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 ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທິດນ າພາ ຂອງພັກ ຊ ື່ງກ ານົດໄວ້ໃນມະຕິ 9 
ສະໄໝທີ VIII ຂອງ ກົມການເມ ອງ ສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍກະສິກ າສະອາດ, ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະກ ຄ  ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນ ລະບຽບ 
ແລະ ນິຕິກ າ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ພ້ອມທັງເປັນ
ທີື່ຍອມຮັບຂອງຜູບ້ ລິໂພກ. 
 ພ ດຕະກຸນກະລ າ, ເປັນສິນຄ້າກະສິກ າ ທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນອຸດສະຫະກ າການຜະລິດອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າກະສິກ າທີື່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງ ໃນ
ການຜະລິດເພ ື່ອເພີື່ມການສົື່ງອອກ ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີອາຊຽນ (AFTA). ດັື່ງນັັ້ນ, ການ
ກ ານົດ ການປະຕິບັດກະສິກ າທີື່ດີສ າລັບພ ດຕະກຸນກະລ າ, ຈ ື່ງເປັນປະໂຫຍດ ຕ ື່ຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ໃນການຜະລິດພ ດຕະກຸນກະລ າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ, ຖ ກກັບ
ມາດຕະຖານທີື່ກ ານົດໄວ້. ສະນັັ້ນ, ກົມປູກຝັງ ຈ ື່ງໄດ້ສ້າງ ປ ັ້ມຄ ູ່ມືແນະນ າ ການປະຕິບັດກະສິກ າທີື່
ດີ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການດ້ານຄຸນນະພາບ ສ າລັບ ພ ດຕະກຸນກະລ າ. 

 ເພ ື່ອເປັນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂ ັ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກ າ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກ າທີື່ດີ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດທາງດ້ານວິຊາການ ເພ ື່ອເປັນ
ຄູ່ມ  ແລະ ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູຜ້ະລິດກະສິກ າທີື່ດີ ແລະ ວິຊາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄວບຄຸມ 
ລະບົບການຜະລິດ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ ຂອງ
ການຜະລິດກະສິກ າທີື່ດີ ແນໃສ່ສົື່ງເສີມໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກ າຂອງລາວ ເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາກພືົ້ນ 
ແລະ ສາກົນໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບຫ າຍຂ ັ້ນ. 

ປ ັ້ມມາດຕະຖານສະບັບນີັ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ພັດທະນາມາຈາກບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ 
ເອກະສານອ້າງອິງຈາກແຫ ື່ງຕ່າງໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ກົມປູກຝັງ ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ທາງດ້ານວິທີການປະຕິບັດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ນ າໄປໝູນໃຊ້ໃນການ
ປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກ າທີື່ດີ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການດ້ານຄຸນນະພາບ ສ າລັບ ພ ດຜັກຕະກຸນ
ກະລ າ. 
  ປ ັ້ມມາດຕະຖານສະບັບນີັ້ ໄດ້ເຮັດການຈັດພິມເປັນຄັັ້ງທ າອິດ ອາດຈະປັດສະຈາກຂ ັ້ຂາດ
ຕົກບົກຜ່ອງ ດ້ານຕ່າງໆບ ື່ໄດ້. ສະນັັ້ນ, ກົມປູກຝັງມຄີວາມຍິນດີຮັບຄ າຕ ານິຕິຊົມເພ ື່ອເອົາມາ
ປັບປຸງ  ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃນການຈັດພິມຄັັ້ງຕ ື່ໄປ. ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າການຈັດພິມ
ຄັົ້ງນີັ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູປ້ະກອບການ, ພະນັກງານລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ ທີື່
ຕ້ອງ ການເຮັດການຜະລິດກະສິກ າທີື່ດີ ສ າລັບ ພ ດຕະກຸນກະລ າ. 
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ພາກທ  I 
ພາກສະເໜ  

 
1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດ  

 
ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ສ້າງຂ ຶ້ນ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອ ງ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ພ ດຕະກຸນກະລໍາ 

ແລະ ເພ ື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.  
ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ຜ ຜ້ະລິດ, ຜ ້ປະກອບການ, ຄູຝຶກພະນັກງານລັດ ແລະ 

ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ ໄດ້ເຂ ີ້າໃຈກ  ່ຽວກັບຂໍີ້ກໍານ ດ ໃນມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດ ກະສິກໍາທ ື່ດ  
(GAP) ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ,່ປອດໄພ່ຂອງຜົນຜະລິດພືດຕະກຸນກະລ າ. 

 
2. ອະທິບາຍຄ າສັບ:  

 
ພືດຕະກຸນກະລ າ (Cruciferae), ເປັນພ ດຜັກທ ື່ມ ຖິື່ນກໍາເນ ດໃນທະວ ບອາຊ ຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ້, ສາມາດປ ກໄດ້ທັງລະດ ແລ້ງ ແລະ ລະດ ຝ ນ, ເປັນພືດທີ ມັກອາກາດເຢັນ, ດິນທີ 
ເໜາະສົມດິນຊາຍແກມຕົມ (ດິນມີຄ່າ pH 5,8-6,8), ບໍື່ທ ນທານຕໍື່ພະຍາດຮາກເໜ ື່າ, ບ ີ້ງກັດ
ຍອດ, ບ ີ້ງກັດໃບ, ບ ີ້ງຮໍາໃບ ແລະ ອ ື່ນໆ.  ພືດຕະກຸນກະລ າ່ ລວມມີ:່ ຜັກກະລ າປີຫ ວ (ຂາວ, 
ມ່ວງ), ຜັກກະລ າດອກ (ດອກຂາວ, ຂຽວ ແລະ ມ່ວງ), ຜັກກາດນາ,່ຜັກກາດກວ້າງຕຸ້ງ,່ຜັກກາດ
ຕີນໝີ,່ຜັກກາດຂາວຫ  ,່ຜັກກາດຫົວຂາວ. 

ການຜະລິດກະສິກ າທ ີ່ດ  (Good Agriculture Practice ‘GAP’)່ ໝາຍເຖິງ:່
ການນ າໃຊ້ວິທີການເພື ອປ້ອງກັນ່ ຫ ື່ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ ງ ທີ ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດເກີດຂືຶ້ນໃນ
ລະຫວ່າງການຜະລິດ,່ການເກັບກ່ຽວ່ແລະ່ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ. 

ສານເຄມ  ໝາຍເຖິງ: ຝຸຸ່ນເຄມ,ີ ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຮ ໂມນ, ສານເຄືອບຜິວ 
ແລະ ແຮຸ່ທາດບ າລຸງດິນ. 

ຢາປາບສັດຕູພືດ ໝາຍເຖິງ: ວັດຖຸໃດໜ  ງ ຫ ື ການປະສົມ ຂອງສານເຄມ,ີ ວັດຖຸຕ່າງໆ 
ຫ ື ສ່ວນປະກອບທາງຊີວະວິທະຍາ ທີ ມີເປົຶ້າໝາຍ ເພື ອການຂັບໄລຸ່, ທ າລາຍ ຫ  ືກ າຈັດສັດຕູພືດ
ໃດໜ  ງ ຫ ື ຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງພືດ .  

ສັດຕູພືດ (pest) ໝາຍເຖິງ: ແມງໄມ້, ບັນດາພືດທີ ເປັນອັນຕະລາຍ ລວມທັງເຊືຶ້ອຈຸລິນ
ຊີເຊັ ນ: ໄວຣັດ, ເຫັດລາ, ແບັກທເີຣັຍ, ກາຝາກ່ແລະ່ພະຍາດອື ນໆ່ທີ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກຸ່
ພືດ່ແລະ່ສິ ງແວດລ້ອມ. 
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ວັດຖຸ ຫ  ືສິີ່ງທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (hazardous substances) ໝາຍເຖິງ: ວັດຖຸ 
ຫ ື ສິ ງໃດໜ  ງເຊັ ນ: ສານເຄມີ, ເຊືຶ້ອຈຸລິນຊີທີ ບ  ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕ  ຄົນ, ສັດ, 
ພືດ ແລະ ສິ ງແວດລ້ອມ. 

ການກວດສອບຄືນຫ ັງ ຫ  ື ຍ້ອນຫ ັງ (traceability) ໝາຍເຖິງ: ຄວາມສາມາດ 
ໃນການຕິດຕາມແຫ  ງທີ ມາ ຂອງ ຜົນຜະລິດພືດຕະກຸນກະລ າ ທີ ໄດ້ຈາກຂະບວນການຜະລິດ, 
ການຈັດການ, ການປຸງແຕຸ່ງ ແລະ ການຈ າໜ່າຍ ຜົນຜະລິດ. 

ການປົນເປືື້ອນ ໝາຍເຖິງ: ສິ ງທີ ບ  ຕ້ອງການປະປົນຢູຸ່ກັບຜົນຜະລິດ,່ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື 
ບ ລິເວນອ້ອມຮອບຜະລິດຕະພັນ ຊ  ງອາດກ  ໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບຕ   ຄວາມປອດໄພ ຫ ື ຄຸນນະພາບ 
ຜົນຜະລິດ. 
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ພາກທ  II 
ຂ ື້ກ ານົດມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ື້ແນະນ າ ກ່ຽວກັບ  

ການປະຕິບັດກະສິກ າທ ີ່ດ  ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ 
 

ຂ ຶ້ກ ານົດດັ ງກ່າວປະກອບມ  12 ຫ ັກການເຊັ ນ:  
 
1. ປະຫວັດທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ການຈັດການພືື້ນທ ີ່ການຜະລິດ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມີປະຫວັດການນ າໃຊ້ພືຶ້ນທີ  ທີ ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ. 
 

ພືຶ້ນທີ  ທີ ນ າໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງມີປະຫັວດການຈັດການ ພືຶ້ນ ທີ  
ກ່ອນ ແລະ ຫ ັງ ຊ  ງສາມາດກວດສອບໄດ້ ຫ ື ມີເອກະສານຢັຶ້ງຢືນ ການນ າ ໃຊ້ 
ພືຶ້ນທີດັ ງກ່າວ ຈາກ ພາກສ່ວນທີ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງມີຂ ຶ້ມູນວິໄຈດິນ ເພື ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ກ່ອນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 

ປູກພືດ ຕະກຸນກະລ າ່ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ.່ 
 
ພືຶ້ນທີ ເຮັດການຜະລິດ ຕ້ອງເປັນພືຶ້ນທີ ໆບ  ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ ປາສະຈາກ 

ຄວາມສຽ ງ ອື ນໆ່ທີ ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ  ສຸຂະພາບ່ແລະ່ສິ ງແວດລ້ອມ.່ 
 

ຂ ື້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງມີລະຫັດ ແລະ ຂ ຶ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ ສວນ/ຟາມ ທີ ສາມາດ 
ກວດສອບຍ້ອນຫ ັງ ໄດ້ພາຍໃນ 2 ປີ. 

 
ຕ້ອງສ້າງລະຫັດສວນ/ຟາມ ປູກພືດຕະກຸນກະລ າ, ມີປືຶ້ມບັນທ ກຂ ຶ້ມູນ 

ປະຈ າພືຶ້ນທີ ປູກ ໂດຍລະບຸຊື ເຈົຶ້າຂອງສວນ/ຟາມ, ຊື  ຜູຮັ້ບຜິດຊອບ ສວນ/ຟາມ, 
ທີ ຢູຸ່ຂອງເຈົຶ້າຂອງສວນ/ຟາມ, ທີ ຕັຶ້ງຂອງສວນ/ຟາມ, ຊື  ແນວພັນພືດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງຮັກສາປະຫວັດ, ປ ີ້ມບັນທ ກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກະສິກ າທີ ດີ 

ໃນພືຶ້ນທີ  ດັ ງກ່າວ ກ ານົດ 2 ປີ 
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2. ການນ າໃຊ້ແນວພັນ 
 

ຂ ັ້ກ ານົດ 1: ການນໍາໃຊ້ແນວພັນພືດຕະກຸນກະລ າ ຕ້ອງມ ປະຫວັດຢຸ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າຜະລິດເອງ 
ຢ ໃ່ນສວນ/ຟາມ ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂັຶ້ນຕອນການຜະລິດ ແນວພັນຢຸ່າງລະອຽດ.  
ຖ້າຊ ີ້ມາຈາກບ່ອນອ ື່ນ ຕ້ອງມ ປະຫວັດແຫ ື່ງທ ື່ມາຈະແຈ້ງ.  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ແນວພັນພືດຕະກຸນກະລ າ ທີ ນ າເຂົຶ້າເພື ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດພາຍໃນ ຕ້ອງຜ່ານການ 

ຈົດທະບຽນທີ ຖືກຕ້ອງນ າກົມປູກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກ າ່ແລະ່ປຸ່າໄມ້. 
 

ຂ ື້ກ ານົດ 3: ສວນ/ຟາມ ສາມາດນໍາໃຊ້ແນວພັນ ທ ື່ຕ ນເອງຜະລິດ ຫ   ຈາກພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່
ຫ້າມນ າໃຊ້ແນວພັນທີ ຕັດແຕຸ່ງພັນທຸກ າ (GMO).  

 
3. ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ທີ ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າທີ ດີ ສ າລັບ ພືດ

ຕະກຸນກະລ າ ຕ້ອງຜ່ານການຈົດທະບຽນທີ ຖືກຕ້ອງນ າກົມປູກຝັງ, ກະຊວງ 
ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ.້ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຜ ນຜະລິດທ ື່ມີການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ຫ   ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ຕ້ອງຜ່ານການວິໄຈການ

ປ ນເປ ີ້ອນທາງເຄມ  ແລະ ຊ ວະວິທະຍາ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກໄວ້. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ກ ລະນີມີຄວາມສ່ຽງການປົນເປືຶ້ອນ ຈາກການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ຫ   ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ

ເຂົຶ້າໃນການ ຜະລິດກະສິກ າທີ ດີ່ສ າລັບ່ພືດຕະກຸນກະລ າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການ 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງການປ ນເປ ີ້ອນ ຂອງ ຜ ນຜະລິດຫຼຸດລ ງ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ່ແລະ່ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ່ການຄຸ້ມ

ຄອງຝຸຸ່ນໃນ່ສປປ່ລາວ່ແລະ່ບ  ໃຫ້ມໂີລຫະໜັກ  ປ ນເປ ີ້ອນໃນຜົນຜະລິດ. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 5: ຫ້າມນໍາໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອ ໃນສະຖານທ ື່ໆມ ຄວາມ

ສ່ຽງການປ ນເປ ີ້ອນ ຕໍື່ຜ ນຜະລິດສ ງ. 
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ຂ ື້ກ ານົດ 6: ສິື່ງເສດເຫ  ອຈາກສວນ/ຟາມ, ລວມທັງອິນຊ ວັດຖຸ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອກ່ອນ
ນໍາໃຊ້່ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ, ວິທ ການ, ວັນທ  ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງການ
ຈັດການ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 7: ອິນຊ ວັດຖຸທ ື່ໄດ້ມາຈາກນອກສວນ/ຟາມ, ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່

ຜ ນຜະລິດສ ງ, ຕ້ອງມ ເອກະສານ ຈາກຜ ຈໍ້າໜ່າຍ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອິນຊ 
ວັດຖຸເຫ  ື່ານັີ້ນ ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່ຜ ນຜະລິດ
ມາແລ້ວ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 8: ຫ້າມນໍາໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຝຸ່ນ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການບ ື່ມ ແລະ່ຫ້າມນໍາໃຊ້

ອາຈ ມ,່ສິ ງເສດເຫ ືອ ຂອງຄ ນເຂ ີ້າໃນການຜະລິດ. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 9: ຕ້ອງບໍາລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງມ ທ ື່ໃຊ້ໃນການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ໃຫ້ຢ ່

ໃນສະພາບດ  ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານ ໂດຍບຸກຄ ນທ ື່ມ ຄວາມ
ຊໍານານໃນດ້ານເຕັກນິກຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັີ້ງ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 10: ການຈັດວາງ ແລະ ການກໍື່ສ້າງພ ີ້ນທ ື່ ຫ   ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບ

ຮັກສາ, ການປະສ ມ, ການບັນຈຸຝຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ, ການ
ບ ື່ມ ຫ   ໝັກອິນຊ ວັດຖຸ (ວັດຖຸອ ງຄະທາດ), ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ການປ ນ
ເປ ີ້ອນ ຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດ ແລະ ແຫ ື່ງນໍີ້າ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 11: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກການຊ ີ້ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ, ລາຍລະອຽດ

ແຫ ື່ງທ ື່ມາ, ຊ ື່ຜະລິດຕະພັນ, ວັນທ  ແລະ ຈໍານວນທ ື່ຊ ີ້. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 12: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ, ລາຍ

ລະອຽດວັນທ , ຊ ື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ວັດຖຸດິບທ ື່ໃຊ້, ພ ີ້ນທ ື່ໃນການຂ້າເຊ ີ້ອ, 
ອັດຕາການໃຊ້, ວິທ ການໃຊ້ ແລະ ຊື ຜູປ້ະຕິບັດ. 

 
4. ແຫ ີ່ງນ ັ້າ ແລະ ການສະໜອງນ ັ້າ  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ນ ຶ້າທີ ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ່ ຄວນເປັນນ ຶ້າທີ ສະອາດ ປາສະຈາກສິ ງປົນ

ເປືຶ້ອນຕ່າງໆ.່ 
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ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຫ້າມນ າໃຊ້ນ ຶ້າເສດເຫ ືອຈາກ ຊຸມຊົນ,່ ຕົວເມືອງ່ຫ ື່ ໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ່ທີ ບ  ມີ 
ຂະບວນການບ າບັດນ ຶ້າເສຍ່ແລະ່ແຫ  ງອື ນໆ ທີ ມີຄວາມສ່ຽງ່ຕ  ການປົນເປືຶ້ອນ.   

 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ໄລຍະເລີຶ້ມຕົຶ້ນການຜະລິດ ຕ້ອງວິໄຈນ ຶ້າເພື ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ່ ໃນແຫ  ງ 

ນ ຶ້າ ຢຸ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັຶ້ງ, ພ້ອມທັງບັນທ ກ ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜົນການວິໄຈໄວ້ 
ເປັນຫ ັກຖານ.  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ການນ າໃຊ້ນ ຶ້າ່ ຈາກແຫ  ງນ ຶ້າຕ່າງໆເຂົຶ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຕ້ອງບ  ໃຫ້ບົກແຫ້ງ່

ແລະ່ທ າລາຍສິ ງແວດລ້ອມ. 
 
5. ການນ າໃຊ້ ແລະ ການເກັບຮັກສາສານເຄມ  
5.1. ການນ າໃຊ້ສານເຄມ  
 
ຂ ັ້ກ ານົດ 1: ຫ້າມນໍາໃຊ້ ສານເຄມ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ນ າກ ມປ ກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ແລະ ສານເຄມ ທ ື່ທາງປະເທດຄ ່ຄ້າຫ້າມນໍາໃຊ້. 
  

ສານເຄມີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ຂອງກົມປູກຝັງ, ຂ ຶ້ຕົກລົງ ຂອງ 
ລັດຖະມົນ ຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນ າໃຊ້ຢາ ປາບສັດຕູພືດ, ສະບັບເລກທີ  2860/ກປ, ລົງວັນທີ 11/6/2010 ແລະ 
ຂ ຶ້ກ ານົດເງື ອນໄຂ ຂອງ ປະເທດນ າເຂົຶ້າ ພືດຕະກຸນກະລ າ ຈາກ ສປປ ລາວ. 

ກ່ອນນ າໃຊ້ ສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ເທິງສະຫ າກ, 
ວິທີການນ າໃຊ້ ແລະ ແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດ ຂອງ ພ ດຕະກຸນກະລໍາ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 2: ຜ ້ອອກແຮງງານທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ່ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ ຕ້ອງໄດ້

ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມດ້ານການປ້ອງກັນ. ສາມາດຮັບຮ ປ້ະເພດສັດຕ ພ ດ ແລະ ວິທ 
ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ.  

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງເລ ອກໃຊ້ເຄ ື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ວິທ ການສ ດພ ື່ນທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ພ້ອມທັງ

ກວດກາເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບດ  ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ . 
 
ຂ ັ້ກ ານົດ 4: ຜ ສ້ ດພ ື່ນຢາ ຕ້ອງໃສ່ເສ ີ້ອຜ້າ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ສານພິດເຊັື່ນ: ໜ້າກາກ, ຜ້າປິດ

ດັງ, ຖ ງມ , ໝວກ ແລະ ເກ ບບ ດເພ ື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ. 
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ຂ ັ້ກ ານົດ 5: ສານເຄມປ້ີອງກັນ ແລະ່ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ (ຢາປາບສັດຕູພືດ) ທ ື່ປະສ ມແລ້ວ ຕ້ອງ
ນໍາໃຊ້ໃຫ້ໝ ດເທ ື່ອດຽວ ຫ້າມເຫ  ອຄ້າງໄວ້ໃນບັີ້ງສ ດ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 6: ສານເຄມປ້ີອງກັນ ແລະ່ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ (ຢາປາບສັດຕູພືດ) ທ ື່ຄ້າງໃນພາຊະນະ 

ຕ້ອງລ້າງພາຊະນະບັນຈຸ ທກຸໆຄັີ້ງຫ ັງຈາກການນໍາໃຊ້ຄັີ້ງສຸດທ້າຍໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວ
ຖອກລ ງບັີ້ງສ ດເພ ື່ອນໍາໃຊ້ສ ດພ ື່ນຄັີ້ງສຸດທ້າຍ. (ປະສ ມນໍີ້າ ຕາມຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນ
ທ ື່ເໝາະສ ມ).  

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 7: ຕ້ອງສ ດຢາປາບສັດຕ ພ ດໃນຕອນເຊ ີ້າ ຫ   ຕອນແລງ, ບ  ໃຫ້ສ ດພົ ນໃນເວລາແດດ

ກ້າ ຫ   ລ ມແຮງ, ເວລາສ ດຕ້ອງຢ ເ່ໜ ອລ ມ. 
 
ຂ ັ້ກ ານົດ 8: ຫ ັງຈາກສ ດຢາປາບສັດຕ ພ ດແຕ່ລະຄັີ້ງ ຜ ສ້ ດຕ້ອງອາບນໍີ້າ,  ສະຜ ມ ແລະ ປ່ຽນ

ເຄື ອງນຸຸ່ງທັນທ  ແລະ່ຕ້ອງຊັກໃຫ້ສະອາດທຸກຄັີ້ງ. 
 
ຂ ັ້ກ ານົດ 9: ຕ້ອງຢຸດໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ກ່ອນການເກັບກຽື່ວ ຕາມທ ື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສະຫ າກ

ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດແຕ່ລະຊະນິດ. 
 
ຂ ັ້ກ ານົດ 10: ຫ້າມກິນອາຫານ, ດ ື່ມນໍີ້າ ແລະ ສ ບຢາໃນເວລາກໍາລັງສ ດພ ື່ນຢາປາບສັດຕ ພ ດ.  
 
ຂ ື້ກ ານົດ 11: ຕ້ອງບັນທ ກ ການນ າໃຊ້ສານເຄມີ ກັບພືດແຕຸ່ລະຊະນິດ, ລາຍລະອຽດການນ າໃຊ້, 

ເຫດຜົນທີ ນ າໃຊ້, ສະຖານທີ ເກັບຮັກສາ, ວັນທີ, ອັດຕາ, ວິທີການນ າໃຊ້, 
ນ າໃຊ້ກ່ອນເກັບກ່ຽວ ຈັກວັນ ແລະ ຊື ຜູນ້ າໃຊ້. 

 
5.2. ການເກັບຮັກສາສານເຄມ  

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 12: ຕ້ອງເກັບສານເຄມ ຊະນິດຕ່າງໆ ທ ື່ນໍາໃຊ້ເຂ ີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດໄວ້ໃນບ່ອນ

ເກັບຮັກສາສະເພາະ, ໃສ່ກຸນແຈ, ບໍື່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂ ີ້າເຖິງໄດ້, ປອດໄພ, ປ້ອງກັນ
ແດດ, ຝ ນ ແລະ ມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 13: ສະຖານທ ື່ເກັບສານເຄມ  ຕ້ອງບໍື່ໃຫ້ຢ ໃ່ກ້ທ ື່ຢ ່ອາໄສ, ບໍື່ຢ ່ໃນບໍລິເວນຕ ີ້ນນໍີ້າ ຫ   ບໍລິ

ເວນທ ື່ມ ນໍີ້າໄຫ ຜ່ານ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນສານເຄມ ປ ນເປ ີ້ອນໃນແຫ ື່ງນໍີ້າ. 
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ຂ ັ້ກ ານົດ 14: ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມ  ຕ້ອງອັດໃຫ້ແໜ້ນ, ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸເດ ມ, ໃນ
ກໍລະນ  ພາຊະນະບັນຈຸແຕກ, ຮ ື່ວ, ສາມາດປ່ຽນພາຊະນະບັນຈຸໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ຕິດ
ປ້າຍສະແດງຊັດເຈນ. ຕ້ອງເກັບມ້ຽນ ສານເຄມ ເປັນໝວດໝ ່ ບໍື່ໃຫ້ປະປ ນກັນ
ເຊັ ນ: ສານຄວບຄຸມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພ ດ, ສານເຄມ ປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕ 
ພ ດ (ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າພະຍາດ...) ພ້ອມທັງ ແຍກຊະນິດເມັດ, 
ຝຸຸ່ນ່ແລະ່ນ ຶ້າ.  

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 15: ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມ  ຕ້ອງມ ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ວັດຖຸປ້ອງກັນການເກ ດອຸບັດຕິເຫດ

ຢ່າງຄ ບຖ້ວນເຊັ ນ: ນໍີ້າຢາລ້າງຕາ, ນໍີ້າສະອາດ,່ ດິນຊາຍ ແລະ ອຸປະກອນດັບເພ ງ
ເປັນຕ ີ້ນ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 16: ຫ້າມນໍາໃຊ້ ແລະ ຄອບຄອງ ສານເຄມ  ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຢ  ່ສປປ ລາວ.  
 
ຂ ື້ກ ານົດ 17: ສານເຄມ ີທີ ໝົດອາຍຸການນ າໃຊ້ ແລະ່ ຍົກເລີກການນ າໃຊ້ແລ້ວ່ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນ

ບ່ອນທີ ປອດໄພ ເພື ອລ ຖ້າການກ າຈັດ ໂດຍການທ້ອນໂຮມ ຫ ື ຖີຶ້ມໃນພືຶ້ນ
ທີ ໆກ ານົດຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ. 

 
6. ການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມື, ອຸປະກອນເກັບກ່ຽວ ແລະ ພາຊະນະເກັບຮັກສາ 

ຜົນຜະລິດ 
 

ຂ ັ້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງເຮັດລາຍການເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທ ື່ນໍາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ. 
 

ຂ ັ້ກ ານົດ 2: ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ແລະ່ ອຸປະກອນ່ ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ພຽງພຕໍໍື່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທ ື່. 
 

ຂ ັ້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງມ ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ເປັນລະບຽບ (ແຍກເປັນ
ປະເພດ) ເພື ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກຕໍື່ການນໍາໃຊ້. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການບໍາລຸງ

ຮັກສາທຸກຄັີ້ງ. 
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ກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຕ້ອງກວດກາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ 
ຖານ: ເຄ ື່ອງສ ດພົ ນສານເຄມ  ແລະ ອຸປະກອນເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງມ ຄວາມເໝາະສ ມ 
ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດງານ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 5: ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນ ແລະ ພາຊະນະທ ື່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ຂ ນສ ື່ງຜ ນຜະລິດ 

ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດທຸກຄັີ້ງ ກ່ອນນໍາໄປໃຊ້ງານ ແລະ ຫ ັງຈາກໃຊ້ງານແລ້ວ 
ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດກ່ອນນໍາໄປເກັບມ້ຽນ. 

 
7. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນຍ້າຍຜົນຜະລິດໃນສວນ/ຟາມ 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 1: ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຕ້ອງສະອາດມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດ , ສາມາດປ້ອງກັນການ

ປ ນເປ ີ້ອນ ຈາກ ວັດຖຸແປກປອມ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ສັດທ ື່ເປັນພາຫະນໍາເຊ ີ້ອ
ພະຍາດ ແລະ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກບໍລິເວນທ ື່ໃຊ້ເກັບມ້ຽນວັດຖຸ ຫ   ສິື່ງທ ື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 2: ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃນການຂ ນຍ້າຍ ຕ້ອງສະອາດປາສະຈາກການປ ນ

ເປ ີ້ອນສິື່ງອັນຕະລາຍ ທ ື່ມ ຜ ນຕໍື່ຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິໂພກ ແລະ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມ. 

 
ຂ ັ້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດຢ່າງລະມັດລະວັງບໍື່ໃຫ້ບວມຊໍີ້າ. 
 
8. ການພິສູດຫ ັກຖານ ແລະ ການຮຽກຄືນ  

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມ ລະບ ບການກວດພິສ ດທ ື່ເໝາະສ ມ ເພ ື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຜະລິດ

ຕະພັນຄ ນ ເພ ື່ອຊອກຫາສາເຫດຄວາມບໍື່ປອດໄພໃນຜ ນຜະລິດ.  
 
