ຄູ່ມືວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດກະສິກາທດ
ີ່
ສາລັບຟາມລ້ຽງໝ

ອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ: ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານສຸຂານາໄມ
ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ໃນເຂດອານຸພາກພືນ
ື້ ລຸມ
ູ່ ແມູ່
ນື້າຂອງ
ກະກຽມສາລັບ: ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຄານາ:
ເພື່ອທື່ຈະແກ້ໄຂຕະຫຼາດໝູ ໄດ້ປະສົບຜົນສາເລັດ, ຜູລ
້ ້ຽງໝູ ຕ້ອງໄດ້ການົດ 4 ຈຸດປະສົງພື້ນຖານ ຄ:
I.

ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ

II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ້
III. ມຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທື່ຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງການ

IV. ຄວາມຍນຍົງ ຂອງກິດຈະກາ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕື່ສຸຂະພາບ
ຂອງສາທາລະນະຊົນ
ເວົື້າອກຢ່າງໜື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົື້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມຄວາມໝັື້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ
ພ້ອມທັງຫລກລ້ຽງ ຂື້ຂັດແຍ້ງ ທື່ເປັນຍ້ອນການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນມສິື່ງລົບກວນ ທື່ບື່ໄດ້ເກດຂື້ນເປັນບາງຄັື້ງຄາວ
ເທົື່ານັື້ນ ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປັນຈິງ ທາງດ້ານກະສິກາ ເປັນຕົື້ນແມ່ນບັນຫາທື່ມກິື່ນເໝັນ. ເພື່ອທື່ຈະ
ສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫຼັກການຜະລິດທື່ຖກຕ້ອງ ສາມາດເຂົື້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜູ້ລ້ຽງໝູ ຍອມຮັບເອົາລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງບລິສັດຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍອງໃສ່ ຫຼັກການ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜ່ານ ການ
ຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ທື່ຄາດຄະເນ ການວາງແຜນກິດຈະ ກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈາວັນ ທື່ຈະຖກປະຕິບັດ
ຖ້າມຂື້ບົກຜ່ອງໃດໆ ຈາກກົດລະບຽບການຜະລິດທື່ຖກສ້າງຂື້ນ, ສາລັບການຟື້ນຟູ ຂະບວນການ ແລະ ຈຸດໝາຍ ຂອງທຸກ
ຜະລິດຕະພັນ ທື່ບື່ສອດຄ່ອງ.
ການຄຸ້ມຄອງ ການຂື້ນທະບຽນ ຮັບປະກັນ ແລະ ໃຫ້ມການການົດ ແລະ ສບຕື່ຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກາ
ການຜະລິດ ຢ່າງຕື່ເໜື່ອງ, ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງກົດລະບຽບ ທື່ຖກສ້າງຂື້ນ. ອັນທື່
ສາຄັນທື່ສຸດ ຂອງລະບົບ ທື່ຖກຄຸ້ມຄອງ ຕາມຫຼັກການ ແຫ່ງການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ໃນການປະເມນ ແລະ ວິເຄາະຂື້ມູນທື່ຖກບັນທກໄວ້ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ. ຜົນ
ໄດ້ຮັບທື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖງ ຈຸດທື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດດາເນນການປ້ອງ
ກັນ ແລະ/ຫຼ ລົງມປັບປຸງ ທື່ເໝາະສົມທື່ສຸດ.
ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖກເກັບຮັກສາແລະນາໃຊ້ ໂດຍ ຜູ້ລ້ຽງ ເພື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ
ອັດຕະໂນມັດທື່ໄດ້ບັນລຸ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນທື່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ມຄຸນນະພາບ ໄດ້ຢ່າງຕື່ເໜື່ອງ ຕະຫຼອດເວລາ. ຕາຕະລາງສັງລວມ ທື່ນາສະເໜ ໃນໜ້າຕື່
ໄປນື້ ແມ່ນມຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ວິທການສ້າງເອກະສານ ຂອງບລິສັດ ແລະ ມຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ
ໃນຂົງເຂດນື້ ໄດ້ການົດ ທັງຈຸດປະສົງ ໃນການລ້ຽງ ແລະ ການທອມສັດ.
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ນອກຈາກນື້ ຍັງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການການົດສະຖານທື່ລ້ຽງສັດ ແມ່ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທື່ອາດເກດ
ຂື້ນ ຕສ
ື່ ງື່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອຸດສາຫະກາໃນປະຈຸບັນທື່ມລັກສະນະການ ເຮັດ
ຟາມລ້ຽງສັດ ໂດຍມການເພມ
ື້ ຂື້ນເນັື້ນໜັກໃສ່ສັດຕື່ຟາມດ່ຽວ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບ ທື່
ເກດຈາກ ການຕັື້ງສະຖານທື່ລ້ຽງສັດດ້ວຍນົມ ໃນຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງ ເຊັື່ນ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫລ ມົນລະ
ພິດທາງນື້າ ແລະ ດິນ, ໄດ້ກາຍເປັນສິື່ງສາຄັນ ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ.
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ໃນຊຸມປຫວ່າງບື່ດົນມານື້, ການຂະຫຍາຍພື້ນທື່ຢູ່ອາໄສ ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ນາໄປສູ່ ສະຖານະການທື່
ມຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາກອນ ທື່ມແຫຼື່ງທື່ມາ ຂອງສິື່ງລົບກວນ ທື່ບື່ໄດ້ເກດຂື້ນ
ເປັນບາງຄັື້ງຄາວເທົື່ານັື້ນ ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານກະສິກາ ເຊັື່ນ: ກິື່ນ; ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ
ຍັງຖກຍົກຂື້ນມາເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບທື່ອາດຈະເກດຂື້ນໄດ້ ຈາກການກະທົບ ຕື່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ໃນ
ສະພາບການເຫຼົື່ານື້, ມັນກາຍເປັນສິື່ງຈາເປັນ ທື່ການຄຸ້ມຄອງ ການຕັື້ງສະຖານທລ
ື່ ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ທ່າແຮງທື່
ອາດເກດຂື້ນໄດ້ ທື່ເກດຈາກພວກມັນ ທັງຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບສາທາລະນະຊົນ.
ປື້ມຄູ່ມເຫຼັື້ມນື້ ຖກອອກແບບມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູລ
້ ້ຽງໝູ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ທື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ນັບຕັື້ງແຕ່ຈາກການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບ ຈົນເຖິງການຈັດສົງື່ ຜະລິດຕະ
ພັນສາເລັດຮູບ, ຊື່ງລວມມ ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ພດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ຍັງປຽບສະເ
ໝອນເປັນເຄື່ອງມການົດ ບັນຫາຕົື້ນຕ ທວ
ື່ ່າ ການມຟາມກະສິກາ ສາມາດ ການົດໄດ້ ຢູໃ່ ນພື້ນທື່ ບ່ອນທື່ມັນຕັື້ງຢູ່.
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ການສົມມຸດຖານ ການເຂົື້າໄປແກ້ໃຂ ຖກສະໜອງ ໃຫ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ ຢ່າງນ້ອຍກື່
ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທື່ໄດ້ລະບຸ.
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I.

ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ

II. ການຈັດຕັື້ງການຕິດຕາມ ແລະ ແຜນວາດ ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ (ຕົວຢ່າງ)
III. ແຜນການທາຄວາມສະອາດ
IV. ການລົງທະບຽນ ການທາຄວາມສະອາດ
V. ການລົງທະບຽນ ການບາລຸງຮັກສາ ແບບພິເສດ

VI. ການລົງທະບຽນ ການຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໜູ
VII. ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ
VIII. ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ
IX. ການລົງທະບຽນ ແບບບື່ຖກຕ້ອງ
X. ການລົງທະບຽນ ຈານວນຢາສັດຕະວະແພດ
XI. ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວໝູ
XII. ການລົງທະບຽນ ເວລາຖອນ
XIII.ການລົງທະບຽນ ການຝກອົບຮົມ
XIV. ແບບຟອມ ການແຈ້ງຖອນ ຂອງລູກຄ້າ
XV. ແບບຟອມ ການແຈ້ງຖອນ ຂອງລຸກຄ້າ
XVI. ແບບຟອມສື່ສານ ຫາ ເຈົື້າໜ້າທື່ ທື່ມຄວາມສາມາດ

1. ຈຸດປະສົງ
ປື້ມຄູ່ມເຫຼັື້ມນື້ ເປັນບົດແນະນາ ສາລັບ ຜູ້ຜະລິດຕົື້ນຕ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂານາ
ໄມ ແລະ ການຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເປົື້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງ ເຄື່ອງມ ສາລັບການຕິດຕາມ:

• ສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບລິສັດຕົື້ນກາເນດ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສັດ;
• ສະພາບສຸຂະພາບ ຂອງສັດ;
• ຜະລິດຕະພັນຢາປື່ນປົວສັດ ແລະ ການປື່ນປົວອື່ນໆ ທື່ເຂົື້າໄປໃນຕົວສັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທື່ການົດໄວ້ ແລະ ມເວລາ
ຢຸດຊົື່ວຄາວເກນກວ່າ 0 ມື້, ລວມທັງວັນເວລາຂອງການດາເນນການປື່ນປົວ ແລະ ເວລາການຖອນ

• ການມພະຍາດ ທື່ສາມາດສົື່ງຜົນກະທົບ ຕື່ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊື້ນສັດ;
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• ຜົນ ຂອງການວິເຄາະທັງໝົດ ທໄື່ ດ້ດາເນນການ ກ່ຽວກັບສັດ ຫລ ຕົວຢ່າງອື່ນໆ ທື່ຖກນາສົື່ງໄປວິເຄາະ ເພື່ອກວດຫາ
ພະຍາດຕ່າງໆ ທື່ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບ ຕື່ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊື້ນສັດ ລວມທັງຕົວຢ່າງ ທື່ຖກນາໃຊ້ ໃນກອບການ
ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດ ແລະ ສານຕົກຄ້າງ;

• ຂື້ມູນໂຕເລກ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເມື່ອສິື່ງດັື່ງກ່າວນື້ ສາມາດຊື້ບອກເຖິງ ການມພະຍາດ;
• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍື້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທື່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສົມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການເຂົື້າໄປແກ້ໃຂ ທື່
ຈະຖກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ ຢ່າງໜ້ອຍ ກື່ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທໄື່ ດ້ລະບຸ;

• ເຄື່ອງມສາລັບການການົດບັນຫາຫຼັກທປື່ ະກົດເຫັນທາງດ້ານສຸຂານາໄມຂອງຟາມສາມາດການົດໄດ້ໃນພື້ນທື່ນັື້ນ;
2. ຂົງເຂດ ທມ
ີ່ ຜົນນາໃຊ້
ປື້ມຄູ່ມເຫຼັື້ມນື້ ໃຊ້ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ ກິດຈະກາ ທື່ສາຄັນ ຂອງທຸລະກິດຟາມໝູ, ນັບຕັື້ງແຕ່ ການສ້າງຕັື້ງ
ຈົນໄປຮອດ ການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ສາເລັດຮູບ. ລາຍລະອຽດ ໂດຍຫຍື້ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວທື່ແຕກຕ່າງກັນ ທື່ກໃຫ້
ເກດ ຂະບວນການທື່ມປະສິດທິຜົນທັງໝົດ ແມ່ນລວມມ ການບັນທກ ບັນດາຈຸດສາຄັນ, ຜົນກະທົບທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ

ການລົງມແກ້ໄຂ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທື່ມປະສິດທິຜົນ ຖກປະຕິບັດລົງ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທບ
ື່ ື່ຄໃຜ ເພື່ອ
ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລົງມແກ້ໄຂ ໃຫ້ໄດ້ດຂື້ນ, ຊື່ງບື່ມຈຸດປະສົງ ທື່ຈະໃຫ້ຄາແນະນາ ດ້ານວິຊາການ

3. ນິຍາມ ແລະ ໂຕອັກສອນຫຍື້
ບເອທ (BA T): ເຕັກນິກວິຊາການທື່ດທື່ສຸດ ທື່ມຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ

ສຸຂານາໄມ (H yg ien e): ໝົດທຸກມາດຕະການ ທື່ຈາເປັນ ໃນການຄື້າປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ (products): (ຄາແນະນາ Codex Alimentarius-EEC ເລກທື່ 93/ 43).
ການກວດສອບຍ້ອນກັບ (Traceab ilit y): ຄວາມສາມາດ ໃນການສ້າງປະຫວັດສາດຄນໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມ ການ
ນາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານທາງ ການການົດເອກະສານຕ່າງໆ(ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສວັດສະດຸ) (ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນວາດ
ວັດສະດຸ).
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ຄວາມອັນຕະລາຍ (H azard ): ຕົວແທນທາງດ້ານຊວະພາບ, ສານເຄມ ຫຼ ທາງກາຍະພາບ ທື່ມທ່າແຮງ ທື່ຈະ
ກື່ໃຫ້ເກດອັນຕະລາຍ ຕື່ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບລິໂພກ

ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງອັນຕະລາຍ (Severit y o f hazard ): ສິື່ງທື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕື່ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້
ບລິໂພກ

ຄວາມສ່ຽງ (Risk ): ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທື່ຈະເກດ ອັນຕະລາຍ

ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ (Risk an alysis): ວິທການທື່ເປັນລະບົບ ຂອງການກ ານົດ ແລະ ປະເມນຄວາມສ່ຽງອັນ
ແທ້ຈິງ ຫຼ ທື່ອາດຈະເກດຂື້ນ ເທື່ອລະກ້າວ ຊື່ງສາມາດເກດຂື້ນໄດ້ ໃນຊ້ວງໄລຍະທື່ກາລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຊື່ງສາມາດມທື່
ມາ ຈາກວັດຖຸດິບ, ການຫຸ້ມຫື່ ແລະ ຜູດ
້ າເນນງານ ທື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບມັນ.

ຄວາມບີ່ຖືກຕ້ອງ (N o n -Co n f o rm it y): ທຸກຄວາມບ່ຽງເບນ ນັບຕັື້ງແຕ່ ຈາກຕົວການົດຂະບວນການທື່ຖກສ້າງຂື້ນ
ຫຼ ຂື້ມູນລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ

ອາຫານ (Fo o d ) (ຫື« ຜະລິດຕະພັນອາຫານ», ຫ«
ື ສິີ່ງທີ່ເປັນອາຫານ»): ສານ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນໃດໜື່ງ ທື່
ຖກຫັນປ່ຽນ, ປຸງແຕ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ ປຸງແຕ່ງບື່ໄດ້, ໂດຍມຈຸດປະສົງທື່ຈະກິນ ຫຼ ມຄາດວ່າ ຈະຖກນາໄປບລິໂພກໃຫ້
ຄົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

4. ເອກະສານອ້າງອິງ
ກອບລະບຽບການ ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

5. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບບລິສັດ
ຟາມ ແມ່ນຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບສິດໝົດທຸກຢ່າງ ທື່ນິຕິກາສະບັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ແລະ ຖກ
ການົດໄວ້ ໂດຍມຂື້ມູນ ດັື່ງຕື່ໄປນື້ ຢູເ່ ທງໜ້າປົກ ຂອງປື້ມຄູ່ມ ຄ: ຊື່ບລິສັດ ແລະ ທື່ຢູ່ຂອງບລິສັດ, ລະຫັດໃດໜື່ງ ທື່ໃຫ້
ມາ ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ.
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ໜ້າປົກ ຂອງປື້ມຄູ່ມສະບັບນື້ ຍັງສະແດງ ລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ ທື່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນບລິສັດ ແລະ ໜ້າທື່ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັື້ງ). ບລິສັດ ກະກຽມແຜນທື່ຂອງບລິສັດ ທື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊວະເຄມ
ລວມທັງ ທຢ
ື່ ອ
ູ່ າໄສ ຂອງສັດ.
ສະຖານທຕ
ື່ ັື້ງ ຂອງຟາມ ແມ່ນ ໝາະສົມ ສາລັບດາເນນການຜະລິດຫມູ ໂດຍບສ
ື່ ົື່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບ ຕື່ການຕັື້ງຖິື່ນຖານ
ທື່ຢໃູ່ ກ້ຄຽງ.
ການມມາດຕະການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທາງຊວະພາບ ແມ່ນເປັນຂື້ບັງຄັບ; ພາຫະນະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຟາມ ທື່
ເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ອາດສາມາດມສ່ວນ ຕມ
ື່ ການແຜ່ລາມ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ບື່ວ່າຈະເປັນ ດ້ວຍການນາໃຊ້ ຈຸລນ
ິ ຊ
ຫຼ ນາພວກມັນ ອອກໄປຂ້າງນອກ; ພະຍາດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຈຸລິນຊ ຂັື້ນຕົື້ນ ເກດຂື້ນໃນສະຖານທື່ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ບ່ອນທື່ປະສັດໄວ້ລວມກັນແອອັດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂະບວນການກາຈັດ ແມ່ນມຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ແລະ ມຄ່າ
ໃຊ້ຈາ່ື່ ຍສູງ.

