
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັເຕັກນກິຫ ງັການເກບັກຽ່ວສາລີອາຫານສດັ 

ສະພາບລວມ 

ສາລີອາຫານສັດ ເປັນພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜ ຶ່ງທີຶ່ສ າຄັນ ແລະ 

ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຢ ູ່ຫຼາຍແຂວງໃນ

ຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ. ນອກນັັ້ນສາລີອາຫານສັດ ຍັງເປັນ

ສ່ວນປະກອບຫຼັກ ສ າລັບການເຮັດອາຫານສັດ. ສາລີຍັງເປັນ

ພືດທີຶ່ຊາວກະສິກອນນິຍ ມກັນປ ກ ຮອງຈາກເຂ ັ້າ ເພາະວ່າຕະ

ຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ. ສະນັັ້ນເຕັກນິກວິທກີານ ຫຼັງ

ການເກັບກ່ຽວສາລີ ກ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນເພາະວ່າຖ້າປະຕບັິດບ ໍ່

ຖ ກຕາມເຕັກນິກ ເເມ່ນຈະເຮດັໃຫ້ເມັດສາລີບ ໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ

ດີ, ຕະຫຼາດບ ໍ່ຕ້ອງການ ລາຄາຕ ກຕ ່າ, ຂາຍບ ໍ່ໄດ ້ການຜະລິດ

ມີການຂາດທືນ, ບ ໍ່ມີລາຍຮັບໃຫ້ແກຄ່ອບຄ ວ, ສະນັັ້ນພວກ

ເຮ າຈືຶ່ງມີຄວາມຈ າເປັນ ຈະຕ້ອງໄດຮ້ ້ເຕັກນິກວິທີການດັົ່ງກ່າວ 

ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດສາລີອາຫານສັດໄດຄຸ້ນນະພາບດີ. 

 ການເກັບກ່ຽວດ້ວຍແຮງງານຄ ນທີຶ່ນິຍ ມກັນ ແມ່ນມີ 2 

ວິທີຄື: 1. ແກະເປືອກອອກ ແລ້ວເກັບເອ າຝັກດິບ ໄປໃສ່

ເລ ັ້າໄວ້ ແລະ 2. ເກັບເອ າເປັນຝັກ ແລ້ວມາໃຊ້ແຮງງານ

ຄ ນ ແກະເປືອກອອກ  

 ການເກັບກ່ຽວດ້ວຍກ ນຈັກ ແມ່ນໃຊ້ລ ດກ່ຽວອອກມາ

ເປັນເມັດເລີຍສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ຢ ູ່ເຂດພືັ້ນທີຶ່ຮາບພຽງ, ມີ

ພືັ້ນທີຶ່ປ ກທີຶ່ກວ້າງ ຫຼື ປ ກເປັນອຸດສະຫະກ າຈ ານວນຫຼາຍ

ຈ ຶ່ງນິຍ ມໃຊ້. 

ອປຸະກອນ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ: ກະຕ່າ ຫຼື ກະແຊະ, 

ລ ດໄຖນາເດີນຕາມ, ກະເປົາ, ລ ດເກັບກ່ຽວ, ເຄືຶ່ອງແທກ

ຄວາມຊ ່ມ, ພ້າ, ມືດ ແລະ ອືຶ່ນໆ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ: ເຄືຶ່ອງແກະເມັດ, ຜ້າ 

ຫຼື ເພິນ, ເຄືຶ່ອງອ ບເມັດ, ລານຕາກ, ເປົົ໋າໃສ່ສາລີ, ເລ ັ້າ, 

ສາງ. ກະທ ໍ້ໄມ້ ແລະ ອືຶ່ນໆ. 

   ການສງັເກດກອ່ນການເກບັກຽ່ວ 

 ສາລີອາຫານສັດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີອາຍຸໃນການເກັບກ່ຽວ

ປະມານ 100-130 ວັນ, ຂືັ້ນກັບແຕ່ລະແນວພັນ. 

 ສັງເກດເບິຶ່ງເປືອກຫຸ້ມຝັກ, ໃບ, ລ າຕ ັ້ນສາລີ ຈະແຫ້ງປູ່ຽນ    

ເປັນສີຄ້າຍຄືເຟືອງເຂ ັ້າ ແມ່ນສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. 

 ຖ້າໃຫ້ດີທີຶ່ສຸດ ຄວນມີເຄືຶ່ອງແທກຄວາມຊ ່ມ ຂອງເມັດ

ສາລີໃນຝັກ ປະ ມານ 21-28%  

ການເກບັກຽ່ວ 

 ການເກັບກ່ຽວສາລີອາຫານສັດມີ 2 ຮ ບແບບຄື: ເກັບ

ກ່ຽວດ້ວຍແຮງງານຄ ນ ແລະ ເກັບກ່ຽວດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກ 

ຫຼງັການເກບັກຽ່ວ 

ການແກະເມດັສາລ ີ

 ໃຊ້ແຮງງານຄ ນແກະດ້ວຍມື: ແມ່ນວິທີການໜືຶ່ງທີຶ່ຊາວ

ສວນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ຍັງນ າໃຊ້ກັນຢ ູ່, 

ສ່ວນໃຫ່ຍຍັງມີອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການແກະເຊັົ່ນ:ກະບອກ

ເຫຼັກ, ເຄືຶ່ອງອີັ້ວດ້ວຍມື. 

 ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກສີ ( ແກະເມັດ ): ການນ າໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກສສີາລີ

ມີ 2 ຊະນິດຄື: ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກສຂີະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນສາມາດ

ສີໄດ້ທັງເປືອກ ແລະ ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກສຂີະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນ

ຕ້ອງໄດ້ແກະເປືອກອອກກ່ອນຈ ຶ່ງສີ. 



 ການໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກສີ ຝັກສາລີຕ້ອງແຫ້ງ ຄວາມຊ ່ມຂອງ

ເມັດສາລີຕ້ອງຕ ່າກ່ວາ 20 ເປີເຊັນ ຫຼື ປະສາລີໄວ້ຄາຝັກຢ ູ່

ໃນເລ ົ່າ, ສາງປະມານ 1 ອາທິດ ຈ ຶ່ງແກະເມັດ. ຖ້າຫາກສາ

ລີມີຄວາມຊ ່ມສ ງ ຈະເຮັດໃຫ້ແກນຂອງສາລີແຕກມຸ່ນປົນ

ມານ າເມັດສາລີ 

ສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນເພີຶ່ມເຕມີ 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

(ຕ ກໂຄງການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້) 

ຖະໜ ນອານຸວ ງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ເວບໄຊທ: https: // www.lacp-map.org 

ວທິກີານຫຼ ດຄວາມຊ ມ່ 

 ການຕາກແດດມີ 2 ວິທີຄື: ຕາກທັງຝັກ ຄວນມີລານ

ຕາກ ແລະ ໃຊ້ຜ້າທີຶ່ແຫ້ງຮອງຝັກສາລີເຊັົ່ນ: ຜ້າແຍ່ງ, ຜ້າ

ທີຶ່ອາກາດສາມາດລ່ວງໄດ້, ເພີນ ທີຶ່ສານດ້ວຍໄມ້ ແລະ 

ອືຶ່ນໆ ແລະ ຕາກເປັນເມັດ ຄວນມີລານຕາກ ແລະ ໃຊ້ຜ້າ

ທີຶ່ແຫ້ງຮອງເມັດສາລີເຊັົ່ນ: ຜ້າແຍ່ງ, ຜ້າທີຶ່ອາກາດ

ສາມາດລ່ວງໄດ້, ເພີນ ທີຶ່ສານດ້ວຍໄມ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປີີ້ນ

ທຸກ 2 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 ການໃຊ້ເຄືຶ່ອງອ ບແມ່ນມີ 2 ວິທີຄື:ເຄືຶ່ອງອ ບທີຶ່ໃຊ້ຄວາມ

ຮ້ອນ ຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືຶ່ອງອ ບທີຶ່ໃຊ້ຄວາມ

ຮ້ອນ ຈາກການດັງໄຟ (ຟືນ, ຖ່ານ, ຂີັ້ເລືຶ່ອຍ, ຂີັ້ແກບ) 

ການທ າຄວາມສະອາດ 

ໝາຍເຖິງການແຍກເອ າ ເສດຂອງແກນສາລີ, ສິຶ່ງເຈືອປົນ

ອືຶ່ນໆ ອອກຈາກເມັດສາລີ, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບ ໍ່

ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທ າລາຍ ໃນເວລາເກັບຮັກສາ 

ດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້: 

 ໃຊ້ແຮງງານຂອງຄ ນຝັດ ດ້ວຍກະດ ັ້ງ, ວີ (ສານດ້ວຍໄມ້)  

 ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກເປົົ່າ ແລະ ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຄັດ (ແຕ່ຖ້າໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກ

ສີເມັດສາລີນັັ້ນ ມັນຈະທ າຄວາມສາອາດໄປພ້ອມເລີຍ 

ເພາະເຄືຶ່ອງສີເມັດມີພັດລ ມເປົົ່າເອ າສິຶ່ງເຈືອປົນອອກ) 

 ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເຢັນ  ເກັບໄວ້ໃນສາງເຢັນ ທີຶ່ມີອຸນ

ຫະພ ມບ ໍ່ເກີນ 15 ອ ງສາ ວິທີນີ ັ້ເປັນວິທີທີ ຶ່ມີປະສິດ 

ທິພາບສ ງທີຶ່ສຸດ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼ ດການເສຍ

ຫາຍຂອງເມັດສາລີໄດ້ດີ  ເມັດສາລີມີຄຸນນະພາບດີ, 

ເກັບໄວ້ໄດ້ດ ນ, ແຕ່ມີຕ ັ້ນທ ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງ. ຖ້າ

ການເກັບຮັກສາໄວ້ບ ໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ ນ ກ, ໜ , ແມງໄມ້

ເຂ ັ້າທ າລາຍໄດງ້່າຍ ເຮັດໃຫ້ມີເມັດດ າ, ມີມອດກີນ .  

ການເກບັຮກັສາ 

ເກັບຮັກສາໄວ້ແບບພືັ້ນບ້ານ:  ເກັບໄວ້ຄາຝັກ ທີຶ່ປອກເປືອກ

ອອກແລ້ວ ແລະ ເກັບໄວ້ເປັນເມັດ ສະຖານທີຶ່ເກັບມ້ຽນ 

ແມ່ນໄວ້ໃນເລ ັ້າ, ສາງ. ຖ້າວ່າເຮັດເລ ັ້າ ຄວນປຸກໄວ້ບ່ອນທີຶ່

ສ  ງ,  ປອດໄພ, ມ ີອາກາດຖ່າຍເທດີ , ບ  ໍ່ໃຫ ້ຖ ືກຝົນ, 

ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ໜ , ແມງໄມ້ ແລະ ອື ຶ່ນໆ ມາລ ບກວນ. 

ສ່ວນຫຼາຍນິຍ ມ ເກັບຮັກສາໄວ້ທັງຝັກ ເພາະເຮັດໃຫ້ອາກາດ

ຖ່າຍເທໄດດ້ີ ບ ໍ່ເກີດເຊືັ້ອລາ ແລະ ເກັບໄວ້ດ ນ 1-2 ເດືອນ. 


