
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັເຕັກນກິຫ ງັການເກບັກຽ່ວເຂ ໍ້າ 

ອປຸະກອນ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ: ເຄ ື່ອງວັດແທກ

ຄວາມຊ ່ມ, ກ່ຽວສ າລັບກ່ຽວເຂົົ້າ, ລົດກ່ຽວເຂົົ້າ, ຈັກຕັດ

ຫຍ້າ, ເປົາສ າລັບໃສ່ເຂົົ້າ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ: ໄມ້ຕອກມັດເຂົົ້າ, ຜ້າ

ປູ,  ເຕົາອົບ, ລານຕາກ, ເປົາ, ກະບຸງ , ເລົົ້າເຂົົ້າ, ສາງເກັບ

ມ້ຽນ ແລະ ອ ື່ນໆ 

ເຂັົ້ມ, ເບ ື່ງເມັດເຂົົ້າຢູູ່ກົກຮວງປະມານ 3-5 ເມັດບ ໍ່ເປັນນ ້າ

ນົມ ຫ   ຮວງສຸກ 80-85% ຂອງໃຮ່ນາ. 

 ຖ້າໃຮ່ນາມີນ ້າຂັງ ຕ້ອງປູ່ອຍນ ້າອອກກ່ອນປະມານ 7-10 

ວັນ ຈ ື່ງກ່ຽວ (ກ ລະນີສາມາດປູ່ອຍນ ້າອອກໄດ້). 

 ການເກັບກ່ຽວເຂົົ້າບ ໍ່ຄວນແກ່ຍາວເວລາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້

ຜົນຜະລ ດເສຍຫາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ ໍ່າ, ຖ້າໃຫ້ດີທຄວນ

ມີເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມຊ ່ມ ປະມານ 20-23%. 

 ຖ້າໃນຊ່ວງທີື່ເກັບກ່ຽວເຂົົ້າ ແຕ່ມີຝົນຕົກ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້

ຕົົ້ນເຂົົ້າແຫ້ງແລ້ວຈ ື່ງເກັບກ່ຽວ. 

ການເກບັກຽ່ວ 

 ການເກັບກ່ຽວເຂົົ້າແມ່ນມີ 2 ວ ທີຄ : ການກ່ຽວໂດຍໃຊ້

ແຮງງານຄົນ ແລະ ການກ່ຽວໂດຍໃຊ້ກົນຈັກ 

ການເກບັກຽ່ວເຂົົ້າອອນ່ມຜີນົເສຍຄ : 1. ເຂົົ້າຈະບ ໍ່ເຕັມເມັດ, 

ການສະສົມທາດແປ້ງຕ ໍ່າ. 2. ເຂົົ້າມີຄວາມຊ ່ມສູງ, ເຮັດໃຫ້

ເຂົົ້າມີຄຸນະພາບຕ ໍ່າ. 3. ຄຸນນະພາບການສີຕ ໍ່າ, ໄດເ້ຂົົ້າສານ

ໜ້ອຍ, ມີເມັດສີຂຽວປົນ, ເມັດເຂົົ້າຫັກ. 

ການເກບັກຽ່ວເຂົົ້າແກເ່ກນີໄປ ມຜີນົເສຍຄ : ຮວງເຂົົ້າຈະແຫ້ງ

ກອບ ແລະ ຫ ົຼົ່ນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລ ດເຂົົ້າເສຍຫາຍ. ຄຸນນະພາ

ບຂອງການສີຕ ໍ່າ ແລະ ມີເມັດຫັກຫ າຍ. ຖ້າໄຮ່ນາມີນ ້າ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົົ້າແຊ່ນ ້າ ( ຕົົ້ນເຂົົ້າຫັກທົບລົງ ) ເຮັດໃຫ້ເມັດ

ເຂົົ້າງອກຄາຮວງ. 

