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ຄ ານ າ: 
 
 ເພ ື່ອທ ື່ຈະແກ້ໄຂຕະຫຼາດໝູ ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ຜູລ້້ຽງໝູ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 4 ຈຸດປະສົງພ ື້ນຖານ ຄ :  
 
I. ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ 
II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ ້
III. ມ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ 
IV. ຄວາມຍ ນຍົງ ຂອງກິດຈະກ າ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສຸຂະພາບ 

ຂອງສາທາລະນະຊົນ 
 

ເວົື້າອ ກຢ່າງໜ ື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົື້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ 
ພ້ອມທັງຫລ ກລ້ຽງ ຂ ື້ຂັດແຍ້ງ ທ ື່ເປັນຍ້ອນການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນມ ສິື່ງລົບກວນ ທ ື່ບ ື່ໄດ້ເກ ດຂ ື້ນເປັນບາງຄັື້ງຄາວ
ເທົື່ານັື້ນ ຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປັນຈິງ ທາງດ້ານກະສິກ າ ເປັນຕົື້ນແມ່ນບັນຫາທ ື່ມ ກິື່ນເໝັນ. ເພ ື່ອທ ື່ຈະ
ສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫັຼກການຜະລິດທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ສາມາດເຂົື້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜູ້ລ້ຽງໝູ ຍອມຮັບເອົາລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງບ ລິສັດຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍອ ງໃສ່ ຫັຼກການ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜ່ານ ການ
ຄວບຄຸມ 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 ຂອງທຸກ
ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງ.  

 

ການຄຸ້ມຄອງ ການຂ ື້ນທະບຽນ ຮັບປະກັນ ແລະ ໃຫ້ມ ການກ ານົດ ແລະ ສ ບຕ ື່ຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກ າ 

ການຜະລິດ ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ, ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງກົດລະບຽບ ທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ. ອັນທ ື່

ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ຂອງລະບົບ ທ ື່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ຕາມຫັຼກການ ແຫ່ງການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ໃນການປະເມ ນ ແລະ ວິເຄາະຂ ື້ມູນທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ. ຜົນ

ໄດ້ຮັບທ ື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຈຸດທ ື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດດ າເນ ນການປ້ອງ
ກັນ ແລະ/ຫຼ  ລົງມ ປັບປຸງ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ. 

 

ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖ ກເກັບຮັກສາແລະນ າໃຊ້ ໂດຍ ຜູ້ລ້ຽງ ເພ ື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ

ອັດຕະໂນມັດທ ື່ໄດ້ບັນລ,ຸ ຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົື້າ 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 ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ 
ໃນຂົງເຂດນ ື້ ໄດ້ກ ານົດ ທັງຈຸດປະສົງ ໃນການລ້ຽງ ແລະ ການທອມສັດ. 
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ນອກຈາກນ ື້ ຍັງເປັນພ ື້ນຖານໃຫແ້ກ່ການຄຸ້ມຄອງການກ ານົດສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ແມ່ນ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ື່ອາດເກ ດ

ຂ ື້ນ ຕ ື່ສ ື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອຸດສາຫະກ າໃນປະຈຸບັນທ ື່ມ ລັກສະນະການ ເຮັດ

ຟາມລ້ຽງສັດ ໂດຍມ ການເພ ື້ມຂ ື້ນເນັື້ນໜັກໃສ່ສັດຕ ື່ຟາມດ່ຽວ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບ ທ ື່

ເກ ດຈາກ ການຕັື້ງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດດ້ວຍນົມ ໃນຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງ ເຊັື່ນ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫລ  ມົນລະ

ພິດທາງນ ື້າ ແລະ ດິນ, ໄດ້ກາຍເປັນສິື່ງສ າຄັນ ຫຼາຍຂ ື້ນເລ ື້ອຍໆ. 

ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ໃນຊຸມປ ຫວ່າງບ ື່ດົນມານ ື້, ການຂະຫຍາຍພ ື້ນທ ື່ຢູ່ອາໄສ ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ນ າໄປສູ ່ ສະຖານະການທ ື່

ມ ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນ ທ ື່ມ ແຫຼື່ງທ ື່ມາ ຂອງສິື່ງລົບກວນ ທ ື່ບ ື່ໄດ້ເກ ດຂ ື້ນ

ເປັນບາງຄັື້ງຄາວເທົື່ານັື້ນ ຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານກະສິກ າ ເຊັື່ນ: ກິື່ນ; ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ 

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

ສະພາບການເຫົຼື່ານ ື້, ມັນກາຍເປັນສິື່ງຈ າເປັນ ທ ື່ການຄຸ້ມຄອງ ການຕັື້ງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ທ່າແຮງທ ື່

ອາດເກ ດຂ ື້ນໄດ້ ທ ື່ເກ ດຈາກພວກມັນ ທັງຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບສາທາລະນະຊົນ.  

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ເຫັຼື້ມນ ື້ ຖ ກອອກແບບມາ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູລ້້ຽງໝູ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ນັບຕັື້ງແຕ່ຈາກການຈັດຊ ື້ວັດຖຸດິບ ຈົນເຖິງການຈັດສົື່ງຜະລດິຕະ

ພັນສ າເລັດຮູບ, ຊ ື່ງລວມມ  ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ພ ດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ຍັງປຽບສະເ

ໝ ອນເປັນເຄ ື່ອງມ ກ ານົດ ບັນຫາຕົື້ນຕ  ທ ື່ວ່າ ການມ ຟາມກະສິກ າ ສາມາດ ກ ານົດໄດ້ ຢູໃ່ນພ ື້ນທ ື່ ບ່ອນທ ື່ມັນຕັື້ງຢູ່.  

ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ການສົມມຸດຖານ ການເຂົື້າໄປແກ້ໃຂ ຖ ກສະໜອງ ໃຫ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ  ຢ່າງນ້ອຍກ ື່

ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທ ື່ໄດ້ລະບຸ. 
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V. ການລົງທະບຽນ ການບ າລຸງຮັກສາ ແບບພິເສດ  

VI. ການລົງທະບຽນ ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ ໜູ 

VII. ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ 

VIII. ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ 

IX. ການລົງທະບຽນ ແບບບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 

X. ການລົງທະບຽນ ຈ ານວນຢາສັດຕະວະແພດ 

XI. ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວໝູ 

XII. ການລົງທະບຽນ ເວລາຖອນ 

XIII. ການລົງທະບຽນ ການຝ ກອົບຮົມ 

XIV. ແບບຟອມ ການແຈ້ງຖອນ ຂອງລູກຄ້າ 

XV.  ແບບຟອມ ການແຈ້ງຖອນ ຂອງລຸກຄ້າ 

XVI. ແບບຟອມສ ື່ສານ ຫາ ເຈົື້າໜ້າທ ື່ ທ ື່ມ ຄວາມສາມາດ       

 

1. ຈຸດປະສົງ 

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ເຫັຼື້ມນ ື້ ເປັນບົດແນະນ າ ສ າລັບ ຜູ້ຜະລິດຕົື້ນຕ  ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂານາ

ໄມ ແລະ ການຕິດຕາມ ຜະລດິຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເປົື້າໝາຍ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງ ເຄ ື່ອງມ  ສ າລັບການຕິດຕາມ: 

• ສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບ ລິສັດຕົື້ນກ າເນ ດ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສັດ;  

• ສະພາບສຸຂະພາບ ຂອງສັດ;  

• ຜະລິດຕະພັນຢາປ ື່ນປົວສັດ ແລະ ການປ ື່ນປົວອ ື່ນໆ ທ ື່ເຂົື້າໄປໃນຕົວສັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ ື່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ມ ເວລາ
ຢຸດຊົື່ວຄາວເກ ນກວ່າ 0 ມ ື້, ລວມທັງວັນເວລາຂອງການດ າເນ ນການປ ື່ນປົວ ແລະ ເວລາການຖອນ 

• ການມ ພະຍາດ ທ ື່ສາມາດສົື່ງຜົນກະທົບ ຕ ື່ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊ ື້ນສັດ;  
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• ຜົນ ຂອງການວິເຄາະທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ດ າເນ ນການ ກ່ຽວກັບສດັ ຫລ  ຕົວຢ່າງອ ື່ນໆ ທ ື່ຖ ກນ າສົື່ງໄປວິເຄາະ ເພ ື່ອກວດຫາ
ພະຍາດຕ່າງໆ ທ ື່ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບ ຕ ື່ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊ ື້ນສັດ ລວມທັງຕົວຢ່າງ ທ ື່ຖ ກນ າໃຊ້ ໃນກອບການ

ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດ ແລະ ສານຕົກຄ້າງ;  

• ຂ ື້ມູນໂຕເລກ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເມ ື່ອສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ື້ ສາມາດຊ ື້ບອກເຖິງ ການມ ພະຍາດ; 

• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ ື້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສົມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການເຂົື້າໄປແກ້ໃຂ ທ ື່

ຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ  ຢ່າງໜ້ອຍ ກ ື່ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທ ື່ໄດ້ລະບຸ; 

• ເຄ ື່ອງມ ສ າລັບການກ ານົດບັນຫາຫຼັກທ ື່ປະກົດເຫັນທາງດ້ານສຸຂານາໄມຂອງຟາມສາມາດກ ານົດໄດໃ້ນພ ື້ນທ ື່ນັື້ນ; 

 

2. ຂົງເຂດ ທ ີ່ມ ຜນົນ າໃຊ້   

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ເຫັຼື້ມນ ື້ ໃຊ້ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ ກິດຈະກ າ ທ ື່ສ າຄັນ ຂອງທຸລະກິດຟາມໝູ, ນັບຕັື້ງແຕ ່ການສ້າງຕັື້ງ 

ຈົນໄປຮອດ ການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ສ າເລັດຮູບ. ລາຍລະອຽດ ໂດຍຫຍ ື້ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ທ ື່ກ ໃຫ້

ເກ ດ ຂະບວນການທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນທັງໝົດ ແມ່ນລວມມ  ການບັນທ ກ ບັນດາຈຸດສ າຄັນ, ຜົນກະທົບທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ການລົງມ ແກ້ໄຂ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນ ຖ ກປະຕິບັດລົງ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທ ື່ບ ື່ຄ ໃຜ ເພ ື່ອ

ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລົງມ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ໄດ້ດ ຂ ື້ນ, ຊ ື່ງບ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ທ ື່ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າ ດ້ານວິຊາການ 

 

3. ນິຍາມ ແລະ ໂຕອກັສອນຫຍ ື້  

 

ບ ເອທ  (BAT):  ເຕັກນິກວຊິາການທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ  

 

ສຸຂານາໄມ (H yg iene): ໝົດທຸກມາດຕະການ ທ ື່ຈ າເປັນ ໃນການຄ ື້າປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

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

 

ການກວດສອບຍ້ອນກັບ (Traceab ilit y): ຄວາມສາມາດ ໃນການສ້າງປະຫວັດສາດຄ ນໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມ ການ

ນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານທາງ ການກ ານົດເອກະສານຕ່າງໆ(ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສວັດສະດ)ຸ (ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນວາດ

ວັດສະດ)ຸ.   
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ຄວາມອັນຕະລາຍ (H azard ): ຕົວແທນທາງດ້ານຊ ວະພາບ, ສານເຄມ  ຫຼ  ທາງກາຍະພາບ ທ ື່ມ ທ່າແຮງ ທ ື່ຈະ

ກ ື່ໃຫ້ເກ ດອັນຕະລາຍ ຕ ື່ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 

 

ລະດັບຄວາມຮນຸແຮງ ຂອງອັນຕະລາຍ (Severit y o f  hazard ): ສິື່ງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້
ບ ລິໂພກ 

 

ຄວາມສ່ຽງ (Risk): ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ື່ຈະເກ ດ ອັນຕະລາຍ 

 

ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ (Risk analysis): ວິທ ການທ ື່ເປັນລະບົບ ຂອງການກ ານົດ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງອັນ
ແທ້ຈິງ ຫຼ  ທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ື້ນ ເທ ື່ອລະກ້າວ ຊ ື່ງສາມາດເກ ດຂ ື້ນໄດ້ ໃນຊ້ວງໄລຍະທ ື່ກ າລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຊ ື່ງສາມາດມ ທ ື່

ມາ ຈາກວັດຖຸດິບ, ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ຜູດ້ າເນ ນງານ ທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບມັນ. 

 

ຄວາມບ ີ່ຖືກຕ້ອງ (N on-Conform ity): ທຸກຄວາມບ່ຽງເບນ ນັບຕັື້ງແຕ່ ຈາກຕົວກ ານົດຂະບວນການທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ 

ຫຼ  ຂ ື້ມູນລາຍລະອຽດ 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. ເອກະສານອ້າງອິງ 

 

ກອບລະບຽບການ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

 

5. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບບ ລິສັດ 

 

ຟາມ ແມ່ນຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບສິດໝົດທຸກຢ່າງ ທ ື່ນິຕິກ າສະບັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການໃຫ້ມ  ແລະ ຖ ກ

ກ ານົດໄວ້ ໂດຍມ ຂ ື້ມູນ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້ ຢູເ່ທ ງໜ້າປົກ ຂອງປ ື້ມຄູ່ມ  ຄ : ຊ ື່ບ ລິສັດ ແລະ ທ ື່ຢູ່ຂອງບ ລິສັດ, ລະຫັດໃດໜ ື່ງ ທ ື່ໃຫ້

ມາ ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທ ື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ . 
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ໜ້າປົກ ຂອງປ ື້ມຄູ່ມ ສະບັບນ ື້ ຍັງສະແດງ ລາຍຊ ື່ບຸກຄະລາກອນ ທ ື່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນບ ລິສັດ ແລະ ໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັື້ງ). ບ ລິສັດ ກະກຽມແຜນທ ື່ຂອງບ ລິສັດ ທ ື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊ ວະເຄມ  

ລວມທັງ ທ ື່ຢູອ່າໄສ ຂອງສັດ. 

ສະຖານທ ື່ຕັື້ງ ຂອງຟາມ ແມ່ນ ໝາະສົມ ສ າລັບດ າເນ ນການຜະລິດຫມູ ໂດຍບ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບ ຕ ື່ການຕັື້ງຖິື່ນຖານ 

ທ ື່ຢູໃ່ກ້ຄຽງ.  

ການມ ມາດຕະການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທາງຊ ວະພາບ ແມ່ນເປັນຂ ື້ບັງຄັບ; ພາຫະນະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຟາມ ທ ື່

ເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ອາດສາມາດມ ສ່ວນ ຕ ື່ມ ການແຜ່ລາມ ຂອງເຊ ື້ອພະຍາດ, ບ ື່ວ່າຈະເປັນ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ຈຸລນິຊ  

ຫຼ  ນ າພວກມັນ ອອກໄປຂ້າງນອກ; ພະຍາດ ຈາກການຕິດເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  ຂັື້ນຕົື້ນ ເກ ດຂ ື້ນໃນສະຖານທ ື່ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 

ບ່ອນທ ື່ປະສັດໄວ້ລວມກັນແອອັດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂະບວນການກ າຈັດ ແມ່ນມ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ມ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່ື່າຍສູງ.    

 

ຈຸດສ າຄັນ: ທ ື່ຕັື້ງ ຂອງຟາມ ທຽບກັບເຮ ອນ ແລະ ບ່ອນຕັື້ງຖິື່ນຖານອ ື່ນໆ 

ຜົນກະທົບ: ມ ກິື່ນເໝັນ, ມ ສຽງລົບກວນ ແລະ ມ ສັດຕູພ ດ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຟາມ ຕ້ອງຕັື້ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກເຮ ອນ;  

- ໃນກ ລະນ  ທ ື່ພ ື້ນທ ື່ ມ ລົມພັດແຮງ, ຟາມ ບ ື່ສາມາດ ຕັື້ງໃນທິດທານ ທ ື່ຕ້ານລົມ ເມ ື່ອທຽບກັບ ບ່ອນຕັື້ງຖິື່ນຖານ ທ ື່ມ ຢູ່
ແລ້ວ; 

- ຮັບຮອງເອົາແຜນການຄວບຄຸມສັດຕູພ ດ ທ ື່ຖ ກຕ້ອງແມ້ນຢ າ ທ ື່ອິງຕາມ ມາດຕະການປ້ອງກັນທັງໝົດ ຂ້າງເທິງ; 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົື້າ ແລະ ອອກ ຂອງຍານພາຫານະ  

ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົື້າຫາຟາມ ແລະ ແຍກຈາກສະຖານທ ື່ຂອງສັດ, ຕ້ອງມ ຈຸດ ສ າລັບການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ທ ື່ມາກັບ
ຍານພາຫະນະ, ຊ ື່ງປະກອບມ  ອຸປະກອນອັດສ ດທ ື່ມ ຄວາມດັນສູງ ສ າລັບທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຢາຂ້າເຊ ື້ອໂລກ ທ ື່ເ

ໝາະສົມ; 

- ຕ້ອງມ  ພ ື້ນທ ື່ ສ າລັບ ຈອດຍານພາຫານະ ສ າລັບ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງບ ລິເສດ ແລະ/ ຫຼ  ແຂກທ ື່ເຂົື້າມາຢ້ຽມຢາມ, 

ໂດຍກ ານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຢູນ່ອກຂອບເຂດຂອງຟາມ ໂດຍບ ື່ມ ທາງເຂົື້າເຖິງ ສະຖານທ ື່ ຂອງສັດໂດຍກົງ; 
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- ການເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນປະຕິບັດ ຜ່ານປະຕູໂຂງ ເພ ື່ອຕິດຕາມ ການໄຫລວຽນ ຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ວິທ 

ການຂົນສົື່ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຂົື້າ ແລະ ອອກ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນ 

ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຕ້ອງມ ເຂດກັື່ນຕອງ ທ ື່ມ ຫ້ອງແຕ່ງຕົວ, ອ່າງນ ື້າ ແລະ ສະບູຝຸ່ນ ຢູທ່ ື່ທາງເຂົື້າ ຂອງບ ລິສັດ, ໂດຍມ ຊຸດເກ ບສະເພາະ ແລະ 

