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ສນູມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ 

 030 5472182 

ໜວ່ຍງານພດັທະນາກະສກິ າທີີ່ດ ີ

ໜອນເຈາະລ າຕົົ້ນສາລ:ີ ໂຕເຕມັທີີ່ເປນັແມງກະເບືົ້ອກາງຄນືວາງໄຂຊ່ອ້ນ

ກັນຄ້າຍຄືເກັດປາ ເມືີ່ອແຕກເປັນຕົວໜອນຈະເລີີ່ມທ າລາຍຕັົ້ງແຕ່ອາຍຸ 

20 ວັນ ເຖິງໄລຍະເຕັມໄວ ຈະທ າລາຍລ າຕົົ້ນ ແລະ ສ່ວນຍອດຊ ໍ່ດອກ

ຕົວຜູ້ ເຮັດໃຫ້ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຫັກລົົ້ມງ່າຍ ເມືີ່ອມີການ

ການປອງ້ກນັກ າຈັດ: ຄວນສ າຫຼວດເບິີ່ງການທ າລາຍຂອງໜອນ ໂດຍ

ສັງເກດເບິີ່ງສ່ວນໃບ ແລະ ລ າຕົົ້ນ ຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ໂດຍສະເພາະສາລີ

ທີີ່ມີອາຍຸ 20-45 ວັນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການທ າລາຍຄວນຫາວິທີປ້ອງ

ການເກບັກຽ່ວສາລຫີວານ  

ສາລີຫວານແຕ່ລະພັນມີອາຍຸເກັບກ່ຽວທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທົົ່ວໄປຈະ 

ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 70-75 ວັນ, ການເກັບກ່ຽວສາລີຈະສັງ 

ເກດເບິີ່ງໄໝສາລີເລີີ່ມເປັນສີນ ້າຕານ 50% ໃນພືົ້ນທີີ່ປູກ ກ ໍ່ສາມາດ 

ເກັບກ່ຽວໄດ້ ຫຼື ຈະນັບແຕ່ມືົ້ອອກໄໝຮອດ 20 ວັນ ກ ໍ່ສາມາດເກັບ 

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ົ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊືົ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພືົ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກົົ່າ, ສາງເຄມີເກົົ່າ, ຄອກສັດເກົົ່າ, ກອງຂີົ້ເຫືົ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກ 

ຕ້ອງຕາມລະບຽບ. 

3.ແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊືົ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົົ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບົົ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ ເຂົົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄືີ່ອງ

ຄວນເບິີ່ງສະຫຼາກ 

ຫ້າມໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ 

ວັນທີສີດຢາປາບສັດຕູພືດ ວັນທີເກັບກູ້ 

ຈ ານວນມືົ້ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູ 



ສາລຫີວານ (Sweet corn) 

ຕະກນຸ  : Zea  

ຊືີ່ວທິະຍາສາດ : Zea mays Linn. 

ຊືີ່ພາສາອງັກດິ :  Sweet corn 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 

ສາລີຫວານຈັດຢູ່ໃນພືດລົົ້ມລຸກຕະກຸນດຽວກັບຫຍ້າ, ສາລີມີຖິີ່ນກ າ 

ເນີດທີີ່ທະວີບອາເມຣິກາກາງ ເຊັົ່ນ: ປະເທດເມັກຊິໂກ ຈາກນັົ້ນກ ໍ່ມີ

ການຂະຫຍາຍໄປຍັງທະວີບຢູໂຣບ. ປັດຈຸບັນສາລີຫວານ ນອກຈາກ

ເປັນພືດທີີ່ຄົນເຮົານິຍົມບ ລິໂພກ ທີີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການອາ 

ຫານສູງແລ້ວ ສາລີຍັງມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສາມາດ

ລກັສະນະທົົ່ວໄປຂອງສາລ ີ

ສາລີຫວານເປັນສາລີທີີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຮັບປະທານຫຼາຍກວ່າການແປ

ຮູບ, ຈະມີເມັດໃສ ແລະ ໜຽວ ເມືີ່ອແກ່ເຕັມທີີ່,  ມີທາດນ ້າຕານຫຼາຍ, 

ກ່ອນທີີ່ຈະສຸກແກ່ ຈະມີລົດຊາດຫວານກວ່າຊະນິດອ ີ່ນໆ ຍ້ອນແນວ

ນັົ້ນເພີີ່ນຈິີ່ງໄດ້ເອີົ້ນວ່າ: ສາລີຫວານ, ເມືີ່ອສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້

ປະມານ 7-10 ວັນ ຮາກຖາວອນຈະງອກຂືົ້ນອ້ອມຮອບ ແລະ ມີປ້ອງ

ຫ່າງຈາກໜ້າດິນປະມານ 1-2 ນິົ້ວ ແລະ ມີລ າຕົົ້ນສູງປະມານ         

2-2,5 ແມັດ. ສາລີມີໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຄື: ເລີີ່ມງອກໃຊ້ເວລາ 

ແນວພັນທີີ່ໃຊ້ໃນການປູກ: 

ພັນທີີ່ໃຊ້ໃນການປູກແມ່ນພັນ High big ເປັນພັນປັບປຸງລູກປະສົມ, 

ເປັນພັນທົນທານຕ ໍ່ພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 2-2,5  ໂຕນ

ສະພາບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເໝາະສມົ 
 

ສະພາບພືົ້ນທີີ່ 

 ສາມາດປູກໄດ້ທຸກພືົ້ນທີີ່-ທີີ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ. 

