
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັເຕັກນກິການເຮັດນາຫວາ່ນແຫໍ້ງ 

ການກຽມເມດັພນັ 

 ເມັດພັນເຂ ົ້າທີີ່ຈະນ າມາຫວ່ານຕ້ອງມີຄວາມງອກສູງກວ່າ 

80% ນ າໃຊ້ອັດຕາເມັດພັນແມ່ນ 50-60 ກິໂລ/ຮຕ, ນ າ

ໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂ ົ້າດໍ ຫ ຼື ເຂ ົ້າງ ັນກໍໍ່ໄດ້ ຂຼືົ້ນກັບພຼືົ້ນທີີ່ໆ

ຈະເຮັດ,  ຖ້າແມ່ນເຂດພຼືົ້ນທີີ່ນາທາມ ແມ່ນແນະນ າໃຫ້ໃຊ້

ແນວພັນເຂ ົ້າງ ັນ, ຖ້າແມ່ນເຂດນາໂນນແນະນ າໃຫ້ໃຊ້

ແນວພັນເຂ ົ້າກາງ ຫ ຼື ແນວພັນເຂ ົ້າດໍ ເພາະຕ້ອງຄິດໄລ່ໃສ່

ເວລາເຂ ົ້າສຸກແກ່ບໍໍ່ໃຫ້ຖຼືກຊ່ວງຝົນຕ ກຫ າຍ ແລະ ສະດວກ

ໃນເວລາເກັບກ່ຽວ. 

 ນ າເມັດພັນເຂ ົ້າໄປຕາກແດດ ປະມານ 1-2 ແດດ ຈຼືີ່ງນ າ

ເມັດພັນໄປຢອດ, ການເອ າເມັດພັນມາຕາກແດດ ແມ່ນ

ເພຼືີ່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດພັນງອກດີ. 

ການກຽມດນິ 

 ການກຽມດິນຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ລ ດໄຖນາໃຫ່ຍ ເພາະວ່າຕ້ອງ

ໄດ້ໄຖແລະຄາດດິນແຫ້ງ ຊ ີ່ງລ ດໄຖນາເດີນຕາມບໍໍ່ສາມາດ

ໄຖໄດ້. 

 ການກຽມດິນ ແມ່ນໃຫ້ໄຖເລິກ 15-20 ຊມ, ຫ ັງຈາກ

ນັົ້ນ, ຕາກແດດ 7-10 ວັນ, ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະພຼືດ, ໄຂ່

ແມງໄມ້ ແລະ ເຊຼືົ້ອພະຍາດບາງຊະນິດຕາຍ ຈາກນັົ້ນ, ກໍໍ່

ປັັ່ນ ຫ ຼື ຄາດໃຫ້ລະອຽດ ຈ ີ່ງທ າການຫວ່ານເມັດພັນເຂ ົ້າ. 

   ການຫວາ່ນເຂ ົ້າ 

    ການຫ່ວານແມ່ນມີ 2 ວິທີຄຼື: ໃຊ້ແຮງງານຄ ນຫ່ວານ ແລະ  

    ໃຊ້ຈັກພ ົ່ນ 

  ການຫວ່ານໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄ ນແມ່ນຈະໃຊ້ພາຍຊະນະທີີ່

ບັນຈຸເມັດເຂ ົ້າທີີ່ສະດວກໃນການຖຼື ແລ້ວຫວ່ານເຂ ົ້າໃນພຼືົ້ນ

ທີີ່ທີີ່ກຽມໄວ້ແບບບາງໆກ່ອນ ຫ ັງຈາກນັົ້ນຈ ີ່ງມາຫວ່ານ ອີກ

ລອບໜຼືີ່ງເພຼືີ່ອໃຫ້ການກະຈາຍເມັດເຂ ົ້າສະໝ ່າສະເໝີ ສິີ່ງ

ສ າຄັນເວລາກ າເມັດເຂ ົ້າບໍໍ່ຄວນກ າເຕັມກ າມຼື ໃຫ້ກ າເອ າເຄິີ່ງ

ກ າມຼື ເວລາຫວ່ານເມັດເຂ ົ້າຈ ີ່ງກະຈ່າຍໄປສະໝ ່າສະເໝີ.  

