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ຄ ູ່ມືວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດກະສິກ າທ ີ່ດ   
ສ າລັບຟາມລ້ຽງໄກູ່ 

 
 
 

 

 
 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ: ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານສຸຂານາໄມ 
ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ໃນເຂດອານຸພາກພືື້ນລຸູ່ມແມູ່

ນ ື້າຂອງ  
 

ກະກຽມສ າລັບ:  ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ,້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ    
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ຄ າແນະນ າ: 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດການຕະຫຼາດໄກ່, ໄກ່ພັນໄຂ່ ແລະ ໄກ່ພນັຊ ີ້ນ, ພ ື່ແມ່ພັນ ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ຜ ລ້້ຽງໄກ່ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 

4 ຈຸດປະສົງພ ີ້ນຖານຄ  : 
 

I. ຍົກສ ງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ 
II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 
III. ມ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທ ື່ຜ ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ 
IV. ຄວາມຍ ນຍົງໃນກິດຈະກ າ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສຸຂະພາບ 

ຂອງປະຊາຊົນ 
  

ເວົີ້າອ ກຢ່າງໜ ື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົີ້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມ ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ 
ພ້ອມທັງຫລ ກລ້ຽງ ຂ ີ້ຂັດແຍ້ງ ທ ື່ເປັນຍ້ອນການຢ ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນມ ສິື່ງລົບກວນ ທ ື່ບ ື່ໄດ້ເກ ດຂ ີ້ນເປັນບາງຄັີ້ງ
ຄາວເທົື່ານັີ້ນ ຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປັນຈິງ ທາງດ້ານກະສິກ າ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນບັນຫາທ ື່ມ ກິື່ນເໝັນ. ເພ ື່ອ
ທ ື່ຈະສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫັຼກການຜະລິດທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜ ້ລ້ຽງໄກ່ ຍອມຮັບເອົາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງບ ລິສັດຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໂດຍອ ງໃສ່ ຫຼັກການ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍຜ່ານ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ທ ື່ຄາດຄະເນ ການວາງແຜນກິດຈະ ກ າ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ປະຈ າວັນ ທ ື່
ຈະຖ ກປະຕິບັດ ຖ້າມ ຂ ີ້ບົກຜ່ອງໃດໆ ຈາກກົດລະບຽບການຜະລິດທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ, ສ າລັບການຟ ີ້ນຟ  ຂະບວນການ ແລະ 
ຈຸດໝາຍ ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງ.  
  

ການຄຸ້ມຄອງ ການຂ ີ້ນທະບຽນ ຮັບປະກັນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມ ການກ ານົດ ແລະ ສ ບຕ ື່ຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ກິດຈະກ າ ການຜະລິດ ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ, ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງກົດລະບຽບ ທ ື່ຖ ກສ້າງ

ຂ ີ້ນ. ອັນທ ື່ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ຂອງລະບົບ ທ ື່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ຕາມຫັຼກການ ແຫ່ງການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ແມ່ນຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ ໃນການປະເມ ນ ແລະ ວິເຄາະຂ ີ້ມ ນທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະ

ພັນສັດ. ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຈຸດທ ື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດ
ດ າເນ ນການປ້ອງກັນ ແລະ/ຫຼ  ລົງມ ປັບປຸງ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ. 

 

ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖ ກເກັບຮັກສາແລະນ າໃຊ້ ໂດຍ ຜ ້ລ້ຽງ ເພ ື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ

ອັດຕະໂນມັດທ ື່ໄດ້ບັນລຸ, ຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງ 

ຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ໄດ້ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ ຕະຫຼອດເວລາ. ຕາຕະລາງສັງລວມ ທ ື່ນ າສະເໜ  ໃນໜ້າຕ ື່
ໄປນ ີ້ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອເປັນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ວິທ ການສ້າງເອກະສານ ຂອງບ ລິສັດ ແລະ ມ ຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜ ້ຜະລິດ 
ໃນຂົງເຂດນ ີ້ ໄດ້ກ ານົດ ທັງຈຸດປະສົງ ໃນການລ້ຽງ ແລະ ການທອມສັດ.   
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ນອກຈາກນ ີ້ ຍັງເປັນພ ີ້ນຖານໃຫແ້ກ່ການຄຸ້ມຄອງການກ ານົດສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ແມ່ນ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ື່ອາດ

ເກ ດຂ ີ້ນ ຕ ື່ສ ື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອຸດສາຫະກ າໃນປະຈຸບັນທ ື່ມ ລັກສະນະການ 

ເຮັດຟາມລ້ຽງສັດ ໂດຍມ ການເພ ີ້ມຂ ີ້ນເນັີ້ນໜັກໃສ່ສັດຕ ື່ຟາມດ່ຽວ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບ 

ທ ື່ເກ ດຈາກ ການຕັີ້ງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດດ້ວຍນົມ ໃນຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງ ເຊັື່ນ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫລ  ມົນ

ລະພິດທາງນ ີ້າ ແລະ ດິນ, ໄດ້ກາຍເປັນສິື່ງສ າຄັນ ຫຼາຍຂ ີ້ນເລ ີ້ອຍໆ. 

 

ຍິື່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ໃນຊຸມປ ຫວ່າງບ ື່ດົນມານ ີ້, ການຂະຫຍາຍພ ີ້ນທ ື່ຢ ່ອາໄສ ໄປສ ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ນ າໄປສ ່ ສະຖານະການທ ື່

ມ ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກການຢ ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນກັບແຫຼື່ງທ ື່ມາ ຂອງສິື່ງລົບກວນ ທ ື່ບ ື່ໄດ້ເກ ດຂ ີ້ນ

ເປັນບາງຄັີ້ງຄາວເທົື່ານັີ້ນ ຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປນັຈິງທາງດ້ານກະສິກ າ ເຊັື່ນ: ກິື່ນ; ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ 

ຍັງຖ ກຍົກຂ ີ້ນມາເລ ີ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ຈາກການກະທົບ ຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. 

ໃນສະພາບການເຫົຼື່ານ ີ້, ມັນກາຍເປັນສິື່ງຈ າເປັນ ທ ື່ການຄຸ້ມຄອງ ການຕັີ້ງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນ

ກະທົບທ ື່ອາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ທັງຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະຊົນ.  

 

ປ ີ້ມຄ ່ມ ເຫັຼີ້ມນ ີ້ ຖ ກອອກແບບມາ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜ ລ້້ຽງສັດປ ກ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ 

ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ນັບຕັີ້ງແຕ່ຈາກການຈັດຊ ີ້ວັດຖຸດິບ ຈົນເຖິງການຈັດສົື່ງຜະລິດ 

ຕະພັນສ າເລັດຮ ບ, ຊ ື່ງລວມມ  ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ພ ດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ຍັງປຽບ

ສະເໝ ອນເປັນເຄ ື່ອງມ ກ ານົດ ບັນຫາຕົີ້ນຕ  ທ ື່ວ່າ ການມ ຟາມກະສິກ າ ສາມາດ ກ ານົດໄດ້ ຢ ່ໃນພ ີ້ນທ ື່ ບ່ອນທ ື່ຟາມຕັີ້ງຢ .່  

ນອກຈາກນ ີ້, ການສົມມຸດຖານ ການເຂົີ້າໄປແກ້ໃຂ ຖ ກສະໜອງ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ  ຢ່າງນ້ອຍກ ື່

ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທ ື່ໄດ້ກ ານົດ. 
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1. ຈຸດປະສົງ 
 

ຄ ່ມ ສະບັບນ ີ້ ເປັນການແນະນ າສ າລັບຜ ້ຜະລິດສັດຂັີ້ນຕົີ້ນ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂານາ

ໄມ ແລະ ການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົີ້າ. ເປົີ້າໝາຍແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງເຄ ື່ອງມ ສ າລັບການຕິດຕາມ: 

• ສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບ ລິສັດຕົີ້ນກ າເນ ດ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສັດ  

• ສະພາບສຸຂະພາບຂອງສັດ  

• ຜະລິດຕະພັນຢາປ ື່ນປົວສັດ ແລະ ການປ ື່ນປົວອ ື່ນໆ ທ ື່ເຂົີ້າໄປໃນຕົວສັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ ື່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ມ 

ເວລາຢຸດຊົື່ວຄາວເກ ນກວ່າ 0 ມ ີ້, ລວມທັງວັນເວລາຂອງການດ າເນ ນການປ ື່ນປົວ ແລະ ເວລາການຖອນ 

•  ການປະກົດມ ເຊ ີ້ອພະຍາດທ ື່ສາມາດສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມປອດໄພຂອງຊ ີ້ນສັດ;  
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• ຜົນຂອງການວິເຄາະທັງໝົດ ທ ື່ໄດດ້ າເນ ນການກ່ຽວກັບສັດ ຫຼ  ຕົວຢ່າງອ ື່ນໆ ທ ື່ຖ ກນ າສົື່ງໄປວິເຄາະ ເພ ື່ອກວດຫາເຊ ີ້ອ
ພະຍາດທ ື່ອາດສົື່ງຜົນຕ ື່ຄວາມປອດໄພຂອງຊ ີ້ນສັດ ລວມທັງຕົວຢ່າງທ ື່ຖ ກນ າໃຊ້ໃນກອບຂອງການຕິດຕາມ ແລະ 

ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ ສານຕົກຄ້າງ; 

• ຂ ີ້ມ ນໂຕເລກກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເມ ື່ອສ ື່ງເລົື່ານ ີ້ຊ ີ້ບອກເຖ ງວ່າສັດມ ພະຍາດ 

• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ ີ້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນແລະ ການສົມມຸດຖານ ກຽ່ວກັບການເຂົີ້າໄປແກ້ໃຂ ທ ື່ຈະ

ຖ ກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ  ຢ່າງໜ້ອຍ ກ ື່ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທ ື່ໄດ້ລະບຸ; 

• ເຄ ື່ອງມ ສ າລັບການກ ານົດບັນຫາຫຼັກທ ື່ປະກົດເຫັນທາງດ້ານສຸຂານາໄມຂອງຟາມສາມາດກ ານົດໄດ້ໃນພ ີ້ນທ ື່ນັີ້ນ 
 

2. ຂົງເຂດທ ີ່ມ ຜົນນ າໃຊ້  
 

ປ ີ້ມຄ ່ມ ນ ີ້ໃຊ້ກັບການຄຸ້ມຄອງແລະຄວບຄຸມກິດຈະ ກ າ ທ ື່ ສ າ ຄັນຂອງຟາມລ້ຽງສັດປ ກເພ ື່ອການຄ້າ,ເຊ ື່ງເລ ີ້ມຈາກການຈດັ

ຫາສະຖານທ ື່ ຈົນເຖິງການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ສ າ ເລັດຮ ບ. ລາຍລະອຽດ ໂດຍຫຍ ີ້ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວທ ື່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ທ ື່ກ ໃຫ້ເກ ດ ຂະບວນການທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນທັງໝົດ ແມ່ນລວມມ  ການບັນທ ກ ບນັດາຈຸດສ າຄັນ, ຜົນກະທົບທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການລົງມ ແກໄ້ຂ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນ ຖ ກປະຕິບັດລົງ ດ້ວຍຈຸດປະສົງ

ທ ື່ບ ື່ຄ ໃຜ ເພ ື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລົງມ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ໄດ້ດ ຂ ີ້ນ, ຊ ື່ງບ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ທ ື່ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າ ດ້ານ

ວິຊາການ. 
. 

3. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວອັກສອນຫຍ ື້ 

 

BAT :  ເຕັກນິກວິຊາການທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ທ ື່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ 

ສຸຂານາໄມ:  ໝົດທຸກມາດຕະການ ທ ື່ຈ າເປັນ ໃນການຄ ີ້າປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ຂອງ 

ຜະລິດຕະພັນອາຫານ (products): (ຄ າແນະນ າ Codex Alimentarius-EEC ເລກທ ື່ 93/43). 

ການກວດສອບຄືນ:     ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງປະຫວດັສາດຄ ນໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານ
ທາງການກ ານົດທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນເອກະສານ ( ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໝ ນໃຊ້ວັດສະດຸ)  

ສ ີ່ງອັນຕະລາຍ :  ຕົວແທນທາງດ້ານຊ ວະພາບ, ສານເຄມ  ຫຼ  ທາງກາຍະພາບ ທ ື່ມ ທ່າແຮງ ທ ື່ຈະກ ື່ໃຫ້ເກ ດອນັຕະລາຍ ຕ ື່ 

ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສ ີ່ງອັນຕະລາຍ:  ສ ື່ງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ບ້ ລໂິພກ  

 

ຄວາມສ່ຽງ:  ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ື່ຈະເກ ດອັນຕະລາຍ 
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ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ: ວິທ ການທ ື່ເປັນລະບົບ ຂອງການກ ານົດ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງອັນແທ້ຈິງ ຫຼ  ທ ື່ອາດຈະ

ເກ ດຂ ີ້ນ ເທ ື່ອລະກ້າວ ຊ ື່ງສາມາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ໃນຊ້ວງໄລຍະທ ື່ກ າລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຊ ື່ງສາມາດມ ທ ື່ມາ ຈາກວັດຖຸດິບ, 

ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ຜ ທ້ ື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກ  
 

ຄວາມບ ີ່ສອດຄ່ອງ (NC):  ທຸກໆການບ່ຽງເບນ ນັບຕັີ້ງແຕ່ ຈາກຕົວກ ານົດຂະບວນການທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ ຫຼ  ຂ ີ້ມ ນລາຍ

ລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ອາຫານ (Food) (ຫ ື«ຜະລິດຕະພັນອາຫານ», ຫ «ືສິີ່ງທ ີ່ເປັນອາຫານ»): ສານ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນໃດໜ ື່ງ ທ ື່

ຖ ກຫັນປ່ຽນ, ປຸງແຕ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ  ປຸງແຕ່ງບ ື່ໄດ້, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງທ ື່ຈະກິນ ຫຼ  ມ ຄາດວ່າ ຈະຖ ກນ າໄປບ ລິໂພກໃຫ້

ຄົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 
 

4. ເອກະສານອາ້ງອ ງ 
 

ກອບກົດລະບຽບຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປລາວ 
 

5. ລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສັດ 
 

ຟາມ ແມ່ນຢ ່ໃນການຄອບຄອງ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບສິດໝົດທຸກຢ່າງ ທ ື່ນິຕິກ າສະບັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການໃຫ້ມ  ແລະ ຖ ກ

ກ ານົດໄວ້ ໂດຍມ ຂ ີ້ມ ນ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ ຢ ່ເທ ງໜ້າປົກ ຂອງປ ີ້ມຄ ່ມ  ຄ : ຊ ື່ບ ລິສັດ ແລະ ທ ື່ຢ ່ຂອງບ ລິສັດ, ລະຫັດໃດໜ ື່ງ ທ ື່ໃຫ້

ມາ ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທ ື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ . 
ໜ້າປົກຂອງປ ີ້ມຄ ມ່ ສະບັບນ ີ້ ຍັງສະແດງລາຍຊ ື່ຂອງບຸກຄະລາກອນທ ື່ເຮັດວຽກຢ ໃ່ນບ ລິສັດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ( 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ). ບ ລິສັດຕ້ອງກະກຽມແຜນທ ື່ຂອງບ ລິສັດ ທ ື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊ ວະ

ເຄມ  ລວມທັງທ ື່ຢ ອ່າໃສຂອງສັດຢ່າງຊັດເຈນ.  
ສະຖານທ ື່ຕັີ້ງຂອງຟາມ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມໃນການຜະລິດສັດປ ກ ໂດຍບ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບທາງລົບກັບຊຸມຊົນທ ື່ຢ ໄ່ກ້
ຄຽງ.  

ການມ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊ ວະວິທະຍາທ ື່ພຽງພ   ແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ. ພາຫານະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຂອງຟາມທ ື່ເຂົີ້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ອາດມ ສ່ວນຕ ື່ການແຜລ່າມຂອງເຊ ີ້ອພະຍາດ, ບ ື່ວ່າຈະເປັນດ້ວຍການນ າເອົາເຊ ີ້ອຈຸ
ລິນຊ ອອກໄປຂ້າງນອກ,  ພະຍາດ ຈາກການຕິດເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ  ຂັີ້ນຕົີ້ນ ເກ ດຂ ີ້ນໃນສະຖານທ ື່ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ບ່ອນທ ື່ປະ
ສັດໄວ້ລວມກັນແບບແອອັດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ ່ຂະບວນການກ າຈັດ ແມ່ນມ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່ື່າຍສ ງ 
   

ຈຸດສ າຄັນ: ທ ື່ຕັີ້ງຂອງຟາມ ທຽບກັບເຮ ອນ ແລະ ບ່ອນຕັີ້ງຖິື່ນຖານອ ື່ນໆ 

ຜົນກະທົບ: ມ ກ ື່ນເໝັນ, ສຽງລົບກວນ ແລະ ສັດຕ ພ ດ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 
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- ຟາມຕ້ອງຕັີ້ງຢ ເ່ຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກເຮ ອນ 

- ໃນກ ລະນ  ທ ື່ພ ີ້ນທ ື່ ມ ລົມພັດແຮງ, ຟາມ ບ ື່ສາມາດ ຕັີ້ງໃນທິດທາງ ທ ື່ຕ້ານລົມ ເມ ື່ອທຽບກັບ ບ່ອນຕັີ້ງຖິື່ນຖານ ທ ື່ມ ຢ ່
ແລ້ວ     

- ຮັບຮອງເອົາແຜນການຄວບຄຸມສັດຕ ພ ດ ທ ື່ຖ ກຕ້ອງແມ້ນຢ າ ທ ື່ອິງຕາມ ມາດຕະການປ້ອງກັນທັງໝົດ ຂ້າງເທິງ; 
ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົີ້າ ແລະ ອອກຂອງພາຫະນະ  

ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຢ ່ໃກ້ກັບທາງເຂົີ້າຫາຟາມ ແລະ ແຍກຈາກສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ, ຕ້ອງມ ຈຸດ ສ າລັບການຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ ທ ື່ມາກັບ
ຍານພາຫະນະ, ຊ ື່ງປະກອບມ  ອຸປະກອນອັດສ ດທ ື່ມ ຄວາມດັນສ ງ ສ າລັບທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຢາຂ້າເຊ ີ້ອໂລກ ທ ື່ເ
ໝາະສົມ 

- ຕ້ອງມ  ພ ີ້ນທ ື່ ສ າລັບ ຈອດຍານພາຫານະ ສ າລັບ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງບ ລິສັດ ແລະ/ຫຼ  ແຂກທ ື່ເຂົີ້າມາຢ້ຽມຢາມ, ໂດຍ
ກ ານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ ່ນອກຂອບເຂດຂອງຟາມ ໂດຍບ ື່ມ ທາງເຂົີ້າເຖິງ ສະຖານທ ື່ ຂອງສັດໂດຍກົງ 

- ການເຂ ົ້ າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນປະຕິ ບັດ ໂດຍຜ່ານປະຕູໂຂງ ເພ ່ ອຕິ ດຕາມ ການເຂ ົ້ າອອກ 

ຂອງຜູົ້ ມາຢົ້ ຽມຢາມ, ວິ ທີ ການຂ ນສ ່ ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົີ້າ ແລະ ອອກຂອງບຸກຄາລະກອນ 

ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຕ້ອງມ ເຂດກັື່ນຕອງ ທ ື່ມ ຫ້ອງແຕ່ງຕົວ, ອ່າງນ ີ້າ ແລະ ສະບ ຝຸ່ນ ຢ ່ທ ື່ທາງເຂົີ້າ ຂອງບ ລິສັດ, ໂດຍມ ຊຸດເກ ບສະເພາະ 

ແລະ ເຄ ື່ອງປ້ອງກັນຄົບຊຸດ; ພາຍຫັຼງທ ື່ເຮັດວຽກໃນຟາມແລ້ວ ຕ້ອງເອົາອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ແລ້ວທັງໝົດຖ ີ້ມລົງພາຊະນະ
ພິເສດຢ ່ໃນຟາມ 

- ການເຂົີ້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານປະຕ ໂຂງ ເພ ື່ອຕິດຕາມ ການເຂົີ້າອອກ ຂອງຜ ້ມາຢ້ຽມຢາມ, 
ວິທ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 

- ການເຂົີ້າ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍນອກ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ໃນປ ີ້ມລົງທະບຽນ ຂອງບ ລິສັດ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ : ການທ ື່ບ ື່ມ ຮົີ້ວ, ບ ື່ມ ປະຕ ໂຂງ, ບ ື່ມ ຫັຼກໄມ້ບາຣ ແຢ  

ຜົນກະທົບ:  ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ , ການເຂົີ້າອອກຂອງສັດ ແລະ ຄົນແປກໜ້າ 

ການລົງມ ປະຕິບັດ: 
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- ຄວນຕັີ້ງຮົີ້ວ ທ ື່ເປັນແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ສົມບ ນແບບ ໃນຂອບເຂດ ຂອງພ ີ້ນທ ື່ ທ ື່ມ ຄອກໝ ; ຄວນເປັນຮົີ້ວ ທ ື່ເໝາະສົມ 
ເພ ື່ອຫລ ກລ້ຽງ ການຜ່ານ ຂອງຄົນ ແລະ ສັດໃຫຍ ່(ໝາ, ໝາປ່າ, ໝ ປ່າ) 

- ປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼ  ຊ່ອງເປ ດອ ື່ນໆ ຄວນໃສ່ຕາໜ່າງ ເພ ື່ອກັນນົກກະຈອກ 

- ຕ້ອງປິດປະຕ ສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດຕະຫຼອດເວລາ 
 

6. ລາຍລະອຽດຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເປົື້າໝາຍ 

 

ຜະລິດຕະພນັທ ື່ໄດມ້າຈາກບ ລິສັດທ ື່ຮັບຮອງເອົາຄ ມ່ ນ ີ້ແມ່ນ: 

• ສັດທ ື່ໄດ້ມາຈາກສັດປ ກຊະນິດຕ່າງໆພ້ອມທ ື່ຈະນ າມາຂ້າ 

• ຫົວຂ ີ້ສ າລັບການປັບປຸງພັນ ແລະ /  ຫຼ  ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງສັດປ ກຊະນິດທ ື່ແຕກຕ່າງໆ  

• ໄດ້ໄຂ່ຈາກໄກ່ແມ່ໃຫ່ຍ ເພ ື່ອບ ລໂິພກຂອງມະນຸດ( ຊັີ້ນ) 

 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖ ງ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງນົກສາຍພັນ Gallus Gallus ແລະ ມ ຈ ານວນສັດປ ກອ ກຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ,  ໃນຄ ມ່ ນ ີ້ ໂດຍອ ງໃສ່ເອກະສານອ້າງອ ງ ຈະຖ ກນ າໃຊເ້ຂົີ້າໃນການລ້ຽງໄກ່ພາຍໃນປະເທດ (Gallus Gallus 

Domesticus).  

ສາຍພັນລ ກປະສົມທ ື່ເດັື່ນ ປະກອບມ  ໄກ່ຜ  ້ ແລະ ໄກ່ແມ່ ທ ື່ເອ ີ້ນວ່າໄກ່ພັນຊ ີ້ນ. ສາຍພັນລ ກປະສົມທ ື່ອ່ອນ ຕົວແມ່ຈະ

ເປັນຕົວໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ຕົວຜ ້ ໃຊ້ສ າລັບລ້ຽງທອມເພ ື່ອຂາຍ 

  

 

 

 

 

 

 

7. ສະຫວັດດ ການສັດ 

 

ເພ ື່ອໃຫ້ຖ  ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກຽ່ວກັບສະຫວັດດ ການສັດ, ຜ ້ມ ສັດຢ ໃ່ນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມ

ຂັີ້ນຕອນຕ ື່ໄປນ ີ້: 
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I.  ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມ ື່ອມ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທ ື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮ ບແບບພັນທຸກ າ ຫຼ  

ຕົີ້ນກ າເນ ດສັດ ວ່າ ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ີ້ ສາມາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ໂດຍບ ື່ມ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບສຸຂະພາບ ຫລ  ການເປັນຢ ່ທ ື່ດ . 

II. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງຈາກພະນັກງານ ໃນຈ ານວນທ ື່ພຽງພ  ໂດຍມ ທັກສະ, ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມຊ າ

ນານ ທ ື່ເໝາະສົມ 

III. ກວດກາເບ ື່ງສັດ ໃນໄລຍະທ ື່ເໝາະສົມ ໂດຍອ ງໃສ່ລະບົບການລ້ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດກາ ຖ ກດ າເນ ນ 
ພາຍໃຕ້ ສະພາບເງ ື່ອນໃຂ ທ ື່ມ ແສງສະຫວ່າງພຽງພ   

IV. ໃຫ້ດ ແລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ  ສັດທ ື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫົຼື່ານັີ້ນໄປຢ ໃ່ນສະຖານທ ື່ ທ ື່
ເໝາະສົມ 

V. ສ າລັບການບ າບັດ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການປ ື່ນປົວໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດນ້ າໃຊສ້ະເພາະສານທ ື່ຮ ້
ວ່າບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ ໂດຍອ ງໃສຜ່ົນການສ ກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ 

ປະສົບການທ ື່ໄດ້ມາ;  

VI.  ໃຊ້ວັດສະດຸທ ື່ບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຂ້າເຊ ີ້ອໄດ້ ສ າລັບການກ ື່ສ້າງໂຮງເຮ ອນ, ຮົີ້ວ ແລະ 

ອຸປະກອນ ທ ື່ສ າພັດກັບສັດຕ່າງໆ 

VII.  ໃຊ້ອຸປະກອນທ ື່ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ື່ ແລະ ທ ື່ຢ ອ່າໃສບ ື່ມ ສ ື່ງແຫຼມຄົມຊ ີ້ອອກມາ ຊ ື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ບາດແຜໄດ້ 

VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 

ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ຢ ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮ ອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທ ື່ບ ື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສັດ 

IX.  ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ  ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມ ີ້ລະຄັີ້ງ ທ ື່ຈ າເປັນຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ 

ພ້ອມທັງ ກ າຈັດຂ ີ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ ທ ື່ຖ ກກ ານົດ ອອກໂດຍທັນທ ; 

X. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດຖ ກຮັກສາ ຢ່າງມ ຄວາມອິດສະຫຼະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຊະນດິສັດໃນເວລາເຄ ື່ອນຍ້າຍ

, ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ສັດປະສົບກັບຄວາມທ ລະມານ ຫຼ  ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ  

XI. ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ທ ື່ຢ ອ່າໃສທ ື່ຖາວອນ ທ ື່ພຽງພ ສ າລັບສັດ ຢ ່ໃນ ໃນທຸກກ ລະນ , ເພ ື່ອເຄົາລົບ ຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ້ານສະລິລະ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ; 

XII.     ຮັກສາສັດໃນໂຮງເຮ ອນທ ື່ຮັບປະກັນວ່າ ມ ແສງສະຫວ່າງທ ື່ພຽງພ ຕະຫຼອດເວລາ  

XIII. ສັດທ ື່ຂັງຢ ນ່ອກໂຮງເຮ ອນຕ້ອງມ ສິື່ງກັີ້ງບັງຢ່າງພຽງພ  ເພ ື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະພາບອາກາດທ ື່ບ ື່ດ , ສັດອ ື່ນມາ

ທ າລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ.  

XIV. ຈັດຫາອາຫານທ ື່ດ , ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນ, ອາຍຸ ແລະ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ພ້ອມທັງມ ປະລິມານທ ື່ພຽງພ 
ເພ ື່ອໃຫ້ສັດມ ສຸຂະພາບທ ື່ດ , ເຊັື່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນທ ື່ສັດໄດ້ກິນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖ ງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ສະລ ລະສາດຂອງສັດ. 

XV.   ຮັບປະກັນວ່າ ບ ື່ມ ສານໃດໆປະປົນຢ ່ໃນອາຫານ ທ ື່ກ ື່ໃຫສ້ັດມ ອາການເຈັບປ່ວຍ;  
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XVI. ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັດໄດ້ມ ນ ີ້າກິນ ໃນປະລິມານທ ື່ພຽງພ  ແລະ ມ ຄຸນນະພາບທ ື່ດ  ຫລ  ຂອງແຫຼວ ທ ື່ຮັບປະກັນ ໃຫ້
ມ ລະດັບຄວາມຊຸມ ທ ື່ພຽງພ   

XVII. ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ສ າລັບໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນ ີ້າດ ື່ມສ າລັບສັດ ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງໃນລັກສະນະທ ື່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້

ທ ື່ຈະເກ ດການປົນເປ ີ້ອນ ແລະ ບ ື່ໃຫ້ສັດມ ການຍາດຊິງກັນ; 

XVIII. ບ ື່ໃຫ້ດ າເນ ນ ຫຼ  ປະຕິບັດການ ການປັບປຸງພັນແບບທ າມະຊາດ ຫຼ  ແບບທຽມ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດເກ ດມ ການ 
 ທ ລະມານ ຫລ  ອາການບາດເຈັບ  

XIX. ຖ້າຫາກຈ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວິທ ການດັື່ງກ່າວກັບສັດ ຕ້ອງປະບັດໃນລັກສະນະທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດມ ການເຈັບໜ້ອຍ 
ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການກ ື່ໃຫ້ເກ ດອາການບາດເຈັບແບບຖາວອນ. 

 

8. ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການຜະລິດ  

 

ວົງຈອນການຜະລິດ( ຮ ບທ  1)ສ າລັບການລ້ຽງໄກ່ພັນຊ ີ້ນ ແລະ ໄກ່ພັນໄຂ່ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໃນ 5 ກິດຈະກ າຕົີ້ນຕ ທ ື່

ຕ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດໄປພ້ອມກັນ: 

- ການຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ສັດອາໃສຢ ່ 

- ການຄຸ້ມຄອງສັດ 

- ການຄຸ້ມຄອງອາຫານສັດ; 

- ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 

- ການຄຸ້ມຄອງຂອງເສຍຈາກສັດລ້ຽງ 
ການນ າໃຊ້ທ ື່ຖ ກຕ້ອງຂອງສອງຈຸດທ າອິດໃນຕົວຂອງມັນເອງ ຈະນ າໄປສ  ່ການຫຼຸດຜ່ອນການເກ ດຂອງພະຍາດທ ື່ມ 
ລັກສະນະບາງຢ່າງຂອງສັດທ ື່ອາໃສຢ ໃ່ນຟາມແບບກະທັນຫັນ (ເຊັື່ນຕົວຢ່າງ ພະຍາດລ າໄສ້ ແລະ ທາງລະບົບຫາຍໃຈ )ທ ື່
ເອ ີ້ນວ່າເທັກໂນໂລຊ ; ກຸ່ມອາການເຫົຼື່ານ ີ້ເຮັດໃຫ້ມ ການລົດ ທາງສະຫວັດດ ການສັດ ແລະ ເພ ີ້ມອັດຕາການຕາຍ, ການ
ຈັດການ ທ ື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງຂອງສ ື່ງແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕ ື່ສ ື່ງແວດລ້ອມຢ ໃ່ນຟາມເພ ີ້ມຂ ີ້ນ ສ າລັບການປ່ອຍ
ມວນລະພິດທ ື່ເພ ີ້ມຂ ີ້ນສ ຊ່ັີ້ນອາກາດ ແລະ ຊາກສັດຈ ານວນຫຼາຍຈະຖ ກທ າລາຍຖ ີ້ມ. 

ແຜນການໝ ນວຽນຂອງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດສັດປ ກແບບອຸດສະຫະກ າ ໃນຮ ບທ  2. 
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ຮ ບທ . 1 ວົງຈອນການຜະລິດ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ການຄຸ້ມຄອງສັດ 

ໄກ່ຊ ີ້ນ 

ການມາເຖ ງຂອງໄກ່ນ້ອຍ ແລະ 
ການຈັດຫາສະຖານທ ື່ 

ການທອມ 

ໄກ່ໄຂ່ 

ການມາເຖ ງຂອງໄກ່ສາວ ແລະ ການ 
ຈັດຫາຄອກ 

ການຜະລິດໄຂ່ ຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການຂ້າ 

ການທ າຄວາມສະອາດ
ໂຮງເຮືອນ 

ການຈັດການອາຫານ 

ການເກັບຮັກສາອາຫານ 

ການກະກຽມ ແລະ ການຈ າໜ່າຍ 

ການໃຫ້ນ ີ້າ 
 

ອຸປະກອນນ າອອກ 

 

ອຸປະກອນນ າເຂົີ້າ 
 

- ສັດ 

- ຜະລິດຕະພັນສັດຕະວະແພດ 

- ອາຫານ 

- ນ ີ້າ 
- ກະແສໄຟ້າ 
- ນ ີ້າມັນເຊ ີ້ອເພ ງ 
- ເສັີ້ນທາງເຂົີ້າ 
- ຜະລິດຕະພັນທ າຄວາມສະອາດ 

- ຢາຂ້າເຊ ີ້ອ 

- ຢາຂ້າເຊ ີ້ອທາງຜ ວໜັງ 

- ສັດທ ື່ມ ຊ ວິດ ( ທ ື່ຈະສົື່ງໄປໂຮງ 
ງານຂ້າສັດ ຫຼ  ໄປຟາມອ ື່ນ) 

- ສັດຕາຍ 

- ເສັີ້ນທາງອອກ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທ ື່ຕິດເຊ ີ້ອ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທາງເຕັກນິກ 

- ລ້າງນ ີ້າເສຍຈາກສະຖານທ ື່ ແລະ 
ທາງຍ່າງ 
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ຮ ບທ . 2 ການຜະລິດໄກ່ເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າແບບຕ່ອງໂສ້ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຕັກນິກການຈັດການສ ີ່ງເສດ
ເຫ ືອ 

 
ການຈັດການພາຍໃນໂຮງເຮ ອນ 

 

ການບ າບັດສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

 

ການເກັບຮັກສາສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

 

ການກ າຈັດສ ື່ງເສດເຫຼ ອໂດຍປົກກະຕິທ ື່
ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະເສດ 

 

ການຜລິດສັດປ ກ
ແບບຕ່ອງໂສ້ 

ແຜນການສ ບພັນ 

ການຟັກໄຂ ່

ຕ ້ຟັກໄຂ ່

ໄກ່ນ້ອຍ 

ການຂະຫຍາຍພັນສ າລັບ
ຜະລິດໄຂ່ 

ຟາມໄກ່ພັນໄຂ ່

ການຄັດເລ ອກໄຂ່ 

ການຂະຫຍາຍພັນສ າລັບ
ຜະລິດຊ ີ້ນ 

ຟາມໄກ່ພັນຊ ີ້ນ 

ການຂ້າ 
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8.1. ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມໃນທ ີ່ສັດອາໃສຢ ູ່ 
 

ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊ ີ້ອພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຟາມລ້ຽງສັດຈະໄດ້

ປະຕິບັດທັງສອງລະບົບ “ເຕັມທັງໝົດ/  ເປົື່າຫວ່າງທັງໝົດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ທ າອິດແມ່ນມ ສັດຢ ໃ່ນຟາມ(ເຕັມທັງໝົດ), 

ຫັຼງຈາກນັີ້ນມ ການຂາຍອອກຫຼ ຍົກຍ້າຍທັງໝົດ, ໝາຍເຖ ງວ່າວ່າງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາລ ຖ້າການເລ ີ້ມຕົີ້ນນ າເຂົີ້າມາລ້ຽງໃໝ່  

(ເປົື່າວ່າງທັງໝົດ) . ມ ຂ ີ້ຍົກເວັີ້ນບາງກ ລະນ ຂອງການລ້ຽງໄກພ່ັນໄຂ່, ໃນລະບົບນ ີ້ຈະບ ື່ໄດ້ຖ ກປະຕິບັດ. ໃນການທ າຄວາມ

ສະອາດຟາມຈະຕ້ອງເຮັດເປັນຕາຕະລາງຕາມການກ ານົດຂອງການລ້ຽງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດການປັບປຸງການແຊກແຊງທ ື່
ມດ າເນ ນຢ ່. ການລະບາຍອາກາດຢ ໃ່ນຄອກສາມາດ ລະບາຍໄດ້ໂດຍການບັງຄັບ ຫຼ  ເປັນໄປຕາມທ າມະຊາດ, ໃນການ

ລະບາຍອາກາດທ ື່ຖ ກບັງຄັບຍ ື່ງມ ປະລິມານອົກຊິເຈນທ ື່ເຂົີ້າໄປໃນຄອກໄດ້ຫຼາຍຂ ີ້ນເທົື່າໃດ microclimate ກ ຈະ

ຈັດການໄດ້ດ ຂ ີ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ສັດຫຼາຍກວ່າລະບົບການລະບາຍອາກາດຕາມທ າມະຊາດ  . ໃນຊ່ວງລະດ ຮ້ອນຈະ

ຕ້ອງໄດ້ໃຊລ້ະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ບ ື່ວ່າການລະບາຍອາກາດແບບທ າຊາດ ຫຼ  ແບບການບັງຄັບ, ໂດຍການນ າໃຊ້ພັດ

ລົມ (ໝ ນ)ທ ື່ຕິດຕັີ້ງຢ ບ່ ລິເວນອ້ອມແອ້ມ ຫຼ  ອາດຈະຕິດຕັີ້ງຢ ່ດ້ານໃນຂອງຄອກ. ໃນການຄວບຄຸມລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

ຢ ເ່ທ ງຫັຼງຄາທ ື່ມ ອຸນຫະພ ມສ ງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງພົື່ນລະອອງນ ີ້າຢ ເ່ທ ງຄອກກ ສາມາດໃຊງ້ານໄດ້. ຄອກສັດ ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງປ່ອງຢ້ຽມທ ື່

ເປັນຮ ບຈະຕຸລັດ ທ ື່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ /  ຫຼ  ໃຊມ້ ເຕ  ແລະ ໃຊລ້ະບົບເຊ ື່ອມຕ ື່ແບບອັດຕະໂນມັດ

ກັບເຄ ື່ອງວັດແທກອຸນຫະພ ມບາງຄັີ້ງຄາວ, ຍັງສາມາດຕິດຕັີ້ງກັບຄອກທ ື່ເປັນຫັຼງຄາສອງຊັີ້ນ. 

 

ສ ື່ງສ າຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງທ ື່ຢ ອ່າໃສ ແລະ ສະພາບອາກາດ 

ຜົນກະທົບ:  ສະຫວັດດ ການສັດ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດໃຫ້ມ ກ ື່ນເໝັນ  
ການປະຕິບັດ 

- ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ອ ງຕາມ“ແຜນການເຮດັຄວາມສະອາດ” ທຸກໆໂຮງເຮ ອນ ແລະ 
ອຸປະກອນທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ, ຈຸດປະສົງເພ ື່ອສະກັດກັີ້ນການຕິດຕ ື່ຈາກຮອບວຽນນ ີ້ໄປສ ່

ການຈ າແນກໄຂ່ ( ນ ີ້າໜັ
ກ) 

ຂາຍສົດ ຫຼ  ແປຮ ບ 

ໄກ່ແມໃ່ນຮອບວຽນສຸດ
ທ້າຍ 

ການປາດເປັນສິີ້ນສ່ວນ 

ການຂາຍ 
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ອ ກຮອບວຽນການຜະລ ດອ ກຕ ື່ໄປ; ສ າລັບໄກ້ພັນຊ ີ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກັບໂຮງເຮ ອນທັງໝົດ; ສ າລັບໄກ່ພັນໄຂ່ ຈະ

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ“ເຕັມທັງໝົດ/ ເປົື່າຫວ່າງທັງໝົດ”ໂດຍທົື່ວໄປຈະໃຊສ້ າລັບຄອກດຽວ 

- ປະຕິບັດການບ າລຸງຮັກສາຕາມປົກກະຕ ິຕາມການລາຍງານໃນຄ ມ່ ການນ າໃຊ ້ແລະ ລະບົບການບ າລຸງຮັກສາ; 

- ໃຊ້ລະບົບຕ່າງໆໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ ກ າ ນົດທ ື່ຢ ່ໃນຄ ່ມ ນ າໃຊ;້ 

- ບັນທ ກການປະຕິບັດທ ື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງທັງໝົດລົງໃນແບບຟອມ “ການບ າລຸງຮັກສາແບບລົງຖະບຽນພິເສດ”;  

- ການລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດສະຖານທ ື່ ຈະຕ້ອງບັນທ ກໄວ້ໃນການລົງຖະບຽນ “ການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອ”; 

- ກິດຈະກ າການຂ້າເຊ ີ້ອ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ຈະຕ້ອງຖ ກບັນທ ກລົງໃນ ” ການລົງຖະບຽນ ການຂ້າເຊ ີ້ອ ແລະ ການ
ຕົກຕະກອນ”; 

- ຮັບປະກັນສະເໝ ວ່າ ສະພາບອາກາດຢ ໃ່ນຄອກ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດ ຈະ
ເປັນການເຊ ື່ອຖ ເຖ ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສາລ ລະສາດຂອງສາດ ທັງຮັບປະກັນດ້ານສະຫວັດດ ການສັດ ແລະ ຜົນ

ຜະລິດທ ື່ດ ; 

- ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄບັ ແມ່ນຖ ວ່າເປັນນ ື່ງໃນການລະບາຍທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນທ ື່ສຸດສ າລັບການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍກ ື່ນໄດ້, ໃນເມ ື່ອທ ື່ພັດລົມສາມາດທ່າຍເທອາກາດອອກສ ພ່າຍນອກ ແລະ ທິດທາງຂອງພວກມັນເຂົີ້າກັນໄດ້ ກັບ

ທິດທາງຫັຼກຂອງລົມ ;  
  

8.2. ການຄຸ້ມຄອງສດັ 
 

8.2.1. ໄກູ່ຊ ື້ນ(Bro ilers) 

ລ ກໄກ່ຈະຖ ກຂົນສົື່ງດ້ວຍລົດມາເຖ ງຟາມ ດ້ວຍຕ ້ທ ື່ເກັບຮັກສາເປັນຢ່າງດ , ພາຍຫັຼງທ ື່ເອົາລ ກໄກ່ລົງຈາກລົດ ແລະ ເອົາ
ອອກຈາກຕ ດ້ັື່ງກ່າວແລ້ວ, ຕ້ອງຂົນດ້ວຍຕົນເອງເຂົີ້າໄປຢ ໃ່ນຄອກທ ື່ກະກຽມໄວ້ ໃນເນ ີ້ອທ ື່ 1,200-2000 ແມັດມົນທົນ 
. 

 

 

 

 ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບນ ີ້າໜັກທ ື່ຕ້ອງການ, ສາມາດກ ານົດສັດທ ື່ໃຫຍເ່ຕັມໄວໄດ້ໃນ 3 ປະເພດ . 
 

ປະເພດ ໄລຍະເວລາຂອງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ນ ື້າໜັກສັດເປັນ 

ເບົາ ໄກ່ຊ ີ້ນ (ໂຕແມ່) ອາຍຸ 36-40 ມ ີ້ 
ໄກ່ (ຜ ້) ອາຍຸ 90 ມ ີ້ 

(ໂຕແມ່)1680-1800 ກລ. 
(ໂຕຜ ້ຝ 1800 ກລ. 

ໜັກປານກາງ ໄກ່ຊ ີ້ນ (ໂຕແມ່) ອາຍຸ 42-50 ມ ີ້ (ໂຕແມ່) 2000-2350 ກລ. 
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ໄກ່ຊ ີ້ນ (ໂຕຜ ້) ອາຍຸ 38-42 ມ ີ້ (ໂຕຜ ້) 2400-2600 ກລ. 

ໜັກ ໄກ່ຊ ີ້ນ (ໂຕຜ ້) ອາຍຸ 44-63 ມ ີ້ (ໂຕຜ ້) 3000-3800 ກລ. 

 

 

ໄກ່ພັນຊ ີ້ນ ສາມາດລ້ຽງເພ ື່ອປະສົມພັນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການເຮັດໃຫ້ໄກ່ຈ່ອຍລົງ ຫຼ  ແຍກຄອກແຕ່ລະເພດ. ໃນການ

ປະສົມພັນແບບປະສົມ, ໃນຄອກດຽວກັນມ ໂຕຜ  ້ ແລະ ໂຕແມ່ ຄວນແຍກໂດຍການຂັີ້ນດ້ວຍຕາໜ່າງ, ເມ ື່ອເວລາໄກ່ມ 
ອາຍຸໄດ້ 35-40 ວັນ ແລ້ວ ຄັດເອົາໂຕແມ່ທ ື່ຈ່ອຍອອກຂາຍ, ຫັຼງຈາກນັີ້ນເອົາຕາໜ່າງອອກ ເພ ື່ອໃຫ້ໂຕຜ ສ້າມາດໃຊ້ເນ ີ້ອທ ື່
ຄອກທັງໝົດ. ໃນຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການທອມໄກ່ພັນຊ ີ້ນແລ້ວເອົາເຂົີ້າໄປໃນກົງ ແລະ ຂົນສົື່ງດ້ວຍລົດໄປທ ື່ໂຮງຂ້າ
ສັດ. 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສັດ, ສຸຂານາໄມ  

ຜົນກະທົບ: ສະຫວັດດ ການສດັ, ຜະລິດຕະພັນ 
ການປະຕບິັດ 

- ຄວາມໜາແໜ້ນທ ື່ບັນຈສຸ ງສຸດຕ ື່ ແມັດມົນທົນ, ໄກ່ຊ ີ້ນ 10,000 ຫາ 20,000 ໂຕ ຕ ື່ຄອກ; 

- ເອົາຂ ີ້ເລ ື່ອຍ, ເຟ ອງ ຫຼ  ແກບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຮອງພ ີ້ນຄອກໜາປະມານ 5 ຫາ 15 ຊມ; 

- ຮັກສາໄກ່ນ້ອຍທ ື່ເກ ດໃໝ່ ຢ ໃ່ນບ່ອນທ ື່ມ ຄວາມອຸ່ນ ໃນອຸນຫະພ ມ 32 – 33 ອົງສາ ໂດຍການໃຊແ້ກັສ ຫຼ  ຫຼອດໄຟ;  

- ຫຼ ກລຽງບ ື່ໃຫ້ສັດໄດ້ຢ ເ່ປິະເປ ີ້ອນເກ ນໄປ ເພາະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ສັດຈ່ອຍ ແລະ ລົດສະວັດດ ການຂອງສັດ ;  
 

8.2.2. ໄກູ່ພັນໄຂູ່ 

ໄກ່ແມ່ສາວທ ື່ມ ອາຍຸ 18- 20 ອາທິດຂ ີ້ນໄປ ຊ ື່ງຄ້າຍຄ ກັນກັບໄກ່ພັນຊ ີ້ນ, ຫັຼງຈາກນັີ້ນຈະຕ້ອງຂົນສົື່ງໄປລ້ຽງຢ ຟ່າມເພ ື່ອ

ຜະລິດໄຂ່, ຊ ື່ງສາມາດລ້ຽງຢ ່ໃນກົງ ຫຼ ເທ ງພ ີ້ນກ ໄດ້ . ການລ້ຽງໄກ່ໃນກົງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄອກ ທ ື່ສາມາດບັນຈໄຸກ່ໄດ້

ໂດຍສະເລ່ຍ 30,000 ຫາ 60,000 ໂຕ ຕ ື່ຄອກ (ສະເລ່ຍຂະໜາດຂອງກົງ 1,200-2,000 ແມັດມົນທົນ). ການແນະນ າ

ວິທ ການລ້ຽງໄກ່ໃນກົງແບບດັີ້ງເດ ມ ( ໃຊ້ເນ ີ້ອທ ື່ 550 ຊມ ຕ ື່ໄກ່ແມ ່1 ໂຕ) ຫຼ  ລ້ຽງໃນກົງທ ື່ມ ຂະໜາດທ ື່ພຽງພ ສ າລັບໄກ່ 

4-8 ໂຕ ແຕ່ລະໂຕ (750 ຊມ ຕ ື່ໄກ່ແມ່1ໂຕ). ກົງຈະຕ້ອງຈັດລຽງກັນໃນລະດັບ, ຈາກ ສາມ ຫາ ແປດ, ທ ື່ເຫຼ ື່ອມກັນ ຫຼ  

ມ ໄລຍະຫ່າງອອກໄປ. ເວລາທ ື່ເໝາະສົມສ າລັບການຜະລິດໄຂ່ຂອງໄກ່ຢ ໃ່ນກົງ ປະມານ 60 ອາທິດ. ການນ າໃຊເ້ຕັກນິກ

ຂອງ ” ບັງຄັບການຖ່າຍຂົນ ” (ຈະເປັນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ ເຊ ື່ງໃນນັີ້ນແສງສະຫວ່າງ, ນ ີ້າ, ປະລິມານ  ແລະ ຄຸນນະ  

ພາບຂອງອາຫານຈະຖ ກຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຕົກສະສົມເພ ື່ອທ ື່ຈະ ” ແມ່ໄກ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ ” ເຊ ື່ງຈະເຮັດໃຫ້

ໄກ່ໄຂ່ໃນເວລາແກ່ຍາວເຖິງ 100 ອາທິດ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນ.. ໄຂ່ຈະຖ ກເກັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍຜ່ານສາຍພານລ າລຽງ

ທ ື່ຢ ດ່້ານໜ້າຂອງກົງ, ຈາກນ ີ້ຈະສົື່ງໄປຫ້ອງເກັບຮັກສາເພ ື່ອຄັດແລະຫຸ້ມຫ ື່. 
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 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາອາກາດເຢັນ ແມ່ນບ ື່ມ ຄວາມຈ າເປັນທ ື່ໃຫ້ຄວາມອຸ່ນຢ ໃ່ນຄອກ, ເໜ ື່ອງຈາກ ສັດ

ມ ຄວາມໜາແໜ້ນສ ງ/ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຕ້ອງປະຕິບັດໃນຊ່ວງລະດ ຮ້ອນ ຜ່ານລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ 

ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍການບັງຄັບແລະບາງຄັີ້ງກ ອາດໃຊວ້ິທ ການພົື່ນອາຍນ ີ້າ (ຄວາມຊຸ່ມ) 

ໃນສຸດທ້າຍ, ໄກ່ກ ຈະໃສ່ລົດຂນົສົື່ງອ ກເທ ື່ອນ ື່ງເພ ື່ອນ າໄປຂ້າດ້ວຍຕົນເອງ. 

ຫັຼງຈາກນັີ້ນ ສະຖານທ ື່ດັື່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດ ດ້ວຍເຕັກນິກດຽວກັນກັບການໃຊກ້ັບໄກ່ພັນຊ ີ້ນ. 

ການປະສົມພັນໄກໄ່ຂ່ ສາມາດໃຊ້ລະບົບປະສົມລະຫວ່າງການລ້ຽງໃນກົງ ແລະ ເທ ງພ ີ້ນດິນໄດ້. ໃນລະບົບນ ີ້ມ ກົງແບບ

ເປ ດຫຼາຍຊັີ້ນທ ື່ມ ຄອນສາມາດໃຫ້ໄກ່ແມ່ຂ ີ້ນ ແລະ ລົງໄດ້. 

 

ສ ື່ງສ າຄັນ: ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສັດ, ດ້ານສຸຂານາໄມ 

ຜົນກະທົບ:  ສະຫວັດດ ການສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ 
ການປະຕິບັດ 

- ການໃຫ້ພ ີ້ນທ ື່ຕ ື່າສຸດສ າລັບສັດແຕ່ລະຕົວ; 

- ຮັບປະກັນວ່າ ສະພາບອາກາດຢ ພ່າຍໃນຄອກທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຸມ່, ການປອ່ຍມວນລະພິດຈະບ ື່ສົື່ງ
ຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍສັດທ ື່ລ້ຽງ, ຮັບປະກັນຊ ວິດການເປັນຢ ທ່ ື່ດ ຂອງສັດ ແລະ ການໃຫຜ້ົນ

ຜະລິດທ ື່ດ . 

