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ບົດທີ 1 

ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫລວດ 

ວ ດສະພືດເປ ນສ ດຕູພືດທ ີ່ສ າຄ ນ ແລະ ເຮ ດໃຫ້ມ ການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການຄວບຄຸມຢູູ່ໃນການ
ຜະລ ດພືດໃນແຕູ່ລະຊະນິດ. ໃນພືົ້ນທ ີ່ການຜະລ ດເມືີ່ອມ ການວາງແຜນການຜະລ ດອ ນດ ບທ າອິດຕ້ອງ
ຄ ານຶງເຖ ງແມູ່ນ ວ ດສະພືດ, ການຕຽມດ ນ ເປ ນວິທ ການນຶີ່ງທ ີ່ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມວ ດສະພືດທ ີ່ງອກ
ແລ້ວໂດຍການປ ົ້ນດ ນເພືີ່ອເຮ ດໃຫ້ພືດທ ີ່ງອກແລ້ວນ ົ້ນລ ງໄປໃນພືົ້ນດ ນ ແຕູ່ເມ ດທ ີ່ຢູູ່ໃນດ ນກ ີ່ຈະຖືກ
ປ ົ້ນຂືົ້ນມາ ແລະ ຫາກມ ຊ ວິດຢູູ່ກ ີ່ຈະສາມາດງອກໄດ້ເມືີ່ອໄດ້ຮ ບຄວາມຊຸູ່ມພຽງພ  ແລະ ສາມາດແຂູ່ງ 
ຂ ນກ ນກ ບພືດທ ີ່ປູກໄດ້ ແລະ ໂດຍທ ີ່ວໄປແລ້ວວ ດສະພືດມ ກມ ຜ ນກະທ ບທ ີ່ຮຸນແຮງຕ ີ່ຄຸນນະພາບ
ຂອງພືດທ ີ່ປູກໃນຊ່ວງໄລຍະທ າອິດຂອງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ເອ ົ້ນວ່າເປ ນຊ່ວງໄລຍະວິກິດຂອງການ
ແຂູ່ງຂ ນ ຊຶີ່ງຈະດ ນຫຼື ບ ີ່ ແມູ່ນຂືົ້ນກ ບແຕູ່ລະຊະນິດຂອງພືດທ ີ່ປູກ. ໂດຍທ ີ່ວໄປແລ້ວມ  ປະມານ 1/3 
ຂອງຊ່ວງຊ ວິດພືດນ ົ້ນ ແຕູ່ໃນພືດຜ ກ ຫຼື ພືດທ ີ່ປູກທ ີ່ມ ຂະໜາດນ້ອຍ, ວ ດສະພືດມ ຄວາມສ າຄ ນຈ ນ
ເຖ ງໄລຍະເກ ບກ່ຽວ, ດ ີ່ງນ ົ້ນໃນພືດຫຼາຍຊະນິດເມືີ່ອຮອດຊວ່ງເກ ບກ່ຽວບ ນຫາກ່ຽວກ ບວ ດສະພືດກ ີ່
ຈະຖືກລືມໂດຍໄປ ເພາະຜ ນກະທ ບຈາກວ ດສະພືດໜ້ອຍລ ງແລ້ວ ແລະ ວ ດສະພືດທ ີ່ເປ ນສ ດຕູພືດທ ີ່
ບ ີ່ທ າລາຍຜ ນຜະລິດໂດຍກ ງເໝືອນກ ນກ ບພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້. ຢູູ່ໃນປະເທດໄທປະກ ດວ່າມ ການ
ນ າເຂ ົ້າສານເຄມ ສ ງເຄາະສ າຫຼ ບການຄວບຄຸມວ ດສະພືດຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການນ າເຂ ົ້າສານເຄມ ສ ງ
ເຄາະເພືີ່ອຄວບຄຸມສ ດຕູພືດທ ງໝ ດ ທ ົ້ງປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າ ແລະ ມ ແນວໂນ້ມສູງຂຶົ້ນໃນທຸກໆ ປ . 
ໝາຍຄວາມວ່າປະເທດໄທ ຕ້ອງເສຍເງ ນຕາເພືີ່ອການນ າເຂ ົ້າສານຄວບຄຸມວ ດສະພືດຫຼາຍກວ່າສານ
ຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສ ດຕະພືດລວມກ ບແລ້ວໃນແຕູ່ລະປ ໄທ ຕ້ອງສູນເສຍເງ ນຕາອອກສູູ່
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 10.000 ລ້ານບາດ. 
 ວ ດສະພືດຫຼາຍຊະນິດທ ີ່ເປ ນບ ນຫາຂອງແຕູ່ລະປະເທດ ມ ກເປ ນພືດທ ີ່ມ ຖິີ່ນກ າເນ ດໃນປະເທດ
ນ ົ້ນ ເນືີ່ອງຈາກພືົ້ນທ ີ່ກະສິກ າດ ີ່ງກ່າວເປ ນພືົ້ນທ ີ່ໆ ມະນຸດເຮ ດການຜະລ ດຕະຫຼອດເວລາ, ມ ການນ າ
ເອ າພືດຈາກແຫຼີ່ງຕ່າງໆເຂ ົ້າມາປູກທ ີ່ອາດມ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາກສ່ວນຂະຫຍາຍພ ນພືດອຶີ່ນຕິດມານ າ 
ແລະ ກາຍເປ ນວ ດສະພືດແພູ່ລະບາດອອກໄປ ແມູ່ນແຕູ່ພືດທ ີ່ນ າເຂ ົ້າມາກ ີ່ອາດກາຍເປ ນວ ດສະພືດໄດ້
ເຊ ີ່ນກ ນ. ດ ີ່ງນ ົ້ນວ ດສະພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ທ າ ການຜະລ ດຈຶີ່ງອາດມ ການປູ່ຽນແປງໄວ ແລະ ອາດມ ຂະນາດ
ທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນຫຼາຍເນືີ່ອງຈາກບາງບ່ອນໄດ້ຮ ບທາດອາຫານດ ຈາກການປະຕິບ ດຂອງຊາວກະສິກອນ 
ຊຶີ່ງພືດຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ກາຍເປ ນວ ດສະພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ທ າການຜະລ ດເຫຼ ີ່ານ ົ້ນອາດມ ການບ ນທຶກ/ມ ລາຍງານ
ການພ ບເຫ ນ ຫຼື ການລະບາດມາກ່ອນ ດ ີ່ງນ ົ້ນການສ າຫຼວດເກ ບຕ ວຢູ່າງພືດເຫຼ ີ່ານ ົ້ຈະເຮ ດໃຫ້ເຮ າຮູ້ຈ ກ
ວ່າປະຈຸບ ນສະຖານະການການລະບາດຂອງວ ດສະພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນໆ ພ້ອມດຽວກ ນນ ົ້ນຍ ງໄດ້ຂ ົ້ມູນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ ບວ ດສະພືດທ ີ່ຖືກຕ້ອງໃນທ້ອງຖ ີ່ນດ ີ່ງກ່າວແລະໃນປະຈຸບ ນອ ກດ້ວຍ, ນອກຈາກນ ົ້ຫາກມ 
ການໃຊ້ຂ ົ້ມູນທ ີ່ໄດ້ມາເພືີ່ອນ າມາວາງແຜນ ການຈ ດການວ ດສະພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ດ ີ່ງກ່າວໄດ້ດ້ວຍ ຂືົ້ນກ ບ
ຈຸດປະສ ງ ແລະ ວິທ ວາງແຜນໃນການສ າຫຼວດເກ ບຂ ົ້ມູນ. 
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 ການຄ້າຂາຍຜ ນຜະລ ດທາງດ້ານກະສິກ າລະຫວ່າງປະເທດໃນປະຈຸບ ນ, ປະເທດສະມາຊິກອ ງ 
ການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization, WTO) ສາມາດໃຊ້ຄວາມຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການ
ໃຊ້ຂ ົ້ບ ງຄ ບມາດຕະການສຸກຂະນະໄມພືດ (Agreement on the Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)ພາຍໄຕ້ຫຼ ກການສ າຄ ນທ ີ່ຈ າເປ ນໃນການ
ຄວບຄຸມການນ າເຂ ົ້າສ ນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ອາຫານເພືີ່ອປ້ອງກ ນຄວາມສ່ຽງຫຼື ອ ນຕະລາຍທ ີ່ຈະເກ ດຂືົ້ນ
ກ ບຄ ນ, ສ ດ ຫຼື ພດືໃນປະເທດຂອງຕ ນເອງ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດດ້ານພືດທ ີ່ມ ການ
ຕ ກລ ງກ ນ SPS ເພືີ່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອ ງ ຄືອະນຸສ ນຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກ ນພືດລະຫວ່າງປະ ເທດ 
(International Plant Protection Convention, IPPC) ທ ີ່ມ ຫຼ ກການສ າຄ ນຄື: ຄວາມ
ປະສານກ ມກຽວກ ນ, ຄວາມເທ ີ່າທຽມກ ນ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສໂດຍໃຫ້ແຕູ່ລະປະເທດຈ ດຕ ົ້ງອ ງກອນ 
ປ້ອງກ ນພືດແຫູ່ງຊາດ (National Plant Protection Organization, NPPO) ຂອງຕ ນເອງ
ເພືີ່ອສາມາດດ າເນ ນການຕາມຂ ົ້ກ ານ ດຂອງອະນຸສ ນຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກ ນພືດລະຫວ່າງປະເທດ. 
ປະຈຸບ ນເຕ ກໂນໂລຊ ການສືີ່ສານ ແລະ ການຄ ມມະນາ ຄ ມມ ຄວາມທ ນສະໄໝສະດວກສະບາຍຫຼາຍ
ຂືົ້ນ ລະບ ບການຄ້າ ແລະ ລະບ ບການຂ ນສ ີ່ງມ ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂືົ້ນ ເຮ ດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດ, ລະຫວ່າງພູມ ພາກມ ການຂະຫຍາຍໂຕຢູ່າງໄວ ມ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍສ ນຄ້າກະສິກ າ ມ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມ ປະລິມານຫຼາຍຂືົ້ນ ຊຶີ່ງອາດຈະແມູ່ນສ ນຄ້າກະສິກ າແບບເກ ີ່າຈາກແຫຼີ່ງເດ ມ ຫຼື 
ແຫຼີ່ງໃໝູ່ ຫຼື ສ ນຄ້າກະສິກ າອ ນໃໝູ່ ທ ີ່ຍ ງບ ີ່ເຄ ຍນ າເຂ ົ້າມາກ່ອນ ໃນແຕູ່ປະເທດຈຶີ່ງໃຊ້ມາດຕະການສຸກ
ຂະອານາໄມພືດເປ ນໂຕຄວບຄຸມການນ າເຂ ົ້າຫຼືເປ ນໂຕສະກ ດກ ົ້ນທາງການຄ້າກ ບສ ນຄ້າກະສິກ າໂດຍມ 
ຈຸດປະສ ງຫຼ ກຄື ການປ ກປ້ອງສ ນຄ້າກະສິ ກ າຂອງຕ ນ, ດ ີ່ງນ ົ້ນປະເທດຜູ້ນ າເຂ ົ້າສ ນຄ້າກະສິກ າແຕູ່ລະ
ປະເທດຈຶີ່ງມ ການວິໃຈຄວາມສ່ຽງຈາກສ ດຕູພືດ (Pest Risk Analysis) ເພືີ່ອຫາຊະນິດສ ດຕູພືດທ ີ່
ອາດຕິດໄປນ າສ ນຄ້າກະສິກ າ ພ້ອມທ ງຫາມາດຕະການເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນ ົ້ນໆ ຊຶີ່ງຜູ້ສ ີ່ງອອກ
ຈະຕ້ອງສ ີ່ງລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນແຫຼີ່ງພືດນ ົ້ນໆ ໃຫ້ແກູ່ປະເທດຜູ້ນ າເຂ ົ້າ, ນອກຈາກນ ົ້ການທ ີ່
ຈະສ ີ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການສ ີ່ງອອກສ ນຄ້າກະສິກ າຊະນິດໄໝູ່ຈະຕ້ອງມ ການຂ ເປ ດຕະຫຼາດຊຶີ່ງຈ າເປ ນຈະ
ຕ້ອງຕິດຂ ດລາຍການສ ດຕູພືດ ແລະ ລາຍຊືີ່ວ ດສະພືດໄປພ້ອມ. 

ດ ີ່ງນ ົ້ນ, ການສ າຫຼວດ ແລະ ການເກ ບຕ ວຢູ່າງພືດຈຶີ່ງມ ຈຸດປະສ ງຕ່າງໆ ທ ີ່ສາມາດນ າ ໄປໃຊ້ໃຫ້
ເປ ນປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢູ່າງເຊ ີ່ນ: 

 ເພືີ່ອປ ບປຸງຖານຂ ົ້ມູນວ ດສະພືດໃຫ້ມ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນປະຈຸບ ນ ແລະ ມ ຫຼ ກຖານຍ ົ້ງ
ຍືນ ຫຼື ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນພາຍຫຼ ງ 

 ເພືີ່ອເຮ ດບ ນຊ ລາຍຊືີ່ວ ດສະພືດທ ີ່ຢູູ່ໃນ ພືດທ ີ່ປູກຊະນິດຕ່າງໆ 

 ເພືີ່ອຮູ້ຈ ກສະຖານະພາບການຂະຫຍາຍ, ການລະບາດຂອງວ ດສະພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ຕ່າງໆ 

 ເພືີ່ອສາມາດກວດສອບ, ຕິດຕາມ ເຝ ົ້າລະວ ງການລະບາດຂອງວ ດສະພືດຊະນິດໃດ-ນຶີ່ງ 
ຫຼື ພືດຕ່າງຖິີ່ນທ ີ່ມ ແນວໂນມ້ຈະເປ ນວ ດສະພືດຮ້າຍແຮງ, 
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 ເພືີ່ອເປ ນຂ ົ້ມູນເບືົ້ອງຕ ົ້ນສ າຫຼ ບການວາງແຜນການຈ ດການວ ດສະພືດຊະນິດຕ່າງໆ ທ ີ່ເຝ ົ້າ
ລະວ ງ ຫຼືການຈ ດການພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນໆ, 

 ເພືີ່ອຍືນຍ ນສະຖານະພາບທ ີ່ເກ ດຂືົ້ນ/ບ ີ່ມ ວ ດສະພືດບາງຊະນິດໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດ, 
 ເພືີ່ອສາມາດກວດສອບການຮຸກຮານຂອງສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນ ຫຼື ສ ດຕູພືດທ ີ່ນ າເຂ ົ້າມາຈາກ
ແຫຼີ່ງອືີ່ນ. 

ການທ ີ່ຮູ້ຈ ກຈຸດປະສ ງຂອງການສ າຫຼວດຈະເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມສາມາດເລືອກວິທ ການສ າຫຼວດ 
ແລະ ການເກ ບກ າຕ ວຢູ່າງສ ດຕູພືດໄດ້ ແລະ ສາມາດເຮ ດໃຫ້ໄດ້ຂ ົ້ມູນທ ີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຈຸດປະສ ງຂອງການສ າຫຼວດ. 
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ບົດທີ 2 

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາຕົວຢູ່າງວັດສະພດື 

 

 ໂດຍທ ີ່ວໄປການສ າຫຼວດສ ດຕູພືດສວນຫຼາຍເປ ນການສ າຫຼວດເພືີ່ອຮູ້ສະພາບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກ ບສ ດຕູພືດ ແລະ ນ າມາວາງແຜນການຈ ດການ. ປະຈຸບ ນເຕ ກໂນໂລຊ ການສືີ່ສານ, ຄ ມມະນາຄ ມມ 
ຄວາມຈະເລ ນກ້າວໜ້າ ມະນຸດສາມາດເດ ນທາງຂ້າມສ ີ່ງທ ີ່ກ ດຂວາງທາງດ້ານພູມສາດໄດ້ໃນເວລາອ ນ
ສ ົ້ນ ເຮ ດໃຫ້ການເດ ນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເພ  ີ່ມຂືົ້ນຢູ່າງໄວ ໂດຍສະເພາະຜະ
ລ ດຕະພ ນດ້ານກະສິກ າ ຖ້າຫາກມ ສ ດຕູພືດຕິດມານ າ ສ ົ້ນຄ້າເຫຼ ີ່ານ ົ້ ເມືີ່ອຮອດບ່ອນໃໝູ່ສ ດຕູພືດ
ເຫຼ ີ່ານ ົ້ນອາດຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍພ ນເພ ີ່ມຂືົ້ນ ແລະ ກາຍເປ ນສ ດຕູພືດທ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມ
ເສຍຫາຍໃນແຫຼີ່ງໃໝູ່ໄດ້. ດ ີ່ງນ ົ້ນຈຶີ່ງມ ການໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສ ດຕູ
ພືດ, ການປ້ອງກ ນບ ີ່ໃຫ້ມ ສ ດຕູພືດຕິດໄປນ າ, ການຈ ດການສ ດຕູພືດໃນທາງກະເສດຕະກ າທ ີ່ມ ຄວາມ
ສ າຄ ນຕ ີ່ປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜ ນຜະລ ດເທ ີ່ານ ົ້ນ ແຕູ່ຍ ງມ ຄວາມສ າຄ ນທາງດ້ານການຄ້າ
ຜ ນຜະລ ດກະສິກ າລະຫວ່າງປະເທດອ ກດ້ວຍ. ໃນໄລຍະທ າອ ດຂອງການໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸກຂະ
ອານາໄມພືດມາໃຊ້ແທນການກ ນສ ົ້ນຄ້າດ້ວຍກ າແພງພາສ  ການຈ ດການສ ດຕູພືດທ ີ່ຕິດໄປນ າສ ນຄ້າ
ກະສິກ າໄດ້ມ ການກ າຈ ດສ ດຕູພືດຢູູ່ຈຸດຫຼື ດ່ານພາສ ຂາເຂ ົ້າຂອງປະເທດປາຍທາງ ຫຼື ຫຼືລະຫວ່າງການ
ເດ ນທາງກ່ອນທ ີ່ຈະເຖ ງປາຍທາງ, ຕ ີ່ມາໄດ້ມ ການພ ດທະນາເພ ີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຂອງສ ດຕູພືດຢູູ່ໃນການຜະລ ດ ໂດຍມ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສ ດຕູພືດສ າ ຫຼ ບສ ນຄ້າກະ ສິ
ກ າເປ ນແຕູ່ລະຊະນິດພືດຂອງແຕູ່ລະປະເທດ ໂດຍກ່ອນທ ີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມ ການນ າເຂ ົ້າສ ົ້ນຄ້າໄປປ
ປະເທດດ ີ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງມ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສ ດຕູພືດ ແລະກ າ ນ ດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງເລ ີ່ມແຕູ່ຢູູ່ໃນການຜະລ ດເປ ນຕ ົ້ນໄປ ໂດຍປະເທດຜູ້ສ ີ່ງອອກ ຈະຕ້ອງສ ີ່ງລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດ
ປະກອບກ ບການຂ ເປ ດຕະຫຼາດ, ດ ີ່ງນ ົ້ນການສ າຫຼວດສ ດຕູພືດນອກຈາກເຮ ດໃຫ້ຮູ້ຈ ກຂ ົ້ມູນທ ີ່ມ ຢູູ່
ປະຈຸບ ນແລ້ວ ຍ ງມ ຄວາມສ າຄ ນຕ ີ່ການຄ້ລະຫວ່າງປະເທດອ ກດ້ວຍ.   

ການສ າຫຼວດສ ດຕູພືດແມູ່ນເພືີ່ອເປ ນຫຼ ກຖານທາງດ້ານການອ້າງອ ງຢູ່າງເປ ນທາງການ ມ ຄວາມຈ າ 
ເປ ນຕ້ອງມ ການວາງແຜນການບ ນທຶກ ແລະ ການປະຕິບ ດທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ຈຶີ່ງຕ້ອງສ້າງແບບຟອມຂອງການ
ສ າຫຼວດ ແລະ ວິທ ການເກ ບຕ ວຢູ່າງສ ດຕູພືດກ່ອນ. 
 

1. ການສໍາລວດວັດສະພືດມີວິທີການສໍາຫຼວດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂືົ້ນກ ບຈຸດປະສ ງຂອງ
ການສ າຫຼວດນ ົ້ນໆ. ການສ າຫຼວດວ ດສະພືດທ ີ່ຈະຕ້ອງມ ດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້: 
 
 ການເຝົົ້າລະວັງ (surveillance) ໝາຍເຖ ງຂະບວນການທ ີ່ຈະປະຕິບ ດຢູ່າງເປ ນທາງການ
ເພືີ່ອລວບລວມ ແລະ ບ ນທຶກຂ ົ້ມູນຂອງການແພູ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍ ຫຼື ບ ີ່ປະກ ດເຫ ນສ ດຕູພືດ ໂດຍການ
ສ າຫຼວດ ຊອກຫາ ແລະ ເຝ ົ້າລ າວ ງຢູ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຫຼື ວິທ ການອຶີ່ນໆ. 
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ການສໍາຫຼວດ (survey) ໝາຍເຖ ງ ຂະບວນການທ ີ່ມ ກິດຈະກ າການສ ງເກດຢູ່າງເປ ນທາງການ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ກ ານ ດ ເພືີ່ອຊອກຫາຄຸນຫຼ ກສະນະສະເພາະຂອງປະຊາກອນສ ດຕູພືດໃນພືົ້ນທ ີ່
ສ າຫຼວດ ຫຼື ເພືີ່ອຊອກຫາວ່າສ ດຕູພືດທ ີ່ປະກ ດໃຫ້ເຫ ນໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນເປ ນຊະນິດໃດ. 

1.1 ການສໍາຫຼວດສັດຕ ພືດແບບທົີ່ວໄປ (general surveillance)  ໝາຍເຖ ງ
ຂະບວນການສ າຫຼວດສ ດຕູພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ນຶີ່ງ ທ ີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບ ດໂດຍອ ງກອນປ້ອງກ ນພືດແຫູ່ງຊາດ 
(National Plant Protection Organization  = NPPO) ທ ີ່ໄດ້ລວບລວມເອ າຂ ົ້ມູນສ ດຕູພືດ
ຈາກຫຼາຍແຫຼີ່ງ. 
 

1.2 ການສໍາຫຼວດແບບສະເພາະເຈາະຈົງ (specific surveys)  ໝາຍເຖ ງຂະບວນ
ການຈ ດຕ ົ້ງປະຕິບ ດຂອງອ ງກອນປ້ອງກ ນພືດແຫູ່ງຊາດ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວກ ບສ ດຕູພືດໃນແຫຼີ່ງ
ສະເພາະເຈາະຈ ງຂອງພືົ້ນທ ີ່ໃດ-ນຶີ່ງ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ກ ານ ດຊຶີ່ງສາມາດແບູ່ງອອກເປ ນດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້:  

 

1) ການສໍາຫຼວດແບບຄົົ້ນຫາ (detection survey)  ໝາຍເຖ ງກິດຈະກ າການ
ສ າຫຼວດທ ີ່ມ ການ ຈ ດຕ ົ້ງປະຕິບ ດຢູູ່ໃນພືົ້ນທ ີ່ໄດ້ກ ານ ດວ່າມ ສ ດຕູພືດປະກ ດຢູູ່ຫຼື ບ ີ່. 

 

2) ການສໍາຫຼວດແບບຕິດຕາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ (monitoring survey) ໝາຍເຖ ງ
ກິດຈະກ າການສ າຫຼວດທ ີ່ມ ການຈ ດຕ ົ້ງປະຕິບ ດແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອການກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງປະຊາກອນສ ດຕູພືດນ ົ້ນໆ. 

