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ພາຍຫັຼງການປະຕິບັດສັນຍາ SPS ໃນປ  1995, ການຄ້າສິນຄ້າກະສິກ າໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂືື້ນເລືື້ອຍໆ. ອ ງຕາມຂ ື້
ກ ານົດຂອງສັນຍາສະບັບນ ື້, ບັນດາປະເທດທ ີ່ກ າລັງເຈລະຈາການຄ້າຂາຍ ສິນຄ້າກະສິກ າຕ້ອງໃຫ້ຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບຊ ວະ
ວິທະຍາ, ການແຈກຢາຍ, ຂອບເຂດຂອງເຈົື້າພາບ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງສັດຕູພືດຂອງພືດທ ີ່ມ ຄວາມສ າຄັນ
ກັກກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍປະເທດ, ໂດຍສະເພາະປະເທດທ ີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ໄດ້ພັດທະນາໂປໂຕຄອນ SPS ທ ີ່ສົມບູນ
ແບບ, ແຕ່ຫຼາຍປະເທດທ ີ່ກ າລັງພັດທະນາຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການ SPS ເທືີ່ອ. ປະເທດທ ີ່ບ ີ່ສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ຢ່າງພຽງພ ກ່ຽວກັບສະພາບສຸຂະພາບ (ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ) ຂອງອຸດສະຫະກ າກະສິກ າ ແມ່ນຢູ່ໃນຂ ື້ເສຍປຽບ
ເມືີ່ອເຈລະຈາການເຂົື້າເຖິງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ, ຜູ້ນ າເຂົື້າໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັດຕູພືດໃນປະເທດສົີ່ງອອກ, ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະນ າສະເໜ ສັດຕູພືດທ ີ່ແປກປະຫຼາດ
ພ້ອມກັບສິນຄ້າທ ີ່ນ າເຂົື້າ. ສຸຂະພາບຂອງພືດໄດ້ກາຍເປັນປະເດັນສ າຄັນໃນນະໂຍບາຍການຄ້າທ ີ່ສ າຄັນ. ຄວາມຮູ້ທ ີ່
ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສະຖານະພາບສຸຂະພາບຂອງພືດ ມ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ສ າຄັນເທົີ່າທ ີ່ອຸດສາຫະກ າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ສະນັື້ນ, ມັນມ ຄວາມຈ າເປັນຮ ບດ່ວນທ ີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການກັກກັນທ ີ່ເໝາະສົມ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດທ ີ່ແຜ່ລະບາດ. ດ້ວຍຈຸດປະສົງນ ື້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໄດ້ລິເລ ີ່ມໂຄງການທ ີ່ມ ຫົວຂ ື້ວ່າ“ ການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ: ການປັບປຸງສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສັດຕູພືດ (SPS) ໃນໂຄງການການຄ້າໃຫຍ່ໃນ
ອະນຸພາກພືື້ນແມ່ນ ື້າຂອງ” ເພືີ່ອພັດທະນາຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ສຸຂະພາບໃຫ້
ແກ່ບັນດາປະເທດ ໃນພາກພືື້ນແມ່ນ ື້າຂອງ. ການຮວບຮວມຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບຫົວຂ ື້ນ ື້ ໂດຍອ້າງອ ງເປັນພິເສດຕ ີ່ສັດຕູພືດ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືກດ າເນ ນໃນການສຶກສາຄັື້ງນ ື້. ຕ ີ່ໄປນ ື້ແມ່ນລັກສະນະຕ່າງໆໃນບົດຮຽນນ ື້: 

1. ສັນຍາ SPS 

2. ເຝົື້າລະວັງສັດຕູພືດ 

3. ການເກັບຕົວຢ່າງຂອງແມງໄມ້ 
4. ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ 
5. ການກັກກັນພືດ 

6. ສັດຕູພືດແມງໄມ້ຂອງພືດກະສິ ກ າ ທ ີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງປະເທດ GMS 

7. ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຂອງປ່າໄມ້ 
8. ການເກັບຮັກສາສັດຕູພືດແມງໄມ້ 
9. ການລວບລວມແມງໄມ້ແລະການຄຸ້ມຄອງຖານຂ ື້ມູນ 

10. ອົງການປົກປ້ອງພືດແຫ່ງຊາດ (NPPO) 

11. ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງພະແນກ Entomology 



ຂ ື້ມູນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໄດ້ຖືກລວບລວມຈາກສິີ່ງພິມແລະເວບໄຊທ໌ຕ່າງໆ, ນອກເໜືອ ຈາກຂ ື້ມູນທ ີ່
ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານດັີ່ງກ່າວແມ່ນມ ຄວາມໝາຍສ າລັບການນ າໃຊ້ປືື້ມຄູ່ມືສ າລັບນັກຄົື້ນຄວ້າ 
ແລະ ພະນັກງານປ້ອງກັນພືດໃນສູນປ້ອງກັນພືດ. 

 

  



ການກກັກັນພືດ 

ການເນະນ າ 

ຄ າວ່າ 'ການກັກກັນ' ມ ຕົື້ນກ າເນ ດມາຈາກຄ າວ່າ "ການກັກກັນ" ຂອງອ ຕາລ ເຊິີ່ງ ໝາຍເຖິງ "ສ ີ່ສິບ" ໂດຍອ້າງເຖິງ 
ການຖືກກັກຂັງເປັນເວລາສ ີ່ສິບວັນ ເຊິີ່ງຕາມປົກກະຕິໄດ້ຖືກກ ານົດໄວ້ສ າລັບການຂົນສົີ່ງ ທ ີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດທ ີ່
ມັກເກ ດກັບການລະບາດ (Gensini et al., 2004). ຂ ື້ຈ າກັດ ທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນນ ື້ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງຄົນ ແລະ ພືດແລະ
ສັດທ ີ່ມາຈາກເຂດທ ີ່ມ ພະຍາດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ລູກເຮືອ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທ ີ່ເດ ນທາງມາຈາກເຂດທ ີ່ມັກເກ ດ
ພະຍາດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວຢູ່ເທິງເຮືອເປັນໄລຍະເວລາເພືີ່ອກວດຫາການຕິດເຊືື້ອທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶື້ນ. ຄ າສັບ
ດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ໃນເບືື້ອງຕົື້ນໃນການພົວພັນກັບການປ້ອງກັນຈາກພະຍາດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ຕ ີ່ມາໄດ້ຖືກ
ດັດແປງເພືີ່ອໃຫ້ກວມເອົາວິທ ການປ້ອງກັນຕ້ານກັບສັດຕູພືດກະສິກ າ ແລະ ພືດສວນ. 

ການເຂົື້າມາຂອງແມງໄມ້ຊະນິດດຽວຫືຼພະຍາດທ ີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຕັື້ງມັນໃນສະພາບແວດລ້ອມ ໃໝ່ 
ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ (ຕາຕະລາງ 1). ໃນບາງກ ລະນ , ປະເທດໜຶີ່ງ ອາດຈະຕ້ອງ
ໃຊ້ປະລິມານຫຼາຍເກ ນໄປສ າລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ຫືຼ ແມງໄມ້ທ ີ່ນ າມາໃຊ້. ການກັກກັນພືດ ກວມເອົາທຸກໆ
ດ້ານຂອງລະບຽບການ ຂອງການເຄືີ່ອນຍ້າຍຂອງພືດທ ີ່ມ ຊ ວິດ, ຊິື້ນສ່ວນຂອງພືດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນພືດລະຫວ່າງ
ເຂດແດນທ ີ່ມ ການເມືອງ ຫືຼ ພາກສ່ວນທ ີ່ແຕກຕ່າງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງມັນ. ການກັກກັນລະດັບປານກາງ 
ແລະ ຫັຼງການເຂົື້າໄປໃນປະຕູໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ຕາມລ າດັບ ເພືີ່ອສະແດງເຖິງການກັກຂັງຂອງພືດ ໃນການໂດດດ່ຽວເພືີ່ອ
ກວດກາໃນລະຫວ່າງ ຫືຼ ຫລັງຈາກມາຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. 

ຕາຕະລາງ 1. ການສູນເສຍທ ີ່ເກ ດຈາກພະຍາດພືດທ ີ່ນ າສະເໜ . 

ພະຍາດ ພືດອາໃສ ປະເທດ  ການສູນເສຍ 

Canker ໝາກນາວ ອາເມລິກາ ຢ ີ່ນປຸ່ນ $ 13 ລ້ານ; ຕົື້ນໄມ້
ທ ີ່ຖືກທ າ ລາຍ

ຈ ານວນ 19,5 ລ້ານ
ຕົື້ນ 

Dutch elm 

 

Elm ອາເມລິກາ ໂຮນລັງ ມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດ
ລາ - 50.000 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ 

Blight 

 

ແກ່ນໝາກກ ີ່ ອາເມລິກາ ອາຊ ຕາເວັນອອກ 100-1000 ລ້ານ
ໂດລາ 

Powdery 

mildew 

 

ໝາກອາງ່ນ ປະເທດຝຣັີ່ງເສດ ອາເມລິກາ 80% ໃນການ
ຜະລິດເຫລົື້າ 



Downy mildew 

 

ໝາກອາງ່ນ ປະເທດຝຣັີ່ງເສດ ອາເມລິກາ 50,000 ລ້ານໂດລາ 

Bunchy top   ໝາກກ້ວຍ ອິນເດຍ ສ ລັງກາ ຮູເບ ນ. 4 ຫລ່ຽມ 

Wart   ມັນຕົື້ນ ອິນເດຍ ເນເທ ເລນ 2500 ເຮັກຕ້າ 

South 

American leaf 

blight  

ຢາງພາລາ ໂຮນລັງ - ບາຊິນ Guiana  ຕົື້ນໄມ້ 40,000 ຕົື້ນ
ຖືກ ທ າ ລາຍ 

  South 

American leaf 

blight 

ຢາງພາລາ North 

Columbia  

ປະເທດບຣາຊິນ ຕົື້ນໄມ້ຖືກ ທ າ ລາຍ 
78% 

Blue mould  ຢາສູບ ເອ ຣົບ U. K.  50 ລ້ານໂດລາ 
Blue mould ຢາສູບ ປະເທດສະວ ເດັນ U. K.  1.2 ລ້ານ Kroner 

 

ປະຫວັດຂອງການກັກກັນ 

ແນວຄວາມຄິດຂອງການກັກກັນວັນເວລາກັບຄືນສູ່ຍຸກກາງ ໃນເວລາທ ີ່ພະຍາດບ້າໝູ, ຫືຼ Black Death, ໄດ້
ແຜ່ລາມໄປທົີ່ວອາຊ  ແລະ ເຂົື້າສູ່ເອ ຣົບ. ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດບ້າໝູ ແມ່ນຜ່ານການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ 
ແລະ ການຄ້າຂາຍສິນຄ້າທ ີ່ມາຈາກອາຊ  ແລະ ມາຮອດຢູໂຣບ. ໃນປ  1377, ທ່າເຮືອທະເລຂອງ Ragusa (ຕ ີ່ມາແມ່ນ
ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງສາທາລະນະລັດ Venetian) ໄດ້ອອກກົດໝາຍທ ີ່ກ ານົດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມໂດດດ່ຽວ 
(ຫືຼການກັກກັນ) ເປັນເວລາ 40 ວັນເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ນ າເອົາພະຍາດ plague ມາສູ່ເມືອງ. ສ າລັບສະຖານ ກັກກັນ
ສະເພາະນ ື້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ. ຕ ີ່ມາ, ປະເທດອືີ່ນໆ ກ ີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ ີ່ວາງອອກເພືີ່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງ
ພົນລະເມືອງ ຂອງເຂົາເຈົື້າຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (Gensini et al., 2004). ເຖິງແມ່ນ
ວ່າມ ຄວາມເຂົື້າໃຈທ ີ່ບ ີ່ດ ກ່ຽວກັບການສົີ່ງຕ ີ່ພະຍາດ ແລະ ຕົວແທນການຕິດເຊືື້ອ, ແຕ່ມາດຕະການເຫົຼີ່ານ ື້ມ ປະສິດຕິຜົນ
ດ ໃນການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນປະຈຸບັນນ ື້, ສະຖານທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນນ ື້ ແມ່ນໃຊ້ເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ສິີ່ງມ ຊ ວິດ. 

 

ກົດໝາຍປ້ອງກັນຕົົ້ນໄມ້ຕົົ້ນ - 1600s – 1800 

ໃນອະດ ດ, ການແຍກສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດເພືີ່ອກ ານົດວ່າ ມັນກ າລັງປະຕິບັດສັດຕູພືດ ('ການກັກກັນ') ແມ່ນມາດຕະການດ້ານ
ສຸຂະອະນາໄມສັດຕູພືດ. (IPPC, 2010). ມາດຕະການປະເພດອືີ່ນລວມມ ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ, ການກວດກາ



, ການຮັກສາ, ການເຝົື້າລະວັງ, ການຢັື້ງຢືນ ຫືຼ ກິດຈະກ າອືີ່ນໆ ທ ີ່ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ (IPPC, 2010). ໃນ
ກ ລະນ ຂອງພືດ, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສັດຕະວະແພດທ າອິດໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປ  1660 ໃນປະເທດຝຣັີ່ງ ໃນການ
ຄວບຄຸມ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງລ າຕົື້ນຂອງເຂົື້າ, ສາລ  (Puccinia graminis Pers.). ເນືີ່ອງຈາກວ່າພະຍາດດັີ່ງກ່າວ 
ຍັງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າ ມ ຜົນກະທົບຕ ີ່ຕົື້ນໄມ້ barberry ທ ີ່ເຕ ບໃຫຍ່ໃນໄລຍະໃກ້ໆຂອງເຂົື້າ ແລະ ສາລ , ການເຕ ບ
ໃຫຍ່ຂອງ barberry ແມ່ນທ ື້ຖອຍໃຈ. ກົດໝາຍໄດ້ຖືກກ ານົດໄວ້ສ າລັບການທ າລາຍຕົື້ນໄມ້ barberry ໃນບ ລິເວນ
ໃກ້ໆກັບທົີ່ ງນາເຂົື້ າສາລ . ກົດໝາຍທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນນ ື້ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ໃນສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆ ເກາະ Rhode ແລະລັດ 
Massachusetts ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຊຸມປ  1700 (Roelfs, 2011), ແລະ ຫຼາຍໆລັດໃນປະເທດເຢຍລະ
ມັນ (Ebbels, 2003) ໃນຊຸມປ  1800. 