ເຄ ື່ອງປ້ອງກັນຄົບຊຸດ; ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການພັກເຊົາ ຢູ່ໃນຟາມ, ອຸປະກອນທ ື່ໃຊແ້ລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖິື້ມໃນກ່ອງພິເສດ 

ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ; 

- ການເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນຈະປະຕິບັດ ຜ່ານປະຕູໂຂງ ເພ ື່ອຕິດຕາມ ການໄຫລວຽນ ຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, 

ວິທ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ; 

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

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການທ ື່ບ ື່ມ ຮົື້ວ, ປະຕູໂຂງ, ຫັຼກໄມ້ບາຣ ແຢ 

ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊ ື້ອຈຸລິນຊ, ການເຂົື້າ ຂອງສັດ ແລະ ຄົນແປກໜ້າ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ   

- ຄວນຕັື້ງຮົື້ວ ທ ື່ເປັນແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ສົມບູນແບບ ໃນຂອບເຂດ ຂອງພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ມ ຄອກໝູ; ຄວນເປັນຮົື້ວ ທ ື່ເໝາະສົມ 

ເພ ື່ອຫລ ກລ້ຽງ ການຜ່ານ ຂອງຄົນ ແລະ ສັດໃຫຍ ່(ໝາ, ໝາປ່າ, ໝູປ່າ); 

- ປ່ອງຢ້ຽມ ຫລ  ຊ່ອງເປ ດຄອກໝູ ອ ື່ນໆ ຕ້ອງໄດມ້  ຕາໜ່າງກັນນົກ; 

- ປະຕ ູຂອງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ຕ້ອງປິດໄວ ້ຕະຫຼອດເວລາ; 
 

6. ລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຸດໝາຍ 

 

ຜະລິດຕະພັນອ້າງອ ງ ໃນປ ື້ມຄູ່ມ ເຫັຼື້ມນ ື້ ແມ່ນໝູທ ື່ມ ຊ ວິດ ແລະ ຈຸດໝາຍ ແມ່ນການບ ລິໂພກ ຂອງຄົນ ຫລ  ຟາມລ້ຽງໝູ
ອ ື່ນໆ ຊ ື່ງຂ ື້ນຢູ່ກັບ ປະເພດ ຂອງຂະບວນການຜະລິດ ທ ື່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
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7. ສະຫວັດດ ການສັດ 

 

ເພ ື່ອໃຫ້ຖ  ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດ ການຂອງສັດ, ຜູມ້ ສັດຢູ່ໃນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ 

ຕາມຂັື້ນຕອນຕ ື່ໄປນ ື້: 

 

I.  ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມ ື່ອມ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທ ື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮູບແບບພັນທຸກ າ ຫຼ  

ຕົື້ນກ າເນ ດສັດ ວ່າ ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ື້ ສາມາດເກ ດຂ ື້ນໄດ້ ໂດຍບ ື່ມ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບສຸຂະພາບ ຫລ  ການເປັນຢູ່ທ ື່ດ . 

II. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງຈາກພະນັກງານ ໃນຈ ານວນທ ື່ພຽງພ  ໂດຍມ ທັກສະ, ຄວາມຮູ ້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. ໃຫ້ດແູລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ  ສັດທ ື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫົຼື່ານັື້ນໄປຢູໃ່ນສະຖານທ ື່ ທ ື່ເ
ໝາະສົມ 

V. ສ າລັບການບ າບັດ, ການປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ການປ ື່ນປົວໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ສະເພາະສານທ ື່ຮູວ້່າ
ບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ ໂດຍອ ງໃສຜ່ົນການສ ກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ 

ປະສົບການທ ື່ໄດ້ມາ;  

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

ທ ື່ສ າພັດກັບສັດຕ່າງໆ 

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

VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 

ຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮ ອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທ ື່ບ ື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສັດ 

IX.  ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ  ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມ ື້ລະຄັື້ງ 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 ື່ຢູ່ອາໃສທ ື່ຖາວອນ ທ ື່ພຽງພ ສ າລັບສັດ ຢູ່ໃນ ໃນທຸກກ ລະນ , ເພ ື່ອເຄົາລົບ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ

ສະລິລະ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ; 

XII.     ຮັກສາສັດໃນໂຮງເຮ ອນທ ື່ຮັບປະກັນວ່າ ມ ແສງສະຫວ່າງທ ື່ພຽງພ ຕະຫຼອດເວລາ  
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XIII. ສັດທ ື່ຂັງຢູນ່ອກໂຮງເຮ ອນຕ້ອງມ ສິື່ງກັື້ງບັງຢ່າງພຽງພ  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 ສານໃດໆປະປົນຢູ່ໃນອາຫານ ທ ື່ກ ື່ໃຫ້ສັດມ ອາການເຈັບປ່ວຍ;  

XVI. ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັດໄດ້ມ ນ ື້າກິນ ໃນປະລິມານທ ື່ພຽງພ  ແລະ ມ ຄຸນນະພາບທ ື່ດ  ຫລ  ຂອງແຫຼວ ທ ື່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ 
ລະດັບຄວາມຊຸມ ທ ື່ພຽງພ   

XVII. ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ສ າລັບໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນ ື້າດ ື່ມສ າລັບສັດ ຕ້ອງຕິດຕັື້ງໃນລັກສະນະທ ື່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. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຜະລິດ  

 

ຟາມໝູ ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ : ລ້ຽງເພ ື່ອປັບປຸງພັນ ຫຼ  ລ້ຽງທອມເພ ື່ອຈ າໜ່າຍ; ລ້ຽງເພ ື່ອປັບປຸງພັນ ສາມາດເຮດັໄດ ້

"ວົງຈອນເປ ດ" ຫຼ  "ວົງຈອນປິດ". ສ່ວນຟາມປະເພດຕ ື່ມາ ທ ື່ກວມເອົາໝົດທຸກໄລຍະ ນັບຕັື້ງແຕ່ ຕອນສັດເກ ດ ຈົນຮອດ

ຕອນຂາຍ ເຂົື້າໂຮງຂ້າສັດ ແມ່ນຖ ກດ າເນ ນງານ ໃນຟາມດຽວກັນ. ໃນອ ກດ້ານນ ື່ງ, ຢູໃ່ນວົງຈອນເປ ດ, ມ ຫຼາຍບ ລິສັດ ທ ື່ມ 

ສ່ວນຮ່ວມ: ບ ລິສັດ ມ ຈຸດປະສົງ ທັງໝົດ ເພ ື່ອການສ ບພັນ ໂດຍມ ການຂາຍໝູນ້ອຍ ໄປໃຫ້ອ ກບ ລິສັດໜ ື່ງ ທ ື່ເປັນບອ່ນດ າ

ເນ ນໄລຍະການລ້ຽງ. ເມ ື່ອບ ື່ດົນມານ ື້, ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດແບບຫຼາຍສະຖານທ ື່ ໄດ້ຖ ກພັດທະນາຂ ື້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດ 

ແບ່ງວົງຈອນການຜະລິດອອກເປັນ 3 ໜ່ວຍການຜະລິດທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ (ການສ ບພັນ - ການຢ່ານົມໃນໄລຍະກາງ - 

ໄລຍະການລ້ຽງທອມເພ ື່ອຂາຍ). 

ວົງຈອນການຜະລິດ (ຮູບ 1) ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໃນ 4 ກິດຈະກ າ ຕົື້ນຕ  ທ ື່ຖ ກປະຕິບັດ ໄປພ້ອມໆກັນ: 

- ການຄຸ້ມຄອງສັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທ ື່ສັດອາໄສຢູ່; 

- ການຄຸ້ມຄອງອາຫານສັດ  

- ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ; 
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- ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກສັດລ້ຽງ 
 

 

ຮ ບທ 1. ວົງຈອນ ການຜະລິດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການນ າສັດເຂົື້າ 

ການປະສົມພັນທຽມ ແລະ 
ການຖ ພາມານ 

ການເກ ດ ແລະ ການຢ່ານົມ 

ຫັຼງການຢ່ານົມ 

ການທອມ 

ການຈັດການດ້ານ
ອາຫານ 

ການເກັບຮັກສາອາຫານ 

ການກະກຽມ ແລະ ການຈ າໜ່າຍ 

ການໃຫ້ນ ື້າ 

ເຕັກນິກການຈັດການສ ີ່ງ
ເສດເຫ ືອ 

ການຈັດການພາຍໃນໂຮງເຮ ອນ 

ການບ າບັດສ ື່ງເຫຼ ອ 

ການເກັບຮັກສາສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

ອຸປະກອນນ າອອກ 

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

- ສັດຕາຍ 

- ເສັື້ນທາງອອກ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທ ື່ຕິດເຊ ື້ອ 

- ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທາງເຕັກນິກ 

- ລ້າງນ ື້າເສຍຈາກສະຖານທ ື່ 
ແລະ ທາງຍ່າງ 

ອຸປະກອນນ າເຂົື້າ 

- ສັດ 

- ຜະລິດຕະພັນສັດຕະວະແພດ 

- ອາຫານ 

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

- ຢາຂ້າເຊ ື້ອ 

- ຢາຂ້າເຊ ື້ອທາງຜ ວໜັງ 
- ສານກ າຈັດສັດຕູພ ດ 

ການຄຸ້ມຄອງສັດ 
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8.1. ການຄຸມ້ຄອງສັດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ ບອ່ນທ ີ່ສັດອາໃສຢ ູ່ 

 

ໄລຍະ 1: ການນ າແມູ່ພັນເຂົື້າມາ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຄວາມອົບອຸູ່ນ 

ແມ່ພັນ ສາມາດຊ ື້ໄດ້ ຈາກຟາມ ທ ື່ລົງເລິກ ໃສ່ການຄັດເລ ອກພັນສັດທ ື່ລ້ຽງ ຫຼ  ທ ື່ຖ ກເລ ອກ ຈາກຈ ານວນໝູ ທ ື່ມ ໃນຟາມ. 

ແມ່ພັນ ທ ື່ມາຈາກທາງນອກ, ແມ່ນຖ ກຂົນດ້ວຍລົດບັນທຸກ ໄປເຖ ງຟາມ ແລະ ຕ້ອງຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນສະຖານ ທ ື່

ຮັບປະກັນ, ຊ ື່ງບາງທ  ອາດຈະຕັື້ງຢູ່ນອກຟາມ ຫຼ  ແຍກອອກຈາກ ສ່ວນທ ື່ຍັງເຫຼ ອ ຂອງຟາມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສັດ 

ຖ ກຂົນລົງ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ແປ້ນກ່າຍຊະນິດພິເສດ ທ ື່ຖ ກນ າໄປວາງໄວ້ຂ້າງທາງເຂົື້າ; ສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກຜູ້

ປະຕິບັດງານຢູເ່ທິງລົດບັນທຸກ ແລະ ຈະຖ ກຂົນລົງໄປຢູ່ໃນຫ້ອງ. ໃນໄລຍະນ ື້, ສັດແມ່ນຈະຖ ກກວດກາ ເປັນເທ ື່ອທ າ

ອິດ, ເພ ື່ອກ ານົດ ແລະ ບາງທ ອາດຈະແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ/ຫລ  ປິື່ນປົວ ສັດທຸກໂຕ ທ ື່ປ່ວຍ. ຫັຼງຈາກໄລຍະກັກກັນ, 

ແມ່ພັນ ຖ ກສົື່ງເຂົື້າໃນຫ້ອງທ ື່ຄາດວ່າຈະມ ຄວາມອົບອຸ່ນເປັນຄັື້ງທ າ. ໝູແມ່ສາວ ທ ື່ຖ ກເລ ອກ ພາຍໃນບ ລິສັດ, ເມ ື່ອອາຍຸ

ຄົບສົມບູນແລ້ວ ແມ່ນຈະຖ ກເຕົື້າໂຮມເປັນກຸ່ມ ຢູໃ່ນຄອກຂອງພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ຖ ກກ ານົດ "ລ ຖ້າຄວາມອຸ່ນ", ທ ື່ພ້ອມ ສ າລັບ 

ການປະສົມພັນທຽມ. 

ໄລຍະ 2: ການປະສົມພັນ ແລະ ການຖືພາ 

ການປະສົມພັນ ໂດຍປົກກະຕ ິແມ່ນເປັນການປະສົມພັນທຽມ. ຄາດວ່າ ຈະມ ການດ າ ເນ ນການ ຫຼາຍຢ່າງ ທ ື່ເລ ື້ມຈາກ

ການເກັບແນວພັນ ຈາກໝູປ່າ ຈົື່ນເຖິງການວິເຄາະ ແນວພັນທ ື່ເກັບໄດ້ ແລະ ຈົື່ນຮອດການເຈ ອຈາງໃນປະລິມານນ້ອຍໆ; 

ສຸດທ້າຍໝູ່ແມ່ກ ຖ ກປະສົມພັນ. ໂດຍສະເລຍ, ໄລຍະເວລາຖ ພາ ຈະແກ່ຍາວເຖ ງ 114 ວັນ.  

ຫ້າມ ື້ກ່ອນເກ ດລູກ, ໝູແມ່ ຈະຖ ກສົື່ງເຂົື້າຫ້ອງເກ ດລູກ. 

ໄລຍະ 3: ການເກ ດ ແລະ ການຢູ່ານມົ 

ຫ້ອງເກ ດລູກ ແມ່ນເປັນຫ້ອງ ທ ື່ມ ກົງຫຼື່າຍອັນ ທ ື່ສາມາດບັນຈຸ ໝູແມ່ ແລະ ລູກໝູທ ື່ເກ ດໃໝ ່ຈົນຮອດໄລຍະສຸດທ້າຍ

ຂອງການອະນຸບານ (21-28 ມ ື້); ກົງຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ໃນລັກສະນະ ທ ື່ແມ່ໝູ ບ ື່ສາມາດບຽດສຽດໝູນ້ອຍໄດ້, ທ ື່ແຍກຊ່ອງ

ວ່າງຈາກແມ ່ອອກຈາກ ຊ່ອງວາງຂອງລູກທ ື່ເກ ດໃໝ່ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດ ຍ ື່ນຄ ອອກໄປດູດນົມໄດ້ ບ ື່ວ່າຈະຢູ່ໃນກ ລະນ 

ໃດກ ຕາມ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ,  ການເກ ດຄັື້ງໜ ື່ງ ຈະມ ລູກໝູອອກມາ ຈ ານວນ 10 - 12 ໂຕ. ກົງຈະມ  "ພ ື້ນທ ື່ທ ື່ເປັນຮັງ" 

ທ ື່ອົບດ້ວຍໂຄມໄຟ ອິນຟາເລດ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ອຸນຫະພູມ ທ ື່ພຽງພ  ສ າລັບ ໝູນ້ອຍ. 

ການກ າຈັດສ ື່ງເສດເຫຼ ອໂດຍ
ປົກກະຕິທ ື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການ

ກະເສດ 
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ຫັຼງຈາກຮອດກ ານົດເວລາການລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ແລ້ວ, ໝູນ້ອຍ ຈະຖ ກສົື່ງເຂົື້າໄປຫາ ຂະແໜງທ ື່ “ການຢ່ານົມ” ທ ື່ໃນຟາມ

ດຽວກັນ, ຫຼ ບ ື່ດັື່ງນັື້ນ ພວກມັນ ສາມາດຖ ກສົື່ງ ໄປຫາຟາມຕ່າງໆ ທ ື່ເນັື້ນໃສ່ ໄລຍະການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໝູ ນ ື້ ໂດຍ

ສະເພາະ. 

ໃນໄລຍະນ ື້, ຊ ື່ງເປັນໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ 60 ວັນ, ໝູນ້ອຍ ທ ື່ມ ນ ື້າໜັກ 7/8 ກິໂລ ຈະມ ການຂະຫຍາຍຕົມຈົນມ ນ ື້າໜັກ

ຮອດ 28 - 30 ກິໂລ, ຫລັງຈາກນັື້ນຢູໃ່ນ“ ວົງຈອນປິດ”, ພວກມັນ ຈະຖ ກສົື່ງໄປຫາ ອ ກຟາມໜ ື່ງ ສ າລັບ ຂະແໜ

ງລ້ຽງທອມ ໃນຂະນະທ ື່ຢູ່ໃນ“ ວົງຈອນເປ ດ”. 

 

ໄລຍະ 4: ການລ້ຽງທອມ 

ໝູທ ື່ຖ ກແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມຄ້າຍຄ ກັນ ໂດຍອ ງຕາມ ອາຍຸ ແລະ ນ ື້າໜັກ, ແມ່ນຖ ກຮັກສາໄວ້ ຢູ່ພາຍໃນກ່ອງ. 

ສັດ ຢູ່ໃນສະຖານທ ື່ກ ື້າບັງ ຈົນກວ່າພວກມັນຈະມ ນ ື້າໜັກ ທ ື່ສາມາດນ າໄປຂ້າໄດ້: ໂຕທ ື່ຖ ກເລ ອກ ສ າລັບຜະລິດແຮມດິບ 
(ໂດຍອ ງຕາມ ຂ ື້ກ ານົດ ຂອງກົດລະບຽບການຜະລິດ ແຮມດບິ) ຕ້ອງມ ນ ື້າໜັກ 160 ກິໂລ ແລະ ມ ອາຍຸເກ ນ 9 ເດ ອນຂ ື້ນ

ໄປ. ສ າລັບ ໝູທ ື່ຈະຖ ກຂ້າຂາຍ ມ ນ ື້າໜັກ 100-120 ກໂິລ ແມ່ນຖ ວ່າພຽງພ , ຊ ື່ງເທົື່າກັບອາຍຸປະມານ 6-7 ເດ ອນ. 

ຢູບ່າງຟາມ, ໄລຍະການລ້ຽງສັດ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄ  ໄລຍະລ້ຽງຈົື່ນຮອດນ ື້າໜັກເຖ ງ 90 ກິໂລ ແລະ ໄລຍະ

ຜະລິດສ າເລັດຮູບ, ຊ ື່ງຖ ກດ າເນ ນການໂດຍຂະແໜງການທ ື່ຕ່າງກັນ. 

ເມ ື່ອສັດມ ນ ື້າໜັກຮອດຈຸດທ ື່ສາມາດຂ້າໄດ້ແລ້ວ, ໝູຖ ກຂົນຂ ື້ນໃສ່ລົດໄຟບົນຖະໜົນ ແລະ ຖ ກສົື່ງໄປໂຮງຂ້າສັດ. 

ການແຊກແຊງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບໂຮງເຮ ອນ ຂອງສັດ ການຮັກສາອະນາໄມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດ  ແລະ ໃຫ້ມ 

ລະບົບລະບາຍອາກາດທ ື່ມ ປະສິດຕິພາບ, ຊ ື່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມ ລະດັບຜົນກະທົບທາງກິື່ນ ຈາກຟາມ ເປັນທ ື່ຍອມຮັບໄດ.້ 

ລະບົບກ າຈັດສິື່ງເສດເຫຼ ອແບບວ່ອງໄວ ເປັນລະບົບ ທ ື່ຫລ ກລ້ຽງ ການກ ື່ເກ ດ ຄວາມບົກຜ່ອງ ຂອງ ຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນ

ການຂາດອາກາດ ຢູ່ໃນໂຮງເຮ ອນ ຂອງສັດ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ກິື່ນເໝັນ. 

ອາດຈະມ ການປູກຕົື້ນໄມ້ ຕາມຂອບເຂດ ຂອງບ ລິສັດ ທ ື່ສາມາດ ປ້ອງກັນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເປັນບາງສ່ວນ ໄປສູ່ພາຍ

ນອກ. 

ການລ້າງ ແລະ ການຂ້າເຊ ື້ອ ສະຖານທ ື່ກ ື້າບັງ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນ ທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈ າເປັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ມ ການຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ພະຍາດທ ື່ຕິດຈາກສັດໄປສູ່ຄົນ, ຫລ ກລ້ຽງການມ  ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ ທ ື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ ແລະ ຈ າກັດການປ່ອຍອາຍເສຍ ຂ ື້ນສູບ່ັນຍາກາດ.  

ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ຕ້ອງປະກອບມ  ໄລຍະຕ່າງໆ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້: 

1) ການອະນາໄມ້ແບບແຫ້ງ ໂດຍມ ການເອົາວັດສະດຸຈາກທ າມະຊາດ ອອກໃຫ້ຫຼາຍທ ື່ສຸດ; 

2) ການເອົາ ຊິື້ນສ່ວນອອກດ້ວຍມ  ແລະ/ຫຼ  ຊິື້ນສ່ວນອອກດ້ວຍໄມ້; 

3) ການລ້າງດ້ວຍນ ື້າຮ້ອນ ທ ື່ໃຊ້ເຄ ື່ອງສ ດທ ື່ມ ແຮງດັນ; 

4) ການທ າຄວາມສະອາດ ດ້ວຍສິື່ງທ ື່ເປັນໂຟມ; 
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5) ການລ້າງນ ື້າ; 

6) ການຂ້າເຊ ື້ອ; 

7) ການຂ້າເຊ ື້ອເປັນໄລຍະ. 

ຢູ່ຟາມໝູ ທ ື່ມ ພ ື້ນແຕກ, ນ ື້າລ້າງ ແມ່ນຈະຖ ກເກັບໄວ້ ຢູໃ່ນຂຸມ ແລະ ເອົາອອກພ້ອມກັນ ກັບສິື່ງສົກກະປົກຕ່າງໆ. ຖ້າເປັນ

ພ ື້ນແຜນດຽວຕ ື່ກັນ, ນ ື້າລ້າງ ຕ້ອງຖ ກເກັບໄວ້ ຢູ່ໃນອ່າງເກັບທ ື່ເໝາະສົມ ແລ້ວ ກ າຈັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

ສ າລັບການຂ້າເຊ ື້ອ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊ ື້ອໂລກ ທ ື່ຜະລິດຈາກສານກ ື່ມະເລັງ, ເຊັື່ນວ່າ ສານຟ ມາດ ຮາຍ ແມ່ນຍັງມ ຢ່າງແຜ່

ຫຼາຍ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ ທ ື່ມ ຄຸນລັກສະນະເປັນສານພິດ ທ ື່ມ ປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ ຄວນຈະຖ ກເລ ອກ. 

 

ຢູໃ່ນເຮ ອນສ າລັບລ້ຽງໝູ ທ ື່ກ າລັງໃຫຍ່ ແລະ ສ າລັບໝູແມ່ ທ ື່ລ ຖ້າການອົບ/ ການຖ ພາ, ລະບົບເຮ ອນຢູ່ຂອງສັດທ ື່ເປັື່ງລັງສ 

ສູງ ແບບດັື້ງເດ ມ ປະກອບດ້ວຍ ພ ື້ນທ ື່ມ ຮອຍແຕກເຕັມຢູທົ່ື່ວທຸກບ່ອນ ແລະ ຂຸມເລິກ ທ ື່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ 

ອາໂຈມແມ່ນຈະຖ ກກ າຈັດອອກ ສອງເທ ື່ອ ຕ ື່ປ ; ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແມ່ນຈະຖ ກປ່ອຍອອກມາ ຈາກທາງໃນ ອອກໄປສູ່

ພາຍນອກ ດ້ວຍການຕິດຕັື້ງລະບົບການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດລະບາຍອອກ. ລະບົບນ ື້ ຖ ກນ າໃຊ້ເປັນໂຕອ້າງອ ງ ສ າລັບການ

ປະເມ ນ ປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ໃຫແ້ກ່ໂຮງເຮ ອນປະເພດອ ື່ນໆ. 

ການຫຼຸດ ພ ື້ນຜິວທ ື່ມ ຮອຍແຕກ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ; ການຫຼຸດລົງ 50% ສາມາດຕັດ ການ

ປ່ອຍອາຍກິື່ນ ປະມານ 20%. ຜົນໄດ້ຮັບນ ື້ ສາມາດຮັບໄດ້ ເປັນຕົວຢ່າງ ຂ ຂອບໃຈ ຕ ື່ກັບການນ າໃຊ້ ລະບົບ ທ ື່ຈ າກັດ 

ສ່ວນທ ື່ເປັນຮອຍແຕກ ດ້ວຍເສັື້ນນອກ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ່ວນທ ື່ເປັນພ ື້ນ ຂອງກ່ອງ ຖ ກສະຫງວນໄວ້ ສ າລັບ ການ

ພັກຜ່ອນ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ປະສິດທິພາບ ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍ ແມ່ນຈະເພ ື່ມຂ ື້ນ 

ຖ້າຫາກວ່າ ມ ການນ າເອົາສິື່ງລົບກວນອອກໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ເລ ື້ອຍໆ. 

ການຈັດອັນດັບ ການເພ ື່ມຂ ື້ນ ຂອງ ປະສິດທິພາບ ສາມາດຖ ກກ ານົດ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້: 

- ການກ າຈັດ ດ້ວຍລະບົບສູນຍາກາດ;  

- ໝູນວຽນ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ນ ື້າເປ ື້ອນ ທ ື່ຖ ກເຮັດໃຫ້ໃສ, ທ ື່ອັດລົມ ຫຼ  ບ ື່ອັດລົມໃສ;່  

- ກ າຈັດອອກ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງຂູດ ປະສົມປະສານກັບ ລະບົບລະບາຍປັດສະວະ;  

- ກ າຈັດອອກ ດ້ວຍການໝູນວຽນ ນ າໃຊ້ນ ື້າເປ ື້ອນ ທ ື່ຖ ກເຮັດໃຫ້ໃສ, ທ ື່ອັດລົມ ຫຼ  ບ ື່ອັດລົມໃສ່ ຢູໃ່ນຄອງສົື່ງ ທ ື່ບ ື່ມ ຊັື້ນ
ຂອງແຫຼວ. 

ລະບົບການໝູນວຽນຂອງສານລະລາຍ ສາມາດກ ື່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາກິື່ນໄດ້ ຖ້ານ ື້າເປ ື້ອນ ບ ື່ນ ື້ງ ເທົື່າທ ື່ຄວນ. ແຮງຖ່ວງດ ງບ ື່ຕ ື່

ເນ ື່ອງ ທ ື່ວ່າງເປົື່າ ຫລ  ລະບົບສູນຍະກາດ ປະກອບດ້ວຍການຕິດຕັື້ງ ການລະບາຍນ ື້າທ ື່ແທ້ຈິງ ດ້ວຍທ ື່ຢາງ ແລະ ປະໄວ້ ຢູ່
ກ້ອງພ ື້ນທ ື່ມ ຂຸມ. ລະບົບທ ື່ລະບາຍນ ື້າ ຖ ກເຊ ື່ອມຕ ື່ ກັບຂຸມ ດ້ວຍວິທ ການເຈາະຮູທາງລຸ່ມ ຫຼາຍໆຮ ູ(ເຊິື່ງຕ້ອງໄດຖ້ ກແຈກ
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ຢາຍຢ່າງພຽງພ , ໜ ື່ງຮູ ໃນທຸກໆ 10 ມ2). ລະບົບລະບາຍນ ື້າ ຖ ກປິດ ດ້ວຍວິທ ການ ກຽວຜ່າພິເສດ (ທ ື່ເຮັດດ້ວຍສະ

ແຕນເລດ ຫລ  PVC). ດ້ວຍວິທ ນ ື້, ນ ື້າເປ ື້ອນຈະສະສົມຢູ່ໃນຂຸມ ຈົນກ່ວາຮອດເວລາ ເປ ດວາວ, ຊ ື່ງເປັນໂຕກ ານົດ ການກ າ

ຈັດຂ ື້ຝຸ່ນອອກຢ່າງໄວວາ ລວມທັງ ວັດສະດຸ ທ ື່ຫຍາບກວ່າ, ໂດຍບ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການອຸດຕັນ. ຄ າຂ ຂອບໃຈ ຕ ື່ກັບຜົນ

ຂອງ "ຄວາມປາດຖະໜາ" ນ ື້ ທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ໃນຂຸມຕ່າງໆ ຫັຼງຈາກ ການໄຫລຢ່າງໄວວາ ຂອງນ ື້າ ເປ ື້ອນ ຢູໃ່ນທ ື່ລະບາຍ

ນ ື້າ. ໃນໄລຍະການກ ື່ສ້າງ, ສາມາດ ວາງແຜນ ໃຫ້ພ ື້ນຂຸມພຽງ ຫຼ  ຄ້ອຍເລັກນ້ອຍໄປຫາ ຮູລະບາຍນ ື້າເປ ື້ອນ.  

ລະບົບພ ື້ນເຕັມ ທ ື່ມ ຂ ື້ເຫຍ ື້ອ ກະຈາຍໄປທົື່ວພ ື້ນຜ ວທັງໝົດ ຂອງອາຄານ ແມ່ນສາມາດປຽບທຽບໄດ້ ຈາກມຸມມອງ ກ່ຽວ
ກັບ ລະບົບການອ້າງອ ງການປອ່ຍອາຍກິື່ນ. 

ໃນຫ້ອງເກ ດລູກ ແລະ ໂຮງເຮ ອນສ າລັບໝູຢ່ານົມ, ລະບົບການອ້າງອິງການປ່ອຍອາຍກິື່ນທ ື່ສູງ ປະກອບດ້ວຍກົງທ ື່ເປັນຊັື້ນ 

ມ ພ ື້ນຍ່າງທ ື່ເຮັດດ້ວຍຢາງ ຫລ  ອົງປະກອບທ ື່ເປັນໂລຫະ ແລະ ມ ຂຸມຢູລຸ່່ມເພ ື່ອຮອງຮັບສ ື່ງເສດເຫຼ ອໃນຂັື້ນຕອນທ້າຍ. ພ ື້ນ 

ສາມາດແຕກ ຫລ  ຖ ກຢ້າງໄດ້ ເພ ື່ອທ າການເຮັດໃຫ້ອອກນົມ. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ສາມາດເຮັດໄດ ້ໂດຍ
ການອ່ຽງພ ື້ນ ທ ື່ຢູກ່້ອງ ຮອຍແຕກ ຫລ  ເກດພ ື້ນ ໃນລັກສະນະທ ື່ເອ ື້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການແຍກນ ື້າປັດສະວະ ອອກຈາກ 

ອາໂຈມ. ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ດ ຂ ື້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ເຖິງແມ່ນວ່າອາຈົມ ຈະຖ ກເອົາອອກ ດ້ວຍ ລະບົບການກ າຈັດທ ື່ໄວ ແລະ 

ປະຕິບັດຢູ່ເລ ື້ອຍໆ ຊ ື່ງຄ້າຍຄ ກັບ ດັື່ງທ ື່ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັື້ນ. 

 

ຂ ື້ນກັບປະເພດ ຂອງໂຮງເຮ ອນ ທ ື່ຖ ກຍອມຮັບ, ການລະບາຍອາກາດ ສາມາດເປັນແບບທ າມະຊາດ ຫຼ  ແບບຖ ກບັງຄັບ. 

ປັດໄຈບາງຢ່າງ ທ ື່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເຂົື້າສູ່ບັນຍາກາດຊ້າລົງ ແມ່ນອັດຕາການໄຫຼ ຂອງການລະບາຍ

ອາກາດຕ ື່າ, ຊ ື່ງເປັນອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງຕ ື່າ ຂອງອາກາດທ ື່ເຂົື້າມາ ແລະ ອາກາດມ ຄວາມໄວຕ ື່າຢູ່ພ ື້ນ. 

ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແມ່ນເຮັດໄດ້ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມໄວຂອງອາກາດ ໃຫ້ຫຼາຍເທົື່າທ ື່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ມ ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນ ພາຍໃນ ສູງເກ ນໄປ ເມ ື່ອນ າໃຊ້ ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ, ພັດລົມ 

ຕ້ອງຫັນໄປສູ່ທາງເປ ດ ແລະ ປັບຕາມທິດທາງໄປຫາຕົື້ນຂອງລົມ, ເພ ື່ອຫລ ກລ້ຽງ ບ ື່ໃຫ້ອາກາດທ ື່ຫຼຸດອອກມາຈາກໂຮງ

ເຮ ອນ ພັດໄປຫາ ອາຄານບ້ານເຮ ອນ ທ ື່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ສະພາບການຮັກສາອະນາໄມ ພາຍໃນໂຮງເຮ ອນທ ື່ກ ື້າບັງ, ການດ າເນ ນການທ າຄວາມສະອາດ, ການລະບາຍ
ອາກາດ      

ຜົນກະທົບ: ໄພອັນຕະລາຍ ຈາກຈຸລິນຊ , ສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດມ ໜູ ແລະ ສັດຕູພ ດ, ເພ ື່ມການລະບາຍ

ບັນຍາກາດ, ການປົນເປ ື້ອນຂອງດິນ ແລະ ນ ື້າ, ສະຫວັດດ ການຂອງສັດ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ປະຕິບັດຂັື້ນຕອນ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍອິງຕາມ “ແຜນການທ າຄວາມ

ສະອາດ” ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຄ າແນະນ າ ທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ; 
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- ການລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອໂລກ ອາຄານສະຖານທ ື່ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ ລົງທະບຽນ “ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການ
ຂ້າເຊ ື້ອໂລກ”; 

- ກິດຈະກ າ ການຂ້າເຊ ື້ອ ແລະ ການກ າຈັດເຊ ື້ອພະຍາດ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ "ລົງທະບຽນ ການຂ້າເຊ ື້ອ ແລະ ການກ າຈັດ
ເຊ ື້ອພະຍາດ "; 

- ຮັບປະກັນສະເໝ ວ່າ ດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບຈຸລະພາກ ທ ື່ຢູ່ພາຍໃນຄອກສັດ ມ ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ການ

ປ່ອຍກ ື່ນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະລິລະສາດ ຂອງສັດທ ື່ລ້ຽງ, ທັງຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນຢູ ່ແລະ ຜົນຜະລິດທ ື່

ດ ; 

- ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄບັ ແມ່ນຖ ວ່າເປັນໜ ື່ງ ໃນຈ ານວນລະບົບ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບທ ື່ສຸດ ສ າລັບຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍອາຍກ ື່ນ  ຕາບໃດທ ື່ພັດລົມ ພັດອາກາດ ໄປສູ່ທົື່ງທ ື່ເປ ດແປນ ແລະ ມ ການປັບ ໄປຕາມທິດທາງຕົື້ນລົມ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການມ ສັດຕູພ ດ 

ຜົນກະທົບ: ໄພອັນຕະລາຍ ຈາກຈຸລິນຊ , ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງສັດຕພູ ດ ຢູໃ່ນເຂດບ້ານໃກ້ເຮ ອນຄຽງ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຟາມ ຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດ ສ າລັບ ຂັື້ນຕອນການກ າຈັດ ແລະ ຄວບຄຸມສັດຕູພ ດ;  

- ວິທ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກ ດກັື້ນ ຕ້ອງໄດຖ້ ກຮັບຮອງ, ທ ື່ຮັກສາ ລະດັບຄວາມສະອາດ ຢ່າງພຽງພ , ຫລ ກລ້ຽງການ
ເກ ດຮອຍແຕກ ຢູໃ່ນພ ື້ນ, ການເກ ດຂ ື້ນ ຂອງອາຫານ ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ, ການກອງວັດສະດຸຕ່າງໆ, ການປະກົດຕົວ 

ຂອງຫຍ້າທ ື່ບ ື່ໄດ້ຕັດ ລະຫວ່າງ ຄອກສັດ ແລະ ອ ື່ນໆ.;  

- ການກ າຈັດ ຕົື້ນຕ  ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລັງໃສ່ ການຄວບຄຸມ ໜູບ້ານ, ແລະ ຕ້ອງໄດຖ້ ກປະຕິບັດ ຜ່ານທາງ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ຈຸດທ ື່ຈະເບ ື່ອໜູ ຊ ື່ງມ ຢາເບ ື່ອໜູສູດແຂງ ທ ື່ຕ້ານການແຂງໂຕຂອງເລ ອດ ໃນປະລິມານທ ື່ພຽງພ ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສັດທ ື່ຕາຍ 

ຜົນກະທົບ: ຄວາມສ່ຽງຈາກຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວ ແມ່ນຈະຖ ກເກັບ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກວດກາປະຈ າວັນ (ອັດຕາການຕາຍໂດຍສະເລ່ຍ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມໝູນ້ອຍ ທ ື່ກວມລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5%); 
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- ສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນຕູ້ເຢັນພິເສດ ຫລ  ບ່ອນເກັບມ້ຽນທ ື່ເຢັນ  (ແຊ່ແຂງ), ໂດຍມ ການປິດໃຫ້ແໜ້
ນບ ື່ໃຫ້ນ ື້າເຂົື້າໄດ ້ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ມ ການຮົື່ວໄຫຼ ແລະ ມ ຂະໜາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຟາມ; 

- ກົງ ຕ້ອງຕັື້ງ ຢູນ່ອກຟາມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມກ ບ ື່ຕິດກັບຄອກສັດ, ຊ ື່ງບາງທ ື່ ອາດຈະສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ ຈາກນອກ

ຮົື້ວ; ພ ື້ນທ ື່ໃກ້ຄຽງ ຕ້ອງເໝາະສົມ ສ າລັບ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອໂລກ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ; 

- ເຄ ື່ອງເກັບຮັກສາດ້ວຍອຸນນະພູມທ ື່ເຢັນ ຕ້ອງມ ຄວາມສາມາດບັນຈຸຢ່າງພຽງພ  ໃນການເກັບຮັກສາ ສັດທ ື່ຕາຍແລ້ວ 
ຈາກວົງຈອນການຜະລິດທັງໝົດ, ເພ ື່ອໃຫ້ບ ລິສັດກ າຈັດສ ື່ງເສດເຫຼ ອ ສາມາດເຂົື້າໄປໃນຟາມ ໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖ ງ ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະເວລາ ທ ື່ມ ການອະນາໄມໃຫ້ວ່າງເປົື່າ, ໃນເວລາບ ື່ມ ສັດຢູ;່ 

- ເຄ ື່ອງເກັບຮັກສາດ້ວຍອຸນນະພູມທ ື່ເຢັນ ຄວນວາງຢູ່ນອກຟາມ, ໂດຍມ ບ່ອນເປ ດສອງດ້ານ, ດ້ານໜ ື່ງ ປ ື່ນອອກນອກ 

ແລະ ອ ກດ້ານໜ ື່ງ ປ ື່ນເຂົື້າໃນ; ດ້ວຍວິທ ນ ື້ເອງ ບ ລິສັດທ ື່ເກັບຊາກສັດ ບ ື່ ຈ າເປັນຕ້ອງເຂົື້າໄປໃນຟາມ; 

- ຊາກສັດ ຖ ກເກັບ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍ ບ ລິສັດທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

 

8.2. ການຄຸມ້ຄອງອາຫານສັດ 
 

ໄລຍະ 1: ການເກັບຮກັສາ 

ສ່ວນປະກອບ ຂອງອາຫານ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ໃນຮູບແບບທ ື່ແຫ້ງ (ເມັດເຂົື້າ, ເມັດພ ດ, ແປ້ງ, ແລະອ ື່ນໆ) ຫຼ  ຂອງແຫຼວ 

(ການບົດເອົານ ື້າ ຫຼ  ການບົດເອົານ ື້ານົມ). ທ າມະຊາດ ຂອງສ່ວນປະກອບ ທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ຕ້ອງການຮູບແບບ ການອະນຸລັກ 

ແລະ ເກັບຮັກສາ ໃນຮູບແບບ ທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ໝູຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານທ ື່ມ ສ່ວນປະກອບທ ື່ຄົບຖ້ວນ,ເຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍວັດຖຸດິບທ ື່ເປັນທ າມະຊາດ ຈາກ

ພ ດຜັກ (ສາລ , ຮ າ, ຖົື່ວເຫຼ ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ) ແລະ/ຫຼ  ສັດ (ເຊັື່ນ ປາປົື່ນ) ພ້ອມດ້ວຍອາຫານເສ ມ. ອາຫານເປນັຢາ ທ ື່ຖ ກນ າ

ໃຊ້ໄດ້ ສ າລັບ ການປິື່ນປົວພະຍາດ ຍັງສາມາດ ຖ ກນ າໃຊ້ ຊ ື່ງໂດຍທົື່ວໄປ ແມ່ນຖ ກບັນຈຸໃສ່ໄວ້ໃນຖົງ ຫຼ  ເກັບຮັກສາໄວ້ 
ຢູ່ໃນສາງເກັບ ທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້.  

ອາຫານທ ື່ຄົບຖ້ວນ ແມ່ນຖ ກຈັດສົື່ງເປັນຈ ານວນຫລາຍ, ທ ື່ຂົນສົື່ງ ດ້ວຍລົດບັນທຸກຊະນິດພິເສດ ແລະ ຖ ກເກັບໄວ້ໂດຍ

ກົງໃນສາງເກັບມ້ຽນ  ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ເຄ ື່ອງດູດເຂົື້າລົງ ທ ື່ມາກັບລົດພ່ວງ. 

ໃນຟາມ ທ ື່ມ ໂຮງບົດອາຫານ, ໂດຍປົກກະຕິ ວັດຖຸດິບ ຈະຖ ກເກັບໄວ້ ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ໂດຍ ການນ າໃຊ້ລົດບັນທຸກ 

ພວງ ຫລ  ຖັງ ເມ ື່ອໄປຮອດຟາມ, ສາມາດເອົາຜະລິດຕະພັນລົງລົດໄດ້ ໂດຍກົງ ເຂົື້າໄປໃນຫຼຸມລະບາຍນ ື້າ, ຖ້າມ , ຫຼ  ໃນພ ື້ນ

ທ ື່ອ ື່ນໆ ທ ື່ຖ ກກ ານົດ, ເຊັື່ນວ່າ ຮ່ອງລະບາຍຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ມ ສ ື່ງປົກຄຸມ. ຂຸມທ ື່ເປັນຈຸດຂົນລົງ ຖ ກກ ານົດໄວ້ຢູ່ທ ື່ ລະດັບ
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ພ ື້ນດິນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ກ ຖ ກສົື່ງໄປຫາສາງເກັບ ດ້ວຍວິທ ການເຊ ື່ອມຕ ື່ດ້ວຍນັອດເຂົື້າກັບ ຖັງຍົກ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນ 

ເປັນເມັດເຂົື້າຫຼ ເມັດພ ດ, ມັນຈະຕ້ອງບົດ ກ່ອນທ ື່ຈະປະສົມກັບສ່ວນປະກອບອ ື່ນໆຂອງອາຫານ.  

ບາງສ່ວນປະກອບບາງຢ່າງ (ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນເສ ມ) ແມ່ນຕ້ອງເກັບໄວ້ ຢູ່ໃນຖົງ ແລະ ວາງໄວ້ເທ ງ. 

ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທ ື່ຖ ກເກັບໄວ້ຢູໃ່ນສາງ ແມ່ນຕ້ອງປະມ ການປະສົມ ໃນເວລາຕ້ອງການໃຫ້ສັດກິນ, ຊ ື່ງເປັນການສ້າງ

ອາຫານ ທ ື່ປະສົມຂ ື້ນສ າລັບຟາມ. 

 

ໄລຍະ 2: ການກະກຽມ ແລະ ການແຈກຢາຍ 

ການກະກຽມອາຫານ ສ າລັບໝູ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມປະເພດການບ ລິຫານ ຊ ື່ງມັນສາມາດເປັນຮູບແບບອາຫາແຫ້ງ 

ແລະ/ຫຼ  ຮູບແບບອາຫານແຫຼວ. ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງການອະນຸບານ, ອາຫານ ສ າລັບ ໝູນ້ອຍແມ່ນສະໜອງໃຫ້ ໃນຮູບ

ແບບອາຫານແຫ້ງ; ອາຫານ ແມ່ນຈະຖ ກແຈກຢາຍດ້ວຍມ  ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ທ ື່ຕ ື່ມອາຫານລົງໃນເຄ ື່ອງປ້ອນອາຫານໝູ 

ທ ື່ຢູ່ໃນກົງ ສ າລັບໝູແລກເກ ດ.  

ສ າລັບໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕອ ື່ນໆ, ການນ າໃຊ້ ປະເພດການສະໜອງ ຢ່າງດຽວ ໂດຍປຽບທຽບກັບ ປະເພດອ ື່ນໆ 

ແມ່ນຂ ື້ນກັບ ຕົວເລ ອກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງສ້າງການແຈກຢາຍ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ. 

 

ອາຫານແຫ້ງ 
ການແຈກຢາຍອາຫານແຫ້ງ ສາມາດເຮັດໄດ້ ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍນ າໃຊ້ລ ື້ຍູ ້ແລະ ຖັງ ຫຼ  ປະຕິບັດເລ ື້ອຍໆກວ່ານ ື້ ຜ່ານທາງ 
ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍວິທ ນ າໃຊ້ ລະບົບສາຍພານ ຫຼ  ຕ່ອງໂສ້ລ າລຽງ ທ ື່ສົື່ງອາຫານແຫ້ງຈາກ ສາງເກັບ ໄປຫາ ເຄ ື່ອງ

ປ້ອນອາຫານ. ໃນລະບົບທ ື່ທັນສະໄໝທ ື່ສຸດ, ເຄ ື່ອງປ້ອນອາຫານ ແມ່ນຈະຖ ກຕ ື່ມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ເມ ື່ອບ ື່ມ ອາຫານ 

ເຊັນເຊ  ທ ື່ຕັື້ງຢູ່ພາຍໃນ ເຄ ື່ອງປ້ອນເອງ.  

ອາຫານ ປະເພດຂອງແຫຼວ 

ອາຫານແຫ້ງ ສາມາດຖ ກນ າສົື່ງໄປຫາສັດ ໂດຍການຢຸດຊະງັກ ໃນຮູບແບບເຄ ື່ງຂອງແຫຼວງ, ເປັນນ ື້າ ຫລ  ເປັນນ ື້ານົມ, ທ ື່

ກ ື່ໃຫ້ເກ ດເປັນສິື່ງທ ື່ຖ ກບົດ. ຮູບແບບ ການໃຫ້ອາຫານແບບນ ື້ ຕ້ອງເບ ື່ງເຖ ງ ການກະກຽມ ຫ້ອງກຽມອາຫານ (ຫຼ  ຫ້ອງ

ຄົວ), ບ່ອນທ ື່ມ ການຕິດຕັື້ງ ອຸປະກອນທັງໝົດ ສ າລັບລະບົບການໃຫ້ອາຫານ. 

ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ຕ້ອງໄດ້ປະສົມປະສານ ກັນ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ມ ການດ າເນ ນງານ ທ ື່ຖ ກຕ້ອງ: 

a) ລະບົບການໃຫ້ຢາ; 

b) ຖັງ ແລະ ການກະກຽມ ແລະ ໂຮງຜະສົມ; 

c) ທ ື່; 

d) ວາວແຈກຢາຍ. 
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ຖັງກະກຽມ ສາມາດເປັນປະເພດທ ື່ປິດ ຫລ  ເປ ດ ກ ໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນການເຊ ື່ອມຕ ື່ໂດຍກົງ ກັບສາຍພານສ າລັບຂົນຂອງລົງ 

ສາງທ ື່ມ ວັດຖຸດິບ, ເຊ ື່ງໄດ້ຮັບຫັຼງຈາກ, ການປະຕິບັດຕາມໂປຼແກມ, ແຕ່ລະອົງປະກອບ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ. ພວກມັນ ຖ ກ

ຕິດຕັື້ງດ້ວຍ ລະບົບການປະສົມ ເພ ື່ອໃຫ້ມ ການປະສົມກັນຢ່າງລະອຽດ ຂອງສິື່ງທ ື່ບົດ ທັງຢູໃ່ນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ 

ແຈກຢາຍ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ, ອາຫານ ກ ຖ ກສົື່ງໂດຍກົງ ຜ່ານທ ື່ ແລະ ວາວແຈກຢາຍ ໄປຫາ ຫ້ອງລ້ຽງ ໂດຍບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງມ 

ການໃຊ້ມ ຊ່ວຍ ສ າລັບຜູປ້ະຕິບັດງານ.  

ໃນປະຈຸບັນ, ລະບົບຄອມພ ວເຕ ື້ ກ າລັງຢູ່ໃນການນ າໃຊ້ ທ ື່ສາມາດ ແຈກຢາຍອາຫານ ໂດຍມ ການປັບປ່ຽນ ອັດຕາສ່ວນ 

ແບບອັດຕະໂນມັດ ທ ື່ອ ງໃສ່ໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ຂອງສັດ. 

 

ໄລຍະ 3: ລະບົບການໃຫນ້ ື້າ 

ລະບົບການໃຫ້ນ ື້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໝູໄດ້ກິນນ ື້າ ສົດ ແລະ ສະອາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫລ ກລ້ຽງ ບ ື່ໃຫ້ເຫຼ ອ ແລະ 

ກະຈາຍຂອງນ ື້າ. ພວກເຂົາ ສາມາດສ້າງຮາງນ ື້າ ຫຼ  ດ້ວຍການດ ື່ມທ ື່ມ ແຮງດັນ. ອັນຕ ື່ມາ ແມ່ນລະບົບທ ື່ທັນສະໄໝຂ ື້ນກວ່າ

ເກົື່າ, ທ ື່ປະກອບ ໃນເວລາຕ້ອງການ; ເພ ື່ອຫລ ກລ້ຽງ ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນ ື້າ, ຕິດຕັື້ງກອ໊ກນ ື້າທ ື່ສັດສາມາດດູດກິນເອງໄດ້ 

 

ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດອາຫານສັດຂອງຟາມ ດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນ:  

- ດ າເນ ນການ ໂດຍອິງຕາມ ຫັຼກການປະຕິບັດກະສກິ າ ທ ື່ດ ;  

- ເກັບຮັກສາ ການບັນທ ກ ການຊ ື້ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ເປັນແນວພັນ ແລະ ທ ື່ເປັນພ ດ; 

- ບັນທ ກ ເຫດການທ ື່ສ າຄັນ ສ າລັບ ການຜະລິດພ ດ ທ ື່ອິງຕາມ ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ຢູໃ່ນປ ື້ມບັນທ ກ, ທ ື່ປະກອບ

ດ້ວຍສອງພາກ:  

1. ແຜນການປູກພ ດ: ການຫວ່ານແກ່ນ, ໄລຍະການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການເກັບກູ້,  

2. ລົງທະບຽນ ການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ (ໃຫ້ສ າເລັດ ພາຍໃນໜ ື່ງເດ ອນ ຂອງເຫດການ).  

 

ຈາກການບັນທ ກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້: 

- ການປູກ (ປະເພດ ສາລ  ຈາກການເກັບກ່ຽວຄັື້ງທ າອິດ ຫຼ  ຄັື້ງທ ສອງ, ເຂົື້າບາເລ ແລະ ອ ື່ນໆ ...)  

- ເນ ື້ອທ ື່ທັງ ໝົດ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫລ  ວັນທ ື່ຫວ່ານແກ່ນ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ ເລ ື່ມຕົື້ນ ຂອງການອອກດອກ,  
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- ວັນທ  ຂອງການເລ ື່ມຕົື້ນການເກັບກ່ຽວ ປະເພດຜະລິດຕະພນັ ທ ື່ເກັບກ່ຽວ  

- ການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ ທ ື່ໄດລ້ະບຸໄວ້ ສ າລັບ ຜະລິດຕະພນັທ ື່ ຖ ກນ າໃຊ້, ປະລິມານ, ພ ື້ນຜິວ ທ ື່ຖ ກຮກັສາ, ເຫດຜນົ 

ສ າລັບການປ ື່ນປົວ ແລະ ວັນທ  ຂອງການປິື່ນປົວ. 

ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ສ າລັບ ອາຫານ ທ ື່ຜະລິດພາຍໃນຟາມ, ຂ ື້ມູນຕ ື່ໄປນ ື້ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກກ ານົດ ແລະ ລົງທະບຽນຢູໃ່ນ 

ແບບຟອມ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ":  

- ປະເພດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ;  

- ປ ການຜະລິດ;  

- ວັນເລ ື້ມຕົື້ນ ແລະ ວັນສິື້ນສຸດການນ າໃຊ້;  

- ປະລິມານ;  

- ການຄວບຄຸມປະລິມານ.  

ກ່ຽວກັບນ ື້າ ທ ື່ໃຊ້ໃນບ ລິສັດ, ມັນຈ າເປັນຕ້ອງມ ການພິສູດຢັື້ງຢ ນ ຄວາມປອດໄພ ຂອງນ ື້າ. ໃນກ ລະນ  ມ ການເຊ ື່ອມຕ ື່ ກບັ

ທ ື່ນ ື້າສາທາລະນະ, ແມ່ນຈະບ ື່ມ  ການດ າເນ ນການກວດສອບສະເພາະ; ໃນກ ລະນ ເປັນນ ື້າບ່າດານສ່ວນຕົວ, ຕ້ອງມ ການດ າ

ເນ ນກວດສອບຈຸລິນຊ  ຢ່າງໜ້ອຍ ເຮັດເປັນແຕ່ລະປ . 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ອາຫານສັດ 

ຜົນກະທົບ: ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ເມ ື່ອມ ສິື່ງຕົກຄ້າງ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ບັນທ ກ ການຊ ື້ອາຫານທ ື່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທ ື່ເປັນຈ ານວນຫລາຍ ຫລ  ເປັນຖົງ ໃສ່ໃນ ໃບລົງທະບຽນ

ການສະໜອງ; 

- ບັນທ ກ ການຊ ື້ແນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ ໃນໃບລົງທະບຽນ; 

- ຮັກສາຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ ໃຫ້ຢູໃ່ນສະພາບແວດລ້ອມ ທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານຂ ື້ມູນຄວາມ
ປອດໄພ ຂອງມັນ; 

- ບັນທ ກ ການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມ ລົງໃນ ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ (ບັດປູກພ ດ ແລະ ການ
ຮັກສາ); 
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- ບັນທ ກ ຂ ື້ມູນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ ອາຫານ ທ ື່ຜະລິດພາຍໃນ ລົງໃສ່ໃນ ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜອງ 

ແບບອັດຕະໂນມັດ; 

 

8.3. ການຄຸມ້ຄອງຈັດການ ສິີ່ງເສດເຫ ືອ ຈາກສັດ 

 

ການຄຸ້ມຄອງຈັດການສິື່ງເສດເຫຼ ອ ເລ ື່ມຕົື້ນ ຢູພ່າຍໃນອາຄານທ ື່ກ ື້າບັງ, ຫັຼງຈາກນັື້ນ ກ ປະຕິບັດຕາມໄລຍະ ຂອງການເກັບ

ຮັກສາ ແລະ ການກ າຈັດ, ຊ ື່ງໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຜ່ານທາງ ການນ າໃຊ້ໃນດ້ານການກະເສດ. ບາງຄັື້ງ, ການບ າບັດນ ື້າ

ເປ ອ້ນ ດ້ວຍເຄມ  - ທາງກາຍຍະພາບ ແມ່ນຈະຖ ກດ າເນ ນການ ກ່ອນທ ື່ຈະຖ ກນ າໃຊ້ ໃນພາກສະໜາມ. 

 

ໄລຍະ 1: ການຄຸ້ມຄອງ ຢ ູ່ພາຍໃນ ອາຄານກ ື້າບັງ 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ຢູໃ່ນຟາມໝູ, ຂ ື້ສັດ ແມ່ນມ ລັກສະນະເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼ  ເຄ ື່ງຂອງແຫຼວ (ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າ ລະບົບເຄຫາ

ສະຖານ ຖ ກນ າໃຊ້ ຢູເ່ທ ງຄອກ ທ ື່ມ ຜົນຕາມາຄ  ຂ ື້ສັດສາມາດຊ້ວນໄດ)້, ພວກມັນ ຖ ກເກັບລວມໄວ້ ຢູ່ລຸ່ມພ ື້ນ ທ ື່ສາມາດ

ແຕກໄດ້ທັງໝົດ, ນັື້ນແມ່ນການເວົື້າ ກ່ຽວກັບ ໜ້າດິນທັງໝົດ ທ ື່ສາມາດຍ່າງໄດ້, ຫລ  ທ ື່ແຕກໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ, ໂດຍມ 

ການເປ ດໄວ ້ ຢູ່ສະເພາະເລນ ທ ື່ຖ ກຈ າກັດເທົື່ານັື້ນ. ວິທ ການ ທ ື່ນ າໃຊ້ ສ າລັບ ການລ າລຽງນ ື້າເປ ື້ອນ ຢູ່ນອກອາຄານ ແລະ 

ການລ້າງຂຸມ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 

 

ໄລຍະ 2: ການບ າບັດນ ື້າເປືື້ອນ 

ນ ື້າເປ ື້ອນ ຖ ກບ າບັດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພ ື່ອ: 

- ຟ ື້ນພະລັງງານ ຈາກຊ ວະມວນ; 

- ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກ ື່ນ; 

- ເຮັດໃຫ້ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ເຂົື້າກັນເປັນອັນໜ ື່ງອັນດຽວ; 

- ຫຼຸດຜ່ອນ ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ; 

- ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ ຊິື້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທ ື່ງ່າຍໃນການລະບາຍ ໃນພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ແມະກະທັງຕັື້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຟາມ. 

ປະເພດການບ າບັດ ທ ື່ຖ ວ່າເປັນເຕັກນິກ ທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ (BAT) ທ ື່ມ ຢູໃ່ນປັດຈຸບັນ ມ ຄ : 

- ການແຍກຂ ື້ຕົມ ດ້ວຍກົນຈັກ; 

-  ການອັດແໜ້ນຂ ື້ຕົມ ໃຫ້ມັນເປັນຊິື້ນ ຫຼ  ຊິື້ນສ່ວນ ທ ື່ຈະແຈ້ງ; 

-  ການບ າບັດ ຊິື້ນສ່ວນຂ ື້ຕົມ ທ ື່ເປັນຂອງແຫຼວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແບບຊ ວະພາບ; 
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- ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຊິື້ນສ່ວນ ທ ື່ສາມາດຊ້ວນໄດ້; 

- ການບ າບັດແບບບ ື່ມ ອາກາດ ດ້ວຍການຟ ື້ນຟູຊ ວະພາບ; 

- ການເຮັດໃຫ້ຂ ື້ຕົມ ເກ ດການລະເຫ ຍ ແລະ ມ ການສູນເສຍນ ື້າ. 
  

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເຕກັນກິານປງຸແຕູ່ງ 

I . ການແຍກຂ ື້ຕົມ ດ້ວຍກົນຈກັ  

ມັນ ປະກອບດ້ວຍ ການກ າຈັດອົງປະກອບຕ່າງໆ ອອກຈາກນ ື້າເປ ື້ອນ, ເພາະສະນັື້ນ ຈ ື່ງໄດ້ຮັບສະພາວະ ທ ື່ແຂງໂຕ ແລະ 

ສາມາດໃຊຊ້້ວນຕັກໄດ້ ແລະ ເປັນສະພາວະ ທ ື່ເປັນທາດແຫຼວ ຢ່າງສົມບູນ (ແຈ້ງຂ ື້ນ). ການແຍກ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້

ໂດຍວິທ ການຫມູນວຽນ ຫລ  ສັື່ນເຄ ື່ອງຮ່ອນ (ມ ປະສິດທິຜົນໜ້ອຍກວ່າ) ຫຼ  ໝູນວຽນເຄ ື່ອງຮ່ອນ ຫລ  ໂຕແຍກລານ 

ດ້ວຍການອັດລົມ (ໃນລາຄາ ທ ື່ສູງກວ່າແຕ່ເຮັດວຽກໄດ້ດ ກວ່າ). ດ້ວຍເຕັກນິກນ ື້, ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ ທ ື່ຢູໃ່ນຂ ື້ຕົມ 

ແມ່ນຈະຫຼຸດລົງ; ຂະບວນການນ ື້ ຖ ວ່າເປັນ BAT ຖ້າມັນເກ ດຂ ື້ນ ຢູໃ່ນລະບົບປິດ (ເຊັື່ນວ່າ ການກົດ ດ້ວຍແຮງແກ່ງ ຫຼ  

ແບບເປັນລານ) ຊ ື່ງຫຼຸດຜ່ອນ ການສູນເສຍ ສານອ າໂມເນຍ ຢູໃ່ນບັນຍາກາດ ແລະ ກ ານົດ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ

ກະເສດ (ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ຊິື້ນສ່ວນທ ື່ແຂງ ທຽບກັບ ຂ ື້ຕົມ ທ ື່ມັນເປັນ).   

  

I I .    ການຕືີ່ມອາກາດ ໃສູ່ສ ີ່ງເສດເຫ ືອທ ີ່ເປນັຂອງແຫ ວທ ີ່ຊັດເຈນ 

ມັນຖ ກດ າເນ ນ ຢູ່ໃນຖັງເກັບມ້ຽນ ຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆ ສ າ ລັບການຜະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ ື້າເປ ື້ອນເຂົື້າເປັນເນ ື້ອດຽວກນັ, 

ປະສົມປະສານກັບ ການໃສ່ອາກາດ. ມັນເປັນໄປໄດ້ ທ ື່ຈະນ າໃຊ ້ ເຄ ື່ອງຟອກອາກາດ ບົນພ ື້ນຜ ວ, ເຄ ື່ອງຟອກອາກາດທ ື່

ຈຸ່ມນ ື້າ, ຫລ  ເຄ ື່ອງຟອກອາກາດ ທ ື່ມ ເຄ ື່ອງເປົື່າໃນແນວຕັື້ງ ຢູ່ເທິງວົງຈອນ. ໂດຍມ ອົກຊ , ການທ າລາຍສານອິນຊ  ແມ່ນຈະ

ໄວຂ ື້ນ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໝັກໂບມຕ່າງໆ ຊ້າລົງ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ມ ການສ້າງກິື່ນ ທ ື່ບ ື່ຕ້ອງການ. ການແຍກທາດ

ແຂງ/ທາດແຫຼວ ທ ື່ມ ການປ້ອງກັນ ເຮັດໃຫ້ເພ ື່ມ ປະສິດທິຜົນ ຂອງອົກຊ . ມັນໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ BAT ຖ້າການບ າ

ບັດ ດ້ວຍການຕ ື່ມອາກາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດ  ແລະ ຖ້າການສູນເສຍ ແອມໂມເນາຍ ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼ  N2O ຫຼຸດໜ້ອຍ

ລົງ. 

 

I I I .    ການບ າບັດທາງຊ ວະວິທະຍາ ຕ ີ່ ສ ີ່ງເສດເຫ ືອທ ີ່ເປນັຂອງແຫ ວທ ີ່ຊັດເຈນ  
ຕ ື່ກັບການບ າບັດ ດ້ວຍການກ າຈັດໄນໂຕຼເຈນ ທ ື່ເຄ ື່ອນໂຕ ໃນຕະກອນ, ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ, ຂ ື້ຕົມ ຖ ກຕ ື່ມດ້ວຍອົກຊ  ເພ ື່ອ

ສົື່ງເສ ມ ຂະບວນການອັດສ ດອົກຊ , ຫັຼງຈາກນັື້ນ ສະພາວະຂາດອົກຊ  ກ ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ສ າລັບຂະບວນການອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກທາງຈຸລິນຊ ; ທັງສອງໄລຍະ ສາມາດເກ ດຂ ື້ນໄດ້ ໃນສອງຖັງ ທ ື່ແຍກຕ່າງຫາກ ຫລ  ເປັນຕາມລ າດັບ ໃນຖັງດຽວ
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ກັນ (ເຄ ື່ອງຊຸດປະຕິກ່ອນແບບເປັນລ າດັບ). ຢູໃ່ນຂະບວນນ ື້, ຕະກອນ ທ ື່ກ ື່ໂຕ, ເມ ື່ອມັນນອນແລ້ວ, ຕ້ອງໄດຜ້່ານຂະບວນ

ການ ດ້ວຍເຄ ື່ອງເຮັດໃຫ້ມັນໜ້າຂ ື້ນ, ເຄ ື່ອງເຮັດໃຫ້ມັນແຫ້ງ ແລະ ອ ື່ນໆ. ມັນຖ ກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ BAT ຖ້າການບ າບດັ 

ດ້ວຍການຕ ື່ມອາກາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ  ແລະ ຖ້າການສູນເສຍໄນໂຕຣເຈນ ແອມໂມເນຍ ຫຼ  N2O ຫຼຸດລງົ

ໜ້ອຍຖອຍລົງ. 

IV .    ການຍ່ອຍສະຫ າຍ ຂອງ ສິື້ນສ່ວນທ ີ່ສາມາດໃຊ້ຊ້ວນຕກັໄດ ້

ມັນແມ່ນຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຂອງສານອິນຊ  ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ ພາຍໃຕ້ ສະພາບທ ື່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ມັນສາມາດ 

ຖ ກດ າເນ ນໄດ ້ ຢູ່ໃນຊິື້ນສ່ວນທ ື່ແຂງທ ື່ ແຍກຕ່າງຫາກ ຂອງຝຸ່ນໝູ. ມັນຖ ວ່າເປັນ BAT ຖ້າການບ າບັດດ້ວຍການຕ ື່ມ

ອາກາດເຂົື້າ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ , ແລະ ຖ້າສານແອມໂມເນຍ ທ ື່ສູນຫາຍໄປ ດ້ວຍການລະເຫ ຍອາຍ ຖ ກຈັບ

ໄດ້ ດ້ວຍການດ າເນ ນຂະບວນການ ທ ື່ປະຕິບັດ ຢູໃ່ນຫ້ອງ ທ ື່ປິດ ແລະ ສົື່ງອາກາດທ ື່ອຸດົມດ້ວຍ ສານແອມໂມເນາຍ ໄປສູ່

ລະບົບການຊັກລ້າງ ແລະ ກວດຈັບ (ສານຂັດຊ ວະພາບ) ຫຼ  ໄປສູ່  ໂຕກັື່ນຕອງແບບຊ ວະພາບ. ການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງມ ຄວາມຍ ນນານ. 

V.    ການບ າບັດ ແບບບ ີ່ມ ອກົຊ  ດ້ວຍການຟືື້ນຟ ທາງຊ ວະພາບ 
ມັນ ເກ ດຂ ື້ນ ຢູໃ່ນເຄ ື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍ ທ ື່ມ ການປິດ ແບບພິເສດ ຍ້ອນປະຕິກິລິຍາ ການຫມັກໂບ່ມ ທ ື່ຖ ກປະຕິບັດ ຢູໃ່ນ

ສະພາບທ ື່ບ ື່ມ ອາກາດ ໂດຍເຊ ື້ອຈຸລິນຊ . ການຜະລິດ ອາຍຊ ວະພາບ ເກ ດຂ ື້ນ ຊ ື່ງຖ ກນ າໃຊ້ ສ າລັບ ການຟ ື້ນຟູພະລັງງານ. 

ມັນຖ ກຖ ວ່າເປັນ BAT ຖ້າການບ າບັດ ແບບບ ື່ມ ອາກາດ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ , ຖ້າມ ຕະຫຼາດ ສ າລັບ 

"ພະລັງງານສ ຂຽວ", ແລະ ຖ້າການແຜ່ຂະຫຍາຍ ທາງການກະເສດ ຂອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຖ ກອະນຸຍາດ ຕາມລະບຽບ

ການ ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ. 

 

V I.   ການລະເຫ ຍອາຍ ແລະ ການແຫງ້ໂຕ ຂອງຂ ື້ຕົມ 
ມັນເປັນເຕັກນິກ ສ າລັບ ການຕາກຂ ື້ຕົມແຫ້ງ ດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານທ ື່ຕ ື່າ ແລະ ມ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ທ ື່ຈ າກັດ ເຂົື້າສູ່

ອາກາດ ແລະ ນ ື້າ, ແຕ່ມ ຜົນສ າເລັດ ໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢ  ເຮັດໃຫ້ມັນ ເປັນ

ລະບົບ ທ ື່ບ ື່ສາມາດສະເໜ  ສ າລັບ ແຕ່ລະຟາມ 

 

ໄລຍະ 3: ການເກັບຮກັສາ 

ການເກັບນ ື້າເສຍ ແມ່ນຖ ກປະຕິບັດ ເພ ື່ອທ ື່ຈະ: 

- ຫຼຸດຜ່ອນ ການລ າລຽງ ຂອງເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເຊ ື້ອພະຍາດ ທ ື່ມາຈາກເຊ ື້ອແບັກທ ເຣັຍ (40-50 ວັນ); 

- ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກ ດມ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງນ ື້າເປ ື້ອນ ໂດຍການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະ ທາງດ້ານກະເສດ ຂອງມັນ; 

- ຈັດຕາຕະລາງ ການແຈກຢາຍ ຢູໃ່ນສະໜາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ ສ າລັບ ພ ດ. 
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ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນນ ື້າເປ ື້ອນ ແມ່ນຖັງ ທ ື່ເປັນແນວຕັື້ງ, ຊ ື່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເປັນຖັງຄອນກ ດອັດແຂງ; ພວກມັນ 

ສາມາດຕັື້ງຢູ່ພາຍນອກ, ທ ື່ປົກປິດ ຫຼ  ເປ ດໄດ້, ຫລ  ຝັງໄດ້; ປະເພດ ການເກັບຮັກສາ ອ ກປະເພດຫນ ື່ງ ທ ື່ມ ການຂຸດຂຸມ

ແລະກ ື່ສ້າງຜາອ້ອມຂ ື້ນ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃຊ້ ບ ື່ໄດ້ດ ເລ ດພ ປານໃດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊ ື້ນສ່ວນທ ື່ເປັນຂອງແຂງ ແມ່ນຈະ

ຖ ກເກັບໄວ້ ໂດຍມ ຝາອັດ ທ ື່ກັນນ ື້າໄດ້. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເກັບມ້ຽນ ຂ ື້ຕົມ ທ ື່ເປັນຂ ື້ໝູ 

ຜົນກະທົບ: ການປ່ອຍມວນລະພິດ ໃນບັນຍາກາດ, ກິື່ນເໝັນ ໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖານ ຂອງມະນຸດ ທ ື່ຢູ່ໃກ້ກັບຟາມ, ນ ື້າໃຕ້
ດິນ ແລະ ມົນລະພິດ ນ ື້າໄຫຼ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ເກັບມ້ຽນນ ື້າເປ ອນ ຢູ່ໃນອ່າງ ທ ື່ຕ້ານທານ ກັບຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອ ນແລະ ການແຜ່ລາມ ຂອງ
ສານເຄມ ; 

- ສ້າງອ່າງ ທ ື່ມ ຝາກັນນ ື້າ ແລະ ຫ້ອງໃຕ້ດິນ; 

- ລ້າງອ້າງ ເປັນຊ່ວງໄລຍະ (ຢ່າງໜ້ອຍ ປ ລະຄັື້ງ) ສ າລັບການກວດກາ ແລະ ການດ າເນ ນການ ບ າລຸງຮັກສາ; 

- ອຽງວາວຄູ ່ສ າ ລັບແຕລ່ະປາກທ ື່ / ເອົາຂ ື້ຕົມອອກ; 

- ປະສົມນ ື້າເປ ື້ອນ ສະເພາະເມ ື່ອຢຸດຖອຍ ສ າລັບ ການແຈກຢາຍ ຢູໃ່ນສະໜາມ; 

- ປິດອ່າງທ ື່ເປັນຖັງ ດ້ວຍຜາທ ື່ແຂງ ຫຼ  ດ້ວຍຝາທ າມະຊາດ ທ ື່ສາມາດໄດ້ຮັບ ການລ າລຽງ ຈາກຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ການແຊກແຊງໃນການປະສົມ; 

- ຫ້າມສ້າງອ່າງ ທ ື່ມ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ກວ່າ 5000 ແມັດກ້ອນ; 

- ເກັບມ້ຽນ ນ ື້າເປ ື້ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 40-50 ວັນ ທ ື່ຫລ ກລ້ຽງ ການເອົາວັດສະດຸສົດເຂົື້າມາ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລ າລຽງ ຂອງ
ເຊ ື້ອພະຍາດ; 

- ສະໜອງ ຖັງນ ື້າເປ ື້ອນ ທ ື່ແຍກອອກຈາກ ບ່ອນອ ື່ນ ສ າລັບອາຄານສະຖານທ ື່ ທ ື່ເປັນໂຮງໝ ; 

- ການເຊ ື່ອມຕ ື່ ລະຫວ່າງ ອ່າງນ ື້າຫຼາຍໆອ່າງ ຕ້ອງໄດຕ້ ື່ດ້ວຍທ ື່ທ ື່ໝັື້ນຄົງ ເພ ື່ອເຄ ື່ອນຍ້ານນ ື້າເປ ື້ອນ ຢູໃ່ນລະບົບປິດ; 

- ສ າລັບ ການເກັບຮັກສາ ສ່ວນປະກອບທ ື່ແຂງ ຈາກສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຂອງໝູ, ໃຫ້ສ້າງຝາ ທ ື່ກັນນ ື້າ ໂດຍມ  ຂອບທ ື່ເປັນຄອນ
ກຼ ດ ຢູ ່ສາມດ້ານ ແລະ ມ ບ່ອນລະບາຍນ ື້າ ທ ື່ພຽງພ  ສ າລັບທາດແຫຼວ ທ ື່ມ ການລະບາຍ; 

- ພ ື້ນຂອງຝາ ຕ້ອງເນ ື້ງອຽງ ເພ ື່ອຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການນ າສົື່ງ ຂອງແຫຼວ ແລະ ນ ື້າລ້າງຕ່າງໆ ໄປຫາຂຸມ
ເກັບນ ື້າ; 
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ໄລຍະ 4: ການກ າຈັດ ຜ່ານທາງ ການນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການກະເສດ 

ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກສັດ ຖ ກນ າໃຊ້ ໃນຂົງເຂດການກະເສດ ເປັນປຸຍ ແລະ/ຫຼ  ໂຕປັບປຸງດິນ. 

ຂ ື້ນກັບປະເພດວັດສະດຸ ທ ື່ຈະນ າໃຊ້, ນັື້ນແມ່ນສາມາດຊ້ວນໄດ້ ຫຼ  ບ ື່, ເຕັກນິກການກະຈາຍທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະຖ ກນ າໃຊ້.  

ເຕັກນິກ ການແຜ່ກະຈາຍຂ ື້ຕມົ ແບບດັື້ງເດ ມ ປະກອບດ້ວຍ ການແຜ່ກະຈາຍ ໄປທົື່ວພ ື້ນຜິວ ໂດຍນ າໃຊ້ອ່າງ ທ ື່ຖ ກລາກ 

ຫຼ  ທ ື່ຂັບເຄ ື່ອນ ດ້ວຍຕົນເອງ, ຊ ື່ງສ່ວນໃຫຍ ່ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ຖ ກນ າໃຊ້ ທັງຢູໃ່ນການຂົນສົື່ງ ແລະ 

ການແຈກຢາຍ ໂດຍມ ໂຕຄວບຄຸມຄວາມດັນ (ແຜ່ນປັບທິດທາງ, ຫົວສ ດສັື່ນ, ແຜ່ນປັບທິດທາງສັື່ນ) ແລະໂດຍບ ື່ມ ການຝັງ 

ໃນໄລຍະສັື້ນ. ການແຈກຢາຍ ດ້ວຍມາດຖານ ທ ື່ເປັນເອກະພາບກັນ ປະກອບມ  ການປ່ອຍ ສານແອມໂມເນຍ ແລະ ໂມເລ

ກູນອ ື່ນໆ ທ ື່ກ ື່ໃຫ້ເກ ດ ກ ື່ນທ ື່ບ ື່ຕ້ອງການ ຊ ື່ງເປັນທັງຍ້ອນການສ ດພົື່ນ ຂອງເຄ ື່ອງສ ດ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ ກັບອຸປະກອນແຈກຢາຍ 

ທົື່ວໄປ, ແລະ ຢູເ່ໜ ອ ໝົດທຸກຢ່າງ ກ ື່ຍ້ອນຄວາມຄົງທ ື່ ຂອງນ ື້າເປ ື້ອນ ຢູ່ເທິງ ພ ື້ນດິນ. ການສ້າງລະອອງ ຂອງຫົວສ ດ  ຍັງ

ກ ານົດ ການກ ື່ໂຕຂ ື້ນ ຂອງອົງປະກອບນ້ອຍໆ ທ ື່ດ  ໂດຍມ ຄວາມສ່ຽງ ທ ື່ເປັນຜົນມາຈາກ ການສົື່ງເຊ ື້ອຈຸລິນຊ ທ ື່ເປັນເຊ ື້ອ
ພະຍາດ ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ນ ື້າເປ ື້ອນທ ື່ຮອດກ ານົດ ບ ື່ພຽງພ . 
ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ທາງການກະເສດ ທ ື່ບ ື່ໄດ້ດ າເນ ນໄປຕາມ ຫັຼກການເຮັດກະສິກ າທ ື່ດ  ຍັງສາມາດກ ານົດ ການສົື່ງສານ
ອາຫານທ ື່ມ ປະລິມານຫຼາຍເກ ນໄປ ໃນນ ື້າໃຕ້ດິນ ແລະ ໜ້າດິນ ຜ່ານປະກົດການ ຂອງການຮົື່ວໄຫຼ ແລະ ການໄຫຼອອກ

ຂອງນ ື້າ. 

ສ າ ລັບວັດສະດ ຸທ ື່ສາມາດຊ້ວນໄດ້, ປັດໃຈທ ື່ຊ່ວຍ ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ບ ື່ແມ່ນເຕັກນິກທ ື່ໄດ້ເລ ອກ, ແຕ່ພດັເປນັ

ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການລວມໂຕເຂົື້າໃນດິນ. BAT ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາການລວມເຂົື້າ ພາຍໃນ 12 

ຊົື່ວໂມງ ນັບຈາກ ການແຈກຈ່າຍ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການແຜ່ລາມ ທາງການກະເສດ ຂອງຂ ື້ຕົມທ ື່ເປັນຂ ື້ໝູ 

ຜົນກະທົບ: ກິື່ນເໝັນ ໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖາ ນຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃກ້ກັບຟາມ, ນ ື້າໃຕ້ດິນ ແລະ ມນົລະພິດການໄຫຼອອກ ຂອງນ ື້າ. 
ອັນຕະລາຍຂອງເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ການຝັງ: ການປັບ ອຸປະກອນຫົວສ ດ ທ ື່ລວມເອົາ ນ ື້າເປ ື້ອນ ເຂົື້າໄປໃນດິນ ໃນເວລາທ ື່ແຈກຢາຍ ເຮັດໃຫ້ມ ການຈ າກັດ 
ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແລະ ສານແອມໂມເນຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການຜະລິດສານແອໂຣໂຊນ, ການໄຫຼບ ື່ສະດວກ ຂອງນ ື້າ

ເປ ື້ອນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການປົນເປ ື້ອນ ໃນອາຫານສັດ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ ໃນເດ ນຫຍ້າ; 
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- ການແຈກຢາຍ ບົນພ ື້ນຜິວ ດວ້ຍອຸປະກອນທ ື່ມ ແຮງດັນຕ ື່າ: ເຕັກນິກນ ື້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລ ກລ້ຽງ ການເຕັື້ນຂອງຫົວ
ສ ດ, ທ ື່ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງກິື່ນ, ການສູນເສຍສານແອມໂມເນຍ ແລະ ການສ້າງສານແອໂຣ

ໂຊນ; 

 

8.4. ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮກັສາ 

 

ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ື້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ນັບຕັື້ງແຕ່ອາຫານ ຈົນເຖ ງ ສັດ, ຜະລິດຕະພນັ ທ ື່

ໃຊ້ ສ າລັບ ການປິື່ນປົວດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ແລະ ສ າລັບ ການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອ ທ ື່ດ າເນ ນ ຢູພ່າຍໃນຟາມ. 

ຟາມ ທ ື່ຢູໃ່ນລະບົບຕິດຕາມ ເປັນໂຕຄຸ້ມຄອງ ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ສ າຄັນ" ສ າລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງຊ ື້ນ ທ ື່

ເຂົາເຈົື້າຜະລິດ. ກ່ຽວກັບ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ, ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ" ແມ່ນໄດ້ຖ ກຄຸ້ມ

ຄອງ, ຮັກສາການຕິດຕາມລາຍ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ" ໂດຍອິງຕາມ ປະເພດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທ ື່

ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນ ື້: 

- ຜະລິດຕະພັນ ສ າລັບການລ້ຽງໝູ 

- ສານເບ ື່ອ ໄບໂອຊາຍ (ສະບູຝຸ່ນ, ຢາຂ້າເຊ ື້ອ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້) 

- ຢາສັດຕະວະແພດ  

- ຜະລິດຕະພັນຢາກະສກິ າ  
ພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ກ ານົດ ສ າລັບເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ແມ່ນຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນລັດສະນະ ທ ື່ ຮັບປະກັນ ການ

ປ້ອງກັນ ຈາກເຫດການຕ່າງໆ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຍາກາດ ແລະ ຕ້ອງໄດຖ້ ກກ ານົດ ຢູໃ່ນແຜນການ. ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນ

ອາຫານ ຈ ານວນຫຼາຍ ທ ື່ມ ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ (ແກ່ນ ແລະ ເມັດພ ດ, ແປ້ງ, ອາຫານ) ທ ື່ມາຈາກຟາມ, ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ, ທ ື່ຖ ກ

ກ ານົດ ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ອອກ ໃບຢັື້ງຢ ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ສ າລັບທຸກການກວດສອບ ຫຼ  ຮຽກຄ ນ ຍ້ອນຄວາມບ ື່

ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນເວລາຕ ື່ມາ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດຖ້ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຟາມ ຈົນກ່ວາຮອດໃນຕອນ

ທ້າຍ ຂອງການສົື່ງຄັື້ງຕ ື່ໄປ. 

ສ າລັບອາຫານສັດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ນອກເໜ ອຈາກ ການອະນຸລັກເອກະສານທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ຕ້ອງມ ການກວດສອບການຍອມຮບັ 

ໃນດ້ານຕ່າງໆຕ ື່ໄປນ ື້:  

- ການມ  ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊ;້ 

- ການແຈ້ງ ຈາກຜູ້ສະໜອງ ສ າລັບ ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ ສານມາຍໂຄທັອກຊິນ, ກ ຕ້ອງໄດ້ມ ໃບຢັື້ງຢ ນການວິເຄາະ;  
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- ຄຸນນະພາບ (ຮູບລັກສະນະ, ສ , ກິື່ນ, ແລະ ອ ື່ນໆ);  

- ກວດກາເບິື່ງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສ າລັບການສ້າງມົນລະພິດ ຈາກວັດຖຸດິບ ທ ື່ຂາດຄຸນນະພາບ;  

- ການຕິດຕ ື່ພົວພັນ ລະຫວ່າງການສັື່ງຊ ື້, ສິື່ງທ ື່ຖ ກລາຍງານ ຢູ່ໃນເອກະສານ ທ ື່ມາພ້ອມກັບສິນຄ້າ ແລະ ຈ ານວນສິນຄ້າ 
ທ ື່ຖ ກສົື່ງຕົວຈິງ. 

ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ວັນທ  ການຮັບສິນຄ້າ, ປະເພດສິນຄ້າ, ປະເພດການຫຸ້ມຫ ື່ (ຫົຼມ, ໃນຖົງ ແລະ ອ ື່ນໆ), ຜູ້ສະໜອງ ແລະ 

ພ ື້ນທ ື່ເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດຖ້ ກບັນທ ກ.  

ສ າລັບສານບາຍໂອຊາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ, ຟາມ ຈະເກັບຮັກສາ ສ າເນົາເອກະສານ ຂ ື້ມູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ ຫລ  ປ້າຍສະຫຼາກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສ າລັບຊ່ວງການນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ. ບາຍໂອຊາຍ ຈະຕ້ອງຖ ກເກັບຮັກສາ

ໄວ້ ໃນຫ້ອງທ ື່ປິດ, ທ ື່ແຍກອອກຈາກ ອາຫານ ແລະ ລະບຸຢູໃ່ນແຜນ. 

ຜູ້ສະໜອງ ແມ່ນສາມາດກວດສອບຕິດຕາມໄດ້ ຈາກເອກະສານການຂົນສົື່ງ ຫຼ  ການຊ ື້ ແລະ  "ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜ

ອງ", ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ຂ ື້ມູນທ ື່ຈ າເປັນ ສ າລັບຕິດຕາມ ສິື່ງດຽວກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໃນກ ລະນ  ມ ການສ ື່ສານ ກ່ຽວກັບ 

ຄວາມບ ື່ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ຊ ື້.  

 

ຈຸດສ າຄັນ: ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ 

ຜົນກະທົບ: ການປົນເປ ື້ອນ ຂອງອາຫານ, ການມ ສິື່ງຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນ ຂອງຟາມ, ການຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການຕິດຕາມ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ຕ ື່ມຂ ື້ມູນໃສ ່ໃນໃບລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ສ າຄັນ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານ ທ ື່ມາ
ນ າ;  

- ດ າເນ ນ ການກວດສອບການຍອມຮັບ ສ າລັບ ອາຫານ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້; 

- ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ຈ ານວນຫຼາຍ; 

- ເກັບຮັກສາ ສານບາຍໂອຊາຍ ໃນຫ້ອງທ ື່ປິດ, ທ ື່ແຍກຈາກອາຫານ ແລະ ທ ື່ໄດ້ລະບຸ ຢູໃ່ນແຜນ; 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສານອັນຕະລາຍ 

ຜົນກະທົບ: ການປົນເປ ື້ອນໂດຍບັງເອ ນ ທ ື່ອາດເກ ດໄດ້ ຂອງນ ື້າ ແລະ ດິນ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 
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- ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊ ື້ອ, ຢາເບ ື່ອ ແລະ ອ ື່ນໆ, ຕ້ອງເກັບມ້ຽນ ຢ່າງຄັກແນ ່ເພ ື່ອຫລ ກລຽ້ງ ການ

ປົນເປ ື້ອນ, ການກະຈາຍພັນ ຫລ  ການນ າໃຊ້ ໂດຍບັງເອ ນ; 

- ຕ້ອງເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນຕູ້ເກັບມ້ຽນ ທ ື່ມ ລັອກ ທຸກຄັື້ງ ແລະ ຕັື້ງ ຢູ່ໃນສະຖານ ຂອງສາງເຄ ື່ອງ ທ ື່ບາງທ ື່ຢູ່ຫ່າງ ຈາກ
ສະຖານທ ື່ລ້ຽງ; ຕູ້ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະ ແລະ ຕ້ອງມ ປ້າຍ ຢູ່ໜ້າປະຕູ ເພ ື່ອກ ານົດ ລັກສະນະທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ຂອງຄວາມ

ອັນຕະລາຍ; 

- ການນ າໃຊ້ ຕ້ອງຖ ກລົງທະບຽນ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 
 

ຈຸດສ າຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສິື່ງເສດເຫຼ ອ 

ຜົນກະທົບ: ການປົນເປ ື້ອນຂອງນ ື້າ ແລະ ດິນ ທ ື່ອາດເກ ດຂ ື້ນໄດ້, ການມ  ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ 

 

ສິື່ງເສດເຫຼ ອໃນຟາມ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ: ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກ ການບ າລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ (ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກນ ື້າມັນແຮ່

ທາດ ສ າລັບເຄ ື່ອງຈັກ, ເກຍ ແລະ ການຫຼ ື່ລ ື້ນ, ແບັດເຕ ຣ ນ າ, ຢາງລົດ, ກອງນ ື້າມັນ ... ), ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ວັດສະດຕຸາ່ງໆ, 

ເສດເຫລ ອອິນຊ . 

ການລົງມ ປະຕິບັດ: 

- ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຕ້ອງຖ ກເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນພາຊະນະ ທ ື່ປ້ອງກັນ  ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນ ື້າ; 

- ຢູໃ່ນຟາມ, ສະຖານທ ື່ ທ ື່ເໝາະສົມ ສ າລັບການເກັບມ້ຽນ ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈະຕ້ອງຖ ກກ ານົດ; 

- ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທ ື່ເກັບໄວ້ ຄວນຖ ກສົື່ງ ໄປຫາ ໂຮງງານຟ ື້ນຟູ ແລະ ກ າຈັດ ທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

- ການຈັດການສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທ ກຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 
 

 

 

 

9. ການດ ແລຮກັສາສຂຸະພາບ 

  
ການຮັກສາ ດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສັດທັງໝົດ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທະບຽນ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນິຕິກ າປັດຈຸບັນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ: 
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• ມ ພຽງແຕ່ຢາ ທ ື່ໄດ້ລົງທະບຽນ ທ ື່ມ ສະຫຼາກຄ າແນະນ າ ເປັນພາສາລາວເທົື່ານັື້ນ ທ ື່ຄວນຈະຖ ກນ າໃຊ້ ແລະ ບັນທ ກລົງ 

ຢູ່ໃນ “ໃບລົງທະບຽນ ບັນທ ກຈ ານວນຢາສັດຕະວະແພດ”; 

• ຢາ ຄວນຈະຖ ກນ າໃຊ້ ສະເພາະຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຊ ື້ນ າ ຂອງສັດຕະວະແພດ ຂອງຟາມ ເທົື່ານັື້ນ; 

• ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເວລາຖອນ; 

• ການປິື່ນປົວທັງໝົດ ທ ື່ປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວໝູ" ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້:    

           - ສັດທ ື່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນ ື້ (ເລກປະຈ າໂຕ ຫຼ  ຊຸດ) 

           - ເຫດຜົນ ສ າລັບ ການປິື່ນປົວ 

           - ປະລິມານຢາທ ື່ໃຊ້ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປິື່ນປົວ 

           - ເສັື້ນທາງຂອງການໃຫຢ້າ 

           - ວັນເວລາຢຸດໃຊ້ ຂອງຕອນທ້າຍ ເວລາການຢຸດໃຊ້ 

           - ສັດຕະວະແພດທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມການບ າບັດ 

• ນອກຈາກນັື້ນ, ຟາມທ ື່ຜະລິດສັດເພ ື່ອການບ ລິໂພກ ຂອງມະນຸດ, ເວລາຖອນ ສ າລັບການປິື່ນປົວ ແຕ່ລະຄັື້ງ ຕ້ອງມ ການ

ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ເວລາຖອນເງິນ" ແລະ ມ ການປະຕິບັດຕາມ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ ກ່ອນທ ື່ຈະສົື່ງສັດໄປ

ໂຮງຂ້າສັດ.  

 

ຈຸດສ າຄັນ: ຢາສັດຕະວະແພດ ສ າລັບ ໝູ 

ຜົນກະທົບ: ສານຕົກຄ້າງ ຈາກຢາສັດຕະວະແພດ ຢູ່ໃນຊ ື້ນ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກ, ການຕ້ານເຊ ື້ອຈຸລິນຊ  
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ໃຊ້ພຽງແຕ່ຢາ ທ ື່ລົງທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢູໃ່ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທ ື່ມ ສະຫຼາກຄ າແນະນ າ ທ ື່ເປັນພາສາລາວ ເທົື່າ
ນັື້ນ; 

- ເກັບຮັກສາຢາສັດຕະວະແພດໄວ ້ຢູໃ່ນຕູ້ທ ື່ລັອກໄດ ້ທ ື່ຢູ່ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ການຮັກສາ ທ ື່ເໝາະສົມ (ແສງສະຫວ່າງ, 
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ); 

- ສ ບຕ ື່ຕິດຕາມລາຍງານ ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວ ດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ໂດຍມ ຂ ື້ມູນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ນ າໃຊ້ຢາສັດຕະວະແພດ ສ າລບັການປິື່ນປົວໝູ ເທົື່ານັື້ນ ພາຍໃຕ້ ການຊ ື້ນ າ ຂອງສັດຕະວະແພດ ແລະ ອ ງຕາມການຊ ື້
ບອກ ຂອງສັດຕະວະແພດ;  

- ປະຕິບັດຕາມ ເວລາຖອນ ສ າລັບຊ ື້ນ ຕາມການລາຍງານ ຢູໃ່ນສະຫຼາກ ຂອງແຕ່ລະຢາ; 
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10. ຜົນກະທົບ ຈາກຟາມລ້ຽງສັດ ຕ ີ່ຊຸມຊົນ ໃນທອ້ງຖ ີ່ນ 

 

ການມ ການຕັື້ງສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດ ສາມາດ ນ າໄປສູ ່ບັນຫາທາງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂານາໄມ ຊ ື່ງສ່ວນໃຫຍ ່ຜ່ານທາງ: 

-  ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ສູ່ບັນຍາກາດ; 

- ສຽງດັງ; 

- ເກ ດມ ການເຈ ອປົນຂອງດິນ ແລະ ນ ື້າບາດານ;  

- ການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພ ດ; 

- ການແຜ່ກະຈາຍທ ື່ອາດເກ ດຂ ື້ນຂອງຕົວແທນ zoonotic. 

 

10.1. ການປູ່ອຍອາຍພິດ ສ ູ່ບັນຍາກາດ 

 

ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເຂົື້າສູ່ບັນຍາກາດ ທ ື່ສ້າງໂດຍສັດ ປະກອບດ້ວຍ ຄ : 

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

• ຜົງ ແລະ ສານປະສົມອ ື່ນໆ ທ ື່ມ ການລະເຫ ຍ (PM10, ສານປະສົມອິນຊ  ທ ື່ລະເຫ ຍ (VOC), ກິື່ນ); 

• ສານຊ ວະພາບ (ເຊ ື້ອແບັກທ ເຣຍ, ໄວຣັດ, ສານເອັນໂດໂທຊິນ, ພູມແພ້ ... ) 

ສານເຫົຼື່ານ ື້ ໄດ້ມາຈາກ ການເຜົາຜານຂອງສັດ, ຄວາມເຊ ື່ອມໂຊມ ທາງຊ ວະພາບ ຂອງສານອິນຊ  ທ ື່ບັນຈຸຢູ່ໃນຝຸ່ນຄອກ, 

ກິດຈະກ າ ກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການຈັດການກັບອາຫານ. ອົງປະກອບ ຂອງການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍອ ງຕາມປະເພດສັດ, ໂຄງສ້າງຂອງຟາມ, ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ແລະ ທ ື່ຕັື້ງພູມສາດ.  

ຜົນກະທົບ ທ ື່ຕ ື່ເນ ື່ອງທ ື່ສຸດ ແມ່ນການຕິດຕ ໃສ່ ພະນັກງານ ທ ື່ຢູໃ່ນຂອບເຂດຂອງສັດ ທ ື່ຖ ກກ ານົດ ຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ 

ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ໂດຍມ ສະພາບ ທ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບ ຕ ື່ລະບົບທາງເດ ນຫາຍໃຈ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການປ່ອຍອາຍກິນ ສູ່ບັນຍາກາດ 

ຜົນກະທົບ: ສຸຂະພາບ ຂອງ ບຸກຄະລະກອນ ທ ື່ເຮັດວຽກໃນຟາມ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ 

- ດ າເນ ນການກ າຈັດ ຂ ື້ສັດອອກ ຢ່າງໄວວາ ຢູ່ພາຍໃນຄອກສັດ, ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຂະບວນການເຊ ື່ອມການຂາດອົກຊ  
ທ ື່ມ ຜົນອັນດຽວກັນ ຕ ື່ການກ ໃຫ້ເກ ດກິື່ນເໝັນ; 
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- ປູກຕົື້ນໄມ້ ຢູ່ຕາມຂອບເຂດ ຂອງຟາມ, ຊ ື່ງສາມາດເປັນສິື່ງກ ດຂວາງ ສ າລັບ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ບາງສ່ວນ ອອກໄປທາງ

ນອກ; 

 

10.2. ສຽງ 

 

ແຫຼື່ງສຽງ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ ແມ່ນ: ໂຮງເຮ ອນ (ໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງການດ າເນ ນງານ ກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ໃນຊ່ວງ 

ການແຈກຢາຍອາຫານສັດ), ໂຮງປະສົມອາຫານ ແລະ ແຈກຢາຍອາຫານ, ລະບົບບັງຄັບການລະບາຍອາກາດ, ຫ້ອງເຢັນ, 

ພາຫານະ ທ ື່ເຂົື້າອອກຟາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຂົນສົື່ງສັດ, ການສະໜອງອາຫານ, ການກ າຈັດຊາກສັດ ແລະ ນ ື້າເປ ື້ອນ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ສຽງ ທ ື່ເກ ດມາຈາກ ການດ າເນ ນງານ ຂອງຟາມໝູ 

ຜົນກະທົບ: ຜູທ້ ື່ຢູ່ອາໃສໄກ້ຄຽງ 
ການລົງມ ປະຕິ ບັດ 

- ການແຊກແຊງ ໃນການປ້ອງກນັ ທ ື່ຫລ ກລ້ຽງ ການຫັນເປັນທ້ອງຖິື່ນຂອງຟາມ ໃນບ ລິເວນ ທ ື່ຢູໃ່ກ້ເຮ ອນຊານ ແລະ ກ ື່
ເຊັື່ນດຽວກັນ ກັບການກ ື່ສ້າງເຮ ອນ ທ ື່ຢູໃ່ກ້ຟາມ; 

- ປູກຕົື້ນໄມ້ ຢູ່ຕາມຂອບເຂດ ຂອງຟາມ, ຊ ື່ງສາມາດ ກ ື່ໃຫ້ເກ ດເປັນສິື່ງກ ດຂວາງ ກັນບ ື່ໃຫ້ສຽງອອກ; 

 

10.3.  ການເຈືີ່ອປົນ ຂອງດິນ ແລະ ນ ື້າບາດ່ານ 

  

ໂດຍທົື່ວໄປ, ການເຈ ອປົນໃນນ ື້າ ແລະ ດິນ ສາມາດເກ ດມາຈາກ ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທ ື່ມາຈາກການນ າໃຊ້ເຕັກນິກການລຽ້ງສັດ, 

ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ໂດຍການຮົື່ວໄຫຼ ຂອງສານອັນຕະລາຍ ທ ື່ມ ຢູ່ໃນຟາມ (ເຊັື່ນ: ຜະລິດຕະພັນປາບ

ສັດຕູພ ດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊ ື້ອ, ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທ ື່ມາຈາກ ການບ າລູງຮັກສາ ພາຫະນະ ແລະ ອ ື່ນໆ) ຫຼ  ແມ່ນແຕ່ ມາຈາກ 

ການຈັດການກັບຊາກສັດ ທ ື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຈາກທາດແຫຼວທ ື່ຕິດເຊ ື້ອ ທາງຊ ວະພາບ. 

ສານປົນເປ ື້ອນ ທ ື່ສາມາດພົບເຫັນ ໃນສິື່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກສັດລ້ຽງ ແມ່ນ ມ ຫຼາຍ ຄ :  

- ທາດອາຫານ (ໄນເຕຼດ ແລະ ຟອສເຟດ); 

- ເຊ ື້ອພະຍາດ; 

- ສານຕົກຄ້າງ ຈາກຢາ; 
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- ໂລຫະໜັກ ເຊັື່ນ ທອງ ແລະ ສັງກະສ  
ສິື່ງເຫລົື່ານ ື້ ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດ ການປົນເປ ື້ອນ ໃນນ ື້າ ແລ ະດິນ, ຍົກຕົວຢ່າງຜ່ານທາງ: 

-  ການຮົື່ວໄຫ ຼຂອງນ ື້າເປ ື້ອນ ຈາກສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ ທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ື້ນບ ື່ພຽງພ ; 

- ການນ າໃຊ້ ທາງການກະເສດ ທ ື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ (ນ ື້າເປ ື້ອນ ທ ື່ຮອດກ ານົດ ທ ື່ບ ື່ພຽງພ , ທ ື່ດິນເນ ນອຽງ, ທ ື່ດິນ ທ ື່ປົກຄຸມ 
ດ້ວຍຫິມະ); 

- ການໄຫຼອອກ ຂອງນ ື້າ ຫຼ  ປະກົດການການຊ ມຂອງນ ື້າ 
ປະຊາຊົນ ສາມາດສ າພັດ ກັບສິື່ງປົນເປ ື້ອນເຫລົື່ານ ື້ ຊ ື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ: 

- ການກິນ ໂດຍບັງເອ ນ ຫລ  ຕິດຕ ື່ຜິວໜັງ ໃນເວລາໃຊ້ນ ື້າ ໃນການພັກຜ່ອນ; 

- ການບ ລິໂພກນ ື້າ ໃຕ້ດິນ (ນ ື້າສ້າງ) ຫຼ  ນ ື້າໜ້າດິນ. 

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການເຈ ອປົນ ຂອງດິນ ແລະ ນ ື້າ 

ຜົນກະທົບ: ສິື່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ື່ນ 
ການລົງມ ປະຕິບັດ  

- ບ າບັດ ຂອງເສຍ ຈາກການນ າໃຊ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 

- ສ້າງສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນທ ື່ພຽງພ ; 

- ກວດກາຄວາມແໜ້ນໜາ ຂອງສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ດ າເນ ນ ການບ າລຸງຮັກສາ ທ ື່ຈ າເປັນ; 

- ເກັບຮັກສາ ແລະ ກ າຈັດ ນ ື້າເສດເຫລ ອ ທ ື່ປະກອບມ  ສານອັນຕະລາຍ ຢ່າງເໝາະສົມ (ຜະລິດຕະພັນປາບສັດຕູພ ດ, 

ຢາຂ້າເຊ ື້ອໂລກ, ທາດແຫຼວ ທ ື່ຕິດເຊ ື້ອ ຫລ  ຜະລິດຕະພັນ ບ າລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ; 

 

10.4. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງສັດຕ ພືດ 
 

ການລ້ຽງສັດ, ການປະກົດມ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທາງອິນຊ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເໝາະສົມກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພວກແມງໂດຍທ າ

ມະຊາດ. ບັນດາແມງທ ື່ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ທ ື່ພົບເຫັນຢູ່ເຂດລ້ຽງສັດ ພວກຕະກຸນ Muscidae (ເຊ ື່ງ Musca domestica 

ເປັນສາຍພັນທ ື່ອຸດົມສົມບູນທ ື່ສຸດ) ແລະ ແມງສາບ (ສ່ວນໃຫ່ຍ Blatta orientalis) .  

ດັື່ງທ ື່ ໄດ້ກ່າວມານັື້ນ Musca domestica ເປັນຕົວແທນຂອງສາຍພັນທ ື່ມ ຄວາມສ າຄັນທ ື່ສຸດໃນຂົງເຂດການລ້ຽງສັດ. 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຝຸ່ນຄອກໄດ້ຫຼາຍ ທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ເປັນສານຕັື້ງຕົື້ນໃນການພັດທະນາຂອງສັດຢູໃ່ນຟາມ , ໂດຍ
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ທົື່ວຈະໄປສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກຕ ື່ການເພ ື້ມຈ ານວນຂອງແມງວັນ. ການທ ື່ເກ ດມ ແມງກາຝາກເຫົຼື່າຢູນ່ າສັດຕະຫຼອດ ແມ່ນ

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

ປະຊາກອນທ ື່ອາໃສຢູບ່ 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, 
ຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຊຸ່ມຂອງຊັື້ນອິນຊ , ແລະ ໂດຍການອະນາໄມສະຖານທ ື່ຢ່າງລະອຽດ ນັບຕັື້ງແຕ່ເສດເຫຼ ອຂອງອາຫານ

ທ ື່ໃຫ້ໄກ່, ໄຂ່ທ ື່ແຕກ, ນ ື້າທ ື່ຂັງຢູພ່ ື້ນ ເປັນຕົື້ນ 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 ື່ງໃນມູມມອງດ້ານສຸຂະພາບ 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 ື່ພັກອາໄສ 

ໄກ້ກັບບ່ອນເພາະພັນ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະທາງມ ພຽງພ  ແຕ່ບ ື່ໄດມ້ ການບ າລຸງຮັກສາໃນທາງດ້ານວິຊາການ. 

ການລ້ຽງສັດໃນທົື່ງ ການປ້ອງກັນແມງສາບ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອະນາໄມສ ື່ງແວດລ້ອມໃນຂັື້ນຕ ື່າ. ເພາະສະນັື້ນ 
ໃນແຕ່ລະຟາມ ຄວນກ ານົດ ຈັດຕາລາງເວລາປະຈ າປ ໃນການເຮັດອະນາໄມ. ການຕ້ານດ້ວຍສານເຄມ ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍ
ການສ ດພົື່ນ/ ໃຊ້ຊ ດພົື່ນຢູ່ຕາມໂຮງເຮ ອນ, ຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ບ່ອນທ ື່ສາມາດລ ື້ຊ່ອນໄດ້( ຮອຍຫັກ, ຮອຍແຕກ, ຫຼຸມ 
ແລະ ອ ື່ນໆ),  

ຈຸດສ າຄນັ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັດຕພູ ດ  

ຜົນກະທົບ: ຊຸມຊົນທ ື່ຢູໄ່ກ້ຄຽງ 
ຂ ື້ຄວນປະຕິບດັ 

- ຮັກສາຄວາມສະອາດຫ້ອງເທົື່າທ ື່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການສະສົມຂອງສານອິນຊ ; 

- ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງສານອ ນຊ ທ ື່ຢູໃ່ນຟາມ ທ ື່ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ການພັດທະນາຕົວອອ່ນຂອງແມງວັນ ; 

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

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

 

 

10.5. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງຕົວແທນ ໂຊໂນຕິກທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນ 
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ນອກຈາກ ພະຍາດທ ື່ເກ ດຈາກອາຫານ, ຍັງມ ຕົວແທນຂອງສານ zoonotic ຫຼາຍຊະນິດທ ື່ ສັດຢູໃ່ນຟາມສາມາດທ່າຍເທ

ໄດ້, ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນວັນນະຄະດ ວິທະຍາສາດຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູທ້ ື່ມ ຄວາມສຽ່ງສູງສຸດ ແມ່ນພະນັກງານໃນຂະແໜ
ງການລ້ຽງສັດ ເປັນຜູທ້ ື່ມ ການພົວພັນກັບສັດຢ່າງໄກ້ຊິດເຊັື່ນ: ນັກປັບປຸງພັນ, ສັດຕະວະແພດ, ຜູຕ້ ື່ມາກ ແມ່ນຜູຂ້້າ ແລະ ຜູ້
ຂາຍຊ ື້ນ.   

ປະຊາກອນທ ື່ຢູໃ່ນເຂດໄກ້ກັບຟາມ ອາດເປັນໄປໄດ້ຕ ື່ການມ ຄວາມສ່ຽງໃນການທ ື່ໄດ້ຮັບສານ zoonotic ໂດຍຜ່ານທາງ: 

- ສ ື່ງປົນເປ ື້ອນໃນອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງກະຈາຍຢູໃ່ນອາກາດພາຍນອກ ຜ່ານການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບຂອງໂຮງ

ເຮ ອນ, ໂດຍການຊ ດພົື່ນນ ື້າເສຍຢູ່ທົື່ງນາ, ກິນບ ື່ສຸກດ  

- ການປົນເປ ື້ອນຂອງນ ື້າໄຕ້ດິນ ແລະ ນ ື້າຢູເ່ທ ງໜ້າດິນ ທ ື່ມາຈາກການຝັງຊາກສົບທ ື່ບ ື່ຖ ກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຮົື່ວ
ໄຫຂຼອງນ ື້າເປ ື້ອນເຂົື້າໄປທົື່ງນາ. 