ລະບົບການກວດກາພິສູດຫ ັກຖານ ຕ້ອງສາມາດຮຽກຄ ນຜ ນຜະລິດ ຈາກ 

ບ່ອນຈໍາໜ່າຍ ເພື ອພິສ ດຫາສາເຫດ ຂອງ ການປ ນເປ ີ້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້
ບັນຫາເກ ດຂຶີ້ນອ ກ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງກໍານ ດກຸ່ມຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຸ້ມຫໍື່ ໃນມ ີ້ດຽວກັນ ຈາກແຫ ື່ງດຽວ

ກັນ ແລະ ໄດ້ຮັກສາໃນວິທ ທາງດຽວກັນ. 
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ຂ ື້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງລະບຸຊ ື່ ຫ   ລະຫັດໃສ່ ທຸກພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດ.  
 
ຕ້ອງລະບຸ ແລະ ຈັດແບ່ງພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດ ໂດຍການຕິດຊ ື່ ຫ   ລະຫັດລ ງ

ໃນແຜນວາດພ ີ້ນທ ື່ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນປ ີ້ມບັນທຶກ.  
 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງຕິດເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດ ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸໃຫ້ຈະແຈ້ງທຸກໆຄັີ້ງ, ພ້ອມ

ທັງການລະບຸ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດກວດຄ ນການຜະລິດໃນສວນ/ຟາມ ຫ   ພ ີ້ນທ ື່ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ປ ກ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 5: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ່ ວັນທີສະໜອງ, ຈ ານວນຂອງ ຜົນຜະລິດ 

ແລະ ບ່ອນສົ ງຜົນຜະລິດ. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 6: ເມ ື່ອກວດພ ບມີການປ ນເປ ີ້ອນ ຫ   ມ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການປ ນເປ ີ້ອນໃນຜ ນຜະລິດ 

ຕ້ອງແຍກຜ ນຜະລິດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ້ບໍື່ໃຫ້ຈໍາໜ່າຍ ຫ   ຖ້າຂາຍ
ແລ້ວຜ ຂ້າຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ຊ້ ີ້ຮ ້ທັນທ . 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 7: ຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດ ຂອງ ການປ ນເປ ີ້ອນ ໂດຍການປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ເພ ື່ອ

ປ້ອງກັນການເກ ດຂຶີ້ນອ ກ ແລະ ເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກກ່ຽວກັບ ເຫດການທ ື່ເກ ດ
ຂຶີ້ນໄວ້. 

 
9. ການຝຶກອົບຮົມ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຜ ນໍ້າໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງມ ຄວາມຮ ທ້ ື່ເໝາະສ ມ ຫ   ໄດ້ຮັບ

ການຝຶກອ ບຮ ມໃນວຽກງານທ ື່ເຂ າເຈ ີ້າຮັບຜິດຊອບ.  
 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ບົດບັນທ ກ ແລະ ຫ ັກຖານຢັຶ້ງຢືນ ຂອງ ການຝຶກອ ບຮ ມໄວ້

ທຸກໆຄັຶ້ງ. 
 
10. ການບັນທຶກເອກະສານ 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງມ ເອກະສານ ຫ   ແບບຟອມບັນທຶກ ສໍາລັບ ການຜະລິດໃນລະດ ການນັີ້ນໆ, 

ການບັນທຶກຕ້ອງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຂຽນລາຍຊ ື່ຜ ປ້ະຕິບັດໜ້າທ ື່ທຸກຄັີ້ງທ ື່ມ ການ
ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ. 
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ໃນກໍລະນ ພ ີ້ນທ ື່ເຮັດການຜະລິດຫ າຍກວ່າ 1 ພ ີ້ນທ ື່ ຕ້ອງແຍກການບັນທຶກ

ເປັນແຕ່ລະພ ີ້ນທ ື່. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຈັດເກັບບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນເປັນໝວດໝ ່, ແຍກລະດ ການຜະລິດເປັນ

ແຕ່ລະໆດ ການເພ ື່ອສະດວກໃນການກວດສອບ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້. 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 3: ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທ ື່ສໍາຄັນທ ື່ກ່ຽວຂອງກັບການ

ຜະລິດໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປ  ຫ   ຂ ີ້ນກັບຜ ປ້ະກອບການ, ປະເທດຄ ່ຄ້າທ ື່ຕ້ອງການ
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫ ັງໄດ້. 

 
ແບບຟອມບ ດບັນທຶກ ແລະ ລາຍການເອກະສານທ ື່ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ມ ດັື່ງຕໍື່

ໄປນ ີ້:  
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ປະຫວັດທີ ຕັຶ້ງ ແລະ ການນ າໃຊ້ພືຶ້ນທີ  
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການກະກຽມດິນ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງປັດໃຈການຜະລິດ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການເກັບຕ ວຢ່າງດິນ, ນໍີ້າ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດໄປວິໄຈ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຈາກການປ ນເປ ີ້ອນ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການສໍາຫ ວດການທໍາລາຍ ແລະ ການຈັດການສັດຕ ພ ດ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການເກັບກ່ຽວ 
 ບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ການຫຸ້ມຫໍື່ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 
 ເອກະສານບັນທຶກການເກັບຮັກສາ ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ອຸປະກອນ ຕ້ອງມ 
ລາຍລະອຽດການເກັບຮັກສາ, ວິທ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ໃນສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ 
ຕ້ອງມ ປ້າຍສະແດງລາຍການໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຍກອຸປະກອນ ແລະ ປັດໄຈການ
ຜະລິດເປັນສັດສ່ວນ ຫ   ເປັນໝວດໝ ່, ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ສະດວກຕໍື່ການ
ນໍາໃຊ້. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 4: ຕ້ອງບັນທ ກຂ ຶ້ມູນ່ ກ່ຽວກັບ ການລະບຸງວດການຜະລິດ, ຕິດລະຫັດ, ເຄ ື່ອງໝາຍ 

ຫ   ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນທ ື່ສະແດງແຫ ື່ງຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ ຫ   
ວັນທ ື່ເກັບກ່ຽວ ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດ ທ ື່ຢ ່ໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ
ແລະ ການຂ ນສ ື່ງເພ ື່ອຄວາມ ສະດວກໃນການກວດສອບແຫ ື່ງທ ື່ມາ. 
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11. ການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
ຂ ື້ກ ານົດ 1: ຕ້ອງທ ບທວນຄ ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຢຸ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັຶ້ງ ເພື ອ 

ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ດ າເນີນການເພື ອແກ້ໄຂຂ ຶ້ບົກຜ່ອງ, 
ເກັບບົດບັນທ ກໄວ້ ເພື ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ. 

 
ຂ ື້ກ ານົດ 2: ການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ຶ້ຂັດແຍຸ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຜົນຜະລິດ, 

ເກັບຮັກສາບົດບັນທ ກຂ ຶ້ຂັດແຍຸ່ງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ. 
 
12. ການຢັື້ງຢືນມາດຕະຖານ ກະສິກ າທ ີ່ດ  ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ພາຍຫ ັງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ,່ ຕ້ອງສະເໜຂີ ການຢັຶ້ງຢືນນີຶ້ໄປຕາມ

ຂັຶ້ນຕອນ່ ນ າກົມປູກຝັງ,່ ກະຊວງ່ ກະສິກ າ່ ແລະ່ ປຸ່າໄມ້.່ ຈາກນັຶ້ນ່ ຈ  ງໄດ້ຮັບການຢັຶ້ງຢືນ 
ມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ (GAP) ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ. 
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ພາກທ ີ່ III 
ຂ ັ້ກ ານົດ ແລະ ວິທ ການກວດກາປະເມ ນຜົນ. 

 
ຂໍີ້ກໍານ ດ ວິທ ການກວດກາປະເມ ນຜ ນ ແມ່ນວິທ ປະຕິບັດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໄປຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກໍາທ ດ , ຊຶື່ງໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນຕາຕາລາງ 1 
 
ຕາຕາລາງ 1: ຂ ັ້ກ ານົດ ແລະ ວິທ ການກວດກາປະເມ ນຜົນ 
 

ຂ ັ້ກ ານົດ ຂອບເຂດການກ ານົດ ວິທ ການກວດກາປະເມ ນຜົນ 

1. ປະຫວັດທ ື່ຕັີ້ງ ແລະ  
ການຈັດການພ ີ້ນທ ື່ການ
ຜະລິດ 

 

1. ຕ້ອງມີປະຫວັດການນ າໃຊ້ພືຶ້ນທີ ່ ທີສາມາດກວດ ສອບໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ປີ 
ຜ່ານມາ. 

2. ຕ້ອງມີຂ ຶ້ມູນວິໄຈດິນ ເພື ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງກ່ອນການ່ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິ 
ບັດປູກພືດຕະກຸນກະລ າ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ. 

3. ຕ້ອງມີລະຫັດ ແລະ ຂ ຶ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ ສວນ/ຟາມທີ ສາມາດກວດ 
ສອບ ຍ້ອນຫ ັງໄດ້ ພາຍໃນ 2 ປີ. 

4. ຕ້ອງເກັບຮັກສາປະຫວັດ,່ ປືຶ້ມບັນທ ກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດກະສິກ າທີ 
ດີ ໃນພືຶ້ນດັ ງກ່າວ ກ ານົດ 2 ປີ. 

 

1. ກວດກາ ເອກະສານຢັີ້ງຢ ນ ກ່ຽວກັບ 
ປະຫວັດການນໍາໃຊ້ພ ີ້ນທ ື່ ແລະ  ຜ ນ
ການວິໄຈດິນຈາກພາກສ່ວນ ທີ ເຊື ອ 
ຖືໄດ້. 

2. ພ ີ້ນທ ື່ເຮັດການຜະລິດ ຕ້ອງບໍື່ເຄ ຍເປັນ
ໂຮງໝໍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ຄອກ
ສັດ, ໂຮງເກັບສານເຄມ  ຫ   ສະຖານ 
ທ ື່ຖ ີ້ມຂ ີ້ເຫຍ ີ້ອມາກ່ອນ 

3. ບໍື່ເປັນພ ີ້ນທ ື່ ທ ື່ມ ການປ ນເປ ີ້ອນຢາປາບ
ສັດຕ ພ ດກຸ່ມ (OC) ແລະ ກຸ່ມ (OP) 
ໃນດິນ ຫ   ໃນຜ ນຜະລິດມາກ່ອນ. 
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2. ການນ າໃຊ້ແນວພັນ 1. ການນໍາໃຊ້ແນວພັນພືດຕະກຸນກະລ າ່ຕ້ອງມ ປະຫວັດຢຸ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າຜະລິດເອງ
ຢ ໃ່ນສວນ/ຟາມ ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂັຶ້ນຕອນການຜະລິດແນວພັນຢຸ່າງລະອຽດ.່ 
ຖ້າຊ ີ້ມາຈາກບ່ອນອ ື່ນ ຕ້ອງມ ປະຫວັດແຫ ື່ງທ ື່ມາຈະແຈ້ງ. 

2. ແນວພັນພືດຕະກຸນກະລ າ່ ທີ ນ າເຂົຶ້າ່ ເພື ອຮັບໃຊ້ ການຜະລິດພາຍໃນ່ ຕ້ອງຜ່ານ່
ການຈົດທະບຽນ່ທີ ຖືກຕ້ອງນ າກົມປູກຝັງ,່ກະຊວງ່ກະສິກ າ່ແລະ່ປຸ່າໄມ້. 

3. ສວນ/ຟາມ ສາມາດນໍາໃຊ້ແນວພັນ ທ ື່ຕ ນເອງຜະລິດ ຫ   ຈາກພາຍໃນປະເທດ, 
ແຕ່ຫ້າມນ າໃຊ້ ແນວພັນທີ ຕັດແຕຸ່ງພັນທຸກ າ (GMO). 

1. ກວດບ ດບັນທຶກ ແຫ ື່ງທ ື່ມາ ແລະ່ ປະ 
ຫວັດເມັດພັນ ຫ   ຕ ີ້ນພັນ. 

2. ກວດບ ດບັນທຶກຕາມແຜນຄວບຄຸມການ
ຜະລິດ. 

3. ກວດບົດບັນທ ກຂ ຶ້ມູນການນໍາໃຊ້ສານເຄ
ມ  

 
3. ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານ

ບໍາລຸງດິນ 
1. ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບ າລຸງດິນ ທີ ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນ ການຜະລິດ ກະສິກ າທີ ດີ ສ າລັບ 
ພືດຕະກຸນກະລ າ ຕ້ອງຜ່ານການ ຈົດທະບຽນ ທີ ຖືກຕ້ອງນ າກົມປູກຝັງ, ກະຊວງ 
ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ.້ 

2. ຜ ນຜະລິດທ ື່ມີການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ຫ   ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ຕ້ອງຜ່ານການວິໄຈການ
ປ ນເປ ີ້ອນທາງເຄມ  ແລະ ຊ ວະວິທະຍາ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກໄວ້. 

3. ກ ລະນີມີຄວາມສ່ຽງການປົນເປືຶ້ອນ ຈາກ ການນ່ າໃຊ້ຝຸ່ນ, ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ
ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ ກະສິກ າທີ ດີ ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະ
ການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ ການປ ນເປ ີ້ອນ ຂອງ ຜ ນຜະລິດຫຼຸດລ ງ. 

4. ການນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບ ການ
ຄຸ້ມຄອງຝຸຸ່ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບ  ໃຫ້ມີໂລຫະໜັກ ປ ນເປ ີ້ອນໃນຜົນຜະລິດ. 

5. ຫ້າມນໍາໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດທ ື່ບໍື່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອ ໃນສະຖານທ ື່ໆມ ຄວາມ
ສ່ຽງການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່ຜ ນຜະລິດສ ງ.  

6. ສິື່ງເສດເຫ  ອຈາກສວນ/ຟາມ, ລວມທັງອິນຊ ວັດຖຸ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອ
ກ່ອນນໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ, ວິທ ການ, ວັນທ  ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງ
ການຈັດການ. 

7. ອິນຊ ວັດຖຸທ ື່ໄດ້ມາຈາກນອກສວນ/ຟາມ, ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່

1. ກວດສັງເກດ, ບົດບັນທ ກຂ ຶ້ມູນ ການ 
ຈັດການໆນ າໃຊ້ຝຸຸ່ນ່ ແລະ່ ທາດ 
ອາຫານບ າລຸງດິນ. 

2. ກວດບົດບັນທຶກແຫ ື່ງທ ື່ມາ, ປະຫວັດ, 
ຜົນຂອງການວິໄຈຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດ 
ອາຫານບ າລຸງດິນ. 
 
ກ ລະນ : ຜະລິດຝຸຸ່ນ ແລະ ທາດ 
ອາຫານບ າລຸງດິນ່ຢູຸ່ໃນສວນ/ຟາມ່ກວດ
ບົດບັນທ ກປັດໃຈການຜະລິດ, 
ສະຖານທ ື່ຜະລິດ/ປະສ ມ ແລະ່ຂະບວນ 
ການຜະລິດ. 
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ຜ ນຜະລິດສ ງ, ຕ້ອງມ ເອກະສານ ຈາກ ຜ ຈໍ້າໜ່າຍເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອິນຊ 
ວັດຖຸເຫ  ື່ານັີ້ນໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ີ້ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່ຜ ນຜະລິດ
ມາແລ້ວ. 

8. ຫ້າມນໍາໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຝຸ່ນ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການບ ື່ມ ແລະ ຫ້າມນໍາ
ໃຊ້ອາຈ ມ, ສິ ງເສດເຫ ືອ ຂອງ ຄ ນເຂ ີ້າໃນການຜະລິດ. 

9. ຕ້ອງບໍາລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງມ ທ ື່ໃຊ້ໃນການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ໃຫ້ຢ ່
ໃນສະພາບດ  ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານ ໂດຍບຸກຄ ນທ ື່ມ 
ຄວາມຊໍານານໃນດ້ານເຕັກນິກຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັີ້ງ. 

10. ການຈັດວາງ ແລະ ການກໍື່ສ້າງພ ີ້ນທ ື່ ຫ   ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເກັບຮັກສາ, ການປະສ ມ, ການບັນຈຸຝຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ
, ການບ ື່ມ ຫ   ໝັກອິນຊ ວັດຖຸ (ວັດຖຸອ ງຄະທາດ), ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ການປ ນເປ ີ້ອນຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດ ແລະ ແຫ ື່ງນໍີ້າ. 

11. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກການຊ ີ້ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ, ລາຍ
ລະອຽດແຫ ື່ງທ ື່ມາ, ຊ ື່ຜະລິດຕະພັນ, ວັນທ  ແລະ ຈໍານວນທ ື່ຊ ີ້. 

12. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ, 
ລາຍລະອຽດວັນທ , ຊ ື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ວັດຖຸດິບທ ື່ໃຊ້, ພ ີ້ນທ ື່ໃນການຂ້າ
ເຊ ີ້ອ, ອັດຕາການໃຊ້, ວິທ ການໃຊ້ ແລະ ຊ່  ່ຜ ປ້ະຕິບັດ. 

4. ແຫ ື່ງນໍີ້າ ແລະ ການສະ
ໜອງນໍີ້າ  

 

1. ນ ຶ້າທີ ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຄວນເປັນນ ຶ້າ ທີ ສະອາດປາສະຈາກ ສິ ງປົນ
ເປືຶ້ອນຕ່າງໆ.  

2. ຫ້າມນ າໃຊ້ນ ຶ້າເສດເຫ ືອ່ ຈາກຊຸມຊົນ,່ ຕົວເມືອງ່ ຫ ື່ ໂຮງງານ່ ອຸດສະຫະກ າ່
ທີ ບ  ມີຂະບວນການ ບ າບັດນ ຶ້າເສຍ່ ແລະ່ ແຫ  ງອື ນໆ່ ທີ ມີຄວາມສ່ຽງ່
ຕ  ການປົນເປືຶ້ອນ.່່ 

3. ໄລຍະເລີຶ້ມຕົຶ້ນການຜະລິດຕ້ອງວິໄຈນ ຶ້າເພື ອກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ່ໃນແຫ  ງ 

 ກວດສັງເກດ ສະພາບແວດລ້ອມ, ຖ້າຢ ່
ໃນສະພາວະທ ື່ມ ຄວາມສ ່ຽງ ໃຫ້ກວດ
ສອບ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍີ້າ 

1. ແຫ ື່ງນໍີ້າຕ້ອງບໍື່ຢ ໃ່ກ້ ຫ   ໄຫ ຜ່ານຊຸມຊ ນ, 
ຄອກສັດ, ໂຮງເຮ ອນ ເກັບສານເຄມ , 
ສະຖານທ ປະສ ມສານເຄມ  ໃນ ສວນ/
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ນ ຶ້າ ຢຸ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັຶ້ງ,່ ພ້ອມທັງບັນທ ກ ແລະ ເກັບໃບ່ ແຈ້ງຜົນການວິໄຈ 
ໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ. 

4. ການນ າໃຊ້ນ ຶ້າ່ ຈາກ່ ແຫ  ງນ ຶ້າຕ່າງໆ່ ເຂົຶ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ່ ຕ້ອງບ  ໃຫ້ບົກ 
ແຫ້ງ່ແລະ່ທ າລາຍ່ສິ ງແວດລ້ອມ. 
 

ຟາມ ຫ   ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ. ຖ້າມ 
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ ຕ້ອງມ ຫ ັກ
ຖານອ້າງອ ງວ່າ ນ່ ່ຶ້ານັີ້ນໄດ້ຜ່ານການບໍາ
ບັດມາແລ້ວຕາມມາດຕະຖານ. 

2. ຖ້າເປັນແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ສ້າງຂ ີ້ນໃໝ່ບໍລິເວນ
ນັີ້ນ ຕ້ອງບໍື່ເຄ ຍເປັນໂຮງໝໍ, ຄອກສັດ 
ຫ   ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາມາກ່ອນ. 

3. ໃຊ້ແຜນວາດ 1 ຄວາມສ ່ຽງໃນການປ ນ
ເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ ໃນນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງ
ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການ
ປະຕິບັດ ຫ ັງການເກັບກຽື່ວ. 

5. ການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ການເກັບຮັກສາສານ
ເຄມ  

  

5.1. ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  1. ຫ້າມນໍາໃຊ້ ສານເຄມ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ນ າກ ມປ ກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ສານເຄມ ທ ື່ທາງປະເທດຄ ່ຄ້າຫ້າມນໍາໃຊ້.  

2. ຜ ້ອອກແຮງງານທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ່ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ ຕ້ອງໄດ້
ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ດ້ານການປ້ອງກັນ. ສາມາດຮັບຮ ້ປະເພດສັດຕ ພ ດ ແລະ 
ວິທ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ.  

3. ຕ້ອງເລ ອກໃຊ້ເຄ ື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ວິທ ການສ ດພ ື່ນທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ພ້ອມທັງ
ກວດກາເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບດ  ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເພ ື່ອປ້ອງ
ກັນການເປ ີ້ອນສານພິດ ຕ  ຜູ້ນ າໃຊ້. 

4. ຜ ສ້ ດພ ື່ນຢາ ຕ້ອງໃສ່ເສ ີ້ອຜ້າ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ສານພິດເຊັື່ນ: ໜ້າກາກ, ຜ້າ

1. ປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົຶ້າໃຈ ຫ ື ກວດ 
ກາການປະຕິບັດງານ ຫ  ື ຫ ັກຖານການ 
ຝ ກອົບຮົມ. 

2. ກວດກາການບັນທ ກຂ ຶ້ມູນ ການ ສ າ
ຫ ວດສັດຕູພືດ ແລະ ການນ າໃຊ້ 
ສານເຄມີ. 

3. ກ ລະນີມີຫ ັກຖານ ຫ   ສົງໄສວ່າ ມີ 
ການໃຊ້ສານເຄມີ ບ  ຖືກຕາມ ຄ າແນະນໍາ 
ໃຫ້ສຸຸ່ມຕົວຢຸ່າງ ເພື ອວິໄຈຫາສານ 
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ປິດດັງ, ຖ ງມ , ໝວກ ແລະ ເກ ບບ ດເພ ື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ. 
5. ສານເຄມປ້ີອງກັນ ແລະ່ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ (ຢາປາບສັດຕູພືດ) ທ ື່ປະສ ມແລ້ວ 

ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ໝ ດເທ ື່ອດຽວ ຫ້າມເຫ  ອຄ້າງໄວ້ໃນບັີ້ງສ ດ. 
6. ສານເຄມປ້ີອງກັນ ແລະ່ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ (ຢາປາບສັດຕູພືດ) ທ ື່ຄ້າງໃນພາຊະນະ 

ຕ້ອງລ້າງພາຊະນະບັນຈຸ ທຸກໆຄັີ້ງຫ ັງຈາກການນໍາໃຊ້ຄັີ້ງສຸດທ້າຍໃຫ້ສະອາດ 
ແລ້ວຖອກລ ງບັີ້ງສ ດເພ ື່ອນໍາໃຊ້ສ ດພ ື່ນຄັີ້ງສຸດທ້າຍ. (ປະສ ມນໍີ້າ ຕາມຄວາມເຂັີ້ມ
ຂຸ້ນທ ື່ເໝາະສ ມ).  

7. ຕ້ອງສ ດຢາປາບສັດຕ ພ ດໃນຕອນເຊ ີ້າ ຫ   ຕອນແລງ, ບ  ໃຫ້ສ ດພົ ນໃນເວລາແດດ
ກ້າ ຫ   ລ ມແຮງ, ເວລາສ ດຕ້ອງຢ ເ່ໜ ອລ ມ. 

8. ຫ ັງຈາກສ ດຢາປາບສັດຕ ພ ດແຕ່ລະຄັີ້ງ ຜ ້ສ ດຕ້ອງອາບນໍີ້າ,  ສະຜ ມ ແລະ ປ່ຽນ
ເຄື ອງນຸຸ່ງທັນທ  ແລະ່ຕ້ອງຊັກໃຫ້ສະອາດທຸກຄັີ້ງ. 

9. ຕ້ອງຢຸດໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ກ່ອນການເກັບກຽື່ວ ຕາມທ ື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສະຫ າກ
ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດແຕ່ລະຊະນິດ. 

10. ຫ້າມກິນອາຫານ, ດ ື່ມນໍີ້າ ແລະ ສ ບຢາໃນເວລາກໍາລັງສ ດພ ື່ນຢາປາບສັດຕ ພ ດ. 
11. ຕ້ອງບັນທ ກການນ າໃຊ້ສານເຄມກີັບພືດແຕຸ່ລະຊະນິດ, ລາຍລະອຽດການນ າ

ໃຊ້, ເຫດຜົນທີ ນ າໃຊ້, ສະຖານທີ ເກັບຮັກສາ, ວັນທີ, ອັດຕາ, ວິທີການນ າໃຊ້, 
ນ າໃຊ້ກ່ອນເກັບກ່ຽວ ຈັກວັນ ແລະ ຊື ຜູ້ນ າໃຊ້. 

ຜິດຕົກຄ້າງ ໃນຜົນຜະລິດ. 

5.2. ການເກັບຮັກສາສານ
ເຄມ  

 

12. ຕ້ອງເກັບສານເຄມ ຊະນິດຕ່າງໆ ທ ື່ນໍາໃຊ້ເຂ ີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດໄວ້ໃນ
ບ່ອນເກັບຮັກສາສະເພາະທີ ປອດໄພ, ປ້ອງກນັແດດ, ຝ ນ ແລະ ມ ອາກາດຖ່າຍ
ເທໄດ້ສະດວກ. 

13. ສະຖານທ ື່ເກັບສານເຄມ  ຕ້ອງບໍື່ໃຫ້ຢ ໃ່ກ້ທ ື່ຢ ່ອາໄສ, ບໍື່ຢ ໃ່ນບໍລິເວນຕ ີ້ນນໍີ້າ ຫ   
ບໍລິເວນທ ື່ມ ນໍີ້າໄຫ ຜ່ານ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນສານເຄມ ປ ນເປ ີ້ອນແຫ ື່ງນໍີ້າ. 

14. ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມ  ຕ້ອງອັດໃຫ້ແໜ້ນ, ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸເດ ມ, 

1. ກວດສອບສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາສານ
ເຄມີທາງການກະສິກໍາ. 
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ໃນກໍລະນ  ພາຊະນະບັນຈຸແຕກ, ຮ ື່ວ, ສາມາດປ່ຽນພາຊະນະບັນຈຸ   ໃໝ່ໄດ້ 
ແຕ່ໃຫ້ຕິດປ້າຍສະແດງຊັດເຈນ. ຕ້ອງເກັບມ້ຽນ ສາເຄມ ເປັນໝວດໝ  ່ ບໍື່ໃຫ້
ປະປ ນກັນເຊັ ນ:່ສານຄວບຄຸມການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພ ດ, ສານເຄມ ປ້ອງກັນ
ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ ພ້ອມທັງ ແຍກຊະນິດເມັດ, ຝຸຸ່ນ່ແລະ່ນ ຶ້າ.  

15. ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມ  ຕ້ອງມ ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ວັດຖຸປ້ອງກັນການເກ ດອຸບັດຕິ
ເຫດຢ່າງຄ ບຖ້ວນ. 

16. ຫ້າມນໍາໃຊ້ ແລະ ຄອບຄອງສານເຄມ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ.  
17. ສານເຄມ ີທີ ໝົດອາຍຸການນ າໃຊ້ ແລະ ຍົກເລີກການນ າໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງເກັບໄວ້

ໃນບ່ອນທີ ປອດໄພ ເພື ອລ ຖ້າການກ າຈັດ ໂດຍການທ້ອນໂຮມ ຫ ື ຖີຶ້ມໃນພືຶ້ນ
ທີ ໆກ ານົດຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ. 

6. ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງ ມ ອຸປະ
ກອນເກັບກຽື່ວ ແລະ 
ພາຊະນະເກັບຮັກສາຜ ນ
ຜະລິດ 

1. ຕ້ອງເຮັດລາຍການເກັບຮັກສາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດ. 
2. ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ແລະ່ອຸປະກອນ່ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ່ພຽງພຕໍໍື່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທ ື່. 

3. ຕ້ອງມ ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ເປັນລະບຽບ (ແຍກ
ເປັນເຂດ)່ເພື ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກຕໍື່ການນໍາໃຊ້. 

4. ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການ
ບໍາລຸງຮັກສາທຸກຄັີ້ງ. 

5. ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນ ແລະ ພາຊະນະທ ື່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ຂ ນສ ື່ງຜ ນຜະລິດ 
ຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດທຸກຄັີ້ງ ກ່ອນການນໍາໄປໃຊ້ງານ ແລະ ຫ ັງຈາກໃຊ້ງານ
ແລ້ວ ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດກ່ອນນໍາໄປເກັບມຽຶ້ນ. 

1. ກວດສັງເກດສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ສະຖານທີ ທ າຄວາມສະອາດ,່ ສ້ອມ
ແປງ່ແລະ່ເກັບຮັກສາ. 

2. ກວດບົດບັນທ ກແຫ  ງທີ ມາ, ທຸກຂະ
ບວນ ການໃນການປະຕິບັດງານ, ຕ້ອງ
ມ ການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງສະໝໍື່າ
ສະເໝ   ຖ້າພ ບວ່າມ ການຄາດເຄ ື່ອນ
ຕ້ອງປັບປຸງສ້ອມແປງ ຫ   ປ່ຽນໃໝ່ໃຫ້
ມ ປະສິດທິ   ພາບຕາມມາດຕະຖານ. 
 

7. ການເກັບຮັກສາ ແລະ 
ການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະ
ລິດໃນຟາມ 

1. ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຕ້ອງສະອາດມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດ , ສາມາດປ້ອງກັນການ
ປ ນເປ ີ້ອນຈາກວັດຖຸແປກປອມ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະ ສັດທ ື່ເປັນພາຫະນໍາ
ເຊ ີ້ອພະຍາດ ແລະ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກບໍລິເວນທ ື່ໃຊ້ເກັບມຽີ້ນວັດຖຸ ຫ   ສິື່ງທ ື່

1. ກວດສັງເກດສະຖານທ ື່, ອຸປະກອນ, 
ພາຊະນະບັນຈຸ, ຂັີ້ນຕອນ, ວິທ ການ
ເກັບຮັກສາ ແລະ ຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລ ດ 
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 ເປັນອັນຕະລາຍ. 
2. ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃນການຂ ນຍ້າຍຕ້ອງສະອາດປາສະຈາກການປ ນ
ເປ ີ້ອນສິື່ງອັນຕະລາຍ ທ ື່ມ ຜ ນຕໍື່ຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິໂພກ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ້ອມ. 

3. ຕ້ອງຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດຢ່າງລະມັດລະວັງບໍື່ໃຫ້ບວມຊໍີ້າ. 
8. ການພິສ ດຫ ັກຖານ 
ແລະ ການ ຮຽກຄ ນ 

1. ຕ້ອງມ ລະບ ບການກວດພິສ ດທ ື່ເໝາະສ ມເພ ື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຜະລິດ
ຕະພັນຄ ນ ເພ ື່ອຊອກຫາສາເຫດຄວາມບໍື່ປອດໄພໃນຜ ນຜະລິດ. 

2. ຕ້ອງກໍານ ດກຸ່ມຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຸ້ມຫໍື່ ໃນມ ີ້ດຽວກັນ ຈາກແຫ ື່ງ
ດຽວກັນ ແລະ ຮັກສາໃນວິທ ທາງດຽວກັນ. 

3. ຕ້ອງລະບຸຊ ື່ ຫ   ລະຫັດໃສ່ ທຸກພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດ. 
4. ຕ້ອງຕິດເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ່ ລະຫັດ ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸໃຫ້ຈະແຈ້ງທຸກທຸກຄັີ້ງ, 
ພ້ອມທັງການລະບຸ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດກວດຄ ນການຜະລິດໃນສວນ/ຟາມ ຫ   ພ ີ້ນທ ື່
ຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ປ ກ 

5. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ່ ວັນທີ ສະໜອງ, ຈ ານວນຂອງຜົນຜະລິດ 
ແລະ ບ່ອນສົ ງ ຜົນຜະລິດ. 

6. ເມ ື່ອກວດພ ບມີການປ ນເປ ີ້ອນ ຫ   ມ ຄວາມສ່ຽງ ການປ ນເປ ີ້ອນໃນຜ ນຜະລິດ
ຕ້ອງແຍກຜ ນຜະລິດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ້ ບໍື່ໃຫ້ຈໍາໜ່າຍ ຫ   ຖ້າຂາຍ
ແລ້ວຜ ຂ້າຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ຊ້ ີ້ຮ ້ທັນທ . 

7. ຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດຂອງການປ ນເປ ີ້ອນໂດຍການປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ເພ ື່ອ
ປ້ອງກັນການເກ ດຂຶີ້ນອ ກ ແລະ ເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກກ່ຽວກັບເຫດການທ ື່
ເກີດຂ ຶ້ນໄວ. 

1. ກວດເບິື່ງເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດໃສ່
ພາຊະນະບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ, ພ້ອມທັງ
ລະບຸເຄື ອງໝາຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດກວດຄ ນການຜະລິດໃນສວນ 
ຫ   ພ ີ້ນທ ື່ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນທ ື່
ໄດ້ຈາກພືຶ້ນທີ ປ ກ. 

2. ກວດການໝາຍລະຫັດລ ງໃນແຜນວາດ
ພ ີ້ນທ ື່ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນປ ີ້ມບັນທຶກ. 

3. ກວດກາບົດບັນທ ກ່ (ຜົນຜະລິດ່ ຫ ື່
ສິນຄ້າ່ຂາເຂົຶ້າ-ຂາອອກ). 
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9. ການຝຶກອ ບຮ ມ 
 

1. ຜ ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງມ ຄວາມຮ ທ້ ື່ເໝາະສ ມ ຫ   ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອ ບຮ ມໃນວຽກງານທ ື່ເຂ າເຈ ີ້າຮັບຜິດຊອບ. 

2. ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ບົດບັນທ ກ ແລະ ຫ ັກຖານຢັຶ້ງຢືນ ຂອງ ການຝຶກອ ບຮ ມໄວ້
ທຸກໆຄັຶ້ງ. 

1. ກວດກາເອກະສານຢັຶ້ງຢືນການຝ ກ 
ອົບຮົມ ແລະ ການສ າພາດຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ. 

10. ການບັນທຶກ
ເອກະສານ 

 

1. ຕ້ອງມ ເອກະສານ ຫ   ແບບຟອມບັນທຶກ ສໍາລັບ ການຜະລິດໃນລະດ ການນັີ້ນໆ, 
ການບັນທຶກຕ້ອງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຂຽນລາຍຊ ື່ຜ ປ້ະຕິບັດໜ້າທ ື່ທຸກຄັີ້ງທ ື່ມ ການ
ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ. 

2. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຈັດເກັບບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນເປັນໝວດໝ ່, ແຍກລະດ ການຜະລິດ
ເປັນແຕ່ລະໆດ ການເພ ື່ອສະດວກໃນການກວດສອບ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້. 

3. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທ ື່ສໍາຄັນທ ື່ກ່ຽວຂອງກັບການ
ຜະລິດໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປ  ຫ   ຂ ີ້ນກັບຜ ປ້ະກອບການ, ປະເທດຄ ່ຄ້າທ ື່ຕ້ອງການ
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫ ັງໄດ້. 

4. ຕ້ອງບັນທ ກຂ ຶ້ມູນ່ ກ່ຽວກັບ ການລະບຸງວດການຜະລິດ, ຕິດລະຫັດ, ເຄ ື່ອງ
ໝາຍ ຫ   ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນທ ື່ສະແດງແຫ ື່ງຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພ ີ້ນທ ື່
ປ ກ ຫ   ວັນທ ື່ເກັບກຽ່ວ ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດ ທ ື່ຢ ່ໃນລະຫວ່າງການເກັບ
ຮັກສາ ແລະ ການຂ ນສ ື່ງເພ ື່ອຄວາມ ສະດວກໃນການກວດສອບແຫ ື່ງທ ື່ມາ. 
 

1. ກວດບ ດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ຂອງຊາວກະສິ 
ກອນຕາມແບບຟອມບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ 
(ລາຍລະອຽດຕາມຂ ຶ້ກ ານົດທີ່3່ ໃນຂ ຶ້່
10່ການບັນທ ກເອກະສານ).່ 

 

11. ການທ ບທວນຄ ນ 
ກຽື່ວ ກັບການຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດ 

1. ຕ້ອງທ ບທວນຄ ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຢຸ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັຶ້ງ 
ເພື ອຮັບປະກັນ ວ່າໄດ້ປະຕິບັດຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ດ າເນີນການ ເພື ອແກ້ໄຂຂ ຶ້ 
ບົກຜ່ອງ, ເກັບບົດບັນທ ກໄວ້ ເພື ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັຶ້ງ ປະຕິບັດ. 

2. ການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ຶ້ຂັດແຍຸ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ່ ຂອງ່ ຜົນຜະລິດ, 
ເກັບຮັກສາບົດບັນທ ກຂ ຶ້ຂັດແຍຸ່ງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ. 
 

1. ກວດບົດບັນທ ກຂ ຶ້ມູນການຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບັດ່ແລະ່ການປະເມີນຕາມແຜນ່
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ່ ເພື ອທົບທວນ່
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ. 

2. ກວດກາມາດຕະການແກ້ໄຂ. 
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12.  ການຢັີ້ງຢ ນມາດຕະ 
ຖານກະສິກໍາທ ື່ດ  
ຂອງ ສປປ ລາວ 

ພາຍຫ ັງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ, ຕ້ອງສະເໜີຂ ການຢັຶ້ງຢືນນີຶ້ໄປ
ຕາມຂັຶ້ນຕອນ່ນ າກົມປູກຝັງ,່ ກະຊວງ່ກະສິກ າ່ ແລະ່ປຸ່າໄມ.້່ ຈາກນັຶ້ນ່ ຈ  ງໄດ້ຮັບ
ການຢັຶ້ງຢືນ ມາດຕະຖານກະສິກ າທີ ດີ (GAP) ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ 

ກວດທຸກຂະບວນການຜະລິດ່ ແລະ່
ກວດລະບົບເອກະສານທີ ກ່ຽວຂ້ອງ 

 
ໝາຍເຫດ:  

ກຸຸ່ມອ ຣ໌ແກໂນຄ ຼໍລິນ (Organochlorine ‘OC’) ແມ່ນ: ກຸຸ່ມສານເຄມທີີ ເຄີຍນ າໃຊ້ຫ າຍ່ ໃນປີ່ 1940່ຫາ່ 1960່ ໃນຂະແໜງການກະສິກ າ່ ແລະ່
ສາທາລະນະສຸກ່ໃນການກ າຈັດຍຸງ.່ຕົວຢຸ່າງ່ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄມກີຸຸ່ມນີຶ້ລວມມີ່benzene hexachloride (BHC), chlordane, DDT, dieldrin, 
lindane, toxaphene ຊ  ງທັງໝົດນີຶ້ໄດ້ຖືກຫ້າມນ າໃຊ້, ຫ້າມຈ າໜ່າຍ ແລະ ຫ້າມນ າໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ເພາະມີຜົນກະທົບຕ  ລະບົບປະສາດ.  

 
ກຸຸ່ມອ ຣ໌ແກໂນຟອສ໌ເຟດ (organophosphate ‘OP’) ແມ່ນ: ກຸ່ມສານເຄມ ທ ື່ເຄ ຍນໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ອຸດສາຫະກໍາ ຊຶື່ງໄດ້ຄ ີ້ນພ ບແຕ່ປ  1800 ແລະ ເລ ີ້ມນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມໃ້ນປ  1941. ຕ ວຢ່າງຂອງຢາຂ້າແມງໄມທ້ ື່ຢ ່ໃນກຸ່ມນ ີ້ມ ຄ : malathion, parathion, 
diazinon, fenthion, dichlorvos, chlorpyrifos, ethion. 



22 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I 
ຄ າແນະນ າ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດກະສິກ າທ ີ່ດ  

ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ 
 
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດກະສິກໍາທ ື່ດ  ສໍາລັບ ພືດຕະກຸນກະລໍາ ແມ່ນລະບ ບການຜະລິດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້

ຮັບຜ ນຜະລິດທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ-ປອດໄພ ເປັນທ ື່ພໍໃຈຂອງລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ບໍ້ລິໂພກ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານທ ື່ວາງໄວ້ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍປັດໃຈດັື່ງຕໍື່ໄປນ ີ້:  

ກ.) ຜ ້ອອກແຮງງານ ທັງໝ ດ ຕ້ອງມ ສ່ວນຮ່ວມໃນລະບ ບຈັດການຄຸນນະພາບ. 
ຂ.) ຜະລິດຢ່າງຊ ື່ກ ງ, ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ້ບໍລິໂພກ. 
ຄ.) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຜະລິດຕໍື່ເນ ື່ອງ. 
ງ.) ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ທ ບທວນລະບ ບ, ພ້ອມທັງມ ການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝ. 

 
ການຜະລິດພ ດຕະກຸນກະລໍາ ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານກະສິກໍາທ ື່ດ  ເພ ື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດມ ຄຸນ

ນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລິໂພກ ຕ້ອງປະກອບມ ດັື່ງລຸ່ມນ ີ້ : 
1.) ການຈັດການຟາມທ ື່ດ  
2.) ການຈັດການເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທ ື່ດ  
3.) ການຈັດການປັດໃຈການຜະລິດທ ື່ດ  
4.) ການປະຕິບັດ ແລະ ການຄວບຄຸມການຜະລິດທ ື່ດ  
5.) ການບັນທຶກ ແລະ ການຄວບຄຸມເອກະສານທ ື່ດ  

 
1. ການຈັດການຟາມ  
 

ການຈັດການສວນ/ຟາມໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກໍາທ ດ  ສໍາລັບພ ດຕະກຸນກະລໍາ ຕ້ອງເຮັດ
ປະຫວັດສວນ/ຟາມ, ແຫ ື່ງນໍີ້າໃນການສະໜອງນໍີ້າ, ການເກັບຮັກສາສານເຄມ ທ ື່ນໍາໃຊ້ເຂ ີ້າໃນການຜະລິດພ ດ
ຕະກຸນກະລໍາ ໃຫ້ອ ງຕາມຂໍີ້ກໍານ ດຫ ັກ (ຂໍີ້ທ 1; ຂໍີ້ທ  4; ຂໍີ້ທ  5) 

 
2. ການຈັດການເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ 

ການຈັດການເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນນໍາໃຊ້ເຂ ີ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທ ື່ດ  ຕ້ອງເຮັດລາຍການ, ມ 
ການຈັດເກັບ, ມ ການກວດສອບສະພາບ ແລະ ສອບແປງກ່ອນນໍາໃຊ້ງານທກຸໆຄັັີ້ງ ໂດຍອ ງຕາມຂໍີ້ກໍານ ດຫ ັກ 
(ຂໍີ້ທ  6) 

 
3. ການຈັດການປັດໃຈການຜະລິດ 

ການຈັດການປັດໃຈການຜະລິດຕ້ອງເຮັດລາຍການ ແລະ ແຫ ື່ງທ ມາ ຂອງປັດໃຈການຜະລິດໃຫ້
ລະອຽດເຊັື່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ທາດອາຫານບໍາລຸງດິນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພ ດທ ື່ໃຊ້ເຂ ີ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທ ື່
ດ , ພ້ອມທັງເຮັດບັນຊ ລາຍການ, ປະລິມານ, ວັນເດ ອນປ ທ ື່ຈັດຊ ີ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລ ງໃນບ ດບັນທຶກ. ນອກນັີ້ນ 
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ຕ້ອງມ ການກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງ ປັດໃຈການຜະລິດ ໂດຍຜ່ານການວິໄຈ ແລະ ເກັບໃບແຈ້ງຜ ນການ
ວິໄຈໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ, ລາຍລະອຽດອ ງຕາມຂໍີ້ກໍານ ດຫ ັກ (ຂໍີ້ທ  2; ຂໍີ້ທ  3; ຂໍີ້ທ  5). 

 
4. ການປະຕິບັດ ແລະ ການຄວບຄຸມການຜະລິດ 
1.1. ການຈັດການໃນຂະບວນການຜະລິດ 

 
ການຈັດການໃນຂະບວນການຜະລິດ ແມ່ນມ ລະບຽບການປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະດ້ານຕາມຄວາມເໝາະ

ສ ມ ຂອງແຕ່ລະພ ດ, ຊ່ ່ ງມ ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນ ີ້ : 
 
 ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ (quality attributes) ທ ື່ກຽື່ວຂ້ອງໃນ

ເຊິງການຄ້າສະເພາະຂອງພ ດນັີ້ນໆ. 
 ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ (safety), ດ້ານສານເຄມ 

(chemical), ຈຸລິນຊ  (microbial) ແລະ ດ້ານວັດຖຸ (physical) 
 ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດທາງດ້ານສຸຂານາໄມພ ດ (phytosanitary), ດ້ານພະຍາດ, 

ແມງໄມ ້ແລະ ສັດຕ ພ ດ. 
 

1.2. ລັກສະນະທົີ່ວໄປ ໃນການປະຕິບັດການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
 

 ຄວນໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ຫ   ວິທ ການສະເພາະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະ ຂອງ ແຕ່ລະພ ດເພ ື່ອ   
ປ້ອງກັນການບວມຊໍີ້າ ຂອງ ຜ ນຜະລິດ ຈາກ ການເກັບກ່ຽວ. 

 ຕ້ອງມ ວັດຖຸປ ຮອງພ ີ້ນ ໃນເວລາເກັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ , ເສດ
ດິນ ແລະ ສິື່ງເປ ະເປ ີ້ອນ ຫ   ສິື່ງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍອ ື່ນໆ ຈາກ ພ ີ້ນດິນ. 

 ພາຊະນະທ ື່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ການຂ ນສ ື່ງຜ ນຜະລິດ ຕ້ອງແຍກຕ່າງຫາກ ຈາກພາຊະນະທ ື່ໃຊ້
ໃນການຂ ນຍ້າຍ, ຂ ນສ ື່ງສານເຄມ  ຫ   ຝຸ່ນ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການປ ນເປ ີ້ອນສານເຄມ ທາງການກະສິກໍາ, 
ຈຸລິນຊ ທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ການບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຜ ນຜະລິດ. 

 ໃນກໍລະນ  ທ ື່ບໍື່ສາມາດແຍກພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດ ແລະ ພາຊະນະຂ ນຍ້າຍສານເຄມ  ຫ  ຝຸ່ນໄດ້ 
ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດຈ ນແນ່ໃຈວ່າບໍື່ມ ການປ ນເປ ີ້ອນດັື່ງກ່າວ. 

 ພາຊະນະທ ື່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸໃນການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດພາຍໃນພ ີ້ນທ ື່ປ ກ ໄປຫາພ ີ້ນທ ື່ຄັດແຍກ
ບັນຈຸ, ຕ້ອງເໝາະສ ມ ແລະ ມ ວັດສະດຸຮອງພາຍໃນພາຊະນະ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການກະທ ບ ກະແທກ 
ແລະ ສຽດສ  ຂອງຜ ນຜະລິດ. 

 ການຈັດວາງຜ ນຜະລິດ ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວຢ ໃ່ນພ ີ້ນທ ື່ປ ກ ຕ້ອງເໝາະສ ມກັບຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່
ລະພ ດ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນຄາບເປ ີ້ອນຈາກນໍີ້າຢາງຂອງຜ ນຜະລິດ, ຮອຍບາດແຜທ ື່ເກ ດຈາກການຂ ດຂ ດ
, ກະທ ບກັນລະຫວ່າງຜ ນຜະລິດ, ລວມທັີ້ງບັນຫາການເຊ ື່ອມສະພາບ ຂອງຜ ນຜະລິດເນ ື່ອງຈາກ
ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແສງແດດ. 

 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜ ນຜະລິດ ພາຍໃນ ສວນ / ຟາມ ຄວນປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມລະມັດ ລະວັງ. 
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1.3. ການຄວບຄຸມການປະປົນຂອງຜົນຜະລິດທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບຕ ີ່າ 

 
 ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຄັດແຍກຜົນຜະລິດທີ ມີຄຸນນະພາບ່ແລະ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. 
 ຕ້ອງມ ສະຖານທ ື່ຈັດວາງ ແລະ ແຍກຜ ນຜະລິດທ ື່ມີຄຸນນະພາບຕ  າ ອອກເປັນແຕ່ລະສ່ວນ. 
 ມ ແຜນການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກ ຜ ນຜະລິດ ທີ ມຄຸີນນະພາບຕ  າໃຫ້ ຊັດເຈນ. 

 
5. ການບັນທຶກ ແລະ ການຄວບຄຸມເອກະສານ 

 
ການບັນທຶກ ແລະ ການຄວບຄຸມເອກະສານທ ື່ດ  ຕ້ອງມ ແບບຟອມການບັນທຶກ ທຸກຂະບວນການ

ປະຕິບັດ, ມ ແຜນການຄວບຄຸມການຜະລິດສະເພາະພ ດ, ມ ລະບຽບການປະຕິບັດງານໃນສວນ/ຟາມ, ລວມທັງ
ການເກັບຮັກສາບ ດບັນທຶກການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ຜ ນການວິໄຈດິນ, ນໍີ້າ, ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ສານພິດ 
ຕ ກຄ້າງໃນຜ ນຜະລິດຢ ່ສວນ/ຟາມ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມວັດຖຸປະສ ງ ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທ ື່ດ , ລາຍລະອຽດ
ໃຫ້ອ ງຕາມຂໍີ້ກໍານ ດຫ ັກຂ້າງເທິງ. 
 
6. ການກຽມພືັ້ນທ ີ່ປູກ, ການກຽມເມັດພັນ ແລະ ການປູກ 
6.1. ການກຽມພືັ້ນທ ີ່ປູກ 

 
 ພືັ້ນທ ີ່ປູກ: ໄຖດິນເລິກ 15-20 ຊັງຕີແມັດ່ປ ີ້ນໜ້າດິນຕາກໄວ້ 7-10 ວັນ ເພ ື່ອຂ້າໄຂ່ແມງໄມ ້

ແລະ ສັດຕ ພ ດບາງຊະນິດ ແລ້ວຈຶື່ງໄຖຄາດເພ ື່ອກໍາຈັດວັດສະພ ດອອກໃຫ້ໝ ດ. ກ່ອນຍ ກໜານ 
ໃສ່ຝຸ່ນບົ ມ່ ອັດຕາ 1.5-2 ໂຕນ/ໄລ່. ເພ ື່ອປັບຄ່າຄວາມເປັນກ ດ-ດ່າງຕໍື່າກວ່າ 6.5, ໃສ່ປ ນຂາວ
ອັດຕາ 100-300 ກິໂລກ າມ/ໄລ່ ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດ ແລະ ເວລາທ ື່ໃສ່ປ ນຂາວດິນ
ຄວນມ ຄວາມຊຸ່ມ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ປ ນຂາວມ ການເກ ດປະຕິກິລິຍາກັບດິນໄດ້ໄວຂ ີ້ນ, ຫ ັງຈາກຍ ກ
ໜານແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນບົ ມ່ອັດຕາ 3-4 ໂຕນ/ໄລ່. 

 ໜານກ້າ: ໜານກ້າຄວນມ ຂະໜາດກວ້າງ 1 ແມັດ ຄວາມຍາວຕາມແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້
ປ ກ, ການກຽມດິນເຮັດຄ ກັນກັບພ ີ້ນທ ື່ປ ກ, ຫ ັງຈາກໄຖດິນ ແລະ ຕາກດິນແລ້ວທຸບດິນໃຫ້
ລະອຽດປະສ ມຝຸ່ນບົ ມໃຫ້ເຂ ີ້າກັບດິນ ແລ້ວປັບໜ້າດິນໃຫ້ລຽບ ຍ ກໜ້າດິນໃຫ້ສ ງ 15-20 ຊັງຕ 
ແມັດ. 
 

6.2. ການກຽມເມັດພັນ 
ການກຽມເມັດພັນ ເລ ອກພັນປ ກທ ື່ຖ ກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ, ເມັດພັນທ ື່ໃຊ້ປ ກ ຕ້ອງມາ

ຈາກແຫ ື່ງພັນທ ື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້, ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ່ເປັນທີ ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. 
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6.3. ການປູກ  
 
 ກະລ າປ : ເມ ອຕ ີ້ນກ້າມ ອາຍຸໄດ້ 25-30 ວັນ ຈຶື່ງຍ້າຍປ ກໃນພ ີ້ນທ ື່ປ ກທ ື່ກຽມໄວ້, ໂດຍໃຫ້ມ 

ໄລຍະປ ກ 30-40 X 30-40 ຊັງຕ ແມັດ, ການປ ກ ອາດປ ກເປັນແຖວດຽວ ຫ   ແຖວຄ ກ່ໍື່ໄດ້ ທັງ
ນ ີ້ຂ ີ້ນຢ ່ກັບຂະໜາດ ຂອງສວນ/ຟາມ. 

 ກະລ າດອກ (ດອກຂາວ, ດອກຂຽວ): ເມ ື່ອຕ ີ້ນກ້າອາຍຸໄດ້ 30-40 ວັນ, ມ ໃບແທ້່3-4 ໃບ, 
ຕ ີ້ນສ ງ 10-12 ຊັງຕ ແມັດ ຈຶື່ງຍ້າຍຕົຶ້ນກ້າໄປປ ກໃນພ ີ້ນທ ື່ກຽມໄວ້, ບໍື່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຕ ີ້ນກ້າມ ອາຍຸ
ແກ່ເກ ນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເກ ດການກະທ ບກະເທ ອນໄດ້ງ່າຍ ໃນເວລາຍ້າຍ ແລະ່ ເຮັດໃຫ້
ຕ ີ້ນກ້າຢຸດການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ກ່ອນຍ້າຍຕ ີ້ນກ້າໃຫ້ຫ ດນໍີ້າ ເພ ື່ອໃຫ້ໜານກ້າຊຸ່ມ, ບໍື່ໃຫ້ນໍີ້າຫ າຍ
ເກ ນໄປ, ຍ້າຍຕ ີ້ນກ້າໃນມ ີ້ທ ື່ບໍື່ມ ແສງແດດກ້າ ແລະ ຍ້າຍໃນຊ່ວງຕອນແລງທ ື່ມ ອາກາດເຢັນ່ ເພ ື່ອ
ຫ  ກລ້ຽງການຄາຍນໍີ້າຫ າຍເກ ນໄປຂອງຕ ີ້ນກ້າ ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕ ີ້ນກ້າແຫ່ວຕາຍໄດ້, ໄລຍະປ ກ
ລະຫວ່າງຕ ີ້ນ 40 ຊັງຕ ແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວ 60 ຊັງຕ ແມັດ, ປ ກເປັນຂຸມໃນໜານປ ກ, ຫ ັງຈາກ
ປ ກຄວນກ ດດິນບໍລິເວນເຫງ ີ້າຕ ີ້ນໃຫ້ແໜ້ນ, ຈາກນັີ້ນ ໃຊ້ເຟ ອງ ຫ   ຫຍ້າແຫ້ງຄຸມເຫງ ີ້າຕ ີ້ນ ເພ ື່ອ
ຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ. 

 ຜັກກາດນາ, ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ: 
 ປູກແບບຫວ່ານເມັດໂດຍກົງ: ວິທ ນ ີ້ນິຍ ມໃຊ້ໃນການປ ກພ ີ້ນທ ື່ໆຍ ກໜານມີຮ່ອງນໍີ້າ, ພ ີ້ນທ ື່
ຄວນມ ການກຽມຢ່າງດ  ແລະ ເປັນດິນທ ື່ມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນ, ເນ ື່ອງຈາກ ເມດັພັນມ ຂະໜາດ
ເມັດນ້ອຍຫ າຍ, ດັື່ງນັີ້ນກ່ອນຫວ່ານຄວນປະສ ມກັບຊາຍ ໂດຍໃຊ້ເມັດພັນ 1 ສ່ວນ ປະສ ມກັບ
ຊາຍສະອາດ 3 ສ່ວນ ແລ້ວຫວ່ານໃຫ້ກະຈ່າຍສະໝໍື່າສະເໜ ທ ື່ວໜານ່ແລ້ວຫວ່ານຝຸ່ນບົ ມປ ກໜາ
ປະມານ 0,5-1 ຊັງຕ ແມັດ, ຫ ັງຈາກນັີ້ນປ ກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງບາງໆ ເພ ື່ອຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ
ໃນດິນ ຈາກນັີ້ນ ຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມ, ຫ ັງຈາກເມັດງອກໄດ້ 20 ວັນ, ຖອນແຍກເພ ື່ອໃຫ້ມ ໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງຕ ີ້ນ 20-25 ຊັງຕ ແມັດ. 

 ປູກແບບໂຮຍເມັດເປັນແຖວ: ການປ ກວິທ ນ ີ້ ຫ ັງຈາກກຽມດິນແລ້ວ ຈຶື່ງເຮັດຮ່ອງເລິກປະມານ 
1,5-1 ຊັງຕ ແມັດ ໃຫເ້ປັນແຖວ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 20-25 ຊັງຕ ແມັດ, ນໍາເມັດພັນ
ປະສ ມກັບຊາຍແລ້ວໂຮຍ ຫ   ຍອດເມັດເປັນແຖວຕາມຮ່ອງ ແລ້ວຫວ່ານຝຸ່ນບົ ມປ ກບາງໆ່ ຫລັງ
ຈາກນັຶ້ນ ປ ກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງບາງໆ ແລ້ວຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມສະໝໍື່າສະເໜ  ຫ ັງຈາກປ ກໄດ້ 20 ວັນ ຫ   
ຕ ີ້ນກ້າມ ໃບ 4-5 ໃບ, ຈຶື່ງເຮັດການຖອນແຍກໃນແຖວ ພະຍາຍາມຈັດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕ ີ້ນ 
20-25 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ໃຫ້ເຫ  ອຂຸມລະ 1 ຕ ີ້ນ.  

 ຜັກກາດຂາວຫ ີ່:  
 ປູກແບບຫວ່ານເມັດໂດຍກົງ:່ ການປູກແບບນີຶ້່ ເໜາະສົມສ າລັບ່ ເມັດພັນ ລາຄາຖືກ 
ຄວນຫວານໃຫ້ກະຈາຍສະໜ  າສະເໜີ່ ເນື ອງຈາກ ເມັດຜັກກາດ ຂາວຫ  ມ ຂະໜາດເມັດນ້ອຍຫ າຍ
ດັື່ງນັີ້ນ ກ່ອນຫວ່ານຄວນປະສ ມກັບຊາຍກ່ອນ ໂດຍໃຊ້ເມັດພັນ 1 ສ່ວນ ປະສ ມກັບຊາຍສະອາດ 
3 ສ່ວນ ແລ້ວຫວ່ານໃຫ້ກະຈ່າຍ ສະໝໍື່າສະເໜ ທ ື່ວໜານ, ຫວ່ານຝຸ່ນບົ ມປົກໜາປະມານ 0,5-1 
ຊັງຕ ແມັດ, ຫ ັງຈາກນັີ້ນປ ກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງບາງໆ ເພ ື່ອຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ຈາກນັີ້ນ
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ຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມ, ຫ ັງຈາກເມັດງອກມີໃບແທ້່ 1-2່ ໃບ່ ເລີ ມມີຮາກ,່ ໃຫ້ຖອນແຍກເພ ື່ອຈັດໄລຍະ
ຫ່າງລະຫວ່າງຕ ີ້ນ 50X50 ຊັງຕ ແມັດ. 

 
 ປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ ຫ ື ຢອດເປນັຂຸມ: ໃຫ້ໂຮຍເມັດພັນເທິງໜ້າໜານ່ ແລ້ວຫວ່ານ 
ຝຸຸ່ນບົ ມປົກໃຫ້ໜາປະມານ 0,5-1 ຊັງຕ ແມັດ່ ຫ ື່ ອາດຈະ ຢອດເມັດພັນ່ ເປັນແຖວ 
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ່5-10່ຊັງຕີແມັດ,່ເລິກ່0,5-1່ຊັງຕີແມັດ, ຫວ່ານຝຸຸ່ນບົ ມປົກ ຫ ັງຈາກ
ນັີ້ນ ປ ກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງບາງໆ ເພ ື່ອຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລ້ວຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມ, ຫ ັງຈາກ
ເມັດງອກໄດ້່30-35່ວັນ, ຈ  ງເໜາະສົມ ໃນການຍ້າຍປູກ,່ການຍ້າຍຕ ີ້ນກ້າຄວນຍ້າຍໃນມ ີ້ທ ື່ບໍື່ມ 
ແສງແດດກ້າ ແລະ ຍ້າຍໃນຊ່ວງຕອນແລງທ ື່ມ ອາກາດເຢັນ່ ເພ ື່ອຫ  ກລ້ຽງການຄາຍນໍີ້າຫ າຍເກ ນໄປ
ຂອງຕ ີ້ນກ້າ ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕ ີ້ນກ້າແຫ່ວຕາຍໄດ້. 

 ຜັກກາດຫົວ: 
 ປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ: ໂດຍການເຈາະຮ່ອງຕາມຄວາມຍາວຂອງໜານ ຈໍານວນ 3 ແຖວຕໍື່
ໜານໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 30-45 ຊັງຕ ແມັດ, ເລິກ 1-12 ຊັງຕ ເມັດ. ໂຮຍເມັດຕາມຮ່ອງ
ແລ້ວປົກດ້ວຍແກບເຜ າ ຫ   ດິນປະສ ມສໍາເລັດຮ ບສໍາລັບປ ກພ ດ ແລ້ວຄຸມດ້ວຍເຟ ອງ ຫ   ຫຍ້າແຫ້ງ 
ແລະ ຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມ. 

 ປູກແບບຢອດເປັນຂຸມ: ໂດຍການເຈາະເປັນຂຸມປ ກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕ ີ້ນ 20-30 ຊັງຕ ແມັດ 
ແລະ ລະຫວ່າງແຖວ 30-45່ ຊັງຕີແມັດ, ຈໍານວນ 3 ແຖວຕໍື່ໜານ, ຢອດເມັດ 3-5 ເມັດຕໍື່ຂຸມ່
ຫ ັງຈາກນັຶ້ນປົກດ້ວຍແກບເຜົາ່ຫ ື ດິນປະສ ມສໍາເລັດຮ ບສໍາລັບປ ກພ ດ, ປ ກຄຸມດ້ວຍເຟ ອງ ຫ   ຫຍ້າ
ແຫ້ງຫ ດນໍີ້າໃຫ້ຊຸ່ມ. 

 ປູກແບບຖອນແຍກ: ຫ ັງຈາກກ້າໄດ້ 7-10 ວັນ ຫ   ຕ ີ້ນກ້າເລ ື່ມງອກມ ໃບແທ້ 2-3 ໃບ, ຄວນ
ຄັດເລ ອກເອ າຕ ີ້ນທ ື່ອ່ອນແອເປັນພະຍາດ ຫ   ຕ ີ້ນທ ື່ບໍື່ສ ມບ ນ ແລະ ຕົຶ້ນທ ື່ຖ ກແມງໄມທ້ໍາລາຍອອກ່
ລວມທັງກໍລະນ ປ ກແບບໂຮຍເປັນແຖວ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງງຕ ີ້ນ 20-30 ຊັງຕ ແມັດ. ສ່ວນການ
ປ ກແບບຢອດເປັນຂຸມຄວນຖອນແຍກໃຫ້ເຫ  ອຂຸມລະ 1 ຕ ີ້ນ. 

 
7. ການຈັດການເພືີ່ອເພ ີ່ມຄວາມສົມບູນຂອງຕົັ້ນ 
7.1. ການໃສຸ່ຝຸຸ່ນ 

 
 ກະລ າປ , ກະລ າດອກ ຫ  ືຜັກຕະກຸນກະລ າ ທ ື່ມ ການຍ້າຍກ້າໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 13-13-21 ອັດຕາ 

100-150 ກິໂລກ າມ/ໄລ່, ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ຄັີ້ງ, ຄັີ້ງທ ື່ 1 ໃສ່ໃນເວລາກຽມດິນ, ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຫ ັງຍ້າຍ
ປ ກ 14-20 ວັນ. 

 ຜັກກາດນາ: ເປັນຜັກທ ື່ກິນຕ ີ້ນ ແລະ ໃບ, ຄວນໃສ່ຝຸ່ນທ ື່ມ ໄນໂຕເຈນສ ງອັດຕາ 75-150 ກິໂລ
ກ າມ/ໄລ່, ແບ່ງໃສ່ 3 ຄັີ້ງ, ຄັີ້ງທໍາອິດໃນເວລາກຽມດິນ, ຄັີ້ງທ ື່ 2 ແລະ 3 ເມ ື່ອຜັກກາດນາມ ອາຍຸ 
20-30 ວັນຫ ັງຖອນແຍກ. 
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 ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ: ໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 12-8-8 ອັດຕາ 50-100 ກິໂລກ າມ/ໄລ່, ແບ່ງໃສ່ 3 ຄັີ້ງຄ ່ຄັຶ້ງ
ທໍາອິດໃນເວລາກຽມດິນ, ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຮອງພ ີ້ນຂຸມກ່ອນປ ກ ແລະ ຄັີ້ງທ ື່ 3 ພາຍຫ ັງເມັດພັນງອກ 7-
10 ວັນ. 

 ຜັກກາດຕ ນໝ  (ຜັກກາດກ້ານລ້າວ): ໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 14-14-21 ຫ   13-13-21 ຮ່ວມກັບຝຸ່ນ
ໄນໂຕເຈນເຊັື່ນ: ຢ ເລຍໂດຍໃສ່ເປັນຝຸ່ນຮອງພ ີ້ນປະລິມານ 50-150 ກິໂລກ າມ/ໄລ່, ຂ ີ້ນກັບ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງດິນ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນເສ ມຄ ຝຸ່ນໄນໂຕເຈນ 2 ຄັີ້ງອັດຕາ 20-25 ກິໂລກ າມ/
ໄລ່, ເມ ື່ອມ ອາຍຸ 14 ແລະ 30 ວັນຕາມລໍາດັບ. 

 ຜັກກາດຂາວຫ ີ່: ໃຊ້ຝຸ່ນສ ດ 15-15-15 ຫ   20-10-10 ອັດຕາ 100-150 ກິໂລກ າມ/ໄລ່, 
ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ຄັີ້ງ, ຄັີ້ງທໍາອິດໃສ່ເປັນຮອງພ ີ້ນ ຫ   ຮອງພ ີ້ນຂຸມປະລິມານເຄິື່ງໜຶື່ງ, ຄັີ້ງທ ື່ສອງໃສ່
ເມ ື່ອຜັກມ ອາຍຸ 20-25 ວັນ ຫ ັ3ປ ກໂດຍໂຮຍຂ້າງແຖວແລ້ວພວນດິນປົກເຫົຶ້ງາຕົຶ້ນ,່ເມື ອຜັກເລີ ມ
ຫ  ຫົວມີອາຍຸ່ 40-45່ ວັນ່ ແລ້ວໃສຸ່ຝຸຸ່ນແອມໂມນຽມຊັນເຟດ(21-0-0)່ ອັດຕາ່ 20່ ກິ
ໂລກ າມ/ໄລຸ່ເພື ອເລັ ງໃຫ້ຫ  ຫົວໃຫຍ່ຂ ືຶ້ນ. 

 ຜັກກາດຫົວຂາວ: ໃນໄລຍະຕ ີ້ນກ້າເລ ື່ມຕັີ້ງຕ ີ້ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສ ດ 15-15-15 ປະມານ 50 ກໂິລ
ກ າມ/ໄລ່ ແລະ ເມ ື່ອຕ ີ້ນກ້າອາຍຸໄດ້ 20-25 ວັນໃຫ້ຝຸ່ນສ ດ 13-13-21 ອັດຕາ 100-150 ກິ
ໂລກກ າມຕໍື່/ໄລ່. 

 
7.2. ການໃຫນ້ ັ້າ 

 
ພ ດຕະກຸນກະລໍາຕ້ອງການນໍີ້າຢ່າງພຽງພໍສະໝ  າສະເໝີ ເນ ື່ອງຈາກມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວ, ຖ້າ

ຫາກຂາດນໍີ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕ ີ້ນຍຸດສະງັກການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ຫ   (ເຮັດໃຫ້ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຊ້າລ ງ) ແລະ 
ຄຸນນະພາບຜ ນຜະລິດກໍື່ຈະຕໍື່າ. ສະນັີ້ນ, ຄວນໃຫ້ນໍີ້າວັນລະ 2 ຄັີ້ງ ຄ ຕອນເຊ ີ້າ ແລະ ຕອນແລງ, ສ່ວນ
ພືດທ ື່ມ ການຫໍື່ດ້ວຍກ້ານກາບຈະມ ຄວາມຕ້ອງການນໍີ້ານ້ອຍລ ງໃນໄລຍະຫໍື່. 
 

7.3. ການເກັບກ່ຽວ 
 
 ກະລ າປ : ອາຍຸການເກັບກຽື່ວ ຂອງກະລໍາປ ຕັີ້ງແຕ່ປ ກ ຈ ນເຖິງວັນເກັບກຽື່ວ ຂ ີ້ນຢ ກ່ັບລັກຊະນະ

ຂອງແຕ່ລະແນວພັນ, ສໍາລັບແນວພັນເບ າທ ື່ນິຍ ມປ ກຈະມ ອາຍຸ 50-60 ວັນ, ແຕ່ແນວພັນໜັກມ 
ອາຍຸເຖິງ 120 ວັນ, ການເກັບກຽື່ວຄວນເລ ອກເອ າຫ ວທ ື່ຫໍື່ແໜ້ນໆ ມ ຂະໜາດພໍເໜາະ ກະລໍາປ  1 
ຫ ວ ຈະມ ນໍີ້າໜັກ  2-3 ກໂິລກ າມ, ຫາກປ່ອຍໄວ້ດ ນຫ ວຜັກກະລໍາປ ຈະຫ  ມລ ງ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນ
ນະພາບ ຂອງຫ ວຜັກກະລໍາປ ຫຼຸດລ ງ, ການເກັບກຽື່ວຄວນໃຊ້ມ ດຕັດ ໂດຍໃຫ້ມ ໃບນອກທ ື່ຫຸ້ມຫໍື່
ຕິດມາພ້ອມ. 

 ກະລ າດອກ (ດອກຂາວ, ດອກຂຽວ): ຄວນເກັບກຽື່ວດອກກະລໍາທ ື່ໃຫ່ຍເຕັມໄວ, ຊຶື່ງມ ຫ ັກ
ສະນະເປັນກ້ອນແໜ້ນບໍື່ຫ  ມ ແລະ ຍັງບໍື່ຍ ດຕ ວອອກເປັນຊໍື່ດອກ ຫ   ອາດນັບອາຍຸຫ ັງຈາກຍ້າຍກ້າ
ປ ກຖ້າເປັນແນວພັນເບ າປະມານ 60 ວັນ ກໍື່ເກັບກຽື່ວໄດ້, ສ່ວນພັນໜັກຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 90 
ວັນ ຫ   ຈະສັງເກດໂດຍນັບຈາກວັນທ ື່ເລ ື່ມເຫັນຕຸ່ມຕໍື່ອ ກປະມານບໍື່ເກ ນ 7 ວັນ ກໍື່ສາມາດເກັບກຽື່ວ
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ໄດ້ໂດຍໃຊ້ມ ດຕັດຕ ີ້ນກະລໍາດອກ ໃຫ້ມ ສ່ວນຂອງໃບບໍລິເວນຍອດໃກ້ດອກຕິດມາພ້ອມ 2-3 ໃບ 
ເພ ື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນດອກ ຈາກ ການກະທ ບກະແທກໃນຄະນະບັນຈຸ ເມ ື່ອຂ ນສ ື່ງສ ຕ່ະຫ າດ. 

 ຜັກກາດນາ: ເກັບກຽື່ວເມ ື່ອອາຍຸ 45-55 ວັນ ຫ ັງປ ກ, ຊ່ວງອາຍຸ 45 ວັນ ເປັນໄລຍະທ ື່
ຕະຫ າດຕ້ອງການຫ າຍທ ື່ສຸດ. ການເກັບກຽື່ວຜັກກາດນາຄວນເກັບຕອນເຊ ີ້າ, ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜັກ
ສ ດ, ລ ດຊາດດ  ການເກັບກຽື່ວໃຊ້ມ ດທ ື່ສະອາດຕັດ ໂດຍຊິດເອ າລໍາຕ ີ້ນອອກ ແລ້ວລວບລວມນໍາ
ມາຕັດແຕ່ງເອ າສ່ວນທ ື່ເປັນພະຍາດ ຫ   ຖ ກແມງໄມທ້ໍາລາຍອອກ. 

 ຜັກກາດຂຽວກວ້າງຕຸ້ງ (ຜັກກາດຊອມ): ເກັບກຽື່ວເມ ື່ອອາຍຸ 35-45 ວັນ, ຄັດເລ ອກຕ ີ້ນ
ທ ື່ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວໃຊ້ມ ດທ ື່ສະອາດ ແລະ ຄ ມຕັດເອ າສ່ວນທ ື່ຢ ່ໃກ້
ເຫງ ີ້າຫ ັງຈາກນັີ້ນກໍື່ມາຕັດແຕ່ງເພ ື່ອຄັດເອ າໃບສ່ວນທ ແກ່, ມ ພະຍາດ ແລະ ມ ແມງໄມທ້ໍາລາຍອອກ
ກ່ອນຈະບັນຈຸ່ແລະ່ຂົນສ ື່ງເພື ອຈໍາໜ່າຍຕະຫ າດ. 

 ຜັກກາດຕ ນໝ  (ຜັກກາດກ້ານລ້າວ): ເກັບກ່ຽວເມ ື່ອອາຍຸ 55-75 ວັນ, ເລ ອກຕັດຫ ວທ ື່
ຫ  ແໜ້ນໄດ້ຂະໜາດ,່ການຕັດໃຊ້ມ ດທ ື່ສະອາດ ແລະ ຄ ມ ຕັດແລ້ວ ເກັບໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ່
ເກັບເຂ ີ້າຮ ື່ມທັນທີ່ເພ ື່ອຕັດແຕ່ງ-ບັນຈຸ ກ່ອນການຂ ນສ ື່ງ ເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍຕະຫ າດ. 

 ຜັກກາດຂາວຫ ີ່: ເກັບກຽື່ວເມ ື່ອອາຍຸ 40-45 ວັນ ຫ ັງຈາກຫວ່ານເມັດ, ໂດຍເລ ອກເກັບກຽື່ວ
ຕ ີ້ນເລ ື່ມແກ່ເຕັມທ ື່ໄດ້ຂະໜາດ, ສ່ວນແນວພັນທ ື່ຫ  ຍາວ ຫ  ່ ຫ  ກ ມແໜ້ນອາຍຸເກັບກຽື່ວ 50-80 
ວັນ ຫ ັງຈາກຢອດເມັດ ສາມາດເກັບກຽື່ວໄດ້ ເລືອກເກັບເອົາຫົວຫ  ແໜ້ນເຕັມທ ື່ ກ່ອນທ ື່ກາບຫ  ຈະ
ເລ ີ້ມຄາຍຕ ວຫ  ມອອກ່ ການຕັດໃຊ້ມ ດສະອາດ ແລະ ຄ ມຕັດທ ື່ລໍາຕ ີ້ນ ແລ້ວຕັດແຕ່ງໃບທ ື່ເປັນ
ພະຍາດ່ ຫ ື່ ຖ ກແມງໄມທ້ໍາລາຍອອກ,່ ຈົ ງໃບນອກໄວ້ປະມານ 2-3 ໃບ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນການ
ກະທ ບກະແທກໃນເວລາບັນຈຸ ແລະ່ຂ ນສ ື່ງ ເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍຕະຫ າດ. 

 ຜັກກາດຫົວຂາວ: ແນວພັນເບ າອາຍຸເກັບກຽື່ວ 42-45 ວັນ ແລະ ແນວພັນໜັກ 60-65 ວັນ, 
ເມ ື່ອຜັກກາດຫ ວມ ອາຍຸເກັບກ່ຽວເຕັມໄວ ໃຫ້ຟ້າວເກັບທັນທ ຖ້າປ່ອຍໄວ້ດ ນເກ ນອາຍຸເກັບກ່ຽວ 
ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ຂອງ ຫ ວຫຼຸດລ ງ, ລ ດຊາດບໍື່ດ , ດິນໜຽວ ແລະ ນໍີ້າໜັກນ້ອຍ.  

 
8. ການຈັດການເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດພືດຕະກຸນກະລ າທ ີ່ປອດໄພຈາກສານຜິດ

ຕົກຄ້າງ 
8.1. ສ າຫ ວດການເຂົັ້າທ າລາຍຂອງສັດຕູພືດຕະກຸນກະລ າ 

 
ສໍາຫ ວດການເຂ ີ້າທໍາລາຍ ຂອງບ ີ້ງໄຍຜັກ, ບ ີ້ງກະທ ້ຜັກ, ບ ີ້ງຄ ບກະລໍາ, ດ້ວງໝັດຜັກ, ບ ີ້ງເຈາະ

ຍອດກະລໍາ, ໜອນແມງວັນຊອນໃບ, ຣານໍີ້າຄ້າງ, ພະຍາດເນ ື່າເລະ, ພະຍາດໄສ້ກວາງ ແລະ ພະຍາດເນ ື່າ
ຄໍດິນທຸກໆ 7 ວັນ, ຕັີ້ງແຕ່ເລ ື່ມອອກດອກ ຈ ນເຖິງເກັບກ່ຽວ, ໂດຍຊຸ່ມເອ າຕ ວຢ່າງເປັນລະບ ບ
(Systematic Sampling) ຄັີ້ງລະ 100 ຕ ີ້ນ/ໄລ່, ເພ ື່ອມາປະເມ ນຈໍານວນຄວາມເສຍຫາຍລະດັບ
ເສດຖະກິດດັື່ງນ ີ້ : 
 ບ ີ້ງໄຍຜັກ    ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ບ ີ້ງກະທ ້ຜັກ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ບ ີ້ງຄ ບກະລໍາ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
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 ດ້ວງໝັດຜັກ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ບ ີ້ງເຈາະຍອດກະລໍາ  ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ໜອນແມງວັນຊອນໃບ  ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ຣານໍີ້າຄ້າງ    ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ພະຍາດເນ ື່າດໍາ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ພະຍາດເນ ື່າເລະ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ພະຍາດໄສ້ກວາງ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
 ພະຍາດເນ ື່າຄໍດິນ   ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 

 
8.2. ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດຕະກຸນກະລ າ 

 
 ບົັ້ງໄຍຜັກ (Plutella xylostella Linnaeus): ໂຕເຕັມໄວຂອງບ ີ້ງໄຍຜັກ ເປັນແມງກະເບ ີ້ອ

ກາງຄ ນຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຕແມຈ່ະອອກໄຂ່ເປັນເທື ອລະໜ່ວຍ ມີຈ ານວນ່ປະມານ່2-10 ໜ່ວຍຕ  
ຄັຶ້ງ, ຢ ເ່ທິງໃບ ແລະ ກ້ອງໃບພ ດ, ບ ີ້ງເມ ື່ອຟັກອອກຈາກໄຂ່ໃໝຸ່ໆ ຈະອາໄສກັດກິນຢ ພ່າຍໃນໃບ, 
ຫ ັງຈາກນັີ້ນຈະອອກມາກັດກິນ ພາຍນອກເຮັດໃຫ້ຜັກເປັນຮ ເປັນປ່ອງ, ບ ີ້ງມ ຫ ັກສະນະຫ ວແຂງ
ທ້າຍແຫ ມລໍາໂຕຮຽວຍາວ ສ່ວນທ້າຍມ ປຸ່ມຍ ື່ນເປັນ 2 ແຖວ ບ ີ້ງມ ສ ຂຽວອ່ອນເທ າ ຫ   ຂຽວປ ນ
ເຫ  ອງເມ ື່ອຖ ກໂຕຈະດິີ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຖ ີ້ມເອ າໂຕລ ງກ່ອນໂດຍສ້າງໃຍ, ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
ຄວນສ ດພ ື່ນດ້ວຍເຊ ີ້ອແບ່ັກທີເຣຍບາຊ ລັສທ ລິງເຍນຊິສ ອັດຕາ 40-80 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   
ເດທາເມທິນ 3% ອ ຊ  ອັດຕາ 10-20 ມິລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ. ຍຸດສ ດພ ື່ນ 7 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ ຫ   
ພ ື່ນດ້ວຍໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ອ ຊ  ອັດຕາ 30-40 ມິລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້ຢຸດສ ດພ ື່ນ 14 
ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ. 

 ບົັ້ງກະທູ້ຜັກ (Spodoptera exigue) ໂຕເຕັມໄວເປັນແມງກະເບ ີ້ອກາງຄ ນ ອອກໄຂ່ເປັນກຸ່ມສ 
ນໍີ້າຕານຄ້າຍຄ ເຟ ອງເຂ ີ້າ, ມັນຈະກັດກິນທຸກສ່ວນຂອງພ ດຢ່າງໄວວາ, ບ ີ້ງຈະເຂ ີ້າດັກແດ້ໃນດິນ 
ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບການລະບາດແລ້ວ ໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍເຊ ີ້ອແບັກທີເຣຍບາຊ ລັສທ ລິງເຍນຊິສ ອັດຕາ 
40-60 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   ເຊ ີ້ອໄວຣັດນ ວເຄຍໂພລ ໂດຣຊ ສ ອັດຕາ 30 ມ ລິ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ
, ຢຸດສ ດພ ື່ນ 1 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ ຫ   ສ ດພ ື່ນດ້ວຍຟຼູເຟນນອກຊ ຣອນ 5% ອ ຊ  ອັດຕາ 20-40 
ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   ສ ດພ ື່ນດ້ວຍເດທາເມທິນ 3% ອ ຊ  ອັດຕາ 10-20 ມິລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, 
ຢຸດສ ດພ ື່ນ 7 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ ຫ   ພ ື່ນດ້ວຍໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ອ ຊ  ອັດຕາ 30-40 ມິລ 
ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້ຢຸດສ ດພ ື່ນ 14 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ.  

 ບົັ້ງຄືບກະລ າ (Trichoplusia ni Hubner): ເປັນບ ີ້ງຂະໜາດກາງກິນເກັື່ງໄລຍະທໍາອິດຈະກັດ
ກນິຜ ວໃບ ເມ ື່ອໃຫຍ່ຂ ີ້ນຈະກັດກິນໃບໃຫ້ເປັນຮອຍແຫວ່ງ ຫ   ແຕ່ກ້ານໃບ ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບການ
ລະບາດ ໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍເຊ ີ້ອແບັກທີເຣຍບາຊ ລັສທ ລິງເຍນຊິສ ອັດຕາ 40-60 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 
ລິດຫ   ເຊ ີ້ອໄວຣັດນ ວເຄຍໂພລ ໂດຣຊ ສ ອັດຕາ 30 ມ ລິ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ່ຢຸດສ ດພ ື່ນ 1 ວັນ ກ່ອນ
ເກັບກຽື່ວ ຫ   ສ ດພ ື່ນດ້ວຍຟຼູເຟນນອກຊ ຣອນ 5% ອ ຊ  ອັດຕາ 20-40 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   
ສ ດພ ື່ນດ້ວຍເດທາເມທິນ 3% ອ ຊ  ອັດຕາ 10-20 ມິລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ຢຸດສ ດພ ື່ນ 7 ວັນ ກ່ອນ
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ເກັບກຽື່ວ ຫ   ສີດພ ື່ນດ້ວຍໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ອ ຊ  ອັດຕາ 30-40 ມິລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ໃຫ້
ຢຸດສ ດພ ື່ນ 14 ວັນກ່ອນເກັບກຽື່ວ. 

 ດ້ວງໝັດຜັກ (Phyllotreta sinuata Steph ແລະ P.chontalisa Duvivier): ໂຕອ່ອນຈະ
ເຂ ີ້າໄປກັດກິນຢ ່ບໍລິເວນເຫງ ີ້າຕ ີ້ນຜັກ ຫ   ຮາກ ຂອງຜັກເຮັດໃຫ້ຜັກຫຽື່ວເສ າບໍື່ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ຖ້າ
ຖ ກທໍາລາຍຫ າຍອາດເຮັດໃຫ້ພ ດຜັກຕາຍໄດ້, ເມ ື່ອໂຕເຕັມໄວມັນຈະກັດກິນຜ ວດ້ານລຸ່ມຂອງໃບ
ເຮັດໃຫ້ໃບເປັນຮ  ແລະ ອາດກັດກິນຜ ວລໍາຕ ີ້ນ ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບການລະບາດໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍຄາສ໌
ບາຣ  85% ດັບເບິນຢູພີ່ ອັດຕາ 40-60 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   ຄາສ໌ໂບຊັນແຟນ 20 % ອ ຊ  
ອັດຕາ 50-75 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   ໂພຣໄທໂອຟອສ 50 % ອ ຊ  ອັດຕາ 30-40 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 
20 ລິດ, ຢຸດສີດພ ື່ນ 14 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ ຫ   ຟ ໂປຣນິລ 5 % ເອສຊ  ອັດຕາ 20-40 ມ ລ 
ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້ຢຸດຊ ດພ ື່ນ 7 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ.  

 ບົັ້ງເຈາະຍອດກະລ າ (Hellula undalis Fabricius): ໂຕບ ີ້ງມ ຫ ັກສະນະຜ ວລໍາໂຕໃສມ ແຖບ
ສ ນໍີ້າຕານພາດຕາມລວງຍາວ, ທໍາລາຍຜັກຕະກຸນກະລໍາ ບ ີ້ງຈະເຈາະເຂ ີ້າໄປກັດກິນໃນສ່ວນຍອດທ ື່
ກໍາລັງຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜັກຂາດ ບ ີ້ງທ ື່ຟັກອອກມາຈາກໄຂ່ໃໝ່ໆ ອາດຈະເຈາະເຂ ີ້າໄປ
ໃນລໍາຕ ີ້ນ, ສ່ວນຂອງຕາດອກ ຈະເຫັນຮອຍກັດກິນເປັນທາງ, ໂດຍບ ີ້ງຈະຖັກໃຍຄຸມໂຕ ແລະ ກັດ
ກິນຢ ່ພາຍໃນພວກຜັກທ ື່ມ ການຫໍື່ເປັນຫ ວ, ມັນຈະເຈາະເຂ ີ້າໄປກັດກິນທາງໃນ ແລະ ສ່ວນຍອດ, 
ໂດຍຈະກັດກິນຍອດທ ື່ກໍາລັງຈະເລ ນເຕ ບໂຕເຮັດໃຫ້ຜັກບໍື່ຫໍື່. ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບການລະບາດໃຫ້
ສີດພ ື່ນດ້ວຍຄາສ໌ບາຣ  85% ດັບເບິນຢູພ  ອັດຕາ 40-60 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ຫ   ໂພຣໄທໂອຟອສ 
50 % ອ ຊ  ອັດຕາ 30 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ຢຸດສີດພ ື່ນ 14 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ ຫ   ຟ ໂປຣນິລ 
5 % ເອສຊ  ອັດຕາ 20-40 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້ຢຸດສີດພ ື່ນ 7 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽື່ວ. 

 ໜອນແມງວັນຊອນໃບ (Liriomyza brassicae Riley): ໂຕໜອນຈະຊ້ອນຢ ່ໃນໃບເຮັດໃຫ້
ເກ ດຮອຍເສັີ້ນສ ຂາວຄ ດຄຽີ້ວໄປມາ ເມ ື່ອນໍາເອ າໃບພ ດມາຊ່ອງເບິື່ງ ຈະເຫັນໜອນໂຕນ້ອຍໆ ສ 
ເຫ  ອງອ່ອນໃສໂປ່ງແສງຢ ພ່າຍໃນເນ ີ້ອເຍ ື່ອໃບ່ ຖ້າຫາກລະບາດຮຸນແຮງ ຈະເຮັດໃຫ້ໃບເສຍຫາຍ
ຫ  ື່ນ, ຖ້າຖ ກທໍາລາຍຫ າຍພ ດຈະຕາຍໃນທ ື່ສຸດ, ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບວ່າມ ການລະບາດໃຫ້ສີດພ ື່ນດ້ວຍ
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50 % ອ ຊ ອັດຕາ 30 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ຢຸດສີດພ ື່ນ 14 ວັນ ກ່ອນເກັບ
ກຽ່ວ ຫ   ແລມຄາສ໌ໄຊສາໂລທິນ 2,5% ອ ຊ  ອັດຕາ 20-40 ມ ລ ລິດ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ເມ ື່ອສໍາຫ ວດ
ພ ບການລະບາດໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍຄາສ໌ບາຣ  85% ດັບເບິນຢູພີ່ອັດຕາ 40-60 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, 
ໃຫ້ຢຸດສ ດພ ື່ນ 8 ວັນກ່ອນການເກັບກ່ຽວ. 

 ຣານ ັ້າຄ້າງ (Downy midew) ເກ ດຈາກເຊ ີ້ອຣາ Peronospora parasitica, ໃບລ້ຽງ່ຂອງ
ຕ ີ້ນກ້າເກ ດເປັນຈຸດຊໍີ້າ ກ້າເນ ື່າຍູບ, ໃບຜັກກາດນາເບ ີ້ອງເທິງຈະເປັນປ ີ້ນສ ເຫ  ອງ, ເບ ີ້ອງຫ ັງໃບມ 
ເສັີ້ນໃຍສ ຂາວເປັນກະຈຸກ, ເມ ື່ອມ ການລະບາດຫ າຍຂ ີ້ນ ເນ ີ້ອໃບຈະປຸ່ຽນເປັນສ ເຫ  ອງແຫ້ງທັີ້ງໃບ 
ແລະ ຕາຍ, ເມ ື່ອພ ບອາການພະຍາດນ ີ້ໃຫ້ສີດພ ື່ນ ດ້ວຍທາດໄຊມອກຊານິຣ 8% ດັບເບິນຢູພ  + 
ແມນໂຄເຊບ 64% ດັບເບິນຢູພ  ອັດຕາ 30-40 ກ າມ ຫ   ທາດເມຕາແລກຊ ສ໌ 8% ດັບເບິນຢູພ  
+ ແມນໂຄເຊບ 64% ດັບເບິນຢູພ  ອັດຕາ 30 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ທຸກ 5-7 ວັນ ໃຫ້ຢຸດສີດພ ື່ນ 
7-10 ວັນ ກ່ອນເກັບກ່ ຽວ. 
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 ພະຍາດເນົີ່າດ າ ເກ ດຈາກເຊ ີ້ອແບັກທີເຣຍ່ Xanthomonas campestris ເນ ີ້ອໃບເຫ  ອງ
ຂະໜາດບໍື່ແນ່ນອນ ໃບແຫ້ງກອບ ຂອບໃບແຫ້ງເສັີ້ນໃບເປັນສ ເຂັີ້ມ ຫ   ສ ດໍາອາການເລ ື່ມຕ ີ້ນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະເກ ດທ ື່ຂອບໃບ ແລະ ລຸກລາມເຂ ີ້າໄປທ ື່ສ່ວນກາງ ຂອງໃບເປັນຮ ສາມຫ ຽື່ມ ໂດຍປາຍ
ຂອງສາມຫ ຽື່ມຈະຢ ທ່ ື່ເສັີ້ນກາງໃບ, ລຸກລາມໄປເຖິງກ້ານໃບ ແລະ ໃບອ ື່ນໆ. ເມ ື່ອພ ບການລະບາດ 
ຂອງພະຍາດໃຫ້ສີດພ ື່ນດ້ວຍທາດບໍຣ໌ໂດຊ໌ມກິຊເ໌ຈ ຣ໌+ໄຊແນບ+ມາແນບອັດຕາ 30 ກ າມ ຫ   
ຄອປເປ ຣ໌ອອກຊ ຄ ຼໍໄຮດ໌ 85% ດັບເບິນຢູ ອັດຕາ 30-80 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້ຢຸດສ ດພ ື່ນສານ 
7-10 ວັນກ່ອນເກັບກຽື່ວ. 

 ພະຍາດເນົີ່າເລະ ເກ ດຈາກເຊ ີ້ອແບກທີເຣຍ່Erwinia carotovora ເລ ື່ມຈາກສ່ວນ ຂອງພ ດ
ອວບອ່ອນ, ຈະເກ ດຮອຍຊໍີ້າຊຸຸ່ມນໍີ້າ ແລະ ກາຍເປັນບາດແຜສ ເທ າ, ສ ນໍີ້າຕານເນ ື່າເລະ, ມ ເມ ອກ
ຍ ີ້ມສ ື່ງກິື່ນເໝັນ, ອາການເນ ື່າຈະລຸກລາມຢ່າງໄວວາ, ເມ ື່ອພ ບອາການຄວນຟ້າວຂຸດເອ າຕ ີ້ນເປັນ
ພະຍາດໄປເຜ າຖ ີ້ມນອກສວນ, ສ ດພ ື່ນດ້ວຍສານບໍຣ໌ໂດຊ໌ມິກຊເ໌ຈ ຣ໌+ໄຊແນບ+ ມາແນບ ອັດຕາ 
30 ກ າມ ຫ   ຄອປເປ ຣ໌ອອກຊ ຄ ຼໍໄຮດ໌ 85% ດັບເບິນຢູພ  ອັດຕາ 30-80 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ, ໃຫ້
ຢຸດສ ດພ ື່ນສານ 7-10 ວັນ ກ່ອນເກັບກຽ່ວ. 

 ພະຍາດໄສ້ກວາງ (ໄສ້ດ າ) ເນ ີ້ອເຍ ື່ອພາຍໃນດອກກວາງ ແລະ ມ ສ ດໍາເຮັດໃຫ້ຕ ີ້ນເຊາະແກນ, 
ເຊ ີ້ອແບກທ ເຣຍທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກ ດພະຍາດເນ ື່າເລະ ຈະເຂ ີ້າເຮັດໃຫ້ຝັກເນ ື່າເລະຢ່າງໄວ, ເມ ື່ອສໍາຫ ວດ
ພ ບການລະບາດໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍແຄຊຽື່ມ + ໂບຣອນ ອັດຕາ 40-50 ກ າມ/ນໍີ້າ 50 ລິດ. 

 ພະຍາດເນົີ່າຄ ດິນ (Damping off) ເກ ດຈາກເຊ ີ້ອຣາພວກ Pythium sp. ຫ   Fusarium 
sp. ຫ   Rhizoctania sp. ພະຍາດຊະນິດນ ີ້ເກ ດສະເພາະໜານກ້າເບ້ຍເທ ື່ານັີ້ນ, ການຫວ່ານກ້າ
ທ ື່ໜາແໜ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ ີ້ນທ ື່ເກ ດມາບຽດກັນຫ າຍ ຈະເປັນພະຍາດ ຖ້າໜານປ ກມ ເຊ ີ້ອພະຍາດຢ ່
ແລ້ວ ຕ ີ້ນກ້າເກ ດອາການບາດແຜຊໍີ້າທ ື່ເຫງ ີ້າຕ ີ້ນລະດັບດິນ, ຖ້າຖ ກແສງແດດຕ ີ້ນຫັກພັບ ແລະ 
ຫຽ່ວຕາຍໄປບໍລິເວນເກ ດພະຍາດຈະຂະຫຍາຍວ ງອອກໄປຢ່າງໄວວາ ເມ ື່ອສໍາຫ ວດພ ບການ
ລະບາດໃຫ້ສ ດພ ື່ນດ້ວຍສານເມຕາແລກຊິຣ 8% ດັບເບິນຢູພ +ແມນໂຄເຊບ 64% ດັບເບິນຢູພ  
ອັດຕາ 40 ກ າມ/ນໍີ້າ 20 ລິດ ທຸກໆ 5-7 ວັນ ໃຫ້ຢຸດສີດພ ື່ນ 7-10 ວັນ ກ່ອນເກັບກ່ຽວ. 

  
9. ການຈັດການເພືີ່ອໃຫ້ໄດພ້ືດຕະກຸນກະລ າທ ີ່ປອດໄພ 
9.1. ປອດໄພຈາກສານພິດຕົກຄ້າງ 

 ໃຊ້ສານເຄມ ຊະນິດອັນຕະລາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາຢຸດສ ດພ ື່ນສານປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕ ພ ດກ່ອນ
ເກັບກ່ຽວຕາມລາຍລະອຽດໃນວິທ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດພ ດຕະກຸນ
“ກະລໍາ. 

 ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ, ມ ເລກທະບຽນວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະ ມ ຄໍາແນະນໍາ
ໃນສະຫ າກທ ື່ໃຫ້ໃຊ້ກັບພ ດນັີ້ນໆ. 

 ຕ້ອງບໍື່ໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ລະບຸໃນທະບຽນວັດຖຸອັນຕະລາຍທ ື່ຫ້າມໃຊ້ ແລະ ບໍື່ໄດ້ຂ ີ້ນທະບຽນນໍາກ ມ
ປ ກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້່ ແລະ່ສານເຄມີທ ື່ປະເທດຄ ່ຄ້າຫ້າມໃຊ້. 

 ຕ້ອງຢຸດໃຊ້ສານເຄມ  ກ່ອນການເກັບກຽ່ວຕາມເວລາທ ື່ລະບຸໃນວິທ ການແກ້ບັນຫາໃນແຜນຄວບ
ຄຸມການຜະລິດພ ດຕະກຸນກະລໍາ. 
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9.2. ປອດໄພຈາກການປົນເປືັ້ອນຂອງຈຸລິນຊ ທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ຜູບ້ ລິໂພກ 

 
 ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດ ຫ  ກລຽີ້ງການໃຊ້ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ ແລະ ຄວບຄຸມປັດໃຈການຜະລິດ 

ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ  ທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ຜ ບໍ້ລິໂພກ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເລ ື່ອງການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງເນ ື່ອງຈາກການປ ນເປ ີ້ອນ). 

 ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໃນສວນ/ຟາມ ຫ  ກລ້ຽງການໃຊ້ນໍີ້າ ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ ທ ື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ຕໍື່ຜ ບໍ້ລິໂພກ ຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ນໍີ້າທ ື່ມ ການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ  ຕ້ອງຫຼຸດປະລິມານຈຸ
ລິນຊ ໃຫ້ຢ ່ໃນລະດັບທ ື່ປອດໄພຕາມເກນທ ື່ກໍານ ດ. 

 ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໃນຂະບວນການຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
1.  ເປັນນໍີ້າທ ື່ສະອາດ ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້. 
2.  ໃນການລ້າງຜ ນຜະລິດ ເພ ື່ອຫ  ກລ້ຽງການປ ນເປ ີ້ອນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ ໂດຍການແຍກລ້າງ

ຜ ນຜະລິດດ້ວຍນໍີ້າໄຫ ຜ່ານ. 
 ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ໃນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ຕ້ອງສະອາດບໍື່ກໍື່ໃຫ້ເກ ດການປ ນເປ ີ້ອນຈຸ

ລິນຊ ທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ຜ ບໍ້ລິໂພກ. 
 ສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄ ນ 

1.   ຄວນລ້າງມ ໃຫ້ສະອາດ ຫ   ໃສ່ຖ ງມ ກ່ອນສໍາພັດຜ ນຜະລິດ 
2.    ຜ ເ້ຮັດການຄັດແຍກ, ບັນຈຸ ແລະ່ເກັບກຽື່ວ ຜ ນຜະລິດ ຕ້ອງບ  ເປັນພະຍາດຕິດຕໍື່ຮ້າຍແຮງ 

 
10. ຄວາມສະອາດປອດໄພ ແລະ ການກ າຈັດຂອງເສຍ ຫ ື ວັດສະດຸເຫ ືອໃຊ ້

 ພາຊະນະບັນຈຸ ສານເຄມ ທ ື່ໃຊ້ໝ ດ ແລະ ລ້າງສານເຄມ ອອກໝ ດແລ້ວ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຂໍີ້
ກໍານ ດຫ ັກທ ື່່5.1່ຂ ຶ້ກ ານົດ່7່ ຕ້ອງບໍື່ນໍາກັບມາໃຊ້ອ ກ, ຕ້ອງນໍາໄປຖ ີ້ມໃນສະຖານທ ື່ສະເພາະຖິຶ້ມ
ສານເຄມ  ຫ   ນໍາໃຊ້ວິທ  ນ າໄປຝັງດິນໃຫ້ເລິກ ສັດບໍື່ສາມາດຂຸດຂ ີ້ນມາໄດ້ ແລະ ຫ່າງຈາກແຫ ື່ງນໍີ້າ, 
ຫ້າມເຜ າເພ ື່ອທໍາລາຍ.  

 ສ່ວນຕ່າງໆຂອງກິື່ງພ ດ ທ ື່ເກ ດມ ພະຍາດຕ້ອງນໍາໄປເຜ າຢູຸ່ນອກພ ີ້ນທ ື່ ເພ ື່ອກໍາຈັດເຊ ີ້ອພະຍາດ. 
 ເສດພ ດ ຫ   ກິື່ງທ ື່ຕັດແຕ່ງຈາກຕ ີ້ນທ ື່ບໍື່ມ ພະຍາດສາມາດນໍາມາເຮັດຝຸ່ນບົ ມ່ຫ   ຝຸ່ນພ ດສ ດ. 
 ຈໍາແນກ ແລະ ແຍກປະເພດຂອງຂ ີ້ເຫຍ ີ້ອໃຫ້ຊັດເຈນເຊັື່ນ: ເສດເຈ້ຍ, ແກັດເຈ້ຍ, ຢາງປ າສຕິກ, 

ແກ້ວ, ນໍີ້າມັນ, ສານເຄມ  ແລະ ເສດຊາກພ ດເປັນຕ ີ້ນ. ຄວນມ ຖັງຖ ີ້ມຂ ີ້ເຫຍ ີ້ອໃຫ້ເປັນລະບຽບ ຫ   
ກໍານ ດຈຸດຖ ີ້ມຂ ີ້ເຫ ີ້ຍອໃຫ້ຈະແຈ້ງ. 

 
11. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ່ຽວໃນສວນ, ຟາມ 
11.1. ວິທ ການເກັບກ່ຽວ 

 
 ເກັບກ່ຽວຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ຂອງພ ດຕະກຸນກະລໍາ ແຕ່ລະຊະນິດດ້ວຍຄວາມລະມັດ ລະວັງ

ໂດຍໃຊ້ມ ດສະອາດ ແລະ ຄ ມ ຕັດພໍປະມານ. 
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 ລວບລວມພ ດຕະກຸນກະລໍາ ທ ື່ເກັບກ່ຽວແລ້ວໃສ່ກະຕ່າປ າສຕິກ ຫ   ພາຊະນະບັນຈຸ ທ ື່ຮອງດ້ວຍ
ເຈ້ຍ ຫ   ໃບຕອງສະອາດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການກະທົບຊໍີ້າ ຈາກ ນັີ້ນຂ ນຍ້າຍໄປຫາໂຮງເຮ ອນພາຍໃນ
ສວນ/ຟາມ ຫ   ໃນທ ື່ຮ ມ. 

 
11.2. ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 

 
 ຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ຽວແລ້ວ ຈາກບໍລິເວນທ ື່ເກັບກ່ຽວໄປຍັງໂຮງເຮ ອນພາຍໃນສວນ/ ຟາມ 

ຫ   ໃນທ ື່ຮ ື່ມ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທັນທ ທ ື່ເກັບກ່ຽວແລ້ວ. 
 ຄັດແຍກຜ ນຜະລິດທ ື່ເສຍຫາຍ ຈາກ ການເກັບກ່ຽວ ຫ   ມ ການຕໍານິ ຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້

ຄວນແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ. 
 ຄັດແຍກຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜ ນຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຕະຫ າດ 
 ລ້າງຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານການຄັດແຍກແລ້ວໃສ່ກະຕ່າປ າສຕິກ ຫ   ພາຊະນະບັນຈຸທ ື່ມ ວັດສະດຸສະອາດ

ຮອງພ ີ້ນ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການກະທົບ ແລະ ການຂ ດຂ ດ.  
 

12. ການຂນົສົີ່ງຜົນຜະລິດໄປຈດຸລວບລວມສິນຄ້າ 
 
ການຂ ນສ ື່ງຜ ນຜະລິດໄປຈຸດລວບລວມສິນຄ້າ ແມນ່ບັນຈຸຜ ນຜະລິດພ ດຕະກຸນກະລໍາໃນພາຊະນະທ ື່ໃຊ້

ຂ ນສ ື່ງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ແລ້ວຂ ນສ ື່ງໄປຈຸດລວບລວມສິນຄ້າທັນທ ່ ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ. 
 

13. ການຄວບຄຸມການປະປົນ ຂອງ ຜົນຜະລິດທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບຕ ີ່າ 
 
 ກວດສອບການປະປ ນ ຂອງ ຜ ນຜະລິດທ ື່ບໍື່ໄດ້ຂະໜາດ. 
 ກວດສອບການປະປ ນ ແລະ ຄັດແຍກຜ ນຜະລິດ ທ ື່ມ ສັດຕ ເຂ ີ້າທໍາລາຍ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II 
ແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດພືດຕະກຸນກະລ າ 

 
ແມ່ນການຜະລິດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານກະສິກໍາທ ື່ດ  GAP ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງຜ ນຜະລິດ, ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສ ງ ຄຸນນະພາບ

ພ ດຕະກຸນກະລໍາ ຂອງ ກ ມປ ກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ.້ ຊຶື່ງມ ແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດດັື່ງນ ີ້: 
 

1. ການກຽມໜານກ້າ ແລະ ການປູກ. 
ຂັັ້ນຕອນການ

ຜະລິດ 
ເຂດ

ອັນຕະລາຍ 
ມາດ

ຕະການ 
CP/ 
CCP 

ຄ່າຄວບຄຸມ ການເຝົັ້າລະວັງ ການແກ້ໄຂ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງບັນທຶກ 

1. ການກຽມໜານ
ປ ກ 

ຕ ີ້ນຍຸດການຈະ
ເລ ນເຕ ບໂຕ 

ກຽມດິນໃຫ້
ມ ການ
ລະບາຍນໍີ້າ
ໄດ້ດ  

CP ດິນແໜ້ນ ຫ   ມ 
ປະຫວັດການ
ລະບາດຂອງສັດຕ 
ພ ດ, ບໍື່ເໝາະສ ມໃນ
ການປ ກ 

ກວດສັງເກດຄວາມ  
ແໜ້ນຂອງດິນ ແລະ 
ປະເມ ນການ
ລະບາດຂອງສັດຕ 
ພ ດ 

- ກ່ອນປ ກໄຖດິນ, ຄາດເກັບ
ເສດວັດສະພ ດອອກໃຫ້
ໝ ດ. 

- ປັບປຸງດິນດ້ວຍການໃຊ້ປ ນ
ຂາວຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກ
ຜ ນການວິໄຈດິນ. 

- ປັບໜ້າດິນບໍື່ໃຫ້ມ ນໍີ້າຖ້ວມ
ຂັງ,ໃສ່ຝຸ່ນບົ ມໃນ
ເວລາກຽມດິນອັດຕາ 1,5- 
2 ໂຕນ/ໄລ່. 

 

2. ການກຽມເມັດ
ພັນ 

ກ້າອ່ອນແອຕ ີ້ນ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຊ້າ, ຜ ນຜະລິດ
ບໍື່ຖ ກຕາມພັນ

ໃຊ້ເມັດພັນ
ຖ ກຕາມພັນ 
ແລະ ຕ້ອງ
ກວດສອບ

CCP ເມັດພັນມ ຄວາມ
ງອກດ ໃຫ້ກ້າປ ກກະ 
ຕິຫ າຍກວ່າ 85%. 

ກວດສອບຄຸນນະພາ
ບແຫ ື່ງທ ື່ມາ ແລະ
ປະຫວັດ ຂອງພັນ
ກ່ອນປ ກ 

- ເລ ອກເມັດພັນທ ື່ມ ຄວາມ
ສ ມບ ນຈາກ ແຫ ື່ງພັນທ ື່ໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ . 

- ເມັດພັນປະສົມສານເຄມ 

ແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງເມັດ
ພັນ ແລະຄຸນ
ນະພາບຂອງເມັດ
ພັນ. 
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ແລະ ບໍື່ມ ຄຸນ
ນະພາບ 

ຄຸນນະພາບ
ເມັດກ່ອນ
ປ ກ 

ກ່ອນປ ກ 

3. ການປ ກ ຕ ີ້ນເຕ ບໂຕຊ້າ
ຜ ນຜະ ລິດບໍື່ມ 
ຄຸນນະພາບ 

ວິທ ການປ ກ
ປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາແນະ
ນໍາ 
 

CP ວິທ ການປ ກຕ້ອງ
ເໝາະສົມ 

ປະເມ ນຈາກ ການ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ 
ແລະຄວາມສ ມບ ນ
ຂອງຕ ີ້ນ 

ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນພາກ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ່I 

 

 
2. ການຈັດການເພືີ່ອເພ ີ່ມຄວາມສົມບູນຂອງຕົັ້ນ. 

 

ຂັັ້ນຕອນການ
ຜະລິດ 

ເຂດ
ອັນຕະລາຍ 

ມາດ
ຕະການ 

CP/ 
CCP 

ຄ່າຄວບຄຸມ ການເຝົັ້າລະວັງ ການແກ້ໄຂ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງບັນທຶກ 

1. ການໃສ່ຝຸ່ນ
ເພ ື່ອເພີ ມຄວາມ
ສ ມບ ນຂອງຕ ີ້ນ 

ຄວາມສ ມບ ນ
ຕ ີ້ນຕໍື່າ ແລະຜ ນ
ຜະລິດບໍື່ມ ຄຸນ
ນະພາບ 

ໃສ່ຝຸ່ນຕາມ
ຄໍາແນະນໍາ 

CP ຕ ີ້ນມ ຄວາມສ ມບ ນ
ຕ  າກວ່າ 75% 

ປະເມ ນການຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕ ແລະ 
ຄວາມສ ມບ ນ ຂອງ
ຕ ີ້ນ 

ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນພາກ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ່I 

ຊະນິດ, ອັດຕາ 
ແລະວັນເດ ອນປ ໃສ່
ຝຸ່ນ 

2. ການໃຫ້ນໍີ້າ ຄວາມສ ມບ ນ
ຕ ີ້ນຕໍື່າ ແລະຜ ນ
ຜະລິດບໍື່ມ ຄຸນ
ນະພາບ 

ໃຫ້ນໍີ້າຕາມ
ຄໍາແນະນໍາ 

CP ຕ ີ້ນສະແດງອາການ
ຫ່ຽວເນ ື່ອງຈາກການ
ຂາດນໍີ້າ 

ປະເມ ນອາການຂາດ
ນໍີ້າໂດຍສັງເກດ
ອາການໃບຕ ກເນ ື່ອງ
ຈາກຂາດນໍີ້າ 

ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນພາກ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ່I 
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3. ການຈັດການເພືີ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. 
ຂັັ້ນຕອນການ

ຜະລິດ 
ເຂດ

ອັນຕະລາຍ 
ມາດ

ຕະການ 
CP/ 
CCP 

ຄ່າຄວບຄຸມ ການເຝົັ້າລະວັງ ການແກ້ໄຂ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງບັນທຶກ 

1.ການປ້ອງກັນກໍາ
ຈັດສັດຕ ພ ດ 

- ມ ສານຜິດຕ ກ
ຄ້າງເກ ນຄ່າ
ຄວາມປອດໄພ 
- ຜ ນຜະລິດມີ
ຄຸນນະພາບຕ  າ່ບໍື່
ເປັນໄປຕາມວັດ
ຖຸປະສ ງຄຸນ
ນະພາບ 

-ສໍາຫ ວດ
ຊະນິດແລະ 
ປະເມ ນ
ຄວາມເສຍ
ຫາຍຈາກ
ການທໍາລາຍ
ຂອງສັດຕ ພ ດ
ຕະກຸນກະລໍາ
ທຸກ 7-10 
ວັນຕັີ້ງແຕ່
ຍ້າຍກ້າຈ ນ
ເຖິງ 2 
ອາທິດກ່ອນ
ເກັບກຽື່ວ
ເມ ື່ອພ ບ
ອາການ 
ພະຍາດ ປ້ອງ
ກັນກໍາຈັດ
ຕາມຄໍາແນະ
ນໍາໃນ

CCP ເມ ອພ ບການ
ລະບາດຂອງສັດຕ 
ພ ດ. 
- ບົຶ້ງໃຍຜັກ 
- ບົຶ້ງກະທ ້ຜັກ 
- ບົຶ້ງຄ ບກະລໍາ 
- ດ້ວງໝັດຜັກ 
- ບົຶ້ງເຈາະຍອດກະ
ລໍາ 

- ບົຶ້ງແມງວັນຊອນ
ໃບ 

- ຣານໍີ້າຄ້າງ 
- ພະຍາດເນ ື່າດໍາ 
- ພະຍາດເນ ື່າເລະ 
- ພະຍາດໄສ້ກວາງ 
- ພະຍາດເນ ື່າຄໍດິນ 

ສໍາຫ ວດຊະນິດຂອງ
ສັດຕ ພ ດ ແລະ ປະ
ເມ ນຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງພ ດຕະກຸນ
ກະລໍາໃນໜານປ ກ 

ຄວບຄຸມສັດຕ ທ ື່ສໍາຄັນ  
ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນພາກ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ່I 

ຊະນິດ, ອັດຕາ,
ປະລິມານການໃຊ້ 
ແລະໄລຍະເວລາໃຊ້
ສານເຄມ ປ້ອງກັນ
ສັດຕ ພ ດຕະກຸນກະ
ລໍາ 
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ພາກເອກະ 
ສານຊ້ອນ 
ທ້າຍ່I 

2.ການປ້ອງກັນ
ການປະປ ນຂອງ
ຜ ນຜະລິດທ ື່ມ 
ສັດຕ ພ ດຕິດໄປ
ກັບພ ດຕະກຸນກະ
ລໍາ 

ສັດຕ ພ ດຕິດໄປ
ກັບຜ ນຜະລິດ 

ກວດສອບ
ແລະ ຄັດ
ແຍກຜ ນ
ຜະລິດທ ື່ມ 
ຮອງຮ່ອຍ
ການເຂ ີ້າທໍາ
ລາຍຂອງ
ສັດຕ ພ ດ, ມ 
ໄຂ່, ມ ສັດຕ 
ພ ດຕິດຢ ່
ເທິງຜັກ
ອອກຈາກ
ຜ ນຜະລິດ
ຄຸນນະພາບ 

CCP ບໍື່ມ ການປະປ ນ ສໍາຫ ວດຊະນິດຂອງ
ສັດຕ ພ ດແລະປະ
ເມ ນຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງຜ ນຜະລິດ
ກ່ອນແລະຫ ັງການ
ເກັບກ່ຽວ 

ກວດສອບ ແລະ ຄັດແຍກຜ ນ
ຜະລິດທ ື່ມ ຮ່ອງຮອຍສັດຕ ພ ດ
ເຂ ີ້າທໍາລາຍລະຫວ່າງເກັບກ່ຽວ
ແລະ ຫ ັງເກັບກ່ຽວ  ເພ ື່ອເພ ີ້ມ 
ຄວາມໝັີ້ນໃຈ. 
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4. ການຈັດການຜົນຜະລິດພືດຕະກຸນກະລ າທ ີ່ປອດໄພຈາກການປົນເປືັ້ອນຈຸລິນຊ ທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ຜູບ້ ລິໂພກ. 
ຂັັ້ນຕອນການ

ຜະລິດ 
ເຂດ

ອັນຕະລາຍ 
ມາດ

ຕະການ 
CP/ 
CCP 

ຄ່າຄວບຄຸມ ການເຝົັ້າລະວັງ ການແກ້ໄຂ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງບັນທຶກ 

1.ການປ້ອງກັນ
ການປ ນເປ ີ້ອນ
ຈາກຈຸລິນຊ  

- ມ ຈຸລິນຊ ເກ ນ
ຄ່າຄວາມປອດ
ໄພ ຜ ນຜະລິດມີ
ຄຸນນະພາບຕ  າບໍື່
ເປັນໄປຕາມ
ວັດຖຸປະສ ງຂອງ 
ຄຸນນະພາບ 

- ຄວບຄຸມ
ຂະບວນ
ການຜະລິດ
ໄດ້ແກ່ການ
ໃຫ້ນໍີ້າ, ໃສ່
ຝຸ່ນ,ການ
ເກັບກ່ຽວ 
ແລະການ
ປະຕິບັດຫ ັງ
ການເກັບ
ກຽ່ວ,ນໍີ້າ
ລ້າງຜ ນ
ຜະລິດແລະ
ສຸຂານາໄມ
ຜ ປ້ະຕິບັດ
ງານ 

CCP  
- ພ ບ E.coli ໃນ
ຜ ນຜະລິດບໍື່ເກ ນ 
20 CFU/g. 

- ຕ້ອງບໍື່ພ ບ 
Salmonella 
sp ໃນຜ ນ
ຜະລິດ. 

- ຕ້ອງບ  ພົບ ສານ
ຕ້ອງຫ້າມໃນ
ອາຫານ 

- ປະເມ ນຄວາມ
ສຽື່ງຈາກການປ ນ
ເປ ີ້ອນຂອງຈຸລິນຊ 
ໃນດິນ,ນໍີ້າແລະ
ຝຸ່ນອິນຊ , ທ ື່ໃຊ້
ໃນຂະບວນການ
ຜະລິດ. 

- ນໍີ້າໃນຂະບວນ
ການລ້າງຜົນຜະລິດ 
ຈະຕ້ອງສະອາດບໍລິ
ໂພກໄດ້. 

- ຜ ປ້ະຕິບັດງານບໍື່
ເຈັບປຸ່ວຍຈາກ
ພະຍາດທາງເດ ນ
ອາຫານໃນ
ລະຫວ່າງປະຕິບັດ
ງານ. 

- ຄວບຄຸມການປ ນເປ ີ້ອນຂອງ
ຈຸລິນຊ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍລະບ ບ
ການຈັດການຄຸນນະພາບ. 

- ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ໃນການເກັບ
ກຽື່ວພາຊະນະບັນຈຸຕ້ອງ
ສະອາດແລະວິທ ການເກັບ
ກຽ່ວຕ້ອງບໍື່ກໍື່ໃຫ້ເກ ດການ
ປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ ທ ື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍື່ການບໍລິໂພກ. 

- ສະຖານທ ື່ຄັດແຍກບັນຈຸຈະ
ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ບໍື່ວາງຜ ນ
ຜະລິດໄວ້ກັບພ ີ້ນດິນ
ໂດຍກົງ. 

- ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ມ ຄວາມສ ່ຽງຕໍື່ການ
ປ ນເປ ີ້ອນໃຫ້ເກັບຕົວຢຸ່າງນໍີ້າ
ເພື ອວິໄຈຈຸລິນຊ ຫ າຍກວ ່າຄ່າ
ຄວບຄຸມມາດຕະຖານຕ້ອງ 
ຫຼຸດຄວາມສ ່ຽງໂດຍການບໍາ
ບັດນໍີ້າກ່ອນນໍາໃຊ້ ຫ   ປ້ອງ

ບັນທຶກຜ ນການວິ
ໄຈດິນ, ນໍີ້າ ແລະ 
ພ ດ. 
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ກັນນໍີ້າສໍາພັດກັບຜ ນຜະລິດ
ໂດຍກ ງ ຫ   ປຸ່ຽນໄປໃຊ້ນໍີ້າ
ຈາກແຫ ື່ງອ ື່ນ. 

- ການໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ, ກາກສິ ງ
ເສດເຫ  ອ ແລະ ສານທ ື່ນໍາມາ
ໃຊ້ບໍາລຸງດິນຕ້ອງບ ື່ມໃຫ້
ຍ່ອຍສະລາຍຢ່າງສ ມບ ນ
ກ່ອນ. 

- ຜ ປ້ະຕິບັດການເກັບກ່ຽວ
ແລະຄັດແຍກຜ ນຜະລິດຕ້ອງ
ມ ສຸຂານາໄມທ ື່ດ  ແລະ 
ປະຕິບັດງານດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງເພ ື່ອປ້ອງກັນບໍື່
ໃຫ້ເກ ດການປ ນເປ ີ້ອນ 
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5. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ່ຽວ. 
 

ຂັັ້ນຕອນການ
ຜະລິດ 

ເຂດ
ອັນຕະລາຍ 

ມາດ
ຕະການ 

CP/ 
CCP 

ຄ່າຄວບຄຸມ ການເຝົັ້າລະວັງ ການແກ້ໄຂ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງບັນທຶກ 

1. ການເກັບກຽື່ວ 
ແລະ ຫ ັງການ
ເກັບກ່ຽວໃນ
ໜານ 

ຜ ນຜະລິດເສຍ
ຫາຍ 

ເກັບກ  ່ຽວ
ດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດ 
ລະວັງ ແລະ
ປະຕິບັດຫ ັງ
ການເກັບ
ກຽື່ວຕາມຄໍາ
ແນະນໍາ 

CP ຜ ນຜະລິດເສຍຫາຍ
ບໍື່ເກ ນ 10% ຂອງ
ຜ ນຜະລິດທັງໝ ດ 

ແຮງງານແລະ
ອຸປະກອນເກັບ
ກ່ຽວລວມທັີ້ງການ
ຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດ 

ເລ ອກແຮງງານທ ື່ມ ຄວາມຊໍາ
ນານ ແລະ ພຽງພໍໃນການເກັບ
ກ່ຽວ, ອຸປະກອນເກັບກ່ຽວ, 
ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ 
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຢ ໃ່ນສະພາບ
ພ້ອມໃຊ້ ແລະ ເໜາະສ ມກັບ
ງານ, ມ ແຜນການນໍາໃຊ້ຜ ນຜະ 
ລິດທີ ມ ຄຸນນະພາບຕ  າໄປໃຊ້
ປະໂຫຍດ 

ຜ ນຜະລິດທ ື່ໄດ້ຄຸນ
ນະ ພາບ ແລະ ຜ ນ
ຜະລິດທີ  ມີຄຸນນະ  
ພາບຕ  າ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
CP: Control Point ຄວບຄຸມໄດ້ 
CCP : Critical Control Point ໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມ
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 ຄໍາແນະນໍາ ຫ ັກການປະຕິບັດຕາມລະບ ບການຜະລິດນ ີ້ມີໄວ້ເພ ື່ອໃຊ້ແນະນໍາຊາວກະສິກອນໃຫ້ຜະລິດ
ພ ດຕະກຸນກະລໍາ ຕາມລະບ ບການຜະລິດທັງໝ ດທຸກຂັີ້ນຕອນ ທ ື່ດໍາເນ ນການໃນລະດັບຊາວກະສິກອນ, ຊຶື່ງມ 
ລາຍລະອຽດອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I. 

 
ແຜນວາດ 1: ຄວາມສ່ຽງໃນການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ ໃນນໍີ້າທີ ໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດ. 
 

 
 

ແມ່ນ 

ແມ່ນ ຫ   ບໍື່ແມ່ນ 

ວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍີ້າ ແລະ ກວດພ ບ
ປະລິມານຈຸລິນຊ ໂຄລິຟອມຫ າຍກວ່າ 
1,000 ຕ ວ/100 ມ ລ ລ ດ 

ບໍື່ແມ່ນ 
 

ແມ່ນ 

 

ສຸ່ມຕ ວຢ່າງຜ ນຜະລິດ ແລະ ກວດພ ບ 
E. coli ຫ າຍກວ່າ 20 CFU/g 

ບໍື່ແມ່ນ 
 

ຄວາມສ່ ຽງຕໍື່າແຕ່ຄວນມ ການກວດ
ສອບຊໍີ້າຢ່າງສະໝໍື່າສະເໜ  

ແມ່ນ 

 

 ກວດສອບແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງການປ ນເປ ີ້ອນ 
 ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໂດຍການບໍາບັດນໍີ້າກ່ອນການນໍາມາໃຊ້ ຫ   ປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້

ສໍາພັດກັບຜ ນຜະລິດໂດຍກ ງ ຫ   ປຸ່ຽນໄປໃຊ້ນໍີ້າຈາກແຫ ື່ງອ ື່ນ. 

ບໍື່ແມ່ນ ຄວາມສ່ຽງຕໍື່າ 
ມ ການໃຊ້ນໍີ້າພາຍໃນ 2 ວັນ ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ຫ   
ມ ສ່ວນໃດຂອງພ ດໄດ້ຮັບນໍີ້າແລ້ວເກັບຄວາມຊ ີ້ນໄວ້
ຈ ນອາດເປັນບ່ອນເກ ດຂອງຈຸລິນຊ  

ບໍື່ແມ່ນ 
 

ນໍີ້າໃຊ້ໄຫ ຜ່ານຫ  ມາຈາກແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່
ອາດປ ນເປ ີ້ອນຈາກມ ນສັດ 

ນໍີ້າທີ ໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດ 
 

ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ 
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ແຜນວາດ 2: ຄວາມສ່ຽງຈາກການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ ໃນນໍີ້າທີ ໃຊ້ກັບຜົນຜະລິດຫ ັງການເກັບກ່ຽວ. 
 

 
 
 
 
 

ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ກັບຜ ນຜະລິດ 
ຫ ັງການເກັບກ່ຽວເປັນນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ບໍລິໂພກໄດ້ 

 

ບໍື່ແມ່ນ ຫ   ບໍື່ແນ່ໃຈ ແມ່ນ 

ບໍື່ແມ່ນ ຄວາມສ ່ຽງຕໍື່າ 

    ກວດສອບຄຸນນະພາບນໍີ້າ  
ແລະ ພ ບ E. coli ຫ າຍກວ່າ 20 
CFU/g 

ແມ່ນ 
ຄວາມສ ່ຽງຕໍື່າ ແຕ່ຄວນມ  

ການກວດສອບນໍີ້າຢ່າງສະໝໍື່າສະເໜ  
 

ບໍາບັດນໍີ້າກ່ອນການນໍາມາໃຊ້ ຫ    
 ປ ່ຽນໄປໃຊ້ນໍີ້າຈາກແຫ ື່ງອ ື່ນ. 
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ແຜນວາດ 3: ຄວາມສ່ຽງເນ ື່ອງຈາກສານພິດຕ ກຄ້າງໃນດິນ ສານພິດກຸ່ມ OC ຄ ກຸ່ມອອຮ໌ແກໂນຄ ຼໍລິນ 
(organochlorine), OP ກຸ່ມອອຮ໌ແກໂນຟອສ໌ເຟດ (organophosphate). 

 

ມ ການໃຊ້ສານເຄມ ປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕ ພ ດຕໍື່
ເນ ື່ອງເປັນເວລາດ ນນານ 

 

ແມ່ນ ຫ   ບໍື່ແນ່ໃຈ ບໍື່ແມ່ນ 

ບໍື່ແມ່ນ ບໍື່ມ ຄວາມສ່ ຽງ ຜ ນຜະລິດຢ ່ໃກ້ໜ້າດິນ ຫ   ສໍາພັດກັບດິນ 

ແມ່ນ 
ບໍື່ແມ່ນ 

 

ມີການປູກພືດລົງໃນໜານແລ້ວ  ບໍື່ແມ່ນ 

ກວດສອບສານພິດກຸ່ມ OC ແລະ 
OP ເກ ນຄ່າຄວາມປອດໄພ 
ໃນລະດັບມາດຕະຖານ 

ແມ່ນ 
 

ແມ່ນ 

 

ບໍື່ແມ່ນ 
 

ຄວາມສ່ຽງຕໍື່າແຕ່ຄວນມ  
ການກວດສອບຊໍີ້າຢ່າງສະໝໍື່າສະເໜ  

ແມ່ນ 

 

ກັກກັນພ ດໂດຍນ າໃຊ້ວິທີ ການດັ ງນີຶ້: 
 ຈັດການຫ ງັການເກັບກ່ຽວ ເພ ື່ອລ ດສານພິດຕ ກຄ້າງ 
 ກໍາຈັດຜ ນຜະລິດ 
 ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຜ ນຜະລິດທ ື່ມ ສານພິດຕ ກຄ້າງເກ ນຄ່າຄວາມປອດໄພໃນລະດັບມາດຕະຖານ ຫ   

ນໍາໄປລ້ຽງສັດ 

ກວດສອບຫາສານພິດຕ ກ
ຄ້າງໃນດິນ 

ບໍື່ມ ຄວາມສ່ ຽງ 
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ແຜນວາດ 4: ຄວາມສ່ຽງໃນການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ  ຈາກຝຸ່ນ ແລະ ສານເພ ື່ມປະສິດທິພາບຝຸ່ນ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ສານຊ່ວຍເພ ື່ມປະສິດທິພາບ
ຝຸ່ນປະເພດໃດ 

ເປັນຜະລິດຕະພັນຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ 
ສັດທ ື່ຍັງສ ດຢ ່ 

ແຮ່ທາດຕ່າງໆ, ຝຸ່ນເຄມ  ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ບໍື່ມ 
ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງສັດເປັນອ ງປະກອບ ຫ   ຖ້າມ ຕ້ອງ
ຜ່ານການບໍາບັດ ແລະ ກວດສອບຕາມມາດຕະຖານ

ແລ້ວ 

ບໍື່ແມ່ນ 
ບໍື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ຫ  
ຄວາມສ່ ຽງຕໍື່າ 

ຜ ນຜະລິດສໍາພັດຜະລິດຕະພັນ 
ໂດຍກ ງ ຫ   ສໍາພັດຜ່ານທາງດິນ 

ແມ່ນ ຫ   ບໍື່ແນ່ໃຈ ຕ້ອງມ ການຈັດການ  
ເພ ື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III 
ແບບບັນທຶກ ການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານ 

ກະສິກ າທ ີ່ດ  ສ າລັບ ພືດຕະກຸນກະລ າ 
 

ແບບບັນທຶກ ການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກ າທີ ດີ 
ສ າລັບ ພ ດຕະກຸນກະລໍາ່ ເພື ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທ ື່ດ  
ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ ສ າລັບ່ ຜ ຜ້ະລິດ ແລະ ຜ ບໍ້ລິໂພກ, ຊຶື່ງປະກອບມ ແບບ
ບັນທຶກ່ຕ່າງໆດັື່ງນ ີ້: 

 

I. ແບບບັນທຶກ ສ າລັບ ທ ີ່ປຶກສາ ຂອງຊາວກະສິກອນ 

 
1. ແບບບັນທຶກ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂໍີ້ບ ກພ່ອງ 
2. ແບບບັນທຶກ ຂໍີ້ບ ກພ່ອງສວນ, ຟາມ 
3. ແບບບັນທຶກ ການເກັບຕ ວຢ່າງດິນ, ນໍີ້າ ແລະ ພ ດ່ເພື ອສ ື່ງວິໄຈ 

 
II. ແບບບັນທຶກ ສ າລັບ ຜູ້ກວດກາກຸ່ມ 

 
1. ແບບບັນທຶກ ກໍານ ດການກວດກາຢັີ້ງຢ ນລະບ ບການຜະລິດ 
2. ແບບບັນທຶກ ການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບ ບການຜະລິດ 
3. ແບບບັນທຶກ ຂໍີ້ບ ກພ່ອງສວນ, ຟາມ 
4. ແບບບັນທຶກ ແບບສະຫຼຸບການກວດປະເມ ນສວນ, ຟາມ 
5. ແບບບັນທຶກ ການເກັບຕ ວຢ່າງດິນ, ນໍີ້າ ແລະ ພ ດ່ເພື ອສ ື່ງວິໄຈ່ 

 
III. ແບບບັນທຶກ ຂ ື້ມູນທົີ່ວໄປ ຂອງຊາວກະສິກອນ 

 
1. ແບບບັນທຶກ ຂໍີ້ມ ນທ ື່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນ - ຂໍີ້ມ ນປະຈໍາສວນ, ຟາມ 
2. ແບບບັນທຶກ ທ ື່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໃຊ້ 
3. ແບບບັນທຶກ ແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງປັດໃຈການຜະລິດ 
4. ແບບບັນທຶກ ການສໍາຫ ວດ່ແລະ ການໃຊ້ສານປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ 
5. ແບບບັນທຶກ ການເກັບກ  ່ຽວ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ  ່ຽວໃນສວນ. 
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I. ແບບບັນທຶກ ສ າລັບ ທ ີ່ປຶກສາ ຂອງຊາວກະສິກອນ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1່ 
ໜ້າ່1/1  

ແບບບັນທຶກ ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ຂ ັ້ບົກພ່ອງ 
 
ແບບບັນທຶກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສະຫຼູບຂໍີ້ບ ກພ່ອງການຜະລິດຕາມລະບ ບການຈັດການຄຸນ

ນະພາບ ແລະ່ຄວາມປອດໄພ່ຕາມມາດຕະຖານ GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ. 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ/ນາງ:           
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ    , ເລກປະຈໍາສວນ/ຟາມ     
ທ ື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ໜ່ວຍທ ື່: ເມ ອງ:   
ແຂວງ: ລະຫັດໄປສະນ : ໂທລະສັບ:  
ແຟັກ:  E-mail:  
 
ລາຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂໍີ້ບ ກພ່ອງ
ທ ື່ກວດພ ບ 

ແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະ ກໍານ ດ
ໄລຍະເວລາແກ້ໄຂ (ວັນ/ເດ ອນ/ປ ) 

ຜ ນກວດສອບ, ການແກ້
ໄຂຂໍີ້ບ ກພ່ອງ 

1.     
                                       . 

    
     

   
    

      ວັນທ ື່:    / /  
    ລາຍເຊັນ :                     ທ ື່ປຶກສາສວນ/ຟາມ 
 

2    
 

    
     

   
    

      ວັນທ ື່:    / /  
    ລາຍເຊັນ :                    ທ ື່ປຶກສາສວນ/ຟາມ 
 
3    
 

    
    
  

   
   
    

      ວັນທ ື່:    / /  
    ລາຍເຊັນ :     ທ ື່ປຶກສາສວນ/ຟາມ 
 
ລາຍເຊັນ:               ເຈ ີ້າຂອງສວນ/ຟາມ; ລາຍເຊັນ:                    ທ ື່ປຶກສາສວນ/ຟາມ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1  

ແບບບັນທຶກຂ ັ້ບົກພ່ອງສວນ/ຟາມ 
  

ແບບບັນທຶກຂໍີ້ບ ກພ່ອງຄັີ້ງທ ື່  (ວັນທ   , ເດ ອນ , ປ  ) 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ  , ຊະນິດພ ດ  
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ  , ເລກປະຈໍາສວນ/ຟາມ  
 

 

ຂໍີ້ບ ກພ່ອງທ ື່ກວດພ ບ 
 

ລາຍລະອຽດຂໍີ້ບ ກພ່ອງ 
 

ກໍານ ດໄລຍະເວລາແກ້ໄຂ 
(ວັນ/ເດ ອນ/ປ ) 

 1. ແຫ ື່ງນໍີ້າ  
 

 

 2. ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ 
 

  

3.ການໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງ
ການກະສິກໍາ 

 

  

4. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂ ນ
ຍ້າຍຜ ນຜະລິດໃນສວນ, ຟາມ 

 

  

5. ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ 
 

  

6. ຜ ນຜະລິດປອດ ຈາກສັດຕ ພ ດ 
 

  

7. ການຈັດການ ຂະບວນການ
ຜະລິດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນ
ນະພາບ ແລະ່ຄວາມປອດໄພ 

  

8. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກຽ່ວ 

  

 
  ເຈ ີ້າຂອງສວນ/ ຟາມ      ທ ື່ປຶກສາຊາວກະສິກອນ 
 
ລາຍເຊັນ:          ລາຍເຊັນ:    
 
 
ຊືີ່         ຊືີ່     
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1 ແບບບັນທຶກ: ການເກັບຕົວຢຸ່າງດິນ, ນ ັ້າ ແລະ ພືດ ເພືີ່ອສົີ່ງວິໄຈ 

  

ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ  , ຊະນິດພ ດ  
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ  , ເລກປະຈໍາສວນ/ຟາມ  
 

 
ລ/ດ 

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຕ ວຢ່າງ (ດິນ/ນໍີ້າ/ພ ດ
ແລະ ວັນທ ເກັບ) 

ຜ ້ເກັບ
ຕ ວຢ່າງ 

ວັນ/ເດ ອນ/ປ  ຜ ນການວິເຄາະ 
ສ ື່ງ

ຕ ວຢ່າງ 
ຮັບຜ ນວິ
ໄຈ 

ບໍື່ພ ບ ພ ບແຕ່ຢ ່ໃນ
ລະດັບປອດໄພ 

ພ ບແຕ່ບໍື່ຢ ່ໃນ
ລະດັບປອດໄພ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງເກັບໃບແຈ້ງຜ ນການວິໄຈດິນ, ນໍີ້າ ແລະ ພ ດໄວ້ເປັນຫ ັກຖານທຸກຄັີ້ງ 

 ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມ       ທ ື່ປຶກສາຊາວກະສິກອນ 
 
ລາຍເຊັນ:………………………;     ລາຍເຊນັ:…………………. 
 
 
 
ຊືີ່…………………………….....        ຊືີ່……………………………..... 
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II. ແບບບັນທຶກ ສ າລັບ ຜູ້ກວດກາກຸ່ມ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1  

ແບບບັນທຶກ ກ ານົດການກວດຢັັ້ງຢືນລະບົບການຜະລິດ 
 

 ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ   
 ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ: , ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ:     
 ທ ື່ຢ ່ສວນ, ຟາມບ້ານ :                             , ໜ່ວຍ :                         , ເມ ອງ :    
 ແຂວງ :                                     , ຕ ້ໄປສະນ  :                            ໂທ :    
 ແຟັກ :                                     , E-mail:    

 
ຄັີ້ງທ ື່ ວັນ/ເດ ອນ/ປ  

ທ ື່ອອກ
ກວດກາ 

ຂໍີ້ກໍານ ດທ ື່ກວດກາ ລາຍຊ ື່ຄະນະຜ ້
ກວດກາ 

1 …./…./…  1. ແຫ ື່ງນໍີ້າ 
 2. ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ 
 3. ການໃຊ້ສານເຄມີ 
 4. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດໃນສວນ 
 5. ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ 
 6. ຜ ນຜະລິດປອດຈາກສັດຕ ພ ດ 
 7. ການຈັດການລະບ ບການຜະລິດເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດ

ຄຸນນະພາບ ແລະ່ຄວາມປອດໄພ 
 8. ການເກັບກ  ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກຽື່ວ 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

2 …./…./…  1. ແຫ ື່ງນໍີ້າ 
 2. ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ 
 3. ການໃຊ້ສານເຄມີ 
 4. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດໃນສວນ 
 5. ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ 
 6. ຜ ນຜະລິດປອດຈາກສັດຕ ພ ດ 
 7. ການຈັດການລະບ ບການຜະລິດເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດ

ຄຸນນະພາບ ແລະ່ຄວາມປອດໄພ 
 8. ການເກັບກ  ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກ  ່ຽວ 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

    
                                          ລາຍເຊັນຫົວໜ້າຄະນະຜູກ້ວດກາ 
 
 
 

         ຊືີ່……………………………………….. 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/10 

 

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
  

ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ                                            ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ:   
ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ:                ທ ື່ຢ ່ສວນ, ຟາມບ້ານ :                    , ໜ່ວຍ :                    , ເມ ອງ :   
ແຂວງ :                                     , ຕ ້ໄປສະນ  :                      ໂທ :                             ແຟັກ :     
E-mail:              
  

ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 1 : ແຫ ີ່ງນ ັ້າ 
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ : ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຈາກແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ບໍື່ມ ສະພາບແວດລ້ອມທີ ກໍື່ໃຫເ້ກ ດການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ , ສານເຄມ ແລະ

ໂລຫະໜັກ. 
ຫ ັກສະນະແຫ ີ່ງນ ັ້າທ ີ່ໃຊ ້:1. ນໍີ້າຫ້ວຍທໍາມະຊາດ, 2. ໜອງ/ສ້າງທ ື່ຂຸດ, 3. ບາດານນໍີ້າຕ ີ້ນ,  

4.  ບາດານນໍີ້າເລິກ, 5.  ນໍີ້າຝ ນ, 6.  ນໍີ້າຊ ນລະປະທານ, 7.  ອ ື່ນໆລະບຸ………… 
 ລາຍການທ ີ່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ

ສັງເກດ 
ສໍາພາດ ຂ່ ່ຶ້ສັງເກດ 

1 ແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໄຫ ຜ່ານຊຸມຊ ນ      
2 ແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໄຫ ຜ່ານຄອກສັດ      
3 ແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໄຫ ຜ່ານໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ      
4 ແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ໄຫ ຜ່ານເຂດກະສິກໍາທ ື່ມ ການໃຊ້ສານເຄມ ຫ າຍ      
5 ບໍລິເວນສ້າງ/ໜອງເຄ ຍເປັນທ ື່ຕັີ້ງໂຮງໝໍມາກ່ອນ (5 ປ )      
6 ບໍລິເວນສ້າງ/ໜອງເຄ ຍເປັນຄອກສັດມາກ່ອນ(2 ປ )      
7 ບໍລິເວນສ້າງ/ໜອງເຄ ຍເປັນທ ື່ຕັີ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາມາກ່ອນ      
8 ນໍີ້າໃນສ້າງ/ໜອງມ ໂອກາດປ ນເປ ີ້ອນຈາກສານເຄມ ທ ື່ສີດພ ື່ນໃນ

ສວນ, ຟາມ 
     

9 ນໍີ້າໃນສ້າງ/ໜອງມ ໂອກາດປ ນເປ ີ້ອນຈາກສານເຄມ ທ ື່ໃຊ້ໃນສວນ
ໃກ້ຄຽງ 

     

10 ນໍີ້າໃນສ້າງ/ໜອງມ ການກວດວິໄຈພ ບສານຕ ກຄ້າງ     ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 
11 ນໍີ້າໃນສ້າງ/ໜອງມ ການກວດວິເຄາະພ ບໂລຫະໜັກ     ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 
12 ນໍີ້າໃນສ້າງ/ໜອງມ ການກວດວິເຄາະພ ບຈຸລິນຊ ໂຄລ ຟອຣ໌ມ     ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 
13 ນໍີ້າຈາກແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ມ ໂອກາດທ ື່ຈະສໍາພັດກັບຜ ນຜະລິດໂດຍກ ງ      

 

ຫ ັກການປະເມ ນ:  
  ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 100%           ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດແຫ ື່ງນໍີ້າ 

 ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 51-99%         ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ຄວນກວດວິໄຈນໍີ້າ 
 ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50%  ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນ 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 1: ແຫ ີ່ງນ ັ້າ 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 2/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 2: ພືັ້ນທ ີ່ປູກ 
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ : ຕ້ອງເປັນພ ີ້ນທ ື່ໆບໍື່ມ ຄວາມສ່ ຽງຈາກ່ສານເຄມີ່ແລະ ຈຸລິນຊ  ທ ື່ຈະກໍື່ໃຫ້ເກ ດການຕ ກຄ້າງ ຫ   ປ ນເປ່ື່ຶ້ອນ

ໃນຜ ນຜະລິດ. 
ພືັ້ນທ ີ່ປູກ : 1. ຮາບພຽງ, 2. ພ ີ້ນທ ື່ຫຼຸບ, 3. ຄ້ອຍຊັນ 

4.່ເຮັດຄັນຄູ, 5. ່ເຮັດຄັນຄູນໍີ້າຂັງ, 6.  ອ ື່ນໆລະບຸ…………………………… 
 ລາຍການທ ີ່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ

ສັງເກດ 
ສໍາພາດ ຂ່ ່ຶ້ສັງເກດ 

1 ສວນ,ຟາມ ປ ກເຄ ຍເປັນທ ື່ຕັີ້ງຂອງໂຮງໝໍ      
2 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍເປັນທ ື່ຕັີ້ງຄອກສັດ      
3 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍເປັນທ ື່ຕັີ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ      
4 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍເປັນສະຖານທ ື່ຖ ີ້ມຂ ີ້ເຫຍ ີ້ອ      
5 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍເປັນສະຖານທ ື່ຖ ີ້ມສານເຄມ       
6 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍປ ກພ ດທ ື່ມ ການໃຊ້ສານເຄມ ຫ າຍ      
7 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍມ ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກທ ື່ບໍື່ໄດ້ໝັກ່ຫ ື່ບົ ມ      
8 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍມ ການໃສ່ຝຸ່ນທ ື່ປ ນເປ ີ້ອນໂລຫະໜັກ     ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 
9 ສວນ,ຟາມປ ກເຄ ຍມ ການໃຊ້ສານເຄມ ໃນກຸ່ມຄາຣ໌ບາເມທ, ອໍຣ໌ແກ

ໂນຄ ຼໍລິນແລະອໍຣ໌ແກໂນຟອສ່ ເຟດ1/ 
     

10 ການກວດວິເຄາະດິນໃນສວນ, ຟາມປ ກເຄ ຍພ ບສານກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ
ທ ື່ມ ຜິດສ ງ 

    ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 

11 ການກວດວິເຄາະດິນໃນຟາມປ ກເຄ ຍພ ບໂລຫະໜັກຕ ກຄ້າງໃນດິນ     ( ) ບໍື່ເຄ ຍ 
12 ໃນຂັີ້ນຕອນການຜະລິດຜ ນຜະລິດມ ໂອກາດສໍາພັດກັບດິນຕະຫ ອດ

ເວລາ 
     

ໝາຍເຫດ:  
1.1/ສານເຄມ ໃນກຸ່ມຄາຣ໌ບາເມທໄດ້ແກ່: ເມໂທນິນ, ບ ພ ເອັມຊ , ຄາຣ໌ໂປຟ ຣານ, ຄາຣ໌ບາຣິນ  
2. ສານເຄມ ໃນກຸ່ມອໍຣ໌ແກໂນຄ ຼໍລິນໄດ້ແກ່: ອັນຄ ິມ, ຄ  ລິນ, ເອນໂດຊັນແຟນ, ແອພຕາຄ ຼໍ, ແອພຕາຄ ຼໍອ ປອກໄຊ, ລິນເຄນ, ດ ດ ອ  
ແລະ ທ ດ ອ  
3. ສານເຄມ ໃນກຸ່ມອໍຣ໌ແກໂນຟອສ໌ເຟດໄດ້ແກ່: ຄ ຼໍໄພຣ ຟອສ໌, ໄດອະຊິນອນ, ໄດໂຄໂຕຟອສ໌, ໄດເມທໂທເອທ, ເຟນໄນໂຕຣໄທ
ອອນ, ມາລາໄທອອນ, ເມອິນຟອສ໌, ເມທານ່ີໂຄ ຟອສ໌, ໂມໂນໂຄໂຕຟອສ໌,່ພາຣາໄທອອນເມທິນ, ພິຣິມິຟອສ໌ເອທ໌ຣິ, ພິຣິມິຟອສ໌
ເມທິລ, ໂປ ຟ ໂນຟອສ໌, ໂປຣ໌ໄທໂອຟອສ໌ ແລະ ໄຕຣ໌ອະໂຊຟອສ໌. 
ຫ ັກການປະເມ ນ:  

  ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 100%   ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດພືຶ້ນທີ ປູກ 
 ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 51-99%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ຄວນກວດວິໄຈດິນ 
 ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50%  ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນ 
ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 2: ພືື້ນທ ີ່ປູກ 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 3/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 3 : ການໃຊ້ສານເຄມ  
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ:  
- ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີທ ື່ຜ່ານການຈ ດທະບຽນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບໍື່ໃຊ້ວັດສານເຄມີທ ື່ຫ້າມໃຊ້. 
- ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫ າກ ຫ   ຄໍາແນະນໍາ ຈາກ່ວິຊາການທີ ກ່ຽວຂ້ອງ. 
- ຕ້ອງມ ວິທ ການເກັບຮັກສາ, ນ າໃຊ້ສານເຄມີທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. 

