
Growing Better, Together.

คูมือคูมือ

การเพาะปลูก การเพาะปลูก 

ผักกาดหัวลูกผสมเจียไต ผักกาดหัวลูกผสมเจียไต ผักกาดหัวลูกผสมเจียไต 



ผักกาดหัวเอเวอรเรสท 

หัวใหญ เนื้อแนน ฟามชา 

ขนาดเมล็ดสมํ่าเสมอ คุณภาพดีเยี่ยม 

เปนสายพันธุที่ไดรับความนิยมมานานกวา 50 ป

ปลูกงาย เจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง 

เปนที่ไววางใจของเกษตรกร



*สูงสุด 22-25 บาทตอกิโลกรัม ตํ่าสุด 3-5 บาทตอกิโลกรัม

นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตอหัว 

กรัม

 500 - 700

ราคารับซื้อเฉลี่ย

ตอกิโลกรัม*

บาท

 7- 10
ความยาวผลเฉลี่ย

เซนติเมตร

25 - 30 

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน(หลังหยอดเมล็ด) 

 50 - 55 
ผลผลิตเฉลี่ย

ตอไร 

ตัน

 5 - 8

หัวใหญ

เนื้อแน่น
   ฟามชา

หัวใหญ

เนื้อแน่น
   ฟามชา

ลูกผสมเจียไต 

ผักกาดหัว
ลูกผสมเจียไต 

ผักกาดหัว
ลูกผสมเจียไต 

ผักกาดหัว



การใหนํ้า3
ควรใหนํ้าอยางนอยวันละ 1 ครั้งเพื่อใหดินมีความ

ชุมชื้นหรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

ไมควรใหผักกาดหัวขาดนํ้าเพราะจะทําใหหัวเจริญ

เติบโตไมสมบูรณ คุณภาพไมไดตามความตองการ

ของตลาด

1

2

การเตรียมแปลง2
ยกรองกวาง 1.2 เมตร สูง 30 เซนติเมตร 

เวนทางเดินระหวางรอง 50 เซนติเมตร  

1

2 ทําการหยอดเมล็ด 1 เมล็ดตอ 1 หลุมโดย

เวนระยะหางระหวางตน 20 เซนติเมตร 

3 หลังจากหยอดเมล็ดแลว รดนํ้าพอประมาณ 

บางที่อาจมีการคลุมฟางเพื่อรักษาความชื้น

20
ซม.

20
ซม.

วิธีการปลูกผักกาดหัวเจียไตลูกผสมเจียไต  

การเตรียมดิน1
ไถตากดิน ทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน

หรือขึ้นอยูกับสภาพดิน

ไถพรวนเพื่อใหดินรวนซุยเหมาะกับ

การเพาะปลูก 

1

2

วิธีการปลูก

ระยะหางระหวางตน 20 ซม.

ความกวางบนรอง

1.20 เมตร

ความกวางบนรอง

1.20 เมตร

ระยะหางระหวางตน 20 ซม.

ยกรอง

30 ซม.



