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ບ. ສາມສະອາດ ມ. ໄຊທານ ີນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

ການໃຫນ້ າ້ 

ຫັຼງຈາກປູກໄດ້ 5-7 ວັນ, ຜັກບົົ່ວແບ່ງຈະເລີີີ່ມປ ົ່ງໜ ໍ່ອອກມາ ເວລາ

ນັັ້ນເຮົາຕ້ອງມີການບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ນ ້າ ແລະ ຝ ຸ່ນຢຸ່າງພຽງພ ຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການ ເພາະວ່າ ຊ່ວງນັັ້ນເປັນຊ່ວງຂອງຜັກກ າລັງຈະເລີນ

ເຕີບໂຕ ແລະ ຄວນໃຫ້ນ ້າເປັນປ ກ ກະຕິ, ໃນໄລຍະປູກໃໝ່ບ ໍ່ຄວນ

ໃຫ້ນ ້າຜັກບົົ່ວຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫົວຜັກບົົ່ວເໜົົ່າຄາໜານ

ໄດ້ ເພາະສະນັັ້ນເຮົາຄວນໃຫ້ນ ້າ ວັນລະ 2 ຄັັ້ງຄື: ຕອນເຊົັ້າ ແລະ 

ຕອນແລງກ ໍ່ພ ແລ້ວ.  

ການພວນດນິ ແລະ ການກ າຈດັຫຍາ້ 
ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທ າອິດ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ດິນລ ລວ່ງຜ ຜົງລະ ບາຍ

ອາກາດ ແລະ ນ ້າໄດ້ດີ ພອ້ມກັບການກ າຈັດຫຍ້າໄປພອ້ມໆກັນ. 

ເມືີ່ອຕົັ້ນພືດມີໃບປ ກຄ ມດິນແລ້ວບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດ. 

ການເກບັກຽວ່ 

ການເກບັເພືີ່ອການບ ລໂິພກ 

ຜັກບົົ່ວແບ່ງທີີ່ໃຊ້ບ ລິໂພກແບບຜັກສົດ ແມ່ນມີອາຍ ເກັບກຽ່ວປະມານ 

40 ຫາ 45 ວັນຫຼັງປູກ ຄວນເລືອກເກັບເອົາຕົັ້ນທີີ່ໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດທີີ່

ແຕກກ ໃໝ່ສີຂຽວສົດ. 

ການເກບັກຽວ່ເພືີ່ອເກບັເຮດັແນວພັນ 

ເມືີ່ອເກັບກຽ່ວແລ້ວ ຄວນເກັບໄປໄວ້ບອ່ນທີີ່ຮົົ່ມທັນທີບ ໍ່ຄວນປະໄວ້

ບ່ອນທີີ່ມີແສງແດດ ຕອ້ງບັນຈ ໃສ່ກະຕ່າທີີ່ມີຮູຮອບດ້ານ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້

ຜັກບົົ່ວຖືກກະທົບ ຫຼື ຂູດຂີດ ແລະ ບ ໍ່ຄວນໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເພະຈະ

ເຮັດໃຫ້ຜັກບົົ່ວຊ ້າ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້. ນອກຈາກນັັ້ນສະຖານທີີ່

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ
1. ພ ັ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປ ນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະໝັກ, 

ເຊືັ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພືັ້ນທີີ່ໂຮງງານອ ດສາຫະກ າເກົົ່າ, 
ສາງເຄມີເກົົ່າ, ຄອກສັດເກົົ່າ, ກອງຂີັ້ເຫືັ້ອຍ... 
2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄ ນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະ ບຽນຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບ. 
3. ແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປ ນເປ ື້ອນ
ຂອງເຊືັ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຫຼ່ງນ ້າ
ທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອ ດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວ
ເມືອງໃຫຍ່. 
4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນ ຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝ ຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຢຸ່າງ
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝ ຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການໝັກບົົ່ມ. 
5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນ ຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້ຢາ. 
6. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດ ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປ ນ
ເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູຸ່ໃນສວນ, ເຄືີ່ອງບັນຈ , 
ຂົນສົົ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
7. ຕ້ອງສາມາດກວດສອບຫາແຫຼ່ງທີີ່ມາຂອງຜົນຜະລິດໄດ້. 
8. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກະສິກ າທີີ່ດີ. 
9. ຕ້ອງບັນທ ກຂ ໍ້ມູນທ ກໆຂັັ້ນຕອນການຜະລິດເຊັົ່ນ: ການໃສຝ່ ຸ່ນ, ການ
ໃຊ້ຢາເຄມີ, ການເກັບກ່ຽວເປັນຕົັ້ນ... 
10. ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນເພືີ່ອປັບປ ງຖອດຖອນ

ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ ້    

ກົມປກູຝັງ 

ເຕັກນກິການປູກຜກັບົວແບງ່ 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 2021 

ຈດັພມິໂດຍ: 

ການເກບັກຽ່ວ ການຂນົສົົ່ງ 



ຜັກບົົ່ວແບງ່ (Green Onion Bunching) ລກັສະນະທົົ່ວໄປຂອງຜກັບົົ່ວແບງ່ 
 

ຜັກບົົ່ວແບ່ງເປັນຜັກທີີ່ເຮົານິຍົມໃຊ້ບ ລິໂພກພາກສວນຕົັ້ນ ແລະ ໃບ ມີ

ລັກສະນະເກີດຫົວ ແລະ ການແຕກກ ຄ້າຍໆຄືຜັກບົົ່ວແດງ ແຕ່ຫົວບ ໍ່

ຂະຫຍາຍໃຫ່ຍເປັນຫົວໃໝ່ຂືັ້ນມາຈ ີ່ງຂອ້ນຂ້າງ ນອ້ຍ ແລະ ລີບມີສີ

ຂາວໆໜ້າຮັບປະທານ ຜັກບົົ່ວແບ່ງເປັນຜັກທີີ່ມີອາຍ  2 ປີ 

(Biennial), ມີຖີີ່ນກ າເນີດຢູຸ່ແຖບອາຊີ ອາຍ ການເກັບກ່ຽວປະມານ 

40-50 ວັນ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນເກືອບທ ກຊະນິດແຕ່ດິນທີີ່ເ

ໝາະສົມທີີ່ສ ດແມ່ນດິນຊາຍແກມຕົມ(PH)ຂອງດິນແມ່ນ 5,8-6,5 ມີ

ຄວາມຊ ່ມໃນດິນສູງສະໝ ໍ່າສະເໝີ ມັກອາກາດຊ ່ມຕອ້ງການແສງແດດ

ຕະຫຼອດວັນອ ນຫະ ພູມທີີ່ເໝາະສົມປະມານ 13-15 ອົງສາເຊ. 
 

ການເລອືກແນວພນັ:  
 

ພັນທີີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງເຊັົ່ນ: ພັນໄຕ້ຫວັນ ຊ ີ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງແລະ 

ແຕກກ ດີ.  
 

ການກຽມແນວພນັ  
 

ແນວພັນຜັກບົົ່ວແບ່ງ ທີີ່ເຮົາສາມາດນ າມາປູກໄດ້ຕ້ອງມີອາຍ ການເກັບ

ກ່ຽວບ ໍ່ຕ ໍ່າກວ່າ 2-3 ເດືອນຂືັ້ນໄປ ແລະ ເປັນແນວພັນທີີ່ແຫ້ງດີ ຫົວບ ໍ່

ຂຽວສາມາດອອກໜ ໍ່ໄດ້ຢຸ່າງສົມບູນ ແລະ ຫົວຜັກບົົ່ວທີີ່ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າ

ໃນການປູກ ຕ້ອງເປັນຫົວໃຫຍ່ຕ ີ່ງດີ ປາສະຈາກເຊືັ້ອພະຍາດ, ການແກະ

ແນວພັນກ່ອນປູກ ກ່ອນອືີ່ນໝົດ ຕ້ອງແກະກາບຫົວຜັກບົົ່ວນັັ້ນອອກ

ເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈ ີ່ງແບ່ງຫົວຜັກບົົ່ວອອກເປັນແຕ່ລະຫົວ ແລະ ຕັດຮາກ

ໂຕເກົົ່າອອກເລັກນ້ອຍ, ຕັດຍອດອອກເຄິີ່ງຫົວ ແລ້ວນ າໄປແຊ່ນ ້າປະໄວ້ 

6-8 ຊົົ່ວໂມງ ເພືີ່ອກະຕ ້ນໃຫ້ງອກໄວຂືັ້ນ ຈາກນັັ້ນຈ ີ່ງນ າເອົາໄປປູກ, 

ແນວພັນທີີ່ໃຊ້ປູກປະມານ 96-100 kg/ໄລ-່. 
 

