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ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖືເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທືື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ 
ສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດ້ຖືເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 

ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບ
ລະບ ບການສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອ າ
ຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມ
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ 
ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮບັໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດ ຖະມ ນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 

ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກອ ບ 
ຮ ມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ



ii 

ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 

ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 

 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າ
ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະ ການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ. 
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ບ ດນ າ 
 

ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປືັ້ມຕ າລາ ປະກອບເຂ ັ້າໃນວຽກງານ ການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງຄູອາຈານໃນໄລຍະໃໝ່ກ ື່ຄືການປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະ 
ບ ບການສ ກສາດ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ. ວິທະຍາໄລກະສ ິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປືັ້ມຄູ່ມເືຫ ັັ້ມນີັ້ຂ ັ້ນມາເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການສິດສອນ 
ແລະ ຮ ື່າຮຽນສ າລັບຫ ັກສູດຊັັ້ນສູງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເນີນສູງທັງ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ປກູຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການ
ປະມ ງ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. 

ເນືັ້ອໃນຂອງປືັ້ມຕ າລາຫ ວນີັ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ບ ດຄື: ຄວາມຮ ູ້ເບ ື້ອງຕ ື້ນກ່ຽວກັບພ ດທັນ
ຍາຫານ, ການປ ກເຂ ື້າ, ການປ ກສາລີ ແລະ ໝາກເດ ອຍ. ເຊິື່ງໄດ້ຈັດວາງເນືັ້ອໃນຕາມລ າດັບຂັັ້ນຕອນ ແລະ 
ລະບຽບຫ ັກການຕ່າງໆ, ການຄ ັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງ ແມ່ນໄດ້ພ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍດ້ານເປັນຕ ັ້ນແມ່ນການ
ຂາດເຂີນປ ັ້ມຕ າລາ ແລະ ເອກະສານທີື່ຈະນ າເອ າມາເປັນບ່ອນອີງເພືື່ອການຄ ັ້ນ ຄວ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ດີ 
ເຊືື່ອແນ່ວ່າປືັ້ມຫ ວນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສ ກສາສາມາດກ າໄດ້ເນືັ້ອໃນທີື່ສ າຄັນ ແລະ ຫ ັກການອັນເປັນ
ພືັ້ນ ຖານໃນການຮ ື່າຮຽນ ແລະ ສາມາດນ າໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຕ ວຈິງໃນການ
ປະກອບອາຊີບຕາມອ ງການຈດັຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຫ ື ຈະປະກອບອາຊີບສວ່ນຕ ວໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ. 

ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊ ງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ້ປືັ້ມຄູ່ມືຫ ວນີັ້ ຫາກພ ບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງປະການໃດ ບ ື່ວ່າທາງດ້ານເນືັ້ອ ໃນກ ຄືຄ າສັບເຕັກນິກ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈ ື່ງໄດ້ສ ື່ງຂ ັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮ າ (ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ັກສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະ ສິກ າ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາດເຊືອງ) ຖະໜ ນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ຫ ວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website: 
www.nafclao.org ຫ ື ທ່ານຈະມາພ ບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕ ນເອງກ ໄດ້, ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ກັສູດ ພວກຂ້າພະເຈ ັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປືັ້ມຫ ວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄ ບຖ້ວນ 
ແລະ ສ ມບູນຂ ັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. 

ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້ດ້ວຍ 
ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ າຍສູດ ວກປໜ 

 
 

 

http://www.nafclao.org/
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ບ ດທ ີ1 
ຄວາມຮ ູ້ເບ ື້ອງຕ ື້ນກຽ່ວກບັ ພ ດທນັຍາຫານ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມສ າຄັນຂອງພ ດທັນຍາຫານ 
2. ບອກປະເພດຂອງພ ດທັນຍາຫານໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 10 ປະເພດ 

 
ເນ ື້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງພ ດທນັຍາຫານ 

ພືດທັນຍາຫານເປັນພວກຫຍ້າຕ່າງໆ (ສະມາຊິກຂອງພືດຕະກຸນໃບລ້ຽງດ່ຽວ) ໄດ້ປູກເພືື່ອ ເອ າເມັດ
ມາປະກອບເປັນອາຫານຕ່າງໆ, ທາງດ້ານພືດສາດ ເປັນຊະນິດທີື່ໃຫ້ໝາກເອີັ້ນວ່າ Caryosis ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອ, ໜ ື່ ແລະ ເປືອກ.  ເມັດທັນຍາພືດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການປູກໃນປະລິມານຫ າຍຂ ັ້ນ 
ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານທາງອາຫານໃນທ ື່ວໂລກຫ າຍກວ່າພືດຊະນິດອືື່ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ພວກມັນຈ ື່ງເປັນພືດ
ໃຫ້ເມັດ(ແກ່ນ), ໃນຮູບແບບທ າມະຊາດຂອງພວກມັນ (ຄືໃນເມັດພືດ) ພວກມັນເປັນແຫ ື່ງທີື່ອຸດ ມສ ມບູນ
ໄປດ້ວຍວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ, ຄາໂບໄຮເດ ດ, ໄຂມັນ, ນ ັ້າມັນ ແລະ ໂປ ຕິນ.  ເມືື່ອສະກັດອອກຈາກເປືອກ 
ແລະ ໜ ື່ແລ້ວ ສ່ວນທີື່ເຫ ືອເກືອບທັງໝ ດແມ່ນຄາໂບ ໄຮເດ ດ ແລະ ທາດອາຫານຕ່າງໆທີື່ຂາດສ່ວນໃຫຍ.່ 
ໃນປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ ເມັດທີື່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງເຂ ັ້າ, ເຂ ັ້າຫວີດ, ມີລເລຕ ຫ ື ສາລີ ຖືເປັນສ່ວນ
ສ າຄັນໃນຊີວິດປະຈ າວັນ, ໃນປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ ການບ ລິໂພກທັນຍາພືດແມ່ນປານກາງ ແລະ 
ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ກ ື່ມີຄວາມສ າຄັນຢູ່. http://www.ask.com/wiki/Cereal 5/3/2012 

  
1.2 ການຈ າແນກປະເພດຂອງພ ດທນັຫານ 

ປະເພດພືດທັນຍາຫານ ສາມາດຈ າແນກໄດ້ເປັນຫ າຍຊະນິດຄືດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 Rice (Oryza sativa) 
 Wheat, bread wheat (Triticum aestivum) 
 Durum wheat, macaroni wheat (Triticum durum) 
 Corn or maize (Zea mays) 
 Barley (Hordeum vulgare) 
 Millet (Panicum miliaceum, Eleusine coracana, Setaria italica, 

Pennisetum glaucum) 
 Sorghum (Sorghum bicolor) 
 Oat (Avena sativa) 
 Rye (Secale cereale) 
 Triticale (xTriticosecale) 

http://www.ask.com/wiki/Cereal
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 Teff, taf or khak shir (Eragrostis tef) 
 Fonio (Digitaria exilis) 
 Wild rice, Canada rice, Indian rice, water oats (Zizania spp.) 
 Spelt (Triticum spelta) 
 Canary grass (Phalaris sp.) 
http://www.cropsreview.com/cereal-crops.html 5/3/2012 
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ບ ດທ ີ2 
ການປ ກເຂ ື້າ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກປະຫວັດ ແລະ ຖ ິ່ນກ າເນີດຂອງເຂ ື້າ 
2. ບອກຄວາມສ າຄັນຂອງເຂ ື້າ 
3. ບອກລັກສະນະພຶກສາດຂອງເຂ ື້າ 
4. ອະທ ບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສ ມແກ່ການປ ກເຂ ື້າ 
5. ອະທ ບາຍເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າ ແລະ ວ ທີການບ ວລະບັດຮັກສາເຂ ັ້າ 
6. ອະທ ບາຍວ ທີປູ້ອງກັນ ແລະ ກ າກັດແມງໄມູ້ສັດຕ ເຂ ື້າ 
7. ບອກວ ທີການເກັບກ່ຽວ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕະຫ າດຂອງເຂ ັ້າ 
 

ເນ ື້ອໃນ 
 
2.1 ປະຫວດັ ແລະ ຖ ິ່ນກ າເນດີຂອງເຂ ື້າ 

ເຂ ື້າເປັນພ ດທີິ່ເກ ິ່າແກ່ທີິ່ສຸດທີິ່ມະນຸດເຮ າຮ ູ້ຈັກ ແລະ ປ ກເພ ິ່ອເອ າຜ ນຜະລ ດເປັນອາຫານ 
ມາແຕ່ເຫີງ ນານບ ິ່ຕ ິ່າກວ່າ 5,000 ປີແລ້ວ. ເຂ ື້າເປັນອາຫານທີື່ສ າຄັນຂອງໂລກ ໂດຍຈະເຫັນໄດູ້ 
ຈາກພ ນລະເມ ອງຫ າຍ ກວ່າເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງໂລກ ແມ່ນກ ນເຂ ື້າເປັນອາຫານປະຈ າວັນ ໂດຍສະເພາະ ຊາວອາຊີ 
ແລະ ສ າລັບປະເທດເຮ າຖ  ວ່າ ເຂ ື້າເປັນອາຫານຫ ັກທີິ່ສ າຄັນຕ ື້ນຕ ຂອງຄ ນລາວ ແລະ 
ຄ ນລາວຮ ູ້ຈັກເຂ ື້າມາແຕ່ສະໄໝບູຮານນະການ. 

ເຂ ື້າເປັນພ ດທີິ່ຢ ່ໃນຕະກຸນຫຍ້າ (Gramineae) ເຊິື່ງລວມເອ າທັນຍາພ ດອ ິ່ນໆເຂ ື້າໄວູ້ນ າ ອີກ 
ເຊັິ່ນ: ສາລີ, ເຂ ື້າຝູ້າງ, ອ້ອຍ ແລະ ອ ິ່ນໆ ເຂ ື້າມີຫ າຍຮ້ອຍຫ າຍພັນຊະນ ດດ້ວຍກັນ. 

ເວ ື້າລວມແລູ້ວເຂ ື້າມີຖ ິ່ນກ າເນີດມາແຕ່ພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ ເຊິື່ງມີປະເທດອ ນເດຍ, ຈີນ ແລະ 
ປະເທດອ ິ່ນໆ ເນ ິ່ອງຈາກບັນດາເຫດຜ ນລຸ່ມນີື້:  

 ພ ມອາກາດ:  ຂ ງເຂດນີື້ເປັນເຂດອ ບອຸ່ນຊຸ່ມເຢັນ ເໝາະແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເຂ ື້າ 
 ດ້ານພ ດສາດ: ຢ ່ຕາມໂຄກຕາມບຶງໃນຂ ງເຂດນີື້ຍັງຄ ັ້ນພ ບຕ ື້ນເຂ ື້າປ່າທີິ່ມີລັກສະນະຄ ເຂ ື້າທີິ່ເຮ າປ ກ 
 ດ້ານປະຫວັດສາດ:  ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທາງປະຫວັດສາດ, ເອກະສານບ ຮານ ວັດຖຸໃນເຂດ 

ນີື້ໄດູ້ບັນທຶກຢ່າງຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບຕ ື້ນເຂ ື້າ ແລະ ການດ າລ ງຊີວ ດຂອງພ ນລະເມ ອງ 
ເຂດນີື້ແມ່ນຕ ດພັນກັບເຂ ື້າ. 

 ດ້ານເນ ື້ອທີິ່:  ສ່ວນຫ າຍເນ ື້ອທີິ່ປ ກເຂ ື້າໃນໂລກແມ່ນໄດູ້ຖ ກເຕ ື້າໂຮມຢ ່ທະວີບອາຊີ. 
 
 
 
 
2.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງເຂ ື້າ 
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ໃນບັນດາທັນຍາພ ດຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ເຂ ື້າຫວີດ (Wheat), ສາລີ (Corn), ເຂ ື້າຝູ້າງ (Sor 
ghum) ແລະ ອ ິ່ນໆນັື້ນ ເຮ າຖ ວ່າເປັນພ ດທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການບ ລ ໂພກຂອງ 
ປະຊາຊ ນຫ າຍທີິ່ສຸດໃນໂລກ. 

2.2.1 ຄວາມສ າຄນັທາງດາ້ນອາຫານ 
ເນ ິ່ອງຈາກປະຊາກອນຂອງໂລກນັບມ ື້ນັບຈະເພີິ່ມຂ ັ້ນເລ ື້ອຍໆ ແຕ່ການຜະລ ດອາຫານ 

ເພີິ່ມຂ ັ້ນບ ິ່ຫ າຍ, ບາງຄັື້ງອາດພ ບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກເຮັດໃຫູ້ການຜະລ ດບ ິ່ເພີິ່ມຂ ັ້ນ, ມີແຕ່ຫຼຸດນ້ອຍ 
ຖອຍລ ງ.  ປະຊາກອນຫ າຍກວ່າເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງໂລກກ ນເຂ ື້າເປັນອາຫານຫ ັກ  ໂດຍສະເພາະໃນທະວີບອາຊີ 
ຫ າຍກວ່າ 80% ແມ່ນບ ລ ໂພກເຂ ື້າເປັນອາຫານຫ ັກທຸກວັນ  ເຊິື່ງປະຊາກອນຂອງໂລກກ ນເຂ ື້າໂດຍສະ
ເລ່ຍ 112-118 kg/ຄ ນ/ປີ ສ່ວນຄ ນລາວກ ນເຂ ື້າສະເລ່ຍ 360 kg/ຄ ນ/ປີ (ເຂ ັ້າເປືອກເຂ ັ້າໜຽວ).  
ສະນັັ້ນ, ບັນຫາມີຢ ່ວ່າ  ຕ ິ່ໄປປະຊາກອນຂອງໂລກຈະມີເຂ ື້າບ ິ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການບ ລ ໂພກ  ເພາະການ
ເພີິ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນໃນປີໜຶິ່ງໆແມ່ນເພີື່ມແບບ (Arithmetic: 2,4,8,16,32)  ມີເປັນຈ ານວນຫ ວງ
ຫ າຍກວ່າການເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດເຂ ື້າ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ການເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດເຂ ື້າທີິ່ຈະນ າມາໃຊູ້ເປັນອາຫານນັື້ນ 
ເປັນແບບ (Geometric: 1, 2, 3, 4, 5) ບ ິ່ສ ມດ ນກັບການເພີິ່ມຂອງປະຊາກອນທີິ່ຕ້ອງຮັບປະທານເຂ ື້າເປັນ
ອາຫານໃນແຕ່ລະວັນ.  ທັງນີື້ເນ ິ່ອງຈາກເນ ື້ອທີິ່ໃນການຜະລ ດມີຢູຢ່່າງຈ າກັດ,  ດັິ່ງນັື້ນ  ຈ າເປັນຕ້ອງມີການສຶກ
ສາຄ ື້ນຄວ້າ ຫາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆທີິ່ເໝາະສ ມ ມາໃຊູ້ເຂ ື້າໃນການຜະລ ດ  ເພ ິ່ອຍ ກສະມັດຕະພາບຜ ນຜະລິດ
ຂອງເຂ ື້າໃຫູ້ ສ ງໃນຈ ານວນເນ ື້ອທີິ່ມີຈ າກັດນັັ້ນ. 

2.2.2 ຄວາມສ າຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ເນ ິ່ອງຈາກປະຊາກອນສ່ວນຫ າຍຂອງໂລກ ແມ່ນຮັບປະທານເຂ ື້າເປັນອາຫານຫ ັກ ແຕ່ເນ ື້ອ 

ທີິ່ການຜະລ ດມີຈ າກັດ, ຈ ານວນປະຊາກອນພັດເພີິ່ມຂຶື້ນເລ ື້ອຍໆ. ສະນັື້ນ, ເຂ ື້າຈຶິ່ງມີຄວາມສ າຄັນຕ ິ່ເສດຖະ 
ກ ດຂອງປະເທດ ແລະ ໂລກ.  ຖ້າປະເທດໃດຜະລ ດເຂ ື້າໄດູ້ເປັນຈ ານວນຫ າຍ ກ ຈະມີເຂ ື້າພຽງພ ໃນການບ ລ  
ໂພກພາຍໃນປະເທດ, ສ່ວນທີິ່ເຫ ືອກ ສ ິ່ງອອກຂາຍ ມີລາຍໄດູ້ເຂ ື້າສູປ່ະເທດເປັນຈ ານວນຫ າຍ. ສ າລັບບາງປະ 
ເທດທີິ່ມີຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າແລູ້ວ ກ ຍັງມີບາງສ່ວນທີິ່ຜະລ ດເຂ ື້າ ເພ ິ່ອບ ລ ໂພກພາຍໃນປະເທດ 
ເຊິື່ງເປັນການຊ່ວຍເສດຖະກ ດຂອງຊາດ. ປະເທດກະສ ກ າທີິ່ສ ິ່ງເຂ ື້າອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ນັື້ນຈະສາມາດສ ິ່ງ 
ອອກໄດູ້ກ ຕ ິ່ເມ ິ່ອມີປະລ ມານ ເຂ ື້າເຫ  ອພ ຈາກການຮັບປະທານພາຍໃນປະເທດ ທັງນີື້ເພ ິ່ອປູ້ອງກັນການຂາດແຄນ 
ພາຍໃນປະເທດ. 

Rice Straw  
 1 ton of Rice paddy produces 290 kg Rice Straw 
 290 kg Rice Straw can produce 100 kWh of power 
 Calorific value = 2400 kcal/kg 
Rice Husk 
 1 ton of Rice paddy produces 220 kg Rice Husk 
 1 ton Rice Husk is equivalent to 410- 570 kWh electricity 
 Calorific value = 3000 kcal/kg 
 Moisture content = 5 – 12% 

2.3 ລກັສະນະພ ກສາດຂອງເຂ ື້າ 
2.3.1 ຮາກ (Root) 
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ມີລະບ ບຮາກຝອຍ (Fibrous root) ມີການຈະເລີນແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມຜ ວດ ນຕ ື້ນໆ 
ຫ າຍກວ່າຢັິ່ງລ ງໄປໃນທາງເລ ກ, ເມ ິ່ອເມັດແຕກງອກ ຮາກທີິ່ອອກມາຊຸດທ າອ ດເອີື້ນວ່າ ຮາກທ າອ ດ (ຮາກ 
ແກູ້ວ) ຕ ິ່ມາກ ຈະຈະເລີນໄປເປັນຮາກຢ ່ດ້ານຂ້າງເປັນຈ ານວນຫ າຍ. ເມ ິ່ອເຂ ື້າເລີິ່ມມີຂ ື້ ຮາກທ າອ ດຈະຄ່ອຍ 
ສ ນຫາຍໄປ ແລະ ຈະເກີດຮາກໃໝ່ຂຶື້ນມາແທນຢ ່ຂ ື້ໃຕູ້ຜ ວດ ນ ເອີື້ນ ວ່າຮາກຝອຍໜ້າດ ນ ຫ   
ຮາກຖາວອນ ຕ ິ່ຈາກຮາກຝອຍຍັງມີຮາກຂ ນດ ດ ເຊິື່ງປ ິ່ງຈາກຜິວນອກສຸດຂອງຮາກຝອຍ. 

2.3.2 ລ າຕ ື້ນ (Culm) 
ຕ ື້ນເຂ ື້າຈະມີຄວາມສ ງຕັື້ງແຕ່ 30-40 cm ໃນປະເພດເຂ ື້າຕ ື້ນຕ ື່າ ແລະ ສ ງປະມານ 7 

m ໃນເຂ ື້າຂຶື້ນນ ື້າ (ເຂ ື້າລອຍ). ແຕ່ທີິ່ປ ກກັນຫ າຍ ແລະ ມີຄວາມສ າຄັນ ຈະມີຄວາມ ສ ງປະມານ 1-2 m 
ເທ ິ່ານັື້ນ.  ຄວາມສ ງຂອງລ າຕ ື້ນຂຶື້ນກັບຈ ານວນປູ້ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ເຂ ື້າເບ າ (ເຂ ື້າດ ) ສ່ວນຫ າຍ 
ຈະມີຈ ານວນປູ້ອງໜ້ອຍກວ່າເຂ ື້າພັນກາງ (ເຂ ື້າກາງ) ແລະ ພັນໜັກ (ເຂ ື້າປີ) ຕາມລ າດັບ. 
ປູ້ອງອາດມີຕັື້ງແຕ່ 10-20 ປູ້ອງ/ຕ ື້ນ. ໃນໄລຍະທ າອ ດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ຄວາມສ ງຂອງເຂ ື້າແຕ່ລະພັນຈະແຕກຕ່າງກັນ ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຕ ິ່ມາຈະມີຄວາມແຕກຕາ່ງກັນຢ່າງຊັດເຈນ. 
ເຂ ື້າຈະມີຄວາມສ ງທີິ່ສຸດໃນເວລາອອກຮວງ, ເຂ ື້າ ທີິ່ອາຍສຸັື້ນ (ເຂ ື້າເບ າ) 
ຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວ່າເຂ ື້າທີິ່ມີອາຍຸຍາວ. ລ າຕ ື້ນຂອງເຂ ື້າປະກອບດ້ວຍຂ ື້ (Node) ແລະ ປູ້ອງ 
(Internode), ປູ້ອງທີິ່ຢ ່ຕ ດໂຄນຕ ື້ນຈະສັື້ນ ແຕ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ລ າຕ ື້ນຂອງຕ ື້ນເຂ ື້າ ເປັນຮ ບກະບອກ, 
ພາຍໃນຈະໂກນ ແລະ ຈະຕັນສະເພາະແຕ່ຂ ື້ເທ ິ່ານັື້ນ. ຢ ່ໃນຂ ື້ຂອງລ າຕ ື້ນຈະເຫັນວ່າມີ ສ່ວນເປັນ
ຟອງໃຫຍ່ອອກມາ (Sheath pulvinous) ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນ ເປັນທີິ່ຢືດຂອງກາບໃບທີື່ຕ ດກັບລ າ ຕ ື້ນ ເຊິື່ງ
ອາດມີສີມ່ວງອ່ອນ ແລະ ສີມ່ວງແກ່, ບາງກ ລະນີເປັນສີດຽວກັບກາບໃບ ສ່ວນປູ້ອງອາດເປັນໄດູ້ 
ຫ າຍສີເຊັິ່ນ: ສີຂຽວ, ມ່ວງ, ເຫ  ອງ ເຊິື່ງຂຶື້ນກັບແຕ່ ລະພັນເຂ ື້າ. 

2.3.3 ໃບ (Leaf) 
ໃບເຂ ື້າເກີດຂຶື້ນທີິ່ຂ ື້ທຸກຂ ື້ຂອງລ າຕ ື້ນ (Main culm) ເປັນຕ ື້ນທີິ່ມີໃບ ແລະ ແໜງຫ າຍ 

ທີິ່ສຸດ ແລະ ແໜງຕ່າງໆກ ຫຼຸດຈ ານວນໃບລ ງຕາມລ າດັບ. ໃບເຂ ື້າກ ຄ້າຍຄືກັບພ ດຕະກຸນຫຍ້າ ເຊິື່ງປະກອບ 
ດ້ວຍແຜ່ນໃບ (Leaf blade), ກາບໃບ (Leaf sheath), ຫ ໃບ (Auricle), ລີັ້ນໃບ (ligule) ແລະ 
ຄ ໃບ (Leaf collar).  

 ແຜນ່ໃບ (Leaf blade) ມລີັກສະນະຮຽວຍາວ ເຊິື່ງຈະກວ້າງ ຫ   ແຄບນັັ້ນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບແຕ່ລະແນວພັນ, ປ ກກະຕ ຈະມີຂ ນທີິ່ໃຈກາງຂອງໃບທີື່ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນ. ໃບວີເປັນໃບ 
ທີິ່ແຕກຕ່າງກັບ ໃບອ ິ່ນໆຄ  ຂະໜາດສັື້ນ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າໃບອ ິ່ນ, ໃບວ ີ (ເຂ ື້າຖ ແຫວນ) ນີື້ເກີດ 
ຂຶື້ນກ່ອນທີິ່ເຂ ື້າຈະມີຊ ິ່ ດອກ ພ ື້ນອອກມາໜ້ອຍໜຶິ່ງ (ເຊິື່ງແມ່ນໄລຍະເຂ ື້າເລີິ່ມຈ ື່ຮວງຕັື້ງທ້ອງ). 
ໃບວີຈະຂະໜານໄປກັບລ າຕ ື້ນ ເມ ິ່ອຊ ິ່ ດອກພ ື້ນອອກມາແລູ້ວ ໃບວີຈະແຍກອອກເປັນມູມກັບລ າຕ ື້ນ. 

 ກາບໃບ (Leaf sheath) ຕ ິ່ລ ງມາຈາກແຜ່ນໃບ ເຮັດໜ້າທີິ່ຫ ິ່ຫຸູ້ມລ າຕ ື້ນນັບຕັື້ງ 
ແຕ່ປະມານປ້ອງທີື່ 10 ຂຶື້ນໄປ ປູ້ອງຈະຍາວກວ່າກາບໃບ. 

 ຫ ໃບ (Auricle) ຮີມໃບຈະເປັນແຂູ້ວກັນແມງໄມູ້ ມີລັກສະນະເປັນເສັື້ນຕ ດຢ  ່
ຮອຍຕ ິ່ລະຫວ່າງແຜ່ນໃບກັບກາບໃບ. 

 ລີື້ນໃບ (Lugule) ພ ບເຫັນທີິ່ຮອຍຕ ິ່ຂອງແຜ່ນໃບ ແລະ ກາບໃບ ມີລັກສະນະ 
ເປັນເຍ ິ່ອບາງໆ (ມີຢ ່ໃນເຂ ື້າບາງພັນ), ລີື້ນໃບນີື້ອາດມີສີ ຫ   ບ ິ່ມີສີ ຖ້າມີສີມັກມີສີບ ວ ແລະ ສີມ່ວງ ຫ   
ເປັນສີດຽວກັບກາບໃບ, ໃບທີິ່ແກ່ອາດບ ິ່ມີລີື້ນໃບຕ ດຢ ່. 

2.3.4 ຊ ິ່ດອກ (Inflorescence) 



6 

ເຂ ື້າມີຊ ິ່ດອກເປັນແບບຮວງ (Panicle) ເຊິື່ງເກີດຈາກປູ້ອງສຸດທ້າຍຂອງລ າຕ ື້ນ, ຄ ຮວງ
ເປັນສ່ວນໜ ື່ງທີິ່ປ່ຽນແປງຂ ື້ທີິ່ຢູ່ລະຫວ່າງປູ້ອງສຸດທ້າຍ ແລະ ແກນກາງຂອງປູ້ອງສຸດທ້າຍ ແລະ ແກນ
ກາງຂອງຊ ິ່ດອກເອີື້ນວ່າ: ຄ ຮວງ (Panicle base), ຂ ື້ນີື້ບ ິ່ມໃີບ ແລະ ຕາ ແຕ່ເປັນທີິ່ເກີດຂອງຖານກ ິ່ງ
ຮວງ. ສ່ວນຖານຂອງຮວງເຂ ື້າ ເປັນຈຸດແບ່ງໃນການແທກຄວາມສ ງຂອງຕ ື້ນເຂ ື້າ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຮວງ, 
ສ່ວນແກນກາງຂອງຊ ິ່ດອກ ຫ   ແກນຮວງ ແມ່ນມີລັກສະນະໂກນ ແລະ ຈະມກີ ິ່ງກ້ານແຕກອອກໄປເປັນ
ກ້ານຂອງແຕ່ລະດອກ. 

2.3.5 ດອກເຂ ື້າ (Spikelet) 
ດອກເຂ ື້າແຕ່ລະດອກຈະເກີດຢ ເ່ທ ງສຸດຂອງກ ິ່ງຮວງ ເຊິື່ງແຕ່ລະດອກຈະຢືດຕ ດຢ ກ່ັບກ ິ່ງ

ດອກ,  ດອກເຂ ື້າເປັນດອກສ ມບ ນເພດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ:  
 ເກສອນຜ ູ້ 6 ອັນ, ກ້ານເກສອນຜ ູ້ຍາວ ມປີ ມເກສອນຜ ູ້ຕ ດຢ ່ທີິ່ປາຍກ້ານເກສອນ 

ເຊິື່ງແບ່ງເປັນ 2 ຄ ຕ່ ດຢ ່ດ້ານເທ ງສຸດ. 
 ເກສອນແມ່ (Ovary) ມີໄຂ່ໜຶິ່ງເຕ ື້າ ເຊິື່ງແຍກອອກເປັນ 2 ກ້ານ ຮັບເກ ສອນຜ ູ້ 

(Stigma) ເຊິື່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຂ ນນ ກ. 
ດອກເຂ ື້າຈະບານຈາກປາຍຮວງລ ງມາຫາກ ກຮວງ, ໃນຮວງເຂ ື້າຮວງໜຶິ່ງຈະໃຊູ້ເວລາບານ

ພາຍໃນ 1 ອາທ ດ ແລະ ຈະເລີິ່ມບານຕັື້ງແຕ່ 10:00 ຫາ 12:00 ໂມງ. ດອກເຂ ື້າ ດອກໜຶິ່ງຈະບານພາຍ
ໃນ 6 ນາທີ ເຖ ງ 1 ຊ ິ່ວໂມງ. ດອກເຂ ື້າເປັນດອກສ ມບ ນເພດທີິ່ປະສ ມຕ ວເອງ ເມ ິ່ອປ ມເກສອນຜ ູ້ແຕກ 
ເມັດລະອອງເກສອນຜ ູ້ຈະຕ ກລ ງມາຈັບທີິ່ເກສອນແມ່ ແລະ ຈະເດີນຕ ິ່ໄປຕາມທ ິ່ທີິ່ກ້ານເກສອນແມໄ່ປຫາ
ຮັງໄຂ່ (ເຕ ື້າໄຂ່) ແລູ້ວຈະຈະເລນີໄປເປັນເມັດເຂ ື້າ ເຊິື່ງໃຊູ້ເວລາປະມານ 1 ເດ ອນຈຶິ່ງຈະແກ່ເຕັມທີ. ໃນ
ເກສອນຜ ູ້ອັນໜຶິ່ງຈະມີເມັດເກສອນຢ ລ່ະຫວ່າງ 400-900 ເມັດ. 

2.3.6 ເມັດເຂ ື້າ (Grain or Fruit) 
ຕາມຄວາມຈ ງແລູ້ວເມັດເຂ ື້າໜຶິ່ງເມັດ ໝາຍເຖ ງໝາກຂອງເຂ ື້າໜຶິ່ງໝາກນັື້ນເອງ ເຊິື່ງ

ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີິ່ສ າຄັນຄ :  
 ເປ ອກ: ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄ : ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດດ້ານເທ ງ (ກີບໃຫຍ່) ແລະ 

ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດດ້ານລຸ່ມ (ກີບນ້ອຍ), ເຂ ື້າບາງພັນຈະມີຫາງທີິ່ເປ ອກເຂ ື້າຕອນປາຍສຸດ. 
 ຈາວ ຫ   ໜ ິ່ອ່ອນ (Embryo): ເປັນສ່ວນທີິ່ຢ ່ທາງກາງ ລັກສະນະຂຸູ້ນໆ ເຊິື່ງເປັນ

ຈຸດກ າເນດີຂອງໜ ິ່ອ່ອນທີິ່ຈະຈະເລນີໄປເປັນຕ ື້ນເຂ ື້າ. 
 ເຍ ິ່ອຫຸູ້ມຊັື້ນນອກຂອງເມັດເຂ ື້າສານ: ເປັນບ່ອນທີິ່ບັນຈຸທາດ (Protein) ຫ າຍ 

ກວ່າໝ ່ໃນເວລາສີເຂ ື້າຈະເສຍໄປນ າຮ າເປັນຈ ານວນຫ າຍ. 
 
 
 

2.4 ສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ເໝາະສ ມແກກ່ານປ ກເຂ ື້າ 
2.4.1 ດ ນ (Soil) 

ເຂ ື້າເປັນພ ດຕະກຸນຫຍ້າ ທີິ່ສາມາດປູກຂຶື້ນໄດູ້ໃນດ ນເກືອບທຸກຊະນິດ ນັບແຕ່ດ ນ ທີື່ມີ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຕ ິ່າເກ ອບບ ິ່ມີພ ດອ ິ່ນເກີດຂຶື້ນໄດູ້. ຖ້າມີນ ື້າຫ  ິ່ລ້ຽງແລູ້ວກ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫູ້ຜ ນ
ຜະລ ດໄດູ້, ແຕ່ດ ນທີິ່ເໝາະສ ມແກ່ການປ ກເຂ ື້າ ແລະ ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດສ ງນັື້ນ ຄວນເປັນດ ນທີິ່ມຄີວາມເປັນກ ດ
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ເປັນດ່າງຢູລ່ະຫວ່າງ 5.5-6.5, ຊັື້ນໜ້າດ ນມີຄວາມໜາປະມານ 30-60 cm. ດັິ່ງນັື້ນ, ດ ນນາທີິ່ເໝາະສ ມ
ແກ່ການປ ກເຂ ື້າໄດູ້ດີທີິ່ສຸດແມນ່ດ ນທີິ່ມີຄວາມເປັນກ ດເປັນດ່າງຢ ລ່ະຫວ່າງກາງ. 

2.4.2 ປະລ ມານນ ື້າຝ ນ (Rain fall) 
ເນ ິ່ອງຈາກເຂ ື້າເປັນພ ດທີິ່ຕ້ອງການນ ື້າຫ າຍກວ່າພ ດຊະນ ດອ ິ່ນໆ ເພາະເຂ ື້າຕ້ອງການນ ື້າຫ  ິ່ 

ລ້ຽງຕະຫ ອດໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ແຕ່ເຖ ງວ່າເຂ ື້າຈະສາມາດເກີດໄດູ້ທຸກສະພາບດ ນຟູ້າອາກາດ, ປະລ  
ມານນ ື້າສ າລັບເຂ ື້ານັື້ນຕ້ອງພ ຈາລະນາເຖ ງອາຍຸ ແລະ ພັນເຂ ື້າ, ປະລິມານນ ື້າຕ້ອງພ ເໝາະສ ມຕາມອາຍຸ ຫ   
ຊ່ວງໄລຍະເວລາການຈະເລນີເຕີບໂຕ. ການໃຫູ້ນ ື້າຫ າຍເກີນໄປຈະເປັນຜ ນກະທ ບຕ ິ່ຕ ື້ນເຂ ື້າໄດູ້. ເຂ ື້າລອຍ
ຕ້ອງການນ ື້າຫ າຍ, ເຂ ື້ານາຕ້ອງການນ ື້າແຊ່ຫ  ິ່ລ້ຽງຕ ື້ນເຂ ື້າໃນປະລ ມານທີິ່ເໝາະສ ມ, ສ່ວນເຂ ື້າໄຮ່ບ ິ່ຕ້ອງການ
ນ ື້າແຊ່ຫ  ິ່ລ້ຽງຕ ື້ນເຂ ື້າພຽງແຕ່ມີຄວາມຊຸ່ມໃນດ ນຢ່າງພຽງພ ກ ສາມາດໃຫູ້ຜ ນຜະລິດໄດ້ແລູ້ວ. 

