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บทคัดย่อ 

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทนร้อน ได้ด าเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ปี  2558-2559 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจาก Asian 
Vegetable Research and Development Center–The world vegetable center (AVRDC-The 
world vegetable center), ประเทศไต้หวัน  จ านวน 3 สายพันธุ์  ได้ แก่  สายพันธุ์  V10606461106, 
V90606441104 และ คู่ผสม E7xB18 ซึ่งด าเนินการคัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะการเข้าปลีแน่น  โดยใช้ไม้
หลักท าเครื่องหมายที่ดีที่สุด (D1) ปักไม้จ านวน 3 หลัก  ที่ดีรองลงมา (D2) ปักไม้ จ านวน 2 หลัก และที่ดี
พอใช้ (D3) ปักไม้จ านวน 1 หลักย้ายต้นที่คัดเลือกไปปลูกรวมกันวางเป็นชั้น ชั้นนอกสุดคือดีพอใช้ (D3) ชั้น
กลางคือดีรองลงมา (D2) และชั้นในสุดคือดีที่สุด (D1) ห่างจากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร น้ าหนักเมล็ดที่
ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) 251.8 กรัม น้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการเข้าปลีดีรองลงมา (D2) 
322.4 กรัม และน้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการเข้าปลีดีพอใช้ (D3) 534.2 กรัม จากนั้นน าเมล็ดที่ได้จากการผสม
เปิดด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ maternal line selection มาท าการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทนร้อน 
โดยน าเมล็ดพันธุ์ D1 และ D2 จากการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทนร้อนมาทดสอบกับพันธุ์การค้า
ในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ปี 2559 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า กรรมวิธีที่ 1 คือ พันธุ์ D1, กรรมวิธีที่ 2 คือพันธุ์ D2, กรรมวิธีที่ 3 คือ
พันธุ์การค้า 1, กรรมวิธีที่ 4 คือพันธุ์การค้า 2 และกรรมวิธีที่ 5 คือพันธุ์การค้า 3 เตรียมแปลงปลูกขนาด 
1.2x5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 X 25 เซนติเมตร ตามแต่ละกรรมวิธี พบว่า พันธุ์ D1 มีผลผลิตมากที่ 34.5 
กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ์ D2, พันธุ์การค้า 2, พันธุ์การค้า 3 และพันธุ์การค้า 1 มีผลผลิตเฉลี่ย 28.5, 25, 
24.8 และ 23.8 กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 

The maternal line selection and trails of drought-tolerant Chinese cabbage for open-

pollinated varieties was determined at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center 

(CMRARC), Mae-Win, Mae-Wang, Chiang Mai in 2015 -2016 . The three drought-tolerant 

varieties of Chinese cabbage seed from Asian Vegetable Research and Development Center–

The world vegetable center (AVRDC-The world vegetable center), Taiwan such as 

V10606461106, V90606441104 and E7xB18 (hybrid variety) were planted and selected by the 

maternal line selection method. The physical characteristic of plant was selected from Crisp 

head, width stem and good shape that consist of D1 (head-forming leaf strong overlap at 

terminal region and head covered from subtending leaves), D2 (head-forming leaf slight 

overlap at terminal region and head intermediate from subtending leaves) and D3 (head-

forming leaf curled overlap at terminal region and head exposed from subtending leaves). 

After that, the seed of D1 and D2 were planted and evaluated in the research field at Chiang 

Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Mae-Win, Mae-Wang, Chiang Mai in 2016 . 

The experiment was designed to RCBD with five treatments of Open-pollinated varieties and 

four replications of D1, D2, commercial variety No. 1, No. 2 and No. 3. The plot size was kept 

1.2 m × 5 m for each treatment. The row to row and plant to plant spacing were 25 and 25 

cm, respectively. The growth and yield of Chinese cabbage were evaluated. D1 was higher 

yield (34.5 kg) than D2 (28.5 kg), commercial variety No. 2 (25 kg), No. 3 (24.8 kg) and No.1 

(23.8 kg), respectively but did not significant different in each commercial variety.  

Keywords:  The maternal line selection, trail, drought-tolerant, variety, Chinese cabbage. 

