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ຄ ານ າ 
 
 ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບນັລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກ ຄ ື 3 ເປ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ ັ້ຮອດປ ີ2020 
ໂດຍຖເືອ ານະໂຍບາຍ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທື່ ອລະກ ັ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້
ຫ ຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປນັປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ການສ ັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັປະເທດອຸດ 
ສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ຖເືອ າວຽກງານ ການກ ່ ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະ 
ນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັວຽກງານບຸລມິະສດິໜ ່ ງ ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັໃນການພດັທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ 
 ປະຈບຸນັເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດບັຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ່ ວປະເທດ ຍງັບ ່ ທນັມຄຸີນນະພາບດເີທ ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ມຈີ ານວນບ ່ ພຽງພ  ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນ. ສະນັ ັ້ນກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີ ັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິ່ ງຈດຸປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພດັທະນາ
ສມີແືຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊື່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ ັ້ເຂ ັ້າກບັລະບ ບການ
ສ ່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ ັ້າງຫ ກັສູດທີ່ ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສດິສອນທີ່ ເນັ ັ້ນເອ າຜູ ັ້ຮຽນເປນັ
ສູນກາງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ  ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໃໝ່ ດ ັ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດບັໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ເພື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັວຊິາການທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊ ານານ ແລະ ມຄຸີນສ ມບດັທີ່ ເໝາະ
ສ ມ. ເພື່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ທ່ວງທນັກບັສະພາບການດັ່ ງກ່າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເ
ໜອື ຈ ່ ງໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດຊັ ັ້ນສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ 4 ສາຂາວຊິາ 
ເຊັ່ ນ: ປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິ າ. ຫ ກັສູດນີ ັ້ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ 
ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພື່ ອກ ່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 
ອອກຮບັໃຊ ັ້ສງັຄ ມ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງ
ລດັຖະມ ນຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫ່ງຊາດລະດບັຊັ ັ້ນສູງທຸກປະ 
ການ 
 ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນໄດ ັ້ຮບັຜ ນດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີ່ ສ າຄນັຂອງຫ ກັສູດ ເຊັ່ ນ: ເອກະສານຫ ກັສູດ, ຄ າອະທບິາຍເນື ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນື ັ້ອໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວຊິາ ຫ  ື ເອີ ັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມກືານ
ຮຽນການສອນ. ສະນັ ັ້ນ ຈ ່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມຂືອງແຕ່ລະວຊິາທີ່ ມໃີນຫ ກັສູດດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ເພື່ ອຕອບ
ສະໜອງຈດຸປະສ ງຂອງຫ ກັສູດ ທີ່ ເນັ ັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ກັດັ່ ງນີ ັ້: 1). ການສ ັ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍ ງ, 3). ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງ, 4). ເນັ ັ້ນການເຮດັ
ພາກປະຕບິດັຕ ວຈງິ, ແລະ 5). ການມສ່ີວນຮ່ວມດ ັ້ານບ ດບາດຍງິຊາຍ 
 ໃນການພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມເືຫ  ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານມອບໝາຍໃຫ ັ້ອາຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫ ກັ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປນັຜູ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ຈ າເປນັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຝ ກອ ບ 
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ຮ ມກ່ຽວກບັຫ ກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບນັດາຜູ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບນັການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ ນໆ. ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ ກ ໄດ ັ້ມກີານກວດແກ ັ້ເນື ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
ການພດັທະນາຫ ກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດັສະໝອນ ຖາ 
ນະສກັ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທ່ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, ທ່ານ ສີ
ສຸກ ວລິະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ່ ຄ າ ວລິະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນັທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມອືງ, ທ່ານ 
ມຸນຊິາ ພ ງບນັດດິ, ທ່ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນກິອນ ສຸດທວິ ງ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ຍງັມ ີທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜັ້າໂຄງການປບັປຸງວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜອື (SURAFCO) ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັດາຊ່ຽວຊານທີ່ ປ ກສາທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ ທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອກີຈ ານວນໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສູດ ແມ່ນຈດຸປະສ ງໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທ ນຈາກ
ອ ງການຮ່ວມ ືແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC) ຕັ ັ້ງແຕ່ປ ີ2009 ເປນັຕ ັ້ນມາ, ແລະ ໄດ ັ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານເຕກັນກິ ໃນການພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງຂອງຫ ກັສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າ 
ໄມ ັ້ ແລະ ວທິະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 
 ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມນືີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ເອກະ 
ສານດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຍງັສາມາດນ າໄປປບັໃຊ ັ້ໃນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນທ ່ ວປະເທດ. ໃນການ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕ ວຈງິນັ ັ້ນ, ຖ ັ້າຫາກພ ບເຫນັຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ່ ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມປະການ
ໃດ ກະລຸນນາສ ່ ງຂ ັ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ າໜຕິຊິ ມໄປທີ່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອືຊາບ ເພື່ ອ
ຈະໄດ ັ້ນ າໄປປບັປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ດກີວ່າເກ ່ າໃນອະນາຄ ດ 
 

ຂ ຂອບໃຈ … !! 
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ບ ດນ າ 
 

ປື ັ້ມຄູ່ມກ່ືຽວກບັ “ພືດືເສດຖະກດິ” ເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມຈີດຸປະສ ງ ເພື່ ອແນໃສ່ຮບັໃຊ ັ້
ການຮຽນການສອນໃນລະບ ບຊັ ັ້ນສູງ ຂອງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື. ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຮວບຮວມ 
ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປື ັ້ມຄູ່ມທືີ່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜ ນຂອງ
ການທ ດລອງທາງດ ັ້ານການປູກເສດຖະກດິຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ ັ້ປະສ ບຜ ນສ າເລດັໃນທາງ
ດ ັ້ານການປູກພດືເສດຖະກດິ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈດຸປະສ ງຕ ັ້ນຕ ແຕ່ລະເນື ັ້ອໃນປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ ແລະ ເປນັທດິທາງອນັໜ ່ ງໃຫ ັ້ແກ່
ບນັດານກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ທີ່ ສ ນໃຈໃນການປູກພດືເສດຖະກດິ 

ເນື ັ້ອໃນສ າຄນັຂອງປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ໄດ ັ້ເວ ັ້າເຖງິຫ ກັການໃນການປູກພດືເສດຖະກດິ ເພື່ ອເພີ່ ມສະມດັຕະ
ພາບດ ັ້ານການຜະລດິ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ນຜະລດິ ຕະຫ ອດຮອດການຮກັສາສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ 
ນ າໄປສູ່ຄວາມຍນືຍ ງຂອງລະບ ບການຜະລດິ 

ປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ໄດ ັ້ຈດັພມິຂ ັ້ນເປນັເທື່ ອທ າອດິ, ແນ່ນອນວ່າ ຍ່ອມມຂີ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງໃນບາງຈດຸ ອາດ
ຈະເປນັດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ ແລະ ຄ າສບັ ຫ  ືສ ານວນ, ເພາະສະນັ ັ້ນ ໃນນາມຜູ ັ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍນິດຮີບັເອ າຄ າ
ຕ ານຕິຊິ ມ ແລະ ຂ ຂອບໃຈເປນັຢ່າງສູງຕ ່ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ ັ້ອ່ານທຸກໆທ່ານດ ັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ເພື່ ອຈະໄດ ັ້
ປບັປຸງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເນື ັ້ອໃນທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຄ ບຖັ້ວນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເພີ່ ມເຕມີ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວວິດັທະນາ
ການຂອງຍຸກສະໄໝ ໃຫ ັ້ຄ ບຖັ້ວນສ ມບູນຍິ່ ງຂ ັ້ນ 

ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຖັ້າຄູອາຈານ, ນກັວຊິາການ, ຜູ ັ້ຊ ງຄຸນວຸດທ ິແລະ ທ່ານຜູ ັ້ອ່ານທງັຫ າຍໄດ ັ້ອ່ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ ັ້ປ ັ້ມຄູ່ມຫື ວນີ ັ້ ຫາກພ ບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງປະການໃດ ບ ່ ວ່າທາງດ ັ້ານເນື ັ້ອ ໃນກ ຄຄື າສບັເຕກັນກິ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈ ່ ງໄດ ັ້ສ ່ ງຂ ັ້ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ ານຂິອງພວກທ່ານມາຍງັວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອືພວກເຮ າ (ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ) ຕາມທີ່ ຢູ່ດັ່ ງນີ ັ້: ວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື (ກະເສດປາດເຊອືງ) ຖະໜ ນເລກທ ີ13 ເໜອື, ເມອືງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ຫ ວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສບັ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website: 
www.nafclao.org ຫ  ື ທ່ານຈະມາພ ບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄດິເຫນັດ ັ້ວຍຕ ນເອງກ ໄດ ັ້, ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ ັ້
ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ພວກຂ ັ້າພະເຈ ັ້າໄດ ັ້ດດັແປງແກ ັ້ໄຂປ ັ້ມຫ ວນີ ັ້ ໃຫ ັ້ມເີນື ັ້ອ ໃນຄ ບຖັ້ວນ 
ແລະ ສ ມບູນຂ ັ້ນໄປເລື ັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜູ ັ້ອ່ານທງັຫ າຍໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້ານະທີ່ ນີ ັ້ດ ັ້ວຍ 

 
ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ວກປໜ  
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ຄ າອະທບິາຍອກັສອນຫຍ ັ້ພາສາອງັກດິ 
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 g = Gram 
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ບ ດທ ີ1 
ຄວາມຮູ ັ້ທ ່ ວໄປກ່ຽວກບັພດືເສດຖະກດິ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ບອກນຍິາມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງພດືເສດຖະກດິໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍຈ າແນກປະເພດຂອງພດືເສດຖະກດິໄດ ັ້ 
3. ບອກຂະບວນການຂອງພດືເສດຖະກດິໄດ ັ້ 
4. ອະທບິາຍວ ງຈອນຂອງພດືເສດຖະກດິໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
1.1 ນຍິາມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງພດືເສດຖະກດິ 

1.1.1 ນຍິາມພດືເສດຖະກດິ 
ພດືເສດຖະກດິ ແມ່ນພດືທີ່ ມລີກັສະນະເດັ່ ນທາງການຄ ັ້າ, ແລະ ເປນັພດືທີ່ ສ າລບັເປນັ 

ວດັຖຸດບິສ າລບັປັ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ (ໂຮງງານນ ັ້າຫອມ, ໂຮງງານຫ ວອາຫານ...) ເພື່ ອແປຮູບໃຫ ັ້ເປນັ
ຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ໃນການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມເຊັ່ ນ: ຢາງພາລາ, ໄມ ັ້ເກດສະໜາ, ຝ ັ້າຍ, ຖ ່ ວເຫ ອືງ, ມນັຕ ັ້ນ, 
ກາເຟ, ຢາສູບ, ອ ັ້ອຍ ແລະ ໝາກນດັ... 

1.1.2 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງພດືເສດຖະກດິ 
ພດືເສດຖະກດິ ເປນັພດືທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັຕ ່ ການດ າລ ງຊວີດິ ມລີກັສະນະເດັ່ ນທາງການ

ຄ ັ້າ ສາມາດນ າມາບ ລໂິພກ ໂດຍເປນັອາຫານທີ່ ໃຫ ັ້ ວຕິາມນິ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເປນັແຫ ່ ງພະລງັງານຂອງມະນຸດ 
ແລະ ສດັທງັຫ າຍ, ອກີທງັຍງັສາມາດສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ຄອບຄ ວ ແລະ ປະເທດຊາດ 
 
1.2 ການຈ າແນກປະເພດຂອງພດືເສດຖະກດິ 

ພດືເສດຖະກດິແບ່ງອອກເປນັ 3 ປະເພດຄ:ື ພດືເສດຖະກດິທີ່ ໃຊ ັ້ເປນັອາຫານ, ພດືເສດຖະກດິ 
ປະເພດເປນັເສັ ັ້ນໄຍ ແລະ ພດືເສດຖະກດິປະເພດໃຫ ັ້ສານເຄມ ີ

1.2.1 ພດືເສດຖະກດິປະເພດໃຊ ັ້ເປນັອາຫານ 
 ແມ່ນພດືຈ າພວກທີ່ ໃຊ ັ້ເປນັວດັຖຸດບິແປຮູບເປນັຜະລດິຕະພນັທໃີຊ ັ້ເປນັອາຫານ ເຊັ່ ນ: ອາຫານກະ 
ປ໋ອງ, ອາຫານແຫ ັ້ງ, ອາຫານດອງ, ນ ັ້າຕານ, ນ ັ້າມນັພດື ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕ່າງໆ 

1.2.2 ພດືເສດຖະກດິປະເພດເປນັເສັ ັ້ນໄຍ 
 ແມ່ນພດືຈ າພວກທີ່ ໃຊ ັ້ເປນັວດັຖຸດບິແປຮູບເປນັຜະລດິຕະພນັ ທີ່ ມານ າໃຊ ັ້ໃນຊວີດິ
ປະຈ າວນັເຊັ່ ນ: ໂສ ັ້ງ, ເສື ັ້ອ, ຜ ັ້າຫ ່ ມ, ເປ າ...ເຊິ່ ງພດືທີ່ ໃຫ ັ້ເສັ ັ້ນໄຍໄດ ັ້ແບ່ງເປນັ 2 ຊະນດິຄ:ື 
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– ພດືທີ່ ໃຫ ັ້ເສັ ັ້ນໄຍຕາມທ າມະຊາດ: ໄດ ັ້ແກ່ ຝ ັ້າຍ, ປ ແກ ັ້ວ, ປ ສາ, ປ່ານ... 
– ພດືທີ່ ບ ່ ໃຫ ັ້ເສັ ັ້ນໄຍຕາມທ າມະຊາດ: ໄດ ັ້ແກ່ ມ ັ້ອນ... 

1.2.3 ພດືເສດຖະກດິປະເພດໃຫ ັ້ສານເຄມ ີ
ໝາຍເຖງິ ການນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດ ັ້ຈາກພດືມາໃຊ ັ້ປະໂຫຍດ ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ 

ໂດຍການນ າເອ າຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ມາແປຮູບເປນັຜະລດິຕະພນັໃໝ່ເຊັ່ ນ: ໄມ ັ້ເກດສະໜາ, ຢາງພາລາ 
ເຄອືແຮ່ມ... 
 
1.3 ຂະບວນການຂອງພດືເສດຖະກດິ 

ມ ີ4 ຂັ ັ້ນຕອນໃຫຍ່ຄ:ື 
1.3.1 ແຫ ່ ງການຜະລດິ (Raw material) 

ຕ ັ້ອງຄ ານ ງເຖງິ 2 ດ ັ້ານຄ ື
1. ຜະລດິປັ້ອນໂຮງງານ: ຕ ັ້ອງຄ ານ ງວ່າ ເຂດນັ ັ້ນມໂີຮງງານຫຍງັ?, ພວກເຂ າຕ ັ້ອງ 

ການວດັຖຸດບິຊະນດິໃດ?, ແລະ ເຮ າຄວນປູກພດືຊະນດິໃດເພື່ ອປັ້ອນໂຮງງານ 
2. ຜະລດິເພື່ ອຂາຍ: ຕ ັ້ອງຄ ານ ງວ່າ ຈະຜະລດິຫຍງັ?, ຂາຍຢູ່ໃສ? 

1.3.2 ການແປຮູບ (Processing) 
ແມ່ນການປ່ຽນແປງວດັຖຸດບິໃຫ ັ້ກາຍເປນັຜະລດິຕະພນັ ໃໝ່ຂ ັ້ນມາ ອາດຢູ່ໃນຮູບຂັ ັ້ນ

ພື ັ້ນຖານ ຫ  ືຂັ ັ້ນກາງ (ຂັ ັ້ນ 2) 
ຕ ວຢ່າງ: ຝ ັ້າຍ  
– ແປຮູບເປນັເສັ ັ້ນ (ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ) 
– ເຮດັເປນັແຜ່ນແພ (ຂັ ັ້ນ 2) 

1.3.3 ການຕະຫ າດ (Marketing) 
ແມ່ນການຈ າໜ່າຍຜ ນຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການອຸດສາຫະກ າ ຈະຈ າໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ ຫ  ືສ ່ ງ 

ອອກຕ່າງປະເທດ. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈ າໜ່າຍມ ີ2 ລະດບັຄ:ື ຂັ ັ້ນ 1 ແລະ ຂັ ັ້ນ 2 ເທ ່ ານັ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ທີ່ ຈ າໜ່າຍຜະລດິຕະພນັມຫີ າຍພາກສ່ວນຄ:ື ເຈ  ັ້າຂອງຜະລດິຕະພນັ, ຕ ວແທນຈ າ

ໜ່າຍ ນກັທຸລະກດິ, ພ ່ ຄ ັ້າຄ ນກາງ ແລະ ຜູ ັ້ອື່ ນໆ 
1.3.4 ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ (Consumers) 

ຜະລດິຕະພນັຈາກອຸດສາຫະກ າ ແມ່ນເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບ ລໂິພກພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດ, ເພື່ ອຢາກໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນ ໄດ ັ້ບ ລໂິພກຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ທ ່ ວເຖງິກນັໃນລາຄາເໝາະ
ສ ມ ຈະຕ ັ້ອງມກີານບ ລກິານແນະນ າວທິກີານເກບັຮກັສາ ແລະ ບ ລໂິພກທີ່ ດ ີ
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ຮູບທ1ີ ວ ງຈອນການພ ວພນັຂອງພດືເສດຖະກດິ 
 
 

ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ການຈ າໜ່າຍ ການແປຮູບ ການຜະລດິ 

ນກັວຊິາການ 

ການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັທະບານ 
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ບ ດທ ີ2 
ການປູກຢາງພາລາ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ບອກປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງຢາງພາລາໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍລກັສະນະພ ກສາດທ ່ ວໄປຂອງຢາງພາລາ ໄດ ັ້ 
3. ອະທບິາຍສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເໝາະສ ມໃນການປູກຢາງພາລາໄດ ັ້ 
4. ອະທບິາຍຂັ ັ້ນຕອນການກ ັ້າເບ ັ້ຍຢາງໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
2.1 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງຢາງພາລາ 

ເກດີທ າອດິ ຢູ່ແຄມແມ່ນ ັ້າ ອາເມຊອນ ຂອງປະເທດ ເບ ຊນິ ໃນປ ີ 1876 ຊາວເບ ຊນິ ໄດ ັ້ນ າມາ
ປູກ ຮອດປ ີ1904 ໄດ ັ້ນ າມາປູກຢູ່ຈນີ, ຫວຽດນາມ, ອນິໂດເນເຊຍ, ໄທ... 

