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ບ. ສາມສະອາດ ມ. ໄຊທານ ີນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

ພະຍາດ, ແມງໄມ ້ແລະ ການປ້ອງກນັ 

 ພະຍາດເນົົ່າເປ ື່ອຍ 

ສາເຫດເກີດຈາກແບັກທີເຣຍ, ເປັນພະຍາດເກີດຂ ຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ  

ອາການທົົ່ວໄປທີີ່ເກີດກັບຜັກສະຫຼັດທີີ່ຫ ໍ່ ເລີີ່ມຈາກບາດແຜ່ບວບຊ ້າ 

ນ້ອຍໆເປັນຈຸດບວບຊ ້າ, ເມ ີ່ອມີເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ເໝາະສົມຈະຂະຫຍາຍ 

ອອກ ເນ ຶ້ອເຍ ີ່ອຈະຍຸບຕົວລົງ ແລະ ເນົົ່າເປ ື່ອຍຢ່າງໄວ, ມີເມ ອກ ແລະ 

ສົົ່ງກິີ່ນເໝັນ, ເປັນສະເພາະແຕ່ພະຍາດນີຶ້ຈາກນັຶ້ນຜັກກ ໍ່ຈະຍຸບລົງທັງ 

ຕົຶ້ນ.  

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ         

ເວລາຕັດໃນຕອນເກັບກ່ຽວ ໃຫ້ໃຊ້ມີດມີຄົມຕັດໃຫ້ຂາດພຽງຄັຶ້ງດຽວ 

ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຮອຍຊ ້າ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການມີບາດແຜ່ ເຊິີ່ງຈະເປັນທາງເຂົຶ້າ 

ຂອງເຊ ຶ້ອ ຈາກນັຶ້ນເກັບໄວທີີ່ໂລ່ງອາກາດຖ່າຍເທດີ, ທາປູນແດງທີີ່ 

ຮອຍຕັດ ແລະ ການບັນຈຸພາຊະນະບ ໍ່ຊ້ອນກັນຫຼາຍ.    

 ພະຍາດໃບຈດຸຂອງຜກັສະຫຼດັ 

ການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການຫຸມ້ຫ ໍ່ 

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜັກສະຫຼັດ ຂ ຶ້ນກັບແຕ່ລະແນວພັນ,  ການເກັບ 

ຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ຫົຼກເອົາທັງຮາກ ແລ້ວຕັດແຕ່ງເອົາໃບແກ່ ອອກ, 

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ຶ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊ ຶ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພ ຶ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກົົ່າ, ສາງເຄມີເກົົ່າ, ຄອກສັດເກົົ່າ, ກອງຂີຶ້ເຫ ຶ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖ ກ 

ຕ້ອງຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊ ຶ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົຶ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ

ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບົົ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄ ີ່ອງ

ການເກບັກຽ່ວ ການຂນົສົົ່ງ 



ຜັກສະຫຼດັ (Lettuce) ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດທີີ່ເໝາະສມົ 

ຜັກສະຫຼັດ ເປັນພ ດທີີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ໃນດິນເກ ອບທຸກ 

ຊະນິດ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນດີນໜຽວ, ດິນຮ່ວນ, ດິນຊາຍ ແລະ ດິນຮ່ວນປົນ

ຊາຍ, ແຕ່ປູກໄດ້ດີທີີ່ສຸດແມ່ນດີນຮ່ວນທີີ່ມີການລະບາຍນ ້າ ແລະ 

ອາກາດໄດ້ດີ, ລະດັບ PH ຂອງດນິຢູ່ໃນລະຫວາ່ງ 6.0 - 6.8 ດນີທີີ່ມີ

ຄວາມຊ ່ມສົມຄວນ ແລະ ພ ຶ້ນທີີ່ປູກຄວນໄດ້ຮັບແສງເຕັມທີີ່ຕະຫຼອດ

ວັນ. ຜັກສະຫຼັດເປັນພ ດຜັກລະດູດຽວ ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອາກາດເຢັນ

ສາຍພນັຂອງຜກັສະຫຼດັ ແບງ່ອອກເປນັ 3 ກຸມ່ໃຫຍ່ຄ : 

1. ຜັກສະຫຼັດທີີ່ຫ ໍ່ຫົວ (head lettuce): ເປັນຜັກສະຫຼັດທີີ່ໃບຫ ໍ່ຫົວ 

ເຊິີ່ງເກີດຈາກໃບທີີ່ຮຽງຊ້ອນກັນແໜ້ນພ ປະມານມີສີເຫຼ ອງອ່ອນ, ເປັນ

ຊະ ນິດທີີ່ມັກອາກາດເຢັນ. 

2. ຜັກສະຫຼັດໃບ ( leaf lettuce): ເປັນຜັກສະຫຼັດທີີ່ມີໃບບ ໍ່ເປັນ

ຫົວ, ມີໃບທີີ່ກ້ວາງ, ໃບຫຍ ໍ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄປທາງດ້ານເທິງ ແລະ 

ດ້ານຂ້າງລ າຕົຶ້ນເປັນຊົງຟຸ່ມເຕ້ຍ. 

