
ผกักาดขาวปลี

รศ. นิพนธ ไชยมงคล

ผักกาดขาวปลี [Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.)Olsson.]
Chinese cabbage, Napa/nappa cabbage, Won Bok, (จีน) Hakusai
(ญี่ปุน) ภาษาจีน “tsai” (จีนกลาง) “Choy “ (กวางตุง) หมายถึงผัก Pai
tsai ใชเรียกผักสีขาว Bok Choy ใชเรียกผักท่ีเขาปลี/หอหัว
อยูในกลุมพืชสองฤดู แตปลูกเปนพืชฤดูเดียว วงศ Brassicaceae
(Cruciferae) กลุมเดียวกับกะหลํ่ าปลี กะหล่ํ าดอก คะนา เปนตน มีเปนพืชท่ี
มีปรมิาณความตองการความตลาดสูงและเปนพืชผักเศรษฐกิจท่ีสํ าคัญพืช
หน่ึง มีจ ํานวนโครโมโซม n=10
ระบบรากเปนระบบรากแกว แตรากสวนใหญเจริญในความลึก 30

เซนติเมตร ลํ าตนสั้น ไมมีก่ิงแขนง พืชจะเริ่มหอหัวเมื่อมีใบจริง 12-15 ใบ น้ํ าหนักจะแตกตางกันต้ังแต
0.5-5.0 กิโลกรมัหรอือาจจะถึง 10 กิโลกรมั จ ํานวนใบ 20-150 ใบ ขึ้นอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก

สายพันธุ
สายพันธุแบงเปนกลุมใหญ ๆไดสามกลุมคือ

1.! ผกักาดหางหงษ (Chihli type) Brassica rapa L. subsp.
pekinensis var. cylindrica กลุมนี้จะเขาปลีกลมยาว เสนผา
ศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร สูง ประมาณ 50
เซนติเมตร สายพันธุที่นิยมปลูกคือ Jade Pagoda, Green
rocket, Monument, Michihli และ Statue

2.! ผักกาดขาวปล ี(Chefoo หรอื Napa/nappa หรอื Won Bok) Brassica rapa L. subsp.
pekinensis var. cephalata กลุมท่ีใบหอหัวหรือเขาปลีแนน ลักษณะของ
ปลจีะกลม สั้น ขนาด เสนผาศูนยกลางประมาณ 12-13 เซนติเมตร สูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร สายพันธุที่นิยมปลูกคือ
• ! สายพันธุเก็บเก่ียวชา All Autumn, China Flash, China
Pride เปนตน

• ! สายพันธุเก็บเก่ียวเร็ว Salareer , Nagaoka Early, China Doll, Yuki,
Tropical Delight, Kasumi เปนตน

3.! สายพันธุที่ไมหอหัว Brassica rapa L. subsp. pekinensis var.
laxa เชน พันธุ Kokane

สภาพอากาศ
ผกักาดขาวปลีเปนพืชผักเมืองหนาว ตองการอณุหภูมิต่ํ า ความชื้นสูง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส ําหรับการเจริญเติบโตในชวงแรกคือ 18-20 o ซ  และระยะที่สองหรือระยะเขาปลี
ตองการอุณหภูมิ 10-16 o ซ อุณหภูมิสูงกวา 25 o ซ หอหัวชา คุณภาพต่ํ า เขาปลีหลวม มีรสขม นอกจาก
สายพนัธุทนรอนและสายพันธุท่ีเก็บเก่ียวเร็ว เนื่องจากสายพันธุเหลานี้จะมีกาบใบและเสนใบหนา ใบขนาด
เลก็



อุณหภูมิสูงใบจะมีขนาดเล็ก ในระยะที่หอหัว จะทํ าใหหัวไมแนน อาจจะทํ าใหเกิดอาการปลายใบ
ออนไหม(tip burn) อุณหภูมิสูงกวา 32 o ซ  ทํ าใหดอกชะงักการเจริญ

อุณหภูมิต่ํ าจะชักนํ าใหเกิดการเจริญของดอก
เม่ือหยอดเมล็ดหรือยายกลาในขณะอุณหภูมิต่ํ า (vernalization of seedling) พืชจะแทงชอดอกเร็ว

ในพืน้ท่ีสงูและมีอุณหภูมิต่ํ าในฤดูหนาว หรือเม่ือผานอุณหภูมิ 5 o ซ  ประมาณหน่ึงอาทิตย หรอื 10 o ซ
เปนเวลา 2 อาทิตย หรอื 13 o ซ  ชวงระยะเวลาหน่ึง  ควรปลูกสายพันธุที่ดอกเจริญชา(bolting resistant
varieties) หรอืรักษาอุณหภูมิใหสูงกวา 18 o ซ

อิทธพิลของความเขมของแสงและอณุหภูมิ ในสภาพท่ีมีความเขมของแสงสูง พืชจะสรางใบขนาด
ใหญ หอหัวเร็ว ในสภาพความเขมแสงต่ํ า ใบจะมีขนาดเล็ก ผลผลิตต่ํ า
สภาพดิน

ดินท่ีเหมาะสํ าหรับการปลูกผักกาดขาวปล ีเปนดินท่ีรวนซุย มีความอุดมสมบูรณสงู มีหนาดินลึก
ระบายน้ํ าไดดี pH 6.0-6.5 ดินท่ีมี pH ต่ํ ากวา 5 ควรใสปูนขาว พืชไมสามารถนํ าแคลเซียมข้ึนมาใชได และ
โรค clubroot เขาทํ าลายไดงาย pH สงู จะจ ํากัดการนํ าโบรอน โมลิบดีนัม และแมกนีเซียมข้ึนไปใชประโยชน
การเพาะเมลด็

ผกักาดขาวปลโีดยการเพาะเมล็ดในถาดเพาะและยายกลาปลูก เมล็ดหนัก 10 กรมั มีจ ํานวน
3,000 เมล็ด อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับการงอกของเมล็ด อยูระหวาง 18-22 oซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา
2-3 วัน

กอนเพาะควรแชเมล็ดในนํ ้าอุน 50 o ซ เปนเวลา 25 นาที เพ่ือกํ าจัดโรคทีติดมากับเมล็ด นํ าออก
มาผ่ึงและนํ าไปเพาะในถาดเพาะ หรือแชเมล็ดในเคปเทน ผสมเบนเลท ชนิดละ 6 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เปน
เวลา      1 ชั่วโมง เพ่ือกํ าจัดโรคท่ีติดมากับเมล็ด หลังจากน้ันนํ าออกมาลางและแชในโพแทสเซียมไนเตรท
เขมขน 0.2 % เปนเวลา 30 นาที และใชผาเปยกหมาด ๆ หุมเก็บไวในอุณหภูมิ 5 oซ เปนเวลา 3-5 วัน เพ่ือ
ชวยใหงอกเร็วและสม่ํ าเสมอ เม่ือรากเริม่งอก นํ ามาผ่ึงในรมใหแหง เพื่อความสะดวกในการหยอดเมล็ด
การปลูก

ยายกลาเม่ือมีใบจริง 3-6 ใบหรือมีอายุ 10-15 วัน ระยะปลูก 25-50 x 30-70 เซนติเมตร ข้ึน
อยูกับสายพนัธุ หรือขนาดทรงพุมและความตองการของตลาด การปลูกระยะหางจะใหตนขนาดใหญ และการ
ปลกูถ่ีจะใหตนขนาดเล็ก

การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกและการคลุมแปลง (Firoz, 1996) พบวาระยะปลกูถี ่ใหจ ํานวน
ประชากรตอพ้ืนท่ีมาก และใหผลผลิตสูงที่สุด โดยระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร ใหผลผลิต 37.3 ตันตอ
เฮกแตร และระยะปลูก 50 X 50 ใหผลผลิตต่ํ าที่สุด นอกจากนี้การคลุมแปลงปลูก ใหผลผลิตสูงท่ีสุดคือ
32.9 ตันตอเฮกแตร สูงกวาการไมคลุมแปลงปลูกซ่ึงใหผลผลิต 29.4 ตันตอเฮกแตร ดานความสัมพันธ
ระหวางระยะปลูกและการคลุมดิน พบวาการใชระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร และใชวัสดุคลุมแปลงปลูกให
ผลผลิตสูงท่ีสุดคือ 40.9 ตันตอเฮกแตร สูงกวาระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตรและไมคลุมแปลงปลูก (25.8
ตันตอเฮกแตร )   
การจัดการปุย
เนือ่งจากเปนพชืที่มีระบบรากตื้น ตองการปุยคอก เพื่อปรับปรุงสภาพดิน ใหรวนซุย มีความสามารถในการ
อุมน้ํ าและธาตุอาหารสูง นอกจากนี้ผักกาดขาวปลีตองการไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงในระยะแรกของการ
เจรญิ ระยะหอหัวตองการไนโตรเจน โพแทสเซียมและแคลเซียมสงู

