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ບດົນາໍ 
 

ໝາກແໜູ່ງ ແມູ່ນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດໜ ື່ງທີື່ມີຄຸນຄູ່າ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ ໍ່ສັງຄົມມະນຸດເຮົາ ໂດຍໄດນ້ໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນວົງ
ການການແພດ ເພືື່ອປະກອບເປັນສູ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພເຂົື້າໃນການຮັກສາໂລກ ໄພໄຂ້ເຈັບຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຢາດີ
ເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ຊູ່ວຍຍູ່ອຍກະເພາະອາຫານ, ເປັນຢາດີເຈັບແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ປະສົມກັບຊະນິດຢາອືື່ນໆ, 

ນອກນັື້ນຍັງໃຊ້ເປັນເຄືື່ອງເທດໃນການປະສົມອາຫານອີກຫຼາຍຢ່າງ. ສູ່ວນປະກອບເຄມຂີອງໝາກແໜູ່ງ ມີ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍປະ

ມານ 4%, ນໍ້າມັນທີື່ມີກິື່ນຫອມມະແລນ Camphor 30%, d. bomyl acetate 26.5%, d. limonen 7%, 

Methoxyethyl cinnamate 1%,  Phelladrene 2.3%  ແລະ ອາຫານ Pinne 1.8%. ໝາກແໜ່ງມີຊືື່ວທິະຍາສາດ 

Amomumxanhioides Wall ແລະຢ ່ໃນຕະກ ນ Zingberaceac. ສາໍລັບໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງ ຊ ື່ງມີຖິື່ນກໍາເນີດມາຈາກ 

ປະເທດຈີນ, ມີ 2 ຊະນິດຄື: ໝາກແໜູ່ງ ກວາງຕຸງຊະນິດໝາກຍາວ ມີຊືື່ວິທະຍາສາດວູ່າ: Amomum Aromaticum ແລະ 

ຊະນິດໝາກມົນ: Amomum Villosum, ສູ່ວນໝາກແໜູ່ງຂຽວປ່າ Amomum ovoideum ແລະ ໝາກແໜູ່ງປາກຊູ່ອງ ແມູ່ນ 

Amomum Longiligulare.  

ໝາກແໜູ່ງເປັນພືດທີື່ປ ກງູ່າຍ, ປ ກໄດຢ້ ູ່ຕາມກ້ອງຕ ົ້ນໄມ້ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຕັດຕົື້ນໄມ້ (ເວັື້ນເສຍແຕູ່ 

ຕົື້ນໄມ້ທີື່ເປັນຮົົ່ມຕ ບໜາເກີນໄປ), ພ້ອມນ ົ້ນໝາກແໜູ່ງຍັງເປັນພືດທີື່ມີຄຸນຄູ່າໃຫ້ກັບປ່າໄມ້ ແລະ ໃຫ້ແກູ່ປະຊາກອນທີື່ອາໄສ 

ຢ ່ໃກ້ກັບປ່າໄມ້ອີກ, ແຕ່ຄຽງຄ ູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກ ໍ່ຄືການເພີື່ມຂ ື້ນຂອງພົນລະເມືອງ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ມີການ
ບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຂຸດຄົື້ນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງຢ່າງຊະຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ໝາກແໜູ່ງ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັົ່ນດຽວກັນ 
ຍ້ອນເນືື້ອທີື່ຖືກຈໍາກັດ ແລະ ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ. ເມືື່ອເປັນແນວນັື້ນ,  ການປ ກໝາກແໜ່ງຊ ບວ່າງຢ ູ່ກ້ອງຕ ົ້ນໄມ້ຈ ິ່ງເປັນວ ທກີານໜ ິ່ງ 

ເພ ິ່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ໂດຍຕ ດພ ນກ ບ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຍນືຍົງທີິ່ມີການປັບປຸງວິທີການ, ຂະບວນ 

ການໃນການຍົກສະມັດຕະພາບໝາກແໜ່ງໃຫ້ໄດຫ້າຼຍກູ່ວາເກົົ່າ ເພືື່ອສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປະຈບຸັນ. 

ໝາກແໜູ່ງເປັນພືດເສດຖະກິດ ທີື່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບດີພ ສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຕະຫຼາດຈີນ ຊ ື່ງມີຄວາມຕ້ອງການ 
ໝາກແໜູ່ງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພືື່ອນໍາໄປຂາຍໃຫ້ກບັບັນດາໂຮງງານຕູ່າງໆໃນການປຸງແຕູ່ງເປັນຢາ ແລະ ສູ່ວນປະສົມອືື່ນໆ. ໃນ 2-3 
ປີຜູ່ານມານີື້ເຫັນວູ່າໝາກແໜູ່ງມີລາຄາສ ງເປັນປະຫວັດການພາໃຫ້ຂະບວນການປ ກມີຄວາມຟົດຟ ື້ນ ກວູ່າເກົົ່າ, ແຕູ່ຈາກສະພາບການ
ປ ກໝາກແໜູ່ງຕົວຈິງຂອງຊາວກະສິກອນແມູ່ນຍັງພົບຫຼາຍບນັຫາ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການຈັບໝາກໃນແຕູ່ລະປີບ ໍ່ສະໝໍໍ່າສະເໝີກັນ, 
ບາງເຂດບ ໍ່ເປັນໝາກເລີຍ ຊືື່ງສາຍເຫດຫຼັກກ ໍ່ຍ້ອນຂາດດ້ານເຕັກນິກການປ ກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ, ການກໍານດົພືື້ນທີື່ປ ກ 

ທີື່ບ ໍ່ເໝາະສົມ, ນອກນັື້ນບາງເຂດຍັງຈໍາກັດການຂະຫຍາຍເນືື້ອທີື່ປ ກອີກ. ກິດຈະກໍາການປ ກໝາກແໜູ່ງແມູ່ນຖ  ກຕ້ອງຕາມແນວ 

ທາງນະໂຍບາຍຂອງພ ກ-ລ ດ ເພ ິ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ົ່າ. ສະນັື້ນ, ຄ ່ມ ແນະນໍາສະບ ບນີົ້ ຈ ິ່ງເປັນສ່ວນ

ໜ ິ່ງເພ ິ່ອຢ ້າຄືນບາງຫຼັກການດ້ານເຕ ກນ ກພ ົ້ນຖານໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດໝາກແໜູ່ງໃຫ້ເປນັສິນຄ້າ 

ເພືື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກູ່ຊາວກະສິກອນ. 
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1. ປະຫວັດຄວາມເປນັມາຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ 

ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງ ເປັນພືດທີື່ຢ ໃ່ນຕະກ ນຂີງ, ຂູ່າ (Zingberaceac), ຊ ື່ງຢ ່ທົົ່ວໂລກມີປະມານ 150 ຊະນິດ, ສູ່ວນ

ຫລາຍແມູ່ນຢ ່ທະວີບອາຊເີຂດຮ້ອນເຊັົ່ນ: ຈີນ, ໄທ, ອີນໂດເນເຊຍ, ພະມ້າ, ຫວຽດນາມ, ລາວແລະອືື່ນໆ, ສະເພາະຢ ່ປະເທດຈີນມີປະ

ມານ 20 ກວູ່າຊະນິດ, ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງ ເປັນໝາກທີື່ໃຫ້ແກູ່ນໃຫູ່ຍ, ແຂງ ແລະມີກິື່ນຫອມປຸກຈົນຖືກແພດທົົ່ວໂລກເອີື້ນວູ່າ

ເປັນແນວພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບນໍາໜ້າ ໃນຈໍານວນໝາກແໜູ່ງທີື່ມີໃນໂລກ. 

ແຕູ່ກູ່ອນ ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງມີຖີື່ນກໍາເນີດ ຢ ່ເມືອງຢາງຊຸນ ແຂວງກວາງຕຸງ (ສປ ຈີນ) ແລະ ໄດ້ແຜູ່ຂະຫຍາຍໄປເມືອງອືື່ນໆ 

ຂອງແຂວງກວາງຕຸງ, ແຕູ່ດຽວນີື້ໄດແ້ຜູ່ລາມໄປຮອດແຂວງອືື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຢ ນນານ, ຟ ຈຽນ, ຂູ່າຍໜານ ແລະ ຂອບເຂດສິບສອງ

ພັນນາກ ໍ່ນິຍົມກັນປ ກເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຍ້ອນວູ່າເຂດນີື້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ເປັນເຂດຮ້ອນຊຸູ່ມທີື່ມປີ່າທໍາມະຊາດປົກຄຸມຕະ
ຫຼອດປີຊ ື່ງເໝາະສົມແກູ່ການປ ກ ແລະ ຕ ໍ່ມາຈ ື່ງຂະຫຍາຍມາຮອດລາວ. 

2. ລກັສະນະທາງຊວີະວທິະຍາຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ. 

2.1. ຮາກ: ມີ 2 ຊະນິດຄື: ຮາກຄໍ້າຊ  ແລະ ຮາກບ ໍ່ແນູ່ນອນ. 

2.1.1. ຮາກຄໍ້າຊ : ແມູ່ນຮາກທີື່ປົົ່ງຢ ່ທາງລ ູ່ມຂອງລໍາຕົື້ນ ຊືື່ງຢ ່ລ ູ່ມເຫົື້ງາຂອງລໍາຕົື້ນທີື່ກາຍເປັນຮາກ ມີຈໍານວນປະມານ 4-5 

ຮາກ, ຮາກເຫຼົົ່ານີື້ເຈາະຢັົ່ງເລິກເຂົື້າໃນດີນປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ ເພືື່ອເຮັດໜ້າທີື່ຢຶດລໍາຕົື້ນໃຫ້ຕິດກັບດິນ. 

2.1.2. ຮາກໜ້າດິນ: ແມູ່ນຮາກທີື່ປົົ່ງອອກຈາກເຫົື້ງາຂອງລໍາຕົື້ນເລອືໄປຕາມໜ້າດິນເປັນເສັື້ນຊືື່ ຫຼື ຄົດງູ່ຽງ, ສູ່ວນຫຼາຍປົົ່ງຢ ່

ຊັື້ນເທິງໜ້າດິນເລິກປະມານ 0-15 ຊັງຕີແມັດ ເພືື່ອເຮັດໜ້າທີື່ດ ດທາດບໍາລຸງລຽ້ງ, ເປນັບູ່ອນອອກດອກ ແລະ 

ໃຫ້ໝາກ. 
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2.2. ລາໍຕົື້ນ: ມີ 2 ປະເພດຄື: ລໍາຊືື່ ແລະ ລໍາເລືອ (ຫລເືອີື້ນວູ່າ: ລ າຍືນ ແລະລໍານອນ). 

