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ຄາໍນາໍ 
 ປະຈຸບັນຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບລະບົບຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພຂອງ

ສິນຄ້າກະສິກໍາ ແນວໂນ້ມຂອງຜູ້ບ ລິໂພກທີິ່ຄໍານຶງເຖິງສຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດການສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດລາວເປັນ
ປະເທດທີິ່ອຸດົມສົມບູນເໝາະແກູ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານຕອບສະໜອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ສະນັີ້ນ, ຈິິ່ງມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ. 

 
ກົມປູກຝັງ ແລະ ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ, ຂັີ້ນເມືອງ, ຜູ້

ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການກວດກາ ຢັົ້ງຢືນການຜະລິດຕາມຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ ຂອງ 
ສປປລາວ ໂດຍມີກົມປູກຝັງ, ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ພະແນກມາດຕະຖານ, ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ສູນ
ສະຖານນີ ຫລື ຂະແໜງການປູກຝັງ ເຮັດໜ້າທີິ່ປະສານງານໃນການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນຕາມລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃຫ້
ເປັນໄປຕາມທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ເປັນທີິ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ. 

 
ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊາວກະສິກອນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ມີການຜະລິດເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ມີ

ຄຸນນະພາບ ໂດຍການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ຊືິ່ງເປັນລະບົບການຈັດການຄຸນນະພາບດ້ານການຜະລິດທີິ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ
ຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີ ກົງກັບມາດຕະຖານທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດປອດໄພຕ ໍ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້
ບ ລິໂພກ ພ້ອມທັງເປັນມິດຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດກວດສອບຄືນໄດ້ ເປັນທີິ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.  

 
ຄູູ່ມືການການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP ແມູ່ນກວມເອົາລະບົບການຈັດການຄຸນນະພາບຫລັກການ, 

ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານແບບຟອມສະໜັບສະໜູນຕູ່າງໆ ຄູູ່ມືການການປະຕິບັດ ແລະ ຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ 
GAP ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກູ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ, ນິຕິບຸກຄົນ, ກຸູ່ມການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 
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ພາກທ ີI  

ພາກສະເໜີ 
 

1. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຄູູ່ມື 
ຄູູ່ມືການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ ເປັນຄູູ່ມືກູ່ຽວກັບການຈັດການຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ມີເປ ົ້າໝາຍເພືິ່ອປັບປຸງ

ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດທີິ່ຈະດໍາເນີນງານການກວດກາຢັົ້ງຢືນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ. 

 ຄູູ່ມືນີີ້ສ້າງຂຶີ້ນມາ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອີງໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຄູຝຶກ, ພະນັກງານ ແລະ ພາກສູ່ວນອືິ່ນໆ ໃຫ້ເຂົີ້າໃຈກູ່ຽວ

ກັບເງືິ່ອນໄຂ, ຂັີ້ນຕອນ, ຫລັກການໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດຜ້ົນຜະລິດ
ປອດໄພ ເຊັົ່ນ: ພືດຜັກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດເສດຖະກິດອືິ່ນໆ ທຸກຂັີ້ນຕອນຂອງການຜະລິດໃນລະດັບຟາມ ແລະ ການຈັດການຫລັງການ

ເກັບກູ່ຽວ ຊືິ່ງລວມມີການບັນຈຸ ຫລື ລວບລວມຜົນຜະລິດ ເພືິ່ອຈໍາໜູ່າຍ, ເພືິ່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບຕ ໍ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ໂດຍຄໍາ

ນືງເຖິງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ,ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. 

 

2. ຄໍານິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີິ່ໃຊ້ໃນຄູູ່ມືນີີ້ 

 ການຜະລດິກະສກິາໍທີິ່ດGີAP ແມູ່ນຫຍງັ? 

ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAPແມູ່ນການປູກພືດຕັີ້ງແຕູ່ການຕຽມພືີ້ນທີິ່ປູກ, ການຕຽມພັນ, ການປູກ ການບົວລະບັດຮັກສາ, 

ການເກັບກູ່ຽວ, ການຂົນສົົ່ງ, ການປະຕິບັດຫລັງການເກັບກູ່ຽວ ໂດຍຊາວກະສິກອນຕ້ອງຈົດບັນທຶກການປະຕິບັດງານທຸກຂັີ້ນຕອນ 

ເພືິ່ອໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ໄດ້ຜົນຜະລິດທີິ່ປອດໄພຕ ໍ່ຊາວກະສິກອນຜູ້

ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ ບ ໍ່ທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ຜົນຜະລິດເປັນທີິ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ 
 

 ວັດຖ ຸຫລື ສິິ່ງທີິ່ເປັນອນັຕະລາຍ (Hazardous Substances)ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸ ຫລື ສິິ່ງຂອງບ ໍ່ວູ່າຈະເປັນສານເຄມີ ເຊືີ້ອຈຸ

ລິນຊີ ເຊືີ້ອໄຟ ທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດທີິ່ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບຸກຄົນ ສັດ ພືດ  ຊັບສິນ ຫລື ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

 ຢາປາບສັດຕູພືດ (Pesticides) ໝາຍເຖິງ ສານເຄມີ ທີິ່ອັນຕະລາຍທີິ່ໃຊ້ໃນທາງກະສິກໍາ ຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງ

ກະສິກໍາ ເລືິ່ອງບັນຊີລາຍຊືິ່ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ ແລະ ອານຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ 

 ສານພດິຕກົຄ້າງ (Pesticides  Residue)ໝາຍເຖິງ ສານຕົກຄ້າງໃດໆກ ໍ່ຕາມທີິ່ຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດທີິ່ເກີດຈາກການໃຊ້

ສານເຄມີເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ສານພິດຕົກຄ້າງແມູ່ນລວມເຖິງສານພິດທີິ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງ (Conversion) ສານພິດທີິ່
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ເກີດຈາກການສ້າງ ແລະ ສະລາຍ (Metabolites)  ສານພິດທີິ່ເກີດຈາກການທໍາປະຕິກິລິຍາ (Reaction) ຫລື ສິິ່ງເຈືອປ ນ

ໃນວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ມີຄວາມເປັນພິດ 

 ສັດຕູພືດ (Pests)ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດຊືິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ພືດທີິ່ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ແກູ່ ສັດຮາວີພຶດ, 

ພະຍາດພືດ, ແມງໄມ້ ແລະ ວັດຊະພືດ 

 ຝຸ່ນເຄມີ/ປຸຍ (Fertilizers) ໝາຍເຖິງ ສານອິນຊີ, ອີນຊີສັງເຄາະ, ອະນິນຊີ ຫລື ຈຸລິນຊີ ບ ໍ່ວູ່າຈະເກີດຂຶີ້ນໂດຍທໍາມະຊາດ 

ຫລື ສ້າງຂຶີ້ນກ ໍ່ຕາມ ສໍາຫລັບໃຊ້ເປັນທາດອາຫານຂອງພືດໄດ້ ບ ໍ່ວູ່າຈະດ້ວຍວິທີໃດ ຫລື ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ

, ທາງກາຍຍະພາບ ຫລື ຊີວະພາບໃນດິນ ເພືິ່ອບໍາລຸງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ 

 ການອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ (Personal Hygiene) ໝາຍເຖິງ ສະພາວະ ແລະ ມາດຕະການຕູ່າງໆທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້

ໝັີ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າກະສິກໍາໃນທຸກຂັີ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ 

 ການພິສູູູດຫລັກຖານ ແລະ ການຮຽກຄືນ (Traceability)ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມທີິ່ມາທີິ່ໄປຂອງຜົນ

ຜະລິດ ຫລື ສິນຄ້າກະສິກໍາຜູ່ານຂັີ້ນຕອນໜືິ່ງ ຫລື ຫລາຍຂັີ້ນຕອນທີິ່ດໍາເນີນການໃນລະດັບຟາມ 

 ມາດຕະຖານການຜະລິດພືດ(Standard of Crops Production)ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາ ເລື ິ່ອງການ

ປະຕິບັດທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດອາຫານ ແລະ ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີ,ກະສິກໍາທີິ່ດ ີ

 ການຢັົ້ງຢືນ(Certification) ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ການຮັບຮອງແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ສໍາຫລັບພືດ ແລະ ການຜະລິດພືດ

ອິນຊີ ຕາມມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາ ກະຊວງກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຫລື ຕາມມາດຕະຖານອືິ່ນໆທີິ່ທຽບເທົົ່າ 

 ຜູ້ຍືິ່ນຄາໍຮອ້ງ(Register Request) ໝາຍເຖິງ ຊາວກະສິກອນ, ກຸູ່ມການຜະລິດ, ນິຕິບຸກຄົນ ອົງກອນ ຫລື ຜູ້ປະກອບການ

ທີິ່ມີຈຸດປະສົງຂ ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 

 ຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ (Awarded)ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງທີິ່ຜູ່ານການກວດກາປະເມີນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກໜູ່ວຍ

ງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

 ຄະນະກໍາມະການຢັົ້ງຢືນ(Certification Committee)ໝາຍເຖິງ ຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງມາດຕະຖານການຜະລິດພືດທີິ່

ໄດ້ຮັບການແຕູ່ງຕັີ້ງຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານ ເພືິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ 

 ການກວດກາປະເມີນເພື ິ່ອການຢັ ົ້ງຢືນ (Initial Audit) ໝາຍເຖິງ ການກວດກາຢ່າງລະອຽດຕາມຫົວຂ ໍ້ທີ ິ່ກໍານົດໃນ

ມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພືິ່ອກວດກາປະເມີນຄວາມສອດຄູ່ອງຕາມຂ ໍ້ກໍານົດ ຊືິ່ງຈະດໍາເນີນການກວດກາປະເມີນເປັນ
ຄັີ້ງທໍາອິດ 

 ການສໍາຫລວດກວດກາ(Surveillance)  ໝາຍເຖິງ ການກວດກາປະເມີນ ເພືິ່ອຕິດຕາມການຮັກສາລະບົບທີິ່ດໍາເນີນການ

ໃນຊູ່ວງກູ່ອນຄົບຮອບການກວດກາປະເມີນຄັີ້ງໃໝູ່ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໝັີ້ນໃຈວູ່າລະບົບຍັງຄົງເປັນໄປຕາມເກນທີິ່ກໍານົດ 
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 ການກວດຕ ໍ່ອາຍຸການຢັົ້ງຢືນ(Re-assessment)ໝາຍເຖິງ ການກວດກາປະເມີນພາຍຫລັງ ການຢັົ້ງຢືນທີິ່ດໍາເນີນການເມືິ່ອ

ຄົບຮອບອາຍຸການຢັົ້ງຢືນ ເພືິ່ອທົບທວນລະບົບທັງໝົດອີກຄັີ້ງວູ່າຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນມີການນໍາເອົາມາດຕະຖານໄປດໍາເນີນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍັງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ຄືເກົົ່າຫລືບ  

 ຜູ້ກວດກາປະເມີນ(Auditor)  ໝາຍເຖິງ ຄະນະ ຫລື ບຸກຄົນທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ກວດກາປະເມີນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຕາມທີິ່ໜູ່ວຍ

ງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ 

 ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ (Audit Team) ໝາຍເຖິງ ກຸູ່ມບຸກຄົນທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ກວດກາປະເມີນ ຊືິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າ

ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ, ຜູ້ກວດກາປະເມີນຝຶກຫັດ (ຖ້າມີ) ແລະ ຜູ້ຊູ່ຽວຊານ (ຖ້າມີ) ຫລື ບຸກຄົນດຽວທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ກວດກາ

ປະເມີນ ໂດຍບຸກຄົນນັີ້ນຕ້ອງມີຕໍາແໜູ່ງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ 

 ຄະນະຜູກ້ວດກາປະເມນີ (Lead Auditor)ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີິ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມທີິ່ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວ ຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ໄດ້

ຮັບການແຕູ່ງຕັີ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາພາການກວດກາປະເມີນ 

 ຜູ້ທົບທວນທາງເຕກັນິກ(Technical Reviewer)ໝາຍເຖິງ ຜູ້ກວດກາປະເມີນອືິ່ນທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນການກວດກາປະ

ເມີນ ເພືິ່ອການຢັົ້ງຢືນພືີ້ນທີິ່ທີິ່ຮ້ອງຂ ມາ ຫລື ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການແຕູ່ງຕັີ້ງໃຫ້ທົບທວນລາຍລະອຽດຂອງຜົນການກວດກາປະເມີນ 

 ການກວດກາປະເມີນ(Audit) ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການທີິ່ເປັນລະບົບ ເປັນອິດສະຫລະ ແລະ ເຮັດເປັນເອກະສານ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້

ຫລັກຖານການກວດກາປະເມີນ ແລະ ເພືິ່ອປະເມີນວູ່າເປັນໄປຕາມເກນການກວດກາປະເມີນ 

 ຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ(Nonconformity)ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດພືດ 

 ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນ, ກຸູ່ມຜູ້ຜະລິດ(Grower/Farmer Group) ໝາຍເຖິງ  ກຸູ່ມຂອງຊາວກະສິ ກອນທີິ່ມີສະມາຊິກຜູ້ທ າ

ການຜະລິດ ແລະ ລວມກຸູ່ມກັນເພືິ່ອຈັດຕັີ້ງການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາໃດນືິ່ງ 

 ນິຕບິກຸຄນົ(Juristic  Person) ໝາຍເຖິງ ບ ລິສັດ ຫລື ຜູ້ສົົ່ງອອກທີິ່ຮັບຜິດຊອບກຸູ່ມ ຊືິ່ງເປັນຜູ້ຮັບຊືີ້ ຈັດຈໍາໜູ່າຍ ຫລື ສົົ່ງ

ອອກຜົນຜະລິດກະສິກໍາຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ກຸູ່ມຜູ້ຜະລິດ 

 ໃບຢັົ້ງຢືນ (Certification) ໝາຍເຖິງ ໃບຮັບຮອງແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ຫລື ການຜະລິດພືດອິນຊີ ຕາມມາດຕະຖານ

ສິນຄ້າກະສິກໍາ 

 ລະບົບຄຸນນະພາບ(Quality Systems) ໝາຍເຖິງ ການບ ລິຫານຈັດການດ້ານຕູ່າງໆທີິ່ໜູ່ວຍງານກູ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

ແລະ ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການດໍາເນີນງານໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງດ້ານຄຸນນະພາບທີິ່ຕັີ້ງໄວ້ 

 ພືດ (Crops)  ໝາຍເຖິງ ພັນພືດທຸກຊະນິດ ແລະ ທຸກສູ່ວນຂອງພືດທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ບ ໍ່ມີຊີວິດ ເຊັົ່ນ: ຕົີ້ນ , ໜ ໍ່, ກິິ່ງ, ໃບ, 

ຮາກ, ຫົວ, ດອກ ແລະ ເມັດ ໃນນີີ້ໃຫ້ລວມທັງເຫັດ 

 

3. ປະໂຫຍດທີິ່ຊາວກະສິກອນ ຫລື ຜູ້ປະກອບການຈະໄດ້ຮັບຈາກການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
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 ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຜະລິດພືດຢ່າງເປັນລະບົບ ສາມາດລຸດຜູ່ອນຕົີ້ນທຶນ ແລະ ເພີິ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ 

 ໄດ້ຜົນຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປອດໄພຈາກການປ ນເປືົ້ອນ, ຜົນຜະລິດເປັນທີິ່ຕ້ອງ     

      ການຂອງຕະຫລາດ 
 ລຸດຜູ່ອນການໃຊ້ສານເຄມີ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕ ໍ່ສະພາາບແວດລ້ອມ 

 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຢັົ້ງຢຶນການຜະລິດ, ຜົນຜະລິດເປັນທີິ່ຍອມຮັບ ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັີ້ນໃຫ້ແກູ່  

      ຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ເພີິ່ມອໍານາດໃນການຕ ໍ່ລອງສິນຄ້າ 
 ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພາະໄດ້ບ ລິໂພກສິນຄ້າທີິ່ມີຄວາມສະອາດ ປອດໄພ 
 ມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸ້ມຄູ່າກັບການລົງທຶນ 

 

 
 

ຮູບທີ 1. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 

4. ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນ/ກຸູ່ມຜະລິດ/ຜູ້ປະກອບການ 

 ຊາວກະສິກອນ, ກຸູ່ມຜະລິດ ຫລື ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຮັບຄວາມຮູ້ໃນເລືິ່ອງ 

      ຂອງການຮັບຮອງມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ 

 ຊາວກະສິກອນ, ກຸູ່ມຜະລິດ ຫລື ຜູ້ປະກອບການ ນໍາຄວາມຮູ້ທີິ່ໄດ້ຈາກການຝືກອົບຮົມໄປຈັດຕັີ້ງປະ 

      ຕິບັດໃນການຜະລິດຂອງຕົນເອງຕາມຂັີ້ນຕອນ 

 ຕ້ອງມີການກວດກາພືີ້ນທີິ່ (ນາ, ສວນ) ແລະ ແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ໃຊ້ໃນການທໍາການຜະລິດ ວູ່າປອດໄພ ຫລື 

     ບ ໍ່ ຖ້າມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນໃຫ້ນໍາຕົວຢ່າງໄປກວດສອບ ຫລື ວິເຄາະ 
 ຕ້ອງປະຕິບັດກູ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ທໍາລາຍສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ແລ້ວຕາມຫລັກການ  
     ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ 
 ມີການປະຕີບັດກູ່ຽວກັບການກະກຽມພືີ້ນທີິ່ ແລະ ການປູກຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ 
 ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດທີິ່ທໍາການເກັບກູ່ຽວແລ້ວຢ່າງສະອາດ, ສົດ,  ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ  
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ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ 
 ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສູ່ດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ 

 ມີການຈົດບັນທຶກກູ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດຢ່າງລະອຽດ, ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 

 

5. ຫລັກການການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 ເປັນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ໃຊ້ສານເຄມີ, ຝຸ່ນເຄມີເຄມີ, ຮ ໂມນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ  

 ຫ້າມໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ທາງກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ປະກາດເປັນວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ຫ້າມຜະ    

     ລິດ, ຫ້າມນໍາເຂົີ້າ, ຫ້າມສົົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ) 

 ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ຂຶີ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ ໂດຍອູ່ານສະຫລາກ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນ າທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນສະຫລາກຢ່າງ
ເຄັົ່ງຄັດ  

 ຜົນຜະລິດທີິ່ໄດ້ ນໍາມາແປຮູບ ປຸງແຕູ່ງ ຈໍາໜູ່າຍ ຈັດຕຽມຂຶີ້ນໂຕະ ຈະຕ້ອງປາດສະຈາກສານຄົກຄ້າງ,ບ ລິໂພກໄດ້ຢ່າງ
ປອດໄພ 

 

 
 

 ຮູບທີ 2. ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການການຜະລິດ 
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ຮູບທີ 3.  ຕູ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
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ພາກທ ີII 

ຫລກັການປະຕບິດັໃນການຜະລດິກະສກໍິາທີິ່ດ ີGAP 

 

2.1 ພືີ້ນທີິ່ປູກ 
 ເປັນພືີ້ນທີິ່ ທີິ່ມີປະຫວັດລະອຽດຄັກແນູ່ ບ ໍ່ມີສານພິດ ຫລື ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງ ຫລື ປ ນເປືົ້ອນໃນ

ຜົນຜະລິດ, ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນເອງ 
 ບ ໍ່ເຄີຍເປັນສະຖານທີິ່ຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍືີ້ອ ຫລື ຖິີ້ມສານເຄມີ ມາກູ່ອນ 
 ບ ໍ່ເປັນພືີ້ນທີິ່ ທີິ່ໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມຕາມບັນຊີຢາປບສັດຕູພຶດຕ້ອງຫ້າມຂອງກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນໄລຍະ

ເວລາ 3 ປີຜູ່ານມາ 
 ເປັນພືີ້ນທີິ່ເຄີຍເປັນທີິ່ຕັີ້ງຂອງໂຮງໝ ,ໄກໂ້ຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ບ ໍ່ແຮູ່ ແລະ ໄກ້ຕົວເມືອງໃຫຍູ່ 
 ຕ້ອງໄດ້ມີການນໍາຕົວຢ່າງດິນໄປວິໄຈເພືິ່ອກວດສອບຫາສານພິດຕົກຄ້າງ ແລະ ໂລຫະໜັກປ ນເປືົ້ອນ 

 

 
 ຮູບທີ 4.  ລັກສະນະຂອງພືີ້ນທີິ່ທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ບ ໍ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 

2.2 ແຫລູ່ງນໍ້າ 
 ຕອ້ງມາຈາກ ແມູ່ນໍ້າ, ຫ້ວຍ, ຮູ່ອງ, ນ້ໍາບາດານ, ໜອງ ຫລືນໍ້າຝ ນ ຕ້ອງເປັນແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ສະອາດ ບ ໍ່ມີການປ ນເປືົ້ອນຈາກ

ສານພິດ, ເຊືີ້ອຈຸລິນຊີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ບ ໍ່ຄວນເປັນແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ເກີດຂຶີ້ນຈາກການທໍາລາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຕ້ອງໄດຜູ້່ານ
ການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າກູ່ອນ 

 ຫລີກລູ່ຽງການໃຊ້ນໍ້າຈາກແຫລູ່ງນໍ້າໃກ້ຟາມລ້ຽງສັດ, ໂຮງເກັບສານເຄມີ, ໂຮງໝ  ຫລື ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບ ໍ່ 
     ຄວນໃຊ້ນໍ້າເສຍຈາກເທດສະບານ, ໂຮງງານ ຫລື ບ້ານເຮືອນ 
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ຮູບທີ 5.  ລັກສະນະຂອງແຫລູ່ງນໍ້ໍາທີິ່ຄວນ ແລະບ ໍ່ຄວນໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

2.3 ການໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ສານເຄມີ ຢາປາບສັດຕູພືດ) 
 ໃຊ້ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ  
 ຈັດເກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາໄວ້ໃນສະຖານທີິ່ແຍກຈາກທີິ່ພັກອາໄສ ຫລື ທີິ່ປະກອບອາຫານ ມີການລະບາຍ

ອາກາດໄດ້ດີ 

 ເກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຮ ໂມນພືດ ໃຫ້ເປັນໝວດໝູູ່ ບ ໍ່ປະປ ນກັນ  ຂຽນປ້າຍກໍາກັບໃຫ້

ຊັດເຈນ 

 ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາທີິ່ຂຶີ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ ອູ່ານສະຫລາກ ແລະ ໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາ,ຊູ່ວງເວລາ ແລະ 

ປະລິມານທີິ່ແນະນໍາໄວ້ໃນສະຫລາກຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ 
 ຫ້າມໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາທີິ່ແບູ່ງຂາຍ ຫລື ບ ໍ່ຕິດສະຫລາກ 
 ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກູ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກອັນຕະລາຍທີິ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ວັດຖຸ

ອັນຕະລາຍ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບືີ້ອງຕົີ້ນ 
 ຜູ້ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍຕ້ອງສວມເສືີ້ອຜ້າໃຫ້ມິດຊິດ ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນສານພີດ ເຊັົ່ນ: ໜ້າກາກ ຫລື ຜ້າປິດປາກປິດ

ດັງ ຖົງມື ໝວກ ແລະ ໃສູ່ເກີບໂບກ ເພືິ່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສານພີດ 

 
ຮູບທີ 4.  ການນຸູ່ງເຄືິ່ອງປ້ອງກັນໂຕໃນຂະນະນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
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 ຂ ໍ້ສງັເກດກູ່ຽວກບັວດັຖອຸນັຕະລາຍ 
 ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາທີິ່ມີສະຫລາກ ສີແດງ ຕິດກໍາກັບຂ້າງຂວດໝາຍເຖິງວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ມີລະດັບຄວາມ

ເປັນພິດສູງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ. 
 ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາທີິ່ມີສະຫລາກ ສີເຫລອືງ  ຕດິກໍາກັບຂ້າງຂວດໝາຍເຖິງວັດຖຸອັນ ຕະລາຍທີິ່ມີລະດັບ

ຄວາມເປັນພິດປານກາງ. 
 ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງກະສິກໍາທີິ່ມີສະຫລາກ ສຟີາ້ຕິດກໍາກັບຂ້າງຂວດໝາຍເຖິງວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ມີລະດັບຄວາມ

ເປັນພິດຕໍໍ່າ. 

 

 

 
ໃຫ້ເກັບມິດຊິດພົີ້ນມືເດັັກ  
 
ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສັດລ້ຽງ  
 
ໃສູ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕາ  
 
ໃສູ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນອາຍພິດ 
 
ໃສູ່ຜ້າກັນເປືົ້ອນ ເພືິ່ອປ້ອງກັນ
ອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜູ້ໃຊ້ 
ໃສູ່ເກີບໂບກປ້ອງກັນສານພິດຖືກຕີນ  
 
ພິດຮ້າຍແຮງ  
ລະວັງ  

 
ໃຫ້ຊໍາລະລ້າງຫລງັການໃຊ້  
 
ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ປາແລະສັດນໍ້າ  
 
ປິດປາກ ປິດດງັປ້ອງກັນອາຍພິດ  
 
ໃສູ່ຖົງມືປ້ອງກັນການສໍາພັດໂດຍ
ກົງ 
 
 

ໃສູ່ຊູູດປ້ອງກັນຕົວຢ່າງມິດຊດິ  
 
ພິດຮ້າຍແຮງຫລາຍ  
 

ອັນຕະລາຍ 

ຮູບທີ 5.  ສັນຍາລັກທີິ່ຄວນຮູ້ກູ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 

2.4 ການຈັດການຄຸນນະພາບໃນຂະບວນການຜະລິດກູ່ອນການເກັບກູ່ຽວ 
2.4.1 ແຜນຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ 

ມີແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດກົງຕາມວັດຖຸປະສົງ ໂດຍໃຊ້ຫລັກການປະ ຕິບັດການຜະລິດ
ກະສິກໍາທີິ່ດີ ຫລື ໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກການຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈທີິ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຫລື ຂ ໍ້ມູນທາງວິຊາການຂອງຜູ້ຊູ່ຽວຊານທີິ່
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບພືດນັີ້ນໆ ຫລື ຂ ໍ້ມູນຈາກຄູູ່ຄ້າ ເພືິ່ອກໍານົດມາດຕະຖານການຄວບຄຸມໃນແຕູ່ລະຂັີ້ນຕອນທີິ່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່
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ຄວາມປອດໄພ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ. 

2.4.2 ປດັໄຈການຜະລດິ 
ຈັດທໍາລາຍການ ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນປັດໄຈການຜະລິດ ແຫລູ່ງທີິ່ມາ ແລະ ລາຍລະອຽດສະເພາະ ຂອງປັດໄຈການ

ຜະລິດທີິ່ສໍາຄັນ ເຊັົ່ນ: ເມັດພັນ ຫລື ຕົີ້ນພັນ ຝຸ່ນເຄມີ ທາດອາຫານເສີມ ຝຸ່ນອິນຊີ ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີິ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ 
ພ້ອມທັງລະບຸລາຍການ ປະລິມານ ວັນ ເດືອນ ປີ ທີິ່ຈັດຊືີ້. 

 ເມດັພນັ ຫລ ືຕົີ້ນພນັ ຫລ ືສູ່ວນທີິ່ໃຊໃ້ນການຂະຫຍາຍພນັ 
 ເມັດພັນ ຫລື ຕົີ້ນພັນ ຫລື ສູ່ວນທີິ່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນຕ້ອງມາຈາກແຫລູ່ງທີິ່ເຊືິ່ອຖືໄດ້ ຕົງຕາມພັນ ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ສາມາດກວດສອບແຫລູ່ງທີິ່ມາໄດ້. 
 ບ ໍ່ປູກພືດຊະນິດທີິ່ມາຈາກພັນ ຫລື ຕົີ້ນພັນ ຫລືວູ່າ ສູ່ວນທີິ່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນທີິ່ເປັນພິດຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ 

ຍົກເວັີ້ນມີຂ ໍ້ແນະນໍາໃນການບ ລິໂພກທີິ່ຖືກຕ້ອງ. 
 ຫາກມີການເຄືອບເມັດພັນດ້ວຍສານເຄມີໃຫ້ໃຊ້ຕາມວິທິການ ແລະ ອັດຕາຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກທີິ່ຂຶີ້ນ

ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນໄວ້. 
 ຝຸນ່ຄອກ/ຝຸນ່ເຄມ ີແລະ ສານປັບປງຸດນິ 

 ມີການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ສານບໍາລຸງດິນທີິ່ປອດໄພຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ການບ ລິໂພກ ໂດຍມີການຂຶີ້ນທະບຽນຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ. 

 ຫາກມີການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບໃຊ້ເອງຕ້ອງຜູ່ານຂະບວນການໝັກ ຫຼື ບົົ່ມ ເພືິ່ອຫຼຸດຜູ່ອນການເກີດພະຍາດ
ຕິດແປດ ແລະ ແກູ່ນວັດຊະພືດ, ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ວິທີການ ວັນທີ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ. 

 ພືີ້ນທີິ່ເກັບຮັກສາ, ປະສົມ ແລະ ຂົນຍ້າຍຝຸ່ນເຄມີ, ສານປັບປຸງດິນ ຫລື ພືີ້ນທີິ່ສໍາລັບໝັກຝຸ່ນເຄມີຊີວະພາບຕ້ອງ

ແຍກເປັນສັດສູ່ວນ ບ ໍ່ປ ນເປືົ້ອນສູູ່ພືີ້ນທີິ່ປູກ ແລະ ແຫລູ່ງນໍ້າ. 
 ໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີທີິ່ເໝາະສົມກັບພືດທີິ່ປູກໃນອັດຕາ ແລະ ເວລາໃສູ່ໃຫ້ແທດເໝາະ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກ ຫລື 

ຄໍາແນະນໍາຂອງວິຊາການ 
 ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສິິ່ງຂັບຖູ່າຍຂອງຄົນມາເປັນຝຸ່ນ ຫລື ຝຸ່ນເຄມີ. 

2.4.3 ເຄືິ່ອງມ ືແລະ ອປຸະກອນໃນການຜະລດິ 
 ປະຕິບັດ ແລະ ດູແລຮັກສາພືດທີິ່ປູກໃນແປງ/ສວນ ຕາມຂັີ້ນຕອນສໍາຄັນຕູ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄວບຄຸມຄຸນ

ນະພາບຂອງພືດແຕູ່ລະຊະນິດ. 
 ທໍາຄວາມສະອາດເຄືິ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ ພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸ ແລະ ຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດທຸກ

ຄັີ້ງທັງກູ່ອນ ແລະ ຫລັງການໃຊ້ງານ. 
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 ມີການກວດສອບອຸປະກອນ ເຄືິ່ອງມື ລວມເຖິງເຄືິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ ເພືິ່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ 
ແລະ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ. 

 ມີອຸປະກອນ ແລະ ເຄືິ່ອງມືທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພ ສໍາລັບໃຊ້ໃນການຜະລິດ. 
 ມີສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາເຄືິ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຢ່າງເປັນລະບຽບ ປອດໄພ ແລະ ງູ່າຍຕ ໍ່ການນໍາໄປໃຊ້ງານ. 

 

 
 

ຮູບທີ 6.  ເຄືິ່ອງມືທີິ່ຈໍາເປັນທີິ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 

2.4.4 ການຈດັການຂອງເສດເຫລອື ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ບ ໍ່ໄດໃ້ຊໃ້ນການຜະລດິ 
 ສູ່ວນຂອງພືດທີິ່ມີພະຍາດເຂົີ້າທໍາລາຍຕ້ອງເຜົາທໍາລາຍນອກແປງປູກ ໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
 ແຍກປະເພດຂອງເສດເຫລືອ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ບ ໍ່ໃຊ້ ຫລື ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ໃຫ້ຊັດເຈນ ມີພືີ້ນທີິ່ສ າລັບ

ຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍືີ້ອ ລວມເຖິງມີການຫຼຸດຜູ່ອນຂອງເສດເຫລືອ ທີິ່ເກີດຂຶີ້ນໃນຂະບວນການຜະລິດ. 

2.5 ການເກັບກູ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫລັງການເກັບກູ່ຽວ 
 ເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລິດຖືກເວລາ (ອີງຕາມອາຍຸຂອງພືດ) ແລະ ຖືກວິທີ. 
 ເກັບກູ່ຽວຢ່າງຖືກຫລັກສຸຂະອະນາໄມ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນ ຊືິ່ງຈະມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ. 
 ໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ຫລື ວິທີການສະເພາະໃນການເກັບກູ່ຽວ ແລະ ມີເຄືິ່ອງບັນຈຸຜົນຜະລິດ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການບວບຊໍ້າ ຫລື ເປັນ

ຮອຍຕໍານິຂອງຜົນຜະລິດ. 
 ຄັດແຍກຜົນຜະລິດທີິ່ມີສັດຕູພືດ ຫລື ເປັນແມງ ທີິ່ປະປ ນຢູ່ອອກຈາກຜົນຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ຄັດແຍກຜົນຜະລິດທີິ່ບ ໍ່

ໄດ້ຄຸນນະພາບອອກຈາກຜົນຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ຫລັງຈາກການເກັບກູ່ຽວ. 
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ຮູບທີ 7.  ການເກັບກູ່ຽວ ແລະ ການຈັດການຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

 

2.6 ການພັກຜົນຜະລິດ, ການຂົນຍ້າຍໃນແປງປູກ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 

 ການເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ຫຼັງຈາກເກັບກູ່ຽວ ຕ້ອງວາງຜົນຜະລິດເທິງວັດສະດຸຮອງພືີ້ນທີິ່ສະອາດ ກູ່ອນການຂົນຍ້າຍ 
ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກສິິ່ງສົກະປ ກ ຫລື ເຊືີ້ອພະຍາດ, ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ວາງຜົນຜະລິດລົງໃນພືີ້ນດິນ, 

 ແຍກພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸຜົນຜະລິດ ອອກຈາກພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ບັນຈຸວັດຖຸອັນຕະລາຍ ເຊັົ່ນ:ຢາປາບສັດຕູພືດ,ຝຸ່ນ
ເຄມີ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນທາງເຄມີ. 

 ການຂົນຍ້າຍຜົນຜະລິດທີິ່ບັນຈຸໃນພາຊະນະແລ້ວ ຕ້ອງໄດລ້ະມັດລະວັງ ບ ໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ເປເິປືົ້ອນ. 
 ສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດຕ້ອງສະອາດ ມີວັດສະດຸຮອງພືີ້ນ ອາກາດຖູ່າຍເທໄດ້ດີແລະ ມີການປ້ອງກັນສັດພາຫະນໍາ

ເຊືີ້ອພະຍາດ ເຊັົ່ນ: ໜູ, ແມງສາບ..... 

 
 

ຮູບທີ 8.  ການບັນຈຸຫຸ້ມຫ ໍ່ ແລະ ຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

2.7 ການອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ 
 ການອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ສະພາວະ ແລະ ມາດຕະການຕູ່າງໆທີິ່ຈໍາເປັນທີິ່ເຮັດໃຫ້ໝັີ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ

ຂອງສິນຄ້າກະສິກໍາໃນທຸກຂັີ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ. 
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 ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງບ ໍ່ເປັນພະຍາດຕິດຕ ໍ່ ຫລື ພະຍາດທີິ່ໜ້າລັງກຽດ ຫລື ບ ໍ່ເປັນພາຫະໃນການນໍາເຊືີ້ອພະຍາດຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: 
ພະຍາດອະຫິວາ ຂີີ້ເຮືີ້ອນ  ໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດເອ. 

 ຜູ້ປະຕິບັດຕ້ອງບ ມີບາດແຜທີິ່ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ຜະລິດຕະພັນ. 
 ຫ້າມສູບຢາ ບ້ວນນໍ້າລາຍ ນໍ້າໝາກ ໃນບ ລິເວນຜະລິດ ຫລື ບັນຈຸ. 

 

 
ຮູບທີ 9.  ການອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນໃນຂັີ້ນຕອນການຄັດ ບັນຈຸ ຫຸ້ມຫ ໍ່ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

   ມີຄວາມຮູ້ ຫລື ຝຶກອົບຮົມຫລັກການອານາໄມ GMP. 

  ຜູ້ທີິ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລິດໂດຍກົງຕ້ອງມີການດູແລ ການອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ ເພືິ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ ເກີດການປ ນເປືົ້ອນ. 
 ຜູ້ສໍາພັດຜົນຜະລິດຕ້ອງນຸູ່ງຊຸດອະນາໄມໃຫ້ຄົບກູ່ອນປະຕິບັດການເຊູ່ນ: ເສືີ້ອກັນເປືົ້ອນ, ໝວກຄູມຫົວ, ຜ້າປິດດັງ, ສົບ

ມື,ເກີບໂບກ ແລະ ອະນາໄມ້ທຸກຄັີ້ງຫລັງໃຊ້ແລ້ວ 
  ຜູ້ປະຕິບັດງານກູ່ຽວກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
  ມີການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນປະຫວັດການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ເກັບຫລັກຖານການກວດສຸຂະພາບ ຫລືການຈັດການດ້ານສຸຂະ

ອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ. 

 
 

ຮູບທີ 10.  ການກວດສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
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2.8 ການຝຶກອົບຮົມ 
 ແມູ່ນນຶິ່ງໃນຫລັກການທີິ່ສໍາຄັນຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ເພາະວູ່າການປະຕິບັດກະສິກໍາທີິ່ດີ ມັນເປັນວຽກທີິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຜູ້ກູ່ຽວຂ້ອງເຊູ່ນ ພະນັກງານ ນັກສົົ່ງເສີມຂັີ້ນແຂວງ ເມືອງ ຊາວກະສິກອນ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົີ້າໃຈລະອຽດ
ເລິກເຊິິ່ງເຖິງຫລັກການ ວິທີການ ເພາະວູ່າຍັງຖືວູ່າເປັນແນວທາງໃໝູ່ ຫລາຍຄົນ ຫລາຍພາກສູ່ວນຍັງເຂົີ້າໃຈແບບຜິວເຜີນ. ສະນັີ້ນ, 
ຈິິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຜູ່ານການຝຶກອົບຮົມຢ່າງໜ້ອຍ ປີລະ1ຄັີ້ງ ຈາກ ຊຽູ່ວຊານສະເພາະດ້ານ, ວິຊາການຂອງກົມປູກຝັງ, ສະເພາະຊາວ
ກະສິກອນ ຫລືກຸູ່ມຜະລິດແມູ່ນຈາກ ຄູຝືກຂັີ້ນແຂວງ ເມືອງ ທີິ່ຜູ່ານຝຶກຫລັກສູດມາແລ້ວ ແລະ ກ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃບຢັົ້ງຢືນໄວ້ເພືິ່ອເປັນ
ຫລັກຖານ. ຊຶິ່ງຫົວຂ ໍ້ທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຈະນໍາມາຝຶກໄດ້ແກູ່: 

  -     ການຜະລິດກະສິກໍາ ແບບລະບົບກະສິກໍາທີິ່ດີ 
-     ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ 
- ການເຮັດຝຸ່ນບົົ່ມ, ນໍ້າສະກັດ 

- ການວາງແຜນການໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ຢາເຄມີເຂົີ້າໃນການຜະລິດ 
- ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) 

- ການຈັດການຫຼັງການເກັບກູ່ຽວມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການຈັດການຟາມຂອງສະມາຊິກໃນກຸູ່ມ 
- ຂ ໍ້ແນະນໍາການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນຂະບວນການຜະລິດຕາມແບບຟອມທີິ່ກໍານົດໄວ້ 

 
9.2 ການບນັທກຶຂ ໍ້ມນູ ຫລ ືການຮຽກຄນື(ການພສິດູຫລກັຖານ) 

 ຈົດບັນທຶກຂັີ້ນຕອນສາໍຄັນ ຂ ໍ້ມູນສະຖານທີິ່ປູກ, ແນວພັນ, ການໃຊ້ນໍ້າ, ກໍາມະວິທີການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ການ
ເກັບກູ່ຽວ ຕາມມາດຕະຖານຂອງກະສິກໍາທີິ່ດີ ທີິ່ອາດຈະມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ. 