ການກຽມດນິ 
 

ເນືີ່ອງຈາກວ່າຜັກບົົ່ວແບ່ງ ເປັນຜັກທີີ່ມີລະບົບຮາກຕືັ້ນເຊັົ່ນດຽວກັບຜັກ

ຊະນິິດອືີ່ນ ຂ ດ ແລະ ໄຖ ດິນເລິກປະມານ15-20 ຊມ. ຕາກດິນໄວ້

ການຂະຫຍາຍພນັດວຍ້ການແຍກໄປປກູ 
 

ແມ່ນໃຊ້ຫົວແຍກອອກ ໂດຍຕັດໃບແທ້ໆ ຫຼື ຮາກເກົົ່າຖິັ້ມ ແກະຫົວ

ອອກເປັນກີບດຽວຢຸ່າໃຫ້ເປ ອກລອກເປັນບາດ ເພາະຈະເປັນທາງ

ເຂົັ້າຂອງເຊືັ້ອພະຍາດໄດ້. ເລືອກກີບທີີ່ສົມບູນແລ້ວເກັບໄວ້ບອ່ນທີີ່ຊ ່ມ 

ໃຊ້ຜ້າປຽກຄ ມໄວ້ປະມານ 24 ຊົົ່ວ ໂມງ ຈ ີ່ງນ າໄປປູກຕ ໍ່. 
 

ການປູກດວ້ຍຫວົ 
 

ກ່ອນການປູກ ຄວນຫົດນ ້າໃນໜານໃຫ້ມີຄວາມຊ ່ມເສຍກ່ອນຈາກ

ນັັ້ນ ຈ ີ່ງນ າເອົາຫົວຜັກບົົ່ວທີີ່ກຽມໄວ້ນັັ້ນມາປູກໃນໜານ, ວິທີການ

ປູກ ແມ່ນປູກດ້ວຍການນ າເອົາຫົວປັກລົງດິນປະມານເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງຫົວ

ຜັກບົົ່ວ ແລ້ວບີບດິນຕິດກັບຫົວຜັກບົົ່ວເບົາໆ ເມືີ່ອປູກແລ້ວໃຫ້ນ າໃຊ້

ເຟ ອງແຫ້ງ ຫຼື ຂີັ້ແກບປ ກໜານ ຮັກສາຄວາມຊ ່ມ ແລະ ເປັນການ

ຄວບຄ ມການເກີດຂອງຫຍ້າ ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ຫົດນ ້າອີກຄັັ້ງ. ຂະໜາດ

ຂອງການປູກ ໄລຍະຫ່າງແຖວຕ ໍ່ແຖວ15 cm ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ

ຕົັ້ນຕ ໍ່ຕົັ້ນ 10-15  cm. ແຕ່ຖ້າປູກໄວ້ເຮັດແນວພັນແມ່ນ  15 x 

20 cm ແລະ ບ ໍ່ຄວນໃສ່ສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫົວ

ຜັກບົົ່ວຫ່ຽວວູບໄດ້ງ່າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຜົນຜະລິດ ແລະ ແນວພັນ. 
 