 ການໃ ໍຊ້ເຄຼືີ່ອງພ ົ່ນເມັດເຂ ົ້າ ແມ່ນຈະນ າເອ າເມັດເຂ ົ້າທີີ່ກຽມ

ໄວ້ບັນຈຸເຂ ົ້າໃນເຄຼືີ່ອງພ ົ່ນ ແລ້ວພ ົ່ນເມັດເຂ ົ້າ 2ລອບເຊັົ່ນ

ດຽວກັນກັບການຫວ່ານດ້ວຍແຮງງານຄ ນ ແຕ່ການໃຊ້

ເຄຼືີ່ອງພ ົ່ນຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າການໃຊ້ແຮງງານຄ ນ. 

ສະພາບລວມ 

 ເຕັກນິກນາຫວ່ານແຫ້ງ ແມ່ນເຕັກນິກໜຼືີ່ງທີີ່ຊາວກະສິກອນ 

ໃນເຂດພາກກາງຫາພາກໃຕ້ໄດ້ນິຍ ມນ າໃຊ້ ຍ້ອນບໍໍ່ມີຫ າຍ

ຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ແຮງງານຄ ນໜ້ອຍ, ຕ ົ້ນທຼືນການຜະລິດຕ ່າ, 

ສະດວກສະບາຍໃນການບ ວລະບັດຮັກສາ. 

 ການເຮັດນາຫວ່ານແຫ້ງແມ່ນວິທີການໜຼືີ່ງ ທີີ່ສາມາດ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຝົນນານຕ ກ, ຝົນຂາດ

ຊ່ວງ ແລະ ເຂດທີີ່ມັກເກີດນ ້າຖ້ວມ, ເຂດທີີ່ນ ້າມັກຂັງ

ພາຍຫ ັງຝົນຕ ກ. 

 ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານແຫ້ງ ແມ່ນເຕັກນິກທີີ່ສາມາດ

ເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດູການຄຼື: ລະດູນາປີ ແລະ ນາແຊງ. 



ການໃຫນ້ າ້  

 ສ າລັບໃນເຂດຊ ນລະປະທານ ຫ ັງຈາກຫວ່ານສ າເລັດແລ້ວ 

ໃຫ້ເອ ານ ້າເຂ ົ້າໄຮ່ນາ ປະໄວ້ 1 ຄຼືນ (12 ຊ ົ່ວໂມງ) ແລ້ວ

ລະບາຍນ ້າອອກໃຫ້ໝ ດ, ຫ ັງຈາກເຂ ົ້າງອກໄດ້ປະມານ 10

-15 ວັນ, ໃຫ້ລະບາຍນ ້າເຂ ົ້າໄຮ່ນາໃຫ້ທ ົ່ວ ແລ້ວຂັງນ ້າໄວ້ 

ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ນ ້າຖ້ວມຍອດເຂ ົ້າ. 

 ສ າລັບໃນເຂດທີີ່ບໍໍ່ມີຊ ນລະປະທານ ຫ ັງຈາກຫວ່ານແລ້ວຖ້າ

ມີຝົນຕ ກຕ້ອງໄດ້ລະບາຍນ ້າອອກໃຫ້ໝ ດ ຫ ັງຈາກເຂ ົ້າ

ງອກໄດ້ປະມານ 10-15 ວັນ ໃຫ້ລະບາຍນ ້າເຂ ົ້າໄຮ່ນາໃຫ້

ທ ົ່ວ ແລ້ວຂັງນ ້າໄວ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ນ ້າຖ້ວມຍອດເຂ ົ້າ. 

ການໃສຝຸຸ່່ນ 

ການໃສ່ຝຸຸ່ນໃຫ້ຕ ົ້ນເຂ ົ້າພາຍຫ ັງການປັກດ າ ແມ່ນແບ່ງອອກ

ເປັນ 2 ໄລຍະຄຼື: ໃສ່ຮອງພຼືົ້ນກ່ອນປັກດ າ ແລະ ໃສ່ພາຍຫ ັງ

ການປັກດ າ ໂດຍທ ົ່ວໄປແມ່ນໃສ່ດັົ່ງນີົ້: 

 ໃສ່ຝຸຸ່ນຄອກ ຫ ຼື ຝຸຸ່ນບ ົ່ມ ກ່ອນກຽມດິນໃສ່ປະມານ 3-5 

ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເພຼືີ່ອໃຫ້ດິນມີການປັບປຸງໂຕເອງ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດີນດີຂຼືົ້ນ. 