 ບັນທຶກການບົວລະບັດຮັກສາຕາມຂັີ້ນຕອນຕູ່າງໆໃນແປງປູກພືດ ການກ້າແກູ່ນ ການໃສູ່ຝຸ່ນແລະ ຊະນິດຝຸ່ນ ອັດຕາການ
ໃສູ່ ການຕັດແຕູ່ງ ວັນທເີກັບກູ່ຽວ..... 

 ບັນທຶກທີິ່ມາຂອງປັດໄຈການຜະລິດ ຝຸ່ນ ປຸຍ ຢາປາບສັດຕູພຶດ ການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ເນືີ້ອທີິ່. 
 ຈົດບັນທຶກຂ ໍ້ມູນຜູ້ຮັບຊືີ້ຜົນຜະລິດ ຫລື ແຫລູ່ງທີິ່ນໍາຜົນຜະລິດໄປຈໍາໜູ່າຍ. 
 ຕ້ອງເກັບຮັກສາບັນທຶກຂ ໍ້ມູນການຜະລິດຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ປຶົ້ມທີິ່ໃຊ້ຈົດບັນທຶກຕ້ອງບ ໍ່ຂາດງູ່າຍບ ໍ່ສູ່ຽງຕ ໍ່ການເຮັດເສຍ ແລະ 

ຕ້ອງບັນທຶກຕ ໍ່ເນືິ່ອງທຸກປີ ສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫຼັງໄດ້. 
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ຮູບທີ 11.  ການຈົດບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຫລັກຖານ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 
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ພາກທ ີIII 
ການສຸູ່ມເກັບຕວົຢ່າງ ແລະ ການຈດັການຕວົຢ່າງ 

 
3.1 ຂ ໍ້ແນະນໍາໃນການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການຈັດການຕົວຢ່າງ 
 ເນືິ່ອງຈາກຕົວຢ່າງມາຈາກແຫລູ່ງປູກ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ແນວໃດກ ໍ່ຕາມເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນວິເຄາະທີິ່ຖືກຕ້ອງ 
ດັົ່ງນັີ້ນການສຸູ່ມຕົວຢ່າງຄວນໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ ແລະ ພາຍຫລັງການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໃຫ້ຢູ່
ໃນສະພາບດີ. 

3.2 ການສຸູ່ມຕັວຢ່າງຈາກຟາມ GAP ເພືິ່ອສົົ່ງກວດວິເຄາະຫາສານພິດຕົກຄ້າງ 

 ການວິເຄາະສານພິດຕົກຄ້າງຂອງວັດຖຸມີພິດທາງກະສິກໍາ ໝາຍເຖິງການວິເຄາະຫາປະລິມານສານພິດທີິ່ປ ນເປືົ້ອນຢູ່ໃນ
ປະລິມານພຽງເລັກນ້ອຍ ຫລື ນ້ອຍທີິ່ສຸດຈົນເຖິງລະດັບຕໍໍ່າ 1 ສູ່ວນໃນລ້ານສູ່ວນ ຫລື ຕໍໍ່າກວູ່າ ດັົ່ງນັີ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ຜົນວິເຄາະມີຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດນໍາຂ ໍ້ມູນຈາກການວິເຄາະໄປປະເມີນສະຖານະການສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມນັີ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການສຸູ່ມຕົວຢ່າງເພືິ່ອໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິິ່ງ ເນືິ່ອງ
ຈາກຕົີ້ນທຶນການວິເຄາະຫາສານພິດຕົກຄ້າງນັີ້ນມີຕົີ້ນທືນທີິ່ສູງຫລາຍ ເພືິ່ອໃຫ້ການສົົ່ງຕົວຢ່າງກວດສອບສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດ

ຈາກຟາມ GAP ຄຸ້ມຄູ່າທີິ່ສຸດ ຜູ້ກວດສອບຟາມຄວນພິຈາລະນາຕາມເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປນັດັົ່ງນີີ້: 

1. ສຸູ່ມຕົວຢ່າງກວດສອບສະເພາະໃນກ ລະນີທີິ່ມີຂ ໍ້ສົງໄສວູ່າຊາວກະຊິກອນ ຫລື ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດໃນປະລິມານສູງ ຫລື 
ບ ໍ່ມີໄລຍະຫູ່າງກູ່ອນການເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລິດຕາມຄໍາແນະນໍາ. 

2. ເພືິ່ອຢືນຢັນຜົນການວິເຄາະໃນກ ລະນີທີິ່ກວດສອບສານພິດຕົກຄ້າງເກີນປະລິມານທີິ່ປອດໄພຈາກວິທີກວດສອບຢ່າງວູ່ອງໄວ 

(Test kit) ການເກັບຕົວຢ່າງຈາກແປງ/ຟາມຄວນວາງແຜນເພືິ່ອການເກັບຕົວຢ່າງໃນຊູ່ວງກູ່ອນເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລິດເພືິ່ອຈໍາ

ໜູ່າຍຢ່າງນ້ອຍ 3 ວັນ. 

 

3.3 ຂັີ້ນຕອນການສຸູ່ມຕັວຢ່າງຈາກແປງເພືິ່ອສົົ່ງກວດວິເຄາະຫາສານພິດຕົກຄ້າງ 
  ການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງຈາກແປງປູກໃນໄລຍະເກັບກູ່ຽວ 

 ວິທີການສຸູ່ມໃຫ້ສຸູ່ມກະຈາຍທົົ່ວແປງ ແລະ ນໍາຜົນຜະລິດຕົວແທນລວມກັນເປັນ 1 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 2 ກິ
ໂລກຣາມ (ຂຶີ້ີ້ນກັບຊະນິດພືດ) ເພືິ່ອນໍາສົົ່ງຫ້ອງທົດລອງ ສໍາຫລັບການສຸູ່ມໃນແປງແມູ່ນຂຶີ້ນກັບຂະໜາດຂອງພືີ້ນທີິ່ເຊັົ່ນ:  

1. ແປງ/ຟາມທີິ່ມີຂະໜາດໃຫຍູ່ເຊັົ່ນ ທົົ່ງນາປູກເຂົີ້າ ພືດໄຮູ່ຊະນິດຕູ່າງໆ ເລືອກເກັບຕັວຢ່າງຈາກບ ລິເວນ 
ທີິ່ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສະໝໍ່ໍາສະເໝີຂອງພືີ້ນທີິ່ນັີ້ນໆ ອາດຈະສຸູ່ມເອົາຫລາຍໆຈຸດ ຈຸດລະ 1 ຕາແມັດ ໂດຍເກັບ
ເອົາທຸກຕົີ້ນໃນບ ລິເວນນັີ້ນ ເລືອກສະເພາະເຂົີ້າທີິ່ມີຮວງສົມບູນ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງປະມານເຄິິ່ງໜືິ່ງຂອງປະລິມານທີິ່
ເກັບ. 
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ຮູບທີ 12.  ສະແດງວິທີການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງໃນພືີ້ນທີິ່ຂະໜາດໃຫຍູ່ 

 

2. ແປງ/ຟາມທີິ່ມີພືີ້ນທີິ່ຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະເກັບສຸູ່ມຕົວຢ່າງເປັນຈຸດ ຫລື ຍູ່າງເປັນຮູບຕົວເອສ ເຊັົ່ນ:  
ແປງປູກຜັກຊະນິດຕູ່າງໆ ຫລື ໃນລັກສະນະແປງ/ໜານຮຽງກັນ ອາດຈະເກັບຕົວຢ່າງໃນລັກສະນະ ສະຫລັບກັນ ຫລື 
ເກັບຕົວຢ່າງແບບເວັີ້ນໄລຍະ 1 ແມັດ ຈາກຂອບແປງ ແລະ ຕົີ້ນແຖວຫາປາຍ  ແຖວ ຕົວຢ່າງທີິ່ເກັບບ ໍ່ຄວນມີດິນຕິດມາ
ນໍາ ບ ໍ່ໃຫ້ລິ ຫລື ລອກໃບອອກ ຍົກເວັີ້ນໃບທີິ່ເນົົ່າເສຍ. 

 
ຮູບທີ 13.  ສະແດງວິທີການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງໃນພືີ້ນທີິ່ຂະໜາດນ້ອຍ 

 

 ການເກບັຮກັສາ ແລະ ນາໍຕວົຢາ່ງພດືສົົ່ງຫອ້ງປະຕບິດັການ 

 ຈົດບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງທີິ່ໄດ້ມາ ເຊັົ່ນ: ຊະນິດພືດ,ວັນທເີກັບຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເກັບ ຕົວຢ່າງ. 

 ສົົ່ງຕົວຢ່າງທັນທີຫລັງເກັບຈາກແປງປູກ ໃຫ້ເຖິງໜູ່ວຍວິເຄາະພາຍໃນວັນດຽວ ຫລື 12 ຊົົ່ວໂມງ. 
 ຖ້າຫາກບ ໍ່ທັນສົົ່ງພາຍໃນວັນດຽວໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງໄວ້ໃນກູ່ອງໂຟມແຊູ່ເຢັນຫລື ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນລະວັງຢ່າໃຫ້ຊໍ້າ 

ຫລື ເນົົ່າເສຍ ໂດຍເກັບໄວ້ໃນຖົງຢາງ ບ ໍ່ຕ້ອງເຈາະຮູ ເພືິ່ອບ ໍ່ໃຫ້ນໍ້າເຂົີ້າໄປປະປ ນກັບຕົວຢ່າງ. 
 ຈົດບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງລົງໃນແບບຟອມກູ່ອນສົົ່ງຕົວຢ່າງ. 
 ຄວນແຈ້ງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ໜູ່ວຍງານວິເຄາະກູ່ອນ 1 ວັນ ກູ່ອນການສົົ່ງຕົວຢ່າງ ເພືິ່ອໃຫ້ໜູ່ວຍງານ ວິເຄາະໄດ້ ມີເວລາ

ກະກຽມລູ່ວງໜ້າກູ່ອນການວິເຄາະ. 
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ຕາຕະລາງທີ 1.  ຊະນິດພືດ ແລະ ປະລິມານຕົວຢ່າງທີິ່ໃຊ້ໃນການກວດວິເຄາະຫາສານພິດຕົກຄ້າງ 

ຊະນດິຜນົຜະລດິ ຕວົຢາ່ງຜນົຜະລດິ ປະລມິານຂັີ້ນຕໍໍ່າຂອງຕວົຢາ່ງ 

ຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີິ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ນໍ້າໜັກ
ຕ ໍ່1ຫົວໜູ່ວຍນ້ອຍກວູ່າ 25 ກຣາມ 

ຖົົ່ວລັນເຕົາ, ຖົົ່ວຟັກຍາວ, ຄະນ້າ, ຜັກບົີ້ງ

, ຫອມລາບ, ບົວລະພາ, ເຫັດ, ໝາກ

ແຕງ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກບົົ່ວ, ໝາກເຜັດ, 

ຜັກທຽມ, ອາງຸູ່ນ, ສະຕ ເບີລີ 

 

 
ຕໍໍ່າສຸດ 1 ກິໂລກຣາມ 

ຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີິ່ມີຂະໜາດກາງ ນໍ້າໜັກ

ຕ ໍ່ 1 ຫົວໜູ່ວຍແຕູ່ 25-250 ກຣາມ 

ໝາກເຂືອ, ມັນຝະລັົ່ງ, ຜັກບົົ່ວຫົວໃຫຍູ່, 

ໝາກເຜັດຫວານ, ສາລີຫວານ, ໝາກ

ມູ່ວງ, ໝາກນາວ, ໝາກລໍາໄຍ, ລີີ້ນຈີິ່, 
ສົີ້ມຂຽວ 

ຕໍໍ່າສຸດ 1 ກິໂລກຣາມ ແລະຕ້ອງບ ໍ່
ນ້ອຍກວູ່າ 10 ໜູ່ວຍ/ຫົວ/ຕົີ້ນ/
ຟັກ 

ຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີິ່ມີຂະໜາດກາງ ນໍ້າໜັກ

ຕ ໍ່ 1 ຫົວໜູ່ວຍຫລາຍກວູ່າ 250 ກຣາມ 
ຂຶີ້ນໄປ 

ກະຫລໍໍ່າປີ, ກະຫລໍໍ່າດອກ, ຜັກກາດຫ ໍ່, 

ໝາກອື, ຫົວກາລົດ,   ໝາກໂມ, ສົີ້ມໂອ

, ໝາກຫຸູ່ງ, 

ຕໍໍ່າສຸດ 3 ກິໂລກຣາມ ແລະຕ້ອງບ ໍ່
ນ້ອຍກວູ່າ 5 ໜູ່ວຍ/ຫົວ 

ເຂົີ້າ ແລະ ພືດທັນຍາຫານອືິ່ນໆ ເຂົີ້າ, ສາລ,ີ ຖົົ່ງຕູ່າງໆ ຕໍໍ່າສຸດ 1 ກິໂລກຣາມ 

 

 ການສຸູ່ມຕົວຢ່າງນໍ້າເພືິ່ອສົົ່ງກວດວິເຄາະ 

1. ໃຊ້ກວດແກ້ວ ຫລື ກວດຢາງເກັບເອົານໍ້າບ ລິເວນກາງອູ່າງເກັບນໍ້າເລິກກວູ່າໜ້ານໍ້າລົງໄປ 15 ຫາ 50 ຊັງຕີແມັດ 

2. ນໍາກວດນ້ໍາຕົວຢ່າງທີິ່ປິດຝາຈຸູ່ມລົງໃນນໍ້າໃນຕໍາແໜູ່ງທີິ່ຈະເກັບແລ້ວເປີດຝາກວດອອກໃຫ້ນໍ້າເຂົີ້າ ເຕັມແລ້ວໃຫ້ປິດ
ຝາຢູ່ໃນນ້ໍາກູ່ອນນໍາກວດນ້ໍາຂືີ້ນມາ 

3. ປະລິມານຕົວຢ່າງນໍ້າຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ເກັບໄດ້ 4 ລີດ ຈາກຫລາຍໆຈຸດໃນສະ ຫລື ໜອງນໍ້າ 

 
 

ຮູບທີ 14.  ສະແດງການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າໃນໜອງ ຫລື ສະເກັບນໍ້າ 
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 ການສຸູ່ມຕົວຢ່າງດິນເພືິ່ອສົົ່ງກວດວິເຄາະ 

1. ເລືອກແຜນທີິ່ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງ 

2. ຈຸດທີິ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງໃຫ້ຖາງຫຍ້າ ຫລື ເສດພືດອອກກູ່ອນ ແລ້ວໃຊ້ສຽມ ຫລື ເຄືິ່ອງມືຂຸດ ເປັນຂຸມຮູບຕົວ V ໃຫ້

ເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊັງຕີແມັດ ຈາກໜ້າດິນ, ດິນຊັີ້ນທາງໜ້າໃຫ້ຂຸດຖິີ້ມ ແລ້ວໃຊ້ສຽມ ຫລື ເຄືິ່ອງຂຸດ ຂຸດ

ເອົາຂ້າງໃດຂ້າງໜືິ່ງໜາປະມານ 2 ຫາ 5 ຊັງຕີແມັດ ລວມດິນທັງໝົດຈາກທຸກຈຸດເຂົີ້າກັນເປັນຕົວຢ່າງດຽວ ແລ້ວ
ເກັບໃນພາຊະນະບັນຈູ 