ການປ ກເຂ ື້າໃນປະເທດເຮ າ ສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນອາໄສນ ື້າຝ ນເປັນຫ ັກ, ທ້ອງຖ ິ່ນໃດຫາກມີ
ຝ ນຕ ກຕາມລະດ ການ ປະລ ມານນ ື້າພຽງພ ກ ສາມາດປ ກເຂ ື້າໄດູ້ຜ ນດີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ການເຮັດນາຂອງແຕ່ລະທ້ອງ
ຖ ິ່ນຈຶິ່ງຄວນສຶກສາຫາປະລ ມານນ ື້າຝ ນຕ ິ່ປີ ແລູ້ວນ າມາເປັນຕ ວກ ານ ດຊ່ວງໄລຍະເວລາການເຮັດນາໃຫູ້ເໝາະ 
ສ ມກັບປະລ ມານນ ື້າຝ ນ ແລ້ວເຂ ື້າຈຶິ່ງຈະໄດູ້ຮັບນ ື້າຢ່າງພຽງພ  ໂດຍທ ິ່ວໄປປະລ ມານນ ື້າຝ ນທີື່ເໝາະສ ມແມ່ນ
ປະມານ 1,500 mm/ປີ. 

2.4.3 ອນຸຫະພ ມ (Temperature) 
ເຂ ື້າຕ້ອງການສະພາບດ ນຟູ້າອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍ ທີິ່ເໝາະ

ສ ມສ າລບັເຂ ື້າຕະຫ ອດອາຍຸ ຫ   ຕະຫ ອດລະດ ການປ ກ ຈະຢ ໃ່ນລະຫວ່າງ 21-35°C, ຖ້າຕະຫ ອດລະດ 
ການປ ກອຸນຫະພ ມຫາກຕ ິ່າກວາ່ 15°C ຫ   ສ ງກວ່າ 40°C ຈະມີຜ ນກະທ ບຕ ິ່ຕ ື້ນເຂ ື້າໄດູ້. ດ້ວຍເຫດນີື້ກາ
ນເຮັດນາ ໂດຍໃຊູ້ເຂ ື້າທີິ່ມີການປະຕ ກ ລ ຍາຕ ິ່ຊ່ວງແສງປ ກທຸກໆປີຈ ື່ງມັກພ ບວ່າ ເຂ ື້າມີການຢຸດການຈະເລນີ
ເຕີບໂຕເປັນບາງຄັື້ງຄາວ ໂດຍສະເພາະການເຮັດນາໃນຊ່ວງອາກາດໜາວເຢັນ (ອຸນຫະພ ມຕ ິ່າ).  

2.4.4 ແສງ ແລະ ຊວ່ງແສງທີິ່ເໝາະສ ມແກກ່ານປ ກເຂ ື້າ 
ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຊ່ວງແສງມີອ ດທ ພ ນຕ ິ່ການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ຜ ນຜະລ ດຂອງເຂ ື້າ ໂດຍ

ສະເພາະເຂ ື້າທີິ່ມີການປະຕ ກ ລ ຍາຕ ິ່ຊ່ວງແສງ, ໃນໄລຍະເຂ ື້າກ າລັງຈະເລນີເຕີບໂຕ ເຂ ື້າຈະຕ້ອງການຊ່ວງແສງ
ທີິ່ຍາວ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະລະດ ຝ ນພ ດ.ີ  ເມ ິ່ອເຂ ື້າຈະເລນີເຕີບໂຕເຕັມທີິ່ແລູ້ວ ຈະກ້າວເຂ ື້າສ ໄ່ລຍະການໃຫູ້ຜ ນ
ຜະລ ດເຂ ັ້າຈະຕ້ອງມີຊ່ວງແສງທີື່ສັື້ນ, ເຂ ື້າຈຶິ່ງຈະສ້າງດອກອອກຮວງ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະທີິ່ກ້າວເຂ ື້າສ ່ລະດ ໜາວ
ພ ດີ (ຕຸລາ-ພະຈ ກ). ດັິ່ງນັື້ນ, ການປ ກເຂ ື້າປະເພດນີື້ຈຶິ່ງຈ າເປັນບ ິ່ຄວນປ ກລ້າຊ້າເກີນໄປ ຫ   ໄວເກີນໄປ ເພາະ
ຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫູ້ພະຍາດ, ແມງໄມູ້ ແລະ ສັດຕ ເຂ ື້າທ າລາຍໄດູ້ງ່າຍ, ເນ ິ່ອງຈາກເຂ ື້າຢ ໃ່ນ
ໄຮ່ນາດ ນເກີນຄວນ.  ສ່ວນເຂ ື້າທີິ່ບ ິ່ມີຄວາມໄວຕ ິ່ຊ່ວງແສງນັັ້ນ ສາມາດປ ກໄດູ້ທຸກລະດ ການ. 

 
 

2.4.5 ລະດ ການ (Season) 
ການປ ກເຂ ື້າສ່ວນຫ າຍຍັງໃຊູ້ເຂ ື້າທີິ່ໄວຕ ິ່ຊ່ວງແສງ ເຊິື່ງຕ້ອງມກີານປ່ຽນແປງລະດ ການ

ປ ກໃຫູ້ເປັນໄປຕາມອາຍຸ, ໄລຍະການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດທີິ່ພ ວພັນກັນ ກ ຄ ລະດ ການ
ທີິ່ເໝາະສ ມຄ  ລະດ ຝ ນ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເຂ ື້າໄດູ້ຮັບນ ື້າຢ່າງພຽງພ  ພ້ອມທັງຊ່ວງແສງກ ເໝາະສ ມກັບໄລຍະ
ຕ່າງໆຂອງເຂ ື້າ. ຈະສັງເກດໄດູ້ຈາກການເຮັດນາທີິ່ເໝາະສ ມກັບລະດ ການ ເຂ ື້າຈະມກີານຈະເລນີເຕີບໂຕຢ່າງ
ເຕັມທີື່, ແຕ່ຖ້າລ້າຊ້າເກີນໄປກ ຈະມີການຈະ ເລນີເຕີບໂຕບ ິ່ເຕັມທີື່ ແລະ ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດຕ ິ່າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ ຕາມ ລະດ ການເຮັດນາໃນປະເທດເຮ າແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດ ການຄ : 
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1. ລະດ ນາປ:ີ ເປັນລະດ ການເຮັດນາຂອງທຸກພາກໃນປະເທດ ແຕ່ພາກເໜ ອຕະຫ ອດ
ໃຕູ້ ເຊິື່ງເລີິ່ມຈາກເດ ອນພ ດສະພາ ຫາ ກ ລະກ ດຂອງທຸກປີ. 

2. ລະດ ນາແຊງ: ເປັນການເຮັດນາລະດ ແລູ້ງ ປ ກກະຕ ຈະເຮັດໃນຂອບເຂດບ ລ ເວນທີິ່
ມີນ ື້າຊ ນລະປະທານເທ ິ່ານັື້ນ ໂດຍໃຊູ້ພັນເຂ ື້າທີິ່ບ ິ່ມີການປະຕ ກ ລ ຍາຕ ິ່ຊ່ວງແສງ ຈະເລີິ່ມຕ ກກ້າແຕ່ກາງເດ ອນ
ພະຈິກຫາທັນວາ ເຊິື່ງເປັນຊ່ວງໄລຍະທີິ່ເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ. 

 
2.5 ພນັເຂ ື້າ 

2.5.1 ການຈ າແນກຊະນ ດພນັເຂ ື້າຕາມລກັສະນະຕາ່ງໆ 
ເຂ ື້າມີຊ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ: Oryza sativa-Linneas ເປັນພ ດທີິ່ຢ ່ໃນ Family 

Gramineae, ວ ງຕະກຸນ Oryza ເຊິື່ງພ ດທີິ່ຢ ່ໃນວ ງຕະກຸນນີື້ມີຢ ່ຫ າຍຊະນ ດດ້ວຍກນັເທ ິ່າທີິ່ຄ ື້ນ ພ ບ 
ແລະ ຍອມຮັບມີຢ ່ 24 ຊະນ ດ ເຊິື່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ຄ : 

1. ເຂ ື້າທີິ່ມະນດຸປ ກ (Cultivated Rice): ເປັນເຂ ື້າທີິ່ປ ກກັນທ ິ່ວໄປ ເຊິື່ງໄດູ້ແກ່: 
Oryza sativa L. ແລະ Oryza glaberrima. ສ າລັບOryza sativa L. ເປັນເຂ ື້າທີິ່ມີການປ ກ 
ກັນໃນເຂດປ ກທັງໝ ດ ເຊິື່ງຖ ເປັນເຂ ື້າທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງເສດຖະກ ດຂອງໂລກ. ສ່ວນສາຍພັນ Oryza 
glaberrima ເປັນເຂ ື້າທີິ່ບ ິ່ຄ່ອຍຈະມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍປານໃດ ມີປ ກສະເພາະບາງແຫ່ງແຖວຕາເວັນຕ ກ 
ຂອງທະວີບອາຝ ກິາເທ ິ່ານັື້ນ. ເຖ ງແມ່ນວ່າເຂ ື້າທັງ 2 ຈະຕ່າງຊະນ ດກັນ ແຕ່ກ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກ 
ນ້ອຍເທ ິ່ານັື້ນຄ  ຊ ິ່ດອກຂອງ Oryza glaberrima ບ ິ່ມີກ ິ່ງທີ 2, ມີລີື້ນໃບສັື້ນ, ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດໃຫຍ່ ແລະ 
ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດນ້ອຍ (Lemma and Palea) ບ ິ່ມີຂ ນ. 

2. ເຂ ື້າປາ່ (Wild rice): ເປັນເຂ ື້າພັນປ່າ ເຊິື່ງມີລັກສະນະຂອງວັດຊະພ ດ, 
ເມັດນ້ອຍ, ລ ິ່ນງ່າຍ ແລະ ເມັດມີຫ່າງ (Awn) ມີ 2 ຊະນ ດ.  ຢ  ່ສປປ. ລາວ ມີເຂ ື້າປ່າຫ າຍ ຊະນ ດດັິ່ງນີື້: 
O. rufipogon, O.officinalis, O. minuta, O. rideyi, O. glanulata ແລະ O. perrenis ເຊິື່ງ
ນັກວ  ທະຍາສາດຢັື້ງຢ ນວ່າເປັນທີິ່ມາຂອງເຂ ື້າທີິ່ປ ກໃນປະຈຸບັນ. 

2.5.2 ການຈ າແນກເຂ ື້າຕາມລກັສະນະທາງພ ດສາດ 
ສ າລັບເຂ ື້າທີິ່ປ ກ Oryza sativa ແບ່ງອອກໄດູ້ເປັນ 3 ຊະນ ດຄ : 
1. ອ ນດກີາ (Indica type): ຄ ເຂ ື້າມີເມັດຍາວຮຽວ, ຂະໜາດຂອງເມັດ 

ຍາວປະມານ 10.5-11 mm, ກວ້າງ 2.8 mm, ໜາ 2 mm. ປ ກກັນຫ າຍໃນອ ນເດຍ, ມຽນມາ, 
ຫວຽດນາມ, ຟ ລ ບປ ນ, ລາວ ແລະ ປະເທດອ ິ່ນໆ. 

2. ຈາປອນນກີາ (Japonica type):  ຄ ເຂ ື້າທີິ່ມເີມັດປູ້ອມສັື້ນ ຂະໜາດຂອງເມັດ
ຍາວປະມານ 3 mm, ໜາ 2.5 mm ເຂ ື້າຊະນ ດນີື້ປ ກກັນຫ າຍໃນຍີິ່ປຸ່ນ, ເກ າຫ ີ, ຈີນ. 

3. ຈາວານ ກາ (Javanica type):   ເປັນເຂ ື້າທີິ່ມີລັກສະນະຕ່າງໆຢ ລ່ະຫວ່າງອ ນດີ
ກາ ແລະ ຊາປອນນີກາ ຖ ວ່າເປັນກຸ່ມທີິ່ບ ິ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍປານໃດທາງເສດຖະກ ດ. 
 
ຕາຕະລາງທີ 1     ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງກາຍະພາບລະຫວາ່ງພນັເຂ ື້າອ ນດ ກາ, ຊາປອນນກີາ ແລະ ຊາວານ 

ກາ 
 
ລກັສະນະເຂ ື້າ ອ ນດ ກາ ຈາປອນນກີາ ຈາວານກີາ 

1.  ລັກສະນະສີຂອງໃບ ຂຽວອ່ອນ ສີຂຽວເຂັື້ມ ຂຽວແກ ່
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2.  ລັກສະນະໃບ ແຄບ, ຮຽວຍາວ, 
ອ່ອນໂຄູ້ງ 

 ກ້ວາງ ແລະ ແຂງຕັື້ງ ກ້ວາງ ແລະ 
ຮຽວຍາວ, 

3.   ລ າຕ ັ້ນ ສ ງ, ອ່ອນແອ  ຕັື້ງຊ ິ່ ແຂງແຮງດີ ສ ງ, ອ່ອນແອ 
4.  ມູມລະຫວ່າງໃບວີກັບລ າ

ຕ ື້ນ 
ແຄບກ່ວາ ກ້ວາງກ່ວາ ກ້ວາງກ່ວາ 

5.  ລັກສະນະເມັດເຂ ື້າ ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ເມັດຂ້ອນຂ້າງສັື້ນ ຍາວ 
6.  ຫາງເມັດເຂ ື້າ ສ່ວນໃຫຍບ່ ິ່ມີ ຫາງ 

ຖ້າມີກ ນ້ອຍ ແລະ 
ສັື້ນ 

ມີຫາງຍາວ ສ່ວນໃຫຍບ່ ິ່
ມີຫາງ 

7.  ຂ ນເປ ອກເຂ ື້າ ຂ ນໜາແໜູ້ນ ຂ ນຫ່າງ ຂ ນໜາ 
8.  ລັກສະນະການຫຸງຕ ື້ມ ໜຽວຈັບກັນ, 

ເມັດເຂ ື້າເມ ິ່ອສຸກຈະ
ແຍກກັນ 

ອ່ອນນຸູ້ມ ແລະ ເມ ິ່ອ
ສຸກຈະໜຽວຈັບ
ກັນໜຽວແໜູ້ນ 

ໜຽວຈັບກັນ 

9.  ທ ນຕ ິ່ຄວາມແຫູ້ງແລູ້ງ ດີ ບ ິ່ດີ ດີ 
10  ຄວາມທ ນທານຕ ິ່ອນຸ ຫະ

ພ ມຕ ິ່າ 
 ບ ິ່ທ ນທານ  ທ ນໄດູ້ດີ ບ ິ່ທ ນທານ 

 
2.5.3 ການຈ າແນກພນັເຂ ື້າຕາມລກັສະນະທາງເຄມ ີ

ໂດຍກ ານ ດເອ າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແປູ້ງໃນເມັດ ເປັນຕ ວກ ານ ດ ແບ່ງອອກໄດູ້ 2 
ຈ າພວກຄ : 

1. ເຂ ື້າຈາ້ວ (Non-glutinous rice): ພາກສ່ວນຂອງແປູ້ງເຂ ື້າຈ້າວຈະໃສກວ່າເຂ ື້າ
ໜຽວ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍແປູ້ງທີິ່ເປັນສ່ວນປະກອບໃຫຍ່ 2 ສ່ວນດ້ວຍກັນຄ : ອາໄມໂລເປັກຕ ນ 
(Amylopectin)  ປະມານ 64-92% ແລະ ແປູ້ງອາໄມໂລດ (Amylose) ປະມານ 8-36%   ຂອງນ ື້າ
ໜັກເມັດ. 

2. ເຂ ື້າໜຽວ  (Glutinous rice):   ເປັນພັນເຂ ື້າເມ ິ່ອນ າໄປສີແລູ້ວ ເມັດເຂ ື້າສານ
ຈະມີລັກສະນະສີຂຸູ້ນ, ບ ິ່ເຫ  ື້ອມເປັນມັນ ເມ ິ່ອຫຸງ ຫ   ໜ ື້ງຈະຂຶື້ນໝ ື້ໜ້ອຍກ່ວາ, ເມັດເຂ ື້າໜຽວຈະຕ ດກັນມີ
ປ ກຫ າຍໃນທ ິ່ວປະເທດ ແລະ ໃຊູ້ຮັບປະທານອາຫານທຸກໆວັນ  ບາງທ້ອງຖ ິ່ນໃຊູ້ເຮັດເຂ ື້າໜ ມ ຫ   ຂອງ
ຫວານ ແລະ ອ ິ່ນໆ, ສ່ວນຫ າຍຈະມແີປູ້ງຊະນ ດ Amylo-pectin ປະມານ 92-100%, ມີແປູ້ງ 
Amylose ໜ້ອຍປະມານ  0-8%  ເທ ິ່ານັື້ນ. 

2.5.4 ຈ າແນກເຂ ື້າຕາມພ ື້ນທີິ່ປ ກ 
ແບ່ງເຂ ື້າອອກໄດູ້ເປັນ 3 ຈ າພວກດ້ວຍກັນຄ : 
1. ເຂ ື້າໄຮ່  (Upland rice):  ເປັນເຂ ື້າທີິ່ປ ກໄດູ້ເທ ງທີິ່ຮາບພຽງສ ງ ແລະ ຄ້ອຍຊັນບ ິ່

ມຄີັນນາເກັບກັກນ ື້າ ເພາະບ ິ່ມກັມີນ ື້າຂັງ. ການກຽມດ ນຈະເຮັດໃນເວລາດ ນແຫູ້ງຊຸ່ມພ ສ ມຄວນປ ກໄດູ້ ໂດຍ
ວ ທີຫວ່ານ, ຢອດເປັນຂຸມ ຫ   ໂຮຍເປັນແຖວ  ຕ້ອງປ ກໃນຕ ື້ນລະດ ຝ ນ ເພາະຕ້ອງອາໄສນ ື້າຝ ນທີິ່ຕ ກຕາມ
ລະດ ການ.  ປ ກຫ າຍຢ ່ບ ລ ເວນຮາບສ ງຕາມຈ້າຍພ ທາງພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕູ້, ການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ 
ໃນປະເທດມີຈ ານວນໜ້ອຍເທ ິ່ານັື້ນ ປະມານ 5-10% ຂອງເນ ື້ອທີິ່ປ ກເຂ ື້າທັງໝ ດ.  
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2. ເຂ ື້ານາ   (Lowland rice):     ເປັນເຂ ື້າທີິ່ປ ກໃນເນ ື້ອທີິ່ຮາບພຽງທ ິ່ວໆ ໄປທີິ່ມີນ ື້າ
ຂັງແຊ່ ເພ ິ່ອຫ  ິ່ລ້ຽງຕ ື້ນເຂ ື້າຕັື້ງແຕ່ປ ກຈ ນເຖ ງກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສາມາດຮັກສາລະດັບນ ື້າໄດູ້, ລະດັບ
ນ ື້າຂັງເລ ກບ ິ່ເກີນ 1 m ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ລະດັບນ ື້າທີິ່ເໝາະສ ມບ ິ່ເກີນ 50 cm. ເຂ ື້ານາປ ກກັນ
ຫ າຍ ແລະ ມີຄວາມສ າຄັນທາງເສດຖະກ ດຂອງປະເທດ ເຊິື່ງແນວພັນເຂ ື້າກ ເປັນເຂ ື້າທີິ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ
ພັນ, ຄັດເລ ອກພັນມາເຫ ງນານ ແລະ ປ ກກັນຫ າຍໃນປະເທດ ຄ ດເປັນເນ ື້ອທີິ່ປະມານ 90% ຂອງເນ ື້ອທີິ່
ປ ກເຂ ື້າທ ິ່ວປະເທດ. 

3. ເຂ ື້າຂຶື້ນນ ື້າ ຫ   ເຂ ື້າລອຍ (Floating rice):  ເປັນເຂ ື້າທີິ່ປ ກກັນໃນບ ລ ເວນທີິ່ບ ິ່ສາ
ມາດຮັກສາລະດັບນ ື້າໄດູ້, ບາງຄັື້ງໃນບ ລ ເວນທີິ່ປ ກລະດັບນ ື້າສ ງກ່ວາ 1 m ຕ້ອງປ ກເຂ ື້າທີິ່ມລີັກສະນະພ ເສດ
ໃນການຢ ດໂຕຕາມລະດັບນ ື້າໄດູ້ ເຂ ື້າລອຍບ ິ່ທັນນ ຍ ມປ ກໃນສະພາບ ທ້ອງຖີິ່ນຂອງປະເທດເຮ າ. 

2.5.5 ຈ າແນກເຂ ື້າຕາມອາຍກຸານເກບັກຽ່ວ 
ໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນ  3  ພວກຄ : 
1. ເຂ ື້າພັນເບ າ (Early varieties):  ເປັນພັນທີິ່ປ ກແລູ້ວຈະອອກຮວງໃຫູ້ ເກັບກ່ຽວ

ໄດູ້ໄວກວ່າ ໂດຍນັບອາຍຸຕັື້ງແຕ່ຕ ກກ້າ ຫ   ປ ກຈ ນເຖ ງເກັບກ່ຽວ ຫາກເປັນພັນທີິ່ໄວຕ ິ່ຊ່ວງແສງຈະເກັບກ່ຽວ
ໄດູ້ກ່ອນເດ ອນພະຈ ກ, ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 90-120 ວນັ. 

2. ເຂ ື້າພນັກາງ  (Medium varieties): ເປັນເຂ ື້າທີິ່ອອກຮວງໃຫູ້ເກັບ ກ່ຽວໄດູ້ໃນ
ຕອນກາງປີຂອງລະດ ການເຮັດນາ ຫາກເປັນພັນທີິ່ໄວຕ ິ່ຊ່ວງແສງ ຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ຊ່ວງຫ ັງເດ ອນພະ
ຈ ກຫາກາງເດ ອນທັນວາ, ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວ  130-160 ວັນ. 

3. ພນັເຂ ື້າໜກັ (Late varieties):  ເປັນເຂ ື້າທີິ່ອອກຮວງໃຫູ້ການເກັບກ່ຽວໄດູ້ໃນ
ໄລຍະປາຍປີຂອງລະດ ການປ ກ,  ຫາກເປັນພັນທີິ່ໄວຕ ິ່ຊ່ວງແສງຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ ກາງເດ ອນທັນວາເປັນ
ຕ ື້ນໄປ   ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 180-210 ວັນ. 

2.5.6 ຈ າແນກເຂ ື້າຕາມລກັສະນະຄວາມໄວຕ ິ່ຊວ່ງແສງ 
ໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈ າພວກຄ : 
1. ເຂ ື້າທີິ່ໄວຕ ິ່ຊວ່ງແສງ (Sensitive to photoperiod):  ເຂ ື້າເຫ  ິ່ານີື້ຈະເລີນເຕີບ

ໂຕໄດູ້ດີ ແລະ ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດໄດູ້ກ ຕ ິ່ເມ ິ່ອມີຊ່ວງແສງທີິ່ເໝາະສ ມເທ ິ່ານັື້ນຄ ຈະໃຊູ້ໄລຍະທີິ່ມຊີ່ວງແສງຍາວ ຫ   
ມ ື້ເວັນຍາວກວ່າ  ສ າລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລ າຕ ື້ນ ເຊິື່ງເປັນຊ່ວງລະດ ຝ ນ ແລະ ເມ ິ່ອ
ກ້າວເຂ ື້າຊ່ວງມ ື້ເວັນສັື້ນ ເຊິື່ງເປັນລະດ ໜາວ ເຂ ື້າຈະປ່ຽນແປງມາຈະເລີນທາງດ້ານການສ ບ
ພັນຄ ເລີິ່ມອອກດອກ.  ດັິ່ງນັື້ນ, ເຂ ື້າເຫ  ິ່ານີື້ປ ກໄດູ້ສະເພາະແຕ່ນາປີ ຫ   ລະດ ຝ ນເທ ິ່ານັື້ນ ເຊັິ່ນ: ພັນເຂ ື້າພ ື້ນ
ເມ ອງຂອງລາວເຮ າທີິ່ນ ຍ ມກັນປ ກໃນແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດ.  ຕ ວຢ່າງ:    ເຂ ື້າອີິ່ຫຼູບ, ອີິ່ມ ມ, ອີິ່ຂາວ, ດ 
ແດງ, ດ ເຫ  ອງ, ໝາກຂາມ, ດ ເລີຍ, ຮາກໄຮ່ ແລະ ອ ິ່ນໆ.. 

2. ເຂ ື້າທີິ່ບ ິ່ມຄີວາມໄວຕ ິ່ຊວ່ງແສງ (Non-sensitive varieties):  ເປັນເຂ ື້າທີິ່ບ ິ່
ຄ່ອຍມີຄວາມປ່ຽນແປງຕ ິ່ຊ່ວງແສງ ກ ຄ ເຂ ື້າທີິ່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ມ ື້ງອກເຖ ງເກັບກ່ຽວ ມີອາຍຸຄ້ອນຂ້າງແນ່ນອນ 
ເຖ ງວ່າຊ່ວງແສງຈະເປັນແນວໃດກ ຕາມ ເຂ ື້າຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕເລ ື້ອຍໆເມ ິ່ອຄ ບຕາມອາຍຸ ເຂ ື້າ
ກ ຈະອອກຮວງໃຫູ້ເກັບກ່ຽວໄດູ້.  ສະນັື້ນ, ເຂ ື້າພວກນີື້ຈຶິ່ງສາມາດປ ກໄດູ້ທຸກລະດ ການຖ້າມນີ ື້າພຽງພ  ສ່ວນ
ໃຫຍຈ່ະເປັນເຂ ື້າພັນປັບປຸງ ເຊັິ່ນ: ທ່າດອກຄ າ 1, 2, 3, 4, ໂພນງາມ 1. 

 
2.6 ເຕກັນ ກການປ ກເຂ ື້າ 

2.6.1 ການປ ກເຂ ື້ານາດ າ 
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ໝາຍເຖ ງການປ ກເຂ ື້າໂດຍການຕ ກກ້າກ່ອນ ຈ ນກວ່າຕ ື້ນກ້າມີການຈະເລີນເຕີບ
ໃຫຍພ່ ເໝາະສ ມແລູ້ວຈຶິ່ງຍ້າຍໄປປັກດ າ ຕາມປ ກກະຕ ຕ ື້ນກ້າຄວນມີອາຍຸປະມານ 25-30 ວັນ ຈ ື່ງ
ສາມາດນ າໄປ ປັກດ າໄດູ້. ການປ ກເຂ ື້ານາດ ານີື້ ຖ້າປ ກຢ ່ໃນລະດ ຝ ນກ ເອີື້ນວ່ານາປີ, ແຕ່ຖ້າ 
ປ ກຢ ໃ່ນລະດ ແລູ້ງກ ເອີື້ນວ່ານາ ແຊງ. 

1. ຂ ື້ດີ ແລະ ຂ ື້ເສຍຂອງການເຮດັນາດ າ 
ກ. ຂ ື້ດ ີ

 ເຂ ື້າມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍສ່ະໝ ິ່າສະເໝີດີ 
 ສະດວກໃນການບ ວລະບັດຮັກສາ 
 ວັດຊະພ ດເກີດຂຶື້ນໜ້ອຍ 
 ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດສ ງ 
 ສາມາດນ າໃຊູ້ພ ື້ນທີິ່ໄດູ້ຢ່າງເຕັມທີິ່ 

ຂ. ຂ ື້ຈ າກດັ 
 ມີຫ າຍຂັື້ນຕອນການປະຕ ບັດ 
 ສີື້ນເປ ອງແຮງງານຫ າຍ 
 ຕ ື້ນທຶນການຜະລ ດສ ງ 
1) ການກຽມດ ນ 

ການໄຖເປັນການກຽມດ ນເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ສະພາບຂອງດ ນ ເໝາະແກ ່
ການປັກດ າ ເຊິື່ງມີການໄຖ ແລະ ຄາດ. ການໄຖ ແລະ ຄາດແຕ່ລະຄັື້ງນັື້ນ ຄວນກ າຈັດວັດຊະພ ດ ອອກໃຫູ້ 
ດີທີິ່ສຸດ, ການທີິ່ຈະກ າຈັດວັດຊະພ ດໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີິ່ສຸດນັື້ນ ຫ ັງຈາກໄຖຄັື້ງທີໜຶິ່ງແລູ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫູ້ເມັດວັດ 
ຊະພ ດທີິ່ມີຢ ່ໃນດ ນງອກຂຶື້ນມາຈ ື່ງທ າການໄຖອີກ. ຈາກນັື້ນກ່ອນຈະປັກດ າ ຈຶິ່ງຄາດເປັນຄັື້ງສຸດທ້າຍ. 
ໃນການ ໄຖແຕ່ລະຄັື້ງຄວນໄຖເລ ກປະມານ 25-30 cm ແລະ ຄາດໃຫູ້ລະອຽດ ເຊິື່ງການໄຖ
ສາມາດໃຊູ້ແຮງງານ ລາກແກ,່ ເຄ ິ່ອງຈັກ ເຊັິ່ນ: ລ ດໄຖນາ ເດີນຕາມ, ລ ດໄຖຂະໜາດກາງ ແລະ 
ຂະໜາດໃຫຍ່. 

ໃນການກຽມດ ນນັື້ນຖ້າໃຊູ້ເຄ ິ່ອງຈັກ ສາມາດເຮັດໄດູ້ໄວປະຢັດ 
ເວລາ ແຕ່ໃຊູ້ຕ ື້ນທຶນສ ງ ແລະ ປະສ ດທ ພາບຈະໜ້ອຍກວ່າເມ ິ່ອທຽບກັບການໃຊູ້ສັດລາກແກ່, ສ່ວນ ການ 
ໃຊູ້ສັດລາກແກ່ເຊັິ່ນ: ຄວາຍເຮັດໄດູ້ຊ້າແຕ່ລະອຽດ ໃຊູ້ຕ ື້ນທຶນຕ ິ່າ ແລະ ປະສ ດທ ພາບ ແມ່ນຄ້ອນຂ້າງຈະສ ງ 
ກວ່າການໃຊູ້ລ ດ. 

2) ການເລ ອກສະຖານທີິ່ ແລະ ຊະນ ດຂອງກາ້ 
ການເລ ອກສະຖານທີິ່ຕ ກກາ້ 
 ຢ ່ໃກູ້ແຫ ິ່ງນ ື້າ, ສາມາດລະບາຍນ ື້າເຂ ື້າ-ອອກໄດູ້ສະດວກ. 
 ເປັນບ່ອນທີິ່ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງດ ນດີ 
 ເປັນບ່ອນທີິ່ບ ິ່ເຄີຍເກີດພະຍາດມາກ່ອນ 
 ລະດັບໜ້າດ ນສະໝ ິ່າສະເໝີ ນ ື້າສາມາດລະບາຍໄປທ ິ່ວ ພ ື້ນ 

ທີິ່ໄດູ້ຢ່າງສະເໝີ 
ຊະນ ດຂອງກາ້ 
ການຕ ກກ້ານ ຍ ມໃຊູ້ຫ າຍຢ ່ໃນປະເທດເຮ າມີ 3 ແບບຄ : 
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 ກ້າຕ ມ (Wet condition seedling): ເປັນການຕ ກກ້າ 
ໃນສະພາບເນ ື້ອທີິ່ທີິ່ມີນ ື້າຂັງ ຫ   ສາມາດເອ ານ ື້າເຂ ື້າມາລ ິ່ລ້ຽງຕ ື້ນກ້າຕະຫ ອດອາຍຸຂອງຕ ື້ນກ້າ, ໃນການຕຽມ 
ດ ນ ຄວນເຮັດໃຫູ້ດ ນເປັນຕ ມດ້ວຍການໄຖ ແລູ້ວຕາກແດດໄວູ້ປະມານ 1 ອາທ ດ ເພ ິ່ອກ າຈັດວັດຊະພ ດ 
ແລະ ແມງໄມູ້ສັດຕ ພ ດບາງຊະນ ດທີິ່ອາໄສຢ ່ໃນດ ນ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງລະບາຍນ ື້າເຂ ື້າ ແລະ ຄາດໃຫູ້ລະອຽດ ແລູ້ວ 
ຍ ກເປັນໜານກວ້າງປະມານ 1.5-2 m, ຄວາມຍາວ ແມ່ນຂຶື້ນກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງເນ ື້ອທີິ່ ຫ   ແບ່ງເປັນ 
ແປງນ້ອຍ ເພ ິ່ອສະດວກໃນການບ ວລະ ບັດຮັກສາ. ຈາກນັື້ນກ ລະບາຍນ ື້າອອກປະໄວູ້ປະມານ 6-12 
ຊ ິ່ວໂມງ ເພ ິ່ອໃຫູ້ຕ ມນອນແລູ້ວ ຈຶິ່ງເອ າເມັດພັນທີິ່ຜ່ານການແຊ່ ແລະ 
ບ ິ່ມທີິ່ງອກແລູ້ວນັື້ນໄປຫວ່ານໃຫູ້ສະໝ ິ່າສະເໝີ ແຕ່ບ ິ່ໃຫູ້ ຫວ່ານຖີິ່ ຫ   
ຫ່າງເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຕ ື້ນກ້າບ ິ່ສ ມບ ນ. 

 ກ້າແຫູ້ງ (Dry condition seedling): ເປັນການຕ ກກາ້ 
ໃນສະພາບດ ນທີິ່ຄ້ອນຂ້າງແຫູ້ງ ແຕ່ໃນດ ນຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ທີິ່ຈະໃຫູ້ຕ ື້ນກ້າສາມາດນ າໄປໃຊູ້ ໃນການຈະ 
ເລີນເຕີບໂຕ, ການກຽມດ ນແມ່ນເຮັດຢ ່ໃນສະພາບດ ນທີິ່ບ ິ່ມີນ ື້າຂັງ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຊຸ່ມເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະ 
ທີິ່ໄດູ້ກ້າລ ງໄປ ຫາກຝ ນບ ິ່ຕ ກຈ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຫ ດນ ື້າ.  

 ກ້າສັກ: ເປັນການສັກຄ ກັບການສັກເຂ ື້າໄຮ່ ແຕ່ການສກັ 
ແມ່ນສັກຖີິ່ໆ ແລະ ຢອດເມັດໃສ່ຂຸມຫ າຍກວ່າເຂ ື້າໄຮ່, ໃຊູ້ລຸູ້ງ ຫ   ໄມູ້ແຫ ມສັກເປັນຂຸມຫ່າງກັນ ປະມານ 1-
2 cm, ຢອດປະມານ 15-20 ເມັດຕ ິ່ຂຸມ ເຊິື່ງການຕ ກກ້າແບບນີື້ແມ່ນເໝາະສ າລັບເນ ື້ອທີິ່ນານ ື້າຝ ນເຊິື່ງ
ນ ຍ ມໃຊູ້ກັນຫ າຍຢ ່ທາງພາກເໜ ອທີິ່ບ ິ່ມີນ ື້າຊ ນລະປະທານ. 

3) ການກຽມເມດັພນັ ແລະ ການຕ ກກາ້ຕ ມ 
ການເຮດັຄວາມສະອາດເມດັພນັ: ເມັດພັນທີິ່ຈະນ າໄປຕ ກກ້ານັື້ນ 

ຄວນຈະທ າຄວາມສະອາດເສຍກ່ອນ ໂດຍການໃຊູ້ດ ື້ງຝັດ ຫ   ນ າໄປຟ ນ ື້າ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ເມັດທີິ່ລີບ ຫ   ທີິ່ຖ ກ 
ມອດເຈາະນັື້ນອອກໄປໃຫູ້ເຫ  ອແຕ່ເມັດທີິ່ຕ ິ່ງເຕັມດີໄວູ້ເທ ິ່ານັື້ນ ເມ ິ່ອນ າໄປຕ ກກ້າຈະເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນກ້າງອກຂຶື້ນ 
ໄດູ້ສະໝ ິ່າສະເໝີ. 

