีกเลี่ยงที่ท ําใหผักเปอนดินสกปรก
4.! ลดอุณหภูมิเฉียบพลันลงเหลือประมาณ  3  องศาเซลเซียส     แลวขนสงดวยรถ
หองเย็นอยางระมัดระวัง

มาตรฐาน :  เกรด  1
1.! น้ํ าหนักของตน 250  กรัมขึ้นไป   ความยาวของกานใบยาวต้ังแต 2
เซนติเมตรขึ้นไป

2.! กานใบเกาะชิดกันและอวบ
3.! สด สีของใบและกานใบตรงตามพันธุ
4.! ไมมีรอยแผลหรือตํ าหนิอ่ืน ๆ  (เชน  ปลายใบไหม หรือยอดเนา)
5.! ไมแกจนแทงชอดอกและหรือแกแคระแกรน
เกรด  2

1.! น้ํ าหนักตนต้ังแต 200 กรัมขึ้นไป และกานใบยาว 15 - 20  เซนติเมตร
2.! กานใบเกาะชิดกันและอวบ
3.! สด สีของใบและกานตรงตามพันธุ
4.! ไมมีรอยแผลหรือตํ าหนิอ่ืน ๆ  (ปลายใบไหม  หรือยอดเนา)
5.! ไมแกจนแทงชอดอกและหรือแกแคระแกรน
เกรด  U

ไมเขาหลักเกณฑตามเกรด 1 และเกรด 2
ผักกาดหวาน  (Cos หรือ Romain Lettuce)

ชวงเก็บเกี่ยว :  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 75 - 90 วัน  หลังยอดเมล็ด ขณะเขาหัวหลวม ๆ
ขบวนหลังการเก็บเกี่ยว :

1.! เก็บเก่ียวดวยมีดคม เม่ือตัดแลวทาปูนแดงบริเวณแผลท่ีตัด
2.! เหลือใบนอกไว 3 - 4 ใบ  เพ่ือปองกันการช้ํ าของหัวระหวางขนสง
3.! ถาผักเปยกตองผ่ึงใหแหงเพ่ือปองกันการเนาเสีย
4.! จัดมาตรฐานและเลือกหัวที่จ ําหนายไมไดออกไป
5.! บรรจหัุวมาตรฐานท่ี 1 และ 2 ในกะบะพลาสติกขนาด 38 x 57 x 30 เซนติเมตร
6.! ลดอุณหภูมิเฉียบพลันลงเหลือประมาณ 3 องศาเซลเซียส      แลวขนสงดวยรถ
หองเย็นอยางระมัดระวัง

มาตรฐาน :  เกรด  1
1.   น้ํ าหนักตอตน  300  กรัมขึ้นไป   เขาหัวหลวม ๆ   สด ไมมีโรค แมลง กานใบ
อวบ



2.! ไมแสดงอาการเร่ิมตนแทงชอดอก กานใบยาว 20 เซนติเมตรขึ้นไป
3.! ไมแก หรือ แคระแกรน ลํ าตนไมบิดงอ ไมมีอาการปลายใบไหม (Tipburn)
เกรด  2

1.! น้ํ าหนักตอตน  200  กรัมข้ึนไปเขาหัวบาง  ไมมีโรค  แมลง  กานใบอวบ
2.! ไมแสดงอาการเร่ิมตนแทงชอดอก กานใบยาว 20 เซนติเมตรขึ้นไป
3.! ไมแก หรือ แคระแกรน ลํ าตนไมบิดงอ ไมอาการปลายใบไหม (Tipburn)
เกรด  U

ไมเขาหลักเกณฑตามเกรด 1 และ เกรด 2

โรคและแมลงท่ีสํ าคัญ

 ปลายใบไหม (Tip burn)
พืชแสดงอาการขาดแคลเซียมในระยะท่ีเจริญอยางรวดเร็ว  โดยปริมาณแคลเซียมท่ีเคล่ือน

ยายจากใบแกไปสูสวนเจริญ เชนปลายใบออน  ปลายรากไมพอเพียง  ซึ่งเปนสาเหตุใหเซลลจุดเจริญ
สวนยอดแตก  พืชชะงักการเจริญเติบโตในสวนยอดและสวนปลายราก

การปองกันสามารถทํ าไดโดยการใสปูนขาวกอนปลูก  ใสปุยดับเบ้ิลซูเปอรฟอสเฟต

(0-46-0) หรือใชแคลเซียมไนเตรท(15-0-0-26) เขมขน  2%  ฉีดพนทางใบ

อาการปลายยอดออนไหม (tip  burn)  ของผักกาดหอม  สวนใหญจะเกิดในผักกาดหอมหอ
แตอาจจะเกิดข้ึนในผักกาดหอมท่ัวไป  ระบาดมากในฤดูรอนและฤดูฝน
ลักษณะอาการ

โดยพืชจะแสดงอาการในระยะที่ใบออนเริ่มมวนตัว/ระยะเริ่มหอหัว/ระยะหลังของการเจริญ/ใน
ระยะใกลเก็บเก่ียว

โดยจะเกิดการแตกของเซลลปลายใบออน  ซ่ึงอยูดานในหรือใบแกท่ีอยูดานนอก  ตอจากน้ัน
แผลจะเปลี่ยนเปนสีน้ํ าตาลการเจริญของใบจะหยุดชะงัก  ใบท่ีแสดงอาการจะมีขนาดถึง 1 เซ็นติเมตร
กอนท่ีเซลลจะแตกปลายเสนใบ (vein)  ท่ีมีขนาดใหญตรงขอบใบจะเปล่ียนสีดํ า  หลังจากนั้นจะมีเชื้อ
สาเหตุของโรคเนาและเขาทํ าลายซ้ํ าไดงาย  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหผลผลิตมีคุณภาพตํ ่าและเนาใน
ขณะขนสง
สาเหตุของอาการผิดปกติ

1. !การขาดแคลเซียม  เน่ืองจากธาตุน้ีจะไมสามารถเคล่ือนยายในพืชไดดีและมีขบวนการ
หลายอยางเขามาเก่ียวของ



!!นอกจากน้ีเมื่อเคลื่อนยายไปถึงใบออนหรือสวนยอดสวนใหญจะไปรวมกับสารประกอบ
อ่ืนๆ  ทํ าใหเกิดสารประกอบใหมท่ีพืชไมสามารถนํ ามาใชประโยชนได

!! ปริมาณแคลเซียมในใบที่สมบูรณจะม ี1%  หรือสูงกวาของน้ํ าหนักแหง

!! สวนในใบออนท่ีแสดงอาการขาดธาตุน้ีจะมีปริมาณ 0.1 – 0.2 %

!! การใสปุยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมจะท ําใหเกิดโรค tip burn  ไดมากกวาในรูป

ไนเตรท

!!การเคลื่อนยายของแคลเซี่ยมในพืชจะถูกจํ ากัดโดยการเจริญของรากและมีรากใหมเจริญ
ไดนอย

!! พบวาสายพันธุท่ีทนทานตออาการ tip burn  จะสามารถสรางรากไดมากกวาสายพันธุที่
ไมทนทาน

!! นอกจากน้ีพบวาการปลูกในดินท่ีแนนแข็ง  ทํ าใหรากไมสามารถเจริญไดดีจะแสดงอาการ
tip burn  มากกวาการปลูกในดินท่ีรวนซุย

2. !การเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของสภาพอากาศ จากอุณหภูมิตํ่ าความชื้นสัมพัทธสูงเปน
สภาพท่ีมีอุณหภูมิสูง  ความชื้นสัมพัทธตํ ่าหรือหลังฝนตก มีแดดจัดและแหงแลง  ทํ าใหเกิดการแตก
ของเซลลปลายในออน  เน่ืองจากแคลเซียมเคล่ือนยายทางทอน้ํ า