– ຊື່ ວທິະຍາສາດ: Hevea Brasiliensis. Mull, Arg 
– ຕະກຸນ: Hevea 
– ຊະນດິ: H. brasiliensis 
– ຊື່ ສາມນັ: Rubber tree 

 
2.2 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຢາງພາລາ 

ຕ ັ້ນຢາງເປນັຕ ັ້ນໄມ ັ້ເສດຖະກດິ ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ ເພາະເປນັວດັຖຸດບິປັ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະ 
ກ າຕ່າງໆໃນໂລກ. ເຊິ່ ງມະນຸດເຮ າກ ນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັຈາກຢາງພາລາຫ າຍຊະນດິ. ຜ ນການວໄິຈຂອງສະ
ຖາບນັຂອງປະເທດມາເລເຊຍໃນປ ີ 2005 ໄດ ັ້ກ ານ ດວ່າ: ວດັຖຸດບິຈາກຢາງພາລາສາມາດຜະລດິເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ 
ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 2,000 ຊະນດິ 
 
2.3 ການໃຊ ັ້ປະໂຫຍດ 

ດັ່ ງທີ່ ເຮ າຮູ ັ້ກນັແລ ັ້ວວ່າ ຕ ັ້ນຢາງແມ່ນເຮ າເອ າຢາງຂອງມນັມາຜະລດິເປນັເຄື່ ອງຮບັໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 
2,000 ຊະນດິຄ:ື ໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນອຸດສາຫະກ າໜກັ ແລະ ເບ າ ເຊັ່ ນ: ຜະລດິຢາງລ ດທຸກຊະນດິ ແລະ ຜະລດິ
ເຄື່ ອງຮບັໃຊ ັ້ຕ່າງໆ, ຕ ັ້ນຢາງສາມາດໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງໄດ ັ້ຫ າຍປເີຊັ່ ນ: ບາງແນວພນັໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງເຖງິ 25 - 30 ປ ີ
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2.4 ລກັສະນະພ ກສາດທ ່ ວໄປຂອງຢາງພາລາ 
2.4.1 ຮາກ 

ເປນັລະບ ບຮາກແກ ັ້ວ (Taproot Systems) ເມື່ ອຕ ັ້ນຢາງມອີາຍຸໄດ ັ້ 3 ປ ີ ຮາກ 
ແກ ັ້ວ ນັ ັ້ນຈະລ ງເລກິເຖງິ 2.5 m (ໃນເງ ື່ອນ ໄຂດ)ີ, ຮາກຝອຍຂະຫຍາຍອອກດ ັ້ານຂ ັ້າງຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ 

 

  
 
ຮູບທ ີ2        ລກັສະນະຂອງຮາກຢາງພາລາ 
 

2.4.2 ລ າຕ ັ້ນ 
ເປນັໄມ ັ້ຢນືຕ ັ້ນ, ມເີນື ັ້ອອ່ອນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວໄວ, ມອີາຍຸຢູ່ໄດ ັ້ປະມານ 100 ປ,ີ ສູງ 

ປະມານ 30 - 40 m, ເປອືກໜາ 7 - 11 mm, ມສີຂີ ັ້ອນຂ ັ້າງດ າ, ເປອືກດ ັ້ານໃນເປນັສຊີ ມພູ່ 
ເປອືກຂອງຢາງພາລາແບ່ງເປນັ 3 ພາກສ່ວນຄ:ື 
1. ຊັ ັ້ນນອກສຸດ: ຄສ່ືວນທີ່ ເປນັເປອືກແຂງ 
2. ຊັ ັ້ນທາງກາງ: ມທີ ່ ນ ັ້າຢາງ 
3. ສ່ວນໃນສຸດ (Solf bark): ຄສ່ືວນທີ່ ຕດິກບັເນື ັ້ອເຍື່ ອມທີ ່ ນ ັ້າຢາງ ເຊິ່ ງວຽນຈາກ

ຊ ັ້າຍຫາຂວາ ເປນັມູມ 30 - 45° ສະນັ ັ້ນ ການປາດເອ ານ ັ້າຢາງ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປາດຈາກຊ ັ້າຍຫາຂວາ ເພື່ ອຈະ
ຕດັທ ່ ນ ັ້າຢາງເຮດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນ ັ້າຢາງຫ າຍ 
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ຮູບທ3ີ ລກັສະນະຂອງລ າຕ ັ້ນຢາງພາລາ 
 

2.4.3 ໃບ 
ໃບເປນັສຂີຽວ, ກ ັ້ານໜ ່ ງມ ີ3 ໃບ, ໃບຄ ັ້າຍຄໃືບງ ີ ັ້ວ, ຍາວ 10 - 20 cm, ກວ ັ້າງ 3 

cm ໃບຈະປ່ຽນໄປຕາມລະດູການ, ໃບແກ່ຈະເຫ ອືງ ແລະ ຫ  ່ ນ ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນຈະປ ່ ງໃໝ່, ໃບມໜີ ັ້າທີ່ ສງັເຄາະ
ແສງ ເອ າທາດອາຫານໄປລ ັ້ຽງທຸກສ່ວນຂອງລ າຕ ັ້ນ 

 
 
ຮູບທ ີ4 ລກັສະນະຂອງໃບຢາງພາລາ 
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2.4.4 ດອກ 
ເມືື່ ອຕ ັ້ນຢາງມອີາຍຸ 5 - 6 ປີ ມນັຈະອອກດອກ, ເກສອນຜູ ັ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ຢູ່ຄ ນ

ລະດອກ ແຕ່ຢູ່ໃນຊ ່ ດອກດຽວກນັ, ດອກຈະເກດີຢູ່ປາຍກິ່ ງ, ດອກແມ່ຈະໃຫຍ່ກວ່າດອກຜູ ັ້, ກບີດອກເປນັ
ສເີຫ ອືງອ່ອນ ຫ  ືເຫ ອືງປ ນຂາວ 

2.4.5 ໝາກ ຫ  ືເມດັ 
ໝາກຂອງຢາງພາລາມລີກັສະນະເປນັ 3 ບີ ັ້ງ, ມ ີ3 ເມດັຕ ່ ໜາກ, ສຂີອງໝາກເປນັສນີ ັ້າ 

ຕານ, ລວງຍາວຂອງເມດັ 2 - 2.5 cm, ກວ ັ້າງ 1.5 – 2.5 cm, ໜກັ 4 - 5 g 
 

   
ຮູບທ ີ5      ລກັສະນະຂອງໝາກຢາງພາລາ 
 

2.4.6 ນ ັ້າຢາງ 
ນ ັ້າຢາງມລີກັສະນະເປນັສຂີາວຄນື ັ້ານ ມ ແລະ ມເີນື ັ້ອຢາງແຫ ັ້ງປະມານ 30-35 % 

 
ຮູບທ ີ6      ລກັສະນະຂອງນ ັ້າຢາງ 
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2.5 ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເໝາະສ ມໃນການປູກຢາງພາລາ 
2.5.1 ດນິ 

ດນິແມ່ນມໂີຄງສ ັ້າງດສີ ມຄວນ, ດນິໜຽວປະມານ 35 %, ຊາຍ 30 %, ດນິຕ ມ 
ແລະ ດນິອື່ ນໆ ປະມານ 35 %, ມຊີັ ັ້ນດນິປູກຝງັເລກິ 1 m, pH = 4.5 - 5, ຄວາມຄ ັ້ອຍຊນັບ ່ ຄວນເກນີ 
15° ແລະ ສູງຈາກລະດບັໜັ້ານ ັ້າທະເລບ ່ ເກນີ 1,000 m 

2.5.2 ນ ັ້າ 
ຄວນມປີະລມິານນ ັ້າຝ ນ 1500 ml ຂ ັ້ນໄປຕ ່ ປ,ີ ຕ ັ້ອງມຝີ ນຕ ກປະມານ 4 - 5 ເດອືນ

ຂ ັ້ນໄປຕ ່ ປ ີ
2.5.3 ອຸນຫະພູມ 

ອຸນຫະພູມທີ່ ເໝາະສ ມຢູ່ລະຫວ່າງ 26- 30 °C, ຖ ັ້າອຸນຫະພູມຕ ່ າກວ່າ 15 °C ແລະ 
ສູງກວ່າ 40 °C, ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນຢາງມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕຊ ັ້າ 

2.5.4 ຄວາມຊຸ່ມ 
ຄວາມຊຸ່ມໃນດນິມ ີ80 % ຕ ່ ປ ີແມ່ນດທີີ່ ສຸດ 

 
2.6 ແນວພນັຢາງພາລາ 

ແມ່ນມຫີ າຍແນວພນັ, ແຕ່ແນວພນັທີ່ ນຍິ  ມປູກຫ າຍຢູ່ບ ັ້ານເຮ າແມ່ນມດີັ່ ງນີ ັ້: 
2.6.1 ແນວພນັ RRIM 600 

ເປນັແນວພນັທີ່ ຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ, ໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງຫ າຍ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ອາຍຸ 6-7 
ປ ີ ສາມາດກປາດຢາງໄດ ັ້ ຈ  ນຮອດອາຍຸ 25-30 ປ,ີ ສາມາດປູກໄດ ັ້ໃນລະດບັຄວາມສູງຈາກໜັ້ານ ັ້າທະເລ 
800 m ລ ງມາ ແຕ່ບ ່ ທ ນຕ ່ ອາກາດໜາວ ຜ ນຜະລດິນ ັ້າຢາງສະເລ່ຍ 1,735 ລດິ/ໄຣ/ປ ີ

2.6.2 ແນວພນັ 774 
ເປນັແນວພນັໃໝ່ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ, ລ າຕ ັ້ນໃຫຍ່, ຍາວ, ເໝາະສ ມໃນເຂດ

ຮ ັ້ອນ 
– ສາມາດປູກໄດ ັ້ໃນເຂດສູງ 800 m ລ ງມາ 
– ລ າຕ ັ້ນອ່ອນ, ຜ່ອຍ, ບ ່ ເໝາະສ ມໃນເຂດທີ່ ມລີ ມແຮງ 
– ອາຍຸໃນການກປາດຢາງ 6 - 7 ປ ີສາມາດກປາດໄດ ັ້ 
– ສາມາດ ໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງຈ ນເຖງິອາຍຸ 25 - 30 ປີ 
– ໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງສະເລ່ຍ 2,000 ລດິ/ໄຣ່/ປ ີ( ນ ັ້າຢາງສ ດ ) 

2.6.3 ແນວພນັ 771 
ລກັສະນະອື່ ນໆ ແມ່ນຄກືບັແນວພນັ 774 ຕ່າງແຕ່ປະລມິານການໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງຄ:ື 

2,500 ລດິ/ໄຣ່/ປ.ີ 
2.6.4 ແນວພນັ GT1 

– ເປນັແນວພນັທີ່ ຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ 
– ຢາງມຄຸີນນະພາບດ,ີ ທ ນຕ ່ ອາກາດໜາວ, ບ ່ ມກັເກດີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 
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– ອາຍຸ 6 - 7 ປ ີຈ  ່ ງສາມາດກປາດຢາງໄດ ັ້ 
– ປູກໄດ ັ້ໃນຄວາມສູງຈາກໜັ້ານ ັ້າທະເລ 850 m ລ ງມາ 
– ອາຍຸການໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງ 25 - 30 ປ ີ
– ນ ັ້າຢາງສະເລ່ຍ 2,000 L / ໄລ່ / ປ ີ

2.6.5 ແນວພນັ GTY 
– ທ ນຕ ່ ຄວາມແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ, ລ າຕ ັ້ນແຂງແຮງ, ບ ່ ຫກັງ່າຍ 
– ສາມາດປູກໄດ ັ້ໃນລະດບັສູງຈາກໜັ້ານ ັ້າທະເລ 1,000 m ລ ງມາ 
– ອາຍຸກປາດຢາງ 7 - 8 ປ ີສາມາດກຣດີໄດ ັ້ 
– ອາຍຸການໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງ 30 - 35 ປ ີ
– ການໃຫ ັ້ນ ັ້າຢາງສະເລ່ຍ 2,000-2,250 L / ໄລ່ / ປ ີ

 
2.7 ລະດູການປູກ 

ຄວນປູກໃນຊ່ວງ ວນັທ ີ25 ເດອືນ ພ ດສະພາ - ວນັທ ີ15 ເດອືນກ ລະກ ດ. ເພາະຊ່ວງນີ ັ້ມປີະລ ິ
ມານນ ັ້າຝ ນສະໝ ່ າສະເໝ ີເຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນຢາງຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ 
 
2.8 ຂັ ັ້ນຕອນຂອງການກ ັ້າເບ ັ້ຍຢາງພາລາ 

1. ກຽມໜານກ ັ້າເບ ັ້ຍ  
2. ນ າເອ າແກ່ນຂອງຢາງພາລາລ ງແຊ່ນ ັ້າທ າມະດາ 24 ຊ ່ ວໂມງ, ແລ ັ້ວນ າມາບ ່ ມໄວ ັ້ 12 

ຊ ່ ວໂມງ ຈ ່ ງນ າໄປກ ັ້າໃສ່ໜານກ ັ້າ. (ອາຍຸການພກັໂຕຂອງແກ່ນຢາງແມ່ນ 15 - 20 ວນັເທ ່ ານັ ັ້ນ) 
3. ໄລຍະຫ່າງຂອງການກ ັ້າເມດັ ຕ ່  ເມດັແມ່ນ 5 - 10 cm, ຝງັເລກິ 0.5 - 1 cm 
4. ນ າເຟອືງແຫ ັ້ງມາປ ກຄຸມໜານກ ັ້າໄວ ັ້ ແລະ ມຸງດ ັ້ວຍຜ ັ້າກນັແສງ 50 % ເພື່ ອຮກັສາຄວາມ

ຊຸ່ມ 
5. ຫ ງັຈາກແຕກງອກໄດ ັ້ 20 ວນັ, ເບ ັ້ຍສູງປະມານ 10 - 20 cm, ແລ ັ້ວຍ ັ້າຍມາປູກໄວ ັ້ຢູ່ໜ

ານ ເພາະລ ັ້ຽງເພື່ ອກຽມຕດິຕາ 
6. ຖັ້າບ ວລະບດັດຕີາມເຕກັນກິວຊິາການ ອາຍຸໄດ ັ້ 8 ເດອືນ ໜັ້າຕ ັ້າງປະມານ 1-1.5 cm ສາ 

ມາດຕດິຕາໄດ ັ້ 
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ຮູບທ ີ7 ໜານກ ັ້າເບ ັ້ຍຢາງພາລາ 
 
2.9 ວທິກີານຕດິຕາ 

– ອາຍຸຂອງຕ ັ້ນຕ ບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 1 ປີ 
– ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຕ ັ້ນຕ ຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູການໃບໄມ ັ້ປ ່ ງ 
– ຕດິຕາໃນຊ່ວງອາກາດແຫ ັ້ງ, ຝ ນບ ່ ຕ ກ 
– ອຸປະກອນທີ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມ:ີ ມດີຄດັເຕ,ີ ຜ ັ້າແຫ ັ້ງ, ເທບັຄຽນ... 
– ໃຊ ັ້ມດີປາດຕ ັ້ນຕ  2 ຮອບ, ຕາມລວງຍາວ 4 - 5 cm, ຫ່າງກນັ 1 - 2 cm, ສູງຈາກໜັ້າ

ດນິປະມານ 2 - 4 cm 
– ເປດີເປອືກບ່ອນທີ່ ປາດອອກ, ຈາກນັ ັ້ນໄປເປດີເອ າເປອືກຕາພນັດທີີ່ ກະກຽມໄວ ັ້ ໃຫ ັ້ເໝາະ

ສ ມກບັປາກບາດຕ ັ້ນຕ , ແລ ັ້ວຈ ່ ງນ າຕາພນັດມີາຕດິໃສ່ດ ັ້ວຍຄວາມລະມດັລະວງັ ແລ ັ້ວຄຽນເທບໃຫ ັ້ແໜັ້ນ 
– ການຄຽນເທບແມ່ນຄຽນແຕ່ລຸ່ມຂ ັ້ນເທງິ, ຂອດສ ັ້ນໃຫ ັ້ແໜັ້ນ 
– ພາຍຫ ງັຕດິຕາໄດ ັ້ 15 ວນັ, ສງັເກດເບິ່ ງຕາໃດຍງັຂາວແມ່ນໄດ ັ້ຮບັຜ ນ, ຕາໃດເຫ ອືງແມ່ນບ ່

ໄດ ັ້ຮບັຜ ນ 
– ຫ ງັຈາກຕດິຕາໄດ ັ້ 45 ວນັ, ຈ  ່ ງເອ າເທບຄຽນອອກ, ຫ ງັຈາກແກະເທບຄຽນອອກໄດ ັ້ 15 

ວນັ ຈ ່ ງຖອນຕ ັ້ນຕ ມາຊ າໃສ່ຖ ງຢາງເພື່ ອກຽມໄປປູກ 
– ສ າລບັຕ ັ້ນຕ ທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັຜ ນໃຫ ັ້ສບືຕ ່ ບ າລຸງຮກັສາຕື່ ມອກີ 20 ວນັ, ເພື່ ອຈະຕດິຕາຮອບທ ີ

2, ຖັ້າຮອບ 2 ຍງັບ ່ ໄດ ັ້ຮບັຜ ນແມ່ນ ໃຫ ັ້ຖີ ັ້ມ 
– ໃຫ ັ້ຂຸດເອ າເຫງ  ັ້າເບ ັ້ຍຢາງ ແລະ ຕດັແຕ່ງຮາກເສຍກ່ອນ, ແລ ັ້ວນ າໄປແຊ່ນ ັ້າຢາບ າລຸງຮາກ

ປະສ ມກບັຢາກນັເຊື ັ້ອຣາປະມານ 1 ຊ ່ ວໂມງ 30 ນາທ ີ ຫ  ື 90 ນາທ,ີ ແລ ັ້ວຈ ່ ງນ າໄປໃສ່ຖ ງຢາງທມີຄີວາມ
ຊຸ່ມ 

– ຖັ້າປູກຕ ັ້ນຢາງບ ່ ໄດ ັ້ຜ່ານການປກັຊ າແມ່ນມເີປເີຊນັການຕາຍສູງ 
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ຮູບທ ີ8 ວທິກີານຕດິຕາຢາງພາລາ 
 
2.10 ການບ ວລະບດັຮກັສາຕ ັ້ນຢາງຊ າ 

– ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ນ ັ້າເຊ ັ້າ-ແລງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມຊຸ່ມ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ຕາປ ່ ງຍອດ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ 
– ຫ ງັຈາກຕາພ ັ້ນອອກໄດ ັ້ 2 - 3 ວນັ ໃຫ ັ້ໃສ່ຝຸ່ນ 18-16-06 ໃນອດັຕາ 5 g/ຖ ງ, ຫ  ື ຝຸ່ນ 

15-15- 15 ໃນອດັຕາດຽວກນັ 
– ຖັ້າມກີ ິ່ ງ ຫ  ືແໜງທ າມະຊາດເກດີຈາກຕ ັ້ນຕ ໃຫ ັ້ຕດັຖິ ັ້ມ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ຕາພນັດຂີະຫຍາຍຕ ວ 
– ຕ ັ້ອງໝັ່ ນກ າຈດັວດັຊະພດືທີ່ ເກດີຕາມເບ ັ້າຖິ ັ້ມ 
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ຮູບທ ີ9 ການບ ວລະບດັຮກັສາຕ ັ້ນຢາງພາລາຊ າ 
 
2.11 ການກຽມພື ັ້ນທີ່ ປູກ 

ກຽມພື ັ້ນທີ່ ໂດຍການໄຖໃຫ ັ້ລະອຽດ, ຈາກນັ ັ້ນຈ ່ ງວາງໄລຍະປູກຄ:ື 
- ຖັ້າເປນັດນິໃໝ່ ໃຫ ັ້ປູກຂະໜາດ 2.5 x 8 m ຫ  ື3 x 8 m 
- ຖັ້າເປນັດນິເກ ່ າ ໃຫ ັ້ປູກຂະໜາດ 2.5 x 7 m ຫ  ື3 x 6 m 
- ຂະໜາດຂອງຂຸມ 50 x 50 x 50 cm, ກ ັ້ນຂຸມຕ ັ້ອງຮອງດ ັ້ວຍຢາຟ ລດິານ 50 g/ຂຸມ, 

ໃສ່ ຝຸ່ນເສມີສູດ 00-03-00, 50 g/ຂຸມ 

  
ຮູບທ ີ10       ການກະກຽມພື ັ້ນທີ່  
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2.12 ວທິກີານປູກ 
– ຕ ັ້ອງເລອືກຕ ັ້ນຢາງທີ່ ມຄີວາມແຂງແຮງດ,ີ ປາສະຈາກເຊື ັ້ອຣາ ນ າ ໄປປູກໂດຍບ ່ ໃຫ ັ້ຖ ມຕາ

ພນັດ ີ
– ໃຫ ັ້ຮອຍຕ ່ ລະຫວ່າງຮາກກບັຕາຢູ່ພຽງກບັປາກຂຸມ 
– ໃຊ ັ້ມດີປາດຖ ງຢາງ ຫ  ື ບບີເຂ ັ້າເລກັນ ັ້ອຍ ແລ ັ້ວຖອດຖ ງຢາງອອກແລ ັ້ວເອ າລ ງຂຸມ ໂດຍບ ່

ໃຫ ັ້ດນິ ແຕກ ຈາກນັ ັ້ນຖ ມໃຫ ັ້ດນິສວດຂ ັ້ນເລກັນ ັ້ອຍ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ນ ັ້າຂງັພ ັ້ອມທງັຢຽບດນິໃຫ ັ້ແໜັ້ນ 
– ຖັ້າຕ ັ້ນຢາງຫາກຕາຍ ໃຫ ັ້ປູກຄນືກ່ອນຈະໝ ດຝ ນ 2 ເດອືນ 
– ກ່ອນຈະເຂ ັ້າລະດູແລ ັ້ງ ຄວນສ ັ້າງແລວກນັໄຟ ໂດຍການໃຊ ັ້ລ ດໄຖໆອ ັ້ອມສວນ ເພື່ ອປັ້ອງ

ກນັການ ແຜ່ລາມຂອງໄຟ 
– ໃນລະດູແລ ັ້ງຕ ັ້ອງຫາຫຍ ັ້າແຫ ັ້ງ ຫ  ືເຟອືງແຫ ັ້ງ ມາປ ກຄຸມຕ ັ້ນຢາງໄວ ັ້ ເພື່ ອຮກັຄວາມຊຸ່ມໃນ

ດນິ 

 
 
ຮູບທ ີ11       ວທິກີານປູກຕ ັ້ນຢາງພາລາ
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ບ ດທ ີ3 
ການປູກຢາສູບ 

ຈດຸປະສ ງ 
ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກ ສາສາມາດ: 
1. ອທິບິາຍປະຫວດັຄວາມເປນັມາ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງຢາສູບໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເໝາະສ ມແກ່ການປູກຢາສູບໄດ ັ້ 
3. ຈ າແນກຊະນດິພນັຢາສູບໄດ ັ້ 
4. ອະທບິາຍການປູກຢາສູບໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
3.1 ປະຫວດັ ແລະ ຖິ່ ນກ າເນດີ 
 ຢາສູບເປນັພດືລ ັ້ມລຸກ ມຖີິ່ ນກ າເນດີຢູ່ທະວບີອາເມລກິາໃຕ ັ້ ປະມານ 3,000 ປ,ີ ເຊິ່ ງເປນັພດືທີ່ ຢູ່
ໃນຕະກຸນທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່  ໃນອານາຈກັພດື (Plant kingdom), ພດືໃນຕະກຸນນີ ັ້ສ່ວນຫ າຍຈະເກດິຂ ັ້ນຢູ່
ໃນເຂດຮ ັ້ອນເຊັ່ ນ: ໝາກເຂອື, ໝາກເຜດັ... 
 ສ າລບັຢູ່ລາວເຮ າແມ່ນປູກມາແຕ່ດ ນນານແລ ັ້ວ, ແຕ່ປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ ບ ່ ເປນັສນິຄ ັ້າ. ຕ ກ
ມາຮອດ ສດັຕະວດັ XX ຄ ນຝຣັ່ ງໄດ ັ້ນ າຢາສູບພນັ Virginia ເຂ ັ້າມາປູກໃນລາວ ແລະ ເຫນັວ່າໄດ ັ້ຮບັຜ ນດ,ີ 
ຮອດປ ີ1957 ຈ ່ ງໄດ ັ້ສ ັ້າງໂຮງງານຢາສູບຂ ັ້ນໃນລາວ 

– ຊື່ ວທິະຍາສາດ: Nicotiana tabaccum. 
– ຕະກຸນ (Genus): Nicotiaa 
– ຊະນດິ (Species): Tabaccum 
– ຄອບຄ ວ (Family): Solanaceae 
– ຊື່ ສາມນັ : Tobacco  

 
3.2 ຄວາມສ າຄນັທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ 
 ເປນັພດືຊະນດິໜ ່ ງທີ່ ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮ າ ເຊິ່ ງກ ຄຊືາວກະສກິອນໄດ ັ້ຫ າຍພ ສ ມ 
ຄວນ, ປະຈບຸນັຊາວກະສກິອນໄດ ັ້ປູກຢາສູບປັ້ອນໂຮງງານນບັມື ັ້ນບັຫ າຍຂ ັ້ນ, ເຮດັໃຫ ັ້ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງ 
ຊາວກະສກິອນດຂີ ັ້ນ. ນອກຈາກຂາຍເຂ ັ້າໂຮງງານແລ ັ້ວຍງັເຮດັເປນັຢາເສັ ັ້ນໄວ ັ້ໃຊ ັ້ໃນຄ ວເຮອືນເອງອກີດ ັ້ວຍ 

 
3.3 ລກັສະນະພ ກສາດ 

3.3.1 ຮາກ 
ເປນັລະບ ບຮາກແກ ັ້ວ ທີ່ ແຂງແຮງສາມາດຢັ່ ງລ ງເລກິໄດ ັ້, ຫ ງັຈາກປູກໄດ ັ້ 10 - 15 ວນັ

ຈະເກດີຮາກຝອຍ ແລະ ຮາກຂ ນຂ ັ້ນເປນັຈ ານວນຫ າຍ 
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3.3.2 ລ າຕ ັ້ນ 
ເປນັລ າຕ ັ້ນຕັ ັ້ງຊື່ , ເປນັປະເພດໄມ ັ້ເນື ັ້ອອ່ອນ ມຄີວາມສູງປະມານ 3 - 6 ຟຸດ ຫ  ື90 - 

180 cm, ເສັ ັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.5 - 1 ນີ ັ້ວ ຫ  ື 1.25 - 2.5 cm ແລະ ລ າຕ ັ້ນຈະມຂີ ນປ ກຄຸມ ມີ
ລກັສະນະໜຽວໆ 

3.3.3 ໃບ 
ໃບຢາສູບແມ່ນມຂີະໜາດບ ່ ແນ່ນອນ ຂ ັ້ນກບັຊະນດິພນັ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມ, 

ເນື ັ້ອທີ່ ຂອງໃບສະເລ່ຍປະມານ 60 - 200 cm2/ໃບ, ຈ ານວນໃບສະເລ່ຍ 16 - 20 ໃບ/ຕ ັ້ນ, ລວງຍາວ
ຂອງໃບຈະເທ ່ າກບັ 2 ເທື່ ອຂອງລວງກວ ັ້າງ, ເມື່ ອເວລາຍງັນ ັ້ອຍໃບຈະມສີຂີຽວອ່ອນ, ເມື່ ອໃບແກ່ຈະເປນັສ ີ
ຂຽວແກມເຫ ອືງ 

3.3.4 ຊ ່ ດອກ 
ມລີກັສະນະເປນັຮວງ (Panicle) ເກດີຂ ັ້ນທີ່ ຍອດຂອງລ າຕ ັ້ນ, ຈະມ ີ 150 ດອກ/ຊ ່

ຄວາມຍາວຂອງດອກປະມານ 1.5 - 5 cm, ສຂີອງດອກຈະມຫີ າຍສຄີ:ື ສຊີ ມພູ, ສແີດງ, ສຂີາວ ແຕ່ສ່ວນ 
ຫ າຍຈະມສີຂີາວຫ າຍກວ່າໝູ່ ມ ີ5 ກບີ/ດອກ 

3.3.5 ເມດັ ຫ  ືແກ່ນ 
ແກ່ນມຂີະໜາດນ ັ້ອຍຫ າຍ, ເປນັສນີ ັ້າຕານເຂັ ັ້ມ, ຮູບຮ່າງຄໄືຂ່, ຂະໜາດຂອງເມດັຈະ

ແຕກຕ່າງກນັ 10,000 - 15,000 m/g, 2,000 - 8,000 m/ດອກ 
 
3.4 ລກັສະນະຊວີະສາດ 

3.4.1 ອຸນຫະພູມ 
ອຸນຫະພູມທີ່ ເໝາະສ ມໂດຍສະເລ່ຍ 18-27°C, ເວລາມນັຍງັນ ັ້ອຍ ຖັ້າອຸນຫະ ພູມຕ ່ າ

ມນັຈະເລນີເຕບີໂຕຊ ັ້າ, ຖ ັ້າອຸນຫະພູມສູງເກນີໄປການສະສ ມທາດອາຫານ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໃບບ ່
ໄດ ັ້ດ ີ

3.4.2 ນ ັ້າຝ ນ 
ຢາສູບຕ ັ້ອງການນ ັ້າຫ າຍໃນຊ່ວງການຂະຫຍາຍຕ ວທາງໃບ ແລະ ລ າຕ ັ້ນ ຫາຊ່ວງໃກ ັ້

ຈະອອກດອກ, ໄລຍະປູກທ າອດິ ແລະ ໄລຍະທ ັ້າຍໃບເລີ່ ມແກ່ມນັຈະຕ ັ້ອງການນ ັ້າໜ ັ້ອຍ, ປະລມິານນ ັ້າຝ ນ 
500-1,000 mm/ປ ີ

3.4.3 ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນຂອງອາກາດ 
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນຂອງອາກາດ ກ ເປນັປດັໃຈໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ຕ ່ ທຸກໄລຍະຂອງການຈະ ເລນີ

ເຕບີ ໂຕ, ຖັ້າຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນຂອງອາກາດໃນດນິສູງເກນີໄປ ຫ  ື ຕ ່ າເກນີໄປ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ໃບຢາບ ່ ໄດ ັ້ມາດຖານມນັ
ຈະນ ັ້ອຍ ແລະ ແຫ ັ້ງ 

3.4.4 ແສງ 
ກ ເປນັປດັໃຈໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ເພາະຢາສູບໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິທາງໃບ, ສະນັ ັ້ນ ມນັຈ ່ ງຕ ັ້ອງການ

ແສງຢ່າງພຽງພ ເພື່ ອການຈະເລນີເຕບີໂຕ, ຕ ່ ການອອກດອກ ແລະ ໃຫ ັ້ເມດັ 
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3.4.5 ດນິ 
ຢາສູບຈະເລນີເຕບີໂຕໄດ ັ້ດ ີແຕ່ເສັ ັ້ນຂະໜານທີ່  60° ເໜອືຫາ 40° ໃຕ ັ້ ແລະ ບ ລເິວນ 

ທີ່ ປູກຫ າຍແມ່ນເໜອືເສັ ັ້ນສູນສູດຂ ັ້ນໄປ, ດນິທີ່ ເໝາະສ ມໃນການປູກ ແມ່ນດນິໜຽວປ ນຊາຍ ແລະ ມີ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ ພ ສ ມຄວນ pH= 5.5-6.5 ຖ ັ້າດນິເປນັກ ດ ຫ  ື ດ່າງຫ າຍ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງຢາຫ ຸດລ ງ 
 
3.5 ແນວພນັ 

ແຕ່ກ່ອນນຍິ ມປູກແຕ່ແນວພນັພື ັ້ນເມອືງ, ຕ ກມາປະຈບຸນັນີ ັ້ ຊາວກະສກິອນນຍິ ມກນັປູກແນວ
ພນັ ປບັປຸງ ທີ່ ເຮ າເອີ ັ້ນກນັວ່າ: ພນັ Virginia. ຢາ Virginia ມຫີ າຍໆພນັ, ແຕ່ນຍິ  ມກນັປູກແມ່ນພນັ KM 
10, K326, PV03 ແລະ PV09. ທີ່ ໂຮງງານຢາສູບສ ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປູກ ແລະ ເກບັຊື ັ້ 
 
3.6 ການຄດັເລອືກພນັ 

ກ່ອນທີ່ ເຮ າຈະເອ າແນວພນັໄປປູກ, ເຮ າຕ ັ້ອງຮູ ັ້ປະຫວດັ ແລະ ຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງແນວພນັກ່ອນ, 
ວ່າມນັຈະເລນີເຕບີໂຕໄດ ັ້ດໃີນສະພາບແວດລ ັ້ອມແນວໃດ?, ແລະ ມຄີວາມທ ນທານຫຍງັແດ່? 

– ເລອືກເອ າແນວພນັທີ່ ຈະເລນີເຕບີໂຕດ ີໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ຈະປູກ 
– ເລອືກເອ າແນວພນັທີ່ ໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິສູງ, ເປນັທີ່ ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດກ ຄໂືຮງງານ 
– ເປນັແນວພນັທີ່ ມຄີວາມທ ນທານຕ ່ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 

 
3.7 ເປເິຊນັນໂີກຕນິທີ່ ບນັຈຢູຸ່ໃນແຕ່ລະສິ ັ້ນສ່ວນຂອງຢາສູບ 

– ຮາກ   0.70%     
– ຢູ່ລ າຕ ັ້ນທີ່ ເປນັໄມ ັ້  0.46% 
– ເຫງ  ັ້າ   0.90%     
– ໃຈກາງລ າຕ ັ້ນ  0.35% 
– ເປອືກ   0.79%     
– ຢູ່ໃບກ ກ   1.90% 
– ໃບກາງ   2.20%    
– ຍອດ   2.50% 

 
3.8 ຂັ ັ້ນຕອນໃນການກ ັ້າແກ່ນຢາສູບ 

3.8.1 ກ ານ ດເວລາ 
  ການກ ັ້າແກ່ນຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ລະດູການເກບັກູ ັ້ໃບຢາຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູແລ ັ້ງ. 