ຈ ານວນເມດັພນັຕ ິ່ເນ ື້ອທີິ່: ຈ ານວນເມັດພັນຕ ິ່ເນ ື້ອທີິ່ປັກດ າຕາມ 
ປ ກກະຕ ແລູ້ວ ຫາກເປີເຊັນຄວາມງອກຂອງເມັດພັນຢ ່ລະດັບ 80% ຂຶື້ນໄປແມ່ນຈະໃຊູ້ປະ ມານ 40-50 
kg/ha. ອັດຕາການຫວ່ານເມັດພັນຕ ິ່ເນ ື້ອທີິ່ຕາກ້າແມ່ນ 100g/m2 ແລະ ອັດຕາ ສ່ວນລະຫວ່າງ ເນ ື້ອທີິ່ຕາ 
ກ້າຕ ິ່ເນ ື້ອທີິ່ປັກດ າແມ່ນ 1:20 (ໝາຍວ່າເນ ື້ອທີິ່ຕາກ້າ 1 ສ່ວນ ສາ ມາດປັກດ າໄດູ້ໃນເນ ື້ອທີິ່ 20 ສ່ວນ). 

ການແຊ ່ ແລະ ການບ ິ່ມເມດັພນັ: ນ າເອ າເມັດພັນບັນຈຸໃສເ່ປ າ
(ຖ້າຈະໃຫູ້ດີຕ້ອງເປັນເປ າປ່ານ) ແລູ້ວນ າໄປແຊ່ນ ື້ານານເຖ ງ 24 ຊ ິ່ວໂມງ ເພ ິ່ອກະຕຸູ້ນຄວາມງອກຂອງເມັດ 
ໃຫູ້ໄວຂຶື້ນ (ຖ້າຈ າເປັນກ ໃຫູ້ແຊ່ນ ື້າເກ ອເພ ິ່ອຈະຊ່ວຍທ າລາຍການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນ ແລະ ປູ້ອງກັນການ 
ເກີດພະຍາດເຂ ື້າຜ ູ້ໄດູ້). ພາຍຫ ັງແຊ່ນ ື້າໄດູ້ຕາມກ ານ ດແລູ້ວກ ນ າມາບ ິ່ມໂດຍໃຊູ້ຜ້າຢາງ ຫ   ໃບຕອງແຫູ້ງມາປ  
ຮອງພ ື້ນ ຈາກນັື້ນ ນ າເອ າເປ າທີິ່ບັນຈຸເມັດພັນນັື້ນມາວາງໃສ່ເປັນກອງແລູ້ວໃຫູ້ໃຊູ້ຜ້າຢາງ ຫ   ເປ າປ ກຄຸມເພ ິ່ອ 
ໃຫູ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ບ ິ່ມໄວູ້ປະມານ 36-48 ຊ ິ່ວໂມງ ຖ້າແມ່ນຍາມໜາວອາດຈະບ ິ່ມໃຊູ້ເວລາເຖ ງ 
72 ຊ ິ່ວໂມງ ເມັດຈຶິ່ງງອກ. ເມ ິ່ອເມັດພັນງອກຂຶື້ນມາ ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະນ າໄປຫວ່ານລ ງໃນໜານກ້າໄດູ້. 
ໃນເວລາ ທີິ່ບ ິ່ມເມັດພັນນັື້ນທຸກໆ 6 ຊ ິ່ວໂມງ ຕ້ອງໄດູ້ຕ ດຕາມໂດຍການກວດກາເບ ິ່ງຢ ່ໃນເປ າເມັດພັນນັື້ນ 
ມີຄວາມ ເໝາະສ ມບ ິ່ ຖ້າມີຄວາມຮ້ອນຄວນຈະໃຊູ້ນ ື້າອຸ່ນ 50-60°C ຫ ດລ ງໄປ. ຖ້າຮ້ອນເກີນໄປ ຫ   
ຄວາມຊຸ່ມຢ  ່ ໃນເປ າເມັດພັນມີໜ້ອຍກ ໃຫູ້ເອ ານ ື້າທ າມະດາຫ ດລ ງໄປ, ແຕ່ລະຄັື້ງທີິ່ຕ ດຕາມເບ ິ່ງ 
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ຄວນປີື້ນເປ າ ເມັດພັນ ໂດຍປີື້ນເອ າເບ ື້ອງລຸ່ນຂຶື້ນເທ ງ ແລະ ເບ ື້ອງເທ ງລ ງລຸ່ມ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ການ 
ງອກຂອງເມັດພັນແຕກງອກສະໝ ິ່າ ສະເໝີ. 

ການຫວາ່ນກາ້: ການກຽມໜານກ້າ ແລະ ກຽມເມັດພັນນັື້ນຕ້ອງ 
ກຽມໃຫູ້ຄຽງຄ ່ກັນໄປ ເມ ິ່ອເມັດພັນເຂ ື້າງອກພ ດີຫວ່ານ ໜານກ້າກ ຕ້ອງພ້ອມທີິ່ຈະຫວ່ານໄດູ້ຄ  ກັນ.  ການ 
ຫວ່ານກ້າລ ງໃນໜານກ້າ ຄວນຫວ່ານໃຫູ້ສະໝ ິ່າສະເໝີ ໂດຍບ ິ່ໃຫູ້ຖີິ່ ຫ   ຫ່າງເກີນໄປ ເພາະຖ້າຫວ່ານຖີິ່ຈະ 
ເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຕ ັ້ນກ້ານ້ອຍບ ິ່ແຂງແຮງ ເວລາຫ  ກຈະເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນກ້າຂາດ ແລະ ຊ ື້າ, 
ຖ້າຫວ່ານຫາ່ງເກີນໄປຈະເປັນ ການສ ື້ນເປ ອງເນ ື້ອທີິ່ຕາກ້າ, ຈະໄດູ້ກ້າກີບໃຫຍ່, ຮາກ ຫ າຍຫ  ກຍາກ, 
ຕ ື້ນກ້າມັກຂາດ ແລະ ຫັກໄດູ້ງາ່ຍ. 

4) ການບ ວລະບດັຮກັສາຕາກາ້ 
ພາຍຫ ັງຫວ່ານເມັດພັນລ ງໄປໃໝ່ໆບ ິ່ຄວນລະບາຍນ ື້າເຂ ື້າ ເພາະຈະ 

ເຮັດໃຫູ້ເມັດເຂ ື້າຟ  ແລະ ຖ ກນ ື້າພັດອອກໄປ, ພາຍຫ ັງຫວ່ານໄປໄດູ້ປະມານ 3-7 ວັນ ຖ້າຫາກບ ິ່ມີຝ ນຕ ກ 
ມີແດດກ້າ ກ ໃຫູ້ລະບາຍນ ື້າເຂ ື້າພ ຖ້ວມໜ້າດ ນທ ິ່ວແປງ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ດ ນມີຄວາມຊຸ່ມ. ເມ ິ່ອອາຍຸຂອງຕ ື້ນກ້າ 
ໄດູ້ 2 ອາທ ດ ກ ລະບາຍນ ື້າເຂ ື້າໄປຂັງໄວູ້ ໃຫູ້ມີຄວາມເລ ກປະມານ 2-3 cm ແລະ ຄ່ອຍໆເພີິ່ມລະດັບນ ັ້າ
ຂຶື້ນຕາມຄວາມສ ງຂອງຕ ື້ນກ້າ ຈ ນກວ່າລະດັບນ ື້າສ ງເຖ ງ 5 cm ຫ   10 cm. ເມ ິ່ອຕ ື້ນກ້າມີອາຍຸປະມານ 2-3 
ອາທ ດ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີເພ ິ່ອເລັິ່ງການຈະເລີນ ຂອງຕ ື້ນກ້າໃຫູ້ໄວຂຶື້ນຄ ໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 46-00-00 ໃສ່ 100 
g/m2 ຫ   ຝຸ່ນສ ດ 16-20-00 ໃນ ປະລ ມານ 20 g/m2.  ສ່ວນຝຸ່ນຄອກ ຫ   ຝຸ່ນບ ິ່ມໃຫູ້ໃສ່ໃນເວລາ 
ກຽມດ ນໃນອັດຕາ 2 kg/m2. 

5) ການປກັດ າ 
ຈ ານວນກາ້ຕ ິ່ສມຸ: ໝາຍເຖ ງຕ ື້ນກ້າທີິ່ຈະປັກດ າລ ງໄປຄັື້ງໜຶິ່ງປ ກ 

ກະຕ ແລູ້ວ ການປັກດ າທີິ່ເໝາະສ ມແມ່ນ 2-3 ກີບຕ ິ່ສຸມ ແຕ່ຈ ານວນກີບກ້າຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍແມ່ນ ຂຶື້ນ 
ກັບຫ າຍປັດໃຈຄ : 

 
 ອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງຕ ື້ນກ້າ 
 ລະດ ການປັກດ າ 
 ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງດ ນ 
ໄລຍະຫາ່ງຂອງການປກັດ າ: ໄລຍະຫ່າງຂອງການປັກດ າທີິ່ເໝາະ  

ສ ມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນ ດພັນເຂ ື້າເຊັິ່ນ: ເຂ ື້າພັນປັບປຸງທີິ່ເປັນເຂ ື້າຕ ື້ນຕ ິ່າແມ່ນ 20x20 cm ຫ   
25x25 cm. ສ າລັບເຂ ື້າພັນພ ື້ນເມ ອງທີິ່ເປັນເຂ ື້າຕ ື້ນສ ງແມ່ນ 25x30 cm ຫ   30x30 cm ເຊິື່ງໄລຍະຫ່າງ 
ປັກດ າຈະຖີິ່ ຫ   ຫ່າງນັື້ນກ ຄວນພ ຈາລະນາເຖ ງລະດ ການ, ອາຍຸຂອງຕ ື້ນກ້າ ແລະ ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງ 
ດ ນ. 

ຄວາມເລ ກໃນການປກັດ າ: ການປັກດ າບ ິ່ຄວນເລ ກ ຫ   ຕ ື້ນເກີນ 
ໄປ ເພາະຖ້າດ າເລ ກຈະເຮັດໃຫູ້ຕາທີິ່ຢ ່ຂ ື້ລຸ່ມຖ ກຝັງລ ງໄປໃນດ ນ ແລູ້ວບ ິ່ສາມາດແຕກເປັນແໜງອອກມາ 
ແຕ່ຖ້າ ດ າຕ ື້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫູ້ເຂ ື້າບ ິ່ຢຶດຕ ດກັບດ ນ ຟ ື້ນຕ ວໄດູ້ຍາກ ຫ   ຈະຟ ຂຶື້ນມາ ພາຍຫ ັງປັກດ າ. 
ດັິ່ງນັື້ນ, ຄວນ ປັກດ າໃຫູ້ເລ ກປະມານ 3-4 cm. 

ວ ທກີານປກັດ າ: ສາມາດເຮັດໄດູ້ 2 ວ ທີຄ : 
 ການດ າເປັນແຖວ: ເປັນວ ທີການປັກດ າທີິ່ເປັນລະບຽບເປັນ 

ແຖວ ເໝາະສ າລັບປັກດ າໃນເນ ື້ອທີິ່ໜ້ອຍ, ນ ຍ ມໃຊູ້ຫ າຍໃນການທ ດລອງເທ ິ່ານັື້ນ ສ່ວນຊາວນາ ແມ່ນບ ິ່ນ  
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ຍ ມໃຊູ້ ເພາະດ າໄດູ້ຊ້າ. ການປັກດ າເປັນແຖວຕ ື້ນເຂ ື້າຈະໆເລີນເຕີບໂຕໄດູ້ດີສະໝ ິ່າສະເໝີ, ການບ ວລະບັດ 
ຮັກສາໄດູ້ງ່າຍ ແລະ ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດສ ງກວ່ານາດ າທ າມະດາ 30%. 

 ການດ າສ້າວ: ເປັນວ ທີການທີິ່ປັກດ າບ ິ່ເປັນລະບຽບ ເຊິື່ງຊາວ 
ນານ ຍ ມກັນປະຕ ບັດທ ິ່ວໄປ ເພາະສາມາດປັກດ າໄດູ້ໄວ, ໄລຍະຫ່າງບ ິ່ແນ່ນອນແລູ້ວແຕ່ຄວາມຊ ານານຂອງ 
ຊາວນາແຕ່ລະຄ ນ. 

 

  
 
ຮບູທ ີ2 ອ ງປະກອບຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ ຮບູທ ີ3 ໄລຍະຕາ່ງໆຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ 

 

  
 
ຮບູທ ີ4  ໄລຍະເຂ ັ້າທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ ຮບູທ ີ5  ໄລຍະເຂ ັ້າສກຸແກ ່

 
2.6.2 ການເຮດັນາໂດຍການປ ກກາ້ກບີດຽວ 

(System of Rice Intensification, SRI) 
1. ປະຫວັດຄວາມເປນັມາ 

ເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວຈະຊ່ວຍເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດເຂ ື້າ ເຊິື່ງເຕັກ ນ ກດັິ່ງ
ກ່າວແມ່ນໄດູ້ລ ເລີິ່ມທ ດລອງມາຕັື້ງແຕ່ຕ ື້ນປ ີ 1980 ທີິ່ປະເທດມາດາກາສກາ, ທະວີບອາຝ  ກາ ໂດຍຄຸນ
ພ ິ່ຟ ັງຊ ວ ອັງຣ ີ ເດີໂລລານີ (FR. HENRI DE LAULANIE).  ມາຮອດປີ 1990 ຮ ບແບບການປ ກ
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ເຂ ື້າດັິ່ງກ່າວໄດູ້ຮັບການສ ບຕ ິ່ສ ິ່ງເສີມໂດຍອ ງການ ASSOCIATION TEFY SAINA (ATS) ເຊິື່ງ
ແມ່ນອ ງການຈັດຕັື້ງທີິ່ບ ິ່ສັງກັດລັດຖະບານຂອງປະເທດມາດາກາສ ກາ - A MALAGASY NGO ແລະ 
ໃນປີນີັ້ດັື່ງກ່າວ ເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວໄດູ້ຖ ກນ າເຂ ື້າໄປເຜີຍແຜ່ທີື່ປະເທດອ ນໂດເນເຊຍມາ 
ຈ ນເຖ ງປັດຈະບັນ ໂດຍໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ (SSIMP) ແລະ ໂຄງການກະຈາຍ ແລະ ປັບປຸງຊ ນລະ 
ປະທານໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອ ນໂດເນເຊຍ (DISIMP) ພາຍໃຕູ້ການເປັນເຈ ື້າການຂອງບ ລ  
ສັດທີິ່ປຶກສາ ນ ປປອນ ໂຄອ  (NIPPON KOEI-NK). 

ສີິ່ປີຕ ິ່ມາ, ສະຖາບັນນາໆຊາດ ຄ ຣແນລ ເພ ິ່ອອາຫານ, ການກະເສດ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງອາເມຣ ກາ (CORNELL INTERNATIONAL INSTITUTE FOR FOOD, 
AGRICULTURE AND DEVELOPMENT -CIIFAD, USA) ໄດູ້ຮ່ວມມ ກັບອ ງການ ATS ເພ ິ່ອ
ຂະຫຍາຍເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ທີິ່ຊ່ວຍເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດເຂ ື້າໃນປະເທດຕ່າງໆ. ມາເຖ ງປັດຈຸບັນ
ໄດູ້ມີຫ າຍກ່ວາ 40 ປະເທດໃນທ ິ່ວໂລກທີິ່ໄດູ້ທ ດລອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ 
ທີື່ສາມາດເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດໄດູ້ 7-10 T/ha. ເຕັກນ ກດັິ່ງກ່າວໄດູ້ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໄປສ ່ຫ າຍໆປະເທດ
ໃນທະວີບອາຊີ ເຊັິ່ນ: ປະເທດຈີນ, ອ ນເດຍ, ອ ນໂດເນເຊຍ, ຟີລ ບປ ນ, ສີລັງກາ, ເນປານ, ກ າປ ເຈຍ, 
ຫວຽດນາມ, ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ ເປັນຕ ື້ນ. 

ໃນປີ 2001, ອ ງການ OXFARM USTRALIA  ໄດູ້ນ າໃຊູ້ເຕັກນ ກການປ ກ
ເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວຢ ່ເຂດໂຄງການ ເຊັິ່ນ: ບ້ານນາຫວ່ານ, ເມ ອງເຟ ອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບ້ານປະດຸ, ເມ ອງ
ຕະໂອູ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ.  

ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕ ັ້ນມາ ມີຫ າຍພາກສ່ວນໄດູ້ທ ດລອງນ າໃຊູ້ເຕັກນ ກການປ ກ
ເຂ ື້າ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ເຊັິ່ນ: CUSO, ສ ນຄ ື້ນຄວ້າພັນເຂ ື້າ ແລະ ພ ດເສດຖະກ ດນາພອກ, JVC, ກ ມຊ ນລະ
ປະທານ ແລະ ສ ນທ ດລອງພັນເຂ ື້າຕ່າງໆທ ິ່ວປະເທດ. 

2. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ 
ການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ໝາຍເຖ ງການໃຊູ້ກ້າພຽງກີບດຽວ ຫ   ກ້າ ຕ ື້ ນດຽວ

ປັກດ າຕ ິ່ໜຶິ່ງສຸມ. 
3. ຂ ື້ດຂີອງການປ ກເຂ ື້າດວ້ຍກາ້ກບີດຽວ 

 ປະຢັດນ ື້າ (ໃຊູ້ນ ື້າພຽງ 30-50% ຂອງການປ ກເຂ ື້າແບບທ າມະດາ) 
 ປະຢັດແນວພັນເຂ ື້າເກ ອບ 5 ເທ ິ່າ (ຫຼຸດລ ງຈາກ 60 kg ເຖ ງ 15 
 kg/ha) 
 ຕ ື້ນທຶນການຜະລ ດຕ ິ່າ (ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ ິ່າ) 
 ໄດູ້ຮັບຜ ນຜະລ ດຫ າຍກວ່າການປ ກເຂ ື້າແບບທ ິ່ວໄປ (ກຸູ້ມຄ່າແຮງງານ) 

4. ຂ ັ້ເສຍຂອງການປ ກເຂ ື້າດວ້ຍກາ້ກບີດຽວ 
 ດິນນາຕ້ອງຮາບພຽງດີ, ລະບາຍນ ັ້າເຂ ັ້າ-ອອກໄດສ້ະດວກ, ມີລະບ ບຊ ນລະ

ປະທານ 
 ການເຂ ັ້າທ າລາຍຂອງສັດຕູພືດໄດ້ງ່າຍ 
 ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍໃນການປູກສ້ອມ 

5. ເຕກັນ ກການປ ກເຂ ື້າດວ້ຍກາ້ກບີດຽວແມນ່ຫຍງັ? 



16 

ເຕັກນ ກການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກບີດຽວ ແມ່ນວ ທີການປ ກເຂ ື້າແບບໃໝ່ທີິ່ໄດູ້ຮັບ
ຜ ນຜະລ ດສ ງ, ໂດຍນ າໃຊູ້ຕ ື້ນທຶນການຜະລ ດຕ ິ່າ ເຊັິ່ນ: ນ ື້າ, ແນວເຂ ື້າປ ກ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພ ດ... 
ວ ທີການປ ກເຂ ື້າທີິ່ຢ ່ເຂດຊ ນລະປະທານທີິ່ບ ິ່ມີນ ື້າພຽງພ . 

6. ວ ທຈີດັຕັື້ງປະຕ ບດັການປ ກເຂ ື້າດວ້ຍກາ້ກບີດຽວ 
ກ. ການກະກຽມໜານກາ້ ແລະ ການຕ ກກາ້ 
 ວ ທີຕ ກກ້າທີິ່ແຕກຕ່າງຈາກວ ທີດັິ່ງເດີມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮ າສາມາດຕ ກກ້າໃສ່ 

ຖາດຢາງທີິ່ມີຂາຍຢ ່ຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ຫ   ກະຕ່າທີິ່ສານດ້ວຍໄມູ້ໄຜ່ ທີິ່ມີໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ຫ   
ເຮັດເປັນໜານຄ ໜານຜັກ ກ ໄດູ້. 

 ອັດຕາສ່ວນປະສ ມ: ດ ນ, ຝຸ່ນຄອກ ຫ   ຂີື້ແກບເຜ ິ່າ ແລະ ດ ນຊາຍໃນອັດຕາ 
ສ່ວນ 1:1:1. 

 ຂະໜາດຂອງໜານກ້າ 2 x 5 m ພຽງພ ສ າລັບຫວ່ານ ແນວເຂ ື້າປ ກ 
 ໃນປະລ ມານ 1.5-2 kg (ກ່ອນຫວ່ານໃຫູ້ເອ າໃບຕອງຮອງ ໜານກ້າກ່ອນ) 
 ກ່ອນຈະຫວ່ານເຂ ື້າປ ກໃຫູ້ເອ າຝຸ່ນບ ິ່ມ ຫ   ຝຸ່ນຄອກໃນປະລ ມານ 8-10 kg 

ແມ່ນພຽງພ ສ າລັບເນ ື້ອທີິ່ໜານກ້າ 10 m2  
 ຄວນຕຽມໜານກ້າໄວູ້ກັບໄຮ່ນາທີິ່ຈະປັກດ າແມ່ນດີທີິ່ສຸດ ເພາະວ່າສະດວກໃນ 

ການຂ ນຍ້າຍກ້າ. 
 

ຂ. ແນວພນັເຂ ື້າ 
 ຕ້ອງໃຊູ້ແນວພັນປັບປຸງ ຫ   ແນວພັນພຶື້ນເມ ອງທີິ່ເໝາະສ ມ ກັບເງ ິ່ອນ 

ໄຂສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນ 
 ສ າລັບເນ ື້ອທີິ່ນາ 1 ha ໃຫູ້ໃຊູ້ແນວເຂ ື້າປ ກ 10-12 kg 

ຄ. ກ ານ ດເວລາຕ ກກາ້ 
ໂດຍທ ິ່ວໄປແລູ້ວ ການຕ ກກ້ານາແຊງເລີິ່ມຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະ ຈ ກ 

ຫາວັນທີ 15 ທັນວາ ເຊິື່ງເປັນເວລາທີິ່ເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ. ການຕ ກກ້າ ຕ້ອງ ໄດູ້ຄ ດໄລ່ແຮງ ງານ 
ໃນການປັກດ າເສຍກ່ອນ (ອີງຕາມຄວາມເໝາະສ ມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ). 

ງ. ການກຽມແນວພນັເຂ ື້າສ າລບັຕ ກກາ້ 
ກ່ອນອ ິ່ນຕ້ອງອານາໄມແນວພັນເຂ ື້າຕາມຂັື້ນຕອນດັິ່ງນີື້: 
 ໃຊູ້ກະດ ື້ງຝັດເອ າສ ິ່ງເຈ ອປ ນ ອອກຈາກເຂ ື້າປ ກໃຫູ້ໝ ດຖ້າມີ, ຕາກ 

ແດດໃຫູ້ແຫູ້ງປະມານ 2-3 ແດດ 
 ແຊ່ແນວພັນເຂ ື້າປ ກໃນນ ື້າເກ ອ ແລະ ຄ ນເຂ ື້າປ ກ. ຫ ັງຈາກ ນັື້ນໃຫູ້ 

ຊາວເຂ ື້າທີິ່ຟ ຖ ື້ມໃຫູ້ໝ ດ. 
 ເອ າແນວເຂ ື້າປ ກໃສ່ເປ າປ່ານ ແລູ້ວນ າໄປແຊ່ນ ື້າປະໄວູ້ປະມານ 36 

ຊ ິ່ວ ໂມງ (ຄວນເປັນນ ື້າສະອາດ, ຖ້າເປັນນ ື້າໄຫ ຍ ິ່ງດີ) 
 ນ າເອ າເຂ ື້າປ ກທີິ່ແຊ່ໄວູ້ ຂຶື້ນມາລ້າງດ້ວຍນ ື້າທີິ່ສະອາດ 1-2 ນ ັ້າ

ແລູ້ວນ າ ໄປໃສ່ໄຖ່ ຫ   ເປ າປ່ານ ເພ ິ່ອນ າໄປບ ິ່ມໄວູ້ປະມານ 24-48 ຊ ິ່ວໂມງ, ຫ ັງຈາກ ເຂ ື້າປ ກງອກແລູ້ວ 
ໃຫູ້ນ າໄປຫວ່ານ ໃສ່ໜານກ້າທີິ່ກຽມໄວູ້ນັື້ນ. ສ ິ່ງສ າຄັນເຮ າຄວນພ ກປ ື້ນ ແນວເຂ ື້າປ ກທຸກໆ 4-6 ຊ ິ່ວໂມງ 
ເພ ິ່ອໃຫູ້ເມັດເຂ ື້າງອກສະໝ ື່າສະເໝີກັນ 
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 ໃຫູ້ຫ ດນ ື້າໜານກ້າທຸກເຊ ື້າ-ແລງ ຖ້າຝ ນບ ິ່ຕ ກ ແລະ ບ ິ່ຄວນ ຂັງນ ື້າແຊ່ 
ໜານກ້າໄວູ້. 

ຈ. ອາຍຂຸອງຕ ື້ນກາ້ 
ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜ ນຜະລ ດສ ງ ຄວນປັກດ າດ້ວຍຕ ື້ນກ້າທີິ່ມີອາ 

ຍຸອ່ອນ, ເໝາະສ ມທີິ່ສຸດແມ່ນຕ ື້ນກ້າທີິ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 8-15 ວັນ. ຖ້າໃຊູ້ຕ ື້ນກ້າແກ່ປັກດ າ ຈະເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນ 
ກ້າບ ິ່ແຕກກ ດີ ແລະ ຜ ນຜະລ ດຈະຕ ກຕ ິ່າ. 

ສ. ການກະກຽມພຶື້ນທີິ່ປກັດ າ 
 ຄວນປັບພຶື້ນທີິ່ໃຫູ້ຮາບພຽງສະໝ ິ່າສະເໝີ, ສາມາດເປັິ່ງນ ື້າ ເຂ ື້າ ແລະ 

ລະບາຍນ ື້າອອກໄດູ້ງ່າຍ 
 ຖ້າເປັນພຶື້ນທີິ່ນາແຊງ ຕ້ອງມີລະບ ບຊ ນລະປະທານທີິ່ສາ 

ມາດເປັິ່ງນ ື້າເຂ ື້າ ແລະ ອອກໄດູ້ສະດວກ 
 ກຽມພຶື້ນທີິ່ປັກດ າດ້ວຍການໄຖຮຸດ, ໄຖຄ ື້ນ ແລະ ປັບໜ້າ 

ດ ນໃຫູ້ຮາບ ພຽງສະເໝີກັນແລູ້ວຈ ື່ງລ ງມ ປັກດ າ 
 ບ ິ່ຄວນຂັງນ ື້າໄວູ້ໃນພຶື້ນທີິ່ປັກດ າ, ພຽງແຕ່ໃຫູ້ດ ນເປັນຂີື້ຕ ມແຫ ວເທ ິ່າ 

ນັື້ນ 
 ຄວນເຮັດຮ່ອງລະບາຍນ ື້າຕາມແຈນາ ຫ   ຜ່າກາງນາ ເພ ິ່ອສະດວກໃນ 

ການລະບາຍນ ື້າອອກ. 
ຊ. ການປກັດ າ 

 ຄວນປັກດ າດ້ວຍຕ ື້ນກ້າທີິ່ມີອາຍຸອ່ອນ, ເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ ແມ່ນຕ ື້ນກ້າ 
ທີິ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 7-14 ວັນ ທີິ່ກ້າມີ 2 ໃບ 

 ການເອ າຕ ື້ນກ້າອອກຈາກໜານກ້າ ຄວນໃຊູ້ຊວ້ານນ້ອຍ ຊວ້ານອອກ 
ເປັນແຜ່ນພ້ອມທັງດ ນ 

 ການເອ າຕ ື້ນກ້າອອກຈາກແຜ່ນ ເພ ິ່ອໄປປັກດ າຕ້ອງໄດູ້ລະມັດລະວັງບ ິ່ 
ໃຫູ້ຮາກຂອງຕ ື້ນກ້າຂາດ ແລະ ໃຫູ້ມີດ ນຕ ດມາພ້ອມ 

 ຄວນປັກດ າໃຫູ້ແລູ້ວພາຍໃນ 15-30 ນາທີ ນັບແຕ່ເວລາ 
ທີິ່ເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ກ້າອອກຈາກໜານ, ໃຫູ້ແລູ້ວໄວເທ ິ່າໃດຍ ິ່ງດີ 

 ປັກດ າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ (ຕ ື້ນດຽວ) ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 25x25 cm, 
30x30 cm, 40x40 cm ຫ   50x50 cm ເຊິື່ງຂຶື້ນກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງໂຄງສ້າງດ ນ, ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນ, 
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດ ນ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອ ິ່ນໆ 

 ປັກດ າແບບສຽບຕ ື້ນກ້າລ ງແລູ້ວ ໃຫູ້ລາກໄປທາງຂ້າງເປັນຮ ບໂຕ L 
ເພ ິ່ອຫ ີກເວັື້ນບ ິ່ໃຫູ້ຮາກກ້າດັນຂຶື້ນເທ ງ 

 ຄວນປັກດ າໃຫູ້ເປັນຮ ບຈະຕຸລັດ ຫ   ຮ ບສີິ່ຫ ິ່ຽມມ ນທ ນ (ສາມາດກ າ 
ນ ດໄດູ້ດ້ວຍການໃຊູ້ເຊ ອກຟາງຂອດເປັນຈຸດຕາມໄລຍະຫ່າງທີິ່ຕ້ອງການປັກດ າ 

 ມັດເຊ ອກຟາງໃສ່ໄມູ້ສອງສ ື້ນ ແລູ້ວດຶິ່ງເຊ ອກຟາງເຄັິ່ງໆ ໃນເວລາປັກ 
ດ າ, ຖ້າມີເນ ື້ອທີິ່ປັກດ າກວ້າງ ເຮ າອາດຈະເຮັດຄາດ ແລະ ປັບໄລຍະຫ່າງຂອງ ແຂູ້ວຄາດຕາມໄລຍະຫ່າງຂອງການ 
ປັກດ າໂດຍໃຊູ້ຄາດດັິ່ງກ່າວຄາດເປັນແຖວຕັດກັນ ແລູ້ວຈະໄດູ້ໄລຍະຫ່າງຂອງການປັກດ າເປັນຮ ບສີິ່ຫ ິ່ຽມມ ນທ ນ. 

7. ການຄວບຄມຸນ ື້າ (ການໃຫູ້ນ ື້າເປນັໄລຍະ) 
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 ການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ຕ້ອງການປະລ ມານນ ື້າໜ້ອຍໃນເນ ື້ອ ທີິ່ປັກດ າ 
ຫ ັກການສ າຄັນຄ ບ ິ່ຕ້ອງຂັງນ ື້າໄວູ້ໃນນາຕະຫ ອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຕ່ລະມ ື້ປັກ ດ າຈ ນຮອດມ ື້ເຂ ື້າແຕກກ  
ສ ງສຸດ. ຍ້ອນວ່າດ ນທີິ່ມີນ ື້າຂັງຕະຫ ອດເວລາຈະເຮັດໃຫູ້ອາກາດບ ິ່ສາມາດລ ງຮອດຮາກຕ  ື້ນເຂ ື້າໄດູ້ ເພາະວ່າຕ ື້ນເຂ ື້າ 
ຫາຍໃຈເອ າອາກາດຜ່ານຮາກຂອງມັນ ແລະ ອາ ກາດຈະໃຫູ້ພະລັງງານແກ່ຕ ື້ນເຂ ື້າ. 

 ການຄວບຄຸມນ ື້າ ແມ່ນປັດໃຈພຶື້ນຖານຂອງການປ ກເຂ ື້າ ໂດຍອີງຕາມສະພາບ 
ດ ນຟູ້າອາກາດ ແລະ ລະບ ບນ ື້າທີິ່ນ າໃຊູ້ເຂ ື້າໃນການປ ກເຂ ື້າດັິ່ງລາຍລະອຽດດັິ່ງລຸ່ມນີື້: 

 ຫ ັງຈາກປັກດ າ, ໃຫູ້ຂັງນ ື້າໄວູ້ 5 ວັນ ແລູ້ວໃຫູ້ລະບາຍນ ື້າອອກຈາກໄຮ່ນາ ແລູ້ວ 
ປະໃຫູ້ໄຮ່ນາແຫູ້ງ 3-4 ວັນ (ໃຫູ້ເບີິ່ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈ ງຂອງໄຮ່ນາ) ຫ ັງຈາກນັື້ນໃຫູ້ເອ ານ ັ້າເຂ ື້າ ແລູ້ວປະ 
ໄວູ້ 2-3 ວັນ ເຮັດແບບນີື້ຕະຫ ອດຈ ນຮອດມ ື້ເຂ ື້າມານ ຈຶິ່ງຮັກສານ ື້າໄວູ້ໃນໄຮ່ນາ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຈ ນຮອດເວ ລາເຂ ື້າສຸກເຫ  ອງດີ. ວ ທີນີື້ແມ່ນເປັນວ ທີທີິ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນ ຍ ມສ ງສຸດໃນ ສປປ. 
ລາວ 

ໝາຍເຫດ:  ເວລາເຂ ື້າຈ ິ່ຮວງໃຫູ້ເປັິ່ງນ ື້າເຂ ື້າ ແລະ ຂັງໄວູ້ໃນລະດັບ 2 cm ຫ   
ຫ າຍກວ່ານີື້ (ອີງຕາມຄວາມເໝາະສ ມ) ຈ ນກວ່າເມັດເຂ ື້າຕ ື່ງ ແລະ ສຸກດີ ຈຶິ່ງລະບາຍນ ື້າອອກ ແລະ ປະ 
ໃຫູ້ແຫູ້ງດີປະມານ 1-2 ອາທ ດ ຈຶິ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວເຂ ື້າໄດູ້.  

8. ການໃສຝຸ່ນ່ 
 ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫ   ຝຸ່ນບ ິ່ມແມ່ນການເພີິ່ມທາດອາຫານໃຫູ້ແກ່ຕ ື້ນເຂ ື້າ, ເປັນ 

ການປະຢັດຕ ື້ນທຶນ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮ າອີກດ້ວຍ. 
 ຫ ັງຈາກປັກດ າໄດູ້ 1-2 ອາທ ດ ຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຄອກອີກ ຍ້ອນວ່າໃນ ໄລຍະນີື້ເຂ ື້າ 

ກ າລັງແຕກຮາກ ແລະ ຕ້ອງການທາດອາຫານສ ງ 
 ອັດຕາການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫ   ຝຸ່ນບ ິ່ມແມ່ນ 5-10 T/ha ໂດຍອີງຕາມຄວາມອຸ 

ດ ມສ ມບ ນຂອງດ ນ 
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຂີື້ງົວໃຫູ້ໃສ່ 8-10 T/ha (ໃສ່ພາຍຫ ັງໄຖຮຸດແລູ້ວ) 
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຂີື້ໄກ່ໃຫູ້ໃສ່ 5-7 T/ha (ໃສ່ພາຍຫ ັງໄຖຮຸດແລູ້ວ) 
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຊີວະພາບໃຫູ້ໃສ່ 1 T/ha (ໃສ່ພາຍຫ ັງໄຖຮຸດແລູ້ວ) 
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຈຸລ ນຊີຍອດດອຍໃຫູ້ໃສ່ 350 kg/ha 

9. ການບ ວລະບດັຮກັສາ (ເສຍຫຍາ້ ແລະ ພວນດ ນ) 
 ຍ້ອນວ່າການປ ກເຂ ື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ຕ້ອງໄດູ້ເປັິ່ງນ ື້າເຂ ື້າ ແລະ ລະບາຍນ ື້າ 

ອອກເປັນປະຈ າ ເຊິື່ງເຮັດໃຫູ້ຫຍ້າເກີດຂຶື້ນໄດູ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ. ດັິ່ງນັື້ນ, ການຄວບຄຸມນ ື້າ ແລະ ເສຍຫຍ້າຕ້ອງໄດູ້ 
ປະຕ ບັດເປັນປະຈ າຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ເທ ິ່ອ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັື້ນ. 

