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ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະ ສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ 
ສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມຄີວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 

ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະ ບົບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະ 
ນາສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບ
ການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່
ເໝາະສົມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜືອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາ
ວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນ
ຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮບັໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະ ການ 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ 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
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 

ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານ ຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກອົບ 
ຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
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ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖາ ນະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງ ວິທະຍາໄລກະສິ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 

ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕກ້ານສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກພາກ 
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເອກະ 
ສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການ
ໃດກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອຊາບ ເພືື່ອ
ຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດກີວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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ບົດນ າ 
 

ດັື່ງທີື່ຊາບກັນແລ້ວວ່າໃນປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີເຈດຈ ານົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເພືື່ອລ ບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຈົນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າ ແລະ ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດຂອງຕົນ ອອກຈາກກຸ່ມປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020. ບົນພືັ້ນຖານຫ ັກການພັດທະນາຕາມນະໂຍບາຍການກະຈາຍຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບລົງສູທ້່ອງຖິື່ນ ແລະ ການດ າເນີນການແບບມສີ່ວນຮ່ວມເປັນຫ ັກ. ແຜນງານຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່ແມ່ນ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຕັັ້ງຖິື່ນຖານຖາວອນ, ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍ
ເນັັ້ນໃຫ້ຢຸດຕກິານຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບຊະຊາຍ, ຫັນມາສູ່ການຜະລິດແບບໝູນວຽນ ຫ ື ການຜະລິດແບບ
ຍືນຍົງທີື່ເປັນລະບົບເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ເພືື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດຕ ື່ພ ັ້ນທີື່ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ມີ
ການມອບດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດທ້ າການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ປະກາດຢຸດຕິການ 
ຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍ ໂດຍສິັ້ນເຊງີໃນປີ 2020.  ສະນັັ້ນ, ການກະສກິ າແບບຍືນຍົງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ຊາວກະສິກອນໄດ້ນ າໃຊ້ພືັ້ນທີື່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ ເພືື່ອຍົກຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ລາວໃຫ້ນັບມືັ້ນັບດີຂ ັ້ນເທືື່ອລະກ້າວ. ເພືື່ອໃຫ້ເຮັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຮົານັັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ນ າໃຊ້ພືັ້ນທີື່ ທີື່ເຮາົ
ມີໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ນ າໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວນານ, ຢາກໃຫ້ເຮັດໄດ້ແນວນັັ້ນ ຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ມີນັກວິຊາ 
ການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບປະການສະເພາະດ້ານ ເພືື່ອພັດທະນາສົື່ງເສີມເຕັກນິກວິຊາ
ການທີື່ເໝາະສົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນການຜະລິດ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ 

ເນືັ້ອໃນຄູ່ມືຫົວນີັ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ບົດ ເຊ ິ່ງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຂດພູດອຍ, ລະບົບການ
ປູກພືດທີື່ເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການຜະລິດພືດແຕ່ລະ
ຊະນິດ. ໂດຍສະເພາະບາງຊະນິດພືດທີື່ເປັນພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ, ສາລີ
, ໝາກງາ, ຝ້າຍ ແລະ ພືດອືື່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ.  ປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ ັັ້ມນີັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສ ກສາເຂົັ້າໃຈ 
ແລະ ກ າໄດ້ໃຈຄວາມທີື່ສ າຄັນຂອງບົດຮຽນ ແລະ ເປັນທິດຊີັ້ທາງໃນການທີື່ຈະໄປພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ປະກອບອາຊີບ ຫ ື ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂົງເຂດວຽກງານໃນທ້ອງຖິື່ນ 

ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະປາສະຈາກບ ື່ໄດ້ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງທັງທາງດ້ານເນືັ້ອ 
ໃນ, ສ າ ນວນ ແລະ ຄ າສັບເຕັກນິກວິຊາການ. ຖ້າຄູອາຈານ, ນກັວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້
ອ່ານທັງຫ າຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນ າ ໃຊ້ປ ັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ ຫາກພົບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບ ື່ວ່າທາງດ້ານ
ເນືັ້ອ ໃນກ ຄືຄ າສັບເຕັກນິກ ແລະ ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂ ັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຂອງ
ພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮົາ (ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ກັ 
ສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາກດເຊືອງ) ຖະໜົນເລກທີ 
13 ເໜືອ, ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 
219036 , Fax: 071 219 034, Website: www.nafclao.org ຫລື ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ 
ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກ ໄດ້, ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້
ດັດແປງແກ້ໄຂປ ັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອ ໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂ ັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ນ າທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້ດ້ວຍ 

ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ວກປໜ 
ສິງຫາ 2016

http://www.nafclao.org/
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ທິດສະດີເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບລະບົບການປູກພືດ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືິ່ອໃຫນ້ກັສກຶສຳ ສຳມຳດ: 
1. ອະທິບາຍທັດສະນະຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບກາານປູກພືດໄດ້ 
2. ບອກນິຍາມລະບົບການປູກພດືໄດ້ 
3. ອະທິບາຍກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປູກພືດໃນເຂດເນນີສູງໄດ້ 
4. ຮັບຮູຄ້ວາມແທດເໝາະຂອງຟາມກັບຊາວກະສກິອນລາຍນ້ອຍໄດ້ໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 

ເນີນສູງໝາຍເຖິງພືັ້ນທີື່ 100 ເຮກັຕາ 70 % ແມ່ນມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ (Slope) 15 % ຫ  ື
30% ຂອງເນືັ້ອທີື່ ຫ ື ມີຄວາມເປັນຄ້ອຍຊັນ (Slope) ໜ້ອຍກວ່າ 15 % (14-13-12…1 %)  ເນີນສູງ 
ຍັງໝາຍ ເຖິງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊົນເຜົື່າ, ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊີວະນາໆພັນ  ແລະ ເນີນສູງກວມເອົາ
ປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກໄວ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ.  (Epra Economic Policy Research Advocacy) 
“Upland is 18 % slope land that fall wittin mountain zone including plateaus 
lying in high eleva- tion and moutainous terrain (BFD, 1982) 
 
1.4  ທດັສະນະຂອງນກັວທິະຍາສາດ ກຽ່ວກບັລະບບົການປກູພດື 

ໃນປັດຈຸບັນອັດຕາການເພີື່ມຂອງປະຊາກອນ ເປັນບັນຫາຫ າຍ ເນືື່ອງຈາກເນືັ້ອທີື່ປູກມີຈ າກັດ ມະ 
ນຸດຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງມີການປູກພືດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລດິຕ ື່ພືັ້ນທີື່ໃຫ້ສູງກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ 
ໃນຂະນະດຽວກັນກ ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະປູກພືດຫ າຍຊະນິດຂ ັ້ນໃນພືັ້ນທີື່ດຽວກັນ ຄວາມຈ າເປັນດັື່ງກ່າວ 
ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ກາຍມາເປັນລະບົບການປູກພືດໃນທີື່ສຸດ 

ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວ່າ: “ລະບົບ”  (Ph Jouve 1982) ທິດສະດີກ່ຽວກັບ “ລະບົບ”  ທີື່ສ້າງ
ຂຶໍ້ນມາໃນໄລຍະເຄິື່ງສະຕະວັດທີ 20 ນີັ້ແມ່ນການສ ກສາໃນພາກສະໜາມຂອງພືັ້ນທີື່ຊາວຊົນນະບົດ ແລະ 
ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ 

ຈາກການສ ກສາບັນດາວຽກງານຢູຕ່າມຊົນນະບົດ ຫ ື ວຽກງານຂອງຊາວກະສິກອນສ່ວນຫ ວງ
ຫ າຍແລ້ວແມ່ນເກີດຂ ັ້ນຕາມທ າມະຊາດ.  ຕ ື່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ດ າເນີນໄປກັບຄວາມແທດເໝາະຕ ື່
ສະພາບພືັ້ນທີື່ສັງຄົມຕົວຈິງຂອງເຂດນັັ້ນໆ, ບັນດາກິດຈະການເຫ ົື່ານັັ້ນ ຫ ື ວຽກງານເຫ ົື່ານັັ້ນແມ່ນໄດ້ມກີານ
ສ້າງຂຶໍ້ນເປັນລະບົບ “  ລະບົບ ”  ແມ່ນບັນດາອົງປະກອບທັງໝົດທີື່ກ່ຽວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ມກີານຈັດຕັັ້ງ
ເປັນຢ່າງດີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາໜ້າທີື່ບາງຢ່າງສ າເລັດລົງໄດ້. ດັື່ງນັັ້ນ ລະບົບແມ່ນມີໂຄງສ້າງສົມບູນແບບ 
ການສ ກສາບັນດາລະບົບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດມີຫ າຍລະດັບດ້ວຍກັນເຊັື່ນ: 

ກ ລະບົບການຜະລດິ 
ຂ ລະບົບການປູກພືດ 
ຄ ລະບົບການລ້ຽງສັດ 
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ໃນພືັ້ນທີື່ຊົນນະບົດໜ ື່ງ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫ າຍກິດຈະກ າທີື່ມກີານພົວພັນກັນຢ່າງຄົບຊຸດ, ໂຄງ
ສ້າງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານເຫ ົື່ານັັ້ນແມ່ນມີຫ າຍລະດັບທີື່ຕ້ອງສ ກສາຄື:  

– ລະດັບເຂດ ຫ ື ບ້ານ ເຊັື່ນ: ທົື່ງຮາບວຽງຈັນ, ເຂດພູພຽງບ ລເິວນ, ເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຂດ
ບ້ານຕນີພູເຂົາຄວາຍ... 

– ລະດັບຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຫ ື ລະດັບຄອບຄົວ 
– ລະດັບໄຮ່ນາ, ແປງປູກ 
– ລະດັບຝູງສັດ... 
ເພືື່ອຢາກເຂົັ້າໃຈຮບູແບບການຜະລດິໃນພືັ້ນທີື່ໜ ື່ງຕອ້ງໄດເ້ຮດັການວເິຄາະ 
ການວິເຄາະມີເປົັ້າໝາຍເພືື່ອຢາກຮູ້ຈັກບັນຫາ ແລະ ສະພາບການຜະລິດທີື່ເກີດຂ ັ້ນຢູ່ກັບ ທຸກໆ

ລະດັບຂອງແຕ່ລະລະບົບກະສກິ າໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ,  ສະນັັ້ນ ຕ້ອງມີການສືບຮູ້, ສັງເກດການ, ການ ສ ກສາ
, ການສ າພັດ ແລະ ການສອບຖາມເຖິງແຕ່ລະລະບົບນັັ້ນໆ 

ການວິເຄາະ ແມ່ນການຊອກຫາວິທີການດ າເນີນງານຂອງລະບົບໃດໜ ື່ງ, ບັນດາບັນຫາ ຕ່າງໆ, ຂ ັ້ 
ຈ າກັດຕ່າງໆ ທີື່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ລະບົບນັັ້ນ.  ຫ ັງຈາກຮູ້ແລ້ວຈ ື່ງຈັດລຽງລ າດັບບັນຫາ, ຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງວາງ
ຄ າຖາມຕ ື່ໄປວ່າ: ເປັນຫຍັງຈ ື່ງມີບັນຫາດັື່ງກ່າວເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ເຄົັ້າຂອງບັນຫາທີື່ເກີດຂ ັ້ນນັັ້ນແມ່ນມາ ຈາກ
ຫຍັງ?  ແລ້ວຈ ື່ງໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວ 

ການວິເຄາະ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ເປັນການສ ກສາທີື່ເປັນລະບົບ ແລະ ໃຊ້ໃນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບ
ຕ່າງໆຄືດັື່ງຕາຕະລາງທີ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

 
ຕາຕະລາງທີ 1 ການສ ກສາລະບບົໃນລະດບັຕາ່ງໆ 
 

ລະດບັ ເປົັ້າໝາຍການສ ກສາ ເຄືື່ອງມກືານສ ກສາລະດບັ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການວເິຄາະ 
ຂົງເຂດ (ບ້ານ) ລະບົບການກະສິກ າ - ສ ກສາປະຫວັດ 

- ເຮັດໜ້າຕັດຂອງພືັ້ນທີື່ 
- ການຈັດແບ່ງດິນໃນຂົງເຂດ 

- ການເຄືື່ອນໄຫວ 
- ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
- ການສ້າງແຜນງານການຄົັ້ນ
ຄວ້າ 

ການຜະລິດ (ຫົວ 
ໜ່ວຍການຜະລິດ) 

ລະບົບການຜະລິດ ປະເພດການຜະລິດການ
ວິເຄາະ ການດ າເນີນງານ 

- ຂ ັ້ແນະນ າທາງດ້ານເຕັກນິກ
ແກ່ຜູ້ຜະລິດ 

ພືດ ລະບົບການປູກພືດ ການວິເຄາະການປູກພືດ - ຂ ັ້ແນະນ າສ າລັບຊາວກະສິ 
ກອນ 
- ການສະເໜີຫົວຂ ັ້ຂອງການ
ສົື່ງເສີື່ມ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ 

ຝູງສັດ ລະບົບການລ້ຽງສັດ ການວິເຄາະການລ້ຽງສັດ ຂ ັ້ແນະນ າແກ່ຊາວຜູ້ລ້ຽງສັດ 
1.5 ນຍິາມລະບບົການປກູພດື 

(ພົນຣານີ ອະນັນ, 2534) ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມລະບົບການປູກພືດວ່າ: ແມນ່ແບບແຜນການປກູພດືໃນ
ຊວ່ງໄລຍະເວລາຮອບປີ ທີື່ເໝາະສມົກບັສະພາບແວດລອ້ມຕວົຈິງ ເຊັື່ນ:  ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ, 
ດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.  ໃນນີັ້ອາດຈະເວົັ້າເຖິງການປູກພືດຊະນິດດຽວ ຫ ື ການປູກ
ພືດ ຫ າຍຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງ 

1.2.4 ຮູບແບບການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 
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ຮູບແບບການປູກພືດ ແມ່ນມີຫ າຍລະບົບການປູກ, ຢູ່ໃນຫ າຍລະບົບນັັ້ນຂ ສະເໜີລະ 
ບົບທີື່ສ າຄັນ ທີື່ສາມາດພົບເຫັນໃນເຂດອາຊີ ແລະ ປະເທດລາວເທົື່ານັັ້ນ ເຊິື່ງແມ່ນການກ ານົດຮູບແບບ ແລະ 
ໄລຍະເວລາ ຂອງການປູກພືດຄັັ້ງດຽວ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງໃນຮອບປີຂອງພືດຊະນິດດຽວ ຫ ື ຫ າຍຊະນິດພືດ ຫ ື 
ຫ າຍພັນພືດໃນ ພືັ້ນທີື່ດຽວກັນ.  ແບບແຜນການປູກພືດມີສອງປະເພດຄື: ການປູກພືດຊະນິດດຽວໃນຮອບ
ປີ ໂດຍພັນພືດ ຊະນິດດຽວໃນພືັ້ນທີື່ໜ ື່ງ ເຊິື່ງເພິື່ນເອີັ້ນວ່າ: ການປູກພືດຊະນິດດຽວ ແລະ ການປູກພືດຫ າຍ
ຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍພັນພືດ ໃນພືັ້ນທີື່ດຽວກັນທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ 

1.2.5 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບົບການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 
ໄດ້ແກ່ນ ັ້າ, ແສງແດດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ລົມ ທີື່ມຄີວາມສ າຄັນຕ ື່ລະບົບການປູກພືດ

ໃນເຂດຮ້ອນ ຫ ື ເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ. ນ ັ້າເປັນປັດໃຈທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ ທີື່ເປັນຕົວກ ານົດລະບົບການປູກພືດ.  ໂດຍ
ທົື່ວໄປ ລະບົບການປູກພືດຂ ັ້ນຢູກ່ັບຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນ ທີື່ພືດສາມາດນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນຮອບປີຂອງທ້ອງ
ຖິື່ນນັັ້ນ 

– ນ ັ້າ: ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງພືດປະມານ 75 % ໂດຍນ ັ້າໜັກ, ການລ າລຽງອາ 
ຫານ, ດູດທາດອາຫານ, ຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງພືດກ ໃຊ້ນ ັ້າໂດຍໄດ້ຮັບຈາກດິນ 

– ແສງແດດ: ບ ື່ໄດ້ເປັນຕົວກ ານົດໃນການປູກພືດເທົື່າກັບນ ັ້າຝົນ.  ນອກຈາກເຂດ
ອົບອຸ່ນທີື່ມີຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ພືດສາມາດຮັບແສງໄດ້ສັັ້ນ, ໃນລະດູຮ້ອນປະລິມານແສງແດດຫ າຍກວ່າໃນ
ລະດູຝົນ.  ດັື່ງນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງພືດຊະນິດດຽວກັນໃນລະດູຮ້ອນຈ ື່ງໄດ້
ຫ າຍກວ່າ, ຖ້າມີນ ັ້າຝົນພຽງພ ຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດ.  ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ແສງແດດຂອງ
ພືດແມ່ນຂ ັ້ນກັບຊະນິດ ຫ ື ພັນພືດ ເຊິື່ງມີການພົວພັນກັບດັດສະນີເນືັ້ອທີື່ຂອງໃບ ເມືື່ອມຈີ ານວນ ແລະ ຂະ    
ໜາດຂອງໃບເພີື່ມຂຶໍ້ນ, ການຮັບແສງແດດກ ຈະມີຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ຈະຂຶໍ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງພືດ, ລະດູການ 
ແລະ ປະລິມານຂອງແສງແດດທີື່ໄດ້ຮັບຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໄປອີກ 

– ອຸນຫະພູມ: ແມ່ນປັດໃຈສ າຄັນອີກປັດໃຈໜ ື່ງ ທີື່ກ ານົດຊະນິດພືດທີື່ຈະປູກ,ເຊ ິ່ງ
ພືດແຕ່ລະຊະນິດຈະຕ່າງກັນ  ການປູກພືດຫ າຍຄັັ້ງໃນຮອບ 1 ປີ ສ່ວນຫ າຍຈະປູກໃນລະດູໜາວ ເຊ ິ່ງມີອຸນ 
ຫະພູມຕ ື່າກວ່າ 15C ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ພືດບາງຊະນິດຢຸດສະງັກການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ຜົນຜະລິດຕ ື່າ 

– ລົມ: ກ ເປັນປັດໃຈທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດ ເພາະເຮັດໃຫ້ 
ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດປ່ຽນແປງໄປ ນອກຈາກຈະເປັນອັນຕະລາຍໂດຍກົງແລ້ວ, ເມືື່ອລົມພັດແຮງ 
ອັດຕາການລະເຫີຍ (Rate of trans piration) ກ ສູງຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການໃຊນ້ ັ້າໃນປະລິມານຫ າຍຂ ັ້ນ, 
ນອກນັັ້ນແລ້ວຍັງອາດພັດນ າເອົາສານເຄມີຈາກບ່ອນອືື່ນຢູຂ່້າງຄຽງມາຕົກໃສພ່ືດທີື່ປູກ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນ
ຕະ ລາຍເຊັື່ນ: 2.4 D ເຊ ິ່ງເປັນຢາປາບວັດຊະພືດ ອາດຈະປິວໄປໄດ້ໄກເຖິງ 20-30 Km ຈາກສະຖານທີື່
ສີດຢາ 

1.2.6 ລະດູການປູກພືດ 
ອິດທິພົນທີື່ກ ານົດການປູກພືດຂອງຊາວກະສິກອນ ທີື່ຢູນ່ອກເຂດຊົນລະປະທານຄືປະ 

ລິມານການຕົກຂອງຝົນ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຝົນ ເຊ ິ່ງຝົນເປັນອິດທິພົນທີື່ສ າຄນັ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃນການຈະ
ເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດຊະນິດຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ັນ, ຜົນຜະລິດຂອງການປູກພືດໃນຊ່ວງລະດູຝົນຈະສູງກວ່າການປູກ
ພືດໃນລະດູອືື່ນໆ ຈາກການສງັເກດພົບວ່າ ສາລີທີື່ປູກໃນລະດູຝົນຈະມີອັດຕາການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫ າຍກວ່າປູກໃນລະດູອືື່ນ,  ເມືື່ອພິຈະລະນາເຖິງການປູກພືດເປັນລະບົບຈະຕ້ອງປູກໃຫ້ໄວທີື່
ສຸດເທົື່າທີື່ຈະໄວໄດ້ ເພືື່ອເຮັດການປູກພືດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຕ ື່ພືັ້ນທີື່ຫ າຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້  ສະນັັ້ນ, 
ຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນການປກູລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຜນນັັ້ນຈະຕ້ອງສ າພັນກັບການຕົກຂອງຝົນໃນປີຕ່າງໆ ອີກ 



4 
 

 ຄວາມແຮງ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງຝນົ 
ນ ັ້າຝົນສ່ວນຫ ວງຫ າຍແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນການປູກພືດ ແລະ ບາງຄັັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດ 

ມຜີົນກະທົບອັນບ ື່ດີແກ່ການປກູພືດໄດ ້
ກ. ຄວາມແຮງຂອງຝົນ 

ໃນເຂດຮ້ອນ ຫ ື ເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ, ການຕົກຂອງຝົນແຕ່ລະເທືື່ອ ສ່ວນຫ າຍຝົກຈະຕກົ
ໜັກ ແລະ ເມັດຝົນກ ໃຫຍ່ຫ າຍ,ການຕົກຂອງຝົນແບບນີັ້ແມນ່ມີການເຊາະລ້າງເອົາໜ້າດິນໄປຢ່າງຫ ວງ ຫ າຍ 

ຂ. ປະສິດທິພາບຂອງຝົນ 
ໝາຍເຖິງສ່ວນຂອງນ ັ້າຝົນທີື່ຊ ມຊັບລົງໄປໃນດິນ ແລະ ຊ ມໄປໃນບ ລິເວນເຂດຮາກ 

ພືດນັັ້ນ, ນ ັ້າທີື່ຄົງຕົວຢູ່ນ າຮາກພືດ ແມ່ນມີປະລິມານໜ້ອຍກວ່າບ ລິມາດນ ັ້າຝນົທີື່ຕົກທັງໝົດທີື່ສູນເສຍໄປດ້ວຍ
ຫ າຍວິທີດັື່ງນີັ້: 

– ນ ັ້າໄດ້ຊ ມລົງໄປໃນດິນຊັັ້ນເລິກຕ ື່ໄປ 
– ການໄຫ ຂອງນ ັ້າຝົນໄປຕາມລະດັບຄວາມສູງຕ ື່າຂອງສະພາບພືັ້ນທີື່ 
– ການລະເຫີຍຂອງນ ັ້າ 
– ຄວາມສາມາດທີື່ອູ້ມນ ັ້າໄວ້ໄດ ້

ຄ. ຄວາມແປປວນ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນຂອງຝົນ 
ພືັ້ນທີື່ປູກພືດໂດຍອາໄສນ ັ້າຝນົທີື່ພຽງພ  ແລະ ມືັ້ສິັ້ນສຸດຂອງຝນົແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ 

ຢ່າງຍິື່ງ, ເພາະວາ່ມືັ້ເລີື່ມຕກົຂອງຝົນແມ່ນເປັນໂຕກ ານົດ ຫ ື ຊີັ້ບອກວ່າເຖິງລະດກູານປກູພືດແລວ້ ແລະ ມືັ້ສິັ້ນສດຸ 
ຂອງຝົນກ ເປັນໂຕກ ານົດມືັ້ສິັ້ນສດຸຂອງການປກູພືດ (ເວົັ້າງ່າຍໆ ວ່າມີນ ັ້າແມນ່ມີພືດ) 

ຄວາມແນ່ນອນຂອງຝົນ ແມ່ນເວົັ້າເຖິງປະລິມານຝົນທີື່ໜ້ອຍທີື່ສຸດ ໂດຍກ ານົດໄວ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ ເຊ ິ່ງມີໂອກາດເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍທົື່ວໄປປະລມິານຝົນໃນຊ່ວງຕົັ້ນລະດູຈະມີໜ້ອຍ ແຕ່
ຊ່ວງເວລານັັ້ນ ຫ ື ໄລຍະນັັ້ນແມນ່ເປັນຊ່ວງທີື່ສ າຄັນຫ າຍ ເພາະການປກູພືດໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນແລ້ວ, ຊ່ວງໄລຍະນີັ້ຈ ື່ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນຫ າຍທີື່ຕ້ອງຮູ້ເຖິງໂອກາດຝົນຈະຕກົໃນປະລມິານໜ້ອຍທີື່ສຸດ ໂດຍໃຫ້ພຽງພ ກບັ ການເລີື່ມປກູ
ພືດຕົັ້ນລະດ ູ

ປະລິມານຝົນຕກົທີື່ນ້ອຍທີື່ສຸດໃຫ້ພຽງພ  ໃນການເລີື່ມປູກພດືຕົັ້ນລະດູຈະພົວພັນ ເໝາະ
ສົມໄປຕາມຊະນດິພືດປູກ ແລະ ພືັ້ນທີື່ກ ມີຄວາມສ າຄັນຄກືັນ ຫ ື ການກ ານົດການເລີື່ມປກູພືດ ຄືໃນຊ່ວງນັັ້ນປະ 
ລິມານຝົນ ຈະຕ້ອງມີພຽງພ ຕ ື່ການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງພືດ ອັນພິເສດສຸດຈະມີຄວາມສຽ່ງຫ ັງ ຈາກປູກພືດໄປ
ແລ້ວຖ້າຝົນບ ື່ຕກົ ກ ຈະມກີານເສຍຫາຍເກີດຂ ັ້ນແກ່ການຜະລິດພືດ 
Beet (1982) ໄດໃ້ຫ້ແນວຄດິແບບກວ້າງໆ ຂອງຊວ່ງເລີື່ມປກູພືດດັື່ງນີັ້:  

1) ຝົນຈະຕ້ອງຕົກຈົນໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມທັງອຸ້ມນ ັ້າໄວ້ໄດ້ທຸກໆ ລະດັບ, ທຸກຈຸດ 
ຂອງພືດທີື່ຈະປູກ, ລວງເລິກຂອງດິນນັັ້ນຕ້ອງປຽກຊຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍ 5 Cm 

2) ຫ ັງຈາກປູກພືດແລ້ວຝົນຕ້ອງຕົກມາຢ່າງຊ້າບ ື່ເກີນກວ່າ 10 ວັນ 
 
1.6 ກດິຈະກ າທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົການປກູພດືໃນເຂດເນນີສງູ 

ແມ່ນທາງເລືອກດ້ານວິຊາການສ າລັບລະບົບການປູກພືດ ພາຍໃຕ້ການຫຼຸດລົງຂອງຮອບວຽນການ
ນ າໃຊທີ້ື່ດິນໃນເຂດພູດອຍປະກົດຂ ັ້ນໃນຮູບແບບເປັນຊຸດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍຕ່້ອງໄດ້ສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າຕ ື່ ໃນຂະ 
ນະທີື່ຫ າຍໆ ໂຄງການໄດ້ນ າສະເໜີຫ າຍທາງເລືອກ ທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມສ າລັບການທົບສອບ ແລະ 
ການເສີມຂະຫຍາຍ  ເນືື່ອງຈາກວ່າໃນເຂດພູດອຍຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວະກາຍ
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ຍະພາບ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ.  ດັື່ງນັັ້ນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນໃນ
ເຂດພູດອຍ ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາວິທີທາງສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີື່  ບັນຫາສ າຄັນຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖິງການພັດທະ
ນາເທັກໂນໂລຢີ ສ າລັບເຂດພູດອຍລວມມີ  ການລ້ອມຮົັ້ວ, ຄວາມຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ
ສ້າງລາຍຮັບ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

1.3.5 ການປກູພດື 
ເພືື່ອແກ້ໄຂຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາພືດເປັນທາງເລືອກ ທີື່ໃຫ້ຜົນກ າໄລແກ່ຊາວ

ກະ ສິກອນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ໄດ້ມກີານກ ານົດເງືື່ອນໄຂສ າລັບການຄັດ
ເລືອກພືດປູກໄວ້ 3 ປະການຫ ກັດັື່ງນີັ້:  

1. ຖ້າເປັນພືດເສດຖະກິດ ຕ້ອງໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມເງືື່ອນໄຂການນ າໃຂແ້ຮງງານສູງ 
ກວ່າການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ 

2. ພືດເສດຖະກິດຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າຜົນຜະລິດຈາກການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ ່

3. ຜົນຜະລິດຂອງພືດເສດຖະກິດຕ້ອງສາມາດຂົນສົື່ງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍລວມແລ້ວມຂີ ັ້
ແນະນ າດັື່ງນີັ້:  

– ຄວນປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ າໃນການແກ້ງແຍ້ງ
ແຂ່ງ ຂັນລະຫວ່າງພ ື່ຄ້າ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວກະສິກອນ 

– ຄວນພັດທະນານະໂຍບາຍໄປຕາມວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການ 
– ພັດທະນາລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ການຕະຫ າດ 
– ໃຫ້ບຸລມິະສິດ ແກ່ວິທີທາງທີື່ຕິດພັນກັບການຕະຫ າດສູງກວາ່ວິທີທາງສຸມ

ໃສແ່ຕ່ການຜະລິດຢ່າງດຽວ ແລະ ດ າເນີນສ ກສາຂ ັ້ມູນການຕະຫ າດກ່ອນການລົງມືຜະລດິກະສິກ າ, ເຂົັ້າ
ຮ່ວມການຕະຫ າດນັດນາໆຊາດ ແລະ ສ ກສາປະສົບການຈາກປະເທດເພືື່ອນບ້ານ 

1.3.6 ການເລອືກ ແລະ ວາງແຜນຈດັລະບບົການປກູພດື 
ກ່ອນອືື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຫ າຍປັດໃຈດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 
– ນ ັ້າຝົນ, ລະບົບການຕົກຂອງຝນົ, ຄວາມສາມາດຂອງການໃຫ້ນ ັ້າ, ນ ັ້າແມ່ນປັດ

ໃຈທີື່ໜ ື່ງຂອງການວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກພືດ 
– ລັກສະນະພືັ້ນທີື່, ລະດັບສູງຕ ື່າຂອງພືັ້ນທີື່ ແມ່ນມີການພົວພັນກັບການກັກນ ັ້າ

ແລະ ການລະບາຍນ ັ້າຂອງແຕ່ລະແປງເມືື່ອເວລາຝົນຕົກມາ ດັື່ງນັັ້ນລະບົບການຈັດແປງຂອງການປູກພືດ
ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພືັ້ນທີື່. 

– ອຸນຫະພູມ, ການປູກພືດໃນຮອບປີ ອຸນຫະພູມເປັນຕົວກ ານົດໃນການຈັດ
ລະບົບການປູກພືດ ຫ ື ເລືອກຊະນິດພືດປູກ 

– ການວາງແຜນຈັດລະບົບການປກູພືດ ແມ່ນຄ ານ ງເຖິງໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ອຸນຫະ 
ພູມຂອງດິນ 

– ປັດໃຈດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເປັນຕົວກ ານົດການວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກ
ພືດ ຫ ື ເລືອກລະບົບການປູກພືດທີື່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ, ຢູ່ໃນປັດໃຈນີັ້ໃຫ້ຄ ານ ງເຖິງແຮງງານ, ທ ນ
ຮອນ, ເຄືື່ອງກົນຈັກ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການບ ລໂິພກ 

1.3.7 ຄວາມແທດເໝາະຂອງຟາມກບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ 
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ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວເທັກໂນໂລຢີຂອງລະບົບການປູກພືດດິນຄ້ອຍຊັນ ແມ່ນອອກແບບ
ເພືື່ອຄວາມເໝາະສົມກັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເພາະສະນັັ້ນເປົັ້າໝາຍແມ່ນສ້າງຟາມໃຫ້ກະທັດຮັດ
ປະມານ 0.5-1 ha/ຄອບຄົວ ເພືື່ອສະໜອງອາຫານຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.  
ປະສດິທິພາບຂອງລະບົບ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີື່ເໝາະສົມ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ຈຸດສ າຄັນທີື່ປືກສາຫາລືກັນໃນທີື່ນີັ້ແມ່ນລະບົບເທັກໂນໂລຊີດິນ
ຄ້ອຍຊັນທີື່ປູກໄມ້ເປັນແລວກັນເຈືື່ອນນັັ້ນກວມເອົາຫ າຍກວ່າ 27% ຂອງເນືັ້ອທີື່ປູກຝັງ ເຊ ິ່ງເປັນການຫຼຸດ
ເນືັ້ອທີື່ປູກຝັງຕົວຈິງລົງ ໃນເມືື່ອເບິື່ງສະພາບເງືື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງດິນທີື່ຄຸ້ມຄອງຂອງຊາວກະສິ 
ກອນເຂດເນີນສູງແລ້ວ ຈ ື່ງເຫັນວ່າຂ ັ້ຈ າກັດຕ່າງໆຍິື່ງເພີື່ມຂ ັ້ນ ການລົງທ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກ 
ສາເປັນປົກກະຕິຕາມລະບົບເທັກໂນໂລຊີ, ດິນຄ້ອຍຊັນນັັ້ນອາດເກີນຄວາມສາມາດຮັບເອົາໄດ້ຂອງຊາວກະ 
ສິກອນ ອີກອັນໜ ື່ງໃນສະພາບເນືັ້ອດິນຂອງຟາມຖືກຈັດແບ່ງເປັນຫ າຍຕອນນ້ອຍໆ ເຂົັ້ານັັ້ນ, ຂອບເຂດສ າ 
ລັບການນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີດິນຄ້ອຍຊັນຍິື່ງຈ າກັດເຂົັ້າ 

1.3.8 ປດັໃຈທີື່ສ າຄນັໃນການເລືອກລະບບົການປກູພດື 
– ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທີື່ໃນການປູກພືດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ລະ 

ບົບການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ 
– ສະພາບພູມອາກາດເປັນປັດໃຈທີື່ກ ານົດໃນການເລືອກພືດທີື່ປູກ 
– ຄວາມຮູທ້າງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສະເພາະກວ້າງຂວາງ 
– ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ປາບສັດຕພູືດ 
– ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ເມືື່ອປູກພືດເປັນລະບົບຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນຈັດ

ສັນແຮງງານເພືື່ອໃຫ້ມີແຮງງານໃນການຜະລິດຕະຫ ອດປີ 
– ການຕະຫ າດ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດທີື່ຈະຮັບຊືັ້ຜົນ

ຜະລິດທີື່ໄດ້ລາຄາໃນການຜະລດິ ຕົັ້ນທ ນໃນການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດພືດ  
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ບົດທີ 2 
ພືດທີື່ປູກ ແລະ ລະບົບທີື່ໃຊ້ຢູ່ເຂດເນີນສູງ 

 
ຈດຸປະສງົ:  

ເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສຳ ສຳມຳດ: 
1. ບອກພືດທີື່ນິຍົມປູກໃນເຂດເນີນສູງໄດ້ 
2. ອະທ ບຳຍຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຂ ັ້ຈ າກັດຂອງການປູກພືດຫ າຍຊະນິດໄດ້ 
3. ອະທ ບຳຍລະບົບການປູກພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
2.4 ພດືທີື່ນຍິມົປກູໃນເຂດເນນີສງູ 

ເປັນພືດທີື່ຈັດວ່າສ າຄັນ ສ່ວນຫ າຍເປັນພືດອາຫານຂອງມະນຸດ ເພາະເຫດນັັ້ັນເຂດຮ້ອນມະນຸດບ ື່
ຕ້ອງສະສົມອາຫານໄວ້ ເນືື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດ ບ ື່ເປັນອຸປະສັກຕ ື່ການເຕີບໂຕຂອງພືດຄືກັບເຂດທີື່ອາກາດ
ໜາວເຢັນ ແລະ ພືັ້ນທີື່ປູກຝັງມີຫ າຍພືດທີື່ສ າຄັນ ຈ າເປັນ ເຮົາສາມາດຈ າແນກພືດອອກເປັນກຸ່ມພືດ ເຊັື່ນ:  
ພືດໄຮ່, ພືດສວນ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຕະກຸນຖົື່ວ ແລະ ພືດອືື່ນໆ  ນອກຈາກນັໍ້ນພືດເສັັ້ນໄຍກ ມີຄວາມ
ສ າຄັນອີກປະເພດໜ ື່ງ ເພືື່ອນ າສົື່ງເຂົັ້າໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ເພືື່ອປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນອືື່ນໆ 

ໂດຍທົື່ວໄປໃນພືັ້ນທີື່ສູງ (Upland) ຫ ື ບາງຄັັ້ງເພິື່ນເອີັ້ນວ່າ: ພືດໄຮ່ ໝາຍເຖິງພືັ້ນທີື່ ທີື່ໃຊໃ້ນ
ການປູກພືດ ເຊ ິ່ງມີລັກສະນະໃນການລະບາຍນ ັ້າ, ລະບາຍອາກາດດີ ແລະ ບ ື່ມີຄັນນາອ້ອມຮອບ ເພືື່ອເກັບ
ກັກນ ັ້າແຕ່ພືັ້ນທີື່ຈະມີຄວາມສູງຊັນ 

ການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ ມັກຈະເນັັ້ນໃສ່ການປູກເຂົັ້າໄຮທີ່ື່ມີອາຍສຸັັ້ນຕ ື່ເນືື່ອງກັນ ໂດຍອາໄສ
ນ ັ້າຝົນໃນຮອບ 1 ປີເປັນຫ ັກ.  ໃນກ ລະນີມພີືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມຢູໃ່ນລະບົບນັັ້ນ ແມ່ນເພືື່ອຕ້ອງການເພີື່ມ
ແຮທ່າດອາຫານໃນດິນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ເຊ ິ່ງພືດຕະກຸນຖົື່ວແຕ່ລະຊະນິດຈະປ່ອຍ
ທາດອາຫານໃຫ້ດິນ ເມືື່ອໄຖກົບພືດສົດຈະກາຍເປັນຝຸ່ນອອກມາໄດ້ຫ າຍໜ້ອຍຕ່າງກັນ 

ລັກສະນະພ ເສດຂອງລະບົບກຳນປູກພືດເຂດເນ ນສູງ 
 ລັກສະນະພິເສດຂອງ 3 ລະບົບການປູກພືດເຂດເນີນສູງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງ 
ລຸ່ມນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ລກັສະນະພເິສດຂອງລະບບົການປກູພດືເຂດເນີນສງູ 
ລ າດັບ ລກັສະນະພເິສດ ລະບບົການຖາງປາ່ເຮດັໄຮ ່ ລະບບົໄຮ່ແຖວ ລະບບົນາຮ່ອມພ ູ

1 ສະພາບພືັ້ນທີື່ລະບບົນເິວດ 
1.1 ທີື່ຕັັ້ງ, ບ່ອນປູກ ເນີນພູ ເນີນພູ ຮ່ອມພູ 
1.2 ສູງຈາກລະດັບນ ັ້າທະເລ 1,000 m 1,000 m 900 m 
1.3 ປະເພດດິນ ໜຽວສີແດງ ໜຽວສີແດງ ຕົມ 

ຕາຕະລາງທີ 2 ລກັສະນະພເິສດຂອງລະບບົການປກູພດືເຂດເນີນສງູ (ຕ ື່) 
 
ລ າດັບ ລກັສະນະພເິສດ ລະບບົການຖາງປາ່ເຮດັໄຮ ່ ລະບບົໄຮ່ແຖວ ລະບບົນາຮ່ອມພ ູ
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1.4 ການປູກພືດໝູນວຽນ ເຂົັ້າ+ສາລີ ເຂົັ້າປະສົມຖົື່ວ ເຂົັ້າ-ເຂົັ້າ 
1.5 ແນວພັນ ພືັ້ນເມືອງ ພືັ້ນເມືອງ ພືັ້ນເມືອງ 
1.6 ປີເລີື່ມຕົັ້ນປູກ ດົນນານ ດົນນານ ດົນນານ 
1.7 ຫ້ວຍນ ັ້ານ້ອຍ ແຫ້ງລະດູແລ້ງ ແຫ້ງລະດູແລ້ງ ແຫ້ງລະດູແລ້ງ 
1.8 ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕ ື່ປີ 21C 21C 21C 
1.9 ນ ັ້າຝົນສະເລ່ຍຕ ື່ປີ 1,750 mm 1,750 mm 1,750 mm 

1.10 ປີເລີື່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດ ທຸກປີ ທຸກປີ ທຸກປີ 
2 ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ 

2.1 ເຕັກນິກການປູກ ພືັ້ນບ້ານ ແບບວິຊາການ ພືັ້ນບ້ານ 
2.2 ແຮງງານການຜະລິດ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 
2.3 ອຸປະກອນການຜະລິດ ພືັ້ນບ້ານ ພືັ້ນບ້ານ ພືັ້ນບ້ານ 
2.4 ການນ າໃຊ້ຜົນຜະລິດ ໃນຄອບຄົວ ໃນຄອບຄົວ ໃນຄອບຄົວ 
2.5 ການຕະຫ າດ ບ ື່ມີ ບ ື່ມີ ບ ື່ມີ 
2.6 ສິນເຊືື່ອ ບ ື່ມີ ບ ື່ມີ ບ ື່ມີ 

 
2.5 ຄວຳມສ ຳຄນັ ແລະ ຂ ໍ້ຈ ຳໍກດັຂອງກຳນປກູພດືຫຳຼຍຊະນ ດ 

– Mulching (arachis pintoi) 
– Inter croping (Rice + Maize + legumes) 
– Rotation (Maize + Peanut + Maize) 
– Patial crop (main crop Maize + black bean) 
– Overlap (Maize follow by beans) 
2.5.1 ຄວາມໝາຍຂອງການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ 

ການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງໃນຮອບປີ ມັກມີຫ າຍຢູ່ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ 
ແຖວ ທະວີບເອເຊຍ ແລະ ອາຟຣ ກາ ຫ ື ພູມອາກາດເຂດນີັ້ມັກຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາ 
ກາດສູງ, ການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ ບາງຄັັ້ງອາດຈະມີບົດບາດສ າຄັນຫ າຍໃນອະນາຄົດ ເພາະໃນຂະນະທີື່ຈ າ 
ນວນປະຊາ ກອນໂລກເພີື່ມຂຶໍ້ນ ແຕ່ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີື່ປູກພືດທ ຳການຜະລິດຍັງຈ າກັດ ແລະ ມີເຫດຜົນ
ຫ າຍທີື່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ຄວາມສ າຄັນຂອງການປູກພືດຫ າຍຊະນິດດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້ 

– ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີື່ໃນການປູກພືດ ບ ື່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ ເພາະຖືກຈ າກັດ
ຈ ື່ງ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນທີື່ການປູກພືດມີຂະໜາດໜ້ອຍລົງ, ການເພ ິ່ມຜົນຜະລິດຕ ື່ເນືັ້ອທີື່ ໂດຍການເພີື່ມຈ ານວນຕົັ້ນ
ພືດ ຫ ື ຈ ານວນຄັັ້ງໃຫ້ຫ າຍຂຶໍ້ນແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ 

– ການຈັດແບ່ງແຜນການປູກພືດ ຫ ື ພັນພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະການກະ 
ຈາຍຂອງຝນົໃນເນືັ້ອທີື່ຂອງຊາວນາ, ສ າລັບນ ັ້າຝົນໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນໆ ຈ ື່ງເປັນການເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງ
ການ ໃຊ້ທີື່ດິນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫ າຍ 

– ເປັນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເຊັື່ນ: ແສງແດດ, ນ ັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດອາ 
ຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງ ໂດຍການຈັດແຜນການປູກພືດໃຫ້ເໝາະສົມຈ ື່ງເປັນການ
ໄດ້ຮັບຜນົຕອບແທນສູງຂຶໍ້ນໂດຍບ ື່ໄດ້ລົງທ ນ 

– ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງການກະເສດໃຫ້ດີຂຶໍ້ນເຊັື່ນ: ການປູກພືດຢູໃ່ນ
ສະພາບທີື່ສູງຕາມສັນພູ ຫ ື ສະພາບພືັ້ນທີື່ ທ ິ່ມ ລັກສະນະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະລ້າງໜ້າດິນສູງ ການຈັດລະ 
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ບົບການປູກພືດທີື່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືື່ອນໜ້າດິນ ການປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ
ດິນ ໂດຍສະເພາະການຈັດລະບົບການປູກພືດທີື່ມີພືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມນ າອີກ 

– ການປູກພືດຫ າຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ເປັນການເພີື່ມສະຖຽນລະພາບຜົນຜະລິດ ຫ ື 
ລາຄາ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີຄວາມແປປວນສູງ  ລະບົບການປູກພືດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສ ກອນໄດ້ມີວຽກ
ເຮັດງານທ າຕະຫ ອດປີ ຈ ື່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຫວ່າງງານ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນ 
ນະບົດສູ່ຕົວເມືອງ 

2.5.2 ຂ ັ້ຈ າກັດຂອງການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງ 
ໂດຍທົື່ວໄປການປູກພືດຫ າຍຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງແມ່ນມີຂ ັ້ຈ າກັດໃນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:  
1) ການວິໄຈດ້ານປັບປຸງພັນ ຫ ື ການປູກມີຄວາມສະລັບຊັບຊອ້ນ ເມືື່ອມີການປູກ

ພືດຫ າຍຊະນິດ ຫ ື ຫ າຍຄັັ້ງຮ່ວມກັນເຊັື່ນ: ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈດັແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
ເປັນຕົັ້ນ 

2) ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນ າເຄືື່ອງຈັກເມືື່ອມີການປູກພືດຫ າຍຊະນິດຮ່ວມກັນ 
 

2.6 ລະບບົການປກູພດືທີື່ນຍິມົໃຊ້ 
ລະບົບການປູກພືດ ໝາຍເຖິງວິທີການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຊະນິດດຽວກັນ ຫ ື ຕ່າງຊະນິດກັນລົງ

ໃນພ ັ້ນທີື່ປູກພືດໃດໜ ື່ງ ໂດຍຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຈາກພືດທີື່ປູກນັັ້ນຫ າຍຂ ັ້ນ ລະບົບການ
ປູກພືດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມເຊັື່ນ: ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ຂອງດິນ, ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຫ ື ຫຼຸດລົງກ ອາດເປັນໄປໄດ້.  ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວສາມາດແບ່ງລະ 
ບົບການປູກພືດອອກເປັນຫ າຍປະເພດຄື: 

2.6.1 ການປູກພືດສະຫ ັບ 
ເປັນການປູກພືດຫ າຍຊະນິດປົນກັນໃນພືໍ້ນທີື່ດຽວກັນ ໂດຍການປູກເປັນແຖວສະຫ ັບ

ກັນ ແຕ່ຄວນມີອາຍຸເກັບກ່ຽວໃກ້ຄຽງກັນ ຫ ື ຈະເປັນການປູກພືດຜັກລະຫວ່າງແຖວໄມ້ໃຫ້ໝາກທີື່ຍັງນ້ອຍ
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 1-3 ປີທ າອິດ ເຊ ິ່ງວິທີນີັ້ຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໄດ້ດີ, ແຕ່
ຜົນຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດຈະຫຼຸດລົງ ເມືື່ອນ າມາລວມກັນແລ້ວ ຜົນຜະລິດຈະໄດ້ຫ າຍກວ່າປູກພືດຊະນິດ
ດຽວ 

2.6.2 ການປູກພືດແຊມ 
ເປັນການປູກພືດຫ າຍຊະນິດສະຫ ັບແຖວ ຫ ື ປູກແຊມກັນລະຫວ່າງແຖວ ໂດຍປູກໃນ

ເວ ລາດຽວກັນ ຫ ື ໄລ່ລຽງກັນເຊັື່ນ:  ການປູກຖົື່ວແຊມກັບມັນຕົັ້ນ ຫ ື ປູກສະຫ ັບແຖວກັບສາລີ 
ການປູກພືດແຊມຕັັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂ ັ້ນໄປຮ່ວມກັນ ອາດເປັນພືດທີື່ມີອາຍຸການເກັບ

ກ່ຽວໃກ້ຄຽງກັນ ຫ ືເກັບກ່ຽວພືດແຊມກ່ອນພືດຫ ັກ ການປູກພືດຊະນິດໜ ື່ງແຊມລົງລະຫວ່າງ ແຖວຂອງພືດ
ຫ ັກໂດຍທົື່ວໄປມີຫ ັກການພິຈາລະນາຊະນິດພືດທີື່ຈະນ າມາປກູແຊມດັື່ງນີັ້: 

– ເປັນພືດທີື່ສົື່ງເສີມເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນແງຂ່ອງອາຫານໄດ້ແກ່: ການປູກພືດ
ຕະກຸນຖົື່ວ ແຊມກັບພືດທີື່ໃຫ້ອາຫານຈ າພວກແປ້ງເຊັື່ນ:  ສາລີ 

– ເປັນພືດບ າລຸງຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນເຊັື່ນ:  ປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວແຊມ
ແຖວຂອງມັນຕົັ້ນ 

– ເປັນພືດທີື່ບ ື່ໄດແ້ຂ່ງຂັນກັນຈະເລີນເຕີບໂຕ 
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– ເປັນແນວພັນພືດທີື່ມອີາຍສຸັັ້ນ ແລະ ສາມາດສຸກແກ່ພ້ອມກັນເພືື່ອປະຢັດແຮງງານ
ໃນການເກັບກ່ຽວ 

– ເປັນພືດທີື່ປູກໄດຕ້ະຫ ອດປີ ແລະ ເປັນພືດຕ່າງກັນໃນແງກ່ານນ າໃຊ້ແຮງງານເຊັື່ນ:  
ການປູກຖົື່ວຂຽວສະຫັຼບກັບສາລີ ຈະໃຊແ້ຮງງານເກັບກ່ຽວຖົື່ວຂຽວກ່ອນສາລີ 

– ປັດໃຈທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ຜົນຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການປູກພືດແຊມ 
– ປັດໃຈທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ຜົນຜະລິດ: ຜົນຜະລິດ ແລະ ປະສິດທິພາບຕ ື່ການຜະລິດ 

ໃນ ການປູກພດືແຊມແມ່ນມີ 5 ປັດໃຈໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້: 
1) ຈ ານວນຕົັ້ນພືດ (ຈ ານວນປະຊາກອນພືດ) ທີື່ຢູ່ຮ່ວມກັນ 
2) ຮູບແບບການຈັດຂອງການປູກພືດຮ່ວມກັນ ແລະ ໄລຍະປູກ 
3) ຊ່ວງເວລາໃນການປູກພືດຮ່ວມກັນ 
4) ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ 
5) ຊະນິດ ແລະ ແນວພັນ 
ການປະຕິບັດໃນການປູກພືດແຊມ: ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 4 ປັດໃຈສ າຄັນຄື:  
2) ຊ່ວງເວລາໃນການປູກພືດຮ່ວມກັນ 
3) ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ 
4) ການກ າຈັດວັດຊະພືດ 
5) ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້
ຕົວຢ່າງ: ການປູກຢາງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ ກ່ອນຕົັ້ນຢາງຈະໃຫຍ່ປົກຄຸມພືັ້ນທີື່ ກ ສາມາດ

ປູກພືດອືື່ນແຊມໄດ້ເຊັື່ນ: ການປູກຖົື່ວຂຽວ, ຖົື່ວເຫ ືອງ, ຖົື່ວດິນ, ເຂົັ້າໄຮ່, ສາລີ ແລະ ໝາກນັດ ໂດຍບ ື່ມ 
ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ແລະ ການປູກພືດແຊມບາງຊະນິດກ ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຕົັ້ນຢາງດີຂ ັ້ນ  ການປູກພືດແຊມຫວ່າງແຖວຕົັ້ນຢາງພຳລຳ ຈະເປັນການນ າໃຊ້ແສງແດດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
ຫ າຍທີື່ສຸດ, ກ່ອນທີື່ຕົັ້ນຢາງພຳລຳຈະໃຫຍ່ປົກຄຸມພືັ້ນທີື່ ພືດແຊມກ ຈະໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງພຽງພ  
ໃນລະຫວ່າງແຖວຂອງຕົັ້ນຢາງເມືື່ອອາຍຸປະມານ 3 ປີ ດັິ່ງຂ ໍ້ມູນຕຳຕະລຳງລຸ່ມນ ໍ້ 
 
 
 
 
ຕາຕະລາງທີ 3 ກຳນນ ຳໃຊແ້ສງທ ິ່ສອ່ງຜຳ່ນຕົໍ້ນຢຳງພຳລຳ (%) 
 
ອຳຍຕຸົໍ້ນຢຳງພຳລຳ ຈ ຳນວນຕົວຢຳ່ງ ແສງທ ິ່ສອ່ງຜຳ່ນ (%) 
 1 100 
 1 91 
 2 87 

 3 89 
ສະເລ່ຍ =  89 

163 ອຳທ ດ 
1 61 
2 56 
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3 55 
ສະເລ່ຍ =  50 
208 ອຳທ ດ 1 7 

 
ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Laosuwan and sripana 1985 
 

2.6.3 ການປູກພືດໝູນວຽນ 
ເປັນການປູກພືດຫ າຍຕະກຸນໃນດິນຕອນດຽວກັນ ແຕ່ສະລັບກັນໄປເຊັື່ນ: ປູກເຂົັ້າ, 

ຖົື່ວ, ຜັກ ແລະ ສາລແີລ້ວກັບຄືນມາປູກເຂົັ້າ, ຖົື່ວ, ຜັກ ແລະ ສາລີ ຕາມລ າດັບ  ຕາມຫ ັກການແລ້ວ ພືດທີື່ນ າ
ມາປູກຄວນເປັນພືດຕ່າງຕະກຸນກັນ ເພາະພືດຈະໄດ້ໃຊທ້າດອາຫານທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ວິທີນີັ້ເປັນ
ເຕັກນິກໜ ື່ງໃນການນ າໃຊ້ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບ ື່ເຊືື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ປູກພືດອາຍຸສັັ້ນໄດຕ້ະຫ ອດ
ປີ 
 ຂ ັ້ດຂີອງການປກູພດືໝນູວຽນ 

1) ຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໄວ້ໄດ້ ເນືື່ອງຈາກພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ມີອັດຕາ
ການດູດໄວ້ຂອງທາດອາຫານຕ່າງກັນ ແລະ ຕ້ອງການທາດອາຫານຕ່າງກັນ  ນອກຈາກນີັ້ລະດັບຂອງການຢັິ່ງ
ລົງຂອງຮາກກ ຕ່າງກັນຈະເປັນການເພີື່ມອິນຊີວັດຖຸໃຫ້ແກ່ດິນອີກວິທີໜ ື່ງ 

2) ການປູກພືດໝູນວຽນໂດຍໃຊພ້ືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມນ າ ເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເນືື່ອງຈາກຄ່າຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນ ເພາະພືດຕະກຸນຖົື່ວສາມາດດູດເອົາໄນໂຕຣເຈນຈາກອາກາດໄດ ້

3) ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ 
ເນືື່ອງຈາກພືດທີື່ປູກຕ່າງຊະນິດກັນອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ຂາດແຄນອາຫານໃນລະດູການທີື່ບ ື່ໄດ້ປູກພືດ
ຊະນິດເດີມອີກ ດັື່ງນັັ້ນຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍ ຫ ື ສູນເສຍຈ ານວນລົງ 

4) ສາມາດຄວບຄຸມວັດຊະພືດໄດ້ ເນືື່ອງຈາກຊົງຕົັ້ນຂອງພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ເຮັດໃຫ້
ວັດຊະພືດຖືກບັງແສງລົງ, ເມືື່ອປ່ຽນຊະນິດຂອງພືດປູກ ເຮັດໃຫ້ວັດຊະພືດຫຼຸດຈ ານວນລົງ ແລະ ພືດ ບຳງ 
ຢ່ຳງຍັງມ ສຳນທ ິ່ເປັນອັນຕະລຳຍຕ ິ່ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງວັດຊະພືດນ ຳອ ກ 

5) ການປູກພືດໝູນວຽນ ເປັນການປ້ອງກັນການພັງທະລາຍ ກຳນເຊາະເຈືື່ອນຂອງ
ດິນເນືື່ອງຈາກມີພືດປົກຄຸມດິນຢູຕ່ະຫ ອດເວລາ 

6) ເປັນການໃຊ້ພືັ້ນທີື່ປູກຢ່າງມປີະສິດທິພາບ 
2.6.4 ການປູກພືດປະສົມປະສານ 

ແມ່ນການປູກພືດຕັັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂ ັ້ນໄປຮ່ວມກັນ ໂດຍການປູກປະສົມປົນເປກັນ
ໄປເນືື່ອງຈາກມີຄວາມເກືັ້ອກຸນກັນ ແລະ ດຸນດ່ຽງກັນຮັບໃຊ້ເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍ
ອາໄສຫ ັກການຢູຮ່່ວມກັນລະຫວ່າງພືດກັບພືດ ແລະ ພືດກັບສິື່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ 

ຈຸດເດັື່ນຂອງລະບົບການປູກພືດປະສົມປະສານ ຢູທີ່ື່ການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງເອືັ້ອປະໂຫຍດສູງ ເມືື່ອປຽບທຽບກັບການຜະລິດຢ່າງດຽວ  ຮູບ
ແບບຂອງລະບົບການປູດພືດປະສົມປະສານມີຫ າກຫ າຍ ສາມາດນ າໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນໄດ້
ດີ,ເນືື່ອງຈາກມີກິດຈະກ າຫ າຍຢ່າງເຊ ິ່ງສອດຄ່ອງ ແລະ ເກືັ້ອກູນເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນເປັນຫ ັກການຂອງ
ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມທ າມະຊາດຢູແ່ລ້ວສ່ວນໜ ື່ງ 
 ຂ ັ້ດຂີອງລະບບົການປກູພດືປະສມົປະສານ 
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– ສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ ການຄອງຊີບຂອງຊາວກະສິກອນເປນັ
ຢ່າງດີ 

– ຜົນຜະລດິທີື່ເກີດຢູໄ່ຮ່ນາສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຕ ື່ເນືື່ອງ 
– ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນຟາມຢ່າງມີປະໂຫຍດ ເຊ ິ່ງຜົນຜະລິດທີື່ເສດເຫ ືອຈະ

ຖ ໍ້ມ ແຕ່ຖືກນ າເອົາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດອີກເຊັື່ນ:  ເສດພືດນ າມາເປັນອາຫານສັດ, ມູນສັດນ າມາເປັນ
ຝຸ່ນຊີວະພາບ 

– ສະພາບແວດລ້ອມຈະດີຂ ັ້ນເຊັື່ນ: ປູກໄມ້ຢືນຕົັ້ນດ້ວຍການໃຊຝຸ້່ນຈາກມູນສັດ 
– ຊາວກະສິກອນຈະມີຄຸນນະພາບຊິວິດດີຂ ັ້ນ ຍ້ອນເຂົາເຈົັ້າມລີາຍຮັບເພ ິ່ມຂ ັ້ນ 
ຂ ັ້ຈ າກດັ 
– ການຜະລິດແບບປະສົມປະສານນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ອຳໄສນັກວິຊາການວາງແຜນຈັດການ 

ຟາມ ເພືື່ອປະເມີນເຖິງຂ ັ້ສະດວກ, ຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ-ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍຈ ື່ງສາມາດເຮັດໄດ້
ຕ້ອງສ າຫ ວດເບິື່ງລັກສະນະພູມສາດ, ພູມອາກາດຢ່າງລະອຽດແລ້ວຈ ື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະວ່າຈະໄດ້ລົງທ ນ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເພືື່ອດັດແປງສະພາບພູມສາດ 

2.6.5 ການປູກພືດຊ ັ້າ 
ໝາຍເຖິງການປູກພືດຊະນິດດຽວກັນຊ ັ້າລົງໃນພືັ້ນທີື່ເດີມເຊັື່ນ: ການປູກເຂົັ້າຕິດຕ ື່ກັນ

ຕະຫ ອດເວລາ ເຊ ິ່ງການປູກພືດແບບນີັ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຕ ື່າ, ເປັນສາເຫດການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີື່ເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຕ ື່ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ  ແຕກ່ານປກູພືດຊ ັ້າຍັງມີຂ ັ້ດີ
ຄື: 