– ກ ັ້າແກ່ນໄດ ັ້ 45 ວນັ ຈ ່ ງສາມາດປູກໄດ ັ້ 
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– ກ ັ້າແກ່ນໄດ ັ້ 25 ວນັ ຈ ່ ງນ າມາໃສ່ເບ ັ້າທີ່ ກະກຽມໄວ ັ້ ແລະ ອກີ 20 ວນັ ຈ ່ ງນ າ ໄປ
ປູກໄດ ັ້ 

3.8.2 ເລອືກບ່ອນກ ັ້າເບ ັ້ຍ 
– ຕ ັ້ອງເປນັບ່ອນບ ່ ມນີ ັ້າຖ ັ້ວມຂງັ, ເປນັດນິໜຽວປ ນຊາຍ ແລະ ມຄີວາມອຸດ ມສ ມ 

ບູນດ ີ
– ຕ ັ້ອງໃກ ັ້ກບັແຫ ່ ງນ ັ້າ ເພື່ ອສະດວກໃນການໃຫ ັ້ນ ັ້າ 
– ເປນັພື ັ້ນທີ່ ກາງແຈ ັ້ງບ ່ ມສີິ່ ງກ ັ້າບງັ 

3.8.3 ການກຽມດນິເຮດັໜານກ ັ້າເບ ັ້ຍ 
ໄຖດນິໃຫ ັ້ເລກິ 15 - 20 cm, ແລ ັ້ວຕາກແດດໄວ ັ້ 5 - 7 ວນັ, ຈາກນັ ັ້ນຈ ່ ງໄຖອກີຄັ ັ້ງ

ໜ ່ ງ ແລ ັ້ວຄາດໃຫ ັ້ລະອຽດ ຈາກນັ ັ້ນຈ ່ ງສ ັ້າງໜານຕາມທີ່ ຕ ັ້ອງການ. 
3.8.4 ຂະໜາດຂອງໜານກ ັ້າ 

ເພິ່ ນນຍິ  ມເຮດັທ ່ ວໄປ 1 x 10 m, ແລະ ມຮ່ີອງລະຫວ່າງໜານ 0.7 - 1 m 
3.8.5 ວທິຫີວ່ານ 

ມ ີ3 ວທິຄີ:ື 
– ໃຊ ັ້ແກ່ນຢາສູບປະສ ມຂີ ັ້ເທ ່ າທີ່ ຮ່ອນລະອຽດ ແລະ ປະສ ມກບັຢາເຊວນິ 85%, 

ຕາມອດັຕາສ່ວນດັ່ ງນີ ັ້: ແກ່ນຢາສູບ 1 – 2 g + ຂີ ັ້ເທ ່ າ 500 g + ຢາເຊວນິ 20 g/ໜານ, ຫວ່ານເລຍີ 
– ເຮດັຄກືບັວທິທີ ີ 1 ແຕ່ບ ່ ໃຊ ັ້ມຫືວ່ານ ນ າເອ າແກ່ນທີ່ ປະສ ມແລ ັ້ວ ໃສ່ໃນກະປ໋ອງ

ທີ່ ເຈາະກ ັ້ນ ຈາກນັ ັ້ນຈະສັ່ ນ ໃຫ ັ້ທ ່ ວໜານ 
– ເຮດັຄກືບັວທິທີ ີ 1 ແຕ່ຈະນ າເອ າແກ່ນທີ່ ປະສ ມລ ງໃສ່ບ ວທີ່ ມນີ ັ້າ ແລ ັ້ວນ າໄປຫ ດ

ລ ງໃນໜານໃຫ ັ້ພ ດ ີ
– ກ່ອນຈະປູກໃຫ ັ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 6-10-8, 1-2 kg/ໜານ, ຫ ງັຫວ່ານສ າເລດັໃຫ ັ້ໃຊ ັ້

ຊາຍ ແລະ ແກບປ ກໜັ້າໜານ, ເພື່ ອຮກັສາຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ບ ່ ໃຫ ັ້ແກ່ນໄຫ ໜເີວລາຫ ດນ ັ້າ ພ ັ້ອມທງັໃຊ ັ້ຜ ັ້າ
ກນັແສງມຸງໄວ ັ້ 

3.8.6 ລະດູການກ ັ້າແກ່ນ 
ສະເພາະພາກກາງ ແມ່ນກ ັ້າໃນຊ່ວງຕ ັ້ນເດອືນ 9 ແລະ ປູກໃນຊ່ວງຕ ັ້ນເດອືນ 11 

3.8.7 ການບ ວລະບດັຮກັສາໜານກ ັ້າ 
– ຕ ັ້ອງມກີານຫວ່ານແກ່ນຄນື: ພາຍຫ ງັຫວ່ານຄັ ັ້ງທ າອດິໄດ ັ້ 4 - 7 ວນັ, ແກ່ນຢາ

ຈະເລີ່ ມແຕກເປນັສຂີາວໆ ຖັ້າເຫນັສຂີາວໆ ອອກຫ່າງໃຫ ັ້ຫວ່ານແກ່ນຄນືໃສ່. 
– ການເສຍຫຍ ັ້າ: ຕ ັ້ອງໝັ່ ນຫ ດນ ັ້າ ແລະ ເສຍຫຍ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 3 ຄັ ັ້ງ/ໄລຍະກ ັ້າເບ ັ້ຍ 
– ການຊດີຢາປັ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້: ໃຊ ັ້ຢາຊເີນດໃນອດັຕາ 20 cc/ນ ັ້າ 

20 ລດິ, ເພື່ ອປັ້ອງກນັພະຍາດເຫງ  ັ້າເໜ ່ າ ແລະ ພະຍາດຕາກ ບ ໃຊ ັ້ຢາອາໂຊຕ ມີ ຫ  ືຢາໄດມໂີຊເອດ 20 cc/
ນ ັ້າ 20 ລດິ 

– ການຍ ັ້າຍເບ ັ້ຍຢາຈາກໜານກ ັ້າໄປຊ າ: ເມື່ ອຫວ່ານແກ່ນໄດ ັ້ 20 - 25 ວນັ, ໃຫ ັ້
ຍ ັ້າຍໄປຊ າໃສ່ເບ ັ້າເພື່ ອລ ຖ ັ້າປູກ 
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– ດນິທີ່ ຈະນ າມາຮ່າຍເບ ັ້າ ຕ ັ້ອງແມ່ນດນິດ າປະສ ມກບັຊາຍລະອຽດຕາມອດັຕາ
ສ່ວນ 10/5 (ດນິ 10, ຊາຍ 5), ບ ວລະບດັໄວ ັ້ອກີ 20-25 ວນັ ຈ ່ ງນ າ ໄປປູກ 
 
3.9 ເຕກັນກິການປູກ 

3.9.1 ເລອືກສະຖານທີ່  
– ຕ ັ້ອງເປນັດນິໜຽວປ ນຊາຍ pH= 5.5 - 6.5 
– ເປນັພື ັ້ນທີ່ ໄກ ັ້ແຫ ່ ງນ ັ້າ ເພື່ ອສະດວກໃນການໃຫ ັ້ນ ັ້າ ແລະ ລະບາຍນ ັ້າ ໄດ ັ້ດ ີ

3.9.2 ການກຽມດນິປູກ 
ໄຖດນິຕາກແດດໄວ ັ້ປະມານ 2 ອາທດິ, ໄຖອກີຄັ ັ້ງທ ີ2 ແລ ັ້ວຄາດໃຫ ັ້ລະອຽດ, ຈາກ

ນັ ັ້ນ ຍ ກຄນັຄູສູງປະມານ 20 cm, ກວ ັ້າງ 60 cm, ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວແມ່ນ 120 cm 
3.9.3 ວທິກີານປູກ 

– ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກແມ່ນ 60x120cm, ໄຣ່ໜ ່ ງສາມາດປູກໄດ ັ້ 3,000 ຕ ັ້ນ 
– ປູກໃສ່ເທງິຄນັຄູ, ຝງັເລກິ 10 - 15 cm 
– ກ່ອນປູກຕ ັ້ອງຫ ດນ ັ້າໃຫ ັ້ປຽກແລ ັ້ວຈ ່ ງປູກ, ຫ ງັຈາກປູກແລ ັ້ວຈ ່ ງຫ ດນ ັ້າຕື່ ມ 

 
3.10 ການບ ວລະບດັຮກັສາ 

1. ການປູກສ ັ້ອມ: ຫ ງັປູກໄດ ັ້ 7 ວນັ, ເມື່ ອເຫນັມຕີ ັ້ນຕາຍກ ໃຫ ັ້ປູກຄນື 
2. ການໃສ່ຝຸ່ນ: ນຍິ  ມໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 06-18-24, 21-00-00, 00-00-50, ຈະໃສ່ 2 ຄັ ັ້ງຄ:ື 

– ຄັ ັ້ງທ ີ1: ຫ ງັປູກໄດ ັ້ 5-7 ວນັ, ໃສ່ສູດ 06-18-24, 50 kg/ໄຣ່ = 16,5 g/ຕ ັ້ນ 
– ຄັ ັ້ງທ ີ2: ຫ ງັປູກໄດ ັ້ 21-30 ວນັ, ໃສ່ສູດ 21-00-00 30 kg/ໄຣ່ = 10 g/ຕ ັ້ນ, 

ແລະ 00-00-50 18 kg/ໄຣ່ = 6 g/ຕ ັ້ນ, ທງັສອງສູດນີ ັ້ໃຫ ັ້ປະສ ມໃສ່ພ ັ້ອມກນັ 
3. ວທິໃີສ່ຝຸ່ນ: ໃຫ ັ້ໃສ່ຫ່າງຈາກຕ ັ້ນປະມານ 5-10 cm, ແລ ັ້ວປ ກດ ັ້ວຍຂີ ັ້ດນິ 
4. ການເສຍຫຍ ັ້າ: ຕະຫ ອດອາຍຸການຂອງຢາສູບຢ່າງໜ ັ້ອຍຕ ັ້ອງເສຍຫຍ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ຄັ ັ້ງຄ:ື 

– ຄັ ັ້ງທ ີ1: ເສຍຕອນອາຍຸໄດ ັ້ 2 ອາທດິ 
– ຄັ ັ້ງທ ີ2: ຫ ງັຈາກປູກໄດ ັ້ 8 ອາທດິ 

5. ການຕອນຍອດ ຫ  ືແໜງ: ຖັ້າຕອນຍອດໄດ ັ້ດ ີຈະເຮດັໃຫ ັ້ໃບຢາມຄຸີນນະພາບສູງ, ໃບໜາ 
ໃບ ໃຫຍ່ ແລະ ມນີ ັ້າໜກັຫ າຍ, ການຕອນຍອດ ແມ່ນຕອນເວລາມນັເລີ່ ມອອກດອກ, ການລແິໜງ ແມ່ນຈະ
ລໄິປຕະຫ ອດຈ ນເກບັກູ ັ້ໃບຢາແລ ັ້ວ 
 
3.11 ການເກບັກ່ຽວ 

ການເກບັໃບຢາຈະເກບັ 3-4 ຄັ ັ້ງ, ແຕ່ລະຄັ ັ້ງຫ່າງກນັປະມານ 10-15 ວນັ (ເພາະຈະໄດ ັ້ເອ າໃບຢາ
ມາສຽບ ລ ັ້ວອ ບ 7-8 ວນັ) 

ຂ ັ້ຄວນເອ າໃຈໃສ່ໃນການເກບັໃບຢາ 
– ອາຍຸຂອງໃບຢາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ 60-70 ວນັ ຂ ັ້ນໄປ 
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– ການເກບັແມ່ນເກບັເອ າໃບເຫ ອືງ ແລະ ແກ່ທີ່ ສຸດປະມານ 4-5 ໃບ/ຕ ັ້ນ 
– ບ ່ ຄວນເອ າໃບທເີຫ ອືງກວນໄປ 
– ດທີີ່ ສຸດໃຫ ັ້ເກບັຕອນເຊ ັ້າ, ຕອນແລງສຽບເຂ ັ້າເຕ າ, ທີ່ ສ າຄນັບ ່ ໃຫ ັ້ໃບຢາຄ ັ້າງຄນື 
– ການຂ ນຍ ັ້າຍໃບຢາມາສຽບເຮ າຕ ັ້ອງລະມດັລະວງັບ ່ ໃຫ ັ້ບວມຊ ັ້າຫ າຍ 
– ການເກບັແຕ່ລະຄັ ັ້ງຕ ັ້ອງນ າມາສຽບໃຫ ັ້ໄວແລ ັ້ວເອ າເຂ ັ້າເຕ າອ ບໃນມື ັ້ດຽວກນັ 

 
3.12 ຜ ນຜະລດິຂອງໃບຢາ 

ໂດຍທ ່ ວໄປບນັດາແນວພນັ ທີ່  ໄດ ັ້ກ່າວມານັ ັ້ນຈະໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິຢາແຫ ັ້ງໂດຍສະເລ່ຍ 1.5-2T/ ha  
ອດັຕາສ່ວນລະຫວ່າງ ໃບຢາດບິກບັໃບຢາແຫ ັ້ງ 7-10 kg/ kg ແຫ ັ້ງ 
 
3.13 ຂັ ັ້ນຕອນການບ ່ ມ 

ຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ ເພາະວ່າ: ຂະບວນການທາງດ ັ້ານສະລລິະວທິະຍາ ໃບຢາຈະ
ປ່ຽນແປງ ນບັແຕ່ເລີ່ ມຕ ັ້ນຂອງການບ ່ ມ ແລະ ຢຸດເມື່ ອເວລາໃບຢາແຫ ັ້ງລ ງ ໂຄ ໂລຟນີຈະຖກືທ າລາຍ, ສ່ວນ 
ປະກອບຂອງໃບຈະຖກືປ່ຽນແປງ 

ການບ ່ ມມຫີ າຍວທິ ີແຕ່ນຍິ  ມໃຊ ັ້ແມ່ນບ ່ ມດ ັ້ວຍຄວາມຮ ັ້ອນ ເຮດັໃຫ ັ້ໃບຢາແຫ ັ້ງໄວ ແລະ ມຄຸີນນະ 
ພາບສູງ 

ວທິບີ ່ ມດ ັ້ວຍຄວາມຮ ັ້ອນ 
ນຍິ ມກນັເຮດັຫ າຍ ແລະ ໃບຢາກ ແຫ ັ້ງໄວ, ໃນໂຮງບ ່ ມຢາຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດິຕັ ັ້ງທ ່ ອາຍຮ ັ້ອນ ແລະ ມີ

ເຕ າເຜ າ (ບ່ອນດງັໄຟ) ເຮ າຈະອາ ໃສຄວາມຮ ັ້ອນຈາກທ ່ ແຜ່ກະຈາຍ ໄປຕາມໂຮງບ ່ ມ ແລະ ຕ ັ້ອງມ ີການຄວມ
ຄຸມອຸ່ນຫະພູມແຫ ັ້ງ ແລະ ປຽກ, ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ຕ ັ້ອງໝັ່ ນກວດເບິ່ ງອຸ່ນຫະພູມເລື ັ້ອຍໆ 
(2- 4 ຄັ ັ້ງ/ຊ ່ ວໂມງ) 
 
3.14 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ຂອງຢາສູບ 

1. ພະຍາດເຫງ  ັ້າເໜ ່ າ (Dam ping off) 
– ເຊື ັ້ອສາເຫດ: ເກດີຈາກພະຍາດ Bacteria ຈ າພວກ Pythium ssp, 

Rhizocton-ia, Solanaceae. 
– ອາການ: ເຂ ັ້າທ າລາຍບ ລເິວນອ ັ້ອມກ ກ, ເຮດັໃຫ ັ້ມອີາການເຫງ  ັ້າເໜ ່ າ ຈາກນັ ັ້ນກ 

ຫ່ຽວຕາຍ 
2. ພະຍາດໃບດ່າງ 

– ເຊື ັ້ອສາເຫດ: ເກດີຈາກພະຍາດໄວຣດັ (Virus) 
– ອາການ: ເຮດັໃຫ ັ້ໃບຢາສູບເປນັຮອຍດ່າງຍາວມສີຂີຽວປ ນເຫ ອືງ 

 
 



20 

ບ ດທ ີ4 
ການປູກກາເຟ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ຈ າແນກລກັສະນະປະຈ າພນັຂອງກາເຟທີ່ ປູກໃນປະເທດລາວໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍວທິກີານຂະຫຍາຍພນັ ທີ່ ປູກໃນປະເທດລາວ ໄດ ັ້ 
3. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເໝາະສ ມໃນການປູກກາເຟ ໄດ ັ້ 
4. ເລອືກສະຖານທີ່ ປູກກາເຟ ໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
4.1 ປະຫວດັ ແລະ ຖິ່ ນກ າເນດີ 

ກາເຟມຖີິ່ ນກ າເນດີຢູ່ໃນປະເທດ ເອທໂີອເປຍ ທະວບີອາຟຣກິກາ, ໃນສດັຕະວດັທ ີXV ມຜູີ ັ້ນ າ
ເອ າກາເຟໄປປູກໃນແຄວ ັ້ນ ອາລາເບຍ ຕ ່ ມາແຄວ ັ້ນນີ ັ້ໄດ ັ້ກາຍເປນັຕະຫ າດກາເຟທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເປນັຕະຫ າດ
ກາເຟແຫ່ງທ າອດິຂອງໂລກ ແລະ ໄດ ັ້ຂາຍເປນັເວລາຫ າຍກວ່າ 200 ປ ີແລະ ເຂ າເຈ  ັ້າຫວງຫ ັ້າມທີ່ ສຸດບ ່ ໃຫ ັ້
ນ າກາເຟອອກນອກປະເທດ ແຕ່ກ ຍງັມຄີ ນລກັລອບເອ າເມດັພນັກາເຟອອກໄປປູກຢູ່ປະເທດອນິເດຍ ແລະ 
ຢູໂລບ. ໃນສດັຕະວດັທ ີXVII ຊາວໂຮນລງັໄດ ັ້ນ າເອ າກາເຟໄປປູກຢູ່ ອນິໂດເນເຊຍ, ທະວບີອາເມລກິາກາງ 
ແລະ ອາເມລກິາໃຕ ັ້. ດ ັ້ວຍເຫດນີ ັ້ ຈ  ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ກາເຟແພ່ຫ າຍໃນທ ່ ວໂລກ 
 ສ າລບັປະເທດລາວເຮ າສນັນຖິານວ່າ ຊາວຝຣັ່ ງເສດໄດ ັ້ນ າມາປູກປະມານປ ີ 1940 (ໃນສະໄໝ
ຝຣັ່ ງປ ກຄອງ) ໂດຍນ າມາປູກຢູ່ສະຖານຫີ ກັ 42 ເສັ ັ້ນທາງປາກເຊ ຫ  ືປາກຊ່ອງ 

– ຊື່ ວທິະຍາສາດ: Coffea Arabica. L 
– ຊື່ ສາມນັ: Coffee 
– ຕະກຸນ (Genus): Arabica 
– ຊະນດິ (Species): Coffea 

 
4.2 ຄວາມສ າຄນັ 
 ກາເຟເປນັພດືເສດຖະກດິຊະນດິໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ ສາມາດສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ປະເທດ 
ຊາດ ກ ຄປືະຊາຊ ນລາວເຮ າ, ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊ ນລາວມວີຽກເຮດັງານທ າ, ມອີາຊບີທຖີາວອນ ແລະ ສາມາດ
ປູກກາເຟໃຫ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ກບັຄອບຄ ວໄດ ັ້ເປນັຢ່າງດ ີ
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4.3 ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເໝາະສ ມ 
4.3.1 ດນິ 

ຄວນເປນັດນິທີ່ ມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນສູງ, ເປນັດນິລ ັ້ວນ ແລະ ມສີແີດງ ເພາະເປນັດນິ
ທີ່ ມທີາດ ໂປຕດັຊຽມສູງ ເຊິ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຕ ່ ຄຸນນະພາບຂອງກາເຟ, ຕ ັ້ອງເປນັດນິທີ່ ລະບາຍນ ັ້າໄດ ັ້ດ ີແລະ 
ມ ີpH = 5-7.2, ລະດບັໜັ້ານ ັ້າທະເລ 1,000 m ລ ງມາ 

4.3.2 ອຸນຫະພູມ 
ໃນພື ັ້ນທີ່ ປູກກາເຟ ຄວນມອຸີນຫະພູມສະເລ່ຍປະມານ 20°C, ອຸນຫະພູມທເີໝາະ