 

3) ການສໍາຫຼວດແບບກໍານົດຂອບເຂດ (delimiting survey)  ໝາຍເຖ ງ
ກິດຈະກ າການສ າຫຼວດເພືີ່ອກ ານ ດຂອບເຂດພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດທ ີ່ໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາແລ້ວວ່າມ 
ການເຂ ົ້າທ າລາຍຂອງສ ດຕູພືດ ຫຼືປອດ ຈາກສ ດຕູພືດ.  

 

2. ການເລືອກແປງສ າຫຼວດ ເມືີ່ອກ ານ ດພືົ້ນທ ີ່ທ ີ່ຈະສ າຫຼວດແລ້ວ ເຊ ີ່ນ: ການສ າຫຼວດວ ດສະພືດ
ໃນພືົ້ນທ ີ່ປູກຊະນິດໃດກ ີ່ຕ້ອງສ າຫຼວດໃນພືົ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ພືດນ ົ້ນປູກ ຈຶີ່ງສາມາດໄດ້ຂ ົ້ມູນລະດ ບພາກ, ແຂວງ
, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຊິີ່ງຂ ົ້ມູນທ ີ່ໄດ້ມາ ແລ້ວແຕູ່ວ່າມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບແຫຼີ່ງປູກພືືດນ ົ້ນລະອຽດໃນ
ລະດ ບໃດ ຊຶີ່ງຈ າ ນວນພືົ້ນທ ີ່ອາດມ ຂະໜາດທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນ. ການສ າຫຼວດວ ດສະພືດເປ ນໄປບ ີ່ໄດ້ທ ີ່
ຈະຕ້ອງສ າຫຼວດໃຫ້ໄດ້ໝ ດທຸກຕ ົ້ນໃນທຸກພືົ້ນທ ີ່, ວິທ ການເລືອກຈຸດສ າຫຼວດເພືີ່ອເກ ບຕ ວຢູ່າງຈະເຮ ດ
ແນວໃດເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ົ້ມູນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຮ ບປະກ ນໄດ້, ມ ວິທ ການເລືອກຈຸດ ສ າຫຼວດທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນ 
ຂືົ້ນກ ບຄວາມຕ້ອງການຄວາມລະອຽດໃນລະດ ບໃດ ຫາກຕ້ອງການຄວາມລະອຽດຫຼາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 
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ແລະ ງົບປະມານຫຼາຍນອກຈາກນ ົ້ຍ ງຈະຕ້ອງຄ ານຶງເຖິງຂ ົ້ຈ າກ ດໃນການເດ ນທາງ ແລະ ສະພາບພືົ້ນທ ີ່
ຕ ວຈ ງຂອງແຫຼີ່ງປູກ, ດ ີ່ງນ ົ້ນຜູ້ເຮ ດການສ າຫຼວດຕ້ອງຕ ກລ ງກ ນກ່ອນວ່າຕ້ອງການຄວາມລະອຽດໃນ
ລະດ ບໃດກ່ອນ. 

 

ເມືີ່ອມ ຈ ານວນພືົ້ນທ ີ່ຫຼາຍ ການເລືອກພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດຫຼາຍອາດຈະກ ານ ດໄດ້ 2 ແບບ ລະອຽດມ 
ດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້: 

 

 2.1 ການສໍາຫຼວດທຸກພືົ້ນທີີ່ ການສ າຫຼວດແບບນ ົ້ເອ ົ້ນວ່າການເກ ບຕ ວຢູ່າງທ ີ່ສ ມບູນແບບ
ຂອງລະດ ບນ ົ້ນ ການສ າຫຼວດທຸກພືົ້ນທ ີ່, ການເກ ບຕ ວຢູ່າງແບບສ ມບູນ ສາມາດລວບລວມເອ າຂ ົ້ມູນ
ໄດ້ລະອຽດທ ີ່ສຸດ. 

 

2.2 ການສໍາຫຼວດບາງພືົ້ນທີີ່ ເມືີ່ອມ ພືົ້ນທ ີ່ຈ ານວນຫຼາຍ ແຕູ່ມ ຂ ົ້ຈ າກ ດເຊ ີ່ນ: ເວລາ, ກ າລ ງ
ຄ ນ ແລະ ງົບປະມານ ຊຶີ່ງບ ີ່ສາມາດສ າຫຼວດໄດ້ທຸກພືົ້ນທ ີ່ ຫຼື ທຸກແຫຼີ່ງ ຈະຕ້ອງເລືອກວ່າຈະໄປສ າ
ຫຼວດທ ີ່ໃດແດູ່.  

1)  ການເລືອກໂດຍແບບສຸູ່ມ ໂດຍກ ານ ດໝາຍເລກຫຼື ສ ນຍາລ ກຂອງແຫຼີ່ງ/ພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດ
ທຸກພືົ້ນທ ີ່ ເປ ນຕ ວເລກ ແລະ ໃຊ້ການຈ ບສະຫຼາກ ຫຼື ໃຊ້ ຕາຕະລາງສຸູ່ມ ເພືີ່ອເລືອກພືົ້ນທ ີ່ໆ ຈະສ າ
ຫຼວດ ເຊ ີ່ນ: ໃນແຫຼີ່ງທ ີ່ຈະສ າຫຼວດ ຕ ວຢູ່າງ: ໃນແຫຼີ່ງການຜະລ ດນຶີ່ງມ ຈ ານວນພືົ້ນທ ີ່ປູກສາລ ທ ງໝ ດ 
92 ແປງນ້ອຍ ຕ້ອງການສຸູ່ມເອ າພຽງ 20 ແປງ ສາ ມາດໃຊ້ຕາຕະລາງຕ ວເລກສຸູ່ມຢູູ່ທາງຫຼຸ່ມນ ົ້ ຊຶີ່ງເປ ນ
ສ່ວນນຶີ່ງຂອງຕາຕະລາງສຸູ່ມ ທ ີ່ມ ເລກຕ ົ້ງແຕູ່ 00001 – 99999. 
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ການໃຊ້ຕາຕະລາງໝາຍເລກສຸູ່ມນ ົ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທ ນທ  ຕາຕະລາງເລກສຸູ່ມລະຫວ່າງ 00001 
ແລະ 99,999 ຊດຸໂຕເລກ 5 ຫຼ ກ ສາມາດໃຊ້ໝາຍເລກ ໂດຍໃຊ້ໂຕເລກໃນແນວນອນ ຫຼື ແນວຕ ົ້ງ 
ຖ້າໃຊ້ຕາຕະລາງສຸູ່ມເພືີ່ອຊອກຫາຈ ານວນສະຖານທ ີ່ສູງສຸດ 92 ຈຶີ່ງມ ໂຕເລກ 2 ຫຼ ກເຮ າຄວນໃຊ້ໝາຍ
ເລກໃນຊຸດ 2 ຫຼ ກ ແລະ ຂ້າມເລກຫຼ ກດຽວ ແລະ ໝາຍເລກທ ີ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 92 
ຈ ານວນ 1-9 ຈະເລ ີ່ມຕ ົ້ນໂດຍເລກ 0 ເຊ ີ່ນ 01-09 ຍ ກຕ ວຢູ່າງ ແຖວທ າອ ດມ ຕ ວເລກດ ີ່ງນ ົ້ 56888 
17938 03701 19011 21795 81858 84375 52174 30547 01838 

ຕ ວເລກຂ້າງເທ ງນ ົ້ຄວນອ່ານວ່າ 56, 88 ແລະ ຂ້າມໝາຍເລກ 8 ຊຶີ່ງມ ຫຼ ກດຽວ ຕ ີ່ໄປຄືໝາຍ
ເລກ 17 ຂ້າມ 93 ເພາະສູງກວ່າ 92 ຂ້າມເລກ 8, 3, ເລກຕ ີ່ໄປຄື 70 ຂ້າມເລກ 1 ແລະ ຕ ີ່ໆ ໄປ 
ຈ ນຄ ບຈ ານວນ ຄ ົ້ງຕ ີ່ໄປຫາກຕ້ອງການໝາຍເລກສຸູ່ມ ອາດເລ ີ່ມທ ີ່ໝາຍເລກອຶີ່ນໃນຕາຕະລາງ ເລືອກ
ໄປຕາມແຖວຕ ົ້ງ ຫຼື ແຖວນອນ ຫຼື ອ່ານໝາຍເລກກ ບຄືນກ ີ່ໄດ້.  

ຖ້າເລືອກຈາກເລກ 3 ຫຼ ກ ເຊ ີ່ນມ ສະຖານທ ີ່ທ ງໝ ດ 480 ແຫູ່ງ ຄືໝາຍເລກທ ີ່ຕ້ອງສຸູ່ມຢູູ່ລະ 
ຫວ່າງ 001 ແລະ 480 ການສຸູ່ມຈຶີ່ງອ່ານຕ ວເລກ 3 ຫຼ ກທ າອ ດ ຫຼື ຈະອ່ານຕ ວເລກ ກາງ 3 ໂຕ ໂດຍ
ບ ີ່ສ ນໃຈໂຕເລກທ າອິດ ແລະ ສຸດທ້າຍ ແລ້ວແຕູ່ຜູ້ສຸູ່ມເປ ນຜູ້ກ ານ ດ ແຕູ່ຕ້ອງໃຊ້ແບບດຽວກ ນຕະຫຼອດ
ການສຸູ່ມ ຈາກຕາຕະລາງໝາຍເລກສຸູ່ມຂ້າງເທ ງ ໝາຍເລກຊຸດທ າອິດ 56888 17938 03701 
19011 21795 81858 84375 52174 30547 01838 ຫາກຕ້ອງການໃຊ້ຄ່າຈາກເລກ 3 ໂຕ
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ທາງກາງກ ີ່ຈະໄດ້ 688 793 370  901  179   185  437  217  054  183 ສວ່ນທ ີ່ເປ ນ
ຈ ານວນສູງກວ່າ 480 ກ ີ່ຕ ດອອກໄປ, ດ ີ່ງນ ົ້ນໝາຍເລກແປງທ ີ່ຈະສ າຫຼວດທ ີ່ໄດ້ຈາກການສຸູ່ມໃນແຖວ
ທ າອ ດຂອງຕາ ຕະລາງສຸູ່ມນ ົ້ນ ຄ ື370  179   185  437  217  054  183 ເຮ ດແບບນ ົ້ຕ ີ່ໄປ
ເລືົ້ອຍໆ ຈ ນໄດ້ຄ ບຕາມຈ ານວນທ ີ່ຕ້ອງການ.  

ອ ກວິທ  1 ຂອງການສ້າງຕາຕະລາງສຸູ່ມຄືການໃຊ້ໂປຣແກມ Microsoft Excel ຄ າສ ີ່ງ 
=RANDBETWEEN (ຄ່າຕ ີ່າສຸດ, ຄ່າສູງສຸດ) ຈະໄດ້ຄ່າອອກມາ 1 ຄ່າ copy ແລະ paste ຕ ີ່ໄປ
ເລືົ້ອຍໆ ຈ ນຄ ບຈ ານວນທ ີ່ຕ້ອງການເຊ ີ່ນ: ສຸູ່ມເລຶອກຈ ານວນ 20 ແປງ ຈາກຈ ານວນທ ງໝ ດ 92 ແປງ 
ຈະໄດ້ດ ີ່ງນ ົ້: 
 

ຈາກການສຸູ່ມ 
 ລຽງໃໝູ່ໃນ

ຄ ລ ົ້າ 
 ລຽງໃໝູ່ທ ງໝ 

ດ 

80 65  31 4  4 55 

92 41  40 16  16 61 

91 43  55 18  18 65 

66 27  61 25  25 66 

31 69  66 27  27 68 

55 25  68 34  31 69 

40 16  77 41  34 77 

77 34  80 43  40 80 

61 4  91 65  41 91 

68 18  92 69  43 92 

 ນອກຈາກນ ົ້ ຫາກມ ລະບ ບເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະໃຊ້ ໂປຮແກມສ າເລ ດຮູບທ ີ່ມ ໃນເວບໄຊ ຕ່າງໆ 
ໂດຍໃຊ້ຄ່າຫຼ ກຄ ົ້ນຫາເຊ ີ່ນ: random number ຫຼ ືrandom number generator ກ ີ່ຈະມ ເວບ
ໄຊຫຼາຍທ ີ່ສາມາດເຮ ດການສຸູ່ມໄດູ່ງ່າຍຂືົ້ນ.  
 

