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ບ ົ້ງເຈາະຝກັ: 

ລັກສະນະການທ າລາຍ: ບ ົ້ງນີົ້ມີຂະໜາດ 1.3 mm ລ າຕ ວສີຂາວ

ນວນ,    ຄ ມີແຜ່ນສີນ ໍ້າຕານແດງໄລຍະທ າອິດຈະກັດກິນພາຍໃນດອກ  

ໂດຍແຊກເຂ ົ້າໄປໃນລະຫວ່າງຮອຍຕ ໍ່ຂອງກີບດອກ ເຮັດໃຫ້ດອກຫຼ ົ່ນ

ກ່ອນຕິດຝັກ, ເກສອນຖືກກັດກິນພາຍໃນຝັກ  ຄືສ່ວນຂອງເມັດອ່ອນ 

ເມັດຖືກທ າລາຍເຮັດໃຫ້ຝັກລີບ ໂຕບ ົ້ງໃຫຍ່ເຕັມທີີ່ຈະມີຂະໜາດ 1.5

-1.7 ຊມ ແລະ ເມືີ່ອແກ່ເຕັມທີີ່ແລ້ວບ ົ້ງຈະເຂ ົ້າຝັກ ແລ້ວກາຍເປັນບ ົ້ງ

ແມງກະເບືົ້ອກາງຄືນ ແລະ ຈະມີລະບາດໃນລະດູແລ້ງ. 

ການເກບັກຽ່ວ  

ເມືີ່ອອາຍຸຖ ົ່ວໄດ້ລະຫວ່າງ 50-75 ວັນ ຫຼັງຈາກຢອດເມັດ ເປັນຊ່ວງ

ໄລຍະເກັບກ່ຽວຝັກສ ດ, ຄວນເກັບໃນຊ່ວງເວລາຕອນເຊ ົ້າ ເລືອກເອ າ

ຝັກທີີ່ຕືີ່ງດີ, ສີເປືອກບ ໍ່ຈືດຈາງ  ແລະ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ລ້າງນ ໍ້າເພາະຈະເຮັດ

ໃຫ້ບວມ ແລະ ເກັບຮັກສາບ ໍ່ໄດ້ດ ນ ສີີ່ງສ າຄັນເວລາທີີ່ເກັບກ່ຽວ

ພະຍາຍາມບ ໍ່ໃຫ້ກະທ ບກະເທືອນຕ ໍ່ໝາກ ເພາະຖ ົ່ວຈະອອກດອກຢູ່ຂ ໍ້,

ຂ້າງຂ ໍ້ດອກອາດມີ 2-3 ດອກ, ດັົ່ງນັົ້ນ ເວລາເກັບເອ າຄວນໃຊ້ມີດ ຫຼື 

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ົ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປືື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊືົ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພືົ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກ ົ່າ, ສາງເຄມີເກ ົ່າ, ຄອກສັດເກ ົ່າ, ກອງຂີົ້ເຫືົ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລ ງທະບຽນຖືກຕ້ອງ

ຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ໍ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປືື້ອນຂອງເຊືົ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕ ົ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ໍ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕ ວເມືອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລ ງທະ ບຽນ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກ ດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບ ົ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລ ງທະ 

ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ ເຂ ົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປືື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜ ນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄືີ່ອງ

ບັນຈຸ, ຂ ນສ ົ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

7. ຕ້ອງສາມາດກວດສອບຫາແຫຼ່ງທີີ່ມາຂອງຜ ນຜະລິດໄດ້. 

ເລືອກຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ມີ 

 ນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕພູດືທີີ່ເໝາະສ ມ 

  ລິດເປັນພິດທີີ່ໜ້ອຍກວ່າ 

  ຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ທາງ 

ການຮັບຮອງ 



ຖ ົ່ວຝກັຍາວ(Yard long Bean)  

ຕະກຸນ  : Leguminosae  

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ : Vinga sesgcri pedalis  

ຊືີ່ພາສາອັງກິດ : Yard long bean 

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

ຖ ົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດຕະກຸນຖ ົ່ວຊະນິດໜືີ່ງ ເປັນປະເພດພືດລ ົ້ມລຸກມີ

ຖິີ່ນກ າເນີດ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເມືອງຢູ່ນານປະເທດຈີນ 