 ໃສ່ຝຸຸ່ນວິທະຍາສາດ ແມ່ນໃສ່ຫ ັງປັກດ າ 5-7 ວັນ, ນາ

ຕ້ອງມີນ ້າຂັງປະມານ 3-5 ຊັງຕີແມັດ ເພຼືີ່ອເພີີ່ມອັດຕາ

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕ ົ້ນເຂ ົ້າ. 

 ໃສ່ຝຸນວິທະຍາສາດ ປະເພດດີນຊາຍ ແລະ ດີນຕ ມແມ່ນ

ແນະນ າໃຫ້ໃສ່ສູດ 15-15-15 ຮອງພຼືົ້ນໃນອັດຕາ 100

-150 ກິໂລ/ເຮັກຕາ, ດິນຊາຍ ແລະ ດິນຕ ມສ່ວນຫ າຍ

ແມ່ນຂາດທາດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ເພຼືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂ ົ້າມີ

ການແຕກກໍຫ າຍ. 

ການກ າຈດັວດັຊະພຼືດ  

ໃຊ້ແຮງງານຄ ນຫ  ກ ຫ ຼື ໃຊ້ເຄຼືີ່ອງພວນດິນຕາມຫ່ວາງຕ ົ້ນເຂ ົ້າ

ທີີ່ມີວັດຊະພຼືດເກີດ ແລະ ໃຊ້ສານເຄມີກ າຈັດ ໃນກໍລະນີທີີ່ມີ

ວັດຊະພຼືດເກີດຂຼືົ້ນຫ າຍ ບໍໍ່ສາມາດໃຊ້ແຮງງານຄ ນຫ  ກໄດ້ 

ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີເພຼືີ່ອຊ່ວຍກ າຈັດ, ການໃຊ້ແມ່ນໃຫ້

ສັງເກດເບີີ່ງຊະນິດວັດຊະພຼືດທີີ່ມີໃນນາເຂ ົ້າ ເພຼືີ່ອເລຼືອກ

ຊະນິດຢາໃຫ້ຖຼືກກັບວັດຊະພຼືດທີີ່ເກີດ, ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນຢາທີີ່ໃຊ້

ຕ້ອງແມ່ນຢາທີີ່ໄດ້ຮັບ ອານຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້, ຫ້າມໃຊ້ຢາເກີນ 

2 ຊະນິດຮ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິີ່ງຄ າແນະນ າຢູຸ່ສະຫ າກຂ້າງ

ກ່ອງຢາ. 

ສອບຖາມຂໍໍ້ມນູເພີີ່ມເຕມີ 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຢູຸ່ ສປປ ລາວ 

(ຕ ກໂຄງການຮ່ວມມຼືຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້) 

ຖະໜ ນອານຸວ ງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມຼືອງໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: +85621-410073, ແຟັກ: +85621-410074 

ເວບໄຊທ: https: // www.lacp-map.org 

ການເກັບກ່ຽວ 

 ສັງເກດກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ຫ ັງຈາກເຂ ົ້າອອກດອກໄດ້ 

50% ປະມານ 25-30 ວັນ ສາມາດກ່ຽວໄດ້ ຖ້າກ່ຽວ

ໄລຍະນີົ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂ ົ້າເສຍຫາຍໜ້ອຍ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບດີ. 

 ໃຊ້ເຄຼືີ່ອງວັດແທກຄວາມຊຼຸ່ມ ຂອງເມັດເຂ ົ້າໃນຮວງ ຖ້າ

ມີຄວາມຊຼຸ່ມປະມານ 20-23% ແມ່ນກ່ຽວໄດ້. 

 ການເກັບກ່ຽວເຂ ົ້າບໍໍ່ຄວນແກ່ຍາວເວລາ ເພາະຈະເຮັດ

ໃຫ້ຜ ນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ ່າ. 

 ຖ້າໃຮ່ນາມີນ ້າຂັງ ຕ້ອງລະບາຍນ ້າອອກກ່ອນປະມານ 

10 ວັນ ຈ ີ່ງກ່ຽວ (ກໍລະນີສາມາດປຸ່ອຍນ ້າອອກໄດ້). 

 ຖ້າໃນຊ່ວງທີີ່ເໝາະສ ມໃນການເກັບກ່ຽວເຂ ົ້າ ແຕ່ມີ

ຝົນຕ ກ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ຕ ົ້ນເຂ ົ້າແຫ້ງແລ້ວຈ ີ່ງເກັບກ່ຽວ. 