ການບວົລະບດັຮກັສາ 
 

ການໃສຝ່ ຸ່ນ 
 

ພືດດັົ່ງກ່າວນີັ້ຕ້ອງການຝ ຸ່ນພ ສົມຄວນ. ດັົ່ງນັັ້ນການກ ານົດຝ ຸ່ນ 
ເພືີ່ອນ າໃຊ້ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນໃຫ້ຖືກຕອ້ງແນໃສ່ການຫລ ດຕົັ້ນ 

ທືນການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ

ດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບ ຫືຼ ລ າຕົັ້ນ ດັົ່ງນັັ້ນ 

ຈ ີ່ງແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ຝ ຸ່ນເຄມີສູດ 46:00:00 ແລະ 15:15:15ປະສົມ

ກັນໃນຈ ານວນ 400 ກິໂລ ຕ ໍ່ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ຄັັ້ງຄື: ຄັັ້ງທີ 1 

ແມ່ນໃສ່ເຄິີ່ງໜ ີ່ງເປັນຝ ຸ່ນຮອງພືັ້ນກອ່ນປູກແລ້ວພວນດິນປ ກ. ຄັັ້ງທີ 

2 ໃຫ້ໃສ່ເມືີ່ອພືດມີອາຍ ປະມານ 10 ຫາ 20 ວັນ ຈ ານວນທີີ່

ຊືີ່ພາສາອັງກິດ:  Green Onion Bunching      
ຕະກ ນ:         Liliaceeea    
ຊືີ່ວິທະຍາສາດ:  Aliumcepa. Aggregatum  

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 
ຜັກບົວໄດ້ປະກົດເຫັນທ າອິດຢູຸ່ຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອີລັກ ແລະ 
ປະເທດປາກິດສະຖານ ນອກນັັ້ນຍັງມີການຄົັ້ນພົບຜັກ ບົົ່ວຢູຸ່ແຖບ
ທະເລເມດີແຕລານເນ ຫຼາຍກວ່າ 5000 ປີກ່ອນມີຜູ້ສະແຫວງບ ນ
ໄດ້ນ າອົາຜັກບົົ່ວໄປທີີ່ອາເມລິກາ ແລະ ມີແຕ່ອາເມລິກາລາຕິນເທົົ່ານັັ້ນ 
ທີີ່ມີຜັກບົົ່ວປຸ່າເປັນຂອງຕົນເອງເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຊາວເອຢິບແມ່ນ
ໄດ້ນ າໃຊ້ຜັກບົົ່ວເປັນສັນຍາລັກຂອງການມີອາຍ ຢ ນ ແລະ ນອກຈາກ
ນັັ້ນ ຊາວໂລກຈິີ່ງໄດ້ນ າຜັກບົົ່ວໄປປູກຕ ໍ່ເລືັ້ອຍ ແລະ ເປັນຢາຮັກສາ

ຄ ນປະໂຫຍດ ແລະ ການນ າໃຊຜ້ກັບົົ່ວ. 
ຄ ນປະໂຫຍດຂອງຜັກບົົ່ວ ແມ່ນຈະຊ່ວຍກະຕ ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ຈະເລີນ
ອາຫານ ແລະ ກະຕ ້ນກ າລັງຂອງເອັນຊາຍໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃຫ້
ອອກຫຼາຍກວ່າປ ກກະຕິ, ເປັນການແກ້ພາວະເບືີ່ອອາຫານໄດ້ເປັນຢຸ່າງ
ດີ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງໃຊ້ຫົວຜັກບົົ່ວເຂົັ້າໃນວຽກງານການແພດເຊັົ່ນ:  
1.ໃຊ້ເປັນຢາບ າລ ງແກ້ວິນ, ແກ້ສະເອິກ, ໃຊ້ຂັບລົມ, ແກ້ຜົມ ລົົ່ນ 
ແລະ ຊ່ວຍຜົມເງົາດ າ. 
2. ໃຊ້ບົດ ຫຼື ຕ າ ເອົາໄປສ ມໃສ່ຂະມ່ອມເດັກນ້ອຍ ຈະຊ່ວຍຫຼ ດ
ອາການເຈັບຫົວ, ຂີັ້ມູກໄຫຼ, ໂຕຮ້ອນ ແລະ ມືຕີນເຢັນ. 
3. ໃຊ້ຜັກບົົ່ວສົດທ ບໃຫ້ແຕກແລ້ວນ າໄປຕົັ້ມກັບນ ້າຮ້ອນນ າມາສູບ
ດົມຈະໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ໂລກຄ ອັກເສບ. 