- (ການສ ກສາຢູສ່ະຫາລັດອາເມລິກາ, ໄດ້ກ່າວເຖ ງ ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ື້ອບ ື່ແມ່ນສ າລັບການປ ື່ນປົວ, ໃນປ  

2006 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງເຊ ື້ອບັກເຕ ເຣຍທ ື່ຕ້ານທານກັບຢາຕ້ານເຊ ື້ອແຜ່ກະຈາຍອອກຈາກຟາມໝູ 

ສູງເຖ ງ 150 ແມັດ, ເຮັດໃຫມ້ ການສັນນິຖານວ່າ ພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນທ ື່ຢູໄ່ກ້ຄຽງອາດໄດ້ມ ການສ າພັດກັບເຊ ື້ອ

ພະຍາດ, Gibbs et al., 2006)   

 

ຈຸດສ າຄັນ: ການແຜກ່ະຈາຍຂອງພະຍາດ 

ຜົນກະທົບ:  ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພະນັກງານຟາມ ແລະ ກ າມະກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ 
ການປະຕິບັດ 

- ນ າໃຊ້ຂັື້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງຊ ວະພາບຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 

- ນ າໃຊ້ການປ ື່ນປົວດ້ວຍຢາປະຕິຊ ວະນະຕາມເປົື້າໝາຍ ແລະ ມ ເຫດຜົນທາງເຕັກນິກ ເພ ື່ອລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກ ດ
ປະກົດການ ການດ ື້ຢາປະຕິຊ ວະນະ; 
 

 

11. ລະບົບການກວດສອບຍ້ອນກັບຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມດັ 
 

ການກວດສອບ ປະສິດຕິພາບຂອງການໃຊ້ລະບົບການກວດສອບຢ້ອນກັບ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຢູໃ່ນຟາມ  

ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ໂດຍພະນັກງານວິຊາການທ ື່ມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ. 

ການກວດສອບຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນທັງສອງດ້ານໂດຍ ຜ່ານການປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບເອກະສານທ ື່ມ ຢູ ່ ແລະ ໂດຍຜ່ານການ
ສ າພາດ ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ.  
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ແຜນວາດທ ື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງແຜນການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຂອງບ ລິສັດ ເຊ ື່ງໃນແຕ່ລະຂັື້ື້ນຕອນຂອງ
ຂະບວນການຜະລິດ ຈະຕ້ອງມ ການກ ານົດຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າທ ື່ຈ າກັດ, ບັນທ ກການຄວບຄຸມ, ຄວາມຖ ື່ໃນການປະຕິບັດ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ການແກ້ໄຂທ ື່ຖ ກຕ້ອງ, ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ແລະ ດ າເນ ນກິດຈະກ າການກວດສອບ.  
 

ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຢ້ອນກັບຂອງອົງກອນ ແລະ ແຜນວາດຄວບຄມຸການໄຫ 

ວຽນແບບອັດຕະໂນມດັ ( ຕົວຢູ່າງ) 

  

 

 

ການສະໜອງດ້ວຍຕົນເອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12. ການຄຸ້ມຄອງ ທ ີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສ າລັບ ຖອນຜະລດິຕະພັນ ອອກຈາກ 
ຕະຫ າດ 

ການທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງ ໝາຍເຖ ງການບ່ຽງເບນຂະບວນການທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ຂ ື້ກ ານົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ພວກເຂົາອາດກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບ ຕົວກ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບທັງພາຍໃນຟາມ ແລະ  ຖ ກກ ານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ກ່ຽວກັບເອກະສານນ ື້
ສາມາດກວດພົບ ການບ ື່ເປັນໄປຕາມຂ ື້ກ ານົດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກປົກກະຕິຂອງຜູ້ປະກອບການຟາມ. 
 

ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຟອມ   " ການລົງຖະບຽນຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ" ເຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການ

ປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບ ລວມທັງລາຍເຊັນຂອງບຸກຄະລາກອນທ ື່ຜິດຊອບ.. 

ຜູສ້ະໜອງ ຜົນໄດ້ຮັບ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ການປັນສ່ວນ ການຜະລິດ ການຈັດສົື່ງ 

ຊຸດ, ອົງປະກອບ 

ແລະ ວັນທ  

ການຕົກແຕ່ງສັດ 

ແຜນທ ື່ ທ ື່ດິນ 

ວຽກການກະ
ເສດ 

ຜູ້ສະໜອງພາຍ
ນອກ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ດ  

ການເກັບກ່ຽວ
ອາຫານສັດໃນ

ຟາມ 
ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ພາຍນອກ 

ການເກັບມ້ຽນ, ສາງ, 
ຄັງສິນຄ້າ 

ຢາຂ້າແມງໄມ້  

ການປັນສ່ວນ 

ການທອມສັດ 

ລາຍການອົງ
ປະກອບ 
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ຖ້າຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ທ ື່ກວດພົບນັື້ນສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດເກ ດຂ ື້ນ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜູບ້ ລໂິພກ 
, ຜູຈ້ັດການຟາມຕ້ອງແຈ້ງໄປຫາໜ່ວຍງານ ດ້ານສຸຂະພາບ, ລູກຄ້າ ແລະ ຜູສ້ະໜອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃຫ້ຂ ື້ມູນ
ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເຫດກຜົນການຮຽກຂ ຜະລິດຕະພັນຄ ນ ແລະ ເຮັດເອກະສານທ ື່ມ ປະໂຫຍດ ເພ ື່ອກ ານົດ ແລະ ຕິດຕາມ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຖ ກສົື່ງມອບລວມເຖ ງວັດຖຸດິບທ ື່ຊ ື້ມາ. 
 

ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ສົງໃສວ່າຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮູບ ທ ື່ມ ຂ ື້ກ ານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 

ຜູຈ້ັດການຟາມຈະຕ້ອງ: 

1. ກ ານົດຊະນິດ ແລະ ສະຫຼາກແນະນ າຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

2. ກ ານົດລູກຄ້າຜູຮ້ັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູທັ້ນທ ື່ ແລະ ຕຽມການເພ ື່ອປະຕິບັດຂັື້ນຕອນການ

ຖອນຈາກຕະຫຼາດຢ່າງເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລູກຄ້າ), ສາມາດໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນນ ື້ໄດ້ ເພ ື່ອເຕ ອນຜູຈ້ັດຫາ
ວັດຖຸດິບ. 

3. ໃນກລະນ  ຜະລິດຕະພັນ ເຖ ງມ ຜູບ້ ລໂິພກ ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງໃຫຜູ້ບ້ ລໂິພກທັນທ  ດ້ວຍວິທ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ແນ່ນອນທ ື່ສຸດ ( ຜູບ້ ລໂິພກທົື່ວໄປ)  ( ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທ ື່) 

5. ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂ ື້ມູນຄວາມສ່ຽງທ ື່ຍັງມ ຢູ.່ 

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

ຕະການປານປ້ອງກັນ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງບ ື່ໃຫ້ເກ ດຊ ື້າອ ກ. 
ໃນກ ລະນ  ຜູສ້ະໜອງບ ື່ປະຕິບັດຕາມ, ຂັື້ນຕອນການຈະເປັນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້ ອ ງຕາມຂ ື້ສົມມຸດ 1 ຫຼ  2  

 1) ຖ້າປະລິມານທ ື່ໄດ້ຮັບຍັງຢູ່ໃນສາງ ແລະ ບ ື່ໄດ້ນ າໃຊເ້ຂົື້າໃນການປຸງແຕ່ງ ມັນຈະຖ ກເກັບໄວ້ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານ ( 

ການເກັບກ າຂ ື້ມູນທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານົດ) ຈົນກວ່າຜູຈ້ັດຫາຈະຖອນອອກ 

2) ຖ້າຫາກວັດຖຸດິບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ: 

-  ກວດສອບຜ່ານການປັນສ່ວນ ເຊ ື່ງເປນັຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮູບທ ື່ສາມາດມ ໄດ້; 

-  ກວດສອບ ວັນ ຂອງການຈັດສົື່ງໃນເອກະສານບ ລິຫານ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການໄປເຖ ງ; 

- ດ າເນ ນການເກັບກ າຂ ື້ມູນຂອງຈ ານວນການຜະລິດທັງໝົດທ ື່ເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງຈາກວັນທ ນັື້ນ, ການຮັບຮອງເອົາ

ເນ ື້ອໃນຂອງລະບຽບການນ ື້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ເນ ື້ອໃນຂອງຈຸດ 2,3,4 ແລະ 5 ທ ື່ຢູຂ່້າງເທ ງ. 

ໃນກ ລະນ  ທ ື່ມ ການຖອນ / ຫຼ  ເອາົຜະລິດຕະພັນຄ ນ ດ້ວຍເຫດຜົນອ ື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສາມາດ 
ປະຕິບັດການແກ້ໄຂພາຍໃນຟາມ ໂດຍບ ື່ມ ຂ ື້ຜູກມັດທ ື່ຈະແຈ້ງເຈົື້າໜ້າທ ື່ທ ື່ຮັບຜິດຊອບ. 

ໃນລະຫວ່າງມ ການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະຕ້ອງມ ການທົດສອບ ເພ ື່ອກວດສອບຄວາມສາມາດທ ື່ແທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພ ື່ອໃຊ້

ມາດຕະການທັນທ  ພາຍຫັຼງທ ື່ມ ການເກ ດອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. ກິດຈະກ າທັງໝົດເຫົຼື່ານ ື້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນເມ ື່ອ
ພວກເຂົາຍິນດ ກັບການປະຕິບດັການຕາມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນ. 
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13. ການຝຶກອົບຮມົ 
  

ການຈັດຝ ກອົບຮົມທັງໝົດ, ບ ື່ວ່າແຕ່ຈະປະຕິບັດ ຢູພ່າຍໃນ ຫຼ  ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການເຮັດໃບຢັື້ງຢ ນການເຂົື້າຮ່ວມ 

ຫຼ  ການລົງຖະບຽນທ ື່ເໝາະສົມໃນແບບຟອມ " ລົງຖະບຽນຝ ກອົບຮົມ ". ເອກະສານນ ື້ຕ້ອງຖ ກເກັບໄວ້ຢູໃ່ນຟາມ. 
 

14. ເອກະສານການລງົຖະບຽນ 
 

ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ຈະຖ ກເກັບໄວ້ ອ ງຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບ ຢ້ອນກັບຂອງຜະລດິ
ຕະພັນສ າເລັດຮູບ ແລະ ອາຫານທ ື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ກ່າວມາໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ. 
ຕົວຢ່າງເອກະສານການລົງຖະບຽນທ ື່ມ ໃນຄູມ່ ນ ື້ມ ຄ : 

 

I.   ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ  

I I . ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 

I I I . ການລົງຖະບຽນການທ າຄວາມສະອາດ 

IV . ການລົງຖະບຽນການບ າລຸງຮັກສາທ ື່ພິເສດ  

V. ການລົງຖະບຽນການກ າຈັດ ແລະ ການທ າລາຍໜູ 

V I. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງ  

V II .  ການລົງຖະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດ 

V II I . ການລົງຖະບຽນທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານົດ  

IX . ການລົງຖະບຽນການຈັດເກັບຢາສັດຕະວະແພດ  

X. ການລົງຖະບຽນການປ ື່ນປົວໝູ 

XI. ການລົງຖະບຽນເວລາຢຸດ 

XII .  ລົງຖະບຽນການຝ ກອົບຮົມ 

XII I . ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລູກຄ້າ 

XIV . ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 
XV.  ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທ ື່ຜູ້ມ ອ ານາດ     
 

 

I . ອົງການຈດັຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
 

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

ເຈົື້າຂອງຟາມ  
ຊ ື່........................................................... 
ຕ າແໜ່ງ..................................................... 
 

ພະນັກງານຟາມ ( ຊ ື່ ແລະ ຕ າແໜ່ງ) 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

ຈ ານວນໜ້າຂອງຄູມ່ …...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 
 

ສະຖານທ ີ່ 
ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ 

ປະຈ າວັນ ປະຈ າອາທິດ 6 ເດືອນ ປະຈ າປ  
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ຄອກ ແລະ 
ອຸປະກອນ ( ທາງຍ່າງ
ເວລາໃຫ້ອາຫານ, ? 
 

ການກ າຈັດສ ື່ງເສດ
ເຫຼ ອ, ການລ້າງ ແລະ 
ການຂ້າເຊ ື້ອ, ການ
ປ່ຽນສ ື່ງຮອງພ ື້ນ 

ສາຍພານລ າລຽງ, 
ທາງຍ່າງ, ອຸປະກອນ  

ກວດກາໄຟ, ຂຸມ ແຕ່
ລະຈຸດ,   

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
ທ າຄວາມສະອາດ 

ຜ ຮັ້ບຜິດຊອບ 
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່
ໃຊ້ 

ວັນທ  ທ າຄວາມ
ສະອາດ 

ໝາຍເຫດ 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

IV . ລງົຖະບຽນການບ າລຸງຮກັສາຮກັສາພເິສດ 
 

ວັນທ ຂອງການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການບ າ
ລຸງຮັກສາ 

ຜົນຮັບທ ີ່ໄດ້ຈາກ
ການບ າລຸງຮັກສາ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 

      



  
 

 40 

ວັນທ ຂອງການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການບ າ
ລຸງຮັກສາ 

ຜົນຮັບທ ີ່ໄດ້ຈາກ
ການບ າລຸງຮັກສາ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

V .  ລົງຖະບຽນການກ າຈດັແລະການທ າລາຍໜ  
 

ສະຖານທ ີ່ 
ອຸປະກອນ 

ພືດທ ີ່ໜ້າສົນໃຈ 

ປະເພດຂອງການ
ກ າຈັດ ແລະ 
ທ າລາຍ 

ຜະລິດຕະພັນ 
ໄລຍະເວລາຂອງ
ກ າຈັດ ແລະ ການ

ທ າລາຍ 

ວັນທ  ທ ີ່ກ າຈັດ 
ແລະ ທ າລາຍ  ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

      

      

      

      

      

 
 

V I .  ລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
 

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

  
ການ
ຮັບຮອງ    

                      
ບ ີ່ມ ການ
ຮັບຮອງ 

   

N. ວັນທ  Inv. N. ຈ ານວນ 

ປະຕິບດັຕາມ
(C) 
ບ ື່ປະຕບິັດຕາມ 
(NC) 
ການກວດກາ
ດ້ວຍການເບ ື່ງ 

ສ  (C) 
ກ ື່ນ (O) 

ບ ື່ມ ຕົວຢ່າງ ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ
ຕາມການສັື່ງ 

ໄດຮ້ັບການ
ຍອມຮັບ 

ການປະຕິເສດ 

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ການເກັບ
ມ້ຽນ  

          
ການນ າໃຊ້   

ນ າໃຊ້ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ    
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ພ ື້ນທ ື່/Silo 
ຊ ື່ຫຍ ື້ຂອງຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ 

ວັນທ ເລ ື້ມ
ຕົື້ນ 

ວັນທ ື່ຢຸດ
ໃຊ້ 

ການວິເຄາະ
ທາງເຄມ  ອອກ
ຈາກ ປາຣາ
ແມັດເຕ  

ການວິເຄາະ
ທາງຈຸລິນຊ 
ອອກຈາກ 
ປາຣາແມັດເຕ  

ຜະລິດຕະ
ພັນທ ື່ຕົກ
ເກດ 

ໄດຮັ້ບການ
ຍອມຮັບ 

ການປະຕິ
ເສດ 
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V II . ການລງົຖະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດ( ບດັຢັື້ງຢນືພືດ ແລະ ການປ ີ່ນປວົ) 
 

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

ການປູກ:   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  ຈ ານວນ/
ເຮັກຕາ 

ເຮັກຕາທ ື່
ໄດນ້ າໃຊ້ 

ຈ ານວນ
ລວມ 

ເຫດຜົນຂອງການນ າໃຊ້ 
ລາຍເຊັນຜູ້
ປະກອບ
ການ 

       

       

       

       

       

       

 

V II I .  ລົງຖະບຽນການນ າໃຊຢ້າສັດຕະວະແພດ  
 

ຟາມ …………………….ບັນທຶກການໃຊ້ຢາ-ຊືີ່ຜະລິດຕະພັນ…………….   
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PPR ຜະລິດຕະພັນ  …………………….  
 

ວັນທ ນ າເຂົື້າ ລວມທັງໝົດ 
ວັນທ ີ່ເອົາ
ອອກ 

ລວມທັງໝົ
ດ 

ຍັງເຫ ືອ ນ າໃຊ້/ ໝົດອາຍຸ/
ຖ ື້ມ 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງຢາ/
ເປ ດເຜ ຍ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 
 

 

IX .  ລົງຖະບຽນການປ ີ່ນປົວໝ   
 

ຟາມ …………………………………..ບັນທຶກການປ ີ່ນປົວໝ …………….…………….  
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.  ລົງຖະບຽນກຽ່ວກບັເວລາການຖອນການປ ີ່ນປວົ   
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ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປ ີ່ນປວົໝ ,  

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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

 

 

 

 

 

 

XI.  ລົງຖະບຽນການລວ່ງລະເມິດ ( ບ ີ່ປະຕິບດັຕາມ)  
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ຈ ານວນ
ຄວາມກ້າວ
ໜ້າ 

ວັນທ  ລາຍລະອຽດ ການປ ື່ນປົວ of N-C 
ດ າເນ ນການແກ້ໄຂຢ່າງ
ຖ ກຕ້ອງ 

ການກວດກາ
ປະສິດທິພາບຂອງການ
ດ າເນ ນການແກ້ໄຂ 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ໝາຍເຫດ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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XII.  ລົງຖະບຽນການຝຶກອົບຮມົ  
 
 

ວັນທ  
ຫົວຂ ື້ການ
ສົນທະນາ 

ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຄ ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
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XII I .  ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລ ກຄາ້  
 

ການແຈ້ງດ່ວນ 
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 

 

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ຊຸດທ  .  

ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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XIV .  ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ ບ້ ລໂິພກ 
 

ການແຈ້ງດ່ວນ 
 

ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

ຊຸດທ .  

ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ບ ີ່
ຖືກຕ້ອງ 

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

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

XV.  ແບບຟອມສືີ່ສານກັບເຈົື້າໜາ້ທ ີ່ຜ ມ້ ອ ານາດ  
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ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

ຈ ານວນຜະລິດຕະ
ພັນທ ີ່ບ ີ່ຖກືຕ້ອງ 

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

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ:  
ລັກສະນະຂອງການ
ອັນຕະລາຍ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ຜົນການດ າເນ ນ
ການຂອງການສື
ບສວນ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
ເວລາຄາດໝາຍ
ສ າລັບການຖອນ
ຜະລິດຕະພັນ 

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

 

 