1) ພືັ້ນທີື່ບາງແຫ່ງເໝາະສົມກັບການປູກພືດຊະນິດດຽວ ຫ າຍກວ່າການປູກພືດຫ າຍ
ຊະ ນິດ 

2) ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດຊະນິດດຽວກັນ 
3) ຄ່າສິື່ງກ ື່ສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄືື່ອງກົນຈັກຖືກກວ່າການປູກພືດຫ າຍ

ຢ່າງ 
4) ຊາວໄຮ່ນາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ ານານໃນການຜະລິດພືດນັັ້ນໆ ຫ າຍກວ່າການປູກ

ພືດຫ າຍຢ່າງ 
5) ການປັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ໃຫ້ເໝາະແກ່ການປູກ

ພືດທີື່ປູກຊະນິດດຽວເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າການປູກພືດຫ າຍຊະນດິ 
2.6.6 ການປູກພືດເຫ ືື່ອມລະດູ 

ໝາຍເຖິງການປູກພືດອີກຊະນິດໜຶິ່ງ ລົງໃນຫວ່າງແຖວຂອງພືດທີື່ເຮົາປູກທ າອິດ 
ກ່ອນພືດທ າອິດຈະສຸກແກ່ໃຫ້ເກັບກ່ຽວໄດ້ເຊັື່ນ: ໃນຂະນະທີື່ສາລີເລີື່ມຕິດຝັກ ກ ຕ້ອງປູກຖົື່ວເຫ ືອງແຊມລົງ
ໃນຫວ່າງແຖວຂອງສາລີ ທີື່ເປັນການຫຍ ັ້ເວລາຂອງພືດໃຫ້ສັັ້ນເຂົັ້າ ໂດຍວິທີນີັ້ອາດປູກພືດໄດ້ປີລະ 4-5 
ເທືື່ອ 
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ບົດທີ 3 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພືດເສດຖະກິດໄດ້ 
2. ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
3.3 ຄວາມໝາຍຂອງພດືເສດຖະກດິ 
 ເປັນພືດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການດ າລົງຊິວິດມີລັກສະນະເດັື່ນທາງການຄ້າ ທີື່ສາມາດນ າໄປ
ບ ລິໂພກ ໂດຍເປັນອາຫານທີື່ໃຫ້ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເປັນແຫ ື່ງພະລັງງານຂອງມະນຸດ ແລະ ສັດ, 
ສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບອາຊີບໄດ້. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການປູກພືດ
ເສດຖະກິດ ມີວັດຖຸປະສົງ ເພືື່ອໃຊ້ບ ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ ື ນ າ ໄປຈ າໜ່າຍບ ລິໂພກໃນຮູບຂອງພືດ
ເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຖ້າມີຜົນຜະລິດເຫ ືອຈາກການບ ລິໂພກ ຫ ື ຈ າໜ່າຍ ຈ ື່ງນ າມາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືື່ອເກັບໄວ້ບ ລິໂພກຍາມຂາດແຄນໂດຍໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວ ດັື່ງນັັ້ນ ພືດ
ເສດຖະກິດອືື່ນໆ ແບ່ງຕາມໝວດໝູ່ອາຫານງ່າຍໆ ຄື: ທຳດແປ້ງ, ນ ັ້າມັນ, ທຳດຊ ໍ້ນ ແລະ ວີຕາມິນ 
 
3.4 ຄວາມສ າຄນັຂອງພດືເສດຖະກດິ 

ໃນປະຈຸບັນເສດຖະກິດຈະດີຂ ັ້ນ ແມ່ນຂ ັ້ນກັບສິນຄ້າຂາອອກ ເຊ ິ່ງແຕ່ກ່ອນສິນຄ້າຂາອອກຂອງ
ປະ ເທດເຮົາແມ່ນໄມ້ເຊັື່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບເປັນຕົັ້ນ.  ແຕ່ປະຈຸບັນນີັ້ຖືວ່າປ່າໄມ້ທີື່ມີຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ
ມຈີ ານວນຈ າກັດແລ້ວ ດັື່ງນັັ້ນ ສິນຄ້າຂາອອກແມ່ນເລັື່ງໃສ່ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້
ຈາກ ການກະສິກ າ ແລະ ໄດສ້ົື່ງເປັນສິນຄ້າຂາອອກ ທັງເປັນສິນຄ້າຄ ັ້າປະກັນເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ
ນັັ້ນຄ ືພືດເສດຖະກິດນີັ້ເອງ 

ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ພືດເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານການໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ, 
ສັດ ແລະ ໃນທາງການກະສິກ າອືິ່ນໆ ອີກດ້ວຍ  ພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜ ື່ງທີື່ກ າລັງມີບົດບາດສ າຄັນຕ ື່ເສດ 
ຖະກິດຂອງປະເທດ ຄື: ສຳລ , ໝຳກເດືອຍ, ໝຳກງຳ ແລະ ມັນຕົໍ້ນ ທັງນີັ້ເນືື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມານປະ ຊາ
ຊົນນິຍົມໃຊ້ເປັນອາຫານຫ າຍຂ ັ້ນ ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນຕະຫ າດ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການຫ າຍຂ ັ້ນເຊັື່ນກັນ 
ທັງໃນຮູບຜົນຜະລິດສົດ ຫ ື ແຊ່ເຢັນ ດັື່ງນີັ້: 

1) ເປັນອາຊີບຫ ັກຂອງຄົນເຮົາເພາະສວນໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວມີອາຊີບທາງການກະສິກ າ 
2) ເປັນວັດຖຸດິບປ້ອນເຂົັ້າໂຮງງານອຸດສະຫະກ າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
3) ເປັນປັດໃຈສົື່ງເສີມ ແລະ ບ ລິການພາຍໃນປະເທດ 
4) ເປັນແຫ ື່ງຜະລິດຂອງການກະສິກ າ ເພີື່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະເທດໃນປະຈຸບັນ 
5) ເປັນປັດໃຈສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ປະເທດ 
3.4.1 ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຢາ 
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ຄຸນຄ່າທາງອາຫານໄດ້ແກ່ ພືດຈ າພວກທີື່ໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນທີື່
ໃຊ ້ເປັນອາຫານເຊັື່ນ:  ອາຫານກະປ໋ອງ, ອາຫານແຫ້ງ, ອາຫານແຊ່ເຢັນ, ອາຫານດອງ, ນ ັ້າຕານ, ນ ັ້າມັນພືດ 
ແລະ ເຄືື່ ອງດືື່ມອືື່ນໆ 

ຈາກການວິເຄາະຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງສາລີຝັກອ່ອນ ພົບວ່າໃນສ່ວນຂອງສາລີຝັກ
ອ່ອນທີື່ບ ລິໂພກໄດ້ 100 g ນັັ້ນມີຄວາມຊຸ່ມ 84.10 %, ຄາໂບໄຮເດຣດ 8.20 g ແລະ ໂປຣຕິນ 1.90 
g  ນອກ ຈາກນີັ້ແລ້ວຍັງມີແຄນຊຽມ, ຟົດສະຟ ຣັສ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນບີ ໃນປະລິມານສູງ (ດັື່ງຕາ
ຕະ ລາງລຸ່ມນີັ້) ນັບໄດ້ວ່າ ສາລີຝັກອ່ອນເປັນຜັກທີື່ມີຄຸນຄ່າໃກ້ຄຽງກັບພືກຜັກຫ າຍຊະນິດເຊັື່ນ: ກະລ ື່າປີ 
ແລະ ກະລ ື່າປີດອກ 
 
ຕາຕະລາງທີ 4 ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງສາລີຝັກອ່ອນໃນສ່ວນທີື່ບ ລິໂພກໄດ້ 100 g 
 

ສວ່ນປະກອບຂອງແຮທ່າດອາຫານ ປະລມິານ ຫົວໜວ່ຍ 
ຄວາມຊຸ່ມ  84.10 % 
ໄຂມັນ  0.20 g 
ໂປຣຕິນ  1.90 g 
ຄາໂບໄຮເດຣດ  8.20 g 
ແຄຊຽມ  28.00 mg 
ຟົດສະຟ ຣສັ  86.00 mg 
ເຫ ັກ  0.10 mg 
ວິຕາມິນເອ  64.00 mg 
ວິຕາມິນບີ 1  0.05 mg 
ວິຕາມິນບີ 2  0.08 mg 
ວິຕາມິນຊີ  11.00 mg 

 
ຄຸນຄ່າທາງຢາ: ໝາຍເຖິງການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີື່ໄດ້ຈາກພືດມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນ ທາງອຸດ 

ສາຫະກ າຄື:  ການເອົາຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກ າ ໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນອກເໜືອ
ຈາກປະເພດອາຫານ ແລະ ເສັັ້ນໄຍເຊັື່ນ:  ນ ັ້າມັນຂີັ້ໝ ໍ້ນ 

3.4.2 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ການນ າເອົາເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫ ື ພືດປູກທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີປະລ ິ

ມານຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງມາປູກເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນໜ ື່ງໃນຫ າຍໂຄງການທີື່ສ າຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ມີເປົັ້າໝາຍ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ອັນທີື່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສ້າງອາ 
ຊີບຄົງທີື່ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດໂ້ດຍພືໍ້ນຖານໃນປີ 2010 ແລະ ຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮຢ່່າງ
ສິັ້ນເຊ ງ 

ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນໜ ື່ງໃນວິທີເປັນໄປໄດ້ຫ າຍທີື່ຈະກ ານົດ ແລະ ວັດຄ່າ 
ແມ່ນມັກຈະມີຄ່າທີື່ສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະເປັນປະໂຫຍດທີື່ຄວນພິຈາລະນາ, ເມືື່ອການຕັດສິນໃຈ
ເລືອກທາງເສດຖະກິດ,  ຕົວເລືອກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບເຂດການຄ້າກັບການຈັດກຳນຊັບພະຍາກອນ 
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ບົດທີ 4 
ເຕັກນິກການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກໝາກງາ 
2. ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວ 
3. ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກຝ້າຍ 
4. ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກພືດໃຫ້ຫົວ 
5. ອະທ ບຳຍເຕັກນ ກກຳນປູກຖົິ່ວແຮປ່ອຍຄັິ່ງ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
4.1 ກຳນປກູໝາກງາ  

4.1.1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໝາກງາ 
ໝາກງາເປັນພືດລົັ້ມລຸກ, ໝາກເປັນຝັກ ມີເມັດນ້ອຍໆສີຂາວ ຫ ື ສີດ າ ແລະ ມກີານ

ປູກມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເພາະຕ້ອງການໃຊ້ເມັດງານີັ້ເປັນອາຫານເຄືື່ອງເທດ ແລະ ບີບເອົານ ັ້າມັນໄດ້. ມີການ
ໃຊເ້ມັດງາກັນຫ າຍເປັນພິເສດໃນແຖວຕາເວັນອອກກາງ  ແລະ ເອເຊຍເພືື່ອເປັນອາຫານ.  ກິື່ນ ແລະ ລົດ
ຊາດຂອງເມັດງາຄ້າຍຄກືັບຖົື່ວ, ອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນໃນເມັດງາກ ຄືນ ັ້າມັນ ເຊ ິ່ງມີຢູປ່ະມານ 44-60 % ນ ັ້າ
ມັນງາມີຜົນດີຕ ື່ດ້ານການເກີດອ໋ອກຊີໄດໃນຮ່ຳງກຳຍ, ເປັນສ່ວນປະສົມໃຊໃ້ນການຜະລິດສະບູ່, ຢາ, ນ ັ້າມັນ
ຫ  ື່ລືິ່ນ ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນປະສົມຂອງເຄືື່ອງສ າອາງບາງຊະນິດ  ງາເປັນພືດພືໍ້ນເມືອງຂອງເອເຊຍ ຫ ື ຕາເວັນ
ອອກຂອງອາຝຣ ກກາ, ຊາວຈນີຮູ້ຈກັງາຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ປີມາແລ້ວ 

4.1.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງງາ 
ງາໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໃນໂຮງງານເຮັດເຂົັ້າໜົມ ນ ັ້າມັນງາທີື່ສະກັດໂດຍໃຊຄ້ວາມຮ້ອນ

ຈະມີກິື່ນຫອມຫວານ, ລົດຊາດຂົມ ແລະ ຮັບປະທານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ນ ັ້າມັນງາທີື່ສະກັດໂດຍບ ື່ໃຊ້ຄວາມ
ຮ້ອນຈະນ າໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງສະບູ, ນ ັ້າສີ ແລະ ອືື່ນໆ, ຖ້າສະກັດດ້ວຍເຫ ົັ້າ ເພິື່ນນ າໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງຢາປົວ
ພະຍາດແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ  ເສດຂອງເມັດທີື່ສະກັດເອົານ ັ້າມັນແລ້ວ ຍັງມຄີຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ 
ເພືື່ອລ້ຽງງົວນົມ ແລະ ເຮັດເປັນຝຸ່ນ  ເມັດງາມີໄຂມັນປະມານ 35-57 %, ໂປຣຕິນປະມານ 17-25 %, 
ກາກງາມີທາດນ ັ້າມັນເຫ ືອຢູ ່5-14 %, ທາດໂປຣຕ ນປະມານ 25 % 

4.1.3 ຊະນິດແນວພັນໝຳກງາ 
ໝຳກງາທີື່ນິຍົມປູກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈ າແນກຕາມສີຂອງເປືອກຫຸ້ມເມັດຄື: ໝຳກງາ

ແດງ, ໝຳກງາຂາວ ແລະ ໝຳກງາດ າ 
 

ກ. ໝຳກງາແດງ 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 139 Kg/rai ເປັນພັນທ ິ່ແຕກກິື່ງກ້ານ 2-5 ກິື່ງ, ຝັກເປັນ 

2 ຄູ່ ຮຽງກັນແບບສະລັບເທິງລ າຕົັ້ນ, ເມັດສີແດງ ຂະໜາດສະໝ ື່າສະເໝີ, ນ ັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ 
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3.20 g, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 80-85 ວັນ, ເປເີຊັນນ ັ້າມັນໃນເມັດ 50.3 %, ຕ້ານທານຕ ື່ພະຍາດເໜົິ່ຳດ າປານ
ກາງ 
 

 
 

ຮບູທ ີ1 ລກັສະນະເມດັໝຳກງຳແດງ 
ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f   

2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds 

www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame 

Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB 

 
ຂ. ໝຳກງາຂາວ 

ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 122 Kg/rai ເປັນພັນລ າຕົັ້ນດຽວບ ື່ແຕກກິື່ງກ້ານ, ຝັກ ມີ 
2 ຄູ ່ ຮຽງຕົວແບບກົງກັນຂ້າມເທິງລ າຕົັ້ນ, ຂະໜາດເມັດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ນ ັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ 
3.18g, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 80-85 ວັນ, ເປເີຊັນນ ັ້າມັນໃນເມັດ 49.3 %, ບ ື່ຕ້ານທານຕ ື່ພະຍາດໄໝດ້ າ ແລະ 
ເໜົິ່ຳດ າ 
 

http://www.flanquart.f/
http://www.rajkamalagro.com/
http://www.rajkamalagro.com/
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ຮບູທ ີ2 ລກັສະນະເມດັໝຳກງຳຂຳວ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f   

2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds 

www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame 

Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB 

 
ຄ. ໝຳກງາດ າ 

ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 148 Kg/rai ເປັນພັນບ ື່ແຕກກິື່ງກ້ານ, ຝັກມີ 2 ຄູ ່ຮຽງ
ຕົວແບບກົງກັນຂ້າມເທິງລ າຕົັ້ນ, ຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ນ ັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ 3.00g, ອາຍຸ
ເກັບກ່ຽວ 85-90 ວັນ, ເປີເຊັນນ ັ້າມັນໃນເມັດ 48.2 % 

 
ຮບູທ ີ3 ລກັສະນະເມດັໝຳກງຳດ ຳ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f   

2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds 

www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame 

Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB 

4.1.4 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງໝຳກງາ 

http://www.flanquart.f/
http://www.rajkamalagro.com/
http://www.rajkamalagro.com/
http://www.flanquart.f/
http://www.rajkamalagro.com/
http://www.rajkamalagro.com/
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ໝຳກງາມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Sesamum indicum L. ຊືື່ສາມັນ Sesame 
ແລະ ຢູ່ໃນ ຕະກຸນ Pedaliaceae 

1. ຮາກ (Root) 
ລະບົບຮາກເປັນແບບຮາກແກ້ວ (Tap root system) ເຊ ິ່ງປະກອບດ້ວຍຮາກ 

ແກ້ວ (Primary root ຫືຼ Pap root) ທີື່ຈະເລີນມາຈາກຮາກເຄົັ້າ (Radicle) ແລະ ຮາກແໜງທີື່
ຈະເລີນມາຈາກ ຮາກແກ້ວເອີັ້ນວ່າ: Secondary root ຫ  ືLateral root 

2. ລ າຕົັ້ນ (Stem) 
ເປັນໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ,ຕັັ້ງຊືື່ສູຸງປະມານ 1-2 m, ລ າຕົັ້ນອາດເປັນຕົັ້ນດ່ຽວ 

(Uniculm) ຫ ື ແຕກກິື່ງ (Braching), ມີຂົນ (Glandular hair) ປົກຄຸມລ າຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງ 
3. ໃບ (Leaf) 

ເປັນແບບໃບດ່ຽວ (Simple leaf), ຮູບຮ່າງໃບມີຫ າຍແບບເຊັື່ນ: ຮູບໄຂ່, ຮູບ
ຫົວ ໃຈ ຫ ື ຮຽວຍາວ. ສີຂອງໃບຂຽວອ່ອນຈົນເຖິງຂຽວແກ່, ຂອບໃບອາດລຽບ ຫ ື ເປັນແຂ້ວເລືື່ອຍ  ການ
ຮຽງຕົວຂອງໃບໃນງາພັນປູກທີື່ພົບຫ າຍໄດ້ແກ່: ແບບກົງກັນຂ້າມ (Opposite) ແລະ ແບບສະຫັຼບ 
(Alternate) 

4. ຊ ື່ດອກ ແລະ ດອກ (Inflorescence and flower) 
ເປັນດອກດ່ຽວສົມບູນເພດແບບ Zygomorphic ພົບຕ່ອມນ ັ້າຫວານ (Extra 

floral nectar gland) ສີເຫ ືອງ ຫ ື ສີດ າຢູ່ທີື່ໂຄນຂອງກ້ານດອກ.  ດອກປະກອບດ້ວຍກີບລ້ຽງ (Sepal), 
ກີບດອກ (Petal), ເກສອນຜູ້ (Stamen) ແລະ ເກສອນແມ່ (Pistil). 

5. ໝາກ ແລະ ເມັດ (Fruit, grain or seed) 
ໝາກ ຫ ື ຝັກເປັນແບບ Capsule, ຮູບຮ່າງຂອງຝັກທີື່ພົບຫ າຍມີ 2 ແບບຄື: 

ແບບ 2 Carpel (Bicarpellate) ແລະ 4 Carpel (Tetracarpellate) ຝັກງາ 1 Carpel ຈະມີ 2 
Locule ເມັດງາມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່, ຮູບຫົວໃຈມຂີະໜາດນ້ອຍ, ເຫຍືື່ອຫຸ້ມເມັດ (Seed coat ຫ ື 
Testa) ລຽບ ມີສີຂາວເຫ ືອງ, ເທົາ, ແດງ, ນ ັ້າຕານ ຫ ື ດ າ (ກົມວິຊາພືດໄຮ່ ວິທະຍາເຂດກ າແພງແສນ, 
2011) 
 

 
 

ຮບູທ ີ4 ລກັສະນະພກຶສຳດຂອງໝຳກງຳ 
ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Sesame en.wikipedia.org 220 x 32022.6KB 

4.1.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມໃນການປູກໝາກງາ 
1. ດິນ (Soil) 
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ດິນທີື່ເໝາະສົມໃນການປູກງາ ຄວນເປັນດິນຕົມ, ຕົມແກມຊາຍ ຫ ື ຕົມໜຽວ, 
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຕັັ້ງແຕ່ປານກາງຂ ັ້ນ, ມີອິນຊີວັດຖຸໃນດິນບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 1 % ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູ່
ລະຫວ່າງ 5.5-6.5 

2. ອຸນຫະພູມ (Temperature) 
ງາເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມໃນລະດັບສູງ, ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມໃນການ

ປູກ ງາແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 25-35C, ລັກສະນະພືັ້ນທີື່ຄວນສູງຈາກລະດັບໜ້ານ ັ້າທະເລ 1,500 m ຂ ັ້ນໄປ 
ໝຳກງາເກືອບທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມໄວຕ ື່ຊ່ວງແສງ.  

3. ປະລິມານນ ັ້າຝົນ (Rainfall) 
ນ ັ້າເປັນປດັໃຈສ າຄັນທີື່ສຸດ ໃນການປູກພືດຕ່າງໆ ປະລິມານນ ັ້າຝົນທີື່ເໝາະສົມ

ໃນການປູກໝາກງາແມ່ນປະມານ 800-1,200 mm/ປີ ຫ ື ປະມານ 200 mm/ລະດູປູກ. 
4.1.6 ເຕັກນິກການປູກໝຳກງຳ 

1. ການກຽມດິນ (Soil preparation) 
ການກຽມດິນເປັນປັດໃຈທີື່ສ າຄັນໃນການປູກໝຳກງາ ເນືື່ອງຈາກເມັດງາມີຂະໜ

າດນ້ອຍ ຄວນມີການກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ງາງອກໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມສະໝ ື່າສະເໝີ.  ຄວນມີ
ການໄຖ 1-2 ຄັັ້ງ ແລະ ຕາກແດດປະໄວ້ 7-10 ແດດ ແລ້ວຈ ື່ງປູກ. 

2. ລະດູການປູກ (Seasons) 
ຕົັ້ນລະດູຝົນ ເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກໃນພ ັ້ນ ທີື່

ນາກ່ອນການປູກເຂົັ້າປູກປາຍລະດູຝົນ ເລີື່ມປູກຕັັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ-ຕຸລາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກຢູ່ໃນສະພາບ 
ພືໍ້ນທີື່ໄຮ່ ຫ ື ທີື່ດອນ, ປູກຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວພືດໄຮ ່

3. ວິທີການປູກ (Methodology) 
ການປູກແບບຫວ່ານ: ສ່ວນຫ າຍຊາວກະສິກອນນິຍົມປູກໝຳກງາດ້ວຍວິທີນີັ້ ໂດຍໃຊ້ເມັດໝຳກງາຫວ່ານ
ໃຫ້ກະຈາຍສະໝ ື່າສະເໝີໃນແປງປູກ ແລ້ວໄຖກົບທັນທີ, ສ າລັບເມັດພັນທີື່ໃຊ້ຫວ່ານ ປະມານ 1-2 
Kg/rai 
ວິທີການປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ: ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກໄດ້ໄວ, ໄລຍະປູກ 50 x 100 Cm ຫ ື ແຖວຍາວ 1 
m ໃຫ້ມີຕົັ້ນງາ 10-20 ຕົັ້ນ  ຫ ັງຈາກປູກແລ້ວ 15-20 ວັນໃຫ້ທ າການ ຖອນແຍກໃຫ້ໄດ້ໄລຍະຕົັ້ນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ, ອັດຕາເມັດພັນທີື່ໃຊ້ປະມານ 2-3 Kg/rai 

4.1.7 ການບົວລະບັດຮັກສາໝຳກງາ 
ໝຳກງາເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການ ການບົວລະບັດຮັກສາໜ້ອຍກວ່າພືດຊະນິດອືື່ນໆ ພຽງ

ແຕ່ກຽມດິນໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ປູກໝຳກງາໃຫ້ງອກສະໝ ື່າສະເໝີ ກ ສາມາດທີື່ຈະໃຫ້
ຜົນຜະລິດພ ສົມຄວນ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວກະສິກອນທີື່ປູກໝຳກງາ ເມືື່ອຫວ່ານເມັດແລ້ວກ ປ່ອຍຖິັ້ມຈົນເຖິງ
ເກັບກ່ຽວ ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມຫາກໄດ້ມີການບົວລະບັດຮັກສາກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຂ ັ້ນ 

4.1.8 ການໃສ່ຝຸ່ນ 
 ໃນດິນທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕ ື່າ ເຮົາກ ຈະມີການໃສ່ປຸ໋ຍ 15-15-15 ສ າລັບດິນ ຕົມ
ແກມຊາຍ ໃນອັດຕາ 20-30 Kg/rai, 20-20-0 ສ າລັບດິນຕົມແກມໜຽວໃນອັດຕາ 20-25 Kg/rai.  
ການໃສ່ປຸ໋ຍໄນໂຕຣເຈນ ຄວນໃສ່ໃນຂະນະທີື່ງາຈະອອກດອກໃນປະລິມານທີື່ບ ື່ຫ າຍເກີນໄປ ເພາະ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ງາແກ່ຊ້າ ແລະ ປະລິມານນ ັ້າມັນໃນເມັດຫຼຸດລົງ. ການໃສ່ປຸ໋ຍ ຄວນແບ່ງໃສ່ເປັນ 2 ຄັັ້ງ, ຄັັ້ງລະເທົື່າໆ 
ກັນຄື: 
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– ຄັັ້ງທີື່ໜ ື່ງ ໃສ່ຮອງພືໍ້ນພ້ອມປູກ 
– ຄັັ້ງທີື່ສອງ ໃສ່ໂຮຍຂ້າງແຖວປູກເມືື່ອງາອາຍຸບ ື່ເກີນ 15 ວັນຫ ັງຈາກງອກ. 

4.1.9 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູຂອງໝຳກງາ 
1. ພະຍາດ 

1) ພະຍາດເໜົິ່ຳດ າ 
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ພະຍາດນີັ້ລະບາດໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະກ້າຈົນເຖິງ 

ເກັບກ່ຽວ.  ອາການຄືໃບເລີື່ມເຫ ືອງຊີດລົງກວ່າປົກກະຕິ ຕົັ້ນໝຳກງາຈະຫ່ຽວຕາຍຢືນຕົັ້ນ, ຮາກ ແລະ ລ ຳຕົັ້ນ 
ຈະ ເໜົິ່ຳສີນ ັ້າຕານ, ເປືອກຕິດແໜ້ນກັບລ າຕົັ້ນ ບ ລິເວນແຜມີເມັດສີດ າຄ້າຍຜົງຖ່ານກະຈາຍຢູ່ທົື່ວໄປ. 

 ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ຄຸມເມັດດ້ວຍສານເຄມີກ່ອນປູກໄດ້ແກ່: ເບນເລທ, ຄາເບນດາຊິມ, 

ເດລຊິນ ໃນອັດຕາ 0.1-0.3% ຂອງນ ັ້າໜັກເມັດ 
– ເລືອກປູກພັນເມັດສີແດງ 
– ປູກພືດໝູນວຽນທີື່ບ ື່ເປັນພະຍາດນີັ້ສະລັບກັບການປູກໝຳກງາ ຫ ື ຍ້າຍ

ພືໍ້ນທີື່ປູກໂດຍປູກຊ ັ້າທີື່ເດີມບ ື່ເກີນ 3 ປີ 
– ໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ຫ ື ຝຸ່ນທີື່ມີຟົດສະຟ ຣັດຂ້ອນຂ້າງສູງ 
– ເຜາົທ າລາຍເສດຊາກພືດທີື່ເປັນພະຍາດ 

2) ພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ລ າຕົັ້ນເໜົິ່ຳ 
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ລະບາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບໝຳກງາໃນ

ໄລຍະ ເຕີບໃຫຍ່ເຖິງເກັບກ່ຽວ ລັກສະນະອາການຄືໃບໄໝ້ໂດຍສະເພາະເມືື່ອມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຝົນຕົກໜັກ
ອາດຈະ ໄໝ້ລຸກລາມສູ່ກ້ານໃບ, ລ າຕົັ້ນ ແລະ ໃນທີື່ສຸດເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຫັກພັບຫ່ຽວຕາຍ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ປູກພັນຕ້ານທານ 
– ປູກງາໃນຊ່ວງທີື່ມີຝົນໜ້ອຍເຊັື່ນ ປາຍລະດູຝົນ 
– ປູກພືດໝູນວຽນທີື່ບ ື່ເປັນພະຍາດນີັ້ສະຫັຼບກັບການປູກງາ 
– ໃຊ້ສານເຄມີພວກແຄບເທນ ຫ ື ໄທແຣມ 0.3 % ຄຸມເມັດກ່ອນປູກ 

ຫ ື ໃຊ້ຮີໂດມິລສີດພົື່ນ 1-2 ຄັັ້ງເມືື່ອພົບການລະບາດຂອງພະຍາດ 
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ຮບູທ ີ5 ລກັສະນະຂອງພະຍຳດເໜົິ່ຳດ ຳເກ ດຈຳກເຊືໍ້ອລຳ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet ALTERNARIA LEAF SPOT mrgoutham. 

blogspot.com 588 x 870514.9KB, Leaf spot (Alternaria spp.) 

www.infonet-biovision.org 280 x 185 9.6KB 

 

3) ພະຍາດຫຽ່ວຈາກແບກັທເີຣຍ 
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍ, ລະບາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບງາໃນໄລຍະເຕີບໃຫຍ່ເຖິງເກັບກ່ຽວ  
ລັກສະນະອາການຄື: ຍອດຫ່ຽວມີຮອຍສີຂາວໃສນ້ອຍໆກະຈາຍຕາມຄວາມຍາວຂອງລ າຕົັ້ນ, ເຊ ິ່ງຈະມີສີ 
ນ ັ້າຕານບ ລິເວນຮອຍຕ ື່ຂອງເປືອກ ກັບແກນ ເມືື່ອບີບຈະພົບນ ັ້າສີຂາວຂຸ່ນ, ຕົັ້ນງາຈະຫ່ຽວ ແລະ ຕາຍຢືນ
ຕົັ້ນໂດຍທີື່ຮາກຍັງປົກກະຕິຢູ່ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານໄດ້ແກ່: ງາແດງ 
– ບ ື່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີ ເພາະບ ື່ຄຸ້ມທ ນ 

 
 
 

http://www.infonet-biovision.org/
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ຮບູທ ີ6 ລກັສະນະຂອງພະຍຳດຫຽ່ວເກ ດຈຳກແບກັທ ເຣຍ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Some Common Plant Diseases Caused by 

Bacteria in Thailand ... www.malaeng.com 600 x 37537.5KB 

 

4) ພະຍາດຍອດຝອຍ 
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອໄມໂຄພລາສມາ ໂດຍມີເພ້ຍຈັກຈັື່ນເປັນແມງ

ພາຫະ ນະ, ມັກລະບາດກັບງາໃນໄລຍະຕົັ້ນກ້າເຖິງໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງລ າຕົັ້ນ ລັກສະນະອາການ
ຄື ຈະ ຊະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຍອດແຕກເປັນພຸ່ມຝອຍ, ດອກປ່ຽນເປັນສີຂຽວ
ຄ້າຍຄືກັບ ໃບບ ື່ຕິດຝັກ. 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ 
– ຖອນ ແລະ ເຜົາທ າລາຍຕົັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດຖິັ້ມ 
– ປູກໃຫ້ໄວຂ ັ້ນ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ 
– ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກ າຈັດແມງເຊັື່ນ: ເຊຟວິນ, ອາໂຊດຣິນໃນອັດຕາ 

40-50 CC ຕ ື່ນ ັ້າ 20 ລີດ ສີດພົື່ນໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ 1-2 ຄັັ້ງ ຫ່າງກັນປະມານ 7-10 ວັນ 
– ຫ ີກລ້ຽງການປູກງາຕິດຕ ື່ກັນ ບ ລິເວນໜ ື່ງບ ລິເວນໃດຊ ັ້າກັນຫ າຍ ໆ ປີ 

 
 
 

http://www.malaeng.com/
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ຮບູທ ີ7 ລກັສະນະຂອງພະຍຳດຍອດຝອຍ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Sesame Phyllody 
marinoskitchens.com 570 x 420406.3KB, Balamurugan 
www.apsnet.org 550 x 734425.0KB 

 

2. ແມງໄມ້ສັດຕູໝຳກງາ 
1) ບົັ້ງຫ ື່ໃບງາ 

ເປນັແມງໄມ້ສັດຕູທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງງາ ໂດຍຈະເຂົັ້າທ າລາຍໃນທຸກສ່ວນ
ຂອງ ງາ ແລະ ໃນທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ງາງອອກພົັ້ນຜິວດິນ ຈົນເຖິງໄລຍະຕິດດອກ
ອອກຝັກ, ຖ້າທ າລາຍໄລຍະຕົັ້ນອ່ອນ ຕົັ້ນງາຈະຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໝົດ ໂດຍລັກສະນະການທ າລາຍນັັ້ນ ຕົວ  
ບົັ້ງ ຈະຊັກໄຍດ ງເອົາໃບທີື່ສ່ວນຍອດມາຫ ື່ຫຸ້ມຕົວໄວ້ ແລະ ກັດກິນຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະຍອດອາດຈະມີຕົວບົັ້ງ 
1-5 ຕົວ, ໄລຍະອອກດອກຈະກິນດອກເຮັດໃຫ້ດອກຫົຼິ່ນ ສ່ວນໄລຍະຕິດຝັກຈະເຈາະເຂົັ້າໄປກັດກິນຢູ່ພາຍ
ໃນຝັກ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
– ໃຊ້ສານສະກັດເຊັິ່ນ: ຂົື່ມກະເດົາເຂັັ້ມຂຸ້ນ 50-200 ppm ອັດຕາ 50 

ml/ນ ໍ້ຳ 20 L 
– ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກ າຈັດແມງໄດ້ແກ່: ໂມໂນໂຄຣໂຕຟອສ (ອາໂຊດ 

ຣິນ, ຟູຣາດອນ) ຄາໂບຊັນແຟນ ສີດພົື່ນເມືື່ອພົບໜອນ 2 ຕົວຕ ື່ແປງຍາວ 1 m ເມືື່ອງາອາຍຸ 5, 20  ແລະ  
40ວັນ 

http://www.apsnet.org/
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ຮບູທ ີ8 ລກັສະນະຂອງໂຕບົໍ້ງຫ ິ່ໃບ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Sesame web-worm (Ceroprepes sp.) Stock 

Photos www.dreamstime.com 400 x 26729.6KB 

 
2) ບົັ້ງແມງກະເບືັ້ອຫົວກະໂຫ ກ 

ເປັນແມງສັດຕູທີື່ສ າຄັນຂອງງາ ແລະ ພືດຫ າຍຊະນິດເຊັື່ນ:ຖົື່ວຕ່າງໆໝາກ 
ເຂືອ ແລະ ຢາສູບເປັນຕົັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົັ້ນງາໄດ້ຫ າຍ ແລະ ໄວ ເນືື່ອງຈາກເປັນໜ
ອນແມງກະເບືັ້ອຂະໜາດໃຫຍ່, ໜອນຈະກັດກິນໃບງາເຫ ືອແຕ່ກ້ານ ແລະ ຕົັ້ນ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍທ າ 
ລາຍຕັັ້ງແຕ່ງາເລີື່ມແຕ່ໃບແທ້ຈົນເຖິງຕິດດອກອອກຝັກ ເມືື່ອກິນໃບຂອງຕົັ້ນໜ ື່ງໝົດກ ຈະເຄືື່ອນຍ້າຍໄປກິນ
ຕົັ້ນອືື່ນ.  ໜອນມັກລີັ້ຢູ່ກ້ອງໃບເຮັດໃຫ້ສັງເກດໄດ້ຍາກ ເພາະມີສີຂຽວຄ້າຍຄືຕົັ້ນງາ. 
 ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 

– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ 
– ໃຊ້ສານສະກັດເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຂົມກະເດົາເຂັັ້ມຂຸ້ນ 100 ppm ອັດຕາ 

50 ml/ນ ັ້າ 20 L 
– ບ ື່ທ າລາຍແມງວັນກົັ້ນຂົນເຊ ິ່ງເປັນສັດຕູທ າມະຊາດຂອງ ບົັ້ງແມງກະ 

ເບືັ້ອ 
– ໃຊ້ສານເຄມີ ເມທາມີໂດຟອສ (ທາຣາຣອນ) ສີດພົື່ນເມືື່ອງາອາຍຸ 5 

ວັນ 20 ແລະ 40 ວັນ 
 

 
 
 

http://www.dreamstime.com/
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ຮບູທ ີ9 ລກັສະນະຂອງໂຕບົໍ້ງຫວົກະໂຫກຼ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Sesame web-worm (Ceroprepes sp.) Stock 

Images www.dreamstime.com 240 x 160 8.3KB 

 

3) ແມງກິນູນນ້ອຍ 
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຕົັ້ນງາໄດຢ້່າງໄວວາ, ການລະບາດຂ ັ້ນຢູ່ກັບສະພາບ

ພູມອາກາດ ແລະ ພ ັ້ນທີື່, ມັກທ າລາຍຕົັ້ນງາໃນໄລຍະຕິດຝັກໃນເວລາກາງຄືນ  ສ່ວນເວລາກາງເວັນ ຈະລີັ້ຢູ່
ຕາມຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍທີ່ື່ອ້ອມແປງປູກ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
ການປູກປາຍລະດູຝົນ ຄວນພົື່ນສານປ້ອງກັນກ າຈັດ ແມງໄມ້ໄວ້ກ່ອນເພາະ

ແມງຊະນິດນີັ້ຈະເຂົັ້າທ າລາຍໃບຊ່ວງກາງຄືນ ແລະ ກັດກິນຢ່າງໄວວາໂດຍໃຊສ້ານເຄມີປ້ອງກັນກ າຈັດແມງ
ທີື່ໃຊ້ໄດ້ແກ່: ໄມໂນໂຄຣໂຕຟອສ (ອາໂຊດຣ ນ, ຟູຣຳດອນ), ເມທາມີໂດຟອສ ສີດພົື່ນເມືື່ອພົບການ
ທ າລາຍປະມານ 5-7 ຄັັ້ງ ທຸກ 7-10 ວັນ 
 

 
ຮບູທ ີ10 ລກັສະນະຂອງແມງກ ນນູນອ້ຍ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Description Unidentified Coleoptera - 
Thailand.JPG commons.wikimedia.org 2475 x 18362183.4KB 

4) ເພ້ຍຈັກຈັື່ນ 

http://www.dreamstime.com/
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ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມໄວຈະອາໄສດູດກິນນ ັ້າລ້ຽງຕາມໃບ ແລະ ຍອດ
ອ່ອນຂອງງາ ນອກຈາກນີັ້ເພ້ຍຈັກຈັື່ນຍັງເປັນແມງພາຫະນະນ າພະຍາດຍອດຝອຍມາສູ່ງາອີກ, ເຮັດໃຫ້ງາສະ
ແດງອາການຍອດແຕກເປັນພຸ່ມຝອຍບ ື່ຕິດຝັກ ໂດຍຊ່ວງທີື່ເໝາະສົມຕ ື່ການເກີດພະຍາດຄື ເມືື່ອງາມີອາຍຸ 
30-60 ວັນ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກ າຈັດແມງໄມ້ໄດ້ແກ່: ເບໂນມິລ (ເຊຟວິນ), ໂມໂນ

ໂຄຣຟອສ (ອາໂຊດຣິນ) ສີດພົື່ນໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ 1-2 ຄັັ້ງ ຫ່າງກັນ 7-10 ວັນ (ອະພິຊາດ ເກີດ
ຜົນ, 2011) 
 

  
 
ຮບູທ ີ11 ລກັສະນະຂອງເພຍ້ຈກັຈັິ່ນ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Homoptera www.life.illinois.edu 487 x 
63067.2KB 

 
4.1.10 ການເກັບກ່ຽວໝຳກງາ 

ເມືື່ອງາໃກ້ຈະແຫ້ງໝົດແລ້ວກ ຕັດ ແລ້ວມັດຕາກແດດໄວ້ປະມານ 7-8 ແດດ ແລວ້ກ 
ນ າໄປເຄາະເອົາເມັດງາ, ຝັດເອົາແຕ່ເມັດເຮັດອະນາໄມແລ້ວ ນ າໄປຕາກອີກ 2-3 ແດດ ໃຫ້ເມັດແຫ້ງດີແລ້ວ 
ຈ ື່ງເກັບໃສ່ເປົາມ້ຽນໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ແຫ້ງ ແລະ ມອີາກາດລ່ວງດີ 
 
 
 
 
 

http://www.life.illinois.edu/
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ຮບູທ ີ12 ກຳນເກບັກຽ່ວໝຳກງຳ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet . www.flickr.com 500 x 375196.7KB, 

10. Women harvesting sesame blog.travelpod.com 550 x 
41354.2KB 

 
4.2 ກຳນປກູຖົື່ວເຫ ອືງ 

4.2.1 ປະຫວັດຖິື່ນກ າເນີດ 
ຖົື່ວເຫ ືອງມີຖິື່ນກ າເນດີຢູໃ່ນປະເທດຈີນ ເຊ ິ່ງອາດເປັນຕອນກາງ ຫ ື ຕອນເໜືອຂອງ

ປະເທດ ເພາະມີການພົບຖົື່ວເຫ ືອງພັນປ່າ (Glycine ussurie-nsis). ຢູ່ໃນແຖບນີັ້ໂດຍທົື່ວໄປ ຢ່າງໜ້
ອຍຊາວຈີນກ ຮູ້ຈັກນ າຖົື່ວເຫ ືອງມາຮັບປະທານເມືື່ອກວ່າ 4700 ປີມາແລ້ວ, ທັງນີັ້ໄດ້ຈາກການບັນທ ກຂອງ
ຈັກກະພັດ Shen Nung ເມືື່ອ 2000 ປີມາແລ້ວ  ໄດ້ມກີານນ າຖົື່ວເຫ ືອງ ຈາກຈີນໄປປູກໃນເກົາຫ ,ີ ໃນ
ປີ ຄ.ສ 1740 ມີນກັສາສະໜາຄ ິສໄດ້ເຂົັ້າໄປເຜີຍແຜສ່າດສະໜາດັິ່ງກ່ຳວໃນປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດສົື່ງພັນຖົື່ວ
ເຫ ອືງເຂົັ້າໄປປູກໃນປະເທດຝຣັິ່ງເສດ, ໃນປີ ຄ.ສ 1790 ໄດ້ມີການນ າຕ ື່ໄປປູກທີື່ສວນ Kew ປະເທດ
ອັງກິດ ແລະ ແຜ່ເຂົັ້າໄປປະເທດ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ກ່ອນປີ ຄ.ສ 1804 

4.2.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນ 
ຖົື່ວເຫ ືອງຈັດເປັນພືດສາລະພັດປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງແລ້ວ ໃນແງກ່ານໃຊ້

ປະໂຫຍດເປັນອາຫານ ທັງນີັ້ເພາະຈັດເປັນພືດທີື່ມີເມັດ ເຊ ິ່ງສົມບູນໄປດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ນ ັ້າມັນນັັ້ນເອງ 
1. ໃຊ້ເປັນອາຫານ 

ເມືື່ອເມັດຈະເລນີດີແລ້ວແຕ່ຍັງບ ື່ແກ່ ຫ ື ສຸກເຕັມທີື່ ກ ອາດຕົັ້ມຮັບປະທານໄດ້, 
ຖົື່ວບາງພັນມີເມັດໃຫຍໃ່ຊ້ບ ລິໂພກເປັນຖົື່ວເຫ ືອງຝັກສົດ ຫ ື ບັນຈຸກະປ໋ອງ  ເມືື່ອເມັດສຸກແລ້ວກ ໃຊເ້ຮັດ
ຖົື່ວ ງອກ ເຊ ິ່ງໃຫ້ລັກສະນະຕົັ້ນຖົື່ວງອກຄ້າຍຄຖົືື່ວຂຽວ ຫ ື ອາດໃຊເ້ຮັດເຕົັ້າຮູ້, ນ ັ້າສະອີັ້ວ, ນົມຖົື່ວເຫ ືອງ 
ຫ  ື ອາດຜະລິດປັບປຸງໃຫ້ເປັນຊີັ້ນຄ້າຍຄືຊີັ້ນສັດ ເຊ ິ່ງເອີັ້ນວ່າ ຊີັ້ນທຽມ ໂດຍອາດເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນ
ຊີັ້ນໄກ່, ຊ ໍ້ນງົວ ທີື່ໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງຊາວມັງສຳວ ລັດ ຫ ື ກຸ່ມຄົນທີື່ບ ື່ກິນຊີັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມກີານບ ລໂິພ
ກຊີັ້ນດັື່ງກ່າວກັນຫ າຍໃນ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ, ນອກນັັ້ນແປ້ງຖົື່ວເຫ ືອງຍັງໃຊ້ປະສົມ ຫ  ື ປຸງອາຫານໄດ້
ຫ າຍຊະນິດເຊັື່ນ: ເຮັດເຂົັ້າໜົມຕ່າງໆ ອາຫານ ແລະ ອືື່ນໆ 

 
 

2. ໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ 

http://www.flickr.com/
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ໃຊ້ຜະລິດກາວ, ສ່ວນປະສົມຢາຂ້າແມງໄມ້, ສີ, ປຸ໋ຍ, ວິຕາມິນ, ຢາຕ່າງໆ, ເຈ້ຍ, 
ຜ້າສະນວນໄຟຟາ້, ເມ ກພິມ, ສະບູ,່ ເຄືື່ອງສ າອາງ, ເບຍ, ເສັັ້ນໄຍ ແລະ ອືື່ນໆ ເຊ ິ່ງອາດ ເປັນສ່ວນສ າຄັນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນດຂີ ັ້ນ 

3. ໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນ ຫ ື ບ າລຸງດິນ 
ຖົື່ວເຫ ືອງ ແລະ ຖົື່ວອືື່ນໆ ຈັດເປັນພືດບ າລຸງດິນ, ເມືື່ອໄຖກົບຖົື່ວເຫ ືອງລົງໄປ

ໃນດິນກ່ອນທີື່ຖົື່ວເຫ ືອງຈະແກ່ກ ຈະເປັນຝຸ່ນພືດສົດບ າລຸງດິນ, ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນ 
ສົມບັດດີຂ ັ້ນ. ທີື່ຮາກຂອງຖົື່ວເຫ ືອງມັກມີປົມ ເຊ ິ່ງເປັນທີື່ອາໄສຂອງເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍໄຣໂຊບຽມ, ແບັກ
ທີເຣຍນີັ້ຈະດູດເອົາໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ມາຢູໃ່ນຮູບທີື່ພືດສາມາດໃຊ້ເປັນຝຸ່ນໄດ້ເອີັ້ນວ່າບົື່ມ, ເມືື່ອເກັບຖົື່ວແລ້ວ
ຮາກ ແລະ ປົມນີັ້ຈະຂາດຕົກຄາ້ງຢູໃ່ນດິນ, ໄນໂຕຣເຈນ ທີື່ດູດໄວ້ຈະກາຍເປັນຝຸ່ນ ຂອງພືດອືື່ນຕ ື່ໄປ 

4.2.3 ຊະນິດແນວພັນ 
ພັນທ ິ່ນິຍົມປູກສາມາດແບ່ງຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວໄດ້ເປັນ 3 ກຸ່ມ ແລະ ມລີກັສະນະ

ທາງການກະສ ກ ຳ ໂດຍສະເລ່ຍດັື່ງນີັ້: 
1. ພັນອາຍຸສັັ້ນ 

ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 75-85 ວັນ, ລ າຕົັ້ນບ ື່ຖອດຍອດ, ຄວາມສູງ 30-50 Cm, ໃບ
ກວ້າງມີຂົນສີນ ັ້າຕານທີື່ລ າຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ຝັກ, ດອກສີມ່ວງ, ຝັກສີນ ັ້າຕານ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫ ືອງ, ຂວັັ້ນ
ເມັດສີນ ັ້າຕານ  ມີສອງພັນຄື: ພັນ ນະຄອນສະຫວັນ 1 ແລະ ພັນຊຽງໃໝ່ 2 

2. ພັນອາຍຸປານກາງ 
ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 86-112 ວັນ ສ່ວນໃຫຍລ່ າຕົັ້ນບ ື່ຖອດຍອດ, ຄວາມສູງປະມານ 

60-80 Cm ໃບກວ້າງ ມີຂນົສີນ ັ້າຕານທີື່ລ າຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ຝັກ.  ດອກມສີີມ່ວງ, ຝັກສີນ ັ້າຕານເຖິງສີນ ັ້າ 
ຕານເຂັັ້ມເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫ ືອງ, ຂົັ້ວເມັດສີນ ັ້າຕານອ່ອນເຖິງນ ັ້າຕານດ າ.  ມເີຖິງ 8 ພັນຄື: ພັນຊຽງໃໝ່ 
60, ສຈ.5, ສຈ.4, ສຸໂຂໄທ 1, ສຸໂຂໄທ 2, ສຸໂຂໄທ 3, ຊຽງໃໝ່ 4 ແລະ ພັນ ມ ຂ.35 

3. ພັນອາຍຸຂ້ອນຂ້າງຍາວ 
ອາຍເຸກັບກ່ຽວ 115-120 ວັນ ມີພັນດຽວຄື ຈັກກະພັນ 1, ເປັນພັນຂອງ ມະຫາ

ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ລ າຕົັ້ນກິື່ງຖອດຍອດ, ຄວາມສູງ 70 Cm ໃບກວ້າງມ ສີນ ັ້າຕານທີື່ລ າຕົັ້ນ, ໃບ 
ແລະ ຝັກ ດອກສີມ່ວງ, ຝັກສີນ ັ້າຕານ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫ ືອງ, ຂົັ້ວເມັດສີນ ັ້າຕານ  ຜົນຜະລິດ 285 Kg/rai, 
ນ ັ້າໜັກ 100 ເມັດ 11-12 g, ມີນ ັ້າມັນ 22 %,  ໂປຣຕິນ 41 %, ເປັນພັນທີື່ຕ້ານທານປານກາງຕ ື່ພະຍາດ
ໃບຈຸດນູນ 

4.2.4 ລັກສະນະພຶກສາດ 
1. ຮາກ (Root) 

ຖົື່ວເຫ ືອງມີລະບົບຮາກແກ້ວ (Tap root system), ຖ້າດິນຕົມຮາກແກ້ວ
ອາດຢັື່ງເລິກເຖິງ 0.5-1 m ແຕ່ຖ້າຜິວດິນຕືັ້ນຈະສັງເກດເຫັນຮາກແກ້ວບ ື່ຊັດເຈນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຮາກແ
ໜງ (Lateral root) ຫ າຍຂຶໍ້ນ. ໂດຍທົື່ວໆໄປລະບົບຮາກຈະຢູໃ່ນຄວາມເລິກພຽງ 30-45 Cm  ຈາກ
ລະດັບຜິວດິນເທົື່ານັັ້ນ, ຕາມຮາກຈະພົບປົື່ມ (Nodule) ເຊ ິ່ງເກີດຈາກແບັກທີເຣຍພວກ Rhizobium 
japonicum ເຂົັ້າໄປອາໄສຢູ,່ ແບັກທີເຣຍ ຈະໄດ້ຮັບຄາໂບໄຮເດຣດຈາກຕົັ້ນຖົື່ວເຫ ືອງ ແລະ ຖົື່ວເຫ ືອງກ 
ຈະໄດ້ໄນໂຕຣເຈນໃນຮູບໄນເຕຣດທີື່ແບັກທີເຣຍດ ື່ງໄດ້ຈາກອາກາດໄປໃຊປ້ະໂຫຍດຕ ື່ໄປ. ການຢູອ່າໄສ
ຂອງແບັກທີເຣຍທີື່ຮາກເອີັ້ນວ່າ ເປັນແບບ symbiopsis ຫ ື ເພິື່ງພາອາໄສກັນ 
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ຮບູທ ີ13 ລກັສະນະຂອງຮຳກຖົິ່ວເຫຼອືງ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Soybeans 
www.robbinsfarmgarden.org 500 x 605108.4KB, soybean 
root pit 7-16-12 016.jpg) talk.newagtalk.com 800 x 
600103.4KB 

 
2. ລ າຕົັ້ນ (stem) 

ເມືື່ອເມັດຖົື່ວງອກມີສ່ວນຢືດຕົວອອກ ແລະ ດັນຍອດພົັ້ນຂຶໍ້ນເທິງໜ້າດິນ ເພືື່ອ
ພັດທະນາເປັນລ າຕົັ້ນ ແລະໃບ ໂດຍຂ ັ້ທ າອິດຈະເປັນຂ ັ້ເກີດໃບລ້ຽງ, ຂ ັ້ທີ 2 ເປັນຂ ັ້ທີື່ເກີດມໃີບແທ້ຄູ ່ທ າອິດ 
ແລະ ຂ ັ້ທີື່ 3 ຂ ັ້ນໄປ ຈ ື່ງເປັນຂ ັ້ທີື່ເກີດມີໃບປະກອບ 3 ໃບຍ່ອຍທັງໝົດ ລ າຕົັ້ນຖົື່ວເຫ ືອງມີການຈະເລນີເຕີບ
ໂຕໄດ້ 2 ແບບຄື: ລ າຕົັ້ນມີການຈະເລນີເຕີບໂຕແບບປົື່ງຍອດໃນເວລາອອກດອກໃຫ້ຝັກ ແລະ ລ າຕົັ້ນມີ
ການຈະເລນີເຕີບໂຕແບບບ ື່ປົື່ງຍອດໃນເວລາປົື່ງຍອດໃຫ້ຝັກ 
 

http://www.robbinsfarmgarden.org/
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ຮບູທ ີ14 ລກັສະນະລ ຳຕົໍ້ນຂອງຖົິ່ວເຫຼອືງ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet. www.nature.com 700 x 794142.2KB, 
Fig. 3. Progress of Phytophthora root and stem rot of 
soybean. Extreme... igrow.org1430 x 920402.4KB 

 
3. ໃບຖົິ່ວເຫຼືອງ 

ໃບຖົື່ວເຫ ືອງມີຢູ ່4 ແບບຄື: 
– ໃບລ້ຽງມີ 2 ໃບ 
– ໃບດ່ຽວມີ 2 ໃບເກີດຖັດຈາກໃບລ້ຽງຂຶໍ້ນມາ 
– ໃບປະກອບ 3 ໃບຍ່ອຍເຊິື່ງເກີດຈາກໃບດ່ຽວຂຶໍ້ນມາອິກ 
– ໃບໂຄນກິື່ງທີື່ມໃີບນ້ອຍໆຄູ່ໜ ື່ງຢູຖັ່ນຂອງແໜງ 
ເຖິງວ່າໃບສ່ວນໃຫຍປ່ະກອບດ້ວຍ 3 ໃບຍ່ອຍ ແຕ່ບາງເທືື່ອກ ຍັງມີໃບປະກອບ 4

ໃບຍ່ອຍ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງໃບຍ່ອຍ ມກີານພົວພັນກັບຈ ານວນເມັດໃນຝັກຄື ຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບມົນສ່ວນ
ໃຫຍຈ່ະມີເມັດ 1-2 ເມັດ/ຝັກ, ຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບເປັນຮູບໄຂ່ປາຍໃບແຫ ມສ່ວນໃຫຍຈ່ະມເີມັດ 2-3 ເມັດ/ຝັກ
ແຕ່ຖ້າຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບແຄບສ່ວນໃຫຍຈ່ະມີເມັດ 3-4 ເມັດ/ຝັກ 
 

http://www.nature.com/
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ຮບູທ ີ15 ລກັສະນະໃບຂອງຖົິ່ວເຫຼອືງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Soybean cotyledon and unifoliate 
leaves are green. www.ag.ndsu.edu 600 x 46122.1KB, 
Soybean Reproductive Stagesextension.udel.edu 1027 x 
7771607.3KB 

 
4. ດອກຖົິ່ວເຫຼືອງ 

ດອກເກີດຢູຕ່າມມຸມໃບ, ດອກເລີື່ມເກີດຢູຂ່ ັ້ທີ 5 ຫາ ຂ ັ້ທີ 8 ມວີົງກີບລ້ຽງເປັນ
ຫ ອດດອກມີສີຂາວ, ສີມ່ວງ ຫ  ື ສີຂາວປົນສີມ່ວງແຍກອອກເປັນ 5 ສ່ວນຍ່ອຍຄື: 1 Standard, 2 
Wing ແລະ 2 Keel ເກສອນຜູມ້ີກ້ານຊູເກສອນ 9 ກ້ານ ຈະຢູຮ່່ວມກັນ ແລະ ອີກໜ ື່ງກ້ານຈະແຍກຢູ່
ອິດສະຫ ະ ທັງໝົດນີັ້ຈະຄ ັ້າຊູແອບລະອອງເກສອນຜູ ້ອ້ອມຮອບເກສອນແມ່ ເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ເກີດການປະສົມ
ພັນພາຍໃນດອກເກືອບ 100% 
 

 
 
ຮບູທ ີ16 ລກັສະນະດອກຂອງຖົິ່ວເຫຼອືງ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: Internet.www.renwoodseed.com. www.flickr.com  

www.clemson.edu 265 x 19810.5KB 
 
 

5. ຝັກຖົິ່ວເຫຼືອງ 

http://www.ag.ndsu.edu/
http://www.flickr.com/
http://www.clemson.edu/
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ຝັກເກີດເປັນກຸ່ມໆລະ 2-10 ຝັກ, ມຂີົນສີຂີັ້ເຖົື່າ ຫ ື ສີນ ັ້າຕານປົກຄຸມຢູທົ່ື່ວໄປ, 
ຝັກມີຄວາມຍາວ 2-7 Cm ແຕ່ລະຝັກມເີມັດ 1-5 ເມັດ, ສ່ວນໃຫຍມ່ີ 2-3 ເມັດ ເມືື່ອສຸກຝັກຈະມີ
ສີນ ັ້າຕານ, ຝັກອາດແຕກເຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເມັດຫ ົື່ນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ17 ລກັສະນະຂອງຟກັຖົິ່ວເຫຼອືງ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Soybean, a Healthy Protein Diet.  1st-
ecofriendlyplanet.com 300 x 30090.6KB, soybean crops 
and about 500,000 heads of livestock , local producers 
blog.propurchaser.com 300 x 30035.2KB 

 
6. ເມັດຖົິ່ວເຫຼືອງ 

ເມັດມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຕ່າງກັນໄປ, ເມັດຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນ 100 ເມັດ
ໜັກ 20g, ເມັດຂະໜາດໃຫຍ່ 100 ເມັດໜັກ 40 g, ໂດຍທົື່ວໄປໜັກ 12-20 g, ຮູບຮ່າງມີຕັັ້ງແຕ່ກົມເຖິງ
ຍາວ ອາດມີສີເຫ ືອງ, ຂຽວ, ສີນ ັ້າຕານ ແລະ ດ າ 
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ຮບູທ ີ18 ລກັສະນະຂອງເມັດຖົິ່ວເຫຼອືງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Soybean, a Healthy Protein Diet.  1st-
ecofriendlyplanet.com 300 x 30090.6KB, soybean crops 
and about 500,000 heads of livestock , local producers 
blog.propurchaser.com 300 x 30035.2KB 

 
4.2.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຂອງແກ່ການປູກຖົື່ວເຫ ືອງ 

1. ອຸນຫະພູມ 
ຖົື່ວເຫ ືອງສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ 

ກວ່າ 20˚C ແຕ່ເວລາຫາກ ປູກໃໝ່ໆ ຖ້າອຸນຫະພູມໃນດິນຫາກຕ ື່າຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກຊ້າ ໂດຍສະເລ່ຍອຸນ 
ຫະພູມດິນ 15˚C ເມັດຈະງອກພາຍໃນ 7-15 ວັນ,  ແຕຫ່າກອຸນຫະພູມ 20˚C ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກ 
ພາຍໃນ 3-4 ວັນ ແລະ ຫາກອຸນຫະພູມດິນສູງເຖິງ 40˚C ຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຜົນຜະລິດ 
ຫຼຸດລົງ (ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊ , 2003) 

 
 
 

2. ສະພາບດິນ 
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ດິນທີື່ເໝາະສົມແກ່ການປູກຖົື່ວເຫ ືອງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງເປັນດິນທີື່ມອີິນຊີ
ວັດຖຸ ຢູຫ່ າຍ ມີເນືັ້ອດິນຜຸຜຸ່ຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ້ໃນດິນທີື່ມີຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-7.0 ແຕ່
ຖົື່ວເຫ ືອງຈະບ ື່ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນທີື່ຂາດແຄນອາຫານເຊັື່ນ: ດິນປົນຊາຍ, ດິນປົນຫີນ 

3. ປະລິມານນ ັ້າຝົນ 
ນ ັ້າເປັນບັນຫາທີື່ສ າຄັນສ າລັບການປູກຖົື່ວເຫ ືອງ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນລະດູ

ແລ້ງ ເພາະຖົື່ວເຫ ືອງເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການນ ັ້າໃນການຈະເລນີເຕີບໂຕຄືກັບພືດອືື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ ໃນການປູກຖົື່ວ
ເຫ ືອງຄວນໃຫ້ນ ັ້າແບບຝົນຝອຍ, ແຕ່ຖ້າໃນດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງເຖິງ 85 % ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວເໜົິ່າໄດ້, 
ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນທີື່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຖົື່ວແມ່ນປະມານ 50 % 

4. ແສງສະຫວ່າງ 
ຊ່ວງແສງທີື່ມີອິດທີື່ພົນຕ ື່ຕົັ້ນຖົື່ວ ເພາະຖົື່ວເຫ ືອງເປັນພືດວັນສັັ້ນ ການສ້າງດອກ

ຂອງຕົັ້ນຖົື່ວຈະເລີື່ມເຮັດໜ້າທີື່ເມືື່ອໄດ້ຮັບຊ່ວງແສງສັັ້ນຄື: ຊ່ວງແສງວິກິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນ ຊ່ວງແສງວິກິດ
ຄື: ຊ່ວງແສງວັນຍາວສຸດ ຫ ື ຕົັ້ນຖົື່ວສາມາດສ້າງດອກໄດ້, ຊ່ວງແສງຈະຕອບສະໜອງຕ ື່ພັນທີື່ມີອາຍຸສັັ້ນ
ກວ່ຳພັນທີື່ມີອາຍຸຍາວ ເຊ ິ່ງຊ່ວງແສງສັັ້ນຍັງຈະເພີື່ມປະລິມານຂອງດອກ, ຈ ານວນຝັກ ແລະ ກ ສະສົມທາດ
ອາ ຫານໃນເມັດອີກ 

4.2.6 ພັນຖົື່ວເຫ ືອງ 
1. ການຈ າແນກຊະນິດພັນຖົື່ວເຫ ືອງ 

ການຈ າແນກຊະນິດພັນຖົື່ວເຫ ືອງ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະປະຈ າພັນຂອງຖົື່ວ
ເຫ ືອງເປັນຫ ັກ ເຊ ງໄດ້ຈ າແນກອອກເປັນ 7 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: ສຈ 4, ສຈ 5, ສຸໂຈໄທ 1, ສຸໂຂໄທ 2, 
ຊຽງໃໝ່ 2, ຊຽງໃໝ່ 60 ແລະ ນະຄອນສະຫວັນ 1 

2. ລັກສະນະຂອງພັນຖົື່ວເຫ ືອງ 
ລັກສະນະຂອງຖົື່ວເຫ ືອງ ມຄີວາມແຕກຕ່າງການໄປ ຕາມແຕ່ລະຊະນິດພັນ ເຊ ິ່ງ

ສະແດງອອກລັກສະນະດັື່ງນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 5 ຄວາມແຕກຕາ່ງລກັສະນະຖົື່ວເຫ ອືງແຕລ່ະຊະນດິພນັ 
 

ລ/
ດ 

ລກັສະນະ 
ຊືື່ແນວພນັ 

ສຈ 4 ສຈ 5 
ສໂຸຂ
ໄທ 1 

ນະຄອນ 
ສະຫວນັ 1 

ຊຽງໃໝ່ 
60 

ສໂຸຂ
ໄທ 2 

ຊຽງ 
ໃໝ່ 2 

1 ສີດອກ ມ່ວງ ມ່ວງ ມ່ວງ ມ່ວງ ຂາວ ມ່ວງ ມ່ວງ 
2 ອາຍຸອອກດອກ(ວັນ) 30-60 31-37 30-36 27-33 30-36 33-39 25-31 

3 ອາຍຸອອກດອກ(ວັນ) 93-103 
93-
107 

83-
107 

69-87 93-108 84-96 65-85 

4 
ນ ໍ້ຳໜັກ 1,000 ເມັດ
(g) 

14-15 
14-
15.5 

15-17 17-19 15-15.5 
14.5-
15 

14.5-
16 

4.2.7 ລະດູການປູກຖົື່ວ 
1. ລະດູການປູກ 

ການປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວ ຖ້າມີເງືື່ອນໄຂສະດວກ ສາມາດປູກໄດ ້3 ລະດູການ/ປີຄື: 
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1) ຕົັ້ນລະດູຝົນ: ສາມາດປູກໄດ້ແຕ່ລະຫວ່າງເດືອນ 5-7 ໃນຊ່ວງນີັ້ເປັນການ
ປູກຖົື່ວໂດຍອາໄສນ ັ້າຝົນຫ  ື່ລ້ຽງ 

2) ປາຍລະດູຝົນ: ເລີື່ມປູກໃນລະຫວ່າງເດືອນ 8-11 ສ່ວນໃຫຍ່ປູກຫ ັງເກັບ
ກ່ຽວພືດທີື່ປູກຕົັ້ນລະດູຝົນ 

3) ລະດູແລ້ງ: ເປັນການປູກຫ ັງເກັບກ່ຽວເຂົັ້ານາ ເຊ ິ່ງຕ້ອງມນີ ັ້າຊົນລະປະທານ
ເຂົັ້າ ຊ່ວຍ ເຊ ິ່ງນິຍົມກັນປູກຫ າຍໃນລະຫວ່າງເດືອນ 12-4 

2. ການກຽມດິນ 
ຫາກເປັນດິນທີື່ບ ື່ສາມາດໄຖໄດ້ ກ ຄວນເສຍຫຍ້າໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈ ື່ງປູກ ແຕ່

ຫາກເປັນດິນທີື່ສາມາດໄຖໄດ້ຄວນໄຖເລກິປະມານ 20 Cm ຕຳກດິນໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດແລ້ວຄາດ
ດິນອີກເທືື່ອໜ ື່ງ ເພືື່ອໃຫ້ດິນແຕກລະອຽດເໝາະສົມແກ່ການປູກ. 

3. ວິທີການປູກ 
ຄວນປຸູກໃນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ ແລະ ແຖວປະມານ 0.5 x 1 m  ແລະ 

ຄວນຢອດເມັດປະມານ 3-4 ເມັດ/ຂຸມ, ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນການປູກໃນລະດູແລ້ງຄວນໃຊ້ເຟືອງຄຸມ ເພືື່ອຮັກ
ສາຄວາມຊຸ່ມໄວ້ 

4. ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ຫາກເປັນດິນທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແລ້ວ ກ ບ ື່ຈ າເປັນໃສຝຸ່່ນເພີື່ມ, ແຕ່ຖ້າມີ

ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະໃສ່ຝຸ່ນ ກ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນສູດ 10-24-12 ໃນປະລິມານ 20-30 Kg/rai 
5. ການໃຫ້ນ ັ້າ 

ແມ່ນໃຫ້ຕະຫ ອດລະດູການປູກ 300-400 mm ຄື: 
– ໄລຍະທີື່ຈະງອກນັັ້ນ ຫາກໄດ້ຮັບນ ັ້າບ ື່ພຽງພ  ກ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກບ ື່ສະເ

ໝີ ຖ້າໄດ້ຮັບຫ າຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເໜົິ່າໄດ້ 
– ໄລຍະອອກດອກ ຫາກຂາດນ ັ້າຈະເຮັດໃຫ້ດອກຫົຼິ່ນ, ດັື່ງນັັ້ນໄລຍະນີັ້ຫາກ

ເຫັນວ່າດິນແຫ້ງຫ າຍກ ຄວນຫົດນ ັ້າ 
6. ການກ າຈັດວັດຊະພືດ 

ວັດຊະພືດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະອາດຈະຍາດອາຫານຈາກຖົື່ວໃນ
ຊ່ວງອາຍ ຸ 2-6 ອາທິດ, ໃນຊ່ວງທ າອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ  ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງຄວນກ າຈັດໃຫ້ທ່ວງທັນກັບ
ເວລາແລະ ຈະເປັນການພວນດິນໄປພ້ອມໆ ກັນ 

4.2.8 ພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບຖົື່ວເຫ ືອງ 
ພະຍາດທີື່ສ າຄັນຂອງຖົື່ວເຫ ືອງ ມຢີູ່ຫ າຍຊະນິດດ້ວຍກັນແຕ່ທີື່ມັກຈະພົບເຫັນນັັ້ນຄື: 

ລາຂີັ້ໝ້ຽງ, ຣານ ັ້າຄ້າງ, ພະຍາດໃບຈຸດ ແລະ ໃບດ່າງ 
1. ຣາຂີັ້ໝ້ຽງ 

ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ 
ອາການ: ພົບເຫັນຈຸດຂີັ້ໝ້ຽງເປັນຂຸ່ຍຢູກ່້ອງໃບຖົື່ວແຕ່ຖ້າລະບາດຮູນແຮງຈະພົບ

ເຫັນຈຸດດັື່ງກ່າວຕາມລ າຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງກ້ານນ າດ້ວຍ, ໃບທີື່ຖືກພະຍາດທ າລາຍ ຈະມີອາການໄໝ້ປ່ຽນສີຂຽວ
ເປັນສີເຫ ືອງ ແລະ ສີນ ັ້າຕານ ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະແສງຫຼຸດລົງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດຖົື່ວລີບ ພະ ຍາດຂີັ້
ໝ້ຽງນີັ້ຈະລະບາດຮູນແຮງ ເມືື່ອອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມສູງ 

ການປອ້ງກັນກ າຈັດ: 
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1) ທ າລາຍພືດທີື່ອາໄສ, ກ າຈັດວັດຊະພືດອອກເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມໃນ
ອາກາດ 

2) ໃຊພ້ັນທີື່ບ ື່ເກີດພະຍາດນີັ້ມາກ່ອນມາປູກ 
3) ໃຊພ້ັນຕ້ານທານຕ ື່ພະຍາດນີັ້ມາປູກເຊັື່ນ: ພັນຊຽງໃໝ່ 60  
4) ໃຊສ້ານເຄມີພວກແມນໂຄເຊັບ (Mancosep) ຫ ື ໄຕຣອາໄດມຟີອນ ປະ 

ສົມກັບນ ັ້າໃນອັດຕາ 2 ບ່ວງແກງ/ນ ັ້າ 20 ລິດ ຊີດເມືື່ອຕົັ້ນຖົື່ວມອີາຍຸ 20-40 ມືັ້ ແລະ 54-68 ມືັ້ ຫ ັງງອກ 
 

 
 
ຮບູທ ີ19 ລກັສະນະຂອງຣຳຂ ໍ້ໝຽ້ງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet diseases more photo galleries fungal 
foliar diseases soybean rust 3 www.lsuagcenter.com 1477 
x 1080327.7KB diseases more photo galleries fungal foliar 
diseases soybean rust 4 www.lsuagcenter.com 2592 x 
1944807.8KB  

 
2. ຣານ ັ້າຄ້າງ (Downy mildew) 

ສາເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອລາ Peronospora Manchuria 
ອາການ: ຈະເກີດເປັນຈຸດສີເຫ ືອງອົມຂຽວດ້ານເທິງເມັດ ຈຸດດັື່ງກ່າວແຜ່ກະ ຈາຍ

ກວ້າງສີຈະເປັນສີນ ັ້າຕານແດງ ມີຮູບຮ່າງບ ື່ແນ່ນອນສ່ວນກ້ອງໃບຈະພົບເຫັນເສັັ້ນໄຍຂອງເຊືັ້ອລາສີເທົາ ຫ ື ສີ
ເທົາອົມມ່ວງມີລັກສະນະຟູ, ໃນເນືັ້ອທີື່ປູກທີື່ມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຮ້າຍແຮງ ອາດຈະເຫັນເສັັ້ນໄຍ ແລະ ສະປ 
ເທິງເຫຍືິ່ອຫຸ້ມເມັດດ້ວຍ ເຊ ິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການລະບາດສ່ວນໜ ື່ງຕິດໄປນ າເມັດພັນ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
1) ໃຊ້ເມັດພັນທີື່ປາສະຈາກພະຍາດນີັ້ມາປູກ 
2) ປູກພັນຕ້ານທານຕ ື່ພະຍາດນີັ້ເຊັື່ນ: ພັນ ສຸໂຂໄທ 2 
3) ຄົນເມັດພັນກັບສານເຄມີກ່ອນປູກເຊັື່ນ: Mentality ອັດຕາ 7g/kg ເມັດ 

 

http://www.lsuagcenter.com/
http://www.lsuagcenter.com/
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ຮບູທ ີ20 ລກັສະນະຂອງຣຳນ ໍ້ຳຄຳ້ງ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Downy mildew coursewares.mju.ac.th 

504x 34433.4KB, downy mildew (Peronospora 
manshurica) on soybean (Glycinemax ... 
www.forestryimages.org 767 x 57569.5KB, Images 1 - 18 
for Downy Mildew image. healthhaven.com 288 x 
35521.6KB 

 

4.2.9 ແມງໄມ້ສັດຕູທີື່ມັກເກີດກັບຖົື່ວເຫ ືອງ 
1. ໜອນແມງວັນເຈາະລ າຕົັ້ນ (Bean fly) 

ໜອນແມງວັນພວກນີັ້ມີຢູ່ 2 ຊະນິດນ າກັນຄື Ophiom yiaplaseoli ແລະ 
Melanagramsojae ເປັນແມງໄມ້ສັດຕູຕົັ້ນກ້າຂອງຖົື່ວທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ສຸດ ສາມາດທ າລາຍຕົັ້ນກ້າ 
ຂອງພືດຕະກຸນຖົື່ວ ໂດຍແມງວັນດັື່ງກ່າວຈະວາງໄຂ່ເທິງໃບຈ ງຄູ່ທ າອິດ ແລ້ວໄຂ່ຈະເບາະເປັນຕົວອ່ອນອອກ
ມາກັດກິນລ າຕົັ້ນທີື່ຍັງອ່ອນ ແລະ ຈະເຈາະເຂົັ້າໄປເປັນດັກແດ້ຢູ່ໃນໂຄນຕົັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວຢຸດການຈະ 
ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕາຍໄດ້ 

 ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
ໃຊ້ສານເຄມີຈ າພວກຄາໂບຟູຣານ (Carbofuran) ໂຮຍ ປະສົມກັບດິນໃນເວລາ

ປູກ ຫ  ືໃຊ້ຈ າພວກ Monographs ໂຮຍຫ ັງຈາກຕົັ້ນຖົື່ວງອກໄດ້ 7-10 ວັນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ21 ລກັສະນະຂອງໜອນແມງວນັເຈຳະລ ຳຕົໍ້ນ 

http://www.forestryimages.org/
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 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet soybean stem fly, Melanagromyza 
sojae(Diptera:Agromyzidae)–5368100 www.insectimages. 
org 701 x 76753.7KB, Soybean stem fly outbreak in 
soybean crops thebeatsheet.com.au 603 x 45241.1KB 

 
2. ບົັ້ງຮ າໃບຖົື່ວ (Leaf roller) 

ບົັ້ງຮ າໃບຖົື່ວມີຢູ ່2 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: Archips micaceana ແລະ Hecly 
-lepla indicia ບົັ້ງພວກນີັ້ຈະເຂົັ້າທ າລາຍໄດ້ທຸກໄລຍະການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຖົື່ວ ໂດຍການມ້ວນໃບ
ເຂົັ້າຫາກັນ 1-3 ໃບ ແລ້ວຈ ື່ງກິນຈ ານວນໃບທີື່ມ້ວນເຂົັ້າຫາກັນນັັ້ນ 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ:  
ຊີດພົື່ນດ້ວຍສານເຄມີພວກ Xyarlothin ຫ ື Triarzophos 

 

 
 
ຮບູທ ີ22 ລກັສະນະຂອງບົໍ້ງຮ ຳໃບຖົິ່ວເຫຼອືງ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Search ຈຳກ Internet Saltmarsh Caterpillar Adults and Eggs 
insectphotos.uark.edu 1027 x 76987.3KB, Variegated Leaf 
Roller Injury insectphotos.uark.edu 1089 x 88183.2KB, ... 
leafroller (Merophyas divulsana) larva in webbed and 
rolled leaf www.daff.qld.gov.au 250 x 167 8.7KB 

 
4.2.10 ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 

1. ການເກັບກ່ຽວ 
ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງພືດຖົື່ວແຕ່ລະຊະນິດຈະແຕກຕ່າງກນັ, ດັື່ງນັັ້ນ ຈະເກັບ

ກ່ຽວເມືື່ອໃບຫົຼິ່ນ ແລະ ຝັກແກ່ປ່ຽນສີຂຽວເປັນສີນ ັ້າຕານແກ່ປະມານ 95% ຂອງຝັກທັງໝົດ ໂດຍໃຊ້
ມີດຕັດເທິງໜ້າດິນຕາກແດດໄວ້ ເມືື່ອແຫ້ງດີຈ ື່ງນ າໄປຟາດເອົາເປືອກ ແລະ ຝັກອອກ ແລ້ວທ າຄວາມສະ 
ອາດພ້ອມເກັບມ້ຽນ 

2. ການເກັບຮັກສາ 

http://www.daff.qld.gov.au/
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ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ຟາດ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດ ແລ້ວຈ ື່ງນ າໄປບັນຈຸໄວ້
ໃນ ເປົາ ຫ ື ພາຊະນະອືື່ນໆ  ຈາກນັັ້ນຈ ື່ງນ າໄປໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ, ກ່ອນເກັບຮັກສາໄວ້ຄວນໃຫ້
ຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດເຫ ືອພຽງແຕ່ 12% ແຕ່ຖ້າເກັບໄວ້ເປັນແນວພັນຄວນໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມເຫ ືອພຽງ 8% 

 
4.3 ກຳນປກູຖົື່ວແຮລຽ້ງຄັື່ງ 

4.3.1 ປະຫວັດຖິື່ນກ າເນີດຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ 
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ມີຖິື່ນກ າເນີດມາຈາກປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ອາຝຣ ກກາ ປັດຈຸບັນການ

ປູກຕົັ້ນ ຖົື່ວແຮແມ່ນໄດ້ແຜ່ຫ າຍ ແລະ ກະຈາຍໄປທົື່ວຂົງເຂດອົບອຸ່ນຂອງໂລກ ສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານ
ຂອງຄົນໄດ້ (ໃຊ້ເມັດ ແລະ ຝັກອ່ອນ) ແລະ ທັງສາມາດນ າໃຊ້ເປັນພືດຄຸມດິນ ແລະ ໃຊ້ເປັນພືດອາ 
ຫານສັດໄດ້ (ສະເຫ ີມພົນ, 1987). 

4.3.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງຖົື່ວແຮ່ 
ຕ າລາຢາໄທໄດ້ໃຊ້ຮາກ ແລະ ເມັດຂັບປັດສະວະ, ແກ້ອາການປັດສະວະເຫ ືອງ ຫ ື 

ແດງ, ແກ້ໄຂ້ຖອນພ ດ ແລະ ໃຊ້ຂັບລົມລົງເບືັ້ອງຕ ື່າ, ຮັກສາພະຍາດເສັັ້ນເອັນພິການ (ອາການປວດເມືື່ອຍ) 
ໃບໃຊ້ແກ້ໄອ, ທ້ອງເສຍ, ນ ັ້າຄັັ້ນຈາກໃບໃສ່ແຜໃນປາກ ຫ ື ຫູ. ຢາພືັ້ນບ້ານ ໃຊ້ທັງຕົັ້ນໜ ື່ງກ າມື ຕົັ້ມນ ັ້າດືື່ມ 
ຄັັ້ງລະໜ ື່ງຖ້ວຍ, ວັນລະສາມຄັັ້ງຮັກສາອາ ການຕົກເລືອດ ທັງຝັກບ າລຸງຮ່າງກາຍ, ບ າລຸງກະດູກ 

ເມັດເອົາມາເຮັດເປັນແປ້ງ ແລະ ຕົັ້ມຮັບປະທານເປັນອາຫານໄດ້, ຮາກປຸງເປັນຢາຂັບ
ປັດສະວະ ຂັບກ້ອນໜີັ້ວທີື່ເກີດຈາກໝຳກໄຂ່ຫຼັງ, ແກ້ໝຳກໄຂ່ຫຼັງພິການ, ກະຕຸ້ນໝຳກໄຂ່ຫັຼງໃຫ້ທ າງານ 
ນອກຈາກການນ າໃຊ້ໃນທາງຢາແລ້ວ ຍັງສາມາດນ າຝັກທີື່ຕາກແຫ້ງແລວ້ມາແກະເອົາເມັດນ າໄປຈ າໜ່າຍໄດ້
ອີກ ດອກ ແລະ ຝັກອ່ອນນ າມາປະກອບອາຫານໄດ້ ຫ ື ລວກກິນກັບແຈ່ວ, ຝັກ ກິນເປັນຝັກສົດ ຫ ື ຕົັ້ມກັບ 
ແຈ່ວ ຫ ື ໃສ່ໃນແກງແຄ, ແກງສົັ້ມ.  ນອກນັັ້ນດອກຍັງນ າມາກິນເປັນຂອງຫວ່າງໄດ້ 

1. ການນ າໃຊ້ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເພືື່ອລ້ຽງຄັື່ງ 
ທ າອິດເພິື່ນຈະມີການຕັດແຕ່ງກິື່ງໄມ້ທີື່ມແີມງຄັື່ງ ທີື່ໂຕແມ່ຈັບຢູ່ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ

ອອກເປັນທ່ອນສັັ້ນໆ ຂະໜາດ 10-15 Cm  ເອົາທ່ອນໄມ້ເຫ ົື່ານັັ້ນໄປແນບຕິດໃສກ່ັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮທີື່ຕ້ອງການ
ຂະ ຫຍາຍແມງຄັື່ງ, ເພິື່ນຈະບ ື່ເອົາແມງຄັື່ງອອກຈາກກິື່ງໄມ້ເລຍີ  ທ່ອນໄມ້ທີື່ມີແມງຄັື່ງນັັ້ນເອີັ້ນວ່າ: ແນວພັນ
ຄັື່ງ,ເມືື່ອເອົາແນວພັນຄັື່ງແນບຕິດໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ ເພິື່ນເອີັ້ນວ່າ: ການປ່ອຍຄັື່ງ 

ກ່ອນຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງແຕກອອກຈາກໄຂ່ ຈະຕ້ອງກຽມແນວພັນຄັື່ງເສຍ
ກ່ອນ, ແນວພັນຄັື່ງແມ່ນເລືອກເອົາຈ າພວກທີື່ມຮີູບຮ່າງ ແລະ ຄຸນະພາບດີຈາກຄັື່ງທີື່ເກັບກູ້ມາ.  ຫ ັງຈາກທີື່
ແນໃ່ຈວ່າຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງເລີື່ມອອກມາຈາກກ້ອນພັນຄັື່ງ ແລ້ວກ ເລີື່ມປ່ອຍຄັື່ງໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ສ າລັບລ້ຽງຄັື່ງ
ເລີຍ 

ຊາວກະສິກອນຮູໄ້ດ້ວ່າໃກ້ຈະຮອດຍາມຟັກຕົວອ່ອນ ໂດຍການສັງເກດຈາກຮັງ
ຄັື່ງ,  ການປະກົດມີຈຸດສີເຫ ືອງນອ້ຍໆ ເກີດຂ ັ້ນເທິງຜິວຂອງຮັງ ນັັ້ນແມ່ນສັນຍານອັນໜ ື່ງຂອງການຟັກຕົວ
ອ່ອນຂອງ ແມງຄັື່ງ  ບາງຄົນກ ກວດເບິື່ງເງືື່ອນໄຂຂອງແມງຄັື່ງໂຕແມ່ ເຊ ິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນສະພາບແມງກະ
ເບືັ້ອເມືື່ອປ່ອຍຮັງຄັື່ງອອກ 

ຫ ັງຈາກປ່ອຍຄັື່ງໃສກ່ິື່ງຂອງຕົັ້ນໄມ້ສ າລັບລ້ຽງຄັື່ງໄດ້ 15 ວັນ ແລ້ວເພິື່ນຈະເອົາ
ກ້ອນຄັື່ງແນວພັນອອກຈາກຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເພາະວ່າຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງໄດອ້ອກໄປໝົດແລ້ວ  ຖ້າປະກ້ອນຄັື່ງ
ແນວພັນໄວ້ກັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮດົນເກີນໄປ ກ ຈະເກີດອັນຕະລາຍຈາກແມງໄມ້ທີື່ເປັນສັດຕຂູອງແມງຄັື່ງເຊັື່ນ: 
ມົດ ແລະ ແມງກະເບືັ້ອ  ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວກ ຍັງມີໜູ ແລະ ຮອກອີກດ້ວຍ 
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ຫ ັງຈາກຟັກອອກເປັນໂຕແລ້ວ ຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງກ ເລີື່ມເໜັງຕີງ ແລະ ອອກ
ເປັນຝູງ, ສຸດທ້າຍຕົວອ່ອນກ ຈະໄຕ່ໄປຮອດຍອດຂອງກິື່ງໄມ້ ແລະ ຕັັ້ງຫ ັກປັກຖານຢູທີ່ື່ນັັ້ນ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮບູທ ີ23 ລກັສະນະກຳນລຽ້ງຄັິ່ງໃສຕ່ົໍ້ນຖົິ່ວແຮ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
2. ການເກັບກູ້ຄັື່ງ 

 ຫ ັງຈາກປ່ອຍຄັື່ງໃສເ່ຕັມຕົັ້ນໄມ້ສ າລັບລ້ຽງຄັື່ງແລ້ວ ມັນຈະບ ື່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ເອົາໃຈໃສ່ຫ າຍຈົນເຖິງເວລາເກັບກູ້ຄັື່ງ, ໃນການເກັບກູ້ຄັື່ງນັັ້ນ ເພິື່ນຕັດເອົາກິື່ງໄມ້ທີື່ມີຄັື່ງໂອບຫຸ້ມຢູ່ເປັນ
ທ່ອນໆ ຄັື່ງທີື່ຂູດອອກຈາກງ່າໄມ້ເອີັ້ນວ່າ: ຂີັ້ຄັື່ງດິບ, ຂີັ້ຄັື່ງດິບປະກອບດ້ວຍຢາງໄມ້, ແມງຄັື່ງທີື່ນອນຢູໃ່ນຮັງ
, ສຄີັື່ງ ແລະ ກິື່ງໄມ້ ຄັື່ງທີື່ຂູດອອກຈາກກິື່ງໄມ້ໃໝ່ໆ ມີຄວາມຊຸ່ມຫ າຍ  ຕ້ອງປະໃຫ້ມັນແຫ້ງກ່ອນຈ ື່ງນ າໄປ
ຂາຍໄດ ້
 

 
 
ຮບູທ ີ24 ກຳນເກບັກູຄ້ັິ່ງ 
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ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
3. ການນ າໃຊ້ຄັື່ງ 

ການນ າໃຊ້ຄັື່ງແບບດັື່ງເດີມແມ່ນໃຊເ້ປັນກາວ ເພືື່ອຕິດສ່ວນທີື່ເຮັດດ້ວຍເຫ ັກ
ແລະ ສ່ວນທີື່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຂອງເຄືື່ອງມືການຜະລິດກະສິກ າເຂົັ້າກັນເຊັື່ນ: ດ້າມຈົກ, ສຽມ, ດ້າມພ້າ ແລະ 
ອືື່ນໆ. ຄັື່ງໃຊສ້ າລັບຍ້ອມສີແດງ, ຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ແລະ ລາວ ເພິື່ນໃຊຄ້ັື່ງ ເພືື່ອຍ້ອມໄໝ ແລະ ຝ້າຍໃຫ້
ເປັນສີແດງຊ ັ້າ ຄັື່ງໃຊ້ເຮັດແຜ່ນສຽງ, ເຮັດສີທາເຮືອນ (Vanish, Lacquer), ໃຊ້ເປັນເທບກາວ ຫ ື ສະ
ກ໊ອດເທບ 
 

 
 
ຮບູທ ີ25 ກຳນນ ຳໃສຄ້ັິ່ງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
4.3.3 ຊະນິດແນວພັນຖົື່ວແຮ່ 

ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດອາຍຸສັັ້ນ ມີເວລາ 3-5 ປີ ເຊ ິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມພີັນທີື່ສາມາດໃຊປູ້ກ
ເປັນພັນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ປະເພດພັນໜັກຄື: ພັນຝາງຮ້ອຍເອັດ (ຊຽງລາຍ) ແລະ ພັນດອຍໝູ ແມ່ນໄດ້ຈາກ
ການປູກທົື່ວພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ ສ່ຽງເໜືອ ແຕ່ມີເນືັ້ອທີື່ປູກບ ື່ຫ າຍທີື່ສາມາດໃຊ້ເມັດມາເປັນ
ອາຫານ, ລ າຕົັ້ນ ແລະ ໃບໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ 

4.3.4 ລັກສະນະທາງພຶກສາດຂອງຖົິ່ວແຮ 
1. ຮາກຖົິ່ວແຮ 

ເປັນພືດທີື່ມີຮາກແກ້ວ ແລະ ຮາກຝອຍ ນອກນີັ້ລະບົບຮາກຍັງສາມາດຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຈະເລນີເຕີບໂຕໃນດິນບາງບ່ອນທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ຮາກຈະຢັິ່ງລົງເລິກເຖິງ 1 m ສ່ວນຫ າຍ
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ຮາກຖົື່ວແຮຈະແຜ່ຂະຫຍາຍທາງດ້ານຂ້າງຈະຢູໃ່ຕ້ໜ້າດິນປະມານ 30-90 Cm ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຮາກແມ່ນຢູໃ່ນຊ່ວງຕົັ້ນຖົື່ວແຮທີື່ກ າລັງໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ຮາກຖົື່ວຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ດິນຜຸຜຸ່ຍ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ
ຍັງສາມາດດ ງດູດເອົາທາດໄນໂຕຣເຈນ (N) ເຂົັ້າໄປໃນຮາກຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນສູງ
ຂຶໍ້ນ ແລະ ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງຢາພືັ້ນເມືອງ ເພືື່ອປ ິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ 

2. ລ າຕົັ້ນຖົິ່ວແຮ 
 ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນໄມ້ພຸ່ມ ຂະໜາດກາງລ າຕົັ້ນຕັັ້ງຊືື່, ສູງປະມານ 1.50-3 m ແຕກກິື່ງ
ກ້ານຫ າຍເປັນໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ, ຂະໜາດຂອງລ າຕົັ້ນໃຫຍສຸ່ດແມ່ນ 15 Cm ເປັນເສັັ້ນທາງລ າລຽງແຮ່ທາດອາ 
ຫານ ຈາກດິນຂຶໍ້ນສູພ່າກ ສ່ວນເທິງຂອງລ າຕົັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ26 ລກັສະນະຕົໍ້ນຖົິ່ວແຮ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
3. ເປືອກຖົິ່ວແຮ 

ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດທີື່ມເີປືອກບາງ, ສີຂຽວເຂັັ້ມ, ປົນນ ັ້າຕານ, ເມືື່ອຕົັ້ນແກ່ເປືອກ
ຈະປ່ຽນສີມາເປັນສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມເປືອກກ້ຽງເມືື່ອໃຊມ້ລືູບຈະຮູ້ສ ກມືື່ນ  

4. ໃບຖົິ່ວແຮ 
ເປັນຮູບຫອກມີໃບຍ່ອຍ 3 ໃບ ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫ ມ, ຖານໃບເປັນຮູບ

ຫອກ ມີຂະໜາດຍາວ 5-10 Cm ແລະ ກວ້າງ 0.2-0.6 Cm ແຜ່ນໃບມີຂົນນ້ອຍໆ ຫຸ້ມ ແລະ ກ້ອງໃບ
ຈະມີເສັັ້ນກາງໃບຟູທົື່ວແຜ່ນໃບຫ ັງໃບເປັນສີຂຽວ ແລະ ກ້ອງເປັນສີຂາວ 
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5. ດອກຖົິ່ວແຮ 
ດອກເປັນຊະນິດຊ ື່ ແລະ ມີກີບດອກເປັນສີເຫ ືອງຂອບສີນ ັ້າຕານແດງ, ຊ່ວງອອກ 

ດອກແມ່ນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ-ເດືອນມີນາ, ໃນດອກຈະປະກອບດ້ວຍເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ 1 ອັນ, 
ມເີຕົັ້າໄຂ່ 1 ອັນ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ແມ່ນຢູໃ່ນດອກດ່ຽວກັນ, ຄວາມກວາ້ງຂອງດອກແມ່ນປະ 
ມານ 1-2 Cm 

6. ໝາກຖົິ່ວແຮ 
ໝາກເປັນຟັກມີຄວາມຍາວປະມານ 8-9 Cm ໝາກອ່ອນມີສີຂຽວມຂີົນອ່ອນໆ

ສີ ຂາວປົກຫຸ້ມ ໜ ື່ງໝາກຈະມີແກ່ນປະມານ 4-5 ແກ່ນ/ຝັກ 

 
 
ຮບູທ ີ27 ລກັສະນະຝກັຖົິ່ວແຮ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
7. ແກ່ນຖົິ່ວແຮ 

ລັກສະນະແກ່ນຖົື່ວແຮແມ່ນມນົກົມ ຂະໜາດຂອງແກ່ນແມ່ນ 0.5-1 mm ມີ
ນ ັ້າ ໜັກແມ່ນ 0.2 g/ແກ່ນ.  ສາມາດນ າໃຊເ້ປັນອາຫານຂອງຄົນ ແລະ ສັດໄດ້ 

4.3.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຕ ື່ການປູກຖົື່ວແຮ 
1. ດິນ 

ສະພາບດິນທີື່ເໝາະສົມສ າລັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ທີື່ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແມ່ນ
ພືັ້ນທີື່ດິນບ ື່ອຸດົມສົມບູນປານໃດ (ທາດອາຫານໃນດິນບ ື່ສົມບູນ) ເຊ ິ່ງເປັນບ່ອນທີື່ຕົັ້ນໄມ້ຊະນິດອືື່ນບ ື່
ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ ແລະ ສາມາດນ າໄປປູກໄດ້ໃນທຸກໆພືັ້ນທີື່ໃນເຂດຮ້ອນ, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮສາມາດ
ຜະລິດສານພ ດທີື່ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍທາດເຫ ັກໄດ້ ແລະ ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ລະດັບຂອງ pH= 5-7 
ບ ື່ທົນຕ ື່ສະພາບນ ັ້າຂັງ 

2. ນ ັ້າ 
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ເປັນບັນຫາທີື່ສ າຄັນສ າລັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ໃນການນ າມາຫ  ື່ລ້ຽງພາກສວນຕ່າງໆ ໃຫ້
ມກີານຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ຖ້າຂາດນ ັ້າຈະເຮັດໃຫ້ໃບ, ລ າຕົັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ໃນທີື່
ສຸດສາມາດຕາຍໄດ້, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດທີື່ສາມາດທົນທານຕ ື່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດຈະເລີ
ນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນຂົງເຂດທີື່ມີປະລິມານນ ັ້າຝົນພຽງແຕ່ 650 mm/ປີ 

3. ອຸນຫະພູມ 
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ເຄິື່ງເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ 

ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດປູກໄດ້ໃນເຂດຮ້ອນເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮບ ື່ສາມາທົນຕ ື່ກັບສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ
ແຕ່ກ ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມຢູລ່ະຫວາ່ງ 18-19°C ຖ້າອຸນຫະພູມຕ ື່າກວ່ຳ 
10°C ຜົນຜະລິດຈະຫຼຸດລົງ ໃນບ ລເິວນທີື່ມລີະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ ັ້າທະເລ 2,000 m ຂຶໍ້ນໄປ 

4. ແສງສະຫວ່າງ 
ເປັນປັດໃຈທີື່ສ າຄັນອີກຢ່າງໜຶິ່ງ ເຊ ິ່ງຈະມຜີົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ເມັດພັນແຕກງອກ ຫ ື ຢຸດການແຕກງອກ
ເລີຍ, ຢ່າງໃດກ ຕາມ ແສງສະຫວ່າງແມ່ນມີອິດທີື່ພົນຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນໄມ້, ຕົັ້ນໄມ້ບ ື່ໄດຮ້ັບແສງ
ສະຫວ່າງພຽງພ ຈະສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນຄື: ລັກສະນະຕົັ້ນຢືດຍາວ ແລະ ໃບຈະເຫ ືອງ 

4.3.6 ເຕັກນິກການປູກຖົື່ວແຮ 
1. ການກຽມດິນ 

ຕ້ອງໄຖພືັ້ນທີື່ ທີື່ຈະປູກເສຍກ່ອນ 1-2 ຄັັ້ງ, ເລ ກປະມານ 30–40 Cm ເພືື່ອ
ທ າການກ າຈັດວັດຊະພືດ ແລະ ເປັນການປັບໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງດ ີຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ 

2. ການປູກຖົິ່ວແຮ 
ສາມາດປູກໄດ້ໃນກາງເດືອນ 5 ຫາຕົັ້ນເດືອນ 6 ແຕ່ພືັ້ນທີື່ປູກແມ່ນອາໄສນ ັ້າຝົນ

ຈາກທ າມະຊາດ ໝາຍຄວາມວ່າການປູກຖົື່ວແຮ ຕ້ອງປູກໃນລະດູຝົນເພາະດິນມຄີວາມຊຸ່ມຊືື່ນພຽງພ  ເຮັດ
ໃຫ້ຖົື່ວແຮສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄວ ແລະ ຮາກຖົື່ວສາມາດແຜຂ່ະຫຍາຍຫ າຍ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ
ແລະ ແຖວແມ່ນ 75 x 150 Cm ໃສ່ປະມານ 2-3 ເມັດ/ຂຸມ ເພືື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ 

3. ການບົວລະບັດຮັກສາຕົໍ້ນຖົິ່ວແຮ 
ການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ເປັນບັນຫາທີື່ສ າຄັນຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນ

ຖົື່ວແຮໃນໄລຍະຫ ັງປູກຄື: 
– ຫາວັດຖຸຄຸມດິນເຊັື່ນ: ຫຍ້າແຫ້ງ, ເຟືອງເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ 
– ໃສ່ອ ນຊີວັດຖຸເຊັື່ນ: ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົື່ມເພືື່ອປັບປຸງດິນ 
– ການໃຫ້ນ ັ້າ ແລະ ການລະບາຍນ ັ້າເປັນການປັບຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນໃນດິນໃຫ້    

ເໝາະສົມຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ຫາກມນີ ັ້າຂັງຈະເຮັດໃຫ້ໃບຖົື່ວແຮສະແດງອາການໃບປ່ຽນ
ເປັນສີເຫ ືອງ ແລະ ຢຸດການຈະເລນີເຕີບໂຕ 

4. ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ຝຸ່ນເປັນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນທີື່ຈະເພີື່ມຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຈະເລນີ

ເຕີບໂຕທາງລ າຕົັ້ນ ກິື່ງກ້ານສາຂາຂອງຖົື່ວແຮ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວແຮມຄີວາມອຸດົມສົມບູນທົນທານຕ ື່ພະຍາດ
ແລະ ແມງໄມ້ ຝຸ່ນທີື່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົື່ມໃສໃ່ນອັດຕາ 200 Kg/rai 

4.3.7 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູຖົື່ວແຮ 
1. ພະຍາດຮາກເໜົິ່າ 
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ພະຍາດຮາກເໜົື່າເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ແບກທີເຣຍ, ໄວຣັສ ຫ ື ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ, 
ລັກ ສະນະອາການຂອງພະຍາດຮາກເໜົື່າຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍຄື: ໃບ ແລະ ກິື່ງງ່າ ຈະຫ່ຽວຄ້າຍຄກືັນກັບ
ຖືກ ນ ັ້າຮ້ອນລວກ ໂດຍສະເພາະໃບອ່ອນທ ິ່ໃກ້ກັບຍອດ ຈະເລີື່ມຈາກບ ລເິວນທີື່ລຸກລາມເຂົັ້າດ້ານໃນຂອງ
ລ າຕົັ້ນ ແລ້ວຈະປ່ຽນເປັນສີນ ັ້າຕານ, ຕ ື່ມາໄລຍະໜ ື່ງໃບກ ຈະແຫ້ງ ແລະ ຫ ົື່ນຕາຍ, ເມືື່ອຂຸດເບິື່ງຮາກຂອງ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮຈະເຫັນວ່າເປືອກຫຸ້ມຮາກເປືິ່ອຍເໜົື່າເປັນສີນ ັ້າຕານ 
 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ: 
ເມືື່ອພົບເຫັນຕົັ້ນຖົື່ວ ທີື່ສະແດງອາການດັື່ງກ່າວ ໃຫ້ຮີບຂຸດຕົັ້ນຖົື່ວແຮອອກມາ

ທ າລາຍ ຫ ື ນ າໄປຈູດໄຟ ເພືື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊືັ້ອພະຍາດດັື່ງກ່າວ 
2. ພະຍາດໃບຕາຍ 

ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ຕາຍແມ່ນເກີດຈາກເຊືັ້ອແບກທິເຣຍຊະນິດໜ ື່ງ, ເຊືັ້ອພະຍາດ
ຊະນດິນີັ້ສາມາດແຜ່ລະບາດໄດຫ້ າຍທາງເຊັື່ນ: ປີວໄປຕາມລົມ ຫ ື ຖືກນ ັ້າເຊາະລ້າງ, ຕິດໄປນ າພັນ ແລະ 
ມັກຈະລະບາດໄດ້ຫ າຍຊ່ວງລະດູຝົນ, ລັກສະນະອາການຈະເປັນຈຸດຊ ັ້າ ໃນໄລຍະທ າອິດຈະເປັນຈຸດທ ິ່ມ ຂະ 
ໜຳດເທົື່າກັບຫົວເຂັມມຸດ ແລ້ວຈະແຜ່ອອກເປັນວົງກວ້າງອອກໄປເປັນເມັດສີໃສໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ ປ່ຽນໄປ
ເປັນສີນ ັ້າຕານໄໝ້, ຖ້າເກີດທີື່ຍອດອ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຍອດມີລັກສະນະເປັນສີນ ັ້າຕານໄໝ້, ໃບອ່ອນທີື່ອອກ
ມາຈະເປັນເມັດ ແລະ ຕ ື່ມາຈະເຮັດໃຫ້ໃບບິດບ້ຽວ ແຕ່ຖ້າເປັນຢູກ່ິື່ງທີື່ນ້ອຍກ ຈະມສີີນ ັ້າຕານໄໝເ້ຊັື່ນດຽວ
ກັນ 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ: 
   ຕັດເອົາກິື່ງກ້ານ ຫ ື ໃບທີື່ເຫັນວ່າມີອາການດັື່ງກ່າວນັັ້ນໄປຈູດໄຟຖ ໍ້ມ 

3. ດ້ວງເຈາະລ າຕົັ້ນ 
ການລະບາດ ແລະ ການທ າລາຍ ຈະແຜລ່ະບາດໃນຊ່ວງ ເດືອນມ ຖຸນາ ຫາ ກ ລະ 

ກົດໂດຍຕົວແກ່ເຕັມໄວຈະທ າລາຍກັດກິນໃບ ແລະ ເປືອກຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເຮັດໃຫ້ຍອດຫັກ ແລະ ຈະເຂົັ້າໄປ
ວາງໄຂ່ຕາມກິື່ງກ້ານໃນຊ່ວງ ເດືອນສິງຫາ-ຕຸລາ, ຈາກນັັ້ນພາຍໃນ 14-16 ວັນ, ດ້ວງຈະເຈາະກິນເນືັ້ອໄມ້
ພາຍໃນກິື່ງຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ, ກິື່ງກ້ານຖົື່ວແຮຈະບ ື່ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ມີແຕ່ຫ່ຽວແຫ້ງເຮັດໃຫ້ກິື່ງຕາຍ
ໄດ້ 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ: 
ໝັື່ນກວດກາເບິື່ງພືັ້ນທີື່ສ່ວນຖົື່ວແຮ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຕົວເຕັມໄວ ໃຫ້ຈັບມາທ າ 

ລາຍເລີຍ ແລະ ທ າການຕັດແຕ່ງກິື່ງກ້ານທີື່ມດີ້ວງເຈາະນັັ້ນ ຫ ື ອີກວິທີໜ ື່ງແມ່ນໃຊສ້ານເຄມີຊີດພົື່ນໃສ່ໃນຮູ 
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ຮບູທ ີ28 ລກັສະນະດວ້ງເຈຳະລ ຳຕົໍ້ນຖົິ່ວແຮ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 

Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 
4. ມົດ 

ມັກກິນແມງຄັື່ງໃນຊ່ວງໄລຍະໂຕຄັື່ງພວມຍັງອ່ອນ ກ າລັງທີື່ຂະຫຍາຍໄປຈັບເຮັດ
ຮັງໃໝ່ໆ ເທິງກິື່ງໄມ້ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະຄັື່ງຕົວຜູ້ແກ່ສົມບູນອອກໄປຈາກຮັງ ເພືື່ອໄປປະສົມພັນກັບຄັື່ງໂຕ
ແມ່ 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ:  
ໃຊ້ກາວໜຽວໆໄປທາອ້ອມຮອບລ າຕົັ້ນທີື່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຄັື່ງແລ້ວ, ເມືື່ອມດົໄຕ່

ຂ ັ້ນ-ລົງ ກາວກ ຈະຕິດຂາ ແລະ ລ າຕົວ ເຮັດໃຫ້ໄປບ ື່ໄດ້ ແລະ ໃນທີື່ສຸດກ ຈະຕາຍ 
 

 
 
ຮບູທ ີ29 ລກັສະນະກຳນມດົເຂົໍ້ຳກ ນແມຄ່ັິ່ງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 
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5. ແມງກະເບືັ້ອ 
ມັກຈະວາງໄຂ່ຢູຕ່າມຮັງຄັື່ງ ແລ້ວຂະຫຍາຍຕົວອອກມາເປັນຕົວບົັ້ງ ກິນຄັື່ງ ແລະ 

ຕົວອ່ອນຂອງຄັື່ງເປັນອາຫານ, ບາງຊະນິດກ ອາດກິນທັງໃບ 
  ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ: ໃຊ້ສານໜູ 1 ສ່ວນປະສົມກັບນ ັ້າ 1 ແກລລອນ 
ແລ້ວຊີດໃສ່ໃບໄມ້ທີື່ແມງກິນກ ຈະເປັນພ ດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້ 

6. ແມງແຄງ 
ແມງແຄງເປັນແມງຊະນິດໜ ື່ງທີື່ອາໄສຢູຕ່າມຕົັ້ນໄມ້ທົື່ວໄປ ມັນຈະມັກກັດກິນຄັື່ງ 

ແລະ ແມ່ຄັື່ງ ໃນຊ່ວງທີື່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນສີຂາວເຮັດແມຄ່ັື່ງຕາຍ 
 ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ:  
  ເມືື່ອພົບເຫັນການທ າລາຍຂອງແມງແຄງຄວນຮີບກ ຳຈັດ ຖ ໍ້ມ 
 
 

4.3.8 ການປ່ອຍຄັື່ງ 
ການປ່ອຍຄັື່ງແມ່ນປ່ອຍໃນຊ່ວງເວລາຍາມເຊົັ້າ, ກ່ອນປ່ອຍຄັື່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄັດເລືອກ

ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ທີື່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ປາສະຈາກເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນມາກ່ອນ, ຈາກນັັ້ນຄັດເອົາ
ຮັງຄັື່ງແມ່ພັນທີື່ສົມບູນນ າໄປມັດໃສ່ງ່າໄມ້ຮ່ວມກັນຫ າຍໆ ງ່າ, ສ່ວນຮັງຄັື່ງແມ່ນມັດໃສ່ງ່າທີື່ຊີັ້ໄປທາງທິດຕາ 
ເວັນອອກຢູ່ສະເໝີ, ເພືື່ອປ້ອງກັນແສງແດດຮ້ອນໃນຍາມແລງ, ຖ້າຫາກມັດຄັື່ງຖືກແສງແດດຮ້ອນຫ າຍເກີນ
ໄປມັນຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອນຂີັ້ຄັື່ງເປືື່ອຍໄດ້, ຕັນຮູອອກຂອງແມງຄັື່ງອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຄັື່ງຕາຍໄດ້, ການມັດແມ່ນ
ມັດໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນສູງປະມານ 50 Cm ຄວາມຍາວຂອງຮັງຄັື່ງແມ່ນ 10-25 Cm ໃສ່ຈ ານວນ 1 ຮັງ/
ຕົັ້ນ, ໝັື່ນກວດກາຮັງຄັື່ງເມືື່ອປ່ອຍໄດ້ 1 ວັນ ແລະ ເມືື່ອເຫັນວ່າແມ່ຄັື່ງໄຕ່ອອກໄປຕາມງ່າແລ້ວ ສັງເກດວ່າ
ແມ່ຄັື່ງໄຕ່ອອກນັັ້ນໄດ້ 1/3 ຂອງຈ ານວນງ່າໄມ້ທີື່ມີໃນຕົັ້ນນັັ້ນ ແລ້ວໃຫ້ຍ້າຍຮັງແມ່ຄັື່ງນັັ້ນໄປມັດໃສ່ຕົັ້ນໃໝ່
ເລືັ້ອຍໆ 
 

 
 
ຮບູທ ີ30 ລກັສະນະຂອງກຳນປອ່ຍຄັິ່ງໃສຕ່ົໍ້ນຖົິ່ວແຮ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 

Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 
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4.3.9 ການບົວລະບັດຮັກສາ 

ຫ ັງຈາການປ່ອຍຄັື່ງແລ້ວ ຕ້ອງໄປຕິດຕາມກວດກາເບິື່ງສະພາບຄັື່ງທີື່ປ່ອຍນັັ້ນ ເພືື່ອ
ກວດເບິື່ງສະພາບຂອງແມງໄມ້ ແລະ ວັດຊະພືດທີື່ຈະຂຶໍ້ນລົບກວນທ າລາຍໃນຊ່ວງອາທິດທີໜຶິ່ງຂອງການ
ປ່ອຍ, ຕິດຕາມເບິື່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມ່ຄັື່ງ ແລະ ໝັື່ນຖາງຫຍ້າອະນາໄມ ສວນຖົື່ວແຮໃຫ້ກ້ຽງຢູ່ສະ  
ເໝີ 

4.3.10 ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຄັື່ງ 
ເມືື່ອສັງເກດເຫັນວ່າ ຄັື່ງມີອາຍຸແກ່ເຕັມທ ິ່ ແລ້ວສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດກ ເກັບໄດ້ເລີຍ 

ໂດຍ ການຕັດເອົາກິື່ງງ່າທີື່ມີຄັື່ງລວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນ, ການເກັບແມ່ນເກັບເອົາຮັງຄັື່ງທີື່ມີ ຄວາມຍາວ 5 
Cm ຂຶໍ້ນໄປ, ສ່ວນຮັງຄັື່ງ 5 Cm ລົງມາແກະເອົາເລີຍ, ການຕັດແມ່ນໃຊມ້ິດຊິຄັດເຕີ ຫ ື ໃຊ້ພ້າຄົມໆ ເຂົັ້າດີ
ຕັດ ແລະ ຕ້ອງຕັດໃຫ້ຂາດບາດດຽວ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເກ ດກຳນຈີກຂາດຂອງເນືັ້ອໄມ້ (ງ່າໄມ້) ແລະ ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້
ກະທົບກະເທືອນຫ າຍ ອາດເຮັດໃຫ້ຮັງຄັື່ງຕົກຫົຼິ່ນ ແລະ ອາດແຕກຫັກໄດ ້
 

 
 
ຮູບທີ 31 ລັກສະນະຂອງຄັິ່ງທ ິ່ແກ່ເຕັມທ ິ່ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນຜະລ ດຄັິ່ງ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 

 
4.3.11 ການເກັບຮັກສາຄັິ່ງ 

ຫ ັງຈາກເກັບຜົນຜະລິດຄັື່ງມາແລ້ວນ າໄປແຊນ່ ັ້າໄວ້ປະມານ 30-60 ນາທ ີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຄັື່ງຕາຍຄາຮັງ
ແລ້ວນ າໄປຕາກແດດໄວ້ປະມານ 3-5 ວັນ, ກ ລະນີແດດກ້າໝົດມືັ້ແມ່ນຕາກພຽງ 3 ແດດກ ໄດ້ແລ້ວນ າໄປ
ເກັບໄວ້ບ່ອນທີື່ຮົື່ມມີອາກາດຖ່າຍເທດີ 
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ຮບູທ ີ32 ວ ທ ກຳນເກບັຮກັສຳຄັິ່ງ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:  Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang 

Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635 
4.4 ກຳນປກູຝາ້ຍ 

4.4.1 ປະຫວັດຖິື່ນກ າເນີດຂອງຝ້າຍ 
ຝ້າຍເປັນພືດເສັັ້ນໄຍທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ຫ າຍທີື່ສຸດໃນທົື່ວ

ໂລກ. ຝ້າຍມີຖິື່ນກ າເນດີຢູ່ໃນອາເມຣິກາກາງ ແລະ ເອເຊຍຕອນໃຊ ້ ຝ້າຍເປັນວັດຖຸດິບທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່
ອຸດສາຫະກ າຂອງປະເທດ. ເສັັ້ນໄຍຝ້າຍ ຫ ື ຍອງຝ້າຍໄດ້ຈາກໝາກຝ້າຍ ເຊ ິ່ງມີຮູບຮ່າງຍາວຄືກັບເສັັ້ນຜົມ,
ເສັັ້ນໄຍຝ້າຍສາມາດນ າໄປເຮັດຜະລິດຕະພັນໄດ້ນາໆ ຊະນິດ ຕັັ້ງແຕ່ສ າລີ, ເສັັ້ນດ້າຍຫ ື່ເປັນຜ້າຝ້າຍປະສົມ
ໃນເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍພິມ 

4.4.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງຝ້າຍ 
1. ຄວາມສ າຄັນຂອງຍອງຝ້າຍ 

ຍອງຝ້າຍສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດເສືັ້ອຜ້າ, ເຄືື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນງານການແພດ ນອກຈາກນີັ້ຍັງໃຊ້ເຂົັ້າໃນໂຮງງານອຸດສະຫະກ າຜະລິດເຊືອກ, ສາຍພານ, ເສັັ້ນເຊືອກ
ປະສົມໃນຕີນລົດ. 

2. ຄວາມສ າຄັນຂອງເມັດຝ້າຍ 
ເມັດຝ້າຍໃຊ້ເປັນອາຫານທີື່ມີທາດໂປຣຕ ນສູງ ສ າລັບສັດກະເພາະລວມ 

(Rumi-nant), ຖ້າສະກັດສານພິດທີື່ຊືື່ວ່າກອສຊີໂປນ (Gossypol) ອອກແລ້ວກ ສາມາດນ າໄປລ້ຽງສັດ
ກະ ເພາະ ດ່ຽວໄດ້ຄ:ື ໜູ ແລະ ສັດປີກ 

ເມັດຝ້າຍທີື່ມີເປືອກມີທາດຊີັ້ນຢູ່ 28%, ສ່ວນກາກທີື່ແຍກອອກມາແລ້ວບັນຈຸ
ທາດຊີັ້ນຢູ ່43%, ແຕ່ທາດໂປຣຕ ນໃນເມັດຝ້າຍບັນຈຸກົດອາມີໂນ ພວກເມດໄທໂອນິນ ແລະ ຊິສຕ ນ ຕ ື່າ, 
ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງເປັນອາຫານເສີມທາດໂປຣຕ ນໃຫ້ສັດ ພຽງແຕ່ບາງສ່ວນເທົື່ານັັ້ນ  ນ ັ້າມັນທີື່ໄດ້ຈາກເມັດຝ້າຍສາ 
ມາດນ າໄປເຮັດເນີຍ, ປຸງອາຫານ, ສາມາດນ າໄປສະກັດເປັນຢາຄຸມກ າເນີດ 

4.4.3 ຊະນິດແນວພັນຝ້າຍທີື່ໃຊ້ປູກ 
ພັນຝ້າຍເປັນເລືື່ອງທີື່ສ າຄັນຫ າຍ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາໃຊ້ພັນຝ້າຍທີື່ດີໄປປູກ ກ ຈະໄດ້ຜົນຜະ 

ລິດສູງ, ສະນັັ້ນ ໃນປະເທດລາວປັດຈຸບັນນີັ້ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ພະຍະຍາມຄົັ້ນຄວ້າແນວພັນຝ້າຍທີື່ດີເໝາະສົມ
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ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ປະຈຸບັນນີັ້ພວກເຮົານີັ້ຍົມປູກມີ 4 ພັນ
ຄື:  

1. ຝ້າຍພັນພືັ້ນເມືອງ 
2. ຝ້າຍພັນບິລາເລ 50 
3. ຝ້າຍພັນສະໂຕນວິນ 2 
4. ຝ້າຍພັນອາກາລາ 
ຊະນິດແນວພັນຝ້າຍທີື່ນິຍົມປູກໃນທົື່ວໂລກ ແລະ ມີຊືື່ສຽງດົງດັງທີື່ສຸດນັັ້ນກ ຄືຝ້າຍທີື່

ນອນຢູໃ່ນຕະກຸນ Gossypium spp. ພນັຝ້າຍທີື່ໃນທົື່ວໂລກມີ 9 ພັນດັື່ງນີັ້: 
1. ພັນເອຢິບ (Egyptian Cotton) 
2. ພັນເກາະທະເລ (Sea Island Cotton) 
3. ພັນປີມາ (Pima Cotton) 
4. ພັນເອເຊຍ (Asiatic Cotton) 
5. ພັນອາເມຣິກັນ (American Upland Cotton) 
6. ພັນແຄນຕັນ (Canton Cotton) 
7. ພັນຝ ັື່ງ (French Terry Cotton) 
8. ພັນອ ນຊີ (Organic Cotton) 
9. ພັນໄມ້ໄຜ່ (Bamboo Cotton) 

4.4.4 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງຝ້າຍ 
1. ຮາກ (Root) 

ຝ້າຍມີລະບົບຮາກແກ້ວທີື່ເກີດຈາກຕົັ້ນອ່ອນ ເຊ ິ່ງມີຮາກແໜງແຕກອອກຈາກ
ຮາກແກ້ວຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ື່ຈາກຮາກຂະແໜງກ ມີຮາກຂົນດູດນ້ອຍໆ ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການ
ດູດທາດອາຫານຂຶໍ້ນໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລ າຕົັ້ນ 

2. ລ າຕົັ້ນ (Stem) 
ລ າຕົັ້ນປະກອບດ້ວຍຂ ັ້ ແລະ ປ້ອງ, ກິື່ງເກີດຈາກຕາທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງມຸມໃບ ແລະ 

ລ າ ຕົັ້ນ, ໃບເກີດຈາກຕາໃບທີື່ຢູ່ຕິດກັບລ າຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງ ສ່ວນກິື່ງດອກຈະມີຕາດອກຢູ່ທຸກຂ ັ້ແຕ່ບ ື່ມີຕາຍອດ 
ຕາມທ າມະດາດອກຈະຂະໜານໄປກັບໃບຫ າຍກວ່າກິື່ງ ເນືື່ອງຈາກດອກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານກ້ານໃບ 
ແລະ ດອກໄປພ້ອມໆ ກັນ ແລະ ດອກຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມືື່ອຂາດນ ັ້າ 
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ຮບູທ ີ33 ລກັສະນະຂອງຕົໍ້ນຝຳ້ຍ 
 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy 

pium+ spp 
3. ໃບ (Leaf) 

ໃບເກີດຈາກຕາໃບທີື່ຢູ່ທຸກຂ ັ້ຂອງລ າຕົັ້ນທີື່ຢູ່ເໜືອໃບລ້ຽງຂຶໍ້ນໄປ, ໃບຈ ື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 3-5 ຊີກ, ກວ້າງປະມານ 10 Cm ແຜ່ນໃບມີຂົນ, ກ້ານໃບມີຄວາມຍາວເທົື່າໆ ກນັກັບຄວາມກວ້າງ
ຂອງໃບ, ໃບຈະມີຮູປາກໃບຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຊ ິ່ງເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງ, ບ ລິເວນກ້ອງໃບຈະມີຮູ
ປາກໃບຫ າຍ ກວ່າເທິງໃບ 

 