เคล็ดลับการปลูก

ควรปลูกผักกาดหัวในดินรวนโปรงหรือดินรวนปนทราย

ไมควรปลูกในดินที่เหนียวมากเพราะดินที่มีความแข็ง

จะทําใหผักกาดหัวไมสามารถลงหัวไดดี

ผักกาดหัวเปนพืชที่ตองการแสงแดด

ตลอดทั้งวันและควรมีความชื้นในดินที่เหมาะสม

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูก

คือ 18-25 องศาเซลเซียส 

18-25
ºC

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของผักกาดหัวลูกผสมเจียไต 

อุณหภูมิที่เหมาะสม

ในชวงฤดูหนาว ตุลาคมถึงกุมภาพันธ เปน

ชวงที่ผักกาดหัวโตไว ปลูกงายและสวยที่สุด

สวนในชวงฤดูรอนและฝน ผักกาดหัวจะโตชาและยัง

มีโรคแมลงรบกวนเยอะ นอกจากนี้แลวผักกาดหัว

เปนพืชที่มีระบบรากลึก ควรพรวนดินใหละเอียด

ไมควรปลูกผกัเหลานีซ้ํ้าที ่ควรปลกูพชื

หมนุเวียนตระกลูอ่ืนบาง ปรับดนิดวย

ปนูขาวเมือ่ดนิเปนกรดหรือเมือ่ใสปุยเคมี

เพิม่ธาตโุบรอนใหพชืโดยฉีดพนปุยบอแรกซ 

เพิม่ปุยอินทรียใหมากจะชวยปองกนัโรคนีไ้ดมาก

ใช นริูช 40 ซีซี.+สารคอปเปอร 30 กรัม 

หรือโปรไฟเลอร 20 กรัมตอนํา้ 20 ลติร

หากรุนแรงไมสามารถปองกนัได 





โรคและแมลงที่สําคัญ

 ไดแก หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก ดวงปกแข็ง 

หนอนชอนใบ หนอนกระทูผัก และไสเดือนฝอย

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

จะปรากฏที่ใบลางเปนจุดสีเหลืองซีด

ขนาดเล็ก ตอมาแผลจะขยายใหญขึ้น

และแหงเปนสีนํ้าตาลออน มีลักษณะ

คอนขางกลม บริเวณแผลจะพบเชื้อ

ขึ้นเปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้

เมื่อรวมกันกอใหเกิดอาการใบไหม

คลุกเมล็ดดวยสารเคมี เชน ไธแรมมาเน็บ

ฉีดพนดวยสารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อรา

ทุก 7-10 วัน เก็บใบลางที่แสดงอาการ

ออกนอกแปลง 

ใบจะเปนจุดสีดําชํ้าอยูรวมกันเปน

กลุมเล็กๆดานใตใบมีราสีขาวอมเทาออน

คลายผงแปงขึ้นเปนกลุมกระจายทั่วใบ 

ถาอาการรุนแรงใบจะมีลักษณะ

สีเหลืองแหงกรอบและรวง 

คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา 

เชน สารเคมีเมทาแลคซิลกอนปลูก เมื่อมี

การระบาดของโรคในแปลงปลูก พนสาร

ปองกันกําจัดเชื้อรา เชน สารเคมี

เมทาแลคซิลและแมนโคเซบ 

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

เร่ิมอาการของโรคเปนจุดฉํ่านํ้า

 ตอมาจะเนาอยางรวดเร็ว เนื้อเยื่อ

เปอยและเปนนํ้าภายในเวลา 2-3 วัน

ไมควรปลูกผกัเหลานีซ้ํ้าที ่ควรปลูกพชื

หมนุเวียนตระกลูอ่ืนบาง ปรับดนิดวย

ปนูขาวเมือ่ดนิเปนกรดหรือเมือ่ใสปุยเคมี

เพิม่ธาตโุบรอนใหพชืโดยฉีดพนปุยบอแรกซ 

เพิม่ปุยอินทรียใหมากจะชวยปองกนัโรคนีไ้ดมาก

ใช นริูช 40 ซีซี.+สารคอปเปอร 30 กรัม 

หรือโปรไฟเลอร 20 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร

หากรุนแรงไมสามารถปองกนัได 

เนื้อเยื่อภายในหัวมีลักษณะหยาบ

และมีสีดํา ถามีเชื้อแบคทีเรียเขาไป

จะทําใหผักเนาอยางรวดเร็ว

ฉีดพนแคลเซียม+โบรอน

ทุก 7-10 วัน ตลอดอายุของผัก

หลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีหรือ

สารเคมีมากเกินความจําเปน

ปรับปรุงดินกอนที่จะมีการเพาะปลูก

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Alternaria brasaiciala 

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica 

สาเหตุเกิดจากอาการขาดธาตุโบรอน 

การดูดธาตุโบรอนไมสมดุลกับการเจริญเติบโต

หรือในแปลงมีการใชปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงเกินไป

สภาพดินในพื้นที่ปลูกมีลักษณะเปนดินดาง 

โรคใบจุด (Leaf Spot)

โรคเนาเละ (Soft rot)

โรครานํ้าคาง (Downy Mildew)

โรคไสดํา

แมลงศัตรูที่สําคัญ



ตนทุน ราคาเฉลี่ย

ราคาเฉลี่ย

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) ราคาเฉลี่ยทั้งป

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไร หลังหักตนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

5,000

7-10

44,500

17,600

450

* คาํนวณราคาจากผลผลติเกรด A,B,C โดยแบงเปนเปอรเซนตเฉล่ีย 

  ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงและผนัผวนตามราคาผลสดในชวงเวลานัน้ๆ

ผลตอบแทน

คาเตรียมแปลง (ไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน, ไถยกรอง) (บาท) 

คาทอนํ้า คาตอทอ (บาท) 

คาเมล็ดพันธุ (บาท) 

คาปุย (บาท) 

คายา (บาท) 

แรงงาน (บาท) 

อื่น ๆ เชน คานํ้ามัน  (บาท) 

รวมตนทุน (บาท) 

2,000

1,400

1,350

1,200

7,000

11,850

2,100

26,900

ตารางผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับ

คาเฉลี่ยในการปลูกผักกาดหัวลูกผสมเจียไตแบบ Open field

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร

ตนทุนและผลตอบแทน



บริษัท เจียไต จํากัด (สํานักงานใหญ)

1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Tel: +66 (2) 491-8191

www.chiataiseed.com

บริษัท เจียไต จํากัด (ออมนอย)

70 หมู 6 ถนนเพชรเกษม ต.ออมนอย

อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

Tel: +66 (2) 023-4990

Fax: +66 (2) 023-4924

@chiataiseed

Growing Better, Together.


