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ກຳນເກັບກ່ຽວ 

ສ່ວນຫຼຳຍອຳຍຸກຳນເກັບກ່ຽວຂອງໝຳກແຕງກວຳປະມຳນ 30-

45 ວັນ ທັງນີີ້ກ ໍ່ຂ ີ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະສຳຍພັນ. ກຳນເກບັກ່ຽວແມ່ນ

ເກັບໝຳກທີີ່ສີຂຽວສົດເກັບທຸກວັນ ແລະ ເກັບຈົນກວ່ຳໝຳກ

ຫຼກັກຳນປະຕບິດັກະສກິ ຳທີີ່ດ ີ

1. ພ ີ້ນທີີ່ກຳນຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວຳມສ່ຽງ ກຳນປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊ ີ້ອຊີວະວິທະຍຳ ແລະ ສຳນເຄມີ ເຊັັ່ນ: ພ ີ້ນທີີ່ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະ

ກ ຳເກົັ່ຳ, ສຳງເຄມີເກົັ່ຳ, ຄອກສັດເກົັ່ຳ, ກອງຂີີ້ເຫ ີ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພຳບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖ ກຕ້ອງ

ຕຳມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ໍ້ຳທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ໍ້ຳສະອຳດ, ບ ໍ່ມີຄວຳມສ່ຽງກຳນປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊ ີ້ອວິທະຍຳ ແລະ ສຳນເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລຳຍ ເປັນຕົີ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ໍ້ຳທີີ່ໄຫຼຜ່ຳນເຂດໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ໍ້ຳ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ຳນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ ຳທີີ່ດີອະນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ

ຢ່ຳງຖ ກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍ, ສ ຳລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ຳນກຳນ

ໝັກບົັ່ມ. 

5. ກະສິກ ຳທີີ່ດີອະນຸຍຳດນ ຳໃຊ້ຢຳປຳບສັດຕູພ ດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້

ລົງທະບຽນຖ ກຕ້ອງຕຳມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕຳມສະຫຼຳກກ ຳກັບ

ກຳນໃຊ້ຢຳ. 

6. ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້ຳໃນກຳນຜະລິດຕ້ອງສະອຳດບ ໍ່ມີຄວຳມສ່ຽງກຳນ

ປົນເປ ື້ອນສຳນພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັັ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄ ີ່ອງ

ຈັດກຳນກັບຜະລິດຕະພັນຢ່ຳງ

ລະມັດລະວັງໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ ບວມຊ ໍ້ຳ 

ຢ່ຳໂຍນ, ຢ່ຳຢຽບຜະລິດຕະພັນ. 
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ໝຳກເແຕງກວຳ(Cucumber) 

ຕະກຸນ  : Cucumis  

ຊ ີ່ວິທະຍຳສຳດ : Cucumis sativus  L.  

ຊ ີ່ພຳສຳອັງກິດ : Cucumber 

ປະຫວດັຄວຳມເປນັມຳ                                                     

ໝຳກແຕງກວຳມີຖິີ່ນກ ຳເນີດໃນປະເທດອິນເດຍ ນິຍົມປູກເພ ີ່ອ

ໃຊ້ໝຳກເປັນອຳຫຳນມີອຳຍຸຕັີ້ງແຕ່ປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ 30-

45 ວັນ. ໝຳກແຕງກວຳ ຫຼ  ໝຳກແຕງຂີີ້ໄກ່ ເປັນພ ດຜັກທີີ່ໃຊ້

ລັກສະນະທົັ່ວໄປ 

ໝຳກແຕງກວຳເປັນພ ດຜັກທີີ່ປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ເປັນພ ດປີ

ດຽວ(Annual), ມີລ ຳຕົີ້ນເປັນເຄ ອຍຳວປະມຳນ 1-3 m, ມີ

ເຄ ອທຳວຂ ີ້ນຕຳມຄ້ຳງ, ໂດຍທົັ່ວໄປແຕງກວຳມີດອກຜູ້ ແລະ 

ດອກແມ່ແຍກກັນຢູ່ແຕ່ລະດອກໃນຕົີ້ນດຽວກນັ, ອຳຍຸກຳນເກັບ

ກ່ຽວ ນັບຕັີ້ງແຕ່ຢອດເມັດຫຳເກັບກ່ຽວຜົນຜະລດິປະມຳນ 30-

45 ວັນ. ແຕງກວຳສຳມຳດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດນິເກ ອບທຸກ

ແນວພັນທີີ່ໃຊ້ປູກ 

ໝຳກແຕງກວຳທີີ່ໃຊ້ປູກໂດຍທົັ່ວໄປຈັດເປັນປະເພດ: 

ພັນສ ຳລບັບ ລໂິພກສົດ: ມທັີງພັນພ ີ້ນເມ ອງ ແລະ ພັນປບັປງຸ, ພັນ

ທີີ່ມີເນ ີ້ອໃຫຍ່ ແລະ ມີນ ໍ້ຳຫຼຳຍສີຂອງເປ ອກຂຽວຈຳງເວລຳໝຳກ

ຍັງອ່ອນ ຈະມີໜຳມເຕັມໄປໝົດ ເມ ີ່ອໝຳກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດ້ີ