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
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ຮບູທ ີ34 ລກັສະນະຂອງໃບຝຳ້ຍ 
ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy 

pium+ spp 
 

4. ດອກ (Flower) 
ດອກປະກອບດ້ວຍກ ບດອກທີື່ເປັນລອນຄູ,່ ເກສອນຜູ້ຈະຕິດກັນເປັນແຜ່ນອ້ອມ 

ຮອບເກສອນແມ,່ ເກສອນແມ່ປະກອບດ້ວຍຍອດຊູເກສອນແມ່, ຮັງໄຂ່; ຮັງໄຂ່ປະກອບມີຫ າຍຊ່ອງ ແລະ 
ແຕ່ລະຊ່ອງຈະມີໄຂ່ຕ ື່ໄປຈະໄປເປັນເມັດ  ດອກຝ້າຍມີກ ບຮອງດອກ 3 ກີບ ແລະ ມີກີບດອກ 5 ກີບ, 
ຝ້າຍມີເສັັ້ນໄຍ, ສັັ້ນດອກມີສີເຫ ືອງ ແລະ ມີຈຸດສີແດງຢູ່ໃກ້ໆຖານຮອງດອກ  ດອກຝ້າຍຈະບານໃນເວລາ
ຕອນເຊົັ້າຈາກນັັ້ນການປະສົມເກສອນຈະເກີດຂຶໍ້ນພາຍໃນເວລາບ ື່ເຖິງຊົື່ວໂມງ 
 

 
 
ຮບູທ ີ35 ລກັສະນະຂອງດອກຝຳ້ຍ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:
 http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=
Gossy pium+ spp 

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
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5. ໝາກ ແລະ ເມັດ (Fruits and seeds) 

ໝາກຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ຫ ັງໄຂ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ແລະ   
ໝາກຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕປະມານ 21 ວັນ ຈາກນັັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກປະມານ 21-35 ວນັ  
ໝາກອ່ອນ ຈ ື່ງຈະແກ່ເຕັມທີື່ ເມືື່ອໝາກຝ້າຍແກ່ຜະໜັງຈະແຫ້ງ ແລະ ປິວອອກ  ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງຂອງ 
ໝາກອ່ອນຕະຫ ອດຮອດຂະໜາດຂອງເມັດ ແລະ ຍິື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນດິຂອງພັນ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມອືື່ນໆ  ເມັດຝ້າຍປະກອບດ້ວຍຈາວອ່ອນ, ອາຫານສະສົມ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມເມັດ, ອາ 
ຫານທີື່ສະສົມໃນເມັດຝ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ36 ລກັສະນະຂອງໝຳກຝຳ້ຍ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy 
pium+ spp 

4.4.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມແກ່ການປູກຝ້າຍ 
1. ສະພາບຂອງດິນ (Soil) 

ຝ້າຍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ຫາກປັດໃຈອືື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງພຽບພ້ອມ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການປກູຝ້າຍທີື່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີທ ິ່ສຸດນັັ້ນ ແມ່ນດິນຕ້ອງເປັນ
ດິນທີື່ມີຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູລ່ະຫວ່າງ 5.5-7.5 

2. ອຸນຫະພູມ (Temperature) 
ຝ້າຍເປັນພືດທີື່ປູກໃນເຂດຮ້ອນ ຕ້ອງການອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຫາກອຸນຫະ 

ພູມຕ ື່າ ຈະມີຜົນເສຍຕ ື່ຝ້າຍທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ  ຫາກອຸນຫະພູມໃນດິນຕ ື່າປະມານ 18-30°C 
ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດຝ້າຍງອກຊ້າ ແຕ່ຖ້າອຸນຫະພູມຕ ື່າກວ່າ 15°C ບາງຄັັ້ງເມັດຈະບ ື່ງອກເລີຍ 

3. ຄວາມຊຸ່ມ (Moistures) 
ຝ້າຍເປັນພືດທີື່ທົນຕ ື່ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ

ພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂດິນແຫ້ງແລ້ງ, ໄປຄຽງຄູກ່ັບພ ັ້ນທີື່ທີື່ມີປະລິມານນ ັ້າຝົນໜ້ອຍກວ່າ 500 mm ຄວາມຊຸ່ມທີື່     
ເໝຳະສົມ ໂດຍທົື່ວໄປສະເລ່ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 500-1250 mm 

4. ແສງສະຫວ່າງ (Lights) 

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
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ຝ້າຍເປັນພືດກາງແຈ້ງທີື່ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະແຕ່
ເດືອນທັນວາຫາກຸມພາ ປະລິມານແສງແມນ່ມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການອອກດອກ ແລະ ໃຫ້ໝາກຝ້າຍ, 
ປະລິມານແສງຢູໃ່ນຊ່ວງນີັ້ຕ້ອງຢູລ່ະຫວ່າງ 60-90 % ຂອງວັນຍາວ ເພືື່ອສ າເລັດການພັດທະນາລະຫວ່າງ
ລະດກູານຈະເລນີເຕີບໂຕ 

4.4.6 ການປູກຝ້າຍ 
ລະດູການປູກຝ້າຍທີື່ນິຍົມກັນຫ າຍຄື ໃນຕົັ້ນລະດູຝົນ ແຕ່ຖ້າປູກຊ້າເກີນໄປມັກຈະ

ພົບບັນຫາການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ  ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕເູຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 
1. ການກຽມດິນ 

ການກຽມດິນປູກຝາ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໄຖຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທືື່ອ ຫ່າງກັນປະມານ 
3-5 ວັນ, ແຕ່ພືັ້ນທີື່ຄ້ອຍຊັນ ຫ  ືບ່ອນບ ື່ມີເງືື່ ອນໄຂໄຖ ກ ພຽງແຕ່ເສຍຫຍ້າໃຫ້ກ້ຽງກ ສາມາດປູກໄດ້ 

2. ການກຽມແນວພັນ 
ກ່ອນເຖິງເວລາປູກ ຈະຕ້ອງກຽມເມັດພັນໄວ້ກ່ອນ, ເມັດພັນຈະຕ້ອງເປັນເມັດ

ພັນທີື່ມີຄຸນະພາບດີ ບ ື່ມີພັນອືື່ນປົນເປືັ້ອນ ແລະ ເປັນເມັດໃໝ່ບ ື່ຄ້າງປີ ເມັດຝ້າຍ 1 Kg ຈະມຈີ ານວນ 
8000-10,000 ເມັດ  ສະນັັ້ນ, ໄຣ່ໜ ື່ງໃຊເ້ມັດພັນປະມານ 2 Kg ແຕ່ຄວນມີໄວ້ປູກສ້ອມ ຫາກຈະຄຸມຢາ
ປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດແມງ, ໄມ້ສັດຕກູ ໃຫ້ຄຸມໄວ້ກ່ອນປູກ  ປົກກະຕິເມັດຝ້າຍທີື່ໄດຈ້າກຝ້າຍແກ່ ແລະ
ເກັບຮັກສາດີຈະມີຄວາມງອກບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 85 % ໃນເວລາໜ ື່ງປີ 

3. ວິທີການປູກຝ້າຍ 
ການປູກຝ້າຍຖ້າເປັນດິນທີື່ໄຖ ສາມາດໃຊ້ໄມ້ແຫ ມສັກ, ສ າລັບດິນທີື່ບ ື່ໄດ້ໄຖ

ຄວນໃຊ້ຈົກ ຫ ື ສຽມຂຸດເປັນຂຸມເລິກປະມານ 3-5 Cm ຖ້າປູກເປັນແຖວຄວນປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ
ແຖວປະມານ 100-125 Cm ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ 50 Cm ທັງນີັ້ ກ ເພືື່ອສະດວກໃນການບົວ 
ລະບັດຮັກສາຈົນເຖິງການເກັບກ່ຽວ. ການປູກແມ່ນຄວນຢອດເມັດ 6-7 ເມັດ/ຂຸມ, ຫ ັງປູກແລ້ວປະ ມານ 
3-4 ວັນ ຖ້າມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພ  ຕົັ້ນຝ້າຍກ ຈະງອກໂຜຂ່ ັ້ນມາ ແລະ ເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍໄຸດ້ປະມານ 20 ວັນ 
ຕ້ອງຖອນອອກໃຫ້ເຫ ືອພຽງ 1-2 ຕົັ້ນ  ແຕ່ສ່ວນໃຫຍໄ່ລຍະຫ່າງໃນການປູກ ແມ່ນອີງໃສຫ່ າຍປັດໃຈດ້ວຍ
ກັນຄື: ພັນຝ້າຍທີື່ປູກ, ລະດູການ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ 

4.4.7 ການບົວລະບັດຮັກສາຝ້າຍ 
ປົກກະຕິຄວນເສຍຫຍ້າຄັັ້ງທີໜ ື່ງຫ ັງປູກ 3 ອາທິດ ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ເມືື່ອຝ້າຍມອີາຍຸ 

40-45 ວັນ, ໃນພືໍ້ນທີື່ທີື່ມີຫຍ້າບ ື່ຫ າຍເສຍ 2 ຄັັ້ງກ ພ  ເພາະເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍໄຸດ້ 50-60 ວັນ ຕົັ້ນຝ້າຍຈະ
ໃຫຍ່ ໃບຝ້າຍໃນແຖວຈະໃກ້ກັນ ເຮັດໃຫ້ແສງແດງສ່ອງລົງບ ື່ເຖິງດິນ, ຫຍາ້ກ ຈະຂ ັ້ນໄດ້ຍາກ. ສ າລັບພືັ້ນທີື່
ມຫີຍ້າໜາແໜ້ນ ຄວນເສຍຫຍ້າເຖິງ 3 ຄັັ້ງ 

1. ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ຜົນຈາກຳນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈພົບວ່າ ການປູກຝ້າຍໃນແຕລ່ະປີ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້

ທາດອາຫານໃນດິນສູນເສຍໄປເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ, ການສູນເສຍທາດອາຫານໃນດິນ ເນືື່ອງຈາກຝ້າຍນ າ
ໄປສ້າງຜົນຜະລິດເປັນນ ັ້າໜັກຝ້າຍທັງເມັດ ສະເລ່ຍໂດຍປະມານໄດ້ດັື່ງນີັ້ຄື: ຝ້າຍທັງເມັດ 100 Kg ຈະ
ເຄືື່ອນຍ້າຍທາດອາຫານ N ໄປຈາກດິນປະມານ 5.6-6.8 Kg, P 2.5-3.2 Kg ແລະ K 2.5 Kg ບ ື່
ລວມເຖິງການສູນເສຍທີື່ພືດນ າໄປສ້າງການຈະເລນີເຕີບໂຕທາງລ າຕົັ້ນ ແລະ ໃບ ແລະ ການສູນເສຍເນືື່ອງ
ຈາກການຊະລ້າງຈາກນ ັ້າຝົນໃນແຕ່ລະລະດູການ ເມືື່ອພິຈາລະນາຈະເຫັນວ່າ ໃນແຕ່ລະປີປະລິມານການສູນ
ເສຍທາດອາຫານດັື່ງກ່າວມີເປັນຈ ານວນຫ າຍ ສະນັັ້ນ, ການໃສຝຸ່່ນຈ ື່ງມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນຢ່າງຍິື່ງ
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ໃນການທີື່ຈະທົດແທນທາດອາຫານທີື່ສູນເສຍໄປ ແລະ ເປັນການປັບປຸງດິນ ເພືື່ອຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ໃຫ້ດີຢູສ່ະເໝີ 

ຖ້າໃສຝຸ່່ນ N 6-12 Kg/rai ຄິດເປັນຝຸ່ນແອມໂມນຽມຊັນເຟດ (NH4)2 SO4 
ທີື່ມີ N 20% ຈ ານວນ 30-60 Kg, P ໃນອັດຕາ 6-12 Kg/rai ຄິດເປັນຝຸ່ນດັບໂບຊູເປີຟອສ
ເຟດ Ca(H2PO4)2. H2O(20-21% P2O5)  ເຊ ິ່ງມີທາດອາຫານ P 40% ຈ ານວນ 15-30 Kg 
ແລະ Kໃນອັດຕາ 6 Kg/rai ຄິດເປັນຝຸ່ນໂພແທັກຊຽມຄ ໄຣ KCl ເຊ ິ່ງມທີາດ K ຢູປ່ະມານ 60% 
ຈ ານວນ 10 Kg ຈະສາມາດເພີື່ມຜົນຜະລິດຝ້າຍໃຫ້ສູງໄດ້ 

2. ການໃຫ້ນ ັ້າ 
ໂດຍທົື່ວໄປຈະປູກຝ້າຍຊ່ວງລະດູຝົນ, ສະນັັ້ນ ຄວາມຕ້ອງກັນນ ັ້າຂອງຝ້າຍຈະ

ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບປະລິມານນ ັ້າຝນົ ແລະ ນ ັ້າໃຕ້ດິນທີື່ຕົັ້ນຝ້າຍໄດ້ຮັບ, ປົກກະຕແິລ້ວຝ້າຍຈະຕ້ອງການນ ັ້າໃນ
ຊ່ວງດອກເລີື່ມບານຈົນເຖິງໝາກແກ່ ຫາກຂາດນ ັ້າໃນຊ່ວງການໃຫ້ດອກຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຫົຼິ່ນ ແຕ່ສ າຄັນທີື່
ສຸດຕ້ອງປູກຝ້າຍໃຫ້ຖືກກັບລະດູ ເພືື່ອໃຫ້ໄລຍະທີື່ຝ້າຍແຕກຍອງແຕກໝາກນັັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງຝົນເຊົຳ 
ຕົກ ຈ ື່ງຈະໄດ້ຍອງຝ້າຍທີື່ຂາວສະອາດດີ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 

4.4.8 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງຝ້າຍ 
ຝ້າຍມີພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Virus, Bacteria ແລະ fungi ເຂົັ້າລົບກວນ  

ພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບຝ້າຍມີຄ ື ພະຍາດໃບຫງິກ (Leaf roll) ສ່ວນພະຍາດອືື່ນໆທີື່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ຖັດລົງມາໄດ້ແກ່: ພະຍາດໝາກເໜົິ່ຳ ແລະ ພະຍາດເໜົິ່າທີື່ເກີດກັບຝ້າຍຕົັ້ນອ່ອນ 

 
 
1. ພະຍາດໃບຫງິກ 

ພະຍາດນີັ້ສາເຫດ ແລະ ການແພ່ກະຈາຍເຊືັ້ອຂອງພະຍາດແມ່ນເກີດຈາກເຊືັ້ອໄວ 
ຣັສ ແຕ່ຍັງບ ື່ທັນຮູວ້ິທີການແພ່ເຊືັ້ອວ່າເກີດຈາກອັນໃດ ເພາະພະຍາດນີັ້ເປັນພະຍາດທີື່ຕິດມາກັບເມັດພັນ
ແລະ ເພ້ຍອ່ອນເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດນີັ້ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າ ນອກຈາກຝ້າຍແລ້ວຍັງມີວັດຊະພືດຫ າຍຊະ 
ນິດທີື່ເປັນພືດອາໄສຂອງພະຍາດນີັ້ ເຊ ິ່ງໄດ້ແກ່ຕົັ້ນນ ັ້ານົມລຳສະສ  (Euphorbia hirta), ຫຍ້າຂັດມອນ 
(Sida acita), ຫຍ້າພັນງູ ແລະ ຖົື່ວເຫ ືອງ  ພະຍາດນີັ້ຈະເກີດຂ ັ້ນກັບຕົັ້ນຝ້າຍທຸກໄລຍະຄື ເລີື່ມເປນັຕັັ້ງ
ແຕ່ຝ້າຍອາຍຸບ ື່ທັນຮອດເດືອນ ໄປຈົນເຖິງຝ້າຍໃຫຍ່ຈົນມໝີາກຝ້າຍ ແລ້ວຕົັ້ນຝ້າຍທີື່ເປັນພະຍາດໃບອ່ອນ
ຈະເລີື່ມ ຫງິກ ບ ື່ລຽບ ແລ້ວຮີມໃບຈະມ້ວນງ ລົງ, ໃບຈະໜາ ແລະ ກອບ, ປ້ອງຂອງກິື່ງຈະສັັ້ນເຂົັ້າ ເຮັດໃຫ້
ຕົັ້ນຝ້າຍບ ື່ຈະເລນີເຕີບໂຕ, ຖ້າເປັນກັບຕົັ້ນທີື່ຍັງນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຝ້າຍບ ື່ມີດອກ ຫ ື ໝາກ 
  ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: ເມືື່ອເກີດພະຍາດໃບຫງິກແລ້ວ ບ ື່ມີທາງຮັກສາໃຫ້ 
ຫາຍໄດ້. ສະນັັ້ນ, ວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດກ ຄືດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

1) ໃຊ້ຢາປ້ອງກັນປະເພດດູດຊ ມ ບ ື່ໃຫ້ເພ້ຍອ່ອນມາລົບກວນຕົັ້ນຝ້າຍ ເຊັື່ນ: 
Omethoate ສີດພົື່ນເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍຸ 10-15 ວັນ ຫ ື ເມືື່ອປະກົດມີເພ້ຍອ່ອນລົບກວນ ຫ ື ຈະໃຊສ້ານ
ພວກຢາ ຟຣູມິນເອແອລ 50 %, ຢາໄດຊິສຕອນ ແລະ ຢາເທມິກກ ໄດ ້

2) ໃຊ້ພັນຝ້າຍທີື່ທົນທານຕ ື່ພະຍາດໃບຫງິກ ເປັນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ ເຊ ິ່ງໃນຂະນະ
ນີັ້ໄດ້ແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ຝ້າຍພັນ ສ ສ າໂຣງ 2 ແລະ 3 ເຊ ິ່ງທົນທານຕ ື່ພະຍາດໃບຫງິກພ ສົມຄວນ 
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3) ທ າລາຍພືດອາໄສ (Host plant) ລວມທັງຕົັ້ນຕ ຝ້າຍເກົື່າໃຫ້ໝົດ ກ່ອນ
ເຖິງລະດູປູກຝ້າຍ ຫ ື ຂະນະກຽມດິນປູກຝ້າຍ ເພືື່ອຕັດຕົັ້ນຕ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ເພ້ຍ
ອ່ອນ. 

2. ພະຍາດໝາກເໜົິ່າ 
ເຊືັ້ອສາເຫດແມນ່ເກີດຈາກເຊືັ້ອພະຍາດຫ າຍຊະນິດ, ຊະນິດທີື່ສ້າງຄວາມເສຍ

ຫາຍໃຫ້ແກ່ຝ້າຍໄດ້ຫ າຍຄື ພະຍາດແບັກທີເຣຍໄບລດ (Bacterial blight) ນອກຈາກນີັ້ ກ ເປັນພະຍາດ
ໝາກເໜົິ່າທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາອີກຫ າຍຊະນິດ ເຊືັ້ອພະຍາດນີັ້ຈະຕິດໄປກັບເມັດພັນ ແລະ ຈະເລນີລຸກລາມ
ໄດ້ ເມືື່ອມີຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດສູງ ແລະ ມແີສງແດດໜ້ອຍ 

ອາການຂອງພະຍາດ ເກີດຂ ັ້ນຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົັ້ນຝ້າຍຫ າຍແຫ່ງດ້ວຍກັນຄື: 
1) ເກີດຂ ັ້ືັ້ນທີື່ໃບ ເອີັ້ນວ່າ: (Angular leaf spot) ສ່ວນຫ າຍມັກເກີດຂ ັ້ນທີື່

ເສັັ້ນໃບເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນໃບ ແລະ ແຜ່ນໃບມຮີອຍຊ ັ້າ ແລະ ແຫ້ງໄປໃນທີື່ສຸດ, ບາງທີື່ກ ເກີດເປັນຈຸດໆ 
ສີນ ັ້າຕານທີື່ແຜ່ນໃບ ແລ້ວຂະຫຍາຍຕ ື່ໄປຍັງເສັັ້ນໃບ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນໃບແຫ້ງຕາຍກາຍເປັນສີດ າ 

2) ເກີດຂຶໍ້ນທີື່ກ້ານໃບ ເລີື່ມຖານກ້ານໃບໄປຍັງຕົວໃບ ເຮັດໃຫ້ກ້ານໃບເໜົິ່າ
ແລະແຫ້ງຕາຍມີສີດ າ ເອີັ້ນຊືື່ວ່າ: (Black arm)  ແລະ ບາງທີກ ເກີດຂ ັ້ນທີື່ຍອດ ເຮັດໃຫ້ຍອດເໜົິ່າ ແລະ 
ແຫ້ງຕາຍມີສີດ າຄືກັບກ້ານໃບ. ບາງຄັັ້ງເກີດກັບລ າຕົັ້ນ ເຮດັໃຫ້ລ າຕົັ້ນເນົື່າແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໃນທີື່ສຸດ 

3) ເກີດຂ ັ້ນທີື່ໝາກ ເລີື່ມທ າອິດຈະເກີດເປັນຈຸດກົມໆ ທີື່ເປືອກໝາກດິບ ແລ້ວ
ຄ່ອຍໆ ຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນຊ່ອງທາງຂອງເຊືໍ້ອຣາອືື່ນໆ ເຂົັ້າທ າລາຍ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ໝາກເໜົິ່າ
ແລະ ແຫ້ງຫົຼິ່ນໄປທັງໝາກ 

 
  ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 

1) ທ າລາຍເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຕິດມາກັບເມັດ ໂດຍການຄຸມດ້ວຍສານເຄມເີຊັື່ນ: 
ຢາແຄບແທນ ໃນອັດຕາ 6.8g/Kg ເມັດ 

2) ໃຊ້ຝ້າຍພັນຕ້ານທານ  
3. ບົັ້ງເຈາະໝາກ ອາເມຣິກັນ (American Bollworm) 

ພົບໃນອາຝຣ ກາ, ເອເຊຍ, ອົສເຕຣເລຍ (ຍົກເວັັ້ນອາເມຣິກາ)  ລັກສະນະຂອງ
ບົັ້ງເຈາະໝາກ: ໄຂ່ມີລັກສະນະກົມ, ທ າອິດຈະມສີີຂາວອົມເຫ ືອງ ເຮືື່ອງແສງແລ້ວປ່ຽນເປັນສີນ ັ້າຕານ, 
ກ່ອນຟັກຕົວ ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.4-0.5 mm ບົັ້ງຕາມທ າມະດາ ມີ 5 ໄລຍະ, ໄລຍະທີ 1  ແລະ 2 
ຈະມີສີເຫ ືອງຂາວອົມແດງ ມີຈຸດດ າເຫັນທົື່ວໄປ, ຕ ື່ໄປມຮີູບລວດລາຍສີຕ່າງໆ ກັນ ບົັ້ງໄລຍະທີ 1 ຍາວ
ປະມານ 1 mm  ແລະ ພາຍໃນ 24 ຊົື່ວໂມງຈະຍາວ 2-2.5 mm;  ບົັ້ງໄລຍະທີ 2 ຍາວປະມານ 3.5-
4.5 mm;  ບົັ້ງໄລຍະທີ 3 ຍາວປະມານ 9-9.5 mm;  ບົັ້ງໄລຍະທີ 4 ຍາວປະມານ 18-19 mm; ບົັ້ງ
ໄລຍະທີ 5 ຍາວປະມານ 25-30 mm.  ບົັ້ງແກ່ເຕັມທີື່ຍາວປະມານ 40 mm ສີຕ່າງກັນຫ າຍ, ບາງທີອາດ
ເປັນສີຂຽວ, ນ ັ້າ ຕານ, ຊົມພູ, ນ ັ້າຕານແດງ ຈົນກະທັັ້ງດ າ 

ດັກແດ້ມີສີນ ັ້າຕານໄໝ້ ຜວິລຽບ, ຫົວທ້າຍກົມຍາວປະມານ 14-19 mm  ຕົວ
ແກ່ ຮູບຮ່າງປ້ອມຍາວປະມານ 19 mm, ກາງປີກ 40 mm ສີຕ່າງກັນຈາກສີເຫ ືອງ, ເທົາອົມຂຽວຈົນເປັນ
ສີ ນ ັ້າຕານ, ມີວົງກົມສີດ າ 

ຫ ັງຈາກແມງກະເບືັ້ອອອກຈາກດັກແດແ້ລ້ວ 2-5 ວັນ ຈ ື່ງເລີື່ມປະສົມພັນ, ຕົວ
ແມວ່າງໄຂ່ໄດ້ໂດຍບ ື່ປະສົມພັນ ແຕ່ໄຂ່ບ ື່ຟັກອອກ ໃນເວລາກາງເວັນ ແມງກະເບືັ້ອເລີື່ມເຄ່ືື່ອນໄຫວຫ ັງຈາກ



57 
 

ຕາເວັນຕົກ ອາຫານຂອງແມງກະເບືັ້ອເປັນຈ າພວກນ ັ້າຫວານຊະນິດຕ່າງໆ, ໄຂ່ສ່ວນຫ າຍພົບເທິງດ້ານເທິງ 
ຂອງໃບ,ວາງໄຂ່ດ່ຽວໆ ກະຈັດກະຈາຍທົື່ວໄປ, ຕົວແມ່ຕົວໜ ື່ງວາງໄຂ່ຕິດຕ ື່ກັນ 4-9 ວັນ ຕະຫ ອດຊີ 
ວິດຂອງແມງກະເບືັ້ອຈະວາງໄຂ່ໄດ້ 694-2,062 ໜ່ວຍ  ເມືື່ອບົັ້ງອ່ອນຟັັກອອກມາ ມັນຈະກັດກິນເປືືອກ
ໄຂໝົ່ດກ່ອນຈະກິນໝາກຝ້າຍ, ມັນຈະເຈາະກິນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຂອງຕົັ້ນຝ້າຍຈົນພົບຕາດອກ ບົັ້ງນ້ອຍໆ ບ ື່
ຄ່ອຍຈະເຈາະກິນໝາກໃຫຍ່, ບົັ້ງໃຫຍຂ່ ັ້ນກິນຕາດອກ ແລະ ໝາກອ່ອນ; ສ່ວນບົັ້ງຕົວເຕັມໄວຈະກິນທຸກ
ສ່ວນເຊັື່ນ: ຕາດອກ, ຕາໝາກອ່ອນ, ໝາກແກ່. 