การใสปุยไนโตรเจนสูงเกินไปโดยเฉพาะระยะหลังจากเขาปล ีจะทํ าใหเกิดแผลจุดดํ าที่กานใบในที่
เขาปลี/หรอืหอหัว เรียก pepper spot และอตัราการเกิดโรคเนาเละสูง การใสปุยแมกนีเซียม  หรอืแมงกานีส
สงู หรอืขาด โบรอน หรือการระบาดของโรค cauliflower mosaic virus หรอืการเก็บรักษาในอุณหภูมิสูงกวา
5 o ซ อาจจะทํ าใหเกิดแผลจุดลักษณะเชนเดียวกัน



นอกจากน้ีการใหปุยไนโตรเจนสูงในระยะท่ีพืชหอหัว ทํ าใหเกิดการเจริญอยางรวดเร็ว จะมีโอกาส
แสดงอาการ tip burn สงู การใสปุยไนเตรท จะชวยลดอาการ tip burn ไดดีกวาแอมโมเนียม และการฉีดพน
แคลเซียมคลอไรดจะชวยปองกัน tip burn ได
ตารางท่ี 1 การใสปุยตามผลการวิเคราะหดิน

P2O5 (ppm) ใสปุย P2O5 (กก/
ไร)

K2O (ppm) ใสปุย K2O (กก/
ไร)

Boron (ppm) ใสปุย B
(กก/ไร)

0-30 27-36 0-150 27-36 0-1 3-4*
30-50 18-27 150-200 18-27 1-3 1-2*

>50 14-18 200-250 10-18 >3 ! -1**
>250 -

หมายเหตุ * = ใสลงดิน  ** = ฉีดพนท่ีใบ
โดยทัว่ไปผักกาดขาวปลีตองการธาตุอาหาร

ไนโตรเจน 27-30 กิโลกรมั(N) ตอไร ฟอสฟอรัส 12-27 กิโลกรมั(P2O5) ตอไร โพแทสเซียม
24-32กิโลกรมั(K2O) ตอไร ซัลเฟอร 5-10  กิโลกรมั(S) ตอไร

ใสปุยไนโตรเจน !   ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและซัลเฟอร กอนปลูกท้ังหมด ใสปุยไนโตรเจนที่
เหลอื 25-30 วันหลังยายปลูก หรืออาจใสเพิ่มหลังยายปลูก 7 วัน เพื่อชวยในการเจริญเติบโต

Changjian(1991) รายงานวาเม่ือเพ่ิมปุยไนโตรเจน ผลผลิตของผักกาดขาวปลีจะเพ่ิมข้ึน จนกระทั้ง
ถึง 150 กิโลกรมัตอเฮกแตรผลผลิตจะลดลง ดังน้ันควรใหปุยไนโตรเจน 120-150 กิโลกรมัตอเฮกแตร
การคลุมดิน
การคลมุดิน เพือ่ปองกันวัชพืช รักษาความชื้นในดิน นอกจากนี้การใชฟางและพลาสติกสีเงิน จะชวยลด
อุณหภูมิในดิน เหมาะส ําหรับการปลูกในฤดูรอน พลาสติกสีดํ าจะชวยเพิ่มอุณหภูมิดินในฤดูหนาว
การใหน้ํ า
เน่ืองจากมีระบบรากต้ืน เม่ือขาดน้ํ าจะชะงักการเจริญ พืชจะแสดงอาการขาดโบรอน การใหความชื้นสูงเกิน
ไปอตัราการระบาดของโรคสงู ตองการความชื้นพอเพียงและสมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะระยะที่หอหัว หรอื
ประมาณ 10-12 นิ้วตลอดฤดูปลูก หรือรักษาความชื้น 70-85 % ของความสามารถในการอุมนํ ้าของดิน
การเก็บเก่ียว
เม่ือหอหัวแนน อายุการเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก สายพันธุเบา
จะเก็บเก่ียวเร็วกวาสายพันธุหนัก ฤดูรอนจะเก็บเกี่ยวเร็วกวาฤดูหนาว อายุการ
เก็บเก่ียว 45 วันส ําหรับกลุมท่ีไมเขาปลี 50-80 วัน สํ าหรับกลุมที่เขาปล ีผักกาด
ขาวปลจีะมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วกวาผักกาดหางหงษหลังการเก็บเกี่ยวควรลด
อุณหภูมิเฉียบพลันโดยการใช forced air cooling