2.2.1. ລໍາຊືື່: ມີລວງສ ງປະມານ 1-3 ແມັດ ແຕູ່ມກີາບຫຸ້ມຫ ໍ່ລໍາແຕູ່ລ ູ່ມຮອດເທິງ, ທາງລ ູ່ມມລີັກສະນະຄືຫົວຂີງ, ຂູ່າ, ທາງ

ເທິງມີຊູ່ວງກາບໃບຫຸ້ມທີື່ສັື້ນ ມີຄວາມຍາວ 2 - 2,5 ຊັງຕແີມັດ.  

2.2.2. ລໍາເລືອ: ແມູ່ນລໍາທີື່ປົົ່ງອອກເປັນເສັື້ນ ເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ ແລະ ຈະເລີນເຕິບໂຕສ ງສຸດແລ້ວລໍາທີື່ປົົ່ງອອກມານັື້ນງ  ຂ ື້ນ

ຄືໜ ໍ່ກາຍເປັນຕົື້ນໃໝູ່, ຖ້າມີເງ ືື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມ ມັນຈະປົົ່ງຮາກອອກກາຍເປັນດອກ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. ໃບ: ເປັນໃບລ້ຽງດູ່ຽວ, ຍາວລຽບໄປຕາມລໍາຕົື້ນ, ໜາ້ໃບເຫຼືື້ອມ ແລະມືື່ນ, ແຕູ່ລະຕົື້ນມີໃບປະມານ 25 - 35 ໃບ, ຄວາມ

ຍາວຂອງໃບປະມານ 27-35 ຊັງຕີແມັດ ແລະລວງກວ້າງ 4 - 5 ຊັງຕີແມັດ. ເສັື້ນໄຍຂອງໃບລຽບຄືປີກໄກູ່, ຮາບພຽງລຽນເປັນ

ແຖວ, ໃບເປັນປະເພດບ ໍ່ມີດ້າມຈັບ, ແຜູ່ນຂອງໃບແຜູ່ອອກ, ລີື້ນໃບສັື້ນ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮ ບ 3: ລກັສະນະໃບຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸ້ງ 
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2.4. ດອກ: ລັກສະນະຂອງດອກອອກເປັນຈຸ້ມ ຕາມຮາກທີື່ເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ, ມຄີວາມຍາວປະມານ 9-12 ຊຕມ,ໃນຈຸ້ມດອກ

ມີດອກນ້ອຍປະມານ 8-10 ດອກ, ດອກບານໃນລະຫວູ່າງເດືອນ 4-6, ແຕູ່ລະມືື້ບານ 2-3 ດອກ ແລະ 

ຈະໃຊ້ເວລາບານໝົດຈຸ້ມດອກແມູ່ນ 4-5 ມືື້, ດອກນ້ອຍມກີາບດອກໂອບລອ້ມ, ກ້ານຂອງເກສອນເປັນສີຂາວຍາວ 1,5-1,8 

ຊັງຕີແມັດ, ສູ່ວນທາງຍອດເທງິມີ 3 ແງູ່ມ, ຈອມດອກສີຂາວ, ສູ່ວນທາງລ ູ່ມມີລັກສະນະຄືທ ໍ່ຍາວປະມານ 1,6-2 ຊຕມ, ກບີ

ດອກມີລັກສະນະມົນ, ທາງເທິງມີ 2 ແຖວປີື້ນຄືນ, ຈອມຍອດນ້ອຍສີເຫຼືອງມີເສັື້ນໄຍຕ ໍ່ລົງເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງເຂັື້ມ, ມີເກ

ສອນຕົວຜ ໜ້ ື່ງດອກຢ ່ໃນຫ້ອງຢາ, ສູ່ວນເກສອນຕົວແມູ່ຢ ່ຮູ່ວມທາງໃນແລະປະສົມພັນຢ ່ຫ້ອງທາງລ ູ່ມ. ເກສອນຕົວແມູ່ມີ 3 

ດອກ ໃນນັື້ນ 2 ດອກບ ໍ່ສາມາດມີຝ ່ນລະອອງໄດ ້ມແີຕູ່ດອກດູ່ຽວສາມາດຮບັເອົາຝ ່ນລະອອງໄດ,້ ຫ້ອງຢາມີຢ ່ 2 ຫ້ອງ, ດອກ

ເກສອນຍາວປະມານ 5-6 ມມ, ດອກຍາວປະມານ 6 ມມ, ການປະສົມແບູ່ງກັນອອກເປັນ 3 ແຖວ ເບືື້ອງເທງິມີລັກສະນະເປັນ

ແຜູ່ນເຄິື່ງວົງມົນຄືຫ  2 ເບືື້ອງ. ຕາມທໍາມະດາແລ້ວໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງຫຼັງຈາກປ ກໄດ້ 3 ປີ ຈິື່ງເລີື່ມອອກດອກ, ໂດຍໃນລະ

ດ ໜາວ (ໃບໄມ້ປົົ່ງ) ແມູ່ນເລີື່ມອອກໜ ໍ່ດອກ ແລະຮອດເດືອນ 4 - 6 ແມູ່ນໄລຍະອອກດອກ ແລະດອກບານ, ປົກກະຕິແຕູ່ລະ

ເສັື້ນຂອງຮາກທີື່ເລືອໄປຕາມໜ້າດິນຈະອອກ 1 – 2 ໜ ໍ່ (ບາງບູ່ອນດິນຟ້າອາກາດເໝາະສົມ ໜ ໍ່ດອກຈະອອກປະມານ 3 - 4 

ໜ ໍ່) ແຕູ່ລະຊ ໍ່ດອກ ມີ 8 – 12 ດອກນ້ອຍ, ມືື້ໜ ື່ງບານ 2 – 3 ດອກ ແລະຮອດ 4 - 5 ມືື້ແມູ່ນບານໝົດທັົ່ງຊ ໍ່; ໃນຊູ່ວງໝາກ

ແໜູ່ງອອກດອກມັນຕ້ອງການສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີື່ມີຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນສ ງເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການອອກດອກໄດດ້ີ, ກົງກັນຂ້າມຖ້າ
ດິນຟ້າອາກາດຫາກແຫງ້ແລ້ງຈະເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນລະອອງຂອງດອກໝາກແໜູ່ງຫູ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄດ້ງູ່າຍ ແລະບ ໍ່ສາມາດປະ ສົມພັນໄດ້ 

ອັນເປນັສາຍເຫດຫຼັກທີື່ເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງເປັນດອກແຕູ່ບ ໍ່ເປັນໝາກ, ຍ້ອນວູ່າ ໃນດອກໝາກແໜູ່ງທີື່ມຫີົວເຊືື້ອປະສົມພັນ 

ໄດແ້ຜູ່ກະຈາຍຝຸ່ນລະອອງຂອງມັນເປັນເມັດເປັນກຸູ່ມ ຫຼື ເປັນແຜູ່ນ ໂດຍຍາກທີື່ຈະແຕກແຍກອອກຈາກກັນ ແລະກ້ານຫົວເຊືື້ອ
ບູ່ອນປະສົມພັນກ ໍ່ສ ງກວູ່າບູ່ອນລະອອງເກສອນຕົວຜ ແ້ລະຕົວແມູ່ຢ ່ທັງຍັງຖືກກີບ ດອກປົກຫຸ້ມໄວ້ອິີກຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ການປະສົມ

ພັນດ້ວຍຕົນເອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຍາກທີື່ຈະຮັບເອົາຝຸ່ນລະອອງຈາກເກສອນຕົວອືື່ນອີກ. ສະນັື້ນ, ການປະສົມພັນດ້ວຍ

ແມງໄມ້ຈ ື່ງເປັນການປະສົມພັນທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງໝາກແໜູ່ງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ຮ ບ 4: ລກັສະນະດອກຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ 
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2.5. ໝາກ: ຫຼັງຈາກ 3 ມືື້ ທີື່ໄດປ້ະສົມພັນຈະເລີື່ມຂະຫຍາຍກາຍເປັນໝາກອູ່ອນ ແລະ ຈະສຸກແກູ່ເມືື່ອໄດ ້100 ມືື້, ລະດ ໝາກ

ສຸກແກູ່ແມູ່ນເດືອນ 8-9, ໝາກສຸກຈະມີຮ ບລັກສະນະຄ້າຍຄໝືາກເງາະທີື່ມີຂະໜາດຍາວ 1,5 - 2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກວ້າງ 

1,2 – 2 ຊຕມ, ໝາກເປັນສີແດງເຂັື້ມ, ເປຶອກນອກເປັນລັກສະນະໜາມແຂງພົື້ນຂືື້ນຫຸ້ມອ້ອມໝາກ. ຕາມມາດຖານຂອງຈີນ

ທີື່ປ ກຖືກຕາມເຕັກນິກແທ້ໆ ໝາກແໜູ່ງ 1 ຮຕ ສາມາດໃຫຜ້ົນຜະ ລິດປະມານ 400-600 ກິໂລ (ໝາກແຫ້ງ), ແຕູ່ສໍາລັບຢ ່

ບ້ານເຮົາຈະໄດປ້ະມານ 100-300 ກລ (ໝາກແຫ້ງ).  ພາຍຫຼັງທີື່ນໍາໄປອົບແຫ້ງແລ້ວໝາກແໜູ່ງດິບ 100 ກິໂລ ຈະເຫຼືອ 

15-16 ກິໂລ ຫຼື 6 ກິໂລໝາກແໜູ່ງດິບຕ ໍ່ 1 ກິໂລ ໝາກແຫ້ງ. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.6. ແກູ່ນ: ມີລັກສະນະເປັນ 3 ກີບ, ມີສີດໍາຂຸ້ນ ຫຼື ສີນໍ້າຕານ, ມກີີື່ນຫອມປຸກແຮງ, ນໍ້າໜັກແກູ່ນ 1000 ແກູ່ນ ຕ ໍ່ 13 -15 ກາຼມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບ 5: ລກັສະນະພາຍນອກຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ 
 

ຮ ບ 6: ລກັສະນະຂອງແກູ່ນໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ 
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3. ເງ ືື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການຂອງສະພາບແວດລອ້ມຕ ໍ່ການປ ກໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ. 

3.1 ອຸນນະພ ມ 
 ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງແມູ່ນພືດຊະນິດໜືື່ງທີື່ຢ ່ໃນອາຊີເຂດຮ້ອນແລະເປັນພືດທີື່ມັກອາກາດອົບອຸູ່ນ (ບ ໍ່ມັກອາກາດເຢັນ ແລະ 

ອຸູ່ນຫະພ ມຕໍໍ່າ), ຖ້າອຸູ່ນຫະພ ມເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕວົດີ, ການອອກໜ ໍ່ດອກ ແລະ ການປະສົມພັນຂອງໝາກແໜູ່ງ

ໄດ້ດີ. ອຸນນະພ ມທີື່ເໝາະສົມທີື່ສຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈະເລີນເຕິບໂຕຂອງໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງແມູ່ນປະມານ 22 ອົງສາ

ເຊ (ອຸນຫະພ ມສະເລູ່ຍປະຈໍາປີ). 

3.2 ຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນ  

 ໝາກແໜູ່ງມັກຄວາມຊຸູ່ມຊືື່ນ (ຢ້ານຄວາມແຫງ້ແລ້ງ), ຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນໃນອາກາດຕ້ອງຫລາຍກວູ່າ 75%, ແຕູ່ໄລຍະ

ອອກດອກແມູ່ນຕ້ອງການປະມານ 90%, ສູ່ວນປະລິມານນໍ້າໃນດິນຊູ່ວງການຈະເລີນເຕິບໂຕ ຫຼື ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 25%, ໃນ

ໄລຍະອອກດອກ 15-20%, ໃນໄລຍະດອກບານ 22-25%, ໄລຍະເປັນໝາກ 24-26%. 

3.3 ແສງສະຫວູ່າງ 

 ໝາກແໜູ່ງເປັນພືດຕ້ອງການຮົົ່ມສູ່ວນໜ ື່ງ ໂດຍສະເພາະໄລຍະການຈະເລີນເຕິບໂຕ (ຊູ່ວງ 1-2 ປີ) ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມ

ຮົົ່ມປະມານ 60-70% ຈົນຮອດໄລຍະອອກດອກ, ສູ່ວນແສງແດດທີື່ເຂົື້າຫາພືື້ນທີື່ປ ກໃຫມ້ີ 40% ແລະ ຊູ່ວງເປັນໝາກ ແມູ່ນ     

50 - 60%. 

3.4 ດນິ  

 ໝາກແໜູ່ງສາມາດປ ກໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດແຕູ່ຕ້ອງເປັນດິນທີື່ມີອີນຊີວັດຖຸ (ເປັນດິນທີື່ມີໃບໄມ້ ຫຼື ຊາກໃບໄມ້ປົກຄ ມຢ ່

ຕາມໜ້າດິນ) ມີຝຸ່ນ ແລະ ເປັນດິນຜຸຜຸູ່ຍ ຮັກສານໍ້າໄດດີ້, ມີຄວາມຊຸູ່ມຊືື່ນ, ຖ້າຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນໃນດິນຫາກຕໍໍ່າກວູ່າ 20% ໝາກແໜູ່ງ

ຈະບ ໍ່ຈະເລນີເຕິບໂຕໄດ,້ ດີນທີື່ເໝາະສົມແມູ່ນຄວນມລີະດັບ PH 6 - 7,5. 

3.5 ແມງໄມ້  
 ໝາກແໜູ່ງ ເປັນພືດທີື່ບ ໍ່ສາມາດປະສົມພັນດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ (ອາໄສການປະສົມພັນຈາກທາງນອກ) ໂດຍສະເພາະແມູ່ນອາ

ໄສແມງໄມ້ເພືື່ອການປະສົມພັນ, ຢ ່ເຂດແຂວງກວາງຕຸງແມູ່ນເຂາົເຈົື້າເອົາຄົນປະສົມພັນແບບໃຊ້ຝຸ່ນລະອອງຂອງເກສອນເປັນຕົື້ນຕ  

ແລະ ອາໃສແມງໄມ້ສໍາຮອງເນືື່ອງຈາກວູ່າເຂດນັື້ນບ ໍ່ມີແມງໄມ້ຫຼາຍ, ສູ່ວນຢ ່ເຂດສິບສອງພັນນາທີື່ມີ ແມງໄມ້ທໍາມະຊາດຫຼາຍຈິື່ງໄດ້

ອາໃສແມງໄມ້ປະສົມພັນ, ແຕູ່ປົກກະຕຕິາມທໍາມະຊາດແລ້ວໝາກແໜູ່ງປະສົມພັນດ້ວຍການອາໄສແມງໄມ້ ຫຼື ລົມພັດເອົາລະອອງ

ເກສອນມາປະສົມພັນ. 

3.6 ປະລມີານນໍາ້ຝົນ  

 ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງຈະເລີນເຕິບໂຕໄດດີ້ໃນເຂດທີື່ມປີະລີມານນໍ້າຝົນ ສະເລັົ່ຍ 1.000-2.400 ມມ/ປີ. 
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4. ວທິກີານປ ກ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາ 
 

4.1. ການເລອືກສະຖານທີື່ 
ສະຖານທີື່ປ ກທີື່ເໝາະສົມ ແມູ່ນຄວນເລືອກເອົາບູ່ອນທີື່ເປັນປ່າໄມແ້ກູ່ສີຂຽວທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕູ່ 10 ປີຂ ື້ນໄປ, ມີສະພາບແວດ

ລ້ອມຊຸູ່ມຊືື່ນ, ໜ້າດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນ (ມີຊາກໃບໄມ້ເໜົົ່າເປ ື່ອຍປົກຄຸມຫລາຍ), ເປັນດິນຜຸຜຸູ່ຍ, ສາມາດຮັກສານໍ້າ ແລະ ເປັນ

ດິນທີື່ເກັບຝ ່ນໄວ້ໃນດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕາມທໍາມະດາຄວນເລືອກບູ່ອນທີື່ມີລະດັບຄວາມສ ງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 500-1,000 ແມັດ 

ແມູ່ນດີທີື່ສຸດ, ແຕູ່ບາງບູ່ອນສາມາດປ ກໄດແ້ຕູ່ 700-1,400 ແມັດ, ປ ກຢ ່ຕາມສອງຝາກຂອງແມູ່ນໍ້າ, ຮູ່ອມຫ້ວຍ ຮູ່ອມພ  (ຕີນພ ) 

ຊືື່ງລະດັບຄ້ອຍຊັນບ ໍ່ກາຍ 20 ອົງສາເຊ. 

ພືື້ນທີື່ປ ກໝາກແໜູ່ງ ຫຼື ສວນໝາກແໜູ່ງຂອງຊາວກະສິກອນສູ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ມີຫຼາຍລກັສະນະເຊັົ່ນ: ພືື້ນທີື່ສວນມີແສງ

ແດດຊູ່ອງຫຼາຍ, ຢ ແ່ຄມຫ້ວຍ, ບາງບູ່ອນແສງແດດຊູ່ອງຍາມເຊົື້າ ແລະ ບາງບູ່ອນແສງແດດຊູ່ອງເວລາຕອນແລງ. ນັື້ນກ ໍ່ແມູ່ນ

ສູ່ວນໜ ື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄດິວູ່າ ພືື້ນທີື່ປ ກໝາກແໜູ່ງຄວນແມູ່ນພືື້ນທີື່ແບບໃດແທ້ຈິື່ງຈະເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສ ງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4.2. ການກຽມພືື້ນທີື່ປ ກ 
ກູ່ອນຈະປ ກຕ້ອງໄດຕ້ັດຖາງຕົື້ນໄມ້ໜ້ອຍ ແລະແພູ່ວຫຍ້າຢ ່ຕາມກ້ອງຕົື້ນໄມ້ໃຫູ່ຍໃຫ້ແປນດີ ແລະບູ່ອນໃດທີື່ ມີກິື່ງງູ່າ ແລະ 

ຟຸ່ມໄມ້ຕ ບໜາໃຫ້ຕັດອອກເລັກໜ້ອຍ ພ ໃຫ້ມີແສງສະຫວູ່າງເຂົື້າຫາສວນປ ກໝາກແໜູ່ງ, ສໍາລັບໄມໃ້ຫູ່ຍໃຫ້ປະໄວ້ ເພືື່ອໃຫ້ເປັນຮົົ່ມ 
ແຕູ່ກ ໍ່ບ ໍ່ໃຫ້ຕ ບຫຼາຍ ປະມານ 40 – 60% ໃຫ້ແສງແດດຊູ່ອງເຂົື້າເຖິງພືື້ນທີື່ສວນປ ກ. 

ໝາກແໜູ່ງພັນກວາງຕງຸບ ໍ່ເໝາະສົມທີື່ຈະປ ກໃສູ່ປ່າເລົົ່າອູ່ອນທີື່ມີອາຍຸ 5 ປີລົງມາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາພວກໄມ້ໄຜູ່,ໄມ້ປ່ອງ, ຕົື້ນ

ກ້ວຍປ່າ, ຕົື້ນໄມ້ທີື່ມີໃບໃຫູ່ຍຊ ື່ງມີຮາກຄ ມໜາ້ດິນຫຼາຍ ເຮດັໃຫ້ຮາກໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ.້ ຕາມທໍາມະດາ ຮາກ

ໝາກແໜູ່ງ 80%  ແມູ່ນຢ ່ເທງິໜ້າດິນລະຫວູ່າງ 0- 10 ຊຕມ, ສູ່ວນຮາກທີື່ເຫຼືອປະມານ 20% ແມູ່ນຢັົ່ງເລິກເຂົື້າໄປໃນດິນປະມານ 

10-20 ຊັງຕແີມັດ ເພືື່ອຢຶດລໍາຕົື້ນ. 

ຮ ບ 7: ພືື້ນທີື່ປ ກທີື່ເໝາະສົມ (ພ ົ້ນທີິ່ຢ ່ຮູ່ອມພ , ຖືກແສງແດດຍາມເຊົື້າ ແລະ ພືື້ນທີື່ຢ ່ແຄມຫ້ວຍ) 



ຂະແໜງສົົ່ງເສີມກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ (ຂສກສ) 

ຄ ູ່ມືແນະນາໍ ເຕກັນກິການປ ກໝາກແໜູ່ງແນວພັນກວາງຕງຸ  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ການເລອືກແນວພນັ 
ສູ່ວນຫລາຍນິຍົມປ ກແບບແຍກຕົື້ນ ຫຼື ເອົາເຫົື້ງາມາປ ກເພາະບ ໍ່ໄດເ້ສຍເວລາຫລາຍປີ, ມັນສາມາດແຜູ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຫ້

ຜົນຜະລິດໄວ, ຕາມທໍາມະດາການແບູ່ງຕົື້ນອອກໄປປ ກຢ ່ກັບພືື້ນທີື່ສວນເລີຍແມູ່ນເລືອກເອົາຕົື້ນທີື່ມີ 1-2 ໜ ໍ່ ທີື່ປົົ່ງອອກມາ ແລະ 

ຕົື້ນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນໝາກ, ຕົື້ນອູ່ອນແຕູ່ບ ໍ່ອູ່ອນເກີນໄປ (ຕົື້ນໜຸູ່ມ) ຫຼື ຕົື້ນທີື່ມີຄວາມສ ງປະມານ 100-150 ຊັງຕີແມັດ ຊ ື່ງຫາກ ໍ່ມີໃບ 

5-7 ຂືື້ນໄປ. ເວລາລົກ ໃຫລົ້ກເອົາທັງເຫົື້ງາແລ້ວໃຫ້ໄດ້ຮາກຍາວປະມານ 10 – 15 ຊັງຕີແມັດ, ຕັດຮາກໃຫເ້ຫຼືອໄວ້ເຄິື່ງໜ ື່ງ 

(ສ າຄັນແມູ່ນບ ໍ່ໃຫ້ປາຍໜ ໍ່ນັື້ນຫັກ), ຖ້າເບັື້ຍແກູ່ໂພດກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເກີດ ໜ ໍ່ໃໝູ່ນັື້ນບ ໍ່ຫຼາຍ ຫຼື ບາງທເີບັື້ຍແກູ່ນັື້ນອາດຈະຕາຍ

ກູ່ອນໜ ໍ່ໃໝູ່ເກີດອອກມາ. 

ຖ້າຈະເຄືື່ອນຍ້າຍເອົາເບ້ຍໄປປ ກບູ່ອນອືື່ນ ຫຼື ປ ກຢ ເ່ຂດຫູ່າງໄກ ຕ້ອງໄດເ້ອົາເບັື້ຍທີື່ມອີາຍຸ 1 ປີ, ໃຫ້ຕັດເອົາໃບ ແລະ ລໍາທາງ

ປາຍຍອດອອກເຫລືອປະມານ 30-40 ຊງັຕີແມັກ, ເວລາລກົ ຫຼື  ຕັດຮາກຕ້ອງລະມັດລະວັງບ ໍ່ໃຫ້ຕັດຮາກສັື້ນເກີນໄປ, ຄວນຈົົ່ງ 

ຮາກໄວ້ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ແຕູ່ເປເີຊັນເກີດໃໝູ່ອາດຈະໄດ້ພຽງ 50% ເທົົ່ານັື້ນ, ສູ່ວນການປ ກດ້ວຍຕົື້ນທີື່ບ ໍ່ຕັດ ເປີເຊັນການເກີດ 

ມີປະມານ 80% ຂ ື້ນໄປ. 
ສໍາລັບການປ ກດ້ວຍແກູ່ນ ແມູ່ນໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາໝາກທີື່ສຸກແກູ່ໃຫູ່ຍ ໂດຍ ແກະເປ ອກອອກແລ້ວນໍາໄປກ້າທັນທີ, ຖ້າປະ

ໄວ້ຫລາຍວັນເປເີຊັນການງອກຈະຫລຸດລົງ.  

 

 

 
 

ຮ ບ 8: ການກຽມພືື້ນທີື່ປ ກ 
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4.4. ວທິກີານປ ກ 
ໝາກແໜູ່ງສາມາດປ ກໄດ້ທຸກລະດ ການ ແຕູ່ເໝາະສົມທີື່ສຸດແມູ່ນເດືອນ 6 - 7 ເພາະຊູ່ວງນີື້ມປີະລີມານນໍ້າຝົນພຽງພ , ເມືື່ອ

ປ ກໄດ້ 3-4 ປີຂືື້ນໄປ ຕົື້ນໝາກແໜູ່ງຈະແຜູ່ຂະຫຍາຍອອກໄດ້ເຖິງ 60 ຕົື້ນຕ ໍ່ຕາແມັດ. ໄລຍະຫູ່າງຂອງການປ ກຕົື້ນຕ ໍ່ຕົື້ນປະມານ 

1x1ແມັດ ຫຼື 2x2ແມັດ ກ ໍ່ໄດ້.  ວິທີການປ ກບ ໍ່ໃຫ້ຂຸດຂຸມເລິກ ພຽງແຕູ່ຂຸດໃຫ້ພ ຖົມກົກ ເຫົື້ງາໝາກແໜູ່ງໄດກ້ ໍ່ພ , ອັດຕາແນວ

ພັນປ ກແຕູ່ 2,500-9,500 ເບ້ຍ/ເຮັກຕາ ຂ ື້ນກັບການວາງຂະໜາດຂອງການປ ກ, ຊູ່ວງທີື່ໝາກແໜູ່ງຍັງນ້ອຍ, ບ ໍ່ທັນແຂງແຮງ ຄວນ

ບົວລະບັດຮັກສາ ໂດຍການອະນາໄມຖາງຫຍ້າໃຫ້ກ້ຽງດີຈົນກວູ່າມັນ ຈະແຜູ່ຂະຫຍາຍຫລາຍ. ເມືື່ອປ ກໄດຫ້ລາຍປີຕົື້ນໃດທີື່ແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້

ຜົນຜະລິດກ ໍ່ຄວນຕັດແຕູ່ງອອກ ເພືື່ອໃຫ້ແສງສະຫວູ່າງ ແລະ ລົມພັດເຂົື້າເຖິງພືື້ນທີື່ (ການຕັດແຕູ່ງແມູ່ນຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ລົກເພາະມັນຈະລົບ

ກວນຮາກຂອງຕົື້ນອືື່ນ), ຜົນຜະລິດໝາກແໜູ່ງໃນປີທໍາອິດອາດຈະໄດໜ້້ອຍ ແຕູ່ມັນຈະຄູ່ອຍໆຫລາຍຂ ື້ນ ແລະ ເມືື່ອໄດ້ 10-15 ປີ 
ຜົນຜະລິດກ ໍ່ຈະຫຼຸດລົງ.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບ 9: ເບຍ້ທີື່ສາມາດປ ກກບັທີື່ເລຍີ ຮ ບ 10: ເບັື້ຍທີື່ເຄືື່ອນຍາ້ຍໄປປ ກຢ ູ່ໄກ 

ຮ ບ 11: ວທິກີານປ ກໝາກແໜູ່ງກວາງຕ ງ 
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4.5. ການບວົລະບດັຮກັສາ 

ເມືື່ອປ ກໝາກແໜູ່ງໃໝູ່ຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສູ່ບົວລະບັດຮັກສາເປັນປະຈໍາ, ປີທໍາອິດຕ້ອງໄດເ້ສຍຫຍ້າ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ປີ, ຖ້າ

ມີຫຍ້າຫາຼຍກ ໍ່ຄວນອະນາໄມ 3 ຄັື້ງຕ ໍ່ປີ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຊູ່ວງໄລຍະເວລາເສຍຫຍາ້ແມູ່ນເດືອນ 1 - 2,  ສໍາລັບສວນໝາກ

ແໜູ່ງທີື່ໄດເ້ກັບໝາກແລ້ວຊ ື່ງຈະເກັບໝາກໃນເດືອນ 8 ແມູ່ນໃຫ້ເສຍຫຍາ້ໄປພ້ອມເລີຍ, ພາຍໃນສວນ ໝາກແໜູ່ງຖ້າມີຕົື້ນທີື່
ເຖົື້າແກູ່ຕ ບຫຼາຍ ກ ໍ່ໃຫ້ຕັດແຕູ່ງອອກໃຫ້ເປີດແປນດີ ຊ ື່ງຈະສ້າງເງືື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແມງໄມ້ສາ ມາດເຂົື້າໄປຕອມດອກເກສອນ
ໄດ້ຫຼາຍ ເພືື່ອການປະສົມລະອອງເກສອນທີື່ດີ ແລະເຮັດໃຫ້ຈັບໝາກຫຼາຍ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

5. ການເກບັກູ່ຽວ 

ການເກັບກູ່ຽວໝາກແໜູ່ງແມູ່ນວຽກໜືື່ງທີື່ສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບຜົນຜະລິດ ເຮັດແນວໃດ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ໝາກແໜູ່ງດີມີຄຸນນະພາບດີ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ພ ໍ່ຄ້າຜ ເ້ກັບຊືື້ ກ ໍ່ຄື ດ້ານການຕະຫຼາດຍອມຮັບ, ດັົ່ງນັື້ນ ຈິ ື່ງເວົື້າໄດວູ້່າ ການເກັບກູ່ຽວ ແມູ່ນໝາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງການ

ເຮັດວຽກ. ການເກັບໝາກແໜູ່ງຄວນເກັບໃຫ້ທັນເວລາ, ເກັບໝາກທີື່ສຸກແກູ່ດີ ແລະ ບ ໍ່ປະໄວ້ດົນ ເພາະວູ່າສັດຕ ພືດຈະທໍາລາຍເຊັົ່ນ: 

ໜ , ກະຮອກ ແລະ ແມງໄມ້ອືື່ນໆ. ໝາກແໜູ່ງຈະສຸກໃນທ້າຍເດືອນ 7 ຫາ ກາງເດືອນ 8, ໄລຍະການສຸກແກູ່ຈະໃຊ້ເວລາຢ ່ໄດດ້ົນປະ

ມານ 15-20 ວັນ, ໝາກແໜູ່ງສຸກແກູ່ເຕັມທີ ແກູ່ນຈະເປັນສີດໍາແກມສີຟ້າແກູ່. ໝາກແໜູ່ງຢ ່ແຊງໜ ື່ງແມູ່ນບ ໍ່ສຸກພອ້ມກັນ, 

ສະນັື້ນເຮົາຕ້ອງສັງເກດເບິື່ງວູ່າໝາກແໜູ່ງສຸກໄດ້ ປະມານ 70% ແລ້ວຈືື່ງເກັບເອົາ. ຕາມມາດຖານດ້ານເຕັກນິກຂອງ ສປ ຈີນ ທີື່ເຮັດ

ຖືກຕາມເຕັກນິກແທ້ໆ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດໝາກແໜູ່ງແຫ້ງ ປະມານ 400-600 ກລ ແຫງ້/ເຮກັຕາ, ແຕູ່ສໍາລັບຊາວກະສິກອນພວກເຮົາ

ເຮັດໄດຕ້ົວຈິງພຽງ 100 - 300 ກິໂລ/ເຮັກຕາ (ໝາກແໜູ່ງແຫ້ງ). ຫຼັງຈາກເກັບກ ້ມາແລວ້ກ ໍ່ຕາກໃຫ້ແຫ້ງດວ້ຍເຕາົອົບ, ຢ້າງໄຟ ຫລ ື

ຕາກແດດແບບທໍາມະຊາດ, ຖ້າຕາກບ ໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ແຫ້ງພາໃຫ້ຕົກໂໝກ, ເໜົົ່າ ແລະ ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໄດ.້ ຈາກນັື້ນກ ໍ່
ຄວນເກັບຮັກ ສາໄວ້ຢ ່ບູ່ອນທີື່ມີອາກາດລູ່ວງດີ. 