 ວ ທີເສຍຫຍ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບຜ ນດີທີິ່ສຸດ ແມ່ນການນ າໃຊູ້ເຄ ິ່ອງຄາດຫຍ້າ 
ທີິ່ປະກອບມີ ໃບມີດເຫ ັກ ແລະ ແຮງງານຄ ນ ວ ທີນີື້ເປັນວ ທີທີິ່ງ່າຍ ເຊິື່ງແມ່ຍ ງກ ິ່ສາມາດເຮັດໄດູ້, 
ເມ ິ່ອເຮ າຍ ູ້ເຄ ິ່ອງຄາດຫຍ້າໃບ ມີດກ ຈະໝູນ. ການເສຍຫຍ້າດ້ວຍວ ທີນີື້ຍັງເປັນການພວນດ ນໄປພ້ອມໆກັນ ເຊິື່ງ
ມັນສາມາດເຮັດໃຫູ້ອາກາດລ ງ ໄປໃນດ ນ ແລະ ໃຫູ້ພະລັງງານແກ່ຕ ື້ນເຂ ື້າ ເຮັດ ໃຫູ້ຕ ື້ນເຂ ື້າຈະເລີນເຕີບໂຕໄດູ້ໄວ. 

 ວ ທີເສຍຫຍ້າດ້ວຍໝາກຈ ກ (ຈ ກ), ແວກ ຫ   ໃຊູ້ມ ຫ  ກເອ າ ແມ່ນວ  ທີທີິ່ບ ິ່ໄດູ້ 
ລ ງທຶນຫ າຍ ແຕ່ກ ສາມາດເສຍຫຍ້າໄດູ້ເຊັິ່ນກັນ, ແຕ່ຈະບ ິ່ສາມາດພວນດ ນໄດູ້ດີເທ ິ່າກັບ ວ ທີເສຍຫຍ້າດ້ວຍເຄ ິ່ອງ 
ຄາດຫຍ້າ. 

ໝາຍເຫດ: 
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 ຄັື້ງທີິ່ 1 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າຫ ັງຈາກປັກດ າໄດູ້ 7-10 ວັນ 
 ຄັື້ງທີິ່ 2 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າຫ ັງຈາກການເສຍຫຍ້າຄັື້ງທ າອ ດ 15 ວັນ 
 ຄັື້ງທີິ່ 3 ແລະ 4 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າກ່ອນເຂ ື້າອອກດອກ ເຖ ງແມ່ນວ່າ ໄຮ່ນາຈະບ ິ່ 

ມີຫຍ້າຫ າຍກ ິ່ຕາມ 
2.6.3 ການປ ກເຂ ື້າໄຮ ່

ການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ ໝາຍເຖ ງການປ ກເຂ ື້າຢ ບ່່ອນບ ິ່ມີນ ື້າຂັງ ຫ   ຖ້ວມບ ິ່ຕ້ອງການນ ື້າລ ິ່ລ້ຽງ
ແບບເຂ ື້ານາ  ພຽງແຕ່ອາໄສນ ື້າຝ ນລ ິ່ລ້ຽງຕະຫ ອດອາຍຸ ໂດຍມວີ ທີການປ ກ, ການບ ວລະບັດຮັກສາ ແລະ 
ສະພາບພ ື້ນທີິ່ຄ ກັນກັບພ ດທ ິ່ວໆໄປ  ເຊິື່ງສາມາດປ ກໄດູ້ພຽງແຕ່ລະດ ດຽວຄ  ລະດ ຝ ນ ປ ກໄດູ້ໃນດ ນຮາບ
ພຽງທີິ່ບ ິ່ມີນ ື້າຂັງ,  ດ ນໂນນ, ດ ນຄ້ອຍຊັນ ໂດຍສະເພາະຢ ໃ່ນປະເທດລາວເຮ າ ບ່ອນທີິ່ປ ກຫ າຍແມ່ນຢ ທ່າງ
ພາກເໜ ອ. 

 
 
1. ການກຽມດ ນ 

ເຂ ື້າໄຮ່ສາມາດປ ກໄດູ້ໃນດ ນທຸກປະເພດ ແຕ່ເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ ຄ ດ ນຜຸຜຸ່ຍໜຽວ 
ທີິ່ມີອ ນຊີວັດຖຸຢ ່ຫ າຍ,  ດ ນມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນພ ສ ມຄວນ.  ດັິ່ງນັື້ນ, ຈຶິ່ງຖ ວ່າດ ນທີິ່ຈະປ ກເຂ ື້າໄຮ່ໄດູ້ຜ ນ
ດີ ຄວນເປັນດ ນທີິ່ມີປ່າໄມູ້ປ ກຄຸມຢ ຫ່ າຍປີເຊັິ່ນ: ປ່າແກ່, ປ່າເລ ິ່າ ທີິ່ມີຊາກພ ດເນ ິ່າເປ ິ່ອຍທັບຖ ມກັນມາເປັນ
ເວລາຫ າຍປີ. 

 ການກຽມດ ນໃນພ ື້ນທີິ່ຄ້ອຍຊັນ ຈະເລີິ່ມຈາກການຖາງປ່າ ແລະ ຈ ດກ່ອນ ເຊິື່ງ
ຈະເລີິ່ມຖາງປ່າຕັື້ງແຕ່ເດ ອນມັງກອນຫາກຸມພາ, ພາຍຫ ັງທີິ່ຖາງສ າເລັດແລູ້ວ ຄວນຕາກແດດໄວູ້ປະມານ 3-4 ອາ
ທ ດແລູ້ວຈຶິ່ງຈ ດ.  ພາຍຫ ັງທີິ່ຈ ດແລູ້ວກ ອານາໄມພ ື້ນທີິ່ ແລະ ເສຍຫຍ້າ ລ ຖ້າຝ ນຕ ກລ ງມາຈຶິ່ງປ ກເຂ ື້າໃສ່. 

 ການກຽມດ ນໃນພ ື້ນທີິ່ຮາບພຽງ ເຊິື່ງຈະເລີິ່ມຖາງປ່າໃນເວລາດຽວກັນ ແຕ່ພາຍ
ຫ ັງທີິ່ຈ ດ ແລະ  ອານາໄມພ ື້ນທີິ່ສ າເລັດແລູ້ວ ມີບາງບ່ອນໃຊູ້ສັດ ຫ   ລ ດໄຖ ໄຖແບບດຽວກັນກັບການກຽມດ ນນາ 
ແຕ່ຈະໄຖຄາດໃນສະພາບດ ນແຫູ້ງ ຈາກນັື້ນເມ ິ່ອຝ ນຕ ກລ ງມາກ ລ ງມ ປ ກໄດູ້. 

2. ວ ທກີານປ ກເຂ ື້າໄຮ ່ 
ການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ທີິ່ນ ຍ ມກັນປ ກຫ າຍໃນປະເທດເຮ າແມ່ນມີຢ ່ 2 ວ ທີຄ : 
ກ. ວ ທກີານຫວາ່ນ:  ວ ທີນີື້ເໝາະສ າລັບພ ື້ນທີິ່ໄຮ່ທີິ່ຮາບພຽງ ແລະ ການກຽມ

ດ ນດ້ວຍການໄຖຄາດ ເມ ິ່ອກຽມດ ນແລູ້ວ ເມ ິ່ອດ ນມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພ  ກ ນ າເອ າແນວພັນເຂ ື້າໄປຫວ່ານໃຫູ້
ສະໝ ິ່າສະເໝີໃຫູ້ທ ິ່ວພ ື້ນທີິ່  ໂດຍໃຊູ້ເມັດພັນປະມານ 15-20 kg/rai ເຊິື່ງເປັນວ ທີທີິ່ບ ິ່ນ ຍ ມ ເພາະຫຍຸູ້ງ
ຍາກໃນການບ ວລະບັດຮັກສາ ແລະ ບ ິ່ມປີະສ ດທ ພາບສ ງ. 

ຂ.  ວ ທກີານປ ກຢອດເມດັ:  ເປັນວ ທີການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ ທີິ່ປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ິ່າໃນ
ທ ິ່ວປະເທດນ ຍ ມກັນຫ າຍ ເພາະສະດວກໃນການບ ວລະບັດຮກັສາ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜ ນດີ  ການປ ກແມ່ນໃຊູ້ລຸູ້ງ
ສັກເປັນຂຸມ ໂດຍໃຫູ້ມີໄລຍະຫ່າງ 30 cm ແລະ ເລ ກປະມານ 2-3  cm.  ຈາກນັື້ນກ ຢອດເມັດລ ງໄປໃນ
ຂຸມ  ຂຸມລະປະມານ 5-6 ເມັດ (ຖ້າຈ າເປັນໃຫູ້ໃຊູ້ດ ນຖ ມປາກຂຸມບາງໆເພ ິ່ອປູ້ອງກັນສັດຕ ພ ດ ແລະ ຮັກ
ສາຄວາມຊຸ່ມ,  ການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ແບບຢອດເມັດ ຈະໃຊູ້ແນວພັນປະມານ 5-6 kg/rai. 

3. ການບ ວລະບດັຮກັສາ 
ພາຍຫ ັງທີິ່ປ ກໄດູ້ປະມານ 20-25 ວັນ ຫາກວ່າມີວັດຊະພ ເກດີຂ ັ້ນ ກ ຄວນກ າຈັດ

ພ້ອມທັງພວນດ ນໃຫູ້ແກ່ຕ ື້ນເຂ ື້າໄປພ້ອມ,  ການກ າຈັດວັດຊະພ ດ ແລະ ການພວນດ ນຈະຊ່ວຍໃຫູ້ດ ນຜຸຜຸ່ຍ 
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ເຮັດໃຫູ້ຮາກຂອງເຂ ື້າແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດ.ີ  ເມ ິ່ອກ າຈັດວັດຊະພ ດຄັື້ງທີິ່ໜຶິ່ງສ າເລັດແລູ້ວ  
ຖ້າມີວັດຊະພ ດຂຶື້ນມາອີກຫ າຍ ຄວນກ າຈັດວັດຊະພ ດອີກຄັື້ງໃໝ່ຕາມປ ກກະຕ ແລູ້ວການປ ກເຂ ື້າໄຮ່ໃນລະ
ດ ການໜຶິ່ງ ຕ້ອງກ າຈັດວດັຊະພ ດຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ເທ ິ່ອແລະ ການກ າຈັດວັດຊະພ ດ 
ຍັງເປັນການປູ້ອງກັນສັດຕ ພ ດທີິ່ຈະມາທ າລາຍຜ ນຜະລ ດອີກດ້ວຍ.   

4. ຂ ື້ດີ ແລະ ຂ ື້ຈ າກດັໃນການປ ກເຂ ື້າໄຮ ່ 
ກ. ຂ ື້ດີ 

 ສາມາດປ ກໃນບ່ອນທີິ່ຮາບພຽງ, ເປັນໂນນ ແລະ ຄ້ອຍຊັນ 
 ຄຸນນະພາບຂອງເຂ ື້າສ ງ 
 ປ ກໃນລະບ ບການປ ກພ ດອ ິ່ນໆໄດູ້ 
 ສາມາດແກູ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນເຂ ື້າກ ນໄດູ້ 

ຂ. ຂ ື້ຈ າກັດ 
 ປ ກໄດູ້ສະເພາະລະດ ຝ ນ 
 ເປັນການທ າລາຍປ່າໄມູ້ 
 ອາຍຸເກັບກ່ຽວໄວ 
 ສະມັດຕະພາບຕ ິ່າເມ ິ່ອທຽບກັບເຂ ື້ານາ 

 

  
 
ຮບູທ ີ6  ລກັສະນະການເຮດັໄຮ ່ ຮບູທ ີ7  ລກັສະນະພ ັ້ນທີື່ຂອງການເຮດັໄຮ ່

 
2.6.4 ການປ ກເຂ ື້າໂດຍເຕກັນ ກການປກູຜາ່ນເສດພດື 

(Soil surface conservation vegetation) 
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ຮບູທ ີ8 ລກັສະນະເສດພດືທີື່ມປີະໂຫຍດ  ຮບູທ ີ9  ການປກູເຂ ັ້າຜາ່ນເສດພດື 
2.7 ພະຍາດ, ແມງໄມສ້ດັຕເູຂ ັ້າ 

2.7.1 ພະຍາດ 
ພະຍາດຂອງເຂ ື້າແມ່ນລັກສະນະຜ ດປ ກກະຕ ຂອງຕ ື້ນພ ດ  ເຊິື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫູ້ການ

ເຮັດໜ້າທີິ່ຂອງພ ດຜ ດໄປຈາກເດີມ ພະຍາດພ ດສາມາດຮ ູ້ໄດູ້ຍ້ອນລັກສະນະອາການ ທີິ່ມີການຕ ດພັນກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕ ື້ນພ ດຢ່າງເຫັນໄດູ້ຈະແຈູ້ງ, ມຫີ າຍສາເຫດ ອາດຈະມີຊະນ ດດຽວ ຫ   ຊະນ ດປະສ ມ
ເປັນຕ ວສາເຫດຂອງພະຍາດ   ຕ ວສາເຫດອາດມີຊີວ ດ (Biotic) ແລະ ບາງຄັື້ງກ ບ ິ່ມີຊີວ ດ (Abiotic) 
ຕ ວສາເຫດທີິ່ມີຊີວ ດເອີື້ນວ່າ ຕ ວເຊ ື້ອພະຍາດ (Pathogen) 

ເຊ ື້ອພະຍາດໄດູ້ແກ່: ເຊ ື້ອແບກທີເຣຍ (Bacteria), ເຊ ື້ອຣາ (Fungi) ແລະ ໄວຣັສ 
(Virus) ຄື: 

ກ. ເຊ ື້ອແບກທີເຣຍ (Bacteria) 
1) Stripe :  Pseudomonus setariae Fig 69 (pp 68) 
2) Foot  rot : Erwinia  Chrysanthemi  Fig 66  (pp 67) 
3) Leaf  staek : Xanthomonus  Campestris Fig 65  (pp 

64) 
4) Bacterial  leaf  blight : Xanthomonus  campestris Fig 

61 (PP 60) 
ຂ. ເຊ ື້ອຣາ (Fungi) 

1) Blast :Pyricularia  Oryzae, 
2) Sheath blight : Thanatephorus  Cucumeris 
3) False smut :  Uslilaginoidea 
4) Brown spot : Helminthosporium Oryzae 
5) Narrow brown leaf  spot :  Cercospora Oryzae 
6) stem rot : Helminthosporium sigmoideum 
7) Sheath rot : sarocladium  Oryzea 
8) Bakana : Gibberella Fujikuroi 
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9) (Pp 71- 90) 
ຄ. ໄວຣັສ (Virus) 

1) Gall dwarf : Green  leafhopper and  Zigzag  leafhop 
per Fig : 29-30 (pp 29) 

2) Grassy   Stunt : brown planthopper fig  27 (pp 26) 
3) Hoja Blanca : Brown planthopper fig  27 (pp 26) 
4) Orange leaf : Zigzag  leafhopper Fig : 30 (pp 98) 
5) tungro : Green  leafhopper and   Fig : 29 (pp 109) 
6) Yellow dwarf : Green  leafhopper and Fig : 29 (pp 

110) 
 
ຂີື້ກະເດ ອນຝອຍ (Nematode), ໄວຣັສ (Virus) ແລະ ໄມໂຄພລັສມາ 

(Mycoplasma like Organisms). ເຊ ື້ອພະຍາດດັິ່ງກ່າວທ າລາຍພ ດໃຫູ້ເກີດເປັນພະຍາດ ໂດຍສະ
ແດງລັກສະນະອາການອອກໃຫູ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈູ້ງ ບາງເທ ິ່ອໝ ດທັງຕ ື້ນ ຫ   ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຕ ື້ນພ ດ 
ເຊັິ່ນ: ໃບ, ລ າຕ ື້ນ, ກາບໃບ, ຮາກ, ຮວງ ຫ   ເມັດ. 

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດພ ດມີຢ ຫ່ າຍລັກສະນະດ້ວຍກນັຄ  
 ຕ ື້ນພ ດສະແດງອາການ: ຕ ື້ນຕ ິ່າ ຫ   ແຈູ້ 
 ປ່ຽນສີຄ  ສະແດງອາການເຫ  ອງ ຫ   ມີສີມ່ວງຈາງ 
 ເກີດເປັນຈຸດ, ເປັນຂີດ ແລະ ເປັນວ ງ ເຮັດໃຫູ້ເນ ື້ອເຍືື່ອຕາຍ 
 ເກີດອາການຫ່ຽວແຫູ້ງ ຍ້ອນລະບ ບການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງນ ື້າພາຍໃນຕ ື້ນພ ດຖ ກ

ຕັດຂາດ ຫ   ຜ ດປ ກກະຕ  
 ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຜ ດປ ກກະຕ  ຫ   ປ່ຽນຮ ບຮ່າງ ຕ ວຢ່າງ: ພະຍາດ ດອກກະ

ຖ ນເປັນຕ ື້ນ. 
1. ພະຍາດໄໝູ້ (Rice Blast): ເກີດຈາກເຊ ື້ອຣາ ເຊິື່ງມີຊ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ 

Pyricularia Oryzae  ເປນັພະຍາດທີິ່ທ າລາຍຮ້າຍແຮງຊະນ ດໜຶິ່ງຂອງເຂ ື້າ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພ ດເສຍຫາຍ
ເຖ ງ 50% ໃນເນ ື້ອທີິ່ໆມີການລະບາດຮ້າຍແຮງ. 

ກ. ລັກສະນະອາການ 
 ເຊ ື້ອຣາຈະສ້າງຈຸດ ຫ   ແຜຢ ຕ່າມໃບ, ຂ ື້ປູ້ອງ ແລະ ບາງ ສວ່ນຂອງ

ຮວງ ແລະ ເມັດ. ຈຸດຈະຍາວລ ງຕາມທາງຍາວຂອງໃບ ແລະ ຈະມີປາຍແຫ ມຢ ແ່ຕ່ລະສ ື້ນ. 
 ໃນກ ລະນີຖ ກທ າລາຍຮ້າຍແຮງຕ ື້ນເຂ ື້າຈະຕາຍ 
 ຂະໜາດ ແລະ ຮ ບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະແນວພນັຂ ື້ປູ້ອງ

ທີິ່ຖ ກທ າລາຍຈະກາຍເປັນສີດ າ ແລະ ຖ ກຫັກງ່າຍ ບາງສ່ວນຂອງຮວງກ ມີການທ າລາຍຄ ກັນ. 
 ເມ ິ່ອສ່ວນລຸ່ມຂອງຮວງຖ ກທ າລາຍ ຈະກາຍເປັນສີນ ື້າຕານ ແລະ ຄ 

ຮວງຈະຫັກ 
ຂ.   ວ ງຈອນພະຍາດ 

 ສະປ ຈະໄຫ ໄປຕາມນ ື້າຝ ນ ຫ   ນ ື້າໝອກ ແລະ ຈະປ ວໄປຕາມອາ
ກາດດ້ວຍລ ມໄປເຂ ື້າຕ ື້ນອ ິ່ນ. 
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 ສະປ ຈະປ ວໄປຕາມອາກາດເອີື້ນວ່າ: Canidia ຕ ກລ ງໃສ ່ໃບເຂ ື້າ 
 ສະປ ແຕກງອກແທງເຂ ື້າໄປ ໂດຍທາງຮ ລະບາຍນ ື້າ (Sto-mata)  
 ເຊ ື້ອຣາຈະເລີິ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ສ້າງຈຸດຂ ັ້ນທີິ່ໃບຫ ັງຈາກ 4-5 ວັນ 
 ຫ ັງຈາກນັື້ນເຊ ື້ອລາຈະສ້າງສະປ ໃໝ່ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

ຄ. ສາເຫດທີິ່ພາໃຫູ້ເກີດ 
 ໃສ່ຝຸ່ນໃນອັດຕາສ ງ ໂດຍສະເພາະເອມໂມນຽມຊັນເຟດ 
 ຟູ້າບ ດ, ມີຝ ນຕ ກ ແລະ ມີຝ ນຝອຍ. 
 ຄວາມຊຸ່ມສ າພັດ 90% ຫ   ສ ງກ່ວານັື້ນ ມນີ ື້າໝອກປ ກຄຸມໃນໄລ

ຍະເວລາຍາວນານ. 
 ສະປ ຂອງພະຍາດໄໝ້  ມີຢ ຕ່າມອາກາດຕະຫ ອດປີໃນເຂດຮ້ອນ 

(Tropical) ເຮັດໃຫູ້ພະຍາດຈະເລີນເຕີບໂຕຢ ຕ່ະຫ ອດ. 
ງ.   ວ ທີປູ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 

 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ: ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານປ ກ ເປັນວ ທີການທີິ່
ປະຕ ບັດໄດູ້ ແລະ ໃຫູ້ຜ ນດີກວ່າ. 

 ວ ທີການເຂດຕະກ າເຊັິ່ນ: ຕ ກກ້ານ ື້າ, ຫ ີກເວັື້ນການໃສຝຸ່່ນໄນໂຕຣ
ເຈນ ເກີນອັດຕາ. 

 ໃຊູ້ສານເຄມໃີນກ ລະນີລະບາດຮ້າຍແຮງ ເຊັິ່ນ: Hinosan ໃນອັດ
ຕາ 1 l/ha. 

2. ພະຍາດເຂ ື້າຜ ູ້ ຫ   ໂຄນເໜ ື່າ (BAKANA)  
ພະຍາດນີື້ມັກເກີດຈາກເຊ ື້ອຣາເຊິື່ງມຊີ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ Gibberilla Fujiguroi  

ການທ າລາຍຮ້າຍແຮງແມ່ນມີໜ້ອຍ ແຕ່ການເສຍຫາຍຂອງພ ດມີເຖ ງ 20% ໃນບ ລ ເວນທີິ່ມກີານລະບາດ. 
ກ. ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ຕ ື້ນເຂ ື້າທີິ່ຖ ກທ າລາຍອາດຈະຕາຍໃນໄລຍະເລີິ່ມແຕກກ  
 ຕ ື້ນເຂ ື້າທີິ່ຖ ກທ າລາຍໃນໄລຍະຫ ັງປັກດ າ  ຈະເຮັດໃຫູ້ເຂ ື້າ ມີ

ແຕ່ຮວງທີິ່ມີເມັດລີບ  
 ພະຍາດນີື້ຈະເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນເຂ ື້າສ ງຜ ດ ທ າມະດາຢ ໃ່ນຕາກ້າ ແລະ ນາ

ດ າ 
ຂ.   ວ ງຈອນພະຍາດ 

 ເຊ ື້ອພະຍາດມີຊີວ ດຢ ໄ່ດູ້ຈາກລະດ ນີື້ ໄປຫາລະດ ໜ້າຍ້ອນ
ເມັດພັນທີິ່ຕ ດເຊ ື້ອ 

 ເຊ ື້ອພະຍາດທ າລາຍຕ ື້ນກ້າທີິ່ຫາກ ແຕກງອກໃໝ່ 
 ເຊ ື້ອພະຍາດຈະເລີນຢ ໃ່ນພ ດ ແລະ ເຄ ິ່ອນໄຫວໄປຕາມລ າຕ ື້ນ 
 ສະປ ແມ່ນຜະລ ດອອກຈາກລ າຕ ື້ນທີິ່ເປັນພະຍາດ ຫ   ລ າຕ ື້ນແຫູ້ງ 
 ສະປ ຖ ກພັດພາໄປສ ຕ່ ື້ນອ ິ່ນ  ຍ້ອນລ ມ, ແມງໄມ້ ແລະ ນ ື້າ 
 ເມ ິ່ອພະຍາດທ າລາຍໄລຍະເຂ ື້າເປັນເມັດ ຈະຕ ດເຊ ື້ອພະຍາດ 
 ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງພະຍາດເຂ ື້າຜ ູ້ ຂ ັ້ນກັບເງ ິ່ອນໄຂອຸນຫະພ ມສ ງ 

ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕ ເຈນໃນອັດຕາສ ງ. 
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ຄ.  ການປູ້ອງກັນກ າຈັດ 
 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ 
 ການແຊເ່ມັດພັນໃນນ ື້າເກ ອກ່ອນ 
 ໃຊູ້ສານເຄມ ີປະສ ມຢາຂ້າເຊ ື້ອລາໃສເ່ມັດພັນ ກ່ອນນ າໄປປ ກ 

3. ພະຍາດຂອບໃບແຫງ້ (Bacterial leaf blight) 
 ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Xanthomonas campestris pv. Oryzae ອາການ

ເລີື່ມທ າອິດຈະມີຮອຍຊ ັ້າເປັນທາງຍາວສີເຫ ືອງ ຫ ື ຂາວ ທີື່ຂອບດ້ານໃດດ້ານໜ ື່ງ ຫ ື ທັງສອງ ດ້ານຂອງແຜ່ນ
ໃບ ຫ ື ເທິງແຜ່ນໃບທີື່ມີບາດແຜ ເຊິື່ງເກີດຕາມທ າມະຊາດຢູ່ກ່ອນແລ້ວ, ຫ ັງຈາກ ນັັ້ນບາດແຜກ ຂະຫຍາຍ
ເຕັມແຜ່ນໃບ ຕ ັ້ນທີື່ບ ື່ຕ້ານທານ ບາດແຜຂອງພະຍາດອາດແຜ່ຂະຫຍາຍ ໄປເຖິງສ່ວນລຸ່ມຂອງກາບໃບ. 

ເຊືັ້ອທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເຂ ັ້າໄປຢູ່ໃນທ ື່ນ ັ້າທ ື່ອາຫານ ຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າໃນໄລຍະທີື່
ປັກດ າ ເນືື່ອງຈາກການຫ  ກຕ ັ້ນກ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເກີດເປັນບາດແຜ ຫ ື ອາດເກີດຂ ັ້ນເທິງແຜນໃບເຂ ັ້າ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
 ນ າເມັດພັນຈຸ່ມນ ັ້າຮ້ອນ 52°C ປະມານ 10 ນາທ ີ ໃຊ້ແນວພັນຈຸ່ມນ ັ້າຢາ 

Agrimicin 0.025% ຫ ື Ceresan 0.5% 
4. ພະຍາດໃບຂດີສ່ອງແສງ (Leaf streak) 

ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria Xanthomonas campestris pv. Oryzae 
translucens/f.sp. Oryzaecola ຈະເຂ ັ້າທ າລາຍສະເພາະທີື່ແຜ່ນໃບເທ ື່ານັັ້ນ, ອາການຂອງ ພະຍາດ
ຈະເປັນທາງຍາວແຄບໆສ່ອງແສງລະຫວ່າງເສັັ້ນໃບ ແລະ ຂະໜານກັບຄວາມຍາວຂອງ ແຜ່ນໃບ, ຕ ື່ມາບາດ
ແຜ່ຈະກາຍເປັນສີເຫ ືອງ ແລະ ອາດຂະຫຍາຍຕິດຕ ື່ກັນ ເມືື່ອເປັນພະຍາດຫ າຍ ໃບຈະແຫ້ງເປັນສີນ ັ້າຕານ 
ໃນສະພາບທີື່ເໝາະການທ າລາຍຂອງ Bacteria ເຮັດໃຫ້ໃບເປັນສ ີເຫ ືອງສ ັ້ມ. 

ເຊືັ້ອ Bacteria ເຂ ັ້າສູ່ຕ ັ້ນເຂ ັ້າໂດຍທາງບາດແຜ່ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫ ື ໂດຍທາງຊ່ອງ
ເປດີທ າມະຊາດຂອງໃບກ້ອນມ ນຄ້າຍຄືຢາດນ ັ້າເທິງແຜ່ນໃບ ເຊິື່ງສ້າງຂ ັ້ນມາໂດຍ Bacteria ຈະຖືກ
ສະລ້າງໂດຍນ ັ້າຝ ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຊືັ້ອແຜ່ໄປສູ່ຕ ັ້ນອືື່ນ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
 ໃຊ້ຢາຂ້າພະຍາດສີດສະເພາະແມ່ນຂ້າເຊືັ້ອຣາ  

5. ພະຍາດເຫງ ັ້າເໜ ື່າ (Foot rot) 
ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria Erawinia chrysanthemi ອາການເລີື່ມຕ ັ້ນຈະ

ເຮັດໃຫ້ໃບເປັນສີເຫ ືອງ ແລະ ໜ ື່ເຂ ັ້າເປັນສີນ ັ້າຕານແກ່, ເຊືັ້ອພະຍາດຈະເຂ ັ້າທ າລາຍຄັັ້ງທ າ ອິດທີື່ໜ ື່ອ່ອນໆ 
ໂດຍເຮັດໃຫ້ກາບໃບເນ ື່າ ແລະ ປ່ຽນເປັນສີນ ັ້າຕານ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈະຂະຫຍາຍ ລ ງໄປທີື່ຂ ັ້ ແລະ ລ າຕ ັ້ນ 
ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນເຂ ັ້າເນ ື່າ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນ, ໃນທີື່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນເຂ ັ້າຫັກລ ັ້ມ ຫ ື ດ ງຂ ັ້ນມາໄດ້ງ່າຍ ພະຍາດນີັ້
ພ ບເຫັນຫ າຍໃນໄລຍະເຂ ັ້າແຕກກ ເຕັມທີື່ຈ ນຮອດອອກຮວງ (ຖ້າມີນ ັ້າຖ້ວມຈະຮ້າຍແຮງຫ າຍ). 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
 ທ າລາຍແນວພັນທີື່ເປັນພະຍາດຖິັ້ມປະສ ມຢາ Agrosan ຫ ື Ceresan 

ໃນອັດຕາ 2 g/kg ເຂ ັ້າ 
6. ພະຍາດໃບຂດີ (Stripe) 



25 

ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria pseudomonas setariae ອາການເລີື່ມທ າອິດ
ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງໃບທີື່ຢູ່ໃກ້ກາບໃບຕ ັ້ນກ້າ ມີຮອຍຊ ັ້າເປັນທາງຍາວສີຂຽວແກ່, ໃນສະ ພາບທີື່ມີຄວາມ
ຊຸ່ມສູງ ບາດແຜຂອງພະຍາດຈະຂະຫຍາຍຕ ວຕາມຄວາມຍາວໄປທີື່ກາບໃບ ແລະ ແຜນໃບ ແລ້ວປ່ຽນເປັນ
ສີນ ັ້າຕານ, ບາດແຜຍາວ 3-10 cm ແລະ ກວ້າງ 0.5-1 cm ແຕ່ບາງຄັັ້ງບາດແຜກ ຂະຫຍາຍຕິດຕ ື່ກັນ 
ກາຍ ເປັນບາດແຜໃຫຍ່, ຕ ັ້ນທີື່ຮ້າຍແຮງຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫ ື ຕາຍ. ຕ ັ້ນທີື່ຮ້າຍແຮງຄື ຕາໃບເນ ື່າ 
ພ ບໃນຕ ັ້ນທີື່ມີອາຍຸຫ າຍ, ໜ ື່ຂອງລູກເຂ ັ້າກ ຈະເປັນພະຍາດໄດ້ເຊັື່ນກັນ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
 ໃຊ້ຢາພວກສານທອງແດງເຊັື່ນ ceresan 2 g/kg ເຂ ັ້າປູກ 

7. ພະຍາດກາບໃບແຫງ້ (Sheath blight) 
  ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Rhizoctonia solani kuhn ເຊິື່ງມີຊືື່ໃໝ່ວ່າ 
(Thanatephorus cucumeeris [FR] Donk) ອາການເລີື່ມທ າອິດເປັນບາດແຜສີເທ າແຖບ ຂຽວ
ເທິງກາບໃບ ໃກ້ໆກັບລະດັບນ ັ້າໃນນາ, ບາດແຜມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ຍາວປະມານ 1-3 cm ບາດແຜ
ອາດຂະຫຍາຍມາຕ ື່ກັນໄດ້ໃນພາຍຫ ັງ, ຂອບຂອງແຜຈະເປັນສີຕ່າງກັນຕາມພ ັ້ນທີື່ທີື່ເກີດໃນສະພາບທີື່ມີ
ຄວາມຊຸ່ມສູງ ເໝາະສ າລັບພະຍາດແຜ່ນໃບທີື່ຕິດກັບລ າຕ ັ້ນ. ອາການຂອງພະຍາດ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນ
ໄລຍະທີື່ເຂ ັ້າຕັັ້ງທ້ອງອອກຮວງ ແລະ ໄລຍະເມັດເລີື່ມແກ່, ຖ້າຮ້າຍແຮງຈະມີເມັດລີບຫ າຍ ຫ ື ເມັດເຂ ັ້າບ ື່
ເຕັມ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປະສ ມຢາ ceresan ກັບເມັດພັນ 2.5 g/kg ເມັດພັນ ຫ ື  

ຊີລີເຊັນ 2 ບ່ວງແກງຕ ື່ນ ັ້າ 20 ລິດ 
8. ພະຍາດໃບກະຖນິ (False smut) 

  ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Ustilaginoideavirens (CK) TaK. ອາການຂອງ 
ພະຍາດຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ໃນໄລຍະເມັດເລີື່ມສຸກ, ເມັດຈະຖືກປ ກຄຸມດ້ວຍກຸ່ມສະປ ຂອງເຊືັ້ອຣາ ພາຍນອກ
ເປັນສີຂຽວ, ພາຍໃນເປັນສີແສດ. ຂະໜາດຂອງກຸ່ມສະປ ຍາວປະມານ 1 cm ແລະ ຍາວຫ າຍຂ ັ້ນໃນໄລຍະ
ທີື່ໃກ້ຈະເກັບກ່ຽວ (ປ ກກະຕມິີພຽງ 2 ຫ ື 3 ເມັດເທ ື່ານັັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ, ກຸ່ມຂອງສະປ ທີື່ປ ກຄຸມເມັດຢູ່ນັັ້ນ
ຈະບ ື່ປິວໄປກັບລ ມໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະມີຢາງໜຽວເກາະກັນໄວ້. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
 ຍັງບ ື່ທັນມີຢາຊະນິດໃດທີື່ສາມາດກ າຈັດພະຍາດນີັ້ໄດ້ເທືື່ອ 

9. ພະຍາດໃບຈດຸສີນ ັ້າຕານ (Brown spot) 
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Helminthosporium oryzae breda de haan ຊືື່ເກ ື່າ 

Cochliobolus miyabeanus Drech ex Dastur ອາການທີື່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ພ ບທີື່ໃບ ແລະ ເປືອກ
ຂອງເມັດ ເຊິື່ງເປັນຈຸດຮູບໄຂ່ກະຈາຍຢູ່ທ ື່ວໄປທີື່ໃບ ແລະ ຂະໜາດເທ ື່າກັບເມັດງາ, ເກືອບວ່າເທ ື່າໆກັນ 
ແລະ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ຈຸດທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃໝ່ໆຈະມີລັກສະນະມ ນ ຂະ ໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.05-0.1 
cm ເປັນສີນ ັ້າຕານແກ່, ຈຸດບາດແຜທີື່ໃຫຍ່ເຕັມທີື່ມີຂະໜາດ 0.1-0.2 cm ເປັນສີເທ າທີື່ກາງ ສ່ວນຂອບ
ເປັນສນີ ັ້າຕານ ແຕ່ໂດຍທ ື່ວໄປຈະເຫັນວ່າມີສີເຫ ືອງອ່ອນອ້ອມຮອບບາດແຜໄວ້. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ:  
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 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
 ໃຊ້ຢາ Ceresan ຫ ື Agrosan 2.5 g/kg ເຂ ັ້າປູກ 
 

10. ພະຍາດໃບຂດີສີນ ັ້າຕານ (Narrow brown spot) 
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ (Cercospora oryzae) Miyake, ຊືື່ເກ ື່າ 

Sphaerulina oryzina Hara ເຮັດໃຫ້ໃບເຂ ັ້າເກີດພະຍາດ ແລະ ມີອາການເປັນຂີດ ສີນ ັ້າຕານແຄບ 
ແລະ ສັັ້ນ, ຂະໜານກັບເສັັ້ນໃບ. ອາການຂອງພະຍາດນີັ້ອາດເກີດຂ ັ້ນທີື່ກາບໃບ ຂະໜາດຂອງແຜຍາວ
ປະມານ 2-10 mm ແລະ ກວ້າງ 1 mm. ພັນທີື່ຕ້ານທານຕ ື່ບາດແຜ ຈະເປັນສີນ ັ້າຕານ ແລະ ນ ັ້າຕານແກ,່ 
ສ່ວນແຜທີື່ບ ື່ຕ້ານທານເປັນສີນ ັ້າຕານອ່ອນກວ້າງກວ່າ ແລະ ທີື່ກາງຂອງແຜເປັນສີນ ັ້າຕານອ່ອນກວ່າອີກ. 
ໂດຍທ ື່ວໄປບາດແຜຈະເປັນຈຸດຂີດນ ັ້າຕານແກມແດງ ແລະ ທີື່ຂອບແຜເປັນສີຂີດ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ 

11. ພະຍາດລ າຕ ັ້ນເໜ ື່າ (Stem rot) 
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Helminthosporium sigmoideum ເຊິື່ງມີຊືື່ເກ ື່າວ່າ 

Leptosphaeria salvinii ຫ ື Magnaporthe salvinii ເຊືັ້ອຈະເຂ ັ້າທ າລາຍຕ ັ້ນເຂ ັ້າສ່ວນທີື່ຕິດກັບໜ້າ
ນ ັ້າໃນນາໂດຍເຂ ັ້າທາງບາດແຜທີື່ເກີດເທິງຕ ັ້ນເຂ ັ້າເລີື່ມທ າອິດຈະເປັນບາດແຜສີດ າ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ, 
ເທິງກາບໃບດ້ານນອກແລ້ວຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕ ວໃຫຍ່ຂ ັ້ນ ຜ ນທີື່ເກີດຂ ັ້ນເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນເຂ ັ້າບ່ອນທີື່ຖືກທ າລາຍ
ອ່ອນກວ່າ ປ ກກະຕິແລ້ວພ ບເປນັຕ ັ້ນເຂ ັ້າລ ັ້ມ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ 
 ຈູດຕ ເຟືອງພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວແລ້ວ 
 ເອ ານ ັ້າເຂ ັ້າແຊ່ຖິັ້ມໄວ້ເພືື່ອຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ 
 ສີດຢາ Ceresan 0.1% 20 g/ ນ ັ້າ 20 ລິດ 

2.7.2 ແມງໄມູ້  
ແມງໄມູ້ສັດຕ ເຂ ື້າແມ່ນສ ິ່ງທີິ່ມີຊີວ ດ ເຊິື່ງລ ບກວນທ າລາຍເຂ ື້າທີິ່ເຮ າປ ກ, ພາໃຫູ້ເກີດ

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກ ດເຊັິ່ນ: ເພູ້ຍໄຟ, ເພູ້ຍຈັກຈ່ັນສຂີຽວ, ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີນ ື້າຕານ, ດ້ວງກ , 
ແມງແຄງຍາວ, ບ ິ່ວ, ຕັກແຕນ, ບ ື້ງ ອ ິ່ນໆ. 