 ເປັນພືົ້ນທີີ່ຮາບພຽງສະໝ ່າສະເໝີມີຄວາມຄ້ອຍຊັນບ ໍ່ເກີນ 5%. 

ລກັສະນະດນິ  

 ເປັນດິນຮ່ວນ, ດິນໜຽວປົນຊາຍ ຫືຼ ດິນຮ່ວນປົນຊາຍ. 

 ເປັນດິນລະບາຍນ ້າ ແລະ ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ. 

 ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-6.8 

ການກຽມດນິ  

ການປູກ  

ກ່ອນປູກທຸກຄັົ້ງ ຄວນແຊ່ເມັດພັນດ້ວຍສານເຄມີປ້ອງກັນພະຍາດຕາມ

ຄ າແນະນ າຂອງສະຫຼາກຂ້າງຊອງເມັດພັນ, ຢອດໜ ີ່ງເມັດຕ ໍ່ຂຸມໄລຍະ

ຫ່າງຂຸມຕ ໍ່ຂຸມ 30 ຊມ ໃຊ້ເມັດພັນ 1-1,5 ກິໂລ/ໄລ່ ຖ້າເມັດພັນມີ

ຄວາມງອກຕ ່າກວ່າ 85 % ໃຫ້ຢອດ 1-2 ເມັດ/ຂຸມ ແລະ ໃຊ້ເມັດ

ການບວົລະບດັຮກັສາ 

ການໃສ່ຝຸ່ນ: 

ກ່ອນປູກຄວນຮອງພືົ້ນດ້ວຍຝຸ່ນຄອກເຊັົ່ນ: ຝຸ່ນບົົ່ມຂີົ້ໄກ່ ໃນອັດຕາ 

150-200 ກລ/ໄລ ່ຫຼື ຝຸ່ນເຄມີສູດ 15-15-15 ຫວ່ານ ແລ້ວຄາດ

ປົກໃນອັດຕາ 30-50 ກລ/ໄລ ່ ຂືົ້ນກັບຄວມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. 

ຈາກນັົ້ນໃສ່ຝຸ່ນສູດ 46-00-00 ໃສ່ 2 ຄັົ້ງຄື: ເມືີ່ອສາລີອາຍຸໄດ້ 20-

25 ວັນ ຫວ່ານຕາມຮ່ອງ ໃນອັດຕາ 25 ກລ/ໄລ ່ ແລ້ວຊ້ວນດິນປົກ

ເປັນການເສຍຫຍ້າອະນາໄມແປງໄປພ້ອມ ແລະ ສາລີອາຍຸໄດ້ 35-40 

ວັນ ໃສ່ອີກຄັົ້ງ 15 ກລ/ໄລ່. ຖ້າຫາກປູກສາລີຫວານໂດຍໃຊ້ເຄືີ່ອງ

ການໃຫນ້ າ້  
 

ການໃຫ້ນ ້າ ຈະໃຫ້ແບບຝົນທຽມ ຫຼື ແບບຮ່ອງກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບເງືີ່ອນໄຂ

ສະດວກຂອງອຸປະກອນທີີ່ມີ. ໃນແຕ່ລະໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ

ສາລີ ການໃຫ້ນ ້າຕ້ອງເບິີ່ງລັກສະນະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ຖ້າ

ຫາກເປັນດິນທີີ່ມີຄວມອຸດົມສົມບູນສູງ  ຄວນໃຫ້ນ ້າ 5-7 ວັນ/ຄັົ້ງ ຖ້າ

ເປັນດິນຮ່ວນປົນຊາຍ ຫຼື ດິນຊາຍຄວນໃຫ້ນ ້າ    3-4 ວັນ/ຄັົ້ງ, ແຕ່ລະ

ພະຍາດສດັຕພູດືຂອງສາລຫີວານ 
 

ພະຍາດລາສະໜມີ: ເມືີ່ອສາລອີາຍໄຸດ ້35-40 ວັນ ໃນລະດູຝົນບາງພືົ້ນ

ທີີ່ຈະມັກເກີດລະບາດຮ້າຍແຮງ ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ 

ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ຢາຊືີ່ສາມັນຄື: ໄດຟີໂນໂຄນາໂຊ 20 ຊີຊີຕ ໍ່ນ ້າ 20 ລິດ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA

