
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชสวนและสมุนไพรในพ้ืนที่ 

                                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยพ้ืนที่ 

                                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผักกาดหอมนอกฤดูท่ีเหมาะสมกับ    

                                           สภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on technology of off-season lettuce production in  
                                                                Khon Kaen area. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวรพีพร  ศรีสถิตย์ 

ผู้ร่วมงาน        

วิมลรัตน์   ด าข า        จารุพงศ์       ประสพสุข    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

ศิริลักษณ์  พุทธวงค์  1        พินิจ    จิรัคคกุล 2      

 

5. บทคัดย่อ  

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผักกาดหอมนอกฤดูที่ เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการผลิตผักกาดหอมในช่วงอากาศร้อน ด าเนินการในพ้ืนที่สวนเกษตรกร อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมกับศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น เมื่อปี 2559-2560 โดยใช้ผักกาดหอมพันธุ์คอส วางแผนการทดลองแบบ 

RCB มี 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 พรางแสง 50% กรรมวิธีที่ 2 พรางแสง 50% + พ่นหมอก 

กรรมวิธีที่ 3 พลาสติกใส กรรมวิธีที่ 4 พลาสติกใส + พ่นหมอก ผลการทดสอบ พบว่า ในรอบการปลูกเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 การเจริญเติบโตของผักกาดหอมเมื่ออายุ 35 วัน มีจ านวนใบ 13.50-13.80 ใบ/ต้นใน

กรรมวิธีที่3 และกรรมวิธี4 สูงกว่า กรรมวิธีที่1 และกรรมวิธีที่2 เท่ากับ9.46-10.42 ใบ/ต้น ส่วนความสูง ใกล้เคียง



กันทั้ง4 กรรมวิธี  25.64-27.43 เซนติเมตร แต่ขนาดทรงพุ่มเมื่อ 35 วันหลังปลูกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย

แนวโน้มมีทรงพุ่มใหญ่ที่สุดในกรรมวิธีที่3และกรรมวิธีที่ 4 28.35-29.11 เซนติเมตร และสูงกว่ากรรมวิธีที่  2 และ

กรรมวิธีที่1 ตามล าดับ ( 26.59 24.59 เซนติเมตร  ) ผลผลิต พบว่า ให้ผลผลิตสูงที่สุดในในกรรมวิธีที่ 3และ

กรรมวิธีที่ 4  116.82 -123.08 กก./โรงเรือน(ขนาด 7 x 20 เมตร) รองลงมา คือ กรรมวิธี   2 และ 1 ตามล าดับ 

75.68 51.45 กก./โรงเรือน ส่วนรอบการผลิตเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ผลผลิตในกรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิต

สูงที่สุด 201.82 กก./โรงเรือน รองลงมาคือกรรมวิธีที่1 กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 4 โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ

(167.22  182.91  201.82 กก./โรงเรือน  

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

2 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

  
6. ค าน า                                 

การผลิตพืชผักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ในฤดูหนาวช่วงเดือน 

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แต่ไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ในฤดูร้อนและฤดูฝน 

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด และในฤดูฝนมีความชื้นสูงมักมีศัตรูพืชหลายชนิดเข้าท าลาย ท าให้

รสชาติของผัก และคุณภาพผลผลิตที่ได้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  ผักกาดหอม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Lactuca 

sativa) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ล าต้นเตี้ย แต่ส่วนที่เจริญมากที่สุดคือใบ แต่ละสายพันธุ์ก็มีช่วงฤดูกาลที่

เหมาะสมไม่เหมือนกัน มีชื่อเรียกอ่ืนๆ อีกเช่น ผักสลัด ผักกาดยี พังฉ้าย เป็นต้น  มักใช้เป็นส่วนประกอบของ

สลัด แซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ ทาโก้ หรือรับประทานเป็นผักสด ตกแต่งเพ่ือความสวยงาม มีคุณค่าทางโภชนาการ

สูง ความต้องการใช้ผักกาดหอมของผู้บริโภคมีอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลงานต่าง ๆ ผักกาดหอมเป็น

ผักที่ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน จึงไม่จ าเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลง แมลงศัตรูพืชที่พบบ้างก็มีเพลี้ย กับหนอนกระทู้หอม ซึ่ง

พบมากในฤดูหนาวแถวภาคกลางและภาคเหนือ อายุการเก็บเกี่ยวผักกาดหอมประมาณ 40-50 วัน  การผลิต

ผักกาดหอมในจังหวัดขอนแก่นในปี 2555 (ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น, 2556)  มีพ้ืนที่ปลูกรวม 2,207 ไร่ 

ผลผลิต 2,194 ตัน/ไร่ มีการผลิตรวม 8 อ าเภอ แต่โดยส่วนใหญ่ปลูกที่อ าเภอเมือง ซึ่งมีการผลิตตลอดทั้งปี ผลิตทั้ง

แบบในโรงเรือน กลางแจ้ง และแบบไฮโดรโปนิคส์  ช่วงที่ปริมาณผลผลิตต่ าคือช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน รวม 

5 เดือน ที่มีแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของการผลิตผักกาดหอมที่ท าให้ผล

ผลิตต่ า ดังนั้นจึงสมควรหาแนวทางผลิตโดยท าการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผักกาดหอมนอกฤดูที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยการลดอุณหภูมิและเพ่ิมความชื้นภายในโรงเรือนผลิตให้พอเหมาะโดยการพราง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


แสงและหรือการใช้ระบบการให้น้ าแบบฉีดฝอย โดยใช้อุปกรณ์กระจายของเหลวฝอย หรือ ULEM (Ultra Low 

Energy Mist) เป็นเครื่องมือที่คิดค้นโดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและสร้างรายได้ที่ดีให้

เกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

ตาข่ายพรางแสง 50 %  และวัสดุมุงหลังคาโรงเรือน 
พลาสติกมุงหลังคา 200 ไมครอน กันยูวี 

เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์การค้า ถาดเพาะ พีทมอส 

ชุดอุปกรณ์ระบบพ่นฝอย 

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปูนโดโลไมท์ 

วัสดุส านักงาน ได้แก่ ปากกาเคมี กระดาษฟาง กระดาษA4  เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์   

วัสดุทั่วไป ได้แก่ ป้ายแปลง  แว่นส่องขยาย ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างผลผลิต  

วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์ ดิน สารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน 

-แบบและวิธีการทดลอง 

  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 พรางแสง 50%   

กรรมวิธีที่ 2 พรางแสง 50% + พ่นหมอก 

กรรมวิธีที่ 3 พลาสติกใส 

กรรมวิธีที่ 4 พลาสติกใส  + พ่นหมอก 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1      



1) ท าการทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร 1 ราย พ้ืนที่ 1 ไร่ โดยเลือกรายที่มีโรงเรือน ติดตั้งระบบพ่นหมอก 

ULEM 

2) เก็บตัวอย่างดินจากแปลงร่วมทดลอง น ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินเพ่ือหาปริมาณอินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  ในดินโดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน (Soil NPK Test Kit) และส่งวิเคราะห์ ณ 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิต สวพ.3 

3) เกษตรกรร่วมทดสอบด าเนินการทดลอง โดยมีนักวิชาการเกษตรดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

- โรยเมล็ดลงในกระบะที่ใส่ peat moss คลุมด้วยหนังสือพิมพ์ พรมน้ าให้ชื้น ทิ้งไว้ 4 วันให้เมล็ด
งอก หลังจากนั้นย้ายต้นกล้าลงในถาดเพาะ peat moss ย้ายกล้าอีกครั้งเมื่ออายุ 20 วัน ในแปลง
ที่เตรียมดินโดยการไถพรวนและรองพ้ืนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์อัตรา 
1,000 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่ว  หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ 
และพรางแสงตามกรรมวิธีที่ 1-4 หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร ในช่วง 14-20 วันหลังย้ายกล้า 

- ส ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก 3-5 วันเพื่อประเมินและตัดสินใจควบคุมศัตรูพืช 
- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  40-50 วันหลังย้ายกล้า โดยใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุส าหรับการ

ขนย้ายผลผลิตที่สะอาด 
- เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่มผลผลิตจากทั้ง 4 กรรมวิธี โดยพ้ืนที่ที่สุ่มมีขนาด 2x4 ตรม. จ านวน 4 

ซ้ า/กรรมวิธี/แปลง โดยชั่งน้ าหนักผลผลิตสด ความสูงของต้นผักกาดหอม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
- สรุปผลการทดลองปีท่ี 1 และปรับปรุงแผนการทดลอง  

4) ประชุมร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลและวางแผนขยายผล  

3. บันทึกข้อมูล 

- การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

  และการเก็บเกี่ยว 

- บันทึกการปรับและทดสอบระบบการท างานของระบบควบคุมการดูดน้ าจ่ายน้ า ระบบการพ่น

หมอก ระบบควบคุมไฟฟ้า 

- ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  

 ปีท่ี 2 



1. ประชุมสรุปผลการทดลองและปรับกรรมวิธีให้เหมาะสม 
2. ท าการทดสอบกับเกษตรกรรายเดิมตามกรรมวิธีที่ได้ปรับปรุงจากปีท่ี 1 เพื่อยืนยันผล 
3. ท าการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรายอ่ืนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
4. บันทึกข้อมูลผลการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเพาะปลูกผักกาดหอมของเกษตรกรที่ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

สถานที่ด าเนินงาน  สวนจันทร์ดาว บ้านโนนท่อน อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

          ด าเนินปรับและทดสอบระบบการท างานของระบบควบคุมการดูดน้ าจ่ายน้ า ระบบการพ่นหมอก 

ระบบควบคุมไฟฟ้า  ให้ท างานสอดคล้องกัน ท าการจัดการหลังคาโรงเรือนและติดตั้งระบบพ่นหมอกให้เป็นตาม

กรรมวิธีที่ก าหนด 4 กรรมวิธี ทั้งหมด 5 โรงเรือน โดยท าการเดินท่อระบบน้ า มุงหลังคาพลาสติก ติดตั้งระบบพ่น

หมอกและอ่ืนๆ พรางแสงโดยใช้ซาแรน 50 % ตามกรรมวิธีที่ก าหนด มีการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

ภายในโรงเรือน ตลอดการทดลอง  

 จากการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในโรงเรือนหลังคาเปิดมุงพลาสติก ด้านข้างเปิดโล่ง ที่ อ.เมือง จ.

ขอนแก่นโดยวัดอุณหภูมิที่ระดับความสูงต่างๆ คือ ระดับ 30 60 200 350 เซนติเมตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2559 พบว่า อุณหภูมิภายในโรงเรือนจะเริ่มสูงตั้งแต่ 7.00 น. จาก 20-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 40 -45 องศา

เซลเซียส ช่วงเวลา 11.00-14.00 น.แล้วค่อยต่ าลงจนถึง 17.00 น. 

 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 1 ระดับวัดอุณหภูมิโรงเรือน 

2
 m

7 m

T1

T2

T3

T4



ด าเนินการทดลอง โดยเตรียมวัสดุงานทดลอง เพาะกล้าและย้ายกล้าปลูกผักกาดหอม เดือนพฤศจิกายน 

2559 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติ สุ่มวัดการเจริญเติบโต(จ านวนใบ ความสูงต้น ขนาดทรงพุ่ม)เมื่ออายุ 14 20  28 

และ35 วันหลังย้ายกล้า เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในระหว่างการผลิตระบบการควบคุม

โรงเรือนยังไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไข ผลการทดลอง พบว่า  จ านวนใบ เมื่ออายุ 14 20 28 และ 35 วัน เท่ากับ 4.57 

6.18 8.12 และ 11.8 ใบ/ต้น  โดยไม่แตกต่างกันเมื่ออายุ 14 วันหลังปลูก แต่เมื่ออายุ 20 28 และ 35 วันหลัง

ปลูก กรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจ านวนใบสูงใน กรรมวิธีที่3 และกรรมวิธีที่ 4 (ตารางที่ 1) ส่วนความ

สูงต้น ในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ออายุ 28 วันหลังปลูกกรรมวิธี 2 มีความสูงมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 

(ตารางที่ 2) ขนาดทรงพุ่ม เมื่ออายุ 14 20 28 และ 35 วันหลังปลูก เท่ากับ 14.93 17.55 23.77 และ 27.15 

เซนติเมตร โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี(ตารางที่ 3 ) ส่วนผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว อายุ 35 วัน พบว่า 

ผลผลิตสูงที่สุด ในกรรมวิธีที่2 และกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 116.81 และ 123.08 กก.ต่อโรงเรือน(ขนาด 7x20 เมตร) 

สูงกว่า กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 (51.45  75.68 ) โดยแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี  1  จ านวนใบ ของผักกาดหอม(ใบ/ต้น)เมื่ออายุ 14 21 28 และ 35 วันหลังย้ายกล้า ครั้งที่ 1 /2560 

 

กรรมวิธี 

อายุผักกาดหอม(วันหลังย้ายกล้า) 

14 21 28 35 

T1 4.37 b 5.54 b 6.80 b 9.46 b  

T2 4.53 ab 5.86 b 7.58 b 10.42 b 

T3 4.68 a 6.73 a 8.93 a 13.80 a 

T4 4.69 a 6.58 a 9.19 a 13.50 a 

Mean 4.57   6.18 8.12 11.80 

F-test  ns ** ** ** 

CV%  4.80 7.53 10.89 11.5 

 

ตารางท่ี 2  ความสูงต้นต้นของผักกาดหอม(เซนติเมตร) เมื่ออายุ 14 21 28 และ 35 วันหลังย้ายกล้า  



               ครั้งที่ 1 /2560 

 

กรรมวิธี 

อายุผักกาดหอม(วันหลังย้ายกล้า) 

14 21 28 35 

T1 13.34 ab 15.07 a 19.16 ab 25.64 a 

T2 15.02 a 15.98 a 20.02 a 27.43 a 

T3 12.25 ab 14.47 a 18.21 b 26.88 a  

T4 11.68 b 14.34 a 18.58 b 25.96 a 

Mean 13.07 14.96 18.99 26.47 

F-test  ns ns * ns 

CV%  16.66 8.31 5.11 11.8 

 

ตารางท่ี 3   ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยของผักกาดหอม(เซนติเมตร) เมื่ออายุ 14 21 28 และ 35 วันหลังย้ายกล้า  

                ครั้งที่ 1 /2560 

 

กรรมวิธี 

อายุผักกาดหอม(วันหลังย้ายกล้า) 

14 21 28 35 

T1 14.41 a 16.42 b 20.08 a 24.59 b 

T2 16.02 a 17.57 ab 21.80 a  26.59 ab 

T3 14.67 a 18.67 a 23.57 a 28.31 a 

T4 14.67 a 17.52 ab 24.35 a 29.11 a 

Mean 14.93 17.55 23.77 27.15 



F-test  ns ns ns ns 

CV%  8.06 8.60 11.08 9.54 

 

ตารางท่ี 4   ผลผลิตสดของผักกาดหอม(กรัม)  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 35 วันหลังย้ายกล้า  

                ครั้งที่ 1 /2560 (15 ธ.ค.2559) 

กรรมวิธี น้ าหนักสดต่อต้น(กรัม) น้ าหนักผลผลิตสดหลังตัดแต่ง

(กิโลกรัมต่อโรงเรือน) 
ก่อนตัดแต่ง หลังตัดแต่ง 

T1 41.41 b 37.83 b 51.45 b 

T2 59.78 b 55.65 b 75.68 b 

T3 92.38 a 85.89 a 116.81 a 

T4 96.67 a 90.50 a 123.08 a 

เฉลี่ย 72.56 67.47 91.76 

F-test  ** ** ** 

CV%  26.33 26.46 26.46 

หมายเหตุ ขนาดโรงเรือน 7 x 20  ตารางเมตร ปลูกได้ 1,360 ต้น  

การปลูกผักกาดหอมชุดที่2 เตรียมกล้าผักกาดหอมโดยเริ่มเพาะวันที่ 20 มกราคม 2560 หลังจากเก็บ

เกี่ยวชุดที่1 ได้ท าการเตรียมพ้ืนที่ โดยไถดินและตากแดด ยกแปลง วางระบบน้ า คลุมพลาสติก พร้อมปลูกเมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2560 เก็บเกี่ยววันที่ 9 มีนาคม 2560 พบว่า ให้ผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยสูงที่สุด ใน

กรรมวิธี T3 250.93  กิโลกรัมต่อโรงเรือน รองลงมา คือกรรมวิธี  T1  T2 T4  คือ 167.23 182.91 201.82 

กิโลกรัมต่อโรงเรือน ชุดที่ 3 ท าการปลูกเรียบร้อย ช่วงก่อนเก็บเก่ียวเกิดอาการเน่าท าให้ต้นเสียหาย ท าให้เก็บ

เกี่ยวได้เป็นบางส่วนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560  

ตารางท่ี 5   ผลผลิตสดของผักกาดหอม(กิโลกรัมต่อโรงเรือน)  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 35 วันหลังย้ายกล้า  



                ครั้งที่ 2 /2560(16 มีนาคม 2560)  

กรรมวิธี น้ าหนักผลผลิตสด(กิโลกรัมต่อโรงเรือน) 

 

T1 167.23 b 

T2 182.91 b 

T3                        250.93 a 

T4 201.82 b 

เฉลี่ย 200.72 

F-test  ** 

CV%  14.34 

                   หมายเหตุ ขนาดโรงเรือน 7 x 20  ตารางเมตร ปลูกได้ 1,360 ต้น  

   

  

ภาพที่ 21  โรงเรือนเพาะกล้าผัก                   ภาพที่ 22 การย้ายกล้าผักกาดหอมลงถาดหลุม 

 



      

 

ภาพที่ 23 กล้าผักกาดหอมพร้อมย้ายกล้า         ภาพที่ 24 โรงเรือนที่ปลูกผักกาดหอมเมื่อพฤศจิกายน     

                                                                      2559 

      

 

                           ภาพที่ 25 การเก็บเกี่ยวโดยใช้มีดตัดโคนต้นผักกาดหอม 

 

       

              ภาพที่ 26 คณะท างานลงพ้ืนที่เตรียมโรงเรือน    ภาพที่ 27 เจ้าหน้าที่และเกษตรกรร่วมวิจัย                                                                                      



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการทดลอง 

1.ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตผักกาดหอมนอกฤดูที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยการ

ผลิตในโรงเรือนหลังคาระบายอากาศ เปิดด้านข้าง โดยหลังคาตามกรรมวิธี T3 หลังคาเป็นพลาสติกใส 

หรือ T4 หลังคาเป็นพลาสติกใส+การพ่นหมอก โดยการปลูกในช่วงเดือนธันวาคม ให้ผลผลิตสูงสุด 116-

123 กก./โรงเรือน(ขนาด 7x20 เมตร) แต่เมื่อปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม กรรมวิธี T3 หลังคา

พลาสติกใส ให้ผลผลิตสูงที่สุด 250 กก./โรงเรือน(ขนาด 7x20 เมตร) โดยให้น้ าทางระบบน้ าหยด คลุม

แปลงด้วยพลาสติก  

ข้อเสนอแนะ 

1. ผักกาดหอมควรปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก ถ้าช่วงอากาศร้อนจัดควรมีระบบพ่นหมอก 

พ่นช่วงเวลา 10.00-15.00 น.พ่นทุก 30 นาที ครั้งละ10 นาที โดยให้น้ าทางระบบน้ าหยดอย่างสม่ าเสมอ

พร้อมการคลุมดินด้วยพลาสติก จะช่วยให้ได้ผลผลิตผักกาดหอม 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) พัฒนาต่อในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มท าสวนบ้านโนนเขวา อ.เมือง จ.

ขอนแก่น  

2) มีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆและเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานให้กับเกษตรกรที่สนใจของจังหวัด

ขอนแก่น 

 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

 ขอขอบคุณ คุณมนตรี ทะนารี สวนสลัดจันทร์ดาว ต้ังอยู่เลขท่ี 49 หมู่ 2 บ้านท่อน ต.โนนท่อน อ.

เมือง จ.ขอนแก่น ที่ร่วมทดลอง ด าเนินงานทดลอง และใช้โรงเรือนเป็นสถานที่ทดลองของการปลูก

ผักกาดหอมในครั้งนี้ 

12.  เอกสารอ้างอิง 

 -ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 2556 แบบรายงานที่ 1.1 สถิติการปลูกพืช(รต.01)ปี 2555 

 
 