ແລ້ວໜຳມກ ໍ່ລົັ່ນອອກ (ມີທັງໜຳມສີຂຳວ ແລະ ສີດ ຳ) ສຳມຳດ

ເອົຳມ ລູບອອກໄດ້ ໝຳກແຕງທີີ່ມີໜຳມສີຂຳວຈະມີຄຸນນະພຳບ

ກຳນກຽມດິນໜຳນປູກ 

ຄວນໄຖຂຸດດິນເລກິປະມຳນ 20-23 cm. ຕຳກດນິໄວ້ປະມຳນ 

4-6 ວັນ ໃສ່ຝຸນ່ບົັ່ມທີີ່ສະລຳຍຕົວໄດ້ດີປະມຳນ 12 ໂຕນ/ເຮັກ 

ຕ້ຳ ເພ ີ່ອຊ່ວຍປັບປຸງສະພຳບຂອງດນິ ແລະ ເພີີ່ມຄວຳມອຸດົມ 

ກຳນປູກ 

ຖ້ຳປູກໝຳກແຕງໂດຍບ ໍ່ເຮັດຄ້ຳງປອ່ຍໃຫ້ມັນເລ ອໄປຕຳມດິນ 

ໃຊ້ໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງຕົີ້ນ 50 cm. ລະຫວ່ຳງແຖວ250 cm. 

ຖ້ຳປູກໃສ່ຄ້ຳງໄລຍະຕົີ້ນ 50 cm ໄລຍະແຖວ 100 cm, ຫຼັງ

ຈຳກກຽມດິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ຈັດໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງຕົີ້ນ 

ແລະ ແຖວຕຳມທີີ່ກ່ຳວມຳແລ້ວນັີ້ນ ໃຫ້ຢອດເມັດລົງຂຸມໆລະ  

1-2 ເມັດ ເລິກໄປໃນດິນ 2.5 cm, ປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼ  ຝຸ່ນ

ບົັ່ມ ຫຼ  ດິນລະອຽດລົງຂຸມຈົນເຕັມ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ປຽກປົກດ້ວຍ

ກຳນປັກໄມ້ຄ້ຳງ 

ຫຼັງຈຳກປູກໄດ້ 20-22 ວັນ ໝຳກແຕງກວຳເລີີ່ມເລ ອຖ້ຳປູກ

ແບບຄ້ຳງ ຄວນເຮັດຄ້ຳງເພ ີ່ອໃຫ້ເຄ ອເລ ອຂ ີ້ນ. ກຳນປັກໄມ້ຄ້ຳງ

ແມ່ນປັກຫ່ຳງຈຳກຕົີ້ນໝຳກແຕງປະມຳນ 5-10 cm ໂຮບປຳຍ

ກຳນໃສ່ຝຸ່ນ 

ເນ ີ່ອງຈຳກໝຳກແຕງເປັນພ ດທີີ່ກິນໝຳກຕ້ອງກຳນຝຸ່ນຫຼຳຍພ 

ສົມຄວນ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ກຳນກ ຳນົດຝຸ່ນເພ ີ່ອນ ຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວຳມ

ຈ ຳເປັນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແນໃສ່ກຳນຫຼຼຸດຕົີ້ນທ ນກຳນຜະລິດ ແລະ 

ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນດ້ຳນຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພຳະກຳນ

ຈະເລີນເຕີບໂຕທຳງລ ຳຕົີ້ນ, ດອກ ແລະ  ໝຳກ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈິີ່ງ

ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນສູດ 15:15:15 ໃນອັດຕຳ 75 ກລ/ໄລ່ ໂດຍ

ແບ່ງໃສ່ 3 ເທ ີ່ອຄ : ເທ ີ່ອທີ1 ໃສ່ເຄິີ່ງໜ ີ່ງເປັນຝຸ່ນຮອງພ ີ້ນຕອນ

ປູກແລ້ວພວນດິນປົກ, ເທ ີ່ອທີ 2 ໃຫ້ໃສ່ເມ ີ່ອພ ດມີອຳຍຸປະມຳນ  

ກຳນໃຫ້ນ ໍ້ຳ 

ຄວນໃຫ້ຢ່ຳງພຽງພ ແຕ່ຢ່ຳໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິີ່ງຄວຳມຊຼຸ່ມ

ກຳນເສຍຫຍ້ຳ ແລະ ພວນດິນ 

ກຳນພວນດິນກ ຳຈັດຫຍ້ຳ ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທ ຳອິດ ເພ ີ່ອເຮັດ

ໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜຸຜຸ່ຍ ສຳມຳດລະບຳຍອຳກຳດ ແລະ ນ ໍ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມ

ກັບກຳນກ ຳຈັດຫຍ້ຳໄປພ້ອມໆກັນ. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cucumis&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus

