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ວິທີການສ າຫລວດພະຍາດຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມເສັຍຫາຍ 

Methodology for forest disease survey and damage assessment 

 

ພະຍາດແມ່ນເກີດຈາກການພວົພັນລະຫວ່າງເຊ ື້ອພະຍາດ, ພ ດອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ຊ ຶ່ງສ້າງ
ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ພ ດອາໄສ. ພະຍາດສະແດງອອກທາງພາຍນອກເປັນລັກສະນະອາການ. ໃນລະບົບນິເວດ ຂອງ 
ທ າມະຊາດ ເຊ ື້ອພະຍາດຈ ານວນຫລາຍຮ ທີ້ຶ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນຕາມຕົື້ນໄມ້ແຕ່ໃນນັື້ນມີເຊ ື້ອພະຍາດຈ ານວນນ ຶ່ງທີຶ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍໃນອັດຕາສ່ວນການລະບາດ. ອັນນີື້ແມ່ນເພ ຶ່ອຄວາມສົມດ ນ ລະຫວ່າງພ ດ ອາໄສ ແລະ ກາຝາກຂອງ
ພວກມັນ, ກາຝາກພວກມັນປບັຕົວສ້າງວິວັດທະນາການ ຖ້າວ່າພ ດມີຄວາມແຂງແຮງເຊ ື້ອພະຍາດກ ບ ຶ່ສາມາດເຂົື້າ
ທ າລາຍໄດ້. ແຕ່ວ່າລະບົບນິເວດຂອງທ າມະຊາດຖ ກລົບກວນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງເຊ ື້ອຈຸລິນຊີທັງຫລາຍສ່ວນນ ຶ່ງ
ກ ເປັນເຊ ື້ອພະຍາດທີຶ່ທ າລາຍພ ດໃນທ າມະຊາດ ແລະ ພ ດທີຶ່ປ ກ. ສະຖານະການໄດ້ປຽ່ນແປງ ເຊັຶ່ນ: ການລະບາດ
ຂອງເຊ ື້ອພະຍາດໃນທ້ອງຖິຶ່ນຊ ຶ່ງມີຄວາມຮຸນແຮງຂອງການທ າລາຍພ ດທີຶ່ມີຄວາມອ່ອນແອ. 

 

ມີຫລາຍກ ລະນີທີຶ່ຄວາມເສັຍຫາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດໃນຫລາຍປະເທດມີຜົນກະທົບຕ ຶ່
ແຜນການພັດທະນາ. ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນບ້ານເຮົາຍັງບ ຶ່ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການທ າລາຍຂອງພະ 
ຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດ, ສະນັື້ນບັນຫາຄົງຄ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສ າຫລວດ. ການສ າຫລວດຕ ຶ່ເນ ຶ່ອງສ າລັບພະ 
ຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດ ຂອງປ່າໄມ້ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ການສ າຫລວດພະຍາດ 

Disease surveillance ຂ ື້ມ ນພ ື້ນຖານ ທີຶ່ຈະເອົາເຂົື້າໃນກິດຈະກ າແມ່ນການເກັບຕົວຢ່າງ,ການວິເຄາະ ແລະ 

ການສັງລວມຂ ື້ມ ນຈາກຫລາຍແຫລ່ງ. ການລຽບລຽງຂ ື້ມ ນເພ່ ຶ່ອໃຊ້ໄດ້ໃນຫລາຍທາງ ເພ ຶ່ອປະເມີນຜົນກະທົບສ າ 
ລັບໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ. ການສ າຫລວດພະຍາດພືດDisease surveillance ນັື້ນແມ່ນ
ປະຕິບັດ ການສ າຫລວດ ຕິດຕາມ ການລະບາດຂອງພະຍາດພ ດ ເພ ຶ່ອສະກັດກັື້ນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດ. ໜ້າທີຶ່
ຫລັກຂອງການສ າຫລວດພະຍາດພ ດແມ່ນເພ ຶ່ອພະຍາກອນ,ສັງເກດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສັຍຫາຍຈາກສາເຫດ 

ຂອງສະພາບການລະບາດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິຶ່ງການເພີື້ມຄວາມຮ ້,ວິທີການກ່ຽວກັບເງ ຶ່ອນໄຂ ແລະ ການແຜ່
ກະຈາຍຂອງພະຍາດ. ວຽກງານຫລັກຂອງການສ າຫລວດພະຍາດປະຈຸບັນ ແມ່ນການປະຕບິັດເປັນຕົື້ນກ ລະນີລາຍ
ງານຂອງພະຍາດ.  ໃນປະຈຸບັນການລາຍງານການລະບາດຂອງພະຍາດພ ດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເປັນຕົື້ນເອກະສານ 

ເກັບກ າຂ ື້ມ ນ, ປະຈຸບັນທົຶ່ວໂລກການສ ຶ່ສານອິນເຕີເນດແມ່ນເຂົື້າໄດ້ງ່າຍ. ການສ າຫລວດພະຍາດນັື້ນ ແມ່ນສ າ
ຫລວດ,ການສັງເກດ, ບັນທ ກ ແລະ ລາຍງານ. 

ພະຍາດພ ດຄຽງຄ ່ກັບແມງໄມສ້ັດຕ ພ ດພາໃຫ້ເປັນອຸບປະສັກໃນການປ ກປ່າ. ຈຸດປະສົງຫລັກໃນການສ າ 
ຫລວດພະຍາດປ່າໄມ້ຄ : ການສ າຫລວດຕ ຶ່ເນ ຶ່ອງຂອງພະຍາດປ່າໄມ້ທົຶ່ວໄປ ເພ ຶ່ອກວດກາ ແລະ ພະຍາກອນການ 

ລະບາດໃໝ່, ການປະເມີນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄວມຄຸມສັດຕ ພ ດ,ການລາຍງານ, 

ແຈ້ງການໂດຍພ ື້ນຖານ ເພ ຶ່ອບ ຶ່ໃຫ້ສົຶ່ງຜົນກະທົບທັງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການວິນິໄສພະຍາດພ ດ ເພ ຶ່ອ

ພັດທະນາການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ. 
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ຈຸດປະສົງສ າລັບຄ ່ມ ສະບັບນີື້ເພ ຶ່ອກະກຽມເປັນຂ ື້ແນະນ າ ໃຫ້ພະນັກງານໃນພາກສະໜາມ ເພ ຶ່ອເກັບກ າຂ ື້ 
ມ ນທີຶ່ໜ້າເຊ ຶ່ອຖ ຂອງຜົນກະທົບພະຍາດຂອງປ່າໄມ້. ການສ າຫລວດຍັງຈະໄດ້ວິໄຈບັນຫາທີຶ່ສ າຄັນທາງເສດຖະກິດ 

ແລະ ຊ່ວຍກ ານົດບຸລິມະສິດ ເພ ຶ່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນພ ດ,ກັກກັນພ ດກ ຄ ວຽກງານປ່າໄມ້. 

 ການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນData Recording 

ແບບຟອມForms  

ຂ ື້ມ ນໃນສະໜາມຈະຕ້ອງບັນທ ກດ້ວຍ 4 ແບບຟອມ: 

ແບບຟອມ A - ສ າລັບປະຫວັດຂອງແປງ  
ແບບຟອມ B - ສ າລັບພະຍາດຂອງໜານກ້າເບັື້ຍ  
ແບບຟອມ C - ສ າລັບກ່ຽວກັບພະຍາດພ ດໃນພ ື້ນທີຶ່ປ ກໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້  
ແບບຟອມ D - ສ າລັບປະເມີນລ າຕົື້ນເນົຶ່າທີຶ່ຫັກລົງfor estimate of heart rot in felling coupes  

ລາຍລະອຽດການແນະນ າສ າລັບການບັນທ ກຂ ື້ມ ນໃນແຕ່ລະແບບຟອມຢ ່ຂ້າງເທິງ. ແບບຟອມທັງໝົດ 

ຕ້ອງໃຫ້ຕ ຶ່ມເປັນ 2 ສະບັບ ແລະ ຕ ຶ່ໄປຈະໄດ້ເອົາເຂົື້າຂ ື້ມ ນດ້ວຍ Excel ຫລ  programme ອ ຶ່ນ. ຖ້າວ່າບຸກຄົນ
ໃດນ ຶ່ງຕ້ອງການນ າໃຊ້ Tablet ຫລ  Laptop ສ າລັບວຽກດັຶ່ງກ່າວກ ສາມາດໃຊ້ໄດ.້ ຂ ື້ມ ນພະຍາດປ່າໄມ້ແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ເກັບຮັກສາແຕ່ລະຊະນິດພ ດເພ ຶ່ອຈະລົງຂ ື້ມ ນໄດ້ງ່າຍ. 

ແບບຟອມ A - ປະຫວັດຂອງແປງ/ປ່າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ປະຫວັດຂອງແປງ Plot history data:   ອະທິບາຍຄ າສັບ Explanation of terms  

ແບບຟອມ A - ປະຫວັດຂອງແປງ/ປ່າ 

ວັນທີຶ່ 
ສະຖານທີຶ່  

ຄວາມສ ງຈາກລະດັບນ ື້າທະເລElevation  

ທີຶ່ຕັື້ງAspect  

ພ ມີປະເທດTopography  

ສະພາບດິນ 

ຄວາມເປັນກົດ,ດ່າງຂອງດິນSoil reaction  

ນ ື້າຝົນ  

ຫີມມະຕົກ  

ແຕ່ກ່ອນ ແລະ ປະຫວັດFormer and history  

ປະເພດປ່າ 

ລາຍລະອຽດStand description  

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າ stand density 

ໄລຍະຊ່ວງການຂະຫຍາຍໂຕStages of stand growth  

Stand treatment  

Stand damage in recent past  

Stand composition with species names  

Plantation year 
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ສະຖານທີີ່ - ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ກຽ່ວກັບພ ມີປະເທດຕ້ອງໃຫ້ກົງກັນ 

ຄວາມສູງຈາກລະດັບນ າ ໍ້ທະເລElevation - ຄວາມສ ງຈາກລະດັບນ າ ື້ທະເລເປັນແມັດໝາຍເຖິງຂຽນຫຍ ື້
ໃຊ້ (amsl)  

ທີີ່ຕັໍ້ງAspect – ໄປຕາມທິດທາງຊ ຶ່ງແຕ່ລະດ້ານເຊັຶ່ນ: ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜ ອ,ທິດຕາເວັນອອກ, ທິດຕາ ເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ,້ ທິດໃຕ້, ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້, ທິດຕາເວັນຕົກ, ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜ ອ, ຮາບພຽງ. 

ພູມີປະເທດTopography - ບົຶ່ງບອກສະພາບຂອງໜ້າດິນເຊັຶ່ນ: ສັນພ , ຈອມພ , ຄ້ອຍຊັນ, ເປີື້ນພ  ແລະ ດິນ 
ຮາບພຽງ.  

ເນືໍ້ອຂອງດິນSoil texture - ເນ ື້ອຂອງດິນຕ້ອງຮ ້ຄຸນລັກສະນະ ເຊັຶ່ນ: ເປັນດິນຫຍາບຫລ ດິນລະອຽດ,  

ຕັດສິນແນໃ່ຫ້ນອນວ່າສ່ວນປະກອບຂອງດິນເປັນດິນຊາຍ, ຊາຍແກມຕົມ,ດິນຕົມ ແລະ ດິນໜຽວ. 

ຄຸນລັກສະນະຂອງດນິSoil reaction – pH ຂອງດິນສາມາດນ າໃຊ້ເຄ ຶ່ອງແທກແບບພົກພາ pH metre 

ຫລ ໃນຫ້ອງແລບໃຊ້ digital pH metre ແລະ ແຍກປະເພດເຊັຶ່ນ: 

ເປັນກົດສ ງ Highly acidic (ຕ ຶ່າກວ່າ 4.5)  

ເປັນກົດສ ງຫລາຍVery strongly acidic (4.5- 5.0)  

ເປັນກົດສ ງStrongly acidic (5.1- 5.5)  

ເປັນກົດປານກາງMedium acidic (5.6- 6.0)  

ເປັນກົດເລັກນ້ອຍSlightly acidic (6.1- 6.5)  

ເປັນກາງNeutral (6.6- 7.3)  

ເປັນດ່າງອ່ອນMildly alkaline (7.4- 7.8)  

ເປັນດ່າງປານກາງModerately alkaline (7.9- 8.4)  

ເປັນດ່າງສ ງStrongly alkaline (8.5 -9.0)  

ເປັນດ່າງສ ງຫລາຍVery strongly alkaline (9.1 and ຫລາຍກວ່າ)  

ຝົນຕົກ ແລະ ຫິມມະຕກົRainfall and snowfall – ປະລິມານນ ື້າຝົນ ແລະ ຫີມມະປະຈ າປີຕ້ອງໄດ້
ບັນທ ກ. ປະລິມານແຕ່ລະເດ ອນ,ປີນີື້ ແລະ 5 ປີຢ້ອນຄ ນຫລັງຫລ ບັນທ ກຈະແຍກແຕ່ລະປຕີ່າງຫາກກ ໄດ້. 

 ປະຫວັດຂອງດິນFormer land history - ບັນທ ກຕາມແຕ່ລະຂ ື້ລຸ່ມນີື້:  

1. Virgin land - ດິນຊ ຶ່ງບ ຶ່ເຄີຍມີໃຜເພາະປ ກພ ດມາກ່ອນ 

2.  Grassland - ທົຶ່ງຫຍ້າຊ ຶ່ງຫຍ້າເກີດມີມາແຕ່ດັຶ່ງເດີມ. ບ ຶ່ມີຕົື້ນໄມ້ຫລ ມີຕົື້ນໄມ້ກ ບ ຶ່ສົມບ ນ. 

3. Agricultural land - ດິນປ ກຝັງຊ ຶ່ງມີການນ າໃຊ້ປ ກພ ດກະສິກ າ. 
4.  Natural forest - ປ່າຊ ຶ່ງມີການເກີດແບບທ າມະຊາດ.  



5 
 

5. Shifting cultivation - ວິທີການປ ກພ ດຊ ຶ່ງຜ ້ຜະລິດຕັດໄມ້,ຈ ດ ແລະ ປ ກພ ດກະສິກ າສ າລັບ 1 

ປີຫລ ຫລາຍປ ີແລ້ວຈະຍ້າຍໄປບ່ອນອ ຶ່ນ ແລະ ເຮັດຊ ື້າແບບດຽວກັນ.  

6. Plantation crop - ປ່າໄມຊ້ ຶ່ງປ ກຂ ື້ນມາເອງໂດຍໃຊ້ເມັດຫວ່ານໃນທົຶ່ງຫລ ປ ກດ້ວຍເບັື້ຍຫລ ການ 
ຕັດຊ າ.  

7. Forest type- ປະເພດປ່າໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວຈະໄດ້ເວົື້າໜ້າຕ ຶ່ໄປ. 

8. Stand description - Stand ຈະໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີື້:  

ການປ ກPlantation(indigenous species) - ເນ ື້ອທີຶ່ການປ ກປ່າຊ ຶ່ງຊະນິດໄມ້ຈາກທ້ອງຖິຶ່ນເອງ. 
ການປ ກPlantation (exotic species) - ເນ ື້ອທີຶ່ການປ ກປ່າດ້ວຍຊະນິດເມັດພັນຈາກທ້ອງຖິຶ່ນອ ຶ່ນ.  

ປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ(Natural forest)- ຕາມຖະໜົນ, ສວນສາທາລະນະ - ປ ກຕົື້ນໄມ້ຕາມແຄມທາງ 
ແລະ ສວນສາທາລະນະ.  

Stand density - ເປີເຊັນການປົກຄຸມພ ື້ນທີຶ່ຂອງພ ດພັນຫລ ປົກຄຸມໜ້າດິນທັງໝົດ ຂອງຕົື້ນໄມ້ຕ ຶ່ ເນ ື້ອທີຶ່. 
ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າການປ ກພ ດພັນປົກຄຸມໄດ້ດີ (70 – 100%); ປານກາງ (40- 69%); ຕ າ ຶ່ (10 - 39%) 

ແລະ ບ ຶ່ມີ (0- 9%)  

Stages of stand growth  

1. Seedling – ຕົື້ນອ່ອນຂອງພ ດ/ເບັື້ຍໄມ້ 
2. Sapling- ໄລຍະນີື້ຂະຫຍາຍໂຕຈາກເບັື້ຍຊ ຶ່ງມີຄວາມສົມບ ນແຂງແຮງ ແລະ ຍັງບ ຶ່ມີເປ ອກແຫ້ງຕາຍ.  

3. Pole size - ຕົື້ນໄມ້ອ່ອນ,ພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງໃບມີໃບປົກຄຸມເປັນຮົຶ່ມມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ 
ຊົງຟຸມກວ້າງແຜ່ອອກ.  

4. Mature - ໃນໄລຍະນີື້ຊ ຶ່ງຕົື້ນໄມ້ສາມາດສ ບພັນດ້ວຍເມັດ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ.  
5. Over mature - ສະພາບຂອງຕົື້ນໄມ້ໃນໄລຍະນີື້ຊ ຶ່ງມີອາຍຸຫລາຍປີ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງພ ດ 

ໄລຍະນີື້ຖ ວ່າບ ຶ່ເສດຖະກິດຖ້າປະໄວ້. ຕົື້ນໄມ້ປົກກະຕິແລ້ວໄລຍະນີື້ຈະມີແກ່ນ ແລະ ແນວໂນ້ມງ່າຍ
ຈາກການ ທ າລາຍ ຂອງແມງໄມ້.  

Stand treatment - ກຽ່ວກັບປະຕິບັດການປ ກ ແລະ  ການປ ກປ່າດັຶ່ງລຸ່ມນີື້:  

1. Agroforestry - ການປ ກພ ດແບບປະສົມຂອງການປ ກປ່າ ແລະ ປ ກພ ດກະສິກ າ.  
2. Irrigation - ການໃຫ້ນ ື້າພ ດໃນໄລຍະໃດນ ຶ່ງເພ ຶ່ອໃຫ້ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕ.  

3. Fertilizers - ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຫລ ຝຸ່ນວິທະຍາສາດຕາມໄລຍະ ແລະ ອັດຕາທີຶ່ເໝາະສົມ.  

4. Weeding - ການບົວລະບັດຮັກສາໃນໄລຍະເບັື້ຍທີຶ່ໜານກ້າເບັື້ຍຫລ ໃນພ ື້ນທີຶ່ປ ກໂດຍ ການຫລົກ
ຫລ ຕັດຖີື້ມສ າລັບພ ດທີຶ່ບ ຶ່ຕ້ອງການ.  

5. Thinning - ການຖອນພ ດທີຶ່ແໜ້ນອອກໄລຍະເບັື້ຍ ເພ ຶ່ອຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ພ ດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ 
ພ ດທີຶ່ຍັງເຫລ ອບ ຶ່ໃຫ້ປົກຄຸມຖີຶ່ເກີນໄປ.  
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6. Pruning - ການຕັດແຕ່ງກິຶ່ງງ່າຫລ ຕັດງ່າແຫ້ງທີຶ່ຕາຍ ເພ ຶ່ອປັບປຸງໃຫ້ຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.   

7. Improvement felling – ການຕັດແຕ່ງສ່ວນທີຶ່ບ ຶ່ເປັນຮ ບຊົງ,ຄົດງ ,ເປັນງ່າມ ແລະ ສ່ວນທີຶ່ເປັນ 
ພະຍາດເພ ຶ່ອໃຫ້ພ ດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.  

8. Controlled burning - ລະມັດລະວັງປ້ອງກັນໄຟລ່ວງໜ້າເປັນຕົື້ນໃນຊ່ວງຈ ດປ່າ ເພ ຶ່ອປ້ອງກັນ 

ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂອງໄຟປ່າໃຫ້ມີວົງຈ າກັດໜ້ອຍລົງ.  

ການທ າລາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາStand damage in the recent past -  

1. Fire damage - ໄຟໄໝ້ປ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ ່. 
2. Insect damage- ການທ າລາຍຂອງແມງໄມ້ໄດ້ເກີດຂ ື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ ່.   
3. Disease damage - ຜ່ານມາມີການທ າລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ ່ 
4. Animal damage - ເຫັນຮ່ອງຮອຍຄວາມເສັຍຫາຍຂອງສັດທ າລາຍໂດຍການກັດກິນ ແລະ ການທ າລາຍ 
ໃນຮ ບແບບອ ຶ່ນ.  

5. Climatic damage - ເງ ຶ່ອນໄຂຂອງສະພາບອາກາດທ າລາຍ ຄ : ນ າກ້າມ, ແຫ້ງແລ້ງ,ໝາກເຫັບຕົກ,ນ ື້າຖ້ວມ 
ແລະ ແດດເຜົາ.  
6. Wind damage - ມີຕົື້ນໄມ້ຈ ານວນຫລາຍຖ ກທ າລາຍຈາກຄວາມແຮງຂອງລົມຄ : ລົມພາຍຸ.  
7. Water damage - ມີຄວາມເສັຍຫາຍຈາກນ ື້າຖ້ວມ.  

8. Illicit lopping - ການລັກຕັດໄມ້ແບບນອກກົດໝາຍ.  

Stand composition with species names  

ການປູກປ່າPlantations  

1. Pure - ການປ ກປ່າໂດຍພ ດຊະນິດດຽວ.  

2. Intimate Mixture - ການປ ກປ່າແບບປະສົມໂດຍປ ກສະຫລັບແຖວຫລ ປະສົມກັນໃນແຖວດຽວກັນ  
3. Strip or group mixture - ປ ກປະສົມກັນ 3 - 5 ແຖວຕ ຶ່ 1 ຊະນິດພ ດ ແລະ ຊຸມແຖວຖັດໄປກ  

ປ ກພ ດຊະນິດອ ຶ່ນ.  

4. Mixture by intrusion of natural species - ນ ຶ່ງຫລ ຫລາຍຊະນິດຂອງປ່າໃນທ າມະຊາດ ເຂົື້າມາ 
ບຸກລຸກໃນປ່າຜະລິດ.  

5. Natural forest - ຊະນິດໄມ້ທີຶ່ສ າຄັນໃນທ າມະຊາດໃຫ້ບັນທ ກ.  

ປີການປູກປ່າPlantation year - ໃນປີຊ ຶ່ງທ າການປ ກປ່າ.       

ການຄັດເລອືກແປງSelection of Plots 

ການປະເມີນຄວາມເສັຍຫາຍຫລ ການສ າຫລວດ ຂ ື້ນກັບເນ ື້ອທີຶ່ຈະຕ້ອງປະເມີນຜົນຊ ຶ່ງມີແບບຟອມຈະຕ້ອງຕ ຶ່ມດັື້ງ
ຕ ຶ່ໄປນີື້: 
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1. ແບບຟອມ B - ສ າຫລວດໃນສວນກ້າເບັໍ້ຍສ າລັບພະຍາດ.  