ดังน้ันการปริมาณแคลเซ่ียมท่ีเคล่ือนยายสูสวนท่ีเจริญจะข้ึนอยูกับอัตราการคายน้ํ า  ในระยะ
ท่ีเร่ิมหอหัวใบออนจะมวนตัวทํ าใหอัตราการคายน้ํ าต่ํ า  และเม่ือพืชหอหัวเต็มท่ีใบออนท่ีอยูดานในจะมี
อัตราการคายน้ํ าต่ํ ามาก  ทํ าใหใบออน แสดงอาการขาดแคลเซียม

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมทํ าใหเกิดการเจริญและสะสมนํ ้าหนักแหงอยางรวดเร็ว  ซึ่งเปน
ระยะที่พืชตองการแคลเซี่ยมสูงเปนสาเหตุหนึ่งที่ท ําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุดังกลาว

จากการทดลองพบวาพืชจะแสดงอาการอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับความเขมของแสงสูงและมี
ระยะชวงแสงยาว

3. !เกิดจากการที่ไดรับไนโตรเจนและโพแทสเซียมมากเกินไป  ทํ าใหเกิดการเจริญและสะสม
น้ํ าหนักแหงอยางรวดเร็ว  ซึ่งเปนระยะที่พืชตองการแคลเซียมสูง เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหพืชแสดง
อาการขาดธาตุดังกลาวโดยเฉพาะในระยะที่มีสภาพอากาศรอน



4. !ดินเปนกรดจะมีแคลเซียม แมกนีเซียม  และโพแทสเซียมคอนขางตํ ่า   ดินท่ีมีธาตุอาหาร
เหลานี้อยางพอเพียงจะม ีPH อยูระหวาง 6.0 – 8.0  ถาหากต่ํ ากวาหรือสูงกวาน้ีพืชจะแสดงอาการขาด
ธาตุดังกลาวไดงาย
การปองกัน

• ! เพิ่มแคลเซียม ในดินกอนปลูกโดยใช ปูนขาว และใสปุย แคลเซียมไนเตรท

• !  แคลเซียมคลอไรด  หรือ ดับเบ้ิลซูเปอรฟอสเฟต

• !  ปรับสภาพดินใหม ีPH อยูระหวาง 6.0- 7.0

• !  ฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท  เนื่องจากผลของงานทดลองหลายแหงสรุปไดวาการใช
แคลเซียมไนเตรทจะใหผลดีกวาแคลเซ่ียมในรูปอ่ืน ๆ

• !  รักษาความช้ืนในแปลงปลูกใหสม่ํ าเสมอ

• !  การพลางแสงจะชวยลดความเขมของแสงและชวยลดการระบาดของโรคน้ีได

• !  ลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจน และโพแทสเซียม

• !  ใชพันธุท่ีทนทานเชน Great Lake 118, 456, 695, Osewago, New York 515(WS),
Salmini  และ Tires

โรคราน้ํ าคาง (Downy mildew) :

เชื้อสาเหตุ : Bremia lactucae Regel

  Plasmopara lactucae-radicis Stanghellini & Gilbertson

โรคนี้จะระบาดมากในสภาพแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิอบอุน ควรใชระยะปลูกหาง
เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศ ใหน้ํ าโดยระบบน้ํ าหยดหรือทดเขาตามรอง

ฉีดพนสารเคมีเชน Aliet 80 WDG (อยางนอย 3 วันกอนเก็บเก่ียว) maneb 75 DF (อยางนอย 10
วันกอนเก็บเก่ียว)

ใบเห่ียว (Lettuce หรือ Sclerotinia drop)

เชื้อสาเหตุ : เช้ือรา Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, S. minor Jaggar และ Botrytis
cinerea Pers.Fr.