ຈຸດສາຄັນ: ທື່ຕັື້ງ ຂອງຟາມ ທຽບກັບເຮອນ ແລະ ບ່ອນຕັື້ງຖິື່ນຖານອື່ນໆ
ຜົນກະທົບ: ມກິື່ນເໝັນ, ມສຽງລົບກວນ ແລະ ມສັດຕູພດ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຟາມ ຕ້ອງຕັື້ງຢູໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກເຮອນ;
- ໃນກລະນ ທື່ພື້ນທື່ ມລົມພັດແຮງ, ຟາມ ບສື່ າມາດ ຕັື້ງໃນທິດທານ ທື່ຕ້ານລົມ ເມື່ອທຽບກັບ ບ່ອນຕັື້ງຖິື່ນຖານ ທມ
ື່ ຢູ່
ແລ້ວ;

- ຮັບຮອງເອົາແຜນການຄວບຄຸມສັດຕູພດ ທື່ຖກຕ້ອງແມ້ນຢາ ທື່ອິງຕາມ ມາດຕະການປ້ອງກັນທັງໝົດ ຂ້າງເທິງ;
ຈຸດສາຄັນ: ການເຂົື້າ ແລະ ອອກ ຂອງຍານພາຫານະ
ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົື້າຫາຟາມ ແລະ ແຍກຈາກສະຖານທື່ຂອງສັດ, ຕ້ອງມຈຸດ ສາລັບການຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ທື່ມາກັບ
ຍານພາຫະນະ, ຊື່ງປະກອບມ ອຸປະກອນອັດສດທື່ມຄວາມດັນສູງ ສາລັບທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ ທື່ເ
ໝາະສົມ;

- ຕ້ອງມ ພື້ນທື່ ສາລັບ ຈອດຍານພາຫານະ ສາລັບ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງບລິເສດ ແລະ/ ຫຼ ແຂກທື່ເຂົື້າມາຢ້ຽມຢາມ,
ໂດຍການົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຢູນ
່ ອກຂອບເຂດຂອງຟາມ ໂດຍບື່ມທາງເຂົື້າເຖິງ ສະຖານທື່ ຂອງສັດໂດຍກົງ;
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- ການເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນປະຕິບັດ ຜ່ານປະຕູໂຂງ ເພື່ອຕິດຕາມ ການໄຫລວຽນ ຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ວິທ
ການຂົນສົື່ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ;
ຈຸດສາຄັນ: ການເຂົື້າ ແລະ ອອກ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນ
ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຕ້ອງມເຂດກັື່ນຕອງ ທື່ມຫ້ອງແຕ່ງຕົວ, ອ່າງນື້າ ແລະ ສະບູຝຸ່ນ ຢູທ
່ ທ
ື່ າງເຂົື້າ ຂອງບລິສັດ, ໂດຍມຊຸດເກບສະເພາະ ແລະ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄົບຊຸດ; ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການພັກເຊົາ ຢູ່ໃນຟາມ, ອຸປະກອນທື່ໃຊ້ແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖິື້ມໃນກ່ອງພິເສດ
ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ;

- ການເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກຟາມ ຄວນຈະປະຕິບັດ ຜ່ານປະຕູໂຂງ ເພື່ອຕິດຕາມ ການໄຫລວຽນ ຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ,
ວິທການຂົນສົື່ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ;

- ການເຂົື້າ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍນອກ ຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ໃນປື້ມລົງທະບຽນ ຂອງບລິສັດ;
ຈຸດສາຄັນ: ການທື່ບື່ມຮົື້ວ, ປະຕູໂຂງ, ຫຼັກໄມ້ບາຣແຢ
ຜົນກະທົບ: ຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊ, ການເຂົື້າ ຂອງສັດ ແລະ ຄົນແປກໜ້າ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຄວນຕັື້ງຮົື້ວ ທື່ເປັນແບບຕື່ເນື່ອງ ແລະ ສົມບູນແບບ ໃນຂອບເຂດ ຂອງພື້ນທື່ ທື່ມຄອກໝູ; ຄວນເປັນຮົື້ວ ທື່ເໝາະສົມ
ເພື່ອຫລກລ້ຽງ ການຜ່ານ ຂອງຄົນ ແລະ ສັດໃຫຍ່ (ໝາ, ໝາປ່າ, ໝູປ່າ);

- ປ່ອງຢ້ຽມ ຫລ ຊ່ອງເປດຄອກໝູ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ມ ຕາໜ່າງກັນນົກ;

- ປະຕູ ຂອງສະຖານທື່ລ້ຽງສັດ ຕ້ອງປິດໄວ້ ຕະຫຼອດເວລາ;
6. ລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຸດໝາຍ
ຜະລິດຕະພັນອ້າງອງ ໃນປື້ມຄູ່ມເຫຼັື້ມນື້ ແມ່ນໝູທື່ມຊວິດ ແລະ ຈຸດໝາຍ ແມ່ນການບລິໂພກ ຂອງຄົນ ຫລ ຟາມລ້ຽງໝູ
ອື່ນໆ ຊື່ງຂື້ນຢູ່ກັບ ປະເພດ ຂອງຂະບວນການຜະລິດ ທື່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
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7. ສະຫວັດດການສັດ
ເພື່ອໃຫ້ຖກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດການຂອງສັດ, ຜູມ
້ ສັດຢູ່ໃນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມຂັື້ນຕອນຕື່ໄປນື້:

I.

ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມື່ອມຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮູບແບບພັນທຸກາ ຫຼ

ຕົື້ນກາເນດສັດ ວ່າ ສິື່ງດັື່ງກ່າວນື້ ສາມາດເກດຂື້ນໄດ້ ໂດຍບື່ມຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບສຸຂະພາບ ຫລ ການເປັນຢູ່ທື່ດ.
II. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງຈາກພະນັກງານ ໃນຈານວນທື່ພຽງພ ໂດຍມທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊາ
ນານ ທື່ເໝາະສົມ
III. ກວດກາເບື່ງສັດ ໃນໄລຍະທື່ເໝາະສົມ ໂດຍອງໃສ່ລະບົບການລ້ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດກາ ຖກດາເນນ
ພາຍໃຕ້ ສະພາບເງື່ອນໃຂ ທື່ມແສງສະຫວ່າງພຽງພ
IV. ໃຫ້ດແ
ູ ລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ ສັດທື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖ້າຈາເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫຼົື່ານັື້ນໄປຢູໃ່ ນສະຖານທື່ ທເື່
ໝາະສົມ
V. ສາລັບການບາບັດ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການປນ
ື່ ປົວໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ສະເພາະສານທື່ຮວ
ູ້ ່າ
ບເື່ ປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດການສັດ ໂດຍອງໃສ່ຜົນການສກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ

ແລະ

ປະສົບການທໄື່ ດ້ມາ;
VI. ໃຊ້ວັດສະດຸທື່ບື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຂ້າເຊື້ອໄດ້ ສາລັບການກື່ສ້າງໂຮງເຮອນ, ຮົື້ວ ແລະ ອຸປະກອນ
ທື່ສາພັດກັບສັດຕ່າງໆ
VII. ໃຊ້ອຸປະກອນທື່ສາມາດເຊື່ອມຕື່ ແລະ ທື່ຢອ
ູ່ າໃສບື່ມສື່ງແຫຼມຄົມຊື້ອອກມາ ຊື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກດມບາດແຜໄດ້
VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອື່ນໆ) ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທື່ບື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ ຕື່ສັດ
IX. ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະຄັື້ງ ທື່ຈາເປັນຕື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດການສັດ
ພ້ອມທັງ ກາຈັດຂື້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ ທື່ຖກການົດ ອອກໂດຍທັນທ;
X. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດຖກຮັກສາ ຢ່າງມຄວາມອິດສະຫຼະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຊະນິດສັດໃນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ,
ເພື່ອບື່ໃຫ້ສັດປະສົບກັບຄວາມທລະມານ ຫຼ ເພື່ອບື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
XI. ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມທື່ຢູ່ອາໃສທື່ຖາວອນ ທື່ພຽງພສາລັບສັດ ຢູ່ໃນ ໃນທຸກກລະນ, ເພື່ອເຄົາລົບ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ສະລິລະ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ;
XII.

ຮັກສາສັດໃນໂຮງເຮອນທື່ຮັບປະກັນວ່າ ມແສງສະຫວ່າງທື່ພຽງພຕະຫຼອດເວລາ
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XIII.ສັດທື່ຂັງຢູນ
່ ອກໂຮງເຮອນຕ້ອງມສິື່ງກັື້ງບັງຢ່າງພຽງພ

ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະພາບອາກາດທື່ບດ
ື່ , ສັດອື່ນມາ

ທາລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ.
XIV.

ຈັດຫາອາຫານທື່ດ, ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນ, ອາຍຸ ແລະ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ພ້ອມທັງມປະລິມານທພ
ື່ ຽງພ

ເພື່ອໃຫ້ສັດມສຸຂະພາບທດ
ື່ ,

ເຊັື່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນທື່ສັດໄດ້ກິນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ

ສະລລະສາດຂອງສັດ.
XV. ຮັບປະກັນວ່າ ບື່ມສານໃດໆປະປົນຢູ່ໃນອາຫານ ທື່ກື່ໃຫ້ສັດມອາການເຈັບປ່ວຍ;
XVI.

ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັດໄດ້ມນື້າກິນ ໃນປະລິມານທື່ພຽງພ ແລະ ມຄຸນນະພາບທື່ດ ຫລ ຂອງແຫຼວ ທື່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ

ລະດັບຄວາມຊຸມ ທື່ພຽງພ
XVII. ອຸປະກອນທື່ໃຊ້ສາລັບໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນື້າດື່ມສາລັບສັດ ຕ້ອງຕິດຕັື້ງໃນລັກສະນະທຫ
ື່ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທື່ຈະເກດການປົນເປື້ອນ ແລະ ບໃື່ ຫ້ສັດມການຍາດຊິງກັນ;
XVIII. ບື່ໃຫ້ດາເນນ ຫຼ ປະຕິບັດການ ການປັບປຸງພັນແບບທາມະຊາດ ຫຼ ແບບທຽມ ທື່ເຮັດໃຫ້ສັດເກດມການ
ທລະມານ ຫລ ອາການບາດເຈັບ
XIX.

ຖ້າຫາກຈາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວິທການດັື່ງກ່າວກັບສັດ ຕ້ອງປະບັດໃນລັກສະນະທື່ເຮັດໃຫ້ສັດມການເຈັບໜ້ອຍ

ແລະ ຫຼກລ້ຽງການກື່ໃຫ້ເກດອາການບາດເຈັບແບບຖາວອນ.

8. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຜະລິດ
ຟາມໝູ ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ: ລ້ຽງເພື່ອປັບປຸງພັນ ຫຼ ລ້ຽງທອມເພື່ອຈາໜ່າຍ; ລ້ຽງເພື່ອປັບປຸງພັນ ສາມາດເຮັດໄດ້
"ວົງຈອນເປດ" ຫຼ "ວົງຈອນປິດ". ສ່ວນຟາມປະເພດຕື່ມາ ທກ
ື່ ວມເອົາໝົດທຸກໄລຍະ ນັບຕັື້ງແຕ່ ຕອນສັດເກດ ຈົນຮອດ
ຕອນຂາຍ ເຂົື້າໂຮງຂ້າສັດ ແມ່ນຖກດາເນນງານ ໃນຟາມດຽວກັນ. ໃນອກດ້ານນື່ງ, ຢູໃ່ ນວົງຈອນເປດ, ມຫຼາຍບລິສັດ ທື່ມ
ສ່ວນຮ່ວມ: ບລິສັດ ມຈຸດປະສົງ ທັງໝົດ ເພື່ອການສບພັນ ໂດຍມການຂາຍໝູນ້ອຍ ໄປໃຫ້ອກບລິສັດໜື່ງ ທື່ເປັນບ່ອນດາ
ເນນໄລຍະການລ້ຽງ. ເມື່ອບື່ດົນມານື້, ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດແບບຫຼາຍສະຖານທື່ ໄດ້ຖກພັດທະນາຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ແບ່ງວົງຈອນການຜະລິດອອກເປັນ 3 ໜ່ວຍການຜະລິດທື່ແຕກຕ່າງກັນ (ການສບພັນ - ການຢ່ານົມໃນໄລຍະກາງ ໄລຍະການລ້ຽງທອມເພື່ອຂາຍ).
ວົງຈອນການຜະລິດ (ຮູບ 1) ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໃນ 4 ກິດຈະກາ ຕົື້ນຕ ທື່ຖກປະຕິບັດ ໄປພ້ອມໆກັນ:

- ການຄຸ້ມຄອງສັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທສື່ ັດອາໄສຢູ່;
- ການຄຸ້ມຄອງອາຫານສັດ
- ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ;
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- ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼອ ຈາກສັດລ້ຽງ

ການຄຸ້ມຄອງສັດ
ຮບທ1. ວົງຈອນ ການຜະລິດ
ການນາສັດເຂົື້າ
ການປະສົມພັນທຽມ ແລະ
ການຖພາມານ

ການເກດ ແລະ ການຢ່ານົມ
ຫຼັງການຢ່ານົມ
ການທອມ

ການຈັດການດ້ານ
ອາຫານ
ອຸປະກອນນາເຂົື້າ

ອຸປະກອນນາອອກ

ການເກັບຮັກສາອາຫານ
ການກະກຽມ ແລະ ການຈາໜ່າຍ

-

ສັດ
ຜະລິດຕະພັນສັດຕະວະແພດ
ອາຫານ
ນື້າ
ກະແສໄຟ້າ
ນື້າມັນເຊື້ອເພງ
ເສັື້ນທາງເຂົື້າ
ຜະລິດຕະພັນທາຄວາມສະອາດ
ຢາຂ້າເຊື້ອ
ຢາຂ້າເຊື້ອທາງຜວໜັງ
ສານກາຈັດສັດຕູພດ

ການໃຫ້ນື້າ

ເຕັກນິກການຈັດການສີ່ງ
ເສດເຫືອ
ການຈັດການພາຍໃນໂຮງເຮອນ
ການບາບັດສື່ງເຫຼອ
ການເກັບຮັກສາສື່ງເສດເຫຼອ
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-

ສັດທື່ມຊວິດ ( ທື່ຈະສົື່ງໄປ
ໂຮງ
ງານຂ້າສັດ ຫຼ ໄປຟາມອື່ນ)

-

ສັດຕາຍ
ເສັື້ນທາງອອກ
ສື່ງເສດເຫຼອ
ສື່ງເສດເຫຼອທື່ຕິດເຊື້ອ
ສື່ງເສດເຫຼອທາງເຕັກນິກ
ລ້າງນື້າເສຍຈາກສະຖານທື່
ແລະ ທາງຍ່າງ

ການກາຈັດສື່ງເສດເຫຼອໂດຍ
ປົກກະຕິທື່ນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ກະເສດ

8.1. ການຄຸມ
້ ຄອງສັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ບ່ອນທສ
ີ່ ັດອາໃສຢູ່
ໄລຍະ 1: ການນາແມູ່ພັນເຂົື້າມາ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຄວາມອົບອຸູ່ນ
ແມ່ພັນ ສາມາດຊື້ໄດ້ ຈາກຟາມ ທື່ລົງເລິກ ໃສ່ການຄັດເລອກພັນສັດທື່ລ້ຽງ ຫຼ ທື່ຖກເລອກ ຈາກຈານວນໝູ ທື່ມໃນຟາມ.
ແມ່ພັນ ທື່ມາຈາກທາງນອກ, ແມ່ນຖກຂົນດ້ວຍລົດບັນທຸກ ໄປເຖງຟາມ ແລະ ຕ້ອງຖກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນສະຖານ ທື່
ຮັບປະກັນ, ຊື່ງບາງທ ອາດຈະຕັື້ງຢູ່ນອກຟາມ ຫຼ ແຍກອອກຈາກ ສ່ວນທື່ຍັງເຫຼອ ຂອງຟາມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສັດ
ຖກຂົນລົງ ດ້ວຍການນາໃຊ້ ແປ້ນກ່າຍຊະນິດພິເສດ ທື່ຖກນາໄປວາງໄວ້ຂ້າງທາງເຂົື້າ; ສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອຈາກຜູ້
ປະຕິບັດງານຢູເ່ ທິງລົດບັນທຸກ ແລະ ຈະຖກຂົນລົງໄປຢູ່ໃນຫ້ອງ. ໃນໄລຍະນື້, ສັດແມ່ນຈະຖກກວດກາ ເປັນເທື່ອທ າ
ອິດ, ເພື່ອການົດ ແລະ ບາງທອາດຈະແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ/ຫລ ປິື່ນປົວ ສັດທຸກໂຕ ທປ
ື່ ່ວຍ. ຫຼັງຈາກໄລຍະກັກກັນ,

ແມ່ພັນ ຖກສົື່ງເຂົື້າໃນຫ້ອງທື່ຄາດວ່າຈະມຄວາມອົບອຸ່ນເປັນຄັື້ງທາ. ໝູແມ່ສາວ ທື່ຖກເລອກ ພາຍໃນບລິສັດ, ເມື່ອອາຍຸ
ຄົບສົມບູນແລ້ວ ແມ່ນຈະຖກເຕົື້າໂຮມເປັນກຸ່ມ ຢູໃ່ ນຄອກຂອງພື້ນທື່ ທື່ຖກການົດ "ລຖ້າຄວາມອຸ່ນ", ທື່ພ້ອມ ສາລັບ
ການປະສົມພັນທຽມ.
ໄລຍະ 2: ການປະສົມພັນ ແລະ ການຖືພາ
ການປະສົມພັນ ໂດຍປົກກະຕິ ແມ່ນເປັນການປະສົມພັນທຽມ. ຄາດວ່າ ຈະມການດາ ເນນການ ຫຼາຍຢ່າງ ທເື່ ລື້ມຈາກ
ການເກັບແນວພັນ ຈາກໝູປ່າ ຈົື່ນເຖິງການວິເຄາະ ແນວພັນທື່ເກັບໄດ້ ແລະ ຈົື່ນຮອດການເຈອຈາງໃນປະລິມານນ້ອຍໆ;
ສຸດທ້າຍໝູ່ແມ່ກຖກປະສົມພັນ. ໂດຍສະເລຍ, ໄລຍະເວລາຖພາ ຈະແກ່ຍາວເຖງ 114 ວັນ.
ຫ້າມື້ກ່ອນເກດລູກ, ໝູແມ່ ຈະຖກສົື່ງເຂົື້າຫ້ອງເກດລູກ.
ໄລຍະ 3: ການເກດ ແລະ ການຢູ່ານົມ
ຫ້ອງເກດລູກ ແມ່ນເປັນຫ້ອງ ທື່ມກົງຫຼື່າຍອັນ ທື່ສາມາດບັນຈຸ ໝູແມ່ ແລະ ລູກໝູທື່ເກດໃໝ່ ຈົນຮອດໄລຍະສຸດທ້າຍ
ຂອງການອະນຸບານ (21-28 ມື້); ກົງຖກສ້າງຂື້ນ ໃນລັກສະນະ ທແ
ື່ ມ່ໝູ ບື່ສາມາດບຽດສຽດໝູນ້ອຍໄດ້, ທແ
ື່ ຍກຊ່ອງ
ວ່າງຈາກແມ່ ອອກຈາກ ຊ່ອງວາງຂອງລູກທື່ເກດໃໝ່ ທື່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດ ຍື່ນຄອອກໄປດູດນົມໄດ້ ບື່ວ່າຈະຢູ່ໃນກລະນ
ໃດກຕາມ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ການເກດຄັື້ງໜື່ງ ຈະມລູກໝູອອກມາ ຈານວນ 10 - 12 ໂຕ. ກົງຈະມ "ພື້ນທື່ທື່ເປັນຮັງ"
ທື່ອົບດ້ວຍໂຄມໄຟ ອິນຟາເລດ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມອຸນຫະພູມ ທື່ພຽງພ ສາລັບ ໝູນ້ອຍ.
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ຫຼັງຈາກຮອດການົດເວລາການລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ແລ້ວ, ໝູນ້ອຍ ຈະຖກສົື່ງເຂົື້າໄປຫາ ຂະແໜງທື່ “ການຢ່ານົມ” ທື່ໃນຟາມ
ດຽວກັນ, ຫຼບື່ດັື່ງນັື້ນ ພວກມັນ ສາມາດຖກສົື່ງ ໄປຫາຟາມຕ່າງໆ ທເື່ ນັື້ນໃສ່ ໄລຍະການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໝູ ນື້ ໂດຍ
ສະເພາະ.
ໃນໄລຍະນ,ື້ ຊື່ງເປັນໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ 60 ວັນ, ໝູນ້ອຍ ທມ
ື່ ນື້າໜັກ 7/8 ກິໂລ ຈະມການຂະຫຍາຍຕົມຈົນມນື້າໜັກ
ຮອດ 28 - 30 ກິໂລ, ຫລັງຈາກນັື້ນຢູໃ່ ນ“ ວົງຈອນປິດ”, ພວກມັນ ຈະຖກສົື່ງໄປຫາ ອກຟາມໜື່ງ ສ າລັບ ຂະແໜ
ງລ້ຽງທອມ ໃນຂະນະທື່ຢູ່ໃນ“ ວົງຈອນເປດ”.