ສ ມ ສ າລບັພນັ ອາຣາບກີາ ຢູ່ລະຫວ່າງ 15-20°c, ສ່ວນພນັ ໂຣບສັຕາ ປະມານ 25-31 °C 
4.3.3 ປະລມິານນ ັ້າຝ ນ 

ໃນພື ັ້ນທີ່ ປູກກາເຟ ຕ ັ້ອງມຄີວາມຊຸ່ມຊື່ ນຈາກອາກາດ ສູງຕະຫ ອດປ ີ ຍ ກເວັ ັ້ນໃນລະດູ
ພດື ອອກດອກ, ປະລມິານນ ັ້າຝ ນທກີາເຟຕ ັ້ອງການ ປະມານ 1,500-2,000 mm/ປ ີ

4.3.4 ແສງແດດ 
ກາເຟ ພນັໂຣບສັຕາ ຕ ັ້ອງການແສງແດດຫ າຍກວ່າ ພນັອາຣາບກີາ 

 
4.4 ພນັກາເຟ 

ກາເຟທີ່ ໃຊ ັ້ປູກເປນັການຄ ັ້າມ ີ2 ພນັຄ:ື 
4.4.1 ພນັອາຣາບກີາ 

 ເປນັພນັທີ່ ປູກຫ າຍທີ່ ສຸດໃນ ໂລກ ມກັອາກາດຂ ັ້ອນຂ ັ້າງເຢນັຫ າຍ ເປນັພນັເຄິ່ ງເມອືງ  
ໜາວ ຕ ັ້ອງການລະດູແລ ັ້ງຂ ັ້ອນຂ ັ້າງຍາວນານ, ມລີກັສະນະຕ ັ້ນນ ັ້ອຍ, ໃບຂຽວເປນັມນັຕະຫ ອດປ,ີ ໝາກສຸກ
ມສີນີ ັ້າຕານແດງ, ຕ ັ້ອງປູກໃນທສູີງ, ໄລຍະແຕ່ອອກດອກຈ ນເຖງິໝາກສຸກແມ່ນ 6-9 ເດອືນ, ເມດັມຄຸີນນະ 
ພາບດ,ີ ມກີ ິ່ ນຫອມ ແລະ ລ ດຊາດແຊບ. ມລີາຄາດກີວ່າພນັອື່ ນ 

4.4.2 ພນັໂຣບສັຕາ 
 ເປນັພນັທປີບັຕ ວໄດ ັ້ງ່າຍ ຊ ງຟຸ່ມໃຫຍ່ກວ່າພນັ ອາຣາບກີາ ຕ ັ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ, ມີ
ຝ ນ ສະໝ ່ າສະເໝ,ີ ໝາກສຸກມສີແີດງເຂັ ັ້ມ, ໄລຍະແຕ່ອອກດອກຈ ນເຖງິໝາກສຸກແມ່ນ 10-11 ເດອືນ, ພນັ
ນີ ັ້ ເປນັພນັທມີກີານຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ ແລະ ຕ ັ້ານທານຕ ່ ພະຍາດໄດ ັ້ດ ີ
 
4.5 ການກ ັ້າແກ່ນກາເຟ 

ນ າເມດັພນັກາເຟທີ່ ໄດ ັ້ຈາກຕ ັ້ນທີ່ ແຂງແຮງ, ຈະເລນີເຕບີໂຕດ,ີ ສຸກແກ່ເຕມັທີ່ ນ າມາບບີເອ າເປອືກ
ອອກແລ ັ້ວແຊ່ນ ັ້າໄວ ັ້ປະມານ 24 ຊ ່ ວໂມງ, ນ າມາເກບັໄວ ັ້ບ່ອນຮ ່ ມປະມານ 5-7 ວນັ ຈ ່ ງນ າມາກ ັ້າໃສ່ໜານ, 
ຈ ນຕ ັ້ນກ ັ້າງອກ ແລະ ມໃີບຈງິເກດີຂ ັ້ນ ເມື່ ອໄດ ັ້ອາຍຸປະມານ 6-8 ເດອືນ ຈ ່ ງຍ ັ້າຍຕ ັ້ນກ ັ້າມາຊ າໃສ່ເບ ັ້າທີ່ ກຽມ
ໄວ ັ້ 
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ຮູບທ ີ12  ໜານກ ັ້າແກ່ນກາເຟ 
 
4.6 ການກຽມພື ັ້ນທີ່ ປູກ 

4.6.1 ການຖາງປ່າໂດຍຈ ່ ງຕ ັ້ນໄມ ັ້ບງັຮ ່ ມ 
ຖາງແຕ່ຕ ັ້ນໄມ ັ້ນ ັ້ອຍອອກ ແລະ ຈ ່ ງແຕ່ຕ ັ້ນໄມ ັ້ໃຫຍ່ໄວ ັ້ ເພື່ ອບງັຮ ່ ມໃຫ ັ້ກາເຟ ເພາະ

ກາເຟເປນັພດືທບີ ່ ຕ ັ້ອງການແສງຫ າຍ, ແຕ່ວທິນີີ ັ້ກ ມຂີ ັ້ເສຍຄງ່ືາໄມ ັ້ມກັຈກີ ຫ  ືຫກັທບັຕ ັ້ນກາເຟເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມ ີ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

4.6.2 ການຖາງປ່າໃຫ ັ້ໂລ່ງແປນ 
ໃຊ ັ້ຄ ນຖາງ ຫ  ືໃຊ ັ້ລ ດໄຖຂະໜາດໃຫຍ່ ອະນາໄມພື ັ້ນທີ່ ໃຫ ັ້ກຽັ້ງ ຈາກນັ ັ້ນໃຫ ັ້ປູກຕ ັ້ນໄມ ັ້

ບງັຮ ່ ມ ພ ັ້ອມທງັປູກກາເຟໄປພ ັ້ອມ. ຕ ັ້ນໄມ ັ້ທີ່ ປູກບງັຮ ່ ມໄດ ັ້ແກ່: ກະຖນິນະລ ງ, ໄມ ັ້ແຄ, ໄມ ັ້ຂີ ັ້ເຫ ກັ, ຕ ັ້ນ
ກະເດ າຊ ັ້າງ ແລະ ຕ ັ້ນອື່ ນໆ 

4.6.3 ໄລຍະປູກ 
ສ າລບັພນັ ອາຣາບກີາ ຈະປູກໄລຍະ 3 x 3 m, ປູກໄດ ັ້ 177 ຕ ັ້ນ/ໄຣ່. ສ່ວນກາເຟ 

ໂຣບສັກາໃຊ ັ້ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກ 4 x 4 m, ປູກໄດ ັ້ 100 ຕ ັ້ນ/ໄຣ່ 
4.6.4 ການຂຸດຂຸມປູກ 

ແມ່ນຂ ັ້ນກບັຊະນດິຂອງດນິເຊັ່ ນ: ຖ ັ້າເປນັດນິທີ່ ມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ຜຸຜຸ່ຍດີ
ແມ່ນ ບ ່ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງຂຸດຂຸມກວ ັ້າງ ຫ  ືເລກິເກນີໄປ, ແຕ່ໂດຍທ ່ ວໄປແນະນ າໃຫ ັ້ຂຸດກວ ັ້າງ 75 cm, ເລກິ 60 
cm ພ ັ້ອມທງັແຍກດນິຊັ ັ້ນໜ ັ້າ ແລະ ດນິຊັ ັ້ນລຸ່ມໄວ ັ້ຄ ນລະບ່ອນ, ຈາກນັ ັ້ນເອ າດນິຊັ ັ້ນໜ ັ້າມາປະສ ມກບັຝຸ່ນ
ຫນີ ຟ ດສເຟດປະມານ 120 g/ຂຸມ ແລ ັ້ວເອ າລ ງພື ັ້ນຂຸມ, ສ່ວນດນິຊັ ັ້ນລຸ່ມແມ່ນໃຊ ັ້ປ ກເທງິຂຸມໃຫ ັ້ເຕມັພ ດ ີ
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4.7 ວທິກີານປູກ 
ຫ ງັຈາກຊ າຕ ັ້ນກາເຟໄດ ັ້ປະມານ 12-18 ເດອືນ, ຕ ັ້ນກາເຟພ ທີ່ ຈະຍ ັ້າຍໄປປູກໃນສວນໄດ ັ້, ເຊິ່ ງໄລ 

ຍະນີ ັ້ ຕ ັ້ນກ ັ້າມຄີວາມສູງປະມານ 60-70 cm, ຕ ັ້ນກາເຟທຄີດັເລອືກໄປປູກຕ ັ້ອງມໃີບຈງິບ ່ ໜ ັ້ອຍກວ່າ 7 ຄູ່ 
ຄວນປູກໃຫ ັ້ຢູ່ຊື່ ກາງຂຸມ, ຢ່າໃຫ ັ້ຮາກງ  , ຫ ດນ ັ້າທນັທຫີ ງັປູກ ອາດໃຊ ັ້ວດັຊະພດືຄຸມດນິເພື່ ອຮກັສາຄວາມ 
ຊຸ່ມ 
 
4.8 ການບ ວລະບດັຮກັສາ 

ການໃສ່ຝຸ່ນໃຫ ັ້ຕ ັ້ນກາເຟ ທີ່ ມອີາຍຸ 1-3 ປ,ີ ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 10-10-10 ຫ  ື 13-13-13 ຫ  ື 15-15-15, 
ໂດຍແບ່ງໃສ່ປລີະ 3 ຄັ ັ້ງ, ໂດຍໃສ່ໃນອດັຕາດັ່ ງນີ ັ້: 

– ປທີ ີ1: ໃສ່ 100-150 g/ຕ ັ້ນ 
– ປທີ ີ2: ໃສ່ 200-250 g/ຕ ັ້ນ 
– ປທີ ີ3: ໃສ່ 300-350 g/ຕ ັ້ນ 
ກາເຟທີ່ ມອີາຍຸ 4 ປຂີ ັ້ນໄປ ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 10-15-20 ຫ  ື12-12-21, ໃນອດັຕາ 1 kg/ຕ ັ້ນ, ໂດຍແບ່ງ

ໃສ່ປລີະ 3 ຄັ ັ້ງ. 
 
4.9 ການເກບັກ່ຽວ 

ຕ ັ້ອງສງັເກດເບິ່ ງໝາກທີ່ ສຸກມສີສີ ັ້ມ ຖັ້າມສີແີດງເຂັ ັ້ມຈະສຸກໂພດ, ການເກບັກ່ຽວ ຕ ັ້ອງທະຍອຍ 
ເກບັ 3-4 ຄັ ັ້ງ ແຕ່ລະຄັ ັ້ງຫ່າງກນັປະມານ 20 ວນັ, ຈາກນັ ັ້ນນ າເມດັກາເຟທີ່ ເກບັໄດ ັ້ມາຕາກແດດໃຫ ັ້ແຫ ັ້ງດ ີ
ເຊິ່ ງຈະໃຊ ັ້ເວລາປະມານ 15-20 ວນັ, ແລ ັ້ວນ າມາປອກເປອືກດ ັ້ວຍເຄື່ ອງຈກັ (Puliping machine) 
ທນັທ,ີ ນ າເອ າເມດັທີ່ ໄດ ັ້ມາແຊ່ນ ັ້າໄວ ັ້ 24 ຊ ່ ວໂມງ, ນ າມາລ ັ້າງນ ັ້າໃຫ ັ້ສະອາດ 1-2 ຄັ ັ້ງ ຈ  ນນ ັ້າເມອືກບ ່ ຕດິມ ື
ຈ  ່ ງນ າມາຕາກແດດໄວ ັ້ປະມານ 7 ວນັ 

 

 
ຮູບທ ີ13 ໝາກກາເຟ 
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4.10 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ຂອງກາເຟ 
4.10.1 ພະຍາດ 

1. ພະຍາດຣາຂີ ັ້ໝ ັ້ຽງ 
– ເຊື ັ້ອສາເຫດ: ເກດີຈາກເຊື ັ້ອຣາ Hemileia vastatrix B, Br 
– ລກັສະນະອາການ: ທ າອດິຈະເຫນັຈດຸສເີຫ ອືງນ ັ້ອຍໆ ຢູ່ບ ລເິວນດ ັ້ານລຸ່ມ

ຂອງ ໃບ, ຈາກນັ ັ້ນຈະແຜ່ລາມອອກຈ ນເປນັແພສສີ ັ້ມ, ເມື່ ອພະຍາດໂຕເຕມັທີ່ ຈະເຫນັເປນັເສັ ັ້ນໄຍສຂີາວຟູຢູ່
ເທງິ ແຜ່ນໃບ 

 

 
 
ຮູບທ ີ14 ພະຍາດຣາຂີ ັ້ໝ ັ້ຽງຂອງກາເຟ 
 

– ການປັ້ອງກນັກ າຈດັ: ຕດັແຕ່ງກິ່ ງທຸກປ ີ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແສງສ່ອງຜ່ານ, ໃຊ ັ້ສານ
ເຄມພີວກ ຄອບເປຣີອອກຊຄີ ໄຣ ຊດີພ ່ ນ 4-5 ຄັ ັ້ງ/ປ,ີ ຄວນຊດີຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູຝ ນ 

2. ພະຍາດໃບຈດຸ 
– ເຊື ັ້ອສາເຫດ: ເຊື ັ້ອຣາ Cercospra coffeicola Berck & Cooke 
– ລກັສະນະອາການ: ໃບຈະເປນັຈດຸກ ມໆ ສນີ ັ້າຕານ ຢູ່ເທງິໃບ, ໄລຍະຕ ່ ມາ

ບ ລເິວນຈດຸດັ່ ງກ່າວຈະເປນັສເີທ າຈ  ນເຖງິສຂີາວຢູ່ໃຈກາງແຜ, ຂອບແຜເປນັສນີ ັ້າຕານແດງໂດຍມວີ ງສເີຫ ອືງ 
ອ ັ້ອມຮອບ 

– ການປັ້ອງກນັກ າຈດັ: ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຝຸ່ນທີ່ ມທີາດ N ຢ່າງພຽງພ , ພ ັ້ອມທງັໃຊ ັ້
ສານເຄມກີ າຈດັເຊື ັ້ອຣາຊດີພ ່ ນ 3 ອາທດິ/ຄັ ັ້ງ, ຕດິຕ ່ ກນັປະມານ 3 ຄັ ັ້ງ. 

4.10.2 ແມງໄມ ັ້ 
1. ເພ ັ້ຍແປັ້ງ, ເພ ັ້ຍໄຟ ແລະ ເພ ັ້ຍອ່ອນ 

– ລກັສະນະອາການ: ແມງໄມ ັ້ຊະນດິນີ ັ້ເປນັພວກປາກດູດ, ມນັຈະດູດກນິ 
ນ ັ້າລ ັ້ຽງຈາກຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນເຮດັໃຫ ັ້ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນຢຸດການຈະເລນີເຕບີໂຕ, ໃບງກິງ   ເສຍຮູບຊ ງ 
ແລະ ເປນັຈດຸສແີດງ 
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– ການປັ້ອງກນັກ າຈດັ: ໃຊ ັ້ຢາມາລາໄທອອນໃນອດັຕາ 15 ຊຊີ/ີນ ັ້າ 20 ລດິ 
ຫ  ືອະໂຊດນິ 56 % ໃນອດັຕາ 15 cc/ນ ັ້າ 20 ລດິ, ຊດີພ ່ ນເມື່ ອພ ບເພ ັ້ຍລະບາດ ແລະ ຄວນຊດີຕດິຕ ່ ກນັ
ທຸກໆ 7 ວນັ ຈ ນກວ່າເພ ັ້ຍຈະໝ ດໄປ 

2. ດ ັ້ວງເຈາະລ າຕ ັ້ນ 
– ລກັສະນະອາການ: ມນັຈະເຈາະເຂ ັ້າໄປກນິເນື ັ້ອຂອງລ າຕ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ລ າຕ ັ້ນ

ຈກີ ຫກັໄດ ັ້ງ່າຍເຊິ່ ງເປນັເຫດເຮດັໃຫ ັ້ກາເຟມຄີວາມເສຍຫາຍ 
– ການປັ້ອງກນັກ າຈດັ: ທ າລາຍພດືອາ ໃສທຢູ່ີອ ັ້ອມຮອບຕ ັ້ນກາເຟ, ໝັ່ ນ

ກວດ ເບິ່ ງຕ ັ້ນກາເຟ ເມື່ ອເຫນັຮອຍໜອນເຈາະໃຫ ັ້ທ າລາຍທນັທ,ີ ຊດີພ ່ ນດ ັ້ວຍຢາດຣິດຣິນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4 ຄັ ັ້ງ/ປີ 
3. ມອດເຈາະໝາກກາເຟ 

– ລກັສະນະອາການ: ມນັຈະເຂ ັ້າເຈາະບ ລເິວນອ ັ້ອມຮອບຂວັ ັ້ນຂອງໝາກ
ກາເຟ ຕັ ັ້ງແຕ່ໝາກອ່ອນຈ ນໄປເຖງິໝາກສຸກແກ່, ພ ັ້ອມນັ ັ້ນມນັຍງັເຂ ັ້າໄປທ າລາຍກາເຟຢູ່ໃນເລ ັ້າສາງອກີດ ັ້ວຍ 

– ການປັ້ອງກນັກ າຈດັ: ຕດັແຕ່ງກິ່ ງເປນັປະຈ າ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແສງສ່ອງຜ່ານ, ຄວນ
ຕາກກາເຟໃຫ ັ້ແຫ ັ້ງດ ີ ແລະ ເກນັກາເຟໄວ ັ້ບ່ອນທີ່ ມອີາກາດຖ່າຍເທ, ໃຊ ັ້ສານເຄມຊີະນດິເຊວນິ-ເອຟ 3 ໃນ
ອດັຕາ 25 cc/ນ ັ້າ 20 ລດິຊດີພ ່ ນ 
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ບ ດທ ີ5 
ການປູກອ ັ້ອຍ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກປະຫວດັ ແລະ ຖິ່ ນກ າເນດີຂອງອ ັ້ອຍ 
2. ບອກສະພາບການປູກອ ັ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ ໂດຍລວມ 
3. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັ ລກັສະນະທາງຊວີະສາດຂອງອ ັ້ອຍ 
4. ອະທບິາຍເຕກັນກິໃນການປູກອ ັ້ອຍໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
5.1 ປະຫວດັ ແລະ ຖິ່ ນກ າເນດີຂອງອ ັ້ອຍ 

ອ ັ້ອຍເປນັພດືເສດຖະກດິຈດັຢູ່ໃນພດືຕະກຸນຫຍ ັ້າ (Gramineae) Genus  Saccharum, 
ມ ີ5 ຊະນດິຄ:ື 

– Saccharum officinarum 
– Saccharum Rubustum  
– Saccharum barbari  
– Saccharum sinense   
– Saccharum spontaneum  
ຊະນດິທີ່ ປູກເພື່ ອຜະລດິນ ັ້າຕານແມ່ນ Saccharum officinarum ສ່ວນຊະນດິອື່ ນໆ ນັ ັ້ນ,

ແມ່ນໃຊ ັ້ເຂັ ັ້າໃນການປະສ ມພນັ ຫ  ືປບັປຸງພນັ 
ອ ັ້ອຍມຖີິ່ ກ າເນດີຢູ່ເກາະນວີກນີ ີ ໃນມະຫາສະມຸດປາຊຟີກິ. ຈາກນັ ັ້ນນກັຄ ັ້ນຄວ ັ້າກະສກິ າ ໄດ ັ້ນ າ

ອ ັ້ອຍມາປູກຢູ່ຫ າຍປະເທດໃນທະວບີອາຊເີຊັ່ ນ: ຟລີບິປນິ, ອນິໂດເນເຊຍ, ອນິເດຍ, ຈນີ ແລະ ບນັດາ
ປະເທດທຢູ່ີໃນອດູິຈນີ ປ ີ ຄສ. 1500-1600 ທ່ານ Cristobal colon ໃນເວລາທເີດນີທາງໄປທະວບີ
ອາເມລກິາ ທາງທະເລເປນັຄັ ັ້ງທສີອງ ຈ ່ ງໄດ ັ້ນ າເອ າອ ັ້ອຍໄປປູກຢູ່ຕາມເກາະ, ດອນໃນເຂດຮ ັ້ອນ ແລະ ເຄິ່ ງ
ເຂດຮ ັ້ອນຂອງທະຫວບີອາເມລກິາເຊັ່ ນ: ກຸຍບາ, ແມກັຊໂີກ, ບຣາຊນິ, ເປຣູ ໃນປະຈບຸນັນີ ັ້ປະເທດທີ່ ປູກ
ອ ັ້ອຍຫ າຍໃນໂລກນີ ັ້ຄ:ື ກຸຍບາ, ອນິເດຍ, ບຣາຊນິ, ອ ດສະຕາລ ີແລະ ປະເທດອື່ ນໆ 
 
5.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ເລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງອ ັ້ອຍທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ   

ອ ັ້ອຍເປນັພດືທີ່ ໃຫ ັ້ນ ັ້າຕານ, ເຊິ່່ ງເປນັພດືໃຫ ັ້ອາຫານທີ່ ຈ າເປນັແກ່ມະນຸດ ໃນການດ າລ ງຊວີດິທີ່
ຮ່າງກາຍສາມາດນ າເອ າໄປໃຊ ັ້ເປນັປະໂຫຍດໄດ ັ້. ໂດຍປ່ຽນເປນັພະລງັງານ, ໃຫ ັ້ຄວາມອ ບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ
ຂອງມະນຸດ, ສິ່ ງເສດເຫ ອືຂອງອ ັ້ອຍ, ນອກຈາກເຮດັນ ັ້າຕານແລ ັ້ວ ຍງັສາມາດນ າໄປປຸງແຕ່ງ ແລະ ອາຫານ
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ຕ່າງໆ ໄດ ັ້ຫ າຍຊະນດິເຊັ່ ນ: ເຮດັເຫ  ັ້າ, ອາຫານສດັ, ເຈ ັ້ຍ, ໄມ ັ້ອດັ, ແປງນ ວ, ນ ັ້າສະອວີສ່ວນປະກອບຢາປ ວ
ພະຍາດ ແລະ ອື່ ນໆ 

ສ່ວປະກອບຕ່າງໆຂອງອ ັ້ອຍ 
– ເສັ ັ້ນໄຍ (Fiber)        16   % 
– ທາດນ ັ້າຕານ ( Sugar)     15.5 % 
– ບ ່ ແມ່ນທາດນ ັ້າຕານ (N0n sugar)     3.5  % 
– ນ ັ້າ ( Water)        65   % 

 
5.3 ສະພາບການປູກອ ັ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ ໂດຍລວມ 

ການປູກອ ັ້ອຍ ແລະ ການຜະລດິນ ັ້າຕານຢູ່ ສປປ.ລາວ ໄດ ັ້ເລີ່ ມມາຫ າຍທ ດສະວດັດພ ສ ມຄວນ
ແຕ່ສ່ວນຫ າຍແມ່ນນຍິ ມກນັປູກອ ັ້ອຍແນວພນັພື ັ້ນເມອືງເຊັ່ ນ: ອ ັ້ອຍແດງ, ອ ັ້ອຍຫ ກ, ອ ັ້ອຍດ າ ແລະ ອ ັ້ອຍ
ເລ າ, ສ າລບັໄວ ັ້ຫຍ ັ້າກນິບ ລໂິພກນ ັ້າອ ັ້ອຍສ ດ ຫ  ືນ າມາປຸງແຕ່ງເປນັນ ັ້າອ ັ້ອຍກ ັ້ອນ ເພື່ ອຮກັສາໄວ ັ້ກນິຍາວນານ
ຫ  ື ຈ າໜ່າຍໃນທ ັ້ອງຕະຫ າດໃນຈ ານວນຈ າກດັ. ໂດຍປະຕບິດັຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ 
ແລະ ລດັຖະບານໃນປ ີ 1980 ເປນັຕ ັ້ນມາ. ການປູກອ ັ້ອຍປັ້ອນໂຮງງານນ ັ້າຕານຂະໜາດນ ັ້ອຍໄດ ັ້ມທ່ີາທີ
ຂະຫຍາຍຕ ວອອກ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສກັ. ເນື່ ອງຈາກ
ວ່າໃນຄະນະນັ ັ້ນ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ກ ່ ສ ັ້າງໂຮງງານນ ັ້າຕານຂະໜາດນ ັ້ອຍຂ ັ້ນຫ າຍແຫ່ງຊ ່ ງມກີ າລງັການຜະລດິ
ອ ັ້ອຍ 10-20 T/ມື ັ້ ແລະ ອ ັ້ອຍລ າ 1 ໂຕນສາມາດຜະລດິນ ັ້າຕານ ໄດ ັ້  40 kg ຫ  ື4% ເທ ່ ານັ ັ້ນ, ຖັ້າມາໄລ່
ລຽງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິແລ ັ້ວ ເຫນັວ່າບ ່ ສາມາດດ າເນນີຜະລດິນ ັ້າຕານຕ ່ ໄປໄດ ັ້ອກີ (ຢູ່ໃນໂລກເພິ່ ນໄດ ັ້ 10-
12%) ມາຮອດປ ີ 1986 ການຜະລດິອ ັ້ອຍເປນັສນິຄ ັ້າຕາມນະໂຍບານຂອງລດັຖະບານ ກ ໄດ ັ້ເລີ່ ມເປນັຮູບ
ປະທ າຂ ັ້ນ, ເພາະວ່າລດັຖະບານໄດ ັ້ມກີ ່ ສ ັ້າງໂຮງງານນ ັ້າຕານແຫ່ງໃໝ່ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ທນັສະໄໝກ່ວາ. 
ຄຽງຄູ່ກບັການສ ັ້າງໂຮງງານນ ັ້າຕານແລ ັ້ວ ທາງສູນຄ ັ້ນຄວ ັ້າກະສກິ າແຫ່ງຊາດ ກໄດ ັ້ທ າການຄ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ທ ດ
ລອງແນວພນັອ ັ້ອຍຫ າຍຊະນດິ, ທີ່ ນ າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ສ ກສາຄ ັ້ນຄວ ັ້າກ່ຽວກບັແນວພນັດັ່ ງກ່າວ
, ພ ັ້ອມທງັເຕກັນກິຕ່າງໆກ່ຽວກບັການປູກອ ັ້ອຍ, ເພື່ ອເປນັຂ ັ້ມູນໃຫ ັ້ແກ່ການຂະຫຍາຍເນື ັ້ອທີ່ ປູກອ ັ້ອຍອອກ
ໃນອານາຄ ດ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1     ສະມດັຕະພາບໃນການຜະລດິອ ັ້ອຍຢູ່ບນັດາປະເທດຕ່າງ ໃໆນອາຊ ີປ ີ1997 

ຊື່ ປະເທດ ສະມດັຕະພາບອ ັ້ອຍ (T/ha) 
ສ.ປ.ປ.ລາວ 25.68 
ວຽດນາມ 37.50 
ໄທ 55.58 
ກ າປູເຈຍ 25.62 
ມຽນມາ 52.6 
ຈນີ 75.98 
ອນິເດຍ 69.74 
ຟລີບິປນິ 7084 
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5.4 ຊື່ ວທິະຍາສາດຂອງອ ັ້ອຍ 
ອ ັ້ອຍນ ັ້າຕານມຊີື່ ວທິະຍາສາດວ່າ: Saccharum officinarum. ໃນປ ີ ຄ.ສ.1925 ທ່ານ 

Jesweit ໄດ ັ້ຈ າແນກໄວ ັ້ອກີວ່າ: Genus Sacharum ມຕີື່ ມອກີ 4 ຊະນດິລວມທງັໝ ດມ ີ5 ຊະນດິຄ:ື 
– Saccharum  Officinarum 

ອ ັ້ອຍຊະນດິນີ ັ້ມໃີບກ ັ້ວາງຫ າຍ ແລະ ກ ງລ ງລຸ່ມແຕກກ  6-8 ລ າ, ລ າໃຫຍ່ຍາວ 4-5 m ລ າ
ເປນັສເີຫ ອືງ, ຂຽວ, ມ່ວງ ແລະ ມນີ ັ້າຕານຫ າຍມເີປເີຊນັຂອງເສັ ັ້ນໄຍໜັ້ອຍ 10-13% 

– Saccharum  Rubustum 
ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ມໃີບກ ັ້ວາງ ແລະ ກ ່ ງລ ງທາງລຸ່ມລ ານ ັ້ອຍ ເຊິ່ ງມເີສັ ັ້ນຜ່າສູນກາງ 20-30 mm 

ລ ານ ັ້ອຍ ແຕ່ວ່າແຕກກ ຫ າຍ 
– Saccharum  Barberi  

ເປນັອ ັ້ອຍຊະນດິໜ ່ ງ ທີ່ ເກດີຢູ່ເຂດທະວບີອາຊມີໃີບແຫ ມລ ານ ັ້ອຍ ເຊິ່ ງມເີສັ ັ້ນຜ່າກາງພຽງ
ແຕ່ 15-20 mm ມສີຂີຽວ, ສຂີາວ ການແຕກກ ຫ າຍ 

– Saccharum  Sienense 
ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ປູກຢູ່ເຂດທະຫວບີອາຊ ີໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດຈນີອ ັ້ອຍລ າໃຫຍ່ໃບກ ັ້ວາງ 

– Saccharum  Spontaneum 
ອ ັ້ອຍຊະນດິນີ ັ້ສ່ວນຫ າຍເອີ ັ້ນວ່າ: ອ ັ້ອຍປ່າຖັ້າຢູ່ປະເທດລາວເອີ ັ້ນວ່າ: ຕ ັ້ນເລ າ, ຕ ັ້ນແຂມ, 

ລ ານ ັ້ອຍໆ ເຊິ່ ງມເີສັ ັ້ນຜ່າສູນກາງ 5-10 mm ອອກດອກ 100 % ມທີາດນ ັ້າຕານໜັ້ອຍຫ າຍ 
 
5.5 ລກັສະນະພ ກສາດ 

5.5.1 ລ າຕ ັ້ນ 
ແມ່ນພາກສ່ວນທໃີຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນໂຮງງານນ ັ້າຕານ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ລ າອ ັ້ອຍເປນັພາກສ່ວນ ທີ

ສະສ ມທາດຫວານ, ເວລາອ ັ້ອຍແກ່ເຕມັທ,ີ ຈະມຄີວາມຍາວ 1.5-4 m ມເີສັ ັ້ນຜ່າກາງ 2.3 cm 
ແນວພນັກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ເວລາແກ່ເຕມັທີ່  ຈະມນີ ັ້າໜກັ 0.5 kg ແລະ ມບີາງແນວ

ພນັກ ຈະມນີ ັ້າໜກັ 1-2 kg. ສຂີອງອ ັ້ອຍຈະປ່ຽນໄປຕາມແນວພນັ ຫ  ື ປ່ຽນໄປຕາມຖກືແສງແດດຫ າຍ ຫື
ໜ ັ້ອຍ ຕ ວຢ່າງ: ແນວພນັທີ່ ລ າອ ັ້ອຍເປນັສຂີຽວເຫ ອືງ, ຖັ້າຖກືແສງແດດຫ າຍຈະປ່ຽນເປນັສມ່ີວງຢູ່ລ າອ ັ້ອຍ
ຈະມຕີາຢູ່ຕາມຂ ັ້ເຊິ່ ງສາມາດເຫນັໄດ ັ້ສດັເຈນກາບໃບຈະຫ ່ ຫຸ ັ້ມຕາອ ັ້ອຍເອ າໄວ ັ້ 
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ຮູບທ ີ15      ລກັສະນະລ າຕ ັ້ນຂອງອ ັ້ອຍ 
 

5.5.2 ຮາກ 
ຮາກອ ັ້ອຍເປນັລະບ ບຮາກຝ່ອຍແຕ່ວ່າແຂງແຮງ, ສາມາດຢັ່ ງລ ງໄປໃນດນິໄດ ັ້ເລກິໄດ ັ້ 

2-3 m ຮາກອ ັ້ອຍມໜີ ັ້າທດູີດນ ັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆໄປລ ່ ລ ັ້ຽງຕ ັ້ນອ ັ້ອຍ, ຍ ດຈບັກບັດນິໄວ ັ້ບ ່ ໃຫ ັ້ລ າຕ ັ້ນຫກັ
ລ ັ້ມຮາກອ ັ້ອນມ ີ3 ຊະນດິຄ:ື 

– ຮາກໜັ້າດນິ ຫ  ືວ່າຮາກຝອຍ 
– ຮາກຈບັຍ ດດນິ ເປນັຮາກທຢີັ່ ງລ ງເລກິກວ່າຮາກໜັ້າດນິ 

– ຮາກໃຫຍ່ ແມ່ນຮາກທີ່ ສາມາດຢັ່ ລ ງເລກິໄດ ັ້ 2-3 m 

 
ຮູບທ ີ16      ລກັສະນະຮາກຂອງອ ັ້ອຍ 
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5.5.3 ໃບ 
ໃບອ ັ້ອຍເປນັພາກສ່ວນທສີ າຄນັທສຸີດ, ເພາະວ່າເປນັພາກສ່ວນທເີຮດັໜັ້າທສີງັເຄາະ

ແສງ, ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທາດອາຫານມາລ ່ ລ ັ້ຽງລ າຕ ັ້ນອ ັ້ອຍມຄີວາມກວ ັ້າງສະເລ່ຍ 2-10 cm ແລະ ຍາວ 60-
150 cm ທຸກໆຢ່າງມນັຈະຂ ັ້ນກບັແຕ່ລະຊະນດິຂອງແນວພນັ 

 

 
 

ຮູບທ ີ17      ລກັສະນະໃບຂອງອ ັ້ອຍ 
 
5.5.4 ດອກ 

ດອກອ ັ້ອຍຈະມລີກັສະນະຄດືອກເລ າ ທີ່ ແຕກອອກເປນັກິ່ ງງ່ານ ັ້ອຍໆ ສ່ວນຂະໜາດ
ຂອງດອກຈະໃຫຍ່ ຫ  ືນ ັ້ອຍຈະຂ ັ້ນກບັແຕ່ລະແນວພນັ ຢູ່ໃນດອກອ ັ້ອຍຈະມດີອກຜູ ັ້, ດອກແມ່ ແລະ ຮວງ
ໄຂ່ພຽງອນັດຽວແກ່ນ ຫ  ືເມດັຈະມຂີະໜາດນ ັ້ອຍໆ ແລະ ຍາວຄ ັ້າຍຄກືນັກບັແກ່ນຜກັສະລດັ 

 
5.6 ການແຕກງອກຂອງອ ັ້ອຍ 

ທ່ອນພນັອ ັ້ອຍຈະສະສ ມນ ັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຢູ່ໃນຕ ວຂອງມນັເອງແລ ັ້ວ, ທ່ອນພນັຈະປ ່ ງ
ຮາກຈາກຈດຸຮາກຂອງທ່ອນພນັກ່ອນ, ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນຕາອ ັ້ອຍຈ ່ ງປ ່ ງໜ ່ ອອກມາຈະເລນີເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ
ເປນັລ າອ ັ້ອຍເມື່ ອມອີາຍຸ 3-5 ເດອືນ ລ າອ ັ້ອຍທເີກດີຈາກຕາຂອງທ່ນພນັເອີ ັ້ນວ່າ: ລ າທ ີ1 
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ຮູບທ ີ18     ການແຕກງອກຂອງອ ັ້ອຍ 
 
5.7 ການແຕກກ  

ລ າອ ັ້ອຍທ ີ 1 ຈະມຂີ ັ້ຖີ່ ຢູ່ໃນດນິ, ແຕ່ລະຂ ັ້ຈະມຕີາອ ັ້ອຍ, ເຊິ່ ງຕາດັ່ ງກ່າວຈະງອກອອກມາເປນັໜ ່
ອ ັ້ອຍ ແລະ ຈະກາຍເປນັລ າອ ັ້ອຍ, ເມື່ ອມອີາຍຸພ ສ ມຄວນລ າອ ັ້ອຍດັ່ ງກ່າວເອີ ັ້ນວ່າ: ລ າທ ີ2 ຈາກລ າອ ັ້ອຍທ ີ
2 ຈະເກດີໜ ່ ຂ ັ້ນຕື່ ມອກີເອີ ັ້ນວ່າ: ລ າຊຸດທ ີ 3 ແລະ ຕ ່ ໆ ໄປຈ ນກ່ວາອ ັ້ອຍຈະແກ່ສູງສຸດຈ ່ ງຢຸດການແຕກກ , 
ອ ັ້ອຍ 1 ໜ ່  ສາມາໄດ ັ້ອ ັ້ອຍຫ າຍລ າ, ແຕ່ວ່າຈະໄດ ັ້ຫ າຍ ຫ  ືໜ ັ້ອຍກ ຂ ັ້ນກບັແນວພນັ 