ลักษณะอาการ

ตนท่ีถูกเชื้อสาเหตุเขาท ําลาย  จะทํ าใหพืชเหี่ยว โดยใบนอกจะเห่ียวอยางรวดเร็ว     การ
ระบาดของโรคเปนไปอยางรวดเร็วและสามารถเขาท ําลายพืชไดหลายชนิด โรคน้ีสามารถเขาทํ าลายต้ัง
แตระยะท่ีอยูในแปลงปลูก ขนสง เก็บรักษาและระยะที่วางจ ําหนาย

ใช Captan ใสกนหลุมกอนปลูก  หรือใช  Vinclozolin (Ronilan 50  % ) อัตรา 3 กรัมตอ ตา
รางเมตร ราดแปลงกอนปลูก  1-3 คร้ัง จะสามารถลดการระบาดของโรคได หรือฉีดพนดวยสารเคมี
Ronilan 50 W หรือ Botran 75 W (อยางนอย 14 วันกอนเก็บเก่ียว)

โรคเนา (Bottom rot)

เชื้อสาเหตุ : เช้ือรา Rhizoctonia solani Khn.
ลักษณะอาการ

 เช้ือสาเหตุสามารถเขาทํ าลายพืชทุกระยะของการเจริญ จะระบาดมากในระยะที่มีความชื้นสูง
เกิดมากกับพันธุท่ีมีใบแผกวาง โดยเช้ือสาเหตุจะเขาทํ าลายทางใบลางซ่ึงอยูติดกับดิน ควรปลูกพชื
หมุนเวียนสลับกับขาวโพดหวาน และหอมหัวใหญ

ไถดินใหลึก ขึ้นแปลงปลูก ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Rovrol 50 W หรือ Rovral 4 Fหรือ Botran
75 W (อยางนอย 14 วันกอนเก็บเก่ียว)   

โรคใบดาง ( Lettuce mosaic virus )

ใบจะแสดงอาการหงิกงอ เปนคล่ืน ใบดาง ชะงักการเจริญเติบโต โรคน้ีแพรระ-บาดโดยแมลง
ปากดูด  เชนเพลี้ยออน  ดังน้ันควรฉีดพนสารเคมีปองกันแมลงปากดูด  นอกจากน้ีเช้ือสาเหตุสามารถ
ติดไปกับเมล็ดพนัธุ

เสนใบใหญ (Big vein)

     นอกจากนี้จะมีโรค

Aster  yellow  , Powdery  mildew,  LMV,  Corky  root,
 Grey mould: Ring spot, Bacterial soft rot, Bacterial leaf spot and head rot, Alternaria
leaf spot, Antracnose, Cercospora leaf spot. เปนตน
สารเคมีบางชนิดเชน SO2, NO3, O3  และ peroxyacetyl nitrate สามารถทํ าอันตราย

ตอพืชได



แมลงและการปองกันกํ าจัด

ชื่อสารเคมี ชื่อการคา แมลง ฉดีพนกอนกอน
เกบ็เกี่ยว (วัน)

Imidacloprid Amire 2F เพล้ียออน/แมลงหวี่ขาว 21

Acephate Orthene 75SP เพล้ียออน/หนอนคืบ 21

Carbaryl Sevin 5B, Sevin 50WP,
Sevin 80S,

Prozap Sevin 10%

หนอนกระทู/

แมลงหวี่ขาว

14 (สลัดใบ )

3(สลัดปลี )

Cyromazine Trigard 75WP หนอนชอนใบ 7

Abamectin Agri-mek 0.15 EC หนอนชอนใบ 7

Spinosad SpinTor 2SC หนอนคืบ/หนอนกระทู/
หนอนชอนใบ

1

Bacillus thuringiensis
(BT)

Agree(3.8%a.i)

BiobitXL FC,

DiPel 2X

WPCryMax WDG

หนอนคืบ 0

Methomyl Lannate 90Sp, Lannate
LV

เพล้ียออน/แมลงหวี่ขาว/
หนอนคืบ

7-10

Permetrin Ambush 2EC, Ambush
25WP, Pounce 3.2EC

หนอนคืบ/หนอนชอนใบ/
แมลงหวี่ขาว

1
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