 

ค าน า 

ผักกาดขาวปลี (Brassica rapa subsp. pekinensis) เป็นผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิด

หนึ่งของประเทศไทย และนิยมปลูกกันมากในประเทศ จีนตอนใต้ ไต้หวัน และไทย ส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ ส่วน

ใบรับประทานเป็นผักสด หรือใช้ประกอบอาหารอ่ืนๆ ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ได้รับความนิยมบริโภค

ภายในประเทศแล้ว ยังเป็นผักท่ีสามารถส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย  แหล่งปลูก
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ผักกาดขาวปลีที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ราบ  และพ้ืนที่ภูเขาแถบภาคเหนือของประเทศ  โดยเกษตรกรนิยมใช้พันธุ์

ผักกาดขาวปลีที่เป็นพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม  ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  พันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็น

การค้าหรือปลูกเพ่ือส่งออกนิยมใช้พันธุ์ลูกผสม ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และเกาหลี  (ตระกูล และ

คณะ, 2540) 

เนื่องจากผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วง

เดือน ตุลาคม -กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดด่าง 

(pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 25-20 องศาเซลเซียส และ

ควรได้รับแสงแดดตลอดวันส่วนพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบ่งตามลักษณะของปลีได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์ปลียาว, 

พันธุ์ปลีกลม และพันธุ์ปลีหลวม หรือไม่ห่อปลีและเป็นผักที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปี พ.ศ.2532 ได้มีการส่ง

นักวิจัยของประเทศไทยไปฝึกอบรม ณ AVRDC-The world vegetable center ประเทศไต้หวัน ได้มีการ

แลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืชรวมทั้งผักกาดขาวปลีพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะให้ลูกผสมที่สามารถปลูกได้ในเดือน

เมษายน และสามารถเข้าปลีได้แน่น รูปทรงเป็นที่ต้องการของตลาด (ปลีรูปทรงกลมลักษณะทรงสั้นกว่าอ้วน 

กลมรี)แต่ยังมีปัญหาด้านการรักษาสายพันธุ์พ่อแม่ไว้ได้ค่อนข้างยากและปัญหาด้านนโยบายงานวิจัยที่

ปรับเปลี่ยนของกรมวิชาการเกษตรจึงท าให้โครงการหยุดชะงักในช่วงเวลาที่ผ่านมา การน าพันธุ์ดังกล่าวมา

พัฒนาต่อยอดจากลูกผสม ชั่วที่ 1 โดยมุ่งการพัฒนาให้ได้พันธุ์ผสมเปิด โดยด าเนินการต่อเนื่องจากที่ได้

ด าเนินการไว้ จะท าให้เกษตรกรมีพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่สามารถปลูกและเก็บรักษาสายพันธุ์เองได้ จะช่วยเพ่ิม

รายได้จากการผลิตพืชผักชนิดนี้ให้ได้คุณภาพในช่วงฤดูที่ขาดแคลน ซึ่งโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี  

ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554-2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 การทดลอง  ได้แก่ 1) การศึกษาการรักษาสายพันธุ์

พ่อและแม่ผักกาดขาวปลีลูกผสม 2) การศึกษาการผลิตผักกาดขาวปลีลูกผสม  และ 3) การคัดเลือกพันธุ์

ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ (Maternal line selection) เพ่ือผลิตลูกผสมเปิด จากผลการด าเนินงานการ

รักษาสายพันธุ์พ่อและแม่ผักกาดขาวปลีลูกผสมที่ได้จาก AVRDC - The world Vegetable Center การผสม

ดอกอ่อนหลังจากการ Vernalization เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วน าไปปลูกในภาชนะมีการพัฒนาฝักและติด

เมล็ด 70-80 % ในสายพันธุ์  E7 และสายพันธุ์ B18  มีการพัฒนาการติดฝักและติดเมล็ด 50-60 % ในขณะที่

การผลิตลูกผสมระหว่าง สายพันธุ์ E7 และ B18 สลับพ่อแม่มีการพัฒนาของฝักและติดเมล็ดสูงมากกว่า 80 % 