ນໍ້າໜັກໝາກແໜູ່ງດິບ 100 ກິໂລສາມາດອົບແຫ້ງໄດປ້ະມານ 16-20 ກິໂລກຼາມ ຫຼື 5-6 ກິໂລ ໝາກແໜູ່ງ ດິບ ຕ ໍ່ 1 ກິ

ໂລ ໝາກແໜູ່ງແຫ້ງ. 

 

ຮ ບ 12: ການບວົລະບັດຮັກສາ (ກອູ່ນ ແລະ ຫຼັງ ການອະນາໄມສວນໝາກແໜູ່ງກວາງຕ ງ) 



ຂະແໜງສົົ່ງເສີມກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ (ຂສກສ) 

ຄ ູ່ມືແນະນາໍ ເຕກັນກິການປ ກໝາກແໜູ່ງແນວພັນກວາງຕງຸ  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6. ບາງຂ ໍ້ແນະນາໍເພີື່ມ ກູ່ຽວກບັການຄດັເລອືກພືື້ນທີື່ປ ກໝາກແໜູ່ງທີື່ເໝາະສມົ. 
 

1) ພືື້ນທີື່ປ ກຕ້ອງຢ ່ກ້ອງຕົື້ນໄມ້ໃຫຍູ່, ມີຄວາມຮົົ່ມປະມານ 50-60%, ແຕູ່ລະມືື້ມແີສງແດດຊູ່ອງ 4-6 ຊົົ່ວໂມງ   ນັບແຕູ່ເວລາ 

9-10 ໂມງ ເປັນຕົື້ນໄປ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນເຂດນັື້ນບ ໍ່ມກີານປ່ຽນແປງຫາຼຍ ອຸນຫະພ ມປະມານ  24-28 ອົງສາເຊ, 

ມີຄວາມຊຸູ່ມຊືື່ນໃນອາກາດ 80-90%, ຄວາມຊຸູ່ມຂອງດິນ ປະມານ 25-30%, ພືື້ນທີື່ສວນປ ກດັົ່ງກູ່າວຕ້ອງເປັນບູ່ອນຕັື້ງຢ ່

ລະຫວູ່າງຮູ່ອມພ  (ຮູ່ອມພ ເປັນລັກສະນະຄືໝ ໍ້ຂາງຍິື່ງດີ) ຊ ື່ງແຕູ່ລະປີເມືື່ອມີຝົນຕົກຈະເກັບເອົາຝຸ່ນຂີື້ເຫຍືື້ອ ຫຼື ໃບໄມ້ເນົົ່າ

ເປ ື່ອຍຕູ່າງໆມາລວມກັນຈະເຮດັໃຫ້ດິນຜຸຜຸູ່ຍ ແລະ ອຸດົມສົມບ ນດີ ເປັນເຫດໃຫ້ການປະສົມພັນຂອງອະລອງເກສອນ 

ໝາກແໜູ່ງໄດດີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງເປັນໝາກດີ. 

2) ໝາກແໜູ່ງເປັນພືດທີື່ອາໄສຄວາມຮົົ່ມຈາກຕົື້ນໄມ້ໃຫຍູ່ ແລະ ມພີ ເປັນຮົົ່ມ, ໃນແຕູ່ລະມືື້ແສງແດດບ ໍ່ຊູ່ອງຫຼາຍປະມານ 50% 

ຕ ໍ່ມືື້ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ການອອກດອກຈັບໝາກຫຼາຍ. ພ້ອມນັື້ນ ກ ໍ່ເປັນການຢັື້ງຢ ນວູ່າຈຸດສໍາຄັນຂອງສະຖານທີື່ສວນໝາກແໜູ່ງເພືື່ອ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ້ນັື້ນແມູ່ນອາໄສຄວາມຮົົ່ມໂດຍສະເພາະແມູ່ນພ  ແລະ ຕົື້ນໄມ.້ 

3) ໝາກແໜູ່ງເປັນພືດທີື່ມັກຄວາມຊຸູ່ມ ເພືື່ອການອອກດອກ, ສະນັື້ນ ພືື້ນທີື່ສວນແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍຕ້ອງມີນໍ້າຫວ້ຍ
ໄຫຼຜູ່ານຕະຫຼອດປ ີ ໂດຍສະເພາະ ພືື້ນທີື່ສວນທີື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຜາຖາດຈະເຮັດໃຫ້ສວນມຄີວາມຊຸູ່ມ ແລະ ໃນເວລາອອກ

ດອກເດືອນ 4-5 ອຸນຫະພ ມໃນສວນບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະສົມຝຸ່ນລະອອງເກສອນເປັນໄປຕາມຂັື້ນຕອນໄດ້

ດີ ຍ້ອນເຮັດໃຫ້ກີບດອກບານໄດດ້ົນພາໃຫ້ການເກັບຮັກສາລະອອງຝຸ່ນເກສອນໄດ້ຫຼາຍ ຈິື່ງມີການປະສົມພັນແບບອາໄສແມງ

ຮ ບ 13: ການເກ ບກ່ຽວໝາກແໜ່ງ 



ຂະແໜງສົົ່ງເສີມກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ (ຂສກສ) 

ຄ ູ່ມືແນະນາໍ ເຕກັນກິການປ ກໝາກແໜູ່ງແນວພັນກວາງຕງຸ  15 

ໄມ້ຕອມເກສອນຫຼາຍຂ ື້ນ. ໃນພືື້ນທີື່ປ ກທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ການປະສົມພັນດ້ວຍແມງໄມຈ້ະຫລາຍ (ຍອ້ນແມງໄມ້

ຫລາຍ) ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັບພືື້ນທີື່ປ ກໃດທີື່ມີຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນຫຼາຍໝາກແໜູ່ງທີື່ຈະເປັນໝາກແບບທໍາມະຊາດກ ໍ່ມີເປີເຊັນສ ງ 

ແລະ ຜົນຜະລິດທີື່ໄດກ້ ໍ່ສ ງ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າສະຖານທີື່ໃດແຫ້ງແລ້ງ, ຕ ບໜາ (ຂາດການອະນາໄມ ບົວລະບັດຕັດແຕູ່ງ) ແລະ 

ບ ໍ່ມແີມງໄມ້ມາຕອມ ແມູ່ນເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງເກີດແບບທາໍມະຊາດແມູ່ນມີເປີເຊັນຕໍໍ່າ, ສຸດທ້າຍ ຈິື່ງພົບວູ່າໝາກແໜູ່ງ 

ອອກດອກແຕູ່ບ ໍ່ເປນັໝາກ. 

4) ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ: ຈະເຮັດໃຫ້ຕົື້ນໝາກແໜູ່ງແຂງແຮງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນເຮັດໃຫ້ຮາກຂະຫຍາຍຕົວໄວ, 

ເກີດໜ ໍ່ຫຼາຍ, ຕົື້ນບ ໍ່ມັກລົື້ມ, ມອີາຍຸຍືນ, ການອອກດອກມີຫຼາຍ ແລະ ຈັບໝາກກ ໍ່ຫຼາຍ. 

5) ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ ກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ: ການເຮັດສວນປ ກໝາກແໜູ່ງແມູ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພືື່ອໃຫ້ໝາກແໜູ່ງ 
ອອກດອກ ແລະ ຈັບໝາກດີ, ການປ ກຫຼາຍ, ພືື້ນທີື່ກ້ວາງເກນີກູ່ວາແຮງງານ ແຕູ່ຜົນຜະລິດທີື່ໄດຮ້ັບໜ້ອຍແມູ່ນບ ໍ່ຄຸ້ມຄູ່າກບັ

ແຮງງານ, ເຮັດໃຫເ້ສຍເວລາ ແລະ ທືນຮອນຫຼາຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈິື່ງຄວນຄໍານ ງ ຄື:  

- ມີແຮງງານໃນການບວົລະບັດຮັກສາຫຼ້ອນ ແລະ ທູ່ວງທັນກັບລະດ ການ. 

- ພືື້ນທີື່ສວນປ ກບ ໍ່ຕ ບ, ໃຫ້ມີແສງສະຫວູ່າງຊູ່ອງເຂົື້າເຖິງພ ດ,ີ ມີລົມພັດສະໝໍໍ່າສະເໝີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ລໍາຕົື້ນຂະຫຍາຍຕົວໄດ້

ຕາມທໍາມະຊາດ, ຕົື້ນບ ໍ່ລົື້ມ ແລະ ໝາກທີື່ຈັບແລ້ວບ ໍ່ມັກເໜົົ່າ. 

- ການປະສົມຂອງດອກເກສອນໄດ້ດີ ໝາຍຄວາມວູ່າ ພືື້ນທີື່ສວນປ ກໝາກແໜູ່ງຕ້ອງແປນ ແລະ ມແີມງໄມ້ (ແມງເຜີື້ງ) 

ຕອມຫຼາຍ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ເປີເຊນັການປະສົມເກສອນສ ງ ຍ້ອນວູ່າເປັນບູ່ອນອາໄສແມງໄມຕູ້່າງໆຊູ່ວຍໃນການປະສົມລະອອງ
ເກສອນໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ຊ ື່ງຈະເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງຈັບໝາກຫາຼຍ. 

7. ບາງບນັຫາທີື່ເປນັສາຍເຫດເຮດັໃຫໝ້າກແໜູ່ງເປນັດອກຫາຼຍແຕູ່ບ ໍ່ຈບັໝາກ. 

ຊາວກະສິກອນເຄີຍພົບບັນຫາກູ່ຽວກັບໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ເປັນໝາກ, ຊ ື່ງສວນຫຼາຍແຕູ່ລະປີອອກດອກຫຼາຍ ແຕູ່ການຈັບໝາກ 

ບາງປີກ ໍ່ຈັບຫາຼຍບາງປີກ ໍ່ຈັບໜອ້ຍ ແລະ ບາງພືື້ນທີື່ບ ໍ່ຈັບໝາກກ ໍ່ມີ. ເມືື່ອສັງເກດເບິື່ງແລ້ວກ ໍ່ມີຫຼາຍເງືື່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນສິື່ງ

ແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງສວນ ຊ ື່ງອາດຍ້ອນສາຍເຫດຕູ່າງໆລຸູ່ມນີື້: 
- ພືື້ນທີື່ສວນສວນຕ ບຫຼາຍ ຂາດການອະນາໄມ (ບົວລະບັດຕັດແຕູ່ງ) ພາໃຫ້ແມງໄມ້ເຂົື້າໄປບ ໍ່ໄດທ້ົົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດ

ປະສົມລະອອງເກສອນໄດ.້ 

- ພືື້ນທີື່ປ ກຢ ຕ່ໍໍ່າຫຼາຍ (ຢ ່ລຸບ) ລົມບ ໍ່ສາມາດພັດລູ່ວງເຂົື້າເຖິງ ເຮັດໃຫ້ການປະສົມລະອອງເກສອນກ ໍ່ຍາກ. 
- ພືື້ນທີື່ສວນບ ໍ່ມີຕົື້ນໄມ້ໃຫຍູ່ທີື່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊຸູ່ມແກູ່ດິນເຮດັໃຫ້ດິນແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍສະເພາະຊູ່ວງໄລຍະອອກດອກມັນບ ໍ່

ທັນໄດປ້ະສົມລະອອງເກສອນໄດ ້ແຕູ່ດອກຫູ່ຽວແຫ້ງກູ່ອນ ຫຼືເມືື່ອຈັບໝາກແລ້ວໝາກນັື້ນ ກ ໍ່ແຫູ່ວໄປເອງຍ້ອນຄວາມຊຸູ່ມ
ບ ໍ່ພຽງພ . 

- ພືື້ນທີື່ສວນຖືກແສງແດດຊູ່ອງຫຼາຍເກີນກູ່ວາ 6 ຊົົ່ວໂມງຕ ໍ່ມືື້, ຖ້າພືື້ນທີື່ຖືກແສງແດດຫຼາຍແນູ່ນອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸູ່ມບ ໍ່

ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໝາກແໜູ່ງໃນຊູ່ວງການປະສມົລະອອງເກສອນ. 
- ຄວາມຊຸູ່ມຂອງດິນ ແລະ ອາກາດຕໍໍ່າ ກ ໍ່ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ການປະສົມເກສອນບ ໍ່ໄດດີ້. 



ຂະແໜງສົົ່ງເສີມກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ (ຂສກສ) 

ຄ ູ່ມືແນະນາໍ ເຕກັນກິການປ ກໝາກແໜູ່ງແນວພັນກວາງຕງຸ  16 

- ດິນບ ໍ່ດີ ຫຼື ດນິບ ໍ່ມີຝຸ່ນ (ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນບ ໍ່ຫຼາຍ) ພາໃຫ້ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ໄດດ້ີ ແລະ ຂາດ

ທາດອາຫານເພືື່ອລ້ຽງດອກ ແລະ ໝາກ. 

8. 14 ຄາໍ ທີື່ມຄີວາມໝາຍ ສາໍລບັການປ ກໝາກແໜູ່ງກວາງຕງຸ 

ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງ ແມູ່ນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງທີື່ມີຄູ່າ ເພືື່ອປຸງແຕູ່ງເປັນຢາ ເຊິື່ງມີລາຄາສ ງ, ໝາກແໜູ່ງດັົ່ງກູ່າວເປັນທີື່ຕ້ອງ

ການຂອງຕະຫຼາດຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພືື່ອຊູ່ວຍໃນການຜະລິດຢາພືື້ນເມືອງ, ສະນັື້ນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງໝາກ

ແໜູ່ງກວາງຕງຸຈິື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາໄດຍ້ົກເອົາ 14 ຄາໍ ທີື່ສໍາຄັນເພືື່ອ

ເປັນວິທີການ ໃນການນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການປ ກໝາກແໜູ່ງ ແລະ ເພືື່ອການຈືື່ຈໍາງູ່າຍ.  

1) ແນວພັນ: ໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງມີຫຼາຍຊະນິດ, ສະນັື້ນ ກູ່ອນຈະນໍາເອົາມາປ ກຕ້ອງສືບປະຫວັດກູ່ອນວູ່າບູ່ອນທີື່ເຮາົ 
ຈະນໍາເອົາແນວພັນມານັື້ນແມູ່ນເຄີຍເປັນໝາກມາກູ່ອນບ ໍ່, ເປັນແນວພັນທີື່ບ ລິສຸດ, ບ ໍ່ໄດ້ຂ້າມສາຍພັນໝາກແໜູ່ງ ປາກຊູ່ອງ 
ແລະ ໝາກແໜູ່ງປ່າ. ແນວພັນດີທີື່ສຸດແມູ່ນຄວນເລີກເອົາຕົື້ນທີື່ມີອາຍຸ 1-2 ປີ ຫຼື ຕົື້ນທີື່ມີໃບ 6 ໃບ ຂືື້ນໄປ 
ເພາະວູ່າຕົື້ນທີື່ຢ ່ໃນຊູ່ວງນີື້ ຖ້າເຮົານໍາໄປປ ກເປີເຊັນການຕາຍກ ໍ່ຈະມີໜ້ອຍ, ທົນທານ ແລະ ຕິດໄວ. ເຮັດໃຫ້ມີຜົນໂດຍກົງຕ ໍ່
ສະມັດຕະພາບ. 

2) ຮົົ່ມ: ເວົື້າເຖີງຕົື້ນໄມ້ທີື່ເປັນຮົົ່ມ, ສະຖານທີື່ປ ກຄວນມີຮົົ່ມຕົື້ນໄມ້ ຖ້າບ ໍ່ມີຮົົ່ມໄມບ້ວກກັບມແີສງແດດກ້າເປັນເວລາດົນນານ 

ຕົື້ນໝາກແໜູ່ງອາດຕາຍໄດງູ້່າຍ ເຖິງວູ່າບ ໍ່ຕາຍ ກ ໍ່ບ ໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ້. ຖ້າວູ່າພືື້ນທີື່ຫາກບ ໍ່ມີຮົົ່ມໄມ້ ໃຫ້ເລືອກບູ່ອນລະ

ຫວູ່າງຮູ່ອມພ  ທາງທິດຕາເວັນອອກຕໍໍ່າລົງໜ້ອຍໜືື່ງ. ແຕູ່ເບືື້ອງທິດຕາເວັນຕົກຕ້ອງສ ງ ເພາະມັນຈະເປັນສິື່ງກໍາບັງແສງແດດ

ກ້າໃນຕອນບູ່າຍຫາຕອນແລງ. 

3) ດິນ: ຄວາມຕ້ອງການດິນຂອງໝາກແໜູ່ງແມູ່ນບ ໍ່ຈໍາກັດ. ຢ ່ໃນດິນແຕູ່ລະຊະນິດແມູ່ນສາມາດປ ກໄດ,້ ແຕູ່ຕ້ອງເປັນດິນທີື່ມີ

ອີນຊີວັດຖຸ (ເປັນດິນທີື່ມີໃບໄມ້ ຫຼື ຊາກໃບໄມ້ຕາຍປົກຄ ມຢ ່ຕາມໜ້າດິນ) ມີຝຸ່ນ ແລະ ເປັນດິນຜຸຜຸູ່ຍ, ຮັກສານໍ້າໄດ້ດີ, ມີ

ຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນ, ຖ້າຄວາມຊ ູ່ມຊືື່ນໃນດິນຫາກຕໍໍ່າກວູ່າ 20 %, ດອກໝາກແໜູ່ງກ ໍ່ຈະບ ໍ່ເຕິບໂຕໄດ,້ ດີນທີື່ເໝາະສົມແມູ່ນມີ

ລະດັບ PH 6 - 7,5. ດິນທີື່ເໝາະສົມແມູ່ນ ດິນ 3 ຊະນິດທີື່ປົນກັນຄື: ດິນ, ຊາຍ, ກ້ອນຫີນນ້ອຍ (ປະສົມເທິງຊັື້ນໜ້າດິນ

ເລັກນ້ອຍ). 

4) ເບືື້ອງຂວາມື: ເວົື້າເຖິງສະຖານທີື່ປ ກທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ທິດໃຕ້. ດີສຸດແມູ່ນປ ກຢ ່ປາກພ ເພາະທິດຕາເວັນອອກຈະໄດ້

ພົບກັບແສງແດດບ ໍ່ກ້າ (ຍາມເຊົື້າ), ລົມພັດມາກ ໍ່ຖືກດີ, ຖ້າບ ໍ່ຖືກແສງແດດ ແລະລົມ ຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດກ້ານຕັດແຕູ່ງ

ຕົື້ນໄມ້ເພືື່ອໃຫ້ໄດແ້ສງສະຫວູ່າງເຂົື້າເຖິງພືື້ນທີື່ ແລະບ ໍ່ມີສິື່ງກໍາບັງລົມຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີື່ມຂືື້ນ. 