ເຊິີ່ງໄດ້ຄ ົ້ນພ ບໃນໜວດຖ ົ່ວປ່າ (V. vanllata L.) ແລະ ເຂດຮ້ອນ

ລກັສະນະທ ົ່ວໄປ 

ຖ ົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດລ ົ້ມລຸກມີຈ ານວນຕ ົ້ນເປັນເຄືອ, ດອກໝາກຖ ົ່ວ

ຝັກຍາວເປັນສີມ່ວງ, ຂາວ ແລະ ເຖິງສີບ ວ,  ກີບດອກຈະຫຼ ົ່ນ ແລະ 

ເປັນໝາກນ້ອຍອອກມາ. ມີລະບ ບຮາກຂອງຖ ົ່ວຝັກຍາວປານກາງ ມີ

ຮາກຝອຍເຊິີ່ງເກີດຢູ່ຕາມເຫງ ົ້າສຸດຂອງລ າຕ ົ້ນ ຖ ົ່ວຝັກຍາວມີລະບ ບ

ຮາກຫຼາຍກວ່າຖ ົ່ວຊະນິດອືີ່ນ ໃນຮາກແໜງຈະມີປຸ່ມນ້ອຍໆ ເຊິີ່ງເກີດ

ຈາກແບັກທີເຣຍເຂ ົ້າໄປອາໃສຢູ່ ແບັກທີເຣຍຈ າພວກນີົ້ ສາມາດດ ງໄນ

ໂຕຣເຈນຈາກອາກາດ ແລະ ພືດສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງໄນ

ເຕຣດຮາກ, ຖ ົ່ວຝັກຍາວມີລ າຕ ົ້ນນ້ອຍເປັນເຄືອຍາວ ຕ ົ້ນຈະເປັນຂ ໍ້ ຫຼື 

ປ້ອງ ເຊິີ່ງມີຄວາມສູງຢູ່ລະຫວ່າງ 1.5 -2 m ຂ ົ້ນໄປ. 

ລ າຕ ົ້ນປະກອບດ້ວຍກິີ່ງກ້ານສາຂາຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ແຕ່ລະຂ ໍ້ມີໃບ, ກ້ານ, 

ດອກປົົ່ງອອກມາ. ໃບຂອງຖ ົ່ວຝັກຍາວເປັນໃບລ້ຽງຄູ່ ມີລັກສະນະເປັນ

ໃບ 3 ແຊກ, ດ້ານເທີງມີສີຂຽວເຂັົ້ມ, ດ້ານລຸ່ມສີຂ້ອນຂ້າງຂາວ ໃບ

ສະພາບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເໝາະສ ມ 

ຖ ົ່ວຝັກຍາວສາມາດປູກໄດ້ກັບດິນທຸກໆຊະນິດ, ແຕ່ປູກໄດ້ຮັບຜ ນດີ

ແມ່ນດິນຜ ງຂີົ້ມ້ອນ ຫຼື ດິນແກມຊາຍປົນຕ ມ, ຄວາມເປັນກ ດ-ດ່າງ 

(PH) ຂອງດິນແມ່ນໃນລະຫວ່າງ 5.5-6.0 ຕ້ອງການສະຖານທີີ່

ລະບາຍນ ໍ້າໄດ້ ແລະ ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້, ອຸນຫະພູມທີີ່  ເໝາະສ ມແກ່

ການປູກຖ ົ່ວແມ່ນລະຫວ່າງ 15-30 ອ ງສາ, ຄວາມຊ ່ມຊືີ່ນທີີ່ເໝາະສ ມ

ແນວພນັ 

ແນວພັນຂອງຖ ົ່ວຝັກຍາວມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ຊອກຫາແນວພັນດີ 

ກວ່າເກ ົ່າຂືົ້ນມາເລືົ້ອຍໆ ເຊິີ່ງມີແນວພັນດັົ່ງນີົ້: 

1. ແນວພັນຄູ່ 75 cm ຝັກໝາກຖ ົ່ວຊະນິດນີົ້ມີຄວາມຍາວສະເລ່ຍ 

51,48 cm ໃຫ້ຜ ນຜະລິດ ປະມານ 2,2 ໂຕນ/ໄລ່. 

2. ແນວພັນ ເມັດພັນຂອນແກ່ນ 7 (ມກ 7 ): ເປັນແນວພັນທີີ່ມີຝັກ

ຍາວປະມານ 49,45 cm ໃຫ້ຜ ນຜະລິດສູງ 2,9 ໂຕນ/ໄລ່. 

3. ແນວພັນເມັດສີແດງ: ເປັນແນວພັນໝາກຖ ົ່ວໄທ ໝາກມີຄວາມ

ຍາວປະມານ 49,34 cm ໃຫ້ຜ ນຜະລິດສູງປະມານ 1,9 ໂຕນ/ໄລ່. 

4. ແນວພັນເມັດສີຄາມ:  ເຊິີ່ງມີລັກສະນະປະຈ າພັນຄື:ໃຫ້ຜ ນຜະລິດ

ການກະກຽມດນິ 

ໄຖດິນເລິກປະມານ 15-20 cm, ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 7-10 ວັນ 

ເພືີ່ອທ າລາຍ ແລະ ຕັດວ ງຈອນຂອງແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດ, ເກັບເສດ

ວັດສະພືດອອກຈາກແປງ ຈາກນັົ້ນກ ໍ່ຄາດໃຫ້ລະອຽດ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື 

ການບ ວລະບດັຮກັສາ. 

ການໃສຝຸ່ນ່: 

ຖ ົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດຕະກຸນຖ ົ່ວ ມີຄວາມຕ້ອງການຟົດສຟ  ເພືີ່ອໃຊ້ໃນ

ການສ້າງດອກສູງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວໄວ. ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກແບ່ງອອກ

ເປັນ 2 ຄັົ້ງຄື: 

ຄັົ້ງທ ີ 1: ໃສຝຸ່ນ່ຄອກຮອງພືົ້ນຂມຸກອ່ນຢອດເມດັໃນອດັຕາ 50-100 

ກຼາມ/ຂຸມ. 

ການໃຫ້ນ ໍ້າ: 

ໄລຍະທ າອິດຄວນໃຫ້ນ ໍ້າຢ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີໃນຊ່ວງທີີ່ຢອດເມັດເພາະຈະ

ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ອອກຈາວ ແລະ ງອກເປັນເບ້ຍອອກມາ ຄວນໃຫ້ນ ໍ້າ

ເຊ ົ້າ-ແລງ ແລະ ຄ່ອຍໆຫຼ ດຜ່ອນຫຼັງຈາກຕ ົ້ນຖ ົ່ວໃຫຍ່ເຕັມທີີ່. 

ການພວນດນິກ າຈັດຫຍາ້: 

ຄວນເຮັດທຸກຄັົ້ງເມືີ່ອສັງເກດເຫັນຫຍ້າຂ ົ້ນ ແລະ ເຮັດໄປພ້ອມກັບການ

ໃສ່ຝຸ່ນ. 

ການປກູ 

ການປູກຖ ົ່ວຝັກຍາວອາດປູກໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັົ່ນ: ຂຸດຂຸມໄປຕາມໜານ, 

ປູກໄປຕາມຄັນຄູ ຫຼື ປູກຕາມຮ່ອງ ແຕ່ກ ໍ່ຂ ົ້ນກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງ

ລະດູການປູກ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຂຸດຂຸມໄປຕາມຄັນຄູ ເຊິີ່ງ

ແມງໄມສ້ດັຕພູດື ແລະ ການປ້ອງກນັ. 

ເພຍ້ອອ່ນ: 

ລກັສະນະການທ າລາຍ: ເພຍ້ອອ່ນມສີີນ ໍ້າຕານດ າປນົຂຽວ ໃບໄໝ ້ ຫຼ ື

ອາດມີສີເຂັົ້ມເຄືອບດ າ, ບ ໍ່ມີປີກຂະໜາດຂອງລ າໂຕນ້ອຍ ຈະດູດ

ກິນນ ໍ້າລ້ຽງ ໃນເວລາຕ ົ້ນຖ ົ່ວຍັງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຕ ົ້ນຖ ົ່ວບ ໍ່ຕິດຮາກ, ທ າ

ລາຍຝັກຈະເຮັດໃຫ້ຝັກງ , ບ ໍ່ໄດ້ຂະໜາດ. ນອກຈາກນີົ້, ຈະທ າລາຍໃບ, 

ດອກ ແລະ ຍັງເປັນພາຫະນະນ າເຊືົ້ອພະຍາດຫຼາຍຊະນິດເຊັົ່ນ: ພະຍາດ

ໃບຈຸດ, ໃບດ່າງເຫຼືອງ ແລະ ພະຍາດອືີ່ນໆອີກ. 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ: ສດີຢາໄດນ໋າມນີ ແລະ ຢາຟ ສອັດຕາ 20-