1. ເພູ້ຍໄຟ (Thrips) 
  ເພູ້ຍໄຟມີຊ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ: Baliothrips biformis  

ກ. ຮ ບຮ່າງ:   ໂຕແກ່ມີຮ ບຮ່າງນ້ອຍຫ າຍ ເຊິື່ງມລີັກສະນະລ າໂຕຍາວປະ
ມານ 1-2 mm ສ່ວນທ້ອງຈະແບ່ງອອກເປັນ 5-8 ປູ້ອງ ອາດຈະມີປີກ ຫ   ບ ິ່ມີປີກ, ຖ້າມປີີກກ ຈະມີເບ ື້ອງ
ລະ 2 ປີກ ເຊິື່ງຈະມີລັກສະນະເປັນກ້ານຍາວໆ ມີຂ ນກະຈາຍອອກມາຫ່າງໆກັນຄ້າຍຄືຂ ນໄກ່  ວາງໄຂ່ເທ ິ່ອ
ລະໜ່ວຍ ກະຈາຍຢ ່ຕາມຮອຍແຕກຂອງແຜ່ນໃບເຂ ື້າທີິ່ເກີດຈາກການທ າລາຍຂອງອະໄວຍະວະ. ສ າລັບ
ການວາງໄຂ່ຂອງເພູ້ຍໄຟ ໂຕແມ່ເຊີິ່ງມີລັກສະນະຜ ວລຽບຍາວປະມານ 0.1 mm ໄຂ່ທີິ່ອອກມາໃໝ່ໆຈະ
ໃສ ແລູ້ວຄ່ອຍໆກາຍເປັນສີເຫ  ອງ ກ່ອນຈະຟັກອອກມາເປັນໂຕ. ໂຕອ່ອນຂອງເພູ້ຍໄຟທີິ່ຟັກອອກມາໃໝ່ໆ
ຈະຢຸດຢ ໄ່ລຍະໜຶິ່ງແລູ້ວຈຶິ່ງໄປເກາະກ ນຢ ຕ່າມຜ ວໃບອ່ອນ ເຊິື່ງຍັງບ ິ່ທັນພ ື້ນອອກມາຈາກຕ ື້ນເຂ ື້າ ແລະ ຍັງ



27 

ມ້ວນຢ ໃ່ນລ າຕ ື້ນ ໂດຍຢ ໃ່ກູ້ໆກັບຂອບໃບ ແລະ ສ່ວນຢ ລຸ່່ມ (ພ ື້ນ) ຂອງກາບໃບຕະຫ ອດເຖ ງຮວງອ່ອນທີິ່
ຍັງບ ິ່ທັນພ ື້ນອອກຈາກລ າຕ ື້ນ. 

ຂ. ໄລຍະ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ:  ເພູ້ຍໄຟມັກລະບາດແຕ່ໄລຍະເປັນ
ກ້າຫາອອກຮວງ ລະບາດຫ າຍໃນໄລຍະທີິ່ຝ ນບ ິ່ຕ ກ, ອາກາດຮ້ອນ ຫ   ໃນນາທີິ່ຂາດນ ື້າ. ເພູ້ຍໄຟມັກທ າລາຍ
ເຂ ື້າໂດຍເກາະດ ດກ ນນ ື້າລ້ຽງຈາກໃບເຂ ື້າ ເຮັດໃຫູ້ເປັນບາດແຜກາຍເປັນຮອຍສີເຫ  ອງແກມແດງ, ເຮັດໃຫູ້ໃບ
ມ້ວນກ ດເຂ ື້າຫາກັນ ບາງຄັື້ງເພູ້ຍກ ເກາະກ ນ ດອກເຂ ື້າ ເຮັດໃຫູ້ເມັດລີບ. 

ຄ.   ການປູ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ:  ຮັກສານ ື້າໃຫູ້ມີຢ ໃ່ນຕາກ້າ ແລະ ນ ື້າບ ິ່ໃຫູ້
ຂາດ ເພ ິ່ອປູ້ອງກັນການລະບາດຂອງເພູ້ຍໄຟ  ຖ້າເພູ້ຍໄຟລະບາດໃນຕາກ້າ ໃຫູ້ເອ າຫຍ້າ ຫ   ເຟ ອງດ ບຈ ດໃຫູ້
ມຄີວັນເພ ິ່ອໄລ່ແມ່ເພູ້ຍ ທາງທີິ່ດີໃຫູ້ໃສ່ມາດພ້ອມ, ສີດດ້ວຍຢາເຊວ ນ 85% ໃນອັດຕາ 1-2 kg/ha ຫ   
ໃຊູ້ຢາ 1-2 ບ່ວງປະສ ມນ ື້າ 20 ລ ດສີດ (ກ ລະນີເພູ້ຍໄຟລະບາດແຮງ). 

2.  ເພູ້ຍຈກັຈັິ່ນສຂີຽວ (Green Leafhopper):   
 ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວ ມຊີ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ  Neptoetixspp 

ກ.   ຮ ບຮ່າງລັກສະນະ : ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວມີນ າກັນຫ າຍຊະນ ດ ຊະນ ດທີິ່ສ າ
ຄັນພ ບເຫັນທ ິ່ວໄປ ແລະ ເປັນໂຕນ າເຊ ື້ອໄວຣັສ  ເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນເຂ ື້າເກີດພະຍາດຕ ື້ນຕ ື່າ  ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວໂຕ
ແກ່ມີຄວາມຍາວ 3-5 mm  ມີສີຂຽວສ ດມີຮອຍສີດ າກາງປີກ ແລະ ປາຍປີກ. ວາງໄຂ່ໃສໃ່ນກ້ານໃບ ຫ   
ກາບໃບເຂ ື້າ  ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍການລອກຄາບ 5 ເທ ິ່ອ ໃນການລອກຄາບນັື້ນມສີີແຕກຕ່າງກັນ. 

ຂ.  ລັກສະນະການທ າລາຍ:  ມກັພ ບເຫັນໃນຊ່ວງຝ ນຕ ກລ ນທ າລາຍ ເຂ ື້າ
ທາງກ ງ ແລະ ທາງອ້ອມ,  ໂດຍທາງອ້ອມ ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວຈະເປັນໂຕແຜເ່ຊ ື້ອພະຍາດໃບສີສ ື້ມ ຈາກຕ ື້ນ
ເຂ ື້າທີິ່ເປັນພະຍາດໄປສ ່ຕ ື້ນທີິ່ບ ິ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ໂດຍທາງກ ງ ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວຈະດ ດກ ນນ ື້າລ້ຽງຈາກ
ຕ ື້ນເຂ ື້າຈ ນເຂ ື້າຫ່ຽວແຫູ້ງຕາຍ. 

ຄ. ການປູ້ອງກັນກ າຈັດ: 
 ໃຊູ້ພັນຕ້ານທານ 
 ປ ກພ ດໝ ນວຽນເພ ິ່ອທ າລາຍເຊ ື້ອພະຍາດ 
 ໃຕູ້ຕະກຽງລ ື້ໃຫູ້ໂຕແກ່ມາຫ ີື້ນໄຟ ແລູ້ວຈັບທ າລາຍ 
 ໃຊູ້ຢາຂ້າແມງໄມູ້ເຊວ ນ 85%, ປະມານ 3 ບ່ວງແກງ ປະສ ມນ ື້າ 

20 ລ ດສີດໃຫູ້ທ ິ່ວ. 
 ໃຊູ້ຢາປະເພດດ ດຊ ມນ ື້າເຊັິ່ນ: ອາໂຊດຣ ນ 20% ຫ   56% ໃນຈ າ

ນວນ 1-2 ບ່ວງແກງຕ ິ່ນ ື້າ 20 ລ ດສີດ ແລູ້ວແຕ່ລະຊະນ ດຄວາມເຂັື້ມຂຸູ້ນຂອງຢາ. 
 ຖ້າລະບາດໃນໄລຍະເຂ ື້າໃກູ້ຈະກ່ຽວ ໃຫູ້ທ າການເກັບກຽ່ວ ໄວເທ ິ່າ

ທີິ່ຈະໄວໄດູ້. 
3. ເພູ້ຍໄຟຈກັຈັິ່ນສນີ ື້າຕານ (Brown Plan hopper) 

ກ.   ຮ ບຮ່າງລັກສະນະ: ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນຈ າພວກນີື້ນ າເຊ ື້ອພະຍາດໄວຣັສ 
(Virus) ຈາກຕ ື້ນໜຶິ່ງໄປອີກຕ ື້ນໜຶິ່ງ ເພູ້ຍເຂ ື້າມາໃນນາເຂ ື້າໃນໄລຍະທ າອ ດແມ່ນໂຕແກ່ທີິ່ມປີີກແລູ້ວ ຈະ
ວາງໄຂ່ໃສ່ໃນກາບໃບເຂ ື້າຕ ດຮຽງກັນຄ້າຍຄ ຫວກີ້ວຍ ໄຂ່ຈະຟັກອອກເປັນຕ ວອ່ອນໆ 7-9 ວັນ  ໂຕອ່ອນ
ຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນໂຕແກ່  ໂດຍການລອກຄາບ 5 ເທ ິ່ອ ໃຊູ້ເວລາ 13-15 ວັນ. ໂຕອ່ອນລອກຄາບໄລຍະ
ທີ 1 ຈະເປັນສີຂາວ ແລູ້ວຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີນ ື້າຕານ ໂຕແກ່ຈະມີທັງຊະນ ດປີກສັື້ນ ແລະ ປີກຍາວເພູ້ຍຈັກ
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ຈັິ່ນສີນ ື້າຕານລະບາດ ໃນໄລຍະເຂ ື້າຫ ັງຈາກປັກດ າຫາໄລຍະກຽມຈະເກັບກຽ່ວ  ໃນປະເທດເຮ າແມ່ນໄລຍະ
ອອກຮວງຫາກ່ອນການເກັບກຽ່ວ. 

ຂ.  ລັກສະນະການທ າລາຍ: ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສນີ ື້າຕານ  ຫ ັງຈາກເບາະ ເປັນໂຕ
ອ່ອນຈະດ ດກ ນນ ື້າລ້ຽງຈາກຕ ື້ນເຂ ື້າ ເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນເຂ ື້າຫ່ຽວແຫູ້ງຕາຍ ຫ   ເປັນພະຍາດຂຽວເຕູ້ຍ, ພະຍາດໃບ
ບ ດບ້ຽວ, ພະຍາດຕ ື້ນເຕູ້ຍ ແລູ້ວຫ່ຽວແຫູ້ງ. 

ຄ.   ການປູ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 
 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ 
 ປ ກພ ດໝ ນວຽນ ເພ ິ່ອທ າລາຍເຊ ື້ອພະຍາດ 
 ໃຊູ້ຢາຂ້າແມງໄມູ້ ເຊວ ນ 85%  2-3 ບ່ວງແກງປະສ ມນ ື້າ 20 ລ ດ

ສີດໃຫູ້ທ ິ່ວ 
 ໃຫູ້ໃຊູ້ຢາປະເພດດ ດຊ ມເຊັິ່ນ: ອາໂຊດຣ ນ 20% ຫ   56% ໃນຈ າ

ນວນ 1-2ບ່ວງແກງ/ ນ ື້າ 20 ລ ດສີດ ແລູ້ວແຕ່ລະຊະນ ດຄວາມເຂັື້ມຂຸູ້ນຂອງຢາ. 
ຖ້າລະບາດໃນໄລຍະເຂ ື້າໃກູ້ຈະເກັບກ່ຽວໃຫູ້ເກັບກ່ຽວໄວ 

4. ດວ້ງກ  
 ດ້ວງກ  (Stem borers) ດ້ວງກ ທ າລາຍຕ ື້ນເຂ ື້າມ ີ6 ຊະນ ດຄ : 
 ດ້ວງກ ສີລາຍແຊກ 
 ດ້ວງກ ຫ ວດ າແຖບລາຍສີມ່ວງ 
 ດ້ວງກ ສີເຫ  ອງ 
 ດ້ວງກ ສີຂາວ 
 ດ້ວງກ ສີຂາວອາເມລ ກາໃຕູ້ ບ ິ່ມີໃນລາວ 
 ດ້ວງກ ສີບ ວ 

5. ບ ັ້ງຮ າໃບ 
ບ ັ້ງຮ າໃບມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Cnaphalocrocis medinalis ຕ ວບ ັ້ງກັດກິນ

ຜິວໃບເປັນທາງສີຂາວແລ້ວແຫ້ງເປັນສີນ ັ້າຕານ ຖ້າຖືກທ າລາຍຫ າຍ ຈະເຫັນຕ ັ້ນເຂ ັ້າຖືກໄຟລວກບາດແຜທີື່
ຖືກກັດກິນ ອາດເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ເຊືັ້ອ Bacteria ຂອງພະຍາດໃບຂີດສີນ ັ້າຕານ ເຂ ັ້າທ າລາຍໃບເຂ ັ້າໄດ້ອີກ. 
ຕ ວແກ່ວາງໄຂ່ເທິງໃບເຂ ັ້າໃກ້ໆກ້ານໃບ, ຕ ວບ ັ້ງກັດກິນເທິງຜິວໃບ ເມືື່ອບ ັ້ງມີອາຍຸຫ າຍຂ ັ້ນ ບ ັ້ງຈະຊັກໄຍໃຫ້
ແຜ່ນໃບມ້ວນເຂ ັ້າຫາກັນ ແລ້ວເຂ ັ້າເປັນດັກແດ້ໃນຮ່ອມຂອງໃບ. 

ໄລຍະລະບາດ: ມັກຈະລະບາດໄລຍະເຂ ັ້າແຕກກ ຫາເຂ ັ້າອອກຮວງ 
ການທ າລາຍ: ທ າລາຍເຂ ັ້າໂດຍການກັດກິນຜິວໃບເປັນທາງສີຂາວແລ້ວຮ າໃບເຂ ັ້າ

ຫາກັນຫຸ້ມຫ ື່ຕ ວຂອງມັນຢູ່ທາງໃນ. 
ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ໝັື່ນກວດກາໄລຍະເຂ ັ້າກ າລັງແຕກກ  ຖ້າພ ບການທ າລາຍ 

ໃຫ້ສີດຢາໄດອາຊີນອນ 14% ຫວ່ານໃນອັດຕາ 8-15 kg/ha, ໃຊ້ອາໂຊດຣິນ 60% ຊະນິດນ ັ້າສີດໃນ
ອັດຕາ 1-2 ບ່ວງແກງຕ ື່ນ ັ້າ 20 ລິດ. 

 
 

6. ບ ັ້ງຫ ື່ລ າຕ ວ (Caseworm) 
ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Nymphula depunctalis ເຊິື່ງທ າລາຍໃບເຂ ັ້າກ່ອນຈະ

ເຖິງໄລຍະແຕກກ ເຕັມທີື່. ຕ ວແກ່ມີຄວາມຍາວ 6 mm, ເວລາທີື່ເກາະເທິງໃບເຂ ັ້າ ປີກຈະວາງອອກ 15 
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mm, ຕ ື່ວແກ່ເປັນແມງກະບີັ້ກາງຄືນມັກອອກຫາຫ ິັ້ນໄຟ, ວາງໄຂ່ໃສ່ກ້ອງໃບເຂ ັ້າ, ບ ັ້ງທີື່ຝັກອອກໃໝ່ໆຈະ
ກັດກິນໃບເຂ ັ້າແລ້ວມ້ວນຫຸ້ມຕ ວໄວ້, ແຜ່ນໃບທີ່ື່ຖືກບ ັ້ງກັດມີລັກສະ ນະຄ້າຍຄືຖືກຕັດດ້ວຍມີດ. ຕະຫ ອດ
ວ ງຈອນຊີວິດ 35 ວັນ 

ລັກສະນະການທ າລາຍ: ຈະກດັກິນຜິວໃບດ້ານລຸ່ມຈ ນເຫ ືອແຕ່ຜິວໃບດ້ານລຸ່ມທີື່
ສ່ອງແສງ ໂດຍກັດກິນເປັນທາງຍາວຂະໜານກັບຄວາມຍາວຂອງແຜນໃບ ຮອຍທີື່ຖືກກັດກິນຈະຂາດເປັນ
ໄລຍະຄືກັບຂັັ້ນໄດ, ໃນທ ື່ງນາທີື່ຕ ັ້ນເຂ ັ້າຖືກທ າລາຍຮ້າຍແຮງຈະເຫັນປາຍໃບເຂ ັ້າເປັນສີຂາວ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຄືກັບບ ັ້ງຮ າໃບ 
7. ແມງແຄງຍາວ (rice bug) 

ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ leptocorisa oratorius  ຕ ວແກ່ມີລ າຕ ວຍາວ
ສີນ ັ້າຕານມີຂາ ແລະ ໜວດຍາວ ວາງໄຂ່ຮຽງກັນເປັນແຖວເທິງໃບເຂ ັ້າ ແລະ ຮວງທັງຕ ວອ່ອນ-ແກ່ ເຊິື່ງຈະ
ມີກິື່ນເໝັນ 

ການລະບາດ: ໄລຍະເຂ ັ້າອອກຮວງກ າລັງເປັນນ ັ້ານ ມ. 
ການທ າລາຍ: 
 ດູດກິນນ ັ້ານ ມໃນເມັດເຂ ັ້າທັງຕ ວແກ່-ອ່ອນ 
 ໃຊ້ປາກແທງເຂ ັ້າໄປຮອຍທີື່ເປືອກຫຸ້ມເມັດເຂ ັ້າ ດູດກິນນ ັ້ານ ມເມັດເຂ ັ້າ 
 ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂ ັ້າລີບ 
 ຖ້າແມ່ນໄລຍະແປ້ງເມັດເຂ ັ້າເລີື່ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນະພາບເມັດບ ື່ດີ 
ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຫ ັງເຂ ັ້າອອກຮວງແລ້ວ ຄວນສີດເຊວິນ 85% ໃນອັດຕາ 2 

ບ່ວງແກງ/ນ ັ້າ 20 ລິດ 
8. ບ ັ້ງກດັຄ ຮວງ (Armyworm) 

ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Mythimna separata ມັກຢູ່ຮວ່ມກັນເປັນຈ ານວນ
ຫ າຍ ແລະ ອອກມາກັດກິນໃບເຂ ັ້າພ້ອມໆກັນ, ຫ ັງກັດກິນໃບເຂ ັ້າໝ ດແລ້ວ ກ ໄປກັດກິນໃບຫຍ້າຕ ື່, ບ ັ້ງກັດ
ຄ ຮວງ ແມ່ນຈະກັດກິນແຜ່ນໃບ, ລ າຕ ັ້ນ ແລະ ຄ ຮວງ ເຮັດໃຫ້ຮວງເຂ ັ້າລ ື່ນລ ງດິນ. 

 ການລະບາດ: ມັກລະບາດໄລຍະເຂ ັ້າສຸກໄດ້ 50% ໃກ້ຈະກຽ່ວ, ອາກາດ
ອ ບເອ ັ້າ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດສູງ 70-80% 

 ການທ າລາຍ: ກັດຄ ຮວງ ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂ ັ້າຕ ກລ ງດິນ 
 ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຍາດກຽ່ວຖ້າມ່ີບ ັ້ງລະບາດ, ຄວນສັງເກດພ ັ້ນທີື່ນາ

ບ່ອນທີື່ຖືກນ ັ້າຖ້ວມ ເມືື່ອເຫັນຜິດປ ກກະຕິໃຫ້ສີດຢາດ້ວຍຢາເຊວິນ 85% 2 ບ່ວງແກງ/ນ ັ້າ 20 ລິດ 
9. ບ ັ້ງຝງູຕາກາ້ (Cutworm) 

ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Spodoptera litura ພ ບເຫັນຫ າຍໃນນາທີື່ແຫ້ງ ແລ້ງ 
ເນືື່ອງຈາກມັນຕ້ອງການດິນທີື່ແຫ້ງ. ສ າລັບການດ າລ ງຊີວິດແມ່ນຄ ບວ ງຈອນ ນາທີື່ມີນ ັ້າຂັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກບ ັ້ງຝູງ ທີື່ມາຈາກຕ ັ້ນຫຍ້າໃນບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. 

 
ການທ າລາຍ:  
 ບ ັ້ງທີື່ມີອາຍຸໜ້ອຍຈະກັດກິນໃບກ້າເທ ື່ານັັ້ນ 
 ບ ັ້ງແກ່ຈະກັດກິນທຸກສ່ວນຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ (ໂຄນຕ ັ້ນ) 
ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຄືກັບບ ັ້ງຝູງຄ ຮວງ 
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10. ມ ດ (Ants) 
ມີຊືື່ວິທະຍາສາດ Solenopsis geminata ກັດກິນເມັດເຂ ັ້າທີື່ປູກແບບຫວ່ານ 

ໃນຂະນະທີື່ເຂ ັ້າກ າລັງງອກເປັນຕ ັ້ນກ້າ ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນເຂ ັ້າຂ ັ້ນບ ື່ສະໝ ື່າສະເໝີ 
ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: 
 ກ່ອນຫວ່ານເຂ ັ້າຄວນປະສ ມດ້ວຍຢາມາລາໄທອອນ (ຊະນິດຝຸ່ນ) 75% 

ໃນອັດຕາ 1 kg/ເຂ ັ້າ 30kg ຫ ື ເຊວິນ 85% 100g/20kg ເຂ ັ້າ 
 
2.8 ການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 

2.8.1 ການເກບັກຽ່ວ  
1. ລກັສະນະຂອງເຂ ື້າທີິ່ເໝາະສ ມຕ ິ່ການເກບັກຽ່ວ  

ເມ ິ່ອສັງເກດເຫັນວ່າ ຮວງເຂ ື້າສຸກເຫ  ອງຈ ນໝ ດຄ  ເຫ  ອງທາງກ ກຮວງ (ຄ ຮວງ) 
5-6 ເມັດ ທີິ່ຍັງມີສີຂຽວປ ນເຫ  ອງຢ ,່  ສ່ວນຢ ທ່າງກ ກຮວງຫາປາຍຮວງໃຫູ້ມສີີເຫ  ອງ, ວ ທີການທ ດສອບ
ແມ່ນໃຫູ້ເກັບເອ າເມັດເຂ ື້າທີິ່ຢ ່ຄ ຮວງທີິ່ມີສີຂຽວປ ນເຫ  ອງ ມາແກະເປ ອກອອກ ນ າເອ າເມັດເຂ ື້າສານມາກັດ 
ເບ ິ່ງ  ຖ້າເມັດເຂ ື້າສານຂາດເປັນ 2 ທ່ອນກ ສະແດງວ່າ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ ແຕ່ຖ້າກັດເບ ິ່ງເມັດເຂ ື້າສານ
ຍັງມີນ ື້ານ ມຢ  ່ ແມ່ນໃຫູ້ລ ຖ້າຈ ນກວ່າເມັດເຂ ື້າສານສາມາດຫັກອອກເປັນ 2 ທ່ອນ ແລ້ວຈຶິ່ງທ າການເກັບ
ກ່ຽວໄດູ້ ຫ   ຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ພາຍຫ ັງທີິ່ດອກເຂ ື້າບານປະມານ 30 ວັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາໃນ
ເນ ື້ອທີິ່ຫ າຍໆ ການເກັບກ່ຽວໃຫູ້ສ າເລັດນັື້ນຈະຕ້ອງໃຊູ້ເວລາຫ າຍ ທັງນີື້ກ ເພ ິ່ອບ ິ່ໃຫູ້ເຂ ື້າແກ່ເກີນໄປ  ຈະເຮັດ
ໃຫູ້ເກີດຜ ນເສຍຫາຍໄດູ້. ໃນກ ລະນີນາຍັງມນີ ື້າຂັງຢ ນ່ັື້ນ ໃຫູ້ລະບາຍນ ື້າອອກຈາກໄຮ່ນາ ກອ່ນການເກັບກ່ຽ
ວປະມານ 10 ວັນ ເພ ິ່ອໃຫູ້ສະດວກໃນການເກັບກຽ່ວ. 

ອປຸະກອນທີິ່ໃຊູ້ໃນການເກບັກຽ່ວເຂ ື້າ: ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ໃຊູ້ໃນການເກັບກ່ຽວເຂ ື້າມີ
ຫ າຍຊະນ ດ  ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ນ ຍ ມໃຊູ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນຄ : 

ກ. ກ່ຽວ: ເປັນເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ຊາວນານ ຍ ມໃຊູ້ກັນຫ າຍມີ 2 ຊະນ ດຄ : ກ່ຽວວ ງກ້
ວາງ ແລະ ກ່ຽວວ ງແຄບ (ກ່ຽວວ ງກ້ວາງສ່ວນໃຫຍຈ່ະເປັນແຂູ້ວ) 

ຂ. ຕັນ:   ເປັນເຄ ິ່ອງມືທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂ ື້າໄດູ້ເທ ິ່ອລະຮວງ ເຮັດວຽກໄດູ້ຊ້າຫ າຍ 
ເໝາະສ າລັບການເກັບກ່ຽວເຂ ື້າທີິ່ສຸກບ ິ່ພ້ອມກັນ ເຊິື່ງຈະໄດູ້ເກັບກ່ຽວ 2-3 ຄັື້ງ ເຊິື່ງນ ຍ ມກັນຫ າຍໃນປະ
ເທດອ ດສະລາມ. 

ຄ. ເຄ ິ່ອງຈັກກ ນ:   ເປັນເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ເຮັດວຽກໄດູ້ໃນປະລ ມານຫ າຍ ເໝາະສ າ
ລັບພ ື້ນທີິ່ໆກ້ວາງຂວາງ  ນ ຍ ມກັນໃຊູ້ຫ າຍໃນປະເທດທີິ່ຈະເລີນ  ເຊິື່ງມທັີງຊະນ ດທີິ່ເກັບກ່ຽວ, ຟາດ, ທ າ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ອ ບເມັດໃຫູ້ແຫູ້ງໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ໃນວ ງຈ າກັດ. 

 
ວ ທກີານເກບັກຽ່ວ 
ການເກັບກ່ຽວເຂ ື້າດ້ວຍມ ສາມາດເຮັດດ້ວຍ 2 ວ ທີຄ : 

 ກ. ກ່ຽວເປັນກ າແລູ້ວມັດ: ສ່ວນຫ າຍແລູ້ວຈະໃຊູ້ໃນພ ື້ນທີິ່ໆນ ື້າຂັງ  ບ ິ່ສາ
ມາດລະບາຍນ ື້າອອກໃຫູ້ແຫູ້ງໄດູ້ ໂດຍການກ່ຽວເຂ ື້າໃຫູ້ເຕັມກ າມ  ແລູ້ວໃຊູ້ເຟ ອງເຂ ື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ ຫ   ຕັດຕ 
ເຟ ອງມາມັດ ແລູ້ວຈຶິ່ງວາງໄວູ້ເທິງຕ ເຟ ອງທີິ່ໄດູ້ກ່ຽວໄວູ້ນັື້ນເພ ິ່ອຕາກແດດໃຫູ້ແຫູ້ງ. 
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  ຂ. ກ່ຽວວາງຢາຍເປັນກອງ:   ເປັນການກ່ຽວເຂ ື້າແລູ້ວວາງເຂ ື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ
ໄວູ້ເທ ງຕ ເຟ ອງ ຫ   ຈະວາງເປັນຈຸດໆ ຫ   ຈະວາງເປັນແຖວກ ໄດູ້ຈ ນກວ່າຈະກ່ຽວສ າເລັດ ຫ   ເຂ ື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ
ແຫູ້ງດີແລູ້ວຈຶິ່ງໃຊູ້ຕອກ ຫ   ເຟ ອງມັດເປັນມັດກ່ອນຈະເກັບເຂ ື້າມາກອງໄວູ້. 

 ການຕາກ:  ເນ ິ່ອງຈາກເວລາເກັບກ່ຽວເຂ ື້າ ເຂ ື້າຍັງມຄີວາມຊຸ່ມສ ງ ຈ ິ່ງຄວນຕາກ
ແດດໄວູ້ກ່ອນ,  ການຕາກນັື້ນຖ້າແດດສະໝ ື່າສະເໝີດີ ຄວນຕາກພຽງແຕ່ 2-3 ແດດ ກ ພ  ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງທ າ
ການມັດ (ຖ້າກ່ຽວຢາຍ) ແລະ ຂ ນຍ້າຍໄປບ່ອນທີິ່ຈະຟາດ, ຖ້າຕາກເຂ ື້າດ ນເກີນໄປ ຄຸນນະພາບຂອງເມັດ
ຈະເສ ິ່ອມກ ເປັນໄດູ້, ປ ກກະຕ ຄວາມຊຸ່ມມາດຕະຖານທີິ່ເໝາະສ ມແກ່ການເກັບຮກັສາແມ່ນ 13-14%. 

2.  ຜ ນເສຍຈາກການເກບັກຽ່ວຊາ້ ຫ   ໄວເກນີໄປ  
ກ. ການເກັບກ່ຽວໄວເກີນໄປ:  ການເກັບກ່ຽວໄວເກີນໄປຈະເຮດັໃຫູ້ເກີດຜ ນ

ເສຍດັິ່ງນີື້: 
 ເປເີຊັນເມັດເຂ ື້າລີບຫ າຍ ເພາະເມັດເຂ ື້າຍັງບ ິ່ທັນຈະເລີນເຕີບໂຕ

ເຕັມທີິ່ 
 ເມັດເຂ ື້າທີິ່ໄດູ້ມານັື້ນມີທ້ອງໄຂ່ຫ າຍ ເພາະເມັດຕາຍ 
 ຄຸນນະພາບໃນການສີຕ ິ່າ, ມຄີວາມຊຸ່ມສ ງ, ເມ ິ່ອນ າໄປສີເມັດເຂ ື້າ

ສານຈະຫັກເສຍຫາຍຫ າຍ 
 ເມ ິ່ອເມັດແຫູ້ງມີນ ື້າໜັກໜ້ອຍ ເມັດທີິ່ໃຫູ້ຜ ນຜະລ ດຫຼຸດລ ງ 
 ໃຊູ້ເປັນແນວພັນບ ິ່ໄດູ້ ເພາະວ່າເປເີຊັນຄວາມງອກຕ ິ່າ 
 ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຟາດ ເພາະເຂ ື້າສຸກບ ິ່ເຕັມທີິ່ເຂ ື້າຈະຫຍາບ 

ຂ. ການເກັບກ່ຽວຊ້າເກີນໄປ: ຈະເຮັດໃຫູ້ມຜີ ນເສຍດັິ່ງນີື້: 
 ຮວງເຂ ື້າແຫູ້ງຫ າຍ ເຮັດໃຫູ້ຄ ຮວງຫັກຈະຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກັບ

ກ່ຽວ 
 ສັດຕ ພ ດຕ່າງໆມີໂອກາດທ າລາຍໄດູ້ຫ າຍ 
 ຄຸນນະພາບໃນການສີຕ ິ່າ ເພາະເຂ ື້າແຫູ້ງຫ າຍເກີນໄປ ເມ ິ່ອນ າໄປສີ

ເມັດເຂ ື້າສານມີເປີເຊັນຫັກຫ າຍ 
 ຖ້າມຝີ ນຕ ກຈະເຮັດໃຫູ້ເສຍຫາຍຫ າຍຂ ັ້ນ 

3. ການສ ນເສຍຜ ນຜະລ ດຂອງເຂ ື້າ 
ການສ ນເສຍເຂ ື້ານອກຈາກການເກັບກ່ຽວໄວ ຫ   ຊ້າໄປແລູ້ວຍັງມຂີະບວນການ

ອ ິ່ນໆຂອງການຜະລ ດເຂ ື້າທີິ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດການສ ນເສຍຜ ນຜະລ ດອີກເຊັິ່ນ:  ການເກັບກຽ່ວ, ການຟາດ, ການ
ຂ ນຍ້າຍ, ການຕາກ ແລະ ການເກັບຮັກສາ.  ຂະບວນການຜະລ ດເຂ ື້າມຫີ າຍຂັື້ນຕອນ ຖ້າຫາກຜ ູ້ປະຕ ບດັ
ງານຕ ວຈ ງຫາກບ ິ່ລະມັດລະວັງຈະເກີດການສ ນເສຍ. ຈາກການສຶກສາພ ບວ່າ  ການສ ນເສຍຜ ນຜະລ ດຈາກ
ຂະບວນການຜະລ ດເຂ ື້າແລູ້ວ  ຜ ນຜະລ ດຫຼຸດລ ງເຖ ງ 20% ຂອງຜ ນຜະລ ດລວມ 

Harrs ແລະ Lindblas (1979) ໄດູ້ແບ່ງຂັື້ນຕອນການສ ນເສຍຜ ນຜະລ ດ
ອອກເປັນ 3 ຂັື້ນຕອນຄ : 

1) ການສ ນເສຍກ່ອນການເກັບກ່ຽວ (Pre-harvest losses): ເລີື້ມຕັື້ງ
ແຕ່ການປ ກເຂ ື້າຈ ນເຖ ງກ່ອນເກັບກ່ຽວ ຈະມພີະຍາດ, ແມງໄມູ້ສັດຕ ພ ດ ແລະ ວັດຊະພ ດລ ບກວນ. 