ຫ ງັການເກບັກຽ່ວ 

ການຕາກຝູ່ອນເຂົົ້າ ເຂົົ້າທີື່ກ່ຽວດ້ວຍແຮງງານຄົນ, ເຄ ື່ອງຈັກ

ຕັດ ທີື່ວາງເປັນຝູ່ອນ ຕ້ອງຕາກບ ໍ່ກາຍ 3ວັນ (ກ ລະນີມີແດດ

ປົກກະຕ ), ຖ້າເຂົົ້າແຫ້ງຫ າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າຫ ົຼົ່ນ,ຖ້າເຂົົ້າບ ໍ່ແຫ້ງ

ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າຄຸນນະພາບຕ ໍ່າ. ວ ທີທີື່ດີຄວນຕາກໃສ່ຮາວ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ນ ້າໜັກເມັດເຂົົ້າເພີື່ມຂ ົ້ນ, ເມັດເຂົົ້າມີລົດຊາດດີ. 

ການມດັຝູ່ອນເຂົົ້າ ພາຍຫ ງັກ່ຽວໄດ້ 3 ວັນ ຕ້ອງມັດຝູ່ອນເຂົົ້າ 

ການມັດແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ຖ ກຮວງເຂົົ້າ ເພ ື່ອຫ ີກລຽງການເສຍຫາຍ. 

ການຂນົມດັເຂົົ້າ ການຂນົແມ່ນເຮັດໄດ້ຫ າຍແບບ ແຕຕ່້ອງໄດ້

ລະວັງ(ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມັດເຂົົ້າມີການເສຍຫາຍຫ າຍ)ເຊັຼົ່ນ: ໃຊແ້ຮງ

ງານຂອງຄົນຫາບ ໃນເຂດນາບ ໍ່ຮາບພຽງ, ນ ້າບ ໍ່ແຫ້ງ, ບ ໍ່ມີ

ເຄ ື່ອງກົນຈັກ.ໃຊ້ລົດເດີນຕາມຕ ດມ໋ອກຂົນ ຕ້ອງໄດ້ມີຜ້າຮອງ

ພ ົ້ນມ໋ອກ ເມ ື່ອເວລາເຂົົ້າຫ ົຼົ່ນຈ ື່ງບ ໍ່ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ. 

ການກອງມດັເຂົົ້າ ຄວນກອງເຂົົ້າໄວ້ບ່ອນທີື່ສູງ, ແຫ້ງ, ເອົາ

ເຟືອງ ຫ   ສ ື່ງຂອງອ ື່ນໆ ທີື່ແຫ້ງມາປູພ ົ້ນກ່ອນ ເອົາຜ້າມາປູຕ ື່ມ 

ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າເສຍຫາຍຫ າຍ. 

   ການສງັເກດກອ່ນການເກບັກຽ່ວ 

 ເຂົົ້າອອກດອກໄດ້ 50% ຫ ັງຈາກນັົ້ນປະມານ 25-30 ວັນ 

ສາມາດກ່ຽວໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າເສຍຫາຍໜ້ອຍ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບດີ. 

 ສັງເກດເບ ື່ງຕົົ້ນເຂົົ້າປູ່ຽນສີ ຈາກສີຂຽວປູ່ຽນເປັນສີເຫ  ອງ 



ການຟາດເຂົົ້າ ປດັຈບັຸນແມ່ນນ ຍົມໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກ ເພາະວ່າເປນັ

ການປະຢັດແຮງງານ, ເວລາ, ແຕບ່າງເຂດ ແມ່ນຍັງໃຊ້ແຮງ

ງານຄົນຟາດ, ເຖີງຢູ່າງໃດກ ໍ່ດີຄວນປະຕ ບັດດັຼົ່ງລນີົ້: ໃຊ້ແຮງ

ງານຂອງຄົນຟາດດ້ວຍມ : ຄວນມີອຸປະກອນເຊັຼົ່ນ: ໄມ້ກັງ, ວີ

ພັດ, ກະດົົ້ງຟັດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກປັັ່ນ: ຂະໜາດນ້ອຍ, 

ກາງ ແລະ ໃຫ່ຍ, ຄວນປັບລົມໃຫ້ເໝາະສົມ ການປູ່ອນມັດ

ເຂົົ້າໃສ່ເຄ ື່ອງປັັ່ນ ຕ້ອງໃຫ້ສະໝ ໍ່າສະເໝີ ເພ ື່ອຫ  ດຜ່ອນການ

ເສຍຫາຍ. 

ສອບຖາມຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີ 

ໂຄງການຜະລ ດກະສ ກ າເປັນສ ນຄ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ 

(ຕ ກໂຄງການຮ່ວມມ ຂອງກະຊວງກະສ ກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້) 

ຖະໜົນອານຸວົງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ເວບໄຊທ: https: // www.lacp-map.org 

ການທ າຄວາມສະອາດ 

ການທ າຄວາມສະອາດມີ 2 ແບບຄ : ໃຊ້ແຮງງານຂອງຄົນ

ຟັດ ດ້ວຍກະດົົ້ງ, ວີ (ສານດ້ວຍໄມ້) ແລະ  ໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກເປົັ່າ 

ແລະ ໃຊ້ເຄ ື່ອງຄັດ, ການແຍກເອົາ ເສດເຟືອງ, ເມັດລີບ 

ແລະ ອ ື່ນໆ ອອກຈາກເມັດເຂົົ້າ, ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເມັດ

ເຂົົ້າເກີດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ໃນເວລາເກັບຮັກສາ  

ການເກບັຮກັສາ 

ເກບັຮກັສາໄວແ້ບບພ ົ້ນບາ້ນ : ແມ່ນການເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນ

ເລົົ້າເຂົົ້າ, ຮີນ, ໃສ່ເປົາ. ສ ື່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່: ເລົົ້າຕ້ອງປຸກໄວ້

ບ່ອນທີື່ສູງ, ປອດໄພ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ບ ໍ່ໃຫ້ຝົນຜະໃສ່, 

ມີການປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ໜູ, ແມງໄມ້ ເຂົົ້າທ າລາຍ ແລະ ອ ື່ນໆ.  

ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງເຢນັ: ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມພາຍໃນ

ສາງເຢັນຕ້ອງຢູູ່ລະຫ່ວາງ 10-15 ອົງສາ, ໃນການເກັບ

ຮັກສາເຂົົ້າໄວ້ໃນສາງເຢັນ ສາມາດຫ  ດຜ່ອນການເສຍຫາຍ 

ແລະ ເຂົົ້າມີຄຸນນະພາບດີ  ແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. 

 

  

ລາຍການ 

ຜົນເສຍຫາຍຕ ໍ່າສຸດ 

(ເປີເຊັນ) 

ຜົນເສຍຫາຍສູງ

ສຸດ (ເປີເຊັນ) 

ເວລາກ່ຽວ 1 3 

ເວລາຕາກຝູ່ອນເຂົົ້າ 1 3 

ເວລາມັດ,ຫອບ,ກອງ 11 12 

ເວລາຟາດ 5 6 

ເວລາຕາກເມັດເຂົົ້າ, ອົບ 1 2 

ເວລາເປົັ່າ, ຄັດ,ບັນຈຸໃສ່

ເປົາ 

3 4 

ລວມ 22 ເປີເຊັນ 30 ເປີເຊັນ ການຫ  ດຜອ່ນຄວາມຊ ມ່ ເພ ື່ອເປນັການຫ  ດຜ່ອນຄວາມຊ ່ມໃນ

ເມັດເຂົົ້າ ເຊີື່ງມີ 2 ວ ທີຄ : ຕາກເມດັເຂົົ້າດວ້ຍແສງແດດ ການ

ຕາກເຂົົ້າບ ໍ່ຄວນຕາກໃຫ້ມີຄວາມໜາເກີນ 10 ຊມ, ຕ້ອງປີີ້ນ 

ໃນທຸກໆ 2 ຊົຼົ່ວໂມງ ເພ ື່ອໃຫ້ຄວາມຊ ່ມຫ  ດລົງໄວ ແລະ ສະ

ໜ ໍ່າສະເໝີ. ໃຊ້ເຄ ື່ອງອບົ ການໃຊ້ເຄ ື່ອງອົບມີຄວາມສະດວກ, 

ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນການຫ  ດຜ່ອນເປເີຊັນຄວາມຊ ່ມ, ອຸນ

ຫະພູມໃນການອົບ    ື່ໃຫ້ເກີນ 42 ອົງສາ. ການໃຊ້ເຄ ື່ອງອົບມີ 

2 ວ ທີ: ເຄ ື່ອງອົບທີື່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ 

ເຄ ື່ອງອົບທີື່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຈາກໄຟ. 