ໃນໄລຍະທ້າຍຊຸມປ  1800, ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ຊ ວະວິທະຍາຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ເລ ີ່ມຕົື້ນສ້າງຂືື້ນ ໂດຍອ ງໃສ່ປະເທດໃດທ ີ່ເລ ີ່ມຕົື້ນສ້າງກົດໝາຍເພືີ່ອປ້ອງກັນການເຂົື້າ ແລະແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູ
ພືດທ ີ່ ແປກປະຫຼາດເຊັີ່ ນ : ເຄືອ phylloxera, Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), ແມງໄມ້ທ ີ່ ຄ້ າຍຄືຕົວ
ເພ ື້ຍນ້ອຍໆ. ເຊິີ່ງອາຫານຮາກ ແລະ ໃບຂອງເມັດອະງ່ນ, ແລະ ແມງມັນຕົື້ນຂອງລັດ Colorado, Leptinotarsa 

decimlineata Say. ໃນປ  1874-1875, ແມງແຄງມັນຕົື້ນຂອງລັດ Colorado ເຊິີ່ງເປັນສັດຕູພືດທ ີ່ທ າລາຍຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍຂອງມັນຕົື້ນ, ໄດ້ຖືກນ າເຂົື້າສູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ໄດ້ມ ການກະທ າຢ່າງໄວວາເພືີ່ອກ າຈັດມັນ. ໃນປ  
1875, ປະເທດເຢຍລະມັນໄດ້ອອກລັດຖະດ າລັດຫ້າມນ າເຂົື້າມັນຕົື້ນ, ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນຕົື້ນ 
(ຕົວຢ່າງ: ວັດສະດຸຫຸ້ມຫ ີ່, ຖົງ, ແລະ ອືີ່ນໆ) (Mathys and Baker, 1980). ນິຕິກ ານ ື້ແມ່ນ ກົດໝາຍທ າອິດທ ີ່ຖືກ
ກ າ ນົດໃຫ້ຄວບຄຸມເສັື້ນທາງຂອງສັດຕູພືດ. ການ phylloxera grape ແມ່ນສັດຕພູືດຂອງຄວາມກັງວົນອືີ່ນ. ມັນໄດ້
ຖືກນ າສະເໜ ໄປປະເທດຝຣັີ່ງ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປ  1859, ແລະ ໃນໄລຍະ 20 ປ ຕ ີ່ ໜ້າ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໄປທົີ່ວເຂດຜະລິດ ໝາກອະງ່ນຂອງເອ ຣົບ ແລະ ອົດສະຕາລ , ສົີ່ງຜົນກະທົບທ ີ່ບ ີ່ດ ຕ ີ່ອຸດສາຫະກ າເຫລົື້າ. ໃນປ  1877 

ກົດ ໝາຍ ທ ີ່ເຄັີ່ງຄັດໄດ້ຖືກ ກ າ ນົດໄວ້ ສ າ ລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດນ ື້ (Maynard et al., 2004). ປະຕິບັດຕາມ
ຂ ື້ຕົກລົງທ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດກັບອຸດສາຫະ ກ າ ເຫລົື້າ, ໃນປ  1878, ຂ ື້ຕົກລົງສາກົນຄັື້ງທ າອິດສ າລັບ ການຮ່ວມມືໃນການປ້ອງ
ກັນການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດຊະນິດນ ື້ຖືກຮັບຮອງ. ຂ ື້ຕົກລົງດັີ່ງກ່າວ ລວມມ ຂ ື້ກ ານົດຫຼາຍຂ ື້ຫ້າມການເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ຂອງວັດສະດຸທ ີ່ຖືກກະທົບ, ເພ ີ່ມທະວ ການແລກປ່ຽນຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ, ການສະໜອງການກວດກາພ້ອມທັງ
ການ ຢັື້ງຢືນຮັບປະກັນວັດສະດຸປອດສັດຕູພືດທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຄ້າ (Ebbels, 2003). ໃນປ  1877, ລັດອາເມລິກາ
, ລັດ Kansas, Missouri, Minnesota ແລະ Nebraska ໄດ້ອອກກົດໝາຍທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຄວບຄຸມການແຜ່
ລະບາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ Rocky Mountain, Melanoplus spretus (Walsh), ເຊິີ່ງກ ີ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ
ກວ້ າງຂວ າງ (Norin, 1915). ສ າລັ ບບັ ນດ າປະ ເທດ ເອ ຣົ ບ , ຂະໜ າດ  San Jose, Quadraspidiotus 

perniciosus (Comstock), ສັດຕູພືດທ ີ່ຮ້າຍແຮງ ຂອງຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ ໝາກມ ຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ (Mathys and 

Baker, 1980). ຫຼາຍປະເທດເລ ີ່ມຕົື້ນສ້າງກົດໝາຍເພືີ່ອປົກປ້ອງພືດ ແລະ ສ້າງຕັື້ງບ ລິການປ້ອງກັນພືດແຫ່ງຊາດ ທ ີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເຫົຼີ່ານັື້ນ. ໃນປ  1887, ອັງກິດໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍແມງໄມ້ທ າລາຍແລະ
ສ້າງຕັື້ງສະພາບ ລິຫານກະສິກ າ. ການກະທ າດັີ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປັບປຸງໃໝ່ ໃນປ  1907 ເພືີ່ອກາຍເປັນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ



ແມງໄມ້ແລະ ສັດຕູພືດທ ີ່ທ າລາຍທັງແມງໄມ້ ແລະ ເຊືື້ອພະຍາດ (Ebbels, 2003). ເຊັີ່ນດຽວກັນໃນປ  1899, 

ປະເທດເນເທ ແລນໄດ້ສ້າງຕັື້ງບ ລິການປ້ອງກັນພືດແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອປ້ອງກັນການນ າສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ່. 
ປະເທດຝຣັີ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນຍັງໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຊ່ວງເວລານັື້ນ, ໂດຍ ຈ າກັດການເຄືີ່ອນຍ້າຍຂອງ
ສວນກ້າ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ. ອົດສະຕາລ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍການກັກກັນພືດຄັື້ງ ທ າອິດຂອງລັດຖະບານກາງໃນປ  1907 

(Norin, 1915). ໃນເບືື້ອງຕົື້ນປະເທດການາດາໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ San Jose Scale ໃນປ  1898 ຫັຼງຈາກ
ສັດຕູພືດດັີ່ງກ່າວຖືກນ າເຂົື້າມາສູ່ລັດ California. ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັກກັນພືດປ  
1912 ຫັຼງຈາກການນ າສະເໜ ສັດຕູພືດທ ີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ (Castonguay, 2010). 

ຄວາມພະຍາຍາມທ າອິດ ຕ ີ່ສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພືດໄດ້ມ ຂືື້ນໃນປ  1914 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຂອງສະຖາບັນກະສິກ າສາກົນໃນ Rome. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງ
ກັນພືດໂດຍ 50 ກວ່າປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນໃນປ  1919 ແລະ ຂ ື້ຕົກລົງສະເພາະໃດໜຶີ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ແລະ ການຍອມຮັບໃບຢັື້ງຢືນດ້ານສຸຂະອະນາໄມພືດໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ ສ າເລັດ. ໂຄງການດັີ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ
ຍ້ອນສົງຄາມໂລກຄັື້ງທ ສອງ ແລະ ຕ ີ່ມາໄດ້ຖືກຟືື້ນຟູໂດຍອົງການ FAO. ໃນໄລຍະຫັຼງສົງຄາມ, ການປະຕິບັດງານ
ສາກົນໃນການປ້ອງກັນພືດ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນການກັກກັນພືດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກອົງການ FAO ດ້ວຍການ
ສ້າງຕັື້ງສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນພືດສາກົນໃນປ  1951. ການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນພືດເພືີ່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ໃຫ້ໃຊ້ທຸກຂັື້ນຕອນທ ີ່ຈ າເປັນເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການປ້ອງ
ກັນ. 

ອົງການປົກປ້ອງພືດພາກພືື້ນຕ ີ່ໄປນ ື້ກ າລັງດ າເນ ນງານ. 
1. ອົງການປົກປ້ອງພືດເອ ຣົບແລະ Mediterranean (EPPO) 

2. ຄະນະກ າມະການດ້ານສັດຕະວະແພດລະຫວ່າງປະເທດໃນອາຟຣິກາ (IAPSC) 

3. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃນພາກພືື້ນ de Sanidad Agropecnario (OIRSA) 

4. ຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງພືດ, ເຂດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊ ຟິກ. 
5. Comit’e Interamericano de Protection Agricola. (CIPA) 

6. ຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງພືດ Caribbean (CPPC) 

7. ອົງການປົກປ້ອງພືດອາເມລິກາເໜືອ (NAPPO). 

ໃນມາດຕາ 3 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາພືດສາກົນ , ສັນຍາປ້ອງກັນພືດສ າລັບພາກພືື້ນ
ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊ ຟິກໄດ້ຮັບການອຸປະຖ າຈາກອົງການ FAO ໃນປ  1956, ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເຂົື້າເປັນພາຄ ຂອງສັນຍາສະບັບນ ື້ ໃນປ ດຽວກັນກັບປະເທດຫວຽດນາມ , ອິນເດຍ, ສ ລັງກາ, ອັງກິດ, ເນເທ ແລນ, ອິນ
ໂດເນເຊຍ, ປອກຕຸຍການ ແລະ ອົດສະຕາລ . ລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດລວມທັງປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ
ມາດຕະການນິຕິກ າຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາເພືີ່ອຈຸດປະສົງຮັບປະກັນການກະທ າທ ີ່ມ ປະສິດຕິພາບ ແລະ 
ມ ປະສິດຕິຜົນເພືີ່ອປ້ອງກັນການ ນ າ ແລະ ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ 



ແລະ ເພືີ່ອສົີ່ງເສ ມມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສ າລັບຄວາມສ າເລັດພາຍໃນອານາເຂດຂອງທຸກໆຂ ື້ກ ານົດພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ. ດັີ່ງທ ີ່ກ່າວມານ ື້, ລັດຖະບານຈະສະໜ
ອງເງືີ່ອນໄຂສ າລັບ: 

ກ .  ເ ປັ ນ ອົ ງ ກ າ ນ ປົ ກ ປ້ ອ ງ ພື ດ ຢ່ າ ງ ເ ປັ ນ ທ າ ງ ກ າ ນ , ເ ຊິີ່ ງ ມ  ໜ້ າ  ທ ີ່ ຕົື້ ນ ຕ ດັີ່ ງ ນ ື້ : 
1. ການກວດກາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ, ຂອງພືື້ນທ ີ່ທ ີ່ກ າລັງປູກຝັງ ແລະ ຂອງພືດແລະຜະລິດຕະພັນພືດໃນບ່ອນ
ເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົີ່ ງໂດຍມ ວັດຖຸປະສົ ງໃນການລາຍງານຄວາມເປັນຢູ່ , ການຮັບຮອງເອົ າ ISPM 

No.2outbreak ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດພືດ ແລະ ສັດຕູພືດ ແລະການຄວບຄຸມສັດຕູພືດເຫົຼີ່ານັື້ນ ແລະ  
ພ ະ ຍ າ ດ ຕ່ າ ງ ໆ . 
2. ການກວດກາການຈັດສັນສິນຄ້າຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທ ີ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍ ໃນການຈ ລະຈອນສາກົນພາຍໃຕ້
ເງືີ່ອນໄຂ ທ ີ່ພວກມັນອາດຈະປະຕິບັດໂດຍບັງເອ ນເປັນຜູ້ຂົນສົີ່ງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດແລະຜະລິດຕະພັນພືດ 
ແລະ ການກວດກາແລະຄວບຄຸມສະຖານທ ີ່ເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນສົີ່ງທຸກປະເພດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະລາຈອນ
ສາກົນ. ບ ີ່ວ່າຈະເປັນຂອງພືດແລະຜະລິດຕະພັນພືດ ຫລື ສິນຄ້າອືີ່ນໆ, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງປ້ອງກັນ ການເຜ ຍແຜ່ຢູ່ໃນ
ຂ ອ ບ ເຂ ດ ແ ດ ນ ແ ຫ່ ງຊ າດ ຂ ອ ງສັ ດ ຕູ ພື ດ  ແ ລ ະ  ພ ະ ຍ າດ ຂ ອ ງພື ດ ແ ລ ະ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ພື ດ . 
3. ການຂ້າເຊືື້ອຫືຼການຂ້າເຊືື້ອຂອງການຈັດສັນຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທ ີ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍໃນການຈ ລະຈອນສາກົນ, 

ແ ລ ະ  ພ າຊ ະ ນ ະ ຂ ອ ງມັ ນ , ສ ະ ຖ ານ ທ ີ່ ເກັ ບ ມ້ ຽ ນ , ຫືຼ  ສ ະ ຖ ານ ທ ີ່ ຂົ ນ ສົີ່ ງ ທຸ ກ ປ ະ ເພ ດ ທ ີ່ ຈ້ າ ງ . 
4. ບັນຫາຂອງໃບຢັື້ງຢືນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການຮັກສາສຸຂະພາບສັດຕູພືດ ແລະ ຕົື້ນກ າເນ ດຂອງການອະນຸລັກ
ຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ (ໃບຢັື້ງຢືນ Phytosanitary). 

ຂ. ການແຈກຢາຍຂ ື້ມູນພາຍໃນປະເທດກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ 
ແລະ ວິທ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງມັນ. 

ຄ. ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ສືບສວນໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງພືດ. 

ເນືື້ອໃນສົນທິສັນຍາສະບັບປັບປຸງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປ  1979. ມາຮອດເດືອນທັນວາ 1980, ຈ າ ນວນລັດ
ພາຄ ທ ີ່ ເຂົື້ າຮ່ວມສົນທິສັນຍາດັີ່ ງກ່ າວແມ່ນ 81. ນອກເໜືອຈາກສົນທິສັນຍາທົີ່ວໂລກນ ື້ , ຂ ື້ຕົກລົງແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງອືີ່ນໆ ໃນພາກພືື້ນກ ີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂືື້ນ ເພືີ່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ມ ບັນຫາການ
ປ້ອງກັນພືດທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການປະຕິບັດງານໃນພາກພືື້ນ ແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ເຊືື້ອພະຍາດ ຫືຼ ສັດຕູ
ພືດມາຈາກພືື້ນທ ີ່ທັງໝົດ ຈາກການນ າເຂົື້າສູ່ພືື້ນທ ີ່ໃດໜຶີ່ງຂອງພືື້ນທ ີ່, ເພາະວ່າການເຂົື້າໄປໃນອານາເຂດໜຶີ່ງຂອງປະເທດ
ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ. 