ໃຫ້ຄັດເລ ອກໂດຍຊຸ່ມເອົາຕົວເລກ 1-5. ຍ່າງໄປຕາມແປງ/ແຖວກ ໃຫ້ປະຕີບັດຄ ກັນ( 1-5), ຕ ຶ່
ໄປຄັດ ເລ ອກຊຸ່ມເອົາຕົວເລກ1-10 ເພ ຶ່ອສ ກສາລັກສະນະ. ຫລັງຈາກນັື້ນໃຫ້ເລ ອກເອົາ ທຸກໆ10 ຕົື້ນໃນ
ແຖວ. ຂັື້ນຕອນຕ ຶ່ໄປກ ໃຫ້ປະຕິບັດຄ ກັນໃຫ້ເຮັດຊ າ ື້ອີກທຸກໆແຖວທີ 5 ຈາກແຖວທ າອິດ.  

2. ແບບຟອມ C – ສ າຫລວດໃນແປງປູກ ແລະ ປ່າໃນທ າມະຊາດສ າລັບພະຍາດ.  

i) ການທົດສອບໃນແປງປູກໄມ້Trial plantation – ປະເມີນທັງໝົດ 

ໃນແປງປ ກທີຶ່ກວ້າງຂອງຊະນິດພ ດພັນພ ື້ນເມ ອງ ແລະ ໄມ້ເນ ື້ອແຂງຈາກຕ່າງປະເທດ-ໃຫ້ຊຸ່ມ 
ເອົາ 1-5.ໃນແຖວຕ ຶ່ໄປກ ໃຫ້ເຮັດຄ ກັນທຸກໆ ແຖວທີ 5 ຈະຕ້ອງປະເມີນ. ການປະເມີນໃນ ແຖວເລົຶ່ານັື້ນ
ໃຫ້ປະເມີນທັງໝົດຫລ ໃຫ້ເລ ອກຊຸ່ມເອົາທຸກໆຕົື້ນທີ 4. ຖ້າວ່າເນ ື້ອທີຶ່ກະຈາຍ ຄວາມສ ງຕ່າງກັນເຊັຶ່ນ: ທີຶ່
ຕັື້ງຕ່າງກັນ ແລະ ການສ າຫລວດອາດ ເຮັດຕ່າງຫາກ ຊ ຶ່ງອະທິບາຍມາແລ້ວ. ໃນຂະນະໃນເນ ື້ອທີຶ່ຄ້ອຍຊັນ
ແຖວໄດ້ປ ກຕັດກັບເນ ື້ອທີຶ່ຄ້ອຍຊັນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນເຊັຶ່ນກັນ. 

ii) ໃນປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ - ການປະເມີນໃນປ່າໄມ້ທ າມະຊາດປະຈຸບັນອາດມີຂ ື້ຈ າກັດສ າລັບຕົື້ນສົນ ແລະ 
ໄມ້ເນ ື້ອແກ່ນຕ້ອງແຍກຕ່າງຫາກ.  ການສ າຫລວດພ ື້ນຖານຈະປະຕິບັດໃນພ ື້ນທີຶ່ຕາມສາຍທາງ,ແມ່ນ ື້າ ຫລ 
ສາຍນ ື້າໃນພ ື້ນທີຶ່ຂ້າງໃນຫລ ຂ້າງນອກ.  

ການສ າຫລວດເປັນແປງໃຫຍ່ 5 ແມັດ,ແຕ່ລະແປງໃຫ້ຂະໜານກັນ ແຕ້ມແຜນວາດຢ່າງເປັນລະບົບ, ໃຫ້
ສຸ່ມເອົາທີຶ່ມຸມຂ້າງຂວາ ເພ ຶ່ອສ າຫລວດພ ື້ນຖານ ທ າອິດເບິຶ່ງເນ ື້ອທີຶ່ຕາມແຜນທີຶ່ກ່ອນ ແລະ ແລ້ວປະຕິບັດ 
ໃນພາກສະໜາມ. 

ການວາງຈ ານວນແປງໃຫຍ່ ແລະ ກະກຽມລ່ວງໜ້າຕ້ອງໃຫ້ກວມເອົາເນ ື້ອທີຶ່ຕ້ອງການສ າຫລວດ ທົຶ່ວໄປ 

ແລ້ວ,ໃນເນ ື້ອທີຶ່ແປງໃຫຍ່ແມ່ນ 100 x 100 m, ກວ້າງ 5 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 100 ແມັດ, ອາດຈະ
ຕ້ອງສຸ່ມເອົາທຸກໆແປງທີ 20. ຖ້າວ່າພ ມີປະເທດ ບ ຶ່ມີການປ່ຽນແປງສ າລັບແປງໃຫຍ່ຕ ຶ່ໄປ ຍາວ 100 

ແມັດໃຫ້ເປັນພ ື້ນຖານໃນການສ າຫລວດ,ຄວາມກວ້າງ 5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 100 ແມັດ.  ຕົື້ນໄມ້ ທຸກຕົື້ນ
ໃຫ້ປະເມີນຄວາມເສັຍຫາຍໃນແປງທີໄດ້ຄັດເລ ອກ.  

ແບບຟອມ D - ສ າລັບປະເມີມລ າຕົໍ້ນເນົີ່າ/ທາງໃນຕົໍ້ນໄມເນົີ່າfor estimation of heart 

rots in felling coups 

i) ໃນແປງປູກປ່າPlantation- ອາດຈະສຸ່ມຕົື້ນໄມ້ແຖວທີ 1-20. ຖ້າວ່າຈ ານວນຕົື້ນໄມ້ໃນ

ແຕ່ ແຖວແມ່ນຈ ານວນ100 ຕົື້ນ ຫລ ຫລາຍກວ່າ ແຕ່ວ່າບ ຶ່ໃຫ້ເກີນ 150 ຕົື້ນ,ຕົື້ນໄມ້ 10 ຕົື້ນໃນຂາ້ງ ໃດ

ຂ້າງນ ຶ່ງທີຶ່ໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາ ແລະ ໃຫ້ເຮັດຄ ກັນໃນແຖວທີ 9 ຕ ຶ່ໄປ ແລະ ເລ ອກເອົາແປງທີຶ່ມີຕົື້ນໄມ້ 

ຈ ານວນ 100 ຕົື້ນ. ໃນຈ ານວນຕົື້ນໄມ້ທັງໝົດໃນແຖວມີ 50 ຕົື້ນ ຫລ ຫລາຍກວ່າ ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 100 

ຕົື້ນ,  ຂະໜາດຂອງແປງອາດຫລຸດລົງ 5 ຕົື້ນ, ເລ ອກເອົາ 5 ຕົື້ນ ໃນຂ້າງໃດຂ້າງນ ຶ່ງຂອງຕົື້ນໄມທີ້ຶ່ຄດັເລ ອກ
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ໃນແປງ ແລະ ໃຫ້ເຮັດຄ ກັນໃນແຖວທີ 9 ຕ ຶ່ໄປ. ຖ້າວ່າຈ ານວນຕົື້ນໄມ້ມີ 150 ຕົື້ນຫລ ຫລາຍກວ່າ,

ຈ ານວນແປງອາດຈະເພີື້ມຂ ື້ນຕ ຶ່ມ. ເຮັດຄ ນຂັື້ນຕອນດຽວກັນໃນທຸກໆແຖວທີ 20 ຈາກແຖວທ າອິດ.  

ii) ປ່າໄມ້ໃນທ າມະຊາດNatural forest – ເສັື້ນທາງໃຫ້ແຫລ່ງນ ື້າ, ຜ່ານແມ່ນ ື້າຫລ ຂອບເຂດ 

ບ ລິເວນປ່າໄມ້ອາດລົງສ າຫລວດຂ ື້ມ ນພ ື້ນຖານ. ການສ າຫລວດໃຫ້ຂະໜານກັນກັບຈຸດສ າຫລວດອ ຶ່ນໆ, 

ໃຫ້ເລີື້ມວາງຈຸດສ າຫລວດທຸກໆ 50 ມ ໂດຍມຸມສ າຫລວດກ່ອນອ ຶ່ນແຕ້ມລົງໃນແຜນທີຶ່ໃຊ້ເຂັື້ມທິດຊ່ວຍ 

ແລະ ວາງຈຸດໃຫ້ຖ ກຕາມເປົື້າ. ສະນັື້ນ,ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນລະບົບຈາກການເລີື້ມສຸ່ມເອົາຕາມເສັື້ນໃນທຸກໆ 

50 ມ, ອີກຈຸດນ ຶ່ງໃຫ້ສຸ່ມເອົາເພ ຶ່ອເປັນໃຈກາງຂະໜາດ 10 x 10 m ປັກໝາຍແປງ ແລະ ໃຫ້ປະເມີນ 

ຕົື້ນໄມ້ທັງໝົດໃນແປງນີື້. 

3. ພະຍາດDiseases 

ສ າລັບທຸກໆພະຍາດທີຶ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ໝາຍດ້ວຍເລກລະຫັດພະຍາດ ‘disease cause code’ ໃຫ້ 

ແຍກຕ່າງຫາກສ າລັບພະຍາດທີຶ່ທ າລາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງພ ດ. ປະມານ 3-6 ຕົວຢ່າງ ຂອງເຊ ື້ອສາຫດ, ຖ້າວ່າ 

ຮ ້ໃຫ້ເກັບ,ໃນຂະນະທີຶ່ບ ຶ່ຮ ້ພະຍາດກ ໃຫ້ເກັບເພ ຶ່ອເປັນຕົວແທນໃນຫລາຍບ່ອນ. ຕົວຢ່າງໃຫ້ເກັບປິດມ້ຽນ 

‘fungus   disease card’ ຕາມແບບທີຶ່ໃຫ້ແລ້ວ.ໃນຄາດ card ໃຫ້ບັນທ ກເພ ຶ່ອຕິດຕາມປະຕິບັດຕ ຶ່ໄປ. ຂ ື້ມ ນ

ຢ ່ໃນຄາດ card ຈະໄດ້ທ າການວິໄຈຫາເຊ ື້ອສາເຫດ ແລະ ລ້ຽງເຊ ື້ອ. ການສ າຫລວດພະຍາດ ໃຫ້ບັນທ ກເອົາເຂົື້າຂ ື້

ມ ນ, ຕົວຢ່າງທີຶ່ເກັບທັງໝົດໃຫ້ມີຂ ື້ມ ນໂດຍບັນທ ກ. ຕົວຢ່າງພະຍາດ Fruiting bodies ແລະ ການລ້ຽງ ເຊ ື້ອຈະ

ຕ້ອງລວບລວມເຂົື້າກັນບັນທ ກໃສ່ເລກລະຫັດ accession number ໃນຄາດ card. ຕົວຢ່າງ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ໃສ່

ເລກລະຫັດ.  

 

 

ເຊືໍ້ອລາ/ ພະຍາດ Card 

Fungus / disease card 

 

 

 

 

ແບບຟອມA No...... ຂ ື້ນບັນຊີທະບຽນ No.........  

ຕົື້ນໄມ້ No..........  

ສະຖານທີຶ່ 
ແບບຟອມ B/C/ D No…… 

ພ ດ  

ເຊ ື້ອລາ/ກາຝາກ 

ຕົວຢ່າງທີຶ່ເປັນພະຍາດ  

ຂ ື້ນບັນຊHີerbarium / Museum No……. 

ຂ ື້ນບັນຊີລ້ຽງເຊ ື້ອ No……..  

ວັນທີ 

ເກັບໂດຍ 

ວິໄຈໂດຍ 
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ຂ ໍ້ມູນສ າຫລວດພະຍາດ: ສວນກ້າເບັໍ້ຍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກັບເຊືໍ້ອພະຍາດ 

 

 
ເບັື້ຍໄມ້ No. ພະຍາດ 

ສາເຫດ ຄວາມຮຸນແຮງ 
   

ແບບຟອມ B  

Serial number  

ວັນທີ 

ສະຖານທີຶ່/ ແບບຟອມ A No.  

ຊະນິດພັນພ ດ                     ຈ ານວນເບັື້ຍໄມ້ທັງໝົດ…….  

ວັນທີຶ່ຫວ່າຍເມັດ 

ວັນທີຶ່ຍ້າຍເບັື້ຍໃສ່ຖົງຢາງ 
ການໃສ່ຝຸ່ນ          

ຊ ຶ່           ອັດຕາ   ໄລຍະໃສ່ຝຸ່ນ  

ວິທີປ້ອງກັນ (ການຂ້າເຊ ື້ອໃນດິນ,ການໃຊ້ຢາຂ້າພະຍາດ ແລະ ການນ າ 
ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້) 
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ຂ ໍ້ມູນສວນກ້າເບັໍ້ຍ (Form B) - ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ Explanation of Terms 

ໃຫ້ແຍກແບບຟອມ (B) ໃຫ້ນ າໃຊ້ຊະນິດທີຶ່ແຕກຕ່າງ. ໃນສວນກ້າເບັື້ຍ,ຂ ື້ມ ນຈະຕ້ອງບັນທ ກສ າລັບ ເບັື້ຍໄມ້ທີຶ່ 

ເປັນພະຍາດເທົຶ່ານັື້ນ. ສາເຫດຈະຕ້ອງໝາຍດ້ວຍເລກລະຫັດຈາກລະຫັດສາເຫດພະຍາດ. ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະ 

ຍາດຈະຕ້ອງບັນທ ກດັຶ່ງລຸ່ມນີື້: 

 

ລະຫັດ ຄວາມຮຸນແຮງ ອະທິບາຍ 

1 ບ ຶ່ຮ້າຍແຮງ 1. ຊົງຂອງໃບ, ຍັງຕັື້ງຊ ຶ່, ຫລ   
2. ໃບລົຶ່ນ 30% ຫລ ໜ້ອຍກວ່າ  

2 ປານກາງ 1. ສີຂອງໃບຊີດ, ເບັື້ຍສະແດອາການຫ່ຽວ, 

ຍອດເຕ ຶ່ອຍລົງ, ຫລ  
2. ໃບລົຶ່ນ 30- 50% ຫລ  
3. ຍອດທາງຕາຍຫລ ແຫ້ງ  

3 ຮ້າຍແຮງ ເບັື້ຍຕາຍ (ພະຍາດຮາກເນົຶ່າ, ຫ່ຽວ ຫລ  
needle cast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ ໍ້ມູນການສ າຫລວດພະຍາດປ່າໄມ້–ແບບຟອມ C 

ເລກໝາຍ 

No……. 
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ວັນທີ ……… 

ສະຖານທີຶ່/ ຟອມ A No….. 

ຊະນິດພ ດ …. 

ຕົື້ນ
ໄມ
້ N

o
. 

D
. 

B
. 

H
. 

(c
m

) 

ຕົື້ນ
ໄມ
້ 

ສົມ
ບ ນ

 

ຖ ກ 

ທ າລາຍ 

ລ າຕົື້ນເນົຶ່າ ພະຍາດທາງຮາກ ຕົື້ນເປັນປ ດ ພະຍາດທີຶ່ 
ງ່າ & ໃບ  

ພະຍາດບ ຶ່ 
ຕິດເຊ ື້ອ 

ອ ຶ່ນໆ 

   

ສາ
ເຫ
ດ 

ຄວ
າມ
ຮຸນ

ແຮ
ງ  

ສາ
ເຫ
ດ 

ຕົວ
ຊີື້ວ

ັດ 

ສາ
ເຫ
ດ 

ຈັດ
ລະ
ດັບ

 

ຮຸນ
ແຮ

ງ 

ສາ
ເຫ
ດ 

ຮຸນ
ແຮ

ງ 

ສາ
ເຫ
ດ 

ຮຸນ
ແຮ

ງ 

ສາ
ເຫ
ດ 

ຮຸນ
ແຮ

ງ 

ສາ
ເຫ
ດ 

ຮຸນ
ແຮ

ງ 

                  

 

ສ າຫລວດພະຍາດ: ປ່າໄມ ້(ແບຟອມC) – ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ 

(ໃຫ້ແຍກຟອມຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົື້ນໄມ້ຕ່າງຊະນິດ)  

ເລກທຕີົໍ້ນໄມ້ - ການປະເມີນຕົື້ນໄມ້ຈະຕ້ອງບັນທ ກເປັນເລກໝາຍ D.B.H. - ເສັື້ນຜ່າສ ນກາງແທກຄວາມສ ງ 

(1. 37 m ຈາກລະດັບໜ້າດິນ)  

ສະພາບຕົໍ້ນໄມ້ - ໄດ້ຈັດເປັນ 7 ລະດັບຄ :  

1. ຕົື້ນໄມ້ສົມບ ນ – ສ່ວນຍອດປົກຄຸມເຕັມໄປດ້ວຍໃບປາດສະຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິ  

2. ບ ຶ່ໝັື້ນຄົງ – ຕົື້ນໄມ້ຕາກໃບກວ້າງຫລ ເປັນຮ ບກວດແກ້ວ, ງ່າໂດກ, ຕິດໄຟງ່າຍ, ມີໂກນ ເມ ຶ່ອຖ ກກະທົບ 

ຈະຫັກໄດ້ງ່າຍ 

ໃບລົຶ່ນ - ສ່ວນໃບທີຶ່ເປັນຮົຶ່ມກ່ອນຈະໃຫຍ່ເຕັມທີ ຈະບົຶ່ງບອກໄດ້ດັຶ່ງນີື້: 

3. ຫລາຍກວ່າ1/3 ສ່ວນຊົງໃບລົຶ່ນ  

4. ຊົງຟຸ່ມລົຶ່ນເຄິຶ່ງນ ຶ່ງ  

5. ຊົງຟຸ່ມຫລາຍກວ່າເຄິຶ່ງນ ຶ່ງລົຶ່ນ 

6. ປາຍງ່າຕາຍຫລ ພາກສ່ວນຍອດຕາຍ  

7. ຕົື້ນໄມ້ຕາຍຈາກສະຈາກທີຶ່ຈະຟ ື້ນຄ ນໃໝ່  

ຄວາມເສັຍຫາຍInjury: ປະເພດ 

ເບົາ - ເຜົາໄໝ້ ແຕ່ບ ຶ່ມີຜົນກະທົບຕົື້ນໄມ້  
ປານກາງ – ຕົື້ນໄມ້ຖ ກທ າລາຍ ເຖິງສ່ວນທີຶ່ເປັນໄມ້  
ຮ້າຍແຮງ – ຕົື້ນໄມ້ຕາຍ  
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ນ ໍ້າກ້າມ Frost  

ເບົາ - ແຕກແຫງ  
ປານກາງ - ເປັນປ ດ  

ຮ້າຍແຮງ – ຕາຍແຫ້ງ  
 

ຟ້າຜ່າ Lightning  

ເບົາ - ເຜົາໄໝ້ ແຕ່ບ ຶ່ມີຜົນກະທົບຕົື້ນໄມ້ 
ປານກາງ - ເປັນຮອຍແຕກຕ ຶ່ເນ ຶ່ອງຕາມຕົື້ນຫລ ຫັກ  

ຮ້າຍແຮງ - ລ າຕົື້ນຂອງຕົື້ນໄມ້ແຕກອອກ, ຕົື້ນໄມ້ຫັກສ່ວນປາຍຫລ ຕາຍ  

ຕົໍ້ນໄມ້ຫກັ ແລະ ລົໍ້ມ Logging and felling  

ເບົາ - ເປ ອກໄມ້ເປັນຮອຍຊ າ ື້ ແລະ ງ່າຫັກ  

ປານກາງ - ເປ ອກແຕກອອກ ເຖິງເນ ື້ອໄມ້  
ຮ້າຍແຮງ - ລ າຕົື້ນໄມ້ຫັກ 

 

ສັດທ າລາຍ  

ເບົາ – ເປ ອກໄມ້ມີຮອຍຊ າ ື້ 
ປານກາງ - ຕົື້ນໄມ້ແຕກຫັກຫລ ເປ ອກໄມ້ແຕກອອກ  

ຮ້າຍແຮງ – ຕົື້ນໄມ້ຫັກໂຄ່ນ, ຫັກ ແລະ ຮາກສຽບພົື້ນອອກ ສຸດທ້າຍຕົື້ນໄມ້ຕາຍ 

 

ການລັກລອບການຕັດໄມ້/ຕັດໄມນ້ອກກົດໝາຍIllicit lopping 

 

ເບົາLight - ເອົາງ່ານ້ອຍ, ຄັື້ງທ າອິດຕັດເອົາ1/3 ຂອງລ າຕົື້ນ  

ກາງModerate – ຕັດເອົາງ່າໃຫຍ່, ຕັດເອົາເຖິງ1/2 ຂອງລ າຕົື້ນ  

ຮ້າຍແຮງSevere - ຕັດເອົາງ່າຫລາຍກວ່າເຄິຶ່ງນ ຶ່ງ,ເອົາທັງໝົດຂອງຕົື້ນ  

 

 ຄວາມເສຍັຫາຍInjury  

ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບ ຶ່ມີຂ ື້ມ ນຄວາມເສັຍຫາຍ  

ມີຂ ື້ມ ນຄວາມເສັຍຫານແບບເກົຶ່າ  
ຄວມເສັຍຫາຍຈະຕ້ອງບັນທ ກ 2 ຕົວເລກ,ທີ 1 ແມ່ນສາເຫດ ແລະ ທີ 2 ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງ  

ຄວາມເສັຍຫາຍ ຄວາມຮ້າຍແຮງ 
ລະຫັດ ລາຍລະອຽດ ລະຫັດ ລາຍລະອຽດ 
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0 ບ ຶ່ມີ  0 ບ ຶ່ມີ 

1 ໄຟ 1 ເບົາ, ປະຈຸບັນ 

2 ຄວາມເປັນ 2 ປານກາງ, ປະຈຸບັນ 

3 ຟ້າຜ່າ 2 ຮ້າຍແຮງ, ປະຈຸບັນ 

4 ຕົື້ນໄມ້ຫັກ ແລະ ລົື້ມ 4 ເບົາ, ເກົຶ່າ 
5 ສັດທ າລາຍ 5 ປານກາງ, ເກົຶ່າ 
6 Illicit lopping  6 ປານກາງ, ເກົຶ່າ 
7 ບ ຶ່ໄດ້ຈັດແບ່ງ   

 

ລ າຕົໍ້ນເນົີ່າHeart rot  

ສົງໄສການທ າລາຍຂອງເຊ ື້ອລາຊ ຶ່ງເນົຶ່າເປ ຶ່ອຍປິດບັງຢ ່ຂ້າງໃນຈະຊີື້ວັດເອົາ‘disease cause code’ ຕົວຊີໍ້ວັດ

Indicators: ແຕ່ລະລ າຕົື້ນ ແລະ ຕ ໄມ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາສ າລັບຕົວຊີື້ວັດຂອງລ າຕົື້ນເນົຶ່າດັຶ່ງນີື້: 

ສະຫັດ ຕົວຊີໍ້ວັດ 

1 Sporophores (ມີຮ່ອງຮອຍພະຍາດ) 

2 ຕົື້ນທ າລາຍຫຼາຍຂ ື້ນSwollen boles 

3 ເປີດບາດແຜopen wounds 

4 ຫັກພຸພັງPunk knots 

5 ງ່າແຫ້ງຕາຍEpicormic branches 

 

ພະຍາດຮາກເນົີ່າRoot diseases  

ພະຍາດຮາກເນົຶ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົື້ນຕາຍຫລ ຕາຍຢ ນ. ຕົື້ນໄມ້ຖ ກກະທົບຈາກຮາກເນົຶ່າອາດຈະລົື້ມຕາຍ. 

ສາເຫດ ດັຶ່ງກ່າວຈະເອົາຂ ື້ມ ນໃນລະຫັດ. ພະຍາດຮາກເນົຶ່າຈະຕ້ອງບັນທ ກ 3 ລະດັບກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ ດັຶ່ງ ລຸ່ມ

ນີື້: 

ລະຫັດ ຈັດ
ປະເພດ 

ລາຍລະອຽດ 

1 ຮາກເນົຶ່າ ເນົຶ່າບ ລິເວນຮາກສຸດທ້າຍກ ຕາຍ 

2 ກົກເນົຶ່າ ເນົຶ່າບ ລິເວນອ້ອມກົກ 

3 ຫ່ຽວ ເຫຼ ອງແລະໃບເຕ ຶ່ອຍຕ ຶ່ມາຕົື້ນໄມ້ກ ຕາຍ 

 

ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຊ ຶ່ງບົຶ່ງບອກຕາມລະຫັດດັຶ່ງລຸ່ມນີື້: 
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ລະຫັດ ຈັດ
ປະເພດ 

ລາຍລະອຽດ 

1 ເບົາ ງ່າຈອມທາງປາຍແຫ້ງ 

2 ກາງ ໃບທາງຈອມເທິງບາງ 

3 ຮ້າຍແຮງ ໃບເຫຼ ອງທົຶ່ວຕົື້ນ,ໃບລົຶ່ນແລະຕົື້ນໄມ້ຕາຍ.

ຕາຍແຫ້ງ,ໃບບາງລົງ ແລະ ຮາກເນົຶ່າ 
 

 

ລ າຕົໍ້ນເປັນປດູStem cankers 

 ປ ດຢ ່ຕາມລ າຕັື້ນຫລ ງ່າອາດຈະເກີດຈາກສາເຫດຕົື້ນກາຝາກ mistletoe, dwarf mistletoe, ຕົື້ນເປັນ 

ຂີື້ໝ້ຽງ ແລະ ເຊ ື້ອລາ. ການຕິດເຊ ື້ອຮຸນແຮງອາດເອົາເຂົື້າລະຫັດຕ ຶ່ໄປນີ: 

ລະຫັດ ຈັດ
ປະເພດ 

ລາຍລະອຽດ 

1 ເບົາ ອາການປ ດກະຈາຍຕາມງ່າເທົຶ່ານັື້ນບ ຶ່ຕາຍແຫ້ງ 

2 ກາງ ອາການແຫ້ງກະຈາຍຕາມງ່າແລະເປັນວົງອ້ອມງ່າ  

3 ໜັກ ແຫ້ງອ້ອມຕົື້ນແລະງ່າຕາຍເກີນເຄິຶ່ງຂອງຈອມ  

 

ພະຍາດຂອງໃບFoliage diseases 

ສາເຫດພະຍາດທາງໃບຈະຕ້ອງເອົາເຂົື້າລະຫັດ ‘disease-cause code’. ຕົື້ນສົນຊົງຟຸ່ມແບ່ງເປັນ 3 

ພາກສ່ວນ: ສ່ວນເທິງ, ສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມ. ສ່ວນທີຶ່ເປັນພະຍາດແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະຕອ້ງກ ານົດດັຶ່ງລຸ່ມນີື້:  

0 - ບ ຶ່ມີການຕິດເຊ ື້ອ  

1 – ເຖິງ 1/2 ຕິດເຊ ື້ອ 

2 - ເຖິງ 2/3 ຂອງນ ຶ່ງສ່ວນ up to two-third of one portion infected  

3 - ຫລາຍກວ່າ 2/3 ຂອງນ ຶ່ງສ່ວນຕິດເຊ ື້ອ, ຕົວເລກເປັນຕົວແທນລະຫັດການຕິດເຊ ື້ອຂອງທັງໝົດ 3 ພາກສ່ວນ 

ຈະຕ້ອງເອົາໃສ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຕິດເຊ ື້ອຈະບົຶ່ງບອກດັຶ່ງຕ ຶ່ໄປນີື້:  

ລະຫັດ  ຄວາມຮຸນແຮງ 
0 ບ ຶ່ມີການທ າລາຍNone 

1, 2, 3 ເບົາLight 
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4, 5 ປານກາງModerate 

6, 7 ໜັກໜ່ວງHeavy 

8, 9 ໜັກໜ່ວງຫລາຍVery heavy 

  

ສ າລັບໄມ້ເນ ື້ອແຂງ, ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດອາດຈະບັນທ ກດັຶ່ງລຸ່ມນີື້ 

ລະຫັດ ຄວາມຮຸນແຮງ 
1 ເຖິງ 30% ຂອງໃບຕິດເຊ ື້ອ 

2 31 – 50% ຂອງໃບຕິດເຊ ື້ອ 

3 ຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງໃບຕິດເຊ ື້ອ 

 

 

 

ພະຍາດບ ີ່ຕິດເຊືໍ້ອNon-infectious diseases 

 ສາເຫດຂອງພະຍາດບ ຶ່ຕິດເຊ ື້ອຮ ້ແລ້ວວ່າເຊັຶ່ນ: ການສ ກສາສະພາບອາກາດ ແລະ ຈຸດສ ງສດຸຂອງສະພາບ 

ອາກາດທົຶ່ວໄປ ແລະ ເອົາໃສ່ລະຫັດຂ້າງລຸ່ມນີື້:  
 

ລະຫັດ  ສາເຫດ 

1 ຄວາມກົດດັນອອາກາດ  

2 ແຫ້ງແລ້ງ 

3 ນ າ ື້ຄ້າງແຂງ 

4 ແດດຈັດ 

5 ນ າ ື້ຖ້ວມ 

6 ຂາດທາດອາຫານ 

7 ສາເຫດອ ຶ່ນໆຖ້າມີ 

 ຜົນກະທົບສາເຫດຂ້າງເທິງຂອງສະພາບພ ດຈະເອົາເຂົື້າລະຫັດລຸ່ມນີື້:  

ລະຫັດ ຜົນກະທົບ 

0 ບ ຶ່ມີຫຍັງ 

1 ຕົື້ນໄມ້ສະແດງອາການຂອງ
ພະຍາດ 

2 ໃບປາກົດເປັນສີເຫຼ ອງຊີດ, ງ່າ
ແຫ້ງກະຈາຍຕາມຊົງໃບ 

3 ຕົື້ນໄມ້ແຫ້ງຫລ ຕາຍ 

ຂ ໍ້ມູນອືີ່ນໆເພີໍ້ມເຕີມ: ຂ ື້ມ ນອ ຶ່ນໆຂອງຕົື້ນໄມ້ຂ້າງເທິງນີື້ຍັງພ ຄົບຖ້ວນໃຫ້ບັນທ ກໃສ່ບ່ອນນີື້. 
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ຂ ໍ້ມູນການສ າຫລວດພະຍາດ-ກາງຕົໍ້ນເນົີ່າDisease Survey Data – Heart Rot 

ແບບຟອມ-D 

Sl. No. 

ວັນທີ …….. 

ສະຖານທີຶ່/ ແບບຟອມ A No. ……. 

ຊະນິດໄມ້ …. 

ຕົື້ນ
ໄມ
້ N

o
. 

D
. 
B

. 
H

. 
(c

m
) 

ຕົື້ນ
ສ ງ

 (
m

) 

ພະ
ຍາ
ດ 

 

ຕົວ
ຊີື້ວ

ັດ 

ຂັື້ນ
ຕິດ

ເຊ
 ື້ອ 

ຖັນຕົື້ນເນົຶ່າDecay column 

ຕົື້ນ
ໄມ
້ທັງ
ໝົ
ດ 

ປະ
ລິມ

ານ
 (

cm
3
 ) 

ລັດ
ສະ
ໝີ
ເນ
ົຶ່າທ
ີຶ່   

ເຫ
ງົື້າ
ໄມ
້ (c

m
) 

ຖັນ
ຕົື້ນ

ເນ
ົຶ່າຈ
າກ
ເຫ
ງົື້າ

 

ໄມ
້ຂ ື້ນ

ເທ
ິງ (

cm
) 1

st
 log 2

nd
 log 3

rd
 log 

   

   ຄວ
າມ
ຍາ
ວ 

ເສ
ັື້ນຜ

່າສ
 ນກ

າງ
 

ຄວ
າມ
ຍາ
ວ 

ເສ
ັື້ນຜ

່າສ
 ນກ

າງ
 

ຄວ
າມ
ຍາ
ວ 

ເສ
ັື້ນຜ

່າສ
 ນກ

າງ
 

   

ການປະເມີນຂອງຮາກເນົີ່າ (ແບບຟອມ D) – ການອະທິບາຍຄ າສັບ 

(ຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມຕ່າງກັນຖ້າຊະນີດໄມ້ບ ຶ່ຄ ກັນ) 

 ລ າຕົື້ນເນົຶ່າຂອງໄມ້ເນ ື້ອແຂງສ າລັບຕົື້ນໄມ້ຢ ນ. ປະເມີນລ າຕົື້ນເນົຶ່າໄດ້ນັື້ນຈະຕ້ອງເມ ຶ່ອເວລາໄມ້ລົື້ມ,ເປັນ 

ທ່ອນໄມ້ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ນັື້ນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເລ ຶ່ອຍຕັດອອກເບິຶ່ງ. 

ຂ ື້ມ ນຈະຕ້ອງບັນທ ກດັຶ່ງລຸ່ມນີື້: 

ໃສ່ເລກຕົໍ້ນໄມ້ - ການປະເມນີຄວາມເສັຍຂອງຕົື້ນໄມ້ຈະຕ້ອງບັນທ ກເປັນຕົວເລກ  

D.B.H. - ເສັື້ນລັດສະໝີຂອງຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ສ ງຈາກໜ້າດິນ 1. 37 m  

ມາດຕະຖານຂອງທອ່ນໄມ້ Standard timber bole ຄວາມຍາວຂອງລ າຕົື້ນຈາກໜ້າດິນອ້ອມຂອງ

ເປ ອກນອກເສັື້ນຜ່າສ ນກາງສ່ວນເກີນປະມານ 20 ຊມ 

ເຊືໍ້ອພະຍາດ – ເລກລະຫັດຈາກພະຍາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພົບເຊ ື້ອລາທີຶ່ເນົຶ່າ  

ຕົວຊີໍ້ວັດ Indicators 

ຕົວຊີື້ວັດຂອງລ າຕົື້ນເນົຶ່າແມ່ນອາການເນົຶ່າແຕ່ພາຍນອກເຂົື້າຫາງໃນຈາກເຊ ື້ອລາຫລ ເຊ ື້ອລາອາດທ າລາຍຢ ່ຂ້າງໃນ 
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ລັກສະນະເຫລົຶ່ານັື້ນອະທີບາຍໄດ້ດັຶ່ງລຸ່ມນີື້: 

1. Sporophore/ Basidiocarp – ປາກົດຂອງສາເຫດເຊ ື້ອລາໄດ້ເນົຶ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກ ໃນ
ຕົື້ນໄມ້ 

2. Punk knots – ເປັບຮ ບມົນຫລ ວົງຮີ ນ ື້າເມ ອກເນ ື້ອເຫຍ ື້ອຂອງເຊ ື້ອລາໄດ້ຝັງເຂົື້າເນ ື້ອໄມ້. 

3. Swollen knots – ມີລັກສະນະເປັນເປົື້າເກີດຕາມເນ ື້ອໄມ້ຊ ຶ່ງເນົຶ່າຫລ ເປັນລັກສະນະເນົຶ່າ ແລະ ຂະ 

ຫຍາຍໃຫຍ່ອອກ. ອັນນັື້ນແມ່ນງ່າຍໃນການພິສ ດຢ່າງຊັດເຈນຄ ລ າຕົື້ນເປັນເປົື້າຂ ື້ນມາເທິງລ າຕົື້ນ. 

4. Swollen boles – ຕົື້ນໄມ້ເນົຶ່າຈາກເຊ ື້ອລາຊ ຶ່ງເຂົື້າໃຈໄດ້ງ່າຍຄ ເປັນເປົື້າບ ລິເວນຕົື້ນ. ເຊ ື້ອລາໄດ້ແຜ່ກະ 

ຈາຍເຂົື້າຂ້າງໃນໂກນໄມ້ເມ ຶ່ອເວລາລ າຕົື້ນເປັນແກນໄມ້ ຈະເຫັນໄດ້ເວລາເປີດເປ ອກໄມ້ອອກ.   

5. Openings and scars – ພາກສວ່ນປາຍຫັກລົງ,ສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ລ າຕົື້ນເປັນຮອຍແຜ ຈາກການຕັດ 

ຫລ ໄຟໄໝ້ ແລະ ບາດເກີດຈາກສິຶ່ງອ ຶ່ນໆຊ ຶ່ງກາຍເປັນໂກນທີຶ່ລ າຕົື້ນ. 

6. Epicormic branches – ອັນນັື້ນແມ່ນຕົື້ນໄມ້ມີງ່ານ້ອຍ ຕົື້ນໄມ້ຂະຫຍາຍໂຕບ ຶ່ໄດ້ດີຊ ຶ່ງປາກົດໃຫ້ເຫັນ 

ກຸ່ມເປົື້າ ພອງຂ ື້ນຕາມລ າຕົື້ນ. 

 

 

 

 

ສະຫັດ ຕົວຊີໍ້ວັດ 

1 Sporophores (ມີຮ່ອງຮອຍພະຍາດ) 

2 ຫັກພຸພັງPunk knots 
3 Swollen 

4 ຕົື້ນທ າລາຍຫຼາຍຂ ື້ນSwollen boles 

5 ເປີດບາດແຜopen wounds 

6 ງ່າແຫ້ງຕາຍEpicormic branches 

ອາການຕດິເຊືໍ້ອ Infection courts  

 ອາການຕິດເຊ ື້ອຊ ຶ່ງບົຶ່ງບອກເຖິງການເຂົື້າທ າລາຍຂອງເຊ ື້ອລາໃນຕົື້ນໄມ້.ລ າຕົື້ນເນົຶ່າໄດ້ຈັດເປັນ 2 ລັກສະ 

ນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຄ : ຮາກ, ກົກເນົຶ່າ ແລະ ລ າຕົື້ນເນົຶ່າ. ລ າຕົື້ນເນົຶ່າເຊ ື້ອລາ ອາດເຂົື້າທ າລາຍ ບ ລິ 

ເວນກົກແລ້ວແຜ່ລາມລົງໄປໃນຮາກ ແລະ ລ າຕົື້ນຫລ ເຊ ື້ອລາອາດເຂົື້າທາງຮາກ ແລະ ແຜ່ເຂົື້າໄປບ ລິເວນກົກ. 
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ລ າຕົື້ນເນົຶ່າອາດເກີດ 2 ທາງເຊັຶ່ນ: ບາດແຜເຂົື້າໄປໃນເນ ື້ອໄມ້,ງ່າ ແລະ ກົກງ່າເຮັດໃຫ້ເປັນເປົື້າ. ບາດແຜອາດເກີດນ າ ື້ 

ກ້າມ,ໄຟລາມ,ປາຍຫັກ ແລະ ສີມ ມະນຸດ. 

ລະຫັດ  ຂັໍ້ນຕິດເຊືໍ້ອ 

1 ຮາກຕິດເຊ ື້ອ 

2 ເຫງົື້າຕິດເຊ ື້ອ 

3 ເປັນປ ດ 

4 ໄຟໄໝ້ 

5 ປາຍຫັກ 

6 ຄວາມເສັຍຫາຍຈາກມະນຸດ 

7 ງ່າຕາຍແລະງ່າຫັກລົງ 

8 ເປັນເປົື້າ 

9 ອ ຶ່ນໆ 

 

 