 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ
ສັງເກດ 

ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 

1 ໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍໃນການກໍາ
ຈັດສັດຕ ພ ດ1/ 

     

2 ໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ຫ້າມໃຊ້ໃນການກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ2/      
3 ໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ບໍື່ເໝາະສ ມກັບຊະນິດພ ດ ແລະ ສັດຕ ພ ດ      
4 ໃຊ້ສານເຄມ ໃນອັດຕາທ ື່ນອກເໜ ອຈາກຄໍາແນະນໍາໃນສະຫ າກ      
5 ໃຊ້ສານເຄມ ທ ື່ປະເທດຜ ນໍ້າເຂ ີ້າຫ້າມໃຊ້ໃນການກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ່

ຂອງພືດທີ ຈະສົ ງອອກ3/ 
     

6 ສະຖານທ ື່ເກັບສານເຄມ ຢ ່ຕິດກັບທ ື່ພັກອາໄສ      
7 ການຈັດວາງສານເຄມ  ແລະ ວັດຖຸອັນຕະລາຍຢ ່ໃກ້ມ ເດັກນ້ອຍ່ສຽື່ງຕໍື່

ການເກ ດອັນຕະລາຍ 
     

8 ສະຖານທ ື່ເກັບສານເຄມ ບໍື່ມ ຫ ັງຄາກັດແດດ ແລະ ຝ ນ      
9 ສະຖານທ ື່ຈັດວາງສານເຄມ ຢ ່ຕິດ ຫ   ຢ ່ໃກ້ກັບສະຖານທ ື່ປຸຸ່ງແຕງ

ອາຫານ 
     

10 ສະຖານທ ື່ເກັບສານເຄມ ຢ ່ໃກ້ແຫ ື່ງນໍີ້າ ແລະ ມ ໂອກາດທ ື່ຈະປ ນເປ ີ້ອນ
ລ ງໄປແຫ ື່ງນໍີ້າ 

     

11 ພາສະນະບັນຈຸສານເຄມ ບໍື່ມ ການຕິດສະຫ າກ ຫ   ປ້າຍ      
12 ມ ການຖ່າຍເທສານເຄມ ໄປເກັບໄວ້ໃນພາສະນະອ ື່ນ ມ ໂອກາດນໍາໄປ

ໃຊ້ຜິດໄດ້ງ່າຍ 
     

13 ບໍື່ເຄ ຍອ່ານສະຫ າກກ່ອນການໃຊ້ສານເຄມ       
14 ໃນຂະນະສີດພ ື່ນສານເຄມ ບໍື່ເຄ ຍໃສ່ເຄ ື່ອງປ້ອງກັນ      
15 ຫ ງັການສີດພ ື່ນສານເຄມ ບໍື່ເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ      
16 ຫ ງັການສີດພ ື່ນສານເຄມ ບໍື່ເຮັດຄວາມສະອາດອຸປະກອນ ທຸກຄັີ້ງຫ ງັ

ການໃຊ້ 
     

17 ສີດພ ື່ນສານເຄມ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດໃນຊ່ວງເວລາໃກ້ເກັບກຽື່ວຜ ນຜະລິດ      
 
ໝາຍເຫດ: ເຄ ື່ອງປ້ອງກັນໄດ້ແກ່: ໜ້າກາກ, ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ຖ ງມ , ໝວກ ແລະ ເກ ບໂບກ 
 1/ ສານເຄມ ທ ື່ຈ ດທະບຽນຖ ກຕ້ອງ ຕ້ອງມ ເລກທ ທະບຽນວັດຖຸອັນຕະລາຍເທິງສະຫ າກ. 

2/ສານເຄມ ທ ື່ຫ້າມໃຊ້ ຕາມຂ ຶ້ຕົກລົງ່ຂອງ່ລັດຖະມົນຕີ່ວ່າດ້ວຍ່ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ່ໃນ່ສປປ່ລາວ,່
ສະບັບ່ເລກທີ ່2860/ກປ,່ລົງວັນທີ່11່ມິຖຸນາ່2010 

 3/ສານເຄມ ທ ື່ປະເທດຜ ນໍ້າເຂ ີ້າຫ້າມໃຊ້ (ແລ້ວແຕຸ່ປະເທດທີ ນ າເຂົຶ້າ) 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 4/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
 
ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  100%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດການໃຊ້ສານເຄມີ 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  51-99%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນ ແຕ່ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມເວລາທ ື່ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50% ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ໃຫໂ້ອກາດປັບປຸງແກ້ໄຂເປັນຂັີ້ນຕອນຕາມໄລຍະເວລາທ ື່

ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າ  ແມ່ນໃນຂໍີ້ 1 ຂໍີ້ 2 ຫ  ຂໍີ້ 5  ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດການໃຊ້ສານເຄມີ 
 
ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່3: ການໃຊ້ສານເຄມ  
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 5/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 4 : ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນຍ້າຍຜົນຜະລິດໃນສວນ, ຟາມ 
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ: ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃນການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດ ຕ້ອງມ ຄຸນ

ນະສ ມບັດປ້ອງກັນການປ ນເປ ີ້ອນຂອງວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ສັດຕ ພ ດ ແລະ ພາຫະນໍາເຊ ີ້ອພະຍາດ, ລວມທັີ້ງ
ຕ້ອງຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດຢ່າງລະມັດລະວັງ. 

 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ
ສັງເກດ 

ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 

1 ບໍື່ມ ສະຖານທ ື່ເກັບຜ ນຜະລິດໂດຍສະເພາະ      
2 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດບໍື່ສະອາດ່ຫ ື່ຮົກເຮືຶ້ອ່ບໍື່ເປັນລະບຽບ      
3 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດອັບບໍື່ມ ກາດຖ່າຍເທໄດ້ດ       
4 ພາສະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດສໍາລັບເກັບຮັກສາບໍື່ສະອາດ, ບໍື່ປອດໄພ      
5 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດມ ອຸນຫະພ ມ, ມ ຄວາມຊຸຸ່ມທ ື່ບໍື່ເໝາະ

ສ ມກັບການເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດ 
     

6 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດຢ ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນກັບສະຖານທທ ື່
ວາງສານເຄມ  

     

7 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຜ ນຜະລິດບໍື່ສາມາດປ້ອງກັນໜ , ແມງສາບ ແລະ 
ພາຫະນໍາເຊ ີ້ອພະຍາດອ ື່ນໆໄດ້ 

     

8 ພາຫະນະທ ື່ນໍາໃຊ້ໃນການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດບໍື່ເໝາະສ ມ ແລະ ບໍື່ມ 
ວັດຖຸປ້ອງກັນແດດ ແລະ ຝ ນ 

     

9 ພາຫະນະທ ື່ນໍາໃຊ້ໃນການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດບໍື່ມ ການບໍາລຸງຮັກສາທ ື່ດ       
10 ຜູ້ອອກແຮງງານບໍື່ມ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປະຕິບັດການຂ ນຍ້າຍ

ຜ ນຜະລິດ 
     

11 ການຈັດວາງພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດໃນສະຖານທ ເກັບຮັກສາມັກຈະ
ຊ້ອນກັນຫ າຍຊັີ້ນ 

     

12 ບໍື່ຮັກສາເວລາໃນການຂ ີ້ນສ ື່ງຜ ນຜະລິດໄປເຖິງປາຍທາງ      
 

ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  100% ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂ ນຍ້າຍຜ ນຜະລິດໃນ

ສວນ, ຟາມ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  51-99%        ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍີ້ບ ກພ່ອງຕ່າງໆຕາມຂໍີ້ສະເໜ ແນະ 

ແລະ ຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50% ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນ. 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 4:  ການເກັບຮັກສາແລະການຂົນຍ້າຍຜົນຜະລິດໃນສວນ, ຟາມ. 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
 



57 
 

 

ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 6/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່5 : ການບັນທຶກຂ ັ້ມູນ 
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ: 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການໃຊ້ສານເຄມໃີນການຜະລິດພ ດ 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກການກວດກາຈ ານວນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດໃນແຕ່ລະໄລຍະການຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕທ ື່ຕ້ອງການຄວບຄຸມ. 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການຈັດການເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ່ ປອດໄພ່ ຕາມ່

ມາດຕະຖານ. 
 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດສັງເກດ ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 

1 ບໍື່ເຄ ຍບັນທຶກຂ່ ່ຶ້ມ ນການໃຊ້ສານເຄມ ໃນພືຶ້ນທີ ປ ກ່ໃສຸ່ໃນບົດ
ບັນທຶກ 

     

2 ບໍື່ເຄ ຍບັນທຶກຂໍີ້ມ ນພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດທ ື່ພ ບໃນສວນ, 
ຟາມ 

     

3 ຂໍີ້ມ ນການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ໃນບົດບັນທຶກບໍື່ກ ງກັບຊະນິດຂອງ
ສານເຄມ ທ ື່ພ ບຈາກການກວດວິໄຈ 

     

4 ຂໍີ້ມ ນພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດທ ື່ບັນທຶກໄວ້ໃນສວນ, ຟາມປ ກ
ບໍື່ກ ງກັບທ ື່ພ ບເຫັນຈາກການກວດວິໄຈ 

     

5 ຂໍີ້ມ ນການປະຕິບັດທາງກະສິກ າທ ື່ບັນທຶກບໍື່ໜ້າເຊ ື່ອຖື ວ່າຈະສ ື່ງ
ຜ ນໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ. 

     

 
ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  100%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດການໃຊ້ສານເຄມີ 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ  51-99%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມເວລາທ ື່ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50% ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນແຕ່ໃຫ້ໂອກາດປັບປຸງແກ້ໄຂເປັນຂັີ້ນຕອນຕາມ

ໄລຍະເວລາທ ື່ກໍາ. 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 5:  ການບັນທຶກຂ ັ້ມູນ 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 7/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
 

ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່6 : ຜົນຜະລິດປອດຈາກສັດຕູພືດ 
 

ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ: 
- ສໍາຫ ວດການເຂ ີ້າທໍາລາຍຂອງສັດຕ ພ ດ ແລະ ປ້ອງກັນກໍາຈັດຕາມຄໍາແນະນໍາ. 
- ຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານການຄັດແຍກແລ້ວຕ້ອງບໍື່ມ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດຕິດຢ ່. 
ສະພາບທົີ່ວໄປຂອງຕົັ້ນພືດ: 
1  ສ ມບ ນ, 2 ່ຂ້ອນຂ້າງສ ມບ ນ, 3  ສ ມບ ນປານກາງ,4  ມ ອາການພະຍາດ/ແມງໄມ້ທໍາລາຍ,  
5  ມ ອາການພະຍາດ/ແມງໄມ້ປານກາງ, 6  ມ ອາການພະຍາດ/ແມງໄມ້ທໍາລາຍຂ້ອນຂ້າງຫ າຍ, 
7  ມີຕົຶ້ນຊຸດໂຊມຈ ານວນປານກາງ,່8 ່ມີຕົຶ້ນຊຸດໂຊມຈ ານວນຫ າຍ 

 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດສັງເກດ ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 
1 ສໍາຫ ວດ ພ ບການລະບາດ ແລະ ການເຂ ີ້າທໍາລາຍຂອງແມງໄມ້ສັດຕ 

ພ ດທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງຄວບຄຸມຕາມທ ລະບຸໃນແຜນ
ຄວບຄຸມການຜະລິດຫ າຍກວ່າ 10% ຂອງຈໍານວນຕ ີ້ນໃນສວນ/ຟາມ 

     

2 ສໍາຫ ວດ ພ ບການລະບາດຂອງພະຍາດພ ດທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກີດ່
ຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງຄວບຄຸມຕາມທ ລະບຸໃນແຜນຄວບຄຸມການ
ຜະລິດຫ າຍກວ່າ 5% ຂອງຈໍານວນຕ ີ້ນໃນສວນ/ຟາມ 

     

3 ຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກຽື່ວມາແລ້ວພ ບວ່າມ ແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດ ແລະ 
ການທໍາລາຍຂອງພະຍາດພ ດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງຄວບ
ຄຸມຕາມທ ລະບຸໃນແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດ ຫ າຍກວ່າ 10% 
ຂອງຈໍານວນຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ ຽວແລ້ວ 

     

4 ຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານການຄັດແຍກແລ້ວຍັງຄ ງພ ບແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດ ແລະ
ພະຍາດພ ດຕິດຢ ່. 

     

 
ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າແມ່ນຂໍີ້ 1-ຂໍີ້3 ຕ້ອງປັບປຸງວິທ ການແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດແລະແມງໄມ້ສັດຕ ພ ດໃນສວນ/ຟາມ 
ຖ້າຕອບວ່າແມ່ນຂໍີ້ 4   ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດຜ ນຜະລິດປອດຈາກສັດຕ ພ ດ. 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່6: ຜົນຜະລິດປອດຈາກສັດຕູພືດ 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 8/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່7 : ການຈັດການຂະບວນການຜະລິດເພືີ່ອໃຫໄ້ດ້ຜົນຜະລິດຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ 
 
ຫ ັກການທ ີ່ກ ານົດ: 
- ປະຕິບັດ ແລະ ຈັດການຂະບວນການຜະລິດຄ ບຖ້ວນທຸກຂັຶ້ນຕອນທ ື່ຕ້ອງຄວບຄຸມ (CCP) ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ່

ຄວາມປອດໄພ່ຕາມແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດ. 
- ຖ້າພ ບຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບຕ  າ່ຕ້ອງຄັດແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ. 
 

 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ
ສັງເກດ 

ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 

1 ບໍື່ມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຂອງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ 
ການພັດທະນາການຂອງພ ດທ ື່ ຕ້ອງຄວບຄຸມຕາມທ ື່ລະບຸໃນແຜນ
ຄວບຄຸມການຜະລິດ. 

     

2 ບໍື່ສ ນໃຈ ແລະ ບໍື່ປະຕິບັດຕາມແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດທ ື່ລະບຸໄວ້ວ່າ
ເປັນຈຸດທ ື່ຕ້ອງຄວບຄຸມດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ່ປອດໄພ. 

     

3 ບໍື່ເຂ່ົ່ຶ້າໃຈ ແລະ ບໍື່ສາມາດອະທິບາຍວິທ ການປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັີ້ນ
ຕອນການຜະລິດເພ ື່ອໃຫໄ້ດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບ ແລະ່ປອດໄພໄດ້. 

     

4 ບໍື່ເຄ ຍໃຫຄ້ວາມຮ ້ດ້ານຂະບວນການຜະລິດແກ່ຜ ທ້ ື່ມ ໜ້າທ ື່
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຜະລິດ. 

     

5 ຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ ຽວມາແລ້ວພ ບວ່າເປັນຜ ນຜະລິດທ ື່ບໍື່ກ ງກັບວັດຖຸ
ປະສ ງຄຸນນະພາບ ແລະ່ປອດໄພ່ຫ າຍກວ່າ 10% ຂອງຈໍານວນຜ ນ
ຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ ຽວ. 

     

6 ຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານການຄັດແຍກແລ້ວຍັງພ ບວ່າມ ຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບ່
ຕ  າປະປ ນຢ ່ຫ າຍກວ່ າຫ ັກການທ ື່ກໍານ ດໄວ້ 

     

 
ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 100%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດຜ ນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບ ແລະ່

ປອດໄພ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 51-99% ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນ ແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍີ້ບ ກພ່ອງຕ່າງໆຕາມຂໍີ້ສະເໜ ແນະ 

ແລະ ຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50% ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນ. 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່7:  ການຈັດການຂະບວນການຜະລິດເພືີ່ອໃຫໄ້ດ້ຜົນຜະລິດຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປອດໄພ. 

ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 9/10  

ແບບບັນທຶກການກວດປະເມ ນການຈັດການລະບົບການຜະລິດ 
 
ຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່8 : ການເກັບກຽີ່ວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກຽີ່ວ 
 

ຫ ກັການທ ີ່ກ ານົດ:  
- ອຸປະກອນໃນການເກັບກ ່ຽວ, ວິທ ການເກັບກຽື່ວ, ວິທ ການຄັດແຍກ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ຕ້ອງສະອາດ

ບໍື່ກໍື່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ຜ ນຜະລິດ ແລະ ການປ ນເປ ີ້ອນຈາກຈຸລິນຊ ທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ຜ ບໍ້ໂພກ. 
- ຜ ນຜະລິດຈະຕ້ອງມ ຄຸນຫ ັກສະນະຕາມວັດຖຸປະສ ງຄຸນນະພາບ ແລະ່ຄວາມປອດໄພ. 
ສະພາບທົີ່ວໄປຂອງຕົັ້ນພືດ:1 ສະອາດງາມຕາ, 2  ຂ້ອນຂ້າງເປ ີ້ອນ, 3 ອ ື່ນໆ…………….. 
 

 ລາຍການທ ື່ກວດ ແມ່ນ ບໍື່ແມ່ນ ກວດ
ສັງເກດ 

ສໍາພາດ ຂໍີ້ສັງເກດ 

1 ບໍື່ມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ
ການຂອງພືດ່ເພ ື່ອໃຊ້ເປັນຕ ວບ ື່ງບອກໄລຍະເວລາເກັບກ່ ຽວ. 

     

2 ການເກັບກ່ ຽວຜ ນຜະລິດປະເມ ນຄວາມແກອ່່ອນດ້ວຍສາຍຕາ      
3 ເກັບກ່ ຽວຜ ນຜະລິດໂດຍບໍື່ຄໍານຶງເຖິງ່ອາຍຸຂອງຜົນຜະລິດ່ຕາມທ ື່

ຕະຫ າດຕ້ອງການ. 
     

4 ໃຊ້ອຸປະກອນເກັບກ່ ຽວທ ື່ມ ໂອກາດສ່ ຽງທ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດເສຍ
ຫາຍໄດ້ງ່ າຍ. 

     

5 ໃຊ້ອຸປະກອນ ຫ   ພາຊະນະທ ື່ບໍື່ສະອາດບັນຈຸຜ ນຜະລິດຫ ງັການເກັບ
ກ່ ຽວ 

     

6 ການເກັບກ່ ຽວຜ ນຜະລິດສ່ ຽງຕໍື່ການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ  ທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍື່ການບໍລິໂພກ 

     

7 ການເກັບກ່ ຽວຜ ນຜະລິດໂດຍບໍື່ຄໍານຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ອາດເຮັດ
ໃຫຜ້ ນຜະລິດສ ນເສຍຄຸນນະພາບ. 

     

8 ບໍື່ລະມັດລະວັງໃນການເກັບກ່ ຽວເຮັດໃຫ້ມ ຜ ນກະທ ບກະເທ ອນກັບຕ ີ້ນ
ພ ດ ແລະ ຜ ນຜະລິດເສຍຫາຍໄດ້. 

     

9 ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ກັບຜົນຜະລິດໃນຂະບວນການຫ ງັການເກັບກ່ ຽວ ມ ຄວາມສ່ ຽງ
ຕໍື່ການບໍລິໂພກ. 

     

10 ພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດບໍື່ມ ການຮອງພ ີ້ນດ້ວຍວັດຖຸທ ື່ອ່ອນນຸ້ມ ເພ ື່ອ
ປ້ອງກັນຜ ນຜະລິດມ ຮອຍຕໍານິ ຫ   ບວມຊໍີ້າ. 

     

11 ການຈັດລຽງພາຊະນະບັນຈຸຜ ນຜະລິດບໍື່ຄໍານຶງເຖິງນໍີ້າໜັກຢອງທັບທ ື່
ອາດເປັນອັນຕະລາຍກັບຜ ນຜະລິດ 

     

12 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜ ນຜະລິດຈາກຟາມມາໂຮງເຮ ອນຄັດແຍກບໍື່ຄໍານຶງເຖິງ
ການກະທ ບກະແທກຂອງຜ ນຜະລິດ 

     

13 ຜ ປ້ະຕິບັດການຄັດແຍກບໍື່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງສຸຂານາໄມເຊັື່ນ: ປະຕິບັດງານ
ລະຫວ່າງເຈັບປ່ວຍ,່ບ  ລ້າງມ ກ່ອນການປະຕິບັດທຸກຄັີ້ງ 

     

14 ສະຖານທ ື່ຄັດແຍກ ແລະ ບັນຈຸຜ ນຜະລິດບໍື່ເໝາະສ ມເຊັື່ນ: ເປ ະເປ ີ້ອນ, 
ຄັບແຄບ, ບໍື່ມ ຫ ັງຄາມຸງ, ວາງຜ ນຜະລິດຕາມພ ີ້ນ 

     



61 
 

15 ຜ ນຜະລິດກ່ອນການຄັດແຍກ ແລະ ບັນຈຸ ຫ  ່ຫຸ້ມຫໍື່ບໍື່ມ ການຫຼຸດຄວາມ
ຮ້ອນ(Pre-cooling) 

     

16 ຜ ປ້ະຕິບັດການຄັດແຍກບໍື່ມ ຄວາມຮ ້ປະສ ບການພຽງພໍ ຫ   ບໍື່ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມ. 

     

17 ບໍື່ເຄ ຍໃຫຄ້ວາມຮ ້ດ້ານການເກັບກ່ ຽວແກ່ຜ ທ້ ື່ມ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບການ
ເກັບກ່ ຽວ. 

     

 
ຫ ັກການປະເມ ນ: 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 100%  ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນຂໍີ້ກໍານ ດຜ ນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບ ແລະ່

ປອດໄພ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນ 51-99%   ຖ ວ່າຜ່ານການປະເມ ນ ແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍີ້ບ ກພ່ອງຕ່າງໆຕາມຂໍີ້ສະເໜ 

ແນະ ແລະ ຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ກໍານ ດ. 
ຖ້າຕອບວ່າບໍື່ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 50% ຖ ວ່າບໍື່ຜ່ານການປະເມ ນ. 
 
 

ສະຫຼູບການກວດປະເມ ນຂ ັ້ກ ານົດທ ີ່ 8: ການເກັບກ ີ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກຽີ່ວ 
ຄັີ້ງທ ື່ 1 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 2 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  

ຄັີ້ງທ ື່ 3 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 4 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
ຄັີ້ງທ ື່ 5 ຜ່ານ, ບໍື່ຜ່ານ, ຜ່ານແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂດັື່ງນ ີ້  
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1  

ແບບບັນທຶກຂ ັ້ບົກພ່ອງສວນ, ຟາມ 
 

ແບບບັນທຶກຂໍີ້ບ ກພ່ອງຄັີ້ງທ ື່  (ວັນທ   , ເດ ອນ , ປ  ) 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ  , ຊະນິດພ ດ  
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ  , ເລກປະຈໍາສວນ/ຟາມ  

 

ຂໍີ້ບ ກພ່ອງທ ື່ກວດພ ບ ລາຍລະອຽດຂໍີ້ບ ກພ່ອງ ກໍານ ດໄລຍະເວລາ ແກ້ໄຂ
(ວັນ/ເດ ອນ/ປ ) 

 1. ແຫ ື່ງນໍີ້າ   
 

 2. ພ ີ້ນທ ື່ປ ກ   
 

 3. ການໃຊ້ສານເຄມີ   
 

 4. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂ ນຍ້າຍ
ຜະລິດຜ ນໃນ ຟາມ 

  

 5. ການບັນທຶກ   
 

 6. ຜ ນຜະລິດປອດຈາກສັດຕ ພ ດ   
 

 7. ການຈັດການຂະບວນການຜະລິດເພ ື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນນະພາບ ແລະ່
ປອດໄພ 

  

 8. ການເກັບກ  ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫ ັງ
ການເກັບກ  ່ຽວ 

  

 
 ເຊັນເຈ ີ້າຂອງຟາມ                                                         ເຊັນຜ ້ກວດຢັີ້ງຢ ນ 
  
 
 …………..…………                                               …………..………… 
 
(ຊ ື່ແຈ້ງ…………………..)                                        (ຊ ື່ແຈ້ງ…………………..) 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/3  

ແບບບັນທຶກ ແບບສະຫຼຸບການກວດປະເມ ນສວນ, ຟາມ 
 

  ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມຊ ື່………………..….. ນາມສະກຸນ………………. 
  ໝາຍເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ…………………ໝາຍເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ………… 
ລະດັບຂໍີ້ກໍາ
ນ ດ 

ຫ ັກການທ ື່ກໍານ ດ ວິທ ກວດປະເມ ນ ຜ ນການກວດປະເມ ນ 

 1. 
ແຫ ື່ງນໍີ້າ 

ນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຈາກແຫ ື່ງທ ື່ບໍື່ມ 
ສະພາບແວດລ້ອມຊຶື່ງກໍື່ໃຫເ້ກ ດ
ການປ ນເປ ີ້ອນຈຸລິນຊ , ສານເຄມ  
ແລະ ໂລຫະໜັກ 

ກວດໂດຍການສັງ
ເກດສະພາບແວດ
ລ້ອມຖ້າຢ ່ໃນ
ສະພາວະສ່ ຽງໃຫ້
ກວດສອບ ແລະ ວິ
ໄຈຄຸນນະພາບນໍີ້າ 

 ຜ່ານ
ການ
ກວດ
ໂດຍ
ການສັງ
ເກດ 

 ຜ່ານ, 
ມ ຜ ນ
ວິໄຈ 

 ບໍື່ຜ່ານ, ຜ ນວິ
ໄຈເກ ນຄ່າ
ມາດຕະຖານ 

 2. ພ ີ້ນທ ື່
ປ ກ 

ຕ້ອງເປັນພ ີ້ນທ ື່ທ ື່ບໍື່ມ ຄວາມສ່ ຽງ 
ຈາກສານເຄມ , ຈຸລິນຊ  ແລະ 
ໂລຫະໜັກທ ື່ຈະເຮັດໃຫເ້ກ ດການ
ຕ ກຄ້າງ ຫ   ປ ນເປ ີ້ອນໃນຜ ນ
ຜະລິດ 

ກວດໂດຍການສັງ
ເກດສະພາບແວດ
ລ້ອມຖ້າຢ ່ໃນ
ສະພາວະສ່ ຽງໃຫ້
ກວດສອບ ແລະ ວິ
ໄຈຄຸນນະພາບດິນ 

 ຜ່ານ
ການ
ກວດ
ໂດຍ
ການສັງ
ເກດ 

 ຜ່ານ, 
ມ ຜ ນ
ວິໄຈ 

 ບໍື່ຜ່ານ, ຜ ນວິ
ໄຈເກ ນຄ່າ
ມາດຕະຖານ 

 3. ການໃຊ້
ສານເຄມີ 

- ຖ້າມ ການໃຊ້ໃຫໃ້ຊ້ຕາມຄໍາແນະ
ນໍາ ຫ   ຕາມຄ າແນະນໍາ 
ຈາກວິຊາການທີ ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ  ຕາມຄໍາ
ແນະນໍາໃນສະຫ າກທ ື່ຈ ດທະບຽນ
ກັບກ ມປ ກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະປ່າໄມ້. 
- ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ລາຍການສານເຄມ ທ ື່ປະເທດຄ ່ຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊ້. 
- ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີທ ື່ລະບຸໃນ
ທະບຽນ່ສານເຄມີ່ທ ື່ຫ້າມໃຊ້. 