ກົດໝາຍສະໄໝໃໝ່ - ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງກາຍເປັນພັນທະທາງກົດໝາຍ 

 ພາຍຫັຼງສົງຄາມໂລກຄັື້ງທ  2, ບັນດາປະເທດມ ຄວາມກະຕືລືລົື້ນ ທ ີ່ຈະເລ ີ່ມຕົື້ນການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ, 

ແລະ ການສົີ່ງເສ ມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ທ ີ່ເພ ີ່ມຂືື້ນໄດ້ຖືກເບິີ່ງວ່າເປັນທາງເລືອກທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດສ າລັບສະຖຽນລະພາບ



ທາງເສດຖະກິດ, ສະນັື້ນຈຶີ່ງມ ສັນຕິພາບທ ີ່ຍືນຍົງ. ດັີ່ງນັື້ນ, ໃນປ  1947 ປະເທດໄດ້ພົບກັນທ ີ່ Seattle ເພືີ່ອເຈລະຈາ
ກ່ຽວກັບສິີ່ງທ ີ່ຈະກາຍເປັນຂ ື້ຕົກລົງທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບພາສ  ແລະການຄ້າຫຼື GATT (GATT, 1947). 

GATT ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາສ , ພາສ ແລະສິີ່ງກ ດຂວາງອືີ່ນໆຕ ີ່ການຄ້າ. ກະສິກ າ, ແລະ 
ການຄ້າຂາຍ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າບ ີ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືື້ນກັບການຄ້າ
ດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ , ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າມັນສາມາດມ ອຸປະສັກທ ີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍຕ ີ່ການຄ້າ, ແລະ ຂ ື້ຍົກເວັື້ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນມາດຕາ XX. b, ເຊິີ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການທ ີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດແລະພືດຈາກການແນະນ າ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ຜົນ
ກະທົບຂອງ GATT ແມ່ນການເປ ດເສລ ການຄ້າ - ບັນດາປະເທດສາມາດນ າເຂົື້າ ແລະ ສົີ່ງອອກສິນຄ້າຫລາກຫລາຍ, 

ແລະ ມາຈາກຫລາຍໆແຫຼີ່ງທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຍ້ອນວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຄືີ່ອນຍ້າຍໃນການຄ້າເພ ີ່ມຂືື້ນ 

ແລະ ຕົື້ນກ າເນ ດຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືື້ນໃນການເຄືີ່ອນຍ້າຍສັດຕູພືດ
ກັບຜະລິດຕະພັນເຫົຼີ່ານ ື້ກ ີ່ເພ ີ່ມຂືື້ນເຊັີ່ນກັນ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈ າເປັນຂອງບັນດາປະເທດ ທ ີ່ຈະ
ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການເຂົື້າມາຂອງສັດຕູພືດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ , ມ ຄວາມ
ກັງວົນວ່າບັນດາປະເທດຈະໃຊ້ອຸປະສັກກັກກັນ (ດັີ່ງທ ີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ XX b ຂອງ GATT) ເພືີ່ອປົກປ້ອງ
ຕະຫຼາດພາຍໃນແລະປ້ອງກັນການຄ້າ - ນັື້ນແມ່ນການໃຊ້ມາດຕະການກັກກັນຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ບ ີ່ມ ເຫດຜົນ. ໃນ
ຊຸມປ  1980, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງ GATT, ແລະໃນປ  1986, ໄດ້ດ າເນ ນການ
ເຈລະຈາ (ເອ ື້ນວ່າ 'ການເຈລະຈາຮອບອູຣູກວາຍ) ເຊິີ່ງໃຊ້ເວລາເກືອບ 10 ປ . ບ ີ່ຄືກັບການເຈລະຈາກ່ອນໜ້ານ ື້ກັບ 
GATT, ການກະສິກ າ ແລະການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສົນທະນາ - ໂດຍສະເພາະ
ກ່ຽວກັບການເຂົື້າເຖິງຕະຫຼາດ, ການອຸດ ໜູນ ແລະ ມາດຕະການ SPS (ຫືຼມາດຕະການເພືີ່ອປົກປ້ອງຊ ວິດຂອງມະນຸດ, 

ສັດຫືຼພືດຫືຼສຸຂະພາບ). ໃນເວລານັື້ນ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າແນວຄິດ SPS ປະກົດຂືື້ນໃນມາດຕາ XX.b (ຈ າເປັນ
ໃນການປົກປ້ອງຊ ວິດຂອງຄົນ, ສັດຫືຼພືດຫືຼສຸຂະພາບ) ຕ້ອງການການຊ ື້ນ າ ແລະ ລະບຽບວິໄນຫຼາຍກວ່າເກົີ່າເພືີ່ອປ້ອງ
ກັນການລ່ວງລະເມ ດ (ເຊັີ່ນ: ໃຊ້ມາດຕະການກັກກັນເປັນສິີ່ງກ ດຂວາງການຄ້າ). ດ້ວຍເຫດນັື້ນ, ຂ ື້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ
ນ າໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (ຫືຼ ສັນຍາ SPS) ໄດ້ຖືກເຈລະຈາເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການ
ດັດແກ້ GATT (FAO, 2000). 

ໜຶີ່ງໃນເສົາຫັຼກຂອງສັນຍາ SPS ແມ່ນມາດຕະການເພືີ່ອປົກປ້ອງຊ ວິດມະນຸດ, ສັດ ຫືຼ ພືດ ຫືຼສຸຂະພາບຕ້ອງ
ອ ງໃສ່ຂ ື້ມູນທາງວິທະຍາສາດ, ແລະ ຕ້ອງມ ຄວາມຍຸຕິທ າທາງເຕັກນິກ. ການໃຫ້ເຫດຜົນທາງດ້ານເຕັກນິກສາມາດມາ
ໃນຮູບແບບມາດຕະຖານສາກົນ, ຄ າແນະນ າ ຫລື ຄ າແນະນ າ ທ ີ່ຂຽນໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງມາດຕະຖານສາກົນ ຫືຼ ໃນຮູບ
ແບບການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ. ເມືີ່ອສັນຍາ SPS ໄດ້ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປ  1995, ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງເປັນພືື້ນຖານ
ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນການປົກປ້ອງພືດໄດ້ກາຍເປັນພັນທະສາກົນສ າລັບທຸກໆປະເທດສະມາຊິກ. 
ສັນຍາ SPS ຍັງໄດ້ກ ານົດອົງການຈັດຕັື້ງມາດຕະຖານສ າລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດແລະພືດ - ແລະຍ້ອນວ່າ IPPC ມ 
ຢູ່ແລ້ວ, ມັນໄດ້ຖືກກ ານົດວ່າເປັນອົງການຈັດຕັື້ງມາດຕະຖານສ າລັບສຸຂະພາບຂອງພືດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ບົດຂຽນ



ຂອງ IPPC ປ  1951 ແລະ 1979 ບ ີ່ໄດ້ລວມເອົາການສະໜອງການພັດທະນາມາດຕະຖານ. ດັີ່ງນັື້ນ, IPPC ໄດ້ຖືກ
ປັບປຸງເພືີ່ອປັບປຸງແນວຄວາມຄິດທ ີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງໃໝ່ ທ ີ່ວາງໄວ້ໃນສັນຍາ SPS. 

'ຂ ື້ຄວາມສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ ຂອງ IPPC' ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປ  1997 - ການດັດແກ້ໄດ້ສ້າງຕັື້ງກອງເລຂາ, ຄະນະ
ກ າມາທິການກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຂັື້ນຕອນການພັດທະນາມາດຕະຖານສາກົນ (FAO, 

1997, 2000). ມັນແມ່ນຂ ື້ຄວາມປ  1997 ຂອງ IPPC ທ ີ່ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ. 

ການຮັບຮອງເອົາ ISPM ສະບັບທີ 2: ຄ າແນະນ າສ າລັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສັດຕູພືດ 

 ມັນເປັນທ ີ່ຈະແຈ້ງວ່າສັນຍາ SPS ຈະສ້າງພັນທະ ສ າລັບທຸກໆປະເທດສະມາຊິກທ ີ່ຕ້ອງການເຂົື້າຮ່ວມໃນ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄ້າ - ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຕ້ອງອ ງໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ຫືຼ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ. ໃນປ  
1991, ກອງປະຊຸມສາກົນໄດ້ຈັດຂືື້ນ, ‘ວິທ ການສາກົນໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສັດຕູພືດ” (NAPPO, 1993). 

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພືີ່ອປັບປຸງວິທ ການໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ເພືີ່ອສົີ່ງເສ ມ
ການສົນທະນາ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເອກະສານທ ີ່ສຸດທ້າຍຈະເປັນພືື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ວິທ 
ການສາກົນໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ (ເຊັີ່ນ: ມາດຕະຖານສາກົນ). ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນ າພາໂດຍ
ອົງການປົກປ້ອງພືດໃນພາກພືື້ນ (ເບິີ່ງພາກຂ້າງລຸ່ມກ່ຽວກັບອົງການປົກປ້ອງພືດໃນພາກພືື້ນ) ແລະ  ຈັດໂດຍອົງການ
ກວດກາສຸຂະພາບສັດ ແລະ ພືດຂອງພະແນກກະສິກ າສະຫະລັດ (APHIS-USDA) ແລະ ອົງການປົກປ້ອງພືດ
ອາເມລິກາເໜືອ (NAPPO) ), ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບາດກ້າວທ າອິດ ໄປສູ່ມາດຕະຖານສາກົນສ າລັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ. 
IPPC ຫາກ ີ່ເລ ີ່ມຕົື້ນພັດທະນາມາດຕະຖານສາກົນ, ແລະ ໜຶີ່ງໃນມາດຕະຖານ ທ າອິດທ ີ່ຖືກພັດທະນາແມ່ນຄ າແນະນ າ
ທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງທ ີ່ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທ ີ່ມ 
ໃນປະຈຸບັນໃນການປ້ອງກັນພືດ. ISPM ສະບັບເລກທ  2 (ຄ າແນະນ າສ າ ລັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ
, ສະບັບປັບປຸງໃນປ  2007 ແລະດຽວນ ື້ເອ ື້ນວ່າກອບວຽກສ າ ລັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ສັດຕູພືດ ການດັດແກ້ໄດ້
ສ າເລັດ. 

ISPM ສະບັບເລກທີ 2 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ - ປະເທດຕ່າງໆຈັດຂັົ້ນຕອນລະດັບຊາດຂອງພວກເຂົາກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ 

ກ່ອນສັນຍາ SPS, ບັນດາປະເທດໄດ້ນ າໃຊ້ວິທ ການຕ່າງໆເພືີ່ອປະເມ ນຄວາມສ່ຽງເພືີ່ອຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ, 
ແທນທ ີ່ຈະເປັນວິທ ການໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທ າແກ່ຄູ່ຄ້າ. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສັດຕູພືດແມ່ນເກ ດຂືື້ນຢ່າງຊ້າໆວ່າເປັນ
ລະບຽບວິໄນ ແລະ ສອງສາມປະເທດໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂັື້ນຕອນໃນຊຸມປ  1980. ໃນບາງກ ລະນ , ການຕັດສິນໃຈ
ແມ່ນອ ງໃສ່ປະຫວັດສາດທ ີ່ຜ່ານມາ. ມ ຄ າແນະນ າໜ້ອຍທ ີ່ສຸດສ າ ລັບປະເທດຕ່າງໆ ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການເຄືີ່ອນຍ້າຍຂອງສັດຕູພືດທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ SPS ມືື້ນ ື້. ກ່ອນການເຈລະຈາສັນຍາ SPS, ບັນດາ
ປະເທດກ າລັງພັດທະນາຄ າແນະນ າແຫ່ງຊາດຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແລະໃນຕົື້ນຊຸມປ  1990, 

ຫຼາຍປະເທດການຄ້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການນ າໃຊ້ຄວາມສ່ຽງເຖິງວ່າຈະມ ການຂາດຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມ ຫືຼ ຄວາມ
ກົມກຽວກັນກ່ຽວກັບບາດກ້າວສະເພາະທ ີ່ຄວນຈະເປັນ ລວມຢູ່ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສັດຕູພືດ. ບັນດາ
ປະເທດເຊັີ່ນ: ອາເມລິກາ, ການາດາ, ນິວຊ ແລນ ແລະ ອົດສະຕາລ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວິທ ການອ ງໃສ່ສິນຄ້າໃນການ



ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ. ຄ າແນະນ າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ ເພືີ່ອໃຫ້ສິນຄ້າສາມາດວິເຄາະໄດ້ສ າລັບປະເພດຂອງສັດຕູ
ພືດທ ີ່ມັນອາດຈະມ . ສັດຕູພືດທ ີ່ຖືວ່າມ ແນວໂນ້ມ ທ ີ່ຈະປະຕິບັດຕາມສິນຄ້າໃນການຄ້າໄດ້ຖືກວິເຄາະຕືີ່ມອ ກ ເພືີ່ອ
ກ ານົດວ່າ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການຈັດການສັດຕູພືດເຫົຼີ່ານັື້ນຫືຼບ ີ່. ປະເທດອືີ່ນໆ ໄດ້
ປະຕິບັດວິທ ການສະເພາະກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ. ອົງການປ້ອງກັນພືດຂອງເອ ຣົບ ແລະ 
Mediterranean (EPPO) ເຊິີ່ງເປັນອົງການຈັດຕັື້ງພາກພືື້ນສ າ ລັບການປ້ອງກັນພືດ ໃນເອ ຣົບໄດ້ສ້າງລະບົບການ
ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ສັດຕູພືດ ເຊິີ່ງໃຫ້ຄ າແນະນ າ ສະເພາະກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ໂດຍບ ີ່ສົນເລືີ່ອງວິທ ການ (ຕົວຢ່າງ: ສັດຕູພືດຫືຼສິນຄ້າ) ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ ໃນ
ປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອ ງໃສ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະຜົນ
ສະທ້ອນໃນການວິເຄາະ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ສັດຕູພືດອາດຈະຖືກອະທິບາຍວ່າມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫືຼຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະ
ຖືກກວດພົບ, ຫືຼ ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ສູງ. ຄ າອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ດັີ່ງກ່າວແມ່ນວິທ ທ ີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະເມືີ່ອຂ ື້ມູນດ້ານປະລິມານຂາດ. ຄວາມບ ີ່ແນ່ນອນຍັງຖືກອະທິບາຍໃນແງ່ທ ີ່
ມ ຄຸນນະພາບ, ໂດຍນ າໃຊ້ການໃຫ້ຄະແນນເຊັີ່ນສູງ, ກາງ ແລະ ຕ ີ່າ. 