2) ການສຸູ່ມເປັບແບບລະບົບ ເປ ນການແບູ່ງແຫຼີ່ງສ າຫຼວດອອກເປ ນຊ່ວງຕ່າງໆ ຢູ່າງສະໝ ີ່າ
ສະເໝ  ແລະເລືອກ ຕາມກ ດເກ ນເຊ ີ່ນ: ລຽງຊືີ່ແຫຼີ່ງທ ີ່ຢູູ່ ທ ີ່ຈະໄປສ າຫຼວດລຽງໄປຕາມຕ ວອ ກສອນ 
ແລະ ສ າຫຼວດໃນທຸກໆ 2 ຊືີ່ທ ີ່ລຽງໄວ້ ຫຼື ເລືອກສ າຫຼວດທຸກແປງເວ ົ້ນ 3 ແປງ ຫຼື ທຸກແປງທ ີ່
ລ ງທ້າຍດ້ວບໝາຍເລກ 4 ເປ ນຕ ົ້ນ ຫຼື ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງເທ ີ່າໆ ກ ນ ໃນການເລືອກແປງເຊ ີ່ນ: ການສ າ
ຫຼວດທຸກໄລຍະ 5 ກ ໂລແມ ດເປ ນຕ ົ້ນ. 
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3) ການສຸູ່ມແບູ່ງອອກເປັນກຸູ່ມ ການເລຶອກແບບນ ົ້ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກ ບການເລຶອກແບບສຸູ່ມ 
ຫຼື ເລຶອກເປ ນລະບ ບ ວິທ ນ ົ້ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການແບູ່ງແຫຼີ່ງສ າຫຼວດອອກເປ ນກຸູ່ມໆ ແລ້ວເກ ບຕ ວຢູ່າງເປ ນ
ລະບ ບ ຫຼື ແບບສຸູ່ມໃນແຕູ່ລະກຸູ່ມທ ີ່ແບູ່ງໄວ້. 

 

4) ການເລືອກແຫຼີ່ງສໍາຫຼວດແບບມີເປົົ້າໝາຍ ເປ ນການເລືອກແຫຼີ່ງສ າຫຼວດໂດຍຄາດ
ວ່າເປ ນ ແຫຼີ່ງທ ີ່ຈະພ ບສ ດຕູພືດຫຼາຍກວ່າແຫຼີ່ງອືີ່ນ ການເລືອກພືົ້ນທ ີ່ ຫຼື ແປງສ າຫຼວດດ້ວຍວິທ ນ ົ້ເໝາະ
ສ າຫຼ ບການສ າຫຼວດເພືີ່ອຄ ົ້ນຫາສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນຊຶີ່ງອາດຕິດມານ າສ ນຄ້າໄດ້ໃນໄລຍະເລ ີ່ມຕ ົ້ນກ່ອນທ ີ່
ຈະເກ ດການລະບາດສ່ວນຫຼາຍຈຸດທ າອ ດແມູ່ນມາຈາກຈຸດຂາເຂ ົ້າທ ີ່ສ ດຕູພືດຂ້າມແດນເຂ ົ້າມາໃນ
ແຫຼີ່ງໃໝູ່ ສ ນຄ້າຂາເຂ ົ້າ ແລະ ຜູ້ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດອາດນ າ ພືດເຂ ົ້າປະເທດທ ີ່ຈຸດເຂດແດນ 
ເຊ ີ່ນ: ທ ີ່ທ່າ ເຮືອ ຫຼື ສະໜາມບ ນ ສ ດຕູພືດບາງຊະນິດສາມາດແພູ່ຂະຫຍາຍຕາມທ າ ມະຊາດໂດຍ
ອາດຖືກພ ດມາກ ບລ ມ ຫຼື ແມູ່ນ ົ້າ ແລະ ການແພູ່ຕາມທ າມະຊາດນ ົ້ອາດມ ຜ ນໃຫ້ສ ດຕູພືດມ ໂອກາດ
ຂ້າມຊາຍແດນລະ ຫວ່າງປະເທດຫຼືລະຫວ່າງດອນ ເສ ົ້ນທາງການແພູ່ຂະຫຍາຍຂອງສ ດຕູພືດເຫຼ ີ່ານ ົ້ຈຶີ່ງ
ເປ ນຈຸດເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ສ າຄ ນຂອງການສ າລວດໃນໄລຍະເລ ີ່ມຕ ົ້ນ ໃນແຫຼີ່ງທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງສູງເຫຼ ີ່ານ ົ້ຄວນມ 
ການສ າຫຼວດແບບລະອຽດ ແລະ ຄ່ອຍຫຼຸດຄວາມຖ ີ່ຂອງການເກ ບກ າຕ ວຢູ່າງໃນແຫຼີ່ງສ າຫຼວດທ ີ່ໄກ
ອອກຈາກເສ ົ້ນທາງເຂດສາຍແດນ, ເວ ົ້າໄດ້ວ່າການກ ານ ດ ຫຼື ເລຶອກພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດຕ້ອງອາໃສການ
ວິເຄາະຫາຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກ ບສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນດ ີ່ງກ່າວເຊ ີ່ນ: ເສ ົ້ນທາງການ ນ າເຂ ົ້າ ການແພູ່
ຂະຫຍາຍຂອງສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດນ ົ້ນ ແລະ ລະບ ບນິເວດທ ີ່ມ ກພ ບເຫ ນສ ດຕູພືດເປ ນຕ ົ້ນ.  

ຂ ົ້ດ ຂອງການເລືອກແຫຼີ່ງສ າຫຼວດແບບນ ົ້ ມ ປະໂຫຍດໃນການຄ ົ້ນຫາສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນໄດ້ໃນ
ໄລຍະທ າອ ດ ກ່ອນເກ ດການລະບາດແພູ່ອອກໄປຫຼາຍ ແຕູ່ ມ ຂ ົ້ເສຍຄື ຂ ົ້ມູນກ່ຽວກ ບຈ ານວນ ຫຼື ປະ 
ລິມານຂອງສ ດຕະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນແຫຼີ່ງນ ົ້ນ ອາດບ ີ່ສາມາດໃຊ້ເປ ນຕ ວແທນໃນແຫຼີ່ງສ າຫຼວດອຶີ່ນໆໄດ້.  

 

3. ການສຸູ່ມເພືີ່ອເກັບຕົວຢູ່າງ ຫຼື ການເລືອກຈຸດສໍາຫຼວດ (point survey) ການ
ສ າຫຼວດສ ດຕູພືດຕ້ອງມ ການຈ ດບ ນທຶກຊະນິດສ ດຕູພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນ ແລະ ຕ້ອງເກ ບຕ ວຢູ່າງເພືີ່ອໃຊ້ໃນ
ການຈ າແນກ ແລະ ເປ ນຫຼ ກຖານຕ ີ່ໄປ ຊຶີ່ງ ການເລືອກຈຸດສ າຫຼວດເພືີ່ອການເກ ບຕ ວຢູ່າງມ ຫຼາຍແບບ
ລະອຽດມ ດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້:  

 
3.1 ການເກັບຕົວຢູ່າງສົມບ ນແບບ (Full sampling) ເປ ນການເກ ບຕ ງຢູ່າງທຸກບ່ອນ

ແບບຄ ບຖ້ວນ ແລະ ສ ມບູນ ສາມາດລວບລວມຂ ົ້ມູນໄດ້ລະອຽດທ ີ່ສຸດ ເຊ ີ່ນ: ການສ າຫຼວດທຸກແຫຼີ່ງ
ໃນແຕູ່ລະສະຖານທ ີ່ ຫຼື ເກ ບຕ ວຢູ່າງທຸກແປງໃນແຕູ່ລະແຫຼີ່ງສ າຫຼວດ. ການສ າຫຼວດແບບຫຼ ກສະນະນ ົ້
ມ ຂ ົ້ດ  ຄືການສຸູ່ມໄດ້ທກຸບ່ອນສາມາດຫຼິກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກ ແລະການໃຫ້ຂ ົ້ມູນໄດ້
ຫຼາຍກວ່າ. ຂ ົ້ມູນທ ີ່ໄດ້ມາສາມາດປະເມ ນການແພູ່ຂະຫຍາຍຂອງສ ດຕູພືດ ຫຼື ໃຊ້ໃນການສ າຫຼວດເພືີ່ອ
ເຕືອນ ຫຼືບອກເຫດ ຊຶີ່ງການສ າຫຼວດຫຼ ກສະນະນ ົ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ ນດ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຈ ານວນສ ດຕູພືດຢູູ່
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ໃນລະ ດ ບຕ ີ່າ ແຕູ່ຈຸດອ່ອນຄື: ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃຊ້ເວລາດ ນໃນແຕູ່ລະແຫຼີ່ງ ແລະ ຈະໄດ້ຕ ວຢູ່າງທ ີ່ຊ ົ້າ
ກ ນເປ ນຈ ານວນຫຼາຍ.  

 

3.2 ການເກັບຕົວຢູ່າງແບບສຸູ່ມ ການສ າຫຼວດສ ດຕຸພືດ-ວ ດສະພືດໃນພາກສະໜາມແຕູ່
ລະແປງສ າ ຫຼວດຈະມ ພືົ້ນທ ີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຖ້າເຮ າຢາກສ າຫຼວດທຸກຕາແມ ດຈະເຮ ດໄດ້ຍາກ ແລະ ຕ້ອງ
ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ດ ີ່ງນ ົ້ນໄດ້ແບູ່ງວິທ ການສຸູ່ມດ ີ່ງກ່າວໃນການກ ານ ດ ແລະ ວິທ ການສ າຫຼວດ, ການບ ນທຶກ 
ແລະ ການເກ ບຕ ວຢູ່າງລະອຽດດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້:  

1) ການສຸູ່ມຕົວຢູ່າງແບບຊີກແຊກ ‘W’ ແລະ ແບບແຍກມຸມ ການຢູ່າງເພືີ່ອການສ າ
ຫຼວດຊະນິດວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບໃນແປງ ຢູ່າງເປ ນເສ ົ້ນຕ ງ ແລະ ຊ ກແຊກເປ ນຮູບໂຕ W ແລະ ອາດຈະ
ເພ ີ່ມການຢູ່າງເປ ນທາງແຍກມຸມ ການບ ນທຶກຊະນິດວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນທຸກຊະນິດ, ວິທ ນ ົ້ສາມາດໃຊ້
ໃນແປງພືດຫຼືໃນປູ່າ ແຕູ່ການສ າຫຼວດຕ້ອງຫຼາຍຄ ົ້ງ ໃນພືົ້ນທ ີ່ເດ ມເຊ ີ່ນ: ການສ າຫຼວດແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ 
ເພືີ່ອເຝາລະວ ງ, ຕິດຕາມສ ດຕູບາງຊະນິດອາດຊ ົ້າຮອຍເກ ີ່າ ເຮ ດໃຫ້ພືົ້ນທ ີ່ຕ່າງໆ ໃນແປງໄດ້ຮ ບໂອກາດ
ບ ີ່ເທ ີ່າທຽມກ ນໃນການເລຶອກ ຈຶີ່ງຄວນມ ການມູນວຽນ ຫຼື ປູ່ຽນຈຸດເລ ີ່ມຕ ົ້ນ ຫຼື ທິດທາງໃນການສ າ
ຫຼວດໃນແປງເພືີ່ອເພ ີ່ມໂອກາດໃຫ້ໄດ້ທຸກຈຸດໃນການເລືອກ. 

2) ການສຸູ່ມໂດຍການໃຊ້ຕາຕະລາງສຸູ່ມ ເຊ ີ່ນດຽວກ ບການສຸູ່ມເພືີ່ອເລືອກແປງພືດ
ທ ີ່ຈະສ າຫຼວດ ແຕູ່ການເລືອກຈຸດສ າຫຼວດໃນແປງນ ົ້ນ ໂດຍການແບູ່ງພືົ້ນທ ີ່ແປງອອກເປ ນຕາຕະລາງ 
ແລະ ກ ານ ດຫຼາຍເລກປະຈ າຕາຕະ ລາງ ແລະ ກ ານ ດໝາຍເລກປະຈ າຕາຕະລາງ ແລ້ວນ າມາສຸູ່ມ ແບບ
ດຽວກ ນກ ບການສຸູ່ມເລືອກພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດ.  