- ກວດສອບສະຖານ
ທ ື່ເກັບຮັກສາ
ສານເຄມີ 
- ກວດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ
ການໃຊ້ສານເຄມີ 
ແລະ່ສຸຸ່ມຕົວຢ່າງວິໄຈ
ຫາສານພິດຕ ກຄ້າງ
ໃນຜ ນຜະລິດເມື ອມ 
ຂໍີ້ສ ງໄສ. 

 ຜ່ານການກວດໂດຍ
ການສັງເກດ 

 ສະຖານທ ື່ເກັບ
ສານເຄມີ 

 ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການໃຊ້
ສານເຄມີ 

 ຜ ນວິໄຈສານເຄມ ຕ ກ
ຄ້າງບໍື່ ເກ ນຄ່າຄວາມ
ປອດໄພມາດຕະຖານ 

 ບໍື່ຜ່ານ 
 ສະຖານທ ື່ເກັບ
ສານເຄມີ 
 ຜ ນວິໄຈສານ
ພິດຕ ກຄ້າງເກ ນຄ່າ
ຄວາມປອດໄພ
ມາດຕະຖານ 

 4. ການ
ເກັບຮັກສາ 
ແລະ ການຂ ນ
ຍ້າຍຜ ນຜະລິດ
ໃນສວນ, ຟາມ 

- ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາຕ້ອງສະອາດ
ມ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດ ສາມາດປ້ອງ
ກັນການປ ນເປ ີ້ອນຈາກວັດຖຸແປກ
ປອມ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະສັດ
ພາຫະນໍາເຊ ີ້ອພະຍາດ 

- ກວດໂດຍການສັງ
ເກດສະຖານທ ື່
ອຸປະກອນ, ພາຊະນະ
ບັນຈຸຂັີ້ນຕອນ ແລະ 
ວິທ ການຂ ີ້ນຍ້າຍຜ ນ
ຜະລິດ 

 ຜ່ານ, ການກວດໂດຍ
ການສັງເກດ 

 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ 
ຜ ນຜະລິດ 

 ອຸປະກອນໃນການຂ ນ
ຍ້າຍ 

 ພາຊະນະບັນຈຸ 
 ວິທ ການຍ້າຍຜ ນ

ຜະລິດ 
 

 ບໍື່ຜ່ານ, 
ເຫດຜ ນ
(ລະບຸ)... 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
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 5. ການ
ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ 

- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນທ ື່ກ່ ຽວ
ກັບການໃຊ້ສານເຄມີ 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການສໍາ
ຫ ວດສັດຕ ພ ດ ແລະ ປ້ອງກັນກໍາ
ຈັດສັດຕ ພ ດ 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກຂໍີ້ມ ນການ
ຈັດການເພ ື່ອໃຫໄ້ດ້ຜ ນຜະລິດຄຸນ
ນະພາບ ແລະ່ປອດໄພ 
- ຕ້ອງມ ການບັນທຶກແຫ ື່ງທ ື່ມາ 
ແລະ ການໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດທາງ
ການກະສິກໍາ 

ກວດບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ
ຂອງຊາວກະສິກອນ 
ຕາມແບບບັນທຶກຂໍີ້
ມ ນ 

 ຜ່ານ, ບັນທຶກຂໍີ້ມ ນ
ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄ ບ
ຖ້ວນ. 

ບໍື່ຜ່ານ, 
ເຫດຜ ນ
(ລະບຸ)... 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 6. ຜ ນ
ຜະລິດປອດ
ຈາກສັດຕ ພ ດ 

- ສໍາຫ ວດການເຂ ີ້າທໍາລາຍຂອງບ ີ້ງ
ໄຍຜັກ, ບ ີ້ງກະທ ຜັກ, ບ ີ້ງຄ ບກະລໍາ, 
ດ່ຶ້ວງໝັດຜັກ, ບ ີ້ງເຈາະຍອດກະລໍາ, 
ໜອນແມງວັນຊອນໃບ, ພະຍາດຣາ
ນໍີ້າຄ້າງ, ພະຍາດເນ ື່າດໍາ, ພະຍາດເນ ື່າ
ເລະ, ພະຍາດໄສ້ກວາງ ແລະ 
ພະຍາດເນ ື່າຄໍດິນ. 
- ຜ ນຜະລິດທ ື່ເກັບກ່ ຽວແລ້ວຕ້ອງບໍື່
ມ ແມງ ແລະ ພະຍາດຂອງພ ດ
ຕະກຸນກະລໍາຖ້າພ ບຕ້ອງແຍກໄວ້
ຕ່າງຫາກ 

- ກວດໂດຍການສັງ
ເກດຜ ນຜະລິດຂອງ
ພ ດຕະກຸນກະລໍາ 
- ກວດບັນທຶກຂໍີ້
ມ ນການສໍາຫ ວດ
ສັດຕ ພ ດຕະກຸນກະ
ລໍາ ແລະ ການປ້ອງ
ກັນກໍາຈັດ 
 
- ກວດໂດຍການສັງ
ເກດການຄັດແຍກ 

ຜ່ານ, ການກວດໂດຍ
ການສັງເກດ 

ບັນທຶກການປ້ອງກັນ
ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ
ຕະກຸນກະລໍາ 

ການຄັດແຍກ 

ບໍື່ຜ່ານ, 
ເຫດຜ ນ
(ລະບຸ)... 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 7. ການ
ຈັດການຂະ
ບວນການ
ຜະລິດເພ ື່ອໃຫ້
ໄດ້ຜ ນຜະລິດ
ຄຸນນະພາບ 
ແລະ່ປອດໄພ 

- ເລ ອກພັນປ ກທ ື່ກ ງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 
- ເລ ອກເມັດພັນຫ  ຕ ີ້ນພັນທ ື່ມ ຄຸນ
ນະພາບຖ ກຕາມມາດຕະຖານເມັດ
ພັນ ຫ   ຕ ີ້ນພັນຈາກແຫ ື່ງຜະລິດພັນ
ທ ື່ມ ປະຫວັດການຜະລິດທ ື່ໜ້າເຊ ື່ອ
ຖ  
- ປະຕິບັດຕາມແຜນຄວບຄຸມການ
ຜະລິດພ ດ 

- ກວດບັນທຶກແຫ ື່ງ
ທ ື່ມາ ແລະ 
ປະຫວັດເມັດພັນ ຫ   
ຕ ີ້ນພັນ 
 
 
- ກວດບັນທຶກຕາມ
ແຜນຄວບຄຸມການ
ຜະລິດ 

 ຜ່ານ, ການກວດໂດຍ
ການສັງເກດ 

 ບັນທຶກແຫ ື່ງທ ື່ມາ
ຂອງເມັດພັນ ຫ   ຕ ່ຶ້ນ
ພັນ 

 ປະຕິບັດຕາມແຜນ
ຄວບຄຸມການຜະລິດ 

ບໍື່ຜ່ານ, 
ເຫດຜ ນ
(ລະບຸ)... 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 8. ການ
ເກັບກ່ ຽວ ແລະ 
ການປະຕິບັດ
ຫ ງັການເກັບ
ກ່ ຽວ 

- ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ໃນການເກັບກ່ ຽວ
ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວິທ ການເກັບ
ກ່ ຽວຈະຕ້ອງບໍື່ກໍື່ໃຫ້ເກ ດອັນຕະລາຍ
ຕໍື່ຄຸນນະພາບຂອງຜ ນຜະລິດ ແລະ
ປ ນເປ ີ້ອນສິື່ງອັນຕະລາຍທ ື່ມ ຜ ນຕໍື່
ການບໍລິໂພກ 
- ເກັບກ່ ຽວພ ດຕະກຸນກະລໍາຕາມ
ອາຍຸເໝາະສ ມຂອງແຕ່ລະພັນ 
- ຄັດແຍກຜ ນຜະລິດຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງແຕ່ລະຕະຫ າດຢ່າງ

- ກວດໂດຍການສັງ
ເກດອຸປະກອນ
ພາຊະນະບັນຈຸ 
ແລະວິທ ການເກັບ
ກ່ ຽວ 
- ກວດໂດຍການສັງ
ເກດຜ ນຜະລິດ
ຫ ງັການເກັບກ່ ຽວ 
ແລະຜ ນການຄັດ
ແຍກ 

ຜ່ານ, ການກວດໂດຍ
ການສັງເກດ 

ອຸປະກອນບັນຈຸ 
ວິທ ການເກັບກ່ ຽວ 
ຄຸນນະພາບຜ ນຜະລິດ

ຫ ງັການເກັບກ່ ຽວ 
ການຄັດແຍກ 
ຜ່ານບັນທຶກການເກັບ

ກ່ ຽວພ ດຕະກຸນກະລໍາ 
ແລະ ປະຕິບັດຫ ງັການ

ບໍື່ຜ່ານ, 
ເຫດຜ ນ
(ລະບຸ)... 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
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ລະມັດລະວັງບໍື່ໃຫ້ຜ ນຜະລິດບວມ
ຊໍີ້າ 
- ຄັດແຍກຜ ນຜະລິດພ ດຕະກຸນກະ
ລໍາທ ື່ເສຍຫາຍຈາກການເກັບກ່ ຽວຫ  
ມ ຕໍານິຈາກການເຂ ີ້າທໍາລາຍຂອງ
ສັດຕ ພ ດ ຫ   ມ ສັດຕ ພ ດຕິດມານ າ່ຫ   
ທ ື່ບໍື່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດແຍກໄວ້
ຕ່າງຫາກ. 

- ກວດບັນທຶກການ
ເກັບກ່ ຽວ ແລະ 
ປະຕິບັດຫ ງັການ
ເກັບກ່ ຽວພ ດ
ຕະກຸນກະລໍາ 

ເກັບກ່ ຽວໃນສວນ, 
ຟາມ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1  

ແບບບັນທຶກ ການເກັບຕົວຢຸ່າງດິນ, ນ ັ້າ ແລະ ພືດ ເພືີ່ອສົີ່ງວິໄຈ 
 
ແບບບັນທຶກ ການເກັບຕົວຢຸ່າງດິນ, ນ ັ້າ ແລະ ພືດ ເພືອສົີ່ງວິໄຈ 
ຊ ື່ ແລະນາມສະກຸນຊາວກະສິກອນ ທ້າວ/ນາງ                                 . ຊະນິດພ ດ    
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ                                    . ເລກໝາຍປະຈໍາສວນ, ຟາມ    
ລ/ດ ລາຍລະອຽດຂອງ

ຕ ວຢ່າງ (ດິນ/ນໍີ້າ/ພ ດ 
ແລະ ວັນທ ື່ເກັບ) 

ຊ ື່ຜ ເ້ກັບ
ຕ ວຢ່າງ 

ວັນ, ເດ ອນ, ປ  ຜ ນການວິໄຈ 
ສ ື່ງ

ຕ ວຢ່າງ 
ຮັບຜ ນວິ
ໄຈ 

ບໍື່ພ ບ ພ ບແຕ່ຢ ່
ໃນລະດັບ
ປອດໄພ 

ພ ບແຕ່ຢ ່
ໃນລະດັບ
ບໍື່ປອດໄພ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງເກັບໃບແຈ້ງຜ ນການວິໄຈດິນ, ນໍີ້າ ແລະ ພ ດໄວ້ເປັນຫ ັກຖານທຸກຄັີ້ງ 
   
 ເຊັນເຈ ີ້າຂອງຟາມ                                                         ເຊັນຜ ້ກວດຢັີ້ງຢ ນ 
  
 
 …………..…………                                               …………..………… 
 
(ຊ ື່ແຈ້ງ…………………..)                                        (ຊ ື່ແຈ້ງ…………………..) 
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III. ແບບບັນທຶກ ຂ ື້ມູນທົີ່ວໄປ ຂອງຊາວກະສິກອນ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/2  

ແບບບັນທຶກ ຂ ັ້ມູນປະຈ າສວນ, ຟາມ 
 

ຂໍີ້ມ ນປະຈໍາປ ………………… 
ຊ ື່ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມ: ທ້າວ/ນາງ ນາມສະກຸນ:  
ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ: ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ:  
ພ ດ : ເນ ີ້ອທ ື່ : , ແຍກເປັນ ຕອນ 

 

ຊ ື່ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມ: ທ້າວ/ນາງ ນາມສະກຸນ:  
 ເລກປະຈໍາຕ ວຊາວກະສິກອນ: , ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ:  
 ທ ື່ຢ ່ສວນ, ຟາມບ້ານ :                             , ໜ່ວຍ :                         , ເມ ອງ :   
 ແຂວງ :                                     , ຕ ້ໄປສະນ  :                            ໂທ :   
 ແຟັກ :                                     , E-mail:   

  ລ ງລາຍເຊັນຜ ຕິ້ດຕໍື່ ຫ   ຜ ແ້ທນ:  
 

ທ ື່ຕັີ້ງສວນ, ຟາມເລກທ ື່: , ບ້ານ: , ເມ ອງ:  
ແຂວງ :                                     , ຕ ້ໄປສະນ  :                            ໂທ :  

 ແຟັກ :                                     , E-mail:   

 
ແຜນວາດທ ີ່ຕັັ້ງສວນ, ຟາມທ ີ່ສະແດງເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມແລະສະຖານທ ີ່ສ າຄັນໃນບ ລິ
ເວນໃກ້ຄຽງ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດ ນທາງໄປສະຖານທ ີ່ນັັ້ນ. 

 
 
 

ທິດເໜ ອ 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 2/2  

ແບບບັນທຶກ ຂ ັ້ມູນປະຈ າສວນ, ຟາມ 
 

1. ຊະນິດພັນພ ດທ ື່ປ ກ: 
ພັນ ໄລຍະປ ກ ຈໍານວນຕ ີ້ນ ຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່  
ພັນ ໄລຍະປ ກ ຈໍານວນຕ ີ້ນ ຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່  
ພັນ ໄລຍະປ ກ ຈໍານວນຕ ີ້ນ ຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່  
ພັນ ໄລຍະປ ກ ຈໍານວນຕ ີ້ນ ຕໍື່ພ ີ້ນທ ື່  
 

2. ແຫ ື່ງນໍີ້າທ ື່ໃຊ້: , ລະບ ບນໍີ້າທ ື່ໃຊ້ :  
ອັດຕາການຈ່າຍນໍີ້າ : ລິດ/ຊ ື່ວໂມງ  
 

3. ປະເພດດິນ :  , ຄ່າຄວາມເປັນກ ດ/ເປັນດ່າງ :   
4. ປະຫວັດການໃຊ້ພ ີ້ນທ ື່ການຜະລິດກ່ອນປ ກພ ດປະຈຸບັນຢ້ອນຫ ັງ 2 ປ  

 ພ ີ້ນທ ື່ບໍື່ເຄ ຍເຮັດການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ 
 ພ ີ້ນທ ື່ເຄ ຍເຮັດການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາຊະນິດພ ດທ ື່ເຄ ຍປ ກມາກ່ອນ 

ປ ທ ື່ 1  
ປ ທ ື່ 2  

5. ປະຫວັດການແຜລ່ະບາດຂອງສັດຕ ພ ດ ແລະ ການຄວບຄຸມ 
ຊ ື່ສັດຕ ພ ດ ປ ທ ື່ລະບາດ ພ ີ້ນທ ື່ລະບາດຮ້ອຍລະ ການກໍາຈັດ  
ຊ ື່ສັດຕ ພ ດ ປ ທ ື່ລະບາດ ພ ີ້ນທ ື່ລະບາດຮ້ອຍລະ ການກໍາຈັດ  
ຊ ື່ສັດຕ ພ ດ ປ ທ ື່ລະບາດ ພ ີ້ນທ ື່ລະບາດຮ້ອຍລະ ການກໍາຈັດ  
 

6. ຊະນິດພ ດທ ື່ປ ກຂ້າງຄຽງ  ບໍື່ມ ,   ມ :  
 

7. ຂໍີ້ມ ນອ ື່ນໆ :   
  

ແຜນວາດພາຍໃນສວນ, ຟາມ (ລະບຸແຫ ື່ງນໍີ້າ, ອາຄານ່ຫ   ສິື່ງກໍື່ສ້າງອ ື່ນໆໃນສວນ, ຟາມ) 

 

ທິດເໜ ອ 
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1. ແບບບັນທຶກທ ີ່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໃຊ.້ 
 ແບບບັນທຶກທ ື່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໃຊ້ສໍາລັບບັນທຶກການປະຕິບັດງານ ເພ ື່ອຜະລິດພ ດຕະກຸນກະລໍາ
ຕາມລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບມາດຕະຖານກະສິກໍາທ ື່ດ  (GAP), ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍແບບບັນທຶກ
ຕ່າງໆຕາມພັດທະນາການຂອງພ ດຕະກຸນກະລໍາ ແລະ ຕາມລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ, ລວມມ  3 
ແບບການບັນທຶກໄດ້ແກ່ : 

1. ແບບບັນທຶກແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງປັດໃຈການຜະລິດ. 
2. ແບບບັນທຶກການສໍາຫ ວດແລະການໃຊ້ສານປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕ ພ ດຕະກຸນກະລໍາ 
3. ແບບບັນທຶກການເກັບກຽື່ວພ ດຕະກຸນກະລໍາ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັງການເກັບກຽື່ວໃນສວນ/

ຟາມ. 
 ຊາວກະສິກອນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມໃຫ້ຄ ບຖ້ວນທຸກຄັີ້ງທ ື່ປະຕິບັດງານ. 
 ເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍ  ໃນ  ເພ ື່ອລະບຸຊະນິດຂອງສັດຕ ພ ດທ ື່ເກ ດການລະບາດ 
 ຕ້ອງລະບຸອັດຕາຂອງສານເຄມ ທ ື່ໃຊ້ຕໍື່ນໍີ້າ 20 ລິດ ແລະ ປະລິມານລວມຂອງສານເຄມ ທ ື່ໃຊ້ສີດ

ພ ື່ນທັີ້ງສວນ, ຟາມໃນແຕ່ລະຄັີ້ງທ່ີ່ ປະຕິບັດ. 
 ແບບບັນທຶກສາມາດນໍາໄປສ າເນົາເພ ື່ມຕ ື່ມໄດ້ຖ້າມ ຈໍານວນບໍື່ພໍ 
 ຕ້ອງລ ງລາຍເຊັນ, ພ້ອມຊ ື່ເຕັມຂອງເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມ ແລະ ວັນ-ເດ ອນ-ປ ທ ື່ບັນທຶກໃນ

ແບບບັນທຶກທຸກແຜ່ນຈຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນແບບບັນທຶກທ ື່ຖືກຕ້ອງສ ມບ ນ. 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1  

ແບບບັນທຶກແຫ ີ່ງທ ີ່ມາຂອງປັດໃຈການຜະລິດ 
 
ເລກປະຈໍາຕ ວຂອງຊາວກະສິກອນ : ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ :  
ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມຊ ື່ :  ນາມສະກຸນ ປ ທ ດໍາເນ ນການ  
 
ບັນຊ ແຫ ື່ງທ ື່ມາຂອງປັດໃຈການຜະລິດໄດ້ແກ່ເມັດພັນ/ຕ ີ້ນພັນ, ຝຸ່ນອິນຊ , ສານຄວບຄຸມການຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕ, ອາຫານເສ ມ, ສານປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດພ ດ, ສານປ້ອງກັນກໍາຈັດແມງໄມ້ ແລະ ໄຮ, ສານປ້ອງກັນ
ວັດສະພ ດ (ພ ດທ ື່ບໍື່ຕ້ອງການ) 
 
ລາຍການປັດໃຈ 
ການຜະລິດ 

 
ວັນ,ເດ ອນ
,ປ ທ ຈັດຊ ີ້ 

 
ປະລິມານ
ທ ື່ຈັດຊ ີ້ 

 
ລາຄາ/ຫ ວ
ໜ່ວຍ 

 
ແຫ ື່ງທ ື່ໄດ້ມາ 

 
ຜ ້ບັນທຶກ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ໝາຍເຫດ:1. ລະບຸຝຸ່ນ (ເຄມ  ຫ   ອິນຊ ), ຊະນິດ (ທາງດິນ, ທາງໃບ, ຝຸ່ນພ ດສ ດ, ຝຸ່ນບົ ມ) ແລະ 

ປະເພດຝຸ່ນ ຫ   ລະບຸຊ ື່ສາມັນ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າຂອງສານເຄມ . 
2. ລະບຸຊ ື່ ໜ່ວຍງານ, ບໍລິສັດ, ຮ້ານ່ແລະ່ແຫ  ງທ ື່ໄດ້ຊ ີ້ປັດໃຈການຜະລິດມາ. 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  
ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 

ໜ້າ 1/3 ແບບບັນທຶກການສ າຫ ວດ ແລະ ການໃຊ້ສານເຄມ ປ້ອງກັນ ແລະ 
ກ າຈັດສັດຕູພືດ 

 
 ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ:   

ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມຊ ື່ :  ນາມສະກຸນ ປ ທ ດໍາເນ ນການ  
 
ວັນ/ເດ ອນ/ປ  

ການສໍາຫ ວດສັດຕ ພ ດຕະກຸນກະລໍາ ແລະ ການປ້ອງກັນກໍາຈັດ  
ສັດຕ ພ ດ  ຄວາມເສຍຫາຍ 

 ຊ ື່/ສານອອກຊິນ(ອັດຕາໃຊ້ຕໍື່ນໍີ້າ 20 ລິດ) 
  

 ບ ີ້ງໃບຜັກ  ພ ບໂຕບ ີ້ງ 
ເຊ ີ້ອແບັກທ ເຣຍບາຊ ລັດທ ຣິງເຍນຊ ສ໌ (40-

60 ມລ) 
ຟຼູເຟນນອກຊ ຣອນ 5% ຊ ຊ  (20-40 ມລ) 
ເດ ທາເມທິນ 3% ຊ ຊ  (10-20 ມລ) 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ  (30-40ມລ) 
 ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...….... 

  

 ບ ີ້ງກະທ ຜັກ  ພ ບໂຕບ ີ້ງ 
 ເຊ ີ້ອແບັກທ ເຣຍບາຊ ລັດທ ຣິງເຍນຊ ສ໌(40-

60 ມລ) 
ຟຼູເຟນນອກຊ ຣອນ 5% ຊ ຊ  (20-40 ມລ) 
ເດ ທາເມທິນ 3%ຊ ຊ  (10-20 ມລ) 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ (30-40ມລ) 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

 ບ ີ້ງຄ ບກະລໍາ ພ ບໂຕບ ີ້ງ 
ເຊ ີ້ອແບັກທ ເຣຍບາຊ ລັດທ ຣິງເຍນຊ ສ໌ (40-

60 ມລ) 
ຟຼູເຟນນອກຊ ຣອນ 5% ຊ ຊ  (20-40 ມລ) 
ເດ ທາເມທິນ 3%ຊ ຊ  (10-20 ມລ) 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ  (30-40ມລ) 
 ອ ື່ນໆ……………………………… 
…………………………………….. 

  

 ດວ້ງໝັດຜັກ ພ ບດວ້ງ 
ຄາຣ໌ບາລິ 85% ດັບເບິນຢູພ  (40-60 ກ າມ) 
ຄາໂບຊັນແຟນ 20% ຊ ຊ  (50-75ມລ) 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ  (30-40ມລ) 
ຟ ໂປ ນິລ 5% ເຊຊ  (20-40 ມລ) 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 
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 ບ ີ້ງເຈາະຍອດ
ກະລໍາ 

ພ ບໂຕບ ີ້ງ 
ຄາຣ໌ບາລິ 85% ດັບເບິນຢູພ  (40-60 ກ າມ) 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ  (30-40ມລ) 
ຟ ໂປ ນິລ5%ຊ ຊ  (20-40 ມລ) 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

 ບ ີ້ງແມງວັນ
ຊອນໃບກະລໍາ 

ພ ບໂຕບ ີ້ງ 
ໂພຣໄທໂອຟອສ 50% ຊ ຊ  (30-40ມລ) 
ແລມປ໌ດາໄຊຣາໂລທິນ2,5% ຊ ຊ  (20-40 
ມລ) 

ຄາຣ໌ບາລິ 85% ດັບເບິນຢູພ  (40-60 ກ າມ) 
 ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

 ຣານໍີ້າຄ້າງ ພ ບອາການພະຍາດ 
ໄຊມອກຊານິລ8% ດັບເບິນຢູພ +ແມນໂຄ
ເຊບ 64% ດັບເບິນຢູພ  (30-40 ກ າມ) 

ເມຕາແລກຊ  8% ດັບເບິນຢູພ +ແມນໂຄເຊບ 
64% ດັບເບິນຢູພ  (30ກ າມ) 

 ອ ື່ນໆ……………………………… 
……………………………….......... 

  

 ພະຍາດເນ ື່າດໍາ ພ ບອາການພະຍາດ 
ບອຣ໌ໂດມິກຊ໌ເຈ ຣ໌+ໄຊເນບ+ມາເນບ (30 
ກ າມ) 

ຄອປເປ ຣ໌ອອກຊ ຄ ຼໍໄຣດ໌ 85% ດັບເບິນຢູພ  
(30-80 ກ າມ) 

 ອ ື່ນໆ……………………………… 
……………………………….......... 

  

 ພະຍາດເນ ື່າເລະ ພ ບອາການພະຍາດ 
ບອຣ໌ໂດມິກຊ໌ເຈ ຣ໌+ໄຊເນບ+ມາເນບ (30 
ກ າມ) 

ຄອປເປ ຣ໌ອອກຊ ຄ ຼໍໄຣດ໌ 85% ດັບເບິນຢູພ  
(30-80 ກ າມ) 

ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

 ພະຍາດໄສ້
ກວາງ 

ພ ບອາການພະຍາດ 
ແຄຊຽມ+ໂບຣອນຕອນເລ ື່ມຫໍື່ຫ ວ (20-25 
ກ າມ) 

ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…... 

  

 ພະຍາດເນ ື່າຄໍ
ດິນ 

ພ ບອາການພະຍາດ 
ເມຕາແລກຊິລ 8% ດັບເບິນຢູພ  + ແມນໂຄ
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ເຊບ 64% ດັບເບິນຢູພ  (40 ກ າມ) 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  
 
 
ພະຍາດ/ 
ແມງໄມ້ອ ື່ນໆ 

ພ ບ (ລະບຸຊ ື່) 
 (ລະບຸຊ ື່ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້)…….…. 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

ພ ບ (ລະບຸຊ ື່) 
 (ລະບຸຊ ື່ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້)…….…. 
 ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

ພ ບ (ລະບຸຊ ື່) 
 (ລະບຸຊ ື່ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້)…….…. 
ອ ື່ນໆ……………………………… 
………………………………...…… 

  

 

ໝາຍເຫດ: 1. ເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍ  ໃນຊ່ອງ  ທ ື່ຕ້ອງການ 
      2. ອ ື່ນໆໃຫ້ລະບຸຊ ື່ສານທ ື່ໃຊ້ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້ 
 
ບັກທຶກການສ າຫ ວດ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດຕະກຸນກະລ າ (ເພ ີ່ມຕືີ່ມ) 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
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ບັກທຶກການສ າຫ ວດ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດຕະກຸນກະລ າ (ເພ ີ່ມຕືີ່ມ) 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
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ລະບ ບການຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: GAP ພ ດຕະກຸນກະລໍາ, ກ ມປ ກຝັງ  ເອກະສານຈັດພິມຄັຶ້ງທີ່1 
ໜ້າ 1/1 ແບບບັນທຶກການເກັບກ່ຽວ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັງການເກັບ ກ່ຽວໃນ

ສວນ, ຟາມ 
 
ເລກປະຈໍາຕ ວຂອງຊາວກະສິກອນ : ເລກປະຈໍາສວນ, ຟາມ :  
ເຈ ີ້າຂອງສວນ, ຟາມຊ ື່ :  ນາມສະກຸນ ປ ທ ດໍາເນ ນການ  

 
 
ຄັີ້ງທ  

 
ວັນ,ເດ ອນ,ປ  

 
ຜ ນຜະລິດທ ື່ ເກັບກ່ຽວ
ທັງໝ ດ (ກກ) 

 
ຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານ 
ການຄັດແຍກປະເພດ່
1/(ກກ) 

 
ຜ ້ປະຕິບັດ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ໝາຍເຫດ:  ຜ ນຜະລິດທ ື່ຜ່ານການຄັດແຍກປະເພດໝາຍເຖິງ …………………………… 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


