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ບດົນ າ 
 ໜ  ເປັນສດັທີູ່ ຖກືລບົກວນ ຈາກມະນຸດ, ເພາະມນັທ າລາຍພດືປ ກ ນອກຈາກນັນ້ຍງັສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ ້
ແກູ່ ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ນບັຕັງ້ແຕູ່ ເລີູ່ ມປ ກ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນສາງເກບັມຽ້ນ, ນອກຈາກນີ ້ໜ ຍງັນ າເຊືອ້
ພະຍາດຕູ່ າງໆມາສ ູ່ ມະນຸດອກີດວ້ຍ; ໜ  ໄດຢ້ ູ່ ຄ ູ່ ກບັມະນຸດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍລາ້ນປີແລວ້ ຕັງ້ແຕູ່ ຍຸກກູ່ ອນປະວດັສາດ,  
ໜ  ເປັນສດັທີູ່ ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນ າ້ນມົ (Mammalia) ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມສດັກດັແຫນ້ (Rodentia) ທີູ່ ຄນົເຮາົຮ  ້ມຫຼີາຍກວູ່ າ 2,700 
ຊະນດິ ຫຼ ືປະມານ 42% ຂອງສດັທີູ່ ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນ າ້ນມົທງັໝດົ, ໃນກຸູ່ ມຍູ່ ອຍຂອງໜ  ສູ່ ວນຫຼາຍຈະມກັກນິພດືພນັ
ທນັຍາຫານ (Herbivorous) ເປັນອາຫານຫຼກັເພືູ່ ອໃຫໄ້ດທ້າດແປງ້ (ຄາໂບໄຮເດດ) ເພືູ່ ອໃຫປູ້່ ຽນເປັນພະລງັງານ, ແຕູ່
ໜ ບາງຊະນດິ ກ ູ່ ກນິແມງໄມເ້ປັນອາຫານ (Insectivorous) ຫຼື ບາງຊະນດິສາມາດກນິໄດທ້ັງສອງປະເເພດ ເປັນ
ອາຫານ (Omnivorous) ສາເຫດທີູ່ ໜ ເປັນ ສດັກ ູ່ ກວນ ການດ າລງົຊວີດິ ຂອງມະນຸດຈນົສ າເລດັ ເນືູ່ ອງຈາກການປັບ
ຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ຈນົສາມາດເຮດັໃຫມ້ນັຢ ູ່ ລອດມາຮອດປະຈບຸນັນີ,້ ເພາະໜ  ມວີງົຈອນຊວີດິສັນ້, ມີ
ການຂະຫຍາຍພນັໄດດ້,ີ ເກດີລ ກຕ ູ່ ຄັງ້ມຈີ ານວນຫຼາຍ ແລະ ການຖພືາມໄີລຍະສັນ້ ໄປຈນົຮອດການຈະເລນີເຕບີໃຫຍູ່
ເປັນໂຕເຕມັໄວ ໃນໄລຍະເວລາອນັສັນ້, ເຊິູ່ ງເຮດັໃຫສ້າມາດສບືພນັໄດຢູ້່ າງໄວວາ; ເມືູ່ ອມຈີ ານວນປະຊາກອນໜ ຫຼາຍ
ຂ ນ້ກ ູ່ ມກີານແພູ່ ກະຈາຍໂຕ ຫຼ ືເຄືູ່ ອນຍາ້ຍ ໄປໃນພືນ້ທີູ່  ມແີຫຼູ່ ງອາຫານໃໝູ່ ທີູ່ ດ ີເຮດັໃຫສ້ງັຄມົຂອງໜ ຢ ູ່ ໄດດ້ ີໜ ເປັນ
ສດັສງັຄມົ, ຈ ູ່ ງສາມາດຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັເປັນກຸູ່ ມໃຫຍູ່  ໃນກຸູ່ ມໜືູ່ ງຈະມຫີວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້; ດັູ່ ງນັນ້, ບນັຫາໜ ທີູ່ ເຂົາ້
ມາທ າລາຍພດືປ ກ, ທ າລາຍຜນົຜະລດິທີູ່ ຄນົເຮາົເກບັໄວບ້ ລໂິພກ ແລະ ເອາົໄວຈ້ າໜູ່ າຍ; ດັູ່ ງນັນ້, ຈ ູ່ ງເປັນເລືູ່ ອງສ າຄນັ
ຢູ່ າງຍິູ່ ງ ຖາ້ຫາກບ ູ່ ມກີານປ້ອງກນັ ແລະ ຈດັການໜ ທີູ່ ດ ີກ  ູ່ ຈະຖືກໜ ເຫຼົູ່ ານີກ້ ູ່ ກວນທ າລາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ
ຈນົເກດີຄວາມເດອືດຮອ້ນ ໃຫກ້ບັມະນຸດຢູ່ າງບ ູ່ ມວີນັສິນ້ສຸດ. 

ຄ ູ່ ມຫືວົນີ ້ຈະເປັນຫຼກັການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ, ການພະຍາກອນການລະບາດ ແລະ ການປະເມນີຄວາມເສຍ
ຫາຍ ໃນພດືປ ກ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມພດືພນັທນັຍາຫານ ແລະ ພດືອາຫານຕູ່ າງໆ ລວມທງັໃນສາງເກບັມຽ້ນຜນົຜະລດິ ທີູ່ ມບີນັຫາ
ໜ ມາກ ູ່ ກວນຕະຫຼອດເວລາ, ເຊິູ່ ງການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ແລະ ການພະຍາກອນການລະບາດ ຈະປະກອບໄປດວ້ຍ ວີ
ທ ີການສ າລວດຮູ່ ອງຮອຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເກດີຈາກການກະທ າຂອງໜ  ເຊັູ່ ນ: ການໃຊເ້ຫຍືູ່ ອລ ເ້ພືູ່ ອສ າຫຼວດປະຊາກອນໜ , 
ການໃຊກ້ບັດກັ ຮູ່ ວມກບັປະຫວັດການລະບາດ ຂອງໜ ທີູ່ ຜູ່ ານມາຈາກອະດດີ ວູ່ າມປັີດໄຈຫຍງັແດູ່  ລວມທງັການປະ
ເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕູ່ ລະພດືທີູ່ ມກີານປ ກໃນ ສປປ ລາວ ທີູ່ ມບີນັຫາເລືູ່ ອງໜ  ມາທ າລາຍ ເຊັູ່ ນ: ໃນ ເຂົາ້, ສາລ,ີ 
ອອ້ຍ, ພດືໃນຕະກຸນຖົູ່ ວຕູ່ າງໆ ເຊິູ່ ງສາມາດນ າໄປປັບດດັ ເພືູ່ ອໃຊໃ້ນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໃນກຸູ່ ມພດືພນັທນັ
ຍາຫານຊະນດິຕູ່ າງໆອກີດວ້ຍ ແລະ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໃນສາງເກບັຜມົຽ້ນຜນົຜະລດິ ເຊິູ່ ງສາມາດນ າຄວາມ
ຮ ພ້ືນ້ຖານເຫຼົູ່ ານີໄ້ປໃຊປ້ະໂຫຍດໃນການໃຫຄ້ າແນະນ າ, ຖູ່ າຍທອດຄວາມຮ  ້ແລະ ສາມາດນ າຫປປະຕບິດັຢູ່ າງຖກືຕອ້ງ 
ໃນຕ ູ່ ໜາ້. 
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ບດົທ ີ1: 

ຄ ູ່ ມກືານປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ (Manual for risk evaluation) 

I. ສະພາບລວມ ແລະ ເຫດຜນົໃນວຽກປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ 
ສດັຕ ພດື ເປັນສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິ ທີູ່ ທ າລາຍພດືໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ເຊັັູ່ ນ: ແມງໄມ,້ ພະຍາດພດື, ນກົ, ໜ , 

ປ , ຫອຍປາກວາ້ງ ເພາະສັດຕ ພືດເຫ ົູ່ ານີໄ້ດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍຜົນຜະລິດກະສິກ າ ໃນແຕູ່ ລະປີເປັນມ ນຄູ່ າ
ມະຫາສານ ເປັນຕົນ້ແມູ່ ນພດືທີູ່ ໃຫຜ້ົນຜະລດິທີູ່ ເປັນແປ້ງ ແລະ ນ າ້ຕານ (Carbohydrate source) ເຊັູ່ ນ: ເຂົາ້, 
ສາລ,ີ  ສາລແີຂງ ມນັຕົນ້, ໝາກເດອືຍ, ພດືຕະກຸນຖົູ່ ວ, ພດືຫວົມນັຕູ່ າງໆ ແລະ ອອ້ຍ, ພດືເຫ ົູ່ ານີເ້ປັນກຸູ່ ມພດື ທີູ່ ໃຫ ້
ພະລງັງານ ແຕູ່ ມກັມບີນັຫາເລືູ່ ອງໜ ສດັຕ ພດື ເຂົາ້ມາລບົກວນ ແລະ ທ າລາຍຜນົຜະລດິຕະຫ ອດເວລາ, ສດັກດັແຫນ້
ທງັໝດົທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມຂອງໜ  ມພີຽງ 5-10% ທີູ່ ເປັນບນັຫາສດັຕ ພດື ໃນ ສປປ ລາວ ພບົໜ ທີູ່ ເປັນສດັຕ ພດືປະມານ 
10-12 ຊະນດິ, ເພາະພື ້ນ້ທີູ່ ການຜະລດິກະສກິ າ ໃນບາ້ນເຮາົແມູ່ ນປ ກເຂົາ້ເປັນສູ່ ວນຫ າາຍ ເຊິູ່ ງຈາກຂ ມ້ ນສະຖິຕິ
ກະສິກ າ ມພີືນ້ທີູ່ ປ ກພືດທັງໝົດ 1,660,364 ເຮັກຕາ, ໃນນັນ້ມພີືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ 947,995 ເຮັກຕາ ກວມເປັນ 
57.10% ຂອງພື ້ນ້ທີູ່ ປ ກພດືທງັໝດົ, ໃນຫ າຍເທືູ່ ອທີູ່ ຊາວກະສກິອນ (ຊາວນາ) ມກັພບົບນັຫາໜ  ເຂົາ້ມາທ າລາຍຜນົ
ຜະລດິໃນຊູ່ ວງໄລຍະເຂົາ້ໃກຈ້ະເກບັກູ່ ຽວ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດບອກໄດວູ້່ າໜ ມາຈາກໃສ ທີູ່ ເຂົາ້ກດັກນິຜນົຜະລດິໃຫ ້
ເສຍຫາຍ ຈນົໄດຮ້ບັຄວາມເດອືດຮອ້ນ ເຊິູ່ ງຄວາມຈງິແລວ້ ໜ ອາດຈະອາໄສຢ ູ່ ໃນບ ລເິວນໃກຄ້ຽງ ເຊິູ່ ງອາໄສ ຢ ູ່ ຕາມ
ບ ລເິວນທີູ່ ຮກົເຮືອ້, ໜ ມາຈາກພືນ້ທີູ່ ນາທີູ່ ໃກຄ້ຽງ ຍອ້ນການປັກດ ານາບ ູ່ ພອ້ມກນັ ຫ  ືມາຈາກບ ລເິວນນາໃກຄ້ຽງ ທີູ່

ເກບັກູ່ ຽວຜນົຜະລດິແລວ້ ແລະ ເຄືູ່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃນພືນ້ທີູ່ ນາດັູ່ ງກວູ່ າ ເຊິູ່ ງມຄີວາມເສຍຫາຍຈາກການທ າລາຍຂອງ
ໜ  ປະມານ 5% (ນາທີູ່ ມພີືນ້ທີູ່ ລຸບ), ສ າລບັນາທີູ່ ມພີືນ້ທີູ່ ສ ງ ຫ  ືພືນ້ທປີ ກເຂາົໄຮູ່  ມກີານທ າລາຍຂອງໜ ສ ງເຖງິ 10-

15%, ສະເພາະພດືປ ກ ທີູ່ ໃຫທ້າດແປ້ງ ແລະ ນ າ້ຕານ ເຊິູ່ ງນອກຈາກເຂົາ້ແລວ້ ຍງັບ ູ່ ມຂີ ມ້ ນຜນົເສຍຫາຍຂອງຜນົ
ຜະລດິ. 

ຈາກສະຖຕິກິານປ ກພດື ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ຈາກພືນ້ທີູ່ ກະສກິ າ ທົູ່ ວປະເທດ ມ ີ1,660,364 ເຮກັຕາ 
ໄດປ້ ກພດືທີູ່ ເປັນທາດແປ້ງ ແລະ ພະລງັງານ ມພີືນ້ທີູ່ ທງັໝດົ 1,304,736 ເຮກັຕາ ກວມ 21.48% ຂອງພືນ້ທີູ່ ປ ກພດື
ທງັໝດົ ດັູ່ ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງທ ີ1. 

ຕາຕະລາງທ ີ1: ພືນ້ທກີານປ ກພດື ໃນກຸູ່ ມທີູ່ ໃຫຄ້າໂບໄຮເດ ດ ໃນ ສປປ ລາວ ສ າລບັ ປີ 2018. 

ລ າດບັ ຊະນດິພດື ເນືອ້ທີູ່ ປ ກ (ha.) ຜນົຜະລດິ (Ton) 

1 ເຂົ ູ້່ ລວມ (Rice) 947,995 3,279,110 

2 ສາລລີຽ້ງສດັ (Maize) 121,415 603,535 

3 ສາລຫີວານ (Sweet corn) 27,475 168,875 

4 ຖົູ່ ວເຫ ອືງ (Soy bean) 1,905 4,705 
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5 ຖົູ່ ວຂຽວ (Mung bean) 1,345 2,580 

6 ຖົູ່ ວດນິ (Peanut) 13,786 34,405 

7 ຖົູ່ ວດ າ (Black bean) 4,980 10,915 

8 ອອ້ຍ (Sugar cane) 22,195 1,109,360 

9 ໝາກເດືູ່ ອຍ (Job’ tear) 47,725 163,505 

10 ເຜອືກມນັລວມ (Starchy roots) 115,915 3,509,955 

ລວມ 1,304,736 8,886,945 

ຈາກຂ ມ້ ນການປ ກພດື ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫນັໄດວູ້່ າ 78.58% ຂອງພືນ້ທີູ່ ປ ກພດືທງັໝດົ ທີູ່ ປ ກພດືໃນກຸູ່ ມໃຫ ້
ທາດແປ້ງ (ຄາໂບໄຮເດດ) ຈະມຄີວາມສູ່ ຽງ ຕ ູ່ ການຖືກ ໜ ສດັຕ ພດື ເຂົາ້ທ າລາຍ ແລະ ກຸູ່ ມພດືທີູ່ ອາດມພີືນ້ທີູ່ ຄວາມ
ເສຍຫາຍຫ າຍທີູ່ ສຸດ ຄ:ື ເຂົາ້ ແລະ ຮອງລງົມາແມູ່ ນສາລ.ີ 

1. ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ເຮດັໃຫພ້ດືຖກືທ າລາຍ ໂດຍໜ ສດັຕ ຂອງເຂົາ້ ມຫີ ກັການປະເມນີ ດັູ່ ງນີ:້ 
➢ ການປະເມນີ ຈາກປະຫວັດຜູ່ ານມາ ມໜີ ທ າລາຍພດື ໃນລະດ ທີູ່ ປ ກພດື ມຄີວາມເສຍຫາຍໜອ້ຍຫ າຍສ ູ່ າໃດ? 

➢ ການປະເມນີ ຈາກສະພາບນເິວດ ຂອງພືນ້ທີູ່ ປ ກ ມຄີວາມເໝາະສມົເປັນບູ່ ອນຢ ູ່ ອາໄສ ຂອງໜ  ຫ  ືບ ູ່ ? 

➢ ການປະເມນີ ຈາກຮູ່ ອງຮອຍ ການເຂົາ້ມາຂອງໜ  ເພາະເມືູ່ ອມໜີ ເຂົາ້ມາ ບູ່ ອນໃດ ກ ູ່ ຈະຮູ່ ອງຮອຍປະໄວ.້ 
➢ ການປະເມນີຈາກ ຈ ານວນປະຊກອນໜ  ໃນບ ລເິວນພືນ້ທີູ່ ປ ກພດື. 

1.1. ການປະເມນີ ຈາກປະຫວັດຜູ່ ານມາ ມໜີ ທ າລາຍພດື ໃນລະດ ທີູ່ ປ ກພດື ມຄີວາມເສຍຫາຍໜອ້ຍຫ າຍສ ູ່ າໃດ: 
ໂດຍວທິກີານປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ໃນແຕູ່ ລະປີຜູ່ ານມາ ວູ່ າມຄີວາມເສຍຫ າຍໜອ້ຍຫ າຍສ ູ່ າ

ໃດ, ເຊິູ່ ງຈະມຄີວາມສູ່ ຽງ ຕ ູ່ ການເຂົາ້ມາທ າລາຍພດື ໃນລະດບັທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ, ຖາ້ຫາກມຄີວາມເສຍຫາຍ ໃນປີ
ທີູ່ ຜູ່ ານມາຫ າຍ ກ ູ່ ມໂີອກາດເກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງປີຕ ູ່ ໄປສ ງ, ຖາ້ບ ູ່ ມວີທີກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ ທີູ່ ເໝາະ
ສມົ ທີູ່ ຈດັລະດບັຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ເຊັູ່ ນ: (ວທິປີະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນນາເຂົາ້ ໜາ້ທີູ່  14). 

ກ. ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໃນໄລຍະເຂົາ້ແຕກກ  (Tillering stage) 

 ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ າ (Slight)     = 5 – 10 % 

 ຄວາມເສຍຫາຍປານກາງ (Moderate)   = 10 – 20 % 
 ຄວາມເສຍຫາຍສ ງ (Serious)   = > 20 % 

ຂ. ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະຖພືາ (Booting stage) 

 ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ າ (Slight)      = 2 – 5 % 

 ຄວາມເສຍຫາຍປານກາງ (Moderate)    = > 5 – 10 % 

 ຄວາມເສຍຫາຍສ ງ (Serious)    = > 10 % 
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1.2. ການປະເມນີ ຈາກສະພາບນເິວດ ຂອງພືນ້ທີູ່ ປ ກ ມຄີວາມເໝາະສມົ ເປັນບູ່ ອນຢ ູ່ ອາໄສ ຂອງໜ  ຫ  ືບ ູ່ : 
ການປະເມນີພືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ ທີູ່ ສະພາບນເິວດ ມຄີວາມເໝາະສມົ ເຮດັໃຫໜ້  ສາມາດຢ ູ່ ອາໄສ ຫ  ືຢ ູ່ ໃກ ້

ແຫ ູ່ ງອາໄສຂອງໜ  ແລະ ເຄືູ່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ມາທ າລາຍເຂົາ້, ລກັສະນະພືນ້ທີູ່  ທີູ່ ມຄີວາມສູ່ ຽງສ ງ ຂອງໜ ເຂົາ້ມາ
ທ າລາຍເຂົາ້ ຄ:ື 

 ນາເຂົາ້ ຢ ູ່ ຕດິ ຫ  ືໃກໝ້ ູ່ ບາ້ນເຮອືນ ຂອງຄນົອາໄສຢ ູ່ . 
 ນາເຂົາ້ ທີູ່ ປ ກ ຫ  ືປັກດ າເຂົາ້ກູ່ ອນ ພືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ບູ່ ອນອືູ່ ນ ຫ າຍກວູ່ າ 2 ອາທດິ. 
 ນາເຂົາ້ ທີູ່ ປ ກຫ  ືປັກດ າເຂົາ້ຊາ້ກວູ່ າ ພືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ບູ່ ອນອືູ່ ນ ຫ າຍກວູ່ າ 2 ອາທດິ. 
 ນາເຂົາ້ ທີູ່ ມຄີນັນາໃຫຍູ່ ກວູ່ າ 60 ຊງັຕແີມດັ. 
 ນາເຂົາ້ ໃນລະດ ແລງ້ ຫ  ືນາແຊງ. 
 ພືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ ຢ ູ່ ດູ່ ຽວ ຫູ່ າງໄກຈາກພືນ້ທີູ່ ນາລວມ ຫ  ືບ ລເິວນອອ້ມມປີູ່ າຮກົເຮືອ້ ເຊິູ່ ງເໝາະກບັການເປັນ
ບູ່ ອນຢ ູ່ ອາໄສຂອງໜ . 

 ນາເຂົາ້ ທີູ່ ຢ ູ່ ຕດິກບັຄນັຄ ຂອງຮູ່ ອງນ າ້ຊນົລະປະທານ. 
1.3. ການປະເມນີ ຈາກຮູ່ ອງຮອຍການເຂົາ້ມາຂອງໜ  ເພາະເມືູ່ ອມໜີ ເຂົາ້ມາ ບູ່ ອນໃດ ກ ູ່ ຈະຮູ່ ອງຮອຍປະໄວ:້ 

ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ຈາກຮູ່ ອງຮອຍຂອງໜ  ມວີທິກີານປະເມນີໄດຫ້ າຍວທິ ີດັູ່ ງນີ:້ 

ກ. ໂດຍໃຊແ້ຜູ່ ນສ າຫ ວດຮອຍຕນີໜ  (Tracking tiles): ດວ້ຍວທິໃີຊແ້ຜູ່ ນຢາງ/ໄມ ້ທີູ່ ມຂີະໜາດ15 x 15 
ຊງັຕແີມດັ, ທາດວ້ຍສດີ າ ທີູ່ ໃຊກ້ບັເຄືູ່ ອງໄຣນຽວ (ເຄືູ່ ອງກ໊ອບປ້ີເອກະສານ) ຫ  ືທາດວ້ຍໄຂມນັງວົ ໂດຍການໃຊ ້
ລ ກກີງ້ທາສີ ແລວ້ທາໃຫທ້ົູ່ ວແຜູ່ ນ ຫ ື ທາແບບຮ ບໂຕ X (ຮ ບທີ 1), ເມືູ່ ອໜ ຍູ່ າງຜູ່ ານ ຈະປະຮອຍຕີນ 
(footprints) ໄວເ້ທງິແຜູ່ ນຢາງ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດຢູ້່ າງຈະແຈງ້, ຫ ງັຈາກນັນ້ ກ ູ່ ປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ 1 ຄັງ້/ເດອືນ 
ດວ້ຍວທິກີານເລອືກພືນ້ທີູ່  ເພືູ່ ອປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ຈ ານວນ 1 ເຮກັຕາ, ໃຊແ້ຜູ່ ນຢາງສ າຫ ວດວາງ ລຽບຕາມ
ແຄມຄນັນາດາ້ນໃນໄຮູ່ ນາ ໃຫອ້ອ້ມຮອບທົູ່ ວໄຮູ່ ນາຂອງຈດຸທີູ່ ກ ານດົ ເຊິູ່ ງໃຊແ້ຜູ່ ນຢາງ 30-100 ແຜູ່ ນ, ແຕູ່ ລະ
ແຜູ່ ນໃຫວ້າງຫູ່ າງກນັ 10 ແມດັ ແຕູ່ ຕອນວາງຕອນແລງ ແລະ ກບັມາເກບັແຜູ່ ນຢາງເພືູ່ ອກວດຮອຍຕນີ ໃນຕອນ
ເຊົາ້ຂອງມືຕ້ ູ່ ມາ ເຮດັຕດິຕ ູ່ ກນັເປັນເວລາ 3 ຄນື ພອ້ມທງັບນັທກຶຈ ານວນແຜູ່ ນທີູ່ ພບົຮອຍຕນີໜ  ແລະ ຈ ານວນ
ແຜູ່ ນທີູ່ ບ ູ່ ພບົຮອຍຕນີໜ  ແລວ້ນ າມາຄດິໄລູ່ ຫາເປີເຊນັຂອງແຜູ່ ນຮອຍຕນີໜ  (% tiles with footprints) ຫ  ືຄູ່ າ
ດດັສະນກີດິຈະກ າຂອງໜ  (Rat activity index) ຕາມສ ດດັູ່ ງນີ:້  

ກ.1. ການຄດິໄລູ່  ຄູ່ າດດັຊະນກີດິຈະກ າຂອງໜ  (Rat activity index): 

ຄູ່ າດດັຊະນກີດິຈະກ າຂອງໜ  (% tiles with footprints) =    
𝐁

𝐀+𝐁
 x 100 

A   =  ຈ ານວນແຜູ່ ນທີູ່ ບ ູ່ ພບົຮອຍຕນີໜ  
B =  ຈ ານວນແຜູ່ ນທີູ່ ພບົຮອຍຕນີໜ  
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ກ.2. ການຄດິໄລູ່  ຈ ານວນຮອຍຕນີໜ  ທີູ່ ນບັໄດຢ້ ູ່ ເທງິແຜູ່ ນຢາງໃນແຕູ່ ລະແຜູ່ ນ ແລວ້ໃຫຄ້ະແນນຕາມຊູ່ ວງ. 
 ບ ູ່ ມຮີອຍຕນີ  =  0  = ບ ູ່ ມໜີ  (No rat activity) 

 1 – 5 ຮອຍຕນີ =  1  = ລະດບັຕ ູ່ າຫ າຍ (Very low rat activity)  
 6-10 ຮອຍຕນີ =  2  = ລະດບັຕ ູ່ າ (Low rat activity) 

 11-15 ຮອຍຕນີ  =  3 =  ລະດບັປານກາງ (Moderate rat activity)  

 16-20 ຮອຍຕນີ  =  4  = ລະດບັສ ງ (High rat activity) 

 ຫ າຍກວູ່ າ 20  =   5  = ລະດບັສ ງຫ າຍ (Very high rat activity) 

ກ.3.  ການຄດິໄລູ່  ກວດນບັຮອຍຕນີໜ  ໂດຍນ າໃຊແ້ຜູ່ ນຕາຕະລາງໃສ ຈ ານວນ 16 ຫອ້ງ. 
  ດວ້ຍວທິກີານກວດນບັຮອຍຕນີໜ ໃນແຕູ່ ລະຫອ້ງຂອງຕາຕະລາງ, ຖາ້ມຮີອຍຕນີໜ ທງັໝດົ
ໃນ 16 ຫອ້ງ ເທົູ່ າກບັ 100%, ແຕູ່ ຖາ້ມຮີອຍຕນີໜ ພຽງ 8 ຫອ້ງ ເທົູ່ າກບັ 1/16 = 50%, ຫ ງັຈາກນັນ້ 
ໃຫຄ້ດິໄລູ່ ຫາຄູ່ າສະເລູ່ ຍເປີເຊນັທງັໝດົ ແລວ້ນ າມາທຽບໃສູ່ ຂ ມ້ ນດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ:້ 
< 20%  = Low rat activity 

20% – 40% = Moderate rat activity 

> 40%  = High rat activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ຂ. ການໃຊອ້າຫານເປັນເຫຍືູ່ ອລ ໜ້  (Bait acceptance): 

ໃຊເ້ຂົາ້ເປືອກ ເພືູ່ ອເປັນອາຫານ ປະມານ 10g ຕ ູ່  ກອງ (ຮ ບທ ີ2A) ຫ  ືມນັດາ້ງ ຫ  ືສາລ ີທີູ່ ປາດທາງຂວາງ
ເປັນປູ່ ຽງແລວ້ໃຊໄ້ມສ້ຽບລ ກຊີນ້ສຽບໃສູ່ ທາງກາງຂອງມນັດາ້ງຫ ສືາລ,ີ ແລວ້ປັກລງົດນິ (ຮ ບທ ີ2B) ມດັເຊອືກສ ີ
ເພືູ່ ອເຮດັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ໃກ ້ໆ ກບັຈດຸທີູ່ ວາງໃຫເ້ຫນັຊດັເຈນແລວ້ບນັທກຶຈ ານວນເຫຍືູ່ ອທີູ່ ວາງລ  ້ແລວ້ກວດນບັ
ເຫຍືູ່ ອລ ໃ້ນມືຕ້ ູ່ ມາ, ດວ້ຍການເບິູ່ ງຈາກຮູ່ ອງຮອຍຂອງໜ  ທີູ່ ມາກນິເຫຍືູ່ ອລ  ້ເຊັູ່ ນ: ເຮາົໃຊເ້ຂົາ້ເປືອກເປັນເຫຍືູ່ ອລ  ້
ເມືູ່ ອມໜີ ມາກນິເຂົາ້ເປືອກຈະເຫນັຮູ່ ອງຮອຍຂອງຂີແ້ກບທີູ່ ໜ ກນິປະໄວ,້ ແລວ້ກນິແຕູ່ ເມດັເຂົາ້ເທົູ່ ານັນ້, ຖາ້ໃຊ ້

ຮ ບທ ີ1: ຮ ບພາບສະແດງແຜູ່ ນຢາງທີູ່ ທານ າ້ມກຶກ໊ອບປ້ີເປັນຮ ບໂຕເອກັ (X) ເພືູ່ ອສ າຫ ວດຮອຍຕນີໜ  
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ມນັດາ້ງ ຫ  ືສາລ ີເປັນເຫຍືູ່ ອລ ສ້ຽບດວ້ຍໄມສ້ຽບລ ກຊີນ້, ສຽບມນັ ຫ  ືສາລໃີຫຢ້ ູ່ ກບັພືນ້ດນິ, ໂດຍໃຫປູ້່ ຽງມນັ
ດາ້ງ ຫ  ືສາລ ີຢ ູ່ ສ ງຈາກພືນ້ດນິປະມານ 1 – 2 Cm, ເມືູ່ ອມໜີ ມາກນິປູ່ ຽງມນັດາ້ງ ຫ  ືສາລ,ີ ຖາ້ຫາກໜ ກນິບ ູ່ ໝດົ 
ຈະເຫນັຮອຍແຂວ້ຄ ູ່ ໜາ້ ໄວເ້ທງິອາຫານຢູ່ າງຈະແຈງ້, ແຕູ່ ຖາ້ຫາກໜ ກນິມນັດາ້ງ ຫ  ືສາລໝີດົ ຈະເຫນັຮູ່ ອງຮອຍ
ຂອງເສດອາຫານທີູ່ ຍງັຄງົຕກົຫ ງົເຫ ອືຢ ູ່ , ເຊິູ່ ງລກັສະນະເສດອາຫານທຕີກົ ເສດອາຫານ ມປີູ່ ຽງໃຫຍູ່ ກວູ່ າ ທີູ່ ຖກື
ມດົກນິ ຫ  ືສດັຊະນດິອືູ່ ນໆ; ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ເດອືນລະ 1 ຄັງ້ ເລອືກພືນ້ທີູ່  ທຕີອ້ງການປະເມນີຄວາມ
ສູ່ ຽງ ຂະໜາດ  1 ເຮກັຕາ ໂດຍໃຊເ້ຫຍືູ່ ອລ  ້ຈ ານວນ 30 – 100 ຈດຸ, ແຕູ່ ລະຈດຸວາງໃຫຫູ້່ າງກນັປະມານ 10 

ແມດັ, ວາງໄວຕ້ອນກາງແລງ ແລວ້ກວດເບິູ່ ງໃນຕອນເຊົາ້ຂອງໝຕື ູ່ ມາ ເຮດັແບບນີຕ້ດິຕ ູ່ ກນັເປັນໄລຍະເວລາ 3 

ມື ້ພອ້ມທງັບນັທກຶ ຈ ານວນທີູ່ ວາງເຫຍືູ່ ອລ ທ້ີູ່ ມໜີ ກນິ ແລະ ຈ ານວນຈດຸທີູ່ ບ ູ່ ມໜີ ກນິ ແລວ້ມາຄດິໄລູ່ ຫາເປີເຊນັ, 
ຈ ານວນຈຸດເຫຍືູ່ ອທີູ່ ມີຮອຍຕີນໜ ມາກິນ (%  Of eaten baits) ຫ ື ຄູ່ າດັດຊະນີກິດຈະກ າຂອງໜ  (Rat 

activity index) ດັູ່ ງນີ:້ 

ຄູ່ າດດັຊະນກີດິຈະກ າຂອງໜ  (% Of eaten baits) =  𝐁

𝐀𝐱𝐝
  x 100 

A = ຈ ານວນຈດຸວາງເຫຍືູ່ ອທີູ່ ວາງໃນແຕູ່ ລະວນັ 

B = ຈ ານວນຈດຸວາງເຫຍືູ່ ອທີູ່ ມໜີ ກນິຮວມທຸກວນັ 

D = ຈ ານວນວນັທີູ່ ວາງເຫຍືູ່ ອ 

< 20%  = Low rat activity  
20% – 40% = Moderate rat activity  
> 40%  = High rat activity 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

ຄ. ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ຈາກຈ ານວນຮູ່ ອງຮອຍຂອງຮ ໜ ຕາມຄນັນາ (Active burrows count): 

ການປະເມນີປະຊາກອນໜ ທາງອອ້ມ ຈາກການສ າຫ ວດຮ ໜ  ທີູ່ ຄດິວູ່ າວູ່ າຈະມໜີ ຢ ູ່ ໃນຮ  (ຮ ບທ ີ3A), 
ໂດຍໃຊຫ້ ກັການ ແລະ ສງັເກດໜ ອອກຫາກນິໃນເວລາກາງຄນື ແລະ ອາໄສຢ ູ່ ຮ ໜ  ຕອນເວລາກາງເວນັເພືູ່ ອຫ ບົ

A 

ຮ ບທ ີ2: ສະແດງຮູ່ ອງຮອຍການກນິເຂົາ້ເປືອກ ແລະ ສາລ ີທລີ ໃ້ຫໜ້ ກນິ ເພືູ່ ອປະເມນີຄູ່ າດດັນ ີ
 

B 
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ຫ ີກຈາກແສງແດດ ແລະ ສັດຕ ທ າມະຊາດທີູ່ ຈະເຫັນໜ ໄດງູ້່ າຍໃນເວລາກາງເວັນ ເຊິູ່ ງຕອ້ງປະເມີນດັດນີ
ປະຊາກອນໜ  ດັູ່ ງນີ:້ 

ສຸູ່ ມເອາົພືນ້ທີູ່ ປ ກພດື ປະມານ 0.5 – 1 ເຮກັຕາ, ກວດຕາມຄນັນາທງັນອ້ຍ ແລະ ໃຫຍູ່  ເຊິູ່ ງຮ ໜ ຈະເຫນັ
ໄດງູ້່ າຍ ໂດຍການສງັເກດຈາກຮ  ທີູ່ ມຮີອຍຕີນໜ  ຢ ູ່ ໃນບ ລເິວນພືນ້ດນິໜາ້ຮ  ຫ  ືມຮີອຍທາງຍູ່ າງທີູ່ ບ ູ່ ມຫີຍາ້ຂຶນ້ 
ເນືູ່ ອງຈາກມໜີ ຍູ່ າງເຂົາ້ອອກເປັນປະຈ າ ຫ  ືອາດມຮີອຍຕນີໜ  (ຮ ບທ ີ3B), ກອ້ນມ ນໜ  (ຂີໜ້ ) ຈະຕກົຢ ູ່ ບ ລເິວນ
ໜາ້ຮ ໜ , ເມືູ່ ອເຫນັໜ ໃຫໃ້ຊດ້ນິໜຽວ ຫ  ືເຟືອງເຂົາ້ອດັຮ ໄວທຸ້ກຮ ໜ  ແລວ້ເຮດັເຄືູ່ ອງໝາຍ ໃຊເ້ຊອືກສມີດັຢ ູ່ ບູ່ ອນ
ທສີງັເກດງູ່າຍ, ອດັຮ ໄວໃ້ນຕອນແລງ, ວດັແທກຄວາມຍາວຂອງຄນັນາ ທີູ່ ອດັຮ ວູ່ າຍາວຈກັແມດັ ບກັທກຶຈ ານວນຮ 
ໜ ທີູ່ ຖກືອດັ ແລະ ກວດນບັຮ ໜ ທີູ່ ເປີດອອກໃນມືຕ້ ູ່ ມາ ພອ້ມທງັບນັທກຶຈ ານວນຮ ໜ ທີູ່ ຮ ໜ ເປີດອອກ, ຄາດຄະເນ
ວູ່ າ 1 ຮ  ຈະມໜີ ຢ ູ່  1 ໂຕ ເຮດັຕດິຕ ູ່ ກນັແບບນີ ້3 ຄນື ແລວ້ຄດິໄລູ່  ດັູ່ ງນີ:້ 

ເປີເຊນັຮ ໜ ທີູ່ ມອີາໄສຢ ູ່    (% Active burrow) =         
𝐁

𝐀
  X 100    

A      =        ຈ ານວນຮ ໜ  ທີູ່ ຖກືອດັທງັໝດົ 

B      =         ຈ ານວນຮ ໜ  ທີູ່ ເປີດອອກມືທ້ີູ່ ຫ າຍທີູ່ ສຸດ 

< 3% = ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ຕ ູ່ າ (Low rat population index) 

3% - 5%    = ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ປານກາງ (Moderate rat population index) 
>5%       = ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ສ ງ (High rat population index) 

ຈ ານວນຮ ໜ ທີູ່ ຖືກເປີດອອກ (Active burrow) ຍງັສາມາດເອາົມາຄດິໄລູ່  ຫາຈ ານວນຮ ໜ ເປີດ ຕ ູ່ ຄວາມ
ຍາວຂອງຄນັນາໄດ ້ໂດຍຄດິໄລູ່ ຈ ານວນຮ ໜ ທີູ່ ເປີດ ຕາມຄວາມຍາວ 100 ແມດັ, ຖາ້ຈ ານວນຮ ເປີດຕ ູ່  100 ແມດັ ມີ
ອດັຕາສ ງ ສະແດງວູ່ າປະຊາກອນໜ ມຫີ າຍ ແລະ ຖາ້ຈ ານວນຮ ໜ ເປີດຕ ູ່  100 ແມດັ ມອີດັຕາຕ ູ່ າສະແດງວູ່ າຈ ານວນ
ປະຊາກອນໜ ມນີອ້ຍ ໂດຍປຽບທຽບໄດຈ້າກຄູ່ າດດັຊະນປີະຊາກອນ ດັູ່ ງນີ:້ 

< 3 ຮ /100 ແມດັ =         ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ມນີອ້ຍ (Low rat population index) 
3 – 5 ຮ /100 ແມດັ =         ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ມປີານກາງ (Moderate rat population index) 
> 5 ຮ  /100 ແມດັ =         ດດັຊະນປີະຊາກອນໜ ມຫີ າຍ (High rat population index)  
 

 
 
 

 

 

ຮ ບທ ີ3: ສະແດງຮ ໜ  ແລະ ຮອຍຕນີໜ  ທີູ່ ມຢີ ູ່ ບ ລເິວນປາກທາງເຂົາ້ຮ  

A B 
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1.4. ການປະເມນີ ຈາກຈ ານວນປະຊາກອນໜ ໃນບ ລເິວນທີູ່ ປ ກພດື: 
ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງ ຈາກການສ າຫ ວດສງັເກດຈ ານວນປະຊາກອນໜ  ໂດຍການໃຊກ້ບັດກັໜ ເປັນ 

ເພືູ່ ອຈບັ (Live trap) ຫ  ືກບັດກັໜ ຕາຍ (Snap trap)  ຫ  ືກບັດກັທີູ່ ເຮດັເອງ ສາມາດໃຊວ້ດັສະດຸທີູ່ ຊອກຫາໄດ ້
ງູ່າຍໆ ໃນທອ້ງຖິູ່ ນ (ຮ ບທ ີ4) ເຫຍືູ່ ອທີູ່ ໃຊຕ້ອ້ງເປັນເຫຍືູ່ ອ ທີູ່ ດງຶດ ດໜ ໃຫສ້ນົໃຈເຂົາ້ມາຫາ ເຊັູ່ ນ: ມນັດາ້ງ, ສາລີ
ຝັກສດົ, ຫອຍປາກກວາ້ງ, ປ ນາ, ປາແຫງ້ ຫ  ືເຂົາ້ເປືອກໃໝູ່ ໆ ຫ ູ່ ດວ້ຍຖົງຕາໜູ່ າງ; ເລອືກພືນ້ທີູ່ ມຂີະໜາດ 1 

ເຮກັຕາ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ ານັນ້, ຄວນເຮດັການປະເມນີທຸກໆ; ດວ້ຍວທິກີານໃຊກ້ບັດກັ, ກ ານດົເອາົ 30 ຈດຸ ຕາມພືນ້
ທີູ່ ເລອືກໄວ ້ວາງອອ້ມຮອບພືນ້ທີູ່  ເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະຈດຸຫູ່ າງກນັ 10 ແມດັ, ຕອ້ງວາງໃນຕອນແລງ ແລະ ກວດເບິູ່ ງກບັ
ດກັໜ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງມືຕ້ ູ່ ມາ ພອ້ມທງັບນັທກຶ ຈ ານວນກບັດກັທີູ່ ມໜີ  ແລະ ກບັດກັທີູ່ ບ ູ່ ມໜີ  (ກບັດກັທີູ່ ບ ູ່ ມໜີ 
ແຕູ່ ກງົປິດ ແລະ ມຮີູ່ ອງຮອຍໜ ເຂົາ້ມາ, ມຂີນົໜ  ຫ  ືເລອືດໜ ຢ ູ່  ໃຫຈ້ດົບນັທກຶຮູ່ ວມກບັຈ ານວນກບັດກັທີູ່ ມໜີ ) 
ນ າເອາົຂ ມ້ ນມາຄດິໄລູ່ ຄູ່ າດດັຊະນຄີວາມຊຸກຊຸມຂອງໜ  ໃນທົູ່ ງນານັນ້ໆ ດັູ່ ງນີ:້ 

ຄູ່ າດດັຊະນຄີວາມຊຸກຊຸມຂອງນ ລວມ (% Abundance index of rat)     =       
𝐁

𝐀+𝐁
 x 100 

A      =          ຈ ານວນກບັດກັທີູ່ ບ ູ່ ມໜີ  
B      =           ຈ ານວນກບັດກັທີູ່ ມໜີ  ແລະ ມຮີູ່ ອງຮອຍມໜີ ເຂົາ້ມາ 

 

ໜ ທີູ່ ຕດິໃນກບັດກັ ສາມາດນ າມາຈ າແນກຊະນດິໜ ໄດ ້ໂດຍໃຊຄ້ ູ່ ມກືານຈ າແນກຊະນດິໜ ສັດຕ ພືດ 
ແລວ້ບນັທກຶຈ ານວນໜ ແຕູ່ ລະຊະນດິ ວູ່ າມຈີ ານວນທີູ່ ຕດິໃນກບັດກັເທົູ່ າໃດ ເພືູ່ ອນ າມາຫາຄູ່ າດດັຊະນຄີວາມຊຸກ
ຊຸມ ຂອງໜ ແຕູ່ ລະຊະນດິໃນພືນ້ທີູ່  ປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງນັນ້ໆ ດັູ່ ງນີ:້ 

ດດັຊະນຄີວາມຊຸກຊຸມຂອງໜ ແຕູ່ ລະຊະນດິ (% Abundance index of rat species)  =     𝐁

𝐀+𝐁
 x 100 

A        =       ຈ ານວນກບັດກັ ທີູ່ ບ ູ່ ມໜີ  
B       =        ຈ ານວນກບັດກັ ທີູ່ ມໜີ ແຕູ່ ລະຊະນດິ 

 

ການປູ່ ຽນແປງຂອງປະຊາກອນໜ ສາມາດເບິູ່ ງໄດຈ້າກຄູ່ າດດັຊະນຄີວາມຊຸກຊຸມຂອງໜ , ຖາ້ດດັຊະນີ
ຄວາມຊຸກຊຸມໜ ລວມສ ງແປວູ່ າປະຊາກອນໜ ມຫີ າຍຂືນ້,ແຕູ່ ຖາ້ຄູ່ າດດັຊະນຂີອງນ ລວມຈະເປັນຄູ່ າທີູ່ ຜກົຜນັກບັ
ຄູ່ າດດັຊະນຄີວາມຊຸກຊຸນຂອງໜ ແຕູ່ ລະຊະນດິ ເຮາົສາມາດປະເມນີຄວາມສູ່ ຍງໃນເລືູ່ ອງປະຊາກອນໜ ໄດດ້ັູ່ ງນີ:້ 
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< 3%            =   ປະຊາກອນໜ ຕ ູ່ າ (Low rat population) 

3% - 5%         =    ປະຊາກອນໜ ປານກາງ (Moderate rat population) 

>5%                =    ປະຊາກອນໜ ສ ງ (High rat population) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ການພະຍາກອນການລະບາດ ຂອງໜ  (Rodent Outbreak Forecast) 
FAO ໄດລ້າຍງານ ໃນປີ 2019 ກູ່ ຽວກບັປະຊາກອນໂລກ ຈ ານວນ 820 ລາ້ນຄນົ, ຕອ້ງຍາກລ າບາກ ເພາະ

ຄວາມອຶດຫີວ ຢູ່ າງຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ, ເຊິູ່ ງໄດວ້າງແຜນໃຫຄ້ວາມຫິວໝົດໄປ (Zero hunger) ໃນປີ ຄ.ສ 2030 ໄດນ້ າເອາົ
ຫ ກັການທີູ່ ສາມາດຫ ຸດຜູ່ ອນຄວາມອດຶຫວີໄດ ້ມາໃຊຮູ້່ ວມກນັທຸກປະເທດ ຄ:ື Sustainable Development Goals 

(SDG), ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ຈ ານວນຄນົອດົຫີວ ຍງັມກີານເພີູ່ ມຂືນ້ເປັນຕົນ້ແມູ່ ນຢ ູ່ ໃນເຂດອາຟະລກິາ, ສູ່ ວນເຂດ
ອາເມລກິາລາຕນິ, ອາຊຕີາເວນັຕກົ ກ ູ່ ມກີານເພີູ່ ມຂືນ້ ແຕູ່ ມຈີ ານວນນໜອ້ຍ ເຖງິວູ່ າໃນອາຊເີຂດໃຕ ້ສະພາບການຄວາມ
ອດິຫວີ ມທີູ່ າອຽງຈະດຂີືນ້ ແຕູ່ ໂດຍພາບລວມທົູ່ ງໂລກຍງັຄງົມຄີນົທີູ່ ມຄີວາມອດິຫວີສ ງ ໂດຍສະເພາະໃນອາຊ.ີ 

ຮ ບທ ີ4: (A) ກບັດກັໜ ເປັນ (Live trap);  (B) ກບັດກັໜ ຕາຍ (Snap trap) ແລະ (C) ກບັດກັຈາກວດັ
ສະດຸທອ້ງຖິູ່ ນ ໃນການປະເມນີປະຊາກອນໜ  

         

A 

ກບັດກັໜ ເປັນ  

B 

C C C 
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 ໜ  ຢ ູ່ ໃນຈ າພວກສັດກດັແຫນ້ ທີູ່ ມຜີົນກະທົບຕ ູ່ ຄົນ ຢ ູ່ ທົູ່ ວໂລກ, ທັງໃນປະເທດທີູ່ ກ າລັງພັດທະນາ ແລະ 
ປະເທດທີູ່ ພດັທະນາແລວ້ ກ ູ່ ຍງັຕອ້ງພບົເຫນັ ກບັບນັຫາຂອງໜ ທ າລາຍພດື, ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ຢ ູ່ ໃຍຊູ່ ວງທີູ່ ກ າລງັປ ກ 
ແລະ ຫ ງັຈາກເກບັກູ່ ຽວແລວ້, ລວມໄປເຖງິອາຫານທີູ່ ແປຮ ບຕູ່ າງໆ ທີູ່ ມະນຸດເກບັເອາົໄວບ້ ລໂິພກ ໃນຍາມຂາດແຄນ, ກ ູ່

ຖກືສດັກຸູ່ ມໜ  ເຂົາ້ມາທ າລາຍ ມບີນັຫາກນັຢ ູ່ ທຸກໆປະເທດໃນໂລກ ໂດຍບນັຫາທີູ່ ພບົເຫນັສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນການທ າລາຍ 
ທີູ່ ເກດີຈາກໜ  ແລະເພີູ່ ມຂືນ້ເລືູ່ ອຍໆ; ໃນກ ລະນຂີອງເຂົາ້ ທີູ່ ເປັນອາຫານຫ ກັ ຂອງປະຊາຊນົໃນປະເທດອາຊຽນ, ເມືູ່ ອ
ຄວາມເສຍຫາຍ ມປີະມານ 5 % ຂອງພືນ້ທີູ່ ປ ກເຂົາ້ ແຕູ່ ເມືູ່ ອຄດິໄລູ່  ເປັນຈ ານວນເຂົາ້ທີູ່ ຖກືໜ ກດັໜ ທ າລາຍ ຈະເປັນ
ປະລມິານເຂົາ້ ທີູ່ ສາມາດລຽ້ງປະຊາກອນໃນອາຊຽນໄດເ້ຖິງ 200 ຄນົໃນ 1 ປີ, ໃນບາງຄັງ້ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນ
ຜະລດິອາດສ ງຮອດ 50 – 100% ເຊິູ່ ງເກດີຈາກການລະບາດຂອງໜ  ໃນຮອບວຽນ 30 – 50 ປີ ທີູ່ ເກດີການລະບາດ 1 
ຄັງ້ ໂດຍທີູ່ ປັດໄຈທີູ່ ເຮັດໃຫມ້ກີານລະບາດມຫີ າຍຢູ່ າງ, ຜູ່ ານມາຊາວກະສິກອນ ກ ູ່ ຍອມຮັບວູ່ າມບີັນຫາຂອງໜ  ຢ ູ່
ຕະຫ ອດມາ ເຊິູ່ ງຍງັບ ູ່ ມກີານຈດັການໃດໆ ທີູ່ ຖກືກວທີ,ີ ບ ູ່ ມກີານກະກຽມລູ່ ວງໜາ້ ທີູ່ ຈະດ າເນນີການຈດັການບນັຫສ

ເລືູ່ ອຶງໜ  ທີູ່ ເຂົາ້ມາທ າລາຍພດື, ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ຄກືບັຄ າເວົາ້ ຂອງຊາວນາ ໃນປະເທດຟິລປິິນ ວູ່ າ “ເຮາົປ ກເຂົາ້ໃຫໜ້ 

ກນິ 2 ແຖວ, ໃຫນ້ກົກນິ 1 ແຖວ ແລະ ອກີ 7 ແຖວ ເພືູ່ ອປ ກລຽ້ງຄອບຄວົ” ສະແດງວູ່ າບນັຫາໜ  ແລະນກົ ມຢີ ູ່ ຄຽງຄ ູ່
ກບັຊາວນາມາດນົນານແລວ້, ແຕູ່ ຍງັບ ູ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂບນັຫາຢູ່ າງຖກືວທີ.ີ 

ຈາກການທີູ່ ໄດມ້ກີານຈດັການປະຊຸມສ າມະນາ ລະຫວູ່ າງປະເທດ ຮູ່ ວມກນັ ເລືູ່ ອງ “Impacts of Rodent 

Outbreaks on Food Security in Asia” ຜ ້ເ ຂົ ້າ ຮູ່ ວມຈ າກ  Asia, Africa, Oceania (Australia and New 

Zealand), Europe, and North America ເຮດັໃຫມ້ກີານລາຍງານ ກູ່ ຽວກບັ ການລະບາດຂອງໜ ໃນນາເຂົາ້ເຂດ
ອາຊ,ີ ໃນອະດດີສູ່ ວນຫ າຍ ຈະບ ູ່ ໄດບ້ກັທກຶ ຫ  ືລາຍງານຈະແຈງ້ ກູ່ ຽວກບັສາເຫດ ທີູ່ ກູ່ ຽວຄອ້ງກບັການລະບາດຂອງໜ 
ສດັຕ ພດື ຫ  ືຂ ມ້ ນຊູ່ ວງໄລຍະເວລາການລະບາດ ກ ູ່ ບ  ູ່ ມກີານບນັທກຶໄວ ້ຈາກການລາຍງານການປະຊຸມຮູ່ ວມກນັ ເຮດັໃຫ ້
ສາມາດສງັລວມສາເຫດການລະບາດໃນທ າມະຊາດຢ ູ່ ພືນ້ທີູ່ ປ ກໄວ ້ແລວ້ນ າຂ ມ້ ນນັນ້ ໄປໃຊປ້ະໂຫຍດເພືູ່ ອພະຍາກອນ
ການລະບາດຂອງໜ ໄດໃ້ນອະນາຄດົ, ແຕູ່ ການພະຍາ ການລະບາດຂອງໜ  ຍງັບ ູ່ ມວີທິກີານທີູ່ ແນູ່ ນອນ ວູ່ າຖກືຕອ້ງ ເຊິູ່ ງ
ການນ າໃຊຂ້ ມ້ ນມາພະຍາກອນການລະບາດ ເປັນພຽງຄາດຄະເນລູ່ ວງໜາ້ເທົູ່ ນນັນ້ ອາດຈະຖືກ ຫ  ືຜດິ ເຊິູ່ ງສາມາດ
ສງັລວມ ສາເຫດການລະບາດໄດ ້3 ຫ ກັການ ດັູ່ ງນີ:້ 

1. ສາເຫດການລະບາດຂອງໜ  ສງັເກດໄດຈ້າກຕົນ້ໄຜູ່ ອອກຂ ີ(ດອກຕົນ້ໄຜູ່ ) ທີູ່ ອອກພອ້ມກນັໃນຫ າຍໆບູ່ ອນ, ຫ າຍ
ສະຖານທີູ່  ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫມ້ອີາຫານຕາມທ າມະຊາດຫ າຍຂືນ້ ໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວກບັລະດ  ແລະ ຊູ່ ວງໄລຍະການຜະລິດ
ກະສກິ າ; ດັູ່ ງນັນ້, ເມືູ່ ອມກີານອອກດອກຂອງຕົນ້ໄຜູ່ ພອ້ມກນັໃນຫ າຍໆສະຖານທີູ່  ກ ູ່ ຈະສາມາດພະຍາກອນໄດວູ້່ າອາດ
ຈະມກີານເພີູ່ ມຂືນ້ຂອງໜ  ແລະ ຈະເກີດການລະບາດໃນພືນ້ທີູ່ ຜະລິດກະສກິ າ ທີູ່ ໃກຄ້ຽງກບັສະຖານທີູ່  ທີມກີານ
ອອກດອກຂອງຕົນ້ໄຜູ່ . 

2. ສາເຫດການລະບາດ ເກດີຂືນ້ຈາກສາເຫດຈາກ ປັດໄຈຈາກສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິ (Abiotic condition) ເຊັູ່ ນ: ລະດ ການທີູ່

ຜດິປົກກະຕ ິເຊິູ່ ງມຝົີນຕກົຫ າຍ ຫ  ືໜອ້ຍເກນີໄປແບບຜດິປົກກະຕ ິເຮດັໃຫມ້ປີະຊາກອນໜ  ເພີູ່ ມຂືນ້ຫ າຍ ເນືູ່ ອງຈາກ
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ມແີຫ ູ່ ງອາຫານທີູ່ ເພີູ່ ມຂື ້ນ້ ໂດຍສະເພາະປີທີູ່ ມບີນັຫາ ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງປັດໄຈເຫ ົູ່ ານີ ້ກ ູ່ ສາມາດພະຍາກອນໄດວູ້່ າ
ຈະມກີານລະບາດຂອງໜ ໃນພືນ້ທີູ່ ການຜະລດິກະສກິ າ ຫ  ືການປ ກພດືໄດ.້ 

3. ສາເຫດການລະບາດ ເກດີຈາກການປູ່ ຽນແປງລະບບົປ ກພດື ຫ  ືສາເຫດຈາກສິູ່ ງທີູ່ ມະນຸດສາ້ງຂືນ້ (Anthropogenic) 
ເຊິູ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມສ ນເສຍຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍ ເຊັູ່ ນ: ເກດີພາຍຸໃຕຝຸູ້່ ນ, ໄຊໂຄ ນ, ເກດີແຫງ້ແລງ້ ເຮດັໃຫເ້ກດີການ
ຂາດແຄນອາຫານຫ ກັ ແລະ ມກີານປ ກພດື ຕ ູ່ ເນືູ່ ອງຢູ່ າງກວາ້ງຂວາງ ໃນຊູ່ ວງກູ່ ອນ ຫ  ືຫ ງັ, ມກີານປ ກພດືຕດິຕ ູ່ ກນັ ເຮດັ
ໃຫມ້ແີຫ ູ່ ງອາຫານທີູ່ ພຽງພ  ຕ ູ່ ການຂະຫຍາຍພນັຂອງໜ  ໃນພືນ້ທີູ່ ການຜະລດິກະສກິ າ; ສະນັນ້, ປະຊາກອນໜ  ຈືູ່ ງເພີູ່ ມ
ຂືນ້ຢູ່ າງໄວວາ ແລະ ສາເຫດນີ ້ກ ູ່ ສາມາດພະຍາກອນໄດວູ້່ າ ຈະມກີານລະບາດຂອງໜ  ເກດີຂືນ້ໃນບ ລເິວນນັນ້. 

ຈາກລາຍງານການລະບາດຂອງໜ ໃນເຂດອາຊີ ທີູ່ ມີກູ່ ຽວຂອ້ງກັບການອອກດອກຂອງຕົນ້ໄຜູ່  ຄື: ລັດ 
Mizoram ປະເທດອນິເດຍ, ລດັ Chin state ປະເທດມຽນມາ, ພາກເໜອືຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ, Chittagong Hill Tracts ປະເທດບງັກະລາເທດ ປີ 2007-2008. 

ສາເຫດການລະບາດຂອງໜ  ເກດີຈາກຫ າຍປັດໄຈ ຂາ້ງເທງິນັນ້ ແລະ ເມືູ່ ອມກີານລະບາດຂອງໜ  ຢ ູ່ ພືນ້ທີູ່ ການ
ກະສກິ າໃນທອ້ງຖິູ່ ນໃດໜຶູ່ ງ; ສູ່ ວນຫ າຍແລວ້ຈະຫ າ້ຊາ້ ໃນການດ າເນນີການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ  ເຊິູ່ ງບ ູ່ ສາມາດ
ດ າເນນີການກ າຈດັໜ  ດວ້ຍວທີຕີູ່ າງໆໄດ ້ນອກຈາກ, ພນືທີູ່ ການປ ກພດື ທີູ່ ນ າໃຊກ້ານປ້ອງກນັ ແລະ ການກ າຈດັໜ  
ແບບວທີປີະສມົປະສານ (Integrated Rodent Pest Management) ມາຕັງ້ແຕູ່ ເລີູ່ ມຕົນ້ ຈືູ່ ງຈະເຮດັໃຫບ້ນັຫາໜ  ເຂົາ້
ມາທ າລາຍຜນົຜະລດິ ໝດົໄປໄດຢູ້່ າງງູ່າຍດາຍ; ດັູ່ ງນັນ້, ການປະເມນີຄວາມສູ່ ຽງຂອງບນັຫາໜ  ໃນແຕູ່ ລະຊູ່ ວງອາຍຸຂອງ
ພດືປ ກ ຈືູ່ ງມຄີວາມສ າຄນັ ໃນການເລີູ່ ມດ າເນນີການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ  ຕັງ້ແຕູ່ ຍງັບ ູ່ ຫ າຍ ເຊິູ່ ງການປະເມນີຄວາມ
ສູ່ ຽງຂອງໜ  ຈ າເປັນຕອ້ງມຄີວາມຮູ່ ວມມກືບັເຈົາ້ໜາ້ທີູ່ ຂອງລດັ ແລະ ຊາວກະສກິອນເອງ. 
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ບດົທ ີ2: 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ  (Damage Assessment) 

ໃນຂະບວນການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູ, ສາມາດບອກໄດວ່້າປະສບົຜນົສ າເລດັໄດ ້ຫ ຼຶ ບ ່ ນັນ້, ຕອ້ງມກີານປະ
ເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງພດືຊະນດິຕ່າງໆ, ທີ່ ເກດີຈາກໜທູ າລາຍ ຫ ງັຈາກທີ່ ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ ເຊິ່ ງການປະ
ເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດືນັນ້ວ່າມຄີວາມສ າຄນັຢ່າງຍິ່ ງເພື່ ອຈະໄດຮ້ບັຊາບຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ຄດິໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ເກດີຈາກໜູທ າລາຍ, ນອກຈາກ ນີຍ້ງັສາມາດໃຊຂ້ ມູ້ນຄວາມເສຍ
ຫາຍນີປ້ຽບທຽບຄວາມສ າເລດັໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດື ທີ່ ມກີານກ າຈດັໜູ ແລະ ພືນ້ທີ່ ປູກພດື ທີ່ ບ ່ ມກີານກ າຈດັໜູ ລວມທງັ
ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູ ປຽບທຽບກບັມູນຄ່າຜນົຜະລດິ ທີ່ ໄດຮ້ບັຫ າຍຂືນ້ ຈາກການປະຕບິດັກດິ
ຈະກ າການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ ູວ່າຄ ມ້ຄ່າກບັຜນົຜະລດິທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ນັນ້ ຫ  ືບ ່  (Cost/benefit). 

1.1. ການໃຊປ້ະໂຫຍດ ຈາກຜນົຂອງການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດືທີ່ ເກດີຈາກໜູທ າລາຍ: 
1) ໃຊບ້ອກຈ ານວນ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ທາງເສດຖະກດິ ຂອງພດື ທີ່ ຖກືໜູທ າລາຍ (Economic injure 

level) ສະຖານະພາບຂອງໜູສດັຕູພດືໃນເວລານັນ້ ລວມທງັເປັນຂ ມູ້ນ ເພື່ ອຕດັສນິໃຈໃນການດ າເນນີການ
ປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ.ູ 

2) ໃຊບ້ອກເຖງິ ການແຜ່ຈາຍຂອງໜສູດັຕູພດື (Geographical distribution of rodents pest) ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າ
ມໜີສູຕູັພດືເຂົາ້ມາພືນ້ທີ່ ປູກພດື ຫ  ືບ ່ ? 

3) ໃຊປ້ຽບທຽບປະສດິທພິາບ ວທິປີ້ອງກນັກ າຈດັໜູແບບຕ່າງກນັ (Effectiveness of control measures) 

ທງັໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດືທດົລອງ, ການປ້ອງກນັກ າຈດັໜູ ດວ້ຍວີທີຕ່າງໆ ທງັພືນ້ທີ່ ປູກພດືຂະໜາດນອ້ຍ ໄປ
ຮອດການໂຄສະນາ ເພື່ ອປອ້ງກນັກ າຈດັໜ ູໃນພືນ້ທີ່ ກວາ້ງ. 

4) ໃຊເ້ປັນຂ ມູ້ນ ໃນການວາງແຜນການໂຄສະນາກ າຈດັໜູ (Planning for rodents control campaigns) 

ການປຽບທຽບ, ການລງົທຼຶນໃນການດ າເນນີງານປອ້ງກນັ ແລະ ການກ າຈດັໜຢູ່າງຖກືວທີ ີແລະ ຜນົຜະລດິທີ່

ໄດຮ້ບັຜນົຫ າຍຂືນ້, ຊ່ວຍໃນການປະມານເລື່ ອງການວໄິຈ ພອ້ມທງັການພດັທະນາຂະບວນການປ້ອງກນັ 
ແລະ ການກ າຈດັໜ,ູ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຈາກໜ ູໃນພືນ້ທີ່ ຜະລດິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະເນັນ້
ໄປກ ່ ມພດືທີ່ ອາຫານຫ ກັ ຄ:ື ສາລ,ີ ໝາກເດອືຍ, ອອ້ຍ, ພດືຕະກ ນຖົ່ ວ ແລະ ໃນສາງເກບັມຽ້ນ. 

1.2. ວທີກີານສ ່ ມຕວົຢ່າງໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ: 
ໂດຍການເລອືກພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ເພື່ ອສ າຫ ວດ ໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ສາມາດເປັນຕວົແທນ

ຂອງພືນ້ທີ່ ປູກພດືທງັໝດົ ຈຼຶ່ ງໄດຕ້ວົຢ່າງທີ່ ນ່າເຊື່ ອຖື ໂດຍໃຫມ້ກີານກະຈາຍພືນ້ທີ່ ປູກພດື ໂດຍທົ່ ວບ ລເິວນທີ່

ຕອ້ງການຈະປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ ອເປັນການປ້ອງກນັການລ າອຽງ ໃນການເລອືກພືນ້ທີ່ ສ າຫ ວດ ດວ້ຍ
ການສ ່ ມນບັ; ສ າລບັໃນນາເຂົາ້ສ່ວນຫ າຍຈະເລອືກສ ່ ມນບັ ໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດື ຂະໜາດ 0.5-1 ເຮກັຕາ ໃນການ
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ສ ່ ມນບັ ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງແຕ່ລະພືນ້ທີ່ ປູກພດື ລວມທງັຈ ານວນຊ າ້ ທີ່ ຈະໃຊພ້ຈິາລະນາວ່າ ຈະໃຊຈ້ ານວນ
ທີ່ ຊ າ້ກນັ ກ ່ ຂືນ້ຢູ່ກບັວ່າເຮາົຕອ້ງການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ແລະ ນ າຂ ມູ້ນໄປໃຊປ້ະໂຫຍດໃນເລື່ ອງ
ຫຍງັແດ່ ເຊັ່ ນ: ເປັນຕວົແທນຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ໃນເຂດພູມສນັຖານຕ່າງໆ, ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເສຍຫາຍ 
ລະດບັປະເທດ ຫ  ືໃຊເ້ປັນຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ປຽບທຽບ ລະຫວ່າງພືນ້ທີ່ ປູກພດືທດົລອງ ທີ່ ມກີານປ້ອງກນັ 
ແລະ ກ າຈດັໜູ ຕາມວທີ ີທີ່ ລດັຖະບານແນະນ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີເພື່ ອປຽບທຽບກບັພືນ້ທີ່ ປູກພດື ທີ່ ດ າເນນີການ
ປ້ອງກນັ-ກ າຈດັເອງຕາມວທີ ີທີ່ ປະຕບິດັຕ ່ ໆມາ ເພື່ ອຈະໄດຄ້ດິໄລ່ວ່າຫ  ດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ
ໄດເ້ປັນມູນຄ່າເທົ່ າໃດ ເພື່ ອປ້ອງກນັຄວາມຜິດພາດຂອງຕວົເລກທີ່ ມາຄດິໄລ່ ເພາະການດ າເນນີງານສ າຫ ວດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕອ້ງໃຊທ້ງັກ າລງັຄນົ ແລະ ງບົປະມານໃນການດ າເນນີງານເປັນຈ ານວນຫ າຍ ຈຼຶ່ ງຈ າເປັນຕອ້ງມີ
ການປຼຶກສາກບັນກັສະຖຕິ ິ(Statistician) ໃຫເ້ຂົາ້ມາຊ່ວຍໃນການວາງແຜນສ າຫ ວດ ການປະເມນີຄວາມເສຍ
ຫາຍ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັກ າລງັຄນົ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈຼຶ່ ງຈະໄດຂ້ ມູ້ນ ທີ່ ມຄີວາມນ່າເຊື່ ອຖືໄດ ້
ໂດຍໃຫຈ້ ານວນຊ າ້ໃນການສ າຫ ວດພ ພຽງໃນການເປັນຕວົແທນຂອງຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈະໄດເ້ປັນການ
ປະຢັດງບົປະມານ ແລະ ແຮງງານຄນົໃນການລງົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກອກີດວ້ຍ. 

I. ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນນານເຂົາ້ (Damage assessment in rice field) 

ເຂົາ້ ເປັນພດືອາຫານຫ ກັໃນເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນກນິເຂົາ້ຄບົ  3 ຄາບ/ມື,້ ເຂົາ້ເປັນ
ພືດ ທີໜູມກັທ າລາຍຫ າຍທີ່ ສ ດທັງໃນໄລຍະປູກ ແລະ ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວແລັວ; ໃນປີ  2018 ພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ໃນ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມເີນືອ້ທີ່ ທັງໝົດ 947,995 ເຮັກຕາ ສາມາດໃຫຜ້ົນຜະລິດເຂົາ້ 
3,279,110 ໂຕນ/ປີ, ເຂົາ້ໃນນາ ຖກືໜູທ າລາຍ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງທ າລາຍທ ກໆ ໄລຍະຂອງການປູກ
ເຂົາ້ ພບົວ່າມໜີູເຂົາ້ມາກດັທ າລາຍໃນນາຫວ່ານເຂົາ້ ຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມຫວ່ານເຂົາ້ ຫ  ືນາດ າ ໜູກ ່ ເຂົາ້ທ າລາຍຕັງ້ແຕ່ ໃນຕາກາ້ 
(Nursery beds) ຈນົຮອດໄລຍະປັກດ າ ຫ  ືຫ ງັຈາກໄລຍະປັກດ າ (Transplanting stage) ໜູຈະກດັກນິຈນົຮອດ
ໄລຍະເຂົາ້ແຕກກ  (Tillering stage), ໄລຍະຖືພາມານ (Booting stage), ໄລຍະເຂົາ້ອອກຮວງ  (Flowering 

stage)   ຈນົໄປຮອດໄລຍະເຂົາ້ໃກເ້ກບັກ່ຽວ  (Harvesting stage)  ຫ  ືເວົາ້ໄດງ່້າຍໆ ວ່າທ ກໄລຍະຂອງການປູກເຂົາ້ຈ
ໜູຈະເຂົາ້ທ າລາຍຕົນ້ເຂົາ້ທ ກໄລຍະ; ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຂົາ້ ສ່ວນຫ າຍບ ່ ມກີານປະເມນີໃນເຂົາ້ໄລຍະ 
ຕົນ້ກາ້ ຫ  ືໄລຍະຫວ່ານເຂົາ້ໃໝ່ໆ ເມື່ ອພບົການທ າລາຍກ ່ ມກັຈະມກີານຫວ່ານເສີມ ຫ  ືຊາ້ມນາ ໃນບ ລເິວນທີ່ ຖືກ
ທ າລາຍ ແລະ ການທ າລາຍຈະເຫນັຈະແຈງ ໃນຊ່ວງທີ່ ຕົນ້ເຂົາ້ແຕກກ , ຕັງ້ທອ້ງ ແລະ ຖອກຮວງ ຈນົຮອດເວລາໃກເ້ກບັ
ກ່ຽວ ເຊິ່ ງຫາກຖກືໜູເຂົາ້ທ າລາຍໃນຊ່ວງນີ ້ຊາວນາ ກ ່ ບ ່ ສາມາດເຮດັການປັກດ າ ຫ  ືຊາ້ມນາໃໜ່ໄດ ້ເພາະຈະບ ່ ທນັກບັ
ຕົນ້ເຂົາ້ຕົນ້ອື່ ນ.                                               

ຖາ້ຕົນ້ເຂົາ້ ຖກືໜກູດັຕັງ້ແຕ່ໄລຍະແຕກກ , ຕົນ້ເຂົາ້ ກ ່ ສາມາດ ແຕກກ ໃໝ່ທດົແທນໄດ ້ (Compensate) ແຕ່
ຖາ້ຫ ງັຈາກການແຕກກ ່ ແລວ້ ຈະເປັນໄລຍະເຂົາ້ຕັງ້ທອ້ງ ຖາ້ຫາກຖກືໜູທ າລາຍຕົນ້ເຂົາ້ ກ ່ ບ ່ ສາມາດແຕກກ ຂືນ້ມາໃໜ່
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ໄດ ້ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິເຂົາ້ຫ  ດລງົ, ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍຄດິເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ປະມານ 5- 10 % 
ແລະ ໃນປີ 2007 ໄດມ້ລີາຍງານວ່າ ຜນົຜະລດິເຂົາ້ຢູ່ພືນ້ທີ່ ສູງ ມຄີວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິສະເລ່ຍ 19% ເຊິ່ ງພບົ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຊ່ວງຕັງ້ແຕ່  0  ເຖງິ 100% ແຕ່ຖາ້ຫາກເປັນປີ ທີ່ ມກີານລະບາດຂອງໜູ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົ
ຜະລດິອາດຈະເຖງິ 30 – 100%.  

➢ ລກັສະນະການທ າລາຍ 

ໃນນາຫວ່ານ ໜູຈະກດັກນິສະເພາະເມດັເຂົາ້ທາງໃນ (Kernel) ແລະ ປະເປືອກເຂົາ້ (ແກບ) ໄວ ້ແຕ່ຖາ້
ຫາກເປັນເຂົາ້ໄລຍະຕົນ້ກາ້ ໃນຕາກາ້ ໜຈູະກດັກນິຕົນ້ທີ່ ກ າລງັແຕກງອກ ຕັງ້ແຕ່ເຫງ ົາ້ຕົນ້ (ຮູບທ ີ5A), ໃນໄລຍະທີ່

ເຂົາ້ເລີ່ ມແຕກກ  ຈນົໃກຊ່້ວງໄລຍະເກບັກ່ຽວ ໜຈູະໂນມ້ຕົນ້ເຂົາ້ລງົມາແລວ້ກດັໂຄນ ສູງຈາກພືນ້ດນິປະມານ 10 ຊງັ
ຕແີມດັ; ຫ ງັຈາກນັນ້, ກ ່ ກດັກນິພາຍໃນຕົນ້ເຂົາ້ ຖາ້ເຂົາ້ຢູ່ໃນໄລຍະຕັງ້ທອ້ງ, ແຕ່ຖາ້ເຂົາ້ ໄລຍະເປັນນ າ້ນມົແລວ້ ຫ ງັ
ຈາກກດັຕົນ້ລົມ້ລງົ ໜູກ  ່ ກດັກນິຮວງເຂົາ້ ໂດຍປະແກບກອງໄວ ້(ຮູບທ ີ5B), ຢູ່ບ ລເິວນທີ່ ໜູກນິ ແຕ່ບາງຄັງ້ກ ່ ຄາບ
ຮວງເຂົາ້ ໄປຮູບ່ອນທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜູກດັກນິ ຍງັເຫ ອືຕ ເຂົາ້ປະໄວພ້ອ້ມທງັຮອຍກດັ ເປັນຮູບຮອຍແຂວ້
ຕດັ ຄກືນັກບັແຂວ້ເລື່ ອຍອຽງ ເປັນມ ມ 45 ອງົສາ (ຮູບທ ີ5C) ແລະ ມໃີບເຂົາ້ມ ່ ນໆປະໄວຢູ່້ບ ລເິວນນັນ້ (ຮູບທີ  
5D) ເຊິ່ ງແຕກຕ່າງຈາກເຂົາ້ທີ່ ຖກືງວົ, ຄວາຍກດັກນິ ຈະເປັນຮອຍຖກືຕດັລົມ້ລງົ ແລະ ບ ່ ມເີສດໃບເຂົາ້ ຫ  ືເສດອື່ ນໆ 
ເຫ ອືຢູ່ ແລະ ຫາກເປັນຂີຕ້ມົ ອາດຈະເຫນັຮອຍຕນີໜູ ຫ  ືທາງຍ່າງຂອງໜູ ຢູ່ໃກຄ້ຽງກບັບ ລເິວນ ທີ່ ຖກືໜູທ າລາຍ, 
ເຊິ່ ງສງັເກດຈາກລກັສະນະ ການກດັທ າລາຍ ທີ່ ເກດີຈາກໜູ ມລີກັສະນະສະເພາະ ເຮດັໃຫສ້າມາດຈ າແນກໄດວ່້າ 
ຕົນ້ເຂົາ້ຕົນ້ໃດຖກືໜທູ າລາຍແລວ້ ສ່ວນຫ າຍໃນທົ່ ງນາ ຕົນ້ເຂົາ້ຈະຖກືໜກູດັກນິ ໃນບ ລເິວນກາງໄຮ່ນາ ແລວ້ຄ່ອຍໆ
ຂະຫຍາຍອອກມາທາງດາ້ນຂາ້ງ, ຈ ດພເິສດຂອງໜຈູະບ ່ ມກັກດັກນິຕົນ້ເຂົາ້ໃນບ ລເິວນໃກຄ້ນັນາກ່ອນເດດັຂາດ; ແຕ່
ຖາ້ເປັນນາທີ່ ຢູ່ໃກໝູ້່ ບາ້ນ ກ ່ ມໂີອກາດທີ່ ໜູຈະເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປກດັກນິຕົນ້ເຂົາ້ໄດ ້ລວມທງັພືນ້ທີ່ ປູກພດື ທີ່ ຕດິຄນັຄູ
ຊນົລະປະທານທີ່ ມຄີນັໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ ງເໝາະກບັການເປັນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງໜໄູດຢ່້າງດ.ີ 

 

         

 

 

 

 

 ຮູບທ ີ5: ສະແດງນາເຂົາ້ທີ່ ຄກືໜທູ າລາຍ ແລະ ລກັສະນະຕົນ້ເຂົາ້ໃນໄລຍະຕັງ້ທອ້ງທີ່ ຖກືໜກູດັກນິ 

C A B 
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➢ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍເຂົາ້ນາດ າ (Damage assessment in transplanted rice) 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍເຂົາ້ ໃນນາດ າມວີທີກີານສ ່ ມນບັ 4 ວທີ ີດັ່ ງນີ:້  
1) ການປະເມນີແບບ 10 ແຖວ: ໃຫໃ້ຊວ້ທິຍ່ີາງ ຕາມແນວຕດັຂອງທົ່ ງນາ ແລວ້ສ ່ ມນບັເອາົ 10 ສ ມ/ແຖວ ແຕ່

ຕອ້ງສ ່ ມນບັລວມທງັໝດົ 100 ສ ມ. 
2) ການປະເມນີແບບ 1 ເສັນ້: ດວ້ຍວທິຍ່ີາງຕາມເສັນ້ຕດັມ ມຂອງນາເຂົາ້ ໂດຍສ ່ ມ  25 ສ ມ ຈາກ 150 ສ ມ. 
3) ການປະເມນີແບບ 3 ແຖວ: ດວ້ຍວທິກີ ານດົເອາົ 1 ແຖວ ທີ່ ຂະໜານກບັທາງຍ່າງ ຫ  ືທາງໃຫຍ່ ຫ  ືຄນັນາ, 

ແຖວທ ີ 1 ສ ່ ມເອາົໃກຄ້ນັນາ, ແຖວທ ີ2 ສ ່ ມເອາົແຖວຢູ່ລະຫວ່າງກາງແຖວທ ີ1 ຫາໃຈກາງທົ່ ງນາ ແລະ 
ແຖວທ ີ3 ສ ່ ມຈາກກາງທົ່ ງນາອອກໄປ ໂດຍການສ ່ ມນບັແຖວລະ 10 ສ ່ ມ ໃຫສ້ ່ ມນບັເອາົສ ່ ມທີ່ ແຕດດ ຫ າຍ 
ບ ່ ໃຫຕ້ ່ າກວ່າ 20 ກ /ສ ມ. 

1. ການປະເມນີແບບ 10 ແຖວ ຕາມແນວຕດັຂອງທົ່ ງນາ ສ ່ ມນບັເອາົ 10 ສ ມ/ແຖວ  ສ ່ ມນບັລວມທງັໝດົ 100 ສ ມ: 
ການເຮດັນາແບບປັກດ າ ເປັນທີ່ ນຍິມົຂອງຊາວກະສກິອນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ ມກີານຈດັການເລື່ ອງ

ລະບົບຊົນລະປະທານໄດດ້ີ, ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍໃນເຂົາ້ນາດ າ ໃຊວ້ີທີ ທີ່ ພັດທະນາໂດຍ Rodent 

Research Center, Los Banos, Laguna The Philippine. ເຊິ່ ງເປັນວີທີສ າຫ ວດ ແລະ ການປະເມນີຄວາມ
ເສຍຫາຍເຂົາ້ນາດ າທີ່ ມປີະໂຫຍດ ທດົສອບປະສດິທພິາບການໃຊສ້ານຂາ້ໜໃູນນາເຂົາ້. 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຄວນເຮດັກແບບສ ່ ມນບັໃນຊ່ວງໃກຈ້ະເກບັກ່ຽວເຂົາ້ ໂດຍຈະດ າເນນີການ 1-2 

ອາທດິກ່ອນການເກບັກ່ຽວ ຈະໄດຂ້ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍໃກຄ້ຽງຄວາມເປັນຈງິຫ າຍທີ່ ສ ດ ການປະເມນີຄວາມເສຍ
ຫາຍໂດຍເລອືກສ າຫ ວດພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ນາດ າ ຈ ານວນ 100 ສ ມ ໂດຍເລີ່ ມນບັຈ ານວນແຖວເຂົາ້ໃນທົ່ ງນາ ຕາມ
ຄວາມຍາວຂອງໄຮ່ນາ ທງັໝດົວ່າມຈີກັແຖວ ຫານດວ້ຍ 10 ແລວ້ຈະໄດ ້10 ແຖວ ທີ່ ຈະຖກືສ ່ ມເພື່ ອປະເມນີຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະແຖວຈະສ ່ ມແຖວລະ 10 ກ  ໂດຍໃຊຕ້ວົເລກສ ່ ມ ຈາກຕາຕະລາງສ ່ ມຕວົເລກ (Table of 

random numbers) (ຕາຕະລາງທີ່  3), ຫ ງັຈາກສ ່ ມໝາຍເລກກ ຕ່າງໆໄດແ້ລວ້ ຈ ານວນ 10 ສ ມ ຂອງແຕ່ລະແຖວ
ທງັ 10 ແຖວ ໃນແຕ່ລະສ ມທີ່ ຖກືສ ່ ມ (ຮູບທ ີ6), ໃຫສ້ ່ ມນບັພອ້ມທງັບນັທຼຶກຕວົເລກ ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜູກດັ 
ແລະ ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ໜູບ ່ ກດັ (ຈ ານວນຕົນ້ຖືກກດັ/ຈ ານວນຕົນ້ດ)ີ, ແຕ່ຖາ້ຫາກສ ມໃດ ບ ່ ມກີ ເຂົາ້ທີ່ ຖືກໜູກດັ
ເລຍີທງັສ ມ ໃຫບ້ນັທຼຶກເລກ 0 ໂດຍການຕຽມເຈຍ້ເຮດັຕາຕະລາງ ສ າລບັການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ເຂົາ້ນາດ າ 
(Damage in Transplanted Rice Field data sheet) (ຕາຕະລາງທີ່   2). 

ການຄດິໄລ່ຫາເປີເຊນັ ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍໃຊສູ້ດ ດັ່ ງນີ:້ % ຄວາມເສຍຫາຍ =    
𝐀  𝐱  𝐁

𝐂
 

A        = ຈ ານວນ ສ ມເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັ 

B        = ຈ ານວນ ກ ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັ  

C        = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ນບັທງັໝດົ (ຕົນ້ຖກືໜກູດັ + ຕົນ້ບ ່ ຖກືໜກູດັ) 
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ຕາຕະລາງທ ີ2:  ຕວົຢ່າງແບບຕາຕະລາງ ສ າລບັ ບນັທຼຶກການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍເຂົາ້ນາດ າ 
   Damage in Transplanted Rice Field data sheet 

ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ.........................................ຊື່  ແລະ ນາມສະກ ນ ຜູສ້ າຫ ວດ.......................................... 

ຊື່ ເຈົາ້ຂອງນາ..............................ສະຖາທີ່ ........................................ທົ່ ງນາໝາຍເລກທ.ີ.................... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 7/35 16/17 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 8/42 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 13/45 0 3/50 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 7/43 12/37 0 0 0 0 0 

5 10/30 0 0 0 0 8/43 0 0 0 0 

6 0 0 0 11/34 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 8/39 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 12/37 0 0 0 0 0 7/28 12/17 13/18 

10 0 0 0 0 0 0 2/18 0 9/18 0 

ດັ່ ງນັນ້, ຈາກຕວົເລກຕວົຢ່າງການກວດນບັຄວາມເສຍຫາຍເຂົາ້ ໃນຕາຕະລາງ ສາມາດນ າມາຄດິໄລ່ ເປັນເປີເຊນັຄວາມ
ເສຍຫາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

A        = 17; B        = 158; C        = 158 + 582 = 740 

% ຄວາມເສຍຫາຍ = 
A  x  B

C
  = 

17  x 158

740
 =       

2,686

740
 =        3.6 % 

ແຖວ 

ສ ມ 

ຮູບທ ີ6: ການວາງແຜນ ສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຂົາ້ ແບບ 10 x 10 = 100 ສ ມ ໃນທົ່ ງນາທີ່ ປັກດ າ 
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ຕາຕະລາງທ ີ3: ສະແດງຕາຕະລາງສ າລບັສ ່ ມຕວົເລກ 
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ວທິກີານປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍວທີເີຮດັໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນຕວົເລກແບບລະອຽດ ເນື່ ອງຈາກໃຊຕ້ວົຢ່າງໃນ
ການປະເມນີເຖງິ 100 ສ ມ/1 ພືນ້ທປູີກເຂົາ້, ຖາ້ຫາກຈ າເປັນຕອ້ງກວດນບັເຖິງ  100 ພືນ້ທປູີກເຂົາ້ ຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນ
ການສ ່ ມນບັຫ າຍ ມື ້ແລະ ໃນຂະນະທີ່ ສ ່ ມນບັນັນ້ ຄນົຈະຍ່າງໃນທົ່ ງນາກ ່ ຈະຢຽບຍ ່ າ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ພືນ້ທີ່

ປູກເຂົາ້ທີ່ ກວດນບັຫ າຍຂືນ້ເພາະຕອ້ງຍ່າງເຂົາ້ໄປໃຫຮ້ອດສ ມທີ່ ສ ່ ມນບັ, ຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ສ ່ ມນບັດວ້ຍວທີນີີ ້ຈະ
ໃຊໄ້ດດ້ີ ຫ ື ຖືກຕອ້ງ ແລະ ຈະແຈງ້ທີ່ ສ ດ (Accurate) ໂດຍສະເພາະໃນພືນ້ທີ່  ທີມຄີວາມເສຍຫາຍເກດີຈາກໜູ, 
ຕັງ້ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍລະດບັປານກາງໄປຈນົຮອດຄວາມເສຍຫາຍລະດບັສູງຂືນ້; ເນື່ ອງຈາກຕອ້ງນບັຈ ານວນສ ມເຂົາ້ ທີ່

ມຈີ ານວນຫ າຍຂືນ້ ແລວ້ກ ່ ນ າຂ ມູ້ນການນບັດັ່ ງກວ່າ ມາໃຊໃ້ນການຄດິໄລ່, ກງົກນັຂາ້ມ ຂ ມູ້ນຈະບ ່ ຈະແຈງ້ ຫາກພືນ້ທີ່

ປູກເຂົາ້ ມຄີວາມເສຍຫາຍໃນລະດບັຕ ່ າ; ເນື່ ອງຈາກຈະມຄ່ີາຈ ານວນກ ທີ່ ເສຍຫາຍຕ ່ າ ຈະເກດີຄວາມຜດິປົກກະຕ ິເມື່ ອ
ຈ ານວນຕົນ້ທີ່ ຖກືກດັສູງຫ າຍ ຫ  ືຕ ່ າຫ າຍ ເຊິ່ ງການສ ່ ມນບັຕາມວທີກີານນີ ້ເໝາະສມົກບັການສ ່ ມນບັໃນພືນ້ທີ່ ປູກທດົ
ລອງ ຕາມສະຖານທີ່ ທດົລອງເຂົາ້ຕ່າງໆເທົ່ ານັນ້. 

2. ການປະເມນີແບບ 1 ເສັນ້ ຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມຂອງນາເຂົາ້ໂດຍສ ່ ມ 25 ສ ມ ຈາກ 150 ສ ມ: 
ວທິກີານນີ ້ເປັນອກີທາງເລອືກໜຼຶ່ ງ ໃນການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ໂດຍການສ ່ ມນບັ ຕາມເສັນ້

ຕດັມ ມຂອງທົ່ ງນາ ໂດຍການເລອືກເສັນ້ຕດັມ ມຂອງໄຮ່ນາ ທງັ 2 ເສັນ້, ແລວ້ເລອືກເສັນ້ໃດເສັນ້ໜຼຶ່ ງ ໂດຍໃຊຫ້ ຽນ
ຫວົ ຫ  ືຫ ຽນກອ້ຍ, ເມື່ ອເລອືກໄດເ້ສັນ້ຕດັມ ມແລວ້ ໃຊຈ້ ານວນສ ມຕາມເສັນ້ຕດັມ ມ ຈ ານວນ 150 ສ ມ, ຖາ້ຫາກ
ສ ່ ມນບັສ ດເສັນ້ຕດັມ ມແລວ້ ຍງັບ ່ ໄດ ້150 ສ ມ ກ ່ ຂາ້ມຄນັນາ ໄປສ ່ ມນບັໃນໄຮ່ຕ ່ ໄປ ຈນົຄບົ 150 ສ ມ, ຕາມເສັນ້
ຕດັມ ມນີ ້ຈະຄອບຄ ມພືນ້ທີ່ ນາປະມານ 0.2 ເຮກັຕາ ແລວ້ສ ່ ມຕວົຢ່າງຈ ານວນ 25 ສ ມ (ຮູບທ ີ7), ຈາກ 150 ສ ມ, 
ໂດຍໃຊຕ້ວົເລກຈາກຕາຕະລາງສ ່ ມ ການສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍວທີນີີຈ້ະໄດຂ້ ມູ້ນເປີເຊນັຕົນ້ເຂົາ້ເສຍຫາຍ, 
ວທິກີານກວດນບັຈະນບັໂດຍຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ມຮີວງເຂົາ້ແກ່ຈດັ (Ripe tillers) ໃນແຕ່ລະສ ມເຂົາ້ທງັ 25 ສ ມ ທີ່

ຖກືກດັ ແລະ ສ ມທີ່ ບ ່ ຖກືກດັ ແລວ້ນ າຕວົເລກມາຄດິໄລ່ຕາມສູດ ດັ່ ງນີ:້  

 ເປີເຊນັຕົນ້ເຂົາ້ແກ່ຈດັທີ່ ເສຍຫາຍ (% ripe tiller loss)   =      
𝟏𝟎𝟎𝐱 (𝐀−𝐁)

𝐀
 

A = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ແກ່ຈດັໃນກ ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັ (ripe   tiller per hill in undamaged hills) 

B = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ສ ກເຫ ອືງໃນ 25 ສ ມ ທີ່ ຖກືໜກູດັ (ripe   tillers per hill in 25 -hill sample) 

ການສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ດວ້ຍວທີນີີຈ້ະໄດຄ່້າຄວາມເສຍຫາຍ ໃກຄ້ຽງກບັຄ່າຜນົຜະລດິ ທີ່ ເສຍ
ຫາຍທີ່ ເກດີຈາກໜູ ແຕ່ຄວາມຍ ່ ງຍາກຂອງການຄດິໄລ່ ເມື່ ອໃນພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ທີ່ ມຄີວາມເສຍຫາຍຮາ້ຍແຮງ 
ແລະ ສ ມທີ່ ຖກືສ ່ ມນບັທງັ 25 ສ ມ ທີ່ ຖກືໜູກນິ ຈະມຄ່ີາຄວາມດ ່ ນດ່ຽງຫ າຍ ເພາະບ ່ ມຕີວົເລກສ ມ ທີ່ ບ ່ ຖກື
ໜກູດັກນິ ນ າມາຄດິໄລ່ ໃນສູດຈະຕອ້ງໃຊຄ່້າປະມານ ກ ່ ເຮດັໃຫຂ້ ມູ້ນເກດີຄວາມຄາດເຄື່ ອນໄດ.້ 
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ດັ່ ງນັນ້, ການຄດິໄລ່ທງັສອງວທີນີີ ້ຈະເປັນຕວົຢ່າງການຄດິໄລ່ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ໄດຂ້ ມູ້ນທີ່ ນ່າເຊື່ ອຖທືີ່ ສ ດ, ໃນການ
ສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍການໃຊວ້ທີສີ າຫ ວດຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມ ເພື່ ອຫ  ດຜ່ອນການເຮດັວຽກ ແລະ ຫ  ດຜ່ອນ
ການໃຫຄ້ນົເຂົາ້ໄປຢຽບໃນພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ໃຫເ້ສຍຫາຍເພີ່ ມຂືນ້ ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ຈະແຈງ້ ຄເືຫນັຕົນ້ທີ່ ຖືກໜູກດັ ຕາມສູດ 
ດັ່ ງນີ:້  

% ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜູກດັ (% Rat-cut tillers)        =  𝑨

𝑩
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

A = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ ທີ່ ຖກືໜກູດັໃນ 25 ສ ມ (number   of rat-cut tillers in 25 hills sample) 

B = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທງັໝດົໃນ 25 ສ ມ (ຕົນ້ທີ່ ຖືກໜູກດັ + ຕົນ້ທີ່ ບ ່ ຖືກໜູກດັ) (total number of tillers in 25 

hill sample) 

3. ການປເມນີແບບ 3 ແຖວ 

ການເລອືກພືນ້ທີ່ ສ າຫ ວດ ຄວນເລອືກພືນ້ທີ່  ຂະໜາດ 1 ເຮກັຕາ ໂດຍສ ່ ມແຖວທີ່  1 ຂະໜານໄປກບັ
ຄນັນາ ຫ  ືທາງໃຫຍ່, ແຖວທ ີ2 ຢູ່ລະຫວ່າງຂອບ ແລະ ກາງພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້, ແຖວທີ່  3 ຢູ່ກາງພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້, ໂດຍທີ່

ແຖວທີ່  1 ຈະເປັນຕວົແທນພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ (ຮູບທ ີ8), ນບັແຖວລະ 10 ສ ມ ໃຫໄ້ດແ້ຕ່ລະສ ມ ບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 20 ກ , ສ ່ ມ
ນບັ ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜູກດັ ລວມທງັຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືກດັແລວ້ແຕ່ປ່ົງຂື່ ນໃໜ່ທດົແທນ ແລະ ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ບ ່ ຖກືໜູກດັ ແລວ້
ນ າມາຄດິໄລ່ຕາມສູດ ດັ່ ງນີ:້ 

 
ສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍຕາມເສັນ້ຕດັມ ມຂອງ
ພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ໃນນາດ າ  25 ຈ ດໆ ລະ 1 ສ ມ 

ຮູບທ ີ7: 

ສະແດງການກວດນບັຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຂົາ້ ໃນນາດ າຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມ 

ภาพท่ี 7   แสดงการตรวจนับความเสยีหายของตน้ขา้วนาด าตามแนวเสน้
ทะแยงมุมทีถู่กเลอืก 
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ເປີເຊນັ (%) ຄວາມເສຍຫາຍ =  𝑨
𝑩

  x 100 

   
A = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັ ແລະ ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືກດັ ແຕ່ປ່ົງທດົແທນໃໜ່ 
B = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ລວມທງັໝດົ (ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ລວມທີ່ ຖກືໜູກດັແຕ່ປ່ົງທດົແທນໃໜ່ ແລະ ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ລວມ

ທີ່ ບ ່ ຖກືກດັ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນເຂົາ້ ນາຫວ່ານ  (Damage assessment in broadcasted rice) 

ໃນເຂົາ້ນາຫວ່ານ, ສ ມເຂົາ້ ແລະ ກ ເຂົາ້ ຈະບ ່ ຮຽງເປັນແຖວ ແລະ ເປັນສ ມ ຄກືບັນາປັກດ າ, ໃນສ ມເຂົາ້ຈະ
ມຈີ ານວນການແຕກກ ໜອ້ຍກວ່ານາດ າ ສາມາດໃຊວ້ທີສີ ່ ມນບັ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ຕາມວີທ ີຂອງນາດ າໄດ ້
ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ວທີ ີດັ່ ງນີ:້ 

1
3
0

 m
 

ທາງຍ່າງ, ທາງລດົ ຫ  ືຄນັນາຂະໜາດ
ໃຫຍ່ 

ພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ 

65 m 

43.3 m 

21.7 m 

50 m 

22 m 

13 m ແຖວທ ີ1 

ແຖວທ ີ2
ຟ 

ແຖວທ ີ3 
ໂຟ 

ຮູບທ ີ8: ສະແດງການສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍແບບ 3 ແຖວໃຊໄ້ດທ້ງັນາດ າ ແລະ ນາຫວ່ານ (Stuart, 014) 
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1) ແບບ 10 ຈ ດໆ ລະ 1 ຕາແມດັ ຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມຂອງພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້. 
2) ແບບ 3 ແຖວ ຂະໜານໄປກບັທາງ ຫ  ືຄນັນາໃຫຍ່ ນບັແຖວລະ 10 ຈ ດໆ ລະ 30 x 30 ຊງັຕແີມດັ. 

1. ແບບ 10 ຈ ດໆລະ 1 ຕາລາງແມດັ ຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມຂອງພືນ້ທີ່ ປູກພດື: 
ວທິນີີ ້ຕອ້ງເຮດັກອບໄມ ້ຫ  ືກອບພ າດສະຕກິ ຂະໜາດ 1x 1 ແມດັ ເພື່ ອໃຊໃ້ນການສ ່ ມນບັຕົນ້ເຂົາ້ໃນ

ກອບ ໂດຍເລອືກພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ທີ່ ມຂີະໜາດທີ່ ເໝາະສມົ ປະມານ 0.5 – 1 ເຮກັຕາ, ໃຊກ້ອບ 1 ຕາລາງແມດັ
ສ ່ ມຕາມແນວເສັນ້ຕດັມ ມຂອງພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ຈ ານວນ 10 ຈ ດ (ຮູບທ ີ9) ແລະ ບນັທຼຶກຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ ທີ່ ຖກືໜູ
ກດັກນິ ແລະ ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ບ ່ ຖກືໜກູດັກນິ ທງັ 10 ຕາແມດັ ແລວ້ນ າໃຊຕ້ວົເລກມາຄດິໄລ່ຕາມສູດ ດັ່ ງນີ:້ 

% ຄວາມເສຍຫາຍ  =         
𝑨 𝒙 𝑩

𝑪
 𝐱 

𝟏𝟎𝟎

𝑵
 

A = ຈ ານວນຕາແມດັທີ່ ຖກືໜກູດັທ າລາຍ (Damaged sample units (1m2)) 

B = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັ (Damage tillers) 

C = ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ທງັໝດົ (ຕົນ້ຖກືກດັ + ຕົນ້ທີ່ ບ ່ ຖກືກດັ) (Total tillers) 

N = ຈ ານວນຕາແມດັທີ່ ສ ່ ມນບັ (Total number of sample spots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍຕາມເສັນ້ຕດັມ ມ
ຂອງພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ໃນນາຫວ່ານ 10 ຈ ດໆ 
ລະ 1 ຕາແມດັ 
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2. ແບບ 3 ແຖວ ຂະໜານໄປກບັທາງ ຫ  ືຄນັນາໃຫຍ່ ນບັແຖວລະ 10 ຈ ດໆ ລະ 30 x 30 ຊງັຕແີມດັ: 
ເລອືກນບັສ ່ ມນບັ ໃຊວ້ທີດີຽວກນັກບັ ການສ ່ ມນບັຕົນ້ເຂົາ້ ໃນນາດ າ ແບບທີ່   3 ຕາມ (ຮູບທ ີ8) ແຕ່

ວທິກີານສ ່ ມນບັຈະໃຊກ້ອບໄມ ້ຫ  ືກອບພ າດສະຕກິ ຂະໜາດ  30 x 30 ຊງັຕແີມດັ ເປັນການກ ານດົຈ ດ ໂດຍ
ນບັຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຕົນ້ເຂົາ້ ທີ່ ຖກືຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ເຄຍີຖກືໜູກດັແລວ້ມກີານປ່ົງທດົແທນໃໝ່ ແລະ ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ບ ່

ຖກືກດັ ແລວ້ນ າມາຄດິໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

ເປີເຊນັ (%) ຄວາມເສຍຫາຍ =  𝑨
𝑩

  x 100 

A = ຈ ານວນ ຕົນ້ເຂົາ້ ທີ່ ຖກືໜກູດັ ແລະ ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືກດັ ແຕ່ປ່ົງໃໜ່ທດົແທນ 
B = ຈ ານວນ ຕົນ້ເຂົາ້ລວມທງັໝດົ (ຈ ານວນຕົນ້ເຂົາ້ລວມຖກືກດັ ແລະ ຕົນ້ທີ່ ປ່ົງທດົແທນບ ່ ຖກືກດັ) 

➢ ຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງນາເຂົາ້ທີ່ ສ ່ ມເພື່ ອປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ 

ພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ທີ່ ມຂີະໜາດພ ດເີໝາະສມົ ໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຕອ້ງມກີານກະຈາຍຢ່າງສະໜ ່ າ
ສະເໝ ີເພື່ ອເປັນຕວົແທນ ຂອງພືນ້ທີ່ ບ ລເິວນນັນ້ ທີ່ ຕອ້ງການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ, ລວມທງັພືນ້ທີ່  ທີ່ ສ ່ ມນບັ
ຄວາມເສຍຫາຍ  ຄວນມຂີະໜາດນາເຂົາ້ ແລະ ອາຍ ເຂົາ້ໃກຄ້ຽງກນັ, ກ່ອນເລີ່ ມການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຕອ້ງ
ກ ານດົຊ່ວງຂະໜາດ ຫ  ືບ ລເິວນຂອງນາເຂົາ້ ທີ່ ໃຊເ້ປັນຕວົແທນ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຂະໜາດຂອງ
ນາເຂົາ້ ເຊັ່ ນ: 1-2 ເຮກັຕາ ດວ້ຍສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍທີການຍ່າງຕາມເສັນ້ຕດັມ ມ ຈ ດລະ 1 ຕາແມດັ 
ຈ ານວນ 10 ຈ ດ; ດັ່ ງນັນ້, ຖາ້ຂະໜາດພືນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ມເີນືອ້ທ ີ2-4 ເຮກັຕາ ກ ຄວນສ ່ ມນບັເພີ່ ມເປັນ 20 ຈ ດ.  

➢ ຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສູນເສຍຜນົຜະລດິ 

ໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຂົາ້ ໃນຊ່ວງອາຍ ເຂົາ້ຕ່າງກນັ, ຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ຈະເປັນພຽງ
ດດັຊະນ ີໂຕຊີວ້ດັກດິຈະກ າຂອງໜູໃນນາເຂົາ້ ວ່າມໜີູ ເຂົາ້ມາທ າລາຍ ຫ າຍໜອ້ຍສ ່ າໃດ ເຊັ່ ນ: ໃຊກ້ານປະເມນີ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນນາເຂົາ້ທີ່ ມວີທີກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ ູດວ້ຍວທີຕ່ີາງກນັ ເຊິ່ ງການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ
ເພື່ ອປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ ູໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດື ທີ່ ໃຊວ້ທີກີານຕ່າງໆ ວ່າວທີໃີດແດ່
ທີ່ ໄດຜ້ນົທີ່ ດກີວ່າກນັ, ແຕຖ້າ້ຫາກຕອ້ງການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ເພື່ ອໃຊເ້ປັນການປະເມນີ ເຖິງຜົນ
ຜະລດິເຂົາ້ ທີ່ ເສຍຫາຍ ຈະຕອ້ງຄ ານຼຶງເຖິງຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງຈ ານວນຕົນ້ເຂາົທີ່ ຖກືກດັທງັໝດົ ແລະ ຈ ານວນ
ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ສາມາດກວດນບັໄດ ້ໃນລະຫວ່າງການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຈຼຶ່ ງຈະເປັນຂ ມູ້ນຂອງຄວາມສູນເສຍຜນົ
ຜະລດິທີ່ ແທຈ້ງິ; ດັ່ ງນັນ້,ຈະຕອ້ງຄ ານຼຶງເຖງິປັດໄຈ 2 ປັດໄຈ ດັ່ ງນີ:້   

ຮູບທ ີ9:  ວທິກີານສ ່ ມນບັ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນ້ເຂົາ້ ໃນນາຫວ່ານຕາມເສນັຕດັມ ມທີ່  
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1) ໃນຕອນ ທີ່ ສ ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ຖາ້ຕ ເຂົາ້ທີ່ ຖກືໜກູດັກນິ ຫາກເນົ່ າໝດົ ບ ່ ເຫ ອືຕ ທີ່ ຖກືໜກູດັ ໃຫເ້ຫນັ 
ແຕ່ຖາ້ຍງັເປັນຕົນ້ອ່ອນປ່ົງໃໜ່ ບາງທກີ ່ ເກດີເນົ່ າອກີ, ສ າລບັຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ອອກຮວງແລວ້ ມລີ າຕົນ້ແຂງຈະຍງັ
ເຫ ອືຕ ເຂົາ້ທີ່ ມຮີອຍຖກືກດັປະໄວໃ້ຫເ້ຫນັ. 

2) ຕົນ້ເຂົາ້ ທີ່ ຖືກໜູກັດໃນໄລຍະແຕກກ , ຕົນ້ເຂົາ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ົງໃໜ່ທົດແທນໄດ ້
(Compensatory growth) ເຊັ່ ນ: ເຂົາ້ໃນຊ່ວງອາຍ  4 ອາທດິ ຫ ງັຈາກການປັກດ າ ແຕ່ຖາ້ຖືກໜູກດັຕົນ້
ເຂົາ້ເຖງິ 60% ກ ່ ສາມາດປ່ົງໃໜ່ທດົແທນໄດ,້ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ເຂົາ້ມອີາຍ  12 ອາທດິ ຫ ງັຈາກການ
ປັກດ າ (ເຂົາ້ມອີາຍ ການເກບັກ່ຽວ 120 ວນັ) ຕົນ້ເຂົາ້ທີ່ ຖກືກດັກນິ ຈະເປັນສດັສ່ວນຜນັແປໂດຍກງົກບັຕ ່

ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຜົນຜະລດິ ແລະ ຕອ້ງຄ ານຼຶງກ ລະນກີ ເຂົາ້ມກີານແຕກກ ທດົແທນ, ຕົນ້ທີ່ ຖືກກດັ 
ແລວ້ປ່ົງຂືນ້ມາໃໝ່ ຈະອອກຮວງຊາ້ກວ່າຕົນ້ອື່ ນ ເຮດັໃຫບ້ ່ ໄດຜ້ນົຜະລດິເມື່ ອເຖງິຊ່ວງໄລຍະເກບັກ່ຽວ ກ ່

ຈະເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິຫ  ດລງົໄດເ້ຊັ່ ນກນັ. 

ດັ່ ງນັນ້, ວທີກີານປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ຖາ້ຫາກປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຕົນ້ເຂົາ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ສ ກແກ່ເຕມັທີ່  (Ripe tillers) ຈະເປັນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ໄດຂ້ ມູ້ນໃກຄ້ຽງກບັຜນົຜະລດິທີ່ ເສຍຫາຍ, ເຊິ່ ງ
ຈາກຜນົການທດົລອງສ ່ ມນບັ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂົາ້ ໃນຊ່ວງອາຍ ເຂົາ້ຕ່າງກນັນັນ້ ພບົວ່າ ເມື່ ອປະເມນີຄວາມເສຍ
ຫາຍເຂົາ້ກ່ອນການແຕກກ  ຈະປະເມນີໄດ ້54%, ຖາ້ປະເມນີໃນຊ່ວງໄລຍະການແຕກກ  ປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໄດ ້
32%, ໃນຊ່ວງໄລຍະໃກເ້ກບັກ່ຽວ ປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໄດພ້ຽງ 16% ເຊິ່ ງສາມາດນ າຕວົເລກທີ່ ປະເມນີໄດ ້ເພື່ ອໃຊ ້
ເປັນຂ ມູ້ນຄາດຄະເນ ຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິ ໄດໂ້ດຍການໃຊຕ້ວົເລກຈາກການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງ
ເຂົາ້ໄລຍະໃກເ້ກບັກ່ຽວ ຄູນ ດວ້ຍ 4.2 ຈະໄດເ້ປັນຕວົເລກປະມານທີ່ ໃກຄ້ຽງຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິ. 
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ບດົທ ີ3: 
ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນພ ື້ນທາີປູກສາລ ີ 

(Damage and loss assessment in maize) 

ສາລ ີເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ ແລະ ສດັລ ື້ຽງ, ບາງປະເທດໃຊ ື້ໃບສາລເີປັນອາຫານລຽື້ງສດັ, ໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລີ
ຈະພບົບນັຫາໜເູຂົ ື້າມາກດັກນິຝັກ ແລະ ລ າຕົ ື້ນສາລຕີັ ື້ງແຕີ່ ຕົ ື້ນອີ່ ອນຈນົຮອດຊີ່ ວງສາລເີປັນຝັກແກີ່ ; ການປະເມນີຄວາມ
ເສຍຫາຍຂອງສາລ ີຕ ື້ອງຄ ານງຶເຖງິວດັຖຸປະສງົຂອງການປູກ ຄ : ສາລທີີີ່ ໃຊ ື້ຮບັປະທານເປັນຝັກສດົ ຫ   ປູກສາລລີ ື້ຽງສດັ
ທີີ່ ເກບັກີ່ ຽວ, ເມດັແກີ່ ຈະນ າເມດັສາລໄີປເຮດັອາຫານໃຫື້ມະນຸດກນິ ຫ   ອາຫານລ ື້ຽງສດັ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ
ຂອງສາລ ີທງັສອງກຸີ່ ມນີ ື້ຈະມວີທີກີານທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. 

1. ລກັສະນະຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການກະຈາຍຄວາມເສຍຫາຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີ

ໜູຈະໄຕີ່ ຂ ື້ນຕົ ື້ນສາລແີລ ື້ວກດັເປ ອກຂອງສາລອີອກແລ ື້ວຄີ່ ອຍໆ ກດັກນິເມດັທາງໃນ ໂດຍຈະກດັກນິບາງ
ສີ່ ວນ ແລະ ບາງຄັ ື້ງກ ີ່ ກດັກນິທງັໝດົຝັກ, ຈະເຫນັເປ ອກທີີ່ ຫຸ ື້ມຝັກຫ ຸດລຸີ່ ຍອອກມາຕາມຮອຍກດັ; ປົກກະຕສິາລ ີຈະ
ຖ ກກດັກນິເມດັຕາມຄວາມຍາວຂອງຝັກ ຫ   ກນິອ ື້ອມແກນສາລ ີ(ຮູບທ ີ11); ໜູມກັກນິສາລທີີີ່ ສຸດ ໃນໄລຍະທີີ່

ເມດັເລີີ່ ມສະສມົແປື້ງ ແລະ ຂະນະທີີ່ ເມດັສາລີຍງັອີ່ ອນ (Soft dough or dough stage); ໃນກຸີ່ ມສາລີລ ື້ຽງສັດ
ຄວາມເສຍຫາຍຈະຫ ຸດລງົເມ ີ່ ອເມດັສາລເີລີີ່ ມແຂງ, ການກະຈາຍຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງສາລໃີນພ ື້ນທີີ່ ປູກ ຈະເສຍ
ຫາຍເປັນຫຍີ່ ອມໆ (Patchy) ໂດຍທີີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຈະຢູີ່ ໃນບ ລເິວນຮອບໆ ຂອບແປງຂອງພ ື້ນທີີ່ ປູກພ ດຫ າຍ
ກວີ່ າດ ື້ານໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີ(ຮູບທ ີ10), ເຊິີ່ ງບາງຄັ ື້ງພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີຈະຕ ີ່ ກບັພ ື້ນທນີາເຂົ ື້າ ຫ   ໄຮີ່ ອ ື້ອຍ ຫ   ບ ລເິວນທີີ່

ຮກົເຮ ື້ອ ເຊິີ່ ງຈະເປັນການເພີີ່ ມພ ື້ນທີີ່ ຫ ບົໄພໃຫື້ແກີ່ ໜູ, ໃນພ ື້ນທີີ່ ຕດິກນັເຫ ົີ່ ານີ ື້ຈະເປັນຈະເປັນຕວົຊີ ື້ວດັວີ່ າຈະມີ
ປະຊາກອນໜູຫ າຍສ ີ່ າໃດ ເນ ີ່ ອງຈາກໜູເຫ ົີ່ າຈະເຄ ີ່ ອນຍ ື້າຍໄປມາລະຫວີ່ າງພ ື້ນທີີ່ ປູກພ ດໜຶີ່ ງໄປອກີພ ື້ນທີີ່ ປູກພ ດໜຶີ່ ງ
ໄດ ື້; ດັີ່ ງນັ ື້ນ, ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລນີັ ື້ນ ກ ີ່ ຂ ື້ນຢູີ່ ກບັປະຊາກອນໜູ ໂດຍສະເພາະ
ແມີ່ ນຢູີ່ ໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີແລະ ຂ ື້ນກບັສະພາບນເິວດວທິະຍາອ ື້ອມຂ ື້າງພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີອກີດ ື້ວຍ. 

2. ວທີກີານສຸີ່ ມເກບັຕວົຢີ່ າງ ໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີເປັນແຖວ 

2.1. ສາລີຝັກສດົ (Specialty corns) ປະກອບດ ື້ວຍ: ສາລີຫວານ (Sweet corn), ສາລີຫວານພເິສດ (Super 

sweet corn), ສາລີຝັກອີ່ ອນ (Baby corn), ສາລີເຂົ ື້າໜຽວ (Waxy corn) ແລະ ສາລີຄົີ່ ວ (Popcorn); 

ການສຸີ່ ມນບັຕາມແຖວ ຄວນກກ ານດົເອາົ 10 ແຖວ ເລ ອກທຸກໆ 5 ແຖວ ຫ   ສຸີ່ ມແຖວກະແຈກກະຈາຍສະໜ ີ່ າ
ສະເໝທີົີ່ ວພ ື້ນທີີ່ ປູກພ ດ, ໃນແຕີ່ ລະແຖວ ໃຫື້ສຸີ່ ມເອາົ 30 ຕົ ື້ນ ຕ ີ່  1 ຈດຸສ າຫ ວດ (ຮູບທ ີ12), ໃນກ ລະນພີ ື້ນທີີ່
ກວ ື້າງຂວາງ ສາມາດເພີີ່ ມຈ ານວນຈດຸສ າຫ ວດໃຫື້ຫ າຍຂ ື້ນ ຫ   ຖື້າພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລີນ ື້ອຍ ກ ີ່ ຫ ຸດຈ ານວນຈດຸສ າ
ຫ ວດລງົໄດ ື້; ໃນສາລຝັີກສດົ ເມ ີ່ ອຖ ກໜູກນິບາງສີ່ ວນ ກ ີ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ຝັກສາລ ີເກດີຄວາມເສຍຫາຍບ ີ່ ສາມາດ
ນ າໄປຈ າໜີ່ າຍໄດ ື້ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມເສຍຫາຍໝດົຝັກ. ດັີ່ ງນັ ື້ນ, ການກວດນບັໃນ 30 ຕົ ື້ນສາລ ີໃຫ ື້ນບັ
ຈ ານວນຝັກທີີ່  ຖ ກໜກູດັທ າລາຍ ແລະ ຈ ານວນຝັກທີີ່ ດເີພ ີ່ ອນ າມາຄດິໄລີ່ ເປັນຄີ່ າຄວາມເສຍຫາຍ ດັີ່ ງນີ ື້:  
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 ຮູບທ ີ10: ລກັສະນະຂອງພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີທີີ່ ຢູີ່ ໃກ ື້ນາເຂົ ື້າ ແລະ ຊຸມຊນົທີີ່ ມຮີອຍຕນີໜກູນິ  
ໃກ ື້ຂອບພ ື້ນທີີ່ ປູກສາລ ີ

  

ຮູບທ ີ11: ລກັສະນະການທ າລາຍຝັກສາລຂີອງໜທູ ື້ອງຂາວ ທີີ່ ກນິບາງສີ່ ວນ ຫ   ກນິຈນົໝດົຝັກ 
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every 5th row in the 
field of 50 rows 

random sample 
location 

ຮູບທ ີ12: ວທີກີານສຸີ່ ມແຖວ 10 ແຖວ ແລະ ການສຸີ່ ມຈດຸສ າຫ ວດ ໃນແຕີ່ ລະແຖວ ໂດຍສຸີ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ 
30 ຕົ ື້ນ ຕ ີ່ ຈດຸ (ຫາກມ ີ50 ແຖວ ສຸີ່ ມທຸກໆ 5 ແຖວ ຫາກມ ີ100 ແຖວ ສຸີ່ ມທຸກໆ 10 ແຖວ. 
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% Damage =         
B

A+B
 x 100 

A         = ຈ ານວນຝັກສາລດີ ີ(ບ ີ່ ຖ ກໜກູດັ) 
 B          = ຈ ານວນຝັກສາລ ີທີີ່ ຖ ກໜກູດັ 

% Damage = % ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ (Yield loss) 

2.2. ສາລລີ ື້ຽງສດັ ວທິກີານສຸີ່ ມສ າຫ ວດ ຄວນໃຊ ື້ວທີດີຽວກນັກບັ ການສຸີ່ ມສ າຫ ວດສາລຝັີກສດົ, ແຕີ່ ຈະແຕກຕີ່ າງ
ກນັ ໃນຂັ ື້ນຕອນການກວດສຸີ່ ມນບັ ຫາກຈ ານວນຝັກທີີ່ ເສຍຫາຍ ທີີ່ ຍງັເຫ  ອເມດັສາລດີຕີດິຢູີ່ ໃນຝັກ ແລະ ຍງັ
ເຫ  ອໃຫ ື້ນ າເມດັນັ ື້ນໄປຈ າໜີ່ າຍໄດ ື້ ຄ ມຄີວາມເສຍຫາຍຈາກໜູກດັກນິເມດັສາລໄີປບາງສີ່ ວນ ໂດຍທີີ່ ອດັຕາ
ສີ່ ວນຂອງຝັກສາລ ີທີີ່ ຖ ກໜູກດັຈະຖ ກຈດັແບີ່ ງເປັນລະດບັຄວາມຮ ື້າຍແຮງ (Severity classes) 5 ລະດບັ 
ຄ : 

ລະດບັ I =  ຝັກສາລ ີທີີ່ ບ ີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍ  ຄດິເປັນ 0% 

ລະດບັ II =  ຝັກສາລທີີີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍ  ຄດິເປັນ 25% 

ລະດບັ III =  ຝັກສາລທີີີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍ  ຄດິເປັນ 50% 

ລະດບັ IV =  ຝັກສາລທີີີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍໄປ  ຄດິເປັນ 75% 

ລະດບັ V =  ຝັກສາລທີີີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍ  ຄດິເປັນ 100% 

ແລ ື້ວນ າມາຄດິໄລີ່ ຫາ ເປີເຊນັຄວາມຮ ື້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ (% intensity) ດັີ່ ງນີ ື້:  

% Damage intensity =  
(𝐀𝐈 𝐱𝐒𝟏)+(𝐀𝐈𝐈 𝐱 𝐒𝟐)+(𝐀𝐈𝐈𝐈 𝐱𝐒𝟑)+(𝐀𝐈𝐕 𝐱 𝐒𝟒)+(𝐀𝐕 𝐱 𝐒𝟓)

𝐍
 x 100 

A =  ຈ ານວນຝັກສາລ ີທີີ່ ຖ ກໜທູ າລາຍໃນຄວາມຮຸນແຮງແຕີ່ ລະໆດບັ 
(Damage incidence expressed by the number of damage ears per severity classes) 

S = ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕີ່ ລະໆດບັ (Damage severity for each classes) 

N = ຈ ານວນຝັກສາລ ີທີີ່ ສຸີ່ ມນບັທງັໝດົ (Total number of sampled ears) 
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ການຫາຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິ ໂດຍນ າສາລ ີທີີ່ ຖກຶທ າລາຍຢີ່ າງຮ ື້າຍແຮງ ໃນແຕີ່ ລະໆດບັ ຢີ່ າງນ ື້ອຍບ ີ່

ລຸດ 100 ຝັກມາຊັີ່ ງນ ື້າໝກັຂອງຜນົຜະລດິ. 
ເມ ີ່ ອໄດ ື້ເປີເຊນັ ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຄວາມເສຍຫາຍແລ ື້ວ (% Damage intensity) ນ າມາຫາຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມ

ສູນເສຍຂອງຜົນຜະລດິ ໂດຍໃຊ ື້ສມົຜົນເສັ ື້ນຊ ີ່  (Linear regression equation)  ດັີ່ ງນີ ື້: Y = ax ± b ຕາມຕວົຢີ່ າງ
ການຄດິໄລີ່  ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ື້: 

ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕີ່ ລະໆດບັທີີ່ ພບົເຫນັຕະຫ ອດ 

I = 0;   II = 25%;  III = 50%;  IV = 75%;  V = 100% 

ຕາຕະລາງບນັທກຶພາກສະໜາມ 
 

ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ  I II III IV V  

 1. 19 6 5 0 0  

 2. 17 8 4 1 0  

 3. 25 3 1 1 0  

 4. 23 1 2 1 3  

 5. 29 1 0 0 0  

 6. 22 2 0 4 2  

 7. 30 0 0 0 0  

 8. 28 1 0 0 1  

 9. 24 2 3 1 0  

 10. 30 0 0 0 0  

ລວມທງັໝດົ  247 24 15 8 6 300 

 

ໃຊ ື້ສູດຄດິໄລີ່  ດັີ່ ງນີ ື້: 
% Damage intensity =                                                                                x 100 

  

=                                                                                            x 100  

    

=                                             x 100 =       x 100 

 

=               x 100  = 8.5 

 

(247 x 0) + (24 x 0.25) +( 15 x 0.50) + ( 8 x 0.75) + (6 x 1) 

300 

 

(AI x S1) + (AII x S2) + (AIII x S3) + (AIV x S4) + (AV x S5) 

N 

 

(0) + (6) + (7.5) + (6) + (6) 

300 

 

25.5 

300 

 

25.5 

3 
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Assuming that Y = 0.75 – 0.35 (damage/loss relationship) 

    then 8.5% damage intensity equals: 

   = 0.75 (8.5) – 0.35 

   = 6.375 – 0.35 

% ຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິ  =   6.025 % 
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ບດົທ ີ4: 
ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ 

(Sugar cane damage assessment) 

ຍາມໃດກ ີ່ ຕາມ ທີີ່ ເຫນັວີ່ າມ ີໜູໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ ກ ີ່ ຈະພບົຄວາມເສຍຫາຍສະເໝ ີແລະ ໃນພ ື້ນທີີ່ ດັີ່ ງກວີ່ າຈະ
ພບົເຫນັຮູໜູໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ, ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງອ ື້ອຍ ທີີ່ ເກດີຈາກການທ າລາຍ ຂອງໜູສດັຕູພ ດ 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຊະນດິ ຂອງໜູ ທີີ່ ເປັນສດັຕູອ ື້ອຍໂດຍກງົ ມຄີ : ໜູພຸກໃຫຍີ່  (Bandicota indica), ໜູນາໃຫຍີ່  
(Rattus argentiventer), ໜູທ ື້ອງຂາວ (R. rattus) ແລະ ໜູຈດີ (R. exulans); ທງັໝດົ 4 ຊະນດິນີ ື້ ໜູພຸກໃຫຍີ່
ຈະສ ື້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫື້ແກີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍຫຼາຍທີີ່ ສຸດ. 

 ໃນຕອນກາງເວນັ ຫຼ  ຕອນສວາຍ ໜູຈະອາໄສຢູີ່ ໃນຮູໜູ ເພ ີ່ ອຫຼບົໜຈີາກສດັຕູຂອງມນັ (ນກັລີ່ າ) ແລະ ໜູຈະ
ອອກຫາກນິໃນຕອນເວລາກາງຄ ນ ໂດຍໃຊ ື້ທາງຍີ່ າງ ແລະ ແລີ່ ນຢີ່ າງໄວວາ ໃນຕອນອອກຫາກນິ ຮູຂອງໜພຸູກໃຫຍີ່  ໃນ
ພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ ສາມາດສງັເກດໄດ ື້ໂດຍງີ່າຍ ເມ ີ່ ອຍີ່ າງເຂົ ື້າໄປໃນພ ື້ນທີີ່ ດັີ່ ງກວີ່ າ ເຊິີ່ ງຈະສງັເກດເຫນັໂຂຍກອງດນິ ຂອງໜູ 

ທີີ່ ເກດີຈາກການຂຸດດນິຂ ື້ນມາເປັນກ ື້ອນໆເອີ ື້ນວີ່ າ: “ໂຂຍໜ”ູ ໃນບ ລເິວນນັ ື້ນຕົ ື້ນອ ື້ອຍມກັລົ ື້ມລງົທບັກນັ ເຊິີ່ ງເປັນບີ່ ອນ
ສ າລີ ື້ໄພຂອງໜຼພຸກໃຫຍີ່ , ລກັສະນະຄວາມເສຍຫາຍ ຈະເຫນັຮອຍໜູກດັແຫື້ນທີີ່ ລ າອ ື້ອຍ ຢູີ່ ລະຫວີ່ າງປື້ອງອ ື້ອຍ ແລະ 
ລ າຕົ ື້ນອ ື້ອຍໃກ ື້ເຫງ ົ ື້າຕົ ື້ນ ເຊິີ່ ງຄວາມເສຍຫາຍນີ ື້ຈະເກດີຂ ື້ນໃກ ື້ກບັບີ່ ອນທີີ່ ມຮູີໜູ, ແຕີ່ ຮີ່ ອງຮອຍຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ທີີ່ ຖ ກກດັ
ແຫື້ນຈະຄີ່ ອຍຫຸຼດລງົ ເມ ີ່ ອຫີ່ າງຈາກບ ລເິວນທີີ່ ໜູເຮດັຮູຢູີ່ , ລກັສະນະຂອງຮູໜູຖື້າຫາກສງັເກດຢີ່ າງລະອຽດຈະເຫນັມີ
ມູນໜູ (ຂີ ື້ໜູ) ຢູີ່ ບ ລເິວນນັ ື້ນ ເຊິີ່ ງຈະເປັນຕວົຊີ ື້ວດັໄດ ື້ວີ່ າມໜີູຢູີ່ ບ ລເິວນນັ ື້ນແທ ື້ ຖື້າຫາກມອີາຫານພຽງພ  ລດັສະໝກີານ
ຫາກນິຂອງໜພຸູກໃຫຍີ່  ຈະຫາກນິເປັນໄລຍະທາງ ໂດຍບ ລເິວນອ ື້ອມຮູໜ ູໃນໄລຍະຕັ ື້ງແຕີ່  1 – 100 ແມດັ. 

 ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ທີີ່ ອາຍຸນ ື້ອຍຈະມຄີວາມເສຍຫາຍໜື້ອຍກວີ່ າຕົ ື້ນອ ື້ອຍແກີ່ ຈດັ, ໃນຊີ່ ວງທີີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ກ າລງັຈະເລນີ
ເຕບີໂຕ ໜູຈະອາໄສຢູີ່ ໃນນາເຂົ ື້າ ແລະ ຈະເຄ ີ່ ອນຍ ື້າຍຈາກນາເຂົ ື້າມາສູີ່ ໄຮີ່ ອ ື້ອຍ, ເມ ີ່ ອເກບັກີ່ ຽວເຂົ ື້າແລ ື້ວ ເຊິີ່ ງພ ດທີີີ່ ຕົ ື້ນ
ອ ື້ອຍເລີີ່ ມແກີ່ ເຕມັທີີ່  ແລະ ມປີະລມິານນ ື້າຕານຫຼາຍຂ ື້ນ, ຕົ ື້ນອ ື້ອຍຈະຖ ກໜກູດັກນິທຸກສີ່ ວນຂອງລ າຕົ ື້ນ ໂດຍສະເພາະ
ທາງລຸີ່ ມຈະມຄີວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີີ່ ສຸດ ເນ ີ່ ອງຈາກມຄີວາມຫວານຫຼາຍກວີ່ າທາງຍອດອ ື້ອຍ. 

1. ການກະຈາຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກ (Damage distribution in the field): 

ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍຈະເກດີຂ ື້ນຫຼາຍໃນບ ລເິວນ ທີີ່ ໜູເຮດັຮູຢູີ່ , ເຊິີ່ ງຮູໜູນີ ື້ຈະເປັນຮງັໜູທີີ່ ໃຊ ື້
ຂະຫຍາຍພນັ ແລະ ລ ື້ຽງລູກໜດູ ື້ວຍ. ດັີ່ ງນັ ື້ນ, ແຫຼີ່ ງທີີ່ ລີ ື້ຊ ື້ອນຂອງໜ ູເຊັີ່ ນ: ຮູໜທູີີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍລົ ື້ມທບັກນັ (ຮູບທ ີ13) 
ກ ີ່ ຈະເປັນທີີ່ ລີ ື້ຊ ື້ອນຂອງໜໄູດ ື້ຢີ່ າງດ ີໃນບ ລເິວນນີ ື້ ກ ີ່ ຈະມຄີວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂ ື້ນ. 

2. ແຫຼີ່ ງທີີ່ ເໝາະສມົທີີ່ ໜູອາໄສຢູີ່  (Favorable conditions may be found): 
1) ຢູີ່ ໃກ ືໆ້  ແຫຼີ່ ງນ ື້າຂອງຊຸມຊນົ. 
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2) ໃກ ືໆ້  ກ ື້ອງຕົ ື້ນໄມ ື້ໃຫຍີ່  ຫຼ  ໄມ ື້ພຸີ່ ມ. 
3) ຕາມຮີ່ ອງນ ື້າ ແລະ ພ ື້ ື້ນທີີ່ ບ ລເິວນອ ື້ອມສວນອ ື້ອຍ. 
4) ບ ລເິວນ ທີີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍລົ ື້ມທບັກນັ ມໃີບອ ື້ອຍລງົທບັ. 
5) ໃກ ືໆ້  ກບັພ ື້ນທີີ່ ທົີ່ ງນາທີີ່ ປູກເຂົ ື້າ. 

 ທຸກໆຄັ ື້ງ ທີີ່ ເຮດັການສ າຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍຂອງພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ ຕ ື້ອງຄ ານງຶເຖງິສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ດັີ່ ງທີີ່

ກີ່ າວມາແລ ື້ວຈະເປັນຕວົຊີ ື້ວດັ ວີ່ າມໜີໃູນບ ລເິວນນີ ື້ ຫຼ  ບ ີ່ ? 

3. ຮູບແບບຂອງຄວາມເສຍຫາຍ (Kinds of damage): 
ເມ ີ່ ອເຂົ ື້າໄປສ າຫຼວດ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ຈະມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັ ແລະ ສາມາດແຍກໄດ ື້ ໃນພ ື້ນທີີ່

ປູກອ ື້ອຍ ເຊິີ່ ງຄວາມເສຍຫາຍນີ ື້ ມີຜົນຕ ີ່ ການຫຸຼດລົງຂອງຜົນຜະລິດ ທີີ່ ມີແຕກຕີ່ າງກນັໃນຫຼາຍຮູບແບບຂອງ
ລກັສະນະທີີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍຖ ກໜທູ າລາຍ ສາມາດແບີ່ ງອອກໄດ ື້ ດັີ່ ງນີ ື້: 

1) ຮີ່ ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍເກົີ່ າ (Old damage) ຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍທີີ່ ຖ ກໜກູດັ, ຢູີ່ ລະຫວີ່ າງປື້ອງອ ື້ອຍທີີ່ ຖ ກກດັ
ເກີດເຊ ື້ອຣາ ເຂົ ື້າໄປທ າລາຍຕົ ື້ນອ ື້ອຍຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງ, ເກີດເປັນຄວາມເສຍຫາຍຂັ ື້ນທີີ່ ສອງ (Secondary 

damage) ເຊິີ່ ງຄວາມເສຍຫາຍນີ ື້ຈະຫຼາຍກວີ່ າຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ ເກດີຈາກໜກູດັ. 
2) ຮີ່ ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍໃໝີ່  ທີີ່ ເກດີຈາກໜູກດັກນິ ແລະ ປະຖີ ື້ມເສດຊາກອ ື້ອຍທີີ່ ຖ ກກດັຢູີ່ ຂ ື້າງໆ (ຮູບທີ

14) ເຊິີ່ ງຈະມຜີນົໂດຍກງົຕ ີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະຜດິ ແລະ ແບີ່ ງຄວາມເສຍຫາຍ ເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄ : 
(A) ຕັ ື້ງແຕີ່ ເຄິີ່ ງລ າຕົ ື້ນອ ື້ອຍລງົມາເຫງ ົ ື້າຕົ ື້ນ ແລະ (B) ຄວາມເສຍຫາຍຕັ ື້ງແຕີ່ ເຄິີ່ ງລ າຕົ ື້ນຂ ື້ນໄປຫາຍອດອ ື້ອຍ. 

ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ທີີ່ ຖ ກກດັໝດົທງັລ າຕົ ື້ນ ຈະໃຫື້ຢູີ່ ໃນລກັສະນະການທ າລາຍ ທ ີ1 (ຮີ່ ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍເກົີ່ າ) ຫຼ  
2 (ຮີ່ ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍໃໝີ່ )  ເຊິີ່ ງຂ ື້ນຢູີ່ ກບັເວລາທີີ່ ປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ, ໄລຍະເວລາການຈະເລນີເຕບີ ຂອງ
ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ແລະ ຄວາມຮ ື້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ (Severity of damage), ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ຈະ
ຈ າກດັປັດໄຈສະເພາະ ເພ ີ່ ອຜນົຜະລດິທີີ່ ເສຍຫາຍພຽງປັດໄຈດຽວເທົີ່ ານັ ື້ນ, ຈະບ ີ່ ຄ ານງຶເຖງິປັດໄຈອ ີ່ ນ ທີີ່ ຫຼງັຈາກທີີ່ ຖ ກ
ໜກູດັແລ ື້ວ ກະຕຸ ື້ນໃຫ ື້ຕົ ື້ນອ ື້ອຍແຕກໜ ີ່  ຫຼ  ການຊີ່ ວຍເພີີ່ ມຜນົຜະລດິ ໃນຕົ ື້ນອ ື້ອຍທີີ່ ຖ ກກດັເກົີ່ າ ແລະ ຖ ກເຊ ື້ອຣາ ເຂົ ື້າ
ທ າລາຍເຊິີ່ ງເປັນ Secondary damage ຈະຖ ກຈດັໃຫ ື້ເປັນຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ ເກດີຈາກໜທູ າລາຍທງັໝດົ. 

 ໜູຈະກດັທ າລາຍອ ື້ອຍໃຫື້ໄດ ື້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍເມ ີ່ ອອ ື້ອຍອາຍຸປະມານ 7 – 14 ເດ ອນ ແລະ ຈະກດັທ າລາຍ
ໄປຈນົຮອດເວລາເກບັກີ່ ຽວຈະເຫນັຮີ່ ອງຮອຍຂອງໜູເທງິຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ຕັ ື້ງແຕີ່ ລະດບັພ ື້ນດນິໄປຮອດລະດບັສູງຈາກພີ ື້ນດິນິ
ປະມານ 45 ຊງັຕແີມດັ, ໂດຍກດັເປັນຮອຍແຫວີ່ ງຕາມປື້ອງເກ ອບຕະຫຼອດທງັຕີ່ ອນອ ື້ອຍ ຖື້າໜູກດັບີ່ ອນໂຄນແຫວີ່ ງ
ຫຼາຍ, ຕົ ື້ນອ ື້ອຍຈະລົ ື້ມ ແລະ ແຫື້ງຕາຍໃນທີີ່ ສຸດແຫຼີ່ ງທີີ່ ເກດີຈາກການກດັທ າລາຍຂອງໜເູທງິຕີ່ ອນອ ື້ອຍຈະເປັນບາດຖື້າ
ຫາກທິ ື້ງໄວ ື້ດນົໆ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີການຕດິເຊ ື້ອຂອງອ ື້ອຍເຊັີ່ ນ: ພະຍາດລ າຕົ ື້ນເນົີ່ າແດງເຊິີ່ ງອາດຕົ ື້ນອ ື້ອຍແຫື້ງ ແລະ 
ຕາຍໃນທີີ່ ສຸດ 
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4. ວທິກີານສຸີ່ ມນບັ (Sampling procedures) 

ວທິກີານສຸີ່ ມໂດຍຄ ານງຶວີ່ າໜີ່ ວຍນບັຄ : 1 ປື້ອງ (internode) ແລ ື້ວແຕີ່ ວີ່ າຕົ ື້ນອ ື້ອຍ 1 ຕົ ື້ນຈະມຈີກັປື້ອງ 
ແລະ ການປູກອ ື້ອຍຈະປູກເປັນແຖວຮູບແບບການກະຈາຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈະກະຈາຍໄປທົີ່ ວພຶ ື້ນທີີ່ ປູກພ ດ 
ແລະ ຕາມເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ໄດ ື້ກີ່ າວມາແລ ື້ວໃຊ ື້ວທິກີານສຸີ່ ນໃຫ ື້ກະຈາຍໄປທົີ່ ວທງັພ ື້ນທີີ່ ປູກຕາມວທິກີານຂອງພ ື້ນທປູີກ
ສາລດີັີ່ ງພາບທີີ່  12 (ໜື້າທີີ່   30) ແລະ ວທິກີານລງົຂ ື້ມູນຕາມ ຕາຕະລາງທ ີ4. 

• ຂັ ື້ນຕອນທ ີ1:  ການຄາດຄະເນເບ ື້ອງຕົ ື້ນໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກໄຮີ່ ອ ື້ອຍວີ່ າການກະຈາຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນຈກັ
ໃດສງັເກດເຖງິຕົ ື້ນໄມ ື້ໃຫຍີ່  ກ ຫຍ ື້າທີີ່ ຂ ື້ນຢູີ່ ໃນໄຮີ່ ອ ື້ອຍ ແຫຼີ່ ງນ ື້າ ຮີ່ ອງນ ື້າແຫຼີ່ ງທີີ່ ຈະເປັນບີ່ ອນໜູສ ື້າງຮງັ ຂຸດຮູ
ອາໄສຢູີ່ ເຊິີ່ ງຂ ື້ມູນເຫຼົີ່ ານີ ື້ຈະເປັນຂ ື້ມູນທົີ່ ວໄປໃຊ ື້ໃນການອະທບິາຍເຖງິການຜນັແປຂອງຂ ື້ມູນທີີ່ ສ າຫຼວດໃນພ ື້ນ
ທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ ທີີ່ ຈະຕ ື້ອງບກັທກຶໄວ ື້ໃນຂ ື້າງໃນແຜີ່ ນບນັທກຶຂ ື້ມູນພາກສະໜາມ. 

• ຂັ ື້ນຕອນທ ີ2: ການກວດນບັຫາຈ ານວນແຖວໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍວີ່ າມທີງັໝດົຈກັແຖວ ເລ ອກ 10 ແຖວເພ ີ່ ອ
ການກວດນບັຄວາມເສຍຫາຍ (ຕວົຢີ່ າງຖື້າໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກມອີ ື້ອຍ 50 ແຖວ ໃຫ ື້ເລ ອກ ທຸກໆ 5 ແຖວ, ຖື້າໃນ
ພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍມ ີ100 ແຖວໃຫື້ເລ ອກ ທຸກໆ 10 ແຖວ). 

•  ຂັ ື້ນຕອນທ ີ3: ວດັຄວາມຍາວຂອງແຖວອ ື້ອຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກ (ໂດຍທີີ່ ໃຊ ື້ການປະມານການວີ່ າ 1 ກ ື້າວ ຍາວ
ປະມານ 70 ຊງັຕແີມດັ ແລ ື້ວຍີ່ າງ ນບັກ ື້າວໃນແຖວອື້ອຍ ເລ ອກຕວົເລກສຸີ່ ມ ຈາກຕາຕະລາງສຸີ່ ມ (ໜື້າທີີ່  41 ) 
ໝາຍເລກລະຫວີ່ າງ ເລກ ແລະ ໝາຍເລກທີີ່ ເທົີ່ າກບັຄວາມຍາວຂອງແຖວ ໃຊ ື້ໜີ່ ວຍເປັນແມດັ ລບົ ດ ື້ວຍ  10 
ຂອງແຕີ່ ລະແຖວ ແລະ ກ າໝດົຈດຸເລີີ່ ມຕົ ື້ນຂອງຕວົຢີ່ າງແຕີ່ ລະຈດຸ (ຄວາມຍາວຂອງແຖວ) ໂດຍວດັໄລຍະ
ຈາກທາງຫວົຂອງພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ. 

• ຂັ ື້ນຕອນທີີ່  4: ນບັຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍທີີ່ ເສຍຫາຍຈາກການຖ ກໜູກດັ ນບັ 30 ຕົ ື້ນອ ື້ອຍແລ ື້ວບນັທກຶແຕີ່ ລະ
ປື້ອງອ ື້ອຍວີ່ າມລີກັສະນະຄວາມເສຍຫາຍແບບໃດຈ ານວນເທົີ່ າໃດທີີ່ ແບີ່ ງເປັນ 4 ຊັ ື້ນ (Class)  ດັີ່ ງນີ ື້: 

 I  ຈ ານວນ ປື້ອງທີີ່ ບ ີ່ ເສຍຫາຍ (Undamaged) 

II  ຈ ານວນ ປື້ອງທີີ່ ເສຍຫາຍສີ່ ວນເຄິີ່ ງດ ື້ານເທງິຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍ (Top damage) 

III ຈ ານວນ ປື້ອງທີີ່ ເສຍຫາຍສີ່ ວນລຸີ່ ມຂອງຕົ ື້ນອ ື້ອຍ (Bottom damage) 

IV ຈ ານວນ ປື້ອງທີີ່ ຖ ກໜກູດັເກົີ່ າ (Old rat damage) 

ຫຼງັຈາກນັ ື້ນ ຫາຄີ່ າສະເລີ່ ຍ ຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍ ຕ ີ່ ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ເພ ີ່ ອນ າຄີ່ າສະເລີ່ ຍມາໃຊ ື້ເປັນຕວົແທນຂອງ
ຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ໃນແຕີ່ ລະຈດຸທີີ່ ນບັຄວາມເສຍຫາຍທງັ 10 ຈດຸ ເພ ີ່ ອຄດິໄລີ່ ເປັນຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍທງັໝດົ.  

• ຂັ ື້ນຕອນທີີ່  5: ຄດິໄລີ່ ຫາເປີເຊນັຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ທງັ 10 ຕວົຢີ່ າງ ທີີ່ ສຸີ່ ມມາແລ ື້ວຫານດ ື້ວຍ 10 ຈະເປັນ
ຄີ່ າຄວາມເສຍຫາຍສະເລີ່ ຍໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍນັ ື້ນ. 
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ການຊອກຫາ ຄີ່ າສະເລີ່ ຍຂອງຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍ, ລ າຕົ ື້ນອ ື້ອຍນັ ື້ນຈະໃຊ ື້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫຼາຍ 
(ໂດຍການເລີີ່ ມຈາກປື້ອງທາງເທງິສຸດ ແລ ື້ວນບັລງົມາສູີ່ ປື້ອງທາງລຸີ່ ມ) ໂດຍສຸີ່ ມ 5 ຕົ ື້ນ ທີີ່ ມຄີວາມຍາວແຕກຕີ່ າງ
ກນັຂອງແຕີ່ ລະຈດຸ ທີີ່ ສຸີ່ ມນບັຈ ານວນ 30 ຕົ ື້ນ ເພ ີ່ ອຫາຄີ່ າສະເລີ່ ຍຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍຕ ີ່ ຕົ ື້ນ ໃນຂະນະດຽວກນັ
ກ ີ່ ນບັຈ ານວນປື້ອງອ ື້ອຍທີີ່ ຖ ກໜກູດັໄປພ ື້ອມໆກນັ, ຂະບວນການສ າຫຼວດຄີ່ າຄວາມເສຍຫາຍນີ ື້ ສາມາດນ າໄປ
ໃຊ ື້ເປັນຕວົແທນຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາກພ ື້ນ ຫຼ  ໃຊ ື້ໃນການປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງສານກ າຈດັໜູໃນ
ພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍທດົລອງທີີ່ ໃຊ ື້ສານກ າຈດັໜ ູແລະ ພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍທີີ່ ບ ີ່ ໃຊ ື້ສານຂ ື້າໜ.ູ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ຮູບທ ີ13: ລກັສະນະພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ ທີີ່ ຮກົເຮ ື້ອເປັນແຫຼີ່ ງທີີ່ ຢູີ່ ອາໄສຂອງໜ ູ

 

ຮູບທ ີ14: ລກັສະນະການກດັຕົ ື້ນອ ື້ອຍຂອງໜູ ຈະເຫນັຮີ່ ອງຮອຍກດັໃນແຕີ່ ລະພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ 
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ຕາຕະລາງທ ີ4:  ຕວົຢີ່ າງ ຕາຕະລາງການລງົຂ ື້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ຢູີ່ ພາກສະໜາມ ໃນພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ 
ສະຖານທີີ່  (Place) ......................................................................................................... 

ພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ (Field number) ....................................................................................... 

ຂະໜາດຂອງພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍ (Size) ................................................................................... 

ວນັ/ ເດ ອນ/ ປີ (Date) .................................................................................................... 

 

ແຖວທີີ່  
(Row.No.) 

 

ສະເລີ່ ຍປື້ອງຕ ີ່ ຕົ ື້ນ
(Avg. no. 

internodes/cane) 

 

ປື້ອງອ ື້ອຍເສຍ
ຫາຍ ແບບ II 

(internodes  

class II) 

ປື້ອງອ ື້ອຍເສຍ
ຫາຍແບບ III 

(Internodes  

Class III) 

ປື້ອງອ ື້ອຍເສຍ
ຫາຍແບບ IV 

(Internodes 

Class IV) 

 
 

ກວດພບົ   

 
 

/ບ ີ່ ພບົ 

 

     ບົື້ງເຈາະ ພະຍາດ ເຊ ື້ອຣາ 
1 18.8 10 90 45    
2 16.0 6 25 30    
3 20.0 13 110 25    
4 16.7 7 13 34    
5 18.0 17 120 21    
6 16.5 21 75 11    
7 15.0 16 94 21    
8 19.3 9 76 23    
9 17.5 17 81 10    
10 16.5 13 54 9    
Sum. 174.9 x 30 129 818 229    

ໜາຍເຫດ: (Prospecting Remarks;)      

ຄດິໄລີ່ ຄວາມ
ເສຍຫາຍ % 

(Calculation in  % of damage)       

 

5. ຄວາມສ າພນັລະຫວີ່ າງຄີ່ າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜນົຜະລດິທີີ່ ເສຍຫາຍ: 
ຈາກການຄດິໄລີ່  ຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມເສຍຫາຍ ຈະບ ີ່ ສາມາດນ າໄປເປັນໂຕຊີ ື້ວດັໃນການຕດັສນິໃຈ ຂອງການ

ປື້ອງກນັກ າຈດັໜູໄດ ື້ ເນ ີ່ ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີີ່ ມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັ ຕາມທີີ່ ໄດ ື້ເວົ ື້າຢູີ່ ຂ ື້າງເທງິແລ ື້ວ ຈະມຜີນົຕ ີ່

ຄີ່ າຄວາມຫວານຂອງນ ື້າຕານໃນຕົ ື້ນອ ື້ອຍ ເຊິີ່ ງຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕີ່ ລະຊະນດິຄວາມ, ເສຍຫາຍນັ ື້ນຈະຫຸຼດຄີ່ ານ ື້າ
ຕານດັີ່ ງນີ ື້: I = 0; II = 0.0316; III = -0.0105; IV = 0.1790 ເຊິີ່ ງຄີ່ າ factor ການຫຸຼດລງົຂອງນ ື້າຕານໃນແຕີ່
ລະຄວາມເສຍຫາຍ ຈະນ າໄປໃຊ ື້ໃນສູດຄດິໄລີ່  ຕ ີ່ ໄປນີ ື້: 

 

Yield loss % =                                                                                                    x 100                                                                                 

  

nI x f1  + nII x f2 + nIII x f3 ………………nx x fx 

N 
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In which  

ni  = sum of damage internodes per class 

    (i = I, II, III …...etc.) 

 fi  = conversion factor for sugar loss 

    (i = 1, 2, 3 …...etc.) 

 N  = total number of internodes 

 

ຜນົຜະລດິທີີ່ ເສຍຫາຍ ສາມາດຄດິໄລີ່ ໃນແຕີ່ ລະຈດຸທີີ່ ສຸີ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ຫາຄີ່ າສະເລີ່ ຍໝດົພ ື້ນທີີ່ ປູກ
ອ ື້ອຍ ຈາກຖື້າຫາກແບີ່ ງນບັເປັນຈດຸທີີ່ ສຸີ່ ມນບັຄວາມເສຍຫາຍອາດນ າຕວົເລກຄວາມສ າພນັລະຫວີ່ າງຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມ
ເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ ຄີ່ າຄວາມສ າພນັນີ ື້ອາດນ າສະແດງໃນສມົ
ຜນົກຣາຟເສັ ື້ນຕງົ (linear regression analysis)  ຄ : y = ax + b, ເຊິີ່ ງຄີ່ າ y ຄ : ຄີ່ າເປີເຊນັຜນົຜະລດິທີີ່ ເສຍຫາຍ, x 
ຄ : ຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມເສຍຫາຍ, a ຄ : ຄີ່ າສ າປະສດິທຄິວາມລາດອຽງຂອງກຣາຟເສັ ື້ນຕງົທີີ່ ຄດິໄລີ່ ໄດ ື້, b ຄ : ຄີ່ າທີີ່ ກ າໜດົ
ຂ ື້ນ. ດັີ່ ງນັ ື້ນ, ຄີ່ າ y ຈະຜນັແປຕາມຄີ່ າ X. 

 ເມ ີ່ ອໄດ ື້ຄີ່ າສມົຜນົກຼາຟເສັ ື້ນຕງົສະແດງຄວາມສ າພນັລະຫວີ່ າງຄີ່ າເປີເຊນັຄວາມເສຍຫາຍຂອງອ ື້ອຍ ແລະ ຄີ່ າ
ເປີເຊນັຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິແລ ື້ວ ຄີ່ າຄວາມສ າພນັຈະໃຊ ື້ສະເພາະຄີ່ າຊີ່ ວງທີີ່ ໄດ ື້ຈາກການສ າຫຼວດພາກສະໜ
າມເທົີ່ ານັ ື້ນເມ ີ່ ອປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງອ ື້ອຍໃນທີີ່ ໃດທີີ່ ໜຶີ່ ງກ ສາມາດນ າມາພ ື້ນທີີ່ ປູກອ ື້ອຍກ ຈະສາມາດນ າມາຫາ
ຄວາມສູນເສຍ ແລະ ຕ ີ່ າສຸດເປັນຈ ານວນຂ ື້ມູນທີີ່ ຫຼາຍພ  ກ ຈະສາມາດນ າຂ ື້ມູນມາຄດິໄລີ່ ໂດຍໃຊ ື້ຄອມພວິເຕແີປເປັນ
ເປີເຊນັຜນົຜະລດິທີີ່ ເສຍຫາຍໄດ ື້ໃກ ື້ຄຽງຍິີ່ ງຂ ື້ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕວົຢີ່ າງການຄ ານວນ: ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິຂອງອ ື້ອຍ (ຂ ື້ມູນການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ) 
ni:  I = 4071;  II = 8129;  III = 818;  IV = 229 

fi:  1 = 0;  2 = 0.0316;  3 = -0.0105;  4 = 0.1790 

N = 5,247 

ໃຊ ື້ສູດ:  

Yield loss % =                                                       x 100 

   =                x 100 

    

=         x 100 

 

=       x 100  =   0.69% 

nI x f1  + nII x f2 + nIII x f3 + nIV x f4 

                           N 

 
 

4071 x 0 + 129 x 0.0316 + 818 x (-0.0105) + 229 x 0.1790 

5247 

 

0 + 4.08 + (-8.59) + 40.99 

5247 

 

36.48  

5247  
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ບດົທ ີ5: 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນພດືຕະກນູຖົົ່ ວ (ຖົົ່ ວເຫ ອືງ, ຖົົ່ ວຂຽວ, ຖົົ່ ວດນິ ແລະ ຖົົ່ ວດ າ) 
(Damage assessment of bean group) 

 ພືດຕະກູນຖົົ່ ວເປັນພືດເສດຖະກິດທີົ່ ສ າຄັນໃຫສ້ານອາກາທີົ່ ເປັນທັງພະລັງງານ, ໂປຣຕີນ ແລະ ສານ
ອາຫານອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈ າເປັນຕ ົ່ ຮົ່ າງກາຍມະນຸດ ໂດຍສະເພາະກຸົ່ ມຖົົ່ ວເຫ ືອງສາມາດນ າໄປແປຮູບເປັນຜົນຜະລິດທາງ
ອຸດສາຫະກ າອາຫານໄດຫ້ າຍຢົ່ າງເຊັົ່ ນ:ອຸດສາຫະກ າອາຫານສດັ, ອຸດສາຫະກ າຜະລດິນ າ້ມນັພດື, ສທີາເຮອືນ, ອາຫານ
ກະປ໋ອງ,ຊີນ້ທຽມ. ເນືົ່ ອງຈາກໃນຖົົ່ ວເຫ ືອງມໄີຂມນັອີົ່ ມຕົວບ ົ່ ຫ າຍກວົ່ າ 50% ຈ ົ່ ງເປັນທີົ່ ນຍິມົຂອງຜູບ້ ລິໂພກທີົ່

ຕອ້ງການລດົໄຂມນັໃນເສັນ້ເລອືດ. ນອກຈາກນີດ້ ຖົົ່ ວເຫ ອືງຍງັປະກອບໄປດວ້ຍວຕິາມນິ B1 ແລະ B2 ລວມທງັແປງ້
ທີົ່ ໃຫຄຸ້ນຄົ່ າພະລງັງານສູງຈ ົ່ ງເໝາະທີົ່ ຈະນ າໄປປຸງແຕົ່ ວອາຫານບ ລໂິພກແທນຊີນ້ສດັໃນກຸົ່ ມທີົ່ ກນິອາຫານມງັສະວຣິັດ
(ອາຫານປະເພດຜກັ) ສິົ່ ງໃດທີົ່ ເປັນອາຫານຂອງຄນົເຮາົກ ແມົ່ ນອາຫານຂອງໜູເຊັົ່ ນກນັ. ດັົ່ ງນັນ້, ໃນພດືຕະກູນຄົົ່ ວຈ ົ່ ງມີ
ບນັຫາໜູມາທ າລາຍສະເໝ ີເນືົ່ ອງຈາກໃນບາງທອ້ງຄິົ່ ນທີົ່ ມກີານປູກພດືຕະກູນຖົົ່ ວຫ ງັຈາກການເຮດັນາ ປະຊາກອນໜູ
ຈະມຈີ ານວນຫ ວງຫ າຍຫ ງັຈາກການເກບັກົ່ ຽວເຂົາ້ກ ຈະເຂົາ້ມາທ າລາຍໃນພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວຕ ົ່ ໄປຄາ້ຫາກບ ົ່ ມກີານປ້ອງກນັ 
ແລະ ກ າຈດັໜຢູົ່ າງຖກືວທີໃີນຊົ່ ວງທີົ່ ເຮດັນາເຂົາ້ ກ ຈະພບົບນັຫາໜຢູົ່ າງຕ ົ່ ເນືົ່ ອງໃນພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວຫ ງັຈາກການເຮດັນາ. 

 ຈາກຂ ມູ້ນການປູກພດືຕະກູນຖົົ່ ວໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018, ພບົວົ່ າມພີືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທງັ 4 ຊະນດິ ຄ:ື 
ຖົົ່ ວເຫ ອືງ, ຖົົ່ ວຂຽວ, ຖົົ່ ວດນິ ແລະ ຖົົ່ ວດ າ; ລວມເປັນເນືອ້ທີົ່  ທງັໝດົ  22,016 ເຮກັຕາ ໄດຜ້ນົຜະລດິລວມ 52,605 
ໂຕນ (ຕາຕະລາງທ ີ5). 

ຕາຕະລາງທ ີ5: ສະແດງຈ ານວນພືນ້ທີົ່ ເພາະປູກພດືຕະກູນຖົົ່ ວແຕົ່ ລະຊະນດິ ແລະ ຜນົຜະລດິລວມໃນປີ ຄ. ສ 2018 

ຊະນດິພດື 
ພືນ້ທີົ່ ປູກ 

(ເຮກັຕາ) 
ຜນົຜະລດິ 

(ໂຕນ/ເຮກັຕາ) 
ຜນົຜະລດິລວມ 

(ໂຕນ) 

ຖົົ່ ວເຫ ອືງ 1.905 2.47 4.705 

ຖົົ່ ວຂຽວ 1.345 1.92 2.580 

ຖົົ່ ວລດິສງົ 1.3786 2.50 34.405 

ຖົົ່ ວດ າ 4.980 2.19 10.915 

ລວມ 22,016 9.08 52.605 

ແຫ ົ່ ງທີົ່ ມາ: Crops Statistics. Year Book 2018. DOA Lao. PDR. 

1. ຊະນດິຂອງໜສູດັຕູພດືຕະກນູຖົົ່ ວ: 
ຊະນດິຂອງໜສູດັຕູພດືຕະກູນຖົົ່ ວທີົ່ ສ າຄນັມ ີ7 ຊະນດິຄ:ື 

1) ໜພຸູກໃຫຍົ່  ຫ  ືໜແູຜງ  (Bandicota indica) 

2) ໜພູກົນອ້ຍ   (B. savilei) 
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3) ໜນູາໃຫຍົ່    (Rattus argentiventer) 

4) ໜນູານອ້ຍ   (R. losea) 

5) ໜເູຮອືນທອ້ງຂາວ  (R. rattus) Complex A, B 

6) ໜຫູ ິົ່ ງນາຫາງສັນ້  (Mus cervicolor) 

7) ໜຫູ ິົ່ ງນາຫາງຍາວ  (Mus caroli) 

2. ຊົ່ ວງໄລຍະອາຍຸຂອງພດືທີົ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການທ າລາຍ: 
ການປູກພດືຕະກູນຖົົ່ ວສົ່ ວນໃຫຍົ່ ເປັນການປູກແບບຢອດເມດັ ແລະ ເປັນແຖວຄວາມເສຍຫາຍຂອງ

ຖົົ່ ວເລີົ່ ມຕັງ້ແຕົ່ ມກີານຢອດເມດັ ໜູຈະເຂົາ້ໄປຂຸດ ແລະ ເກບັກນິເມດັພນັຖົົ່ ວທີົ່ ຢອດ ຫ  ືທີົ່ ກ າລງັງອກ ໄປຈນົຮອດ
ໄລຍະຖົົ່ ວຕົນ້ອົ່ ອນໂດຍຈະກດັກນິສົ່ ວນຂອງລ າຕົນ້. ໜູຈະກດັກນິຖົົ່ ວໄລຍະຝັກອົ່ ອນຈນົແກົ່ . ດັົ່ ງນັນ້, ຄວາມເສຍ
ຫາຍຈະພບົທຸກໆ ໄລຍະຂອງການຈະເລນີເຕບີໃຫຍົ່ . ກ ລະນຂີອງຖົົ່ ວເຫ ອືງທີົ່ ປູກໃນຊົ່ ວງລະດູຝົນຈະພບົວົ່ າໜູຫ ິົ່ ງ
ຫາງສັນ້ ແລະ ໜຫູ ິົ່ ງຫາງຍາວຈະເຂົາ້ກດັກນິເມດັພນັທີົ່ ຢອດຕົນ້ອົ່ ອນ, ຝັກອົ່ ອນຈນົເຖງິຝັກແກົ່  ໜຫູ ິົ່ ງທງັ 2 ຊະນດິ
ນີຈ້ະເປັນບນັຫາຕະຫ ອດລະດູປູກສ າລບັຖົົ່ ວທີົ່ ປູກລະດູແລງ້ຫ ງັຈາກການເຮດັນາປີຈະເປັນກຸົ່ ມສະກຸນໜູພກົ ແລະ 
ສະກຸນໜທູອ້ງຂາວ ແລະ ສະກຸນໜຫູ ິົ່ ງທີົ່ ເຂົາ້ມາທ າລາຍທຸກໆ ອາຍຸຂອງຖົົ່ ວເຊັົ່ ນດຽວກນັ. 

3. ການກວດສຸົ່ ມນບັການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ 

1) ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະຢອດເມດັ ຈະເປັນງານທີົ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ເນືົ່ ອງຈາກຈະຕອ້ງມກີານປຽບທຽບ
ພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທີົ່ ປ້ອງກນັ ແລະ ພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທີົ່ ບ ົ່ ມກີານປ້ອງກນັໜູ ໂດຍພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທີົ່ ຫວົ່ ານ ຫ  ືຢອດເມດັ
ໂດຍໃຊແ້ຜົ່ ນສງັກະສສູີງປະມານ 1.00 ແມດັ ຝັງດນິ  0.10 ແມດັ ເຮດັຂະໜາດພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວ 2.00 x 2.00 
ແມດັ ໂດຍວາງໄລຍະ 10 , 20 ແລະ 50 ແມດັຈາກຂາ້ງພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວ ວາງໄລຍະ 2 ຈດຸ ເພືົ່ ອໃຊປ້ຽບທຽບ 
ກບັ ທີົ່ ບ ົ່ ມກີານປ້ອງກນັໜູ ທີົ່ ເຮດັເຄືົ່ ອງໝາຍໄວ ້ໄລຍະຫົ່ າງຈາກຂາ້ງພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວໄລຍະລະ 2 ຈດຸເຊັົ່ ນດຽວ
ກນັ (ຮູບທ ີ15). 

 

  

  

  
 
 
 
 
 ຮູບທ ີ15: ການວາງພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວ ປຽບທຽບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນໄລຍະຕັງ້ແຕົ່ ຢອດເມດັຈນົເຖງິການເກບັກົ່ ຽວ 
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ເມືົ່ ອເມດັພນັຖົົ່ ວມກີານງອກເລີົ່ ມຕົນ້ ໃຫນ້ບັຈ ານວນເມດັງອກໃນພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທີົ່ ປ້ອງກນັໜູ ໃນພືນ້ທີົ່  1
ຕາລາງແມດັ ທາງກາງພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວ ແລະ ນບັພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວທີົ່ ບ ົ່ ມກີານປ້ອງກນັໜູ 1 ຕາລາງແມດັເຊັົ່ ນກນັ ພອ້ມທງັສ າ
ຫ ວດຮົ່ ອງຮອຍການກດັກນິເມດັພນັໄປພອ້ມໆ ກນັດວ້ຍ ແລວ້ນ າຕວົເລກມາຄດິໄລົ່ ດັົ່ ງສູດຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

 

ເປີເຊນັຄວາມເສຍຫາຍ = 1 -                                              x 100 
Damage rate (%) 

1) Kdj 

2)  

3) ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍເມືົ່ ອຖົົ່ ວເລີົ່ ມຢູົ່ ໃນໄລຍະຕົນ້ອົ່ ອນ ໜູຈະກດັກນິຕົນ້ອົ່ ອນເປັນອາຫານຈນົເຫ ອືຕ 
ຂອງຕົນ້ອົ່ ອນ (ຮູບທ ີ16A) ເມືົ່ ອຖົົ່ ວຕດິຝັກອົ່ ອນ ແລະ ຝັກແກົ່ ໜູຈະກດັກນິຝັກຖົົ່ ວບ ລເິວນທີົ່ ມເີມດັຢູົ່ ພາຍ
ໃນເຫນັເປັນຮົ່ ອງຮອຍກດັກນິເມດັຖົົ່ ວຊດັເຈນ (ພາບທີົ່  16B) ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະນີຕ້ອ້ງ
ສຸົ່ ມຕາມເສັນ້ຕດັມຸມທງັ 2 ເສັນ້ຂອງຖົົ່ ວແລວ້ສຸົ່ ມນບັພືນ້ທີົ່ ຈດຸລະ 0 x 50 ຕາລາງຊງັຕແີມດັ ໂດຍໃຊກ້ອບໄມ ້
ຫ  ືກອບປ າສຕກິ ກ ານດົຂອບເຂດ ສ າລບັການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໂດຍເຮດັໃຫກ້ານກວດນບັແນວເສັນ້
ລະ 25 ຈດຸ (ຮູບທ ີ17). 

ເມືົ່ ອຖົົ່ ວຢູົ່ ໃນໄລຍະຕົນ້ອົ່ ອນ ໃຫນ້ບັຈ ານວນທີົ່ ຖືກກດັ ແລະ ຈ ານວນຕົນ້ທີົ່ ບ ົ່ ຖືກກດັ ແລະ ນ າມາ
ຄດິໄລົ່ ຄວາມເສຍຫາຍດັົ່ ງນີ:້ 

 

    % ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນ້ຖົົ່ ວ  =       x100 

 

1)  

2)  

3)  

4) ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍເມືົ່ ອຖົົ່ ວເລີົ່ ມຕດິຝັກ ແລະ ມເີມດັຖົົ່ ວພາຍໃນຝັກໜູກ ຈະເຂົາ້ມາກນິໂດຍການ
ເຈາະຝັກຖົົ່ ວບ ລເິວນທີົ່ ມເີມດັຢູົ່ ກນິແຕົ່ ຊີນ້ຂອງເມດັເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍທງັຝັກເຖິງວົ່ າໜູຈະກນິບ ົ່
ເບດີຝັກທີົ່ ເຫ ອືກ ຈະເນົົ່ າເສຍ. ການກວດນບັໃນສຸົ່ ມນບັຕາມເສັນ້ຕດັມຸມຂອງພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວເສັນ້ລະ 25 ຈດຸ
ເຊັົ່ ນດຽວກນັກບັການກວດນບັຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນ້ອົ່ ອນໂດຍນບັຈ ານວນຝັກທີົ່ ຖືກໜູກດັກນິ ແລະ 
ຈ ານວນຝັກດໃີນກອບສີົ່ ຫ ົ່ ຽມຈດັຕຸລດັ ຂະໜາດ 50 x 50 ຕາລາງຊງັຕແີມດັເຊັົ່ ນກນັ ແລວ້ນ າມາຄດິໄລົ່ ຕວາມ
ເສຍຫາຍ ດັົ່ ງນີ:້  

 

% ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຝັກຖົົ່ ວ  =       x100 

 

 

ຈ ານວນຕົນ້ກາ້ຂອງຖົົ່ ວ ທີົ່ ບ ົ່ ມກີານປອ້ງກນັ 

ຈ ານວນຕົນ້ກາ້ຖົົ່ ວ ທີົ່ ມກີານປອ້ງກນັ 

ຈ ານວນຕົນ້ຖົົ່ ວທີົ່ ຖກືໜກູດັ 

ຈ ານວນຖົົ່ ວທງັໝດົ (ດ ີ+  ຖກືກດັ) 

ຈ ານວນຕົນ້ຖົົ່ ວທີົ່ ຖກືໜກູດັ  

ຈ ານວນຖົົ່ ວທງັໝດົ (ດ ີ+  ຖກືກດັ) 
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ຮູບທ ີ16: ສະແດງລກັສະນະຕົນ້ຖົົ່ ວເຫ ອືງ ແລະ ຝັກຖົົ່ ວເຫ ອືງທີົ່ ຖກືໜກູດັ 

A B 

 

        

          

 

                 

                      

                          

                                 

                                                  

                                                        

                                                             

                                                                  

                                                                      

                                                                             

                                                                                  

1.                                                                                        

ພືນ້ທີົ່ ປູກຖົົ່ ວເຫ ອືງ 

ເສັນ້ຕດັມຸມ ເສັນ້ທ ີ1, ກວດສຸົ່ ມນບັ 25 ຈດຸ 

ຈດຸລະ 50 x 50 cm2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ17: ການກ ານດົຈດຸສຸົ່ ມ ເພືົ່ ອກວດນບັຄວາມເສຍຫາຍ ໃນແປງຖົົ່ ມຕາມເສັນ້ຕດັມຸມ 

ເສັນ້ຕດັມຸມ ເສັນ້ທ ີ1, ກວດສຸົ່ ມນບັ 25 ຈດຸ 

ຈດຸລະ 50 x 50 cm2 
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ບດົທ ີ6: 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນໂຮງເກບັຜນົຜະລດິ 

(Damage Assessment in Stores Crops) 

 ສາງເກບັມຽ້ນເມດັພນັ ແລະ ພດືອາຫານຕ່າງໆ ຫ ງັຈາກການເກບັກ່ຽວ ມກັຈະພບົເຫນັບນັຫາໜເູຂົາ້ມາທ າລາຍ
ສະເໝ ີຖາ້າກເປັນສາງເກບັມຽ້ນລະດບັຊາວບາ້ນເຊັ່ ນ: ເກບັເຂົາ້ເປືອກສ່ວນຫ າຍຈະເປັນອາຄານທີ່ ປູກໃກກ້ບັຫອ້ງແຖວ 
ເຊິ່ ງຈະມໜີມູາກນິອາຫານ ແລະ ໄປມາລະຫວ່າງບາ້ນພກັ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກບັອາຫານ ເຊິ່ ງໜຈູະໃຊອ້າຄານເຫ ົ່ ານີເ້ປັນ
ທງັແຫ ່ ງອາຫານ ແລະ ເປັນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຫ ບົໄພຖາ້ຫາກບ ່ ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູໆ ກ ຈະຂະຫຍາຍພນັ ແລະ 
ອອກລູກອອກຫ ານເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ເມື່ ອໜມູຈີ ານວນຫ ວງຫ າຍຄວາມເສຍຫາຍກ ຈະຫ າຍຕາມມາ ໂດຍ
ຄວາມເສຍຫາຍຈະພບົເຫນັໄດ ້2 ທາງ ຄ:ື 

1. ຄວາມເສຍຫາຍທາງຕງົ ໂດຍທີ່ ໜກູດັກນິອາຫານທີ່ ເກບັໄວເ້ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ 

2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງອອ້ມ ເມື່ ອນກູດັກນິອາຫານຈະມກັ ຖ່າຍມູນໜູ (ຂີໜູ້), ປັດສະວະ (ຍ່ຽວ), ຂນົໜູ ແລະ 
ພະຍາດຊະນດິຕ່າງໆ ປົນເປື້ອນໄປກບັອາຫານທີ່ ຄນົເຮາົເກບັເຮດັໃຫເ້ກດີການເນົ່ າບູດຂອງອາຫານ ເຊິ່ ງສາ້ງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງອອ້ມ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມສູນເສຍຂອງຜນົຜະລດິ ທີ່ ເກບັໄວຫ້ າຍກວ່າທາງຕງົເປັນ 10 ເທົ່ າ. 

➢ ຊະນດິຂອງໜູທີ່ ເປັນສດັຕູທີ່ ສ າຄນັໃນໂຮງເກບັ ແລະ ເລົາ້ສາງ ມ ີ4 ຊະນດິ ຄືືຶ: 
1) ໜທູອ້ງຂາວ (Rattus rattus) Complex A, B 

2) ໜນູ ເວຍ ຫ  ືໜທູ ່ , ໜຂູີເ້ຫຍືອ້ (R. norvegicus) 

3) ໜຈູດີ  (R. exulans) 

4) ໜຫູ ິ່ ງເຮອືນ (Mus musculus) 

➢ ການສ າຫ ວດໜູສດັຕູໃນສາງເກບັມຽ້ນ: 

ເມື່ ອມໜີູຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັນ້ຈະມຮ່ີອງຮອຍຂອງການກດັທ າລາຍ ເຊິ່ ງຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ເຫ ົ່ ານີຈ້ະ
ເປັນຕວົຊີວ້ດັວ່າບ ລເິວນໂຮງເກບັອາຫານເຫ ົ່ ານີມ້ໜີູຢູ່ ຫ  ືບ ່  ແລະ ບາງຄັງ້ກ ສາມາດບອກໄດວ່້າເປັນໃນກ ່ ມໃດ 
ຫ  ືຊະນດິໃດໂດຍເບິ່ ງຈາກແຫ ່ ງທີ່ ໜູຢູ່ອາໄສເຮດັຮງັແຫ ່ ງທີ່ ກນິອາຫານ, ເສັນ້ທາງທີ່ ໜູໃຊເ້ດນີທາງຈາກບ່ອນ
ຫ ບົໄພມາຫາແລ່ງທີ່ ກນິອາຫານເຊິ່ ງໜູຈະມກັໃຊເ້ສັນ້ທາງເດນີເປັນປະຈ າ ແລະ ທິງ້ຮ່ອງຮອຍຂອງທາງເດນີໃຫ ້
ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ເຊິ່ ງລກັສະນະຮ່ອງຮອຍເຫ ົ່ ານີຈ້ະເປັນຕວົຊ່ວຍໃນການຕດັສນິໃຈໃນການທີ່ ວ່າຈະໃຊວ້ທີໃີດ
ໃນການທີ່ ຈະດ າເນນີການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັນທູີ່ ໄດຜ້ນົດທີີ່ ສ ດ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍໜອ້ຍ ແລະ ດ າເນນີ
ການໄດສ້ະດວກ ແລະ ຄ ມ້ຄ່າໃນການດ າເນນີການໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍຫ ານຂືນ້. ດັ່ ງນັນ້, ການສ າຫ ວດຈືຶ່ ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຕອ້ງເຮດັດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
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➢ ອ ປະກອນທີ່ ໃຊໃ້ນການສ າຫ ວດ: 

ໃຊໄ້ຟສາຍທີ່ ມກີ າລງັໄສູງໃຊສ່້ອງຫາຮ່ອງຮອຍໃນການທີ່ ເບິ່ ງເຫນັໄດຍ້າກ ຫ  ືໃນເວລາກາງຄນືອາດ
ຈະເຫນັຊາກໜູຕາຍ ເຊິ່ ງໝາຍເຖິງເຄຍີມໜີູເຂົາ້ມາກນິອາຫານໃນທີ່ ນີ ້ຫ  ືອາດຈະເຫນັຊາກໜູແຫງ້ ຫ  ືຊິນ້
ສ່ວນໂຄງກະດູກຂອງໜູສະແດງວ່າເຄຍີມໜີູເຂົາ້ມາກນິອາຫານມາເປັນເວລາດນົນານແລວ້ ແຕ່ຖາ້ຫາກເຫນັ
ຊາກນຕູາຍໃໝ່ໆກ ຈະເປັນຕວົຊີວ່້າ ອາດມກີານວາງຢາເບື່ ອໜໃູນບ ລເິວນນີ ້ແຕ່ຖາ້ຫາກພບົເຫນັໜແູລ່ນໄປມາ
ໃນຂະນະທີ່ ກ າລງັສ າຫ ວດສະແດງວ່າມປີະຊາກອນໜູໃນບ ລເິວນນີເ້ປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍແລວ້ມຄີວາມສ່ຽງ
ຫ າຍທີ່ ຈະເກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ຜນົຜະລດິ. 

➢ ສຽງຮອ້ງໜູ (Sounds) 

ໜຈູະສົ່ ງສຽງຮອ້ງເປັນຈງັຫວະ ສຽງຈດີໆ ຫ  ືໃນເວລາທີ່ ຕ ່ ສູກ້ນັກ ຈະສົ່ ງສຽງຮອ້ງອອມາ. ດັ່ ງນັນ້, ໃນ
ເວລາທີ່ ງຽບສະງດັມກັຈະໄດຍ້ິນສຽງຮອ້ງຂອງໜູ ຫ ື ສຽງໜູຮອ້ງກ າລັງຕ ່ ສູກ້ ັນຍາດອາຫານກັນ, ຍາດ
ອານາເຂດກນັ ຫ  ືຍາດຕວົເມຍເພື່ ອປະສມົພນັອາດໃຊອ້ ປະກອນຊ່ວຍຟັງຂອງແພດ (stethoscope) ຫ  ືເຄື່ ອງ
ແອບຟັງຂອງສາຍລບັ (electronic listening) ມາຊ່ວຍໃນການແອບຟັງສຽງໜູກ ໄດ ້ສຽງຮອ້ງກ ຈະເປັນຕວົ
ຊີວ່້າມໜີຢູູ່ບ ລເິວນດັ່ ງກ່າວ. 

➢ ມູນໜູ/ຂີໜ້ ູ(Droppings) 

ໜ ູ1 ຕວົສາມາດຖ່າຍມູນເປັນຈ ານວນ 50ກອ້ນ/ວນັ ນນູ ເວຍ ຫ  ືໜທູ ່  ຫ  ືໜຂູີເ້ຫຍືອ້ ຄ່າຍມູນທີ່ ຍາວ
ເຖງິ¾ ນີວ້ ບ ລເິວນທີ່ ຈະພບົມູນໜຫູ າຍທີ່ ສ ດຄ:ື ບ ລເິວນທີ່ ໜກູນິອາຫານ ແລະ ບ ລເິວນທີ່ ໜຢູູ່ອາໄສ 

ການເບິ່ ງມູນໜູຈະເບິ່ ງວ່າມໜີູຢູ່ປັດຈ ບນັ ຫ  ືບ ່ ໂດຍການເກບັກວາດຂີໜູ້ທີ່ ພບົບ ລເິວນນັນ້ອອກໄປ
ແລວ້ຫ ງັຈາກນັນ້ອກີ 1 ອາທດິ ມາສ າຫ ວດໃໝ່ເພື່ ອຫາມູນໜໃູໝ່ໆ ທີ່ ໜມູາຖ່າຍທິງ້ໄວ ້

ການເບິ່ ງລກັສະນະຂອງມູນໜູ ຈະບອກເຖງິວ່າມໜີູຢູ່ ຫ  ືບ ່ ຖາ້ມູນໃໝ່ໆ ມູນໜູຈະມສີດີ າ ຫ  ືອອກ
ດ າສະທອ້ນແສງ (glisten) ຫ  ືມລີກັສະນະປຽກເປັນກອ້ນສະໝ ່ າສະເໝ ີແຕ່ເມື່ ອເວລາຜ່ານໄປຫ າຍມື ້ຫ  ື1 

ອາທດິຜ່ານໄປມູນໜູຈະເປັນສຈີາງລງົ ລກັສະນະແຫງ້ ແລະ ແຂງ ເມື່ ອເວລາຜ່ານໄປຫ າຍໆອາທດິ ສມີູນຈະ
ປ່ຽນເປັນສນີ າ້ຕານ ແລະ ຈະກາຍເປັນຝ ່ ນ ຫ  ືແຕກເປັນເສດນອ້ຍໆໄດງ່້າຍ ແຕ່ຢ່າລມືວ່າມູນໜທູີ່ ເກົ່ າແຕ່ວ່າຖາ້
ຫາກຖືກນ າ້ ຫ  ືຄວາມຊືນ້ເມື່ ອເບິ່ ງລກັສະນະພາຍນອກອາດຈະເປັນມູນໃໝ່ ແຕ່ຖາ້ບີເ້ບິ່ ງກ ຈະແຕກງ່າຍບ ່ ຄື
ມູນໃໝ່ເມື່ ອບີຈ້ະຮູສ້ືຶກນິ່ ມຄາ້ຍຄກືບັດນິນ າ້ມນັ (soft putty) ຈາກລກັສະນະມູນໜູຈະເຮດັໃຫເ້ຮາົສາມາດ
ບອກໄດວ່້າເປັນກ ່ ມໜູຊະນດິໃດເຊັ່ ນ: ສະກູນໜູພົກ(Bandicota spp.) ຮູບທີ 18, ສະກູນໜູທອ້ງຂາວ  
(Rattus spp.) (ຮູບທ ີ19), ສະກູນໜຫູ ິ່ ງ (Mus spp.) (ຮູບທ ີ20).  ເມື່ ອຈ າແນກສະກ ນຂອງໜໄູດຈ້ະເຮດັ
ໃຫສ້າມາດຊາບເຖິງພືຶດຕິກ າຂອງໜູໃນກ ່ ມນັນ້ໆ ວ່າມກັອາຫານປະເພດໃດ, ປະລິມານການກນິອາຫານ
ສະເລ່ຍວນັລະເທົ່ າໃດ ເຊິ່ ງຈະນ າມາຄດິໄລ່ຫາຄ່າສະເລ່ຍໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິໃນ
ສາງເກບັມຽ້ນ, ການຫ ບົລີ ້ແລະ ຮງັທີ່ ໃຊຂ້ະຫຍາຍພນັມກັຢູາບ່ອນໃດ ເຊິ່ ງຈະເປັນຂ ມູ້ນຊ່ວຍໃນການວາງ
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ແຜນການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຕ ່ ໄປ ແຕ່ໃນບາງກ ລະນຕີອ້ງລະວງັຄວາມສບັສນົລະຫວ່າງມູນໜູ
ຫ ິ່ ງ ກບັ ມູນແມງສາບ ເຊິ່ ງມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ໂດຍທີ່ ມູນແມງສາບມຂີະໜາດນອ້ຍຍາວ ຮຽວ (ພາບທີ່   
21) ແຕ່ມູນນຫູ ິ່ ງຈະມຄີວາມປອ້ມຫ າຍກວ່າ ແລະ ມປີາຍແຫ ມໜອ້ຍໜືຶ່ ງ ແລະ ຄວາມສບັສນົລະຫວ່າງມູນຈີ ້

ຈຽມເຮອືນກບັມູນໜູທອ້ງຂາວໂດຍທີ່ ມູນໜູທອ້ງຂາວຈະມລີກັສະນະປາຍແຫ ມໜອ້ຍໜືຶ່ ງແຕ່ມູນຈີຈ້ຽມ

ເຮອືນມຈີ ດສຂີາວຢູ່ປາຍດາ້ນໜືຶ່ ງຂອງມູນ (ຮູບທ ີ22) ເຊິ່ ງເປັນກອ້ນກດົຍູລດິທີ່ ຈີຈ້ຽມເຮອືນຖ່າຍອອກມາ
ເປັນການຫ  ດຜ່ອນການເສຍນ າ້ຖາ້ຫາກປັດສະວດັເປັນຍູເຮຍຈະເປັນການເສຍນ າ້ໃນຮ່າງກາຍໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ການ
ເບິ່ ງລກັສະນະມູນໃນຜນົຜະລດິຈະຊ່ວຍການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໄດ ້(ຮູບທ ີ23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ18: 
ລກັສະນະຂອງມູນໜ ູຂອງໜພູ ກໃຫຍ່  

ມຂີະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປອ້ມ 

ໜພູ ກ (Bandicota spp.)  

ຮູບທ ີ19: 
ລກັສະນະຂອງມູນໜ ູຂອງໜທູອ້ງຂາວ  
ມຂີະໜາດຍາວ ແລະ ປາຍແຫ ມ 

ໜທູອ້ງຂາວ (Rattus spp.) 

 

ຮູບທ ີ20: 
ມູນໜຫູ ງິ ລກັສະນະມູນ ມຂີະໜາດນອ້ຍ 

ແລະ ປອ້ມ, ປາຍແຫ ມເລກັນອ້ຍ 

ໜຫູ ງິ (Mus spp.)  

ຮູບທ ີ21: 
ລກັສະນະມູນ ຂອງແມງສາບ ເຊິ່ ງມູນ
ຂອ້ນຂາ້ງນອ້ຍ ແລະ ຍາວລຽບ 

ແມງສາບ (Cockroach)
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➢ ປັດສະວະໜູ (Urine): 

ປັດສະວະໜູ ທງັທີ່ ປຽກ ແລະ ປັດສະວະທີ່ ແຫງ້ ສາມາດກວດໄດດ້ວ້ຍໄຟສາຍຊະນດິ ultraviolet 

light ເມື່ ອສ່ອງອອກໃສ່ ທີ່ ປັດສະວະໜຈູະເຫນັສະທອ້ນເປັນສຂີາວ - ສຟີາ້  (blue – white). 

ການໃຊໄ້ຟສາຍ ultraviolet light ສາມາດຫາຊືໄ້ດໂ້ດຍທົ່ ວໄປ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕອ້ງມກີານຝືຶກການໃຊໄ້ຟ
ສາຍນີໃ້ນການສ າຫ ວດປັດສະວະໜູປົນເປື້ອນໃນອາຫານ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມ ໄຟສາຍນີນ້ອກຈາກຈະສະທອ້ນ
ແສງອອກມາເປັນສຂີາວ - ສຟີາ້ ກບັປັດສະນະໜແູລວ້ຍງັສະທອ້ນແສງກບັສິ່ ງອື່ ນໆ ອກີ ດັ່ ງນັນ້ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດ
ສອບຫາສິ່ ງ ປົນເປື້ອນທີ່ ໃຊໄ້ຟສາຍ ultraviolet light ຈະຕອ້ງມກີານຝືຶກຝົນ ແລະ ຮຽນຮູວ້ທີກີານໃຊຢ່້າງ
ຖກືຕອ້ງວ່າການສະທອ້ນຈາກປັດສະວະໜູມລີກັສະນະການສະທອ້ນແສງແນວໃດ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຊ ານານ
ໃນການກວດຫາ/ຊອກຫາ. 

➢ ຮ່ອງຮອຍເປືອ້ນຕາມທາງຍ່າງ (Grease Marks): 

ໃນບ ລເິວນອາຄານຈະເຫນັຮ່ອງຮອຍເປື້ອນລກັສະນະຄາ້ຍກບັນ າ້ມນັເຄື່ ອງ ຫ  ືຈານບຕີາມທາງທີ່ ໜູ
ຍ່າງ ຫ  ືປືນ ຫ  ືລອດຊ່ອງນອ້ຍໆ ເປັນປະຈ າຈະເກດີຮ່ອງຮອຍສຄີາ້ຍນ າ້ມນັເຄື່ ອງ ຫ  ືຈານບເີກົ່ າໆ ເປືອ້ນຢູ່ເປັນ
ທາງ ເຮັດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເບິ່ ງເຫັນໄດງ່້າຍເມື່ ອໃຊໄ້ຟສາຍທ າມະດາສ່ອງແຈງ້ກ ຈະເຫັນໄດຊ້ັດເຈນວ່າເປັນ
ຮ່ອງຮອຍໜູໃຊໃ້ນການເດນີທາງເຂົາ້ອອກເປັນປະຈ າ. ໂດຍການສ າຫ ວດເບິ່ ງຕາມແນວກ າແພງທີ່ ຕ ່ ກບັພືນ້ສ າ

 

ຮູບທ ີ22: 
ລກັສະນະມູນຈີ່ ຈຽ້ມ ມລີກັສະນະປອ້ມ 
ແຕ່ມກີດົຍູຣກິທີ່ ປາຍມູນອກີສົນ້ໜື່ ງ 

ຈີ່ ຈຽ້ມ  
                  

ຮູບທ ີ23: 

ການເຈື່ ອປົນຂອງມູນໜ ູທີ່ ປົນເປືອ້ນໃນເຂົາ້ສານ 
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ຫ ວດຕາມແນວທ ່ ຮອ້ຍໄຟຟາ້ແນວທ ່ ນ າ້ປະປາ (ຮູບທ ີ24 )ແນວຮອຍຕ ່ ລະຫວ່າງກ າແພງເຮອືນກບັຝ້າເຮອືນ 
ວງົກບົປະຕູ ປ່ອງຢຽ້ມ ຈະພບົເຫນັຮອຍສດີ າທາງຍ່າງທີ່ ໜຍູ່າງເປັນປະຈ າ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ທາງຍ່າງຂອງໜູ (Runways): 

ພາຍນອກອາຄານທີ່ ເກບັອາຫານ ໜູຈະໃຊເ້ສັນ້ທາງເດນີທີ່ ເດມີໆ ເປັນປະຈ າເສັນ້ທາງຍ່າງຈະເດັ່ ນຊດັ
ຈາກການທີ່ ໜຍູ່າງເປັນຮ່ອງຮອຍ ແລະ ທາງຍ່າງຂອງໜເູທງິພືນ້ດນິ ທາງຍ່າງອາດຢູ່ຕາມແນວຂອງຮົວ້ ຕາມໃຕ ້
ກ ຫຍາ້ ຫ  ືໃຕອ້າຄານ. ທາງຍ່າງພາຍໃຕອ້າຄານ ໜຈູະຍ່າງໃກຂ້ອບກ າແພງ ຫ  ືຂາ້ງຝາເປັນທາງສນີ າ້ຕານ - ສດີ າ 
(ຮູບທ ີ25) ແຕ່ອາດຈະສງັເກດເບິ່ ງໄດຍ້າກ ອາດຈະເຫນັພືນ້ທີ່ ເປັນທາງຂືນ້ມນັ ຫ  ືເປັນທາງຍາວທີ່ ບ ່ ມຝີ ່ ນ
ເກາະສະແດງວ່າເປັນທາງຍ່າງຂອງໜ.ູ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ24: ສະແດງຮອຍເປື້ອນຕາມທາງ ທີ່ ໜູ
ໃຊທ້ຽວເປັນປະຈ າ ຈະມກັມສີນີ າ້ຕານ - ສດີ າ 

ຕາມທ ່  ແລະ ພືນ້. 

 

ຮູບທ ີ25: ລກັສະນະຮອຍທາງເດນີຂອງໜ ູພາຍໃນໂຮງເກບັຜນົຜະລດິ ທີ່ ໜໃູຊທ້ຽວເປັນປະຈ າ 
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➢ ຮ່ອງຮອຍຕນີໜູ (Tracks) 

ຮອຍຕນີໜູຍາວປະມານ ¾ ນີວ້ອາດເຫນັ 4 ນີວ້ ຫ  ື5 ນີວ້ອາດມຮ່ີອງຮອຍຫາງໜູ ລາກເປັນເສັນ້ໄປ
ລະຫວ່າງຮອຍຕນີໜໂູດຍສງັເກດໄດຈ້າກ ບ ລເິວນທີ່ ມຂີີຝ້ ່ ນທີ່ ນິ່ ມໆ ແລະ ບ່ອນດນິປຽກ.  

ໃນຕວົອາຄານອາດໃຊວ້ທີໂີຮຍຝ ່ ນເປັນແນວ (tracking patch) ອາດເປັນແປ້ງເດກັອ່ອນທີ່ ບ ່ ມກີ ິ່ ນ 
ຊາຍລະອຽດສ າຫ ວດຮອຍຕນີໜູ (ບ ່ ຄວນໃຊແ້ປ້ງຈາກພນັພດືເພາະຈະເປັນສິ່ ງລ ແ້ມງໄທເ້ຂົາ້ມາ)  ໂດຍໂຮຍ
ເປັນແນວຂະໜາດ 12 x 4 ນິວ້ຂວາງທາງຍ່າງຂອງໜູ ແລະ ບ ລເິວນໃກ ້ໆ ຮ່ອງຮອຍທາງເຂົາ້ອອກທີ່ ເປັນສດີ າ 
ແລວ້ກວດເຊດັໃນວນັຮ່  ຸງຂືນ້ ໂດຍໃຊໄ້ຟສາຍທ າມະດາສ່ອງໄປທີ່ ແປງ້ສ່ອງຕາມແນວອຽງຕ ່ າ ເມື່ ອໜຍູ່າງເທງິ
ແປງ້ຈະເປັນຮອຍຕນີ ແລະ ເມື່ ອໃຊໄ້ຟສາຍສ່ອງແນວຕ ່ າຈະເຫນັເປັນເງາົດ າຂອງຮອຍຕນີໜ.ູ 

➢ ຮ່ອງຮອຍການກດັແຫນ້ (Gnawing Damage) 

ແຂວ້ຄູ່ໜາ້ຂອງໜມູຄີວາມແຂງແຮງຫ າຍ ແລະ ແຂງກວ່າເຫ ກັ ແຂວ້ຄູ່ໜາ້ຈະຫງອກຍາວຂືນ້ຕະຫ ອດ
ເວລາໂດຍສະເລ່ຍຍາວຂືນ້ປີລະ 5 ນີວ້. ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອຮກັສາຄວາມຍາວຂອງແຂວ້ໃຫເ້ໝາະສມົໜຈູືຶ່ ງເຫ າົແຂວ້
ໃຫຄ້ມົສະເໝ ີໂດຍການຖູແຂວ້ຄູ່ເທງິ ແລະ ລ ່ ມໂດຍການກດັແຫນ້ສິ່ ງຂອງແຂງຕ່າງໆ ເມື່ ອໜມູກີານກດັແຫນ້
ສິ່ ງຂອງຈະສງັເກດເຫນັໄດງ່້າຍ 

ສ າຫ ວດຮ່ອງຮອຍການກດັແຫນ້ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິ່ ງບນັຈ ອາຫານໃນທີ່ ໜູທ າລາຍ ໜູອາດຫຽ້ນ
ຈນົເກດີຮູຂະໜາດເສັນ້ຜ່າສູນກາງຕັງ້ແຕ່ 2 ນີວ້ຂືນ້ໄປ 

ສ າຫ ວດຮອຍຄານພືນ້ອາຄານໂຄງແຂວນຝ້າ ມ ມຂອງປະຕູ ປ່ອງຢ້ຽມ ຂອບຕູຕ່້າງໆ ຂາ້ງທ ່ ທີ່ ເຈາະ
ເຂົາ້ຕວົອາຄານທີ່ ເຫ ົ່ ານີໜ້ຈູະມກັກດັແຫນ້ເຫ າົແຂວ້ ແລະ ກດັແຫນ້ເພື່ ອເຂົາ້ສູ່ຕວົອາຄານ ແລະ ທີ່ ເກບັອາຫານ
ຈະສງັເກດເຫນັຮ່ອງຮອຍກດັແຫນ້ສະເໝ ີແລະ ເມື່ ອເບິ່ ງໃກ ້ໆ  ຫ  ືໃຊແ້ວ່ນຂະຫຍາຍຈະເຫນັຮອຍກດັແຫນ້
ເປັນຮ່ອງຂອງແຂວ້ຄູ່ໜາ້ໜ ູ(ຮູບທ ີ26). 
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➢ ຮູໜູ (Burrows): 

ບ ລເິວນພາຍນອກຕວົອາຄານ ອາດພບົຮ່ອງຮອຍຂອງຮູໜູອາດຈະເປັນ 1 ຮູ ຫ  ືຫ າຍຮູຢູ່ໃກ ້ໆ ກນັ 
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະພບົເຫນັບ ລເິວນໃກ ້ໆ ຖານຮາກຕາມແນວຂອງຝາພະນງັອາຄານ ຫ  ືກ າແພງໃຕແ້ຜ່ນພືນ້
ອາຫານ ທີ່ ທິງ້ຂີເ້ຫຍືອ້ ບ ລເິວນທີ່ ມຫີຍາ້ຮກົໆ ບ ລເິວນທີ່ ທິງ້ຂອງ ກອງເສດດນິຈີ່  ທີ່ ກອງສິ່ ງຂອງທີ່ ບ ່ ໄດໃ້ຊ ້
ຕາມແນວໃກ ້ໆ  ຮ່ອງນ າ້. 

ສ າຫ ວດຮ່ອງຮອຍຮູເປີດໜູທີ່ ບ ່ ສິ່ ງສກົກະປົກ ບ ່ ມໃີບໄມປິ້ດ ຫ  ືເສດຂີເ້ຫຍືອ້ປິດ ປາກຮູຈະຮຽບ
ເນື່ ອງຈາກໜຍູງັຈະໃຊຍ່້າງຢູ່ປະຈ າເປັນຮ່ອງ. 

ສ າຫ ວດຮູໜທູີ່ ປາກຮູໜເູປັນມນັ ແລະ ມເີສດດນິເປັນກອ້ນໆ ຫ  ືຂ ຍໜຢູູ່ຂາ້ງນອກຮູ 

ໃຊເ້ສດວດັສະດ ເຊັ່ ນ: ໜງັສພືມິ, ເສດໃບໄມອ້ ຮູແລວ້ເອາົເສດດນິແປະໄວ ້ແລວ້ນ າມາສ າຫ ວດໃນມືຕ້ ່ ມາຖາ້ມີ
ໜຢູູ່ໃນຮູໜຈູະດນັເສດວດັສະດ ທີ່ ອ ດອອກໄປ. 

➢ ການຕື່ ນເຕັນ້ຂອງສດັລຽ້ງ (Pets Excitement) 

ໝາ ແລະ ແມວຈະສະແດງອາການຕື່ ນເຕັນ້ ແລະ ກະວນົກະວາຍຖາ້ຫາກມໜີູຢູ່ຕາມພືນ້ອາຄານ ຫ  ື
ໃກຄ້ຽງ ຫ  ືຫາກກະມໜີູມາອາໄສຢູ່ໃນຕວົອາຄານ ສດັລຽ້ງເຫ ົ່ ານີຈ້ະສະແດງອາການກະວນົກະວາຍ ແລະ ຈະ
ເຂົາ້ຄົນ້ຫາໜທູີ່ ເຂົາ້ມາຢູ່ 

➢ ກິ່ ນໜູ  (Odor) 

ອາຄານເກບັອາຫານທີ່ ມໜີູຢູ່ອາໄສຫ າຍໆ ຈະມກີິ່ ນເໜນັສາບໜູ ນກັສ າຫ ວດທີ່ ມຄີວາມຊ ານານຈະ
ສາມາດດມົກິ່ ນ ແລະ ຮູວ່້າເປັນກິ່ ນຂອງໜູໄດ ້ແລະ ກິ່ ນຂອງໜູທອ້ງຂາວຈະແຕກຕ່າງກນັກບັໜູຫ ິ່ ງ. ດັ່ ງນັນ້, 
ຈ າເປັນຕອ້ງຝືຶກການດມົກິ່ ນໜໃູຫຊ້ ານານ ຫ  ືການໃຊໝ້າຝືຶກໃນການດມົກິ່ ນໜໄູດ ້

➢ ການປະມານການປະຊາກອນໜ ູ(Estimating Rat Numbers): 

ການປະເມນີປະຊາກອນໜວູ່າມຈີ ານວນເທົ່ າໃດໃນອາຄານເປັນເລື່ ອງທີ່ ຫຍ ງ້ຍາກ ການປະມານການ
ໂດຍເບິ່ ງຈາກຮ່ອງຮອຍທີ່ ເກດີຈາກພືຶດຕກິ າຂອງໜຕູາມທີ່ ກ່າວມາແລວ້ສາມາດບອກໄດວ່້າປະຊາກອນໜຢູູ່ໃນ
ລະດບັໃດເຊັ່ ນ: ລະດບັຕ ່ າ, ລະດບັກາງ ແລະ ລະດບັສູງດັ່ ງນີ:້  

ພາບທີ່  26: ລກັສະນະຮອຍກດັແຫນ້ຂອງໜບູ ລເິວນວງົກບົເຂົາ້ສູ່ສາງເກບັມຽ້ນຜນົຜະລດິຈະເຫນັ
ຮ່ອງຮອຍແຂວ້ໜຈູະແຈງ້ 
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• ປະຊາກອນໜລູະດບັຕ ່ າ ຄ:ື ອາຄານທີ່ ບ ່ ມໜີ ູຫ  ື ມຄີວາມເສຍຫາຍຕ ່ ຜນົຜະລດິຈ ານວນໜອ້ຍ ບ ່ ເຫນັ
ຮ່ອງຮອຍຂອງໜຕູາມທີ່ ກ່າວມາແລວ້ ກວດບ ່ ເຫນັໜໃູນອາຄານ. 

• ປະຊາກອນໜໃູນລະດບັປານກາງຄ:ື ພບົເຫນັມູນໜເູກົ່ າ ພບົເຫນັຮ່ອງຮອຍກດັແຫນ້ບາງສ່ວນ ພບົເຫນັໜ ູ 
1 – 2 ໂຕໃນເວລາກາງຄນື ບ ່ ເຫນັໜໃູນຕອນເວນັ. 

• ປະຊາກອນໜລູະດບັສູງຄ:ື ມຄີວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິຫ າຍ ເຫນັມູນໜໃູໝ່ໆ ເຫນັຮອຍຕນີໜໃູໝ່
ໆ ພບົຮອຍກດັແຫນ້ອາຫານ, ອາຄານໂດຍທົ່ ວໄ. ພບົເຫນັໜູຕັງ້ແຕ່ 3 ໂຕຂືນ້ໄປໃນເວລາກາງຄນື ແລະ 
ອາດເຫນັໜຕູັງ້ແຕ່ 1 ໂຕຂືນ້ໄປໃນຕອນເວນັ. 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກໜ ູ 

(Damage assessment Method) 
   

ໃນສາງເກບັມຽ້ນຜົນຜະລດິມຄີວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກໜູຢ່າງຫ ວງຫ າຍຢ່າງດວ້ຍກນັ ແຕ່ການປະເມນີ
ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍລວມທີ່ ຖກືຕອ້ງແນ່ນອນສ່ວນຫ າຍຈະຫຍ ງ້ຍາກ ແລະ ບ ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້ເນື່ ອງຈາກມຄີວາມຜນັ
ແປຂອງຊະນດິໜູທີ່ ມາທ າລາຍ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ບ ່ ຄງົທີ່  ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມໃນແຫ ່ ງທີ່ ມບີນັຫາໜູມາຣົບກວນ
ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃນສາງເກບັມຽ້ນຜນົຜະລດິ ອາດຈະຈ າແນກອອກເປັນກວາ້ງໆ ຢ່າງໃຊເ້ຫດ ແລະ ຜນົດັ່ ງນີ:້ 

1) ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກງົຂອງຜນົຜະລດິຈາກໜກູນິ (direct consumption of food) 

2) ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການທີ່ ໜປູ່ອຍສິ່ ງສກົກະປົກຕ່າງໆ (food contamination and damage) 

3) ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ໂຄງສາ້ງຂອງອາຄານ ແລະ ສາງເກບັມຽ້ນຜນົຜະລດິ (structural damage) 

4) ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການທີ່ ໜນູ າພະຍາດຕ່າງໆ (disease transmission) 

5) ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍແກ່ພືນ້ທີ່ ຂາ້ງຄຽງ (source of reinfestation of adjoining areas) 

6) ເຮດັໃຫເ້ພີ່ ມຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ ູ(cost associated with control operation) 

ວທີກີານປະເມນີທີ່ ເຮດັໄດງ່້າຍທີ່ ສ ດໃນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍການສ າຫ ວດຢ່າງລະອຽດວ່າມໜີູ
ຊະນດິໃດແດ່ທີ່ ມາສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜນົຜະລດິ ແລະ ມໜີູແຕ່ລະຊະນດິຈ ານວນເທົ່ າໃດ ໂດຍການສ າຫ ວດ
ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ຕາມທີ່ ກ່າວມາແລວ້ຄ:ື ຮ່ອງຮອຍການກດັແຫນ້ຜນົຜະລດິ, ພາຊະນະບນັຈ ອາຫານ, ມູນໜ,ູ ທາງເດນີ, 
ຮູໜ ູເຊິ່ ງຈະເປັນຕວົຊີວ້ດັເຖງິຄວາມຮ ນແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍລວມໄດ.້ 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກໜູກນິຜົນຜະລດິເຮດັໄດ ້ໂດຍວີທີການຫາຊະນດິ ແລະ ຈ ານວນ
ປະຊາກອນໜູແຕ່ລະຊະນດິ ໂດຍວທີກີານດກັໜູໂດຍໃຊກ້ບັດກັຊະນດິຕ່າງໆ ແລະ ເຫຍືອ້ທີ່ ເໝາະສມົອາດຈະໃຊວ້ທີີ
ດກັໜູອອກໃຫເ້ບີດຈາກສາງເກບັມຽ້ນຜົນຜະລິດ (complete trap-out) ແຕ່ຖາ້ຫາກການດກັໜູອອກໃຫເ້ບີດຈະ
ຫຍ ງ້ຍາກ ອາດໃຊວ້ທີປີະມານການປະຊາກອນໜູໂດຍວທີຈີບັເຮດັເຄື່ ອງໝາຍປ່ອຍ ແລະ ດກັຊ າ້ (capture –mark – 
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recapture techniques) ເຊິ່ ງທງັ 2 ວທີກີານນີຈ້ະເຮດັໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນຈ ານວນປະຊາກອນໜູ, ຊະນດິໜູ, ອາຍ , ນ າ້ໝກັ
ໜູແລວ້ນ າຂ ມູ້ນຈາກໜູດັກທີ່ ໄດມ້າຫາປະລິມານການກນິອາຫານຂອງໜູຕ ່ ວັນ ໂດຍໃຊຂ້ ມູ້ນການກນິຈາກຫອ້ງ
ປະຕບິດັການເຖງິປະລມິານການກນິອາຫານຂອງໜແູຕ່ລະຊະນດິໂດຍທີ່  ໜທູີ່ ມນີ າ້ໝກັໂຕຫ າຍກວ່າ 50 ກຣາມຈະກນິ
ອາຫານນ າ້ໝັກແຫງ້ສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນຂອງນ າ້ໝັກໂຕຕ ່ ວັນ. ໜູທີ່ ມນີ າ້ໝັກໂຕຕັງ້ແຕ່ 50 ກຣາມລົງມາ ຈະກນິ
ອາຫານນ າ້ໝກັແຫງ້ສະເລ່ຍ 15 ເປີເຊນັຂອງນ າ້ໝກັໂຕຕ ່ ວນັ ແລວ້ນ າຕວົເລກມາຄດິໄລ່ດັ່ ງສູດຕ ່ ໄປນີ:້  

 

ນ າ້ໝກັ ອາຫານທີ່ ໜູກນິ (ກ າມ)           =       P [ 0.07ab + 0.15 (1 – a) c ] 
Weight of food consumed (g) 

P       =          ປະມານການປະຊາກອນໜ ູ(population estimate) 

A       =          ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນໜທູີ່ ນ າ້ໝກັຫ າຍກວ່າ 50 ກຣາມ 

(proportion of the population of body weight > 50 g. 

B         =          ຄ່າສະເລ່ຍນ າ້ໝກັໜທູີ່ ມນີ າ້ໝກັໂຕຫ າຍກວ່າ 50 ກຣາມ 

(mean body weight (g) of rodents weighing > 50 g.  

C          =         ຄ່າສະເລ່ຍນ າ້ໝກັໜທູີ່ ມນີ າ້ໝກັໂຕໜອ້ຍກວ່າ  50 ກຣາມ 

 (mean body weight (g) of rodents weighing < 50                                                                                                     
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ການນ າຂ ມູ້ນການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດ 

(Uses of Damage Survey Data) 

ຂ ມູ້ນການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງພດືອາຫານຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃນສາງເກບັມຽ້ນຜນົຜະລດິຖາ້
ຫາກມກີານວາງແຜນການສ າຫ ວດທີ່ ດກີ ຈະເປັນຂ ມູ້ນຕວົແທນການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍຂອງພດືນັ ້ໆ  ໃນລະດບັ
ປະເທດໄດເ້ຊິ່ ງສາມາດນ າຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັຄວາມເສຍຫາຍມາໃຊປ້ະໂຫຍດໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

ເພື່ ອການປະເມນີຄວາມຄ ມ້ຄ່າທາງເສດຖະກດິຕ ່ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູ 
(Establishing the economic status of rodent pests) 

ຫ  ືຖາ້ຫາກການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິເພື່ ອການປຽບທຽບລະຫວ່າງພືນ້ທີ່ ປູກທີ່ ເຮດັການປ້ອງ
ກນັກ າຈດັກບັພືນ້ທີ່ ປູກທີ່ ບ ່ ຈ າກດັ ໂດຍທຽບຜນົຜະລດິເພີ່ ມຂືນ້ມາເທົ່ າໃດໃນພືນ້ທີ່ ປູກທີ່ ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ
ໜູກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປ້ອງກນັກ າຈດັໜູເມື່ ອປຽບທຽບກບັພືນ້ທີ່ ປູກທີ່ ບ ່ ມກີານປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູຈະເຮດັໃຫ ້
ຕັດສິນໃຈໄດວ່້າມີຄວາມຄ ມ້ຄ່າທາງເສດຄະກິດກັບທີ່ ຈະຕອ້ງລົງທ ນເພື່ ອການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດໜູ ຫ ື ບ ່  
(Economic Injury Level, EIL) ໂດຍໃຊສູ້ດດັ່ ງນີ:້ 

ເປີເຊນັຂອງລະດບັຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກດິ    =   100 ( Y / bX )  

(Economic injury level, T %) 

 

T = Economic injury level 

Y = ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ (cost of control) 

X = ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ (value of potential loss) 
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B = ຄ່າຄງົທີ່ ສະແດງອດັຕາສ່ວນລະຫວ່າງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ຫ  ດລງົຕ ່ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ໃນການປ້ອງກນັ 

ແລະ ກ າຈັດ (a constant representing the proportion of the potential loss save by the 

control measure) 

 
ເພື່ ອການສ າຫ ວດການແພ່ກະຈາຍຂອງໜູສດັຕູພດື 

(Determination of the geographical distribution of pests) 

ການສ າຫ ວດເພື່ ອການທີ່ ຈະເບິ່ ງວ່າມສີດັຕູພດືຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ເພາະປູກພດືນັນ້ໆ ຫ  ືບ ່ ການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍ
ເປັນເຄື່ ອງມອືນັໜືຶ່ ງທີ່ ຊ່ວຍສະແດງເຖງິການທີ່ ມໜີູຫ າຍຢູ່ ແລະ ທ າລາຍພດືຜນົລວມທງັຮູບແບບການກະຈາຍຕວົຂອງ
ປະຊາກອນໜູ ລວມທງັການຫາຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງຄວາມເສຍຫາຍຂອງພດືກບັຈ ານວນປະຊາກອນໜູ ແລະ ການ
ສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍເຮດັໃຫກ້ານຊາບເຖງິແຫ ່ ງທີ່ ມໜີູຊ ກຊ ມ ຫ  ືມຄີວາມເສຍຫາຍຂອງພດືຫ າຍ ເນື່ ອງຈາກການ
ກະຈາຍຕວົຂອງໜູມໄີດສ້ະໝ ່ າສະເໝມີກີານກະຈາຍເປັນກ ່ ມໆ ເຊິ່ ງສາມາດໃຊຂ້ ມູ້ນການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍນີ ້

ບອກເຖງິການກະຈາຍຕວົຂອງໜສູດັຕູພດືໄດ ້

ເພື່ ອປະມານປະສດິທພິາບການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູໂດຍວທີຕ່ີາງໆ 

(Estimating the effectiveness of control measure) 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດືທີ່ ມວີທີກີານປ້ອງກນັ ແລະກ າຈດັໜູໂດຍວທີກີານຕ່າງໆ ກນັໃຊ ້
ຂ ມູ້ນປະເມນີເປັນຄວາມເສຍຫາຍໃນພືນ້ທີ່ ປູກພດື ແລະ ນ າຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍສະເລ່ຍມາປຽບທຽບກນັສາມາດປະ
ເມນີຄ່າປະສດິທພິາບຂອງການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູໂດຍວທີຕ່ີາງໆ ໄດເ້ມື່ ອມກີານປຽບທຽບກບັພືນ້ທີ່ ປູກພດືທີ່ ມີ
ໄດມ້ກີານປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜ ູຫ  ືພືນ້ທີ່ ປູກພດືດ າເນນີການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜຕູາມວທີກີານທີ່ ຂອງຊາວນາ 

ເພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນໃນການວາງແຜນການໂຄສະນາການກ າຈດັໜູ 
(Providing information for planning control campaigns) 

ຮູບແບບການກະຈາຍຕວົຂອງຄວາມເສຍຫາຍໃນພດືຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີຈາກການທ າລາຍຂອງໜູສດັຕູພດືມຄີວາມ
ສ າຄນັຫ າຍຕ ່ ການທີ່ ຈະວາງແຜນທີ່ ຈະດ າເນນີການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັຕ ່ ໄປເນື່ ອງຈາກການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜູ
ຈ າເປັນຕອ້ງດ າເນນີການໂດຍພອ້ມພຽງກນັ ແລະ ດ າເນນີການເປັນພືນ້ທີ່ ໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ ງຕາມຫ ກັການແລວ້ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່

ຫ າຍກວ່າ  100 ເຮກັຕາຂືນ້ໄປ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນຕວົຊີວ້ດັຄ່າຄວນເຮີ່ ມໂຄສະນາວາງແຜນໃນການ
ປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັໜເູມື່ ອໃດ ແລະ ເນື່ ອງຈາກຂ ມູ້ນການສ າຫ ວດຄວາມເສຍຫາຍເປັນທີ່ ຊາບຢູ່ແລວ້ວ່າການກະຈາຍ
ໂຕຈະບ ່ ສະໝ ່ າສະເໝ.ີ ດັ່ ງນັນ້, ຂ ມູ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈະບອກໄດວ່້າພືນ້ທີ່ ໃດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ຄວາມສູນເສຍຫ າຍທີ່

ສ ດ 

________________ 
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