3) ການສຸູ່ມເປັນລະບົບ ສາມາດເຮ ດໄດ້ຫຼາຍແບບ ຄື:  
- ການແບູ່ງພືົ້ນທ ີ່ແປງອອກເປ ນແນວໆ ຕ ົ້ງສາກກ ບດ້ານຍາວຂອງແປງ ຢູ່າງໜ້ອຍ 3 

ແນວ ຫ່າງເປ ນໄລຍະເທ ີ່າກ ນ ຍ່າງສ າຫຼວດຕາມແນວເສ ົ້ນຕ ງ. 
- ໃນແປງທ ີ່ມ ການປູກພືດ ແບບເປ ນແຖວ ແລະ ເປ ນແນວ ກ ານ ດຈ ານວນແຖວທ ີ່ຈະສ າ

ຫຼວດ ເລືອກແຖວທ ີ່ຈະສ າຫຼວດ ແຖວທ າອິດ ແລະ ເວ ົ້ນອອກໄປ ເປ ນ X ແຖວ ແລ້ວຈະສ າຫຼວດຕ ີ່ 
ແລະ ເວ ົ້ນອ ກ X ແຖວ ເຊ ີ່ນ ການສ າຫຼວດທຸກໆ 5 ແຖວຂອງພືດປູກເປ ນຕ ົ້ນ.  

 

4. ການບັນທືກຂໍົ້ມ ນ ການບ ນຂ ົ້ມູນຂອງການສ າຫຼວດວ ດສະພືດເຊ ີ່ນດຽວກ ນ, ການສ າ
ຫຼວດສ ດຕູພືດອຶີ່ນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງບ ນທຶກມ ຄື:   
 4.1 ກ່ຽວກັບແປງສໍາຫຼວດ 

1) ພຶດຕ ົ້ນຕ /ພືດທ ີ່ປູກ ເພືີ່ອລະບຸວ່າແປງພືດຫຍ ງ ອາຍຸ/ໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ໄລຍະໃດ ມ ການປູກແບບໃດ ເຊ ີ່ນ: ປູກເປ ນແຖວ ໃນໃມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດມ ການປູກເປ ນແບບ
ຮ່ອງສວນ ບາງຊະນິດປູກເປ ນແຖວເປ ນແນວຕ ີ່ເນືີ່ອງໄປ ເໝືອນກ ບພືດໄຮູ່ ບ ີ່ມ ຮ່ອງນ ົ້າ ພືດໄຮູ່ບາງ
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ຊະນິດມ ການປູກເປ ນແຖວເຖ ງຄູນ້ອຍ ທ ີ່ຍ ກຄູຂືົ້ນ ມ ການໃຫ້ນ ົ້າໄລູ່ຜ່ານຮ່ອງນ ົ້າລະຫວ່າງຄ ນຄູ.ໃນນາ
ເຂ ົ້າ ມ ການປູກທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນໄດ້ແກູ່: ນາດ າ, ນາຫວ່ານຕ ມ, ນາ ຫວ່ານແຫ້ງ, ນາຫວ່ານເຂ ົ້າງອກ, ນາ
ໂຍນກ້າ ເປ ນຕ ົ້ນ ຊຶີ່ງວິທ ການປູກຕ່າງໆ ນ ົ້ ມ ຜ ນຕ ີ່ຊະນິດວ ດສະພືດດ້ວຍ.  

2) ທີີ່ຕັົ້ງ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທ ີ່ຕ ົ້ງຂອງແປງໄປສ າຫຼວດຄວນລະບຸຢູ່າງຈະແຈ້ງ: 
ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ພິກ ດທາງດ້ານພູມສາດທ ີ່ໄດ້ຈາກ GPS ແລະ ຄວນອະທິບາຍສະພາບຂອງ
ລະບ ບນິເວດໃນພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດດ ີ່ງ ກ່າວ ແລະ ຫາກຮູ້ຈ ກປະຫວ ດຂອງການນ າໃຊ້ດ ນພ້ອມ ຈະເປ ນ
ປະ ໂຫຍດໃນການວິເຄາະ ຫຼື ສາມາດອະທິບາຍພາຍ ຫຼ ງໄດ້ ເນືີ່ອງຈາກປະຫວ ດຂອງການນ າໃຊ້ດ ນ
ເປ ນອ ກປ ດໃຈນຶີ່ງທ ີ່ມ ຜ ນຕ ີ່ຊະນິດຂອງວ ດສະພືດ ເພາະວ່າວ ດສະພືດບ ີ່ໄດ້ມ ຄວາມຈ າເພາະເຈາະຈ ງ
ກ ບຊະນິດພືດຂອງພືດທ ີ່ປູກ ແຕູ່ ຈະເຈາະຈ ງກ ບສະພາບລະບ ບນິເວດຫຼາຍກວ່າ ເຊ ີ່ນ: ວ ດສະພືດໃນ
ນາເຂ ົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປ ນວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນພືົ້ນທ ີ່ປຽກຊຸູ່ມ ຫຼື ນ ົ້າຂ ງເທ ີ່ານ ົ້ນເຊ ີ່ນ: ຜ ກປອດນາ 
(Sphenoclea zeylanica Gaertner.) ຕານປ ດລືສ  (Limnocharis flava (L.) Buchenau.) 

ແຕູ່ປະກ ດວ່າມ ລາຍງານພ ບເຫ ນວ ດສະພືດທ ງສອງຊະນິດນ ົ້ໃນແປງຖ ີ່ວເຫຼືອງ, ຜ ກ ແລະ ກ້ວຍ ເມືີ່ອ
ກວດສອບຂ ົ້ມູນ ເຫ ນວ່າພືດເຫຼ ານ ົ້ປູກໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ປ ບມາຈາກນາປູກເຂ ົ້າມາກ່ອນ ເມ ດວ ດສະພືດເຫຼ ີ່ານ ົ້
ຕ ກຄ້າງຢູູ່ໃນດ ນ ເມືີ່ອໄດ້ຮ ບຄວາມຊຸູ່ມຊືີ່ນກ ີ່ສາມາດງອກຂືົ້ນມາໄດ້, ດ ີ່ງນ ົ້ນການຮູ້ຈ ກປະຫວ ດຂອງ
ການນ າໃຊ້ດ ນຜ່ານມາ ຈະຊ່ວຍອະທິບາຍ ຫຼື ສາມາດຊອກຫາສາຍເຫດຂອງການພ ບເຫ ນວ ດສະພືດ
ຊະນິດທ ີ່ຜິດປ ກກະຕິນ ົ້ໄດ້. 

3) ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທ ີ່ເຮ ດການສ າຫຼວດງາຍຊືີ່ຜູ້ເຮ ດການສ າຫຼວດເພືີ່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເປ ນ
ການສ າຫຼວດໃນລະດູການໃດ ແລະເປ ນໄລຍະເວລາດ ນເທ ີ່າໃດ ແລະຍ ງເຮ ດໃຫ້ຮູ້ວ່າວ ດສະພືດ
ດ ີ່ງກ່າວພ ບເຫ ນໃນລະດູໃດຕືີ່ມອ ກ. 

 

 4.2 ຊະນິດວັດສະພືດ 

1) ຊະນິດທີີ່ພົບ ຫາກສາມາດລະບຸຊືີ່ວິທະຍາສາດໄດ້ ຄວນລະບຊຸະນິດ ແຕູ່ຫາກບ ີ່ສາ 
ມາດກ ີ່ໃຫ້ລະບຸຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ, ລະບຸ ບ ີ່ຮູ້ຊະນິດ unknown ຫາກເປ ນຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ລະບຸເປ ນ 
unknown 1 unknown 2 ຕາມຈ ານວນຊະນິດທ ີ່ເພ ີ່ມຂືົ້ນ ແລະ ຄວນເກ ບຕ ວຢູ່າງເປ ນຈ ານວນ
ຫຼາຍຂືົ້ນ ເພືີ່ອສ ີ່ງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຈ າແນກພືດ ຈ າແນກໃຫ້ ແລະ ເກ ບໄວ້ເປ ນຫຼ ກຖານ. 

2) ຄວາມໜ້າແໜ້ນ ຫຼື ພືົ້ນທີີ່ການປົກຄຸມ ໃນການສ າຫຼວດທ ີ່ຕ້ອງການຮູ້ວ່າ
ລະດ ບ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະບາດ ຫຼື ໃຊ້ເປ ນຂ ົ້ມູນພືົ້ນຖານເພືີ່ອທ ານາຍການລະບາດຕ ີ່ໄປ, 
ນອກຈາກນ ົ້ຍ ງເຮ ດໃຫ້ຮູ້ວ່າແນວໂນ້ມສະຖານະການການລະບາດໃນແຫຼີ່ງຜະລ ດພືດນ ົ້ນໆ ດ້ວຍ ຊຶີ່ງ
ຄວາມໜ້າ    ແໜ້ນ/ພືົ້ນທ ີ່ປ ກຄຸມສາມາດໄດ້ຈາກການນ ບວ ດສະພືດໃນກອບ ສ ີ່ຫຼີ່ຽມ (ກອບສຸູ່ມ) 
ຂະໜາດ 1x1 ຕາຕະລາງແມ ດ ຫຼື 0.5x0.5 ຕາຕະລາງແມ ດ ການຈ ດບ ນທຶກແຕູ່ລະຊະນິດ ແລະ 
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ຈ ານວນຂອງວ ດສະພືດທ ງໝ ດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນກອບສຸູ່ມ ແລະ ນ າ ໄປຄິດໄລູ່ຫາຄ່າສະເລ ີ່ຽຂອງແຕູ່ລະ
ແປງ.  

ສ່ວນການຫາຄ່າພືົ້ນທ ີ່ການປ ກຄຸມ ຕ້ອງເຮ ດການສຸູ່ມວິທ ດຽວກ ນ ແຕູ່ ໃຊ້ການປະເມ ນ
ພືົ້ນທ ີ່ປ ກຄຸມຂອງວ ດສະພືດຂອງແຕູ່ລະຊະນິດໃນກອບສຸູ່ມ ແທນການນ ບ ຊຶີ່ງສາມາດລະບຸເປ ນເປ  
ເຊ ນໃນການປ ກຄຸມ ຫຼື ໃຫ້ເປ ນຄະແນນ ໃນລະດ ບທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນ ຂືົ້ນຢູູ່ກ ບຄະນະຜູ້ເຮ ດການສ າ
ຫຼວດຈະກ ານ ດ ເຊ ີ່ນ: ອາດແບູ່ງລະດ ບຂອງການປ ກຄຸມອອກເປ ນ 7 ລະດ ບດ ີ່ງນ ົ້:  

ລະດ ບການປ ກຄຸມ % ການປ ກຄຸມ 
5 75-100 

4 50-75 

3 25-50 

2 5-25 

1 1-5 

ຕ ີ່າ <1 

ໜ້ອຍຫຼາຍ <<1 

 

3)  ຂໍົ້ມ ນອ ີ່ນໆ ເຊ ີ່ນ: ໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງວ ດສະພືດ ເປ ນແຕູ່ລະໄລຍະ
ເຊ ີ່ນ: ໄລຍະຕ ົ້ນອ່ອນ,  ຫຼື ຕ ົ້ນແກູ່ ຫຼື ຊ່ວງອອກດອກ ສະພາບຄວາມສ ມບູນຂອງວ ດສະພດື ຫຼື ມ 
ຮ່ອງຮອຍການຖືກ ທ າລາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຈ ນຮອດຂ ົ້ສ ງເກດຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ເຮ ດການສ າ
ຫຼວດວ່າຄວນບ ນທຶກໄວ້ ເພືີ່ອປະກອບເຂ ົ້າໃນການວິເຄາະຜ ນໃນພາຍຫຼ ງ.  

5. ການເກັບຕົວຢູ່າງ ເນຶີ່ອງຈາກຕ ວຢູ່າງແຫ້ງສາມາດໃຊ້ເປ ນຫຼ ກຖານມ /ບ ີ່ມ  ຂອງວ ດສະພືດ
ແລະສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການລະບຸຊືີ່ຂອງວ ດສະພືດໄດ້ດ້ວຍ, ຈຶີ່ງ ຈ າເປ ນຕ້ອງມ ການ
ເກ ບຕ ວຢູ່າງວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໂດຍສະເພາະໂຕທ ີ່ບ ີ່ສາມາດລະບຸຊືີ່ໄດ້ແລະຫາກວ ດສະພືດນ ົ້ນຢູູ່ໃນ
ໄລຍະທ ີ່ມ ດອກຫຼຫືຼ ກສະນະທ ີ່ຈະໃຊ້ໃນການກວດສອບຊືີ່ໄດ້ເຊ ີ່ນ: ຢູູ່ໃນໄລຍະຕ ົ້ນອ່ອນເປ ນພືດທ ີ່ບ ີ່
ເຄ ຍເຫ ນມາກ່ອນຄວນເກ ບພືດນ ົ້ນມາປູກເພືີ່ອສຶກສາຫາຫຼ ກ ສະນະຕ່າງໆ ທ ີ່ຈະມານ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການ
ກວດສອບຊະນິດຕ ີ່ໄປໂດຍຕ້ອງປະຕິບ ດຕາມຄູູ່ມືການເກ ບຕ ວຢູ່າງວ ດສະພືດ.  

 

6. ຂໍົ້ຄວນລະວັງອືີ່ນໆ ໃນການລ ງ ສ າຫຼວດ ການວາງແຜນການສ າຫຼວດຄວນຄ ານງຶ
ເຖ ງສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ຈະຕ ດສ ນໃຈລ ງສ າຫຼວດລະອຽດມ ດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້:   

- ຊ່ວງໄລຍະເວລາການລ ງສ າຫຼວດ ຄວນເປ ນຊ່ວງກ່ອນທ ີ່ຊາວກະສິກອນຈະ ກ າຈ ດວ ດສະພືດ
ໃນແປງທ ີ່ປູກນ ົ້ນ ແລະ ຫາກສາມາດສ າຫຼວດໃນຊ່ວງວ ດສະພືດອອກດອກແລ້ວ ຈະເຮ ດໃຫ້ການ
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ລະບຸຊືີ່ໄດ້ໄວຂືົ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶືົ້ນອ ກ ແລະ ຈະສາມາດເກ ບຕ ວຢູ່າງເພືີ່ອນ າມາເຮ ດຕ ວຢູ່າງວ ດສະພືດ
ແຫ້ງໄດ້ງ່າຍຂືົ້ນ. 

- ການເຂ ົ້າເຖ ງແປງສ າຫຼວດການສ າຫຼວດໃນລະດູຝ ນອາດເດ ນທາງເຂ ົ້າໃນແປງສ າຫຼວດໄດ້ຍາກ
ກວ່າລະດູອຶີ່ນ. 

- ການເຂ ົ້າ ສ າຫຼວດ ເປ ນທ ີ່ເຮ ດໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ ີ່ຜ ນຜະລິດ ຫຼື ບ ີ່ ເຊ ີ່ນ: ການຢູ່າງ ສ າ
ຫຼວດ ຫຼື ການເກ ບຕ ວຢູ່າງວ ດສະພືດໃນນາເຂ ົ້າ ໃນຊ່ວງທ ີ່ເຂ ົ້າອອກດອກ ຄວນຫຼ ກລ້ຽງການທ ີ່ເຮ ດ
ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ ີ່ພືດທ ີ່ປູກຂອງຊາວກະສິກອນ. 
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ບົດທີ 3 

ການສໍາຫຼວດສດັຕ ພືດແບບທົີ່ວໄປ(General surveillance) 

 

 ຂະບວນການສ າຫຼວດສ ດຕູພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ນຶີ່ງໆ ທ ີ່ໄດ້ລວບລວມສ ດຕູພືດຈາກຫຼາຍແຫຼີ່ງເປ ນການ
ລວບລວມເອ າຂ ົ້ມູນສ ດຕູພືດຈາກເອກະສານ ຫຼື ໃນບ ດລາຍງານຕ່າງໆ ລວມໄປເຖ ງບຸກຄ ນທ ີ່ມ ຂ ົ້ມູນ
ຂອງສ ດຕູພືດເຊ ີ່ນ: ບ ດລາຍງານຕ່າງໆ ທ ີ່ໜ່ວຍງານອຶີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເກ ບກ າ ແລະ ຈ ດພ ມ ລວມ
ທ ງໃນຖານຂ ົ້ມູນຕ່າງໆ ທ ີ່ສາມາດເຂ ົ້າເຖ ງໂດຍຜ່ານລະບ ບເຄືອຂ່າຍ ແຕູ່ຄວນເປ ນເວ ບໄຊຂອງໜ່ວຍ
ງານທ ີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້.  
 ຕົວຢູ່າງເວບໄຊທີີ່ສາມາດຊອກຫາຂໍົ້ມ ນໄດ້ຄື: 

Germplasm Resources Information Network (GRIN) At: www.ars-

grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl ເປ ນເວບໄຊທ ີ່ໃຫ້ຂ ົ້ມູນກ່ຽວກ ບການຈ າແນກພືດທ ີ່
ສາມາດຊອກຫາໄດ້ທ ງລະບ ບນາມ ສະກຸນ, ຊະນິດ ແລະ ຊືີ່ສາມ ນ ເຖ ງວ່າໃນປະຈຸບ ນວິທ ການຄ ົ້ນຫາ
ຂ ົ້ມູນອາດຈະບ ີ່ທ ນສ ມບູນ ແຕູ່ຄວນເກ ບຂ ົ້ມູນໄວ້ກ່ອນ ເພາະຍ ງມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກວ້າງຂວາງຫຼາຍ. 

Global Invasive Species Programme (GISP) At: www.gisp.org ເປ ນຖານ
ຂ ົ້ມູນທ ີ່ສ້າງຮ່ວມກ ບອານຸສ ນຍາຄວາມຫລາກຫຼາຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພ ນພືດ, ເປ ນຖານຂ ົ້ມູນທ ີ່ລວມ
ເອ າສ ດຕູພືດທ ີ່ຮຸກຮານ ແລະ ສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງໄປຍ ງເວບໄຊ ຕ່າງໆ ເຊ ີ່ນ: 
ເວບໄຊ CBD (<www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/alien) ຊຶີ່ງມ ຂ ົ້ມູນກ່ຽວ
ກ ບກ ລະນ ສຶກສາຂອງການລະບາດສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນ ລວມທ ງຜ ນກະທ ບຕ ີ່ພືດກະສິກ າດ້ວຍ. ແຕູ່ເນືີ່ອງ
ຈາກບ ນຫາດ້ານງົບປະມານເຮ ດໃຫ້ເວບໄຊນ ົ້ ບ ີ່ມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ເປ ນປະຈຸບ ນ ແຕູ່ຍ ງຄ ງມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວກ ບ
ຊະນິດພືດຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ຮຸກຮານຂອງໂລກ 100 ຊະນິດ ຊຶີ່ງສາມາດເຂ ົ້າເຖ ງໄດ້ທ ີ່ 
http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php ຢູ່າງໃດກ ີ່ຕາມຫາກມ ຄວາມສ ນໃຈກ່ຽວ
ກ ບສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວ ດທ ີ່ຮຸກຮານສາມາດເຂ ົ້າໄປເບ ີ່ງທ ີ່ Invasive Alien Species Indicator ທ ີ່ 
http://academic.sun.ac.za/cib/iasi/index.asp ສາມາດລ ງທະບຽນເຂ ົ້າໄປເບ ີ່ງຂ ົ້ມູນໂດຍບ ີ່
ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 

Hawaiian Ecosystems At Risk (HEAR) At: www.hear.org ເປ ນຖານຂ ົ້ມູນ
ກ່ຽວກ ບການຈ ດການສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ເຂ ົ້າມາໃນ ຮາວາຍ ແລະ ປາຊ ຟ ກ. ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງໄປຫາ
ຂ ົ້ມູນຂອງວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນນາໆ ປະເທດທ ີ່ເວບໄຊ <www.hear.org//gcw > ທ ີ່ໃຫ້ຂ ົ້ມູນ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກ ບວ ດສະພືດເຊ ີ່ນ: ຊືີ່ຂອງວ ດສະພືດ, ສະຖານະພາບ, ແຫຼີ່ງກ າເນ ດ, ຫຼ ກສະນະຄວາມ
ທ ນທານຕ ີ່ສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ບ ີ່ເໝາະສ ມຕ່າງໆ ຂອງວ ດສະພືດ ນອກຈາກນ ົ້ໃນ HEAR ເວບໄຊນ ົ້
ຍ ງເຊືີ່ອມຕ ີ່ກ ບບ ດລາຍງານຂອງສ ດຕູພືດຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ຮຸກຮານໃນປາຊ ຟ ກ (Invasive species in 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl
http://www.gisp.org/
http://www.hear.org/
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the Pacific) ທ ີ່ຜະລ ດຂືົ້ນໂດຍ South Pacific Regional Environment Programme 

(SPREP) ໃນບ ດລາຍງານນ ົ້ມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບສ ດຕູພືດທ ີ່ຮຸກຮານປະເທດໃນແຖບປາຊ ຟ ກທ ີ່ໄດ້
ບ ນທຶກໄວ້ໃນປ  ຄສ 2000 ເບ ີ່ງເພ ີ່ມເຕ ມໃນເວບໄຊ www.hear.org/Alienspecies In 
Hawaii/articles  

International Plant Protection Convention (IPPC)  At: www.ippc.int 
/IPP/En/default.htm  IPPC ເວບໄຊນ ົ້ມ ຂ ົ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານສຸກຂະ
ອານາໄມພືດ ທ ີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຍ ງໄປຍ ງອ ງການປ້ອງກ ນພືດລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ອ ກດ້ວຍ. 

Species Specialist Group (ISSG) At: www.issg.org ເວບໄຊນ ົ້ມ ຂ ົ້ມູນສອງຢູ່າງ
ທ ີ່ເປ ນປະ ໂຫຍດໄດ້ແກູ່ ເຄືອຂ່າຍ (Server) ບ ນຊ ລາຍຊືີ່ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສ ດຕູພືດທ ີ່ວໂລກ 
ແລະ ຖານຂ ົ້ມູນຂອງສ ດຕູພືດທ ີ່ຮຸກຮານ ALIENS-L ເປ ນ ອ ແມ໌ລ ເຄືອຂ່າຍບ ນຊ ລາຍຊືີ່ຂອງກຸູ່ມຜູ້
ຊ່ຽວຊານດ້ານສ ດຕູພືດທ ີ່ຮຸກຮານຕ່າງຖ ີ່ນ (ISSG) ຂອງຄະນະກ າມະການວ່າດ້ວຍຊະນິດສ ີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວ ດ
ທ ີ່ຢູູ່ລອດ (Species Survival Commission) ພາຍໃຕ້ອ ງການ ອະນຸລ ກຂອງໂລກ (World 

Conservation Union, IUCN) ທ ີ່ຢູູ່ໃນເຄືອຂ່າຍນ ົ້ມ ການອະທິບາຍແລກປູ່ຽນຂ ົ້ຄິດເຫ ນລະຫວ່າງ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ກ່ຽວກ ບສ ີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດທ ີ່ຮຸກຮານເຂ ົ້າມາໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນໆ ດ ີ່ງນ ົ້ນຈຶີ່ງເປ ນເຄືອຂ່າຍທ ີ່
ສາມາດສ ີ່ງຄ າຖາມເຂ ົ້າມາຖາມກຸູ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານນ ົ້ໄດ້.  

Landcare Research, New Zealand At: www.landcareresearch.co.nz/ 
databases /index.asp ເປ ນຖານຂ ົ້ມູນທ ີ່ລວບລວມເອ າບ ນຊ ລາຍຊືີ່ຂອງຂ ົ້ກະເດືອນຝອຍ, 
ແມງໄມ້, ເຊືົ້ອລາ, ພະຍາດພືດ ແລະ ພືດທ້ອງຖ ີ່ນ ຂອງປະເທດ ນ ວຊ ແລນ ສາມາດໃຊ້ເປ ນແຫຼີ່ງຂ ົ້
ມູນໃນການວິເຄາະເພືີ່ອຈ າແນກຊະນິດ ແລະ ຄ ົ້ນຫາຮູບພາບສ ດຕູພືດໃນທາງອອນໄລ. 

Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) At: www.hear.org/pier/ 
index.html ເປ ນເວບໄຊ ທ ີ່ລວບລວມເອ າຂ ົ້ມູນກ່ຽວກ ບສ ດຕູພືດທ ີ່ຮຸກຮານຂອງລະບ ບນິເວດ
ວິທະຍາຂອງໝູູ່ດອນໃນປາຊ ຟ ກ ແລະ ມ ຂ ົ້ມູນຕ່າງໆ ທ ີ່ສາມາດຄ ົ້ນຫາໄດ້ຕືີ່ມອ ກເຊ ີ່ນ: ຮູບພາບ ອອນ
ໄລ ແລະ ການແພູ່ຂະຫຍາຍຂອງວ ດສະພືດທ ີ່ສ າຄ ນທາງດ້ານກະສິກ າ. 

PestNet At: www.pestnet.org PestNet ມ ເຄືອຂ່າຍອ ແມ໌ລທ ີ່ຄືກ ນກ ບ ISSG ແຕູ່ຂ ົ້
ມູນສ່ວນໃຫຍ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກ ບສ ດຕູພືດທາງດ້ານກະສິກ າ ມ ຈຸດປະສ ງເພືີ່ອຊ່ວຍພະນ ກງານທ ີ່ເຮ ດໜ້າ
ທ ີ່ປ້ອງກ ນພືດໃນປະເທດທາງອາຊ ຕາເວ ນອອກສຽງໄຕ້ ແລະ ປາຊ ຟ ກ, ມ ການອະທິບາຍ ແລະ ປູ່ຽນ
ຂ ົ້ມູນທາງ ອ ແມ໌ລ ໃນການວິເຄາະລະບຸຊະນິດສ ດຕູພືດ ການຂ ຕ ວຢູ່າງສ ດຕູພືດ ຕະຫຼອດຮອດວິທ 
ການປ້ອງກ ນກ າຈ ດສ ດຕູພືດເປ ນຕ ົ້ນ.  

ນອກຈາກນ ົ້ຍ ງມ ຖານຂ ົ້ມູນທ ີ່ທ່ານສາມາດກວດສອບລາຍລະອຽດກ່ຽວກ ບພືດເຊ ີ່ນ:  

http://www.hear.org/Alienspecies%20In%20Hawaii/articles
http://www.hear.org/Alienspecies%20In%20Hawaii/articles
http://www.hear.org/Alienspecies%20In%20Hawaii/articles
http://www.issg.org/
http://www.landcareresearch.co.nz/%20databases%20/index.asp
http://www.landcareresearch.co.nz/%20databases%20/index.asp
http://www.landcareresearch.co.nz/%20databases%20/index.asp
http://www.hear.org/pier/%20index.html
http://www.hear.org/pier/%20index.html
http://www.hear.org/pier/%20index.html
http://www.pestnet.org/
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 -  Plants of the world online (http://www.plantsoftheworldonline.org/ ) 
ສ າຫຼ ບການກວດສອບລ ກສະນະພືດຊືີ່ທ ີ່ຄ້າຍຄືກ ນໃນຖິີ່ນກ າເນ ດ ແລະ ການແພູ່ຂະຫຍາຍບາງຊະນິດ
ພືດ ຫຼື ຮູບຕ ວຢູ່າງແຫ້ງປະກອບພ້ອມ.  
 - Tropical Forage (http://www.tropicalforages.info/) ເປ ນຖານຂ ົ້ມູນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ ບພືດອາຫານສ ດໃນເຂດຮ້ອນພອ້ມຮູບປະກອບ ຊຶີ່ງມ ຫລາຍຊະນິດທ ີ່ກາຍເປ ນວ ດສະພືດ
ໃນພືົ້ນທ ີ່ການຜະລິດ.  
 - Invasive Species Compendium – CABI  (www.cabi.org/isc) ເປ ນຖານຂ ົ້ມູນ
ທ ີ່ກ່ຽວກ ບພືດທ ີ່ຮຸກຮານ ແລະ ມ ຫຼາຍຊະນິດທ ີ່ເປ ນວ ດສະພືດ ປະກອບດ້ວຍຮບູສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງພືດ 
ທ ີ່ມ ຊືີ່ຄ້າຍຄືກ ນ ທາງດ້ານຊືີ່ສາມ ນ ແລະ ຊືີ່ພາສາຕ່າງໆ ຄ າອະທິບາຍລ ກສະນະພືດ ການແພູ່ຂະຫຍາຍ 
ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຈ ດການ ຊຶີ່ງເປ ນຂ ົ້ມູນທ ີ່ໃກ້ຄຽງກ ບ Crop Protection 

Compendium – CABI ຫຼາຍ ສ າຫຼ ບ ISC ນ ົ້ຍ ງເປ ດໃຫ້ເບ ີ່ງ ຟ  ແຕູ່ CPC ຕ້ອງສະມ ນເປ ນ
ສະມາຊິກກ່ອນ ຈ ີ່ງສາມາດເຫ ນຂ ົ້ມູນໄດ້. 
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ບົດທີ 4 

ການສໍາຫຼວດແບບສະເພາະເຈາະຈົງ (Specific Surveys) 

ເປ ນການສ າຫຼວດໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດພາຍໃນຊ່ວງເວລາໃດ-ນຶີ່ງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ົ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກ ບ
ສ ດຕູພືດໃນແຫຼີ່ງນ ົ້ນ. ການສ າຫຼວດໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດນ ົ້ນແມູ່ນເປ ນການສ າຫຼວດແບບສະເພາະເຈາະ
ຈ ງ ແຕູ່ ອາດຈະມ ຈຸດປະສ ງແຕກຕ່າງກ ນໄປ ແຕູ່ ວິທ ການສ າຫຼວດແມູ່ນຄ້າຍຄືກ ນ ສາມາດແບູ່ງອອກ
ໄປຕາມຈຸດປະສ ງຂອງການສ າຫຼວດຄື:   

4.1 ການສໍາລວດແບບຄົົ້ນຫາ (detection survey)  ໝາຍເຖ ງວິທ ການສ າຫຼວດທ ີ່
ປະຕິບ ດພາຍໃນພືົ້ນທ ີ່ເພືີ່ອກ ານ ດວ່າມ ສ ດຕູພືດມ ຢູູ່ຫຼືບ ີ່ຫຼືຕ້ອງການຮູ້ວ່າໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນມ ສ ດຕູພືດຊະນິດ
ນ ົ້ນຢູູ່ບ ີ່ສາມາດເວ ົ້າໄດ້ວ່າອາດເປ ນການ ສ າຫຼວດຊອກຫາສ ດຕູພືດຊະນິດດຽວທ ີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮູ້ວ່າມ 
ໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດໄວ້ ຫຼືບ ີ່ ຫຼືເປ ນການສ າຫຼວດວ່າມ ສ ດ ຕູພືດຊະນິດໃດແດູ່ໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດນ ົ້ນໃນ
ນ ົ້ລວມເຖ ງການສ າຫຼວດເພືີ່ອການຂືົ້ນບ ນຊ ລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດ. ການສ າຫຼວດເພືີ່ອສຶກສາຫາຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງສ ດຕູພືດ ຫຼືພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດສ່ວນໃຫຍ່ເປ ນການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາທ ງໝ ດ.  

ການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາອາດເປ ນວິທ ການສ າຫຼວດທ ີ່ໃຊ້ກ ນແບບແພູ່ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ຊຶີ່ງກ່ຽວຂ້ອງ
ກ ບການຄ ົ້ນຫາສ ດຕູພືດທ ີ່ບ ີ່ຮູ້ວ່າຈະມ ຢູູ່ໃນສະຖານນ ົ້ນຫຼື ບ ີ່ ຄ າຈ າກ ດຄວາມແບບງ່າຍໆ ໂດຍ ISPM 

ຄືການສ າຫຼວດທ ີ່ປະຕິບ ດໃນພືົ້ນທ ີ່ຕ້ອງການຕ ດສ ນວ່າມ ສ ດຕູພືດໃນພືົ້ນທ ີ່ດ ີ່ງກ່າວຫຼື ບ ີ່.  
ການສ າຫຼວດເພືີ່ອຢ ົ້ງຢືນວ່າບ ີ່ເຫ ນສ ດຕູພືດ ແມູ່ນຈ ດຢູູ່ໃນການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາ ແລະ ປູ່ຽນ

ເປ ນການ ສ າຫຼວດແບບອຶີ່ນ ເມືີ່ອມ ການກວດພ ບສ ດຕູພືດ, ການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາປະກອບດ້ວຍ
ການສ າຫຼວດທ ີ່ຈະຂຶືົ້ນບ ນຊ ລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດ ແລະ ບ ນຊືີ່ລາຍຊືີ່ພືດອາໃສ (ໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ບ ີ່ຮູ້ວ່າຈະມ 
ສ ດຕູພືດຊະນິດໃດອາໃສຢູູ່)ຄືກ ນກ ບການສ າຫຼວດທ ີ່ຈະສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ພືົ້ນທ ີ່ປອດຈາກສ ດຕູພືດ 

(pest free areas- PFAs) ສວນ/ນາຂອງແຫຼີ່ງຜະລິດທ ີ່ປອດສ ດຕູພືດ (pest free places of 

production - PFPP) ຫຼື ແຫຼີ່ງຜະລ ດທ ີ່ປອດສ ດຕູພືດ (pest free production sites - 
PFPS)  

ການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາ ລວມທ ງການສ າຫຼວດພືດທ ີ່ປູກ ແລະ ປູ່າໄມ້ທ ີ່ມ ການຄ ົ້ນຫາສ ດຕູ
ພືດຫຼີ່ວງໜ້າ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຮານຂອງສ ດຕູພືດ ແລະ ເພືີ່ອມ ຄວາມສາມາດໃນການຈ ດການພືດ
ທ ີ່ປູກ/ປູ່າໄມ້.  

ເຫດຜ ນທ ີ່ຕ້ອງຂືົ້ນບ ນຊ ລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດຂອງພືດອາໃສ ຫຼື ຂອງສະຖານທ ີ່ໆ ສາມາດໃຊ້ໃນການ
ກ າຈ ດພືດ,ເພືີ່ອເປ ນຂ ົ້ມູນພືົ້ນຖານຂອງສ ດຕູພືດທ ີ່ມ ຢູູ່ໃນພືດປູກໃນແຫຼີ່ງດ ີ່ງກ່າວ ແລະ ບ ນຊ ລາຍຊືີ່ຍ ງ
ສາມາດໃຊ້ເພືີ່ອວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງສ ດຕູພືດ ຊຶີ່ງເປ ນສ່ວນນຶີ່ງຂອງການເຈລະຈາຊືົ້ຂາຍສ ນຄ້າ
ກະສິກ າໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ການເລ ີ່ມການສ າຫຼວດເພືີ່ອຂືົ້ນບ ນຊ ລາຍຊືີ່ສ ດຕູພືດມ ຂ ົ້ນຕອນຕ່າງໆ 
ດ ີ່ງຫຼຸ່ມນ ົ້: 

1) ການກ ານ ດຊະນິດພືົ້ດປູກ/ພືດຕ ົ້ນຕ  ເພືີ່ອເຮ ດບ ນຊ ລາຍຊືີ່ວ ດສະພືດ,  
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2) ກ ານ ດຜູ້ຮ ບຜິດຊອບ, ຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ງົບປະມານ, 
3) ການສືບຂ ົ້ມູນ ຫຼື ສ ງລວມຂ ົ້ມູນຈາກເອກະສານຕ່າງໆ (general survey) ທ ີ່ກ່ຽວກ ບພືດ

ທ ີ່ປູກ/ພືດຕ ົ້ນຕ  ນ ົ້ນໆ ເຊ ີ່ນ: ແຫຼີ່ງຜະລ ດ, ລະດູການຜະລ ດ ຮວມທ ງລາຍການທ ີ່ກ່ຽວກ ບວ ດສະພືດ
ໃນພືົ້ນທ ີ່ປູກນ ົ້ນ ຫຼື ຊະນິດວ ດສະພືດທ ີ່ພ ບເຫ ນໃນສະພາບນິເວດທ ີ່ໃກ້ຄຽງກ ນ,  

4) ກ ານ ດພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດ, ວິທ ການສ າຫຼວດ, ວິທ ການເກ ບຕ ວຢູ່າງຂ ົ້ມູນບ ນທຶກ, 
5) ກ ານ ດໄລຍະເວລາໃນການສ າຫຼວດ, 
6) ເລ ີ່ມຕ ົ້ນການສ າຫຼວດ, 
7) ສ ງລວມຂ ົ້ມູນ, 
8) ວິໃຈຂ ົ້ມູນ,  
9) ເຮ ດບ ດລາຍງານ. 