พันธุ์ E7 มีลักษณะที่ผลผลิตสูงเข้าปลีแน่นลักษณะปลีกลมรี ส่วน B18 ลักษณะปลีกลมยาวสามารถปลูกและ

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน (รอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน) และการทดลองการคัดเลือกพันธุ์

ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ (Maternal line selection) เพ่ือผลิตลูกผสมเปิดได้ลูกผสมเปิดในชั่วที่ 2 (F2)

 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องด าเนินการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิด เพ่ือ
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตระหว่างพันธุ์ผสมเปิดของกรมวิชาการเกษตรกับของ เกษตรกรใช้ใน

ปัจจุบัน (พันธุ์การค้า) เพ่ือแนะน าและศึกษาความเป็นไปได้ในแหล่งปลูกต่างๆ ต่อไป  

  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อนที่ได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์

ผักกาดขาวปลี 

2. เพ่ือทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี 

 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1.  วัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปากคีบ (forcept), จานเพาะเชื้อ, บิกเกอร์, แอลกอฮอล์ 

2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยมูลหมู-ไก่), ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, เกลือแกง, กรรไกรตัดแต่งก่ิง, จอบ, 

เสียม, ไม้ไผ่ปักหลัก, ถาดเพาะเมล็ด, มุ้งตาข่ายกันแมลง 32 mesh, ถุงกระดาษรีเมย์, ตะกร้าพลาสติก, ซา

แลนด์, พลาสติกใส, ป้าย Tag, ถุงพลาสติกซิปล็อก, ฟ็อกกี้ 

3.  วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กกลม, เหล็กฉาก, ส ี

4.  วัสดุส านักงาน ได้แก่ กระดาษ, ปากกาเมจิก, ปากกา, ดินสอ, กรรไกร 

5.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์, กระดาษปริ้นส์รูป 

6.  วัสดุโฆษณา เผยแพร่ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

 

วิธีด าเนินการ 

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 

1.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

ด าเนินการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อนในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยน าเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่สามารถปลูกได้ในช่วงเดือน เมษายน  ถึง

พฤษภาคม ที่รวบรวมได้ทั้งจากเกษตรกร และลูกผสมที่ได้จาก คู่ผสม พันธุ์ E7 และ B18 และลูกผสมเปิดจาก 

AVRDC-The world vegetable center  
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2.  วิธีด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

1. จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีสายพันธุ์ E7, B18 และลูกผสมเปิดจาก AVRDC-The world 

vegetable center  

2. ด าเนินการเพาะเมล็ดผักกาดขาวปลีในถาดพลาสติกเพาะกล้าหลังเมล็ดผักกาดขาวปลีงอกแล้วน า
ปลูกในถุงด าขนาด 14 นิ้วน าไปวางในแปลง จนกระท่ังเข้าปลี 

3. คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะต้องการได้แก่ลักษณะเข้าปลีแน่น โดยใช้ไม้หลักท าเครื่องหมายที่ดีที่สุด 

ปักไม้จ านวน 3 หลัก ที่ดีรองลงมา ปักไม้ จ านวน 2 หลัก และท่ีดีพอใช้ ปักไม้จ านวน 1 หลัก 

4. ย้ายต้นที่คัดเลือกไปปลูกรวมกันห่างจากแปลงเดิม  อย่างน้อย1 กิโลเมตร  ตามแผนผังที่แนบ  

5. การเก็บเกี่ยวเมล็ดเมื่อฝักผักกาดขาวปลีแห้งสนิท โดยหยุดให้น้ าก่อนการเก็บเก่ียว 

6. บันทึกข้อมูลได้แก่วันที่ปฏิบัติการเพาะกล้า ปลูกเก็บเกี่ยว และน้ าหนักเมล็ด 

 

ภาพที่ 1 แผนผังการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ ด้านซ้ายมือคือการปลูกและคัดเลือก ด้าน

ขวามือคือแผนการน าต้นที่ได้คัดเลือก (ตามลักษณะที่ต้องการ) มาปลูกเพ่ือผสมปล่อย โดยน าต้นดี

ที่สุด (เข้าเกณฑ์ที่สุด, B)  ปลูกตรงกลาง รองลงมาโดยรอบ (G) และพอใช้ปลูกรอบนอก (F) ห่าง

จากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร (ป้องกันการผสมกับแปลงเดิม) 
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การทดลองที่ 2 การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 

1.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

ด าเนินการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อนในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559โดยน าพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดที่ได้จากการคัดเลือกไปทดสอบกับสาย

พันธุ์จากร้านค้า วางแผนการทดลองแบบRandomized Complete Block Design (RCB)มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 

4 ซ้ า คือ 

กรรมวิธีที ่1   พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิด สายพันธุ์ 55-1 (D1) 

กรรมวิธีที ่2   พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิด สายพันธุ์ 55-2 (D2) 

กรรมวิธีที ่3   พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 

กรรมวิธีที ่4   พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 

กรรมวิธีที ่5   พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 

2.  วิธีด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

1. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2 x 5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 X 25 เซนติเมตร ตามกรรมวิธี  
2. การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีตามกรรมวิธีพันธุ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนด   
3. การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าเกษตรดีทีเหมาะสมส าหรับพืชตระกูลกะหล่ า   
4. ดูแลให้น้ า และพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความจ าเป็น  
5. เก็บเก่ียวในระยะที่ตลาดต้องการ  
6. ค านวณผลผลิตต่อแปลง  
7. สุ่มจ านวน 10 ต้น เพ่ือน าไปวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต 

8. การเก็บข้อมูลได้แก่  
8.1เก็บข้อมูลทางด้านการเกษตร (agronomic characteristics) เช่น ผลผลิตต่อไร่ การ

เจริญเติบโตก่อนการเข้าปลี การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช การออกดอก  
8.2 การเข้าปลี รูปทรง ความแน่นของปลี (GAP ผักกาดขาวปล,ี 2550) 
 head ratio = length of head/width of head 

Stem ratio = length of stem/width of stem 

 

ระยะเวลา 

เริ่มต้นตุลาคม  2558 สิ้นสุด  กันยายน 2559 

สถานที่ด าเนินการ 
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ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต. แม่วินอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทนร้อน ได้ด าเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ปี  2558-2559 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจาก Asian 

Vegetable Research and Development Center–The world vegetable center (AVRDC-The 

world vegetable center), ประเทศไต้หวัน  จ านวน  3 สายพันธุ์  ได้ แก่  สายพันธุ์V10606461106, 

V90606441104 ที่สามารถปลูกได้ในช่วงเดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม และ คู่ผสม E7xB18 ซึ่งด าเนินการ

คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะการเข้าปลีแน่น (ภาพที่ 3-ก)  โดยใช้ไม้หลักท าเครื่องหมายที่ดีที่สุด (D1) ปักไม้

จ านวน 3 หลัก  ที่ดีรองลงมา (D2) ปักไม้ จ านวน 2 หลัก และที่ดีพอใช้ (D3) ปักไม้จ านวน 1 หลักย้ายต้นที่

คัดเลือกไปปลูกรวมกันวางเป็นชั้น (ภาพที่ 3-ง) ชั้นนอกสุดคือดีพอใช้ (D3) ชั้นกลางคือดีรองลงมา (D2) และ

ชั้นในสุดคือดีที่สุด (D1) ห่างจากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร  

1. น้ าหนักเมล็ด 

น้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) จ านวนต้น 30 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

ได้ 251.8 กรัม น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย 8.4 กรัม/ต้น, น้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา 

(D2) จ านวนต้น 43 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 322.4 กรัม น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย 7.5 กรัม/ต้น และน้ าหนักเมล็ด

ที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) มีจ านวนต้น 55 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 534.2 กรัม น้ าหนัก

เมล็ดเฉลี่ย 9.7 กรัม/ต้น (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 จ านวนต้น, น้ าหนักเมล็ด และค่าเฉลี่ยน้ าหนักเมล็ดต่อต้น ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 

2558-2559 

พันธุ์ 
จ านวนต้น  น้ าหนักเมล็ด  น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย/ต้น 

(ต้น) (กรัม) (กรัม) 

D1 30 251.8 8.4 

D2 43 322.4 7.5 

D3 55 534.2 9.7 
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(ก) เพาะเมล็ดผักกาดขาวปลี (ข) ต้นกล้าอายุ 1 สัปดาห์ 

  
(ค) ปลูกลงถุงขนาด 14 นิ้ว (ง) ต้นผักกาดขาวปลีหลังย้ายปลูก 1 สัปดาห์ 

  
(จ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีอายุ 30 วัน (ฉ) คัดเลือกต้นผักกาดขาวปลี 
ภาพที่ 2 เพาะเมล็ด ดูแลรักษา และคัดลักษณะต้นผักกาดขาวปลี (ก-ฉ) 
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(ก) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) (ข) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) 

  
(ค) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) (ง) การปลูกรวมกันวางเป็นชั้น 

ภาพที่ 3 ลักษณะต้นพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่เข้าปลีดีที่ ถึงดีพอใช้ และน าไปวางเป็นชั้น (ก-ง) 

  
(ก) ฝักที่แก่แห้งพร้อมเก็บเก่ียว (ข) ลักษณะฝักที่แก่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยว 
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(ค) ตัดต้นผักกาดขาวปลีที่แก่แห้งตากแดดก่อนเก็บเมล็ด (ง) เอาฝักผักกาดขาวปลีออก 

  

(จ) ลักษณะเมล็ดผักกาดขาวปลี (ฉ) ลักษณะเมล็ดผักกาดขาวปลี 

  

(ช) บรรจุเมล็ดพันธุ์ใส่ถุง (ซ) ทดสอบความงอกของเมล็ด 

ภาพที่ 4 ดูแล และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  (ก-ซ)   
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การทดลองที่ 2 การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 

1.  การเจริญเติบโตด้านความกว้าง 

การเจริญเติบโตด้านความกว้างของผักกาดขาวปลีท าการวัดการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูก 30 วัน และ 

45 วันก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 

ความกว้างท่ีอายุ 30 วัน ความกว้างผักกาดขาวปลีหลังย้ายปลูก 30 วัน พบว่า พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสม

เปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความกว้างมากที่สุด 33.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้า

พันธุ์ที่ 1 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีความกว้างเฉลี่ย 32.2 และ 30.8 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และ

พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีความกว้างเฉลี่ย 27.5 และ 27 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ความกว้างที่อายุ 45 วัน พบว่า พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 มีความกว้างเฉลี่ยมากที่สุด 43.8 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 38.8 เซนติเมตร 

แตไ่มม่ีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1), พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) และพันธุ์

พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 41.4, 41.4 และ 40.5 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 2. การเจริญเติบโตด้านความยาว 

ความยาวที่อายุ 30 วัน พบว่า พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด 32.4 

เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 

(D1) มีค่าเฉลี่ย 32.2 และ 30 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้า

พันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 26.1 และ 25.7 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 2)  

ความยาวที่อายุ 45 วัน พบว่า พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่  1 มีค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด 44.5 

เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1), 

พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 41.9, 41.4, 41 

และ 38.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  

3. การเจริญเติบโตด้านความสูง 

ความสูงที่อายุ 30 วัน พบว่าพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 7.1

เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1, พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) และพันธุ์ผสมเปิด

จากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 6.8, 5.3 และ 4.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4 เซนติเมตร (ตารางที่ 

2) 

ความสูงที่อายุ 45 วัน พบว่าพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ความสูงเฉลี่ยมากท่ีสุด 29.6 เซนติเมตร 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1, 

พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 26.2, 26, 25.6 และ 

24.7 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

4. ผลผลิต 

4.1 ผลผลิตต่อต้น 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 45 วัน หรือเข้าปลีพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 5-ช) พบว่าพันธุ์

ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีผลผลิตต่อต้นมากที่สุด 1,300 กรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ย 1,113 กรัม แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจาก

ร้านค้าพันธุ์ที่ 2, พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1,050, 

975 และ 837.5 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

4.2 ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 45 วัน พบว่า พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีเฉลี่ยผลผลิตต่อพ้ืนที่

ปลูกมากท่ีสุด 34.5 กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2, 

พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 28.5, 25, 24.8 และ 23.8 

กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีด้านความกว้าง, ความยาว, ความสูง, ผลผลิต/ต้น และผลผลิต/พ้ืนที่ปลูก ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 2559 

กรรมวิธี 
การเจริญเติบโต (ซม.) 

ผลผลิตต่อต้น ผลผลิตต่อแปลง 
30 วัน 45 วัน 

  ความกว้าง ความยาว ความสูง ความกว้าง ความยาว ความสูง (กรัม) (กิโลกรัม) 

D1 30.8 ab 30 ab 5.3 ab 41.4 ab 41.2  24.7 b 1,300 a 34.5 

D2 33.6 a 32.4 a 7.1 a 41.4 ab 41.9  26.2 b 1,113 ab 28.5 

การค้า 1  32.3 ab 32.2 a 6.8 a 43.8 a 44.5  26 b 837.5 c 23.8 

การค้า 2  27.5 b 25.7 b 4 b 40.5 ab 41  25.6 b 1,050 bc 25 

การค้า 3  27 b 26.1 b 4.9 ab 38.8 b 38.9  29.6 a 975 bc 24.8 

F-test *   *  *    *   ns *    *   ns 

cv 11.1 11.3 25 6.9 8.2 7.6 12.5 27.5 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี  DMRT 
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(ก) เตรียมพ้ืนที่ปลูก (ข) เพาะเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลี 

  
(ค) ต้นกล้าผักกาดขาวปลีอายุ 1 สัปดาห์ (ง) ปลูกลงแปลงขนาด 1.2x5 เมตร 

  
(จ) ลักษณะแปลงผักกาดขาวปลีที่อายุ 30 วัน (ฉ) เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อต้น 
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(ช) เก็บเก่ียวผลผลิตต่อแปลง   
 

ภาพที่ 5 การปลูกและดูแลรักษาแปลงทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวแบบผสมเปิด (ก-ช) 

 

 

(ก) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์ D1  

  
(ข) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์ D2 (ค) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 1 
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(ง) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 2 (จ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 1 

 
(ฉ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีทั้ง  5 พันธุ์ 

ภาพที่ 6 ลักษณะประจ าพันธุ์ของผักกาดขาวปลีทั้ง 5 สายพันธุ์ (ก-ฉ) 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน พบว่าน้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่

เข้าปลีดีที่สุด (D1) เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 251.8 กรัม, พันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) ได้ 322.4 กรัม  และ

น้ าหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) ได้ 534.2 กรัม  

การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน น าเมล็ดพันธุ์ทีไ่ด้จากการคัดเลือกพันธุ์ผสมเปิด

ทนร้อนไปทดสอบกับพันธุ์การค้า การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูก ได้แก่ ด้านความกว้าง 

ความยาว ความสูง ผลผลิตต่อต้น และผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกขนาด 1.2x5 เมตร พบว่าพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-

1 (D2) มีการเจริญเติบโตด้านความกว้าง, ความยาว และความสูงมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 

55-1 (D1) และ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) ให้ผลผลิต

ต่อต้น และผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 1,300 กรัม และ 34.5 กิโลกรัม ตามล าดับ รองลงมาคือ พันธุ์ผสม

เปิดทนร้อน 55-1 (D2) 

อย่างไรก็ตามการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน เป็นการทดสอบในช่วงฤดูฝน จึง

เกิดการเข้าท าลายของเชื้อโรค ท าให้ล าต้นเน่าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย   

 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

น าเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจากการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน พันธุ์ที่เข้าปลีดี

ที่สุด (D1) และ พันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) ไปทดสอบกับพันธุ์การค้า เพ่ือให้ได้พันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสม

เปิดทนร้อน ที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือ และน าเมล็ดพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) ส่งเสริมให้เกษตรกร

ในภาคเหนือปลูกต่อไป 

ค าขอบคุณ 

การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของทีมงานวิจัยผัก และเจ้าหน้าที่

ที่เก่ียวข้องของ ศกล.ชม ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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	เนื่องจากผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม -กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8 อุณหภูมิที่เหมาะ...