ผลผลิตในญี่ปุน(1996) 7.5 ตันตอไร ไตหวันเฉล่ีย 2.7 ตัน ออสเตร
เลยี (1991) เฉล่ีย 6.0 ตัน การปลูกในเรือนโรงใหผลผลิต 8-11 กิโลกรมัตอ
ตารางเมตร12.8-17.6 ตันตอไร
การเก็บรกัษา

ใบท่ีเกิดแผลหรอืมีโรคเขาทํ าลายควรปลิดท้ิง เก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-1 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95-
100 % อายุการเก็บรกัษา 2-3 เดือน การบรรจุในภาชนะที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอม โดยควบคุม
ปรมิาณออกซิเจน 1 % ชวยยืดอายุการเก็บรักษาได เก็บรักษาในแนวตั้ง ระยะหางพอควร เพ่ือใหมีการหมุน
เวยีนอากาศรอนท่ีเกิดจากการหายใจของพืชออกไป



ตารางท่ี  2  อิทธิพลของอุณหภูมิตออายุการเก็บรักษา (Tan 1994)
อุณหภูมิ (o ซ) 0 4 20
ความชื้นสัมพัทธ(%) 90-95 80-90 60-70
อายุการเก็บรักษา(วัน) 28-42 14-21 2-4

การปองกันกํ าจัดโรค แมลง
โรค สารเคมี ฉีดพนกอนเก็บเกี่ยว หมายเหตุ

ราน้ํ าคาง (Downy mildew) Maneb 80WP 10
Manex 4F 10
Aliete 80WDG 3 หามผสม Cu

ราน้ํ าคาง (Downy mildew) Maneb75DF 10
ใบจุด alternaria
ใบไหมตนกลา(Pythium seedling blight) Ridomil Gold 4EC ฉีดพนระยะตนกลา
ใบไหม(Pythium blight) Ridomil Gold EC 10
สเคอโรเทียม (Sclerotinia drop) Rovral 4F 14 3 ครั้งตอฤดู
ไรซอกโตเนีย (Rhizoctonia) Rovral 50WP, 50WG 14 3 ครั้งตอฤดู
โคนเนา (Bottom rot)

แมลงและการปองกันกํ าจัด
แมลง สารเคมี ฉีดพนกอนเก็บเกี่ยว หมายเหตุ

หนอนชอนใบ Agri-Mek 0.15EC
Zabamectin

7

เพลี้ยออน/หนอนกระทูผัก/หนอน
คบื/หนอนเจาะฝกขาวโพด/หนอน
ชอนใบ/เพลี้ยไฟ/

Ambush 2EC
(permethrin)

1

Neemix4.5 0
Ammo 2.5 EC
(cypermethrin)

5

Pounce 3.2 EC
(permethrin)

1

หนอนกระทูผัก หนอนคืบ หนอน
ใย

B.T. (Bacillus
thurigiensis)

0 ผสมสารจับใบ ฉีดพนใหทั่วตน
ในชวงที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิ

สูงกวา 24 o ซ
เพลี้ยออน หนอนคืบ เพลี้ยไฟ
หนอนกระทู

Lannate 2.4 L.
(methomyl)

7-10

เพลี้ยออน ไรแดง เพลี้ยไฟ แมลง
หวี่ขาว

M-Pede 49%
Soap,insecticidal

0

Sun Spray 98.8%
Oil, insecticidal

0

มด เพลี้ยออน หนอนกระทู หนอน
คบื หนอนเจาะฝกขาวโพด เตาแตง
หมดักระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่
ขาว

Py-Rin 60-66 EC
(pyrethrin+piperonyl
butoxide)

0

เพลี้ยออน หนอนคืบ เตาแตง หมัด
กระโดด หนอนชอนใบ ไรแดง
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว

Pyrellin EC (pyrethrin +
rotenone)

0
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