 ການຂືົ້ນບ ນຊ ລາຍຊືີ່ວ ດສະພືດໃນພືດປູກເປ ນການສ າຫຼວດເພືີ່ອເກ ບກ າຂ ົ້ມູນພືົ້ນຖານ ແລະ 
ເພືີ່ອເປ ນປະ ໂຫຍດທາງການຄ້າ, ດ ີ່ງນ ົ້ນໃນການລາຍງານການສ າຫຼວດຕ້ອງລາຍງານເປ ນປະຈ າທ ີ່
ສາມາດກວດພ ບໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງບ ີ່ແມູ່ນຄວາມໜາແໜ້ນ ຫຼື ເປ ເຊ ນຂອງການປ ກຄຸມ.  
  

4.2  ການສໍາຫຼວດແບບຕິດຕາມຕະຫຼອດ (monitoring survey) ໝາຍເຖ ງ
ກິດຈະກ າການສ າຫຼວດທ ີ່ປະຕິບ ດແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງປະຊາກອນສ ດຕູ
ພືດນ ົ້ນໆ ເປ ນການຕິດຕາມສະຖານະການຂອງສ ດຕູພືດຊະນິດໃດ-ນຶີ່ງ ໃນພືົ້ນທ ີ່ໆກ ານ ດນ ົ້ນວ່າມ ການ
ປູ່ຽນແປງຄືແນວໃດ ໝາຍວ່າຮູ້ຈ ກຊະນິດສ ດຕູພືດ ຫຼື ພືດທ ີ່ຈະເຮ ດການສ າຫຼວດ ແລະ ຮູ້ຈ ດ
ແນູ່ນອນແລ້ວວ່າມ ຢູູ່ໃນພືົ້ນທ ີ່ນ ົ້ນ ເປ ນການເຝ ົ້າລະວ ງ, ການຕິດຕາມ ບ ີ່ໃຫ້ມ ສ ດຕູພືດນ ົ້ນກ ບມາ
ລະບາດໃໝູ່. ຕ້ອງມ ການກ າຈ ດກ່ອນທ ີ່ຈະມ ການລະບາດຮຸນແຮງ ຫຼື ມ ມາດຕະການເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສ ດຕູພືດນ ົ້ນຈະກ ບມາລະບາດອ ກຄ ົ້ງໃໝູ່ ຫຼ ງມ ມາດຕະການຄວບຄຸມ ຫຼື ກ າຈ ດ ຕ້ອງມ 
ການ ສ າຫຼວດຕ ີ່ໄປ ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າສ ດຕູພືດນ ົ້ນຍ ງມ ເຫຼືອຢູູ່ບ ີ່ ຫາກພ ບເຫ ນຕ້ອງມ ມາດຕະການຕ ີ່ໄປຄື
ແນວໃດ ເພືີ່ອໃຫ້ບ ນລຈຸຸດປະສ ງຂອງການຄວບຄຸມກ າຈ ດຕູພືດດ ີ່ງກ່າວ.  

 
4.3  ການສໍາຫຼວດແບບມີກໍານົດຂອບເຂດ (delimiting survey)  ໝາຍເຖ ງວຽກ

ງານການສ າຫຼວດເພືີ່ອມ ກ ານ ດຂອບເຂດຂອງພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດທ ີ່ໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາແລ້ວວ່າມ ສ ດຕູ
ພືດເຂ ົ້າມາທ າລາຍ ຫຼື ປອດສ ດຕູພືດ ເປ ນການສ າຫຼວດທ ີ່ຈະຮູ້ຊືີ່ຊະນິດສ ດຕູພືດທ ີ່ໄດ້ສ າຫຼວດແລ້ວ 
ການສ າຫຼວດນ ົ້ແມູ່ນເພືີ່ອຢາກຮູ້ຈ ກຂອບເຂດການທ າລາຍຂອງສ ດຕູພືດຊະນິດນ ົ້ນ ວ່າມ ການລະບາດ
ໄປໃນພືົ້ນທ ີ່ໆ ກວ້າງຂວາງສ າໃດ ເພືີ່ອສາມາດເປ ນຂ ົ້ມູນສ າຫຼ ບການ ກ ານ ດພືົ້ນທ ີ່ໆ ຈະຕ້ອງກ າຈ ດ
ສ ດຕູພືດຊະນິດດ ີ່ງກ່າວ.  

ນອກຈາກນ ົ້ການສ າຫຼວດແບບນ ົ້ຍ ງເປ ນການສ າຫຼວດເພືີ່ອຢ ົ້ງຢືນການມ /ບ ີ່ມ ສ ດຕູພືດດ ີ່ງກ່າວໃນ
ພືົ້ນທ ີ່ໆ ກ ານ ດເຊ ີ່ນ: ການສ າຫຼວດເພືີ່ອຈະເຮ ດໃຫ້ພືົ້ນທ ີ່ດ ີ່ງກ່າວປອດສ ດຕູພືດຊະນິດໃດ-ນຶີ່ງ ການສ າ
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ຫຼວດເພືີ່ອກ ານ ດແຫຼີ່ງຜະລ ດປອດສ ດຕູພືດ (ການກ ານ ດພືົ້ນທ ີ່/ແຫຼີ່ງຜະລ ດປອດສ ດຕູພືດ) ຊຶີ່ງສ ດຕູ
ພືດຊະນິດທ ີ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ນ ົ້ນສ່ວນຫຼາຍເປ ນສ ດຕູພືດທ ີ່ຖືກກ ານ ດຢູູ່ໃນເງືີ່ອນໄຂທາງການຄ້າເຊ ີ່ນ: ການ
ສ ີ່ງຝ ກສາລ ອາຫານສ ດໄປປະເທດອ ດສະຕາລ  ມ ເງືີ່ອນໄຂວ່າ ຝ ກສາລ ດ ີ່ງກ່າວຕ້ອງມາຈາກພືົ້ນທ ີ່ບ ີ່ມ  
ຫຍ້າແມູ່ມ ດ (Striga asiatica L.). 

ການໄປສ າຫຼວດສ ດຕູພືດໃນພາກສະໜາມ ກ່ອນການລ ງຈ ດຕ ົ້ງປະຕິບ ດການສ າຫຼວດຄວນມ 
ການວາງແຜນ ຫຼີ່ວງໜ້າ. ການວາງແຜນຫຼີ່ວງໜ້າທ ີ່ດ  ຄວນໃຫ້ຜ ນການສ າຫຼວດສາມາດສະແດງເຖ ງ
ສະຖານະພາບຂອງສ ດຕູພືດທ ີ່ມ ຢູູ່ຢູ່າງແທ້ຈ ງ ແລະ ແຜນການນ ົ້ນຄວນມ ຄວາມຢ ດຢູນໄດ ້ບ ີ່ວ່າທາງ
ດ້ານການປະຕິບ ດ ແລະ ດ້ານງົບປະມານການວາງແຜນນ ົ້ນບ ີ່ສາມາດມ ຂ ົ້ກ ານ ດ ຫຼື ກ ດເກນທ ີ່ແນູ່ນອນ
ກ່ຽວກ ບຈ ານວນຕ ວຢູ່າງທ ີ່ຈະຕ້ອງເກ ບ ຫຼື ວິທ ທ ີ່ຖືກຕ້ອງໃນການວາງແຜນການສ າຫຼວດໃນເທືີ່ອທ າ
ອ ດ ຄວນມ ການບ ນທຶກລາຍລະອຽດ ແລະ ອະທິບາຍຫຼ ກການ ແລະ ເຫດຜ ນ ຊຶີ່ງຈະເປ ນປະໂຫຍດຕ ີ່
ຜູ້ປະຕິບ ດ ຢູ່າງໃດກ ີ່ຕາມເມືີ່ອເຖ ງເວລາປະຕິບ ດຕ ວຈ ງ ແຜນການອາດຈະມ ການປູ່ຽນແປງໄດ້ ຊຶີ່ງການ
ປູ່ຽນແປງນ ົ້ນຕ້ອງມ ການບ ນທຶກ, ອະທິບາຍເຫດຜ ນ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການປູ່ຽນແປງດ ີ່ງກ່າວ.  

ການສ າຫຼວດແບບຄ ົ້ນຫາ ເພືີ່ອຊອກຫາພືດຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ຮຸກຮານ ເປ ນການ ສ າຫຼວດທ ີ່ບ ີ່ສາມາດ
ລະບຸໄດ້ວ່າຈະພ ບຊະນິດໃດແດູ່ ອາດຈະກ ານ ດພືົ້ນທ ີ່ສ າຫຼວດໄດ້ຈາກເສ ົ້ນທາງການນ າເຂ ົ້າ ເຊ ີ່ນ: ການ
ນ າເຂ ົ້າເພືີ່ອເປ ນໄມ້ປະດ ບ ພືົ້ນ ທ ີ່ໆ ຄວນສ າຫຼວດຄື ແຫຼີ່ງຜະລ ດໄມ້ປະດ ບ ຫາກກວດເຫ ນເມ ດວ ດ
ສະພືດຮ້າຍແຮງປ ນເປືົ້ອນໃນເມ ດພ ນຜ ກ ຄວນດ າເນ ນການຕິດຕາມກວດສອບໃນພືົ້ນທ ີໆ່  ມ ການນ າ
ເມ ດພ ນນ ົ້ນໄປປູກຊຶີ່ງໃນກ ລະນ ນ ົ້ແມູ່ນຮູ້ຈ ກຊະນ ດວ ດສະພືດທ ີ່ຈະຕິດຕາມແລ້ວ. ກ່ອນດ າເນ ນການ
ສ າຫຼວດຕ້ອງມ ການສືກສາລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊ ີ່ນ: ຫຼ ກສະນະພືດ, ຫຼ ກສະນະຕ ົ້ນອ່ອນ, ສະພາບ
ນິເວດທ ີ່ເຄ ຍເຫ ນພືດຊະນິດນ ົ້. ການເຮ ດປືົ້ມຄູູ່ມື, ແຜູ່ນພ ບເພືີ່ອອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມງານເຂ ົ້າໃຈ 
ກ່ອນ ຈະລ ງສ າຫຼວດ ອາດຕ້ອງໃຊ້ການສອບຖາມປະຊາຊ ນຊາວກະສິກອນໃນພືົ້ນທ ີ່ໄປສ າຫຼວດນ ົ້ນ, 
ເປ ົ້າ  ໝາຍ ແລະ ຄວາມລະອຽດໃນການຕິດຕາມຂອງວ ດສະພືດດ ີ່ງກ່າວນ ົ້ນມ ຄວາມສ າຄ ນ ແລະ 
ຈ າເປ ນຕ ີ່ການສອບຖາມ ຫຼື ປະກອບສ້າງແບບຟອມສອບຖາມ. 
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