2) ການສ ນເສຍໃນຊ່ວງເກັບກ່ຽວ (Harvesting losses): ເລີື້ມຕັື້ງແຕ່ໄລຍະ
ເລີື້ມເກັບກ່ຽວ ຈ ນເຖ ງເກັບກ່ຽວສ າເລັດ. 
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3) ການສ ນເສຍຫ ັງການເກັບກ່ຽວ (Postharvest losses): ເລີື່ມຕັື້ງແຕ່
ສີື້ນສຸດການເກັບກ່ຽວຈ ນເຖ ງມ ຂອງຜ ູ້ບ ລ ໂພກ. 

ຈາກການປະເມີນຜ ນການສ ນເສຍເຂ ື້າຫ ັງການເກັບກ່ຽວໂດຍ Pingle (1968) 
ໃນປະເທດຟີລີປ ນ ພ ບວ່າໃນລານຟາດເຂ ື້າຈະສ ນເສຍເມັດເຂ ື້າໄປ 2.5% ການຂ ນສ ິ່ງ 0.5%  ການແປຮ ບ 
2.0%.   Wimberly (1982) ລາຍງານວ່າ ປະເທດແຖບອາຊີໃຕູ້ ເຊິື່ງນ ຍ ມກັນຕາກເຂ ື້າເປັນມັດກ່ອນການ
ຟາດ  ຊືື່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກີດການສ ນເສຍເນ ິ່ອງຈາກເມັດລ ິ່ນ ຫ  ເມັດເຂ ື້າຕ ກລ ງນ ື້າ, ນ ກ ແລະ ໜ ກ ນ, ການຂ ນ
ຍ້າຍຈາກໄຮ່ນາໄປຫາລານຟາດລວມເປັນ 21%. 

 
ຕາຕະລາງທີ 2     ການສ ນເສຍຂອງເຂ ື້າເນ ິ່ອງມາຈາກກ ດຈະກ າຕາ່ງໆໃນການເກບັກຽ່ວ 
 
ຂະບວນການ ການສ ນເສຍໂດຍປະມານ % 
ເກັບກ່ຽວ (Harvesting) 
ຂ ນຍ້າຍ (Transporting) 
ຟາດ (Threshing) 
ຕາກ (Drying) 

1 - 2 
2 - 8 
2 - 6 
1 - 21 

 
2.8.2 ການຟາດເຂ ື້າ 

1. ການກຽມລານຟາດ  
ລານຟາດເຂ ື້າຕ້ອງກຽມກ່ອນທີິ່ຈະຂ ນເຂ ື້າມາກອງ ອາດຈະເຮັດຢ ກ່າງນາ ຫ   ເຮັດຢ ່

ຂ້າງເບ ື້ອງໃດໜຶິ່ງກ ໄດູ້ແລູ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສ ມ  ແຕ່ຕ້ອງເລ ອກເອ າບ່ອນທີິ່ສ ງ ເພ ິ່ອປູ້ອງກັນນ ື້າຈະຖ້ວມ, 
ເມ ິ່ອເລ ອກໄດູ້ສະຖານທີິ່ແລູ້ວກ ທ າການອານາໄມ ແລະ ປັບໜ້າດ ນໃຫູ້ພຽງສະເໝີ ແລະ ຕ າໜ້າດ ນໃຫູ້
ແໜູ້ນ ຈາກນັື້ນກ ໃຊູ້ຂີື້ຄວາຍສ ດໆ ປະສ ມກັບນ ື້າທ່າເທ ງໜ້າລານໃຫູ້ທ ິ່ວ ຕາກແດດໄວູ້ປະມານ  1-2 ວັນ 
ກ ສາມາດໃຊູ້ເຮັດລານຟາດເຂ ື້າແບບຊ ິ່ວຄາວໄດູ້. 

2.  ວ ທກີານຟາດ  
ການຟາດເຂ ື້າເປັນວ ທີການ ທີິ່ເຮັດໃຫູ້ເມັດເຂ ື້າລ ິ່ນອອກຈາກຮວງ ເຊິື່ງສາມາດ

ເຮັດໄດູ້ຫ າຍວ ທີຄ : 
1) ໃຊູ້ແຮງຄ ນ:    ວ ທີນີື້ແມ່ນເຮັດໄດູ້ 2 ແບບຄ :  

  - ໃຊູ້ຕີນຢຽບ (Leg threshing): ເໝາະສ ມສ າລັບເຂ ື້າຈ ານວນ
ໜ້ອຍ ແຕ່ມີແຮງງານຫ າຍ ໂດຍໃຊູ້ຜ້າປັດ ຫ   ພາຊະນະອ ິ່ນປ ແລູ້ວເອ າເມັດເຂ ື້າ (ຟ່ອນເຂ ື້າ) ມາວາງໃສ່ 
ແລູ້ວໃຊູ້ຕີນຢຽບປິັ້ນໄປປິັ້ນມາຈ ນກ່ວາເມັດເຂ ື້າລ ິ່ນອອກໝ ດ. 

  - ຟາດດ້ວຍມ  (Hand threshing): ເປັນວ ທີທີິ່ນ ຍ ມໃຊູ້ ໂດຍ
ທ ິ່ວໄປໂດຍໃຊູ້ໄມູ້ 2 ອັນ ໂດຍເອ າເຊ ອກມັດໄວູ້ໃຫູ້ປາຍໄມູ້ອັນໜຶິ່ງຍາວອອກໄປປະມານ 15-20 cm 
ແລູ້ວໜີບມັດເຂ ື້າ (ຟອນເຂ ື້າ) ໃຫູ້ແໜູ້ນຈາກນັື້ນກ ນ າໄປຕີ ຫ   ຟາດເທ ງໜ້າແປູ້ນ ຫ   ພ ື້ນລານເມັດເຂ ື້າກ ຈະ
ລ ິ່ນຈາກຮວງ. 

2) ການຟາດດ້ວຍແຮງສັດ (Animal threshing): ແມ່ນນ ຍ ມກັນໃຊູ້ທ ິ່ວ
ໄປ ໃນສະໄໝກ່ອນທີິ່ມີການຜະລ ດເຂ ື້າ  ໂດຍນ າເອ າມັດເຂ ື້າມາວາງລຽນເທ ງລານຟາດໃຫູ້ເປັນວ ງອ້ອມ
ຮອບເສ າກາງໃນລານເຂ ື້າ  ຈາກນັື້ນກ ເອ າຄວາຍມາມັດໃສໃ່ຫູ້ຄວາຍເດ ນຢຽບ ອ້ອມຮອບໂດຍໃຊູ້ເວລາປະ
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ມານ 30 ນາທີ ແລູ້ວທ າການຟ ື້ນຟ່ອນເຂ ື້າ ທີິ່ຢ ດ່້ານລຸ່ມຂ ັ້ນເທ ງ ໂດຍໃຊູ້ໄມູ້ງ່າມ.  ສ່ວນເຟ ອງທີິ່ເມັດເຂ ື້າ
ລ ິ່ນບ ິ່ທັນໝ ດກ ກອງໃຫູ້ຄວາຍຢຽບຕ ິ່ໄປອີກ ໂດຍເຮັດແບບນີື້ຕະຫ ອດໄປປະມານ 3-4 ເທ ິ່ອ ເມັດເຂ ື້າກ ຈະ
ລ ິ່ນອອກໝ ດ. 

3) ການຟາດດ້ວຍເຄ ິ່ອງຈັກ (Rice thresher): ໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ມີຜ ູ້ຜະລ ດ
ອອກແບບເຄ ິ່ອງຟາດເຂ ື້າຊະນ ດຕ່າງໆຂ ັ້ນມາຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຊິື່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເໝາະສ າ
ລັບຊາວນາທີິ່ມີການຜະລ ດເຂ ື້າຫ າຍ ແຕຈ່ະເປັນການລ ງທຶນສ ງ  ດັິ່ງນັື້ນຈຶິ່ງບ ິ່ຄ່ອຍໃຊູ້ຫ າຍ. 

3.  ການທ າຄວາມສະອາດເມັດ 
ເຂ ື້າທີິ່ໄດູ້ຈາກການຟາດ ດ້ວຍວ ທີການຕ່າງໆນັື້ນ ນອກຈາກການໃຊູ້ເຄ ິ່ອງຈັກ

ຟາດແລູ້ວນັື້ນ ຈະມີສ ິ່ງເຈ ອປ ນຫ າຍຢ່າງເຊັິ່ນ: ເສດເຟ ອງ, ຝຸ່ນລະອອງ ຫ   ອ ິ່ນໆຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ສະນັື້ນກ່ອນ
ການເກັບຮັກສາຈ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັກສາຄວາມສະອາດກ່ອນ ເຊິື່ງມີວ ທີການດັິ່ງນີື້: 

1) ການວີ: ໂດຍໃຊູ້ພາຊະນະທີິ່ເໝາະສ ມຕັກເຂ ື້າ ແລູ້ວສະຂ ັ້ນເທ ງອາກາດ 
ແລູ້ວໃຊູ້ວີ ຫ   ຈະອາໄສລ ມພັດເພ ິ່ອໃຫູ້ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເສດເຟ ອງ ຫ   ສ ິ່ງເຈ ອປ ນຕ່າງໆອອກໄປ  ເມັດເຂ ື້າ
ທີິ່ດີກ ສາມາດເກັບມ້ຽນໄດູ້. 

2) ການຝັດ (Winnowing): ເໝາະສ ມສ າລັບກ ລະນີທີິ່ມີເຂ ື້າຈ ານວນ
ໜ້ອຍໂດຍໃຊູ້ກະດ ື້ງຝັດ 

3) ການໃຊູ້ເຄ ິ່ອງສີຝັດ (Winnowing machine):  ເປັນເຄ ິ່ອງມ ຜ່ອນ
ແຮງຢ່າງໜຶິ່ງ ອາດຈະໃຊູ້ແຮງຄ ນໝູນເຄ ິ່ອງຈັກກ ໄດູ້  ໂດຍໃຊູ້ໃບພັດທີິ່ມີລ ມເປ ິ່າ ຫ   ພັດເອ າສ ິ່ງເຈ ອປ ນ
ອອກໄປ  ເປັນວ ທີທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບສ ງໄດູ້ເມັດເຂ ື້າທີິ່ສະອາດດີ. 

2.8.3 ການເກບັຮກັສາເຂ ື້າ 
1. ການກຽມສາງເຂ ື້າ 

ສາງເຂ ື້າຕ້ອງຕັື້ງຢ ບ່່ອນທີິ່ບ ິ່ຕ ິ່າເກີນໄປ ຕັື້ງຢ ບ່່ອນທີິ່ສະດວກຕ ິ່ການຂ ນສ ິ່ງ ຄວນມີ
ຫ ງັຄາ, ຝາ, ພ ື້ນ ແລະ ແພດານອັດຢ່າງດີ ແຕ່ຕ້ອງມີຊ່ອງລະບາຍອາກາດເພ ິ່ອໃຫູ້ອາກາດລ່ວງໄດູ້ດີ, ມີຕາ
ໜ່າງກັນນ ກ ແລະ ໜ , ພ ື້ນຄວນຢ ສ່ ງຈາກໜ້າດ ນປະມານ 1 m,  ກ່ອນຈະນ າເອ າເຂ ື້າໄປໄວູ້ໃນເລ ື້າສາງ
ຄວນທ າຄວາມສະອາດ ກ າຈັດແມງໄມູ້ສັດຕ ເຂ ື້າ, ພ ື້ນ ແລະ ຝາ ຖ້າມີເມັດພ ດທີິ່ຄ້າງຢ ່ເກ ິ່າຄວນເອ າອອກໃຫູ້
ໝ ດ,  ເພ ິ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າບ ິ່ມີແມງໄມູ້ສັດຕ ພ ດເຫ  ອຢ ່ ຄວນສີດຢາຂ້າແມງໄມູ້ຊະນ ດທີິ່ລະລາຍນ ື້າໃສອ່ີກ
ເຊັິ່ນ: ມາລາໄທອອນ 2-2.5% ປະສ ມນ ື້າ 5 ລ ດສີດໃນເນ ື້ອທີິ່ 100 m2.  ເມັດເຂ ື້າທີິ່ຈະເກັບໄວູ້ເຮັດ
ແນວພັນ  ຄວນບັນຈຸໃສ່ເປ າ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງນ າເປ າເຂ ື້າໄປຕັື້ງຮຽງກັນໄວູ້ໃນສາງໃຫູ້ເປັນລະບຽບ. 

ການສ ນເສຍເນ ິ່ອງຈາກການເກັບຮັກສາມສີາເຫດດັິ່ງນີື້: 
 ເລ ື້າສາງບ ິ່ຖ ກແບບ ຫ   ບ ິ່ຖ ກຕາມລັກສະນະໃນການເກັບຮັກສາ 
 ເລ ື້າສາງບ ິ່ປອດໄພຈາກສັດຕ ພ ດ. 
 ຄວາມສະອາດຂອງເຂ ື້າບ ິ່ໄດູ້ມາດຕະຖານ ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວເມັດເຂ ື້າທີິ່

ເກັບໄວູ້ນັື້ນຄວາມຊຸ່ມຍັງບ ິ່ທັນໄດູ້ມາດຖານຕາມກ ານ ດ. 
2. ວ ທກີານເກບັຮກັສາ 

ຫ ັງຈາກຟາດສ າເລັດແລູ້ວ ກ່ອນຈະເກັບເຂ ື້າໄວູ້ໃນສາງຄວນຈະຕາກໃຫູ້ແຫູ້ງດີ
ເສຍກ່ອນ  ເພ ິ່ອໃຫູ້ເມັດເຂ ື້າມີຄຸນນະພາບດີ  ເກັບຮັກສາໄວູ້ໄດູ້ດ ນນານ  ຄວາມຊຸ່ມຂອງ ເມັດເຂ ື້າທີິ່ເໝາະສ ມ
ແກ່ການເກັບໄວູ້ນັື້ນບ ິ່ຄວນເກີນ 14% (ຄວາມຊຸ່ມມາດຕະຖານແມ່ນ 13-14%) ທັງນີື້ກ ເພ ິ່ອເມັດເຂ ື້າສານທີິ່ໄດູ້
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ຈາກການສີນັື້ນເຫ  ື້ອມດີ  ມີເປີເຊັນຫັກໜ້ອຍ.  ເມັດທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕ ິ່າເກີນໄປອັນເນ ິ່ອງມາຈາກຕາກແດດຫ າຍ
ເກີນໄປ  ເມ ິ່ອນ າໄປສີຈະໄດູ້ເມັດເຂ ື້າສານແຕກຫັກຫ າຍ. 

ການສ ນເສຍເຂ ື້າເນ ິ່ອງມາຈາກການຕາກນັື້ນມີຄ : 
 ຕາກເທ ງລານຊມີັງທີິ່ຮ້ອນຫ າຍ ແລະ ບ ິ່ໄດູ້ປີື້ນ ຈະພາໃຫູ້ເມັດເຂ ື້າຫ້າວ

ໂພດ ເມ ິ່ອສີຈະຫັກງ່າຍ. 
 ສ ນເສຍເປີເຊັນຄວາມງອກ ແລະ ຄຸນນະພາບອັນເນ ິ່ອງມາຈາກຄວາມຊຸ່ມ

ໜ້ອຍເກີນໄປ 
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ບ ດທ ີ3 
ການປ ກສາລ ີ

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງສາລີ 
2. ອະທິບາຍລັກສະນະພ ກສາດຂອງສາລີ 
3. ອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສ ມແກ່ການປ ກສາລ ີ
4. ບອກຊະນ ດຂອງສາລີ 
5. ອະທິບາຍເຕັກນິກການປ ກສາລີ 
6. ບອກວິທີການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາສາລ ີ

 
ເນ ື້ອໃນ 
 
3.1 ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສາລ ີ

ສາລີເປັນພ ດທີິ່ໃຊູ້ເປັນອາຫານຄ ນ ແລະ ສັດ ເຊິື່ງລວມທັງການນ າໃຊູ້ເປັນວັດຖຸດ ບປູ້ອນເຂ ື້າໂຮງ 
ງານອດຸສາຫະກ າ ເພາະຢ ່ທຸກສ່ວນຂອງຕ ື້ນສາລີລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າໃນການນ າມາໃຊູ້ປະໂຫຍດເຊັິ່ນ: ເມັດ, 
ເມັດສາລີພ ບວ່າ ບັນຈຸທາດແປູ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີື້ນ (Protein) ສາລີ ສາມາດນ າມາໃຊູ້ເປັນປະໂຫຍດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

3.1.1 ໃຊູ້ເປນັອາຫານຄ ນ 
ສາລີສາມາດກ ນໄດູ້ໃນເວລາທີິ່ຝັກຍັງອ່ອນໂດຍການປ ື້ງ, ຕ ື້ມ, ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ຫ   

ຈ ານ າເອ າເມັດແກ່ມາບ ດເປັນແປູ້ງ ແລູ້ວນ າໄປຕ ື້ມເປັນອາຫານ, ແປຮ ບເປັນເຂ ື້າໜ ມ. ຢ ່ຫ າຍປະເທດຍັງໃຊູ້ 
ສາລີເປັນອາຫານຫ ັກເຊັິ່ນ: ປະເທດເມັກຊ ກໂກ, ອີຕາລີ, ປ໋ອກຕຸຍການ, ອາຝ ກິາ, ອ ນເດຍ, ອ ນໂດເນເຊຍ 
ແລະ ຟີລ ບປ ນ ເປັນຕ ື້ນ. 

3.1.2 ໃຊູ້ເປນັອາຫານສັດ 
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊູ້ເມັດສາລີເປັນອາຫານສັດ ເພາະເມັດສາລີປະກອບດ້ວຍ ທາດແປູ້ງ 

ແລະ ມີທາດອາຫານຫ າຍຢ່າງທີິ່ມີຄຸນຄ່າສ ງ, ລາຄາຖ ກ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຈຶິ່ງມັກໃຊູ້ເປັນອາ ຫານສັດ ໃຫູ້ກ ນເລີຍ ຫ   
ໃຫູ້ໃນຮ ບອາຫານສ າເລັດຮ ບ. ນອກນີື້ແລູ້ວ ໃບ ແລະ ລ າຕ ື້ນຂອງ ສາລີຍັງສາມາດໃຊູ້ເປັນອາຫານຈ າພວກ 
ສັດຄ້ຽວເອ ື້ອງໄດູ້. 

3.1.3 ໃຊູ້ໃນອດຸສາຫະກ າ 
ສາລີສາມາດນ າໄປໃຊູ້ໃນອຸດສາຫະກ າໄດູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ ິ່ອແປຮ ບເປັນຜະ ລ ດຕະ 

ພັນອ ິ່ນໆເຊັິ່ນ: ແປູ້ງ, ນ ື້າມັນ, ນ ື້າສ ື້ມ, ເຫ  ື້າ, ເບຍ, ປ າສຕ ກ ແລະ ອ ິ່ນໆຫ າຍຢ່າງ. 
 

ຕາຕະລາງທີ 3  ອ ງປະກອບທາງເຄມໃີນເມດັສາລ ີ
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ສວ່ນຕາ່ງໆຂອງເມັດ ທາດແປູ້ງ ທາດຊີື້ນ ໄຂມນັ ນ ື້າຕານ ແຮທ່າດ 
ໝ ດທັງເມັດ 73.5 9 4.3 1.9 1.5 
Endosperm 87.6 7 0.83 0.62 0.33 
ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດ 8 18.3 33.5 10.5 10.6 
ເຍ ິ່ອຫຸູ້ມເມັດ 7 4.3 1.4 - 0.9 

 
3.2 ລກັສະນະພ ກສາດຂອງສາລ ີ

3.2.1 ຮາກ (Roots) 
ສາລີມີລະບ ບຮາກຝອຍ, ຮາກຂອງສາລີຈະເລີນອອກມາຈາກຈາວອ່ອນ ເອີື້ນວ່າ: ຮາກ 

ທ າອ ດ (Primary root) ເປັນຮາກທີິ່ພັດທະນາມາຈາກຈາວອ່ອນ ແລະ ຕ ິ່ມາຈະມີ ຮາກແໜງແຕກອອກ 
ມາເອີື້ນວ່າ: Secondary root ເຊິື່ງຈະເປັນຮາກຖາວອນ, ຮາກທ າອ ດຈະສ ນຫາຍໄປເມ ິ່ອຕ ື້ນສາລີມີອາຍ ຸ
ປະມານ 7-10 ວັນ ຫ ັງຈາກງອກ. ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວຍັງມີຮາກທີິ່ 
ແຕກອອກມາຈາກຂ ື້ທີິ່ຢ ່ເທ ງໜ້າດ ນເອີື້ນວ່າ ຮາກອາກາດ. 

3.2.2 ລ າຕ ື້ນ (Stem) 
ລ າຕ ື້ນປະກອບດ້ວຍຂ ື້ ແລະ ປູ້ອງ, ບ ລ ເວນຂ ື້ມີເນ ື້ອເຍ ິ່ອຈະເລີນໄປເປັນຮາກ, ມີຕາ 

ແລະ ຮວຍກາບໃບ. ລ າຕ ື້ນສາລີມີລັກສະນະມ ນກ ມ ທາງດາ້ນນອກມີລັກສະນະແຂງ, ທາງໃນປະກອບມ ີ
ກຸ່ມຈຸລັງ ແລະ ບັນດາທ ິ່ນ ື້າ, ທ ິ່ອາຫານ. ເມ ິ່ອລ າຕ ື້ນແກ່ ຫ   ແຫູ້ງຈະມີລັກສະ ນະເປັນຟອງ. 

3.2.3 ໃບ (Leaf) 
ໃບຂອງສາລີປະກອບດ້ວຍກາບໃບ ແລະ ແຜ່ນໃບ, ກາບໃບຈະຫຸູ້ມຫ ິ່ເອ າລ າຕ ື້ນ, 

ແຜ່ນໃບຈະມີເສັື້ນກາງໃບ (Midrib) ທີິ່ຍາວໄປຕາມແຜ່ນໃບ, ແຜ່ນໃບດ້ານເທ ງຈະ ມີຂ ນ 
ເພ ິ່ອເພີິ່ມພ ື້ນທີິ່ໃນການຮັບແສງ, ສ່ວນແຜ່ນໃບດ້ານລຸ່ມຈະມີປາກໃບຢ ່ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. 

3.2.4 ດອກ (Flower) 
ສາລີມີດອກຜ ູ້ ແລະ ດອກແມຢ່ ່ໃນຕ ື້ນດຽວກັນ ແຕ່ຢ ່ຕ່າງຕ າແໜ່ງກັນ ດອກຜ ູ້ ເອີື້ນວ່າ: 

Tassel, ດອກແມ່ເອີື້ນວ່າ: Ear. 
1) ດອກຜ ູ້: ດອກຜ ູ້ຂອງສາລີມີຢ ່ສ່ວນປາຍສຸດຂອງລ າຕ ື້ນ ຈະເປັນຊ ິ່ດອກ ແບບ 

Panicle ຊ ິ່ດອກໜຶິ່ງຈະມີຫ າຍດອກຍ່ອຍ (Spikelet) ເຊິື່ງເກີດເປັນຄ ່ແຕ່ບ ິ່ມີກ້ານດອກ, ດອກຍ່ອຍຈັບ 
ກັນຢ ່ເປັນຄ ່ ໃນແຕ່ລະດອກຍ່ອຍ ປະກອບມີ 2 ກີບຄ : ກີບໃຫຍ່ (Lemma) ແລະ ກີບນ້ອຍ (Palea) 
ດອກຍ່ອຍແຕ່ລະດອກມີເກສອນຜ ູ້ 3 ອັນ, ເກສອນຜ ູ້ອັນໜຶິ່ງ ຈະມີເຍ ິ່ອ ຜະລ ດລະອອງເກສອນຜ ູ້ 2 ອັນ 
ແລະ ມີເກສອນແມ່ທີິ່ບ ິ່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການປະສ ມພັນ 1 ອັນ (Rudimentary Pistil), ຊ ິ່ດອກຈະໂຮຍ 
ເມັດລະອອງເກສອນຜ ູ້ປະມານ 5-8 ວັນ. 

2) ດອກແມ່ ຫ   ຝັກ: ເກີດຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕາ ທີິ່ຢ ່ລະຫວ່າງ ມ ມໃບທີ 
6 ນັບຈາກໃບເທ ງລ ງມາ, ຝັກສາລີເປັນຊ ິ່ດອກແບບ Spike. ການພັດທະນາຂອງ ຝັກຈະເລີິ່ມຂຶື້ນເມ ິ່ອສາລ ີ
ມີອາຍຸປະມານ 40-45 ວັນຫ ັງງອກ. ຝັກ ແລະ ກ້ານຂອງສາລີ ຖ ກຫຸູ້ມດ້ວຍກາບໃບ ຫ   ເປ ອກຫຸູ້ມຝັກ, 
ໃນຝັກໜຶິ່ງໆຈະປະກອບດ້ວຍດອກຍ່ອຍຫ າຍດອກ ທີິ່ ຈັບຮຽງກັນເປັນແຖວຍາວຢ ເ່ທ ງແກນ ໂດຍມກີ້ານ
ດອກສັື້ນໆ, ດອກໃຫຍ່ຍດອກໜຶິ່ງປະກອບດ້ວຍກີບໃຫຍ່ Lemma ແລະ ກີບນ້ອຍ Palea ເຊິື່ງ
ລວມກັນແລູ້ວເອີື້ນວ່າ Chaff ຈະມີຮັງໄຂ່ 1 ອັນ ແລະ ມີກ້ານຮັບລະອອງເກສອນຜ ູ້ໜຶິ່ງອັນຍາວປະມານ 
30 cm ເອີື້ນວ່າເສັື້ນໄໝ, ໄໝແຕ່ລະເສັື້ນຈະມີຂ ນ, ສາມາດຮັບເອ າລະອອງເກສອນຜ ູ້ຕະຫ ອດຄວາມຍາວ, 
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ເສັື້ນໄໝທີິ່ຢ ບ່ ລ ເວນໂຄນຝັກຈະເກີດກ່ອນ. ດັິ່ງນັນ, ເມັດທີິ່ຢ ່ບ ລ ເວນກາງຝັກຈຶິ່ງມຄີວາມສ ມບ ນ ແລະ ມີ
ຂະ ໜາດໃຫຍກ່ວ່າ. ຝັກສາລີຝັກໜຶິ່ງຈະມີເສັື້ນໄໝເທ ິ່າກັບຈ ານວນດອກໃນຝັກ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຝັກໜຶິ່ງຈະມເີສັື້ນ
ໄໝປະ ມານ 400 - 1,000 ເສັື້ນ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມເີມັດປະມານ 400 - 1,000 ເມັດ. 

3.2.5 ໝາກ ຫ   ເມດັ (Fruit, grain) 
ເມັດສາລມີີເຍ ິ່ອຫຸູ້ມເມັດທີິ່ເອີື້ນວ່າ Percap ຕ ດຢ ຊ່ັື້ນນອກຂອງເຍ ິ່ອຫຸູ້ມເມັດ ມີເຍ ິ່ອ 

ບາງໆໃສ ບ ິ່ມີສີ, ເຍ ິ່ອຫຸູ້ມເມັດ ແລະ ເຍ ິ່ອບາງໆນີື້ລວມກັນເອີື້ນວ່າ Hull ເມັດສາລສີະສ ມແປູ້ງໄວູ້ຢ ທີ່ິ່ສ່ວນ
ຂອງ Endosperm, ການສະສ ມແປູ້ງໃນເມັດນີື້ ຈະມີການສ ື້ນສຸດໃນເມ ິ່ອເມັດມີການຈະເລນີເຕີບໂຕ
ເຕັມທີື່ ເມ ິ່ອສາລີສຸກແກ່ທາງສະລ ລະສາດຂອງເມັດ ຈະປະກ ດມສີີດ າ ຫ   ສີນ ື້າຕານຢ ບ່ ລ ເວນກ ກເມັດ, ເມັດ
ສາລປີະກອບດ້ວຍທາງແປູ້ງ, ຈາວ ແລະ ເຍ ິ່ອຫຸູ້ມເມັດ. 
 
3.3 ການຈ າແນກຊະນ ດຂອງສາລ ີ

ໂດຍທ ິ່ວໄປແລູ້ວການຈ າແນກສາລີໂດຍອີງໃສ່ຊະນ ດຂອງແປູ້ງໃນເມັດ ແລະ ເປ ອກຫຸູ້ມຝັກໄດູ້
ແບ່ງອອກເປັນ 7 ຊະນ ດດ້ວຍກັນຄ : 

3.3.1 ສາລປີາ່ (Pod corn) 
ເປັນສາລີທີິ່ເກ ິ່າແກ່ມຖີ ິ່ນກ າເນີດຢ ບ່ ລ ເວນອາເມລ ກາກາງ, ສາລີປ່າແຕ່ລະເມັດ ຈະມ ີ

ເປ ອກຫຸູ້ມເມັດຢ່າງດີຄ ກັນກັບເມັດຫຍ້າ ແລະ ຍັງມີເປ ອກຫຸູ້ມຝັກຢ ່ຊັື້ນນອກອີກດ້ວຍ. ເມັດຈະມີຮ ບຮ່າງ 
ລັກສະນະ ແລະ ສີສັນຫ າຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປ, ລັກສະນະນີື້ຖ ກຄວບຄຸມດ້ວຍ ຢີນ TU ຢ ່ເທ ງໂຄ ໂມ
ໂຊມຄ ່ທີ 4. 

3.3.2 ສາລຂີ ື້ວ (Popcorn) 
ສາລີຂ ື້ວຈັດຢ ່ໃນ Subspecies indurate ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງຊະນ ດແຂງຢ ອ່້ອມ 

ຮອບຢ່າງໜາແໜູ້ນ ແລະ ມີແປູ້ງຊະນ ດທີິ່ອ່ອນເປັນອ ງປະກອບເລັກນ້ອຍຢ ່ທາງໃນລັກສະນະຂອງເມັດມີ 2 
ລັກສະນະຄ ເມັດຮຽວແຫ ມຄ້າຍຄ ເມັດເຂ ື້າເຊິື່ງເອີື້ນວ່າ Rice popcorn ແລະ ພວກທີິ່ມລີັກສະນະເມັດ 
ກ ມເອີື້ນວ່າ Pearl popcorn. ສາລີຊະນ ດນີື້ ເມ ິ່ອເມັດໄດູ້ຮັບຄວາມຮ້ອນແຮງ 
ຈະຂະຫຍາຍໂຕສ້າງຄວາມ ດັນຂຶື້ນພາຍໃນຈ ນກະທັື້ງແປູ້ງທີິ່ແໜູ້ນໜາເພີິ່ມບ ລ ມາດຂຶື້ນເຖ ງ 25-30 ເທ ິ່າ
ຕ ວ 

3.3.3 ສາລີຫ ວແຂງ (Flint corn) 
ສາລີຫ ວແຂງນີື້ຈັດຢ ່ໃນ Subspecies indurate ເປນັສາລີທີິ່ມີແປູ້ງຢ ່ດ້ານເທ ງ 

ເປັນອ ງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີແປູ້ງອ່ອນຢ ່ເຄ ິ່ງກາງ ຫ   ອາດຈະບ ິ່ມີເລີຍ ເມ ິ່ອເມັດແກ່ແຫູ້ງຈະບ ິ່ມີຈຸດ 
ຫຼຸບຢ ່ດ້ານເທ ງ ລັກສະນະດັິ່ງກ່າວນີື້ຖ ກຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນ FL ເທ ງໂຄ ໂມໂຊມຄ ່ທີ 2 

 
 
 

3.3.4 ສາລີຫ ວຫຼຸບ (Dent corn) 
ຈັດຢ ່ໃນ Subspecies inclentata ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງອ່ອນຢ ່ທາງກາງ ແລະ 

ດ້ານເທ ງຂອງເມັດ. ສ່ວນແປູ້ງແຂງຢ ່ອ້ອມຮອບທາງຂ້າງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເມ ິ່ອເມັດແກ່ ແລະ ແຫູ້ງຈະເຮັດໃຫູ້ 
ແປູ້ງອ່ອນທີິ່ຢ ່ດ້ານເທ ງຫ ດຕ ວເຂ ື້າ ເມັດຈຶິ່ງເກີດມີຮອບຫຼຸບຢ ່ດ້ານເທ ງ 

3.3.5 ສາລແີປູ້ງ (Flour corn) 
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ສາລີຊະນ ດນີື້ຈັດຢ ່ໃນ Subspecies amylase ເປັນສາລທີີິ່ມີແປູ້ງອ່ອນ ເປັນອ ງປະ 
ກອບສ່ວນໃຫຍ່ ຫ   ເກ ອບທັງໝ ດ ພຽງແຕ່ມີແປູ້ງແຂງບາງໆຢ ່ທາງໃນຂອງເມັດ ເມ ິ່ອເມັດ ສາລແີກ່ ແລະ 
ແຫູ້ງ ການຫ ດຕ ວຂອງແປູ້ງຈະເທ ິ່າໆກັນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫູ້ເມັດສາລີມີຮ ບຮ່າງຄ້າຍຄ  ກັບສາລີຫ ວແຂງ ແຕ່ມີລັກ 
ສະນະຕ ບແສງ ລັກສະນະດັິ່ງກາ່ວນີື້ຖ ກຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນ FL ເທ ງ ໂຄ ໂມໂຊມຄ ່ທີ 2 

3.3.6 ສາລີຫວານ (Sweet corn) 
ສາລີຊະນ ດນີື້ຈັດຢ ່ໃນ Subspecies saccharata ເປັນສາລີທີິ່ບັນຈຸນ ື້າຕານຫ າຍ 

ແລະ ປ່ຽນໄປເປັນແປູ້ງທີິ່ບ ິ່ສ ມບ ນ, ເມ ິ່ອເມັດແກ່ ແລະ ແຫູ້ງ ເມັດຈະຫ່ຽວ. ລັກສະນະຂອງສາລີຫວານຖ ກ 
ຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນຫ າຍກຸ່ມເຊັິ່ນ: ກຸ່ມ Sugary (SU) ຢ ່ເທ ງໂຄ ໂມໂຊມຄ ທີ່ 4, ກຸ່ມ Shrunken 2 
(Sh2) ຢູເ່ທ ງໂຄ ໂມໂຊມຄ ່ທີ 2 ແລະ ຢີນ Brittle ຢ ່ເທ ງໂຄ ໂມໂຊມຄ ່ທີ 5 

3.3.7 ສາລີໜຽວ (Waxy corn) 
ເມັດປະກອບດ້ວຍແປູ້ງອ່ອນທີິ່ມີຄວາມໜຽວ ເນ ິ່ອງຈາກອ ງປະກອບຂອງແປູ້ງ ສ່ວນ 

ໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍແປູ້ງ Amylopectin ເມ ິ່ອທຽບໃສ່ແປູ້ງ Amylose ມີປະລ ມານ 73:23 
 

3.4 ສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ເໝາະສ ມແກກ່ານປ ກສາລ ີ
3.4.1 ດ ນ 

ພືດສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດູ້ດີໃນດ ນທີິ່ມເີນ ື້ອດ ນພຸຜຸ່ຍ ເພາະເປັນດ ນທີິ່ສາມາດຮັກສາ 
ຄວາມຊຸ່ມໄວູ້ໄດູ້ດີສ ມຄວນ, ຊັື້ນດ ນມີຄວາມເລ ກປະມານ 60 cm, ມີຄວາມເປັນກ ດເປັນດ່າງຢ ລ່ະຫວ່າງ 
6.0-7.0 ແມ່ນເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ. ຫາກດ ນເປັນກ ດຕ ິ່າກວ່າ 5.0 ລ ງມາຈະເຮັດໃຫູ້ດ ນເປັນຜ ດ ເນ ິ່ອງຈາກ
ຂາດທາດອາລ ມີນຽມ (Al), ແມັງການີສ (Mn) ແລະ ເຫ ັກ (Fe). ແຕ່ຖ້າສະພາບຂອງດ ນຫາກເປັນດ່າງ
ສ ງກວ່າ 8.0 ຈະເຮັດໃຫູ້ສາລີຂາດທາດອາຫານ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຕ ື້ນສາລບີ ິ່ສາມາດດ ດທາດອາຫານມາໃຊູ້ປະ
ໂຫຍດໄດູ້ ໂດຍສະເພາະທາດຟອສຟ ຣັສ (P), ສັງກະສີ (Zn) ແລະ ທາດເຫ ັກ (Fe). 