 3. ຜັກສະຫຼັດທີີ່ມີລ າຕົຶ້ນ (stem lettuce): ເປັນຜັກສະຫຼັດທີີ່

ຕະກຸນ  : Compositae 

ຊ ີ່ວິທະຍາສາດ : Lactuce sativa L. 

ຊ ີ່ພາສາອັງກິດ : Lettuce 

 

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

ຜັກສະຫັຼດເປັນພ ດລ າຕົຶ້ນຕ ໍ່າ ແຕ່ສ່ວນທີີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼາຍທີີ່ສຸດຄ ໃບ

ແຕ່ລະສາຍພັນກ ໍ່ມີຊ້ວງລະດູການທີີ່ເໜາະສົມບ ໍ່ຄ ກັນ ຜັກສະຫັ ຼດມີຖິີ່ນ

ກ າເນີດໃນທະວີບເອເຊຍ ແລະ ຢູໂຣບ, ປະເທດຈີນປູກຜັກສະຫຼັດມາ

ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຜກັສະຫຼດັ 

ຜັກສະຫຼັດມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານສູງ ເພາະວ່າມັນເປັນພ ດທີີ່ມີສານ

ສີຂຽວ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການຫຼາຍຢ່າງ ສາມາດ

ບ ລິໂພກສົດ, ມີວິຕາມິນສູງ ເຊິີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຫ ອກແຂງແຮງ ມີທາດ

ອາຫານຄົບ, ທາດອາຫານທີີ່ມີຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຈ າພວກ ຟົດສຟ ຣັດ, 

ການກາ້ເບຍ້                      

ການກ້າເບ້ຍສ າລັບຜັກສະຫຼັດ ກ້າໃນແປງຂະໜາດ 4 - 5 ແມັດ, 

ຫຼັງຈາກກຽມໜານກ້າແລ້ວກ ໍ່ຫວ່ານເມັດລົງໃຫ້ກະຈາຍທົົ່ວໜານ 

ແລ້ວ ເອົາຝຸ່ນຄອກໂຮ່ຍທັບບາງໆ ປົກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງຫົດນ ້າໃຫ້ຊ ່ມ, 

ບົວລະ ບັດຮັກສາຈົນຕົຶ້ນກ້າມີໃບແທ້ 3 - 4 ໃບ ຫຼ  ຕົຶ້ນກ້າມີອາຍໄຸດ ້       

ການກຽມດນິ    

ເນ ີ່ອງຈາກຜັກສະຫຼັດເປັນຜັກທີີ່ມີລະບົບຮາກຕ ຶ້ນເຊັົ່ນດຽວກັບຜັກຊະນິ

ການປູກ    

ຜັກສະຫຼັດຈະປູກໄດ້ທັງວິທີຫວ່ານຢາຍສະເໝີທົົ່ວໜານ ແລະ ວິທີປູກ 

ເປັນຕົຶ້ນທີີ່ໄດ້ຈາກການກ້າເບ້ຍ, ສ າລັບພັນໃບໄລຍະປູກລະຫວ່າງຕົຶ້ນ 

ການບວົລະບດັຮກັສາ 

 ການພວນດນິ ແລະ ກ າຈັດວດັສະພ ດ 

ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທ າອິດເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜຸຜົງ, ລະບາຍນ ້າ 

ແລະ ອາ ກາດໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກ າຈັດຫ້ຍາໄປພ້ອມໆກັນ. 

 ການໃສຝຸ່ນ່ 

ຕຽມດິນປູກຄວນໃສ່ຝຸ່ນບົົ່ມຮອງພ ຶ້ນ ປະມານ 2-3 ໂຕນ/ໄລ່ ໃສ່ປຸຸ໋ຍ

ຍູເຣຍ ສູດ 46:00:00 ເມ ີ່ອຜັກສະຫຼັດອາຍຸໄດ້ 7 ວັນໂດຍລະລາຍ

 ການໃຫນ້ າ້ 

ເນ ີ່ອງຈາກຜັກສະຫຼັດມີຮາກຕ ຶ້ນ ຈິີ່ງບ ໍ່ສາມາດດູດນ ້າເລິກໄດ້ ຈິີ່ງຄວນ

ໃຫ້ນ ້າສະໝ ໍ່າສະເໝີ ແລະ ພຽງພ ໂດຍສະເພາະ 2 ອາທິດທ າອິດທີີ່ຍ້າຍ

ແຫ່ຼງນ ້າ ທີີ່ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງ

ເປັນແຫ່ຼງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ການປົນເປ ື້ອນ ຂອງເຊ ຶ້ອວິທະຍາ ແລະ 

ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົຶ້ນ

ແມ່ນແຫ່ຼງນ ້າ ທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານ

ອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ້າທີີ່ໄຫຼ