5) ເບືື້ອງຊ້າຍມ:ື ໝາຍເຖິງສະຖານທີື່ປ ກທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດເໜືອ, ທິດຕາເວັນຕົກຖ້າມີແສງແດດຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້

ໝາກແໜູ່ງຕາຍ, ທິດເໜືອຫາກບ ໍ່ມີຕົື້ນໄມ້ບັງລົມເມືື່ອຮອດລະດ ໜາວຈະເຮັດໃຫ້ໝາກແໜູ່ງຖືກລົມໜາວພັດຕາຍ 
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6) ທິດທາງລົມ: ສວນປ ກທີື່ມືດຕ ບບ ໍ່ມີລົມລູ່ວງ ແລະແສງແດດບ ໍ່ພຽງພ  ຈະເຮັດໃຫ້ການເກີດພະຍາດພ້ອມນັື້ນກ ໍ່ເຮັດໃຫ້ແມງ 

ໄມ້ ຫຼື ແມງເຜີື້ງບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າໄປປະສົມລະອອງເກສອນໄດ້ ພາໃຫ້ບ ໍ່ຈັບໝາກດີ, ຖ້າພືື້ນທີື່ຫາກໃຫ້ນໍ້າພຽງພ  ແລະ ໃສູ່

ຝຸ່ນຕືື່ມ ຍິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບສ ງຂ ື້ນ. 

7) ສະຖານທີື່ອ້ອມຂ້າງ: ເວົື້າເຖິງສະຖານທີື່ອ້ອມແອ້ມຂ້າງສວນທີື່ມີຕົື້ນໄມ້ ແລະໃບຫຍ້າທໍາມະຊາດປະປົນກັນ ເພືື່ອເຮັດໝາກ

ແໜູ່ງອອກດອກ ແລະ ເປັນໝາກດີ. 

8) ນໍ້າ: ໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍປານໃດ ແຕູ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸູ່ມຊືື່ນຈາກດິນ ແລະອາກາດ, ຖ້າດິນແຫ້ງຈະເຮັດ 

ໃຫ້ຕົື້ນໝາກແໜູ່ງບ ໍ່ຈະເລີນເຕບີໂຕ ຫຼືຕາຍໄດ້ ເຖິງບ ໍ່ຕາຍເມືື່ອເວລາອອກດອກ ດອກກ ໍ່ສັື້ນ ເກສອນກ ໍ່ໜ້ອຍ ແລະ 

ຫູ່ຽວແຫ້ງໄວ ບ ໍ່ສາມາດປະສົມເກສອນໄດ້ ສຸດທ້າຍກ ໍ່ບ ໍ່ຈັບໝາກ. 

9) ການຮັກສາ: ໝາຍເຖິງການບວົລະບັດຮັກສາໃຫ້ຖືກຕາມແບບເຕັກນິກ, ປ ກໃໝູ່ຕ້ອງໄດຕ້ິດຕາມເບີື່ງແຍງເລືື້ອຍໆ, ປ ກໄດ້ 

2-3 ປີ ຕ້ອງໄດອ້ະນາໄມ 1-2 ຄັື້ງຕ ໍ່ປ.ີ ຕົື້ນ ແລະໃບແກູ່ໃຫ້ຕັດແຕູ່ງອອກເພືື່ອໃຫ້ລົມລູ່ວງ ແລະ ມີແມງໄມ້ ເຂົື້າຕອມ, ຕົື້ນທີື່

ເປັນພະຍາດໃຫ້ຕັດ ແລະ ເຜົາໄຟຖີື້ມເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜູ່ລາມ, ຖ້າຈ າເປັນຄວນສີດຢາຂາ້ພະຍາດ ແລະ ໃສູ່ຝຸ່ນເພືື່ອເຮັດໃຫ້
ຕົື້ນໝາກແໜູ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະງາມດີ, ພ້ອມນັື້ນກ ໍ່ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ສວນເປັນລະບຽບ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້

ຕາມມາດຖານດ້ານເຕັກນິກ. 

10) ຝຸ່ນ: ແມູ່ນສໍາຄັນທີື່ຈະເພີື່ມສະມັດຕະພາບບ ໍ່ພຽງແຕູ່ໃຫ້ລໍາຕົື້ນໃຫຍູ່, ແຂງແຮງ, ມີໃບຂຽວງາມ, ຮາກອອກຫຼາຍ ແລະໃຫຍູ່ 

ຈິື່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ດອກອອກເຕັມສູ່ວນ,  ຊ ໍ່ດອກໃຫູ່ຍ, ດອກກ ໍ່ຫຼາຍ, ເກສອນ ແລະລະອອງເກສອນແມູ່ນພຽງພ ,  ມີກິື່ນທີື່

ຫອມແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຜີື້ງ, ແມງໄມ້ໄດກ້ິື່ນຫອມມັນກ ໍ່ມາຕອມ ພາໃຫ້ໝາກແໜູ່ງປະສົມພັນແບບໃຊ້ລະອອງເກສອນ

ຕົວຜ ້ ແລະ ຕົວແມູ່, ຕ້ອງໃສູ່ຝຸ່ນປະສົມຄື:  ຝຸ່ນ N-P-K (N 10 kg; P 20 kg; K 25 kg) ແລະ ຝຸ່ນຄອກ 50 kg ຄົນ

ປະສົມໃຫ້ເຂົື້າກັນ ແລະ ໂຮຍໃສູ່ບາງໆຕາມພືື້ນທີື່ສວນໝາກແໜູ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ການທົດລອງໃນດິນຕອນໜ ື່ງ 

ໂດຍການໃສູ່ຝຸ່ນດັົ່ງຂ້າງເທິງ ແລະກູ່ອນອອກດອກແມູ່ນໄດ້ອະນາໄມສວນ, ເຮັດໃຫ້ ດິນຊຸູ່ມຊືນດີ, ມີລົມລູ່ວງ ແລະ ແສງ

ແດດພຽງພ ຜົນອອກມາ ສາມາດເກັບກ ້ໝາກແໜູ່ງໄດ້ 60ກຼາມຕ ໍ່ຕາແມັດ, ໄດນ້ໍາເອົາຕົື້ນໝາກແໜູ່ງອອກມາສໍາຫວຼດ ເຫນັ

ຮາກທີື່ປົົ່ງເລືອດິນມີຄວາມຍາວ 40 ຊັງຕແີມັດ ແລະ ອອກດອກ 9 ຊ ໍ່, ດອກມີ 13 ເກສອນທີື່ສາມາດເປັນໝາກ ແລະ 

ໝາກມີ 12 ແກູ່ນ. 

11) ເຜິື້ງ: ມີ 4 ຊະນິດມີໜ້າທີື່ເປັນຜ ປ້ະສົມລະອອງເກສອນຢ ່ດອກຂອງໝາກແໜູ່ງ, ເຜີື້ງໂຕໜ ື່ງສາມາດປະສົມເກສອນໄດ້ 

4.080-6.120 ເກສອນ, ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີເຜີື້ງມາປະສົມເກສອນໃຫ້ສວນປ ກໝາກແໜູ່ງກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມີດອກ, ບາງບູ່ອນກ ໍ່ນໍາໃຊ້

ແຮງງານຄົນເພືື່ອປະສົມເກສອນ. 

12) ການແບູ່ງພືື້ນທີື່: ສວນປ ກໝາກແໜູ່ງບາງບູ່ອນ ແມູ່ນບ ໍ່ສາມາດຈະເຂົື້າສວນໄດເ້ລີຍ, ລົມກ ໍ່ບ ໍ່ລູ່ວງ ແລະ ແສງແດດກ ໍ່ເຂົື້າໄປ

ບ ໍ່ເຖີງ, ດັົ່ງນັື້ນເຮົາຄວນແບູ່ງອອກເຮັດເປັນໜານກ້ວາງປະມານ 4-5 ແມັດ ແລະ ເຮັດທາງຍູ່າງກ້ວາງ 1 ແມັດ,  ຄວາມຍາວ
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ອີງຕາມສວນ, ຖ້າເຮັດທາງຍູ່າງເບືື້ອງທາງທິດເໜືອຫາທິດໃຕ້ໄດຍ້ິື່ງດີ ຫຼື ເບືື້ອງທາງທິດຕາເວນັອອກຍິື່ງເປັນການດີ. ຖ້າເຮັດ

ໄດດ້ັົ່ງນັື້ນຈະມີທັງລົມ, ແສງແດດ ແລະ ຄົນເຂົື້າໄປກວດກາ, ບົວລະບັດຮັກສາງູ່າຍ ແລະ ສະດວກ,  ເຜີື້ງກ ໍ່ຈະເຂົື້າໄປປະສົມ

ລະອອງເກສອນໄດງູ້່າຍຂ ື້ນ  ແລະ ເປັນການດີຕ ໍ່ສະມັດຕະພາບອີກດ້ວຍ. 

13) ການບໍາລຸງຮັກສາ: ຫຼງັຈາກທີື່ເກັບກ ້ໝາກແໜູ່ງແລ້ວຕ້ອງມກີານອະນາໄມສວນເທືື່ອໜືື່ງ, ໂດຍເອົາຕົື້ນທີື່ແຫ້ງເປ ື່ອຍປົກ

ຮາກຂອງໝາກແໜູ່ງເພືື່ອຮັກສາຮາກ ແລະ ເຫງ ົື້າ ພ້ອມທັງລ້ຽງເບັື້ຍນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ມັນຮັກສາອຸູ່ນຫະພຸມໃນລະດ ໜາວ. 

14) ແສງ: ຕ້ອງໃຫ້ມີແສງເຂົື້າເຖິງພືື້ນທີື່ໄດ້ປະມານ 40% ຫຼືມີຮົົ່ມຫຼາຍກູ່ວາມແີສງແດດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕິບໂຕຂອງ

ໝາກແໜູ່ງໄດດ້ີ ແລະ ເວລາອອກດອກກ ໍ່ຈະສົມບ ນແຂງແຮງ, ລະອອງເກສອນກ ໍ່ຫຼາຍດອກບ ໍ່ແຫ້ງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນ

ການປະສົມພັນໄດດີ້. ແຕູ່ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ຮົົ່ມໂພດ ຖ້າແສງແດດບ ໍ່ພຽງພ ຈະເຮັດໃຫ້ລະອອງເກສອນປຽກ, ດອກເໜົົ່າ

ເປ ື່ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບຫຼຸດລົງ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
 

ວທິກີານສາ້ງເຕາົອບົໝາກແໜູ່ງ 

I. ເປົື້າໝາຍ: 

ຖ້າຈະສ້າງເຕົາໃຫ້ສາມາດບັນຈໝຸາກແໜູ່ງໄດ້ 1.500 ກິໂລກຼາມ (ໝາກແໜູ່ງດິບ), ໃນເວລາ 1 ມືື້ 1 ຄືນ ໃຫ້ສາມາດແຫ້ງ

ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄື: 

II. ເນືື້ອທີື່ຂອງເຕົາອົບ:ລວງກວ້າງ 2 ແມັດ; ລວງຍາວ 6,6 ແມັດ; ລວງສ ງ 2,3 ແມັດ  ໂດຍຄິດໄລູ່ທາງໃນ ບ ໍ່ລວມກັບຝ່າທາງ

ນອກ. 