 

 
 
ຮູບທ ີ19      ການແຕກກ ຂອງອ ັ້ອຍ 



32 

5.8 ການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງອ ັ້ອຍ 
ຕາຍອດຂອງອ ັ້ອຍ ແລະ ລ າຈະເປນັຈະເປນັຜູ ັ້ສ ັ້າງຂ ັ້ ແລະ ປັ້ອງ, ລ າອ ັ້ອຍຈະຂະຫຍາຍຕ ວ, ສ່ວນ

ໃບທອີອກຕາມຂ ັ້ກ ຈະເຕບີໃຫຍ່, ໃບແກ່ຈະຫ່ຽວແຫ ັ້ງ ແລະ ຈະມໃີບອ່ອນອອກມາທ ດແທນ 
 

 
 
ຮູບທ ີ20      ການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງອ ັ້ອຍ 
 
5.9 ການອອກດອກຂອງອ ັ້ອຍ 

ດອກອ ັ້ອຍເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕາທຢູ່ີຍອດຂອງລ າອ ັ້ອຍ, ອ ັ້ອຍບາງຊະນດິອອກດອກ 
100% ແລະ ບາງຊະນດິກ ບ ່ ອອກດອກ ເວລາອ ັ້ອຍຈະອອກດອກໃບຈະສັ ັ້ນເຂ ັ້າ ແລະ ຍອດອ ັ້ອຍກ ຈະຄ່ອຍ
ແຫ ມເຂ ັ້າ ກ່ອນດອກອ ັ້ອຍຈະພ ັ້ນອອກມາ ການອອກດອກຂອງອ ັ້ອຍແມ່ນສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັວ່າອ ັ້ອຍດັ່ ງກ່າວ
ມຄີວາມແກ່ພຽງພ  ແລະ ໄດ ັ້ສະສ ມທາດຫວານ, ທາດນ ັ້າຕານຫ າຍສ ມຄວນແລ ັ້ວ 

 
5.10 ຕ ອ ັ້ອຍ   

ພາຍຫ ງັທເີຮ າໄດ ັ້ຕດັເອ າລ າອ ັ້ອຍໝ ດແລ ັ້ວ, ເຫງ  ັ້າອ ັ້ອຍທຍີງັເຫ ອືເອີ ັ້ນວ່າ: ຕ ອ ັ້ອຍ ຕ ອ ັ້ອຍຈະເລີ່ ມ
ແຕກໜ ່ ໃໝ່ຈາກຕາຂອງຕ ທຢູ່ີໃນດນິ ແລະ ໜ ່ ອ ັ້ອຍໃໝ່ຈະມຮີາກຂອງມນັເອງ ສ່ວນຮາກຂອງຕ ເກ ່ າຈະເໜ ່ າ 
ແລະ ຕາຍໄປ, ຮາກອ ັ້ອຍໃໝ່ຈະເຮດັໜັ້າທີ່ ດູດນ ັ້າ ແລະ ດູດແຮ່ທາດຕ່າງໆມາລ ່ ລ ັ້ຽງລ າຕ ັ້ນອ ັ້ອຍ 

 
5.11 ລກັສະນະທາງຊວີະສາດຂອງອ ັ້ອຍ 

5.11.1 ອຸນຫະພູມ 
– ອ ັ້ອຍຈະມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຊ ັ້າ ໃນອຸ່ນຫະພູມຕ ່ າກ່ວາ 20 0C ແລະ 

ສູງກ່ວາ 30-34 oC ຖັ້າອຸນຫະພູມຫາກສູງກວ່າ 35 0C ອ ັ້ອຍຈະບ ່ ມກີານຂະຫບາບຕ ວ 
– ການດູດນ ັ້າຂອງຮາກໄດ ັ້ດໃີນອຸ່ນຫະພູມ 28-30 0C ແລະ ບ ່  ສາມາດດູດນ ັ້າໄດ ັ້

ດໃີນອຸນຫະພູມຂອງອາກາດລະຫວ່າງ 10-15  ຫ  ືຫ າຍກ່ວານີ ັ້ 
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– ອ ັ້ອຍຈະງອກໄດ ັ້ດ ີໃນອຸນຫະພູມສູງກ່ວາ 20 0C ຫ  ືປະມານ 26-33 oC ຖັ້າ
ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 40 0C ອ ັ້ອຍຈະງອກບ ່ ໄດ ັ້ດ ີຫ  ືບ ່ ງອກ 

– ອ ັ້ອຍຈະແຕກກ ໄດ ັ້ດທີີ່ ສຸດ ເມື່ ອອຸນຫະພູມສູງກ່ວາ 20 oC 
5.11.2 ແສງແດດ 

– ອ ັ້ອຍນ າໃຊ ັ້ແສງແດດເພື່ ອສງັເຄາະແສງ, ແສງແດດບ ່ ເປນັບນັຫາໃຫ ັ້ແກ່ການງອກ
ຂອງອ ັ້ອຍເພາະວ່າ ອ ັ້ອຍສາມາດງອກໄດ ັ້ຄກືນັໃນເວລາທີ່ ມສີະພາບອາກາດມດື 

– ແສງແດດຮ ັ້ອນຈະເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຍາວຂອງລ າອ ັ້ອຍຫ ຸດລ ງ, ແນວພນັອ ັ້ອຍທີ່ ແຕກ
ກ ຫ າຍ, ຖ ັ້າບ ່ ໄດ ັ້ຮບັແສງແດດພຽງພ , ຈະເຮດັໃຫ ັ້ໜ ່ ອ ັ້ອຍທີ່ ຍງັນ ັ້ອຍຕາຍໄປຈ ານວນໜ ່ ງ 

– ຖັ້າອ ັ້ອຍໄດ ັ້ຮບັແສງແດດພຽງພ ລ າຈະໃຫຍ່ໃບກ ່ ຈະໃຫຍ່ຂຽວງາມດ ີ ແລະ ຮາກ
ອ ັ້ອຍຈະຂະຫຍາຍຕ ວໄວ 

5.11.3 ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ແລະ ນ ັ້າຝ ນ 
– ການລ າລ ັ້ຽງນ ັ້າໃນລ າອ ັ້ອຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ, ຖັ້າວ່າອາກາດ ແລະ ດນິປຽກເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້

ອ ັ້ອຍສາມາດທ ນທານຕ ່ ຄວາມແຮງແລ ັ້ງໄດ ັ້ຕ ັ້ອງມ ີ3 ປດັໄຈຄ:ື 
– ເລອືກແນວພນັທີ່ ທ ນທານຕ ່ ຄວາມແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ 
– ຕ ັ້ອງຕຽມດນິໃຫ ັ້ດທີີ່ ສຸດ 
– ຕ ັ້ອງປູກອ ັ້ອຍໃນເຂດທີ່ ມລີະບ ບນ ັ້ຊ ນລະປະທານອ ັ້ອຍເຕບີໃຫຍ່ ແລະ ຂະ 

ຫຍາຍຕ ວໄດ ັ້ດ ີໃນເຂດທີ່ ມປີະລມິານນ ັ້າຝ ນຢ່າງໜ ັ້ອຍ 1,150 mm/ປ ີ
5.11.4 ລ ມ 

ລ ມມຜີ ນຕ ່ ອ ັ້ອຍຢູ່ 3 ຮູບແບບຄ:ື 
– ຕ ່ ການລ າລ ັ້ຽງນ ັ້າ, ລ ມເຮດັໃຫ ັ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງອ ັ້ອຍ ແລະ ຜ ນຜະລດິຫ ຸດ

ລ ງ 
– ລ ມຈະເຮດັໃຫ ັ້ອ ັ້ອຍຫກັລ ັ້ມ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ຄຸນນະພາບຂອງອ ັ້ອຍຫ ຸດລ ງ 
– ລ ມຈະເປນັພາຫະນະນ າພະຍາດ ແລະ ສດັຕູພດືມາສູ່ອ ັ້ອຍ 
 

5.12 ເຕກັນກິໃນການປູກອ ັ້ອຍໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ 
ການວາງແຜນປູກອ ັ້ອຍ 
ເມື່ ອມກີານປູກອ ັ້ອຍໄປແລ ັ້ວຄັ ັ້ງ 1 ຊາວກະສກິອນສາມາດຮກັສາຕ ໄວ ັ້ໄດ ັ້, ໂດຍປ ກກະຕແິລ ັ້ວຈະ

ຮກັສາຕ ໄວ ັ້ໄດ ັ້ ຢ່າງໜ ັ້ອອຍ 2 ປ ີເຮ າຈະສາມາດເກບັກ່ຽວໄດ ັ້ 3 ຄັ ັ້ງ ຫ  ືຫ າຍກ່ວາ, ຈ  ່ ງຈະຮື ັ້ປູກໃໝ່, ສະນັ ັ້ນ
ຈ ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວາງແຜນປູກຕາມໄລຍະການຮກັສາຕ ອ ັ້ອຍດັ່ ງນີ ັ້: 

– ການວາງແຜນເລື່ ອງເນື ັ້ອທີ່  
ຈະແບ່ງເນື ັ້ອທີ່ ປູກອ ັ້ອຍອອກເປນັ ແປງແຕ່ລະແປງຈະປູກອ ັ້ອຍພຽງແຕ່ 1 ແນວພນັ, ຍ ກ 

ເວັ ັ້ນບາງແປງປະໄວ ັ້ປູກພດືອາຍຸສັ ັ້ນທຕີະຫ າດຕ ັ້ອງການ ໝນູວຽນກບັແປງອ ັ້ອຍທີ່ ຈະຮື ັ້ປູກໃໝ່ເພື່ ອບ າລຸງດນິ 
– ວາງແຜນເລື່ ອງແນວພນັອ ັ້ອຍ  

ຖັ້າມເີນື ັ້ອທີ່ ຫ າຍຄວນປູກຫ າຍແນວພນັທມີຊ່ີວງເວລາເກບັກ່ຽວແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຊາວ
ກະສກິອນຈະຕ ັ້ອງມຄີວາມຮູ ັ້ກ່ຽວກບັແນວພນັອ ັ້ອຍດພີ ສ ມຄວນ, ຈະໄດ ັ້ເກບັກ່ຽວໃນເວລາທເີໝາະສ ມ, 



34 

ເພື່ ອຈະໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິ ແລະ ຄວາມຫວານສູງ ນອກຈາກນີ ັ້ຄວນມເີລອືກສ າລບັຂະຫຍາຍແນວພນັຂອງຕ ນ
ເອງ, ເພື່ ອຈະປູກອ ັ້ອຍໃນປຕີ ່ ໄປ ການເຮດັເລອືກແນວພນັອ ັ້ອຍ, ຈະເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ອ ັ້ອຍທຖີກືຕ ັ້ອງຕາມແນວ
ພນັທີ່ ຕ ັ້ອງການເລອືກແນວພນັ 1 ໄຣ່ ຈະສາມາດນ າໄປປູກໄດ ັ້ 7-10 ໄຣ່ 

– ວາງແຜນດ ັ້ານຕ່າງໆ 
ການກຽມແນວພນັອ ັ້ອຍ, ການປູກອ ັ້ອຍ, ການຕຽມແຮງງານ, ການດູແລຮກັສາຕະຫ ອດ

ເຖງິການເກບັກ່ຽວ ແລະ ຂ ນສ ່ ງອ ັ້ອຍ. ແນວພນັທນີ າມາປູກຄວນຈະແບ່ງຕາມອດັຕາສ່ວນຂອງເນື ັ້ອທີ່ , 
ແນວພນັດ , ແນວພນັກາງ ແລະ ແນວພນັປ ີເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນເກບັກ່ຽວ 

 
5.13 ການວາງແຜນເຮດັສວນອ ັ້ອຍ 

– ບນັຫາທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ານ ງເຖງິການຕຽມດນິ ເພື່ ອຈະປູກອ ັ້ອຍມຄີ:ື 
– ເວລາທຈີະປູກອ ັ້ອຍ, ຕາມປ ກະຕແິລ ັ້ວການປູກອ ັ້ອຍ ເພື່ ອສ ່ ງເຂ ັ້າໂຮງງານ, ຈະເລີ່ ມປູກ

ແຕ່ ເດອືນຕຸລາ ຫາ ເດອືນພ ດສະພາ ເພື່ ອໃຫ ັ້ອ ັ້ອຍມອີາຍຸ 11-15 ເດອືນ ກ່ອນຈະຕດັສ ່ ງໃຫ ັ້ໂຮງງານ 
– ຈດຸທີ່ ຕັ ັ້ງຂອງສວນແນວພນັ. ຄວນປູກຢູ່ໃກ ັ້ກບັແຫ ່ ງນ ັ້າບ ່ ໃຫ ັ້ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ ຈະປູກ

ອ ັ້ອຍປັ້ອນໂຮງງານ 
– ເນື ັ້ອທີ່ ຈະປູກອ ັ້ອຍແນວພນັນັ ັ້ນ, ຂ ັ້ນກບັເນື ັ້ອທີ່ ຈະປູກອ ັ້ອຍປັ້ອນໂຮງງານວ່າຈະມຫີ າຍ

ປານໃດ? ອດັຕາສ່ວນແມ່ນ 1 : 7 ໝາຍຄວາມວ່າອ ັ້ອຍແນວພນັ 1 ha ຈະປູກໄດ ັ້ 7 ha 
– ແນວພນັອ ັ້ອຍຕ ັ້ອງເປນັພນັບ ລສຸິດ, ເປນັພນັທເີໝາະສ ມກບັພື ັ້ນທີ່  

 
5.14 ການຄດັເລອືກເນື ັ້ອທີ່ ກ່ອນປູກອ ັ້ອຍ 

– ບ ່ ຄວນໄກຈາກໂຮງງານເກນີ 50 kg ຈະເປນັການດທີີ່ ສຸດ 
– ຕ ັ້ອງເປນັພື ັ້ນທີ່ ນ ັ້າບ ່ ຖ ັ້ວມຂງັ ແລະ ຮາບພຽງພ ສ ມຄວນບ ່ ມຕີ ັ້ນໄມ ັ້ໃຫຍ່ບງັຫ າຍ 
– ຊັ ັ້ນດນິປູກຝງັເລກິຢ່າງໜ ັ້ອຍ 50 cm 
– ເຂດທີ່ ມປີະລມິານນ ັ້າຝ ນພຽງພ  ຫ  ືເປນັເຂດທີ່ ມນີ ັ້າຊ ນລະປະທານຍິ່ ງດ ີ
– ການຄ ມມະນາຄ ມໃຫ ັ້ສະດວກທງັລະດູແລ ັ້ງ ແລະ ລະດູຝ ນ 

 
5.15 ການຕຽມດນິປູກອ ັ້ອຍ 

– ໄຖໃຫ ັ້ເລກິປະມານ 30-35 cm ປະດນິ ໄວ ັ້ປະມານ 5 ວນັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ດນິຜຸຜຸ່ຍ, ຮາກອ ັ້ອຍ
ສາມາດຢັ່ ງລ ງເລກິໄດ ັ້ ຕ ອ ັ້ອຍຈະແຂງແຮງບ ່ ລ ັ້ມງ່າຍຈະໄຖ 1-2 ຄັ ັ້ງ ກ ໄດຫ ງັຈາກນັ ັ້ນຈ ່ ງຄາດໃຫ ັ້ລະອຽດຄາດ
ເລກິປະມານ 15-20 cm ແລ ັ້ວຍ ກຮ່ອງລະຫວ່າງຮ່ອງຕ ່ ຮ່ອງປະມານ 0.8- 1.60 m  ເອ າແຕ່ຄວາມເໝາະ
ສ ມທີ່ ຈະບ ວລະບດັຮກສາອ ັ້ອຍ 

– ໃນກ ລະນດີນິທີ່ ເຄຍີປູກອ ັ້ອຍມາໄດ ັ້ຫ າຍປແີລ ັ້ວ, ດນິຊັ ັ້ນລຸ່ມອາດຈະເກດີເປນັແຜ່ນແຂງ, 
ຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຊ ັ້ໄຖກ່ອນ, ໃຊ ັ້ໄຖຫ ວໝໄູຖໃຫ ັ້ເລກິເທ ່ າທີ່ ຈະເຮດັ ໄດ ັ້, ການຕຽມດນິຢູ່ແຕ່ລະທ ັ້ອງຖິ່ ນອາດ
ຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ, ມນັຈະຂ ັ້ນກບັລກັນະຂອງດນິ ການຍ ກຮ່ອງປູກອ ັ້ອຍໃຫ ັ້ຍ ກໄປທາງລວງຕດັ
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ຄວາມຄ່ອຍຊນັຂອງພື ັ້ນທີ່ ດນິ, ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ນ ັ້າຝ ນໄຫ ເຊາະລ ັ້າງ ໃນເວລາຝ ນຕ ກການຮ່ອງຕ ັ້ອງຍ ກໃຫ ັ້ເລກິປະ 
ມານ 30-50 cm ເພື່ ອປັ້ອງກນັບ ່ ໃຫ ັ້ອ ັ້ອຍຫກັລ ັ້ມ 

 
5.16 ການຄດັເລອືກແນວພນັອ ັ້ອຍ 

ລກັສະນະຂອງແນວພນັອ ັ້ອຍ, ແຕ່ລະແນວພນັເຊິ່ ງມອີາຍຸທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊິ່ ງແນວພນັໄດ ັ້ແບ່ງ
ອອກຕາມອາຍຸຄ:ື 

– ແນວພນັດ : ແມ່ນແນວພນັທີ່ ມອີາຍຸເກບັກ່ຽວ 10-12 ເດອືນ ແນວພນັດັ່ ງກ່າວ ຈະໃຫ ັ້ແປີ
ເຊນັນ ັ້າຕານໃນຕ ັ້ນລະດູໜບີອ ັ້ອຍຄ:ື ແນວພນັ F153, F154, ( Phil66-07 ) ແລະ ອື່ ນໆ ແນວພນັເຫ  ່ ານີ ັ້
ຄວນປູກ 25 % ຂອງເນື ັ້ອທີ່  

– ແນວພນັກາງ: ແມ່ນແນວພນັທີ່ ມອີາຍຸເກບັກ່ຽວ 12-14 ເດອືນ ແນວພນັດັ່ ງກ່າວຈະໃຫ ັ້
ເປເີຊນັນ ັ້າຕານຄ່ອຍໆເພີ່ ມຂ ັ້ນ  ຄ ືແນວພນັ F156, K84-200, K76 ແລະ ອື່ ນໆ ແນວພນັເຫ  ່ ານີ ັ້ຄວນ
ປູກ 50 % ຂອງເນື ັ້ອທີ່  