3.4.2 ປະລ ມານນ ື້າຝ ນ 
ເນ ິ່ອງຈາກການປ ກສາລໃີນປະເທດເຮ າແມ່ນອາໄສນ ື້າຝ ນເປັນຫ ັກ, ປະລ ມານນ ື້າທີິ່ສາລີ

ຕ້ອງການຕັື້ງແຕ່ປ ກຈ ນເຖ ງເກັບກ່ຽວປະມານ 400-650 mm. ແຕ່ປະລິມານນ ື້າທີິ່ຕ ື້ນສາລີຕ້ອງການຫ າຍ 
ໜ້ອຍນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນຢ ກ່ັບລະດ ການປ ກ, ສະພາບຂອງດ ນ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພ ມອີກດ້ວຍ. 

3.4.3 ສະພາບອາກາດ 
ສາລີປ ກໃນເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຂດເຄ ິ່ງຮ້ອນ ເປັນພ ດວັນສັື້ນ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຖ້າຫາກນ າໄປປ ກ

ໃນສະພາບວັນຍາວ ອາຍຸຂອງສາລີກ ຈະແກ່ຍາວຈາກປ ກກະຕ  ແລະ ສະພາບອາກາດທີິ່ເໝາະສ ມໃນກາງ
ເວັນ 19°C ແລະ ກາງຄ ນ 13°C. 
 
3.5 ການປ ກສາລ ີ

3.5.1 ການກຽມດ ນ 
ການກຽມດ ນມີ 2 ແບບຄ : 
1. ການກຽມດ ນເຕມັຮ ບແບບດ້ວຍການໄຖ (Complete tillage) 

ການກຽມດ ນໂດຍໃຊູ້ເຄ ິ່ອງມ ຊ່ວຍແຮງດ້ວຍການໄຖພວນດ ນ, ການໄຖພວນເລ ກ 
ປະມານ 30 cm. ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊູ້ລ ດໄຖຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍໃຊູ້ໄຖ 3 ຈານໄຖ ເພ ິ່ອພ ກປີື້ນດ ນຖ ມ 
ເສຍວັດຊະພ ດປະໄວູ້ປະມານ 7-10 ວັນ ແລູ້ວຈຶິ່ງຄາດເພ ິ່ອໃຫູ້ດ ນແຕກເປັນ 
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ກ້ອນນ້ອຍເໝາະແກ່ການປ ກສາລີ. ການກຽມດ ນດວ້ຍການໄຖຄາດນີື້ເໝາະສ າລັບພ ື້ນທີິ່ຮາບພຽງ ແລະ 
ໜ້າດ ນສະໝ ິ່າສະເໝີເທ ິ່ານັື້ນ. 

2. ການໄຖດ ນໂດຍບ ິ່ໄຖພວນ (Minimum tillage or no tillage) 
ເປັນການກຽມດ ນໂດຍໃຊູ້ຈ ກ ຫ   ແວກເສຍຫຍ້າເພ ິ່ອໃຫູ້ພ ື້ນທີິ່ກ້ຽງ ເໝາະແກ ່

ການປ ກ. ວ ທີນີື້ເປັນວ ທີທີິ່ຊາວກະສິກອນນ ຍ ມປະຕ ບັດຫ າຍ ແລະ ບ ິ່ສ ື້ນເປ ອງຕ ື້ນທຶນຫ າຍ ແລະ ເໝາະ 
ສ ມໃນພ ື້ນທີິ່ດ ນທ ິ່ວໆໄປ. 

3.5.2 ວ ທກີານປ ກ ແລະ ໄລຍະຫາ່ງທີິ່ເໝາະສ ມ 
1. ວ ທກີານປ ກສາລ:ີ ການປ ກສາລີໂດຍທ ິ່ວໄປແລູ້ວ ສາມາດແຍກໄດູ້ເປັນ 3 

ວ ທີດ້ວຍກັນຄ :  
 ການປ ກແບບທ າມະດາ: ເປັນວ ທີການທີິ່ຊາວສວນນ ຍ ມກັນມາດ ນນານ 

ແລູ້ວ ເຊິື່ງການປ ກແມ່ນໃຊູ້ຈ ກ, ສຽມຂຸດເປັນຂຸມ ຫ   ໃຊູ້ໄມູ້ແຫ ມສັກ (ໄມູ້ລຸູ້ງສັກ) ເປັນຂຸມ ແລູ້ວຈຶິ່ງຢອດ 
ເມັດໃສຕ່າມຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ການປ ກແບບນີື້ເຮັດໃຫູ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕ ື້ນ ແລະ ຄວາມເລ ກຂອງຂຸມ 
ບ ິ່ສະໝ ິ່າສະເໝີ. 

 ການປ ກເປັນແຖວແບບຍ ກຮ່ອງ: ການກຽມດ ນປ ກໂດຍໄຖພວນພຽງ ແຕ່ 
ໃຊູ້ໄຖຫ ວໝູຕ ດກັບລ ດໄຖນາເດີນຕາມ ຫ   ໃຊູ້ສັດລາກແກ່ຍ ກເປັນຮ່ອງແລູ້ວຈຶິ່ງປ ກຕາມຄ , ການປ ກແມ່ນ 
ໃຊູ້ແຮງງານຄ ນປ ກໂດຍການຢອດເມັດ. ການປ ກແບບນີື້ໄລຍະຫ່າງແມ່ນສະໝ ິ່າສະເໝີດີ ແຕ່ເໝາະສ າລັບ 
ພ ື້ນທີິ່ກຽມດ ນໂດຍການໄຖພວນເທ ິ່ານັື້ນ. 

 ການປ ກໂດຍໃຊູ້ເຄ ິ່ອງປ ກ: ໂດຍໃຊູ້ເຄ ິ່ອງປ ກຕ ດທ້າຍລ ດໄຖໃຫຍ ່ ແລູ້ວ 
ລາກໄປຕາມພ ື້ນທີິ່ທີິ່ຈະປ ກ ການປ ກແບບນີື້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ ແລະ ຕ ື້ນທັງຄວາມ ເລ ກຂອງຂຸມສາ 
ມາດກ ານ ດໄດູ້ແນ່ນອນ. ການປ ກວ ທີນີື້ເໝາະສ າລັບການປ ກໃນພ ື້ນທີິ່ກວ້າງຂວາງ ປ ກເພ ິ່ອເປັນສ ນຄ້າ. 

2. ໄລຍະປ ກທີິ່ເໝາະສ ມ: ການປ ກສາລີໂດຍໃຊູ້ໄລຍະຫ່າງຫ າຍ ແລະ ໃຊູ້ຈ ານວນ 
ຕ ື້ນຕ ິ່ສຸມຫ າຍ ຈະເກີດບັນຫາການຍາດແຍ່ງອາຫານ ແລະ ແສງແດດລະຫວ່າງ ຕ ື້ນສາລີຢ ່ໃນສຸມດຽວກນັ 
ເຮັດໃຫູ້ຕ ື້ນສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕບ ິ່ສະໝ ິ່າສະເໝີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຄວນປ ກ ສາລີໃນໄລຍະຫ່າງຕ ື້ນ ແລະ 
ແຖວປະມານ 50 x 75 cm, ຄວາມເລ ກຂອງຂຸມ ປະມານ 3-5 cm ແລະ ຈ ິ່ງໄວູ້ 2 ຕ ື້ນ/ຂຸມ. 
ມາດຕະຖານຂອງຈ ານວນ ຕ ື້ນທີິ່ປ ກ ຕ ິ່ໄລ່ແມ່ນ 8,500 ຕ ື້ນຕ ິ່ໄຣ່. 

ຕ ວຢ່າງ: ຖ້າຕ້ອງການປ ກສາລີໃນໄລຍະຫ່າງ 75 x 25 cm, ຄ ດໄລ່ຈ ານວນ 
ຕ ື້ນສາລີຕ ິ່ໜຶິ່ງຕາແມັດດັິ່ງນີື້: 
  1 ÷ (0.75 x 0.25) = 5.33 ຕ ື້ນ 

1 ເຮັກຕາ = 6.25 ໄລ ່
  1 ໄລ່    = 1,600 ຕາແມັດ 

 ຖ້ານ ື້າໜັກ1,000 ເມັດ ໜັກ 350 ກ າມ ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເມັດພັນ kg/rai ເທ ິ່ານີື້: 
  (1 + 5.33) x 350 ÷ 625 = 3.54 kg/rai 
  1 ເຮັກຕາ = 6.25 ໄລ ່
  1 ໄລ່    = 1.600 ຕາແມັດ 

  
3.6 ການບ ວລະບດັຮກັສາ 

3.6.1 ການໃຫູ້ນ ັ້າ 
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ສາລີແມ່ນພ ດທີິ່ຕ້ອງການນ ື້າຄ ກັບພ ດຊະນ ດອ ິ່ນໆ ໂດຍທ ິ່ວໄປແລູ້ວສາລີຈະໃຫູ້ຜ ນຜະ 
ລ ດສ ງ ຫາກມີນ ື້າພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການນ ື້າແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ. 

ການໃຫູ້ນ ື້າແກ່ສາລີມີ 2 ວ ທີຄ : ການໃຫູ້ນ ື້າແບບສະປ ິງເກີ (Sprinkler) ແລະ 
ການໃຫູ້ນ ື້າແບບຖ້ວມໜານ. 

3.6.2 ການໃສຝຸ່ນ່ 
ເພ ິ່ອໃຫູ້ການປ ກສາລີໄດູ້ຜ ນຜະລ ດສ ງ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນແກ່ສາລີ ແຕ່ການໃສ່ຝຸ່ນ ຫ າຍ ຫ   

ໜ້ອຍນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນກັບຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງດ ນ, ຖ້າຈະໃສ່ຝຸ່ນໃຫູ້ສາລີແມ່ນແນະນ າ ໃຫູ້ໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 16-
20-00 ຫ   20-20-00 ໃນອັດຕາ 30-50 kg/rai, ແຕ່ຖ້າເປັນດ ນຊາຍໃຫູ້ໃສ່ ຫ ັງການປ ກ 
ຄວນໃສ່ຫ ັງຈາກປ ກ 20-25 ວັນ ແຕ່ສ ິ່ງສ າຄັນນັື້ນຄ ກ່ອນການໃສ່ຝຸ່ນ ຕ້ອງກ າຈັດ 
ວັດຊະພ ດໃຫູ້ໝ ດກ່ອນ. 

3.6.3 ການກ າຈດັວດັຊະພ ດ 
ວັດຊະພ ດທີິ່ເກີດຂຶື້ນຢ ່ໄຮ່ສາລີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກເມັດວັດຊະພ ດ ແລະ ສ່ວນ 

ຂະຫຍາຍພັນອ ິ່ນໆທີິ່ຕ ກຄ້າງຢ ່ໃນດ ນເຊັິ່ນ: ເສດຫຍ້າທີິ່ບ ິ່ຕາຍ, ຫຍ້າແຫູ້ວໝ , ວັດຊະພ ດເຫ  ິ່ານີື້ ຈະເປັນບັນ 
ຫາຮຸນແຮງຕ ິ່ຕ ື້ນສາລີ ເພາະວັດຊະພ ດຈະຍາດແຍ່ງທາດອາຫານຈາກຕ ື້ນສາລີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຫາກເຫັນວ່າ ວັດຊະ 
ພ ດເຕີບໂຕຂຶື້ນມາຫ າຍ ຄວນກ າຈັດໃຫູ້ໝ ດໄປ. ໃນການປ ກ 
ສາລີລະດ ການໜຶິ່ງຕ້ອງໄດູ້ກ າຈັດວັດຊະພ ດປະ ມານ 2-3 ຄັັ້ງ. 
 
3.7 ແມງໄມູ້ສດັຕ ຂອງສາລ ີ

ແມງໄມູ້ສັດຕ ພ ດຂອງສາລີມີຢ ່ຫ າຍຊະນ ດ ແຕ່ຊະນ ດທີິ່ມັກຈະພ ບເຫັນຫ າຍມີຄ : ຕັກແຕນ, 
ໜອນເຈາະຝັກສາລີ, ມອດສາລີ, ດ້ວງເຈາະລ າຕ ື້ນ. 

3.7.1 ໜອນເຈາະຝກັສາລ ີ(Corn earworm) 
ໜອນເຈາະຝັກຈະທ າລາຍສາລີໃນຊ່ວງເປັນຝັກ ໂດຍການເຈາະກ ນເສັື້ນໄໝ ເຂ ື້າໄປກ ນ 

ຢ ່ໃນຝັກ, ຖ້າແມ່ນສາລີຫວານ ແລະ ສາລີທີິ່ກ ນຝັກອ່ອນຈະເຮັດໃຫູ້ເສຍຫາຍ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ໜອນ ຖ້າແມ່ນຢ ່ໃນຊ່ວງກ່ອນການປະສ ມພັນແລູ້ວ ຈະເຮັດໃຫູ້ສາລີມີເມັດ ບ ິ່ເຕັມຝັກ. 

3.7.2 ມອດສາລີ (Maize weevil) 
ເປັນແມງໄມູ້ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນການເກັບຮັກສາເມັດສາລີ ໂດຍມອດສາລີ ຈະເຈາະ 

ເຂ ື້າໄປກ ນທາງໃນຂອງເມັດ ເຮັດໃຫູ້ເມັດສາລີເປັນຮ ນ້ອຍໆ, ໂຕແມ່ຈະວາງໄຂ່ຢ ່ພາຍໃນເມັດ ແລູ້ວໄຂ່ກ ຈະ 
ເບາະອອກເປັນໂຕໜອນກັດກ ນແປູ້ງສາລີໃນເມັດຈ ນກວ່າເຂ ື້າດັກແດູ້, ໂຕແກ່ເປັນແມງປີກແຂງນ້ອຍໆ ເຊິື່ງ
ມີອາຍຸຢ ່ໄດູ້ດ ນເຖິງ 2-3 ເດ ອນ. 

ການປູ້ອງກັນ 
 ເຮັດຄວາມສະອາດໃນເລ ື້າສາງ 
 ເກັບຮກັສາເມັດທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕ ິ່າປະມານ 12-13% 
 ເລ ື້າສາງຕ້ອງມີອຸນຫະພ ມຕ ິ່າກວ່າ 10°C 
 ເກັບແບບພ ື້ນບ້ານໂດຍເອ າໄປຢູ້າງໄຟໄວູ້ 

3.7.3 ຕກັແຕນ (Patina, Bombay locust) 
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ຕັກແຕນມີຊ ິ່ວ ທະຍາສາດວ່າ Patanga succinct L ເປນັແມງໄມູ້ສັດຕ ສາລີທີິ່ ເປັນ 
ອັນຕະລາຍຢ ່ໃນຫ າຍທ້ອງຖ ິ່ນ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີິ່ມີການຖາງປ່າ ເຮັດໃຫູ້ມີອາຫານອຸດ ມສ ມບ ນຕັກແຕນ 
ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄດູ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ທ າລາຍຕ ື້ນສາລີ ໂດຍການກັດກ ນໃບ ແລະ ລ າຕ ື້ນທີິ່ອອ່ນ ເຮັດໃຫູ້ເກີດ 
ຄວາມເສຍຫາຍໃນບ ລ ເວນກວ້າງຂວາງ, ຕັກແຕນຈະແຜ່ລະບາດ ຫ າຍໃນບ່ອນທີິ່ມີອາກາດແຫູ້ງແລູ້ງ. 

ການປູ້ອງກັນກ າຈັດ 
 ກຽມດ ນໃຫູ້ລະອຽດ 
 ໃຊູ້ໄຟລ ື້ຈັບທ າລາຍຖ ື້ມ 
 ປ ກສາລີສະລັບກັບພ ດອ ິ່ນ 
 ເຮັດຄວາມສະອາດໃນແປງປ ກສະເໝີ 
 ໃຊູ້ສານເຄມີພວກຖ ກໂຕຕາຍ ເຊັິ່ນ: BSC 60% 3 kg/rai ຫ   ພວກ 

Azorean 60% EC 20 ລິດສີດ. 
 
3.8 ພະຍາດ ແລະ ການປູ້ອງກນັກ າຈດັ 

ພະຍາດຂອງສາລີມີຢ ່ຫ າຍຊະນ ດດ້ວຍກັນຄ : 
3.8.1 ລານ ື້າຄາ້ງ (Clown mille) 

ສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ (Peronos clerestory saghi) 
1. ອາການ: ໃນສະພາບທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມສ ງ ຫ   ໃນຊ່ວງກາງຫາທ້າຍລະດ  ຝ ນ ເຊືັ້ອຣາ

ຈະສ້າງເສັື້ນຄອນນີເດຍ (Connidia) ຂຶື້ນເທ ງໃບສາລີ ຈະທ າລາຍຕ ື້ນສາລີ ທ າອ ດເຮັດໃຫູ້ມີເສັື້ນສີຂາວຢ ່ 
ເທ ງໃບ ເຮັດໃຫູ້ມີສີຂຽວອ່ອນ ຫ   ສີເຫ  ອງອ່ອນໄປຕາມຄວາມຍາວຂອງໃບສາລີ. ອີກອາການໜຶິ່ງທີິ່ເຫັນຄ  
ສ່ວນຍອດ, ຍອດຈະແຕກເປັນຈຸກຫ າຍກວ່າປ ກກະຕ  ຫ   ເຮັດໃຫູ້ມີຝັກຫ າຍ ແຕ່ເປັນຝັກທີິ່ບ ິ່ສ ມບ ນ. ການ 
ທ າລາຍຂອງພະຍາດນີື້ ຈະເກີດໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ໄລ ຍະເປັນຕ ື້ນນ້ອຍຈ ນເຖ ງໄລຍະສາລີອອກດອກ. 

2. ການແຜ່ລະບາດ: ນອກຈາກການລະບາດໂດຍກ ງຈາກຕ ື້ນສາລີຕ ື້ນໜຶິ່ງ ຫາອີກ 
ຕ ື້ນໜຶິ່ງ ແລູ້ວເຊືັ້ອຣາ (ພະຍາດ) ຊະນ ດນີື້ຍັງສາມາດແຜ່ລະບາດໄປນ າເມັດພັນ, ອາໄສ 
ຢ ນ່ າຕ ື້ນພ ດທີິ່ມີຢ ່ໃນ ຕະກຸນດຽວກັບສາລີ ແລະ ຝັງໂຕຢ ່ໃນດ ນອີກດ້ວຍ 

3.8.2 ພະຍາດຂີື້ໝຽ້ງ (Rust) 
ສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາພວກ Puccinaipolysora 
1. ອາການ: ໄລຍະທ າອ ດຈະເຫັນເປັນຈຸດໂນນສີແດງ ເມ ິ່ອແຕກຈະມີແປູ້ງທີິ່ຄ້າຍ 

ຄ ຂີື້ໝ້ຽງ ຕ ິ່ມາໂນນດັິ່ງກາວຈະເປັນສີນ ື້າຕານສ ື້ມເຄ ອບດ າ ແຜທີິ່ແຕກອອກນັື້ນຈະເປັນຜ ງສີນ ື້າຕານເຂັື້ມ. 
2. ການແຜ່ລະບາດ: ສະປ ຂອງເຊືັ້ອຣາຈະປ ວໄປຕາມລ ມ ຈາກຈດຸໜຶິ່ງໄປຍັງອີກຈຸດ 

ໜຶິ່ງ, ມີຊີວ ດຢ ່ຂ້າມລະດ ໄດູ້ ໂດຍອາໄສເກາະຢ ່ຕາມຊາກພ ດ ໃນລັກສະນະເປັນສະປ  ເຊິື່ງສາມາດເຂ ື້າທ າ 
ລາຍຕ ື້ນສາລີໃນລະດ ການຕ ິ່ມາໄດູ້. ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວຍັງສາມາດຕ ດໄປນ າ ເມັດພັນໄດູ້ອີກ.  

3. ການປູ້ອງກັນກ າຈັດ: ສາມາດໃຊູ້ສານເຄມີພວກ Difenoconozole 25% 
EC ອັດຕາ 5-10 cc ປະສ ມກັບນ ັ້າ 20 ລ ດ ສີດເວລາເລີິ່ມສະແດງອາການ 2 ຄັື້ງ ຫ່າງກັນປະມານ 7 
ວັນ. 

 
3.9 ການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 

3.9.1 ການເກບັກຽ່ວ 
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ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ເມ ິ່ອຮວງສາລີແກ່ເຕັມທີິ່ ຫ   ຈະປ່ອຍໃຫູ້ສາລີແກ່ເຕັມທີິ່ແລູ້ວ ຈຶິ່ງ 
ເກັບກ່ຽວ ເຊິື່ງຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໃນເວລາການຕາກ. ເມ ິ່ອເກັບກ່ຽວແລູ້ວ ຫາກສັງເກດເຫັນ ວ່າເມັດສາລີ 
ຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຫ າຍ ກ ຄວນນ າມາຕາກ 2-3 ແດດ ແລູ້ວຈຶິ່ງນ າໄປແກະ, ຄວນໃຫູ້ຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດເຫ  ອ 
ພຽງ 16% ເທ ິ່ານັື້ນ ເພາະຖ້າຄວາມຊຸ່ມສູງໂອກາດທີິ່ຈະເປັນພະຍາດຫ າຍ, ມອດກ ນເມັດຈະສ ງ ແລະ ເປີເຊັນ 
ຄວາມງອກກ ຈະຫຼຸດລ ງ. 

3.9.2 ການເກບັຮກັສາ 
1. ຮັກສາໄວູ້ເປັນອາຫານສັດ: ການເກັບຮັກສາໄວູ້ເປັນອາຫານສັດ ເຊິື່ງຈະ ເປັນການ 

ເກັບເປັນຮວງ ຫ   ເປັນເມັດ ຄວນເກັບໄວູ້ບ່ອນທີິ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ, ອາກາດລ່ວງດີ, 
ພ ື້ນສາງຄວນເປັນພ ື້ນໄມູ້ ບ ິ່ຄວນວາງໄວູ້ເທ ງພ ື້ນຊີມັງ ສະຖານທີິ່ກ ຕ້ອງແຫູ້ງ. 

2. ການເກັບໄວູ້ເຮັດພັນ: ຄວນຄ ານ ງເຖ ງການມີຊີວ ດຂອງເມັດພັນ ຄວນໃຫູ້ເມັດມີ 
ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ, ອຸ່ນຫະພ ມບ່ອນທີິ່ເກັບໄວູ້ຄວນເໝາະສ ມ, ອາກາດລ່ວງດີ. ນອກນີື້ແລູ້ວ ຄວນຈະຄຸມໃຫູ້ 
ເມັດພັນກັບຢາປູ້ອງກັນແມງໄມູ້ອີກດ້ວຍ. 

 
3.10 ຕະຫ າດສາລ ີ
 

  
 
ຮບູທ ີ10  ລກັສະນະຕ ັ້ນສາລ ີ ຮບູທ ີ11  ຜ ນຜະລດິສາລ ີ
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ບ ດທ ີ4 
ໝາກເດ ອຍ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກປະຫວັດຖ ິ່ນກ າເນດີ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງໝາກເດືອຍ 
2. ອະທິບາຍລັກສະນະພ ດສາດຂອງໝາກເດ ອຍ 
3. ບອກຊະນິດຂອງໝາກເດືອຍ 
4. ອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສ ມແກ່ການປ ກໝາກເດ ອຍ 
5. ອະທິບາຍເຕັກນ ກການປ ກໝາກເດ ອຍ 
6. ບອກພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູທີື່ມັກເກີດກັບໝາກເດືອຍ 
7. ອະທິບາຍວິທີການເກັບກ່ຽວ ແລະ ເກັບຮັກສາໝາກເດືອຍ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
4.1 ປະຫວດັຖ ິ່ນກ າເນດີ ແລະ ຄວາມສ າຄນັ 

4.1.1 ປະຫວັດຖິື່ນກ າເນດີຂອງໝາກເດອືຍ 
ໝາກເດືອຍໄດ້ມີການປູກຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິນເດຍ ເປັນເວລານານຢ່າງໜ້ອຍ 4,000 ປີ

ມາແລ້ວ, ພັນທີື່ພ ບທ າອິດເປັນຫຍ້າທີື່ມັກຈະເລີນເຕີບໂຕໃນບ ລິເວນພືັ້ນທີື່ປູກເຂ ັ້າ ເຊິື່ງນັກ ບູຮານມັກເອີັ້ນວ່າ
ເມັດເຂ ັ້າ.  ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເອເຊຍໄດ້ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ ຕາມ, ແຕ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາວ່າເປັນວັດສະພື
ດໜ ື່ງທີື່ຢູໃ່ນໄຮ່ເຂ ັ້າຕ່າງໆ. ລັກສະນະເມັດມີຮູບຮ່າງຄື: ມີເປືອກຫຸ້ມທີື່ໜາແໜ້ນ ແລະ ມີຮູທີື່ປາຍເມັດທີື່ໂຜ່
ດອກອອກມາ. ເມັດໝາກເດືອຍໄດ້ເອີັ້ນຊືື່ທ າອິດວ່າ Lachrima Job (Job’ s tears). ສທີ າມະຊາດ
ຂອງມັນເປັນສີຂາວ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດຍ້ອມເປັນສີແດງ, ຟ້າ, ສີຂຽວ ແລະ ສີເຫ ືອງ. ພືດນີັ້ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຊືື່ຕ່າງໆລວມທັງ David’ s tears, Saint Mary’ s tears, Christ’ s tears. ໃບແມ່ນໃຊ້ເປັນອາ
ຫານສັດຢູໃ່ນພາກຕ່າງໆຂອງອິນເດຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງເປັນທີື່ນິຍ ມຂອງຊ້າງ. 

ປັດຈຸບັນໄດູ້ມີການປ ກຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນປະເທດ Philippine, Islands, Indo- 
china, Thailand, Burma ແລະ Sri Lanka 

http://www.herbalpedia.com/blog/?p=65 11/05/2012 
4.1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງໝາກເດອືຍ 

ໝາກເດືອຍເປັນພືດປະເພດແປ້ງ, ພືດພ ັ້ນເມືອງຂອງຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີື່
ມີເສັັ້ນໄຍອາຫານສູງ, ເປັນພືດຕະກຸນດຽວກັບເຂ ັ້າໂດຍມີລັກສະນະເມັດເປັນສີຂາວລ ດຊາດ ອອກມັນໜ້ອຍໜ ື່
ງ. ແກ່ນຂອງໝາກເດືອຍມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງເນືື່ອງຈາກມີໂປ ຕິນ 13.84%, ຄາໂບໄຮເດ ດ 70.65%, ໄຍ
ອາຫານ 0.23%, ໄຂມັນ 5.03% ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆອີກຫ າກຫ າຍ. ໂດຍສະເພາະຟ ດສະຟ ຣັສ ເຊິື່ງຊ່ວຍ
ບ າລຸງກະດູກ, ມີຢູ່ໃນປະລິມານສູງລວມທັງວິຕາມິນ A ຊ່ວຍບ າລຸງສາຍຕາ, ວິຕາມິນ B1 ແລະ B2 ໂດຍ
ສະເພາະ B1 ມີໃນປະລິມານຫ າຍ (ມີຫ າຍກວ່າເຂ ັ້າກ້ອງ), ເຊິື່ງຊ່ວຍແກ້ພະຍາດເໜັບຊາໄດ້ອີກ. ນອກນີັ້
ແລ້ວແກ່ນໝາກເດືອຍຍັງ ມີກ ດອາມີໂນທຸກຊະນິດ ທີື່ສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການຕາມມາດຕະຖານຂອງອ ງການ

http://www.herbalpedia.com/blog/?p=65
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ອາມາໄມໂລກ (ຍ ກເວັັ້ນ ເມດໄທໂອນິນ ແລະ ໄຣຊິນເຊັື່ນ: ກຼູຍຕາມິກໃນປະລິມານຫ າຍ, ເລີຊິນ, ອາລານິນ
, ໂປ ລິນ, ວາລິນ, ຟີນິນອາລານິນ, ໄອໂຊເລີຊິນ ແລະ ອາຣຈີນິນ); ມີກ ດໄຂມັນຊະນິດບ ື່ອີື່ມຕ ວ ເຊັື່ນ: 
Oleic acid, Lenoleic acid ລວມເຖິງ 84% ແລະ ກ ດໄຂມັນຊະນິດອີື່ມຕ ວຄື: Palmetic acid 
ແລະ Steric acid ລວມເຖິງ 16%  (ກ ມສ ື່ງເສີມການກະເສດ, 2009). 

4.1.3 ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນຢາຂອງໝາກເດອືຍ 
ໃນລັກສະນະບ າລຸງຮ່າງກາຍແກ້ພະຍາດເໜັບຊາ, ບ າລຸງຜິວໜັງ, ແກ້ບວມນ ັ້າປອດ ໃຊ້

ເມັດໝາກເດືອຍບ ດເປັນຜ ງປະສ ມເຂ ັ້າ ຕ ັ້ມເປັນເຂ ັ້າກິນທຸກວັນ. ໄອເປັນເລືອດເນືື່ອງຈາກເປັນວັນນະໂລກ
ປອດ ໃຊ້ເມັດໝາກເດືອຍ 3 ຖ້ວຍຊາຕ ັ້ມສຸກບ ດໃຫ້ລະອຽດໃສ່ນ ັ້າ 2 ຖ້ວຍໃຫຍ່ປະສ ມເຫ  ັ້າໜ້ອຍໜ ື່ງແບ່ງ
ກິນ 2 ຄັັ້ງ ຫ ື ໃຊ້ແກ່ນໝາກເດືອຍ 300g ໃສ່ນ ັ້າ 3 ແກ້ວຕ ັ້ມໃຫ້ເຫ ືອ 1 ແກ້ວປະສ ມເຫ  ັ້າໜ້ອຍໜ ື່ງກິນ 
ແລະ ໜອງໃນໃຊ້ຮາກແຫ້ງ 15 - 30g ຕ ັ້ມນ ັ້າກິນ. 

4.1.4 ການໃຊປ້ະໂຫຍດ 
ເນືື່ອງຈາກເມັດໝາກເດືອຍເປັນພືດປະເພດແປ້ງ, ເປັນພືດພືັ້ນເມືອງແທ້ຂອງຊາວ ເອ

ເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີື່ມີເສັັ້ນໄຍອາຫານສູງ, ໃຊ້ເປັນອາຫານໂດຍໃຊ້ເມັດຕ ັ້ມ ຫ ື ໜ ັ້ງຮັບປະທານແທນ
ເຂ ັ້າ ແລະ ເຮັດເປັນເຂ ັ້າໜ ມ. ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການໃນເນືັ້ອໝາກເດືອຍມີແປ້ງ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນ B, 
ທາດຟ ດສະຟ ຣັດ ແລະ ແຄລຊຽມ, ມກີ ດອາມີໂນຫ າຍຊະນິດ ແລະ ສານອືື່ນໆ. ໃຊ້ເປັນຢາເມັດເປັນ
ອາຫານທີື່ມີປະໂຫຍດສ າລັບຄ ນເຈັບ, ເປັນຢາເຢັນຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ, ບ າບັດຫ ອດລ ມອັກເສບ, ປອດ
ອັກເສບ. 
 
ຕາຕາລາງທີ 4 ຄນຸຄາ່ທາງໂພສະນາການຂອງໝາກເດອືຍ 

 
ໂພສະນາການ ເມັດໝາກເດອືຍ 100g ແປງ້ໝາກເດອືຍ 100g 
ຄາໂບໄຮເດ ດ 
ໂປ ຕິນ 
ໄຂມັນ 
ແຄລຊຽມ 
ຟ ດສະຟ ຣັດ 
ເຫ ັກ 

64.9 g 
12.0 g 
6.7 g 
46 mg 
148 mg 
0.7 mg 

67.8 g 
13.5 g 
6.7 g 
42 mg 
415 mg 
5.4 mg 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ກ ມສ ື່ງເສມີການກະເສດ, 1994 
 
4.2 ລກັສະນະພ ກສາດຂອງໝາກເດ ອຍ 

ໝາກເດືອຍເປັນພືດຕະກຸນຫຍ້າ (Gramineae) ມີ chromosome 2n = 20. ລັກສະນະການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຄ້າຍຄືພືດທີື່ຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັນເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າ ຫ ື ເຂ ັ້າຝ້າງ. ໝາກເດືອຍທີື່ປູກ ຈາກໜ ື່ງເມັດຈະ
ແຕກກ ເມືື່ອອາຍຸປະມານສອງເດືອນໄດ້ 4-5 ແໜງ, ຕ ັ້ນໝາກເດືອຍມີຄວາມ ສູງຕັັ້ງແຕ່ 1-3.5 ແມັດ. ໝາກ
ເດືອຍມີຊືື່ສາມັນ: Pearl barley Adlay Ma Yuen, Job’ s tears ຊືື່ວິທະຍາສາດCoix lacryma-jobi 
Linn, ຕະກຸນ Gramineae, ສະກຸນ Coix ແລະ ຊະນິດ lacryma-jobi. 
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1. ລ າຕ ັ້ນ: ເປັນພືດລ ັ້ມລຸກທີື່ນອນຢູໃ່ນພືດຕະກຸນຫຍ້າ ແລະ ເຂ ັ້າ. ເປັນພືດທີື່ມລີ າຕ ັ້ນແຕກກິື່ງ
ໜ້ອຍ ແລະ ມີອາຍຸປີດຽວ. 