III. ໂຄງສ້າງແຕູ່ລະບູ່ອນຂອງເຕົາ. 

1. ຝາເຕົາ: ສອງຝາຄ ູ່ກ ໍ່ດ້ວຍດິນບອ໋ກ ຢ ່ທາງກາງຈົົ່ງຊູ່ອງວູ່າງໄວ້ 4 ຊຕມ, ບວກກັບສອງເບືື້ອງທີື່ແຍກກັນ, ຄວາມໜາຂອງຝາ 30 

ຊຕມ, ແຕູ່ໄລຍະຫູ່າງຍາວ 50 ຊຕມ, ທາງນອກຂອງແຕູ່ລະຫວູ່າງ ມີ 7 ຊັື້ນຂອງດີນບ໋ອກມັນບ ໍ່ຕັດກັນ (ບ ໍ່ສານກັນ), ໃຊ້ 1 

ຖັນຂອງດີນບ໋ອກກ ໍ່ເຮັດໄດ້ທັງສອງຝາຄ ູ່ລວມເຂົື້າຕິດກັນ. 

2. ປ່ອງຢ້ຽມ:  ແຕູ່ລະສອງຂ້າງຂອງຝາໃສູ່ 4 ປ່ອງ, ລວມມີ 8 ປ່ອງ, ຄວາມສ ງປ່ອງຢ້ຽມ 150 ຊຕມ, ກວ້າງ 60 ຊຕມ, ປ່ອງພັດ

ລົມໃຊສ້ອງຊັື້ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ແປ້ນ ແລະປາກຂອງປ່ອງຢ້ຽມໃຊ້ສອງຊັື້ນຂອງໄມ້ແປ້ນຝັງໄວ້ທາງກາງ, ທາງໄນປະມານ 2 ຊຕມ, 

ຈົົ່ງຊູ່ອງໄຟ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເກັບຄວາມຮ້ອນໄວ້. 

3. ທາງໜ້າຂອງເຕົາ: ໃຊ້ໄມ້ແປ້ນໜາ 2 ຊຕມ, ປິດໃຫ້ແໜ້ນ, ທາງລ ູ່ມໃຊ້ອີກໜືື່ງຊັື້ນເພືື່ອທໍາຄວາມສະອາດຂີື້ຝ ່ນ. 

4. ປ່ອງຢ້ຽມລະບາຍນໍ້າ: ທັງໝົດ 4ອັນ, ຊູ່ອງທ້າຍທາງເທິງຂອງເຕົາເຮັດ 2ປ່ອງ, ປ່ອງທີື່ນືື່ງເຮັດກາງທາງເທງິຂອງເຕາົ, ແລະ ບູ່ອນ

ທາງເທິງຊູ່ວງທ້າຍຂອງເຕົາເຮດັອິກ 1 ປ່ອງ, ເສັື້ນຜູ່າສ ນກາງແມູ່ນ 20 ຊຕມ, ແລະແຕູ່ລະບູ່ອນເຮັດດ້ວຍໄມ້ແປ້ນທີື່ສາມາດເປິດ

ປິດໄດ.້ 

5. ທ ໍ່ສົົ່ງອາກາດ: ຫ້ອງທາງລ ູ່ມເຕົາເຮັດດ້ວຍ 5 ທ ໍ່ສົົ່ງຄວາມຮອ້ນ, ໃຊ້ທ ໍ່ກະເບືື້ອງເສັື້ນຜູ່າກາງ(ເສັື້ນທາງນອກຜູ່ານກາງ) ຍາວປະ

ມານ 28 ຊຕມ, ທາງໜ້າແມູ່ນສົົ່ງໄຟເຕົາ, ທາງຫລັງ 2 ທ ໍ່ ແມູ່ນສົົ່ງຄັວນໄຟ, ທາງລ ູ່ມຂອງເຕົາປ ພືື້ນ 1 ຊັື້ນ ດ້ວຍຊມີັງ, ທ ໍ່ກະ

ເບືື້ອງໃຊດ້ີນບ໋ອກກ ໍ່ໜືື່ງກ້ອນເພືື່ອໃຫ້ສ ງຈາກໜ້າດິນ. 

6. ບູ່ອນລະບາຍຄັວນໄຟ: ເຮັດຢ ທ່າງກາງທາ້ຍຂອງເຕາົອົບ, ສ ງ 6 ແມັດ, ທາງລ ູ່ມເສັື້ນຜູ່າກາງໃນແມູ່ນ 50 ຊຕມ, ທາງເທງິເສັື້ນ

ຜູ່າກາງໃນແມູ່ນ 30 ຊຕມ. 

7. ບູ່ອນຈຸດໄຟ: ເຮັດຢ ທ່າງນອກເຕົາ ແລະ ຢ ່ເຄິື່ງກາງຂອງໜາ້ເຕາົ, ບູ່ອນຈ ດໄຟຍາວປະມານ 70 ຊຕມ, ກ້ວາງ 50 ຊຕມ, ປະຕ 

ບູ່ອນຈຸດໄຟ ສ ງ 28 ຊຕມ, ກ້ວາງ 24 ຊຕມ, ບູ່ອນຈ ດໄຟ ແລະ ທ ໍ່ສົົ່ງຄວາມຮ້ອນທີື່ຕິດກັນນັື້ນໃຫ້ໃຊ້ຊິມັງໂອບ (ໂບກ) ຕິດ

ກັນ. 
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8. ເສັື້ນວາງຕາໜູ່າງໝາກແໜູ່ງ: ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກເສັື້ນ, ແຕູ່ລະຊັື້ນຂອງຖັນແມູ່ນໃຊ້ 12 ເສັື້ນ, ໃຊ້ເຫຼັກຂະໜາດ 14 ມມ, ຍາວ 

2.5ມ, ທັງສອງເບືື້ອງຄົດງ  ເຂົື້າໜ້ອຍຫນ ື່ງ, ຄວາມຫູ່າງແຕູ່ລະໄລຍະປະມານ 50 ຊຕມ, ແມູ່ນໃຊ້ເຫຼັກຫນ ື່ງເສັື້ນ, ແຕູ່ລະເສັື້ນ 

ຂອງເຫຼັກ ແມູ່ນເຈາະເຂົື້າທາງໃນຝາດິນບ໋ອກມີ 8 ຊັື້ນ, ຕ້ອງການທັງໜົດ 96 ເສັື້ນ, ແຕູ່ລະແຖວຄວາມຫູ່າງ 30 ຊຕມ, ແມູ່ນ

ໃຊ້ເຫຼັກຫນ ື່ງເສັື້ນ, ແຕູ່ລະຊັື້ນ 7 ເສັື້ນ, ຄວາມຍາວ 6.3 ມ, ຂະໜາດຂອງເຫຼັກແມູ່ນ 6 ມມ, ທັງສອງເບ ື້ອງກ ໍ່ເຈາະເຂົື້າໃນຝາ

ດິນບ໋ອກ 8 ຊັື້ນຕ້ອງການທັງໜົດ 56 ເສັື້ນ, ແຕູ່ລະຊັື້ນບູ່ອນທີື່ຈ ດຕັດກັນໃຫ້ໃຊ້ເຄ ື່ອງຈອດ, ຈອດໃຫ້ແໜ້ງທາງລ ູ່ມມີ 4 ຊັື້ນ, 

ແມູ່ນບູ່ອນສໍາລັບປ່ອງຢ້ຽມ, ແຕູ່ລະແຖວແມູ່ນຈະຮັກສາ ແລະຈູ່ອງໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນບ ໍ່ໃຫ້ຕົກໄປໃສ, ມີພຽງແຕູ່ສອງເບ ື້ອງແມູ່ນຈົົ່ງ

ໄວ້ສໍາລັບບູ່ອນເອົາຕາໜູ່າງອອກໃສູ່ໝາກແໜູ່ງ ແລະ ເພ ື່ອຄວາມງູ່າຍດາຍໃນການຊ້ອມແປງທາງໃນຂອງເຕາົໃນເວລາເປ່ເພ. 

9. ຕາໜູ່າງໃສູ່ໝາກແໜູ່ງ: ກ້ວາງ 50 ຊຕມ, ຍາວ 90 ຊຕມ, ສ ງ 6 ຊຕມ, ໃຊ້ 9-10 ຂອງຄວາມຖີື່ຕາໜູ່າງຂອບອອ້ມ. ໃຊ້ໄມ້

ແປ້ນຄວາມໜາໄມ້ແປ້ນ 2.5 ຊຕມ, ສ ງ 5 ຊຕມ, ທາງລ ູ່ມເຮັດເປັນຮູ່ອງວົງກົບນ້ອຍ, ເອົາຕາໜູ່າງກົດລົງໃສູ່ໃນຮູ່ອງວງົກົບ, 

ເອົາໄມນ້້ອຍອັດໃສູ່ຮູ່ອງວົງກົບແລ້ວຕອກຕະປ ໃຫ້ແໜ້ນ, ນອກນັື້ນໃຊ້ເຫຼັກສອງເສັື້ນຂະໜາດ 6 ມມ, ໃສູ່ພືື້ນທາງລ ູ່ມຂອງຕາ

ໜູ່າງເພ ື່ອຮັກສານໍ້າໜັກຂອງໝາກແໜູ່ງ (ໃສູ່ແຕູ່ລະຖັນສອງເບ ື້ອງໃຊ້ແຜູ່ນເຫຼັກໂອບ ແລະ ຕອກໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ), ແຕູ່ລະຕາໜູ່າງ

ບັນຈຸໝາກແໜູ່ງໄດປ້ະມານ 7.5 - 8 ກິໂລກຼາມ. 

 
ອວຍພອນໃຫທູ້່ານ ຈົົ່ງປະສບົຜົນສາໍເລດັ! 

 
ຕດິຕ ໍ່ເພີື່ມເຕມີ: 

 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົື້ງສາລ ີ
ຂະແໜງສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ 
ໂທລະສັບ: (088) 210 011; 210 177 

ແຟັກ: (088) 210 177; 210 333 

Email: souvanthongx@yahoo.com  

Kpy_chit@yahoo.com 
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