ວິທີການກັກກັນພືດ 

ມ ຈ ານວນວິທ ການກັກກັນພືດທ ີ່ຖືກນ າໃຊ້ ແຍກຕ່າງຫາກຫລືລວມກັນເພືີ່ອປ້ອງກັນການນ າ ແລະ ການສ້າງຕັື້ງສັດຕູ
ພືດ ແລະ ສັດຕູພືດທ ີ່ແປກໃໝ່. ສ່ວນປະກອບຂອງກິດຈະກ າກັກກັນພືດແມ່ນ: 

1. ຫ້າມຂາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫ້າມຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ ການຍົກເວັື້ນພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຈາກປະເທດທ ີ່
ຕິດເຊືື້ອ ຫືຼ ລະບາດດ້ວຍສັດຕູພືດທ ີ່ມ ຜົນກະທົບສູງ ຫືຼ ເປັນພະຍາດທ ີ່ສາມາດຕິດຕ ີ່ຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງພືດ ຫືຼ 
ພືດພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາມ ສ າລັບການສະໝັກ. 

2. ການຫ້າມບາງສ່ວນ 

ການຫ້າມຂາຍບາງສ່ວນ, ການນ າໃຊ້ໃນເວລາທ ີ່ສັດຕູພືດ ຫືຼ ພະຍາດທ ີ່ມ ຄວາມສ າຄັນກັກກັນກັບປະເທດນ າ
ເຂົື້າ ແມ່ນເປັນທ ີ່ຮູ້ກັນວ່າມ ຢູ່ໃນພືື້ນທ ີ່ທ ີ່ຖືກກ ານົດຂອງປະເທດສົີ່ງອອກ ແລະ ການບ ລິການກັກກັນພືດພາຍໃນ ທ ີ່ມ 
ປະສິດຕິພາບມ ຢູ່ເຊິີ່ງສາມາດບັນຈຸສັດຕູພືດ ຫືຼ ພະຍາດພາຍໃນບ ລິເວນນ ື້. 

3. ການກວດກາແລະການປິີ່ນປົວຢູ່ຈຸດເກ ດເຫດ 

ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາ ແລະ ການຮັກສາສິນຄ້າທ ີ່ໃຫ້ໃນເວລາທ ີ່ມັນມ ຕົື້ນກ າເນ ດມາຈາກປະເທດທ ີ່ມ 
ສັດຕູພືດ / ພະຍາດທ ີ່ມ ການກັກກັນທ ີ່ສ າຄັນຕ ີ່ການນ າເຂົື້າປະເທດທ ີ່ຮູ້ກັນວ່າເກ ດຂືື້ນ. 

4. ການກວດກາ ແລະ ການຢັື້ງຢືນຈຸດກ າເນ ດ 

ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາ ກ່ອນການຂົນສົີ່ງໂດຍປະເທດນ າເຂົື້າ ໂດຍຮ່ວມມືກັບປະເທດສົີ່ງອອກແລະ ການ
ຢັື້ງຢືນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ ື້ກ ານົດການກັກກັນຂອງປະເທດນ າເຂົື້າ. 

5. ການກວດກາຢູ່ຈຸດນ າເຂົື້າ 



ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາວັດສະດຸຂອງພືດທັນທ ເມືີ່ອມາຮອດທ່າເຮືອຂາເຂົື້າທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະຖ້າຈ າເປັນ
ກ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາກ່ອນທ ີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັນ. 

6. ການນ າໃຊ້ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການກັກກັນໂຮງງານຫລັງການນ າເຂົື້າ 
ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍອຸປະກອນ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງພືດທ ີ່ແນະນ າພາຍໃຕ້ສະພາບການທ ີ່ຖືກກັກ

ຂັງ. 
ກົດໝາຍກັກກັນພືດ 

ກົດໝາຍກັກກັນພືດຂອງແຕ່ລະປະເທດມ ຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນກ ລະນ ຫຼາຍທ ີ່ສຸດມັນຈ າກັດການນ າເຂົື້າສັດຕູພືດ ຫືຼ 
ເຊືື້ອພະຍາດພືດທ ີ່ຖືກລະບາດ, ດິນ, ອາຫານ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫ ີ່. ຫັຼກການຕ ີ່ໄປນ ື້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງຈະຖືກ
ຈ າກັດຢູ່ໃນຂັື້ນຕ ີ່າສຸດ. 

1.ການນ າເຂົື້າຈາກປະເທດບ່ອນທ ີ່ສ າລັບການປູກພືດທ ີ່ມ ຄ າຖາມກ່ຽວກັບເຊືື້ອພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປ້ອງກັນແມ່ນບ ີ່ມ . 
2. ການນ າເຂົື້າຈາກປະເທດທ ີ່ມ ການບ ລິການກກັກັນພືດທ ີ່ມ ປະສິດຕິພາບ, ສະນັື້ນການກວດກາແລະການຮກັສາວັດສະ
ດຸປູກກ່ອນທ ີ່ຈະໝົດກ າລັງຈະມ ຄວາມລະອຽດ, ດັີ່ງນັື້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພືດທ ີ່ຖືກປົນເປືື້ອນ. 
3. ໄດ້ຮັບວັດສະດຸປູກຈາກແຫຼີ່ງທ ີ່ຮູ້ທ ີ່ປອດໄພທ ີ່ສຸດພາຍໃນປະເທດທ ີ່ຖືກຄັດເລືອກ. 
4. ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບອິດສະລະພາບຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆຈາກປະ ເທດສົີ່ງອອກ. 
ການຮັກສາເອກະສານໃນປະເທດຕົື້ນກ າເນ ດອາດຈະເຮັດໄດ້; ນ ື້ຄວນຈະຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນໃນໃບຢັື້ງຢືນ. 
5. ກວດກາເອກະສານຢ່າງລະມັດລະວັງໃນເວລາທ ີ່ມາຮອດແລະຮັກສາ (ຝຸ່ນ, ສ ດພົີ່ນ, ການຂ້າເຊືື້ອ, ການຮັກສາຄວາມ
ຮ້ອນ) ຕາມຄວາມຈ າເປັນ. 

6. ນ າເຂົື້າອຸປະກອນການປູກທ ີ່ປອດໄພທ ີ່ສຸດ, ເຊັີ່ນ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແກ່ນແມ່ນປອດໄພກວ່າວັດຖຸດິບ, ການປັກຊ າ
ກິີ່ງທ ີ່ບ ີ່ຖືກຕັດກ່ວາຮາກ. ການນ າໃຊ້ວັດທະນະທ າ axenic ຂອງແພຈຸລັງປາຍ meristem (micropropagation) 

ສ າລັບການແລກປ່ຽນວັດສະດຸລະບາດຂອງເຊືື້ອໂລກມ ຂ ື້ດ ເດັີ່ນ, ເພາະວ່າເນືື້ອເຍືີ່ອດັີ່ງກ່າວສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະບ ີ່ມ 
ການຕິດເຊືື້ອຈາກໄວຣັດ, phytoplasmas ແລະອືີ່ນໆ, ພ້ອມທັງເຊືື້ອພະຍາດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຫຼາຍກວດພົບໄດ້ງ່າຍດ້ວຍວິທ 
ທ າ ງ ສ າ ຍ ຕ າ . 
7. ຖ້າຂ ື້ຄວນລະວັງອືີ່ນໆທ ີ່ຄິດວ່າບ ີ່ພຽງພ , ການຈັດສົີ່ງສິນຄ້ານ າເຂົື້າຄວນມ ການກັກກັນກາງຫືຼຫັຼງການເຂົື້າ. ການກັກ
ກັນດັີ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ດ າເນ ນຢູ່ສະຖານ ທ ີ່ມ ອຸປະກອນທ ີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທ ີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເໝ
າະສົມ. 

ເງືື່ອນໄຂໃນການນ າເຂົົ້າ 

1. ໃບອະນຸຍາດນ າເຂົື້າແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບ: 
ກ. ແກ່ນ ແລະ ໝາກໄມ້ສ າລບັບ ລິໂພກ, 

ຂ. ແກ່ນ ແລະ ພືດສ າລັບການຫວ່ານຫືຼປູກ, 



ຄ. ດິນ, ດິນຫນຽວສ າລັບຈຸລິນຊ ວິທະຍາ, ດິນປູກຝັງຫືຼການສືບສວນແຮ່ທາດ 

ງ. ປອກເປືອກເພືີ່ອຈຸດປະສົງດ້ານພືດສວນ 

ຈ. ແມງໄມ້ທ ີ່ມ ຊ ວິດ  

ສ. ດ າລົງຊ ວິດເຊືື້ອເຫັດໃນວັດທະນະທ າບ ລິສຸດ, ລວມທັງວັດທະນະທ າ Rhizobium. 

2. ຕົື້ ນ ໄ ມ້ ທຸ ກ ຊ ະ ນິ ດ ຄ ວ ນ ມ ໃ ບ ປ ະ ກ າ ດ ສ ະ ນ ຍ ະ ບັ ດ ຈ າ ກ ປ ະ ເ ທ ດ ທ ີ່ ມ າ . 
3. ທຸກໆໂຮງງານທ ີ່ໄປຮອດທ່າເຮືອ, ຈະຕ້ອງມ ການກວດກາແລະຖ້າມ ຄວາມຈ າເປັນຈົມນ ື້າ, ຂ້າເຊືື້ອຫືຼຂ້າເຊືື້ອໂດຍທ ີ່
ປຶ ກ ສ າ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພື ດ ຫືຼ ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ຄົ ນ ອືີ່ ນ ໆ ທ ີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ອ ະ ນຸ ຍ າ ດ ຈ າ ກ ລ າ ວ ແ ທ ນ . 
4. ພືດແລະແນວພັນທ ີ່ຕ້ອງການການກວດກາການກັກກັນຫັຼງການເຂົື້າ - ອອກຈະຕ້ອງປູກໃນສະຖານທ ີ່ກັກກັນຫັຼງ
ກ ານ ເຂົື້ າ  - ອ ອ ກ ທ ີ່ ອ ະ ນຸ ມັ ດ ໂດ ຍ ທ ີ່ ປຶ ກ ສ າດ້ ານ ກ ານ ປ້ ອ ງກັ ນ ພື ດ ຂ ອ ງລັ ດ ຖ ະ ບ ານ ອິ ນ ເດ ຍ . 
5. ຫ້ າ ມ ກ າ ນ ນ າ ເ ຂົື້ າ ໄ ຮ່  ຫືຼ  ເ ຟື ອ ງ ຫືຼ ວັ ດ ຖຸ ດິ ບ ຕົື້ ນ ໄ ມ້ ທ ີ່ ນ າ ໃ ຊ້ ເ ພືີ່ ອ ກ າ ນ ຫຸ້ ມ ຫ ີ່ . 
6. ຫ້າມນ າເຂົື້າດິນ, ແຜ່ນດິນໂລກ, ຝຸ່ນບົີ່ມ, ດິນຊາຍ, ເສດພືດພ້ອມກັບພືດ, ໝາກໄມ້ ແລະ ແກ່ນ.  ໝາຍເຫດ: ຕັດ
ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທ ີ່ມ ນ ື້າໜັກບ ີ່ເກ ນ 2 ກິໂລສ າລັບໃຊ້ເປັນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກນ າ
ເຂົື້າໂດຍບ ີ່ມ ໃບອະນຸຍາດ ຫືຼ ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະອະນາໄມ, ແຕ່ຕ້ອງມ ການກວດກາ. 

ເງືື່ອນໄຂພິເສດ 

ນອກເໜືອໄປຈາກເງືີ່ອນໄຂທົີ່ວໄປແລ້ວ, ຍັງມ ເງືີ່ອນໄຂພິເສດສ າລັບໂຮງງານທ ີ່ມ ການແຈ້ງເຕືອນແນ່ນອນດັີ່ງຕ ີ່
ໄປນ ື້. 

1. ຂ ື້ຫ້າມຈາກບາງພືື້ນທ ີ່ 
ຊືີ່ຂອງຕົື້ນໄມ້ ປະເທດ 

ໂກໂກ້ ແລະ ທຸກຊະນິດຂອງ Sterculiaceae ອາຟຣິກາ, ສ ລັງກາ, ອິນເດຍຕາເວັນຕົກ 

ໝາກຖົີ່ວ, ກາເຟ ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາໃຕ້, ສ ລັງກາຢາງພາລາ
ອາເມລິກາໃຕ້, ອິນເດັຍທາງຕາເວັນຕົກ 

ອ້ອຍ ອົດສະຕາລ , ຟິຈ,ິ Papua New Guinea 

ຢາງ ອາເມລິກາໃຕ້, ອິນເດຍຕາເວັນຕົກ 

ດອກຕາເວັນ ອາເຈນຕິນາ, ເປຣູ 
 

2. ຂ ື້ຫ້າມສ າລັບປະຊາຊົນທົີ່ວໄປ: 
ຕົື້ນໝາກພ້າວ ແລະ ແກ່ນ, ຕົື້ນກາເຟ ແລະ ແກ່ນ, ເມັດຝ້າຍ ແລະ ຝ້າຍທ ີ່ຍັງບ ີ່ທັນແລ້ວ, ແກ່ນຕົື້ນໄມ້

ປ່າໄມ້ (Castanea, Pinus, Ulmus), ແກ່ນພືດ ແລະ ການຕັດຕົື້ນ, ມັນຕົື້ນ, ອ້ອຍ, ເມັດຢາສູບ ແລະ ເມັດເຂົື້າສາລ . 



3. ພືດ / ແກ່ນພືດທ ີ່ຕ້ອງການການກັກກັນກ່ອນເຂົື້າ: ໂກໂກ້, ໝາກ ນາວ, ໝາກ ພ້າວ, ຫົວຜັກທຽມ, 

ມັນຕົື້ນ, ອ້ອຍ, ດອກຕາເວັນ, ຢາສູບ ແລະ ເຂົື້າສາລ . 
3 ການປະກາດເພ ີ່ມເຕ ມທ ີ່ຕ້ອງການສ າລັບໂຮງງານທ ີ່ຖືກແຈ້ງ (ຕາຕະລາງ 2) 

ຕາຕະລາງ 2. ການປູກ / ແກ່ນພືດປະກາດເພ ີ່ມເຕ ມ ສ າ ລັບເສລ ພາບຂອງສັດຕູພືດ 

ຊະນິດຂອງ Allium ທັງ ໝົດ (ຜັກບົີ່ວ, ຜັກທຽມ, 

leek, chive, shallot, ແລະອືີ່ນໆ). 
Smut (Urocystis cepulae)  

 

ໂກໂກ້ ແລະ ທຸກໆຊະນິດຂອງຄອບຄົວ 
Sterculiaceae ແລະ Bombaceae 

ການເນົີ່າເປືີ່ອຍຂອງຝັກ (Monilia rorei), ຝັກ Mealy 

(Trachysphaeria ແລະ fructigena), ດອກແຂມ
ຂອງແມ່ພະຍາດ (Crinipellia perniciosus) ໂຣກໃຄ່

ບວມ 

ທຸກໆຊະນິດຂອງ ໝາກ ນາວ (ນາວ, ປູນຂາວ, ສ ສົື້ມ
ແລະອືີ່ນໆ,) 

Mal Secco (ການປ່ຽນແປງຂອງໂຣກໂຣກໂຣກ 

ແກ່ນ ໝາກ ພ້າວແລະ ໝາກ ໂຄກທຸກຊະນິດ ພະຍາດໃບເຫືຼອງ, Cadang, ໃບຂ ື້ຫູດ, ກຶມ, ໂລກ ໝ
າກ ພ້າວ, ໃບຂ ື້ຫູດ 

ກາເຟ - ພືດ, ແກ່ນ ຈຸດໃບອາເມລິກາ (Omphali flavida), ພະຍາດໄວຣັດ 

ແກ່ນຝ້າຍ blight ແບັກທ ເລຍ (Xanthomonas axonopodis 

pv. malvacearum ແລະ Glomerella gossypii) 

ແກ່ນຕົື້ນໄມ້ປ່າໄມ້ (ທຸກໆຊະນິດ Cronartium 

ribicola, Endothea of Pinus, Ulmus, 

Castanea) 

Ceratocystis ulmi, Dothiostroma pini. 

ເມັດພັນພືື້ນດິນ (ທຸກຊະນິດຂອງ Arachis) 1. ການຜະລິດແນວພັນໃນເຂດທ ີ່ບ ີ່ມ  Puccinia 

arachidis ແລະ Sphaceloma arachidis. 

2. ກວດກາການປກູພືດຂອງພ ີ່ແມ່ໃນລະດູການເຕ ບໃຫຍ່
ຢ່າງຫ້າວຫັນແລະການຢັື້ງຢືນເພືີ່ອອິດສະລະພາບຈາກ
ການຕອກເປືອກຖົີ່ວດິນ, ຂ ື້ຊາຍຖົີ່ວດິນ, ສານ 

chlorosis ລຽບແຄມໃບແລະໄວຣັດແນວພັນຖົີ່ວດິນ. 
ຢາງ (ທຸກຊະນິດຂອງ Hevea) ໃບຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້ (Microcyclus ulei, 

Sphaerostilbe repens) 

ມັນຕົື້ນ (ທຸກຊະນິດຂອງ Solanum) Wart (Synchytrium endobioticum) ແລະ ສິດ
ເສລ ພາບໃນການປູກພືດຂອງພ ີ່ແມ່ຈາກພະຍາດໄວຣັດ 



ອ້ອຍ (ທຸກຊະນິດຂອງຊາຄາຣູມ) ພະຍາດໃບຂ ື້ຫູດ (Xanthomonas albineans), 

ພະຍາດ Gummosis (Xanthomonas 

vasculorum), Sereh, ຕຸ່ມອ່ອນໆ, ໂຣກ chlorotic 

ແລະພະຍາດ Fiji. 

Lucerne (ທຸກໆຊະນິດຂອງ Medicago) ຄວາມຕ້ອງການຂອງແບັກທ ເລຍ (Corynebacterium 

incidiosum) 

 

ບັນດາຕົວແທນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັກກັນພືດ 

ສິດອ ານາດ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ ແລະ ກົດລະບຽບທ ີ່ກ ານົດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ DIP ແມ່ນຂືື້ນ
ກັບພືື້ນຖານຂອງຜູ້ອ ານວຍການປົກປ້ອງພືດ, ການກັກກັນ ແລະ ເກັບມ້ຽນ, ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກ າ. ອົງການຈັດຕັື້ງນ ື້
ຈັດການການນ າເຂົື້າ ແລະ ສົີ່ງອອກແນວພັນ ແລະ ອຸປະກອນການປູກເປັນຈ ານວນຫລາຍເພືີ່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານ
ຕະຫຼາດ. ພາຍໃຕ້ອົງການຈັດຕັື້ງນ ື້ມ  9 ທ່າກ າປັີ່ນ, ສະ ໜາມບິນ 10 ແຫ່ງແລະຊາຍແດນທາງບົກ 7 ແຫ່ງ ກ າລັງເຮັດ
ວຽກຢູ່. ນ ື້ແມ່ນບັນດາທ່າເຮືອທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສ າລັບການນ າເຂົື້າວັດສະດຸ ແລະ ພືດ. 

ຂັົ້ນຕອນການກວດກາ, ການຮັກສາ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການຢັົ້ງຢນືການກວດກາ. 

ການກວດກາວັດສະດຸພືດ ແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງທ ີ່ສ າຄັນຂອງຂັື້ນຕອນການກັກກັນພືດ, ແລະ ອາດຈະເຮັດໄດ້ທັງໃນ
ປະເທດສົີ່ງອອກ, ກ່ອນອອກໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະພາບ ແລະ ຫລັງຈາກມາຮອດເພືີ່ອກວດພົບສັດຕູພືດຫລືພະຍາດໃດໜຶີ່ງທ ີ່
ອາດຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ສິີ່ງພິມຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ປືື້ມຄູ່ມື, ປືື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບສິີ່ງມ ຊ ວິດສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ມ 
ຄວາມສ າຄັນ ໃນການກັກກັນໄດ້ຖືກກະກຽມດ້ວຍຮູບແຕ້ມໂດຍແຕ່ລະປະເທດ / ເຂດເພືີ່ອຊ່ວຍຜູ້ກວດກາ. ຊຸດຕ ີ່ໄປ
ນ ື້ທ ີ່ຈັດພ ມມາໂດຍ Commonwealth Mycological Institute ຈະເປນັປະໂຫຍດຕ ີ່ທຸກໆປະເທດ. 

1 ລາຍລະອຽດຂອງ CMI ຂອງເຊືື້ອເຫັດ ແລະ ເຊືື້ອແບັກທ ເຣັຍ 

2. ລາຍລະອຽດຂອງ CMI / AAB ກ່ຽວກັບໄວຣັດພືດ  

3. ແຜນທ ີ່ແຈກຢາຍ CMI ຂອງພະຍາດພືດ. 

ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນ າເຂົື້າການເກັບກູ້ການກັກກັນແກ່ນ ແລະ ວັດສະດຸພັນພືດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້
ຂ້າງລຸ່ມນ ື້ 

1. ຮັບປະກັນການນ າເຂົື້າທ ີ່ຍືີ່ນພ້ອມກັບເອກະສານທ ີ່ຕິດຄັດມາເຊັີ່ນ: ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະອະນາໄມ (ຕົື້ນສະບັບ), ໃບ
ອະນຸຍາດ (ສ າ ເນົາໃບ ນ າ ເຂົື້າ), ໃບເກັບເງິນ, ໃບເກັບເງິນ, ບັນຊ ການຫຸ້ມຫ ີ່ແລະໃບເກັບຄ່າພາສ ຂາເຂົື້າແລະອືີ່ນໆ , 

ເພືີ່ອຮັບປະກັນການນ າເຂົື້າແມ່ນເປັນລະບຽບ ແລະ ບ ີ່ມ ໂຮງງານທ ີ່ຕ້ອງຫ້າມ. ວັດສະດຸແມ່ນນ າເຂົື້າ. 

2. ການປະເມ ນຄ່າທ ານຽມກວດກາ ແລະ ລົງທະບຽນການສະໝັກ. 



3. ການກວດກາ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າທ ີ່ສາງທ່າເຮືອ ຫລື ທ່າເຮືອບັນຈຸສິນຄ້າ.ການ
ເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງເມັດພັນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຖືກປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານົດຂອງກົດລະບຽບ ແລະກົດລະບຽບຂອງກົດໝ
າຍຂອງລັດ. ໃນກ ລະນ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ມ ການນ າເຂົື້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງວັດສະດຸປູກເຊັີ່ນ: ການຕັດຊ າ, ເບ້ຍໄມ້, ດອກໄມ້
ບານ / ຫົວ ແລະ ອືີ່ນໆ, ຢ່າງໜ້ອຍ 0.1% ຂອງການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນໄດ້ຮັບການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ກວດກາເພືີ່ອຮັບປະກັນບ ີ່ໃຫ້ສັດຕູພືດແປກປະຫຼາດ ຫືຼ ເຊືື້ອພະຍາດ. ໃນກ ລະນ ຂອງສັດຕູພືດທ ີ່ຖືກກັກກັນທ ີ່ສົງໃສ, 

ການກວດກາ 100 ເປ ເຊັນແມ່ນດ າເນ ນການເພືີ່ອປະເມ ນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສ າຄັນ. 

4.  ການທົດລອງຫ້ອງທົດລອງລະອຽດ 

 

ກ. ການກວດກາສາຍຕາ: ຕົວຢ່າງຂອງເມັດພັນ / ການຂະຫຍາຍພັນພືດແມ່ນ ໄດ້ຮັບການກວດກາດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຂອງເຄືີ່ອງຂະຫຍາຍແສງສະຫວ່າງເພືີ່ອບັນທຶກການລະບາດຂອງແມງໄມ້ທ ີ່ມ ຊ ວິດ, ການປົນເປືື້ອນໂດຍດິນ ແລະ ເມັດ
ຫຍ້າ, ຕ່ອມຂົມ nematode, sclerotia, smut / bunt ບານ ແລະອືີ່ນໆ. ບາງຄັື້ງການກວດກາແມ່ນດ າເນ ນພາຍ
ໃຕ້ U.V. ໂຄມໄຟເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊອກຄົື້ນຫາແນວພັນທ ີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໂດຍການໄຫລວຽນ
ຂອງລັກສະນະ. 
ຂ. ການທົດສອບ X-Ray ສ າ ລັບກວດພົບການລະບາດຂອງແມງໄມ້ທ ີ່ ເຊືີ່ອງໄວ້ເຊັີ່ນ: bruchids ແລະ 

weevils ທ ີ່ເບືີ່ອເຂົື້າໃນເມັດພັນ. 
ຄ. ການທົດສອບການລ້າງເພືີ່ອກວດພົບ oospores ທ ີ່ເກ ດຈາກພືື້ນຜິວຂອງເຍືີ່ອຫຸ້ມສະໝອງ ອັກເສບ / 

spores ແລະອືີ່ນໆ. ແລະ ລະບົບ nematode. ຕົວຢ່າງແນວພັນຂອງຜັກບົີ່ວ, ຫົວຜັກທຽມແລະ ດອກໄຟແຊ່ນ ື້າ
ຖືກແຊ່ນ ື້າໄວ້ 24 ເພືີ່ອກວດຫາລ າຕົື້ນ ແລະ ຫລອດໄຟ ແລະ ການລ້າງຮາກກ ີ່ໄດ້ຖືກກວດກາສ າລັບ nematodes 

ectoparasis 

ງ. ການທົດສອບການຜະລິດເຊັີ່ນ ການທົດສອບ blotter ຫືຼການທົດສອບແຜ່ນ agar ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພືີ່ອກວດ
ຫາເຊືື້ອພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກເຊືື້ອເຊັີ່ນ: ເຊືື້ອເຫັດ. agar flusecent pseudomonas agar ໃຊ້ສ າລັບກວດພົບເຊືື້ອ
ແບັກທ ເຣັຍໃນສັດ. 
ຈ. ການທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວບວກກັບການທົດສອບ inoculation ຕົວຊ ື້ວັດສ າລັບການກວດຫາເຊືື້ອ

ໄວຣັດ ແລະ ເຊືື້ອແບັກທ ເຣັຍໃນສັດ. ນອກເໜືອຈາກນ ື້, ການທົດສອບການວິນິດໄສພິເສດເຊັີ່ນອ ເລັກໂທຣນິກ 
Microscopy (ວິທ ການຈຸ່ມ), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການ
ກວດຫາໄວຣັດສະເພາະໃນເມັດພັນທ ີ່ນ າເຂົື້າ / ວັດສະດຸການປູກທ ີ່ pencillnase based DAC-ELISA ຖືກນ າໃຊ້
ຢ່າງກວ້າງຂວາງສ າລັບການກວດຫາເຊືື້ອໄວຣັດໃນ ແນວພັນທ ີ່ນ າເຂົື້າ / ວັດສະດຸຂອງພືດ. 
ສ. ເຕັກນິກການບ າບັດ ແລະ ຮັກສາ. Fumigation ແມນ່ເຕັກນິກທ ີ່ຄ່ອງແຄ້ວທ ີ່ໃຊ້ໃນການກ າ ຈັດການລະບາດ

ຂອງແມງໄມ້. Methyl bromide ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງແມງໄມ້ ແລະ ຖືກຮັບຮອງ
ເອົາໃນໂປແກຼມກັກກັນເພາະວ່າເວລາສ າຜັດມ ສ່ວນສັື້ນ ແລະ ສົີ່ງຜົນກະທົບຕ ີ່ທຸກຂັື້ນຕອນຂອງສັດຕູພືດແມງໄມ້ ແລະ 



ພະລັງງານທ ີ່ສາມາດເຈາະໄດ້ສູງ. ສອງປະເພດຂອງ vum fizigation viz., i. fumigation ບັນຍາກາດພາຍໃຕ້
ເອກະສານສະເພາະ  ຫລ ືຫ້ອງການ. ເຄືີ່ອງດູດຝຸ່ນໃນຫ້ອງສູນຍາກາດແມ່ນມ ການນ າໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
ການຮັກສາທາງເຄມ ອືີ່ນໆລວມມ ການຖອກນ ື້າຢາຂ້າແມງໄມ້ / fungicidal ຫລືການສ ດພົີ່ນຫລືການແຕ່ງຕົວ

ຂອງແນວພັນ ແມ່ນມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂ ການກັກກັນຫລັງການເຂົື້າ. ການຮັກສາ
ອຸນຫະພູມເຊັີ່ນ: ການຮັກສານ ື້າຮ້ອນ / ການຮັກສາອາກາດຮ້ອນ ຫລື ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ເພືີ່ອຄວບຄຸມການຕິດເຊືື້ອ / ການລະບາດພາຍໃນ ແລະ ການເຮັດວຽກໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມການລະບາດ
ຂອງໝາກໄມ້ບິນ. ການຮັກສາແບບເຢັນໆເຊັີ່ນ: ຕູ້ເຢັນເພືີ່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງແມງໄມ້ໃນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ
ສົດ. ໃນທ້າຍອາທິດ, ການລະຄາຍເຄືອງແມ່ນໃຊ້ເພືີ່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງແມງໄມ້ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫືຼອຂອງ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ພ້ອມທັງການນ າໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າອ ເລັກໂທຣນິກທ ີ່ມ ຄວາມ
ແຮງສູງໂດຍຜ່ານເຄືີ່ອງເລັີ່ງແມ່ນກ າລັງທົດລອງ. 

ການຢັົ້ງຢືນ 

ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະອະນາໄມ ຫືຼ ສຸຂະພາບແມ່ນໃບຢັື້ງຢືນທ ີ່ຄວນມາພ້ອມກັບວັດສະດຸຂອງພືດ ຫືຼ ແກ່ນພືດທ ີ່ຕ້ອງ
ຍ້າຍຈາກບ່ອນໜຶີ່ງໄປບ່ອນອືີ່ນ. ໃບຢັື້ງຢືນນ ື້ຊ ື້ບອກ ຫລື ຢັື້ງຢືນວ່າວັດຖຸທ ີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຂົນສົີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ສັດຕູພືດ ຫືຼ 

ພະຍາດຕິດແປດ. ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະພາບສັດ ທ ີ່ຖືກນ າສະເໜ ໃນການປຶກສາຫາລືຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາພືດສາກົນທ ີ່ Rome ໃນປ  1976 ແລະຮັບຮອງໂດຍ FAO ໃນປ  1979 ແມ່ນໃຫ້ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I. ຕົວໜັງສື PHYTOSANITARY CERTIFICATE  

http://www/


(ເພືີ່ອໃຫ້ພິມຫືຼພິມເປັນຕົວອັກສອນຫຍ ື້) 

ອົງການປ້ອງກັນພືດສະບັບເລກທ  _______________ ຂອງ _______________ ເຖິງ: ອົງການປ້ອງກັນພືດຂອງ 
________________________________________________________ 

ລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບ 

ຊືີ່ ແລະ ທ ີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ສົີ່ງອອກ ______________________________ ແຈ້ງຊືີ່ ແລະ ທ ີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບສົີ່ງ 
______________________ຈ ານວນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການຫຸ້ມຫ ີ່ _________________________ ເຄືີ່ອງຫມາຍ
ທ ີ່ຈ າແນກ ________________________________ 

ສະຖານທ ີ່ຕົື້ນກ າເນ ດ __________________________________________ 

ວິທ ການຂົນສົີ່ງທ ີ່ປະກາດໃຊ້ ______________________________ 

ຈຸດປະກາດຂອງການເຂົື້າ _____________________________________ 

ຊືີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະລິມານທ ີ່ປະກາດ ________________________ 

ຊືີ່ສະນະພືດສາດຂອງພືດ ____________________________________ 

ທັງນ ື້, ເພືີ່ອເປັນການຢັື້ງຢືນວ່າຕົື້ນໄມ້ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນພືດທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງນ ື້ໄດ້ຖືກກວດກາຕາມຂັື້ນຕອນທ ີ່ເໝ
າະສົມ ແລະ ຖືວ່າບ ີ່ມ ສັດຕູພືດກັກກັນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ຈາກສັດຕູພືດທ ີ່ບ ີ່ດ ; ແລະ ວ່າພວກເຂົາຖືກພິຈາລະນາໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ການດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງປະເທດນ າເຂົື້າ. 

ການເຜ ຍແຜ່ແລະ / ຫືຼການປິີ່ນປົວການເຜ ຍແຜ່ 

ວັນທ  _____________________ ການຮັກສາ _________________ ສານເຄມ  (ສ່ວນປະກອບທ ີ່ໃຊ້ວຽກ) ____ 

ໄລຍະເວລາແລະອຸນຫະພູມ _____ ຄວາມເຂັື້ມຂົື້ນ ________________ ຂ ື້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ _______ ການປະກາດເພ ີ່ມ
ເຕ ມ: (ລາຍເຊັນ) 

ໝາຍເຫດ: ບ ີ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນໃດໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບຢັື້ງຢືນສະບັບນ ື້ທ ີ່ຈະຕິດກັບ ..... (ຊືີ່ຂອງ
ອົງການປົກປ້ອງພືດ) ... ຫລືກັບເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຫືຼຕົວແທນໃດໆຂອງມັນ. ການກັກກັນພາຍໃນປະເທດພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ 
DIP, ຜູ້ອ ານວຍການປ້ອງກັນ, ກັກກັນ ແລະ ເກັບຮັກສາພືດມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນ ນບາດກ້າວທ ີ່ຈ າເປັນ 
ແລະ ກ ານົດລະບຽບການເຄືີ່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງພືດ ແລະ ວັດສະດຸລະຫວ່າງລັດເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງ
ແມງໄມ້ທ ີ່ຖືກທ າລາຍ ແລະ ພະຍາດທ ີ່ມ ຕ ີ່ເຂົື້າປະເທດແລ້ວ. ຈຸດປະສົງດຽວຂອງການບັງຄັບໃຊ້ ການກັກກັນພາຍໃນ
ປະເທດແມ່ນເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເຫົຼີ່ານ ື້ ຈາກການຕິດເຊືື້ອໄປສູ່ເຂດທ ີ່ບ ີ່ຕິດເຊືື້ອ. 

ໃນປະຈຸບັນ, ການກັກກັນພືດພາຍໃນປະເທດມ ຢູ່ໃນ 4 ພະຍາດ, ເປັນຕຸ່ມ (Synchytrium endobioticum) ຂອງ
ມັນຕົື້ນຈາກປ  1959, ຕົື້ນກ້ວຍ (ໄວຣັດ) ຂອງງອກຈາກປ  1959, ຍຸງ (ໄວຣັດ) ຂອງກ້ວຍຈາກປ  1961 ແລະ ໝ
າກຂ ື້ຫູດ (Venturia inaequalis) ຈາກປ  1979. 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II. ລະບຽບຂ ົ້ບັງຄບັກ້ຽວກັບການກກັກັນພືດໃນລາວ 

ເອກະສານອ້າງອ ງ ສະບັບເລກທ  069 / ກມສພ 02/07/1993 

- ອ ງຕາມ ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້, 
ດ າລັດວ່າດ້ວຍ. 84 / ນຍ; ອອກວັນທ  22/11/92 

- ອ ງຕາມ ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການຄ ື້າປະກັນຕົື້ນໄມ້ໃນສປປລາວ, ສະບັບເລກທ  66 / ນຍ; ອອກ
ວັນທ  21/8/92. 

ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຂ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ື້ກ່ຽວກັບການກັກກັນພືດໃນສປປລາວ. 

ພາກທ  I ທົີ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ: 

- ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໂດຍການປ້ອງກັນການເຜ ຍແຜ່ສັດຕູພືດທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່
ໃນສປປລາວ.  

- ເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕ ີ່ ຈາກພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງປະເທດໄປຍັງອ ກແຫ່ງໜຶີ່ງ.  

- ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພືດ ທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕາມເສັື້ນທາງການຄ້າແຫ່ງ
ຊາດ. 

ມາດຕາ 2: ການຈ່າຍພາສ  

1. ໜ້າທ ີ່, ຕາມທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ື້ກ ານົດສະບັບນ ື້, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໂດຍຜູ້ສົີ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິ ກ າ. 
2. ທຸກໜ້າທ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍເປັນເງິນກ ບ. 

3. ສິນຄ້າຕ ີ່ໄປນ ື້ແມ່ນຍົກເວັື້ນພາສ : 

 ກ. ສິນຄ້າທ ີ່ບັນທຸກກະເປົາໃສ່ໂດຍຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ວ່ານ ື້າໜັກຂອງພວກເຂົາບ ີ່ເກ ນສອງກິໂລກຣາມຕ ີ່ຄົນ. 
ຂ. ຊຸດດອກໄມ້, ລວມທັງສາຂາ ແລະ ດອກໄມ້, ນ ື້າໜັກຂອງພວກມັນບ ີ່ເກ ນ 0.5 ກິໂລກຣາມຕ ີ່ຄົນ. 

ມາດຕາ 3: ການເກັບຮັກສາຕວົຢ່າງ 

1 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ການກກັກັນພືດ ຫລ ືຜະລິດຕະພັນກະສິ ກ າ, ຈ ານວນທ ີ່ເໝາະສົມຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເພືີ່ອ
ກວດກາເບິີ່ງວ່າມ ການຕິດເຊືື້ອ. 
2. ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ກວດກາຄວນຈະເກັບຕົວຢ່າງປະລິມານທ ີ່ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສົມເພືີ່ອທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບການວິເຄາະຢ່າງຖືກຕ້ອງ



ໃນການທົດສອບມາດຕະຖານ. 
3. ຫລັງຈາກກວດກາແລະວິເຄາະຕົວຢ່າງ, ຕົວຢ່າງໃດທ ີ່ມ ນ ື້າໜັກເກ ນ 10 ກິໂລກຣາມ ຈະຖືກສົີ່ງຄືນໃຫ້ເຈົື້າຂອງຂອງ
ຕົນ, ຍົກເວັື້ນຕົວຢ່າງເຫລົີ່ານັື້ນ, ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຫັຼກຖານ. 

ພາກທ  II ກ່ຽວກັບການສົີ່ງອອກສິນຄ້າ 

ມາດຕາ 4: ການສະໝັກເຂົື້າໃນການກວດກາພືດ 

ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນໃດທ ີ່ຕ້ອງການສົີ່ງອອກພືດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນກະເສດໄປຕ່າງປະເທດ, ຕ້ອງຢູ່ໃນ
ການຄອບຄອງໃບຢັື້ງຢືນສັດຕະວະແພດ, ເຊິີ່ງສາມາດຂ ໃບສະໝັກໄປພະແນກກະສິກ າ ແລະ ສົີ່ງເສ ມກະສິກ າ. ສິີ່ງນ ື້ນ າ
ໃຊ້ກັບໂຮງງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດເຫລົີ່ານັື້ນທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອສົີ່ງອອກຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທ ີ່ທ່າເດືີ່ອ , ສະໜ
າມບິນ ແລະ ສະໜາມບິນວຽງຈັນ. ຢູ່ບັນດາແຂວງຄວນສະໝັກໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງທ ີ່ມ ດ່ານ
ກວດກາ. 

ມາດຕາ 5: ການກວດກາ 

ເຈົື້າຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດກາ. ພາຍຫັຼງກວດກາ, ຜະລິດຕະພັນທ ີ່
ມ ຄ າຖາມຕ້ອງສົີ່ງອອກພາຍໃນ 21 ວັນ. 

ມາດຕາ 6: ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະພາບສັດຕູພືດ 

1. ໃບຢັື້ ງຢືນສຸຂະອະນາໄມຕ້ອງຢູ່ ໃນລະບຽບການສາກົນກ່ຽວກັບການສົີ່ ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ. 
2. ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຊິີ່ງອອກໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະອະນາໄມ, ແມ່ນຜູ້ທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ີ່ການກັກກັນຜົນຜະລິດ
ກະສິກ າ. (ໂດຍຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ ີ່ກວດກາຜົນຜະລິດຢູ່ຈຸດກວດກາລະບຽບການຢ່າງເປັນທາງ
ການແລະເປັນສະມາຊິກຂອງພະນັກງານພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ , ຂອງພະແນກກະສິ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ , ກ ະ ຊ ວ ງ ກ ະ ສິ  ກ າ  ແ ລ ະ  ປ່ າ ໄ ມ້ . ) 

3. ຖ້າການສົີ່ງອອກບ ີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄ ື້າປະກັນພືດໃນສປປລາວ ຫືຼ ຂອງປະເທດທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງ
ໃນການນ າເຂົື້າ, ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະອະນາໄມຈະບ ີ່ອອກ. 

ມາດຕາ 7: ການປ້ອງກັນ ແລະ ການເຮັດໝັນ 

1. ຖ້າຜົນຜະລິດກະສິກ າພົບວ່າມ ການຕິດເຊືື້ອ ຫືຼ ເປັນອັນຕະລາຍຈາກສັດຕູພືດເຫົຼີ່ານັື້ນ, ເຊິີ່ງຖືກຫ້າມໃນປະເທດນ າ
ເຂົື້ າ, ມັນຈະຖືກຮັກສາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຫລືອາຍ , ຫັຼ ງຈາກນັື້ນໃບຢັື້ ງຢືນສຸຂະອະນາໄມຈະອອກໃຫ້ . 
2. ຖ້າເຈົື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຕົກລົງເຫັນດ ກັບການປ້ອງກັນ, ແລະ ການນ າໃຊ້ການເຮັດໝັນແລ້ວເຈົື້າ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັື້ງຈາກລັດຖະບານ ຫລື ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ພາກເອກະຊົນຈະປະຕິບັດຂັື້ນຕອນການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ຫລື ອາຍນ ື້າທ ີ່



ຈ າເປັນ, ແຕ່ວ່າຂັື້ນຕອນເຫົຼີ່ານ ື້ຕ້ອງໄດ້ປະກອບໄປພ້ອມກັບປະເດັນຂອງສິີ່ງທ ີ່ ຈ າເປັນພ້ອມດ້ວຍ ໃບຢັື້ງຢືນ (ບ ີ່ວ່າຈະ
ເປັນການຮັກສາຄວາມຮ້ອນຫລືອາຍນ ື້າ). 

ພາກທ  III ກ່ຽວກັບການນ າເຂົື້າສິນຄ້າ 

ມາດຕາ 8: ດ່ານ 

1. ຫ້າມບ ີ່ໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນ, ຜູ້ທ ີ່ນ າເຂົື້າພືດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ເພືີ່ອເຮັດແນວນັື້ນໂດຍ
ບ ີ່ ຕ້ ອ ງ ຜ່ າ ນ ດ່ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ ປູ ກ . 
2. ຫ້າມບ ີ່ໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງນ າເຂົື້າພືດ ຫືຼ ຫ້າມຜະລິດຕະພັນກະສິ ກ າ ໂດຍຜ່ານທາງ
ໄປສະນ  (ລວມທັງການນ າໃຊ້ລົດເມທາງການທູດ) ຍົກເວັື້ນຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພິເສດຈາກພະແນກກະສິ ກ າ  ແລະ 
ສົີ່ ງ ເ ສ ມ ກ ະ ສິ  ກ າ . 
3. ຕ ີ່ໄປນ ື້ແມ່ນບັນຊ ລາຍຊືີ່ຂອງດ່ານຊາຍແດນສ າລັບໂຮງງານ 

3.1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: - ທ່ານາແລ້ງ - ທ່າເດືີ່ອ - ສະໜາມບິນວຽງຈັນ - ຫ້ອງການໄປສະນ ກາງ 
3.2 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: - ທ່າເດືີ່ອສະຫວັນນະເຂດ - ເຊໂປນ (ດ່ານກວດກາ ລາວບາວ) 

3.3. ແຂວງຈ າປາສັກ - ວັງເຕົີ່າ - ຊອກເມັກ 

3.4. ແຂວງຜົື້ງສາລ  - ບຸນເໜືອ 

3.5. ແຂວງໄຊຍະບູລ  - ແກ່ນທ້າວ 

3.6. ແຂວງຫຼວງນ ື້າທາ - ເມືອງສິງ - ບ ີ່ເຕັນ 

3.7. ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ - ທ່າເດືີ່ອແຂວງບ ີ່ແກ້ວ 

3.8. ແຂວງຊຽງຂວາງ - ນ ື້າກັີ່ນ 

3.9. ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ - ນ ື້າພາວ 

ມາດຕາ 9: ການອະນຸຍາດນ າເຂົື້າສ າລັບການນ າເຂົື້າພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເຂົື້າມາໃນສປປລາວ 

1. ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທ ີ່ຕ້ອງການນ າເຂົື້າພືດ, ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ຫືຼ ແນວພັນເຂົື້າສປປລາວ
ຕ້ ອ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ກ າ ນ ອ ະ ນຸ ຍ າ ດ ຈ າ ກ ພ ະ ແ ນ ກ ກ ະ ສິ ກ າ  ແ ລ ະ  ກົ ມ ສົີ່ ງ ເ ສ ມ ກ ະ ສິ ກ າ . 
2. ພືດ, ແນວພັນ ຫລື ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອນ າເຂົື້າ ສປປລາວ ຕ້ອງມ ໃບອະນຸຍາດນ າ ເຂົື້າ ແລະ 
ຕ້ ອ ງສ າມ າດ ຕ ອ ບ ສ ະໜ ອ ງ ເງືີ່ ອ ນ ໄ ຂ  ທ ີ່ ລ ະ ບຸ ໄ ວ້ ໃ ນ ກ ານ ນ າ ເຂົື້ າ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ກ ະ ສິ ກ າ . 
3. ພືດ, ເມັດພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ທຸກຊະນິດເພືີ່ອນ າເຂົື້າ ສປປລາວ ຕ້ອງມ ໃບປະກາດສະນ ຍະບັດ. 

