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 ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທດິນ າ ຂອງພັກ ເຊິື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນມະຕ ິ 9 
ສະໄໝທ ີ VIII ຂອງ ກົມການເມ ອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍ  ກະສິກ າ ສະອາດ.  ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະກ ື່ຄ   ກົມປູກຝັງ ໄດ້ພະຍາຍາມ ລວບລວມ ເອົາຂ ໍ້
ມູນທາງດາ້ນນິຕິກ າ ແລະ ດ້ານວທິະຍາສາດ ຈາກ ພຶດຕິກ າຕົວຈິງ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ ້ການຜະລິດ 
ກະສິກ າໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ  ແລະ  ປອດໄພ  ພ້ອມທັງເປັນທີື່ຍອມຮັບ ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ. 

ສາລີແຂງ ເປັນສິນຄ້າກະສິກ າ ທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທາງເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນອຸດສະຫະກ າການຜະລິດອາຫານຄົນ (Food) ແລະ ອາຫານສດັ (Feed) ເປັນສິນຄ້າ 
ກະສກິ າທີື່ປະເທດເຮົາມີທາ່ແຮງໃນການຜະລິດ ເພ ື່ອເພີື່ມການສົື່ງອອກຕາມ ຂ ັ້ຕົກລົງການຄາ້ເສລີ 
ອາຊຽນ (AFTA). ດັື່ງນັັ້ນ ການກ ານົດມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດກະສິກ າທ ີ່ດ  ສ າລັບ ສາລີແຂງ 
ຈຶື່ງເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃນການຜະລິດ ສາລີແຂງ 
ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ. ກົມປູກຝັງ ຈຶື່ງໄດ້ສ້າງ ມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດກະສິກ າທີື່ດ ີ
ສ າລັບ ສາລີແຂງ. 

ເພ ື່ອເປັນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂ ັ້ຕົກລົງ ຂອງລດັ ລັດຖະມົນຕ ີ ວ່າການ ກະຊວງ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກ າທີື່ດ ີ ໃຫ້ເປັນອັນ ລະອຽດທາງວິຊາການ 
ເພ ື່ອເປັນຄູ່ມ  ແລະ ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ ່ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກະສິກ າທີດ ີ ແລະ ວິຊາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການຄວບຄຸມ ມາດຕະຖານກະສິກ າທີື່ດ ີ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ 
ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ ຂອງການຜະລິດກະສິກ າທີື່ດີ ແນ່ໃສ່ສົື່ງເສີມການຜະລິດ ກະສິກ າທີື່ດ ີ
ເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບຫ າຍຂ ັ້ນ. 

ປ ັ້ມມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດ ກະສິກ າທີື່ດີ ສະບັບນີັ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ພັດທະນາ 
ມາຈາກ ບົດຮຽນຕົວຈງິ ແລະ ເອກະສານອ້າງອິງ ຈາກແຫ ື່ງຕາ່ງໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ກົມປູກຝັງ 
ຫວັງຢ່າງຍິື່ງ ວ່າຈະອ ານວຍ ຄວາມສະດວກ ທາງດາ້ນວິທີປະຕິບັດ ໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ ນ າໄປໝູນໃຊ້ ໃນການຜະລິດກະສິກ າທີື່ດ ີສ າລັບ ສາລີແຂງ ໃນກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ 
ຫ   ຟາມເພ ື່ອເປັນແນວທາງໃຫກ້ັບວິຊາການ ໃນການຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານ 
ມາດຕະຖານ ກະສິກ າ ທີື່ດີໃຫ້ດີຍິງຂຶັ້ນ. 
 ເປັນທີື່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ການຈັດພິມໃນຄັັ້ງນີັ້ເປັນການ ຈັດພິມເປັນຄັັ້ງທ າອິດ. ດັື່ງນັັ້ນ, 
ຈິື່ງປາສະຈາກບ ື່ໄດ້ ຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ດ້ານຕ່າງໆ. ຊຶື່ງກົມປູກຝັງ ພ້ອມຍອມຮັບ ຄ າຕ ານິຕຊິົມ
ເພ ື່ອເອົາມາປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ປ ັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫດີ້ຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. 
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ພາກທີ I 
ພາກສະເໜີ 

 

1. ຂອບເຂດ 
 
ມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດກະສິກ າທີີ່ດ ີ ສະບັບນີີ້ ກວມເອົາການຜະລິດກະສິກ າທີີ່ດີ 

ສ າລັບ ສາລແີຂງ ໃນທຸກຂອດຂອງການຜະລິດຕັີ້ງແຕຂ່ອດການຜະລິດຈົນຮອດຂອດຫ ງັການ 
ເກັບກ່ຽວ. 

 
2. ອະທິບາຍຄ າສັບ 

 
ສາລແີຂງ (corn or maize) ແມ່ນໝາຍເຖິງ ສາລເີມັດແຂງ (kernel) ແລະ 

ມີປະລິມານທາດແປ້ງຫ າຍ ມີຊ່່ືວິທະຍາສາດວ່າ Zea mays L. ຈັດຢ ່ໃນຕະກຸນ 
Gramineae, ສ າລັບໃຊເ້ປັນອາຫານຄົນ ແລະ ສັດ. 

ຝັກສາລີມກີາບ (unhusked corn ear or unhusked maize ear) 
ໝາຍເຖງິຝັກສາລີທີີ່ແກ່ ໂດຍຍັງມກີາບຫຸ້ມຢ .່ 

ຝັກສາລີປອກເປອືກ ຫ ື ຝັກສາລ ີ(husk corn ear or husked maize ear) 
ໝາຍເຖງິ ຝັກສາລ ີທີີ່ປອກກາບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ີ່ໄດ້ ແກະເມັດ. 

ເມັດສາລ ີ (maize kernel or corn kernel) ໝາຍເຖິງ ເມັດສາລີ ທີີ່ແກະອອກ 
ຈາກຝັກແລ້ວ ບ ີ່ລວມເຖິງເມັດທີີ່ໃຊ້ເປັນເມັດພັນ. 

ຝັກທີີ່ບ ີ່ໄດ້ຄນຸນະພາບ (damaged ear) ໝາຍເຖິງ ຝັກສາລີທີີ່ມີ ເມັດງອກ, 
ເມັດແຕກ, ຝັກທີີ່ຖ່ືກທ າລາຍ ຈາກເຊ່ືີ້ອລາ, ແມງໄມ ້ ຫ ່ື ສັດຕ ພ່ືດອ່ືີ່ນໆ ຫ ່ື ຝັກມີສ ີ ແລະ 
ກິີ່ນຜິດປົກກະຕ.ິ 

ການກວດພິຈາລະນາ (visual inspection) ໝາຍເຖງິການກວດກາເບິີ່ງລັກສະນະ 
ປະກົດການຂອງສິີ່ງໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: ຜົນຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ 
ໂດຍການກວດສັງເກດດ້ວຍສາຍຕາ ແຕ່ອາດຈະໃຊວ້ິຈາລະນະຍານອ່ືີ່ນໆ ໃນການ ປະກອບ, 
ແຕ່ຕ້ອງຂ ີ້ນກັບ ເງ່ືີ່ອນໄຂ ທີີ່ຕ້ອງການກວດກາ ຫ ່ື ອາດຈະໃຊ້ ເຄ່ືີ່ອງມ່ືຊ່ວຍ ເຊັີ່ນ ແວ່ນຂະຫຍາຍ 
ລວມທັງ ກວດກາການຜະລິດ ຫ ່ື ຂະບວນການ ຜະລິດນ າອີກ. 

ຢາປາບສັດຕູພືດ (pesticide) ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີີ່ໃຊ້ໃນການ ຜະລິດ 
ກະສິກ າ. 
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ວັດຖຸ ຫ  ືສິີ່ງທີີ່ເປັນອນັຕະລາຍ (hazardous substances) ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸ 
ແລະ/ຫ ່ື ສິີ່ງໃດໜ ີ່ງ ເຊັີ່ນ: ສານເຄມ,ີ ເຊ່ືີ້ອຈຸລິນຊີທີີ່ບ ີ່ເປັນປະໂຫຍດ ທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ຄົນ, 
ສັດ, ພ່ືດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ. 

ສານເຄມ ີໝາຍເຖງິ ຝຸ່ນເຄມ,ີ ຢາປາບສັດຕ ພ່ືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຮ ໂມນ, ສານເຄ່ືອບຜິວ 
ແລະ ແຮ່ທາດບ າລຸງດິນ. 

ສັດຕູພືດ (pest) ໝາຍເຖິງ ພ່ືດ, ສັດ ແລະ ຈຸລິນຊ ີ ທີີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍ 
ຕ ີ່ຜົນຜະລິດພ່ືດ. 

ການກວດສອບຄືນຫ ງັ ຫ ື ຍ້ອນຫ ງັ (traceability) ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດ 
ໃນການ ຕິດຕາມ ແຫ ີ່ງທີີ່ມາຂອງສິນຄາ້ກະສກິ າ ຈາກຂະບວນການຜະລິດ, ການຈັດ 
ການ/ການປຸ່ງແຕງ່ ແລະ ການຈ າໜ່າຍສິນຄາ້ກະສກິ າ ແລະ ອາຫານ. 

ການປົນເປືື້ອນ ສິີ່ງທີີ່ບ ີ່ຕ້ອງການປະປົນຢ ່ກັບຜະລິດຕະພັນ ຫ ່ື ບ ລິເວນອ້ອມຮອບ 
ຜະລິດຕະພັນ ຊ ີ່ງອາດກ ີ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ີ່ ຄວາມ ປອດໄພ ຫ ່ື ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ. 

ການປ້ອງກນັພືດແບບປະສົມປະສານ (Integrated Pest Management; IPM) 
ໝາຍເຖງິລະບົບການປອ້ງກັນສັດຕ ພ່ືດ ໂດຍການເນັີ້ນໃສ່ ປະຊາກອນ ຂອງສດັຕ ພ່ືດ ກັບສະພາບ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ້ ເຕັກນິກວິທີການ ທີີ່ເໝາະສົມ ທັງໝົດມາປະສົມປະສານ ເຂົີ້ານ າກັນ 
ເພ່ືີ່ອຫຼຸດປະລິມານສັດຕ ພ່ືດ ໃຫ້ຢ ່ໃນລະດັບທີີ່ບ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງເສດຖະກິດ. 
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ພາກທີ II 
ຂ ື້ກ ານົດມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ື້ແນະນໍາ ກຽວກັບ 
ການປະຕິບັດກະສິກ າທີີ່ດີ ສ າລັບ ສາລີເເຂງ 

 

ຂ ີ້ກ ານົດມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ີ້ແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ກະສິກ າທີີ່ດີ ສ າລັບ 
ການຜະລິດສາລີເເຂງ  ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ ສ າລັບ ໃຊ້ເປັນອາຫານຄົນ ແລະ ສັດ. 

 
1. ປະຫວັດ ແລະ ການຈັດການພືື້ນທີີ່ການຜະລິດ 

 

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມີປະຫວັດການນ າໃຊພ້່ືີ້ນທີີ່ທີີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ 
 

ພ່ືີ້ນທີີ່ໆນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງເຮັດປະຫວັດການຈັດກການພ່ືີ້ນທີີໆ່  
ຜ່ານມາໃນເມ່ືີ່ອກ່ອນ ແລະ ສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫ ັງໄດ ້ຫ ່ື ມີເອກະສານຢັີ້ງຍ່ືນ 
ການນ າໃຊ້ພ່ືີ້ນທີດັີ່ງກ່າວ ຈາກພາກສ່ວນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ຂ ື້ກ າຂົດ 2: ຕ້ອງວິໄຈດິນເພ່ືີ່ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ 

ດິນສົີ່ງໃຫ ້ຫ້ອງວໄິຈ ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜົນການວິໄຈໄວ້ ເປັນຫ ັກຖານ. 
 

ພ່ືີ້ນທີີ່ທ າການຜະລິດ ຕ້ອງເປັນພ່ືີ້ນທີີໆ່ ບ ີ່ມີສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີີ່ຈະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງ ຫ ່ື ປົນເປ່ືີ້ອນໃນຜົນຜະລິດ.  

ກ ລະນ ີພ່ືີ້ນທີີ່ປ ກຢ ໃ່ກ້ ຫ ່ື ຢ ່ໃນເຂດ ອຸດສາຫະກ າ ຫ ່ື ພ່ືີ້ນທີີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງອ່ືີ່ນໆທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກ ີ່ໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງ ຫ ່ື ປົນ 
ເປ່ືີ້ອນໃນຜົນຜະລິດ ໃນໄລຍະກ່ອນການຜະລິດ ຕ້ອງວິໄຈດິນເພ່ືີ່ອກວດສອບ 
ສານເຄມີຕົກຄ້າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັີ້ງ ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ ດິນສົີ່ງໃຫ ້ຫ້ອງວິໄຈ ແລະ 
ເກັບໃບແຈ້ງ ຜົນການວິໄຈໄວ້ ເປັນຫ ັກຖານ. 

ໃນກ ລະນ ີ ເປັນພ່ືີ້ນທີີ່ການຜະລິດໃໝ ່ ຕ້ອງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ບ ີ່ 
ຄວນກ ີ່ໃຫເ້ກີດຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫ ່ື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍທີີ່ຈະເກີດ 
ຂ ີ້ນ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງມີລະຫັດ ແລະ ຂ ີ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຟາມທີີ່ ສາມາດກວດ ສອບ 

ຍ້ອນຫ ັງໄດ້ພາຍໃນ 2 ປີ 
 

ສ້າງລະຫັດສວນປ ກສາລ ີ ແລະ ບັນທ ກຂ ີ້ມ ນປະຈ າສວນປ ກ ໂດຍລະບຸ 
ຊ່ືີ່ເຈົີ້າຂອງສວນ, ຊ່ືີ່ຜ ້ເບິີ່ງແຍງຮັກສາສວນ (ຖ້າມ)ີ, ບ່ອນພົວພັນເຈົີ້າຂອງສວນ, 
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ທີີ່ຕັີ້ງຂອງສວນ, ຊ່ືີ່ແນວພັນ, ປະຫວັດການນ າໃຊ້ດິນຍ້ອນຫ ັງຢາ່ງໜ້ອຍ 2 ປີ 
ແລະ ລາຍລະອຽດອ່ືີ່ນໆ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງເກັບຮັກສາປະຫວັດ ແລະ ການບັນທ ກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ ພ່ືີ້ນທີີ່ໄວ ້

ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ. 
 
2. ການນ າໃຊ້ແນວພັນ 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ແນວພັນສາລີທີີ່ຜະລິດຢ ໃ່ນຟາມ ຕ້ອງບັນທ ກຂັີ້ນຕອນການ ຜະລິດ ລະອຽດ 

ສ າລັບ ແນວພັນທີີ່ມີການນ າໃຊສ້ານເຄມ ີ ໃນການເກັບຮັກສາ ຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນ
ທີີ່ນ າໃຊ້ ພ້ອມທັງ ມີບົດບັນທ ກໄວ້. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ແນວພັນສາລ ີທີີ່ຊ່ືີ້ມາຈາກຟາມ ຫ ່ື ສວນກ້າບ່ອນອ່ືີ່ນ, ຕ້ອງບັນທ ກ ວັນທີ, ຊ່ືີ່ຜ ້ຈ າ

ໜ່າຍ ແລະ ອາຍກຸານນ າໃຊ້. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ແນວພັນສາລີທີີ່ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງຜ່ານການຈົດ ທະບຽນ ທີີ່ຖ່ືກ 

ຕ້ອງນ າກົມປ ກຝັງ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 
 
3. ຝ ູ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ 
  
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າທີີ່ດ ີ ສ າລັບ 

ສາລ ີ ຕ້ອງ ຜ່ານການຈົດທະບຽນ ທີີ່ຖ່ືກຕ້ອງນ າ ກົມປ ກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ.້ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຜົນຜະລິດທ ີ່ມີີການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ ຫ ຼື ທາດອາຫານບ າລງຸດິນ ຕ້ອງວິໄຈການປົນເປຼືື້ອນ

ທາງເຄມ  ແລະ ຊ ວະວິທະຍາ ພ້ອມທງັເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກໄວ.້ 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ກ ລະນ ີ ມີຄວາມສ່ຽງການປົນເປ່ືີ້ອນຈາກການໃຊຝຸຸ້່ນ ຫ ຼື ທາດອາຫານບ າລງຸດິນ 

ຕ້ອງນ າໃຊ້ມາດຕະການ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫຄ້ວາມສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນຂອງຜົນຜະລິດຫຼຸດ
ລົງ. 
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ຂ ື້ກ ານົດ 4: ການເລຼືອກຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບ ແລະ 
ບ ີ່ມກີານປົນເປຼືື້ອນ ຈາກໂລຫະໜັກ ໃນຜົນຜະລິດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 5: ຫ້າມນ າໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຂ້າເຊຼືື້ອໃນສະຖານທ ີ່ໆມ ຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປຼືື້ອນຕ ີ່ຜົນຜະລິດສູງ. 
 

ຂ ື້ກ ານົດ 6: ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຈາກຟາມລວມທັງອິນຊ ວັດຖຸ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊຼືື້ອ ກ່ອນການນ າ
ໃຊ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂ ື້ມູນ, ວິທ ການ, ວັນທ  ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດການ. 

 

ຂ ື້ກ ານົດ 7: ອິນຊ ວັດຖຸທ ີ່ໄດມ້າຈາກນອກຟາມ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນ ຕ ີ່ຜົນຜະລິດ
ສູງ, ຕ້ອງມ ເອກະສານຈາກຜູຈ້ າໜ່າຍ ເພຼືີ່ອສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າອິນຊ ວັດຖເຸຫ ົີ່ານັື້ນ
ໄດ້ຮັບການຂ້າເຊຼືື້ອ ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນຕ ີ່ຜົນຜະລິດແລ້ວ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 8: ຫ້າມນ າໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຝຸຸ່ນທ ີ່ບ ີ່ຜ່ານຂະບວນການໝັກ ຫ ຼື ບົີ່ມເຂົື້າໃນການ

ຜະລິດ ແລະ ຫ້າມນ າໃຊອ້າຈົມ, ສິີ່ງເສດເຫ ່ືອຂອງຄົນເຂົື້າໃນການຜະລິດ. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 9: ຕ້ອງບ າລຸງຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼືທ ີ່ໃຊ້ໃນການໃສຸ່ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລງຸດິນ ໃຫຢູຸ້່

ໃນສະພາບດ  ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານ ໂດຍບຸກຄົນທ ີ່ມ ຄວາມ
ຊ ານານໃນດ້ານເຕັກນິກຢຸ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັື້ງ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 10: ມີລະບົບການຈັດວາງ ແລະ ການກ ີ່ສ້າງພຼືື້ນທ ີ່ ຫ ຼື ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການເກັບຮັກສາ, ການປະສົມ, ການບັນຈຸຝຸຸ່ນ ແລະ ການນ າໃຊ້ທາດອາຫານບ າ 
ລຸງດິນ, ການບົີ່ມ ຫ ຼື ໝກັອິນຊ ວັດຖ ຸ (ວັດຖອຸົງຄະທາດ), ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນຕ ີ່ພຼືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ ແລະ ແຫ ີ່ງນ ື້າ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 11: ເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກການຊຼືື້ ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ, ລາຍລະອຽດແຫ ີ່ງ

ທ ີ່ມາ, ຊຼືີ່ຜະລິດຕະພັນ, ວັນທ  ແລະ ຈ ານວນທ ີ່ຊຼືື້. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 12: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ. 



6 
 

ລາຍລະອຽດບົດບັນທ ກ: ວັນທ , ຊຼືີ່ຂອງຜະລດິ ຕະພັນ ຫ ຼື ວັດຖດຸິບທ ີ່ໃຊ້, 
ພຼືື້ນທ ີ່ໃນການຂ້າເຊຼືື້ອ, ອັດ ຕາການໃຊ້, ວິທ ການໃຊ້ ແລະ ຊ່ຼືຜູປ້ະຕິບັດ. 

 

4. ແຫ ີ່ງນ ື້າ ແລະ ການສະໜອງນໍໍ້າ 
 

ຂ ື້ກ ານດົ 1: ນ ີ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຄວນເປັນນ ີ້າທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ເໝາະສົມ 
ສ າລັບ ການຜະລິດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຫ້າມນ າໃຊ້ນ ີ້າເປ່ືີ້ອນທີີ່ໄຫ ຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ແລະ ແຫ ີ່ງອ່ືີ່ນໆທີີ່ມ ີ

ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ການປົນເປ່ືີ້ອນ. ຍົກເວັີ້ນມີຫ ັກຖານ ຫ ່ື ສິີ່ງພິສ ດວ່າ ນ ີ້ານັີ້ນໄດ້ຮັບ 
ການບ າບັດ. 

 
ຂ ື້ກ ານດົ 3: ໄລຍະເລີີ້ມຕົີ້ນການຜະລິດ ຕ້ອງວິໄຈນ ີ້າເພ່ືີ່ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນແຫ ີ່ງ 

ນ ີ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ ນ ີ້າສົີ່ງໃຫ້ ຫ້ອງວິໄຈ ພ້ອມທັງບນັທ ກ 
ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜົນການວິໄຈໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ແຫ ີ່ງນ ີ້າທີີ່ໃຊເ້ຂົີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຕ້ອງ ບ ີ່ແມ່ນແຫ ີ່ງນ ີ້າທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ ຈາກການ 

ທ າລາຍສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
 
5. ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການເກັບຮັກສາສານເຄມີ 
5.1. ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ີ
 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 1: ຫ້າມນ າໃຊ້ ສານເຄມ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກັບກົມປູກຝັງ ແລະ ສານເຄມ ທ ີ່ທາງປະ

ເທດຄູຸ່ຄ້າຫ້າມນ າໃຊ.້ 
 

ສານເຄມ ີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ຂອງກົມປ ກຝັງ, ຂ ີ້ຕົກລົງ 
ຂອງລັດຖະມົນຕີວາ່ການ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ່ືດ, ສະບັບເລກທີີ່ 2860/ກປ, ລົງວັນທ ີ 11/6/2010 
ແລະ ຂ ີ້ກ ານົດເງ່ືີ່ອນໄຂຂອງປະເທດນ າເຂົີ້າສາລີແຂງ ຈາກ ສປປ ລາວ. 

ກ່ອນນ າໃຊ້ ວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງຂອງອັນຕະລາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ 
ເທິງສະຫ າກ ແລະ ວິທີການນ າໃຊ້. 
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ຂໍໍ້ກໍານົດ 2: ຜູ້ອອກແຮງງານທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດຕ້ອງຮູ້ຈັກ
ຊະນິດສັດຕພູຼືດ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 3: ຕ້ອງເລຼືອກໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມ່ື, ອຸປະກອນ ແລະ ວິທ ການສ ດພົີ່ນທ ີ່ຖຼືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງ

ກວດກາເຄຼືີ່ອງມຼືໃຫຢູຸ້່ໃນສະພາບດ  ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນ
ການເປຼືື້ອນສານພິດ ຕ ີ່ຜ ້ນ າໃຊ້. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 4: ຜູສ້ ດພົີ່ນຢາ ຕ້ອງໃສຸ່ເສຼືື້ອຜ້າ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ສານພິດເຊັີ່ນ: ໜ້າກາກ, ຜ້າປິດ

ດັງ, ຖົງມຼື, ໝວກ ແລະ ເກ ບບູດເພຼືີ່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ. 
 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 5: ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈດັສັດຕພູຼືດທ ີ່ປະສົມແລ້ວ ຕ້ອງນ າໃຊໃ້ຫ້ໝົດເທຼືີ່ອດຽວ, 

ຫ້າມເຫ ຼືອຄ້າງໄວ້ໃນບັື້ງສ ດພົີ່ນ. 
 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 6: ຕ້ອງປິດຝາພາຊະນະບັນຈຸຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດໃຫແ້ໜ້ນຫ ັງການນ າ

ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນສະຖານທ ີ່ເກັບສານເຄມ . 
 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 7: ເມ່ືີ່ອນ າໃຊ້ຢາປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕ ໝົດແລ້ວ, ໃຫ້ລ້າງພາຊະນະການບັນຈຸສານ 

ເຄມີດ້ວຍ ນ ີ້າ 2-3 ຄັື້ງ ແລ້ວຖອກໃສ່ບັື້ງສ ດ, ປັບປະລິມານນ ື້າຕາມຄວາມເຂັື້ມ
ຂຸ້ນທ ີ່ກ ານົດກ່ອນນ າໄປໃຊສີ້ດພົີ່ນປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດ. 

 

ຂໍໍ້ກໍານົດ 8: ຕ້ອງສ ດຢາປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕພູຼືດໃນຕອນເຊົື້າ ຫ ຼື ຕອນແລງ ເວລາທ ີ່ບ ີ່ມ ລົມ, 
ຫ  ກລ້ຽງການສ ດໃນເວລາແດດກ້າ ຫ ຼື ລົມແຮງ ແລະ ຜູສ້ ດຕ້ອງຢູຸ່ເໜຼືອລົມ
ຕະຫ ອດເວລາ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 9: ຫ ງັຈາກສ ດຢາປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕພູຼືດແຕຸ່ລະຄັື້ງ ຜູສ້ ດຕ້ອງອາບນ ື້າ,  ສະຜົມ 

ແລະ ປຸ່ຽນເສຼືື້ອຜ້າທັນທ , ເສຼືື້ອຜ້າທ ີ່ໃຊ້ສ ດຢາຕ້ອງຊັກໃຫສ້ະອາດທຸກຄັື້ງ. 
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ຂໍໍ້ກໍານົດ 10: ຕ້ອງຢຸດໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດກ່ອນການເກັບກຽີ່ວຕາມທ ີ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ໃນສະຫ າກແນະນ າການນ າໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດແຕຸ່ລະຊະນິດ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 11: ຫ້າມບ ລິໂພກອາຫານ ຫ ຼື ສູບຢາໃນເວລາກ າລັງສ ດພົີ່ນຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ

ສັດຕພູຼືດ. 
 
5.2. ການເກັບຮກັສາສານເຄມ ີ

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 12: ຕ້ອງຈັດເກັບສານເຄມ ຊະນິດຕ່າງໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ໄວ້ໃນ

ສະຖານທ ີ່ປິດແຈບ, ປອດໄພ, ປ້ອງກັນແດດ, ຝົນ ແລະ ມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະ
ດວກ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 13: ຕ້ອງແຍກສະຖານທ ີ່ເກັບສານເຄມ ບ ີ່ໃຫຢູຸ້່ໃກ້ທ ີ່ຢູຸ່ອາໄສ ແລະ ສະຖານທ ີ່ປຸງ

ແຕຸ່ງອາຫານ, ບ ີ່ຢູຸ່ໃນບ ລເິວນຕົື້ນນ ື້າຫ ຼືບ ລເິວນທ ີ່ມ ນ ື້າໄຫ ຜ່ານ, ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນສານ
ເຄມ ປົນເປຼືື້ອນໃນແຫ ີ່ງນ ື້າ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 14: ສານເຄມ ແຕຸ່ລະຊະນິດຕ້ອງຈັດເກັບໃນພາຊະນະປິດແຈບ, ສານເຄມ ທ ີ່ເປ ດໃຊ້

ແລ້ວຫ້າມປ ີີ່ຽນພາຊະນະບັນຈຸໃໝຸ່ ຄວນນ າໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸເດ ມ, ໃຫຕິ້ດປ້າຍ
ສະແດງຊັດເຈນ ແລະ ແຍກເກັບເປັນໝວດໝູຸ່ບ ີ່ໃຫປ້ົນກັນເຊັີ່ນ : ສານຄວບຄຸມ
ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພຼືດ, ສານເຄມ ປ້ອງກັນກ າຈັດ (ພະຍາດ, ແມງໄມ້, ວັດ
ສະພຼືດ “ພຼືດຮາວ ”) ແລະ ອາຫານເສ ມຕ່າງໆ ພ້ອມທັງແຍກຊະນິດຟຸຸ່ນ ແລະ ນ ີ້າ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 15: ເຮຼືອນເກັບສານເຄມ  ຕ້ອງມ ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ວັດຖຸປ້ອງກັນການເກ ດອຸບັດຕິເຫດຢຸ່າງ

ຄົບຖ້ວນເຊັີ່ນ: ນ ື້າຢາລ້າງຕາ, ນ ື້າສະອາດ, ດິນຊາຍ ແລະ ອຸປະກອນດັບເພີີງເປັນ
ຕົື້ນ. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 16: ຕ້ອງບ ີ່ມ ສານເຄມ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນທີີ່ຖ່ືດຕອ້ງເກັບຮັກສາໄວ້ຢູຸ່ໃນສະຖານທ ີ່ເກັບ

ສາສານເຄມ  ຫ ຼື ພາຍໃນສວນ, ຟາມ. 
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6. ການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເກັບກ່ີ່ຽວ 
 

ຂໍໍ້ກໍານົດ 1 : ຕ້ອງເຮັດລາຍການເກັບຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລດິ. 
 

ຂໍໍ້ກໍານົດ 2 : ການນ າໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນ ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພ ຕ ີ່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່. 

 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 3 : ຕ້ອງມ ສະຖານທ ີ່ເກັບຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນໃຫເ້ປັນລະບຽບ (ແຍກເປັນ

ເຂດ) ເພ່ືີ່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກຕ ີ່ການນ າໃຊ້. 
 
ຂໍໍ້ກໍານົດ 4 : ຕ້ອງມ ການບ າລຸງຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນພ້ອມທັງບັນທຶກຂ ື້ມູນການບ າລຸງ

ຮັກສາທຸກຄັື້ງ. 
 

ກວດກາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນເຊັີ່ນ: ເຄຼືີ່ອງສ ດພົີ່ນສານເຄມ  ແລະ 
ອຸປະກອນເກັບກ່ຽວກ່ອນນ າໄປໃຊ້, ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບດ ີ
ມີຄວາມແນຸ່ນອນ ໃນການປະຕິບັດງານເຊັີ່ນ: ຫົວສ ດພົີ່ນສານເຄມ ຕ້ອງມ ການ
ກວດກາຄຸນນະພາບຢຸ່າງສະໝ ີ່າສະເໝ ຖ້າພົບວ່າ ບ ີ່ຢ ່ໃນສະພາບເດີມ ຕ້ອງປັບປຸງ
ສ້ອມແປງ ຫ ຼື ປຸ່ຽນໃໝຸ່ໃຫມ້ ປະສິດທິພາບຕາມມາດຕະຖານເມຼືີ່ອນ າໄປໃຊ້. 

 

ຂໍໍ້ກໍານົດ 5 : ເຄຼືີ່ອງມຼືອຸປະກອນ ແລະ ພາຊະນະທ ີ່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ຂົນສົີ່ງຜົນຜະລິດ 
ຕ້ອງທີ າຄວາມສະອາດທຸກຄັື້ງ ກ່ອນການນ າໄປໃຊງ້ານ ແລະ ຫ ງັຈາກໃຊ້ງານແລ້ວ 
ຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດກ່ອນນ າໄປເກັບມ້ຽນ. 

 
7. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົີ່ງ 

 
7.1. ການເກັບຮກັສາ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ສະຖານທີີ່ ຫ ່ື ບ ລິເວນທີີ່ໃຊ້ເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ຕ້ອງເປັນບ່ອນມີອາກາດ 

ຖ່າຍເທໄດ້ດ,ີ ປ້ອງກັນຝົນ ແລະ ລະອອງຝົນໄດ້, ບ ີ່ມສັີດຕ ພ່ືດ ແລະ ສັດພາຫະ 
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ນ າເຊ່ືີ້ອພະຍາດ ແລະ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກບ ລິເວນທີີ່ໃຊ້ເກັບວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ.  

 
ຝັກສາລີທີີ່ເກັບໄວ້ທັງກາບບ ີ່ຄວນເກັບໄວ້ດົນກວ່າ 1 ເດ່ືອນ ແລະ 

ຄວາມຊຸ່ມ ຕ ີ່າກວ່າ 23%. ການເກັບຮັກສາຝກັສາລີໄວ້ທັງກາບ ທີີ່ມີຄວາມ 
ຊຸ່ມຕ ີ່າກວ່າ 23% ຈະຊ່ວຍຫຼຸດ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ແລະ 
ສັດຕ ພ່ືດໄດ້ຫ າຍຂ ີ້ນ ພ້ອມທັງສາມາດຢັບຢັີ້ງ ການຕົກໂໝະ.  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຫ້າມກອງຝັກສາລີສ ງເຖງິ 1 ແມັດ ໃນກອງສາລີຄວນມທີ ີ່ ຫ ່ື ປ່ອງ 

ລະບາຍອາກາດ ຫ ່ື ຄວນປີີ້ນກອງເປັນໄລຍະເພ່ືີ່ອລະບາຍອາກາດພາຍໃນກອງ 
ສາລ.ີ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນສາລ ີ ຕ້ອງມີວັດຖຸຮອງພ່ືີ້ນ ເພ່ືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສ າພັດ 

ກັບພ່ືີ້ນ ໂດຍກົງ ເພາະສາລີຈະດ ດຊ ມຄວາມຊຸມ່ຈາກພ່ືີ້ນ ແລະ ເປັນສາຍເຫດ 
ເຮັດໃຫ ້ເກີດເຊ່ືີ້ອລາ ຂ ີ້ນໄດງ້າ່ຍ. 

 
ການເກັບຮັກສາ ໂດຍການບັນຈຸຝັກສາລີໃນພາຊະນະບັນຈຸ ເຊັີ່ນ: ເປົາປ່ານ 

ຖ້າພາຊະນະບັນຈຸມີຈ ານວນຫ າຍຕ້ອງປະຊ່ອງວາ່ງໃນກອງເປາົປ່ານ ບ ີ່ວາງ ອີງຝາ 
ແລະ ຢອງກັນ ຂ່ືີ້ນຫ າຍຊັີ້ນເກີນໄປ ເພ່ືີ່ອໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ ປ້ອງກັນ 
ການສະສົມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ຊ ີ່ງເປັນເງ່ືີ່ອນໄຂ ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊ່ືີ້ອລາ 
ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ່ືດ ທ າລາຍໄດ້ງ່າຍ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ບັນຈຸຝັກ ຫ ່ື ເມັດສາລີ ເຊັີ່ນ: ເປາົປ່ານ ຕ້ອງສະອາດ 

ຖ່ືກສຸຂານາໄມ ສາມາດປ້ອງກັນ ການປົນເປ່ືີ້ອນ ຈາກວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນ 
ຕະລາຍ ຕະຫ ອດຈົນເຖງິສິີ່ງແປກປອມທີີ່ອາດກ ີ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ການປົນ 
ເປ່ືີ້ອນ ຈາກສັດພາຫະນ າເຊ່ືີ້ອພະຍາດ ເຊັີ່ນ: ໜ , ນົກ, ແມງໄມ,້ ລວມທັງ 
ສັດອ່ືີ່ນໆ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 5: ຄວາມຊຸ່ມອາກາດໃນເລົີ້າສາງ ໃນໄລຍະເກັບຮັກສາ ສະເລ່ຍ ຕ້ອງບ ີ່ເກີນ 65% 

ອຸນຫະພ ມປະມານ 25-30 ℃. 
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7.2. ການຂນົສົີ່ງ 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ພາຫະນະທີີ່ໃຊ້ຂົນສົີ່ງຕ້ອງສະອາດ ປົກປິດໃຫແ້ໜ້ນ ຫ ່ື ສາມາດປ້ອງ ກັນຝົນ ຫ ່ື 

ລະອອງຝົນຈາກພາຍນອກໄດ ້ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົີ່ງຕ້ອງບ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ 
ປົນເປ່ືີ້ອນ ຈາກວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ການຂົນສົີ່ງຝັກ ແລະ ເມັດສາລ ີ ຕ້ອງບັນຈຸໃນພາຊະນະທີີ່ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ ຫ ່ື 

ມີມາດຕະການປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ສາລີມີຄວາມຊຸ່ມເພີີ່ມຂ ີ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົີ່ງ. 
  
8. ການພິສ ດຫ ັກຖານ ແລະ ການຮຽກຄືນ 

 

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມ ລະບົບການກວດພິສູດທ ີ່ເໝາະສົມເພຼືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຜະລິດຕະ
ພັນຄຼືນ ເພຼືີ່ອຊອກຫາສາເຫດຄວາມບ ີ່ປອດໄພໃນຜົນຜະລດິ. 

 
ລະບົບການກວດກາພິສ ດຫ ັກ ຕ້ອງສາມາດຮຽກຄຼືນຜົນຜະລິດຈາກບ່ອນ

ຈ າໜາ່ຍ ແລະ ພິສູດຫາສາເຫດຂອງການປົນເປຼືື້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ບັນຫາ
ເກ ດຂຶື້ນອ ກ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງກ ານົດກຸຸ່ມຜົນຜະລິດທ ີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຸ້ມຫ ີ່ ໃນມຼືື້ດຽວກັນ ຈາກແຫ ີ່ງດຽວ

ກັນ ແລະ ໄດ້ຮັກສາໃນວິທ ທາງດຽວກັນ. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງລະບຸ ຊຼືີ່ ຫ ຼື ລະຫັດໃສຸ່ ທຸກພຼືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ.  
 

ຕ້ອງລະບຸ ແລະ ຈັດແບຸ່ງພຼືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ ໂດຍການຕິດຊຼືີ່ ຫ ຼື ລະຫັດລົງ
ໃນແຜນວາດພຼືື້ນທ ີ່ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນປຼືື້ມບັນທຶກ.  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງເຮັດເຄຼືີ່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດ ໃສຸ່ພາຊະນະບັນຈຸໃຫຈ້ະແຈ້ງທຸກໆຄັື້ງ. 
 

ຕິດເຄຼືີ່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດ ໃສຸ່ພາຊະນະບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມທັງ
ການລະບຸ ເຄ່ືີ່ອງໝາຍຢຸ່າງຈະແຈ້ງ ເພຼືີ່ອສາມາດກວດຄຼືນການຜະລິດໃນສວນ ຫ ຼື 
ພຼືື້ນທ ີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນທ ີ່ໄດ້ຈາກພ່ືີ້ນທີີ່ປູກ. 
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ຂ ື້ກ ານົດ 5: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ວັນທີສະໜອງ, ຈ ານວນຂອງຜົນຜະລິດ 
ແລະ ບ່ອນສົີ່ງຜົນຜະລິດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 6: ເມຼືີ່ອກວດພົບມີການປົນເປຼືື້ອນ ຫ ຼື ມ ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປຼືື້ອນໃນຜົນຜະລິດ 

ຕ້ອງແຍກຜົນຜະລິດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ ື້ບ ີ່ໃຫຈ້ າໜ່າຍ ຫ ຼື ຖ້າຂາຍ
ແລ້ວຜູຂ້າຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫຜູ້ຊ້ຼືື້ຮູທ້ັນທ . 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 7: ຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດຂອງການປົນເປຼືື້ອນ ໂດຍການປະຕິບັດໃຫຖ້ຼືກຕ້ອງ ເພຼືີ່ອປ້ອງ

ກັນການເກ ດຂຶື້ນອ ກ ແລະ ເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບເຫດການທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນໄວ້. 
 

9. ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
 

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມີການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ມີມາດຕະ 
ການປ້ອງກັນຢາ່ງເໝາະສມົເຊັີ່ນ: ພາໄປພົບແພດ ເມ່ືີ່ອເຈັບເປັນ ຫ ່ື ໄດ້ຮັບ 
ບາດເຈັບ ຫ ່ື ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບ່ືີ້ອງຕົີ້ນທີີ່ຈ າເປັນໄວ.້  

 
10. ການຝຶກອົບຮົມ 

 

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຜູ້ນ າໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງມ ຄວາມຮູທ້ ີ່ເໝາະສົມ ຫ ຼື ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກງານທ ີ່ເຂົາເຈົື້າຮັບຜິດຊອບ.  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ບົດບັນທ ກ ແລະ ຫ ັີ້ກຖານຢັີ້ງຢ່ືນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໄວ້

ທຸກຄັີ້ງ. 
 

11. ການບັນທຶກເອກະສານ 
 

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມີການຈົດບັນທ ກຂ ີ້ມ ນ ເພ່ືີ່ອໃຫ້ສາມາດກວດກາ ແລະ ສອບຖາມໄດ້ ດັີ່ງນີີ້: 
 

(1) ແຫ ີ່ງທີີ່ມາຂອງປັດໄຈການຜະລິດ ເຊັີ່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່
ເປັນອັນຕະລາຍ 

(2) ການນ າໃຊ້ ປດັໄຈການຜະລິດ ເຊັີ່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ 
(3) ການປ ກ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
(4) ຂ ີ້ມ ນຜ ້ຮັບຊ່ືີ້ຜົນຜະລິດ ຫ ່ື ບ່ອນທີີ່ນ າຜົນຜະລິດໄປຈ າໜາ່ຍແຕລ່ະໆດ  
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ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທ ກຂ ີ້ມ ນໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ເພ່ືີ່ອໃຫສ້າມາດກວດສອບ 

ໄດ້ ແລະ ເກັບສິນຄ້າຄ່ືນເມ່ືີ່ອເກີດບັນຫາ.  
 

12. ການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
  

ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງທົບທວນຄຼືນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັີ້ງ ເພ່ືີ່ອຮັບ 
ປະກັນວ່າໄດປ້ະຕິບັດຢ່າງຖ່ືກຕ້ອງ ແລະ ດ າເນີນການເພ່ືີ່ອແກ້ໄຂ ຂ ີ້ບົກຜ່ອງ, 
ເກັບບົດບັນທ ກໄວ ້ເພ່ືີ່ອທົບທວນຄ່ືນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ 

ເກັບຮັກ ສາບົດບັນທ ກ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ວິທີີ່ການແກ້ໄຂ. 
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ພາກທີີ່ III 
ຂໍໍ້ກໍານົດ ແລະ ວິທີການກວດກາປະເມີນຜົນ 

 
ຂອບເຂດການກ ານົດ ແລະ ວິທີການກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ກ ານົດທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງທ ີ1 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1 ຂໍໍ້ກໍານດົ ແລະ ວິທກີານກວດກາປະເມນີຜນົ. 
ຂ ື້ກ ານົດ ຂອບເຂດການກ ານົດ ວິທີການກວດກາປະເມີນຜົນ 

1. ປະຫວັດ ແລະ ການ 
ຈັດການພ່ືີ້ນທີີ່ການຜະ
ລິດ 

1. ຕ້ອງມີປະຫວັດການນ າໃຊພ້່ືີ້ນທີີ່ທີີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ປີ 
ຜ່ານມາ. 

2. ຕ້ອງວິໄຈດິນເພ່ືີ່ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ 
ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ ດິນສົີ່ງໃຫ ້ ຫ້ອງວິໄຈ ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜົນການ 
ວິໄຈໄວ້ ເປັນຫ ັກຖານ. 

3. ຕ້ອງມີລະຫັດ ແລະ ຂ ີ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຟາມທີີ່ ສາມາດກວດ 
ສອບ ຍ້ອນຫ ັງໄດ້ພາຍໃນ 2 ປີ. 

4. ຕ້ອງເກັບຮັກສາປະຫວັດ ແລະ ການບັນທ ກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ 
ພ່ືີ້ນທີີ່ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ. 

1. ກວດກາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 
ປະຫວັດການໃຊ້ພ່ືີ້ນທີີ່. ຖ້າມີ 
ຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງວິເຄາະຄຸນ 
ນະພາບດິນ ຫ ່ື ຜົນຜະລິດ. 

2. ກວດກາປະຫວັດຟາມ ແລະ ເອກະ 
ສານຢັີ້ງຢ່ືນ. 

2. ການນ າໃຊ້ແນວພັນ 1. ແນວພັນສາລີທີີ່ຜະລິດຢ ໃ່ນຟາມ ຕ້ອງບັນທ ກຂັີ້ນຕອນການ ຜະລິດ 
ລະອຽດ ສ າລັບ ແນວພັນທີີ່ມີການນ າໃຊສ້ານເຄມ ີ ໃນການເກັບຮັກສາ 
ຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນທີີ່ນ າໃຊ້ ພ້ອມທັງ ມີບົດບັນທ ກໄວ້. 

2. ແນວພັນສາລ ີທີີ່ຊ່ືີ້ມາຈາກຟາມ ຫ ່ື ສວນກ້າບ່ອນອ່ືີ່ນ, ຕ້ອງບັນທ ກ ວັນ
ທີ, ຊ່ືີ່ຜ ້ຈ າໜ່າຍ ແລະ ອາຍກຸານນ າໃຊ້. 

1. ກວດບົດບັນທຶກແຫ ີ່ງທ ີ່ມາ ແລະ 
ປະຫວັດເມັດພັນ ຫ ຼື ຕົື້ນພັນ. 

2. ກວດບົດບັນທຶກ ການນ າໃຊ ້
ແນວພັນ. 
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3. ແນວພັນສາລີທີີ່ນ າມາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງຜາ່ນການຈົດ ທະບຽນ 
ທີີ່ຖ່ືກຕ້ອງ ນ າກົມປ ກຝັງ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ.້ 

3. ຝູຸ່ນ ແລະ ທາດອາ 
ຫານບ າລຸງດິນ 

1. ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າທີີ່ດ ີ
ສ າລັບ ສາລ ີຕ້ອງ ຜ່ານການຈົດທະບຽນ ທີີ່ຖ່ືກຕ້ອງນ າ ກົມປ ກຝັງ. 

2. ຜົນຜະລິດທ ີ່ມີີການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ ຫ ຼື ທາດອາຫານບ າລງຸດິນ ຕ້ອງວິໄຈການ
ປົນເປຼືື້ອນທາງເຄມ  ແລະ ຊ ວະວິທະຍາ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກ
ໄວ້. 

3. ກ ລະນ ີ ມີຄວາມສ່ຽງການປົນເປ່ືີ້ອນຈາກການໃຊຝຸຸ້່ນ ຫ ຼື ທາດອາຫານ
ບ າລຸງດິນ ຕ້ອງນ າໃຊ້ມາດຕະການ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫຄ້ວາມສ່ຽງການປົນ
ເປຼືື້ອນຂອງຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ. 

4. ການເລຼືອກຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບ 
ແລະ ບ ີ່ມກີານປົນເປຼືື້ອນ ຈາກໂລຫະໜັກ ໃນຜົນຜະລິດ. 

5. ຫ້າມນ າໃຊປ້ັດໃຈການຜະລິດທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຂ້າເຊຼືື້ອໃນສະຖານທ ີ່ໆມ ຄວາມສ່ຽງ
ການປົນເປຼືື້ອນຕ ີ່ຜົນຜະລິດສູງ. 

6. ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຈາກຟາມລວມທັງອິນຊ ວັດຖຸ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊຼືື້ອ ກ່ອນ
ການນ າໃຊ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂ ື້ມູນ, ວິທ ການ, ວັນທ  ແລະ ໄລຍະເວລາ
ຂອງການຈັດການ. 

7. ອິນຊ ວັດຖຸທ ີ່ໄດມ້າຈາກນອກຟາມ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນ ຕ ີ່
ຜົນຜະລິດສູງ, ຕ້ອງມ ເອກະສານຈາກຜູຈ້ າໜ່າຍເພຼືີ່ອສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ

1. ກວດໂດຍສັງເກດການຈັດການໆ
ນ າໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານ 
ບ າລຸງດນິ. 

2. ກວດບົດບັນທຶກແຫ ີ່ງທ ີ່ມາ, 
ປະຫວັດ, ຜົນຂອງການວິໄຈ 
(ຖ້າມ)ີ, ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານ 
ບ າລຸງດິນ ແລະ ກວດບດົບັນທຶກ
ຜົນຂອງການນ າໃຊ.້ 

3. ກວດກາສະຖານທີີ່ເກັບຮກັສາ 
ແລະ ສະຖານທີີ່ປະສົມ. 
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ອິນຊ ວັດຖເຸຫ ົີ່ານັື້ນໄດຮ້ັບການຂ້າເຊຼືື້ອ ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປົນ 
ເປຼືື້ອນຕ ີ່ຜົນຜະລິດແລ້ວ. 

8. ຫ້າມນ າໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຝຸຸ່ນທ ີ່ບ ີ່ຜ່ານຂະບວນການໝັກຫ ຼືບົີ່ມເຂົື້າ
ໃນການຜະລິດ ແລະ ຫ້າມນ າໃຊ້ອາຈົມ, ສິີ່ງເສດເຫ ່ືອຂອງຄົນເຂົື້າໃນ
ການຜະລິດ. 

9. ຕ້ອງບ າລຸງຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼືທ ີ່ໃຊ້ໃນການໃສຸ່ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລງຸ
ດິນ ໃຫຢູຸ້່ໃນສະພາບດ  ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານ 
ໂດຍບຸກຄົນທ ີ່ມ ຄວາມຊ າ ນານໃນດ້ານເຕັກນິກຢຸ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັື້ງ. 

10. ການຈັດວາງ ແລະ ການກ ີ່ສ້າງພຼືື້ນທ ີ່ ຫ ຼື ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເກັບຮັກສາ, ການປະສົມ, ການບັນຈຸຝຸຸ່ນ ແລະ ການນ າໃຊ້ທາດ
ອາຫານບ າ ລງຸດິນ, ການບົີ່ມ ຫ ຼື ໝັກອິນຊ ວັດຖ ຸ (ວັດຖອຸົງຄະທາດ), 
ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປົນເປຼືື້ອນຕ ີ່ພຼືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ ແລະ ແຫ ີ່ງ
ນ ື້າ. 

11. ຄວນເກັບຮັກສາບົດບັນທກຶການຊຼືື້ ຝຸຸ່ນ ແລະທາດອາຫານບ າລງຸດິນ, 
ລາຍລະອຽດແຫ ີ່ງທ ີ່ມາ, ຊຼືີ່ຜະລິດຕະພັນ, ວັນທ  ແລະ ຈ ານວນທ ີ່ຊຼືື້. 

12. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານ ບ າລຸງ ດິນ
, ລາຍລະອຽດວັນທ , ຊຼືີ່ຂອງຜະລດິ ຕະພັນ ຫ ຼື ວັດຖຸດິບທ ີ່ໃຊ້, ພຼືື້ນທ ີ່
ໃນການຂ້າເຊຼືື້ອ, ອັດ ຕາການໃຊ້, ວິທ ການໃຊ້ ແລະ ຊ່ຼືຜູ້ປະຕິບັດ. 

4. ແຫ ີ່ງນ ີ້າ ແລະ ການ 1. ນ ີ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຄວນເປັນນ ີ້າທີີ່ມີຄຸນນະພາບເໝາະ 1. ກວດກາ ສະພາບແວດ ລ້ອມ 
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ສະໜອງນ ື້າ ສົມ ສ າລັບ ການຜະລິດ. 
2. ຫ້າມນ າໃຊ້ນ ີ້າເປ່ືີ້ອນທີີ່ໄຫ ຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ແລະ ແຫ ີ່ງອ່ືີ່ນໆ 

ທີີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ີ່ການປນົເປ່ືີ້ອນ. ຍົກເວັີ້ນມີຫ ັກຖານ ຫ ່ື ສິີ່ງພິສ ດວ່າ 
ນ ີ້ານັີ້ນໄດ້ຮັບການບ າບັດ. 

3. ໄລຍະເລີີ້ມຕົີ້ນການຜະລິດ ຕ້ອງວິໄຈນ ີ້າເພ່ືີ່ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ 
ໃນແຫ ີ່ງນ ີ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ ນ ີ້າສົີ່ງໃຫ ້ ຫ້ອງວິໄຈ 
ພ້ອມທັງບັນທ ກ ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜົນການວິໄຈໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ. 

4. ແຫ ີ່ງນ ີ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຕ້ອງ ບ ີ່ແມ່ນແຫ ີ່ງນ ີ້າທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ 
ຈາກການທ າລາຍສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ວ່າມີຄວາມສຽ່ງ ຫ ່ື ບ ີ່? ຖ້າມ ີ
ຄວາມສ່ຽງຕ້ອງ ວິເຄາະຄຸນນະ 
ພາບນ ີ້າ. 

5. ການນ າໃຊ້ ແລະ 
ການເກັບຮັກສາສານ
ເຄມ  

5.1. ການນ າໃຊ້ສານ
ເຄມ  
 

1. ຫ້າມນ າໃຊ ້ສານເຄມ ທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກັບກົມປູກຝັງ ແລະ ສານເຄ
ມ ທ ີ່ທາງປະເທດຄູຸ່ຄ້າຫ້າມນ າໃຊ.້ 

2. ຜູ້ອອກແຮງງານທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດ
ຕ້ອງຮູ້ຈັກຊະນິດສັດຕພູຼືດ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າ
ຈັດ. 

3. ຕ້ອງເລຼືອກໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມ່ື, ອຸປະກອນ ແລະ ວິທ ການສ ດພົີ່ນທ ີ່ຖຼືກຕ້ອງ 
ພ້ອມທັງກວດກາເຄຼືີ່ອງມຼືໃຫຢູຸ້່ໃນສະພາບດ  ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດ
ເວລາ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການເປຼືື້ອນສານພິດ ຕ ີ່ຜ ້ນ າໃຊ້. 

4. ຜູສ້ ດພົີ່ນຢາ ຕ້ອງໃສຸ່ເສຼືື້ອຜ້າອຸປະກອນປ້ອງກັນ ສານພິດເຊັີ່ນ: ໜ້າກາກ, 
ຜ້າປິດດັງ, ຖົງມຼື, ໝວກ ແລະ ເກ ບບູດເພຼືີ່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກ
ສານພິດ. 

1. ປະເມີນຄວາມຮ ້ຄວາມ ເຂົີ້າໃຈ ຫ ່ື 
ກວດກາການ ປະຕິບັດງານ ຫ ່ື ຫ ກັ 
ຖານການຝ ກອົບຮົມ. 

2. ກວດກາສະຖານທີີ່ ເກັບຮັກສາ 
ສານເຄມ.ີ 

3. ກວດກາການບັນທ ກຂ ີ້ມ ນ ການ ສ າ
ຫ ວດສັດຕ ພ່ືດ ແລະ ການນ າໃຊ ້
ສານເຄມ.ີ 

4. ກ ລະນີມີຫ ກັຖານ ຫ ຼື ສົງໄສວ່າ 
ມີການໃຊ້ສານເຄມ ີ ບ ີ່ຖ່ືກຕາມ 
ຄ າແນະນ າ ໃຫ້ສຸ່ມຕົວຢ່າງ ເພ່ືີ່ອວິ 
ເຄາະຫາສານຜິດຕົກຄາ້ງ ໃນຜົນ 
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5. ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດທ ີ່ປະສົມແລ້ວ ຕ້ອງນ າໃຊໃ້ຫໝ້ົດ
ເທຼືີ່ອດຽວ, ຫ້າມເຫ ຼືອຄ້າງໄວ້ໃນບັື້ງສ ດພົີ່ນ. 

6. ຕ້ອງປິດຝາພາຊະນະບັນຈຸຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈດັສັດຕພູຼືດໃຫແ້ໜ້ນ
ຫ ງັການນ າໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນສະຖານທ ີ່ເກັບສານເຄມ . 

7. ເມ່ືີ່ອນ າໃຊ້ສານປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕ ໝົດແລ້ວ, ໃຫ້ລ້າງພາຊະນະການ 
ບັນຈຸສານ ເຄມີດ້ວຍ ນ ີ້າ 2-3 ຄັື້ງ ແລ້ວຖອກໃສ່ບັື້ງສ ດ, ປັບປະລິມານ
ນ ື້າຕາມຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນທ ີ່ກ ານົດກ່ອນນ າໄປໃຊ້ສີດພົີ່ນປ້ອງກັນ ແລະ ກ າ
ຈັດສັດຕພູຼືດ. 

8. ຕ້ອງສ ດສານປ້ອງກັນກ າຈດັສັດຕພູຼືດໃນຕອນເຊົື້າ ຫ ຼື ຕອນແລງ ເວລາທ ີ່
ບ ີ່ມ ລົມ, ຫ  ກລ້ຽງການສ ດໃນເວລາແດດກ້າ ຫ ຼື ລົມແຮງ ແລະ ຜູສ້ ດຕ້ອງ
ຢູຸ່ເໜຼືອລົມຕະຫ ອດເວລາ. 

9. ຫ ງັຈາກສ ດສານປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕພູຼືດແຕຸ່ລະຄັື້ງ ຜູສ້ ດຕ້ອງອາບນ ື້າ,  
ສະຜົມ ແລະ ປຸ່ຽນເສຼືື້ອຜ້າທັນທ , ເສຼືື້ອຜ້າທ ີ່ໃຊ້ສ ດຢາຕ້ອງຊັກໃຫ້
ສະອາດທຸກຄັື້ງ. 

10. ຕ້ອງຍຸດໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕພູຼືດກ່ອນການເກັບກຽີ່ວຕາມທ ີ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສະຫ າກແນະນ າການນ າໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕູ
ພຼືດແຕຸ່ລະຊະນິດ. 

11. ຫ້າມບ ລິໂພກອາຫານ ຫ ຼື ສູບຢາໃນເວລາກ າລັງສ ດພົີ່ນຢາປ້ອງກັນ ແລະ 

ຜະລິດ. 
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ກ າຈັດສັດຕພູຼືດ. 
5.2. ການເກັບຮັກ ສາ

ສານເຄມ  
12. ຕ້ອງຈັດເກັບສານເຄມ  ຊະນິດຕ່າງໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນຂະບວນການຜະລິດໄວ້

ໃນສະຖານທ ີ່ປິດແຈບ, ປອດໄພ, ປ້ອງກັນແດດ, ຝົນ ແລະ ມ ອາກາດ
ຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ. 

13. ຕ້ອງແຍກສະຖານທ ີ່ເກັບສານເຄມ ບ ີ່ໃຫຢູຸ້່ໃກ້ທ ີ່ຢູຸ່ອາໄສ ແລະ ສະຖານທ ີ່
ປຸງແຕຸ່ງອາຫານ, ບ ີ່ຢູຸ່ໃນບ ລເິວນຕົື້ນນ ື້າຫ ຼືບ ລເິວນທ ີ່ມ ນ ື້າໄຫ ຜ່ານ, ເພຼືີ່ອ
ປ້ອງກັນສານເຄມ ປົນເປຼືື້ອນໃນແຫ ີ່ງນ ື້າ. 

14. ສານເຄມ ແຕຸ່ລະຊະນິດຕ້ອງຈັດເກັບໃນພາຊະນະປິດແຈບ, ສານເຄມ ທ ີ່
ເປ ດໃຊ້ແລ້ວຫ້າມປີີ່ຽນພາຊະນະບັນຈຸໃໝຸ່ແຕຸ່ຄວນນ າໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸ
ເດ ມ, ໃຫຕິ້ດປ້າຍສະແດງຊັດເຈນ ແລະ ແຍກເກັບເປັນໝວດໝູຸ່ບ ີ່ໃຫ້
ປະປົນກັນເຊັີ່ນ : ສານຄວບຄຸມການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພຼືດ, ສານເຄມ 
ປ້ອງກັນກ າຈັດ (ພະຍາດ, ແມງໄມ້, ວັດສະພຼືດ “ພຼືດຮາວ ”) ແລະ 
ອາຫານເສ ມຕ່າງໆ ພ້ອມທັງແຍກຊະນິດຟຸຸ່ນ ແລະ ນ ີ້າ. 

15. ເຮຼືອນເກັບສານເຄມ  ຕ້ອງມ ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ວັດຖຸປ້ອງກັນການເກ ດອຸບັດ
ຕິເຫດຢຸ່າງຄົບຖ້ວນເຊັີ່ນ: ນ ື້າຢາລ້າງຕາ, ນ ື້າສະອາດ, ດິນຊາຍ ແລະ 
ອຸປະກອນດັບເພີີງເປັນຕົື້ນ. 

16. ຕ້ອງບ ີ່ມ ສານເຄມ ທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນທີີ່ຖ່ືດຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢູຸ່ໃນ
ສະຖານທ ີ່ເກັບສາສານເຄມ  ຫ ຼື ພາຍໃນສວນ, ຟາມ. 
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6. ການນ າໃຊ້ເຄ່ືີ່ອງມ່ື 
ແລະ ອຸປະກອນເກັບ
ກຽີ່ວ 

1. ຕ້ອງເຮັດລາຍການເກັບຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ
ຜະລິດ. 

2. ການນ າໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນ ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ພຽງພ ຕ ີ່ການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່. 

3. ຕ້ອງມ ສະຖານທ ີ່ເກັບຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນໃຫເ້ປັນລະບຽບ (
ແຍກເປນັເຂດ) ເພ່ືີ່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກຕ ີ່ການນ າໃຊ້. 

4. ຕ້ອງມ ການບ າລຸງຮັກສາເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ອຸປະກອນພ້ອມທັງບັນທຶກຂ ື້ມູນ
ການບ າລງຸຮັກສາທຸກຄັື້ງ. 

5. ເຄຼືີ່ອງມຼືອຸປະກອນ ແລະ ພາຊະນະທ ີ່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ຂົນສົີ່ງຜົນ
ຜະລິດ ຕ້ອງທີ າຄວາມສະອາດທຸກຄັື້ງ ກ່ອນການນ າໄປໃຊ້ງານ ແລະ ຫ ງັ
ຈາກໃຊ້ງານແລວ້ ຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດກ່ອນນ າໄປເກັບມ້ຽນ. 

1. ກວດກາສັງເກດສະຖານທີີ່ເກັບ 
ຮັກສາເຄ່ືີ່ອງມ່ື, ບ່ອນສ້ອມແປງ,  
ສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີີ່ທ າ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ສ າພາດ. 

2. ກວດບົດບັນທ ກລາຍການ ແລະ 
ແຫ ີ່ງທີີ່ມາ. ຕ້ອງມ ການກວດກາຄຸນ
ນະພາບຢຸ່າງສະໝ ີ່າສະເໝ  ຖ້າພົບ
ວ່າມ ການຄາດເຄຼືີ່ອນ ຕ້ອງປັບປຸງ
ສ້ອມແປງ ຫ ຼື ປຸ່ຽນໃໝຸ່ໃຫມ້ 
ປະສິດທິພາບ ຕາມມາດຕະຖານ. 

7. ການເກັບຮັກສາ ແລະ 
ການຂົນສົີ່ງ 

7.1 ການເກັບຮັກສາ 
 

1. ສະຖານທີີ່ ຫ ່ື ບ ລິເວນທີີ່ໃຊ້ເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ຕ້ອງເປັນບ່ອນ
ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດ,ີ ປ້ອງກັນຝົນ ແລະ ລະອອງຝົນໄດ້, ບ ີ່ມີສັດຕ ພ່ືດ 
ແລະ ສັດພາຫະ ນ າເຊ່ືີ້ອພະຍາດ ແລະ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກບ ລິເວນ 
ທີີ່ໃຊ້ເກັບວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ. 

2. ຫ້າມກອງຝັກສາລີສ ງເຖງິ 1 ແມັດ ໃນກອງສາລີຄວນມີທ ີ່ ຫ ່ື ປ່ອງ 
ລະບາຍອາກາດ ຫ ່ື ຄວນປີີ້ນກອງເປັນໄລຍະເພ່ືີ່ອລະບາຍອາກາດພາຍ 
ໃນກອງສາລ.ີ 

3. ສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນສາລ ີ ຕ້ອງມີວັດຖຸຮອງພ່ືີ້ນບ ີ່ໃຫ້ຜົນຜະລດິສ າພັດ 
ກັບພ່ືີ້ນໂດຍກົງ ເພາະສາລີຈະດ ດຊ ມຄວາມ ຊຸ່ມຈາກພ່ືີ້ນ ແລະ 
ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ ້ເກີດເຊ່ືີ້ອລາ ຂ ີ້ນໄດງ້່າຍ. 

1. ກວດກາສະຖານທີີ່ເກັບຮກັສາ ແລະ 
ສ າພາດ. 

2. ວັດແທກຄວາມຊຸມຂອງເມັດ, 
ອຸນຫະພ ມ ແລະ/ຫ ່ື ການສ າພາດ. 

3. ກວດກາພາຫະນະ ແລະ/ຫ ່ື ສ າພາດ 
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4. ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ບັນຈຸຝັກ ຫ ່ື ເມັດສາລ ີ ເຊັີ່ນ: ເປົາປ່ານ ຕ້ອງສະອາດ 
ຖ່ືກສຸຂານາໄມ ສາມາດປອ້ງກັນ ການປົນເປ່ືີ້ອນ ຈາກວັດຖ ຸ ຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່
ເປັນອັນຕະລາຍ 
ຕະຫ ອດຈົນເຖິງສິີ່ງແປກປອມທີີ່ອາດກ ີ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ການປົນ 
ເປ່ືີ້ອນ ຈາກສັດພາຫະນ າເຊ່ືີ້ອພະຍາດ ເຊັີ່ນ: ໜ , ນົກ, ແມງໄມ,້ 
ລວມທັງສັດອ່ືີ່ນໆ. 

5. ຄວາມຊຸ່ມອາກາດໃນເລົີ້າສາງ ໃນໄລຍະເກັບຮັກສາ ສະເລ່ຍ ຕ້ອງບ ີ່ເກີນ 
65% ອຸນຫະພ ມປະມານ 25-30 ℃. 

 7.2 ການຂົນສົີ່ງ 
 

1. ພາຫະນະທີີ່ໃຊ້ຂົນສົີ່ງຕ້ອງສະອາດ ປົກປິດໃຫແ້ໜນ້ ຫ ່ື ສາມາດປ້ອງ 
ກັນຝົນ ຫ ່ື ລະອອງຝນົຈາກພາຍນອກໄດ ້ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົີ່ງ 
ຕ້ອງບ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ປນົເປ່ືີ້ອນ ຈາກວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

2. ການຂົນສົີ່ງຝັກ ແລະ ເມັດສາລີຕ້ອງບນັຈຸໃນພາຊະນະທີີ່ປ້ອງກັນຄວາມ 
ຊຸ່ມ ຫ ່ື ມີມາດຕະການປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ສາລີມີຄວາມຊຸ່ມເພີີ່ມຂ ີ້ນໃນລະ 
ຫວ່າງການຂົນສົີ່ງ.  

 

8. ການພິສູດຫ ກັຖານ 
ແລະ ການຮຽກຄຼືນ 

 

1. ຕ້ອງມ ລະບົບການກວດພິສູດທ ີ່ເໝາະສົມເພຼືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບ
ຜະລິດຕະພັນຄຼືນ ເພຼືີ່ອຊອກຫາສາເຫດຄວາມບ ີ່ປອດໄພໃນຜົນຜະລດິ. 

2. ຕ້ອງກ ານົດກຸຸ່ມຜົນຜະລິດທ ີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຸ້ມຫ ີ່ ໃນມຼືື້ດຽວກັນ ຈາກ
ແຫ ີ່ງດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ຮັກສາໃນວິທ ທາງດຽວກັນ. 

3. ຕ້ອງລະບຸ ຊຼືີ່ ຫ ຼື ລະຫັດໃສຸ່ ທຸກພຼືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ.  
4. ຕ້ອງເຮັດເຄຼືີ່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດ ໃສຸ່ພາຊະນະບັນຈຸໃຫຈ້ະແຈ້ງທຸກໆ

ຄັື້ງ. 

1. ກວດການສະຖານທ,ີ ການໃຊ້ 
ເຄ່ືີ່ ອງໝາຍ, ລະຫັດ ໃນພາສະນະ 
ບັນຈຸ. 

2. ກວດກາບົດບັນທ ກ (ຜົນຜະລິດ 
ຫ ່ື ສິນຄ້າ ຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ). 

3. ວິທິການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຮຽກ 
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5. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ວັນທີສະໜອງ, ຈ ານວນຂອງ 
ຜົນຜະລິດ ແລະ ບ່ອນສົີ່ງຜົນຜະລິດ. 

6. ເມຼືີ່ອກວດພົບມີການປົນເປຼືື້ອນ ຫ ຼື ມ ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປຼືື້ອນໃນ
ຜົນຜະລິດ ຕ້ອງແຍກຜົນຜະລິດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ ື້ບ ີ່ໃຫ້
ຈ າໜາ່ຍ ຫ ຼື ຖາ້ຂາຍແລ້ວຜູຂ້າຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫຜູ້ຊ້ຼືື້ຮູທ້ັນທ . 

7. ຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດຂອງການປົນເປຼືື້ອນ ໂດຍການປະຕິບັດໃຫຖ້ຼືກຕ້ອງ 
ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການເກ ດຂຶື້ນອ ກ ແລະ ເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບ
ເຫດການທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນໄວ້. 

ຄ່ືນ ກ ລະນີເກີດການປົນເປ່ືີ້ອນ. 

9. ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກ
ແຮງງານ. 

1. ຕ້ອງມີການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ 
ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມເຊັີ່ນ: ພາໄປພົບແພດ ເມ່ືີ່ອເຈັບ 
ເປັນ ຫ ່ື ໄດ້ຮັບບາດເຈບັ ຫ ່ື ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບ່ືີ້ອງ 
ຕົີ້ນທີີ່ຈ າເປັນໄວ.້ 

1. ກວດກາພາຫະນະ ແລະ/ຫ ່ື ສ າ 
ພາດ ແລະ ກວດກາມາດຕະການ 
ປ້ອງກັນ. 

2. ກວດອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ 
ເບ່ືີ້ອງຕົີ້ນ. 

10. ການຝຶກອົບຮົມ 1. ຜູ້ນ າໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງມ ຄວາມຮູທ້ ີ່ເໝາະສົມ ຫ ຼື 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກງານທ ີ່ເຂົາເຈົື້າຮັບຜິດຊອບ. 

2. ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ບົດບັນທ ກ ແລະ ຫ ັກຖານຢັີ້ງຢ່ືນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ໄວ້ທຸກຄັີ້ງ. 

1. ກວດກາເອກະສານຢັີ້ງຢ່ືນການຝ ກ 
ອົບຮົມ ແລະ ການສ າພາດຜ  ້
ອອກແຮງງານ. 

11. ການບັນທ ກຂ ີ້ມ ນ 1. ຕ້ອງມີການຈົດບັນທ ກຂ ີ້ມ ນ ເພ່ືີ່ອໃຫ້ສາມາດກວດກາ ແລະ ສອບຖາມ
ໄດ້ ດັີ່ງນີີ້: 

 

1) ແຫ ີ່ງທີີ່ມາຂອງປັດໄຈການຜະລິດ ເຊັີ່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງ
ທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

1. ກວດກາບົດບັນທ ກຂ ີ້ມ ນ ຕາມຂ ີ້ 
ກ ານົດ. 
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2) ການນ າໃຊ້ ປັດໄຈການຜະລິດ ເຊັີ່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່
ເປັນອັນຕະລາຍ. 

3) ການປ ກ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ງັການເກັບກ່ຽວ. 
4) ຂ ີ້ມ ນຜ ້ຮັບຊ່ືີ້ຜົນຜະລິດ ຫ ່ື ບ່ອນທີີ່ນ າຜົນຜະລິດໄປຈ າໜາ່ຍແຕ່

ລະໆດ . 
12. ການທົບທວນຄຼືນ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
1. ຕ້ອງທົບທວນຄຼືນກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັີ້ງ 

ເພ່ືີ່ອຮັບປະກັນ ວ່າໄດປ້ະຕິບັດຢ່າງຖ່ືກຕ້ອງ ແລະ ດ າເນີນການ 
ເພ່ືີ່ອແກ້ໄຂ ຂ ີ້ບົກຜ່ອງ. ເກັບບົດບັນທ ກໄວ ້ ເພ່ືີ່ອທົບທວນຄ່ືນການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

2. ການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນ 
ຜະລິດ ແລະ ເກັບຮັກ ສາບົດບັນທ ກ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ວິທີີ່ການແກ້ໄຂ. 

1. ກວດກາສັງເກດ ແລະ ກວດກາ 
ບົດບັນທ ກການ ທົບທວນຄ່ືນ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫ ່ື 
ບົດປະເມນີຜົນ ແລະ ແຜນການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

2. ກວດກາມາດຕະການແກ້ໄຂ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I 
 
1. ການຈັດການຄຸນນະພາບ ໃນຂະບວນການຜະລິດ 

 
1) ເລ່ືອກໃຊ້ແນວພັນທີີ່ມີຄຸນນະພາບມີຄວາມງອກ 95% ຂ່ືີ້ນໄປ, ເມັດມີ ຂະໜາດ 

ສະໝ ີ່າສະເໝ ີ ແລະ ມີສິີ່ງເຈ່ືອປົນບ ີ່ເກີນ 0.5%. ເລ່ືອກຊ່ືີ້ເມັດພັນ ທີີ່ບັນຈຸໃນຖົງ ຫ ່ື 
ກ່ອງບນັຈຸເມັດພັນທີີ່ ຢ ່ໃນສະພາບດ,ີ ມີຊ່ືີ່ ຜ ້ຜະລິດ, ສະຖານທີີ່, ວັນ, ເດ່ືອນ, ປີ 
ທີີ່ຜະລິດ, ມີການປະສົມເຄມີປ້ອງກັນພະຍາດ, ແມງໄມ ້ ແລະ ບ ີ່ມີຮອງຮອຍທ າລາຍ 
ຈາກແມງໄມ ້ຫ ່ື ເຊ່ືີ້ອລາ. 

 
2) ຫ້າມຈ ດສິີ່ງເສດເຫ ່ືອ ໃນສວນປ ກສາລ ີ ຕ້ອງປະໃຫ້ຍ່ອຍສະຫ າຍຕາມ ທ າມະຊາດ ຫ ່ື 

ໄຖກົບໃນເວລາກຽມດິນ. 
 
3) ຫ ງັຈາກປ ກສາລີແລ້ວຕ້ອງປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕ ພ່ືດ ຕາມຫ ັກການ ການປ້ອງກັນພ່ືດ 

ແບບປະສົມປະສານ ໂດຍອີງໃສ່ ປະລິມານ ແລະ ຈ ານວນ ປະຊາກອນ ຂອງສັດຕ ພ່ືດ  
ເພ່ືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການໃຊ້ວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ ່ື ປະຕິບັດຕາມ ຂ ີ້ແນະນ າ ແລະ 
ວິທີການນ າໃຊ ້ຈາກພາກສ່ວນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
4) ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນອິນຊີ ຫ ່ື ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ ຕ້ອງເລ່ືອກໃຊ້ຝຸ່ນອິນຊີທີີ່ຜ່ານຂະບວນການ 

ບົີ່ມ ຫ ່ື ຂະບວນການອ່ືີ່ນໆທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫ າຍ  ແລະ ສາມາດຫຼຸດປະລິມານ 
ເຊ່ືີ້ອຈຸລິນຊີທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ.້ 

 
5) ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມ ີຕາມອັດຕາທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍເລ່ືອກໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີທີີ່ຈົດທະບຽນຢ່າງຖ່ືກຕ້ອງ 

ກັບກົມປ ກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
 
6) ຫ້າມປ ກສາລີໃນພ່ືີ້ນທີີໆ່  ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຫ າຍ. ຖ້າຈ າເປັນ ຕ້ອງປ ກໃຫປ້ ກ ຕາມແນວ 

ລະດັບ, ປ ກພ່ືດສະຫ ັບ ຫ ່ື ປ ກພ່ືດຕະກ ນຖົີ່ວຄຸມ ໃນຮ່ອງສາລ ີ ເພ່ືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະ
ເຈ່ືີ່ອນ ແລະ ການ ພັງທະລາຍຂອງໜ້າດນິ. 

 
7) ປ ກພ່ືດປັບປຸງບ າລງຸດິນເຊັີ່ນ: ພ່ືດຕະກຸນຖົີ່ວ ແລະ ອ່ືີ່ນໆ ກ່ອນ ຫ ່ື ຫ ັງປ ກສາລີ ໃຫ້ໄຖກົບ 

ໃນໄລຍະເວລາຕົີ້ນພ່ືດປັບປຸງບ າລງຸດິນກ າລງັອອກດອກ. 
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8) ໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນເຄມ ີ ປະສົມປະສານ ກັບ ຝຸ່ນອິນຊີ ເພ່ືີ່ອຊ່ວຍປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນ ແລະ 
ເພີີ່ມຈຸລິນຊ ີໃນດິນ.  

 
9) ການກ າຈັດສິີ່ງເສດເຫ ່ືອ ແລະ ວັດສະດຸເຫ ່ືອໃຊ ້ ໃຫເ້ກັບແຍກເສດພ່ືດ ທີີ່ຕິດແປດ ສັດຕ 

ພ່ືດໄປເຜົາທ າລາຍນອກສວນປ ກ, ສ າລັບເສດພ່ືດທີີ່ບ ີ່ມີການຕິດແປດ ສັດຕ ພ່ືດ ສາມາດ 
ນ າໄປເຮັດ ຝຸ່ນບົີ່ມ ຫ ່ື ຝຸ່ນຂຽວ. 
 

2. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
 

2.1. ໄລຍະເກັບກຽ່ວທີີ່ເໝາະສົມ 
 

1) ການເກັບກ່ຽວເລີີ່ມຕົີ້ນເມ່ືີ່ອອາຍຸສາລີປ ກໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 110 ວັນ ສ າລັບການປ ກໃນ 
ລະດ ຝົນ ແລະ 120 ວັນ ສ າລັບການປ ກໃນລະດ ແລ້ງ ຫ ່ື ຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງ
ແນວພັນທີີ່ນ າໃຊ້. ນອກຈາກນີີ້ ຍັງສາມາດພິຈາລະນາຈາກ ຝັກສາລີ, ຖ້າພົບວ່າ ກາບສາລີ
ໃນສວນປ ກແຫ້ງ ປະມານ 80% ຫາ 90% ເປັນໄລຍະ ທີີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. 

2) ເມ່ືີ່ອແກະເມັດເບິີ່ງ ຈະເຫັນເນ່ືີ້ອເຍ່ືີ່ອສີດ າຢ ່ທີີ່ຂວັີ້ນເມັດ (black layer) ເປັນຈຸດ 
ນ້ອຍໆສີດ າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາລີສຸກແກ່ທາງສະລີລະ ແລະ ມີນ ີ້າໜກັແຫ້ງສ ງສດຸ 
ຊ ີ່ງເປັນໄລຍະ ທີີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. 

3) ໃນກ ລະນ ີ ທີີ່ການເກັບກ່ຽວສາລ ີ ຕາມຄວາມຊຸ່ມ ເມັດສາລີທີີ່ກ ານົດ ຄວນໃຊ້ເຄ່ືອງ 
ວັດແທກຄວາມຊຸ່ມ ເພ່ືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມຊຸ່ມທີີ່ກ ານົດໄວ.້ 

4) ຄວາມຊຸ່ມທີີ່ເໝາະສົມໃນການເກັບກ່ຽວສາລ ີ ແມ່ນ 25% ແລະ ສ ງສຸດບ ີ່ເກີນ 30%, 
ຖ້າເກັບກ່ຽວໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມດັີ່ງກາ່ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດສາລີຕົກໂໝະໜ້ອຍກວ່າ. 

 
2.2. ວິທີການເກັບກ່ຽວ 

 
1) ການເກັບກ່ຽວໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄົນ ມີ 2 ວິທີຄ່ື: ເກັບສາລີເປັນຝັກ ບ ີ່ໄດ້ແກະກາບ ແລະ 

ເກັບສາລີເປັນຝັກແກະກາບອອກ. ຫ້າມວາງສາລທີີີ່ເກັບມາ ໄວ້ໃນພ່ືີ້ນທີີ່ໆປຽກຊຸ່ມ, 
ຫ ີກເວັີ້ນ ບ ີ່ໃຫ້ເມັດສາລີແຕກຫັກ. ວິທີເກັບສາລີເປັນຝັກ ເກັບໄດ້ໄວ ແລະ ຊວ່ຍປ້ອງກັນ 
ບ ີ່ໃຫ້ເມັດ ຖ່ືກກະທົບ ຫ ່ື ແຕກຫັກລະຫວ່າງເກັບກ່ຽວ ຫ ່ື ຂົນຍ້າຍນອກ“ຈາກ 
ນີີ້ເປ່ືອກຍັງຊ່ວຍ ປ້ອງກັນເມັດຈາກ ເຊ່ືີ້ອລາ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ່ືດ. 

2) ການນ າໃຊ້ເຄ່ືີ່ອງຈັກເກັບກ່ຽວສາລີທງັຝັກ (corn snaper) ໃຫ້ເກັບກ່ຽວ ເມ່ືີ່ອເມັດ 
ສາລີມີຄວາມຊຸ່ມຕ ີ່າກວ່າ 30%. 
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3) ການນ າໃຊ້ເຄ່ືີ່ອງຈັກເກັບກ່ຽວ ແລະ ແກະເມັດສາລີ (corn picker-sheller ຫ ່ື corn 
combine harvester) ແມ່ນການຫັກຝັກສາລ ີ ອອກຈາກຕົີ້ນ ແລະ ແກະມາເປັນ 
ເມັດທັນທ.ີ  ການເກັບກ່ຽວດ້ວຍເຄ່ືີ່ອງຈັກປະເພດນີີ້ ຄວນເກັບ ເມ່ືີ່ອເມັດສາລີ ມີຄວາມ 
ຊຸ່ມຕ ີ່າກວ່າ 22%. 
 

2.3. ການແຍກຝັກທີີ່ບ ີ່ໄດຄຸ້ນນະພາບອອກ 
 

ໃນເວລາທີີ່ເກັບກ່ຽວໃຫ້ແຍກຝັກທີີ່ບ ີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບອອກ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຝັກທີີ່ມີ 
ເມັດງອກ, ມີເຊ່ືີ້ອລາ, ຖ່ືກແມງໄມ້ສັດຕ ພ່ືດອ່ືີ່ນໆ ທ າລາຍ ຫ ່ື ມີສ ີ ແລະ ກິີ່ນຜິດປົກກະຕິ 
ອອກຈາກຝັກດ ີ ໃຫ້ຫ າຍເທົີ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພ່ືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ຈະເກີດຂ ີ້ນກັບຜົນ 
ຜະລິດທີີ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດເ້ມັດສາລີທີີ່ມີຄຸນນະພາບດີຫ າຍຂ ີ້ນ. 

 
2.4. ການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມຊຸຸ່ມ 

 
1) ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸມ່ເປັນຂັີ້ນຕອນທີີ່ສ າຄັນທີີ່ຕອ້ງເຮັດທັນທ ີ ຫ ັງການເກບັກ່ຽວ ເພ່ືີ່ອ 

ຫຼຸດການທ າລາຍຈາກການຕົກໂໝະ (Alfratoxin) ໂດຍຕາກຝັກສາລໄີວ້ເທິງລານຕາກຊີ
ມັງ ທີີ່ແຫ້ງສະອາດ ຫ ່ື ເທິງຜ້າຢາງ ຫ ່ື ເທິງຮ້ານທີີ່ຍກົສ ງ ຈາກພ່ືີ້ນດິນຢ່າງ ໜ້ອຍເຄິີ່ງແມັດ 
ໃຫ້ຕາກແດດປະມານ 2-3 ວັນ ຫ ່ື ເບີຍລົມໄວ້ປະມານ 5-7 ວັນ ເພ່ືີ່ອໃຫ້ເມັດ 
ສາລີມີຄວາມຊຸ່ມ ຕ ີ່າກວ່າ 23%. 

2) ກ ລະນແີກະເປັນເມັດສາລີແລ້ວ ໃຫຈ້ າໜ່າຍທັນທ ີພາຍໃນ 24 ຊົີ່ວໂມງ ຫາກບ ີ່ສາມາດ 
ຈ າໜາ່ຍໄດ້ທັນ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມຕ ີ່າກວາ່ 18% ພາຍໃນ 2 ວັນ ແລະ 
ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ບ ີ່ເກນີ 3 ວັນ. ຖ້າຕ້ອງການເກັບໄວ້ດົນກວ່ານັີ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຂ ີ້ ກ.6. 

3) ກ ລະນີການປ ກໃນຕົີ້ນລະດ ຝົນ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງເກັບກ່ຽວໄວ, ໃນເວລາ ຝັກສາລີປ່ຽກ 
ຕ້ອງແກະເມັດອອກຈາກຝັກທັນທ ີ ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ ຖ້າເມັດ ມີຄວາມ ຊຸ່ມສ ງ ກວ່າ 
30% ໃຫ້ຈ າໜ່າຍທນັທພີາຍ ໃນ 24 ຊົີ່ວໂມງ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ1 ຄວາມຊຸຸ່ມຂອງເມັດ ແລະ ໄລຍະເວລາການເກບັຮັກສາທີີ່ປອດໄພ 
 

ຊະນິດ ຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ (%) ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ 
ຝັກສາລີທັງກາບ ບ  ີ່ເກີນ 23 

ບ  ີ່ເກີນ 20 
ບ  ີ່ເກີນ 18 
ບ  ີ່ເກີນ 15 

ບ  ີ່ເກີນ 30 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 45 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 60 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 90 ວັນ 

ຝັກສາລີແກະກາບ 
(ມານສາລ)ີ 

ບ  ີ່ເກີນ 23 
ບ  ີ່ເກີນ 20 
ບ  ີ່ເກີນ 18 
ບ  ີ່ເກີນ 15 

ບ  ີ່ເກີນ 15 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 30 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 45 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 60 ວັນ 

ເມັດສາລີ ບ  ີ່ເກີນ 18 
ບ  ີ່ເກີນ 15 
ບ  ີ່ເກີນ 13 

ບ  ີ່ເກີນ 3 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 5 ວັນ 
ບ  ີ່ເກີນ 30 ວັນ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II 
ຮ່າງບົດບັນທຶກຂ ື້ມູນທົີ່ວໄປ  

ກ່ຽວກັບ ວິທີການປະຕິບັດໃນຂັື້ນຕອນການປູກ, ເກັບກ່ຽວ ແລະ 
ເກັບຮັກສາເມັດສາລີແຂງ ປະຈ າປີ................ 

 
1. ເຈົື້າຂອງພືື້ນທີີ່ການຜະລິດ 

ຊ່ືີ່ (ນາງ/ທ້າວ)    ນາມສະກຸນ     

ເລກລະຫັດຜ ້ຜະລິດ ຫ ່ື ແປງປ ກ        
ໝາຍເລກບັດປະຈ າຕົວ         

ບ່ອນຕິດຕ ີ່, ບ້ານ   ເລກທ ີ ເມ່ືອງ   ແຂວງ 
   ຖະໜົນ    ລະຫັດໄປສະນີ  
  ເບີໂທລະສັບ         

2. ພືື້ນທີີ່ການຜະລິດ 
2.1. ທີີ່ຕັີ້ງຂອງສວນສາລ ີ        

                   
 ລວມທັງໝດົ, ຈ ານວນ  ສວນ, ຈ ານວນ   ເຮັກຕາ (ຮຕ) 

2.2. ປະເພດດິນ  ດິນໜຽວ  ດິນຜຸຜຸ່ຍປົນດິນໜຽວ  
  ດິນຜຸຜຸ່ຍປົນດິນຊາຍ 

  ດິນຊາຍ  ອ່ືີ່ນໆ
 (ລະບຸ).............................. 

2.3. ນ ີ້າທີີ່ໃຊ ້  ນ ີ້າຝນົ  ນ ີ້າບາດານ  ນ ີ້າຈາກແຫ ີ່ງທ າມະຊາດ 
  ອ່ືີ່ນໆ ( ລະບຸ).................................. 
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ທິດເໜືອ 

ແຜນວາດທີີ່ຕັື້ງສວນສາລ ີ ສະແດງເສັື້ນທາງຄົມມະນາຄມົ ແລະ ສະຖານທີີ່ 
ສ າຄັນໃນບ ລເິວນໃກຄ້ຽງ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເດນີທາງໄປຫາ
ແປງປູກ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ປະຫວັດການໃຊ້ພືື້ນທີີ່ປູກ ແປງທີ..................................... 
3.1.  ເປນັດິນຫວ່າງເປົີ່າ 

 ເຄີຍເຮັດອຸດສາຫະກ າ     ເມ່ືີ່ອປີ   
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 ເຄີຍເປັນທີີ່ຕັີ້ງກອງຂີີ້ເຫຍ່ືີ້ອ/ນ ີ້າເສຍ/ສານເຄມ ີ   ເມ່ືີ່ອປີ 
  ເຄີຍເປັນທີີ່ຕັີ້ງຂອງໂຮງໝ      ເມ່ືີ່ອປີ   
 ອ່ືີ່ນໆ (ລະບຸ)         

3.2. ຊະນິດຂອງພ່ືດທີີ່ປ ກຄ່ືນຫ ງັ 1 ປີ ຊ່ືີ່ພ່ືດ     
 ຊະນິດຂອງພ່ືດທີີ່ປ ກ ຄ່ືນຫ ງັ 2 ປີ ຊ່ືີ່ພ່ືດ      

3.3. ການວິເຄາະຫາສານພິດຕກົຄ້າງຈາກວັດຖ ຸຫ ່ື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ( ເກັບຜົນ 
ວິເຄາະໄວ້ກັບແບບຟອມຂ ີ້ມ ນບັນທ ກນີີ້) 
 ວິເຄາະສານພິດຕົກຄ້າງ   ບ ີ່ໄດ້ວິເຄາະ 

3.3.1. ນ ີ້າໃຊ ້  ວັນທ ເກັບຕົວຢ່າງ  ວັນທີສົີ່ງໄປວິເຄາະ   

 ບ ີ່ສົີ່ງໄປວິເຄາະ    ບ ີ່ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ  

 ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ (ລະບຸຊ່ືີ່ສານ)   

3.3.2. ດິນ  ວັນທີກັບຕວົຢ່າງ  ວັນທີສົີ່ງໄປວິເຄາະ   

 ບ ີ່ໄດ້ສົີ່ງໄປວິເຄາະ   ບ ີ່ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ  

 ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ (ລະບຸຊ່ືີ່ສານພິດ)   

3.3.3. ຜົນຜະລິດສາລີ ວັນທີກັບຕົວຢ່າງ  ວັນທີສົີ່ງໄປວິເຄາະ  

 ບ ີ່ໄດ້ສົີ່ງໄປວິເຄາະ   ບ ີ່ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ  

 ພົບສານພິດຕົກຄ້າງ (ລະບຸຊ່ືີ່ສານ)   
 

4. ວິທີການຈັດການ (ປູກ / ເກັບກ່ຽວ / ເບິີ່ງແຍງຮັກສາ / ແລະ ຈ າໜາ່ຍ) 
4.1.  ເຜົາສ່ງິເສດເຫ ່ືອໃນສວນກ່ອນປ ກ  ບ ີ່ເຜົາສ່ງິເສດເຫ ່ືອໃນສວນກ່ອນປ ກ 
4.2.  ປ ກພ່ືດບ າລຸງດິນ ຊ່ືີ່     ວັນທີປ ກ   

 ບ ີ່ປ ກພ່ືດບ າລຸງດິນ 
4.3. ໃສ່ຝຸ່ນບ າລຸງດິນໂດຍໃຊ ້

 ຝຸນ່ບົີ່ມ       ຝຸ່ນຄອກ 
 ອ່ືີ່ນໆ (ລະບຸ)      ບ ີ່ໃຊ້ຝຸ່ນບ າລຸງດິນ 
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4.4. ປັດໄຈການຜະລິດທີີ່ໃຊ ້
4.4.1. ເມັດພັນ 

ຊ່ືີ່/ຊ່ືີ່ການຄ້າ 
ແຫ ີ່ງທີີ່ມາ 

(ຜ ້ຜະລິດ/ຜ ້ຈ າໜ່າຍ) 
ວັນທຜີະລິດ ວັນທີໝົດອາຍ ຸ

    
    

4.4.2. ຝຸ່ນ/ສ ດທີີ່ໃຊ ້

ຊ່ືີ່/ຊ່ືີ່ການຄ້າ 
ແຫ ີ່ງທີີ່ມາ 

(ຜ ້ຜະລິດ/ຜ ້ຈ າໜ່າຍ) 
ວັນທຜີະລິດ ວັນທີໝົດອາຍ ຸ

    
    

4.4.3. ສານເຄມີທີີ່ນ າໃຊ ້

ຊ່ືີ່/ຊ່ືີ່ການຄ້າ 
ແຫ ີ່ງທີີ່ມາ 

(ຜ ້ຜະລິດ/ຜ ້ຈ າໜ່າຍ) 
ວັນທຜີະລິດ ວັນທີໝົດອາຍ ຸ
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4.5. ການປ ກ ແລະ ການເກັບກຽ່ວ 

ໝາຍເລກ 
ສວນ 

ຈ ານວນ 
ພ່ືີ້ນທີີ່ປ ກ 
(ha) 

ພ່ືີ້ນທີີ່ 
ເກັບກ່ຽວ 

(ha) 

ເມັດພັນ ທີີ່ໃຊ້ 
( kg) 

ວັນທີປ ກ 
ການໃສ່ຝຸ່ນ  

ວັນທ ີ
ເກັບກ່ຽວ 

ຈ ານວນຜົນ 
ຜະລິດທີີ່ 

ເກັບກ່ຽວ(kg) 

ວັນທີີ່ 
ຈ າໜາ່ຍ ວັນທ/ີໄລຍະ 

ເລລາທີີ່ໃຊ້ 
ຈ ານວນທີີ່ໃຊ ້

(kg) 
          
          
          

 
4.6. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດສັດຕ ພ່ືດ 

ໝາຍເລກ 
ສວນ 

ການກວດກາສັດຕ ພ່ືດ ການປ້ອງກັນ ແລະກ າຈັດສັດຕ ພ່ືດ 

ວັນທ ີ ວັດຊະພ່ືດ/ພະຍາດ/ແມງໄມ ້
ຊ່ືີ່ສານ(ຊ່ືີ່ການຄ້າ) / 

ວິທີການອ່ືີ່ນທີີ່ບ ີ່ໃຊ້ສານເຄມ ີ
ວັນທີີ່ໃຊ ້/ 

ໄລຍະເວລາທີີ່ໃຊ້ 
ຈ ານວນທີີ່ໃຊ ້(kg) 
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4.7. ຜົນຜະລິດ 
4.7.1. ການແຍກຝັກສາລີເສຍຄຸນນະພາບ 

 ບ ີ່ມີການແຍກຝັກ ສາລເີສຍຄຸນນະພາບ  
 ມີການແຍກຝັກເສຍຄຸນນະພາບ ໃນຂັີ້ນຕອນ   

 ເກັບກ່ຽວ   ເກັບຮັກສາ    ຈ າໜາ່ຍ 
4.7.2.  ການເກັບຮັກສາ  ເກັບຝັກທັງກາບ  ເກັບຝັກແກະກາບ  

 ເກັບເປັນເມັດ  
 ວິທີການເກັບກ່ຽວ  ເກັບແບບເທກອງ 
   ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ 
    ກະເປົົ໋າປ່ານ  ໃໝ ່
    ເກົີ່າ ເຄີຍໃຊ້ບັນຈຸ.................  
   ເປົົ໋າພລາສຕິກ     ໃໝ ່
     ເກົີ່າ ເຄີຍໃຊ້ບັນຈຸ................ 
   ອ່ືີ່ນໆ (ລະບຸ)......................................  
 ສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນ 
  ໂຮງເກັບມ້ຽນ  ສາງ  
  ບ ລິເວນບ້ານ(ຕາກໃນບ ລິເວນບ້ານ) 
4.7.3.  ການຈ າໜາ່ຍຜົນຜະລິດ (ລະດ ຜະລິດໃນປີທີີ່ຜ່ານມາ) 
 ທັນທີຫ ັງການເກັບກ່ຽວ  ຫ ັງເກັບກ່ຽວ...................ວັນ 

  ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມກ່ອນຈ າໜ່າຍ ດ້ວຍການຕາກ..........ວັນ ລະຫວ່າງຕາກ  
   ມີຝົນຕົກ.......ວັນ  

    ບ ີ່ມີຝົນຕົກ  
  ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມກ່ອນຈ າໜ່າຍ ດ້ວຍການອົບໃຊ້ອນຸນະພ ມ.........................℃ 
  ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມກ່ອນຈ າໜ່າຍ ດ້ວຍວິທີອ່ືີ່ນໆ ລະບຸ..................................... 
 

ຜົນຜະລິດ 
ປະລິມານ 

(kg) 
ລາຄາຈ າໜ່າຍ 

kg/kip 
ຊ່ືີ່ ແລະ ທີີ່ຢ ່ຜ ້ຮັບຊ່ືີ້ 

ຝັກສາລີທັງກາບ    
ຝັກສາລີແກະກາບ    
ເມັດສາລີ    
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4.7.4.  ຄວາມຊຸ່ມຂອງຜົນຜະລດິ 
ໄລຍະເວລາ ວັນທີແທກຄວາມຊຸ່ມ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດສາລ ີ(%) 

ຫ ັງເກັບກ່ຽວ   
ເວລາເກັບມ້ຽນ   
ຈ າໜາ່ຍ   

 
4.7.5.  ການກ າຈັດຂອງເສຍ ແລະ ວັດສະດຸເຫ ່ືອໃຊ ້
  ຝັງກົບ ຢ ່ທີີ່        
  ອ່ືີ່ນໆ (ລະບຸ)        
 
5. ການຝກຶອົບຮມົຜູ້ຜະລດິ/ຜູ້ອອກແຮງງານ 
5.1. ການຝ ກອົບຮົມ 
  ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ 

ຊ່ືີ່ເລ່ືີ່ອງ/ຫ ັກສ ດ ໜວ່ຍງານທີີ່ຈັດອົບຮົມ ວັນ/ເດ່ືອນ/ປີ ທີີ່ອົບຮົມ 
   

   
   
   
  
  ບ ີ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ 

  ຈົບການສ ກສາດ້ານກະສິກ າ....................................... 

  ມີປະສົບການການປ ກສາລ.ີ..................................ປີ 

 

 

 

ລາຍເຊັນຜ ້ບັນທ ກ................................... 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III 
ພະຍາດພືດ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ເກີດກັບສາລີ 

 

I. ພະຍາດພືດທີີ່ເກີດກັບສາລີ 
 

1. ພະຍາດຂອງສາລີທີີ່ເກີດຈາກເຊືື້ອລາ 
 

ໄລຍະເວລາ 
ລະບາດ 

ພະຍາດພືດ 
ການປ້ອງກນັ, 

ກ າຈັດ 

ໄລຍະທ່ີມີອາກາດ 
ຮ້ອນ ແລະຄວາມ 
ຊຸ່ມສ າພັດສ ງ 
(90%-100%) 

ພະຍາດກາບ ແລະ ໃບໃໝ ້ (Banded 
Leaf and Sheath Blight)  

ພະຍາດກາບ ແລະ ໃບໃໜ ້ ເກີດຈາກ ເຊ່ືີ້ອລາ 
Rhizoctonia solani Kuhm. 
f.sp.sasakii Exner. ໄລຍະສົມບ ນ 
ເພດມີຊ່ືີ່ ວ່າ: Thanatephorus sasaki 
(Shirai) Tu & Kimbro ເຊ່ືີ້ອພະຍາດ
ຊະນິດນີີ້ບ ີ່ສ້າງສະປ  ແຕສ່້າງ ເສັີ້ນໃຍສີຂາວ 
ເມ່ືີ່ອແກ ່ ເສັີ້ນໃຍຈະເປັນ ສີນ ີ້າຕານເຂັີ້ມ ແລະ 
ຮ່ວມຕົວກັນເປັນມັດ Sclertia ຮ ບຮ່າງບ ີ່ 
ແນ່ນອນຊ່ືີ່ງ ສາມາດຢ ່ໃນດິນ, ເສດຊາກພ່ືດ 
ເພ່ືີ່ອ ຢ ່ຂ້າມລະດ . 

ລັກສະນະອາການ 

- ອາການພະຍາດ ລານ ີ້າຄ້າງ ໄລຍະ ທ າອິດ 
local symptoms ເມ່ືີ່ອສາລ ີ ຍັງເປັນຕົີ້ນ 
ອ່ອນຈະເກີດຈຸດສີຂາວ ຫ ່ື ສີເຫ ່ືອງອ່ອນ 
ເທີງໃບລ້ຽງ ແລະ ໃບ ແທ ້ ໃບທີສອງ ແລະ 
ທີສາມທ າອດິ ແລະ ຈຸດດັີ່ງກາ່ວຈະຂະຫຍາຍ 
ເປັນ ທາງສີຂາວ ລາມໄປສ ຖ່ານໃບ ອາການໄລ 
ຍະທີສອງ Systemic symptoms 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

-  ຫ ີກລ້ຽງການປ ກສາ 
ລີໃນຊ່ວງລະດ ຝົນໂດຍ 
ສະເພາະໃນແຫ ີ່ງທີີ່ມີນ ີ້າ
ຊົນລະປະທານ. 

- ສ າຫ ວດສວນສາລ ີ
ເປັນ ປະຈ າຫາກພົບຕົີ້ນ 
ທີີ່ສະແດງອາການ ຂອງ 
ພະຍາດໃຫ້ຖອນ ແລະ 
ເຜົາທ າລາຍ. 

- ຫ ີກລ້ຽງການໃຊ້ເມັດ 
ພັນຈາກແຫ ີ່ງ ທີີ່ມີພະ 
ຍາດ ລະບາດ 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານ 
ທານ 

- ໃຊ້ຢາເຄມີຄຸກເມັດ 
ກ່ອນປ ກ ແມດຕາເລດ 
ຊິວ (ເອພຣອນ) 35% 
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ໃບທີີ່ຜະລິດອອກມາໃໝ ່ ຈະມີທາງສຂີາວ, 
ຂຽວອ່ອນ ຫ ່ື ເຫ ່ືອງ ອ່ອນເກີດຂ ີ້ນຈາກ 
ຖານໃບເຖີງປາຍໃບ ທາງດັີ່ງກ່າວອາດຍາວຕິດ 
ຕ ີ່ກັນ ຫ ່ື ຂາດ ເປັນຊ້ວງ, ສາລີທີີ່ເປັນພະຍາດ 
ໄລຍະນີີ້ ຕົີ້ນອ່ອນຈະແຫງ້ ຕາຍໂດຍສະເພາະ 
ແນວພັນທີີ່ອ່ອນ ແອຕ ີ່ພະຍາດ, ຕົີ້ນສາລ ີ
ສາມາດອອກ ດອກໄດ້ແຕ່ບ ີ່ມີຝັກ ຫ ່ື ມີ 
ຝັກກ ີ່ບ ີ່ສົມ ບ ນມີເມັດໜອ້ຍ ຫ ່ື ບ ີ່ມ ີ ເລີຍ, 
ຍອດ ແລະ ດອກແຕກ ອອກ ເປັນຝຸ່ມ, 
ກ້ານຝັກມີຄວາມຍາວຫ າຍ ກວ່າປົກກະຕ ິ
ແຕ່ຈະບ ີ່ສົມບ ນເຊັີ່ນ: ເມັດ ມີຈ ານວນ ໜ້ອຍ 
ຫ ່ື ບ ີ່ມີເລີຍ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊ່ືີ້ອພະຍາດ ແມ່ນ 
ຈະຕິດໄປກັບເມັດພັນ ແລະ ຊີີ້ນສ່ວນ 
ຂອງພ່ືດຈາກຕົີ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດ, ພ່ືດອາໃສ 
ບາງຊະນິດເຊັີ່ນ: ເຂົີ້າຝ້າງ, ຫຍ້າ, ຕົີ້ນແຂມ, 
ອ້ອຍເລົາ ແລະ ສະປ ເຊ່ືີ້ອ ລາຕົກຄ້າງຢ ່ໃນດິນ, 
ເຊ່ືີ້ອສາມາດຂະຫຍາຍ ໄດ້ດີໃນຊ່ວງອຸນຫະ 
ພ ມຕ ີ່າ ແລະ ຄວາມຊຸມ່ສ ງໂດຍສະເພາະໃນ 
ຊ່ວງລະດ ຝົນ. 

S.D  ໃນອັດຕາ 7 
ກ າມຕ ີ່ນ ື້າໜັກ ເມັດພັນ 
1 ກິໂລກ າມ ສາມາດ
ປ້ອງກັນ ພະຍາດຕະ 
ຫ ອດລະດູການປູກໄດ້. 

ຕະຫ ອດລະດ ປ ກ ພະຍາດຂະເໝົື້າດ າ (Common smut) 
ເກີດຈາກເຊືື້ອລາ Ustilago maydis 
(DC.) Corda 

ລັກສະນະອາການ 

ເຊ່ືີ້ອລາຈະສ້າງປົມຂ ີ້ນ ຊ ີ່ງເມ່ືີ່ອແກ່ຈະປ່ຽນ 
ເປັນສີດ າ ແລະ ຝາຫຸ້ມປົມຈະແຕກອອກ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ຈ ດທ າລາຍເສດ 
ພ່ືດທີີ່ເປັນພະຍາດ. 

- ຄຸມເມັດດ້ວຍສານ 
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ປ່ອຍ ຜົງສີດ າຄ່ືສະປ ຂອງ ເຊ່ືີ້ອລາພາຍໃນ 
ອອກມາ ຊ ີ່ງເປັນສາຍເຫດແຜ່ລະບາດ ຂອງ 
ເຊ່ືີ້ອລາ ໃນລະດ ຕ ີ່ໄປເກີດ ຢ ສ່່ວນຕ່າງໆ 
ຂອງພ່ືດທີີ່ຢ ່ເໜ່ືອດິນ, ລ າຕົີ້ນ, ໃບ, ຝັກ ແລະ 
ເກສອນໂຕຜ .້ 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ພົບການລະບາດໃນພ່ືີ້ນທີີ່ປ ກພາກເໜ່ືອ ສະປ  
ສີດ າ ທີີ່ແຕກອອກຈາກປົມຈະແຜ່ກະຈາຍໄປ 
ໂດຍ ລົມ, ຝົນ, ນ ີ້າໄຫ , ແມງໄມ ້ແລະ ສັດ, 
ສາມາດ ຕິດໄປກັບເມັດພັນ. 

ຂ້າເຊ່ືີ້ອລາກ່ອນປ ກ 

- ປ ກພ່ືດອ່ືີ່ນແທນ 1 ປີ 
ເຖິງ 2 ປີ ໃນສວນທີີ່ມ ີ
ການລະບາດ ຂອງພະ 
ຍາດ. 

- ຫາກມີການລະບາດ 
ຮຸ່ນແຮງ ຈ າເປັນຕ້ອງ 
ໃຊ້ສານປ້ອງກັນກ າ ຈັດ 
ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄ າ ແນະນ າ 
ໃນສະຫ າກ ຫ ່ື ຄ າແນະ 
ນ າ ຂອງ ກົມປ ກຝັງ. 

ເກີດໃນລະດ ຝົນ ຫ ່ື 
ເມ່ືີ່ອສະພາບ ອາ 
ກາດ ມີຄວາມ ຊຸ່ມ 
ສ າພັດສ ງ 

ພະຍາດຝກັ ແລະ ເມັດເນົີ່າ ຈາກ 
ເຊືື້ອລາ (Ear and Kernel Rots) 

ພະຍາດນີື້ເກີດຈາກເຊືື້ອລາຫ າຍ 
ຊະນິດ ເຊັີ່ນ: Diplodia maydis, 
Fusarium moniliforme, Nigrospora 
oryzae, Penicillium oxalicum, 
Potryodiplodia theobromae, 
Rhizoctonia solani ແລະ Aspergillus 
spp. 

ສາລີທີີ່ເປັນພະຍາດ ລ າຕົີ້ນເນົີ່າຈະ ເກີດ 
ພະຍາດນີີ້ໄດ້ງາ່ຍ ເຊ່ືີ້ອຈະເຂົີ້າ ທ າລາຍຝັກ 
ແລະ ເມັດ. 

ລັກສະນະອາການ 

ຝັກ ແລະ ເມັດເນົີ່າ ເມັດມີສ ີຕ່າງໆ ກັນ ເຊັີ່ນ: 
ສີຂາວ, ສີເຫ ່ືອງ, ສີບົວ, ສີດ າ ເປັນຕົີ້ນ. 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ບ ີ່ປ່ອຍໃຫ້ສາລີໃນ 
ສວນແກ່ຫ າຍເກີນໄປ. 

- ຕາກຝັກໃຫ້ແຫງ້ດ ີ
ກ່ອນນ າໄປແກະ. 

- ຕັດຝັກທີີ່ເປັນພະ 
ຍາດຖິີ້ມ. 

- ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໃຫມີ້ 
ຄວາມຊຸ່ມບ ີ່ເກີນ 15% 
ກ່ອນນ າໄປເກັບມ້ຽນ. 



38 
 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ການເກັບກ່ຽວລະຫວ່າງທີີ່ມີຝົນ ແລະ ສະພາບ 
ອາກາດມີຄວາມ ຊຸ່ມສ າພັດ ສ ງ ຫ ່ື ເກັບກ່ຽວ 
ໃນຕອນທີີ່ສາລ ີ ຍັງບ ີ່ແກ ່ ແລະ ແຫ້ງເຕັມທີີ່, 
ເກັບຮັກ ສາລ ີ ບ ີ່ຖ່ືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ພະຍາດນີີ້ໄດ້. ພົບເຫັນການລະບາດໃນທຸກ 
ແຫ ີ່ງປ ກ ສະປ ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປ ໂດຍລົມ, 
ຝົນ, ແມງໄມ ້ແລະ ສັດ. 

ຕະຫ ອດລະດ ປ ກ ພະຍາດໃບໄໝ້ບາດໃຫຍ ່ (Northern 
Corn Leaf Blight) ພະຍາດໃບໃໝ ້
ເກີດຈາກເຊ່ືີ້ອລາ Exserohilum turcicum 
(Pass), K.J.Leonard and Leonard 
and E.G. Suggs ເຊ່ືີ້ອພະຍາດ 
ມັກຈະເຂົີ້າທ າລາຍໃບສາລີ ເມ່ືີ່ອມີຄວາມ 
ຊຸ່ມສ ງ ເຊ່ືີ້ອລາຈະສ້າງ ສະປ  ສີດ າເທິງບາດແຜ 
ແລະ ຂະຫຍາຍ ອອກເປັນວົງກ້ວາງ. 

ລັກສະນະອາການ 

ພະຍາດໃບໃໝ້ເກີດຈາກເຊ່ືີ້ອລາອາການໄລຍະ 
ທ າອິດຈະເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ອອກຕາມລວງຍາວ ຂອງໃບທາງກາງ ຈະມີ 
ບາດແຜສີເທົາ ຂອບບາດແຜສີນ ີ້າຕານ ຈະເກີດ 
ຢ ່ທຸກພາກ ສ່ວນຂອງລ າຕົີ້ນໂດຍ ສະເພາະໃບ, 
ລັກສະນະຂອງບາດແຜສວ້ຍແຫ ມ, ບາດແຜ 
ຍາວປະມານ 3-15 mm ບາດແຜ ທີີ່ເກີດ 
ຢ ່ໃບອາດເປັນ ບາດແຜດຽ່ວ ຫ ່ື ຫ າຍບາດແຜ 
ຢ ່ຮ່ວມກັນຂະຫຍາຍເປັນ ບາດແຜຂະໜາດ 
ໃຫ່ຍ, ຖ້າບາດແຜຂະຫຍາຍ ຮ່ວມກັນຫ າຍໆ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ການປ ກພ່ືດໜ ນວຽນ 
ແລະ ເຜົາເສດຊາກພ່ືດ 
ທີີ່ເປັນພະຍາດ. 

- ໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນ 
ພ່ືດແບບເຂດຕະກ າ ບ ີ່ 
ປ ກພ່ືດໜາແໜ້ນ ແລະ 
ບ ີ່ໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕເຈນ ໃນ 
ປະລິມານສ ງ ແລະ ຫ ກີ 
ລ້ຽງການປ ກສາລີ ແຊມ 
ກັບໄມ້ຢ່ືນຕົີ້ນທີີ່ໃຫ້ຮົີ່ມ 
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດ 
ລະບາດ. 

- ໃຊ້ເມດັພັນທີີ່ສົມບ ນ 
ແລະ ໄດ້ມາຈາກແຫ ີ່ງ 
ທີີ່ບ ີ່ມີເຊ່ືີ້ອພະຍາດ. 

- ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ. 
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ຈະເຮັດໃຫ້ໃບແຫ້ງຕາຍ, ພະຍາດ ດັີ່ງກ່າວ 
ພົບໄດ້ທຸກ ລະດ ການປ ກ ສາລ,ີ ແນວພັນ ທີີ່ມີ 
ຄວາມອ່ອນແອ ອາການຈະຮຸນແຮງ ເຮັດ 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງໄດ.້ 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ເຊ່ືີ້ອລາ Exserohilum turcicum  
ຈະມັກເກີດໃນຊ່ວງຕົີ້ນສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕຈົ
ນ ເຖີງໃຫ້ໝາກ , ສ້າງສະປ  ເທີງບາດ ແຜ່ເກົີ່າ 
ແລະ ສະປ ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປ ໂດຍລົມ, 
ນ ີ້າຝົນ, ໄປສ ຕ່ົີ້ນອ່ືີ່ນ, ເມ່ືີ່ອມີຄວາມຊຸ່ມ 
ເໝາະສົມ ສະປ ຈະງອກເຂົີ້າທ າລາຍ ໃບສາລ ີ
ແລະ ຂະຫຍາຍໄປ ໃນສ່ວນອ່ືີ່ນໆ ຂອງ 
ຕົີ້ນສາລ,ີ ສະປ ຂອງ ເຊ່ືີ້ອຈະສ້າງ ຂ ີ້ນຫ າຍ 
ໃນເງ່ືີ່ອນໄຂທີີ່ມີ ຄວາມຊຸ່ມ ສ ງ ແລະ 
ອາກາດເຢັນ ປະມານ 18-27 ອົງສາພະຍາດ 
ນີີ້ຈະລະບາດໄດ້ດ,ີ ຖ້າພະຍາດເຂົີ້າທ າລາຍ 
ກ່ອນອອກໄໝ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 
ໄດ້ເຖີງ 50% ແຕ່ຖ້າເຂົີ້າທ າລາຍ ພາຍ 
ຫ ັງອອກໄໝແລ້ວ 6 ອາທິດມີຜົນ ກະທົບຕ ີ່ 
ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ. 

- ໃຊ້ຢາກ າຈັດເຊ່ືີ້ອລາ 
ເຊັີ່ນ: ໄຊເນບມາເນບ 
ໃນອັດຕາ 2-3 ບ່ວງ 
ແກງ ຕ ີ່ນ ີ້າ 20 ລິດ ສີດ 
7-10 ວັນຕ ີ່ຄັີ້ງ ຈ ານວນ 
4 ຄັີ້ງ. 

ຕະຫ ອດລະດ ປ ກ ພະຍາດໃບໃໝ້ບາດນອ້ຍ (Southern 
Corn Leaf Blight) ພະຍາດໃບໄໝ ້
ເກີດຈາກເຊ່ືີ້ອລາ Bipolaris  maydis 
(Nisikado), Shoemaker ຊ່ືີ່ເດີມ 
Bipolaris turcica (Pass), Shoemaker 
and Helminthosporium maydis, Pass 
ເຊ່ືີ້ອພະຍາດຈະເຂົີ້າທ າລາຍ ໃບສາລີທີີ່ຢ ່ໃກ ້
ໜ້າດິນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສ ່ໃບອ່ືີ່ນ, ເມ່ືີ່ອມີ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ການປ ກພ່ືດໝ ນວຽນ 
ແລະ ເຜົາເສດຊາກພ່ືດ 
ທີີ່ເປັນພະຍາດ. 

- ໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນ 
ພ່ືດແບບເຂດຕະກ າ ບ ີ່ 
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ຄວາມຊຸ່ມສ ງ ເຊ່ືີ້ອລາຈະສ້າງສະປ ສີດ າເທິງ 
ບາດແຜ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກ້ວາງ. 

ລັກສະນະອາການ 

ພະຍາດໃບໄໝ້ເກີດຈາກເຊ່ືີ້ອລາຈະເກີດ ຢ ່ທຸກ 
ພາກສ່ວນຂອງລ າຕົີ້ນໂດຍສະເພາະໃບ, ນອກ 
ຈາກນັີ້ນຍັງພົບຢ  ່ ກາບໃບ, ລ າຕົີ້ນ ແລະ 
ຝັກໂດຍ ເປັນບາດແຜຂະໜາດໃຫຍ່ສີເທົາ ຫ ່ື 
ສີນ ີ້າຕານມີລັກສະນະຍາວຕາມໃບຫົວ ແລະ 
ທ້າຍຂອງບາດແຜສ້ວຍແຫ ມ, ບາດແຜມ ີ
ຂະໜາດ 1-6x3-22 mm ບາດແຜທີີ່ເກີດ 
ຢ ່ໃບອາດ ເປັນບາດແຜດຽວ ຫ ່ື ຫ າຍບາດແຜ 
ຢ ່ຮ່ວມກັນຂະຫຍາຍ ເປັນບາດແຜຂະໜາດ 
ໃຫຍ່, ຖ້າບາດແຜຂະຫຍາຍຮ່ວມ ກັນຫ າຍໆ 
ຈະເຮັດໃຫ້ໃບແຫ້ງຕາຍ, ພະຍາດດັີ່ງກ່າວພົບ 
ໄດ້ທຸກລະດ ການປ ກສາລ,ີ ແນວພັນທີີ່ມີຄວາມ 
ອ່ອນແອອາການຈະຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະ 
ລິດຫຼຸດລົງໄດ,້ ຖ້າເຊ່ືີ້ອພະຍາດເຂົີ້າທ າລາຍ 
ສາລ ີ ກ່ອນອອກດອກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ 
ສ ນເສຍຫ າຍ ແຕ່ຖ້າເຂົີ້າທ າລາຍ 6-8 ອາທິດ, 
ຫ ັງຈາກສາລີອອກດອກແລ້ວ ແມ່ນບ ີ່ມຜີົນ 
ກະທົບ ຕ ີ່ຜົນຜະລິດ (Fisher et al, 
1976) ການສ ກສາ ຄວາມເສຍກາຍຈາກ 
ພະຍາດໃບໄໝ້ບາດແຜໃຫ່ຍພັນລ ກປະສົມ 
ຄວນເຮັດການປະເມີນພາຍໃນ 3-6 ອາທິດ 
ພາຍຫ ັງການ ອອກດອກ (Perkins and 
Pedersen, 1987). 

 

ປ ກ ພ່ືດໜາແໜ້ນ ແລະ 
ບ ີ່ໃສ ່ ຝຸ່ນໄນໂຕເຈນ 
ໃນປະລິມານສ ງ ແລະ 
ຫ ີກລ້ຽງ ການປ ກສາລ ີ
ແຊມກັບໄມ້ຢ່ືນຕົີ້ນ ທີີ່ 
ໃຫ້ຮົີ່ມເພາະຈະເຮັດ 
ໃຫ້ພະຍາດລະບາດ. 

- ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ. 

- ໃຊ້ຢາກ າຈັດເຊ່ືີ້ອລາ. 
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ການແຜຸ່ລະບາດ 

ເຊ່ືີ້ອລາ Bipolaris maydis ຈະມັກ 
ເກີດໃນຊ່ວງຕົີ້ນສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕ ຈົນເຖີງ 
ໃຫ້ໝາກ, ສ້າງສະປ ເທີງບາດແຜເກົີ່າ ແລະ 
ສະປ ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປ ໂດຍລົມ, ນ ີ້າຝົນ 
ເມ່ືີ່ອມີຄວາມຊຸ່ມ ສະປ  ຈະງອກ ເຂົີ້າທ າລາຍ 
ໃບສາລີ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປໃນສ່ວນອ່ືີ່ນໆ 
ຂອງຕົີ້ນສາລ,ີ ສະປ ຂອງ ເຊ່ືີ້ອຈະສ້າງ ຂ ີ້ນຫ າຍ 
ໃນເງ່ືີ່ອນໄຂທີີ່ມີຄວາມຊຸມ່ສ ງ ແລະ ອາກາດ 
ເຢັນ ປະມານ 18-27 ອົງສາ ພະຍາດ 
ນີີ້ຈະລະບາດໄດ້ດ,ີ ຖ້າພະຍາດເຂົີ້າທ າລາຍ 
ກ່ອນອອກໄໝ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ 
ໄດ້ເຖີງ 50% ແຕ່ຖ້າເຂົີ້າທ າລາຍ ພາຍຫ ັງ 
ອອກໃໝແລ້ວ 6 ອາທິດ ມີຜົນ ກະທົບຕ ີ່ຜົນ 
ຜະລິດໜ້ອຍ ສະປ ຂອງ ເຊ່ືີ້ອສາມາດຢ ່ໄດ ້
ຂ້າມລະດ  ໂດຍການອາໃສ ເສດພ່ືດຕ່າງໆ 
(Shurtleff, 1980) ແລະ ເຊ່ືີ້ອມີຊ ີ
ວິດຢ ່ໃບສາລີ ໄດ້ເຖີງ 8 ເດ່ືອນ ແລະ 
ຢ ່ນ າເມັດ ສາລີໄດ້ເຖງີ 1 ປີ ນອກຈາກນີີ້ 
ຍັງອາໃສ ຢ ່ຫຍາ້ Rottboellia exaltata  
ທີີ່ເປັນ ພ່ືດອາໃສ. 

ພົບລະບາດຮຸ່ນ 
ແຮງ ໃນໄລຍະ 
ລະດ ຝົນ 

ພະຍາດລານ ື້າຄາ້ງ (Sorghum 
Downy Mildew) ເກີດຈາກ ເຊ່ືີ້ອລາ 
Peronosclerospora sorghi (W. 
Weston & Uppal) C.G. Shaw  
ເຊ່ືີ້ອພະຍາດຈະເຂົີ້າທ າລາຍໃບສາລ ີ ຕັີ້ງແຕ ່
ໄລຍະຕົີ້ນກ້າຈົນເຖີງເກັບກ່ຽວ ເຊ່ືີ້ອລາ 
Peronosclerospora sorghi  ຈະສ້າງ 

- ຫ ີກລ້ຽງການປ ກ ສາລ ີ
ໃນຊ່ວງລະດ ຝົນ ໂດຍ 
ສະເພາະໃນແຫ ີ່ງທີີ່ມີນ ີ້າ
ຊົນລະປະທານ. 

- ສ າຫ ວດສວນສາລ ີ
ເປັນປະຈ າຫາກພົບ ຕົີ້ນ 
ທີີ່ສະແດງອາການ ຂອງ 
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ສະປ . 

ລັກສະນະອາການ 

- ອາການພະຍາດ ລານ ີ້າຄ້າງ ໄລຍະທ າອິດ 
local symptoms ເມ່ືີ່ອສາລີຍັງເປັນຕົີ້ນ 
ອ່ອນຈະເກີດຈຸດສີຂາວ ຫ ່ື ສີເຫ ່ືອງ 
ອ່ອນເທິງໃບລ້ຽງ ແລະ ໃບແທ້ໃບທ ີ ສອງ 
ແລະ ທີສາມທ າອິດ ແລະ ຈຸດດັີ່ງກ່າວ 
ຈະຂະຫຍາຍ ເປັນທາງສີຂາວ ລາມໄປສ  ່
ຖານໃບ. 

- ອາການໄລຍະທ ີ ສອງ Systemic 
symptoms ໃບທີີ່ ຜະລິດອອກ ມາໃໝ ່
ຈະມີທາງ ສີຂາວ, ຂຽວອ່ອນ ຫ ່ື ເຫ ່ືອງອ່ອນ 
ເກີດຂ ີ້ນ ຈາກຖານໃບເຖີງປາຍໃບ ທາງດັີ່ງ 
ກ່າວ ອາດຍາວ ຕິດຕ ີ່ກັນ ຫ ່ື ຂາດເປັນຊ້ວງ, 
ສາລີທີີ່ເປັນພະຍາດ ໄລຍະນີີ້ ຕົີ້ນອ່ອນຈະແຫ້ງ 
ຕາຍ ໂດຍສະເພາະແນວພັນທີີ່ອ່ອນແອ 
ຕ ີ່ພະຍາດ, ຕົີ້ນສາລີສາມາດອອກດອກໄດ້ແຕ ່
ບ ີ່ມີຝັກ ຫ ່ື ມີຝັກກ ີ່ບ ີ່ສົມບ ນ ມີເມັດໜ້ອຍ ຫ ່ື 
ບ ີ່ມີເລີຍ, ຍອດ ແລະ ດອກແຕກອອກ 
ເປັນຟຸ່ມ, ກ້ານຝັກມຄີວາມຍາວຫ າຍກວ່າ 
ປົກກະຕິແຕ່ຈະບ ີ່ສົມບ ນ ເຊັີ່ນ: ເມັດມີ 
ຈ ານວນໜ້ອຍ ຫ ່ື ບ ີ່ມີເລີຍ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

- ການແຜ່ລະບາດຂອງ ເຊ່ືີ້ອພະຍາດ 
ແມ່ນຈະຕິດໄປກັບເມັດພັນ ແລະ ຊີີ້ນ 
ສ່ວນຂອງພ່ືດ ຈາກ ຕົີ້ນທີີ່ເປັນ ພະຍາດ, 
ພ່ືດອາໃສບາງຊະນິດເຊັີ່ນ: ເຂົີ້າຝ້າງ, ຫຍ້າ, 

ພະຍາດໃຫ້ຖອນ ແລະ 
ເຜົາທ າລາຍ. 

- ຫ ີກລ້ຽງການໃຊ້ເມັດ 
ພັນຈາກແຫ ີ່ງທີີ່ມີພະ 
ຍາດລະບາດ. 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານ 
ທານ. 

- ໃຊ້ຢາເຄມີເຄ່ືອບເມັດ 
ກ່ອນປ ກ ແມດຕາເລດ 
ຊິວ (ເອພຣອນ) 35% 
S.D  ໃນອັດຕາ 7 
ກ າມຕ ີ່ນ ື້າໜັກ ເມັດພັນ 
1 ກິໂລກ າມ ສາມາດ
ປ້ອງກັນ ພະຍາດຕະ 
ຫ ອດລະດູການປູກໄດ້. 
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ຕົີ້ນແຂມ, ອ້ອຍເລົາ ແລະ ສະປ  ເຊ່ືີ້ອລາ 
ຕົກຄ້າງຢ ່ໃນດິນ, ເຊ່ືີ້ອ ສາມາດຂະຫຍາຍ 
ໄດ້ດີໃນຊ່ວງ ອຸນຫະພ ມຕ ີ່າ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ 
ສ ງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດ ຝົນ. 

ສະພາບອາກາດທີີ່ມ ີ
ຄວາມຊຸ່ມສ ງ 

ພະຍາດລ າຕົື້ນເນົີ່າ (Stalk Rots) 

ເກີດຈາກເຊືື້ອລາຫ າຍຊະນິດ ເຊັີ່ນ:  

( Fusarium moniliforme Sheld., 
Macrophomina phaseoli (Maubl.) 
Ashby, Diplodia maydis (Berk.) Sacc., 
ຫ ືເຊືື້ອແບັກ ທີເລຍເຊັີ່ນ: Erwinia 
chysanthemi pv. Zeae 

ລັກສະນະອາການ 

- ພະຍາດນີີ້ເກີດຈາກການເຂົີ້າ ທ າ ລາຍ 
ລະບົບຮາກ ແລະ ລາມໄປ ຍັງສ່ວນລ າຕົີ້ນ 
ເໝ່ືອດິນເນ່ືີ້ອເຍ່ືີ່ອໃນລ າຕົີ້ນຈະປ່ຽນສ,ີ ຕົີ້ນ 
ຫັກລົີ້ມ. 

- ພະຍາດມັກຈະເກີດຕອນລ າຕົີ້ນ ແກ່ຈົນ 
ຮອດໄລຍະອອກດອກ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ແຜ່ລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ ສະປ ຈະແຜ່ກະ 
ຈາຍຕາມລົມ ແລະ ຝົນ. 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ທ າລາຍເສດຊາກ 
ພ່ືດທີີ່ເປັນພະຍາດ. 

- ບ ີ່ໃສ່ປຸຸ໋ຍໄນໂຕເຈນ 
ຫ າຍເກີນໄປ. 

- ບ ີ່ປ ກສາລີແໜ້ນໜາ 
ເກີນໄປ. 

- ໃຊ້ປຸຸ໋ຍອິນຊີປັບປຸງ 
ດິນ. 

ທ້າຍລະດ ຝົນ 
ຊ ີ່ງມີຄວາມຊຸ່ມສ ງ 

ພະຍາດລາຂີໍ້ໝ້ຽງສາລີ (Southern 
Rust) 

ເກີດຈາກເຊ່ືີ້ອລາ Puccinia polysora 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ການປ ກພ່ືດໜ ນ ວຽນ 
ແລະ ເຜົາເສດຊາກພ່ືດ 
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Underw. 

- ພະຍາດຂີີ້ໝ້ຽງຂອງສາລີມ ີ 3 ຊະນິດ ຄ່ື: 
Common rust (Puccinia sorghi), 
Southern Rust (Puccinia polysora) 
ແລະ  Tropical Rust (Physopella 
zeae) ໃນປະເທດລາວ ມີລາຍງານວ່າ ພົບ 1 
ຊະນິດຄ່ື: Puccinai polysora 
ພະຍາດຂີີ້ໝຽ້ງ ຈະລະບາດປາຍລະດ ຝົນ 
ຕົີ້ນລະດ ໜາວ ໃນຊ່ວງທີີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຂອງອາ 
ກາດສ ງ 95-100%  ແລະ ມີອຸຫະພ ມ ຂ້ອນ 
ຂ້າງເຢັນ ປະມານ 24-28 ອົງສາ, ສະພາບ 
ແວດລ້ອມດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ 
ຕ ີ່ການເກີດພະຍາດ. 

ລັກສະນະອາການ 

- ອາການຂອງພະຍາດ ຂີີ້ໝຽ້ງ ແມ່ນ 
ເກີດຢ ່ທຸກພາກສ່ວນຂອງລ າຕົີ້ນ ຄ່ື: ໃບ , 
ລ າຕົີ້ນ, ໝາກ ແລະ ຊ ີ່ດອກຜ ້ ໂດຍສະ 
ແດງອາການເປັນຈຸດນ ນນອ້ຍໆ ສີນ ີ້າຕານ 
ແດງຂະໜາດຂອງ ບາດແຜປະມານ 0,2-2 
mm ບາດແຜຈະເກີດຢ ່ດ້ານເທີງຫ າຍ ກວ່າ 
ດ້ານລຸ່ມຂອງໃບ ເມ່ືີ່ອເປັນ ພະຍາດ 
ໃນໄລຍະທ າອິດ ຈະພົບເປັນຈຸດນ ນ ນ້ອຍໆ 
ຕ ີ່ມາບາດ ແຜຈະແຕກອອກ ຈະເຫັນຜົງ 
ສີສົີ້ມຄ້າຍຄ່ື ຂີີ້ມ້ຽງ ໃນກ ລະນ ີ ເປັນພະຍາດ 
ຮຸນແຮງຈະ ເຮັດໃຫ້ໃບແຫ້ງຕາຍ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

- ເຊ່ືີ້ອລາ Puccinia polysora  

ທີີ່ເປັນພະຍາດ 

- ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ, ຫ ກີ 
ລ້ຽງການປ ກສາລ ີ ແນວ 
ພັນທີີ່ອ່ອນແອ ໂດຍສະ 
ເພາະສາລີຫວານ, ສາລ ີ
ເຂົີ້າໜຽວ. 

- ລົງສ າຫ ວດໄຮ່ສາລ ີ
ຕັີ້ງແຕ່ໄລຍະກ້າ ເມ່ືີ່ອ 
ເລີີ່ມ ພົບພະຍາດລະ 
ບາດມ ີ ຈຸດຂີີ້ໝຽ້ງ 3-4 
ຈຸດຕ ີ່ ໃບໃຫ້ໃຊ້ຢາກ າ 
ຈັດເຊ່ືີ້ອ ລາເຊັີ່ນ: ສະປ  
ໃນອັດຕາ 20 ຊີຊ ີ ຫ ່ື 
ແມນໂຄເຊບ  80%wp 
ອັດຕາ 40 ກະລາມຕ ີ່ນ ີ້າ 
20 ລິດ ທຸກໆ 7 ວັນ 
ຈ ານວນ 2 ເຖີງ 4 ຄັີ້ງ  
ຕາມຄວາມ ຮຸນແຮງ 
ຂອງພະຍາດ.  
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ເປັນເຊ່ືີ້ອພະຍາດພ່ືດທີີ່ຕ້ອງອາໃສພ່ືດທີີ່ມີຊີວດິ 
ຫ ່ື ສ່ວນຂອງພ່ືດ ທີີ່ຍັງ ມີຊີວິດຢ  ່ເຊ່ືີ້ອພະຍາດ 
ດັີ່ງກ່າວຈະບ ີ່ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕ ໃນເສດ 
ຊາກພ່ືດທີີ່ຕາຍແລ້ວ ດັີ່ງນັີ້ນ ການແຜ່ລະບາດ 
ຂອງເຊ່ືີ້ອຈະແຜ່ ອອກໄປຈາກບາດແຜ ໂດຍ 
ສະປ ຈະປີວ ໄປຕາມລົມ, ນ ີ້າ ໄປສ ່ຕົີ້ນອ່ືີ່ນ, 
ເມ່ືີ່ອມີ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີີ່ ເໝາະສົມເຊ່ືີ້ອ 
ຈະເຂົີ້າທ າລາຍ ຕົີ້ນສາລີ ຫ ່ື ພ່ືດອາໃສ, ສະປ  
ຂອງພະຍາດຂີີ້ໝຽ້ງ ສາມາດປີວໄປໄກ, ຈະ 
ພົບການລະບາດຂອງ ພະຍາດ ຂີີ້ໝຽ້ງ ໃນອຸນ 
ຫະພ ມ 23-28 ອົງສາ, ຖ້າອຸນຫະພ ມ 
ຕ ີ່າກວ່າ 13  ແລະ ສ ງກວ່າ 30 ອົງສາ 
ການງອກຂອງສະປ ຈະຫຼຸດລົງ. 

 

2. ພະຍາດຂອງສາລີທີີ່ເກີດຈາກເຊືື້ອໄວລັດ 
 

ໄລຍະເວລາ 
ລະບາດ 

ພະຍາດພືດ 
ການປ້ອງກນັ, 

ກ າຈັດ 

ຕະຫ ອດປ ີ ພະຍາດໃບດ່າງ (Maize Dwarf 
Mosaic)  

ເກີດຈາກເຊືື້ອໄວລັສ Maize dwarf 
mosaic Virus (SCMV) ແລະ 
Maize Chlorotic Mottle Virus 
(MCMV) ໂດຍມ ີ ເພ້ຍອ່ອນ 
Rhopalosiphun maidis ເປັນພາຫະ 

ລັກສະນະອາການ 

- ສາລີຈະສະແດງອາການເປັນຈຸດ ສີຈ່ືດ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ. 

- ທ າລາຍພ່ືດທີີ່ສະແດງ 
ອາການພະຍາດ  ແລະ 
ພ່ືດກາຝາກທີີ່ ເປັນແຫ ີ່ງ 
ຂອງເຊ່ືີ້ອ ເຊັີ່ນ: ອ້ອຍ, 
ເຂົີ້າ ເຟ່ືອງ ທີີ່ສະແດງອາ 
ການພະຍາດ. 



46 
 

ບ ລິເວນຖານໃບອ່ອນທີີ່ແຕກໃໝ ່ອາການ 
ຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນ ຂີດສັີ້ນໆ ຕາມ 
ແນວເສັີ້ນໃບ. 

- ໃບດ່າງລາຍຂຽວຈ່ືດສະລັບ ເຂັີ້ມ ດ່າງ
ເປນັຈຸດເຫ ່ືອງ. 

- ຫາກເກີດພະຍາດໃນໄລຍະຕົີ້ນອ່ອນ 
ສາລີຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມ່ືີ່ອແກ ່
ໃບປ່ຽນເປັນ ສີມ້ວງ ຫ ່ື ສີມ້ວງແດງ. 

- ອາການໃບດ່າງລວມກັບໃບຍອດໄໝ ້
ມີເຊ່ືີ້ອ MDMV ແລະ MCMV ເຂົີ້າທ າ 
ລາຍຮ່ວມກັນ. 

- ຊ ີ່ດອກໂຕຜ ້ຜິດປົກກະຕິ ຫ ່ື ເປັນໝັນ 
ຕົີ້ນບ ີ່ຕິດຝັກ ຫ ່ື ຝັກມີຂະໜາດນ້ອຍ, 
ຕິດເມັດນ້ອຍ ແລະ ເປ່ືອກຫຸ້ມຝັກແຫ້ງ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ແຜ່ລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ ເຊ່ືີ້ອ ໄວລັສ 
ສາມາດຕິດໄປກັບເຄ່ືີ່ອງມ່ືທາງການກະສິ
ກ າ. 

- ທ າລາຍເພ້ຍອ່ອນ. 

- ປ ກພ່ືດໝ ນວຽນ. 

 
II. ສັດຕູພືດທີີ່ເກີດກັບສາລີ 
 

ໄລຍະເວລາ 
ລະບາດ 

ສັດຕູພືດ 
ການປ້ອງກນັ, 

ກ າຈັດ 

ຕະຫ ອດລະດ ປ ກ ດ້ວງເຈາະລ າຕົື້ນ (Asian Corn 
borer) 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ Ostrinia furnacalis  

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ປົກກະຕິຈະມີແມງ 
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(Guenee) 
ໂຕເຕັມໄວເປັນແມງກາບີີ້ກາງຄ່ືນ ປີກ 
ເມ່ືີ່ອກາງເຕັມທີີ່ ຈະກວ້າງ ປະມານ 3 
cm ປີກຄ ່ທ າອິດມ ີ ສີທອງແດງ,  
ກາງປີກ ມີຈຸດສີດ າ ນ້ອຍໆ 2 ຈຸດ 
ຢ ່ໃກ້ກັນ, ຂອບປີກ ມີເສັີ້ນຕັດຕາມ 
ຂວາງເປັນລ ກ ຄ່ືີ້ນ ເຫັນໄດ້ຊັດ ເຈນ 
ຄ່ືກັນກັບ ໂຄນປີກ ສ່ວນປີກ ຄ ່ຫ ັງ 
ມີສີອ່ອນກ່ອນປີກຄ ່ທ າອດິ ຈະບ ີ່ມີຮອຍ 
ແຕ້ມ ຫ ່ື ລວດລາຍ ຍັງວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມ 
ຮຽງຊ້ອນກັນ ຄ້າຍກັບເກັດປາ ໜອນມີສ ີ
ຂາວບົວ ແລະ ມີຈຸດຕາມຕົວ ຂະໜາດ 
ໂຕເຕັມ ທີີ່ຍາວ ປະມານ 20 mm.  

ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ 

ພົບການລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ. 

ໄມ້ສັດຕ  ທ າມະຊາດ 
ເຊັີ່ນ: ພວກແຕນບຽນ 
ແລະ ແມງຫາງໜີບ, 
ກັດກິນໄຂ ່ ແລະ ຕົວ 
ໜອນ ຊ ີ່ງສາມາດ ຄວບ 
ຄຸມປະຊາກອນ ໜອນ 
ເຈາະລ າຕົີ້ນສາລີບ ີ່ໃຫ ້
ເຖິງຂັີ້ນ ເສຍຫາຍໄດ້ 
ນອກຈາກນັີ້ນຍັງມີແມງ
ຊ້າງ ແລະ ແມງມຸມ 
ຈັບກິນໂຕ ໜອນຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຕ 
ເຕັມໄວໃນ ສວນເຂົີ້າສາ 
ລີອີກ ດ້ວຍຫາກມີການ 
ລະບາດຮ້າຍແຮງ ຈ າ 
ເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ສານປ້ອງ 
ກັນກ າຈັດໃຫ້ໃຊ້ ຕາມ 
ຄ າ ແນະນ າ ໃນສະຫ າກ 
ຫ ່ື ຄ າແນະນ າ ຂອງ 
ກົມປ ກຝັງ. 

ຕະຫ ອດລະດ ປ ກ ດ້ວງເຈາະຝັກສາລ ີ (Corn 
Earworm) ຊືີ່ວິທະຍາສາດ Heliothis 
armigera / Helicoverpa armigera 
(Hubner)  

ໂຕໜອນ ມີລາຍພາດຍາວຕາມລ າຕົວ 
ມີສີຕ່າງໆ ຕັີ້ງແຕ່ສີຂຽວ ອ່ອນ ຈົນເຖິງ 
ສີຂ້ອນຂ້າງດ າ ໂດຍຂ ີ້ນຢ ່ກັບ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມ ອາຍ ຸ ແລະ ການ ລອກຄາບ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

-ໃນທ າມະຊາດມແີມງ 
ໄມ້ສັດຕ  ທີີ່ທ າລາຍໄຂ່ 
ຂອງ ໜອນເຈາະຝັກ 
ສາລີໄດ ້ ແກ່ແຕນບຽນ 
ໄຂ່ ສ່ວນ ສັດຕ ທ າ 
ມະຊາດ ທີີ່ທ າລາຍໂຕ 
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ໂຕເຕັມໄວ ຫ ່ື ແມງກະເບ່ືີ້ອ ລີີ້ ຢ  ່
ຕາມຊອກໃບ. 

ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ 

ທ າລາຍສາລ ີໃນໄລຍະໂຕໜອນ ເທົີ່ານັີ້ນ 
ໜອນເຈາະຝັກສາລີ ຈະທ າລາຍໂດຍກັດ 
ກິນໄໝ ແລ້ວເຈາະເຂົີ້າໄປທີີ່ປາຍຝັກ 
ຖ້າລະບາດ ໃນໄລຍະທີີ່ຝັກຍັງບ ີ່ໄດ້ຮັບ 
ການປະສົມ ເພດເຕັມທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຝັກ 
ຕິດເມັດ ບ ີ່ສົມບ ນ. 

ການແພຸ່ລະບາດ 

ພົບການລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ. 

ໜອນໄດ້ແກ ່ ແມງວັນ 
ກົີ້ນຂົນ, ແຕນ ບຽນ 
ໜອນ ສ່ວນແມງ ຊ້າງ 
ຈະທ າລາຍທງັໄຂ ່ ແລະ 
ໜອນ. 

- ຫາກມີການລະບາດ 
ຮ້າຍແຮງຈ າເປນັຕ້ອງໃຊ້
ສານປ້ອງກັນກ າ ຈັດໃຫ ້
ໃຊ້ ຕາມຄ າແນະນ າໃນ 
ສະຫ າກ ຫ ່ື ຄ າແນະນ າ 
ຈາກ ກົມປ ກຝັງ. 

ລະບາດຫ າຍເມ່ືີ່ອ 
ອາກາດແລ້ງ ແລະ 
ຝົນຖິີ້ມຊ້ວງ 

ເພ້ຍໄຟ (Corn Thrips) 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ Frankliniclla 
williamsi Hood, Caliothrips sp. 
ແລະ Thrips hawaiiensis (Morgan) 
ໂຕເຕັມໄວມີສີດ າ, ມີປີກ 2 ຄ ,່ 
ອາໃສຢ ່ຊອກກາບໃບ ແລະ ຊ ີ່ດອກ, 
ດ ດນ ີ້າລ້ຽງຈາກໃບ. 

ລັກສະນະອາການ 

ໃບເປັນຮອຍດ່າງສີເຫ ່ືອງຈ່ືດເປັນ ຍ່ອມໆ 
ແລະ ໃບຈະຫ່ຽວຕາຍ ໃນທີີ່ສຸດ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 

ເຂົີ້າທ າລາຍທຸກໄລຍະການຈະ ເລີນເຕີບ 
ໂຕຂອງສາລ.ີ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ກວດເບິີ່ງບ ລິເວນ 
ຊອກຂອງໂຄນໃບອ່ອນ,  
ຊອກກາບໃບ ແລະ 
ຊ ີ່ດອກ ຫາກມີການ 
ລະບາດ ຮ້າຍແຮງຈ າ 
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານປ້ອງກັ
ນກ າ ຈັດໃຫ ້ ໃຊ້ ຕາມ 
ຄ າແນະນ າໃນສະຫ າກ 
ຫ ່ື ຄ າແນະນ າ ຈາກ 
ກົມປ ກຝັງ. 
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ລະບາດຫ າຍເມ່ືີ່ອ 
ອາກາດແລ້ງ ແລະ 
ຝົນຖິີ້ມຊ້ວງ 

ເພ້ຍອ່ອນ (Corn Leaf Aphids)/ 
green corn aphid 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ Rhopalosiphum 
maidis (Fitch)/ Rhopalosiphon 
maidis 

ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ 

ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມໄວ ຈະດ ດກິນ 
ນ ີ້າລ້ຽງຕາມໃບ, ຍອດ ອ່ອນ ແລະ ດອກ 
ເຮັດໃຫ້ກ ດງ  ເປັນຄ່ືີ້ນ ຫາກມີການລະ 
ບາດຫ າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີດອກຫ່ຽວ ແລະ 
ອ່ອນແອບ ີ່ອອກດອກ ບ ລິເວນທີີ່ມີເພ້ຍ 
ອ່ອນລະບາດ ມັກຈະພົບເຫັນມົດອາໃສ 
ກິນນ ີ້າ ຫວານທີີ່ ເພ້ຍອ່ອນຖ່າຍອອກມາ 
ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດລ າດ າ, ທ າຄວາມເສຍ 
ຫາຍ ຫ າຍທີີ່ສຸດ ໃນໄລຍະທີີ່ ສາລ ີ
ອອກຊ ີ່ເກສອນຜ ້. 

ການແພຸ່ລະບາດ 

ພົບລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ. 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ປົກກະຕິຈະມີແມງ 
ໄມ້ ສັດຕ  ທ າມະຊາດ 
ເຊັີ່ນ ດ້ວງເຕົີ່າລາຍຫົກ 
ຈຸດ, ດ້ວງເຕົີ່າສີສົີ້ມ 
ແລະ ແມງຫາງໜບີຊ່ວຍ 
ຫຼຸດປະລິມານເພ້ຍອ່ອນ 
ໂດຍທ າມະຊາດ. 

- ກ ລະນີການລະບາດ 
ຂອງ ເພ້ຍອ່ອນ ໃນ 
ຊ່ວງກ າລງັມີເກສອນຜ  ້
ໃຫ້ດ າເນີນການປ້ອງກັນ 
ກ າຈັດ ຫາກມີການລະ 
ບາດຮ້າຍແຮງຈ າເປັນ 
ຕ້ອງໃຊ ້ ສານປ້ອງກັນ 
ກ າຈັດ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄ າ 
ແນະນ າ ໃນສະຫ າກ ຫ ່ື 
ຄ າແນະນ າ ຈາກ ກົມປ ກ 
ຝັງ. 

ລະບາດຮຸນແຮງ 
ແລະ ໄວວາໃນ 
ຊ້ວງທ້າຍລະດ ຝົນ 

ມອດດິນ (Ground Weevil)  

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ Calomycterus sp. 

ເປັນແມງໄມ້ສັດຕ ໃນດິນ ໂຕ ເຕັມໄວ 
ເປັນດ້ວງງ ຂະໜາດນອ້ຍ, ຜິວກະຕ ກ 
ກະຕີກ, ມີສ ີ ດ າປົນນ ີ້າຕານ ແລະ ເທົາ 
ລ າໂຕ ຍາວ 3.5 mm ໄຂ່ມີລັກສະນະ 
ມົນ ສີຂາວ ວາງເປັນ ໜ່ວຍດຽວໃນເວລາ 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ໃນພ່ືີ້ນທີີ່ໆມີການລະ 
ບາດຂອງແມງໄມ້ຊະນິດ
ນີີ້ມາກ່ອນ ຄວນໃຊ້ຢາ 
ປ້ອງກັນກ າຈັດມອດດິນ 
ຄຸມເມັດກ່ອນປ ກ. 
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ກາງເວັນຈະພົບຢ ່ທົີ່ວໄປໃນສວນປ ກ ຫ ່ື 
ລີີ້ຢ ່ໃນດິນໃນ ບ ລິເວນໃກ້ໂຄນຕົີ້ນ ໂດຍ 
ສະເພາະຕາມກອງດິນ ຂອງສາລ ີ ທີີ່ເລີີ້ມ 
ງອກ ແລະ ເລີີ້ມອອກຫາກິນ ໃນຍາມ
ແລງ. 

ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ 

ກັດກິນໃບ ແລະ ຕົີ້ນອ່ອນ ຕະຫ ອດ 
ຈົນເຖິງເມັດທີີ່ເລີີ້ມງອກຂອງສາລີ ເຮັດ 
ໃຫ້ຕົີ້ນກ້າ ເສຍຫາຍເຖິງຕາຍໄດ ້ ຕົີ້ນທີີ່ 
ລອດຈາກການທ າລາຍຈະແຕກແໜງຢດຸ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຮັດໃຫ້ສາລີແກ່ 
ພ້ອມກັບຝັກລີບ ຫ ່ື ບ ີ່ຕິດເມັດ. 

ການແພຸ່ລະບາດ 

ພົບການລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ. 

- ຫາກມີການລະບາດ 
ຮ້າຍແຮງເຊັີ່ນ ມີໃບຖ່ືກ 
ທ າລາຍ ເສຍຫາຍ 50 
% ຂອງຕົີ້ນ ປະມານ 
30 % ຂອງພ່ືີ້ນທີີ່ປ ກ 
ຈ າເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ສານ 
ປ້ອງກັນ ກ າຈັດໃຫ້ໃຊ້ 
ຕາມຄ າ ແນະນ າ ໃນສະ 
ຫ າກ ຫ ່ື ຄ າແນະນ າ 
ຈາກ ກົມປ ກຝັງ. 

ລະບາດຮ້າຍແຮງ 
ໃນລະດ ແລ້ງໂດຍ 
ສະເພາະພ່ືີ້ນທີີ່ ທີີ່ 
ມີພ່ືດອາຫານຊະນີດ
ອ່ືີ່ນ 

ໜ ູ (Rats) ເຊັີ່ນ ໜູຂ,ີ ໜູທ້ອງ 
ຂາວ ແລະ ໜູພກຸ ເປັນຕົື້ນ 

ລັກສະນະ ແລະ ການທ າລາຍ 

ກັດກິນໃບ ແລະ ຕົີ້ນອ່ອນ ຕະຫ ອດ 
ຈົນເຖິງ ເມັດທີີ່ຫາກ ີ່ງອກຂອງສາລ ີ ເຮັດ 
ໃຫ້ຕົີ້ນກ້າ ເສຍຫາຍເຖິງຕາຍໄດ ້ ຕົີ້ນທີີ່ 
ລອດຈາກການທ າລາຍຈະແຕກແໜງຢຸດ່
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຮັດໃຫ້ ສາລີແກ່ 
ບ ີ່ພ້ອມກັນ, ຝັກລີບ ຫ ່ື ບ ີ່ຕິດ ເມັດ ແລະ 
ທ າລາຍໄລຍະ ເກັບກ່ຽວ ຕະກຸນໜ ພຸກ 
ກັດເຫງົື້າຕົີ້ນໃຫ້ລົີ້ມ ແລະ ກັດກິນຝັກ, 
ໜ  ທ້ອງຂາວ ໄດ້ແກ ່ໜ ບ້ານທ້ອງ ຂາວ, 

ການປ້ອງກນັ, 
ກ າຈັດ 

- ວິທີກະເສດຕະກ າ ໄດ້ 
ແກ່ການ ທ າລາຍ ທີີ່ຢ  ່
ອາໃສ 

- ຊີວະວິທ ີ ດ້ວຍການ 
ຄວບຄຸມ ໂດຍສັດຕ ທ າ 
ມະຊາດເຊັີ່ນ: ນົກເຄົີ້າ, 
ນົກ, ນົກເຄົີ້າ ແມວ, 
ໝາ, ແມວ ເປັນຕົີ້ນ 
ໂດຍວິທີລ້ຽງ ຂະຫຍາຍ 
ພັນ ແລະ ນ າໄປປ່ອຍ 
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ໜ ນາໃຫຍ,່ ໜ ນານ້ອຍ ແລະ ຕະກຸນ 
ໜ ຂ ີປີນຕົີ້ນກັດແກະຝັກ. 

ການແຜຸ່ລະບາດ 
ພົບການລະບາດໃນທຸກແຫ ີ່ງປ ກ ແລະ 
ໂຮງເກັບມ້ຽນ. 

ໃນສວນປ ກ 
- ຫາກມີການລະບາດ 
ຮ້າຍແຮງ ຈ າເປັນຕ້ອງ 
ໃຊ້ສານ ປ້ອງກັນກ າຈັດ 
ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄ າແນະນ າ 
ໃນສະຫ າກ ຫ ່ື ຄ າແນະ 
ນ າ ຈາກ ກົມປ ກຝັງ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV 
ຫົວໜ່ວຍ 

 
ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສັນຍາລກັທີີ່ໃຊ້ໃນມາດຕະຖານນີີ້ ແລະ ໜ່ວຍທ ີSI  
( International System of Units ຫ ່ື Le Syste’ me Intenational d’  
Unite`s) ຍອບຮັບໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ມີດັີ່ງນີີ້: 
 
ລາຍການ ຊືີ່ຫົວໜ່ວຍ ສັນຍາລັກຫົວໜ່ວຍ 

ຄວາມຍາວ 
ມິນລີແມັດ (millimeter) mm 
ຊັງຕີແມັດ (centimeter) cm 

ແມັດ (meter) m 
ອຸນຫະພ ບ ອົງສາເຊວຊຽດ (degree Celsiys) ℃ 

 



 

 

 

 

 

 

 