ໄລຍະ 4: ການລ້ຽງທອມ
ໝູທື່ຖກແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມຄ້າຍຄກັນ ໂດຍອງຕາມ ອາຍຸ ແລະ ນື້າໜັກ, ແມ່ນຖກຮັກສາໄວ້ ຢູ່ພາຍໃນກ່ອງ.
ສັດ ຢູ່ໃນສະຖານທື່ກື້າບັງ ຈົນກວ່າພວກມັນຈະມນື້າໜັກ ທື່ສາມາດນາໄປຂ້າໄດ້: ໂຕທື່ຖກເລອກ ສາລັບຜະລິດແຮມດິບ
(ໂດຍອງຕາມ ຂື້ການົດ ຂອງກົດລະບຽບການຜະລິດ ແຮມດິບ) ຕ້ອງມນາື້ ໜັກ 160 ກິໂລ ແລະ ມອາຍຸເກນ 9 ເດອນຂື້ນ
ໄປ. ສ າລັບ ໝູທື່ຈະຖກຂ້າຂາຍ ມນື້າໜັກ 100-120 ກິໂລ ແມ່ນຖວ່າພຽງພ, ຊື່ງເທົື່າກັບອາຍຸປະມານ 6-7 ເດອນ.
ຢູບ
່ າງຟາມ, ໄລຍະການລ້ຽງສັດ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄ ໄລຍະລ້ຽງຈົື່ນຮອດນື້າໜັກເຖງ 90 ກິໂລ ແລະ ໄລຍະ
ຜະລິດສາເລັດຮູບ, ຊື່ງຖກດາເນນການໂດຍຂະແໜງການທື່ຕ່າງກັນ.
ເມື່ອສັດມນື້າໜັກຮອດຈຸດທື່ສາມາດຂ້າໄດ້ແລ້ວ, ໝູຖກຂົນຂື້ນໃສ່ລົດໄຟບົນຖະໜົນ ແລະ ຖກສົື່ງໄປໂຮງຂ້າສັດ.
ການແຊກແຊງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ກ່ຽວກັບໂຮງເຮອນ ຂອງສັດ ການຮັກສາອະນາໄມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດ ແລະ ໃຫ້ມ
ລະບົບລະບາຍອາກາດທື່ມປະສິດຕິພາບ, ຊື່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມລະດັບຜົນກະທົບທາງກິື່ນ ຈາກຟາມ ເປັນທື່ຍອມຮັບໄດ້.
ລະບົບກາຈັດສິື່ງເສດເຫຼອແບບວ່ອງໄວ ເປັນລະບົບ ທຫ
ື່ ລກລ້ຽງ ການກື່ເກດ ຄວາມບົກຜ່ອງ ຂອງ ຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການຂາດອາກາດ ຢູ່ໃນໂຮງເຮອນ ຂອງສັດ ທື່ເຮັດໃຫ້ເກດມກິື່ນເໝັນ.
ອາດຈະມການປູກຕົື້ນໄມ້ ຕາມຂອບເຂດ ຂອງບລິສັດ ທສ
ື່ າມາດ ປ້ອງກັນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເປັນບາງສ່ວນ ໄປສູ່ພາຍ
ນອກ.
ການລ້າງ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ສະຖານທື່ກື້າບັງ ແລະ ເຄື່ອງມອຸປະກອນ ທື່ຖກຕ້ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ມການຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ພະຍາດທື່ຕິດຈາກສັດໄປສູ່ຄົນ, ຫລກລ້ຽງການມ ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ ທື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ຈາກັດການປ່ອຍອາຍເສຍ ຂື້ນສູບ
່ ັນຍາກາດ.
ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ຕ້ອງປະກອບມ ໄລຍະຕ່າງໆ ດັື່ງຕື່ໄປນື້:
1) ການອະນາໄມ້ແບບແຫ້ງ ໂດຍມການເອົາວັດສະດຸຈາກທາມະຊາດ ອອກໃຫ້ຫຼາຍທື່ສຸດ;
2) ການເອົາ ຊິື້ນສ່ວນອອກດ້ວຍມ ແລະ/ຫຼ ຊິື້ນສ່ວນອອກດ້ວຍໄມ້;
3) ການລ້າງດ້ວຍນື້າຮ້ອນ ທື່ໃຊ້ເຄື່ອງສດທື່ມແຮງດັນ;
4) ການທາຄວາມສະອາດ ດ້ວຍສິື່ງທື່ເປັນໂຟມ;
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5) ການລ້າງນື້າ;
6) ການຂ້າເຊື້ອ;
7) ການຂ້າເຊື້ອເປັນໄລຍະ.
ຢູ່ຟາມໝູ ທື່ມພື້ນແຕກ, ນື້າລ້າງ ແມ່ນຈະຖກເກັບໄວ້ ຢູໃ່ ນຂຸມ ແລະ ເອົາອອກພ້ອມກັນ ກັບສິື່ງສົກກະປົກຕ່າງໆ. ຖ້າເປັນ
ພື້ນແຜນດຽວຕື່ກັນ, ນື້າລ້າງ ຕ້ອງຖກເກັບໄວ້ ຢູ່ໃນອ່າງເກັບທື່ເໝາະສົມ ແລ້ວ ກາຈັດຢ່າງຖກຕ້ອງ.
ສາລັບການຂ້າເຊື້ອ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອໂລກ ທື່ຜະລິດຈາກສານກື່ມະເລັງ, ເຊັື່ນວ່າ ສານຟມາດຮາຍ ແມ່ນຍັງມຢ່າງແຜ່

ຫຼາຍ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ທື່ມຄຸນລັກສະນະເປັນສານພິດ ທື່ມປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ ຄວນຈະຖກເລອກ.

ຢູໃ່ ນເຮອນສາລັບລ້ຽງໝູ ທື່ກາລັງໃຫຍ່ ແລະ ສາລັບໝູແມ່ ທື່ລຖ້າການອົບ/ ການຖພາ, ລະບົບເຮອນຢູ່ຂອງສັດທເື່ ປັື່ງລັງສ
ສູງ ແບບດັື້ງເດມ ປະກອບດ້ວຍ ພື້ນທື່ມຮອຍແຕກເຕັມຢູທ
່ ົື່ວທຸກບ່ອນ ແລະ ຂຸມເລິກ ທື່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ
ອາໂຈມແມ່ນຈະຖກກາຈັດອອກ ສອງເທື່ອ ຕື່ປ; ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແມ່ນຈະຖກປ່ອຍອອກມາ ຈາກທາງໃນ ອອກໄປສູ່
ພາຍນອກ ດ້ວຍການຕິດຕັື້ງລະບົບການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດລະບາຍອອກ. ລະບົບນື້ ຖກນ າໃຊ້ເປັນໂຕອ້າງອງ ສາລັບການ
ປະເມນ ປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງເຮອນປະເພດອື່ນໆ.

ການຫຼຸດ ພື້ນຜິວທື່ມຮອຍແຕກ ເຮັດໃຫ້ເກດມການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ; ການຫຼຸດລົງ 50% ສາມາດຕັດ ການ
ປ່ອຍອາຍກິື່ນ ປະມານ 20%. ຜົນໄດ້ຮັບນື້ ສາມາດຮັບໄດ້ ເປັນຕົວຢ່າງ ຂຂອບໃຈ ຕກ
ື່ ັບການນາໃຊ້ ລະບົບ ທື່ຈາກັດ
ສ່ວນທື່ເປັນຮອຍແຕກ ດ້ວຍເສັື້ນນອກ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ່ວນທື່ເປັນພື້ນ ຂອງກ່ອງ ຖກສະຫງວນໄວ້ ສາລັບ ການ
ພັກຜ່ອນ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ປະສິດທິພາບ ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍ ແມ່ນຈະເພື່ມຂື້ນ
ຖ້າຫາກວ່າ ມການນາເອົາສິື່ງລົບກວນອອກໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ເລື້ອຍໆ.
ການຈັດອັນດັບ ການເພື່ມຂື້ນ ຂອງ ປະສິດທິພາບ ສາມາດຖກການົດ ດັື່ງຕື່ໄປນື້:

- ການກາຈັດ ດ້ວຍລະບົບສູນຍາກາດ;

- ໝູນວຽນ ດ້ວຍການນາໃຊ້ນື້າເປື້ອນ ທື່ຖກເຮັດໃຫ້ໃສ, ທອື່ ັດລົມ ຫຼ ບອື່ ັດລົມໃສ່;
- ກາຈັດອອກ ດ້ວຍການນາໃຊ້ເຄື່ອງຂູດ ປະສົມປະສານກັບ ລະບົບລະບາຍປັດສະວະ;
- ກາຈັດອອກ ດ້ວຍການໝູນວຽນ ນາໃຊ້ນື້າເປື້ອນ ທື່ຖກເຮັດໃຫ້ໃສ, ທື່ອັດລົມ ຫຼ ບື່ອັດລົມໃສ່ ຢູໃ່ ນຄອງສົື່ງ ທື່ບື່ມຊັື້ນ
ຂອງແຫຼວ.
ລະບົບການໝູນວຽນຂອງສານລະລາຍ ສາມາດກື່ໃຫ້ເກດບັນຫາກິື່ນໄດ້ ຖ້ານື້າເປື້ອນ ບື່ນື້ງ ເທົື່າທື່ຄວນ. ແຮງຖ່ວງດງບື່ຕື່
ເນື່ອງ ທື່ວ່າງເປົື່າ ຫລ ລະບົບສູນຍະກາດ ປະກອບດ້ວຍການຕິດຕັື້ງ ການລະບາຍນື້າທື່ແທ້ຈິງ ດ້ວຍທຢ
ື່ າງ ແລະ ປະໄວ້ ຢູ່
ກ້ອງພື້ນທື່ມຂຸມ. ລະບົບທື່ລະບາຍນື້າ ຖກເຊື່ອມຕື່ ກັບຂຸມ ດ້ວຍວິທການເຈາະຮູທາງລຸ່ມ ຫຼາຍໆຮູ (ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຖກແຈກ
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ຢາຍຢ່າງພຽງພ, ໜື່ງຮູ ໃນທຸກໆ 10 ມ2). ລະບົບລະບາຍນ ື້າ ຖກປິດ ດ້ວຍວິທການ ກຽວຜ່າພິເສດ (ທື່ເຮັດດ້ວຍສະ
ແຕນເລດ ຫລ PVC). ດ້ວຍວິທນື້, ນື້າເປື້ອນຈະສະສົມຢູ່ໃນຂຸມ ຈົນກ່ວາຮອດເວລາ ເປດວາວ, ຊື່ງເປັນໂຕການົດ ການກາ
ຈັດຂຝ
ື້ ຸ່ນອອກຢ່າງໄວວາ ລວມທັງ ວັດສະດຸ ທື່ຫຍາບກວ່າ, ໂດຍບື່ມຄວາມສ່ຽງຕື່ການອຸດຕັນ. ຄາຂຂອບໃຈ ຕື່ກັບຜົນ
ຂອງ "ຄວາມປາດຖະໜາ" ນື້ ທື່ຖກສ້າງຂື້ນ ໃນຂຸມຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກ ການໄຫລຢ່າງໄວວາ ຂອງນື້າ ເປື້ອນ ຢູໃ່ ນທື່ລະບາຍ
ນື້າ. ໃນໄລຍະການກື່ສ້າງ, ສາມາດ ວາງແຜນ ໃຫ້ພື້ນຂຸມພຽງ ຫຼ ຄ້ອຍເລັກນ້ອຍໄປຫາ ຮູລະບາຍນື້າເປື້ອນ.
ລະບົບພື້ນເຕັມ ທື່ມຂື້ເຫຍື້ອ ກະຈາຍໄປທົື່ວພື້ນຜວທັງໝົດ ຂອງອາຄານ ແມ່ນສາມາດປຽບທຽບໄດ້ ຈາກມຸມມອງ ກ່ຽວ
ກັບ ລະບົບການອ້າງອງການປ່ອຍອາຍກິື່ນ.
ໃນຫ້ອງເກດລູກ ແລະ ໂຮງເຮອນສາລັບໝູຢ່ານົມ, ລະບົບການອ້າງອິງການປ່ອຍອາຍກິື່ນທື່ສູງ ປະກອບດ້ວຍກົງທເື່ ປັນຊັື້ນ
ມພື້ນຍ່າງທື່ເຮັດດ້ວຍຢາງ ຫລ ອົງປະກອບທື່ເປັນໂລຫະ ແລະ ມຂຸມຢູລ
່ ຸ່ມເພື່ອຮອງຮັບສງື່ ເສດເຫຼອໃນຂັື້ນຕອນທ້າຍ. ພື້ນ
ສາມາດແຕກ ຫລ ຖກຢ້າງໄດ້ ເພື່ອທາການເຮັດໃຫ້ອອກນົມ. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍ
ການອ່ຽງພື້ນ ທື່ຢກ
ູ່ ້ອງ ຮອຍແຕກ ຫລ ເກດພື້ນ ໃນລັກສະນະທື່ເອື້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ການແຍກນື້າປັດສະວະ ອອກຈາກ
ອາໂຈມ. ຜົນໄດ້ຮັບທື່ດຂື້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ເຖິງແມ່ນວ່າອາຈົມ ຈະຖກເອົາອອກ ດ້ວຍ ລະບົບການກ າຈັດທື່ໄວ ແລະ
ປະຕິບັດຢູ່ເລື້ອຍໆ ຊື່ງຄ້າຍຄກັບ ດັື່ງທື່ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັື້ນ.

ຂື້ນກັບປະເພດ ຂອງໂຮງເຮອນ ທຖ
ື່ ກຍອມຮັບ, ການລະບາຍອາກາດ ສາມາດເປັນແບບທາມະຊາດ ຫຼ ແບບຖກບັງຄັບ.
ປັດໄຈບາງຢ່າງ ທື່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເຂົື້າສູ່ບັນຍາກາດຊ້າລົງ ແມ່ນອັດຕາການໄຫຼ ຂອງການລະບາຍ
ອາກາດຕື່າ, ຊື່ງເປັນອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງຕື່າ ຂອງອາກາດທເື່ ຂົື້າມາ ແລະ ອາກາດມຄວາມໄວຕື່າຢູ່ພື້ນ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແມ່ນເຮັດໄດ້ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມໄວຂອງອາກາດ ໃຫ້ຫຼາຍເທົື່າທື່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ພາຍໃນ ສູງເກນໄປ ເມື່ອນາໃຊ້ ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ, ພັດລົມ
ຕ້ອງຫັນໄປສູ່ທາງເປດ ແລະ ປັບຕາມທິດທາງໄປຫາຕົື້ນຂອງລົມ, ເພື່ອຫລກລ້ຽງ ບື່ໃຫ້ອາກາດທື່ຫຼຸດອອກມາຈາກໂຮງ
ເຮອນ ພັດໄປຫາ ອາຄານບ້ານເຮອນ ທື່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຈຸດສາຄັນ: ສະພາບການຮັກສາອະນາໄມ ພາຍໃນໂຮງເຮອນທື່ກື້າບັງ, ການດາເນນການທາຄວາມສະອາດ, ການລະບາຍ
ອາກາດ
ຜົນກະທົບ: ໄພອັນຕະລາຍ ຈາກຈຸລິນຊ, ສະພາບເງື່ອນໄຂ ທື່ພາໃຫ້ເກດມໜູ ແລະ ສັດຕູພດ, ເພື່ມການລະບາຍ
ບັນຍາກາດ, ການປົນເປື້ອນຂອງດິນ ແລະ ນື້າ, ສະຫວັດດການຂອງສັດ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ປະຕິບັດຂັື້ນຕອນ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ ໂດຍອິງຕາມ
ສະອາດ” ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຄ າແນະນ າ ທື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ;
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“ແຜນການທາຄວາມ

- ການລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ອາຄານສະຖານທື່ ຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກ ລົງທະບຽນ “ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການ
ຂ້າເຊື້ອໂລກ”;

- ກິດຈະກາ ການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ການກາຈັດເຊື້ອພະຍາດ ຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກ "ລົງທະບຽນ ການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ການກາຈັດ
ເຊື້ອພະຍາດ ";

- ຮັບປະກັນສະເໝວ່າ ດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບຈຸລະພາກ ທຢື່ ູ່ພາຍໃນຄອກສັດ ມອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ການ
ປ່ອຍກື່ນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະລິລະສາດ ຂອງສັດທື່ລ້ຽງ, ທັງຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ຜົນຜະລິດທື່
ດ;

- ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ ແມ່ນຖວ່າເປັນໜື່ງ ໃນຈານວນລະບົບ ທື່ມປະສິດທິພາບທື່ສຸດ ສາລັບຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍອາຍກື່ນ ຕາບໃດທພ
ື່ ັດລົມ ພັດອາກາດ ໄປສູ່ທົື່ງທື່ເປດແປນ ແລະ ມການປັບ ໄປຕາມທິດທາງຕົື້ນລົມ;
ຈຸດສາຄັນ: ການມສັດຕູພດ
ຜົນກະທົບ: ໄພອັນຕະລາຍ ຈາກຈຸລິນຊ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງສັດຕູພດ ຢູໃ່ ນເຂດບ້ານໃກ້ເຮອນຄຽງ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຟາມ ຕ້ອງມຍຸດທະສາດ ສາລັບ ຂັື້ນຕອນການກາຈັດ ແລະ ຄວບຄຸມສັດຕູພດ;
- ວິທການປ້ອງກັນ ແລະ ການກດກັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຖກຮັບຮອງ, ທຮື່ ັກສາ ລະດັບຄວາມສະອາດ ຢ່າງພຽງພ, ຫລກລ້ຽງການ
ເກດຮອຍແຕກ ຢູໃ່ ນພື້ນ, ການເກດຂື້ນ ຂອງອາຫານ ເປັນຈານວນຫຼາຍ, ການກອງວັດສະດຸຕ່າງໆ, ການປະກົດຕົວ
ຂອງຫຍ້າທື່ບື່ໄດ້ຕດ
ັ ລະຫວ່າງ ຄອກສັດ ແລະ ອື່ນໆ.;