ມາດຕາ 10: ການກວດກາພືດ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເພືີ່ອການນ າເຂົື້າ ສປປລາວ. 

1. ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທ ີ່ຕ້ອງການນ າເຂົື້າພືດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕ້ອງປະກາດລາຍການ
ເ ຫົຼີ່ າ ນ ື້ ໃ ຫ້ ເ ຈົື້ າ ໜ້ າ ທ ີ່ ກັ ກ ກັ ນ ພື ດ ໃ ນ ເ ວ ລ າ ດ່ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ . 



2. ຖ້າຜົນຜະລິດກະສິກ າໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກພາສ  ຫືຼ ພັນທະ, ຫັຼງຈາກນັື້ນພະນັກງານກັກກັນພືດຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ຊາບຢູ່ດ່ານກວດກາ. 

ມາດຕາ 11: ການອະນຸຍາດນ າເຂົື້າ, ຄ າສັີ່ງກັກກັນສ າລັບການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ການເກືອດຫ້າມ ນ າເຂົື້າ 

1. ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າໃດໜຶີ່ງທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກການຈ່າຍພາສ , ອາດຈະຖືກນ າ ເຂົື້າມາສປປລາວ
ໂ ດ ຍ ບ ີ່ ມ ກ າ ນ ຕິ ດ ເ ຊືື້ ອ ທ ີ່ ຖື ກ ຫ້ າ ມ . 
2. ໂຮງງານຫລືຜະລິດຕະພັນກະເສດທ ີ່ບ ີ່ມ ພະຍາດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທ ີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວຈະຖືກມອບໃຫ້ເຈົື້າ ໜ້າ 
ທ ີ່ ປ ະ  ຈ າ  ໂ ຮ ງ ງ າ ນ ແ ຫ່ ງ ສ ປ ປ ລ າ ວ ເ ຊິີ່ ງ ຈ ະ ອ ອ ກ ໃ ບ ຢັື້ ງ ຢື ນ . 
3. ຖ້າມ ພືດ ຫລື ຜົນຜະລິດກະສິກ າໃດພົບວ່າຕິດເຊືື້ອພະຍາດທ ີ່ຕ້ອງຫ້າມ, ບ ີ່ວ່າຈະເປັນຫືຼບ ີ່, ໜ້າທ ີ່ໄດ້ຖືກຈ່າຍແລ້ວ, 

ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຈະຕັດສິນໃຈໃນວິຊາທ ີ່ເໝາະສົມ. ສິນຄ້າທ ີ່ຕິດເຊືື້ອຈະຖືກກັກກັນໄວ້ເພືີ່ອການຂ້າເຊືື້ອອາຍ ຫລື ສົີ່ງກັບຄືນ
ໃຫ້ເຈົື້າຂອງເພືີ່ອທ າລາຍ ຫລື ກັບໄປປະເທດທ ີ່ພວກເຂົາມາ. ໃບຢັື້ງຢືນການຕິດເຊືື້ອຈະຖືກມອບໃຫ້ເຈົື້າຂອງເຮືອນ 
ແລະ ຕົວຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດເປັນຫັຼກຖານ. 

ການລະເມີດພາກທີ IV 

ມາດຕາ 12: ອົງການຈັດຕັື້ງ, ບ ລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນໃດລະເມ ດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການກັກກັນພືດຈະຖືກຕັກເຕືອນ , 

ປັບໃໝ, ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ຍຶດໄດ້ ແລະ ໃນກ ລະນ ມ ການລະເມ ດຮ້າຍແຮງຈະຖືກດ າເນ ນຄະດ . 

ຂ ົ້ຫ້າມສ່ວນ V 

ມາດຕາ 13: ຂ ື້ຫ້າມຕິດເຊືື້ອ 

ຖ້າມ ໂຮງງານ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫລ ືພາຫະນະເປືື້ອນທ ີ່ພົບວ່າມ ການຕິດເຊືື້ອທ ີ່ຫ້າມ, ກ່ອນອືີ່ນ ໝົດພວກມັນຈະ
ໄດ້ຮັບການຂ້າເຊືື້ອໂດຍສະເພາະ. ໃນກ ລະນ ທ ີ່ສົງໃສພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ ດຢາຂ້າແມງໄມ້ຢ່າງໜ້ອຍໂດຍເຈົື້າໜ້ 
ທ ີ່ກັກກັນພືດ. ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ພາກທ  VI ໃນການຂົນສົີ່ງຜ່ານ ສປປລາວ 

ມາດຕາ 14: ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າໃດໜຶີ່ງທ ີ່ກ າລັງຂ້າມຜ່ານ ສປປ ລາວ ແລະ ມ ຈຸດປະສົງໄປປະເທດທ ສາມ, ຕ້ອງມ 
ໃບຢັື້ງຢືນຜ່ານແດນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍໃບຢັື້ງຢືນສັດຕະວະແພດເຊິີ່ງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຈົື້າ ໜ້າທ ີ່ກວດກາການກັກກັນ
ພືດໃນເວລາດ່ານກວດກາ. ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢືນຜ່ານແດນສ າລັບການຜະລິດກະສິກ າໃນການຂົນສົີ່ງຜ່ານ ສປປ 
ລາວ. 

- ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຜົນຜະລິດກະສິກ າບ ີ່ມ ໃບຢັື້ງຢືນສຸຂະພາບພືດ, ຫັຼງຈາກນັື້ນພະນັກງານກັກກັນພືດຈະປະຕິບັດຕາມຂັື້ນ
ຕອນທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນພາກ II ແລະ III. 

ມາດຕາ 15: ຂ ື້ກ ານົດເຫົຼີ່ານ ື້ກ່ຽວກັບການກັກກັນພືດ ແມ່ນມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມືື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົື້ນໄປ. 



ສ ສະຫວາດ ແກ້ວບູນພັນ 

(ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງກະສິ ກ າ ແລະປ່າໄມ້) 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທ  02/07/1993 

 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III.  

ອົ ງ ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັື້ ງ ພ າ ກ ພືື້ ນ ແ ລ ະ ກ າ ນ ວິ ເ ຄ າ ະ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ຂ ອ ງ ສັ ດ ຕູ ພື ດ 

IPPC ຮັບຮູ້ຫລາຍອົງການຈັດຕັື້ງພາກພືື້ນສ າລັບການປ້ອງກັນພືດ (ຫລື RPPOs) - RPPOs ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງ
ລະຫວ່າງລັດຖະບານທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ເປັນອົງການປະສານງານສ າລັບ NPPOs ໃນລະດັບພາກພືື້ນ. ໜ້າທ ີ່ຂອງ RPPO 

ລວມມ : 

• ການປະສານງານແລະການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນ NPPOs ເພືີ່ອສົີ່ງເສ ມ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ 
IPPC. 

• ການຮ່ວມມືລະຫວ່ າງພາກພືື້ນເພືີ່ອສົີ່ ງເສ ມມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ  ສັດຕູພືດທ ີ່ກົມກຽວກັນ. 
• ກ າ ນ ຮ ວ ບ ຮ ວ ມ ແ ລ ະ ເ ຜ ຍ ແ ຜ່ ຂ ື້ ມູ ນ , ໂ ດ ຍ ສ ະ ເ ພ າ ະ ກ່ ຽ ວ ຂ້ ອ ງ ກັ ບ  IPPC. 

• ຮ່ວມມືກັບ IPPC ໃນການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນສ າລັບມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ. ແຕ່
ລະ RPPO ມ ກິດຈະ ກ າ ແລະ ແຜນງານຂອງຕົນເອງ, ແລະ RPPO ສ່ວນໃຫຍ່ພັດທະນາມາດຕະຖານລະດັບພາກ
ພືື້ນຂອງຕົນເອງສ າລັບມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມສັດຕູພືດ (ຫລື RSPMs). RSPMs ເຫົຼີ່ານ ື້ນ າໃຊ້ກັບປະເທດທ ີ່
ເປັນສະມາຊິກຂອງ RPPO ເທົີ່ານັື້ນທ ີ່ຖືເອົາມາດຕະຖານທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. ເນືີ່ອງຈາກຄວາມສ າຄັນຂອງການວິເຄາະ
ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ສັດຕູພືດ, ຫລາຍໆ RPPO ຍັງໄດ້ພັດທະນາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ
ສັດຕູພືດໃນຮູບແບບຂອງ RSPMs - ບາງສ່ວນຂອງ RSPMs ນ ື້ກ່ອນວັນທ ມາດຕະຖານ IPPC ທ າອິດກ່ຽວກັບ 
PRA, ແລະ ຖືກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການພັດທະນາ ISPM No 2. 2. RSPMs ອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ PRA ມາໃນພາຍຫລັງ, 
ແລະແມ່ນອ ງໃສ່ ISPM No. 

2. ໃນປະຈຸບັນມ  RPPOs ທ ີ່ຖືກຮັບຮູ້ ຈ າ ນວນ 9 ແຫ່ງ: 
• ຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງພືດອາຊ ແລະປາຊ ຟິກ (APPPC; ສ້າງຕັື້ງຂືື້ນໃນປ  1956); 

• Comunidad Andina (CA; 1969); 

• Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE; 1980); 

• ຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງພືດ Caribbean (CPPC; 1967); 



• ອົງການປົກປ້ອງພືດເອ ຣົບ ແລະ Mediterranean (EPPO; 1951); 

• ສະພາອະນາໄມສັດຕູພືດລະຫວ່າງອາຟຣິກາ (IAPSC; 1954); 

• ອົງການປົກປ້ອງພືດອາເມລິກາເໜືອ (NAPPO; 1976); 

• ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນພາກພືື້ນ de SanidadAgropecuaria (OIRSA; 1947); 

• ອົງການປ້ອງກັນພືດເຂດປາຊ ຟິກ (PPPO; 1995). 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III- ເງືີ່ອນໄຂການກັກກັນສ າລັບການນ າເຂົື້າໄມ້ແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ການແນະນ າ 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໄມ້ທຸກຊະນິດທ ີ່ນ າເຂົື້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶື້ນກັບການກວດກູ້. ນອກຈາກ
ສິນຄ້າທ ີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຊັີ່ນໄມ້ທ່ອນກົມ ແລະ ໄມ້ເລືີ່ອຍ, ການຄວບຄຸມການກັກກັນສົີ່ງອອກເປັນສິນຄ້າເຊັີ່ນ: ຖັງ, 
ກະປ໋ອງ, ອາຫານທ່ຽງ, ກະໂປງ ແລະ ສ່ວນປະກອບໄມ້ທ ີ່ຖືກບັນຈຸຂອງຖັງຂົນສົີ່ງ. 

ບ ລິສັດກັກກັນຄົນລາວຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ອຸດສາຫະກ າ ໄມ້ໃນລາວ
ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດທ ີ່ແປກປະຫຼາດ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການກັກກັນໄດ້ຖືກ
ພັດທະນາພາຍຫັຼງ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າຫລາກຫລາຍປະເພດທ ີ່ນ າເຂົື້າຈາກປະເທດຕ່າງໆ. 
ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງແມ່ນອ ງໃສ່ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັດຕູພືດແລະພະຍາດຕ່າງໆໃນປະເທດສົີ່ງ
ອອກ. 

ທ່າເຮືອຂອງການເຂົົ້າ 

ໄມ້ທ່ອນ, ເຊິີ່ງມ ຄວາມສ່ຽງກັກກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ອາດຈະຖືກນ າເຂົື້າໂດຍຜ່ານທະເລທ ີ່ຮັບໃຊ້ເມືອງຫຼວງ. ໄມ້
ດູ ່ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ ີ່ຖືກປະເມ ນວ່າມ ຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ, ອາດຈະຖືກນ າເຂົື້າຜ່ານທ່າເຮືອຕ່າງໆ. 

ແຈ້ງການການນ າເຂົື້າໄມ້ທ່ອນ 

ບ ີ່ມ ບຸກຄົນໃດທ ີ່ຈະນ າເຂົື້າໄມ້ທ່ອນໃດໆ (ທັງທ່ອນຫລືໄມ້ແປ້ນ) ໂດຍບ ີ່ໄດ້ແຈ້ງການ ແລະ ປະກາດຫາເຈົື້າ
ໜ້າທ ີ່ກັກກັນຢູ່ທ່າເຮືອທ ີ່ເຂົື້າປະຕູໃດໜຶີ່ງ ໃນແບບຟອມສະເພາະການກັກກັນຂາເຂົື້າທ ີ່ອອກເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ ື້. 

ບັນທຶກ 

ມ ພຽງແຕ່ບັນດາໄມ້ທ່ອນທ ີ່ຖືກ ນ າ ເຂົື້າມາເທົີ່ານັື້ນ. ພວກມັນຈະໄດ້ຮັບການກວດກາໃນເວລາທ ີ່ມາຮອດແລະ
ຖ້າພົບແມງໄມ້ທ ີ່ມ ຊ ວິດພວກມັນຈະຖືກປົນເປືື້ອນດ້ວຍ Methyl bromide. ໄມ້ທ່ອນຈະຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ
ຄອງການກັກຂັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສັງເກດການຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ຢູ່ໃນສະຖານທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຈົນກວ່າການສ າເລັດ
ຮູບແລ້ວ. ຖ້າກວດພົບການລະບາດຂອງແມງໄມ້, ໄມ້ທ່ອນຕ້ອງຖືກປົນເປືື້ອນດ້ວຍ Methyl bromide. 



ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຈາກໄມ້ທ່ອນທ ີ່ນ າເຂົື້າອາດຖືກປ່ອຍອອກຈາກການກັກກັນພາຍຫັຼງການກວດກາ
ໂດຍເຈົື້າໜ້າທ ີ່ກັກກັນ. ເຄືີ່ອງຈັກປະຕິເສດເຊັີ່ນ: ທາງຕັດ ແລະ ແກນຕ້ອງຖືກທ າລາຍໂດຍການເຜົາ ຫືຼ ຟືນກັບ 
Methyl Bromide ຫັຼງຈາກປ່ຽນເປັນຕ່ອນທ ີ່ມ ຂະໜາດບ ີ່ເກ ນ 200 ມມ. 

ໄມ້ວິກ ແລະ ການແກະສະຫ ັກໄມ້ 

ໄມ້ຍາງ ແລະ ແມ່ພິມໄມ້ອາດຈະຖືກສົີ່ງໄປທ ີ່ສະຖານທ ີ່ຂອງຜູ້ນ າເຂົື້າ ໂດຍບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການກວດກາ
ລະອຽດເພາະວ່າໄມ້ດັີ່ງກ່າວຖືກຢຸດສະງັກ ແລະ ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍໃບຢັື້ງຢືນການຄ້າທ ີ່ເປັນທ ີ່ຍອມຮັບຕ ີ່ກັບຜົນກະທົບ
ທ ີ່ການຈູດທ າລາຍໄດ້ພາຍໃນ 21 ວັນຫັຼງຈາກການຂົນສົີ່ງ. ຖ້າໃຊ້ຫ ີ່ຖົງຢາງ, ໄມ້ຕ້ອງຖືກຈູດກ່ອນທ ີ່ຈະຫ ີ່ ຫືຼ ໃບໜ້າ
ດ້ານໜຶີ່ງຂອງໄມ້ (ດ້ານເທິງ, ດ້ານລຸ່ມ ຫລື ດ້ານຂ້າງ) ຕ້ອງຖືກປະໄວ້ເພືີ່ອຊ່ວຍໃນການເຈາະຂອງຜູ້ທ ີ່ຖືກລະລາຍ. 
ການກວດກາຕິດຕາມຢູ່ຈຸດສົີ່ງຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພືີ່ອກວດກາປະສິດທິພາບຂອງການຂົນສົີ່ງແບບຂົນສົີ່ງ. 

ເປືອກ 

 ເປືອກສາມາດຖືກນ າເຂົື້າໃນສິນຄ້າ ການຄ້າເພາະວ່າມັນຖືກຮັກສາຄວາມຮ້ອນບ ີ່ວ່າຈະກ່ອນຂົນສົີ່ງ ຫືຼ ຫລັງ
ຈາກມາຮອດລາວ. ຕາຕະລາງການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນຂືື້ນກັບລັກສະນະຂອງເປືອກ. ທຸກຄ າຮ້ອງສະໝັກຕ້ອງຖືກ
ສົີ່ງໄປທ ີ່ພະນັກງານກັກກັນ. ການຮັກສາກ່ອນການຂົນສົີ່ງ ຄວນໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢືນຈາກເຈົື້າໜ້າທ ີ່ລັດຖະບານທ ີ່ເໝາະ
ສົມ. 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ບົດ 

 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ ີ່ຜະລິດຈາກປະເທດອືີ່ນນອກຈາກອາຊ  ແລະ ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ອາດຈະຖືກນ າເຂົື້າ
ໃນການກວດກາ ແລະ ຮັກສາ, ຖ້າຈ າເປັນ. 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີື່ຜະລິດຈາກປະເທດທີື່ບ ື່ແມ່ນອາຊີ 

 ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນໂດຍສະເພາະ , ການຈັດສົີ່ງທຸກໆຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ ີ່ຜະລິດຈາກບັນດາ
ປະເທດອາຊ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບ າບັດ ຫືຼ ຮັກສາຄວາມຮ້ອນ. ການຮັກສາອາດຈະຖືກນ າໃຊ້ກ່ອນການຂົນສົີ່ງ ແລະ 
ໃບຢັື້ງຢືນຈະມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ເຖິງ 21 ວັນກ່ອນທ ີ່ຈະເອົາເຂົື້າໃນພາຊະນະສ າລັບການຂົນສົີ່ງ. 

 ຖ້າບົດຂຽນຖືກຫ ີ່ດ້ວຍພາດສະຕິກ ຫລື ວັດສະດຸອືີ່ນໆທ ີ່ບ ີ່ສາມາດແຜ່ລາມໄດ້, ພວກມັນຕ້ອງຖືກລວບລວມ
ກ່ອນການຫ ີ່ ແລະ ໃບຢັື້ງຢືນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຫືຼ ວ່າການຫ ີ່ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ບ ລິສຸດ ຫລ ືຖ ື້ມ
ເພືີ່ອຊ່ວຍການແຊກຊຶມເຂົື້າສູ່ກະແສໄຟຟ້າ. 

ການຍົກເວັື້ນ ຈາກການຮັກສາແບບບັງຄັບອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ າລັບສິນຄ້າທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບສູງເຊັີ່ນ: 
ເຄືີ່ອງດົນຕ , ເຄືີ່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຟ ນິເຈ . ການສະໝັກສ າລັບສິີ່ງນ ື້ຕ້ອງໄດ້ສົີ່ງໃຫ້ພະນັກງານທ ີ່ເໝາະ
ສົມ ຂອງພະແນກກັກກັນພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດທັງໝົດ ຂອງຂັື້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ພືື້ນທ ີ່ທ ີ່ຕ້ອງການການ
ຍົກເວັື້ນ. 



ສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນທ ີ່ບ ີ່ແມ່ນການຄ້າເຊັີ່ນ ຜົນກະທົບສ່ວນບຸກຄົນ ຫືຼ ຄົວເຮືອນກ ີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນ
ຈາກການຮັກສາແບບບັງຄັບແຕ່ກ ີ່ມ ການກວດກາ ແລະ ຮັກສາຖ້າຈ າເປັນ. 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະດານເຂົົ້າ 

 ຜະລິດຕະພັນເຫົຼີ່ານ ື້ ອາດຈະຖືກນ າເຂົື້າໂດຍຜ່ານການກວດກາໃນເວລາມາຮອດ. FCL (ເຕັມຕູ້ບັນຈຸ) ສາມາດ
ສົີ່ງໂດຍກົງເຖິງສະຖານທ ີ່ຂອງຜູ້ນ າເຂົື້າໄດ້ ເພາະວ່າຕູ້ຄອນເທນເນ ື້ຖືກລົງທະບຽນ ແລະສິນຄ້າຖືກປົກຄຸມດ້ວຍ
ໃບຢັື້ງຢືນ ທ ີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ກ່ອນການຂົນສົີ່ງ ຫືຼ ໃບຢັື້ງຢືນຂອງຜູ້ຜະລິດຢັື້ງຢືນວ່າພວກມັນຖືກຜະລິດໃໝ່ພາຍ
ໃນ 21 ວັນນັບແຕ່ມືື້ຂົນສົີ່ງຫືຼຂົນສົີ່ງ. 

ໄມ້ໄຜ່ 

ມັນມ ຄວາມສ່ຽງສູງ ທ ີ່ວ່າໄມ້ປ່ອງໄມ້ໄຜ່ຈະຖືກລະບາດຈາກບັນດາເບືີ່ອໄມ້ໄຜ່. ສະນັື້ນ, ການຈັດສັນການຄ້າ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍການເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫືຼ ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ. ການປິີ່ນປົວກ່ອນການຂົນສົີ່ງອາດຈະ
ຖືກນ າໃຊ້ພາຍໃນ 21 ວັນນັບແຕ່ເວລາຂົນສົີ່ງ ຫືຼ ຂົນສົີ່ງ. 

ສາງຫວາຍ 

ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການປິີ່ນປົວແບບບັງຄັບ. ມັນຂຶື້ນກັບການກວດກາແລະການຮັກສາຖ້າກວດພົບວ່າມ ການ
ລະບາດ. 

ຂີົ້ເຫຍືື່ອ 

ການກ າຈັດສິີ່ງເສດເຫືຼອສ າລັບການຜະລິດ ຫລື ຈຸດປະສົງດ້ານພືດສວນອາດຈະຖືກປົນເປືື້ອນຈາກດິນແລະ
ສັດຕູພືດກະສິກ າ. ຜູ້ນ າເຂົື້າທ ີ່ມ ຄວາມຕັື້ງໃຈຄວນຕິດຕ ີ່ຫົວໜ້າກັກກັນສ າລັບລາຍລະອຽດທ ີ່ ຈ າເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່
ຕາມ, ຂ ື້ເຫຍືີ່ອທ ີ່ສະອາດເປັນວັດສະດຸຫຸ້ມຫ ີ່ບ ີ່ໄດ້ນ າສະເໜ ຄວາມສ່ຽງກັກກັນທ ີ່ ສ າຄັນ ແລະ ອາດຈະຖືກນ າເຂົື້າໂດຍ
ບ ີ່ມ ການກວດກາ. 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໄມ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸ 

ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນຖັງ FCL ອາດຖືກເກັບກູ້ເພືີ່ອຈັດສົີ່ງກັບສະຖານທ ີ່ຂອງຜູ້ນ າ ເຂົື້າທັນທ 
ຖ້າພວກມັນຖືກເກັບມ້ຽນກ່ອນທ ີ່ຈະຂົນສົີ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກວ່າອຸປະຕິເຫດແມ່ນເຮັດຢູ່
ພາຍໃນຕູ້ຄອນເທນເນ , ສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອກເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດແຈກຢາຍກະເປົາເປືື້ອນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ກະເປົາ
ເພືີ່ອຮັກສາສິນຄ້າອອກຈາກພືື້ນເຮືອນ, ໃນກ ລະນ ຂອງໄມ້ເລືີ່ອຍແລະ ແມ່ພິມໂດຍການຕິດແທ່ນເພືີ່ອແຍກຊິື້ນສ່ວນ
ຕ່າງໆຕາມແຄມຂອງ ຄວາມຍາວໃຫ້ຄວາມຫນາສູງສຸດລະຫວ່າງສະຖານທ ີ່ຂອງ 200mm. 

ຖ້າການຈົມນ ື້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ນອກຖັງ, ຫັຼງຈາກນັື້ນໄມ້ທ່ອນອາດຈະຖືກມັດໄວ້ໃນຖັງ. ໃນສະພາບການ
ດັີ່ງກ່າວ, ໃບຢັື້ງຢືນການປອມແປງຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າໃນໄລຍະການຟຸມເຟືອຍໄມ້ຖືກຢຸດໃນທຸກໆ 200 ມມ. 



ຖ້າຫາກພົບເຫັນແມງໄມ້ທ ີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໄມ້ທ ີ່ກວດກາການກັກກັນ, ການຍຶດເອົາອາດຈະຖືກຢຸດຢູ່ໃນໄລຍະ 200 ມມ
ກ່ອນການຈູດ. 

ຖັງບັນຈຸ ຈຸດປະສົງທົີ່ວໄປແມ່ນບ ີ່ສາມາດຄວບຄຸມທ ີ່ພຽງພ  ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເປັນເຮືອຂົນສົີ່ງໂດຍບ ີ່ມ ການຜະນຶກ
ເຂົື້າຕືີ່ມ. ເພາະສະນັື້ນ, ການລັກລອບຂົນສົີ່ງສິນຄ້າພາຍໃນພາຊະນະຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາຍໃຕ້ກະບອກນ ື້າມັນອາຍແກັສ
ພ້ອມປະຕູປະຕູ. ພະລັງກືນຄວນໄດ້ຮັບການອາຍ ແລະ ພັດລົມຕ້ອງໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ເພືີ່ອຊ່ວຍໃນການໄຫລວຽນຂອງ
ສານພິດ. 

ການຢັົ້ງຢືນ 

ໃບຢັື້ງຢືນການປິີ່ນປົວທ ີ່ອອກໂດຍອົງການການຄ້າ ຫືຼ ບ ລິສັດຄວບຄຸມສັດຕູພືດຈະຖືກຍອມຮັບ ສ າລັບການ
ປິີ່ນປົວກ່ອນ ການຂົນສົີ່ງເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າການຮັບຮູ້ໄດ້ຖືກຖອນໂດຍ ກັກກັນແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນຜົນຂອງການກວດພົບ
ແມງໄມ້ທ ີ່ມ ຊ ວິດຢູ່ໃນສິນຄ້າທ ີ່ປົກຄຸມດ້ວຍໃບຢັື້ງຢືນການຮັກສາ. 

ໃບຢັື້ງຢືນການກັກຂັງຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງຊືີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ສານ , ຂະໜາດ , ອຸນຫະພູມຕ ີ່າສຸດໃນໄລຍະ 
fumigation, ໄລຍະເວລາຂອງການ ສ າ ຜັດແລະວັນທ ຂອງການປິີ່ນປົວ. ຄ າຖະແຫຼງການເພ ີ່ມເຕ ມເຊັີ່ນ 'ສິນຄ້າທ ີ່
ຖືກປ ື້າໄວ້ກ່ອນຫ ີ່' ຫືຼ 'ຕູ້ຄອນເທນເນ ທ ີ່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜ່ນກະຈົກພ້ອມດ້ວຍປະຕູເປ ດ' ຫືຼ 'ຕູ້ຄອນເທນເນ ພາຍນອກ
ທ ີ່ມ ໄມ້ທ່ອນທຸກໆ 200 ມມ' ກ ີ່ຕ້ອງຖືກລວມເຂົື້າໃນເມືີ່ອນ າໃຊ້ໄດ້. 

ໃບຢັື້ງຢືນການຮັກສາຄວາມຮ້ອນຕ້ອງລະບຸອຸນຫະພູມການຮັກສາ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສ າ ຜັດ. 

ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນພຽງແຕ່ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄມ້ທ ີ່ມ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ 
ບ ີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງທ ີ່ເຫລືອຈາກການຕ ີ່ຕ້ານການກັບຄືນມາ. ດັີ່ງນັື້ນ, ໃບຢັື້ງຢືນແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ຖ້າການຮັກສາຖືກ
ປະຕິບັດພາຍໃນ 21 ວັນຫັຼງຈາກການຂົນສົີ່ງ ຫືຼ ເຄືີ່ອງບັນຈຸ. 