– ແນວພນັປ:ີ ແມ່ນແນວພນັທມີອີາຍຸເກບັກ່ຽວ 14-16 ເດອືນ ແນວພນັດັ່ ງກ່າວຈະໃຫ ັ້
ເປເີຊນັນ ັ້າຕານຈະສູງໃນປາຍລະດູໜບີຄ:ື ແນວພນັ Phil67-23, H48-3166, CO62175 ແລະ ອື່ ນໆ
ແນວພນັເຫ  ່ ານີ ັ້ຄວນປູກ 25 % ຂອງເນື ັ້ອທີ່  
 
5.17 ລກັສະນະອ ັ້ອຍທີ່ ຈະໃຊ ັ້ເປນັແນວພນັ 

– ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ປູກໄວ ັ້ເຮດັແນວພນັສະເພາະເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັນ ັ້າ ແລະ ຝຸ່ນຢ່າງພຽງພ  
– ເປນັອ ັ້ອນທີ່ ບ ່ ມພີະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 
– ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ແຂງແຮງ ແລະ ສ ມບູນດ ີ
– ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ເໝາະສ ມກບັພື ັ້ນທີ່ ດນິທີ່ ຈະປູກ 
– ເປນັອ ັ້ອຍທີ່ ມອີາຍຸຢ່າງໜ ັ້ອຍ 8-10 ເດອືນ, ກ່ອນຈະຕດັອ ັ້ອຍໄປປູກປະມານ 1 ເດອືນ,

ຄວນໃສ່ຝຸ່ນອກີ 1 ຄັ ັ້ງ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ອ ັ້ອຍສ ມບູນ ແລະ ແຂງແຮງດ ີ
– ບ ່ ໃຫ ັ້ນ າໃຊ ັ້ອ ັ້ອຍຕ ເຮດັແນວພນັ 
– ກ່ອນຈະປູກຄວນຕດັແນວພນັເປນັທ່ອນໆລະໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 3 ha 
 

5.18 ລະດູປູກອ ັ້ອຍ 
ລະດູການປູກອ ັ້ອຍສາມາດແບ່ງອອກເປນັ 2 ເຂດຄ:ື 
1. ເຂດທີ່ ມນີ ັ້າຊ ນລະປະທານຈະປູກໄລຍະ ເດອືນມງັກອນ ຫາ ເດອືນພ ດສະພາ 
2. ເຂດທີ່ ອາໄສນ ັ້າຝນັ, ສາມາດປູກໄດ ັ້ 2 ໄລຍະຄ:ື 

– ປູກຕ ັ້ນລະດູຝ ນ 
ປູກຕ ັ້ນລະດູຝ ນຈະປູກລະຫວ່າງເດອືນເມສາ ຫາ ເດອືນມຖູີນາ ຂ ັ້ນກບັຝ ນຈະຕ ກ

ຊ ັ້າ ຫ  ືໄວປູກອ ັ້ອຍຕ ັ້ນລະດູຝ ນແມ່ນນຍິ ມປູກໄວ ັ້ເຮດັແນວພນັເອ າໄວ ັ້ປູກຊ່ວງລະດູແລ ັ້ງ ແລະ ອກີສ່ວນໜ ່ ງ
ກ ປູກໄວ ັ້ສ າລບັປັ້ອນໂຮງງານ ປູກອ ັ້ອຍຕ ັ້ນລະດູຝ ນຈະມບີນັຫາຫ າຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ການກ າຈດັຫຍ ັ້າ, ການກະ 
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ທ ບແລ ັ້ງໃນຊ່ວງທອີ ັ້ອຍຕ ັ້ອງການນ ັ້າຝ ນຫ າຍ, ເຮດັໃຫ ັ້ຄຸນນະພາບຂອງອ ັ້ອຍບ ່ ດ ີ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ການເກບັ
ກ່ຽວອ ັ້ອຍຊ ັ້າກວ່າປ ກກະຕ.ິ 

– ປູກທ ັ້າຍລະດູຝ ນ ຫ  ື(ປູກອ ັ້ອຍຂ ັ້າມແລ ັ້ງ) 
     ປູກທ ັ້າຍລະດູຝ ນຈະປູກລະຫວ່າງເດອືນຕຸລາ ຫາ ເດອືນທນັວາ ແມ່ນນຍິ ມປູກໄວ ັ້
ສະເພາະປັ້ອນໂຮງງານນ ັ້າຕານ ໃນຊ່ວງນີ ັ້ຖ ັ້າຈະປູກອ ັ້ອຍໄວ ັ້ເຮດັແນວພນັໄວ ັ້ປູກຕ ັ້ນລະດູຝ ນໃນປຕີ ່ ໄປຈະ
ຕ ັ້ອງປູກຢູ່ເຂດທີ່ ມນີ ັ້າຊ ນລະປະທານ ການປູກອ ັ້ອຍເພື່ ອປັ້ອນໂຮງງານໄລຍະນີ ັ້ ອ ັ້ອຍຈະມຄຸີນນະພາບດ ີ
ແລະ ໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິສູງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບດ,ີ ເພາະວ່າຮອດໄລຍະຝ ນຕ ກເປນັຊ່ວງທີ່ ອ ັ້ອຍຕ ັ້ອງການນ ັ້າ
ຫ າຍ 
 
5.19 ການວາງທ່ອນອ ັ້ອຍ 

– ການວາງທ່ອນອ ັ້ອຍ ກ ມຫີ າຍວທິ,ີ ທຸກໆວທິຕີ ັ້ອງເອ າຕາໄວ ັ້ທາງຂ ັ້າງເທງິສະເໝ ີ
– ວາງທ່ອນຕດິຕ ່ ກນັນອນໄປຕາມຮ່ອງ 
– ວາງທ່ອນສ ັ້ນກ່າຍສ ັ້ນນອນໄປຕາມຮ່ອງ 
– ວາງເປນັລ າແລ ັ້ວຕດັເປນັທ່ອນໆໜ ່ ງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 3 ha 

 

 
 
ຮູບທ ີ21      ການວາງທ່ອນພນັຂອງອ ັ້ອຍ 
 
5.20 ການບ ວລະບດັຮກັສາ 

5.20.1 ການປູກສ ັ້ອມ 
ຖັ້າເຮ າສງັເກດເຫນັວ່າອ ັ້ອຍທປູີກໄດ ັ້ 1 ເດອືນແລ ັ້ວມນັງອກອອກມາຫ່າງເກນີ 50 cm 

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປູກສ ັ້ອມ, ເພື່ ອເພີ່ ມຜ ນຜະລດິຂ ັ້ນວທິສີ ັ້ອມຈະໃຊ ັ້ວທິຂຸີດແຍກໜ ່  ຈາກບ່ອນທີ່ ມໜີ ່ ຫ າຍໄປປູກ
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ສ ັ້ອມໃສ່ບ່ອນທີ່ ຫ່າງ, ກ່ອນຈະສ ັ້ອມຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດັປາຍໃບອອກ ແລະ ສ ັ້າມໃນຊ່ວງທີ່ ມຝີ ນຕ ກຕດິຕ ່ ກນັຫ າຍ
ວນັ ຫ  ືໃຫ ັ້ດນິມຄີວາມຊຸ່ມພຽງພ . 

5.20.2 ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ການ ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ ັ້ແກ່ອ ັ້ອຍຈະໃສ່ຮອງພື ັ້ນກ ຄໃືສ່ກ ັ້ນຮ່ອງ ແລ ັ້ວເອ າດນິຖ ມໜັ້ອຍໜ ່ ງ 

ກ່ອນຈະວາງທ່ອນພນັໃສ່ຝຸ່ນທີ່ ຈະນ າມາໃຊ ັ້ມຫີ າຍສູດ , ແຕ່ວ່າຄວນເປນັຝຸ່ນທມີທີາດອາຫານຄ ບທງັ 3 
ທາດ N,P,K ສູດຝຸ່ນ ແລະ ປະລມິານທີ່ ຈະໃສ່ຂ ັ້ນກບັຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດນິ, ແຕ່ວ່າສູດຝຸ່ນທີ່ ເພິ່ ນນ ິ
ຍ ມໃສ່ ແມ່ນ 15-15-15 ໃນອດັຕາ 100-150 Kg/ha ສ າລບັເນື ັ້ອທີ່ ປູກອ ັ້ອຍໃໝ່, ສ າລບັອ ັ້ອຍຕ  ໃຫ ັ້ໃສ່ 
200 Kg/ha ໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ ມກ ຄໃືສ່ຝຸ່ນຄັ ັ້ງທ ີ 2. ໃສ່ເມື່ ອເວລາອ ັ້ອຍມອີາຍຸໄດ ັ້ 3-4 ເດອືນ, ອ ັ້ອຍຈະເລີ່ ມ
ແຕກກ  ຫ  ືເລີ່ ມເປນັປັ້ອງໃສ່ສູດ 15-15-15 ຫ  ື16-20-00 ໃນອດັຕາ 100 Kg/ha 

5.20.3 ການເສຍຫຍ ັ້າ  
ການເສຍຫຍ ັ້າມ ີ 2 ວທິ ີ ຄ:ື ເສຍຫຍ ັ້າດ ັ້ວຍແຮງງານຄ ນ ແລະ ໃຊສານເຄມໃີນປະຈຸ

ບນັນີ ັ້ຊາວກະສກິອນທມີເີນື ັ້ອທີ່ ປູກອ ັ້ອຍຫ າຍໄດ ັ້ນຍິ  ມກນັໃຊ ັ້ສານເຄມ,ີ ເພາະວ່າສາມາດກ າຈດັຫຍ ັ້າໄດ ັ້
ເນື ັ້ອທີ່  ທກີ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜ ນດກ່ີວາໃຊ ັ້ແຮງງານຄ ນ. ຢາຂ ັ້າຫຍ ັ້າທນີ າໃຊ ັ້ແບ່ງອອກເປນັ 3 ຈ າພວກ
ຄ:ື 

– ຢາຄຸມຫຍ ັ້າໃຊ ັ້ຫ ງັຈາກປູກອ ັ້ອຍແລ ັ້ວໃໝ່ໆ ຫຍ ັ້າຍງັບ ່ ທນັງອກເຊນັ: ອາທຣາຊນິ 
(Atrazine)ໃນອດັຕາ 3-4 Kg/ha. 

– ຢາຂ ັ້າ ແລະ ຄຸ ັ້ມຫຍ ັ້າ, ໃຊ ັ້ເວລາອ ັ້ອຍງອກແລ ັ້ວ ອາຍຸຂອງຫຍ ັ້າທີ່ ງອກອອກມາບ ່
ໃຫ ັ້ເກນີ 5 ອາທດິເຊັ່ ນ: ໄດຢູຣອນ (Diuron 80) ຫ  ື (3-4 Dichlono phenil) (1-1 Dimethyl 
Urea) ໃນອດັຕາ 3-4 Kg/ha 

– ຂ ັ້າຢ່າງດຽວ ໃຊ ັ້ເວລາອ ັ້ອຍງອກແລ ັ້ວ ແລະ ຫຍ ັ້າກ ງອກແລ ັ້ວ. ອາຍຸຂອງຫຍ ັ້າ
ຕ ັ້ອງຫ າຍກ່ວາ 6 ອາທດິ, ແຕ່ວ່າຢາຊະນດິນີ ັ້ຈະເປນັອນັຕະລາຍຕ ່ ອ ັ້ອຍໄດ ັ້. ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະມດັລະວງັໃນເວລາ
ຊດີບ ່ ໃຫ ັ້ຖກືຍອດອ ັ້ອຍ  

5.20.4 ການໃຫ ັ້ນ ັ້າ 
ສ າລບັອ ັ້ອຍທີ່ ປູກຢູ່ເຂດທີ່ ມລີະບ ບນ ັ້າຊ ນລະປະທານ, ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ອາດຈະ

ໃສ່ກ່ອນ ຫ  ືຫ ງັປູກ ໄລຍະອ ັ້ອຍມອີາຍຸ 3-4 ເດອືນ ຄວນເພີ່ ມປະລມິານນ ັ້າໃຫ ັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ໄລຍະນີ ັ້ປ ັ້ອງອ ັ້ອຍ
ກ າລງັຂະຫຍາຍຕ ວຕ ັ້ອງລະວງັບ ່ ໃຫ ັ້ຂາດນ ັ້າ ໃນກ ລະນມີຝີ ນຕ ກໜກັ ນ ັ້າຖ ັ້ວມຂງັຫ າຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະບາຍນ ັ້າ
ອອກ. 

 
5.21 ການປັ້ອງກນັກ າຈດັພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 

– ໝັ່ ນສ າຫ ວດເລື່ ອຍໆ ເມື່ ອເຫນັອ ັ້ອຍເປນັພະຍາດ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບີຮ ັ້ອຍຕດັອອກແລ ັ້ວຈດູ
ໄຟຖິ ັ້ມ 

– ກວດກາແນວພນັອ ັ້ອຍທີ່ ຈະນ າເອ າມາປູກໃຫ ັ້ລະອຽດ ຄວນໝັ ັ້ນໃຈວ່າແນວພນັອ ັ້ອຍທີ່ ໄດ ັ້
ມາຈາກສວນບ ່ ມກີານລະບາດຂອງພະຍາດອ ັ້ອຍ 

– ຄວນເລອືກປູກແນວພນັທີ່ ຕ ັ້ານຖານຕ ່ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 
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5.22 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ 
5.22.1 ພະຍາດ 

– ພະຍາດແສ ັ້ດ າ ( Smut )    
– ພະຍາດໃບດ່າງ ( Mosaic ) 
– ພະຍາດຍອດບດິ ( Pokkah Boeng ) 
– ພະຍາດໃບຂາວ ( Whit Leaf ) 
– ພະຍາດລ າຕ ັ້ນແດງ ແລະ ເສັ ັ້ນໃບແດງ (Red rot of stem and Midrib ) 
– ພະຍາດໃບຈດຸສເີຫ ອືງ ( Yellow Spot ) 
– ພະຍາດກາບໃບເນ ່ າແດງ (Red rot of leaf sheath ) 
– ພະຍາດໃບຈດຸສວີ ງແຫວນ ( Ring spot ) 
– ພະຍາດໃບຈດຸຮູບຕາ ( Eye spot ) 

5.22.2 ແມງໄມ ັ້ 
ປວກ, ດ ັ້ວງກ ລາຍ, ເພ ັ້ຍແປັ້ງສສີ ມພູ, ດ ັ້ວງກ ສຊີ ມພູ, ດ ັ້ວງກ ສຂີາວເຈາະຍອດອ ັ້ອຍ, 

ດ ັ້ວງເຈາະລ າອ ັ້ອຍ, ດ ັ້ວງເຈາະເຫງ  ັ້າອ ັ້ອຍ 
 

5.23 ການເກບັກ່ຽວ 
5.23.1 ການແທກຄ່າບຣກິກ່ອນການເກບັກ່ຽວດ ັ້ວຍເຄື່ ອງ 

ນຍິາມ: ບຣກິແມ່ນເປເີຊນັສານແຂງທີ່ ລະລາຍຢູ່ໃນນ ັ້າອ ັ້ອຍການແທກຄາບຣກິ (Brix) 
ກ່ອນທ າການການຕດັອ ັ້ອຍ ມປີະໂຫຍດສູງເພາະຈະເຮດັໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວ່າ: ອ ັ້ອຍແກ່ເຕມັທພີ ທຈີະຕດັເຂ ັ້າປ ັ້ອນໂຮງ 
ງານ ຫ  ືຍງັກ່ອນຈະຕດັອ ັ້ອຍຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວດັແທກຄ່າຂອງບຣກິ ຄ:ື 

– ຖັ້າຄ່າບຣກິປາຍ ຕ ່ າກວ່າຄ່າບຣກິກ ກຫ າຍ ສະແດງວ່າອ ັ້ອຍບ ່ ທນັແກ່ເຕມັທີ່ ຍງັບ ່
ສ ມຄວນຕດັ 

– ຖັ້າຄ່າບຣກິປາຍ ກບັກ ກມຄ່ີາໃກ ັ້ຄຽງກນັ ຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງບ ່ ເກນີ 0.5-1 ສະ 
ແດງວ່າອ ັ້ອຍແກ່ເຕມັທີ່ ແລ ັ້ວ ຖັ້າຄດິໄລ່ເປນັເປີເຊນັຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ສູງກ່ວາ 85% ຈ ່ ງຖວ່ືາອ ັ້ອຍແກ່ເຕມັທີ່ ແລ ັ້ວ 

– ຖັ້າຄ່າບຣກິປາຍສູງກ່ວາຄ່າບຣກິກ ກ, ສະແດງວ່າອ ັ້ອຍແກ່ເກນີແລ ັ້ວ ຕ ັ້ອງຮບີ
ຮ ັ້ອນຕດັ 

– ສູດຊອກຫາຄວາມແກ່: 
% ຄວາມແກ່ = (ບຣກິປາຍ/ບຣກິກ ກ)x100 
ຕ ວຢ່າງ: ຄ່າບຣກິປາຍແທກໄດ ັ້ 6 ແລະ ຄ່າບຣກິປາຍແທກໄດ ັ້ 7 
(6/7) x 100 = 85.57 % 

5.23.2 ວທິຕີດັອ ັ້ອຍ 
ຈດຸຂອງລ າອ ັ້ອຍທຈີະຕດັ ມຄີວາມສ າຄນັທຈີະຊ່ວຍເພີ່ ມເປີເຊນັນ ັ້າຕານຂອງອ ັ້ອຍ, ທີ່

ຈະເອ າເຂ ັ້າປ ັ້ອນໂຮງງານ ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ, ຈດຸຂອງລ າອ ັ້ອຍທຈີະຕດັທາງປາຍ, ແມ່ນປັ້ອງສຸດທ ັ້າຍທີ່
ເຫນັວ່າເປນັປັ້ອງ ສ່ວນທາງກ ກໃຫ ັ້ຕດັປັ້ອງທີ່ ຕດິກບັໜັ້າດນິ, ເນື່ ອງຈາກວ່າທາງກ ກຂອງລ າອ ັ້ອຍ, ເປນັພາກ 
ສ່ວນທມີເີປີເຊນັທາດນ ັ້າຕານສູງສຸດ 
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