- ການກາຈັດ ຕົື້ນຕ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລັງໃສ່ ການຄວບຄຸມ ໜູບ້ານ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖກປະຕິບັດ ຜ່ານທາງ ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຈຸດທື່ຈະເບື່ອໜູ ຊື່ງມຢາເບື່ອໜູສູດແຂງ ທື່ຕ້ານການແຂງໂຕຂອງເລອດ ໃນປະລິມານທື່ພຽງພ;
ຈຸດສາຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສັດທື່ຕາຍ
ຜົນກະທົບ: ຄວາມສ່ຽງຈາກຈຸລິນຊ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ສັດທື່ຕາຍແລ້ວ ແມ່ນຈະຖກເກັບ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກວດກາປະຈາວັນ (ອັດຕາການຕາຍໂດຍສະເລ່ຍ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມໝູນ້ອຍ ທື່ກວມລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5%);
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- ສັດທື່ຕາຍແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນຕູ້ເຢັນພິເສດ ຫລ ບ່ອນເກັບມ້ຽນທື່ເຢັນ (ແຊ່ແຂງ), ໂດຍມການປິດໃຫ້ແໜ້
ນບື່ໃຫ້ນື້າເຂົື້າໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ມການຮົື່ວໄຫຼ ແລະ ມຂະໜາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຟາມ;

- ກົງ ຕ້ອງຕັື້ງ ຢູນ່ ອກຟາມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມກບື່ຕິດກັບຄອກສັດ, ຊື່ງບາງທື່ ອາດຈະສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ ຈາກນອກ
ຮົື້ວ; ພື້ນທໃື່ ກ້ຄຽງ ຕ້ອງເໝາະສົມ ສາລັບ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ຕາມຄວາມຈາເປັນ;

- ເຄື່ອງເກັບຮັກສາດ້ວຍອຸນນະພູມທື່ເຢັນ ຕ້ອງມຄວາມສາມາດບັນຈຸຢ່າງພຽງພ ໃນການເກັບຮັກສາ ສັດທື່ຕາຍແລ້ວ
ຈາກວົງຈອນການຜະລິດທັງໝົດ, ເພື່ອໃຫ້ບລິສັດກາຈັດສື່ງເສດເຫຼອ ສາມາດເຂົື້າໄປໃນຟາມ ໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖງ ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາ ທື່ມການອະນາໄມໃຫ້ວ່າງເປົື່າ, ໃນເວລາບື່ມສັດຢູ່;

- ເຄື່ອງເກັບຮັກສາດ້ວຍອຸນນະພູມທື່ເຢັນ ຄວນວາງຢູ່ນອກຟາມ, ໂດຍມບ່ອນເປດສອງດ້ານ, ດ້ານໜື່ງ ປື່ນອອກນອກ
ແລະ ອກດ້ານໜື່ງ ປື່ນເຂົື້າໃນ; ດ້ວຍວິທນເື້ ອງ ບລິສັດທື່ເກັບຊາກສັດ ບື່ ຈາເປັນຕ້ອງເຂົື້າໄປໃນຟາມ;

- ຊາກສັດ ຖກເກັບ ແລະ ກາຈັດ ໂດຍ ບລິສັດທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
8.2. ການຄຸມ
້ ຄອງອາຫານສັດ
ໄລຍະ 1: ການເກັບຮັກສາ
ສ່ວນປະກອບ ຂອງອາຫານ ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ ໃນຮູບແບບທື່ແຫ້ງ (ເມັດເຂົື້າ, ເມັດພດ, ແປ້ງ, ແລະອື່ນໆ) ຫຼ ຂອງແຫຼວ
(ການບົດເອົານື້າ ຫຼ ການບົດເອົານື້ານົມ). ທາມະຊາດ ຂອງສ່ວນປະກອບ ທື່ແຕກຕ່າງກັນ ຕ້ອງການຮູບແບບ ການອະນຸລັກ
ແລະ ເກັບຮັກສາ ໃນຮູບແບບ ທື່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ໝູຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານທື່ມສ່ວນປະກອບທື່ຄົບຖ້ວນ,ເຊື່ງປະກອບດ້ວຍວັດຖຸດິບທື່ເປັນທາມະຊາດ ຈາກ
ພດຜັກ (ສາລ, ຮາ, ຖົື່ວເຫຼອງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ/ຫຼ ສັດ (ເຊັື່ນ ປາປົື່ນ) ພ້ອມດ້ວຍອາຫານເສມ. ອາຫານເປັນຢາ ທຖ
ື່ ກນາ
ໃຊ້ໄດ້ ສາລັບ ການປິື່ນປົວພະຍາດ ຍັງສາມາດ ຖກນາໃຊ້ ຊື່ງໂດຍທົື່ວໄປ ແມ່ນຖກບັນຈຸໃສ່ໄວ້ໃນຖົງ ຫຼ ເກັບຮັກສາໄວ້
ຢູ່ໃນສາງເກັບ ທື່ໄດ້ການົດໄວ້.
ອາຫານທື່ຄົບຖ້ວນ ແມ່ນຖກຈັດສົື່ງເປັນຈານວນຫລາຍ, ທື່ຂົນສົື່ງ ດ້ວຍລົດບັນທຸກຊະນິດພິເສດ ແລະ ຖກເກັບໄວ້ໂດຍ
ກົງໃນສາງເກັບມ້ຽນ ດ້ວຍການນາໃຊ້ ເຄື່ອງດູດເຂົື້າລົງ ທື່ມາກັບລົດພ່ວງ.
ໃນຟາມ ທື່ມໂຮງບົດອາຫານ, ໂດຍປົກກະຕິ ວັດຖຸດິບ ຈະຖກເກັບໄວ້ ເປັນຈານວນຫຼາຍ ໂດຍ ການນາໃຊ້ລົດບັນທຸກ
ພວງ ຫລ ຖັງ ເມື່ອໄປຮອດຟາມ, ສາມາດເອົາຜະລິດຕະພັນລົງລົດໄດ້ ໂດຍກົງ ເຂົື້າໄປໃນຫຼຸມລະບາຍນື້າ, ຖ້າມ, ຫຼ ໃນພື້ນ
ທື່ອື່ນໆ ທື່ຖກການົດ, ເຊັື່ນວ່າ ຮ່ອງລະບາຍຜະລິດຕະພັນ ທມ
ື່ ສງື່ ປົກຄຸມ. ຂຸມທເື່ ປັນຈຸດຂົນລົງ ຖກການົດໄວ້ຢູ່ທື່ ລະດັບ
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ພື້ນດິນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ກຖກສົື່ງໄປຫາສາງເກັບ ດ້ວຍວິທການເຊື່ອມຕດ
ື່ ້ວຍນັອດເຂົື້າກັບ ຖັງຍົກ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນ
ເປັນເມັດເຂົື້າຫຼເມັດພດ, ມັນຈະຕ້ອງບົດ ກ່ອນທື່ຈະປະສົມກັບສ່ວນປະກອບອື່ນໆຂອງອາຫານ.
ບາງສ່ວນປະກອບບາງຢ່າງ (ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນເສມ) ແມ່ນຕ້ອງເກັບໄວ້ ຢູ່ໃນຖົງ ແລະ ວາງໄວ້ເທງ.
ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທື່ຖກເກັບໄວ້ຢໃູ່ ນສາງ ແມ່ນຕ້ອງປະມການປະສົມ ໃນເວລາຕ້ອງການໃຫ້ສັດກິນ, ຊື່ງເປັນການສ້າງ
ອາຫານ ທື່ປະສົມຂື້ນສາລັບຟາມ.

ໄລຍະ 2: ການກະກຽມ ແລະ ການແຈກຢາຍ
ການກະກຽມອາຫານ ສາລັບໝູ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມປະເພດການບລິຫານ ຊື່ງມັນສາມາດເປັນຮູບແບບອາຫາແຫ້ງ
ແລະ/ຫຼ ຮູບແບບອາຫານແຫຼວ. ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງການອະນຸບານ, ອາຫານ ສາລັບ ໝູນ້ອຍແມ່ນສະໜອງໃຫ້ ໃນຮູບ
ແບບອາຫານແຫ້ງ; ອາຫານ ແມ່ນຈະຖກແຈກຢາຍດ້ວຍມ ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ທື່ຕື່ມອາຫານລົງໃນເຄື່ອງປ້ອນອາຫານໝູ
ທື່ຢູ່ໃນກົງ ສາລັບໝູແລກເກດ.
ສາລັບໄລຍະການຈະເລນເຕບໂຕອື່ນໆ, ການນາໃຊ້ ປະເພດການສະໜອງ ຢ່າງດຽວ ໂດຍປຽບທຽບກັບ ປະເພດອື່ນໆ
ແມ່ນຂື້ນກັບ ຕົວເລອກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງສ້າງການແຈກຢາຍ ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ.

ອາຫານແຫ້ງ
ການແຈກຢາຍອາຫານແຫ້ງ ສາມາດເຮັດໄດ້ ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍນາໃຊ້ລື້ຍູ້ ແລະ ຖັງ ຫຼ ປະຕິບັດເລື້ອຍໆກວ່ານື້ ຜ່ານທາງ
ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍວິທນາໃຊ້ ລະບົບສາຍພານ ຫຼ ຕ່ອງໂສ້ລາລຽງ ທື່ສົື່ງອາຫານແຫ້ງຈາກ ສາງເກັບ ໄປຫາ ເຄື່ອງ
ປ້ອນອາຫານ. ໃນລະບົບທື່ທັນສະໄໝທື່ສຸດ, ເຄື່ອງປ້ອນອາຫານ ແມ່ນຈະຖກຕື່ມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອບື່ມອາຫານ
ເຊັນເຊ ທື່ຕັື້ງຢູ່ພາຍໃນ ເຄື່ອງປ້ອນເອງ.
ອາຫານ ປະເພດຂອງແຫຼວ
ອາຫານແຫ້ງ ສາມາດຖກນາສົື່ງໄປຫາສັດ ໂດຍການຢຸດຊະງັກ ໃນຮູບແບບເຄື່ງຂອງແຫຼວງ, ເປັນນື້າ ຫລ ເປັນນື້ານົມ, ທື່

ກື່ໃຫ້ເກດເປັນສິື່ງທື່ຖກບົດ. ຮູບແບບ ການໃຫ້ອາຫານແບບນື້ ຕ້ອງເບື່ງເຖງ ການກະກຽມ ຫ້ອງກຽມອາຫານ (ຫຼ ຫ້ອງ
ຄົວ), ບ່ອນທມ
ື່ ການຕິດຕັື້ງ ອຸປະກອນທັງໝົດ ສາລັບລະບົບການໃຫ້ອາຫານ.
ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ຕ້ອງໄດ້ປະສົມປະສານ ກັນ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມການດາເນນງານ ທື່ຖກຕ້ອງ:
a) ລະບົບການໃຫ້ຢາ;
b) ຖັງ ແລະ ການກະກຽມ ແລະ ໂຮງຜະສົມ;
c) ທື່;
d) ວາວແຈກຢາຍ.
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ຖັງກະກຽມ ສາມາດເປັນປະເພດທື່ປິດ ຫລ ເປດ ກໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນການເຊື່ອມຕໂື່ ດຍກົງ ກັບສາຍພານສາລັບຂົນຂອງລົງ
ສາງທື່ມວັດຖຸດິບ, ເຊື່ງໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກ, ການປະຕິບັດຕາມໂປຼແກມ, ແຕ່ລະອົງປະກອບ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ. ພວກມັນ ຖກ
ຕິດຕັື້ງດ້ວຍ ລະບົບການປະສົມ ເພື່ອໃຫ້ມການປະສົມກັນຢ່າງລະອຽດ ຂອງສິື່ງທື່ບົດ ທັງຢູໃ່ ນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ
ແຈກຢາຍ. ຫຼັງຈາກນັື້ນ, ອາຫານ ກຖກສົື່ງໂດຍກົງ ຜ່ານທື່ ແລະ ວາວແຈກຢາຍ ໄປຫາ ຫ້ອງລ້ຽງ ໂດຍບື່ຈາເປັນຕ້ອງມ
ການໃຊ້ມຊ່ວຍ ສາລັບຜູປ
້ ະຕິບັດງານ.
ໃນປະຈຸບັນ, ລະບົບຄອມພວເຕື້ ກາລັງຢູ່ໃນການນາໃຊ້ ທື່ສາມາດ ແຈກຢາຍອາຫານ ໂດຍມການປັບປ່ຽນ ອັດຕາສ່ວນ
ແບບອັດຕະໂນມັດ ທື່ອງໃສ່ໄລຍະການຈະເລນເຕບໂຕ ຂອງສັດ.

ໄລຍະ 3: ລະບົບການໃຫ້ນື້າ
ລະບົບການໃຫ້ນື້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໝູໄດ້ກິນນື້າ ສົດ ແລະ ສະອາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫລກລ້ຽງ ບໃື່ ຫ້ເຫຼອ ແລະ
ກະຈາຍຂອງນື້າ. ພວກເຂົາ ສາມາດສ້າງຮາງນື້າ ຫຼ ດ້ວຍການດື່ມທື່ມແຮງດັນ. ອັນຕື່ມາ ແມ່ນລະບົບທື່ທັນສະໄໝຂື້ນກວ່າ
ເກົື່າ, ທື່ປະກອບ ໃນເວລາຕ້ອງການ; ເພື່ອຫລກລ້ຽງ ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນື້າ, ຕິດຕັື້ງກອ໊ກນື້າທສ
ື່ ັດສາມາດດູດກິນເອງໄດ້

ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດອາຫານສັດຂອງຟາມ ດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນ:

- ດາເນນການ ໂດຍອິງຕາມ ຫຼັກການປະຕິບັດກະສິກາ ທື່ດ;
- ເກັບຮັກສາ ການບັນທກ ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ທື່ເປັນແນວພັນ ແລະ ທເື່ ປັນພດ;
- ບັນທກ ເຫດການທື່ສາຄັນ ສາລັບ ການຜະລິດພດ ທອື່ ິງຕາມ ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ຢູໃ່ ນປື້ມບັນທກ, ທື່ປະກອບ
ດ້ວຍສອງພາກ:
1. ແຜນການປູກພດ: ການຫວ່ານແກ່ນ, ໄລຍະການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການເກັບກູ້,
2. ລົງທະບຽນ ການຮັກສາສຸຂານາໄມພດ (ໃຫ້ສາເລັດ ພາຍໃນໜື່ງເດອນ ຂອງເຫດການ).

ຈາກການບັນທກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້:

- ການປູກ (ປະເພດ ສາລ ຈາກການເກັບກ່ຽວຄັື້ງທາອິດ ຫຼ ຄັື້ງທສອງ, ເຂົື້າບາເລ ແລະ ອື່ນໆ ...)
- ເນື້ອທື່ທັງ ໝົດ,
- ໄລຍະເວລາ ຫລ ວັນທື່ຫວ່ານແກ່ນ,
- ໄລຍະເວລາ ຫຼ ວັນທເລື່ມຕົື້ນ ຂອງການອອກດອກ,
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- ວັນທ ຂອງການເລື່ມຕົື້ນການເກັບກ່ຽວ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທື່ເກັບກ່ຽວ
- ການຮັກສາສຸຂານາໄມພດ ທໄື່ ດ້ລະບຸໄວ້ ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນທື່ ຖກນາໃຊ້, ປະລິມານ, ພື້ນຜິວ ທຖ
ື່ ກຮັກສາ, ເຫດຜົນ
ສາລັບການປນ
ື່ ປົວ ແລະ ວັນທ ຂອງການປິື່ນປົວ.
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ສາລັບ ອາຫານ ທື່ຜະລິດພາຍໃນຟາມ, ຂື້ມູນຕື່ໄປນື້ ຕ້ອງໄດ້ຖກການົດ ແລະ ລົງທະບຽນຢູໃ່ ນ
ແບບຟອມ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ":

- ປະເພດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ;
- ປການຜະລິດ;
- ວັນເລື້ມຕົື້ນ ແລະ ວັນສິນື້ ສຸດການນາໃຊ້;
- ປະລິມານ;
- ການຄວບຄຸມປະລິມານ.
ກ່ຽວກັບນື້າ ທື່ໃຊ້ໃນບລິສັດ, ມັນຈາເປັນຕ້ອງມການພິສູດຢັື້ງຢນ ຄວາມປອດໄພ ຂອງນື້າ. ໃນກລະນ ມການເຊື່ອມຕື່ ກັບ
ທື່ນື້າສາທາລະນະ, ແມ່ນຈະບື່ມ ການດາເນນການກວດສອບສະເພາະ; ໃນກລະນເປັນນື້າບ່າດານສ່ວນຕົວ, ຕ້ອງມການດາ
ເນນກວດສອບຈຸລິນຊ ຢ່າງໜ້ອຍ ເຮັດເປັນແຕ່ລະປ.

ຈຸດສາຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ອາຫານສັດ
ຜົນກະທົບ: ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ບລິໂພກ ເມື່ອມສິື່ງຕົກຄ້າງ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ບັນທກ ການຊື້ອາຫານທື່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທື່ເປັນຈານວນຫລາຍ ຫລ ເປັນຖົງ ໃສ່ໃນ ໃບລົງທະບຽນ
ການສະໜອງ;

- ບັນທກ ການຊື້ແນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ ໃນໃບລົງທະບຽນ;
- ຮັກສາຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ ໃຫ້ຢໃູ່ ນສະພາບແວດລ້ອມ ທື່ເໝາະສົມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານຂື້ມູນຄວາມ
ປອດໄພ ຂອງມັນ;

- ບັນທກ ການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມ ລົງໃນ ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ (ບັດປູກພດ ແລະ ການ
ຮັກສາ);
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- ບັນທກ ຂື້ມູນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການນາໃຊ້ ອາຫານ ທຜື່ ະລິດພາຍໃນ ລົງໃສ່ໃນ ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜອງ
ແບບອັດຕະໂນມັດ;

8.3. ການຄຸມ
້ ຄອງຈັດການ ສິງີ່ ເສດເຫືອ ຈາກສັດ
ການຄຸ້ມຄອງຈັດການສິື່ງເສດເຫຼອ ເລື່ມຕົື້ນ ຢູພ
່ າຍໃນອາຄານທື່ກື້າບັງ, ຫຼັງຈາກນັື້ນ ກປະຕິບັດຕາມໄລຍະ ຂອງການເກັບ
ຮັກສາ ແລະ ການກາຈັດ, ຊື່ງໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຜ່ານທາງ ການນາໃຊ້ໃນດ້ານການກະເສດ. ບາງຄັື້ງ, ການບາບັດນື້າ
ເປອ້ນ ດ້ວຍເຄມ - ທາງກາຍຍະພາບ ແມ່ນຈະຖກດາເນນການ ກ່ອນທື່ຈະຖກນ າໃຊ້ ໃນພາກສະໜາມ.