- ເມ ື່ອເວລາຄອກຫວ່າງ, ຈ າເປັນຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດໂດຍການໃຊທ້ ື່ຢາງຫົດ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອສະຖານທ ື່ນັີ້ນ 
 

 

8.2.3. ຈຸດສ າຄັນຂອງການຈັດການ ການຜະລິດທົີ່ວໄປສ າລັບທັງສອງປະເພດ 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົີ້າ ຫຼ  ອອກ ຂອງພາຫານະ ເຂົີ້າໄປໃນ ຫຼ  ອອກຈາກຟາມ 

ຜົນກະທົບ: ອັນຕະລາຍທາງຈຸລິນຊ  
ຄວນປະຕິບັດ 

- ຈັດໃຫ້ມ ພ ີ້ນທ ື່ສ າລັບທ າຄວາມສະອາດ ໂດຍການຊ ດພົື່ນ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ ຂອງວິທ ການຂົນສົື່ງ ຢ ່ທາງເຂົີ້າຟາມ 

ແລະ ທາງຈາກບ່ອນພັກອາໃສ;  

- ນ ີ້າທ ື່ໃຊແ້ລ້ວຈະຕ້ອງເກັບໃນອ່າງພິເສດ ແລ້ວກ າຈັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 
- ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດພ ີ້ນທ ື່ທາງເຂດນອກບ ລິສັດ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນຈອດລົດສ າລັບພະນັກງານເຮັດວຽກຢ ຟ່າມ ແລະ ແຂກທ ື່ມາ
ຢ້ຽມຢາມ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົີ້າ ຫຼ  ອອກ ຟາມຂອງພະນັກງານ 
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ຜົນກະທົບ: ອັນຕະລາຍທາງຈລຸິນຊ  
ຄວນປະຕິບັດ 

- ຈະຕ້ອງມ ພ ີ້ນທ ື່ກັື່ນຕອງພ້ອມຫ້ອງແຕ່ງຕົວ, ອ່າງລ້າງມ , ສະບ  ຢ ທ່າງເຂົີ້າຟາມ, ເກ ບໂບກ ແລະ ຊຸດເຮັດວຽກສະເພາະ;  

- ກ່ອນອອກຈາກຟາມ, ອຸປະກອນທັງໝົດຕ້ອງຖ ີ້ມລົງໃນພາຊະນະພິເສດຢ ໃ່ນຟາມ;  

- ການຜ່ານເຂົີ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທ ກຢ່າງຖ ກຕ້ອງໃນຖະບຽນຂອງບ ລິສັດ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ຂາດດ້ານສຸຂານາໄມ 

ຜົນກະທົບ: ອັນຕະລາຍທາງຈຸລິນຊ   
ໃນກ ລະນ ທ ື່ບ ື່ມ ການບ ລິການດາ້ນສຸຂານາໄມ, ພະນັກງານປະຕິບັດຫັຼກສຸຂານາໄມບ ື່ຖ ກຕ້ອງມາໃຊ,້ ກ ື່ໃຫ້ເກ ດມ ການແຜ່
ກະຈາຍທ ື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ ທ ື່ເຊ ີ້ອພະຍາດ  
ຄວນປະຕິບັດ 

- ຕ້ອງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂານາໄມຢ່າງພຽງພ ສ າລັບພະນັກງານຟາມ ແລະ ບຸກຄົນທ ື່ເຂົີ້າມາຢ້ຽມຢາມ ເຊັື່ນ: 
ມ ນ ີ້າດ ື່ມທັງ ຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ, ມ ຫ້ອງນ ີ້າ, ອ່າງລ້າງໜ້າ ແລະ ຝັກບົວອາບນ ີ້າ. 

- ຕ້ອງມ ຫ້ອງແຕ່ງຕົວທ ື່ໄດ້ຮັບການຕົບແຕ່ງຢ່າງເໝາະສົມ(ຕ ້ເກັບເຄ ື່ອງສອງປະຕ , ຕັື່ງນັື່ງ) ພ້ອມຝັກບົວອາບນ ີ້າ, ມ ຂະ 
ໜາດເໝາະສົມພຽງພ  ກັບພະນັກງານ 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການປະກົດຕົວຂອງສັດຕ ພ ດ 

ຜົນກະທົບ: ອັນຕະລາຍທາງຈຸລ ນຊ , ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັດຕ ພ ດໃນພ ີ້ນທ ື່ໄກ້ຄຽງ  

ຄວນປະຕິບັດ:   

- ຟາມຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດສ າລັບຂັີ້ນຕອນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄວບຄຸມສັດຕ ພ ດ;  

- ວິທ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກດັກັີ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ພຽງພ , ຫຼ ກລຽງບ ື່ໃຫ້ມ ຮອຍແຕກແຫງ
ຂອງພ ີ້ນຄອກ, ການສ້າງຮາງອາຫານ, ການຈັດວາງວັດສະດຕຸ່າງໆ ແລະ ບ ື່ຕັດຫຍ້າຢ ້ອ້ອມຮອບບ ລິເວນຄອກ ແລະ 

ອ ື່ນໆ.; 

- ການເສ ື່ອມສະມັດຕະພາບຕ້ອງໄດ້ເນັີ້ນໄປຈຸດຂອງການຄວບຄຸມຂອງ Rattus norvegicus ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ

ໂດຍຜ່ານການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຂອງສະຖານ ທ ື່ມ ສານພິດເບ ື່ອ ທ ື່ບັນຈປຸະລິມານຢາພິດທ ື່ມ ປະສິດທິພາບໃນໜ ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ເງ ື່ອນໄຂດ້ານສຸຂານາໄມຢ ພ່າຍໃນໂຮງເຮ ອນບ ື່ພຽງພ  
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ຜົນກະທົບ: ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຈຸລະຊ ວະວິທະຍາ, ມ ເງ ື່ອນໄຂທ ື່ໃຫ້ເກ ດມ ໜ  ແລະ ແມງໄມ້, ການປ່ອຍມວນລະພິດໃນ

ຊັີ້ນບັນຍາກາດ, ມ ການປົນເປ ີ້ອນຂອງດິນ ແລະ ນ ີ້າ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານກ ື່ມະເຮັງ (ຟອກມານດ ຮາຍ) 

ການປະຕິບັດ: 

- ເມ ື່ອໂຮງເຮ ອນເປົື່າຫວ່າງ, ຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດດ້ວຍການໃຊນ້ ີ້າຊ ດລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອໃນບ ລເິວນໂຮງເຮ ອນ 

- ການຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ຜົນກະທົບຕ ື່ສ ື່ງແວດລ້ອມຕ ື່າ, ແມ່ນໃນເມ ື່ອຍັງມ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອຢ ໃ່ນຄອກ, 
ເພ ື່ອກ າຈັດປະເພດແມງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທ ື່ພວກມັນຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົີ້າໄປຢ ໃ່ນຮອຍແຕກ  

- ການກ າຈັດ ແລະ ການອະນາໄມຂ ີ້ສັດແຫ້ງດ້ວຍການໃຊອຸ້ປະກອນຂ ດ,ຖ ຸແລະ ເຄ ື່ອງດ ດຝຸ່ນ 

- ການລ້າງ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍນ ີ້າຮ້ອນ ( ອາດເປັນການຂ້າເຊ ີ້ອເໝ ອນກັນ); ລະບົບນ ີ້ ເມ ື່ອສົມທຽບການ
ລ້າງແບບງ່າຍໆດ້ວຍນ ີ້າເຢັນ, ຈະຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນການໃຊນ້ ີ້າ ແລະ ສາມາດກ າຈັດຂອງແຫຼວໄດ້ 

- ລ້າງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ; 

- ຫັຼງຈາກ 2-3 ວັນຕ້ອງມ ການຂ້າເຊ ີ້ອຕ ື່ມອ ກ; 

- ຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດເປັນໄລຍະ; ນ ີ້າລ້າງຈະຕ້ອງມ ຫຼຸມເກັບໄວ້ພິເສດ ແລ້ວກ າຈັດຖ ີ້ມເງ ື່ອນໄຂ (to BAT) 

- ຄອກໄກ່ໄຂ່ ຄວນທ າຄວາມສະອາດໂດຍການຂ ດອາຈົມ, ການໃຊອ້າຍນ ີ້າ ແລະ ການລົນໄຟ 

- ສານຂ້າເຊ ີ້ອທ ື່ໃຊຟ້ອກມານດ ຮາຍ ຄວນທົດແທນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ຄວາມເປັນພິດໃນລະດັບປານກາງ; 
 

ຈຸສ າຄັນ: ການຈັດການກັບສານອັນຕະລາຍ 
ຜົນກະທົບ:  ການປົນເປ ີ້ອນຂອງນ ີ້າ ແລະ ດິນໂດຍບັງເອ ນ 
ການປະຕິບັດ:  

- ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊ ີ້ອ, ຢາຂ້າໜ  ແລະ ອ ື່ນໆ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດ  ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງ
ການປົນເປ ີ້ອນ, ການກະຈາຍ ຫຼ  ການນ າໃຊ້ໂດຍບັງເອ ນ; 

- ຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖ ກເກັບໄວໃ້ນຕ ທ້ ື່ປິດລັອກຕະຫຼອດ, ແລະ ຢ ໃ່ນສາງບ່ອນທ ື່ຢ ຫ່່າງຈາກສະຖານທ ື່ລ້ຽງ; 
ຕ ຕ້້ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະ ແລະ ຕ້ອງມ ປ້າຍເຕ ອນຢ ປ່ະຕ ທ ື່ບົື່ງບອກເຖ ງຄວາມອັນຕະລາຍ 

- ການນ າໃຊຕ້້ອງໄດ້ລົງຖະບຽນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຈັດການສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

ຜົນກະທົບ: ອາດເກ ດມ ການປນົເປ ີ້ອນ ຂອງນ ີ້າ ແລະ ດິນ, ມ ໜ  ແລະ ແມງໄມ້ 
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ສ ື່ງເສດເຫຼ ອຢ ໃ່ນຟາມ ປະກອບມ : ສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈາກການບ າລຸງຮັກສາລົດ ( ສ ື່ງເສດເຫຼ ອຂອງນ ີ້າມັນແຮທ່າດສ າລັບເຄ ື່ອງ

ຈັກ, ເກຍ ແລະ ການຫລ ື່ລ ີ້ນ, ແບັດເຕ ຣ ຕະກົວ, ຢາງ ແລະ ໄສ້ກອງນ ີ້າມັນ); ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆ, ສ ື່ງເສດ

ເຫຼ ອອິນຊ . 

ການປະຕິບັດ: 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະທ ື່ປ້ອງກັນການຮົື່ວໄຫຂຼອງນ ີ້າ 
- ໃນຟາມຕ້ອງລະບສຸະຖານທ ື່ທ ື່ເໝາະສົມສ າລັບເກັບຮັກສາສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທ ື່ເກັບໄວ້ ຄວນຖ ກສົື່ງໄປໂຮງງານບົດ ແລະ ກ າຈັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ; 

- ຕ້ອງມ ການບັນທ ກການຈັດການສ ື່ງເສດເຫຼ ອຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຈັດການສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວ 

ຜົນກະທົບ: ຄວາມສ່ຽງດ້ານຈຸລິນຊ  

ການປະຕິບັດ:  

- ສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວແມ່ນໄດ້ເກັບມາຈາກການກວດກາປະຈ າວັນ ( ອັດຕາການຕາຍໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນປະມານ 5%ຂອງໄກ່
ຊ ີ້ນ ແລະ ໄກ່ໄຂ່ຈະຕ ື່າກວ່າ) 

- ສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນຕ ້ເຢັນພິເສດ ຫຼ  ຫ້ອງເຢັນ( ຕ ້ແຊ່ແຂງ)ໂດຍມ ການປິດນ ີ້າ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການຮົື່ວໄຫຼ 
ແລະ ມ ຂະໜາດແມ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຟາມ. 

- ຫ້ອງຂັງນ້ອຍໆ ຈະຕ້ອງຕັີ້ງຢ ບ່ ລ ເວນຟາມ, ແຕ່ບ ື່ຕິດກັບໂຮງເຮ ອນ, ສາມາດເຂົີ້າໄປໃນໄດ້; ໃນສະຖານທ ື່ໄກ້ຄຽງ ຕ້ອງ
ສາມາດທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດໄດ້.  

- ສາງເຢັນຕ້ອງມ ຄວາມພຽງພ ທ ື່ຈະບັນຈສຸັດທ ື່ຕາຍໃນຮອບວຽນການຜະລິດທັງໝົດ, ເພ ື່ອໃຫ້ບ ລິສັດກ າຈັດ ສາມາດເຂົີ້າ
ໄປໃນຟາມ ໂດຍສະເພາະເວລາທ ື່ມ ການອະນາໄມ ເມ ື່ອບ ື່ມ ສັດຢ ່.  

- ສາງເຢັນຄວນໄວ້ຢ ່ນອກຟາມ ໂດຍມ ປະຕ  2 ປ່ອງ, ປ່ອງນ ື່ງປ ື່ນໜ້າອອກນອກ ແລະ ອ ກປ່ອງນ ື່ງເຂົີ້າໃນ, ດ້ວຍວິທ ນ ີ້ 
ບ ລິສັດທ ື່ເກັບລວບລວມຊາກສັດບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເຂົີ້າຟາມ 

- ຊາກສັດໄດ້ຖ ກລວບລວມ ແລະ ກ າກັດໂດຍບ ລິສັດທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

 

8.3. ການຈດັການອາຫານສັດ 

 

ອາຫານສັດສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍກົງໃນຟາມ ຫຼ  ສາມາດຊ ີ້ໄດ້ຈາກພາຍນອກ. ຖ້າຫາກມ ການຜະລິດຢ ່ໃນຟາມ ຈະຕ້ອງມ 

ເຄ ື່ອງຈັກຜະລິດອາຫານ, ມ ແຫຼື່ງວັດຖຸດິບ( ເມັດພ ດ, ແປ້ງ)ມາບົດ ແລະ ປະສົມ. ຜະລິດຕະພັນຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນສາງຢ ່
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ນອກຟາມ . ອາຫານສັດທ ື່ຈະນ າເຂົີ້າສາງໂດຍຜ່ານທາງເປ ດຂອງດ້ານເທ ງຂອງສາງ, ດ້ວຍວິທ ການນ າໃຊ້ຖັງຂົນສົື່ງ ທ ື່ມ 

ລະບົບສາຍພານລ າລຽງທ ື່ພາໃຫເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍໄດ້. ດ້ວຍວິທ ນ ີ້ ອາຫານສັດທ ື່ຊ ີ້ມາຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ນ່ອກຟາມ.   

 ອາຫານສັດເວລາເອົາອອກຈາກສາງຈະຕ້ອງຖ ກຄັດເລ ອກແບບອັດຕະໂນມັດ ທ ື່ມ ແຮງດັນດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກປະກອບດ້ວຍ

ລະບົບສັື່ນສະເທ ື່ອນ ເຊ ື່ງຈະສົື່ງອາຫານເຂົີ້າໄປຫາເຄ ື່ອງປ້ອນອາຫານຢ ພ່າຍໃນຄອກສັດ.  

 ລະບົບການໃຫ້ນ ີ້າ ປົກກະຕິແມ່ນ ຫົວດ ດ “ນ ີ້າຢອດ” ເຊ ື່ງນ ີ້າຈະຖ ກສະໜອງໃຫ້ສັດ ໂດຍໂຕດ ດໃນວ່າວຂະໜາດນ້ອຍ. 

ລະບົບນ ີ້ ເຊ ື່ງສາມາດເປັນແຮງດັນ ຕ ື່າ ຫຼ  ສ ງ; ພາຍຫັຼງຈະປະກົດເຫັນ "ຖ້ວຍປ້ອງກັນສ ື່ງເປິະເປ ີ້ອນ " ວ່າວຢ ່ດ້ານລຸ່ມເປັນ 

ສ ື່ງສ າຄັນ, ເໜ ື່ອງຈາກວ່າ ມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ອຫຼ ກລຽງການກະຈາຍຂອງນ ີ້າທ ື່ບ ື່ໄດ້ໃຊກ້ັບສັດໂດຍກົງ. ສ າລັບລະບົບແຮງດັນ

ຕ ື່າ, ຖ້ວຍ ແມ່ນບ ື່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ສັດເຂົີ້າໄປຫານ ີ້າໄດ້ຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດທ ື່ຍັງນ້ອຍ 

ແລະ ສັດທ ື່ບ ື່ແຂງແຮງ.  

 ສ າລັບໄກ່ພັນຊ ີ້ນເຄ ື່ອງປ້ອນອາຫານຈະຖ ກຕິດຕັີ້ງຢ ່ເທ ງໂຄງສ້າງການລ າລຽງຕາມແນວຕັີ້ງ ຊ ື່ງໄຫຼຜ່ານພ ີ້ນທ ື່ທັງໝົດ 
ຕາມລວງຍາວຂອງໂຮງເຮ ອນ ມ ການຕິດຕັີ້ງອຸປະກອນທ ື່ມ ລັກສະນະວົງແຫວນທ ື່ສາມາດປ້ອນອາຫານໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ 

ການຂອງຟາມ. 

ຮາງອາຫານສ າລັບໄກ່ໄຂ່ ຕ້ອງເປັນ ພາຊະນະ ທ ື່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ ແລະ ສາມາດເຄ ື່ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຄອກໄດ້. 
 

ກ່ຽວກັບການຜະລິດອາຫານຢ ່ໃນຟາມ:  

- ດ າເນ ນການ ຕາມແນວທາງການປະຕິບັດກະສິກ າທ ື່ດ ;  

- ຈົດບັນທ ກການຊ ີ້ເມັດພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ; 

- ບັນທ ກເຫດການສ າຄັນສ າລັບການຜະລິດພ ດ ຂ ີ້ນຢ ກ່ັບການຈົດບັນທ ກດ້ານສຸຂານາໄມພ ດ, ເຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ 2ພາກ:  

1. ບັດການປ ກພ ດ: ປ ກດ້ວຍແກນ່, ໄລຍະ phenological ແລະ ການເກັບກ ້,  

2. ການລົງຖະບຽນການຮັກສາສຂຸານາໄມພ ດ (ໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນ 1 ເດ ອນ).  

ຈາກການບັນທ ກສາມາດຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້: 

- ການປ ກ (ປົກກະຕິຂອງການເກັບກ່ຽວສາລ ຄັີ້ງທ າອິດ ຫຼ  ຄັີ້ງທ  2, ເຂົີ້າບາເລ ແລະ ອ ື່ນໆ ...)  

- ເນ ີ້ອທ ື່ລວມ  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ ື່ວ່ານແກ່ນ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ ເລ ີ້ມຕົີ້ນຂອງການອອກດອກ,  

- ວັນທ ເລ ີ້ມຕົີ້ນການເກັບກ່ຽວ ພ້ອມກັບຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ເກັບກ່ຽວ 

- ການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ ໄດຖ້ ກກ ານົດສ າລັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ໃຊ້, ຂະໜາດທ ື່ນ າໃຊ້, ການຮັກສາພ ີ້ນທ ື່, ເຫດຜົນໃນ
ການຮັກສາ ແລະ ວັນທ  ທ ື່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ. 
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ຍ ື່ງໄປກ່ອນນັີ້ນ, ສ າລັບອາຫານທ ື່ຜະລິດຢ ພ່າຍໃນຟາມ, ຕ້ອງໄດ້ລົງຖະບຽນ ແລະ ບັນທ ກຂ ີ້ມ ນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ ໃນແບບຟອມ 

" ລົງຖະບຽນອັດຕະໂນມັດ ":  

- ປະເພດຜະລິດຕະພັນ;  

- ປ ທ ື່ຜະລິດ;  

- ວັນທ ເລ ີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ຢຸດໃຊ້;  

- ປະລິມານ;  

- ການກວດກາຄຸນນະພາບ.  

ຢ ໃ່ນບ ລິສັດຈ າເປັນຕ້ອງມ ການກວດກາເລ ີ້ອງນ ີ້າມ ຄວາມພຽງພ ທ ື່ຈະໃຊສ້ າລັບລ້າງອຸປະກອນ. ໃນກ ລະນ ມ ການຕ ື່ນ ີ້າຈາກ

ສາທາລະນະແມ່ນບ ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການກວດກາສະເພາະ; ໃນກ ລະນິ ໃຊ້ນ ີ້າສ້າງສວ່ນຕົວຕ້ອງໄດ້ມ ການກວດກາທາງດ້ານຈຸ
ລ ນຊ  ຢ່າງໜ້ອຍປ ລະເທ ື່ອ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຈັດການອາຫານສັດ 

ຜົນກະທົບ: ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜ ບ້ ລໂິພກ ທ ື່ປະກົດເຫັນສານຕົກຄ້າງ 

ການປະຕິບັດ: 

- ບັນທ ກການຊ ີ້ເມັດພັນ ແລະ ລົງຖະບຽນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ; 

- ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດຢ ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານຂ ີ້ມ ນດ້ານຄວາມ

ປອດໄພ. 

- ບັນທ ກການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ ໃນໃບຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ ( ບັດການປ ກພ ດ ແລະ ການ
ຮັກສາ) 

- ບັນທ ກຂ ີ້ມ ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນ າໃຊ້ອາຫານທ ື່ຜະລິດຢ ່ພາຍໃນ ລົງໃນຖະບຽນການສະໜອງອັດຕະໂນມັດ; 
 

8.4. ຂັື້ນຕອນການສະໜອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ  

 

ສ ື່ງເຫົຼື່ານ ີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການກັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທ ື່ຊ ີ້, ຈາກຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ຈົນໄປເຖ ງຜະລິດຕະ
ພັນທ ື່ໃຊ້ສ າລັບການຮັກສາດ້ານສັດຕະວະແພດ ແລະ ສ າລັບການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊ ີ້ອທ ື່ໄດ້ປະຕິບັດຢ ່
ພາຍໃນຟາມ. ການຈັດການລະບົບການກວດສອບຢ້ອນກັບຢ ່ໃນຟາມ "ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ " ເພ ື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ
ຊ ີ້ນແລະໄຂ່ທ ື່ພວກເຂົາຜະລິດ. ກ່ຽວກັບປະເພດຜະລິດຕະພນັທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ ການສະໜອງ " ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ " ນັີ້ນ
ໄດ້ຮັບການຈັດການ ແລະ ໄດມ້ ການປັບປຸງຢ ໃນ " ລົງຖະບຽນການສະໜອງ " ຕາມປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ອະທ ບາຍ
ໃນຂ້າງລຸ່ມນ ີ້: 
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- ຜະລິດຕະພັນສ າລັບອາຫານສັດປ ກ 

- ສານຂ້າເຊ ີ້ອ ( ແຟັບ, ຢາຂ້າເຊ ີ້ອ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້)  

- ຢາສັດຕະວະແພດ 

- ຜະລິດຕະພັນຢາກະສກິ າ.  
ພ ີ້ນທ ື່ ທ ື່ໃຊສ້ າລັບການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ຈະຕ້ອງມ ການກ ານົດຢ ໃ່ນແຜນການຄັກແນວ່່າຈະຕ້ອງຮັບ

ປະກັນການປ້ອງກັນຈາກເຫດການໃນຊັີ້ນບັນຍາກາດ.  ສ າລັບຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມ ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນ

ຕ ື່າ( ແກ່ນ ແລະ ເມັດພ ດ, ແປ້ງ, ອາຫານສັດ) ແຫຼື່ງທ ື່ມາຂອງຟາມ, ຕົວຢ່າງຂອງສິນຄ້າ, ມ ການກ ານົດຢ່າງເໝາະສົມ ຈະ
ຕ້ອງອອກໃຫ້ໂດຍຜ ຮ້ັບບ ລິການ, ສ າລັບການກວດສອບ ຫຼ  ການເອ ີ້ນຄ ນຍ້ອນຄວາມບ ື່ຖ ກຕ້ອງທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວໃ້ນເວລາ
ຕ ື່ມາ ຕົວຢ່າງດັື່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທ ື່ເໝາະສົມຂອງຟາມຕະຫຼອດ ຈົນເຖ ງຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສົື່ງຕ ື່ໄປ.  

ສ າລັບອາຫານສັດທ ື່ຊ ີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບ ື່ງເອກະສານທັງໝົດກ່ຽວກັບການຊ ີ້ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ :  

- ຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຫຼາກທ ື່ມ ; 

- ການແຈ້ງໃຫ້ຮ ຈ້າກຜ ຜ້ະລິດ ສ າລັບການບ ື່ມ ເຊ ີ້ອພະຍາດ ແລະ ເຊ ີ້ອລາ, ໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢ ນຈາກການວິໄຈ;  

- ຄຸນນະພາບ (ຮ ບລັກສະນະ, ສ , ກ ື່ນ ແລະ ອ ື່ນໆ.);  

- ກວດກາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມວນລະພິດຈາກວັດຖຸດິບ; ( inert material) 

- ກວດກາ ການສັື່ງຊ ີ້, ເອກະສານທ ື່ແຈ້ງໃຫ້ຮ ມ້າພ້ອມສ ນຄ້າ, ຈ ານວນເງ ນທ ື່ສົື່ງໂຕຈິງ. 
ນອກຈາກນ ີ້, ຈະຕ້ອງກ ານົດວນັທ ທ ື່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, ປະເພດສິນຄ້າ, ປະເພດຂອງການຫຸ້ມຫ ື່( ບ ື່ໄດ້ຫຸ້ມຫ ື່ ຫຼ  ໃສຖົ່ງ ແລະ 

ອ ື່ນໆ) ຜ ຜ້ະລິດ ແລະ ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ.  

ສ າລັບ( biocides ສານເຄມ ຊ ວະພາບ) ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ, ຟາມຈະຕ້ອງກອບປ ເອກະສານ ຂ ີ້ມ ນທາງດ້ານ

ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ສະຫຼາກການນ າໃຊຜ້ະລິດຕະພັນ. ໄບໂອຊາຍ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນຫ້ອງທ ື່ປິດ, ແຍກ

ອອກຈາກອາຫານ ແລະ ລະບຸໃນແຜນ . 

ຜ ຜ້ະລິດສາມາດກວດສອບຢ້ອນກັບ ໄດ້ຈາກເອກະສານຂົນສົື່ງ ຫຼ  ການຊ ີ້ ແລະ ( ການສະໝັກສາມະຊິກ) ຊ ື່ງມ ຂ ີ້ມ ນທ ື່
ຈ າເປັນເພ ື່ອຕິດຕາມໃນກ ລະນ  ມ ການສ ື່ສານກ່ຽວກັບ ການບ ື່ປະຕິບັດຕາມ ຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ຊ ີ້  
  

ຈຸດສ າຄັນ:  ຂັີ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງ 

ຜົນກະທົບ: ການແຜກ່ະຈາຍຂອງພະຍາດສັດ, ການປົນເປ ີ້ອນຂອງອາຫານ, ການມ ສານຕົກຄ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນຢ ໃ່ນ 
ຟາມ, ຂາດການກວດກາຢ້ອນກັບ 
ການປະຕິບັດ 

- ຕ ື່ມຂ ີ້ມ ນໃສໃ່ບສະໝັກ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນສ າຄັນທ ື່ຊ ີ້ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານທ ື່ປະກອບມາພ້ອມ; 
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- ປະຕິບັດການຍອມຮັບການກວດສອບອາຫານທ ື່ຊ ີ້; 

- ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດເປັນຈ ານວນຫຼາຍ; 

- ເກັບຮັກສາ ໄບອົກໄຊ ໄວ້ຫ້ອງທ ື່ປິດ, ແຍກອອກຈາກອາຫານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸລົງໃນແຜນ; 

 

8.5. ການຈັດການສ ີ່ງເສດເຫ ືອຈາກສດັລ້ຽງ 

 
ການຈັດການ ກັບສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈາກສັດປ ກ ຈະເລ ີ້ມຕົີ້ນຈາກພາຍໃນໂຮງເຮ ອນ ຕ ື່ມາດ້ວຍຂັີ້ນຕອນການເກັບຮັກສາ ແລະ 
ການກ າຈັດ ດ້ວຍວິທ ການນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະເສດ, ກ່ອນຈະມ ສອງຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍນ ີ້ ໄລຍະການຮັກສາສ ື່ງເສດເຫຼ ອກ 

ສາມາດສະໜອງໄດ້. ຝຸ່ນຄອກໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ ື່ງຈາກໄກ່ສາວແມ່ນມ ພະລັງງານສຸງ 

 

ຂັື້ນຕອນ  1: ການຈັດການຢ ູ່ໃນໂຮງເຮອືນ 

ໄກູ່ພັນຊ ື້ນ: ໄກ່ທ ື່ໃນຢ ພ່ ີ້ນດນິ ຜະລິດຝຸ່ນຄອກທ ື່ສາມາດຊ້ວານອອກໄດ້ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງນ ີ້າເສຍກັບວັດ

ສະດທຸ ື່ພາໃຫ້ເກ ດເປັນຂ ີ້ເຍ ື່ອ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງວົງຈອນການຜະລິດຝຸ່ນ ຈະຖ ກກ າຈັດຈາກໂຮງເຮ ອນດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ. 

ໄກູ່ໄຂ: ໄກ່ທ ື່ລ້ຽງໃນກົງຜະລິດຝຸ່ນຄອກ ທ ື່ບ ື່ສາມາດຊ້ວານໄດ້ ຍ້ອນຂ ີ້ສັດມ ຄວາມແຫ້ງປະມານ 20%, ເພ ື່ອໃຫ້ຂ ີ້ສັດມ 

ຄວາມແຫ້ງ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ ສາມາດຮັບຜົນໄດ້ເຖ ງ60% . 

 

ຂັື້ນຕອນ 2: ການບ າບັດນ ື້າເປືື້ອນ 

ນ ີ້າເສຍ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາເພ ື່ອ: 

- ຟ ີ້ນຟ  ພະລັງງານຈາກຊ ວະພາບ; 

- ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ; 

- ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານໄນໂຕຼເຈນ; 

- ຮັບເສດສ່ວນທ ື່ສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍໄດ້ງ່າຍ ໃນພ ີ້ນທ ື່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນຜະລິດ. ປະເພດຂອງການຮັກສາຖ ວ່າ ເປັນ

ເຕັກນິກທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ປະກອບມ : 

- ການເຮັດຝຸ່ນບົື່ມດ້ວຍຂຸມທ ື່ມ ປະສິດທິພາບດ ;  

- ການບ າບັດແບບບ ື່ໃຊ້ອົກຊ ເຈນ ດ້ວຍການຟ ີ້ນຟ ຊ ວະພາບ; 

- ການລະບາຍຄວາມຊຸ່ມຢ ໃ່ນກງົລ້ຽງໄກ່ ໂດຍຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ອອກໄປຈາກໂຮງເຮ ອນ 

- ການຄວບຄຸມ ໂດຍການເຜົາສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈາກຄອກໄກ່ ເພ ື່ອໃຫ້ມ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ  
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຕກັນິກການແປຮ ບ 

I . ການເຮດັຝຸູ່ນບົີ່ມດວ້ຍເສດສ່ວນທ ີ່ສາມາດຂດຸໄດ ້
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ເປັນຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງສານອິນຊ ທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບການຄວບຄຸມ. ຖ້າຫາກການຮັກສາອາກາດຖ ກ

ຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດ  ຖ ວ່າເປັນ BAT,ແລະ ຖ້າ ອາໂມເນຍຖ ກສ ນເສຍໄປຈາກການລະເຫ ຍຈະໄດ້ຖ ກປະຕິບັດໃນຫ້ອງປິດ 

ແລະ ຖ່າຍທອດອາກາດທ ື່ອຸດົມສົມບ ນດ້ວຍ ອາໂມເນຍ ສ ່ລະບົບການລ້າງ ແລະ ການຈັບໂຕຂອງ  (bio-scrubbers  

) ຫຼ  ໄປສ ກ່ານກັື່ນຕອງຊ ວະພາບ . 

 ການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຕົີ້ນທ ນຈະມ ຄວາມຍ ນຍົງ. 

I I . ການບ າບັດແບບບ ີ່ໃຊ້ອົກຊ ເຈນພ້ອມການຟືື້ນຟ ແກສັຊ ວະພາບ 

ການບ າບັດຈະຖ ກປະຕິບັດຢ ໃ່ນເຄ ື່ອງຍ່ອຍແບບປິດພິເສດ, ເໜ ື່ອງຈາກວ່າ ປະຕິກິລິຍາການໝັກທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໃນສະພາບ

ການທ ື່ບ ື່ໃຊຈຸ້ລິນຊ ຍ່ອຍ. ການຜະລິດແກັສຊ ວະພາບເກ ດຂ ີ້ນ ເຊ ື່ງໃຊສ້ າລັບການຟ ີ້ນຟ ພະລັງງານ. ຖ້າມ ການຄວບຄຸມ
ແບບບ ື່ໃຊ້ອົກຊ ເຈນ, ຖ້າມ ຕະຫຼາດສ າລັບ "ພະລັງງານສ ຂຽວ" ແລະ ຖ້າຫາກການກະເສດ ມ ການເປ ດກວ້າງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຕາມລະບຽບຂອງທ້ອງຖ ື່ນ ຖ ວ່າເປັນເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ.  

I I I . ການລະເຫ ຍອາຍຂອງຂ ື້ໄກູ່ຢ ູ່ນອກໂຮງເຮອືນ 
ຝຸ່ນຄອກທ ື່ໄດ້ຈາກໂຮງເຮ ອນ ຈະຖ ກສົື່ງຜ່ານໄປຫາສາຍພານຫຼາຍຊັີ້ນໃນປ່ອງລະບາຍອາກາດ ທ ື່ຖ ກດ ດອອກມາຈາກໂຮງ

ເຮ ອນ ມັນໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາ BAT; ຖ້າຫາກການບ າບັດອາກາດຖ ກຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດ  ແລະ ຫາກຂະບວນການຄາຍນ ີ້າ

ເກ ດຂ ີ້ນ ຢ່າງໄວວາ ເພ ື່ອສະກັດກັີ້ນການປ່ຽນກົດຢ ຣິກ ອອກເປັນ ແອັມໂມເນຍ ດັື່ງນັີ້ນສຸດທ້າຍການປົດປ່ອຍອາກາດ

ອອກສ ຊ່ັີ້ນບັນຍາກາດ . 

IV . ການເຜົາສ ີ່ງເສດເຫ ືອຈາກສັດປ ກຢ ູ່ເທ ງພືື້ນດິນ 
ລະບົບດັື່ງກ່າວໄດ້ກ ານົດສະເພາະໄກ່ພັນຊ ີ້ນ ໄດ້ຖ ກຂົນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປຫາຫ້ອງເຜົາທ າອິດທ ື່ມ ອຸນຫະພ ມ 

400° C. ຈາກຫ້ອງນ ີ້ ຈະເປັນການປະສົມແກັສ ແລະ ຂ ີ້ເຖົື່າ ແລະ ຈະເຂົີ້າໄປສ ່ຫ້ອງເຜົາທ  2 ຊ ື່ງມ ອຸນຫະພ ມສ ງເຖ ງ 

1,000-1,200 ° C ໃນສະພາບທ ື່ມ ອົກຊ ເຈນບ ື່ພຽງພ  . ອາຍແກັສທ ື່ມ ອຸນຫະພ ມສ ງອອກຈາກຫ້ອງທ ສອງ ໂດຍຜ່ານທ ື່

ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ໃນນັີ້ນນ ີ້າທ ື່ໝ ນວຽນຖ ກນ າໄປສ ອຸ່ນຫະພ ມປະມານ 70 ° C. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຈັດການ ແລະ ການແປຮ ບ ຂອງເສຍຈາກຄອກສັດ 

ຜົນກະທົບ: ເກ ດມ ກ ື່ນເໝັນໃຫຊຸ້ມຊົນທ ື່ຢ ໄ່ກ້ຄຽງ, ເກ ດໃຫ້ມ ມວນລະພິດຢ ່ນ ີ້າໃຕ້ດິນ 
ການປະຕິບັດ 

- carry out the BAT in litter processing;  ດ າເນ ນການ BAT ໃນການແປຮ ບ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

- ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ ື່ປະກອບດ້ວຍສານທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ທ ື່ພົວພັນກັບສັດລ້ຽງ, ປ່ຽນແປງລກັສະນະ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ 

ການໄດ້ຮັບ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງທາດປະສົມ (NH3 ແລະ H2S), ຄວບຄຸມກ ື່ນເໝັນ, ການລະ  ເຫ 

ຍອາຍ, ເພ ີ້ມມ ນຄ່າຂອງຝຸ່ນ ແລະ ລົດຈຸລຊິ ທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດພະຍາດ ; 

- ກ ື່ນສ່ວນໃຫ່ຍທ ື່ອອກຈາກຟາມແມ່ນໂດຍຮ ບແບບຂ ີ້ຝຸ່ນ, ເຮົາສາມາດລົດຂ ີ້ຝຸ່ນດ້ວຍການຫົດນ ີ້າ, ການປະສົມນ ີ້າກັບ
ປະເພດນ ີ້າມັນ ຫຼ  ປະສົມກັບ ແລັກໂຕບັກຊ ລ  ໃຊ້ຊ ດຢ ພ່ານໃນໂຮງເຮ ອນ. 
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- ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານສານອາຫານ ທ ື່ຖ ກສົື່ງອອກທາງອາຈົມ(ໂດຍສະເພາະ ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ຟົດສຟ ) 
ແລະ ລົດການປ່ອຍມວນລະພິດ, ການໃຊ້ ອາຫານປະເພດເມັດ ແລະ ໄຂມັນທ ື່ດ  ໃນຕົວມັນເອງ ຈະເປັນຕົວກ ານົດ 
ຄວາມສາມາດໃນການຍ່ອຍ ແລະ ການດ ດຊ ມທ ື່ດ ຂອງສັດ ໂດຍບ ື່ຕ້ອງຜະລິດສານອາຫານຫຼາຍເກ ນໄປເພ ື່ອການຂັບ

ຖ່າຍ.  

 

ຂັື້ນຕອນ 3: ການເກັບຮັກສາ 

ການເກັບນ ີ້າເສຍ ແມ່ນຖ ກປະຕິບັດ ເພ ື່ອທ ື່ຈະ:  

- ຫຼຸດຜ່ອນ ການລ າລຽງຂອງເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກ ດເຊ ີ້ອພະຍາດທ າມາຈາກ ເຊ ອແບັກເຕ ເຣຍ  (40-50 

ມ ີ້); 

- ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກ ດມ ສະຖຽນລະພາບຂອງນ ີ້າເປ ີ້ອນ ໂດຍການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະດ້ານການກະເສດ; 

- ຈັດຕາຕະລາງ ການແຈກຢາຍ ຢ ່ໃນສະໜາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ ສ າລັບ ພ ດ. 

ຝຸ່ນຄອກສາມາດເກັບຮັກສາໄວໃ້ນຂຸມສະເພາະທ ື່ມ ຜ້າຢາງຮອງພ ີ້ນເພ ື່ອກັນນ ີ້າ, ບາງກ ລະນ  ແມ່ນເອົາໄປໄວ້ຕາມທົື່ງນາ

ໂດຍກົງ, ຖ້າບ ື່ມ ຂຸມເກັບຮັກສາຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນຖັງທ ື່ມ ຝາປິດແລະຕັີ້ງໄວ້. 

 

-  

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເກັບຮັກສາຝຸ່ນຄອກ 

ຜົນກະທົບ:  ການປ່ອຍມວນລະພິດສ ຊ່ັີ້ນບັນຍາກາດ, ການຜະລິດກ ື່ນເໝັນ, ການປົນເປ ີ້ອນຂອງນ ີ້າ ແລະ ດິນ, ການເຜາົໄ
ໝ້ທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນເອງ 

ການປະຕິບັດ:  

- ເກັບຮັກສາຝຸ່ນຄອກໄວ້ໃນຂຸມ ໂດຍການເອົາຜ້າຢາງຮອງພ ີ້ນ ແລະ ມ ການລະບາຍອາກາດທ ື່ພຽງພ  
- ເກັບນ ີ້າເສຍຢ ໃ່ນຖັງທ ື່ມ ຝາປິດໄວ້ 50 ວັນ ໂດຍບ ື່ເພ ີ້ມວັດສະດຸອ ື່ນໆເຂົີ້າໃສ່ ເພ ື່ອລົດການເກ ດເຊ ີ້ອພະຍາດ 

- ລ້າງ ແລະ ກວດກາເບ ື່ງຖັງຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັີ້ງ; 
 

ຂັື້ນຕອນ 4: ການກ າຈັດໂດຍການນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການກະເສດ 

ນ ີ້າເສຍຈາກຟາມສັດປ ກ ສາມາດນ າມາໃຊ້ເປັນຝຸ່ນສ າລັບການກະເສດ ແລະ/ ຫຼ  ເປັນສານປັບປຸງດິນ. ເຕັກນິກການນ າໃຊ້

ແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ມນັຈະຂ ີ້ນຢ ກ່ັບວ່າອຸປະກອນທ ື່ຈະນ າມາໃຊດ້້ວຍວິທ ການຂຸດ ຫຼ  ບ ື່ຂຸດ. ລາຍລະອຽດ ແລະ 

ການວິເຄາະ ຂອງເຕັກນິກການນ າໃຊ້ກັບການກະເສດແມ່ນມ ຢ ໃ່ນຄ ມ່ ນ ີ້. 
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9. ການຮັກສາສຸຂະພາບ 

 

ການຮັກສາດ້ານສັດຕະວະແພດກັບສັດທັງໝົດ ທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງຖະບຽນ ໃຫ້ຖ 

ກຕ້ອງຕາມນິຕກິ າໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

• ຄວນໃຊແ້ຕ່ຢາທ ື່ໄດ້ຂ ີ້ນຖະບຽນ, ມ ສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊທ້ ື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ບັນທ ກໄວ້ໃນ ” ການລົງຖະ

ບຽນຢາປົວສັດ ”; 

• ຢາປົວພະຍາດສັດຄວນຖ ກນ າໃຊ້ ພາຍໃຕ້ການຊ ີ້ນ າຈາກສັດຕະວະແພດໃນຟາມເທົື່ານັີ້ນ; 

• ຈະຕ້ອງຢ ດຖ ເວລາໝົດອາຍຸການນ າໃຊ້; 

• ການປ ື່ນປົວທັງທ ື່ໄດ້ປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ມ ການລາຍງານໃນ ” ການລົງຖະບຽນການປ ື່ນປົວສັດປ ກ” ດ້ວຍວິທ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້:    

           - ສັດທ ື່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນ ີ້ (ຊຸດ) 

           - ເຫດຜົນໃນການປ ື່ນປົວ 

           - ປະລິມານການໃຊ້ ແລະ ໄລຍະເວລາການປ ື່ນປົວ 

           - ການໃຫ້ຢາໂດຍທາງ 

           - ເວລາການຢຸດ ແລະ ວັນທ  ສ ີ້ນສຸດໃນການນ າໃຊ ້ 

           - ສັດຕະວະແພດເປັນຜ ຮ້ັບຜິດຊອບໃນການປ ື່ນປົວ 

• ນອກຈາກນ ີ້ ໃນຟາມຜະລິດສດັ /  ໄຂ່ ເພ ື່ອບ ລໂິພກ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ ເ້ຖ ງ ໄລຍະເວລາຂອງການຢຸດທຸກໆການນ າ

ໃຊ້ຢາ( ເວລາການຢຸດ) ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຄັື່ງຄັດ ກອ່ນມ ການສົື່ງສັດໄປທ ື່ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ກ່ອນຈະນ າເອົາໄຂ່ໄປຈ າ

ໜ່າຍ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ຢາຮັກສາສັດປ ກ 
ຜົນກະທົບ:  ມ ສານຕົກຄ້າງຢ ໃ່ນຊ ີ້ນສັດ ແລະ ໄຂ່, ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ຜ ບ້ ລໂິພກ, ຕ ື່ຕ້ານຄວາມຕ້ານທານເຊ ີ້ອຈຸລ ນຊ  

ການປະຕິບັດ: 

- ໃຊ້ຢາທ ື່ໄດ້ຖ ກລົງຖະບຽນ, ມ ສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊ້ທ ື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນ າໃຊ້ໃນ ສປປລາວ 

ເທົື່ານັີ້ນ; 

- ເກັບຮັກສາຢາສ າລັບສັດໄວ້ຢ ໃ່ນຕ ້ທ ື່ມ ລອັກ ແລະ ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂການຮັກສາທ ື່ເໝາະ ( ແສງ, ອຸນຫະພ ມ ແລະ 

ຄວາມຊຸ່ມ) 

- ປັບປຸງຂ ີ້ມ ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດຖະບຽນການປ ື່ນປົວສັດ 

- ໃນການນ າໃຊ້ຢາເພ ື່ອປ ື່ນປົວສັດປ ກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດ ແລ ແລະ ການແນະນ າຈາກສັດຕະວະແພດເທົື່ານັີ້ນ; 
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- ຕ້ອງປະຕິບັດການແນະນ າໃນສະຫຼາກການນ າໃຊຢ້າແຕລ່ະຊະນິດ ກ່ຽວກັບເວລາການຢຸດນ າໃຊຢ້າສ າລັບຊ ີ້ນແລະໄຂ ່

 

10. ຜົນກະທົບຂອງຟາມລຽ້ງສັດຕ ີ່ຊຸມຊນົທ ີ່ຢ ູ່ໄກ້ຄຽງ 

 
ໃນການເລ ອກສະຖານທ ື່ຕັີ້ງຟາມລ້ຽງສັດ ສ ື່ງສ າຄັນຕ້ອງຄ ານ ງເຖ ງສ ື່ງທ ື່ຈະພາໃຫ້ເກ ດບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານສຸຂາ

ນາໄມ: 

-   ການປ່ອຍມວນລະພິດຢ ໃ່ນຊັີ້ນບັນຍາກາດ; 

- ສຽງລົບກວນ; 

- ການປົນເປ ີ້ອນຂອງດິນ ແລະ ນ ີ້າໃຕ້ດິນ;  

- ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັດຕ ພ ດ; 

- ການແຜກ່ະຈາຍຊອງໂຊໂນຕິກ ທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ີ້ນ. 

 

10.1. ການປູ່ອຍມວນລະພິດໃນຊັື້ນບັນຍາກາດ 

 

ການປ່ອຍມວນລະພິດທ ື່ສັດຜະລິດຂ ີ້ນມາສ ຊ່ັີ້ນບັນຍາກາດປະກອບມ : 

• ທາດອາຍພິດທ າມະດາ (NH3, H2S, N2O, CH4 ...); 

• ຜົງ ແລະ ສານລະເຫ ຍອ ື່ນໆ (PM10, VOC ສານປະກອບອ ນຊ ລະເຫ ຍງ່າຍ, ກ ື່ນ); 

• bioaerosols (ແບັກເຕ ເຣຍ, ໄວຣັດ, ສານພິດເບ ື່ອ, ສານກ ື່ໃຫ້ເກ ດພ ມແພ້ ...). 

ສານເລົື່ານ ີ້ໄດ້ມາຈາກການເຜົາຜານທາດອາຫານຈາກສັດ, ການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊ ວະພາບ ແລະ ການຍ່ອຍອ ນຊ ທ ື່ມ ຢ ໃ່ນ

ຂ ີ້ສັດ, ການລ້ຽງ ແລະ ການໃຫອ້າຫານສັດ. ອົງປະກອບຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ ມັນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງ

ສັດ, ໂຄງສ້າງຂອງຟາມ, ການຈັດການ ແລະ ການຕັີ້ງຖ ື່ນຖານ. 
ພະນັກງານທ ື່ເຮັດວຽກຢ ໃ່ນສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດມ ຄວາມສ່ຽງກັບອາການທາງຄລິນິກທ ື່ມ ຜົນກະທົບທາງລະບົບຫາຍໃຈ 
ຫຼາຍກວ່າ ຄົນທ ື່ຢ ໃ່ນພ ີ້ນທ ື່ໄກ້ຄຽງ 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການປ່ອຍມວນລະພິດຢ ຊ່ັີ້ນບັນຍາກາດ 

ຜົນກະທົບ:  ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄະລະກອນຢ ໃ່ນຟາມ 

ການປະຕິບັດ:  

- ປ້ອງກັນການແຊກແຊງ ໂດຍການຫຼ ກລຽງ ການຫັນໄປເປັນຟາມແບບທ້ອງຖ ື່ນ , ໄກ້ກັບເຮ ອນ ແລະ ການໄປຕັີ້ງເຮ ອນ

ໄກ້ຟາມ; 
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- ຮັກສາຄວາມສະອາດດ , ຢ ່ໃນໂຮງເຮ ອນຕ້ອງມ ລະບົບລະບາຍອາກາດທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ; 

- ປະຕິບັດການກ າຈັດສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈາກການຂັບຖ່າຍອອກໂດຍດ່ວນ, ເພ ື່ອລົດຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບ ື່ໄດ້ໃຊ້

ອົກຊ ເຈນທ ື່ເຮັດການຜລິດກ ື່ນເໝັນຢ ພ່າຍໃນເຮ ອນເກັບ.  

- ການປ ກຕົີ້ນໄມ້ຢ ບ່ ລເິວນອ້ອມແອ້ມຟາມ ອາດເປັນອຸປະສັກສ າລັບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດສ່ວນນ ື່ງອອກໄປ

ທາງນອກ; 

- ຟາມທ ື່ຢ ເ່ທ ງພ ີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາຂ ີ້ສັດອອກເປັນຊ່ວງ ( ຢ່າງໜ້ອຍ ທຸກໆ 15 ວັນ) ເພ ື່ອໃຫ້ພ ີ້ນໄດ້ມ ລົມພັດ ແລະ ແຫ້ງດ  

- ນ າໃຊ້ຄອກແບບໝ ນວຽນ; 

- ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ນ ີ້າຫົີ້ງຢ ໃ່ນຄອກເວລາລ້າງຄອກ 

 
ສ າລັບໄກ່ແມທ່ ື່ລ້ຽງຢ ກ່ົງ 

- ກົງຂັງທ ື່ມ ລັກສະນະລວງນອນ ແລະ ມ ສາຍພານສ າລັບກ າຈັດອາຈົມສັດທ ື່ປຽກ ອອກໄປຫາອ່າງທ ື່ປິດຢ ຂ່້າງນອກ; 

- ກົງຂັງທ ື່ມ ລັກສະນະລວງນອນພ້ອມສາຍພານ; 

- ກົງຂັງທ ື່ມ ລັກສະນະລວງນອນ ທ ື່ມ ຖັງເກັບມ້ຽນແບບເປ ດຢ ່ຫຼຸມດ້ານລຸ່ມ ແລະ ມ ລະບົບລະບາຍອາກາດເພ ີ້ມເຕ ມ 

- ກົງຂັງທ ື່ມ ລັກສະນະລວງຕັີ້ງ ປົດສາຍພານອອກເພ ື່ອໃຫ້ມ ປ່ອງລະບາຍອາກາດຢ ່ດ້ານເທ ງຂອງກົງ 
 
ສ າລັບໄກ່ແມທ່ ື່ລ້ຽງຢ ເ່ທ ງພ ີ້ນ 

 

- ລະບົບການເອົາຂ ີ້ເຍ ື່ອລົງຂຸມເລ ກ ແລະ ໃຫ້ມ ອາກາດຢ ໃ່ນຂຸມຊັີ້ນໃຕ້ດິນ; 

 

10.2. ສຽງ 

 

ແຫຼື່ງທ ື່ມາຂອງສຽງຢ ໃ່ນຟາມມ ຄ : ໃນໂຮງເຮ ອນສັດ ( ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຈັບສັດ ແລະ ໃຫ້ອາຫານສັດ), ໂຮງປະສົມ

ອາຫານ ແລະ ຈ າໜ່າຍອາຫານ, ການໃຊ້ລະບົບລະບາຍອາກາດໂດຍການບັງຄັບ, ຫ້ອງເກັບຄວາມເຢັນ, ຍານພາຫານະຂົນ

ສົື່ງຢ ໃ່ນຟາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂົນສົື່ງສັດ , ການຈັດຫາອາຫານ ຫຼ  ກ າຈັດຊາກສັດ ແລະ ນ ີ້າເສຍ . 

ຢ ໃ່ນຟາມລ້ຽງໄກ່ ຈະມ ສຽງດງັກ່ອນຟາມສັດປະເພດອ ື່ນໆ ເໜ ື່ອງຈາກວ່າ ສັດປ ກຈະສົື່ງສງຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ. 

 

ຈຸສ າຄັນ: ສຽງລົບກວນທ ື່ເກ ດຈາກການເຮັດຟາມສັດປ ກ 

ຜົນກະທົບ:  ເພ ື່ອນບ້ານໄກ້ເຮ ອນຄຽງ 
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ການປະຕິບັດ 

- ປ້ອງກັນການແຊກແຊງ ໂດຍການຫຼ ກລຽງ ການຫັນໄປເປັນຟາມແບບທ້ອງຖ ື່ນ , ໄກ້ກັບເຮ ອນ ແລະ ການໄປຕັີ້ງເຮ ອນ

ໄກ້ຟາມ; 

- ການປ ກຕົີ້ນໄມ້ອ້ອມຕາມບ ລິເວນຟາມ ກ ຖ ວ່າເປັນການກັກກັນບ ື່ໃຫ້ມ ສຽງດັງອອກໄປຂ້າງນອກ; 

 

10.3.  ການປົນເປືື້ອນຂອງດິນ ແລະ ນ ື້າໃຕ້ດນິ 

 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ , ການປົນເປ ີ້ອນຂອງນ ີ້າ ແລະ ດິນ ອາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ຈາກ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທາງເຕັກນິກ, ຖ້າຫາກບ ື່ໄດ້ຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ໂດຍການໄຫວຼຽນຂອງສານທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ ( ເຊັື່ນ:  ຜະລິດຕະພັນສຸຂານາ
ໄມພ ດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ, ສ ື່ງເສ ອເຫຼ ອມາຈາກການສ້ອມແປງ ພາຫານະ ແລະ ອ ື່ນໆ) ຫຼ ລວມທັງການ
ຈັດການຊາກສັດ ຫຼ  ຂອງແຫຼວທ ື່ຕິດເຊ ີ້ອທາງຊ ວະພາບຢ່າງບ ື່ຖ ກຕ້ອງ. 

ສານປົນເປ ີ້ອນທ ື່ພົບເຫັນໃນສ ື່ງເສດເຫຼ ອຈາກສັດ ແມ່ນມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ:  

- ສານອາຫານ (ໄນເຕຣດ ແລະ ຟົດສະຟ ); 

- ເຊ ີ້ອພະຍາດ; 

- ສານຕົກຄ້າງຈາກຢາ; 

- ໂລຫະໜັກ ເຊັື່ນ: ທອງແດງ ແລະ ສັງກະສ . 

ສ ື່ງເຫົຼື່ານ ີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດການປົນເປ ີ້ອນຂອງນ ີ້າ ແລະ ດິນເຊັື່ນວ່າ: 

 ຈາກສະຖານທ ື່ຈັດເກັບບ ື່ພຽງພ ເຮັດໃຫ້ມ ການຮົື່ວໄຫຂຼອງນ ີ້າເສຍ; 

 ການນ າໃຊເ້ຂົີ້າໃນການກະເສດທ ື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ ( ນ ີ້າເສຍທ ື່ຄົບບ ື່ກ ານົດ, ພ ີ້ນທ ື່ດິນຄ້ອຍຊັນ, ທ ື່ດິນທ ື່ປົກຄຸມດ້ວຍນ ີ້າກ້າມ) 

 ປະກົດການນ ີ້າລົີ້ນ ຫຼ  ຊ ມຜ່ານ 

ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຍສາມາດພົວພັນກັບສ ື່ງປົນເປ ີ້ອນເຫົຼານ ີ້ ແມ່ນມ ຜົນມາຈາກ: 

- ການກິນໂອຍບັງເອ ນ ຫຼ  ການສ າພັດທາງຜ ວໜັງ ໃນເວລາໃຊ້ນ ີ້າ; 

- ການກິນນ ີ້າໃຕດ້ິນ( ນ ີ້າສ້າງ) ຫ ຼ  ນ ີ້າຢ ເ່ທ ງໜ້າດ ນ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການປົນເປ ີ້ອນຂອງດິນ ແລະ ນ ີ້າ 

ຜົນກະທົບ:  ສ ື່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາກອນຢ ທ້່ອງຖິື່ນ 
ການປະຕິບັດ 

- ບ າບັດຂອງເສຍດ້ວຍເຕັກນິດກທ ື່ຖ ກຕ້ອງ; 

- ສ້າງສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນໃຫ້ພຽງພ ; 
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- ກວດກາຄວາມແຂງແກ່ນຂອງສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາເປັນໄລຍະ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນຕ້ອງມ ການບ າລຸງຮັກສາ; 

- ຈັດເກັບ ແລະ ກ າຈັດນ ີ້າເສຍທ ື່ມ ສານອັນຕະລາຍ ( ຜະລິດຕະພັນສຸຂານາໄມພ ດ, ຢາຂ້າເຊ ີ້ອ, ຂອງເເຫຼວທ ື່ຕິດເຊ ີ້ອ 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການສ້ອມແປງລົດ ຢ່າງເໝາະສົມ); 

  

10.4. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງສັດຕ ພືດ 

 

ການລ້ຽງສັດ, ການປະກົດມ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທາງອິນຊ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເໝາະສົມກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພວກແມງໂດຍ

ທ າມະຊາດ. ບັນດາແມງທ ື່ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ທ ື່ພົບເຫັນຢ ່ເຂດລ້ຽງສັດ ພວກຕະກຸນ Muscidae (ເຊ ື່ງ Musca domestica 

ເປັນສາຍພັນທ ື່ອຸດົມສົມບ ນທ ື່ສຸດ) ແລະ ແມງສາບ (ສ່ວນໃຫ່ຍ Blatta orientalis) .  

ດັື່ງທ ື່ ໄດ້ກ່າວມານັີ້ນ Musca domestica ເປັນຕົວແທນຂອງສາຍພັນທ ື່ມ ຄວາມສ າຄັນທ ື່ສຸດໃນຂົງເຂດການລ້ຽງສັດ. 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຝຸ່ນຄອກໄດ້ຫຼາຍ ທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ເປັນສານຕັີ້ງຕົີ້ນໃນການພັດທະນາຂອງສັດຢ ໃ່ນຟາມ , ໂດຍ

ທົື່ວຈະໄປສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກຕ ື່ການເພ ີ້ມຈ ານວນຂອງແມງວັນ. ການທ ື່ເກ ດມ ແມງກາຝາກເຫົຼື່າຢ ນ່ າສັດຕະຫຼອດ ແມ່ນ

ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກ ດມ ຜົນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ( ການຜະລິດຊ ີ້ນ , ນົມ ແລະ ໄຂ່ ຫຼຸດລົງ ) ແລະ ມ ການລົບກວນ

ປະຊາກອນທ ື່ອາໃສຢ ບ່ ລເິວນອ້ອມແອ້ມຟາມ. ແມງວັນເປັນພາຫານະທ ື່ສາມາດແຜກ່ະຈາຍເຊ ີ້ອຈຸລິນຊ ທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດເຊ ີ້ອ

ພະຍາດ ໂດຍຜ່ານການຕິດມານ າຮ່າງກາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດມານ າຂາ ຫຼ  ຜ່ານການກິນ ແລະ ມານ າອາຈົມ. 

 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ໃນປະຈຸບັນນ ີ້ບັນດາວິທ ການຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ສານເຄມ  ແມ່ນມ ການໃຊກ້ັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ກ ມ 

ປະສິດທິພາບລົດລົງ ເໜ ື່ອງຈາກການຕ້ານກັບສານທ ື່ນ າໃຊ.້ 

ການປ້ອງກັນ ໝາຍເຖ ງ ການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແມງວັນ“ຫຍຸ້ງຍາກ“ ໂດຍການຈັດການຂ ີ້ສັດທ ື່ຖ ກຕ້ອງ, 
ຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຊຸ່ມຂອງຊັີ້ນອິນຊ , ແລະ ໂດຍການອະນາໄມສະຖານທ ື່ຢ່າງລະອຽດ ນັບຕັີ້ງແຕ່ເສດເຫຼ ອຂອງ

ອາຫານທ ື່ໃຫ້ໄກ່, ໄຂ່ທ ື່ແຕກ, ນ ີ້າທ ື່ຂັງຢ ພ່ ີ້ນ ເປັນຕົີ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ. 

ແມງກະສາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊະນິດ Blatta orientalis ເປັນປະເພດແມງໄມ້ທ ື່ກິນບ ື່ເລ ອກ, ອອກຫາກິນສະເພາະ

ໃນເວລາກາງຄ ນ ແລະ ເປັນຕົວທ ື່ກ ື່ບັນຫາທ ື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ ື່ງໃນການລ້ຽງສັດປ ກ. 

ຖ້າເບ ື່ງໃນມ ມມອງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານສຸຂານາໄມ, ແມງກະສາບ ເປັນຕົວແທນຂອງເຄ ື່ອງຈັກທ ື່ກ ື່ໃຫ້ເກ ດເຊ ີ້ອ

ພະຍາດ, ທັງເປັນແຫຼື່ງທ ື່ກ ື່ໃຫ້ມ ການປົນເປ ີ້ອນ ແລະ ການປົນເປ ີ້ອນຂອງອາຫານສ າລັບສັດ. 
ສາຍເຫດທ ື່ມ ການປົນເປ ີ້ອນ ແລະ ການປົນເປ ີ້ອນຂອງອາຫານສັດ ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຂອງຟາມໄປຫາທ ື່ພັກອາ

ໄສ ໄກ້ກັບບ່ອນເພາະພັນ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະທາງມ ພຽງພ  ແຕ່ບ ື່ໄດ້ມ ການບ າລຸງຮັກສາໃນທາງດ້ານວິຊາການ. 

ການລ້ຽງສັດໃນທົື່ງ ການປ້ອງກັນແມງສາບ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອະນາໄມສ ື່ງແວດລ້ອມໃນຂັີ້ນຕ ື່າ. ເພາະສະນັີ້ນ 
ໃນແຕ່ລະຟາມ ຄວນກ ານົດ ຈັດຕາລາງເວລາປະຈ າປ ໃນການປະຕິບັດ. ການຕ້ານດ້ວຍສານເຄມ ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍການ
ສ ດພົື່ນ/ ໃຊຊ້ ດພົື່ນຢ ່ຕາມໂຮງເຮ ອນ, ຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ບ່ອນທ ື່ສາມາດລ ີ້ຊ່ອນໄດ້( ຮອຍຫັກ, ຮອຍແຕກ, ຫຼຸມ ແລະ 
ອ ື່ນໆ),  
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ຈຸດສ າຄັນ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັດຕ ພ ດ  

ຜົນກະທົບ: ຊຸມຊົນທ ື່ຢ ໄ່ກ້ຄຽງ 
ຂ ີ້ຄວນປະຕິບັດ 

- ຮັກສາຄວາມສະອາດຫ້ອງເທົື່າທ ື່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການສະສົມຂອງສານອິນຊ ; 

- ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງສານອ ນຊ ທ ື່ຢ ໃ່ນຟາມ ທ ື່ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ການພັດທະນາຕົວອອ່ນຂອງແມງວັນ ; 

- ຄາດຄະເນວິທ ການເຂົີ້າໄປແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຜ່ານທາງແຜນງານ ດ້ວຍການສ ດພົື່ນ ຫຼ  ສ ດຜະລິດຕະພັນທ ື່ເປັນກາຝາກ, ໂດຍ

ຄ ານ ງເຖ ງ ຄວາມສະດວກທ ື່ຈະເກ ດມ ປະກົດການຕາ້ນເກ ດຂ ີ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມງວັນທ ື່ຢ ໃ່ນໂຮງເຮ ອນ; 
 

10.5. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງຕົວແທນ ໂຊໂນຕິກທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນ 

 

10.5. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງຕົວແທນ ໂຊໂນນິກທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນ 

 

ນອກຈາກ ພະຍາດທ ື່ເກ ດຈາກອາຫານ, ຍັງມ ຕົວແທນຂອງສານ zoonotic ຫຼາຍຊະນິດທ ື່ ສັດຢ ໃ່ນຟາມສາມາດ        

ທ່າຍທອດໄດ້, ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນວັນນະຄະດ ວິທະຍາສາດຊ ີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງສຸດ ແມ່ນພະນັກງານໃນ
ຂະ   ແໜງການລ້ຽງສັດ ເປັນຜ ທ້ ື່ມ ການພົວພັນກັບສັດຢ່າງໄກ້ຊິດເຊັື່ນ: ນັກປັບປຸງພັນ, ສັດຕະວະແພດ, ຜ ຕ້ ື່ມາກ ແມ່ນຜ ້
ຂ້າ ແລະ ຜ ຂ້າຍຊ ີ້ນ.   

ປະຊາກອນທ ື່ຢ ໃ່ນເຂດໄກ້ຄຽງກັບຟາມ ອາດເປັນໄປໄດ້ຕ ື່ການມ ຄວາມສ່ຽງໃນການທ ື່ໄດ້ຮັບສານ zoonotic ໂດຍຜ່ານ

ທາງ: 

- ສ ື່ງປົນເປ ີ້ອນໃນອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງກະຈາຍຢ ໃ່ນອາກາດພາຍນອກ ຜ່ານການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບຂອງ

ໂຮງເຮ ອນ, ໂດຍການຊ ດພົື່ນນ ີ້າເສຍຢ ທົ່ື່ງນາ, ບ ື່ສຸກພຽງພ  

- ການປົນເປ ີ້ອນຂອງນ ີ້າໄຕ້ດິນ ແລະ ນ ີ້າຢ ເ່ທ ງໜ້າດິນ ທ ື່ມາຈາກການຝັງຊາກສົບທ ື່ບ ື່ຖ ກກົດໝາຍ ແລະ ຮົື່ວໄຫຼຂອງນ ີ້າ
ເປ ີ້ອນເຂົີ້າໄປທົື່ງນາ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ 

ຜົນກະທົບ:  ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພະນັກງານຟາມ ແລະ ກ າມະກອນຜ ້ລ້ຽງສັດ 
ການປະຕິບັດ 

- ນ າໃຊ້ຂັີ້ນຕອນຄວາມປອດໄທາງຊ ວະພາບຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 
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- ນ າໃຊກ້ານປ ື່ນປົວດ້ວຍຢາປະຕິຊ ວະນະຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ມ ເຫດຜົນທາງເຕັກນິກ ເພ ື່ອລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກ ດ
ປະກົດການ ການດ ີ້ຢາປະຕິຊ ວະນະ; 

 

11. ລະບົບການກວດສອບຍ້ອນກັບຂອງຄວາມຖືກຕອ້ງ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ 

 

ການກວດສອບ ປະສິດຕິພາບຂອງການໃຊ້ລະບົບການກວດສອບຢ້ນກັບ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຢ ໃ່ນຟາມ  

ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ໂດຍພະນັກງານເຕັກນິກທ ື່ມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ. 

ການກວດສອບຈະຕ້ອງໄດເຮັດໃນທັງສອງດ້ານໂດຍ ຜ່ານການປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບເອກະສານທ ື່ມ ຢ  ່ ແລະ ໂດຍຜ່ານການ

ສ າພາດ ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ. 
 

 ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຢອ້ນກັບຂອງອົງກອນ ແລະ ແຜນວາດຄວບຄຸມການ

ໄຫ ວຽນແບບອັດຕະໂນມັດ ( ຕົວຢູ່າງ) 

  

 

 

ການສະໜອງດ້ວຍຕົນເອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. ການຈັດການກັບການທ ີ່ບ ີ່ປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານດົ ແລະ ຂັື້ນຕອນການຖອນຜະລິດຕະພັນອອກຈາກ
ຕະຫ າດ 

 

ການບ ື່ປະຕິບັດຕາມ ໝາຍເຖ ງການບ່ຽງເບນຂະບວນການທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ຂ ີ້ກ ານົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

Layers  
Eggs 

ຜ ສ້ະໜອງ ຜົນໄດ້ຮັບ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ການປັນສ່ວນ ການຜະລິດ ການຈັດສົື່ງ 

ຊຸດ, ອົງປະກອບ 

ແລະ ວັນທ  

ການຕົກແຕ່ງສັດ 

ແຜນທ ື່ ທ ື່ດິນ 

ວຽກການກະ
ເສດ 

ຜ ້ສະໜອງພາຍ
ນອກ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ດ  

ການເກັບກ່ຽວ
ອາຫານສັດໃນ

ຟາມ 
ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ພາຍນອກ 

ການເກັບມ້ຽນ, ສາງ, 
ຄັງສິນຄ້າ 

Biocides 

drugs  

ການປັນສ່ວນ 

ການທອມສັດ 

ລາຍການອົງ
ປະກອບ 
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ພວກເຂົາອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວກ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບທັງພາຍໃນຟາມ ແລະ  ຖ ກກ ານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. 
ກ່ຽວກັບເອກະສານນ ີ້ສາມາດກວດພົບ ການບ ື່ເປັນໄປຕາມຂ ີ້ກ ານົດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກປົກກະຕິຂອງຜ ້
ປະກອບການຟາມ. 

ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຟອມ   " ການລົງຖະບຽນບ ື່ສອດຄ່ອງ" ເຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການປະຕິບັດ 

ການແກ້ໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບ ລວມທັງລາຍເຊັນຂອງບຸກຄະລາກອນທ ື່ຜິດຊອບ.. 