4. ເພ້ຍອ່ອນ (Cotton Aphid) 
ມີການແຜ່ລະບາດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີື່ມກີານປູກຝ້າຍ, ຕົວນ້ອຍອ່ອນນຸ້ມ ແລະ 

ມຮີູບຮ່າງເປັນຮູບໄຂ່, ເຄືື່ອນໄຫວຊ້າ, ຢູ່ກັນເປັນຝູງ ດູດກິນນ ັ້າລ້ຽງຈາກສ່ວນຍອດອ່ອນ ແລະ ກ້ອງໃບ  
ການເຂົັ້າທ າລາຍຝ້າຍຄັັ້ງທ າອິດ ຈະເປັນເພ້ຍຕົວແມມ່ີປີກຍາວຂະໜາດ 1.2-1.9 mm ສີຂາວຄ ັ້າ ປີກຂາວ
ໃສ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
ໃຊ້ສັດຕູທ າມະຊາດເຊັື່ນ: ແມງເຕົື່າ (Lady bird beetle), ຕົວອ່ອນຂອງແມງ 

ຊ້າງ (Meuroptera), ຕົວອ່ອນຂອງແມງວັນ (Syrphidae) ແລະ ແຕນຕົວນ້ອຍ (Aphidius)  
5. ເພ້ຍຈັກຈັື່ນ (Family Jassidae) 

ມີການແພ່ລະບາດທີື່ເອເຊຍ, ໄຂ່ມີຂະໜາດ 0.8-0.9x0.15-0.2 mm ງ ໂຄ້ງ
ສີ ຂຽວ ຫ ື ເສັັ້ນໃບ (Vien)  ຕົວອ່ອນແບນ, ສີຂຽວອົມເຫ ືອງຈາງ ຍາວປະມານ 0.5 mm ໄລຍະທ າອິດ
ຈະຍາວເຖິງ 2 mm, ໃນໄລຍະທີ 5 ແລະ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຕົວອ່ອນເຄືື່ອນໄຫວໄວເດີນຄືກັບປູ ຕົວແກ່ຍາວ
ປະ ມານ 2.5 mm ຕົວສີຂຽວຈາງຄ້ອນຂ້າງໃສ 

ວງົຈອນຊວີດິຂອງເພຍ້ອອ່ນ: ໄລຍະໄຂ່ 6-10 ວັນ, ຕົວອ່ອນ 21-29 ວັນ,  
ຕົວແກ່ມີຊີວິດຢູໄ່ດ້ເຖິງ 60 ວັນ. ໃນປີໜ ື່ງໆ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 11 ຊົື່ວອາຍຸ, ຕົວແມ່ວາງໄຂ່ໄດ້ເຖິງ 30 
ໜ່ວຍ 

6. ບົັ້ງມ້ວນໃບ (Leaf roller) 
ມີການແຜ່ລະບາດຢູເ່ອເຊຍ ແລະ ອາຟຣ ກາ ໄຂ່ມລີັກສະນະແບນ, ຜິວລຽບ, ມີ

ສີຂຽວອົມເຫ ືອງ, ໜອນຕົວຍາວ 22-24 mm ສີຂາວອົມຂຽວ ຂ້ອນຂ້າງໃສ, ຫົວສີນ ັ້າຕານ, ມີແຜນກົມສີ 
ດ າທີື່ຕົັ້ນຄ . ດັກແດ້ ມີສີນ ັ້າຕານຍາວ 10-14 mm ມຂີົນເປັນໜາມແຫ ມ ຕົວເຕັມໄວມີສີເປັນສີນວນ ຫົວ 
ແລະ ເອກິ (Thorax) ມີຈຸດດ າ, ສ່ວນທ້ອງ (Abdomen)  ມວີົງແຫວນສີນ ັ້າຕານ 

ການທ າລາຍ:  ບົັ້ງມ້ວນໃບມັກສວນຝ້າຍທີື່ຢູໃ່ນຮົື່ມ ແລະ ວັດຊະພືດໜາແໜ້ນ, 
ລະບາດຫ າຍໃນກາງລະດູ ເມືື່ອຝ້າຍໃຫຍເ່ຕັມທີື່ ແລະ ໃບຝ້າຍຍັງອ່ອນ, ຖ້າເກີດລະບາດຫ າຍ ໃບຝ້າຍອາດ
ຖືກທ າລາຍໝົດ ເຮັດໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງການຈະເລນີຂອງດອກ ແລະ ໝາກໄດ້, ດອກອາດຈະຫົຼິ່ນ
ແລະ ໝາກບ ື່ແກ່ສົມບູນເຕັມທີື່ 
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ຮບູທ ີ37 ລກັສະນະໜອນເຈຳະໝຳກຝຳ້ຍ ແລະ ໜອນມວ້ນໃບຝຳ້ຍ 

 ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ:
 http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=
Gossy pium+ spp 

 
7. ດ້ວງງວງເຈາະລ າຕົັ້ນ (Pempherulus affinis Faust) 

ດ້ວງງວງຕົວແມ່ຈະໃຊ້ປາກເຈາະຮູເ້ຂົັ້າໄປ ແລ້ວວາງໄຂ່ພາຍໃນໂຄນຕົັ້ນລະດັບ
ຜິວດິນ, ຕົວໜ ື່ງວາງໄຂ່ສະເລ່ຍ 50 ໜ່ວຍ, ວາງໄດ້ສູງສຸດ 121 ໜ່ວຍ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60-70 ວັນ 
ລັກສະນະໄຂ ່ອາດກົມ, ເປັນທ່ອນຍາວ ແລ້ວແຕ່ຮູທີື່ດ້ວງເຈາະ ປົກກະຕິຍາວ 0.4 mm ກວ້າງ 0.29 mm 
ອາດວາງໄຂ່ 7-8 ໜ່ວຍ ເທິງຝ້າຍຕົັ້ນໜ ື່ງ ໄລຍະຟັກຕົວຂອງໄຂ່ 7-8 ວັນ, ໄລຍະເປັນໜອນ 35-57 ວັນ, 
ຕົວເຕັມໄວມີຊີວິດຍາວ 25-30 ວັນ ລ າຕົວຍາວ 4 mm, ກວ້າງ 0.5 mm 

4.4.9 ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ເກັບຮັກສາ 
ການເກັບກ່ຽວຈະເລີື່ມເກັບຈາກໝາກທີື່ຢູກ່າງກົກກ່ອນ, ເມືື່ອໝາກຝ້າຍແກ່ມັນຈະ

ແຕກອອກໂດຍເລືອກເອົາແຕ່ໝາກທີື່ແຕກຍອງໄດ້ປະມານ 3-4ວັນ ແລະ ບ ື່ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ໝາກຝ້າຍແຕກ
ຢູເ່ທິງຕົັ້ນດົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຍອງຝ້າຍຫຼຸດລົງ, ເມືື່ອເກັບກ່ຽວຍອງຝ້າຍມາແລ້ວ
ຄວນບັນຈຸໃສ່ເປົາ ຫ ື ມຸ້ງແລ້ວນ າໄປຕາກແດດຢ່າງໜ້ອຍ 1-3 ວັນ ຈາກນັັ້ນໃຫ້ເລືອກເອົາສິື່ງທີື່ເຈືອປົນມາ
ນ າຍອງຝ້າຍອອກໃຫ້ໝົດຈ ື່ງນ າໄປອີັ້ວ ຫ ື ຄັດເອົາແກ່ນອອກ 
 
4.5 ກຳນປກູມນັດຳ້ງ 

4.5.1 ປະຫວັດຖິື່ນກ າເນີດຂອງມັນດ້າງ 
ມັນດ້າງມີຖິື່ນກ າເນດີເດີມຢູບ່ ລເິວນເຂດຮ້ອນຂອງ ທະວີບ ອຳຟຣ ກກຳ ແຕ່ມັນດ້າງທີື່

ປູກກັນໃນປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດຍັງບ ື່ມີຫ ັກຖານແນ່ນອນວ່າ ມີວິວັດທະນາການມາຈາກພືດປ່າຊະນິດ
ໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ມະນຸດກ ຮູ້ຈັກປູກມັັນດ້າງມາດົນນານນັບເປັນ 1,000 ປີແລ້ວ ໃນສະໄໝບູຮານ 
ມັນດ້າງເປັນອາຫານຫ ັກຂອງມະນຸດສອງເຂດຄື: ພວກອິນເດຍໃນ ອາເມຣິກາກາງ ແລະ ບ ລິເວນພູເຂົຳແອນ
ດິສ ປະເທດເປຣູ  ພວກອິນເດຍທັງສອງເຂດນີັ້ປູກສາລເີປັນອາຫານຫ ັກ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກ ປູກມັນ

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
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ດ້າງອີກ. ອີກເຂດໜ ື່ງຄືຊົນເຜົື່າໂພລີເນຊຽນ ທີື່ອາໄສຢູເ່ທິງໝູ່ເກາະຕ່າງໆ ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊຟີິກ ແລະ 
ຕອນ ເໜືອຂອງເກາະນິວຊແີລນ ເຊືື່ອກັນວ່າມັນດ້າງ ທີື່ຊົນເຜົື່າໂພລີເນຊຽນປູກກັນໃນສະໄໝກ່ອນນັັ້ນ ນ າ
ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃນຄະລ ດຕະສັກກະຫຼາດທີ XVI ຫ ັງຈາກຊາວເອີຣົບຄົັ້ນພົບທະວີບອາເມຣິກາ.  
ນັກສ າຫ ວດຊາວສເປນໄດ້ນ າມັນດ້າງໄປສູປ່ະເທດສເປນ ແລ້ວກ ແພ່ໄປຍັງປະເທດອືື່ນໆ  ຢູ່ເອເຊຍມັນດ້າງ
ຖືກນ າມາຈາກອິນເດຍ, ຟີລິບປິນ, ຈີນ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ 

4.5.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງມັນດ້າງ 
ຫົວມັນດ້າງບັນຈຸແປ້ງ, ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ຂ້ອນຂ້າງຫ າຍ, ດັື່ງນັັ້ນ 

ຈ ື່ງໃຊ້ເປັນອາຫານມະນຸດ ແລະ ສັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
ປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຈາກຫົວມັນດ້າງອາດຈ າແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້: 
1) ໃຊ້ເຮັດເປັນຂອງຄາວ ເຊັື່ນ: ແກງກະຫ ີື່, ແກງມັນເປັນຕົັ້ນ 
2) ໃຊ້ເຮັດເປັນຂອງຫວານເຊັື່ນ: ແກງບວດມັນທອດຮັງນົກ, ກວນ, ຕົັ້ມນ ັ້າຕານ

ແລະ ມັນປີັ້ງເປັນຕົັ້ນ 
3) ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກ າການກັື່ນສຣຸາ 
4) ໃຊ້ລ້ຽງສັດ 

ນອກຈາກຫົວແລ້ວ ຍອດຍັງໃຊ້ບ ລໂິພກແທນຜັກ ແລະ ໃຊລ້້ຽງສັດໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ  ບາງແຫ່ງປູກມັນດ້າງ ເພືື່ອໃຊ້ລ້ຽງໝູ ໂດຍສະເພາະ ເມືື່ອມັນດ້າງຖອດຍອດ ແລະ ລົງຫົວດີ ແລ້ວກ 
ປ່ອຍໝູລົງໄປກິນຍອດ, ໃບ ແລະ ຂຸດຫົວກິນເອງ  ສ າລັບມະນຸດຮັບປະທານ ຄວນແປຮູບມັນດ້າງ ໃຫ້ສຸກ
ກ່ອນທີື່ຈະນ າໄປບ ລໂິພກ 

ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ ມີການສະກັດແປ້ງມັນດ້າງ ເປັນສ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ
ເດັກ. ນອກ ຈາກນີັ້ມັນດ້າງຍັງໃຊເ້ປັນອາຫານສັດໄດຫ້ າຍຊະນິດເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ກະຕ່າຍ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ 
ປາເປັນຕົັ້ນ 

4.5.3 ຊະນິດແນວພັນມັນດ້າງ 
ພັນມັນດ້າງແບ່ງຕາມອາຍກຸານເກັບກ່ຽວ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ພວກຄື: 
1) ພັນເບົາ: ອາຍຸປະມານ 90 ວັນ ຫ ັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວເຊັື່ນ: ພັນພິຈິດ 1, 

ພຈ 113-7, ພຈ 115-1, ພຈ 166-5 
2) ພັນກາງ: ອາຍຸປະມານ 120 ວັນ ຫ ັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ ເຊັື່ນ: ພັນແມ່

ໂຈ້, ພັນຫ້ວຍສີທົນ, ຫົວໃຫຍ່ແດງ, ຫົວໃຫຍຂ່າວ 
3) ພັນໜັກ: ອາຍຸປະມານ 150 ວັນ ຫ ັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວເຊັື່ນ: ພັັນໂອກຸດ 

4.5.4 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງມັນດ້າງ 
ມັນດ້າງ ມີຊືື່ວິທະຍາສາດ Ipomoea batatas  ແລະ ມີຊືື່ສາມັນ sweet potato 

ຢູໃ່ນຕະກຸນ Convolvulaceae  ເປັນເຄືອ ແລະ ມຫົີວໃຕ້ດິນ 
1. ຮາກ (Roots) 

ມັນດ້າງມີລະບົບຮາກແບບຮາກຝອຍ ເຊ ິ່ງເກີດຈາກຂ ັ້ຂອງລ າຕົັ້ນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫ ື ເກີດ
ຈາກ ລ າຕົັ້ນທີື່ທອດໄປຕາມພືໍ້ນດິນ, ຮາກມັນດ້າງຈະເປັນບ່ອນສະສົມອາຫານ ແລະ ໃຊບ້ ລໂິພກໄດ້ 

2. ໃບ (Leaves) 
ເປັນແບບໃບດ່ຽວ, ເກີດສະລັບກັນເທິງຂ ັ້ຂອງລ າຕົັ້ນ, ມີຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ

ທີື່ຕ່າງກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກນັຂອງໃບນັັ້ນແມ່ນເກີດຈາກພັນເທົື່ານັັ້ນ  ທັັ້ງໆ ທີື່ຕົັ້ນດຽວກັນກ ອາດມີຮູບຮ່າງ
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ແຕກຕ່າງກັນໄດ້  ບາງໃບມີຂອບໃບລຽບ, ບາງໃບມີໃບເປັນແຊກ ແລະ ບາງໃບມຮີູບຮ່າງຄ້າຍຄືຮູບຫົວໃຈ
ເປັນຕົັ້ນ. ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມັກຈະມີສີມ່ວງຢູຕ່າມເສັັ້ນໃບ, ກ້ານໃບອາດຈະຍາວ ຫ ື ສັັ້ນ ທາງນີັ້
ຂຶໍ້ນຢູກ່ັບພັນນັັ້ນໆ 

3. ດອກ (Flowers) 
ມັນດ້າງທີື່ປູກໃນເຂດອົບອຸ່ນ ມັກຈະບ ື່ອອກດອກ, ສ່ວນການປູກໃນເຂດຮ້ອນ

ຈະອອກດອກ ແຕ່ມັກບ ື່ຕິດເມັດ ດອກເກີດຕາມມູມຂອງໃບ, ມີກ້ານຊ ື່ດອກ (Peduncle) ແຂງແຮງ ເຊ ິ່ງ
ມັກຈະຍາວກວ່າກ້ານໃບ, ດອກມີກີບລ້ຽງ (Sepal)  5 ກີບ ເຊ ິ່ງປົກກະຕິຈະແຍກ ໂດຍອິດສະຫ ະ ເຊ ິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ຫ ື ອາດເຊືື່ອມຕິດກັນທີື່ໂຄນ  ກີບດອກ (Petal)  ມີ 5 ກີບ, ຈະເຊືື່ອມຕິດກັນເປັນຮູບກວຍ 
(Corolla tube) ມີລັກສະນະຄ້າຍຄດືອກຜັກບົັ້ງ, ກີບດອກມີສີຊົມພູປົນມ່ວງ, ມີເກສອນຜູ້ (Stamen) 
5 ອັນ ແລະ ແຍກເປັນອິດສະຫ ະ ເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ບາງດອກອາດຈະມີ 4 ສ່ວນ ແຕ່ລະສ່ວນຈະມໄີຂ່ 1 
ຫ ື 2  ທີື່ຮັບລະອອງເກສອນຜູ້ (Stigma) ມີ 2 ແຊກຢູທີ່ື່ກ້ານ (Style) ເຊືື່ອມຕິດກັບຮັງໄຂ່ 

4. ໝາກ (Fruits) 
ມີເປືອກແຂງຫຸ້ມ ມີລັກສະນະເປັນແບບ (Capsule) ພາຍໃນເປືອກແຂງ, ມີ

ເມັດນ້ອຍສີດ າ ຂ້ອນຂ້າງແບນ ດ້ານໜ ື່ງຂອງເມັດລຽບ ສ່ວນອີກດ້ານໜ ື່ງເປັນຫ ື່ຽມ  ທາງດ້ານລຽບຈະເຫັນ
ຮອຍທີື່ເມັດຕິດກັບຜິວຮັງໄຂ່ເອີັ້ນວ່າ: (Hilum) ແລະ ມີຮູນ້ອຍໆເອີັ້ນວ່າ (Micropyle) ເປືອກຂອງເມັດ
ຂ້ອນຂ້າງໜາ ແລະ ນ ັ້າຊ ມຜ່ານໄດ້ຍາກ 

5. ຫົວ (Tube) 
ມັນດ້າງລົງຫົວໃນລະດບັຄວາມເລິກບ ື່ເກີນ 23 Cm  ຫ ື  9 ນິັ້ວ, ຫົວມັນດ້າງເກີດ

ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກ ເຊ ິ່ງເນືັ້ອພາຍໃນຮາກທີື່ເອີັ້ນວ່າ (Parenchyma) ເປັນສ່ວນທີື່ສະສົມແປ້ງ, 
ຮາກທີື່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຫົວຂ ັ້ນມາ ອາດເກີດຈາກຮາກຂອງລ າຕົັ້ນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫ ື ຈາກຮາກທີື່ເກີດຈາກຂ ັ້ຂອງ
ລ າຕົັ້ນທີື່ເລືອໄປຕາມດິນກ ສາມາດໃຫ້ຫົວໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ ມັນດ້າງຕົັ້ນໜ ື່ງໆ ອາດມຫົີວຫ າຍກວ່າ 50 ຫົວ, ລັກ 
ສະນະ ຫົວສ່ວນຫ າຍມີຮູບຮ່າງຊົງກະບັັ້ງ, ດ້ານຫົວທ້າຍຮຽວ, ຕອນກາງໂປງອອກ, ສີຜິວຂອງຫົວ ແລະ ສີ
ຂອງເນືັ້ອອາດຈະເປັນສີແດງ, ເຫ ືອງ, ຂາວ ຫ ື ສີນວນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພັນ. ຫົວມັນດ້າງອາດຈະໃຫ້ອາ 
ຫານຈ າພວກແປ້ງແລ້ວ ຍັງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ (ໂດຍສະເພາະຫົວທີື່ມີສີເຫ ືອງ) ວິຕາມິນບີ
ແລະ ຊີ ອີກດ້ວຍ 
 

 
 



61 
 

ຮບູທ ີ38 ລກັສະນະເຄອືມນັດຳ້ງ ແລະ ຫົວມນັດຳ້ງ 
 

4.5.5 ການປູກ 
1. ລະດູການປູກ 

ການປູກມັນດ້າງ ແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ທຸກລະດູການຕະຫ ອດປີ ແຕ່ໂດຍທົື່ວໄປ 
ແມ່ນນິຍົມປູກໃນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ 

– ລະດູຝົນ ຄວນປູກຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ-ກັນຍາ 
– ລະດູໜາວ ຄວນປູກຊ່ວງເດືອນຕຸລາ-ມັງກອນ 
– ລະດູຮ້ອນ ນິຍົມປູກຫ ັງເກັບກ່ຽວເຂົັ້ານາ ຊ່ວງເດືອນກຸມພາ-ພ ດສະພາໃນ

ແຫ ື່ງ ທີື່ມີການຊົນລະປະທານດີ ສາມາດປູກໄດ້ 3-4 ຄັັ້ງ/ປີ 
2. ການກຽມດິນ 

ຄວນມີການໄຖ-ຄາດ ຕາກດິນ 7-10 ວັນ ແລ້ວຈ ື່ງໄຖຄືນ ຫ ື ໄຖພວນຍົກແປງ
ປູກມັນດ້າງໃຫ້ສູງຂ ັ້ນເປັນຮູບສາມຫ ື່ຽມ ສູງ 45-60 Cm  ແຕ່ລະຮ່ອງຫ່າງກັນ 100 Cm 

3. ໄລຍະການປູກ 
ການປູກມັນດ້າງແມ່ນ ຄວນຄັດເລືອກເອົາສ່ວນຍອດ ຍາວປະມານ 30 Cm 

ມັນດ້າງ ຈະມີການລົງຫົວໄດ້ດີກວ່າສ່ວນອືື່ນໆ ແລະ ຄວນປູກໄລຍະຫ່າງກັນລະຫວ່າງຕົັ້ນແມ່ນ 30 Cm
ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 100 Cm 

4.5.6 ການບົວລະບັດຮັກສາ 
ມັນດ້າງເປັນພືດທີື່ປູກງ່າຍ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເທົື່າພືດຜັກກ ໄດ້ ແຕ່ເພືື່ອໃຫ້ໄດ ້

ຜົນຜະລິດສູງ, ຫົວມີຄຸນະພາບດີນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການເບິື່ງແຍງດູແລດັື່ງນີັ້: 
1. ການໃຫ້ນ ັ້າ 

– ໃນລະດູຝົນ ຫ ັງຝົນຕົກ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງຫົດນ ັ້າ ຈະໃຫ້ນ ັ້າສະເພາະໄລຍະຫາ
ກ ປູກໃໝ່ໆ ເພືື່ອໃຫ້ມັນດ້າງຕັັ້ງຕົວໄດ້ 

– ໃນລະດູໜາວ ແລະ ລະດູແລ້ງ ຫ ັງຈາກໃຫ້ນ ັ້າຈົນມັນດ້າງຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່
ທາງສ່ວນຍອດດີແລ້ວ ຄວນໃຫ້ນ ັ້າເດືອນລະ 2-3 ຄັັ້ງ ຂ ັ້ນກັບສະພາບດິນ, ແສງແດດ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ 
ກະແສລົມ 

2. ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ການໃສ່ຝຸ່ນທີື່ເປັນຝຸ່ນເຄມີ ຄວນເປັນສູດ 10-10-20 ຫ  ື 13-13-21 ໃນ

ອັດຕາ 80-100 Kg/rai  ແບ່ງໃສ່ເປັນ 2 ຄັັ້ງ ໂດຍຮອງພືໍ້ນກ່ອນປູກ ແລະ ຫ ັງປູກໄດ້ 45 ວັນ 
3. ການຕົບແຕ່ງເຄືອ 

ມັນດ້າງຈະມີການແຕກຮາກໃໝ່ທີື່ສ່ວນຂ ັ້ ຫາກປ່ອຍໄວ້ອາດຈະເລນີເປັນຫົວ
ນ້ອຍໆ ເຊ ິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວທີື່ໂຄນຕົັ້ນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ດັື່ງນັັ້ນ, ຫ ັງປູກ 1-2 ເດືອນ ແລະ ທຸກໆ 
ເດືອນ ຄວນຕົບແຕ່ງເຄືອມັນດ້າງຂ ັ້ນຫ ັງແປງ 

4.5.7 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູມັນດ້າງ 
1. ພະຍາດຫົວເໜົິ່າ 

ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Diplodia tubericola (E. and E.) Teub ຈະເຂົັ້າທາງ
ແຜທີື່ຫົວ, ແຜນັັ້ນຈະເລີື່ມປ່ຽນຈາກສີນ ັ້າຕານເປັນສີດ າ ຜິວຂອງຫົວຈະບ ື່ລຽບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເຊືັ້ອຣາ
ສີດ າ, ທ າອິດເນືັ້ອຫົວຈະອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ສູນເສຍຄວາມຊຸມ່ ແຕ່ພາຍຫ ັງຫົວຈະແຂງກະດ້າງ 
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ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ຢ່າໃຫ້ຫົວມັນດ້າງເປັນແຜເມືື່ອຂຸດ ຫ ື ຂົນສົື່ງ 
– ເກັບຫົວມັນໄວ້ໃນບ່ອນທ ິ່ມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ 
– ຫົວທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນທ າລາຍເຜົາຖິັ້ມ 
– ພ ັ້ນໂຮງເກັບຈະຕ້ອງຊີດດ້ວຍນ ັ້າຢາ Mercuric chloride ເພືື່ອຂ້າສະປ ທີື່

ຕົກຫ ົື່ນຢູ ່
 

 
 
ຮບູທ ີ39 ລກັສະນະຫວົມນັດຳ້ງທ ິ່ເປັນພະຍຳດຫວົເໜົິ່ຳ 

ແຫຼິ່ງທ ິ່ມຳ: 
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Diplodi
a    +tubericola+ 

 
2. ພະຍາດໃບຈຸດ 

ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ: Cercospora batatae Zimm  
ອາການ: ເລີື່ມທ າອິດຈະເປັນ ຈຸດສີນ ັ້າຕານ, ຂະໜາດຂອງຈຸດນັັ້ນມີເສັັ້ນຜ່າສູນ

ກາງ 0.5 - 1 Cm ສ່ວນກາງຂອງແຜຈະມສີີນ ັ້າຕານປົນເຫ ືອງຈົນເຖິງສີເທົາ, ແຜຈະມີຮູບຮ່າງບ ື່ແນ່ນອນ,
ແຜສ່ວນຫ າຍຈະບ ື່ໃຫຍ່ ເພາະຖືກເສັັ້ນໃບກັັ້ນໄວ້ ໃນກ ລະນີຮ້າຍແຮງ ເຊືັ້ອພະຍາດຈະທ າລາຍໃບແກ່ເສຍ
ຫາຍ ແລະ ຫ ົື່ນກ່ອນເວລາອັນຄວນ ເຮັດໃຫ້ລ າຕົັ້ນ ອ່ອນແອ ແລະ ລົງຫົວໜ້ອຍ 

ວິທີປ້ອງກັນກ າຈັດ:  ຮັກສາຄວາມສະອາດແປງປູກ ແລະ ນ າຕົັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ
ເຜົາໄຟຖິັ້ມ ແລະ ຊີດຢາຄຸມແປງປູກດ້ວຍນ ັ້າຢາ (Bordeaux) 

3. ດ້ວງງວງມັນດ້າງ 
ດ້ວງງວງມີຊືື່ວິທະຍາສາດ Cylas formicarius Fabr  ແຜລ່ະບາດທົື່ວໂລກ 

ແລະ ເປັນແມງທີື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍທ າລາຍມັນດ້າງທັງໃນແປງປູກ ແລະ ໂຮງເກັບ, ຕົວດ້ວງຈະເຈາະຫົວມັນ
ດ້າງເຂົັ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແມງ, ເມືື່ອຕົັ້ມຫົວຈະມີກິື່ນທ ິ່ບ ື່ໜ້ຳຮັບປະທານ ແລະ ເມືິ່ອຮັບປະທານຈະມີ
ລົດຂືື່ນ ແລະ ຂົມ ຕົວແກ່ຈະວາງໄຂ່ທີື່ລ າຕົັ້ນເໜືອພືໍ້ນດິນ ຫ ື ທີື່ຫົວທີື່ໂຜຂ່ ັ້ນມາເໜືອພືໍ້ນດິນ, ຕົວດ້ວງທີື່
ເກີດຂ ັ້ນຈະກັດກິນເນືັ້ອຂອງຫົວມັນດ້າງ ແລະ ເຂົັ້າດັກແດໃ້ນນັັ້ນ ວົງຈອນຊີວິດຈາກການວາງໄຂ່ຈົນເຖິງຕົວ
ແກ່ໃຊ້ເວລາ 35 ວັນ, ຕົວແກ່ເມືື່ອມີອາຍຸ 1 ອາທິດ ຫ ັງຈາກອອກດັກແດ້ກ ຈະວາງໄຂ່ຕ ື່ໄປອີກ 

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Diplodia
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Diplodia
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 ການປອ້ງກນັກ າຈດັ::  
– ໃຊແ້ມງທ າລາຍຄື Microbracon cylasovorus Rohwer ແລະ 

Bassus cylasovorus Rohwer  
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ 
– ໃຊ້ຢາ Heptachlor, Chlordane ແລະ DDT ຊີດຕາມເຄືອ ແລະ 

ພືໍ້ນດິນເພືື່ອກ າຈັດຕົວແກ່ 
4. ແມງເຕົື່າທອງ 

ທັງຕົວແກ່ ແລະ ຕົວອ່ອນຂອງແມງເຕົື່າທອງ ສາມຊະນິດດ້ວຍກັນຈະກັດກິນໃບ
ມັນດ້າງ ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄຳະແສງອາຫານຂອງໃບຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ການວາງໄຂ່ເປັນແບບໜ່ວຍດຽວເທິງໃບ
ແລະ ການເຂົັ້າດັກແດ້ ຈະເກດີຂ ັ້ນເທິງໃບເຊັື່ນດຽວກັນ, ແມງຊະນິດນີັ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ມັນດ້າງບ ື່ແຮງ
ປານໃດ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
– ຈັບຕົວໜອນໃນຕອນເຊົັ້າໆ ຍັງມືດ ແລ້ວທ ຳລຳຍຖ ໍ້ມ 
– ໃຊ້ຢາເຄວຊຽມ ຫ ື Lead arsenate  ແບບຜົງ, DDT, Parathion 

ແລະ Heptachlor  ສີດພົື່ນຕາມເຄືອ ແລະ ໃບ 
5. ສ້ຽນດິນ 

ແມງຊະນິດນີັ້ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍກັບຫົວມັນດ້າງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍກັດເປືອກ 
ຫົວ ແລະ ເນືັ້ອເປັນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມັນດ້າງເສຍຄຸນະພາບລົງໄປຢ່າງຫ າຍ 

ການປອ້ງກນັກ າຈດັ: 
ໃຊ້ສານເຄມີ Aldrin ຫ ື Dieldrex 2-3 ບ່ວງໃຫຍ່ຕ ື່ນ ັ້າ 10 ລີດ ຊີດຫ ັງປູກ

ແລ້ວປະມານ 1 ເດືອນເຄ ິ່ງ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແມງຊະນິດນີັ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
 

 
 
ຮບູທ ີ40 ໂຕສຽ້ນດ ນທ ິ່ມກັເກ ດກບັມນັດຳ້ງ 
 

4.5.8 ການເກັບກ່ຽວ 
ໄລຍະເວລາການເກັບກ່ຽວມັນດ້າງ, ຜົນຜະລິດ, ຈ ານວນຫົວ, ຂະໜາດ  ແລະ ນ ັ້າໜັ

ກຫົວ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງພັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະດູປູກ.  ໂດຍທົື່ວໄປມັນດ້າງມອີາຍຸ
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ເກັບກ່ຽວ 90-150 ວັນ ກ ອາດເກັບກ່ຽວຫົວໄດ້, ແຕ່ອາຍຸເກັບຫົວສ າລັບພວກທີື່ປູກໃນລະດູຝົນຈະຍາວ
ກວ່າພວກທີື່ປູກໃນລະດູແລ້ງປະມານ 30-40 ວັນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ41 ກຳນຂດຸຫວົມັນດຳ້ນໂດຍໃຊ້ຈກົງຳ່ມ ແລະ ຫວົມນັດຳ້ງທ ິ່ແກເ່ຕມັທ ິ່ 
 

ຫ ັກການທ ິ່ຄວນປະຕິບັດ ເພືື່ອໃຫ້ຫົວມັນດ້າງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ບ ື່ເສືື່ອມເສຍໄວ ມີ 4 ປະ 
ການຄື: 

1. ມັນດ້າງທີື່ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຕ້ອງຂຸດເມືື່ອຫົວແກ່ເຕັມທີື່ ເຖິງຂະໜາດ, ຫົວອ່ອນຈະເໜົິ່າ
ງ່າຍ 

2. ເວລາຂຸດຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຢ່າໃຫ້ຫົວມັນຊ ັ້າ ຫ ື ມີບາດແຜ, ຖ້າມີບາດແຜຈະເປັນທາງນ າ
ເຊືັ້ອພະຍາດ ເຮັດໃຫ້ຫົວເໜົິ່າງ່າຍ 

3. ກ່ອນຈະເຂົັ້າເກັບໃນທີື່ເກັບຮັກສາ ຕ້ອງຕາກຫົວມັນດ້າງໃຫ້ແຫ້ງ ຢ່າໃຫ້ປຽກຊຸ່ມ 
4. ໃນຫ້ອງທີື່ເກັບຫົວມັນດ້າງ ຕ້ອງມີອາກາດເຢັນຢູສ່ະເໝີ ຢ່າໃຫ້ຮ້ອນເກີນ ຫ ື ເຢັນເກີນໄປ

, ອຸນຫະພູມທີື່ໃຊ້ປະມານ 10-15°C, ອຸນຫະພູມເຊັື່ນນີັ້ຊ່ວຍເກັບຫົວໄດ້ດົນເຖິງ 3 ປີ ໂດຍຫົວບ ື່ງອກ 
ແລະ ແຕກຕາອອກມາ 

5. ຖ້າບ ື່ຕ້ອງການເກັບຫົວສົດ ຈະເຮັດເປັນແບບຕາກແຫ້ງກ ໄດ້ ສັບຫົວເປັນແຜ່ນບາງໆ ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ໜ ັ້ງຮັບປະທານເມືື່ອຕ້ອງການ 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

1. ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກກະສິກ າການປູກພືດອຸດສາຫະກ າ 
2. ສ່ຽນ ສະພັງທອງ. ເຕັກນິກກະເສດສຸມໃນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ 
3. ຍົດ ພະຈອນພົນ, 2001 ລະບົບການປູກພືດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະກະເສດ

ສາດ ໜ້າ 10, 47 
4. ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີື່ປຸ່ນເທັກໂນໂລຢີ ການກະເສດດິນຄ້ອຍຊັນ (SALT) ທາງເລືອກທີື່ມີ

ຊິວິດຊີວາ ເພືື່ອການກະເສດແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດພູດອຍ. ໜ 125. 
5. ວຽນສີດາວ ເທ້ຕ້ວນລະບົກະສິກ າເຂດເນີນສູງ (ພາສາຫວຽດ) 
6. ຄະນະອາຈານພືດໄຮ່-ນາ. ພືດເສດຖະກິດມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດບາງກອກ (ພາສາ

ໄທ) 
7.  ອຸດົມ ໂກໄຊສຸ ການປູກພືດໄຮ່ ເຫ ັັ້ມ1 (ພາສາໄທ) 
8. ເຈນີງອກງວນ ແລະ ຫງຽນຮິັ້ວຮົງລະບົບກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ (ພາສາຫວຽດ) 
 