2. ໃບ: ເນືື່ອງຈາກວ່າໝາກເດືອຍເປັນພືດຕະກຸນຫຍາ້ ແລະ ເຂ ັ້າ. ສະນັັ້ນ, ໃບຈ ື່ງມີສ່ວນຍາວ
ຫ າຍກວ່າສ່ວນກ້ວາງ, ປາຍໃບແຫ ມ, ຂອບໃບຂະໜານແຕ່ເມືື່ອລູບຈະຮູສ້ ກສາກໆ, ຫູໃບສັັ້ນມສີີຂຽວ. ໃບ
ມີຂະໜາດ 20-40 x 2.5-5 cm, ຕິດຢູ່ກັບກາບໃບທີື່ຫຸ້ມຢູ່ລ າຕ ັ້ນ, ເສັັ້ນກາງໃບ ເປັນຮ່ອງຍາວໄປຕາມ
ລວງຍາວຂອງໃບ. 

3. ດອກ: ໝາກເດືອຍເປັນດອກທີື່ບ ື່ສ ມບູນເພດຄື: ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມຈ່ະຢູຕ່່າງດອກກນັ 
ແຕ່ກ ຈະຢູໃ່ນຕ ັ້ນດຽວກັນ. ດອກມີໂຄງສ້າງສະລັບສັບຊ້ອນ, ກ້ານດອກຈະຮອງຮັບກະເປາະທີື່ຈະພັດທະນາ
ຕ ື່ໄປເປັນໝາກ ຫ ື ເມັດ, ພາຍໃນກະເປາະຈະບັນຈຸດອກແມໜ່ ື່ງດອກ ແລະ ກ້ານຊູເກສອນແມ່ສີແດງຄ ັ້າ 2 
ອັນເຊິື່ງຈະຢືດອອກມາຈາກກະເປາະເພືື່ອຮັບການປະສ ມ. 

4. ຊ ື່ດອກ: ຊ ື່ດອກແຕກຂ ັ້ນໄປຈາກຂອບໃບທີື່ບ ລິເວນກິື່ງ, ດອກຍາວປະມານ 3-8 cm,    
ໝາກເດືອຍຈະມີທັງດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຢູ່ເທີງຊ ື່ດຽວກັນ.  

5. ກະເປາະ: ເປັນທີື່ກ າເນີດຂອງກ້ານຊູດອກຜູ້ທີື່ໂຜ່ອອກໄປຢູ່ເທີງກະເປາະ, ຊ ື່ດອກຜູ້ຈະມີ
ດອກຜູ້ຢູ່ປະມານ 10 ດອກ, ແຕ່ລະດອກມີຄວາມຍາວປະມານ 7-8 cm. ດອກຈະລ ື່ນເມືື່ອແກ່ ແລະ ມກັ
ຈະເກີດເປັນຄູ,່ ມີກາບດອກຊັັ້ນນອກ (glume) 2 ອັນ, ພາຍໃນມີກີບດອກຊະນິດ lemma 1 ອັນ ແລະ 
palea ທີື່ນ້ອຍກວ່າ 1 ອັນ, ມີອັບເກສອນຜູ້ 3 ອັນ. 

6. ໝາກ: ໝາກ ຫ ື ເມັດເກີດຈາກການປະສ ມເກສອນ, ຮັງໄຂ່ຈະເລີນໄປເປັນໝາກ, ໝາກ
ເປັນໝາກລວມ (false fruit) ເມືື່ອເບີື່ງດ້ານໜ້າຈະຄ້າຍຄືຮູບຫ ວໃຈ, ເບີື່ງດ້ານເທີງຈະຄ້າຍຄືເມັດຖ ື່ວທີື່ມີ
ຮ່ອງເຂ ັ້າໄປເຄີື່ງກາງ ແຕ່ຮ່ອງຈະນ້ອຍກວ່າ, ມີຄວາມຍາວ 8-12 mm, ເປືອກພາຍນອກແຂງ, ເຍືື່ອຫຸ້ມເມດັ
ສີນ ັ້າຕານແດງ, ສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມ ຫ ື ສີນ ັ້າຕານອ່ອນ. ໝາກເດືອຍສ່ວນໃຫຍ ່ເປັນພືດທີື່ໄວຕ ື່ຊ່ວງແສງໂດຍຈະ
ອອກດອກໃນຊ່ວງທີື່ມີແສງໜ້ອຍກວ່າ 12 ຊ ື່ວໂມງ ປະມານເດືອນກັນຍາ, ສ່ວນໃຫຍ່ມີການປະສ ມຂ້າມ 
ເນືື່ອງຈາກດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ບານບ ື່ພ້ອມກັນ (ກ ມສ ື່ງເສີມການກະເສດ, 2009). 
  
4.3 ການຈ າແນກຊະນດິຂອງໝາກເດອືຍ 

ໝາກເດືອຍທີື່ສ າຄັນມີ 3 ປະເພດຄື: 
4.3.1 ໝາກເດອືຍຫນີ (Coix lacryma-jobi  L. vartypica watt) 

ປູກກັນຕາມພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ, ໝາກເດືອຍປະເພດນີັ້ມີເປືອກຫຸ້ມເມັດແຂງ, 
ໜຽວຫ າຍ ແລະ ມີຫ າຍສີເຊັື່ນ: ສີຂາວ ຫ ື ສີຂີັ້ເທ ື່າອ່ອນ ຫ ື ມີຫ າຍສີເທິງເມັດດຽວກັນ. ນ ັ້າໜັກທັງເປືອກ 
100 ເມັດຢູລ່ະຫວ່າງ 10.5-32.8g. ຕ ັ້ນເຕ້ຍກວ່າໝາກເດືອຍປະເພດອືື່ນ. 

4.3.2 ໝາກເດອືຍຂ ບ (Coix lacryma-jobi  L. var major Mieur) 
ປູກໃນປະລິມານໜ້ອຍ ໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ເຊັື່ນ: ພະ

ເຍ າ, ຊຽງໄຣ ແລະ ຊຽງໃໝ່. ເມັດຄ້ອນຂ້າງກ ມ, ເປືອກຄ້ອນຂ້າງໜາ ແລະ ແຂງປານກາງ. ເປືອກມີຫ າຍສີ
ປ ນກັນເທິງເມັດດຽວກັນເຊັື່ນ: ເຄີື່ງໜ ື່ງສີຄ ິມອິກ ແລະ ເຄີື່ງໜ ື່ງສີນ ັ້າ ຕານແກ່. ນ ັ້າໜັກທັງເປືອກ 100 ເມັດ
ປະມານ 18.6g, ຕ ັ້ນສູງປະມານ 2 m. 

4.3.3 ໝາກເດອືຍການຄາ້ (Coix lacryma-jobi  L.var mayeun) 
ໝາກເດືອຍປະເພດນີັ້ມີຄວາມສ າຄັັນທາງດ້ານການກະເສດ ແລະ ປູກຫ າຍທີື່ສຸດ. ເມັດທີື່

ເອ າເປືອກອອກແລ້ວຈະໃຊ້ບ ລິໂພກໄດ້ຫ າຍຮູບແບບ, ຕ ັ້ນຈະສູງເທ ື່າໆກັບໝາກເດືອຍຂ ບ, ນ ັ້າໜັກທັງ
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ເປືອກ 100 ເມັດ ຢູ່ລະຫວ່າງ 10.8-19 g. ໝາກເດືອຍການຄ້າຈະມີທັງໝາກເດືອຍເຂ ັ້າຈ້າວ (Non-
glutinous) ແລະ ໝາກເດືອຍເຂ ັ້າໜຽວ (glutinous) ຄື: 

1) ໝາກເດືອຍເຂ ັ້າຈ້າວ: ເມືື່ອນ າໄປຕ ັ້ມ, ແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕ ັ້ມໝາກເດືອຍຈະບ ື່ໜຽວ
ລືນ ຫ ື ເປັນເມືອກ. ເມັດທັງເປືອກຄ້ອນຂ້າງຍາວ, ມຂີະໜາດນ້ອຍ, ເປືອກສີນ ັ້າຕານແກ່ຄອ້ນຂ້າງໜາ ແລະ 
ແຂງ, ເນືັ້ອແປ້ງຂອງເມັດຈະຄ້ອນຂ້າງແຂງສາມາດເກັບເມັດໄວ້ໄດ້ດ ນ. ໝາກເດືອຍຊະນິດນີັ້ມີລ າຕ ັ້ນສູງ 
ແລະ ສີຂຽວນວນຂະໜາດໃຫຍ່. 

2) ໝາກເດືອຍເຂ ັ້າໜຽວ: ເນືັ້ອແປ້ງເມືື່ອນ າໄປຫຸ່ງຕ ັ້ມຈະນຸ້ມເປັນເມ ືອກລືນໆຄ້າຍຄື
ກັບເຂ ັ້າໜຽວ ເພາະມີແປ້ງເຂ ັ້າໜຽວ (amylopectin) ແຕ່ຈະມີແປ້ງອະໄມໂລສພຽງແຕ່ 2-3% ເທ ື່ານັັ້ນ, ຜູ້
ບ ລໂິພກນິຍ ມຫ າຍກວ່າໝາກເດືອຍເຂ ັ້າຈ້າວ. ເມັດທັງເປືອກກ ມສັັ້ນກວ່າໝາກ ເດືອຍເຂ ັ້າຈ້າວ,  ເປືອກເມັດ
ສີຂີັ້ເທ ື່າອ່ອນບາງ ແລະ ບີບແຕກງ່າຍ. ເນືັ້ອແປ້ງຂອງເມັດຈະຄ້ອນ ຂ້າງອ່ອນເຮັດໃຫ້ສີໄດ້ນ ັ້າໜັກໜ້ອຍເພາະ
ແຕກຫັກງ່າຍແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮ າຫ າຍຂ ັ້ນ, ຕ ັ້ນຕ ື່າກວ່າພັນເຂ ັ້າຈ້າວ,  ສີລ າຕ ັ້ນຄ້ອນຂ້າງເຫ ືອງ. 

ພນັໝາກເດອືຍທີື່ນຍິ ມປກູ 
ກ. ໝາກເດືອຍພ ັ້ນເມືອງພັນວັງສະພຸງ: ເປັນພັນທີື່ຊາວກະສິກອນເກັບເມັດ

ພັນໄວ້ປູກເອງຕິດຕ ື່ກັນເປັນເວລາດ ນນານມາແລ້ວ, ມີລ າຕ ັ້ນຂຽວອ ມເຫ ືອງ, ເມັດມລີັກສະນະກ ມ, ເປືອກຫຸ້ມ
ເມັດເປັນສີນ ັ້າຕານດ າ, ຜ ນຜະລິດສະເລ່ຍ 266 kg/rai. 

ຂ. ໝາກເດືອຍເຂ ັ້າໜຽວພັນເລຍ:  ເປັນພັນທີື່ມີເມັດເປັນເຂ ັ້າໜຽວລ້ວນ ເຊິື່ງ
ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. ລ າຕ ັ້ນ ແລະ ຕ ັ້ນອ່ອນມີສີຂຽວອ ມແດງ, ເມັດມລີັກສະນະກ ມ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດ
ສີນ ັ້າຕານ, ຜ ນຜະລິດສະເລ່ຍ 299 kg/rai (ກ ມສ ື່ງເສີມການກະເສດ, 2010). 

 
4.4 ສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ເໝາະສ ມແກກ່ານປ ກໝາກເດ ອຍ 

1. ສະພາບພມູອີາກາດ: ປູກໄດ້ຜ ນດີໃນເຂດທີື່ລາດຊັນ, ມີແສງແດດກ້າ, ອຸນຫະ ພູມຄ້ອນຂ້າງ
ເຢັນ ແລະ ອາໄສນ ັ້າຝ ນ. 

2. ສະພາບພືັ້ນທີື່: ພືັ້ນທີື່ລາດຊັນ, ບ ື່ມີນ ັ້າຂັງ, ຄວາມລາດອ່ຽງຕັັ້ງແຕ່ 3 - 45°Cແລະ ການ
ຄ ມມະນາຄ ມສະດວກ. 

3. ລກັສະນະດນິ: ຄຸນສ ມບັດທາງກາຍະພາບຂອງດິນທີື່ປູກຄວນມີຄວາມອຸດ ມສ ມ ບູນພ 
ສ ມຄວນ, ການລະບາຍນ ັ້າດີ ແລະ ການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ.    
www.customs.go.th/StatisticResults 17/11/2010 

 
 
 

4.5 ເຕກັນ ກການປ ກໝາກເດ ອຍ 
1. ລະດກູານປກູ: ເນືື່ອງຈາກໝາກເດືອຍເປັນພືດໄວຕ ື່ຊ່ວງແສງ ເຊິື່ງຈະອອກ ດອກໃນຕ ັ້ນ

ເດືອນຕຸລາ.  ດັື່ງນັັ້ນ, ຊ່ວງປກູທີື່ເໝາະສ ມຄກືາງເດືອນພ ດສະພາເຖິງກາງເດືອນມິຖຸນາ. 
2. ການກຽມດນິ: ຄວນມີການກຽມດິນເພືື່ອກ າຈດັວັດສະພືດ, ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໃນດິນ 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບດິນເໝາະສ ມແກ່ການປກູ ໂດຍການໄຖ 1-2 ຄັັ້ງ ແລ້ວຈ ື່ງປູກ. 
3. ວິທກີານປກູ: ຂຸດຂູມປູກໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫ່າງ 75x75cm. ຢອດເມັດ 5-8 ເມັດ ຕ ື່ຂຸມ 

ແລະ ຖອນແຍກໃຫ້ເຫ ືອພຽງ 3-4 ຕ ັ້ນຕ ື່ຂຸມເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍໄຸດ້ປະມານ 30 ວັນ. 

http://www.customs.go.th/StatisticResults%2017/11/2010
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4.6 ການບ ວລະບດັຮກັສາ 

4.6.1 ການໃສປຸຸ່໋ຍ 
ໃຊ້ປຸຸ໋ຍ 15-15-15 ຫ ື 16-20-0 ໃນອັດຕາ 50 kg/rai ໂດຍແບ່ງໃສເ່ຄີື່ງໜ ື່ງຮອງພືັ້ນ

ພ້ອມປູກ, ສ່ວນທີື່ເຫ ືອໃສ່ເມືື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 30 ວັນ (ພ້ອມກັບການຖອນແຍກ). 
 ຖ້າດິນມີອິນຊີວັດຖຸ, ຟ ດສະຟ ຣດັ ແລະ ໂພແທກຊຽມຕ ື່າໃຫ້ໃສປຸຸ່໋ຍ 16-20-0 

ສ າລັບດິນຕ ມ ຫ ື ຕ ມໜຽວແກມຊາຍ ແລະ ສູດ 15-15-15 ສ າລັບດິນຕ ມແກມຊາຍໃນອັດຕາ 50 
kg/rai ຮອງພືັ້ນພ້ອມປູກ. 

 ເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍ ຸ20 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ປຸຸ໋ຍ 46-0-0 ໃນອັດຕາ 50 kg/rai ຫ  ື
ສູດ 21-0-0 ໃນອັດຕາ 100  kg/rai  ໂດຍການໂຮຍຂ້າງຕ ັ້ນ ຫ ື ຂ້າງແຖວແລ້ວພວນດິນ. 

 ໃນສະຖານທີື່ມີການລະບາຍນ ັ້າດີ ແຕ່ໝາກເດືອຍມີລັກສະນະຕ ັ້ນຕ ື່າ ແລະ ໃບ
ເຫ ືອງ, ຄວນໃສປຸຸ່໋ຍ 46-0-0  ໃນອັດຕາ  25 kg/rai  ເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸ 40-45 ວັນ. 

4.6.2 ການອະນລຸກັສດັຕທູ າມະຊາດ 
ສັດຕູທ າມະຊາດຂອງແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕຂູອງໝາກເດືອຍທີື່ສ າຄັນພ ບທ ື່ວໄປໄດ້ແກ່

ແມງຕ ວຫ ັ້າ ແລະ ແມງຕ ວບຽນຄື: 
ກ. ແມງຫາງໜບີ: ຕ ວເຕັມໄວມີສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມ,  ລ າຕ ວຍາວ 1.6 cm,  ມີປກີ 2 ຄູ່

ສີເຫ ືອງອ່ອນ, ຂອບປີກສີດ າ, ປີກຄູຫ່ ັງຍາວ 1.6 cm, ປີກຄູຫ່ ັງຍາວກວ່າຄູໜ້່າແຕ່ສັັ້ນກວ່າ. ຕ ວອ່ອນ ແລະ 
ຕ ວເຕັມໄວຈະກັດກິນໄຂ່ ແລະ ໜອນຂະໜາດນ້ອຍຂອງໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນ, ໜອນເຈາະໝາກຝ້າຍ ແລະ 
ເພ້ຍອ່ອນສາລີ. 

ຂ. ດວ້ງເຕ ື່າ: ຕ ວເຕັມໄວມຂີະໜາດ 0.4-0.5 cm, ປີກສີແດງ, ສີສ ັ້ມ ຫ ື ສີເຫ ືອງ 
ແລະ ມີລາຍຕາມຂວາງສີນ ັ້າຕານ, ປີກແຕ່ລະຂ້າງມລີາຍຂວາງ 2 ເສັັ້ນຊືື່ປາຍປີກ, ມຈີຸດສດີ າ 1 ຈຸດຢູ່ເສັັ້ນ
ກາງປີກ. ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມເທີງໃບ,  ໄຂ່ມີລັກສະນະຮຽວຍາວ ຫ ວທ້າຍແຫ ມສີເຫ ືອງອ່ອນ.  ໜອນມີສີດ າ
ຮູບຮ່າງຮຽວຍາວ, ບາງຄັັ້ງມີຈຸດ ຫ ື ແຖບສີສ ັ້ມ, ສີເຫ ືອງອ່ອນ ຫ ື ສີຂາວເທິງລ າຕ ວ, ເທິງລ າຕ ວມຕີຸ່ມ
ລັກສະນະຄ້າຍຄໜືາມ, ໜອນ ແລະ ຕ ວເຕັມໄວກັດກິນເພ້ຍອ່ອນສາລີ. 

ຄ. ແຕນບຽນໄຂໄ່ຕໂດແກມມາ:  ຕ ວເຕັມໄວມຂີະໜາດ 0.6 mm ວາງໄຂ່ໃນໄຂ່
ແມງກະເບືັ້ອ ໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນສາລີເຮັດໃຫ້ໄຂ່ປ່ຽນເປັນສີດ າ ແລະ ບ ື່ຝັກເປັນໜອນ. ນ ກ ແລະ ງູ ເປັນ
ສັດຕທູ າມະຊາດຈັບກິນໜູສັດຕຂູອງໝາກເດືອຍ. ສັດຕູທ າມະຊາດທັງ 3 ກຸ່ມນີັ້ ມີປະສິດທິພາບໃນການ
ຄວບຄຸມແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕພູືດ. ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕຂູອງໝາກເດືອຍ ຄວນໃຊ້ວິທີການ
ທີື່ປອດໄພຕາມຄ າແນະນ າ ເພືື່ອອະນຸລັກສັດຕທູ າມະຊາດທີື່ເປັນປະໂຫຍດດັື່ງກ່າວໄວ້. 

 
4.7 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູດືທີື່ມກັເກດີກບັໝາກເດອືຍ 

4.7.1 ພະຍາດ 
1. ພະຍາດຣາດ າ: ເປັນພະຍາດທີື່ພ ບຄັັ້ງທ າອິດໃນປະເທດໄທເມືື່ອປີ 1981 ທີື່ເກີດ

ຈາກເຊືັ້ອຣາ Ustilago coicis Bref. ໃນຂະນະນັັ້ນຈາກການສ າຫ ວດໄຮ່ໝາກເດືອຍພ ບວ່າເປັນພະຍາດ
ນີັ້ 5-98%. ຈ ນມາເຖິງປີ 1992 ກ ື່ຍັງພ ບວ່າພະຍາດນີັ້ຍັງລະບາດຢູ,່ ໃນບາງປີພະຍາດນີັ້ມກີານລະບາດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ ອັນໄດ້ກ ື່ຄວາມເສຍຫາຍຈ ນບ ື່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດໝາກເດືອຍໄດ້. 
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ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ແຊເ່ມັດພັນໃນນ ັ້າຮ້ອນທີື່ອຸນຫະພູມ 60-70°Cໂດຍວິທີ
ການຕ ັ້ມນ ັ້າໃຫ້ຟ ດແລ້ວຕັັ້ງໄວ້ທີື່ອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 10 ນາທ ີ ເພືື່ອໃຫ້ນ ັ້າເຢັນລ ງເທ ື່າອຸນຫະພູມທີື່
ຕ້ອງການ ແລ້ວຈືື່ງນ າເມັດໝາກເດືອຍມາແຊດ່ ນເຖິງ 12 ຊ ື່ວໂມງກ່ອນນ າໄປປູກ.      ວິທີນີັ້ນອກຈາກຈະ
ເປັນການຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຕິດມາກັບເມັດແລ້ວ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເມັດໝາກເດືອຍງອກໄວຂ ັ້ນອີກດ້ວຍ. 

ສານເຄມີທີື່ໃຊ້ກ າຈັດພະຍາດຣາດ າມີຄື: 
 ຊືື່ສາມັນ: Fenpiclonil carboxyl ແລະ ຊືື່ການຄ້າ Beret. ອັດຕາການ

ໃຊ້ 5 cc ຕ ື່ນ ັ້າໜັກເມັດ 1 kg ດ້ວຍວິທີການຄຸມເມັດກ່ອນປູກ. 
 ຊືື່ສາມັນ: Fenpiclonil carboxyl ແລະ ຊືື່ການຄ້າ Culator. ອັດຕາ

ການໃຊ້ 7g ຕ ື່ນ ັ້າໜັກເມັດ 1 kg ດ້ວຍວິທີການຄຸມເມັດກ່ອນປູກ. 
2. ທາສປອດ:  ລກັສະນະອາການຂອງພະຍາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທີື່ໃບດ້ານຫ ັງ ແລະ 

ດ້ານເທິງໂດຍເກີດເປັນຈຸດນູນຄ້າຍຄໄືຟສີດ າເປັນມັນ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະກ ມຍາວ, ຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 
0.4–0.5 mm. ໃບທີື່ເປັນພະຍາດຈະແຫ້ງກ່ອນກ ານ ດ, ຕ ັ້ນທີື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດບ ື່ຄ່ອຍຕິດເມັດ.  
ເຊືັ້ອສາເຫດຂອງພະຍາດຄື Phyllachora coicis P.Henn 

3. ພະຍາດໃບດາ່ງ:  ອາການສະແດງທີື່ກາບໃບ ແລະ ໃບ, ເກີດເປັນຈຸດນ້ອຍໆຂະ
ໜາດເທ ື່າເຂັມໝຸດສີເຫ ືອງອ່ອນ, ຕ ື່ມາກາງຈຸດຈະແຫ້ງມີສີຂີັ້ເທ ື່າ ຫ ື ສີນ ັ້າຕານອ່ອນ ແລະ ໃນທີື່ສຸດຈະປ່ຽນ
ເປັນສີນ ັ້າຕານໄໝ,້ ຈຸດໃຫຍ່ມີຂະໜາດເຖິງ  4 mm. ເຊືັ້ອສາເຫດຄື  Curvularia coicis. 

   ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: 
 ຫ ີກລຽງການນ າເມັດພັນຈາກແຫ ື່ງທີື່ເປັນພະຍາດມາເຮັດແນວພັນ. 
 ເຜ ື່າທ າລາຍເສດເຫ ືອຂອງໝາກເດືອຍໃນໄຮ່ຫ ັງເກັບກ່ຽວ. 

4.7.2 ແມງໄມສ້ດັຕ ູ
1. ຕກັແຕນ: ການທ າລາຍຄືການກັດກິນໃບ, ກິື່ງກາ້ນ, ລ າຕ ັ້ນອອ່ນ ແລະ ຊ ື່ດອກ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດຄືການໄຖພວນດິນ ແລະ ຕາກດິນເພືື່ອທ າລາຍໄຂ່ຕັກແຕນກ່ອນປູກໝາກເດືອຍ. 
2. ປວກ: ປວກຈະເຂ ັ້າທ າລາຍໃນໄລຍະທີື່ໝາກເດືອຍເລີື່ມອອກດອກໂດຍຈະກັດ

ກິນບ ລິເວນຕ ັ້ນ ແລະ ພາຍໃນລ າຕ ັ້ນ, ເຊິື່ງເບິື່ງຢູ່ພາຍນອກຈະບ ື່ເຫັນການທ າລາຍຂອງປວກອັນເຮັດໃຫ້ຊ ື່
ດອກແຫ້ງບ ື່ຕິດເມັດ ແລະ ຕ ັ້ນແຫ້ງຕາຍ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຖ້າພ ບເຫັນມີການລະບາດຫ າຍໃຫ້ສີດພ ື່ນສານຂ້າແມງໄມ້ 
Fipronil ໃນອັດຕາ 80 ml/ນ ັ້າ 20 ລິດຫ ັງຈາກຢອດເມັດໝາກເດືອຍ. 

3. ໜອນກ ລາຍ: ຈະເຂ ັ້າທ າລາຍໝາກເດືອຍຕັັ້ງແຕ່ໝາກເດືອຍອາຍຸ 11 ວັນ ເຖິງ 2 
ເດືອນ ໂດຍຈະເຂ ັ້າໄປກັດກິນຢູ່ພາຍໃນລ າຕ ັ້ນ ຫ ື ແໜງ, ເຮັດໃຫ້ລ າຕ ັ້ນ ຫ ື ແໜງ ທີື່ຖືກທ າລາຍຫັກລ ັ້ມ
ຫ່ຽວບ ື່ເປັນໝາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເມັດລີບ. ການເຂ ັ້າທ າລາຍຈະເພີື່ມຂ ັ້ນເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸໄດ້ 2 ເດືອນ 
ເຖິງ 2 ເດືອນເຄີື່ງ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະທີື່ໝາກເດືອຍແຕກແໜງ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ໃຫ້ສີດພ ື່ນສານຂ້າແມງໄມ້ເມືື່ອພ ບການທ າລາຍຂອງໜອນ
ກ ລາຍ, ສານຂ້າແມງໄມ້ຄື Deltanethrin ໃນອັດຕາ 10 ml/ນ ັ້າ 20 ລິດ 

4. ເພຍ້ອອ່ນສາລີ: ຈະເຂ ັ້າທ າລາຍຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະຕ ັ້ນອ່ອນຈ ນເຖິງໄລຍະທີື່ໝາກ
ເດືອຍເລີື່ມອອກຊ ື່ດອກໂດຍດູດກິນນ ັ້າລ້ຽງຕາມຍອດ, ພ ບເພ້ຍອ່ອນສາລີຫ າຍທີື່ສຸດເມືື່ອ ໝາກເດືອຍອາຍຸ 
2 ເດືອນ. 
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ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຖ້າພ ບການລະບາດຂອງເພ້ຍອ່ອນສາລີ ໃຫ້ສີດພ ື່ນສານຂ້າ
ແມງໄມ້ Malathion ໃນອັດຕາ 40 ml/ນ ັ້າ 20 ລິດ 

5. ໜອນເຈາະໝາກຝາ້ຍ: ເຫັນເຂ ັ້າທ າລາຍໝາກເດືອຍຫ ັງຈາກໝາກເດືອຍເລີື່ມຕິດ
ເມັດແລ້ວ ໂດຍຕ ວໜອນຈະເຈາະ ແລະ ກັດກິນເມັດໝາກເດືອຍຈ ນໝ ດ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ: ຖ້າພ ບການລະບາດຂອງໜອນເຈາະໝາກຝ້າຍ ໃຫ້ສີດພ ື່ນ
ສານຂ້າແມງໄມ້ bifenthrin ໃນອັດຕາ 30 ml/ນ ັ້າ 20 ລິດ 

6. ໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນສາລີ: ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍເປັນເວລາກາງຄືນ, ສີທອງ
ອ ມແດງ, ຢູ່ກາງປກີມີຄວາມກວ້າງປະມານ 2.5 cm, ລ າຕ ວຍາວປະມານ 1.3 cm. ໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນ
ສາລີຈະວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມຊ້ອນຮຽງກັນຄ້າຍຄືເກັດປາ, ຜິວລຽບ ແລະ ເປັນມັນ. ຕ ວໜອນ ເມືື່ອຝັກອອກມາ
ຈາກໄຂ່ໃໝ່ໆຈະມີສີຂາວຕະຫ ອດທາງລ າຕ ວ, ຫ ວກະໂຫ ກສນີ ັ້າຕານດ າ. ຕ ວໜອນຈະເຈາະເຂ ັ້າໄປກັດກິນ
ຢູ່ໃນລ າຕ ັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຂອງໝາກເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ລ າຕ ັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຫັກ ແລະ ແຫ້ງຕາຍ, ນອກຈາກ
ນີັ້ໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນສາລີຍັງເຂ ັ້າໄປກັດກິນເມັດໝາກເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ເມັດລີບ ຫ ື ອາດບ ື່ຕິດເມັດ. ຊ່ວງການ
ລະ ບາດ, ໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນສາລີຈະເຂ ັ້າທ າລາຍໝາກເດືອຍເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸປະມານ 2 ເດືອນ ເຊິື່ງ
ເປັນໄລ ຍະທີື່ໝາກເດືອຍແຕກແໜງ ແລະ ເຂ ັ້າທ າລາຍອີກຊ່ວງຫ ັງຈາກໝາກເດືອຍອາຍຸ 3-4 ເດືອນ ເຊິື່ງ
ເປັນໄລຍະທີື່ເລີື່ມອອກດອກ ແລະ ຕິດເມັດ. 

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ:  
 ສ າຫ ວດກຸ່ມໄຂ່ໜອນ ແລະ ຮູເຈາະທີື່ລ າຕ ັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຢ່າງສະໝ ື່າ

ສະ ເໝີ. 
 ຖ້າພ ບການລະບາດຂອງໜອນເຈາະລ າຕ ັ້ນສາລີໃຫ້ສີດພ ື່ນສານຂ້າແມງໄມ້ 

Deltamethrin ໃນອັດຕາ 10 ml/ນ ັ້າ 20 ລິດ. 
ໝາຍເຫດ: ເນືື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນບ ື່ມີການທ ດລອງ ເພືື່ອປ້ອງກັນກ າຈັດແມງໄມ້

ສັດຕູຂອງໝາກເດືອຍ, ສານຂ້າແມງໄມ້ທີື່ແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ຈ ື່ງເປັນສານຂ້າແມງໄມ້ທີື່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນກ າຈັດ
ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງອ້ອຍ ແລະ ສາລີ ເຊິື່ງເປັນແມງໄມ້ຊະນິດດຽວກັນທີື່ພ ບເຂ ັ້າທ າລາຍໝາກເດືອຍ. 

 
4.7.3 ສດັຕູທີື່ສ າຄນັ  

1. ໜ:ູ ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ, ໜູເປັນສັດຕູພືດທີື່ສ າຄັນຊະນິດໜ ື່ງຂອງ   
ໝາກເດືອຍ, ທ າລາຍໃນຊ່ວງປູກໃໝ່ໆກ່ອນງອກ ແລະ ຊ່ວງໝາກເດືອຍຕິດເມັດ, ຊ່ວງເວລາໃນການລະ 
ບາດແມ່ນລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງໃນຊ່ວງໝາກເດືອຍເລີື່ມຕິດເມັດ.  

ການປ້ອງກັນກ າຈັດ:  
 ກ າຈັດວັດສະພືດບ ລິເວນແປງປູກ ແລະ ພ ັ້ນທີື່ໃກ້ຄຽງ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເປັນທີື່

ອາໄສຂອງໜູ. 
 ໃຊ້ກ ງດັກ ຫ ື ກັບດັກ. 
 ເມືື່ອສ າຫ ວດພ ບຮ່ອງຮອຍຮູໜູ, ປະຊາກອນໜູ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ

ຢ່າງຮຸນແຮງຂອງໝາກເດືອຍ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີປ້ອງກັນກ າຈັດແບບປະສ ມປະສານຄືໃຊ້ກ ງດັກ ຫ ື ກັບດັກຮ່ວມ
ກັນກັບການໃຊ້ເຍືື່ອພິດ. 
 
4.8 ການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 
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 ‒ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວທີື່ເໝາະສ ມຄື ເມືື່ອໝາກເດືອຍແກ່ແລ້ວອາຍຸປະມານ 7 ເດືອນໂດຍ
ສັງເກດໄດ້ຈາກຕ ັ້ນ ແລະ ໃບປ່ຽນເປັນສີເຟືອງເຂ ັ້າໝ ດແປງ (ປາຍເດືອນທັນວາ-ມັງກອນ) 

 ‒ໃຊ້ມີດ ຫ ື ກ່ຽວຕັດທັງຕ ັ້ນ ແລ້ວວາງໄວ້ເທິງຕ ຂັງຄືກ່ຽວເຂ ັ້າບ ື່ໃຫ້ຖືກພ ັ້ນດິນ ເພາະເຊືັ້ອຣາ
ຈະເຂ ັ້າທ າລາຍໝາກເດືອຍໄດ້, ຕາກແດດ 2-3 ແດດ 

 ຕີດ້ວຍເຄືື່ອງຕີເຂ ັ້າ ຫ ື ເຄືື່ອງຕີຖ ື່ວເຫ ືອງ 
 ‒ເມັດໝາກເດືອຍທີື່ໄດ້ຄວນຈະຕາກແດດອີກປະມານ 2-3 ແດດເພືື່ອຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໃຫ້

ຫ າຍທີື່ສຸດກ່ອນແລ້ວຈ ື່ງບັນຈຸໃສ່ເປ າເກັບຮັກສາ 
 ‒ເປ າບັນຈຸໝາກເດືອຍຄວນວາງໄວ້ເທິງເສ າໄມ້ທີື່ສູງຈາກພ ັ້ນດິນ, ມກີານລະບາຍອາກາດດີ, 

ບ ື່ຖືກຄວາມຊຸ່ມຈາກຝ ນ 
 

4.9 ລກັສະນະມາດຖານຂອງໝາກເດອືຍທີື່ໂຮງງານຕອ້ງການ 
 ເນືື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີັ້ ຊາວກະສິກອນຜະລິດໝາກເດືອຍບ ື່ພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງສີໝາກ

ເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ເມັດໝາກເດືອຍທີື່ຊາວກະສິກອນຜະລິດໄດ້ໂຮງສີຈະຮັບຊືັ້ທັງໝ ດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ
ຂະໜາດເມັດທີື່ໂຮງສີຕ້ອງການຄວນມີນ ັ້າໜັກເມັດຢູ່ລະຫວ່າງ 14-20g ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ 14% (ກ ມສ ື່ງເສີມ
ການກະເສດ, 2010) 

 
 
 
 
 
 

4.10 ຕະຫ າດຂອງໝາກເດ ອຍ 
 

  
 
ຮບູທ ີ12  ຮວງໝາກເດອືຍ  ຮບູທ ີ13  ຜ ນຜະລດິໝາກເດອືຍ 
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