ຖ້າຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ທ ື່ກວດພົບນັີ້ນສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດເກ ດຂ ີ້ນ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ບ້ ລໂິພກ 
, ຜ ຈ້ັດການຟາມຕ້ອງແຈ້ງໄປຫາໜ່ວຍງານ ດ້ານສຸຂະພາບ, ລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ສ້ະໜອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃຫ້ຂ ີ້ມ ນ
ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເຫດກຜົນການຮຽກຂ ຜະລິດຕະພັນຄ ນ ແລະ ເຮັດເອກະສານທ ື່ມ ປະໂຫຍດ ເພ ື່ອກ ານົດ ແລະ ຕິດຕາມ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຖ ກສົື່ງມອບລວມເຖ ງວັດຖຸດິບທ ື່ຊ ີ້ມາ. 

  

ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ສົງໃສວ່າຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ທ ື່ມ ຂ ີ້ກ ານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 

ຜ ຈ້ັດການຟາມຈະຕ້ອງ: 

1. ກ ານົດຊະນິດ ແລະ ສະຫຼາກແນະນ າຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

2. ກ ານົດລ ກຄ້າຜ ຮ້ັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮ ທັ້ນທ ື່ ແລະ ຕຽມການເພ ື່ອປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນການ

ຖອນຈາກຕະຫຼາດຢ່າງເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລ ກຄ້າ), ສາມາດໃຊແ້ບບຟອມດຽວກັນນ ີ້ໄດ້ ເພ ື່ອເຕ ອນຜ ຈ້ັດ
ຫາວັດຖຸດິບ. 

3. ໃນກລະນ  ຜະລິດຕະພັນ ເຖ ງມ ຜ ບ້ ລໂິພກ ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງໃຫຜ້ ບ້ ລໂິພກທັນທ  ດ້ວຍວິທ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ແນ່ນອນທ ື່ສຸດ ( ຜ ບ້ ລໂິພກທົື່ວໄປ)  ( ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົີ້າໜ້າທ ື່) 

5. ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂ ີ້ມ ນຄວາມສ່ຽງທ ື່ຍັງມ ຢ .່ 

6. ເມ ື່ອເຫດສຸກເສ ນສິນສຸດລົງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຂະບວນການກວດສອບລະບົບ ເພ ື່ອກ ານົດສາຍເຫດທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດ ແລະ 

ມາດຕະການປານປ້ອງກັນ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງບ ື່ໃຫ້ເກ ດຊ ີ້າອ ກ. 

 

ໃນກ ລະນ  ຜ ສ້ະໜອງບ ື່ປະຕິບັດຕາມ, ຂັີ້ນຕອນການຈະເປັນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ ອ ງຕາມຂ ີ້ສົມມຸດ 1 ຫຼ  2  

 1) ຖ້າປະລິມານທ ື່ໄດ້ຮັບຍັງຢ ່ໃນສາງ ແລະ ບ ື່ໄດ້ນ າໃຊເ້ຂົີ້າໃນການປຸງແຕ່ງ ມັນຈະຖ ກເກັບໄວ້ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານ ( 

ການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ກ ານົດ) ຈົນກວ່າຜ ຈ້ັດຫາຈະຖອນອອກ 

2) ຖ້າຫາກວັດຖຸດິບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ: 

-  ກວດສອບຜ່ານການປັນສ່ວນ ເຊ ື່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບທ ື່ສາມາດເຮັດໄດ້; 

-  ກວດສອບ ວັນ ຂອງການຈັດສົື່ງໃນເອກະສານບ ລິຫານ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການໄປເຖ ງ; 

- ດ າເນ ນການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນທັງໝົດທ ື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຈ ານວນການຜະລິດທັງໝົດ, ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກວັນທ ນັີ້ນ, ການຮັບຮອງ

ເອົາເນ ີ້ອໃນຂອງລະບຽບການນ ີ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ເນ ີ້ອໃນຂອງຈຸດ 2,3,4 ແລະ 5 ທ ື່ຢ ຂ່້າງເທ ງ. 
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ໃນກ ລະນ  ທ ື່ມ ການຖອນ / ຫຼ  ເອົາຜະລິດຕະພັນຄ ນ ດ້ວຍເຫດຜົນອ ື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສາມາດ 
ປະຕິບັດການແກ້ໄຂພາຍໃນຟາມ ໂດຍບ ື່ມ ຂ ີ້ຜ ກມັດທ ື່ຈະແຈ້ງເຈົີ້າໜ້າທ ື່ທ ື່ຮັບຜິດຊອບ. 

ໃນລະຫວ່າງມ ການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະຕ້ອງມ ການທົດສອບ ເພ ື່ອກວດສອບຄວາມສາມາດທ ື່ແທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພ ື່ອໃຊ້

ມາດຕະການທັນທ  ພາຍຫັຼງທ ື່ມ ການເກ ດອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. ກິດຈະກ າທັງໝົດເຫົຼື່ານ ີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນເມ ື່ອ
ພວກເຂົາຍິນດ ກັບການປະຕິບດັການຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບນັ. 
 

13.ການຝຶກອົບຮມົ 

 

ການຈັດຝ ກອົບຮົມທັງໝົດ, ບ ື່ວ່າແຕ່ຈະປະຕິບັດ ຢ ພ່າຍໃນ ຫຼ  ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການເຮັດໃບຢັີ້ງຢ ນການເຂົີ້າ

ຮ່ວມ ຫຼ  ການລົງຖະບຽນທ ື່ເໝາະສົມໃນແບບຟອມ " ລົງຖະບຽນຝ ກອົບຮົມ ". ເອກະສານນ ີ້ຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ ໃ່ຟາມ 
 

14. ເອກະສານອ້າງອ ງ 
 

ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ຈະຖ ກເກັບໄວ້ ອ ງຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບ ຢ້ອນກັບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ແລະ ອາຫານທ ື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ກ່າວມາໃນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ. 
ຕົວຢ່າງເອກະສານການລົງຖະບຽນທ ື່ມ ໃນຄ ມ່ ນ ີ້ມ ຄ : 

 

I. ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ  

II. ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 

III. ການລົງຖະບຽນການທ າຄວາມສະອາດ 

IV. ການລົງຖະບຽນການບ າລຸງຮັກສາທ ື່ພິເສດ  

V. ການລົງຖະບຽນການກ າຈັດ ແລະ ການທ າລາຍໜ  

VI. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງ  

VII. ການລົງຖະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດ 

VIII. ການລົງຖະບຽນການຈັດເກັບຢາສັດຕະວະແພດ  

IX. ການລົງຖະບຽນສ າລັບການປ ື່ນປົວສັດປ ກ 

X. ການລົງຖະບຽນເວລາຢຸດການປ ື່ນປົວ 

XI. ການລົງຖະບຽນການລ່ວງລະເມິດ ( ບ ື່ປະຕິບັດຕາມ) 

XII.  ລົງຖະບຽນການຝ ກອົບຮົມ 

XIII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລ ກຄ້າ 

XIV. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 
XV.   ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົີ້າໜ້າທ ື່ຜ ້ມ ອ ານາດ         
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I. ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ 
 

ວັນທ  ດັດແກ້ ......................................................................... 
ຟາມ.............................................................. 
ລະຫັດ ........................................................ 

ເຈົີ້າຂອງ  
ຊ ື່........................................................... 
ຕ າແໜ່ງ..................................................... 
 

ພະນັກງານຟາມ ( ຊ ື່ ແລະ ຕ າແໜ່ງ) 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

ຈ ານວນໜ້າຂອງຄ ມ່ …...................................... 
 

 

 

 

 

I I  ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 

 

ສະຖານທ ີ່ 
ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ 

ປະຈ າວັນ ປະຈ າອາທິດ ເຄ ີ່ງປ  ປະຈ າປ  

, 
ໂຮງເຮ ອນ ແລະ 

ອຸປະກອນ ( ທາງຍ່າງ
ເວລາໃຫ້ອາຫານ,
ສະຖານທ ື່ພັກເຊົາ ) 

 

ການກ າຈັດສ ື່ງເສດ
ເຫຼ ອ, ການລ້າງ ແລະ 
ການຂ້າເຊ ີ້ອ, ການ
ປ່ຽນເຄ ື່ອງຮອງພ ີ້ນ 

ສາຍພານລ າລຽງ, 
ທາງຍ່າງ, ອຸປະກອນ  

ກວດກາໄຟ, ຂຸມ ແຕ່
ລະຈຸດ,   
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ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ
ອາຫານ    

ກວດກາສະພາບການ
ທ ື່ຖ ກຕາມຫຼັກສຸຂາ

ນາໄມ 

ການທ າຄວາມ
ສະອາດ 

ຂຸມສ າລັບໝັກ    

ກວດກາສະພາບການ
ທ ື່ຖ ກຕາມຫຼັກສຸຂາ

ນາໄມ 

ການທ າຄວາມ
ສະອາດ 

ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ
ແບບຖາວອນ    

ກວດກາສະພາບການ
ທ ື່ຖ ກຕາມຫຼັກສຸຂາ

ນາໄມ 

ການທ າຄວາມ
ສະອາດ 

 

 

III. ລົງຖະບຽນການທ າຄວາມສະອາດ 

 

ພືື້ນທ ີ່, ອຸປະກອນ 
, ສ ີ່ງອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ປະເພດຂອງການ
ແຊກແຊງ 

ຜ ຮັ້ບຜິດຊອບ 
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່

ໃຊ້ 
ວັນທ ການແຊກ

ແຊງ 
ໝາຍເຫດ 

      

      

      

      

      

      

      

 

IV . ລົງຖະບຽນການດ ແລຮັກສາພິເສດ 

 

ວັນທ ຂອງການ
ແຊກແຊງ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການ
ແຊກແຊງ 

ຜົນຮັບທ ີ່ໄດ້ຈາກ
ການແຊກແຊງ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 
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ວັນທ ຂອງການ
ແຊກແຊງ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການ
ແຊກແຊງ 

ຜົນຮັບທ ີ່ໄດ້ຈາກ
ການແຊກແຊງ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 

      

      

      

      

 
 

V. ລົງຖະບຽນການກ າຈັດແລະການທ າລາຍໜ  
 

ສະຖານທ ີ່ 
ອຸປະກອນ 

ພືດທ ີ່ໜ້າສົນໃຈ 

ປະເພດຂອງການ
ແຊກແຊງ ຜະລິດຕະພັນ ໄລຍະເວລາຂອງ

ການແຊກແຊງ 
ວັນທ ຂອງການ
ແຊກແຊງ  ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

      

      

      

      

      

      

 
 
 

V I . ລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
 

ຟາມ………………………………… 
 

ຜະລິດຕະພັນ ……….( ຊືີ່ການຄ້າ)                            ຜ ຜ້ະລິດ ……………………….  
 

  
ການ
ຮັບຮອງ    

                      
ບ ີ່ມ ການ
ຮັບຮອງ 
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N. ວັນທ  Inv. N. 
ປະລິ
ມານ 

ປະຕິບດັຕາມ
(C) 

ບ ື່ປະຕບິັດຕາມ 
(NC) 

ການກວດກາ
ດ້ວຍການເບ ື່ງ 

ສ  (C) 
ກ ື່ນ (O) 

ບ ື່ມ ຕົວຢ່າງ ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ
ຕາມການສັື່ງ 

ໄດຮັ້ບການ
ຍອມຮັບ 

ການປະຕິເສດ 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

           
ການເກັບ
ມ້ຽນ 

 
              

ການນ າໃຊ້   
ນ າໃຊ້ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ    

ພ ີ້ນທ ື່/ສາງ
ເກັບມ້ຽນ 

ຊ ື່ຫຍ ີ້ຂອງຜ ້
ຮັບຜິດຊອບ 

ວັນທ ເລ ີ້ມ
ຕົີ້ນ 

ວັນທ ື່ຢຸດ
ໃຊ້ 

ການວິເຄາະ
ທາງເຄມ  ອອກ
ຈາກ ປາຣາ
ແມັດເຕ  

ການວິເຄາະ
ທາງຈຸລິນຊ 
ອອກຈາກ 
ປາຣາແມັດເຕ  

ຜະລິດຕະ
ພັນທ ື່ຕົກ
ເກດ 

ໄດຮັ້ບການ
ຍອມຮັບ 

ການປະຕິ
ເສດ 

         

         

         

         

         

         

         

         

 



    

 40 

V II . ການລົງຖະບຽນອັດຕະໂນມັດ( ບັດຢັື້ງຢນືພືດ ແລະ ການປ ີ່ນປົວ) 
 

ຟາມ …………………….ລາຍເຊັນຂອງຜ ຈ້ັດການຟາມ  
 

ການປ ກ:   ລວມເຮັກຕາ   ປ :  

ວັນທ ຫວ່ານ
ແກ່ນ: 

 ວັນທ ເກັບກ່ຽວ: 1. 2. 3. 4. 5. 

ວັນທ  ເລ ີ້ມ
ອອກດອກ: 

 ພ ດທ ື່ເກັບກ່ຽວ/ຈ າ
ນວນ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

  ພ ດເກັບກ່ຽວ/ ຄຸນ
ນະພາບ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

ວັນທ ເລ ີ້ມນ າ
ໃຊ້ 

  1. 2. 3. 4. 5. 

ວັນທ ຢຸດນ າໃຊ້   1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
 

ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ ວັນທ  ປະລິມານ/
ເຮັກຕາ 

ເຮັກຕາທ ື່
ໄດ້ນ າໃຊ້ 

ປະລິມານ
ລວມ 

ເຫດຜົນຂອງການນ າໃຊ້ 
ລາຍເຊັນຜ ້
ປະກອບ
ການ 
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V II I .  ລົງຖະບຽນການນ າໃຊ້ຢາສັດຕະວະແພດ  
 

ຟາມ …………………….ບັນທຶກການໃຊ້ຢາ-ຊືີ່ຜະລິດຕະພັນ…………….   

PPR ຜະລິດຕະພັນ  …………………….  
 

ວັນທ ນ າເຂົື້າ ລວມທັງໝົດ 
ວັນທ ີ່ເອົາ
ອອກ 

ລວມທັງໝົ
ດ 

ຍັງເຫ ືອ ນ າໃຊ້/ ໝົດອາຍຸ/
ຖ ື້ມ 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງຢາ/
ຖ ື້ມ 
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IX .  ລົງຖະບຽນການປ ີ່ນປວົສັດປ ກ   
 

ຟາມ …………………………………..ບັນທຶກການປ ີ່ນປົວສັດປ ກ…………….…………….  

ຫົວໜ່ວຍພືື້ນທ ີ່/ຄອກສັດ …………………………………………..ເລກບັດປະຈ າຕົວ  

ວັນທ 
ເດືອນ 
ປ  

ຫົວໜ່
ວຍ/ສາຂາ
ຍ່ອຍ 

ເຫດຜົນ
ຂອງການ
ປ ີ່ນປົວ 

ຊືີ່ຜະລິດ
ຕະພັນ 

ຈ ານວນສັດ ລວມຢາທ ີ່ໃຫ້ ໂດຍທາງ 

 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງ
ຢາ 

 

ວັນທ ສ າ
ເລັດ ແລະ 

ຜົນໄດຮັ້ບ
ຈາກການປ ີ່
ນປົວ 

ວັນທ  ສ າ
ເລັດຢຸດ
ການນ າໃຊ້ 
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X.  ລົງຖະບຽນກ່ຽວກັບເວລາການຖອນການປ ີ່ນປົວ   
 

ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປ ີ່ນປົວໄກູ່,  

ເດືອນ…………….…………….  

ວັນທ  ສ າເລັດ
ການຖອນການ
ນ າໃຊ້ 

ຫົວໜ່ວຍ
ພືື້ນທ ີ່ 

ສະຖານທ ີ່ ຄອກ 
ຊືີ່ຜະລິດຕະ

ພັນ 
ວັນທ ເລ ື້ມຕົື້ນ 

ປ ີ່ນປົວ 
ວັນທ ສ າເລັດ
ການປ ີ່ນປົວ 

 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງ
ຢາ 

 

 

ປະເພດສັດ 
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X I.  ລົງຖະບຽນການລວ່ງລະເມິດ ( ບ ີ່ປະຕິບັດຕາມ)  
 

ຈ ານວນ
ຄວາມກ້າວ
ໜ້າ 

ວັນທ  ລາຍລະອຽດ ການປ ື່ນປົວ of N-C 
ດ າເນ ນການແກ້ໄຂຢ່າງ

ຖ ກຕ້ອງ 

ການກວດກາ
ປະສິດທິພາບຂອງການ
ດ າເນ ນການແກ້ໄຂ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 
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ໝາຍເຫດ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 

XII . ລົງຖະບຽນການຝຶກອບົຮົມ  
 
 

ວັນທ  ການສົນທະນາ ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຄ ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    

 46 

ວັນທ  ການສົນທະນາ ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຄ ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
  

XII I .  ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລ ກຄ້າ  
 

ການແຈ້ງດ່ວນ 
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 

 

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ຊຸດທ  .  
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ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 

 

XIV .  ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 
 

ການແຈ້ງດ່ວນ 
 

ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ຊຸດທ .  

ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 

 XV .  ແບບຟອມສືີ່ສານກບັເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຜ ມ້ ອ ານາດ  
 

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
ຊຸດທ .  

ຈ ານວນຜະລິດຕະ
ພັນທ ີ່ບ ີ່ຖກືຕ້ອງ 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ:  
ຄວາມອັນຕະລາຍ
ຂອງທ າມະຊາດ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ຜົນການດ າເນ ນ
ການຂອງການສື
ບສວນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
ການດ າເນ ນການ
ທ ີ່ຍອມຮັບເພືີ່ອ
ຫ  ກລຽງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຜ ບ້ ລິໂພ
ກ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ເວລາຄາດໝາຍ
ສ າລັບການຖອນ
ຜະລິດຕະພັນ 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 