ໄລຍະ 1: ການຄຸ້ມຄອງ ຢພ
ູ່ າຍໃນ ອາຄານກື້າບັງ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ຢູໃ່ ນຟາມໝູ, ຂື້ສັດ ແມ່ນມລັກສະນະເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼ ເຄື່ງຂອງແຫຼວ (ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າ ລະບົບເຄຫາ
ສະຖານ ຖກນາໃຊ້ ຢູເ່ ທງຄອກ ທື່ມຜົນຕາມາຄ ຂື້ສັດສາມາດຊ້ວນໄດ້), ພວກມັນ ຖກເກັບລວມໄວ້ ຢູ່ລຸ່ມພື້ນ ທື່ສາມາດ
ແຕກໄດ້ທັງໝົດ, ນັື້ນແມ່ນການເວົື້າ ກ່ຽວກັບ ໜ້າດິນທັງໝົດ ທື່ສາມາດຍ່າງໄດ້, ຫລ ທື່ແຕກໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ, ໂດຍມ

ການເປດໄວ້ ຢູ່ສະເພາະເລນ ທຖ
ື່ ກຈາກັດເທົື່ານັື້ນ. ວິທການ ທື່ນາໃຊ້ ສາລັບ ການລາລຽງນື້າເປື້ອນ ຢູ່ນອກອາຄານ ແລະ
ການລ້າງຂຸມ ແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
ໄລຍະ 2: ການບາບັດນື້າເປືື້ອນ
ນື້າເປື້ອນ ຖກບາບັດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອ:
- ຟື້ນພະລັງງານ ຈາກຊວະມວນ;
- ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກື່ນ;
- ເຮັດໃຫ້ສິື່ງເສດເຫຼອ ເຂົື້າກັນເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວ;
- ຫຼຸດຜ່ອນ ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ;
- ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຊິື້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທື່ງ່າຍໃນການລະບາຍ ໃນພື້ນທື່ ທື່ແມະກະທັງຕັື້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຟາມ.
ປະເພດການບາບັດ ທື່ຖວ່າເປັນເຕັກນິກ ທື່ດທື່ສຸດ (BAT) ທື່ມຢູໃ່ ນປັດຈຸບັນ ມຄ:

- ການແຍກຂື້ຕົມ ດ້ວຍກົນຈັກ;
- ການອັດແໜ້ນຂື້ຕົມ ໃຫ້ມັນເປັນຊິື້ນ ຫຼ ຊິື້ນສ່ວນ ທື່ຈະແຈ້ງ;
- ການບາບັດ ຊິື້ນສ່ວນຂື້ຕົມ ທື່ເປັນຂອງແຫຼວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແບບຊວະພາບ;
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- ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຊິື້ນສ່ວນ ທື່ສາມາດຊ້ວນໄດ້;
- ການບາບັດແບບບື່ມອາກາດ ດ້ວຍການຟື້ນຟູຊວະພາບ;
- ການເຮັດໃຫ້ຂື້ຕົມ ເກດການລະເຫຍ ແລະ ມການສູນເສຍນື້າ.
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິການປຸງແຕູ່ງ
I. ການແຍກຂື້ຕົມ ດ້ວຍກົນຈັກ
ມັນ ປະກອບດ້ວຍ ການກາຈັດອົງປະກອບຕ່າງໆ ອອກຈາກນື້າເປື້ອນ, ເພາະສະນັື້ນ ຈື່ງໄດ້ຮັບສະພາວະ ທື່ແຂງໂຕ ແລະ
ສາມາດໃຊ້ຊ້ວນຕັກໄດ້ ແລະ ເປັນສະພາວະ ທື່ເປັນທາດແຫຼວ ຢ່າງສົມບູນ (ແຈ້ງຂື້ນ). ການແຍກ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ໂດຍວິທການຫມູນວຽນ ຫລ ສັື່ນເຄອ
ື່ ງຮ່ອນ (ມປະສິດທິຜົນໜ້ອຍກວ່າ) ຫຼ ໝູນວຽນເຄື່ອງຮ່ອນ ຫລ ໂຕແຍກລານ
ດ້ວຍການອັດລົມ (ໃນລາຄາ ທື່ສູງກວ່າແຕ່ເຮັດວຽກໄດ້ດກວ່າ). ດ້ວຍເຕັກນິກນື້, ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ ທື່ຢໃູ່ ນຂື້ຕົມ
ແມ່ນຈະຫຼຸດລົງ; ຂະບວນການນື້ ຖວ່າເປັນ BAT ຖ້າມັນເກດຂື້ນ ຢູໃ່ ນລະບົບປິດ (ເຊັື່ນວ່າ ການກົດ ດ້ວຍແຮງແກ່ງ ຫຼ
ແບບເປັນລານ) ຊື່ງຫຼຸດຜ່ອນ ການສູນເສຍ ສານອາໂມເນຍ ຢູໃ່ ນບັນຍາກາດ ແລະ ການົດ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ
ກະເສດ (ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ຊິື້ນສ່ວນທື່ແຂງ ທຽບກັບ ຂື້ຕົມ ທື່ມັນເປັນ).

II.

ການຕືມ
ີ່ ອາກາດ ໃສູ່ສີ່ງເສດເຫືອທເີ່ ປັນຂອງແຫວທີ່ຊັດເຈນ

ມັນຖກດາເນນ ຢູ່ໃນຖັງເກັບມ້ຽນ ຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆ ສາ ລັບການຜະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນື້າເປື້ອນເຂົື້າເປັນເນອ
ື້ ດຽວກັນ,
ປະສົມປະສານກັບ ການໃສ່ອາກາດ. ມັນເປັນໄປໄດ້ ທື່ຈະນາໃຊ້ ເຄື່ອງຟອກອາກາດ ບົນພື້ນຜວ, ເຄື່ອງຟອກອາກາດທື່
ຈຸ່ມນື້າ, ຫລ ເຄື່ອງຟອກອາກາດ ທື່ມເຄື່ອງເປົື່າໃນແນວຕັື້ງ ຢູ່ເທິງວົງຈອນ. ໂດຍມອົກຊ, ການທາລາຍສານອິນຊ ແມ່ນຈະ
ໄວຂື້ນ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໝັກໂບມຕ່າງໆ ຊ້າລົງ ທື່ເຮັດໃຫ້ມການສ້າງກິື່ນ ທື່ບື່ຕ້ອງການ. ການແຍກທາດ
ແຂງ/ທາດແຫຼວ ທື່ມການປ້ອງກັນ ເຮັດໃຫ້ເພື່ມ ປະສິດທິຜົນ ຂອງອົກຊ. ມັນໄດ້ຖກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ BAT ຖ້າການບາ
ບັດ ດ້ວຍການຕື່ມອາກາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດ ແລະ ຖ້າການສູນເສຍ ແອມໂມເນາຍ ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼ N2O ຫຼຸດໜ້ອຍ
ລົງ.

III.

ການບາບັດທາງຊວະວິທະຍາ ຕີ່ ສງີ່ ເສດເຫືອທເີ່ ປັນຂອງແຫວທຊ
ີ່ ັດເຈນ

ຕກ
ື່ ັບການບາບັດ ດ້ວຍການກາຈັດໄນໂຕຼເຈນ ທື່ເຄື່ອນໂຕ ໃນຕະກອນ, ໃນເບື້ອງຕົື້ນ, ຂື້ຕົມ ຖກຕື່ມດ້ວຍອົກຊ ເພື່ອ
ສົື່ງເສມ ຂະບວນການອັດສດອົກຊ, ຫຼັງຈາກນັື້ນ ສະພາວະຂາດອົກຊ ກຖກສ້າງຂື້ນ ສາລັບຂະບວນການອານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງຈຸລິນຊ; ທັງສອງໄລຍະ ສາມາດເກດຂື້ນໄດ້ ໃນສອງຖັງ ທແ
ື່ ຍກຕ່າງຫາກ ຫລ ເປັນຕາມລາດັບ ໃນຖັງດຽວ
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ກັນ (ເຄື່ອງຊຸດປະຕິກ່ອນແບບເປັນລາດັບ). ຢູໃ່ ນຂະບວນນື້, ຕະກອນ ທກ
ື່ ື່ໂຕ, ເມື່ອມັນນອນແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນ
ການ ດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມັນໜ້າຂື້ນ, ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມັນແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ. ມັນຖກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ BAT ຖ້າການບາບັດ
ດ້ວຍການຕື່ມອາກາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ ແລະ ຖ້າການສູນເສຍໄນໂຕຣເຈນ ແອມໂມເນຍ ຫຼ N2O ຫຼຸດລົງ
ໜ້ອຍຖອຍລົງ.

IV .

ການຍ່ອຍສະຫາຍ ຂອງ ສິນ
ື້ ສ່ວນທີ່ສາມາດໃຊ້ຊ້ວນຕັກໄດ້

ມັນແມ່ນຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຂອງສານອິນຊ ທື່ເກດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ ສະພາບທື່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ມັນສາມາດ

ຖກດາເນນໄດ້ ຢູ່ໃນຊິື້ນສ່ວນທື່ແຂງທື່ ແຍກຕ່າງຫາກ ຂອງຝຸ່ນໝູ. ມັນຖວ່າເປັນ BAT ຖ້າການບາບັດດ້ວຍການຕື່ມ
ອາກາດເຂົື້າ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ, ແລະ ຖ້າສານແອມໂມເນຍ ທື່ສູນຫາຍໄປ ດ້ວຍການລະເຫຍອາຍ ຖກຈັບ
ໄດ້ ດ້ວຍການດາເນນຂະບວນການ ທື່ປະຕິບັດ ຢູໃ່ ນຫ້ອງ ທປ
ື່ ິດ ແລະ ສົື່ງອາກາດທື່ອຸດົມດ້ວຍ ສານແອມໂມເນາຍ ໄປສູ່
ລະບົບການຊັກລ້າງ ແລະ ກວດຈັບ (ສານຂັດຊວະພາບ) ຫຼ ໄປສູ່ ໂຕກັື່ນຕອງແບບຊວະພາບ. ການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງມຄວາມຍນນານ.

V.

ການບາບັດ ແບບບີ່ມອົກຊ ດ້ວຍການຟືື້ນຟທາງຊວະພາບ

ມັນ ເກດຂື້ນ ຢູໃ່ ນເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍ ທື່ມການປິດ ແບບພິເສດ ຍ້ອນປະຕິກິລິຍາ ການຫມັກໂບ່ມ ທື່ຖກປະຕິບັດ ຢູໃ່ ນ

ສະພາບທື່ບື່ມອາກາດ ໂດຍເຊື້ອຈຸລິນຊ. ການຜະລິດ ອາຍຊວະພາບ ເກດຂື້ນ ຊື່ງຖກນາໃຊ້ ສາລັບ ການຟື້ນຟູພະລັງງານ.
ມັນຖກຖວ່າເປັນ BAT ຖ້າການບາບັດ ແບບບື່ມອາກາດ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເປັນຢ່າງດ, ຖ້າມຕະຫຼາດ ສາລັບ
"ພະລັງງານສຂຽວ", ແລະ ຖ້າການແຜ່ຂະຫຍາຍ ທາງການກະເສດ ຂອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຖກອະນຸຍາດ ຕາມລະບຽບ
ການ ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ.

V I. ການລະເຫຍອາຍ ແລະ ການແຫ້ງໂຕ ຂອງຂື້ຕົມ
ມັນເປັນເຕັກນິກ ສາລັບ ການຕາກຂື້ຕົມແຫ້ງ ດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານທຕ
ື່ ື່າ ແລະ ມການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ທື່ຈາກັດ ເຂົື້າສູ່
ອາກາດ ແລະ ນື້າ, ແຕ່ມຜົນສາເລັດ ໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢ ເຮັດໃຫ້ມັນ ເປັນ
ລະບົບ ທື່ບື່ສາມາດສະເໜ ສາລັບ ແຕ່ລະຟາມ

ໄລຍະ 3: ການເກັບຮັກສາ
ການເກັບນື້າເສຍ ແມ່ນຖກປະຕິບັດ ເພື່ອທື່ຈະ:
- ຫຼຸດຜ່ອນ ການລາລຽງ ຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອພະຍາດ ທື່ມາຈາກເຊື້ອແບັກທເຣັຍ (40-50 ວັນ);
- ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກດມສະຖຽນລະພາບ ຂອງນື້າເປື້ອນ ໂດຍການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະ ທາງດ້ານກະເສດ ຂອງມັນ;
- ຈັດຕາຕະລາງ ການແຈກຢາຍ ຢູໃ່ ນສະໜາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທື່ເໝາະສົມທື່ສຸດ ສາລັບ ພດ.
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ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນນື້າເປື້ອນ ແມ່ນຖັງ ທື່ເປັນແນວຕັື້ງ, ຊື່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເປັນຖັງຄອນກດອັດແຂງ; ພວກມັນ
ສາມາດຕັື້ງຢູ່ພາຍນອກ, ທື່ປົກປິດ ຫຼ ເປດໄດ້, ຫລ ຝັງໄດ້; ປະເພດ ການເກັບຮັກສາ ອກປະເພດຫນື່ງ ທື່ມການຂຸດຂຸມ
ແລະກື່ສ້າງຜາອ້ອມຂື້ນ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃຊ້ ບື່ໄດ້ດເລດພປານໃດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊື້ນສ່ວນທື່ເປັນຂອງແຂງ ແມ່ນຈະ
ຖກເກັບໄວ້ ໂດຍມຝາອັດ ທື່ກັນນື້າໄດ້.

ຈຸດສາຄັນ: ການເກັບມ້ຽນ ຂື້ຕົມ ທື່ເປັນຂື້ໝູ

ຜົນກະທົບ: ການປ່ອຍມວນລະພິດ ໃນບັນຍາກາດ, ກິື່ນເໝັນ ໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖານ ຂອງມະນຸດ ທື່ຢູ່ໃກ້ກັບຟາມ, ນື້າໃຕ້
ດິນ ແລະ ມົນລະພິດ ນື້າໄຫຼ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ເກັບມ້ຽນນື້າເປອນ ຢູ່ໃນອ່າງ ທື່ຕ້ານທານ ກັບຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອ ນແລະ ການແຜ່ລາມ ຂອງ
ສານເຄມ;

- ສ້າງອ່າງ ທື່ມຝາກັນນື້າ ແລະ ຫ້ອງໃຕ້ດິນ;
- ລ້າງອ້າງ ເປັນຊ່ວງໄລຍະ (ຢ່າງໜ້ອຍ ປລະຄັື້ງ) ສາລັບການກວດກາ ແລະ ການດາເນນການ ບາລຸງຮັກສາ;
- ອຽງວາວຄູ່ ສາ ລັບແຕ່ລະປາກທື່ / ເອົາຂື້ຕົມອອກ;
- ປະສົມນື້າເປື້ອນ ສະເພາະເມື່ອຢຸດຖອຍ ສາລັບ ການແຈກຢາຍ ຢູໃ່ ນສະໜາມ;
- ປິດອ່າງທື່ເປັນຖັງ ດ້ວຍຜາທື່ແຂງ ຫຼ ດ້ວຍຝາທາມະຊາດ ທື່ສາມາດໄດ້ຮັບ ການລາລຽງ ຈາກຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ການແຊກແຊງໃນການປະສົມ;

- ຫ້າມສ້າງອ່າງ ທື່ມຂະໜາດ ໃຫຍ່ກວ່າ 5000 ແມັດກ້ອນ;
- ເກັບມ້ຽນ ນື້າເປື້ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 40-50 ວັນ ທື່ຫລກລ້ຽງ ການເອົາວັດສະດຸສົດເຂົື້າມາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລາລຽງ ຂອງ
ເຊື້ອພະຍາດ;

- ສະໜອງ ຖັງນື້າເປື້ອນ ທື່ແຍກອອກຈາກ ບ່ອນອື່ນ ສາລັບອາຄານສະຖານທື່ ທື່ເປັນໂຮງໝ;
- ການເຊື່ອມຕື່ ລະຫວ່າງ ອ່າງນື້າຫຼາຍໆອ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຕດື່ ້ວຍທື່ທື່ໝັື້ນຄົງ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້ານນື້າເປື້ອນ ຢູໃ່ ນລະບົບປິດ;
- ສາລັບ ການເກັບຮັກສາ ສ່ວນປະກອບທື່ແຂງ ຈາກສິື່ງເສດເຫຼອ ຂອງໝູ, ໃຫ້ສ້າງຝາ ທື່ກັນນື້າ ໂດຍມ ຂອບທື່ເປັນຄອນ
ກຼດ ຢູ່ ສາມດ້ານ ແລະ ມບ່ອນລະບາຍນື້າ ທື່ພຽງພ ສາລັບທາດແຫຼວ ທື່ມການລະບາຍ;

- ພື້ນຂອງຝາ ຕ້ອງເນື້ງອຽງ ເພື່ອຊ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການນາສົື່ງ ຂອງແຫຼວ ແລະ ນື້າລ້າງຕ່າງໆ ໄປຫາຂຸມ
ເກັບນື້າ;
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ໄລຍະ 4: ການກາຈັດ ຜ່ານທາງ ການນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການກະເສດ
ສິື່ງເສດເຫຼອ ຈາກສັດ ຖກນາໃຊ້ ໃນຂົງເຂດການກະເສດ ເປັນປຸຍ ແລະ/ຫຼ ໂຕປັບປຸງດິນ.
ຂື້ນກັບປະເພດວັດສະດຸ ທື່ຈະນາໃຊ້, ນັື້ນແມ່ນສາມາດຊ້ວນໄດ້ ຫຼ ບ,ື່ ເຕັກນິກການກະຈາຍທື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະຖກນາໃຊ້.
ເຕັກນິກ ການແຜ່ກະຈາຍຂື້ຕມ
ົ ແບບດັື້ງເດມ ປະກອບດ້ວຍ ການແຜ່ກະຈາຍ ໄປທົື່ວພື້ນຜິວ ໂດຍນາໃຊ້ອ່າງ ທຖ
ື່ ກລາກ
ຫຼ ທື່ຂັບເຄື່ອນ ດ້ວຍຕົນເອງ, ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ຖກນາໃຊ້ ທັງຢູໃ່ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ

ການແຈກຢາຍ ໂດຍມໂຕຄວບຄຸມຄວາມດັນ (ແຜ່ນປັບທິດທາງ, ຫົວສດສັື່ນ, ແຜ່ນປັບທິດທາງສັື່ນ) ແລະໂດຍບື່ມການຝັງ
ໃນໄລຍະສັື້ນ. ການແຈກຢາຍ ດ້ວຍມາດຖານ ທື່ເປັນເອກະພາບກັນ ປະກອບມ ການປ່ອຍ ສານແອມໂມເນຍ ແລະ ໂມເລ
ກູນອື່ນໆ ທື່ກື່ໃຫ້ເກດ ກື່ນທື່ບື່ຕ້ອງການ ຊື່ງເປັນທັງຍ້ອນການສດພົື່ນ ຂອງເຄື່ອງສດ ທື່ເກດຂື້ນ ກັບອຸປະກອນແຈກຢາຍ
ທົື່ວໄປ, ແລະ ຢູເ່ ໜອ ໝົດທຸກຢ່າງ ກື່ຍ້ອນຄວາມຄົງທື່ ຂອງນື້າເປື້ອນ ຢູ່ເທິງ ພື້ນດິນ. ການສ້າງລະອອງ ຂອງຫົວສດ ຍັງ
ການົດ ການກື່ໂຕຂື້ນ ຂອງອົງປະກອບນ້ອຍໆ ທື່ດ ໂດຍມຄວາມສ່ຽງ ທື່ເປັນຜົນມາຈາກ ການສົື່ງເຊື້ອຈຸລິນຊທື່ເປັນເຊື້ອ
ພະຍາດ ໃນກລະນທື່ມນື້າເປື້ອນທື່ຮອດການົດ ບື່ພຽງພ.
ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ທາງການກະເສດ ທື່ບື່ໄດ້ດາເນນໄປຕາມ ຫຼັກການເຮັດກະສິກາທື່ດ ຍັງສາມາດການົດ ການສົື່ງສານ
ອາຫານທື່ມປະລິມານຫຼາຍເກນໄປ ໃນນື້າໃຕ້ດິນ ແລະ ໜ້າດິນ ຜ່ານປະກົດການ ຂອງການຮົື່ວໄຫຼ ແລະ ການໄຫຼອອກ

ຂອງນື້າ.
ສາ ລັບວັດສະດຸ ທື່ສາມາດຊ້ວນໄດ້, ປັດໃຈທື່ຊ່ວຍ ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ບື່ແມ່ນເຕັກນິກທື່ໄດ້ເລອກ, ແຕ່ພດ
ັ ເປັນ
ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການລວມໂຕເຂົື້າໃນດິນ. BAT ໄດ້ຖກພິຈາລະນາການລວມເຂົື້າ ພາຍໃນ 12
ຊົື່ວໂມງ ນັບຈາກ ການແຈກຈ່າຍ.

ຈຸດສາຄັນ: ການແຜ່ລາມ ທາງການກະເສດ ຂອງຂື້ຕົມທື່ເປັນຂື້ໝູ
ຜົນກະທົບ: ກິື່ນເໝັນ ໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖາ ນຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃກ້ກັບຟາມ, ນື້າໃຕ້ດິນ ແລະ ມົນລະພິດການໄຫຼອອກ ຂອງນາື້ .
ອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ການຝັງ: ການປັບ ອຸປະກອນຫົວສດ ທື່ລວມເອົາ ນື້າເປື້ອນ ເຂົື້າໄປໃນດິນ ໃນເວລາທື່ແຈກຢາຍ ເຮັດໃຫ້ມການຈາກັດ
ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແລະ ສານແອມໂມເນຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການຜະລິດສານແອໂຣໂຊນ, ການໄຫຼບື່ສະດວກ ຂອງນື້າ
ເປື້ອນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການປົນເປື້ອນ ໃນອາຫານສັດ ສາລັບ ການນາໃຊ້ ໃນເດນຫຍ້າ;
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- ການແຈກຢາຍ ບົນພື້ນຜິວ ດ້ວຍອຸປະກອນທື່ມແຮງດັນຕື່າ: ເຕັກນິກນື້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລກລ້ຽງ ການເຕັື້ນຂອງຫົວ
ສດ, ທຫ
ື່ ຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງກິື່ນ, ການສູນເສຍສານແອມໂມເນຍ ແລະ ການສ້າງສານແອໂຣ
ໂຊນ;

8.4. ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ
ສິື່ງດັື່ງກ່າວນື້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ທໄື່ ດ້ຊ,ື້ ນັບຕັື້ງແຕ່ອາຫານ ຈົນເຖງ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ ທື່
ໃຊ້ ສາລັບ ການປິື່ນປົວດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ແລະ ສາລັບ ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ທື່ດາເນນ ຢູພ
່ າຍໃນຟາມ.
ຟາມ ທື່ຢໃູ່ ນລະບົບຕິດຕາມ ເປັນໂຕຄຸ້ມຄອງ ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນ ທື່ສາຄັນ" ສາລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງຊື້ນ ທື່
ເຂົາເຈົື້າຜະລິດ. ກ່ຽວກັບ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ, ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນທື່ສາຄັນ" ແມ່ນໄດ້ຖກຄຸ້ມ
ຄອງ, ຮັກສາການຕິດຕາມລາຍ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ" ໂດຍອິງຕາມ ປະເພດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທື່
ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນ:ື້

- ຜະລິດຕະພັນ ສາລັບການລ້ຽງໝູ
- ສານເບື່ອ ໄບໂອຊາຍ (ສະບູຝຸ່ນ, ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້)
- ຢາສັດຕະວະແພດ
- ຜະລິດຕະພັນຢາກະສິກາ
ພື້ນທື່ ທື່ການົດ ສາລັບເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ແມ່ນຖກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນລັດສະນະ ທື່ ຮັບປະກັນ ການ
ປ້ອງກັນ ຈາກເຫດການຕ່າງໆ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຍາກາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖກການົດ ຢູໃ່ ນແຜນການ. ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນ
ອາຫານ ຈານວນຫຼາຍ ທື່ມຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ (ແກ່ນ ແລະ ເມັດພດ, ແປ້ງ, ອາຫານ) ທື່ມາຈາກຟາມ, ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ, ທຖ
ື່ ກ
ການົດ ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ອອກ ໃບຢັື້ງຢນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບລິການ ສາລັບທຸກການກວດສອບ ຫຼ ຮຽກຄນ ຍ້ອນຄວາມບື່
ຖກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນເວລາຕື່ມາ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຖກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຟາມ ຈົນກ່ວາຮອດໃນຕອນ
ທ້າຍ ຂອງການສົື່ງຄັື້ງຕື່ໄປ.
ສາລັບອາຫານສັດ ທື່ໄດ້ຊ,ື້ ນອກເໜອຈາກ ການອະນຸລັກເອກະສານທັງໝົດ ທື່ໄດ້ຊ,ື້ ຕ້ອງມການກວດສອບການຍອມຮັບ
ໃນດ້ານຕ່າງໆຕື່ໄປນ:ື້

- ການມ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງສະຫຼາກແນະນາການນາໃຊ້;
- ການແຈ້ງ ຈາກຜູ້ສະໜອງ ສາລັບ ການຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສານມາຍໂຄທັອກຊິນ, ກຕ້ອງໄດ້ມໃບຢັື້ງຢນການວິເຄາະ;
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- ຄຸນນະພາບ (ຮູບລັກສະນະ, ສ, ກິື່ນ, ແລະ ອື່ນໆ);
- ກວດກາເບິື່ງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສາລັບການສ້າງມົນລະພິດ ຈາກວັດຖຸດິບ ທື່ຂາດຄຸນນະພາບ;
- ການຕິດຕື່ພົວພັນ ລະຫວ່າງການສັື່ງຊື້, ສິື່ງທື່ຖກລາຍງານ ຢູ່ໃນເອກະສານ ທື່ມາພ້ອມກັບສິນຄ້າ ແລະ ຈານວນສິນຄ້າ
ທື່ຖກສົື່ງຕົວຈິງ.
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ວັນທ ການຮັບສິນຄ້າ, ປະເພດສິນຄ້າ, ປະເພດການຫຸ້ມຫື່ (ຫຼົມ, ໃນຖົງ ແລະ ອື່ນໆ), ຜູ້ສະໜອງ ແລະ
ພື້ນທື່ເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກ.
ສາລັບສານບາຍໂອຊາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ, ຟາມ ຈະເກັບຮັກສາ ສາເນົາເອກະສານ ຂື້ມູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ຫລ ປ້າຍສະຫຼາກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາລັບຊ່ວງການນາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ. ບາຍໂອຊາຍ ຈະຕ້ອງຖກເກັບຮັກສາ
ໄວ້ ໃນຫ້ອງທື່ປິດ, ທື່ແຍກອອກຈາກ ອາຫານ ແລະ ລະບຸຢໃູ່ ນແຜນ.
ຜູ້ສະໜອງ ແມ່ນສາມາດກວດສອບຕິດຕາມໄດ້ ຈາກເອກະສານການຂົນສົື່ງ ຫຼ ການຊື້ ແລະ "ໃບລົງທະບຽນ ການສະໜ
ອງ", ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ ຂື້ມູນທື່ຈາເປັນ ສາລັບຕິດຕາມ ສິື່ງດຽວກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໃນກລະນ ມການສື່ສານ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມບຖ
ື່ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນທື່ໄດ້ຊ.ື້

ຈຸດສາຄັນ: ຂະບວນການສະໜອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ
ຜົນກະທົບ: ການປົນເປື້ອນ ຂອງອາຫານ, ການມສິື່ງຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນ ຂອງຟາມ, ການຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການຕິດຕາມ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ຕື່ມຂື້ມູນໃສ່ ໃນໃບລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ສາລັບຜະລິດຕະພັນ ທື່ສາຄັນ ທໄື່ ດ້ຊື້ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານ ທື່ມາ
ນາ;

- ດາເນນ ການກວດສອບການຍອມຮັບ ສາລັບ ອາຫານ ທໄື່ ດ້ຊ;ື້
- ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ຈານວນຫຼາຍ;
- ເກັບຮັກສາ ສານບາຍໂອຊາຍ ໃນຫ້ອງທື່ປິດ, ທື່ແຍກຈາກອາຫານ ແລະ ທື່ໄດ້ລະບຸ ຢູໃ່ ນແຜນ;
ຈຸດສາຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສານອັນຕະລາຍ
ຜົນກະທົບ: ການປົນເປື້ອນໂດຍບັງເອນ ທື່ອາດເກດໄດ້ ຂອງນື້າ ແລະ ດິນ
ການລົງມປະຕິບັດ
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- ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອ, ຢາເບື່ອ ແລະ ອື່ນໆ, ຕ້ອງເກັບມ້ຽນ ຢ່າງຄັກແນ່ ເພອື່ ຫລກລ້ຽງ ການ
ປົນເປື້ອນ, ການກະຈາຍພັນ ຫລ ການນາໃຊ້ ໂດຍບັງເອນ;

- ຕ້ອງເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນຕູ້ເກັບມ້ຽນ ທື່ມລັອກ ທຸກຄັື້ງ ແລະ ຕັື້ງ ຢູ່ໃນສະຖານ ຂອງສາງເຄື່ອງ ທື່ບາງທື່ຢູ່ຫ່າງ ຈາກ
ສະຖານທື່ລ້ຽງ; ຕູ້ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະ ແລະ ຕ້ອງມປ້າຍ ຢູ່ໜ້າປະຕູ ເພື່ອການົດ ລັກສະນະທື່ຖກຕ້ອງ ຂອງຄວາມ
ອັນຕະລາຍ;

- ການນາໃຊ້ ຕ້ອງຖກລົງທະບຽນ ຢ່າງຖກຕ້ອງ;
ຈຸດສາຄັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ສິື່ງເສດເຫຼອ
ຜົນກະທົບ: ການປົນເປື້ອນຂອງນື້າ ແລະ ດິນ ທື່ອາດເກດຂື້ນໄດ້, ການມ ໜູ ແລະ ແມງໄມ້
ສິື່ງເສດເຫຼອໃນຟາມ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ: ສິື່ງເສດເຫຼອ ຈາກ ການບາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ (ສິື່ງເສດເຫຼອ ຈາກນື້າມັນແຮ່
ທາດ ສາລັບເຄື່ອງຈັກ, ເກຍ ແລະ ການຫຼື່ລື້ນ, ແບັດເຕຣນາ, ຢາງລົດ, ກອງນື້າມັນ ... ), ການຫຸ້ມຫື່ ແລະ ວັດສະດຸຕາ່ ງໆ,
ເສດເຫລອອິນຊ.
ການລົງມປະຕິບັດ:

- ສິື່ງເສດເຫຼອ ຕ້ອງຖກເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນພາຊະນະ ທື່ປ້ອງກັນ ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນື້າ;
- ຢູໃ່ ນຟາມ, ສະຖານທື່ ທື່ເໝາະສົມ ສາລັບການເກັບມ້ຽນ ສິື່ງເສດເຫຼອ ຈະຕ້ອງຖກການົດ;
- ສິື່ງເສດເຫຼອ ທື່ເກັບໄວ້ ຄວນຖກສົື່ງ ໄປຫາ ໂຮງງານຟື້ນຟູ ແລະ ກາຈັດ ທໄື່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ການຈັດການສິື່ງເສດເຫຼອ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທກຢ່າງຖກຕ້ອງ;

9. ການດແລຮັກສາສຸຂະພາບ
ການຮັກສາ ດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສັດທັງໝົດ ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທະບຽນ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນິຕິກາປັດຈຸບັນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ:
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• ມພຽງແຕ່ຢາ ທື່ໄດ້ລົງທະບຽນ ທື່ມສະຫຼາກຄາແນະນາ ເປັນພາສາລາວເທົື່ານັື້ນ ທື່ຄວນຈະຖກນາໃຊ້ ແລະ ບັນທກລົງ
ຢູ່ໃນ “ໃບລົງທະບຽນ ບັນທກຈານວນຢາສັດຕະວະແພດ”;

• ຢາ ຄວນຈະຖກນາໃຊ້ ສະເພາະຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຊື້ນາ ຂອງສັດຕະວະແພດ ຂອງຟາມ ເທົື່ານັື້ນ;
• ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເວລາຖອນ;
• ການປິື່ນປົວທັງໝົດ ທື່ປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວໝູ" ດັື່ງຕື່ໄປນ:ື້
- ສັດທື່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນື້ (ເລກປະຈາໂຕ ຫຼ ຊຸດ)
- ເຫດຜົນ ສາລັບ ການປິື່ນປົວ
- ປະລິມານຢາທື່ໃຊ້ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປິື່ນປົວ
- ເສັື້ນທາງຂອງການໃຫ້ຢາ
- ວັນເວລາຢຸດໃຊ້ ຂອງຕອນທ້າຍ ເວລາການຢຸດໃຊ້
- ສັດຕະວະແພດທື່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມການບາບັດ
• ນອກຈາກນັື້ນ, ຟາມທື່ຜະລິດສັດເພື່ອການບລິໂພກ ຂອງມະນຸດ, ເວລາຖອນ ສາລັບການປິື່ນປົວ ແຕ່ລະຄັື້ງ ຕ້ອງມການ
ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ເວລາຖອນເງິນ" ແລະ ມການປະຕິບັດຕາມ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ ກ່ອນທື່ຈະສົື່ງສັດໄປ

ໂຮງຂ້າສັດ.

ຈຸດສາຄັນ: ຢາສັດຕະວະແພດ ສາລັບ ໝູ
ຜົນກະທົບ: ສານຕົກຄ້າງ ຈາກຢາສັດຕະວະແພດ ຢູ່ໃນຊື້ນ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕື່ຜູ້ບລິໂພກ, ການຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ໃຊ້ພຽງແຕ່ຢາ ທື່ລົງທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢູໃ່ ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທື່ມສະຫຼາກຄາແນະນາ ທື່ເປັນພາສາລາວ ເທົື່າ
ນັື້ນ;

- ເກັບຮັກສາຢາສັດຕະວະແພດໄວ້ ຢູໃ່ ນຕູທ
້ ື່ລັອກໄດ້ ທື່ຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂ ການຮັກສາ ທື່ເໝາະສົມ (ແສງສະຫວ່າງ,
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ);

- ສບຕຕື່ ິດຕາມລາຍງານ ການລົງທະບຽນ ການປິື່ນປົວ ດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ໂດຍມຂື້ມູນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ນາໃຊ້ຢາສັດຕະວະແພດ ສາລັບການປິື່ນປົວໝູ ເທົື່ານັື້ນ ພາຍໃຕ້ ການຊື້ນາ ຂອງສັດຕະວະແພດ ແລະ ອງຕາມການຊື້
ບອກ ຂອງສັດຕະວະແພດ;

- ປະຕິບັດຕາມ ເວລາຖອນ ສາລັບຊື້ນ ຕາມການລາຍງານ ຢູໃ່ ນສະຫຼາກ ຂອງແຕ່ລະຢາ;
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10. ຜົນກະທົບ ຈາກຟາມລ້ຽງສັດ ຕຊ
ີ່ ຸມຊົນ ໃນທ້ອງຖີ່ນ
ການມການຕັື້ງສະຖານທລ
ື່ ້ຽງສັດ ສາມາດ ນາໄປສູ່ ບັນຫາທາງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂານາໄມ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຜ່ານທາງ:
- ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ສູ່ບັນຍາກາດ;

- ສຽງດັງ;
- ເກດມການເຈອປົນຂອງດິນ ແລະ ນື້າບາດານ;
- ການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພດ;
- ການແຜ່ກະຈາຍທື່ອາດເກດຂນື້ ຂອງຕົວແທນ zoonotic.
10.1. ການປູ່ອຍອາຍພິດ ສບ
ູ່ ັນຍາກາດ
ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ເຂົື້າສູ່ບັນຍາກາດ ທື່ສ້າງໂດຍສັດ ປະກອບດ້ວຍ ຄ:

• ອາຍແກັດທາມະດາ (NH3, H2S, N2O, CH4 ...);
• ຜົງ ແລະ ສານປະສົມອື່ນໆ ທື່ມການລະເຫຍ (PM10, ສານປະສົມອິນຊ ທື່ລະເຫຍ (VOC), ກິື່ນ);
• ສານຊວະພາບ (ເຊື້ອແບັກທເຣຍ, ໄວຣັດ, ສານເອັນໂດໂທຊິນ, ພູມແພ້ ... )
ສານເຫຼົື່ານື້ ໄດ້ມາຈາກ ການເຜົາຜານຂອງສັດ, ຄວາມເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊວະພາບ ຂອງສານອິນຊ ທື່ບັນຈຸຢູ່ໃນຝຸ່ນຄອກ,
ກິດຈະກາ ກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການຈັດການກັບອາຫານ. ອົງປະກອບ ຂອງການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍອງຕາມປະເພດສັດ, ໂຄງສ້າງຂອງຟາມ, ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ແລະ ທື່ຕັື້ງພູມສາດ.
ຜົນກະທົບ ທື່ຕື່ເນື່ອງທື່ສຸດ ແມ່ນການຕິດຕໃສ່ ພະນັກງານ ທື່ຢໃູ່ ນຂອບເຂດຂອງສັດ ທື່ຖກການົດ ຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ໂດຍມສະພາບ ທື່ສົື່ງຜົນກະທົບ ຕື່ລະບົບທາງເດນຫາຍໃຈ.

ຈຸດສາຄັນ: ການປ່ອຍອາຍກິນ ສູ່ບັນຍາກາດ
ຜົນກະທົບ: ສຸຂະພາບ ຂອງ ບຸກຄະລະກອນ ທື່ເຮັດວຽກໃນຟາມ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ດາເນນການກາຈັດ ຂື້ສັດອອກ ຢ່າງໄວວາ ຢູ່ພາຍໃນຄອກສັດ, ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຂະບວນການເຊື່ອມການຂາດອົກຊ
ທື່ມຜົນອັນດຽວກັນ ຕກ
ື່ ານກໃຫ້ເກດກິື່ນເໝັນ;
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- ປູກຕົື້ນໄມ້ ຢູ່ຕາມຂອບເຂດ ຂອງຟາມ, ຊື່ງສາມາດເປັນສິື່ງກດຂວາງ ສາລັບ ການປ່ອຍອາຍກິື່ນ ບາງສ່ວນ ອອກໄປທາງ
ນອກ;

10.2. ສຽງ
ແຫຼື່ງສຽງ ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ ແມ່ນ: ໂຮງເຮອນ (ໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງການດາເນນງານ ກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ໃນຊ່ວງ
ການແຈກຢາຍອາຫານສັດ), ໂຮງປະສົມອາຫານ ແລະ ແຈກຢາຍອາຫານ, ລະບົບບັງຄັບການລະບາຍອາກາດ, ຫ້ອງເຢັນ,
ພາຫານະ ທື່ເຂົື້າອອກຟາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຂົນສົື່ງສັດ, ການສະໜອງອາຫານ, ການກາຈັດຊາກສັດ ແລະ ນື້າເປື້ອນ.

ຈຸດສາຄັນ: ສຽງ ທື່ເກດມາຈາກ ການດາເນນງານ ຂອງຟາມໝູ
ຜົນກະທົບ: ຜູທ
້ ື່ຢູ່ອາໃສໄກ້ຄຽງ
ການລົງມປະຕິບັດ

- ການແຊກແຊງ ໃນການປ້ອງກັນ ທື່ຫລກລ້ຽງ ການຫັນເປັນທ້ອງຖິື່ນຂອງຟາມ ໃນບລິເວນ ທື່ຢໃູ່ ກ້ເຮອນຊານ ແລະ ກື່
ເຊັື່ນດຽວກັນ ກັບການກື່ສ້າງເຮອນ ທື່ຢໃູ່ ກ້ຟາມ;

- ປູກຕົື້ນໄມ້ ຢູ່ຕາມຂອບເຂດ ຂອງຟາມ, ຊື່ງສາມາດ ກື່ໃຫ້ເກດເປັນສິື່ງກດຂວາງ ກັນບື່ໃຫ້ສຽງອອກ;
10.3. ການເຈືອ
ີ່ ປົນ ຂອງດິນ ແລະ ນື້າບາດ່ານ
ໂດຍທົື່ວໄປ, ການເຈອປົນໃນນື້າ ແລະ ດິນ ສາມາດເກດມາຈາກ ສິື່ງເສດເຫຼອ ທື່ມາຈາກການນາໃຊ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ,
ຖ້າບື່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງຖກຕ້ອງ, ໂດຍການຮົື່ວໄຫຼ ຂອງສານອັນຕະລາຍ ທື່ມຢູ່ໃນຟາມ (ເຊັື່ນ: ຜະລິດຕະພັນປາບ
ສັດຕູພດ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອ, ສິື່ງເສດເຫຼອ ທື່ມາຈາກ ການບາລູງຮັກສາ ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ) ຫຼ ແມ່ນແຕ່ ມາຈາກ
ການຈັດການກັບຊາກສັດ ທື່ບື່ຖກຕ້ອງ ແລະ ຈາກທາດແຫຼວທື່ຕິດເຊື້ອ ທາງຊວະພາບ.
ສານປົນເປື້ອນ ທື່ສາມາດພົບເຫັນ ໃນສິື່ງເສດເຫຼອ ຈາກສັດລ້ຽງ ແມ່ນ ມຫຼາຍ ຄ:

- ທາດອາຫານ (ໄນເຕຼດ ແລະ ຟອສເຟດ);
- ເຊື້ອພະຍາດ;
- ສານຕົກຄ້າງ ຈາກຢາ;
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- ໂລຫະໜັກ ເຊັື່ນ ທອງ ແລະ ສັງກະສ
ສິື່ງເຫລົື່ານື້ ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກດ ການປົນເປື້ອນ ໃນນື້າ ແລ ະດິນ, ຍົກຕົວຢ່າງຜ່ານທາງ:

- ການຮົື່ວໄຫຼ ຂອງນ ື້າເປື້ອນ ຈາກສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນ ທື່ຖກສ້າງຂື້ນບື່ພຽງພ;
- ການນາໃຊ້ ທາງການກະເສດ ທື່ບື່ຖກຕ້ອງ (ນື້າເປື້ອນ ທື່ຮອດການົດ ທື່ບພື່ ຽງພ, ທດື່ ິນເນນອຽງ, ທື່ດິນ ທື່ປົກຄຸມ
ດ້ວຍຫິມະ);

- ການໄຫຼອອກ ຂອງນື້າ ຫຼ ປະກົດການການຊມຂອງນື້າ
ປະຊາຊົນ ສາມາດສາພັດ ກັບສິື່ງປົນເປື້ອນເຫລົື່ານື້ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ:

- ການກິນ ໂດຍບັງເອນ ຫລ ຕິດຕື່ຜິວໜັງ ໃນເວລາໃຊ້ນື້າ ໃນການພັກຜ່ອນ;
- ການບລິໂພກນື້າ ໃຕ້ດິນ (ນື້າສ້າງ) ຫຼ ນື້າໜ້າດິນ.
ຈຸດສາຄັນ: ການເຈອປົນ ຂອງດິນ ແລະ ນື້າ
ຜົນກະທົບ: ສິື່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖື່ນ

ການລົງມປະຕິບັດ

- ບາບັດ ຂອງເສຍ ຈາກການນາໃຊ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ຢ່າງຖກຕ້ອງ;
- ສ້າງສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນທື່ພຽງພ;
- ກວດກາຄວາມແໜ້ນໜາ ຂອງສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ດາເນນ ການບາລຸງຮັກສາ ທື່ຈາເປັນ;
- ເກັບຮັກສາ ແລະ ກາຈັດ ນື້າເສດເຫລອ ທື່ປະກອບມ ສານອັນຕະລາຍ ຢ່າງເໝາະສົມ (ຜະລິດຕະພັນປາບສັດຕູພດ,
ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ, ທາດແຫຼວ ທື່ຕິດເຊື້ອ ຫລ ຜະລິດຕະພັນ ບາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ;

10.4. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງສັດຕພືດ
ການລ້ຽງສັດ, ການປະກົດມສງື່ ເສດເຫຼອທາງອິນຊສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເໝາະສົມກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພວກແມງໂດຍທາ
ມະຊາດ. ບັນດາແມງທື່ສາຄັນທື່ສຸດ ທື່ພົບເຫັນຢູ່ເຂດລ້ຽງສັດ ພວກຕະກຸນ Muscidae (ເຊື່ງ Musca domestica
ເປັນສາຍພັນທອ
ື່ ຸດົມສົມບູນທື່ສຸດ) ແລະ ແມງສາບ (ສ່ວນໃຫ່ຍ Blatta orientalis) .
ດັື່ງທື່ໄດ້ກ່າວມານັື້ນ Musca domestica ເປັນຕົວແທນຂອງສາຍພັນທມ
ື່ ຄວາມສາຄັນທື່ສຸດໃນຂົງເຂດການລ້ຽງສັດ.
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຝຸ່ນຄອກໄດ້ຫຼາຍ ທື່ເຮັດໜ້າທື່ເປັນສານຕັື້ງຕົື້ນໃນການພັດທະນາຂອງສັດຢູໃ່ ນຟາມ , ໂດຍ
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ທົື່ວຈະໄປສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກຕື່ການເພມ
ື້ ຈານວນຂອງແມງວັນ. ການທື່ເກດມແມງກາຝາກເຫຼົື່າຢູນ
່ າສັດຕະຫຼອດ ແມ່ນ
ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກດມຜົນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ( ການຜະລິດຊື້ນ , ນົມ ແລະ ໄຂ່ ຫຼຸດລົງ ) ແລະ ມການລົບກວນ
ປະຊາກອນທື່ອາໃສຢູບ
່ ລິເວນອ້ອມແອ້ມຟາມ. ແມງວັນເປັນພາຫານະທື່ສາມາດແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອຈຸລິນຊທື່ພາໃຫ້ເກດເຊື້ອ
ພະຍາດ ໂດຍຜ່ານການຕິດມານາຮ່າງກາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດມານາຂາ ຫຼ ຜ່ານການກິນ ແລະ ມານາອາຈົມ.
ເຖງແມ່ນວ່າ ໃນປະຈຸບັນນື້ບັນດາວິທການຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ສານເຄມ ແມ່ນມການໃຊ້ກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ກມ
ປະສິດທິພາບລົດລົງ ເໜື່ອງຈາກການຕ້ານກັບສານທນ
ື່ າໃຊ້.
ການປ້ອງກັນ ໝາຍເຖງ ການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແມງວັນ“ຫຍຸ້ງຍາກ“ ໂດຍການຈັດການຂສ
ື້ ັດທື່ຖກຕ້ອງ,
ຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຊຸ່ມຂອງຊັື້ນອິນຊ, ແລະ ໂດຍການອະນາໄມສະຖານທື່ຢ່າງລະອຽດ ນັບຕັື້ງແຕ່ເສດເຫຼອຂອງອາຫານ
ທື່ໃຫ້ໄກ່, ໄຂ່ທື່ແຕກ, ນື້າທື່ຂັງຢູພ
່ ື້ນ ເປັນຕົື້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງທື່ດທສ
ື່ ຸດ.
ແມງກະສາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊະນິດ Blatta orientalis ເປັນປະເພດແມງໄມ້ທກ
ື່ ິນບເື່ ລອກ, ອອກຫາກິນສະເພາະ
ໃນເວລາກາງຄນ ແລະ ເປັນຕົວທື່ກື່ບັນຫາທື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍງື່ ໃນການລ້ຽງສັດປກ.
ຖ້າເບງື່ ໃນມູມມອງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານສຸຂານາໄມ, ແມງກະສາບ ເປັນຕົວແທນຂອງເຄື່ອງຈັກທກ
ື່ ື່ໃຫ້ເກດເຊື້ອ
ພະຍາດ, ທັງເປັນແຫຼື່ງທື່ກື່ໃຫ້ມການປົນເປື້ອນ ແລະ ການປົນເປື້ອນຂອງອາຫານສາລັບສັດ.
ສາຍເຫດທມ
ື່ ການປົນເປື້ອນ ແລະ ການປົນເປື້ອນຂອງອາຫານສັດ ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຂອງຟາມໄປຫາທື່ພັກອາໄສ

ໄກ້ກັບບ່ອນເພາະພັນ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະທາງມພຽງພ ແຕ່ບໄື່ ດ້ມການບາລຸງຮັກສາໃນທາງດ້ານວິຊາການ.
ການລ້ຽງສັດໃນທົື່ງ ການປ້ອງກັນແມງສາບ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການດ້ານອະນາໄມສື່ງແວດລ້ອມໃນຂັື້ນຕື່າ. ເພາະສະນັື້ນ
ໃນແຕ່ລະຟາມ ຄວນການົດ ຈັດຕາລາງເວລາປະຈາປໃນການເຮັດອະນາໄມ. ການຕ້ານດ້ວຍສານເຄມແມ່ນປະຕິບັດໂດຍ
ການສດພົື່ນ/ ໃຊ້ຊດພົື່ນຢູ່ຕາມໂຮງເຮອນ, ຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ບ່ອນທື່ສາມາດລຊ
ື້ ່ອນໄດ້( ຮອຍຫັກ, ຮອຍແຕກ, ຫຼຸມ
ແລະ ອື່ນໆ),

ຈຸດສາຄັນ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັດຕູພດ
ຜົນກະທົບ: ຊຸມຊົນທື່ຢໄູ່ ກ້ຄຽງ
ຂຄ
ື້ ວນປະຕິບດ
ັ

- ຮັກສາຄວາມສະອາດຫ້ອງເທົື່າທື່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ຫຼກລ້ຽງການສະສົມຂອງສານອິນຊ;
- ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງສານອນຊທື່ຢໃູ່ ນຟາມ ທື່ເປັນປະໂຫຍດຕກື່ ານພັດທະນາຕົວອອ່ນຂອງແມງວັນ ;
- ຄາດຄະເນວິທການເຂົື້າໄປແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຜ່ານທາງແຜນງານ ດ້ວຍການສດພົື່ນ ຫຼ ສດຜະລິດຕະພັນທື່ເປັນກາຝາກ, ໂດຍ
ຄານງເຖງ ຄວາມສະດວກທຈ
ື່ ະເກດມປະກົດການຕ້ານເກດຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມງວັນທື່ຢໃູ່ ນໂຮງເຮອນ;

10.5. ການແຜູ່ກະຈາຍຂອງຕົວແທນ ໂຊໂນຕິກທີ່ອາດເກດຂືນ
ື້
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ນອກຈາກ ພະຍາດທື່ເກດຈາກອາຫານ, ຍັງມຕົວແທນຂອງສານ zoonotic ຫຼາຍຊະນິດທື່ ສັດຢູໃ່ ນຟາມສາມາດທ່າຍເທ
ໄດ້, ເຖງຢ່າງໃດກຕາມ, ໃນວັນນະຄະດວິທະຍາສາດຊໃື້ ຫ້ເຫັນວ່າ ຜູທ
້ ື່ມຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ ແມ່ນພະນັກງານໃນຂະແໜ
ງການລ້ຽງສັດ ເປັນຜູທ
້ ື່ມການພົວພັນກັບສັດຢ່າງໄກ້ຊິດເຊັື່ນ: ນັກປັບປຸງພັນ, ສັດຕະວະແພດ, ຜູຕ
້ ມ
ື່ າກແມ່ນຜູຂ
້ ້າ ແລະ ຜູ້
ຂາຍຊື້ນ.
ປະຊາກອນທື່ຢໃູ່ ນເຂດໄກ້ກັບຟາມ ອາດເປັນໄປໄດ້ຕກ
ື່ ານມຄວາມສ່ຽງໃນການທໄື່ ດ້ຮັບສານ zoonotic ໂດຍຜ່ານທາງ:
- ສງື່ ປົນເປອ
ື້ ນໃນອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງກະຈາຍຢູໃ່ ນອາກາດພາຍນອກ ຜ່ານການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບຂອງໂຮງ
ເຮອນ, ໂດຍການຊດພົື່ນນື້າເສຍຢູ່ທົື່ງນາ, ກິນບສ
ື່ ຸກດ

- ການປົນເປື້ອນຂອງນື້າໄຕ້ດິນ ແລະ ນື້າຢູເ່ ທງໜ້າດິນ ທມ
ື່ າຈາກການຝັງຊາກສົບທບ
ື່ ຖ
ື່ ກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຮົື່ວ
ໄຫຼຂອງນື້າເປື້ອນເຂົື້າໄປທົື່ງນາ.

- (ການສກສາຢູສ່ ະຫາລັດອາເມລິກາ, ໄດ້ກ່າວເຖງ ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອບແື່ ມ່ນສາລັບການປນື່ ປົວ, ໃນປ
2006 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງເຊື້ອບັກເຕເຣຍທື່ຕ້ານທານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອແຜ່ກະຈາຍອອກຈາກຟາມໝູ
ສູງເຖງ 150 ແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມການສັນນິຖານວ່າ ພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນທື່ຢໄູ່ ກ້ຄຽງອາດໄດ້ມການສາພັດກັບເຊື້ອ
ພະຍາດ, Gibbs et al., 2006)

ຈຸດສາຄັນ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ
ຜົນກະທົບ: ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພະນັກງານຟາມ ແລະ ກາມະກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ
ການປະຕິບັດ

- ນາໃຊ້ຂັື້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງຊວະພາບຢ່າງຖກຕ້ອງ;
- ນາໃຊ້ການປນື່ ປົວດ້ວຍຢາປະຕິຊວະນະຕາມເປົາື້ ໝາຍ ແລະ ມເຫດຜົນທາງເຕັກນິກ ເພື່ອລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກດ
ປະກົດການ ການດຢ
ື້ າປະຕິຊວະນະ;

11. ລະບົບການກວດສອບຍ້ອນກັບຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ
ການກວດສອບ ປະສິດຕິພາບຂອງການໃຊ້ລະບົບການກວດສອບຢ້ອນກັບ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຢູໃ່ ນຟາມ
ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ໂດຍພະນັກງານວິຊາການທມ
ື່ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ.
ການກວດສອບຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນທັງສອງດ້ານໂດຍ ຜ່ານການປກສາຫາລກ່ຽວກັບເອກະສານທມ
ື່ ຢູ່ ແລະ ໂດຍຜ່ານການ
ສາພາດ ພະນັກງານຂອງບລິສັດ.
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ແຜນວາດທສ
ື່ ະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງແຜນການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຂອງບລິສັດ

ເຊື່ງໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງ

ຂະບວນການຜະລິດ ຈະຕ້ອງມການການົດຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າທຈ
ື່ າກັດ, ບັນທກການຄວບຄຸມ, ຄວາມຖື່ໃນການປະຕິບັດ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ການແກ້ໄຂທື່ຖກຕ້ອງ, ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ແລະ ດາເນນກິດຈະກາການກວດສອບ.

ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຢ້ອນກັບຂອງອົງກອນ ແລະ ແຜນວາດຄວບຄຸມການໄຫ
ວຽນແບບອັດຕະໂນມັດ ( ຕົວຢູ່າງ)
ຜູສ
້ ະໜອງ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ບ່ອນເກັບມ້ຽນ

ການປັນສ່ວນ

ການຜະລິດ

ການສະໜອງດ້ວຍຕົນເອງ

ການຈັດສົື່ງ

ຊຸດ, ອົງປະກອບ
ແລະ ວັນທ
ການເກັບມ້ຽນ, ສາງ,
ຄັງສິນຄ້າ

ແຜນທື່ ທື່ດິນ

ວຽກການກະ
ເສດ

ຜູ້ສະໜອງພາຍ
ນອກ

ການຕົກແຕ່ງສັດ

ການເກັບກ່ຽວ
ອາຫານສັດໃນ
ຟາມ

ລາຍການອົງ
ປະກອບ

ການທອມສັດ
ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ພາຍນອກ

ການປັນສ່ວນ

ຢາຂ້າແມງໄມ້

ຜົນໄດ້ຮັບທື່ດ

12. ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ບສ
ີ່ ອດຄ່ອງ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສາລັບ ຖອນຜະລິດຕະພັນ ອອກຈາກ
ຕະຫາດ
ການທື່ບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ໝາຍເຖງການບ່ຽງເບນຂະບວນການທກ
ື່ ານົດໄວ້ ຫຼ ຂກ
ື້ ານົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ພວກເຂົາອາດກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບ ຕົວການົດ ແລະ ກົດລະບຽບທັງພາຍໃນຟາມ ແລະ ຖກການົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ກ່ຽວກັບເອກະສານນື້
ສາມາດກວດພົບ ການບເື່ ປັນໄປຕາມຂກ
ື້ ານົດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກປົກກະຕິຂອງຜູ້ປະກອບການຟາມ.
ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ຈະຖກບັນທກໄວ້ໃນຟອມ

" ການລົງຖະບຽນຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ" ເຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງການ

ປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບ ລວມທັງລາຍເຊັນຂອງບຸກຄະລາກອນທື່ຜິດຊອບ..
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ຖ້າຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ທື່ກວດພົບນັື້ນສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທອ
ື່ າດເກດຂື້ນ ຫຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ
, ຜູຈ
້ ັດການຟາມຕ້ອງແຈ້ງໄປຫາໜ່ວຍງານ ດ້ານສຸຂະພາບ, ລູກຄ້າ ແລະ ຜູສ
້ ະໜອງທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃຫ້ຂື້ມູນ
ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເຫດກຜົນການຮຽກຂຜະລິດຕະພັນຄນ ແລະ ເຮັດເອກະສານທມ
ື່ ປະໂຫຍດ ເພື່ອການົດ ແລະ ຕິດຕາມ
ຜະລິດຕະພັນທື່ຖກສົື່ງມອບລວມເຖງວັດຖຸດິບທື່ຊມ
ື້ າ.

ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ
ໃນກລະນທສ
ື່ ົງໃສວ່າຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບ ທື່ມຂກ
ື້ ານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບບຖ
ື່ ກຕ້ອງ

ຜູຈ
້ ັດການຟາມຈະຕ້ອງ:
1. ການົດຊະນິດ ແລະ ສະຫຼາກແນະນາຂອງຜະລິດຕະພັນ.
2. ການົດລູກຄ້າຜູຮ
້ ັບຜະລິດຕະພັນທື່ມບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູທ
້ ັນທື່ ແລະ ຕຽມການເພື່ອປະຕິບັດຂັື້ນຕອນການ
ຖອນຈາກຕະຫຼາດຢ່າງເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລູກຄ້າ), ສາມາດໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນນໄື້ ດ້ ເພື່ອເຕອນຜູຈ
້ ັດຫາ
ວັດຖຸດິບ.
3. ໃນກລະນ ຜະລິດຕະພັນ ເຖງມຜູບ
້ ລິໂພກ ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກທັນທ ດ້ວຍວິທທື່ມປະສິດທິພາບ ແລະ
ແນ່ນອນທື່ສຸດ ( ຜູບ
້ ລິໂພກທົື່ວໄປ) ( ແບບຟອມການສື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທື່)
5. ສາລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂມ
ື້ ູນຄວາມສ່ຽງທື່ຍັງມຢູ.່
6. ເມື່ອເຫດສຸກເສນສິນສຸດລົງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຂະບວນການກວດສອບລະບົບ ເພື່ອການົດສາຍເຫດທພ
ື່ າໃຫ້ເກດ ແລະ ມາດ
ຕະການປານປ້ອງກັນ ເພື່ອຫຼກລຽງບໃື່ ຫ້ເກດຊື້າອກ.
ໃນກລະນ ຜູສ
້ ະໜອງບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມ, ຂັື້ນຕອນການຈະເປັນດັື່ງຕໄື່ ປນື້ ອງຕາມຂສ
ື້ ົມມຸດ 1 ຫຼ 2
1) ຖ້າປະລິມານທື່ໄດ້ຮັບຍັງຢູ່ໃນສາງ ແລະ ບໄື່ ດ້ນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການປຸງແຕ່ງ ມັນຈະຖກເກັບໄວ້ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານ (
ການເກັບກາຂມ
ື້ ູນທື່ບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມຂກ
ື້ ານົດ) ຈົນກວ່າຜູຈ
້ ັດຫາຈະຖອນອອກ
2) ຖ້າຫາກວັດຖຸດິບໄດ້ຖກນາໃຊ້ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ:
- ກວດສອບຜ່ານການປັນສ່ວນ ເຊື່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບທື່ສາມາດມໄດ້;

- ກວດສອບ ວັນ ຂອງການຈັດສົື່ງໃນເອກະສານບລິຫານ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການໄປເຖງ;
- ດາເນນການເກັບກາຂມ
ື້ ູນຂອງຈານວນການຜະລິດທັງໝົດທື່ເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງຈາກວັນທນັື້ນ, ການຮັບຮອງເອົາ
ເນື້ອໃນຂອງລະບຽບການນື້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ເນື້ອໃນຂອງຈຸດ 2,3,4 ແລະ 5 ທື່ຢຂ
ູ່ ້າງເທງ.
ໃນກລະນ ທື່ມການຖອນ / ຫຼ ເອົາຜະລິດຕະພັນຄນ ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສາມາດ
ປະຕິບັດການແກ້ໄຂພາຍໃນຟາມ ໂດຍບມ
ື່ ຂຜ
ື້ ູກມັດທື່ຈະແຈ້ງເຈົື້າໜ້າທື່ທື່ຮັບຜິດຊອບ.
ໃນລະຫວ່າງມການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະຕ້ອງມການທົດສອບ ເພື່ອກວດສອບຄວາມສາມາດທແ
ື່ ທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພື່ອໃຊ້
ມາດຕະການທັນທ ພາຍຫຼັງທື່ມການເກດອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບ. ກິດຈະກາທັງໝົດເຫຼົື່ານື້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນເມື່ອ
ພວກເຂົາຍິນດກັບການປະຕິບດ
ັ ການຕາມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນ.
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13. ການຝຶກອົບຮົມ
ການຈັດຝກອົບຮົມທັງໝົດ, ບື່ວ່າແຕ່ຈະປະຕິບັດ ຢູພ
່ າຍໃນ ຫຼ ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມການເຮັດໃບຢັື້ງຢນການເຂົື້າຮ່ວມ
ຫຼ ການລົງຖະບຽນທື່ເໝາະສົມໃນແບບຟອມ " ລົງຖະບຽນຝກອົບຮົມ ". ເອກະສານນຕ
ື້ ້ອງຖກເກັບໄວ້ຢໃູ່ ນຟາມ.

14. ເອກະສານການລົງຖະບຽນ
ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ຈະຖກເກັບໄວ້ ອງຕາມໄລຍະເວລາທື່ຈາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບ ຢ້ອນກັບຂອງຜະລິດ
ຕະພັນສາເລັດຮູບ ແລະ ອາຫານທື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທກ
ື່ ່າວມາໃນເບື້ອງຕົື້ນ.
ຕົວຢ່າງເອກະສານການລົງຖະບຽນທື່ມໃນຄູມ
່ ນມ
ື້ ຄ:

I. ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ
II. ແຜນການທາຄວາມສະອາດ
III. ການລົງຖະບຽນການທາຄວາມສະອາດ

IV . ການລົງຖະບຽນການບາລຸງຮັກສາທພ
ື່ ເິ ສດ
V . ການລົງຖະບຽນການກາຈັດ ແລະ ການທາລາຍໜູ
V I. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງ
V II. ການລົງຖະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດ
V III.

ການລົງຖະບຽນທື່ບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມຂກ
ື້ ານົດ

IX . ການລົງຖະບຽນການຈັດເກັບຢາສັດຕະວະແພດ
X . ການລົງຖະບຽນການປນ
ື່ ປົວໝູ
X I. ການລົງຖະບຽນເວລາຢຸດ

X II. ລົງຖະບຽນການຝກອົບຮົມ
X III.

ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລູກຄ້າ

X IV .

ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜູ້ບລິໂພກ

X V . ແບບຟອມການສື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທື່ຜູ້ມອ ານາດ

I.

ອົງການຈັດຕັງື້ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ
ວັນທ ດັດແກ້ .........................................................................
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ຟາມ..............................................................
ລະຫັດ ........................................................

ເຈົື້າຂອງຟາມ
ຊື່...........................................................
ຕາແໜ່ງ.....................................................
ພະນັກງານຟາມ ( ຊື່ ແລະ ຕາແໜ່ງ)

ຈານວນໜ້າຂອງຄູມ
່ …......................................

II.

ສະຖານທີ່

ແຜນການທາຄວາມສະອາດ
ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ

ປະຈາວັນ

ປະຈາອາທິດ
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6 ເດືອນ

ປະຈາປ

ຄອກ ແລະ
ການກາຈັດສື່ງເສດ
ອຸປະກອນ ( ທາງຍ່າງ ເຫຼອ, ການລ້າງ ແລະ
ເວລາໃຫ້ອາຫານ, ? ການຂ້າເຊື້ອ, ການ
ປ່ຽນສື່ງຮອງພື້ນ

ສາຍພານລາລຽງ,
ທາງຍ່າງ, ອຸປະກອນ

ກວດກາໄຟ, ຂຸມ ແຕ່
ລະຈຸດ,

ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນ
ອາຫານ

ກວດກາສະພາບການ
ທື່ຖກຕາມຫຼັກສຸຂາ
ນາໄມ

ການທາຄວາມ
ສະອາດ

ຂຸມສາລັບໝັກ

ກວດກາສະພາບການ
ທື່ຖກຕາມຫຼັກສຸຂາ
ນາໄມ

ການທາຄວາມ
ສະອາດ

ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນ
ແບບຖາວອນ

ກວດກາສະພາບການ
ທື່ຖກຕາມຫຼັກສຸຂາ
ນາໄມ

ການທາຄວາມ
ສະອາດ

ວັນທ ທາຄວາມ
ສະອາດ

ໝາຍເຫດ

III.

ລົງຖະບຽນການທາຄວາມສະອາດ

ພືື້ນທີ່, ອຸປະກອນ
, ສງີ່ ອານວຍ
ຄວາມສະດວກທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ປະເພດຂອງການ
ທາຄວາມສະອາດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່
ໃຊ້

ຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ

IV . ລົງຖະບຽນການບາລຸງຮັກສາຮັກສາພິເສດ

ວັນທຂອງການ
ບາລຸງຮັກສາ

ສີ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກ/
ອຸປະກອນ

ຊະນິດຂອງການບາ
ລຸງຮັກສາ
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ຜົນຮັບທໄີ່ ດ້ຈາກ
ການບາລຸງຮັກສາ

ຜ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບ

ໝາຍເຫດ

ວັນທຂອງການ
ບາລຸງຮັກສາ

V.

ສະດວກ/
ອຸປະກອນ

ຊະນິດຂອງການບາ
ລຸງຮັກສາ

ຜົນຮັບທໄີ່ ດ້ຈາກ
ການບາລຸງຮັກສາ

ຜ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບ

ໝາຍເຫດ

ວັນທ ທກ
ີ່ າຈັດ
ແລະ ທາລາຍ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ລົງຖະບຽນການກາຈັດແລະການທາລາຍໜ

ສະຖານທີ່
ອຸປະກອນ
ພືດທໜ
ີ່ ້າສົນໃຈ

V I.

ສີ່ງອານວຍຄວາມ

ປະເພດຂອງການ
ກາຈັດ ແລະ
ທາລາຍ

ໄລຍະເວລາຂອງ
ກາຈັດ ແລະ ການ
ທາລາຍ

ຜະລິດຕະພັນ

ລົງຖະບຽນການສະໜອງ

ຟາມ…………………………………
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ຜະລິດຕະພັນ ……….( ຊືີ່ການຄ້າ)

ຜຜ
້ ະລິດ ……………………….

ການ
ຮັບຮອງ

ບມ
ີ່ ການ
ຮັບຮອງ
ປະຕິບດ
ັ ຕາມ

N. ວັນທ

Inv. N.

ຈານວນ

(C)
ບື່ປະຕິບັດຕາມ

ສ (C)

(NC)

ກນ
ື່ (O)

ການກວດກາ
ດ້ວຍການເບງື່

ການເກັບ
ມ້ຽນ

ບື່ມຕົວຢ່າງ

ນາໃຊ້ບີ່
ຖືກຕ້ອງ

ການນາໃຊ້
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ບຖ
ື່ ກຕ້ອງ
ຕາມການສັື່ງ

ໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບ

ການປະຕິເສດ

ພື້ນທື່/ Silo

ຊື່ຫຍື້ຂອງຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ

ວັນທເລື້ມ
ຕົື້ນ

ວັນທື່ຢດ
ຸ
ໃຊ້

ການວິເຄາະ
ທາງເຄມ ອອກ
ຈາກ ປາຣາ
ແມັດເຕ

42

ການວິເຄາະ
ທາງຈຸລນ
ິ ຊ
ອອກຈາກ
ປາຣາແມັດເຕ

ຜະລິດຕະ
ພັນທື່ຕົກ
ເກດ

ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຍອມຮັບ

ການປະຕິ
ເສດ

V II. ການລົງຖະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດ( ບັດຢັື້ງຢືນພືດ ແລະ ການປີ່ນປົວ)
ຟາມ …………………….ລາຍເຊັນຂອງຜຈ
້ ັດການຟາມ
ລວມເຮັກຕາ

ການປູກ:
ວັນທຫວ່ານ

ປ:

ວັນທເກັບກ່ຽວ:

1.

2.

3.

4.

5.

ວັນທ ເລື້ມ

ພດທື່ເກັບກ່ຽວ/ ຈາ

1.

2.

3.

4.

5.

ອອກດອກ:

ນວນ:
1.

2.

3.

4.

5.

ວັນທເລື້ມນາ
ໃຊ້

1.

2.

3.

4.

5.

ວັນທຢຸດນາໃຊ້

1.

2.

3.

4.

5.

ແກ່ນ:

ພດເກັບກ່ຽວ/ ຄຸນ
ນະພາບ:

ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ

ວັນທ

ຈານວນ/
ເຮັກຕາ

ເຮັກຕາທື່
ໄດ້ນາໃຊ້

ຈານວນ
ລວມ

ເຫດຜົນຂອງການນາໃຊ້

V III. ລົງຖະບຽນການນາໃຊ້ຢາສັດຕະວະແພດ
ຟາມ …………………….ບັນທຶກການໃຊ້ຢາ-ຊືຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ…………….
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ລາຍເຊັນຜູ້
ປະກອບ
ການ

PPR ຜະລິດຕະພັນ …………………….

ວັນທນາເຂົື້າ

ລວມທັງໝົດ

ວັນທີ່ເອົາ
ອອກ

ລວມທັງໝົ
ດ

ຍັງເຫືອ

ນາໃຊ້/ ໝົດອາຍຸ/
ຖື້ມ

IX . ລົງຖະບຽນການປນ
ີ່ ປົວໝ
ຟາມ …………………………………..ບັນທຶກການປນ
ີ່ ປົວໝ…………….…………….
44

ຊືີ່ຫຍື້ຂອງຢາ/
ເປດເຜຍ

ຫົວໜ່ວຍພືື້ນທີ່/ ຄອກສັດ …………………………………………..ເລກບັດປະຈາຕົວ

ວັນທ,
ເດືອນ,ປ

ຫົວໜ່

ເຫດຜົນ
ວຍ/ສາຂາ ຂອງການ
ປີ່ນປົວ
ຍ່ອຍ

ຊືີ່ຜະລິດ
ຈານວນສັດ
ຕະພັນ

ລວມຢາທີ່ໃຫ້ ໂດຍທາງ

X . ລົງຖະບຽນກ່ຽວກັບເວລາການຖອນການປນ
ີ່ ປົວ
45

ຊືຫ
ີ່ ຍື້ຂອງ
ຢາ

ວັນທສາ
ເລັດ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການປີ່
ນປົວ

ວັນທ ສາ
ເລັດຢຸດ
ການນາໃຊ້

ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປນ
ີ່ ປົວໝ,
ເດືອນ…………….…………….
ວັນທ ສາເລັດ
ການຖອນການ
ນາໃຊ້

ຫົວໜ່ວຍ
ສະຖານທີ່ ຄອກ
ພືື້ນທີ່

ຊືຜ
ີ່ ະລິດຕະ
ພັນ

ວັນທເລື້ມຕົື້ນ
ປນ
ີ່ ປົວ

X I. ລົງຖະບຽນການລ່ວງລະເມິດ ( ບປ
ີ່ ະຕິບດ
ັ ຕາມ)
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ວັນທສາເລັດ
ການປນ
ີ່ ປົວ

ຊືຫ
ີ່ ຍື້ຂອງ
ຢາ

ປະເພດສັດ

ຈານວນ
ຄວາມກ້າວ ວັນທ
ໜ້າ

ລາຍລະອຽດ

ດາເນນການແກ້ໄຂຢ່າງ
ຖກຕ້ອງ

ການປື່ນປົວ of N-C

ການກວດກາ
ປະສິດທິພາບຂອງການ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ດາເນນການແກ້ໄຂ

ໝາຍເຫດ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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X II. ລົງຖະບຽນການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທ

ຫົວຂື້ການ
ສົນທະນາ

ໄລຍະເວລາ

48

ຄຝຶກ/ຄສອນ

ຜ້ເຂົາື້ ຮ່ວມ

X III. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລກຄ້າ
ການແຈ້ງດ່ວນ
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ວັນທ
ຊືເີ່ ຕັມຂອງຟາມ

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ

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

ຊຸດທ .
ຈານວນຂອງ
…………………………………………………………………………………………………..
ຜະລິດຕະພັນທີ່ບີ່ …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ຖືກຕ້ອງ
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X IV . ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜບ
້ ລິໂພກ
ການແຈ້ງດ່ວນ
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ວັນທ

ຊືເີ່ ຕັມຂອງຟາມ

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ

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

ຊຸດທ.

ຈານວນຂອງ
…………………………………………………………………………………………………..
ຜະລິດຕະພັນທີ່ບີ່ …………………………………………………………………………………………………..
ຖືກຕ້ອງ
…………………………………………………………………………………………………..

ເຫດຜົນຂອງການ …………………………………………………………………………………………………
ຖອນ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

X V . ແບບຟອມສືສ
ີ່ ານກັບເຈົື້າໜ້າທຜ
ີ່ ມ
້ ອານາດ
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ວັນທ
ຊືເີ່ ຕັມຂອງຟາມ

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ

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

ຊຸດທ.
ຈານວນຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ບີ່ຖກ
ື ຕ້ອງ

…………………………………………………………………………………………………

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

ເຫດຜົນຂອງການ

…………………………………………………………………………………………………

ຖອນ:
ລັກສະນະຂອງການ
ອັນຕະລາຍ

…………………………………………………………………………………………………

ຜົນການດາເນນ
ການຂອງການສື
ບສວນ

…………………………………………………………………………………………………

ການດາເນນການ
ທີ່ຍອມຮັບເພືີ່ອ
ຫກລຽງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຜບ
້ ລິໂພ
ກ

ເວລາຄາດໝາຍ
ສາລັບການຖອນ
ຜະລິດຕະພັນ

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

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