3. ປະລິມານດິນຕົວຢ່າງທີິ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຢ່າງນ້ອຍຕົວຢ່າງລະ 1 ກິໂລກຣາມ 
 

 
 

ຮູບທີ 15.   ສະແດງການສຸູ່ມເກັບຕົວຢ່າງດິນ 

 ການເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາຕົວຢ່າງດິນ, ນໍ້າສົົ່ງຫ້ອງປະຕິບັດການ 
 ໃຫ້ນໍາສົົ່ງຕົວຢ່າງໂດຍໄວທີິ່ສຸດ ລະຫວູ່າງການຂົນສົົ່ງໃຫ້ແຊູ່ເຢັນ ຫລື ແຊູ່ນໍ້າກ້ອນ. 
 ໃນກ ລະນີບ ໍ່ສາມາດສົົ່ງທັນທີໄດ້ ໃຫ້ເກັບກວດຕົວຢ່າງແຊູ່ໃນຕູ້ເຢັນທີິ່ອຸນຫະພູມ 4 ອົງສາເຊ. 
 ຖ້າບ ໍ່ສາມາດແຊູ່ເຢັນໄດ້ ອານຸຍາດໃຫ້ເກັບໃນທີິ່ເຢັນ ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແສງແດດຕ້ອງໄດ້ລະບຸວິທີການ

ເກັບຮັກສາໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີິ່ວິເຄາະຮັບຊາບ. 
 ຈົດບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງລົງໃນແບບຟອມກູ່ອນສົົ່ງຕົວຢ່າງ. 
 ຄວນແຈ້ງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ໜູ່ວຍງານວິເຄາະກູ່ອນ 1 ວັນ ກູ່ອນການສົົ່ງຕົວຢ່າງ ເພືິ່ອໃຫ້ໜູ່ວຍງານວິເຄາະໄດ້ມີເວລາ

ກະກຽມລູ່ວງໜ້າກູ່ອນການວິເຄາະ. 
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ຕາຕະລາງທີ 2.  ການແບູ່ງຄວາມສູ່ຽງການປ ນເປືົ້ອນຂອງຈູລິນຊີໃນຜົນຜະລິດ 
ຄວາມສູ່ຽງສງູ ຄວາມສູ່ຽງປານກາງ ຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່າ 

ຜົນຜະລິດບ ລິໂພກສົດຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໃນດິນ ຫລື ສໍາພັດກັບຜິວດິນໂດຍກົງ 
ຫລື ມີພືີ້ນຜິວສໍາພັດຫລາຍ ເຊັົ່ນ: ຫົວ

ກາລົດ, ມັນດ້າງ, ມັນຝະລັົ່ງ, ຜັກກາດ

ຫ ົ ວ , ກະຫລ ໍ ໍ່ າ ປ ີ , ຜ ັ ກສ ະຫລ ັ ດ , 

ຜັກກາດຊອມ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກບົົ່ວ, 

ຜັກທຽມ.... 

ຜົນຜະລີດທີິ່ເຮັດໃຫ້ສຸກດ້ວຍຄວາມ
ຮ້ອນ ແລ້ວຈິິ່ງບ ລິໂພກ ເຊັົ່ນ: ໜ ໍ່ໄມ້

ຝະລັົ່ງ, ຖົົ່ວດິນ, ມັນດ້າງ, ເຜືອກ, ໝ

າກອຶ, ສາລີຫວານ, ສາລີຟັກອູ່ອນ, 

ຖົົ່ວຂົີ້ວ.. 

ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີິ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ສູງກວູ່າ 1 ແມັດ ບ ລິໂພກທັງເປືອກ

ເຊ ັ ົ່ນ: ອາງ ຸ ູ່ນ , ໝາກສີດາ , ໝາກ

ກະທັນ.... 

 

ຜົນຜະລິດບ ລິໂພກສົດ ຈະເລີນເຕີບໂຕ
ພົີ້ນດິນ ຫລື ມີເປືອກຫຸ້ມເຊັົ່ນ: ຖົົ່ວກິນ

ຟັກສົດຕູ່າງໆ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລັົ່ນ, 

ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ...... 

 ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີິ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ສູງກວູ່າ 1 ແມັດ ບ ລິໂພກສະເພາະ

ເນືີ້ອພາຍໃນເຊັົ່ນ: ກ້ວຍ, ໝາກມູ່ວງ, 

ໝາກເງາະ ,ໝາກນັດ , ໝາກຫຸ ູ່ ງ , 

ສົີ້ມໂອ..... 
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ພາກທ ີIV 

ຂັີ້ນຕອນການກວດກາ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນ 
ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ 

ລາຍລະອຽດຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ການກວດກາປະເມີນ ການກວດຕ ໍ່ອາຍຸ  ແລະ ການກວດຕິດຕາມຜົນຂອງການຢັົ້ງຢຶນ
ແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP ມີດັົ່ງນີີ້: 
4.1 ຂັີ້ນຕອນຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ 

ຊາວກະສິກອນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ກຸຸິ່ມການຜະລິດທີິ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບການກວດຢັົ້ງຢືນການປະຕິ ບັດງານການຜະລິດ
ກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດ GAP ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຕາມຫລັກເກນ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂການຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດ 

GAP ໃຫ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຕ ໍ່ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອຢັົ້ງຢືນສິນຄ້າພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ GAP. 
4.2 ຂັີ້ນຕອນຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ກວດຄໍາຮ້ອງ 

ເຈົີ້າໜ້າທີິ່ ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ກຸູ່ມ (ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ) ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ 
ລວມທັງກວດສອບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ ຫລັງຈາກນັີ້ນໃຫ້ສັງລວມຜົນຂອງຄໍາຮ້ອງ ແລະ ລາຍຊືິ່ຊາວກະສິກອນ ນິຕິບຸກຄົນ 
ຫລື ກຸູ່ມຜະລິດ ສົົ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຮັບຊາບ ເພືິ່ອວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການໃນຂັີ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 
4.3 ຂັີ້ນຕອນຄັດເລືອກຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ  ແລະ ວາງແຜນການກວດກາປະເມີນ 

ຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ ຫລື ສູນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນສູນກາງ ຫລື ຂັີ້ນແຂວງ ຄັດເລືອກຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້
ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນດໍາເນີນການວາງແຜນການກວດກາປະເມີນ ທັີ້ງນີີ້ການຄັດເລືອກຜູ້ກວດກາປະເມີນໃຫ້ພິຈາລະນາຈາກຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ຜູ້ກວດກາປະເມີນທີິ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຫລື ແຕູ່ງຕັີ້ງ
ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດສອດຄູ່ອງກັບຫລັກເກນ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂວູ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ກວດກາປະເມີນ  
4.4 ຂັີ້ນຕອນກະກຽມການກວດກາປະເມີນ 

ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນຮັບຊາບແຜນການກວດກາປະເມີນ ແລະ ກະກຽມການກວດກາປະເມີນໂດຍການສຶກສາຄໍາຮ້ອງ ລາຍ
ຊືິ່ຊາວກະສິກອນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ກຸູ່ມການຜະລິດທີິ່ຮ້ອງຂ ການກວດກາປະເມີນອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ແລະ ທົບທວນມາດຖານທີິ່ຈະໃຊ້ໃນ
ການກວດກາປະເມີນ ເພືິ່ອການຢັົ້ງຢືນ ກໍານົດການກວດກາປະເມີນໃຫ້ສອດ ຄູ່ອງກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກກິດຈະກໍາຕາມ

ຂອບເຂດທີິ່ຂ ຮ້ອງເພືິ່ອການຢັົ້ງຢືນ ໂດຍໃຊ້ແບບກໍານົດການຢັົ້ງຢືນການຜະລີດກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາລັບພືດ GAP ຈາກນັີ້ນກະກຽມບົດ

ບັນທຶກຕູ່າງໆທີິ່ໃຊ້ໃນການກວດກາປະເມີນ ຫາກເປັນການກວດກາປະເມີນແຫລູ່ງກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາລັບພືດGAP ບັນທຶກທີິ່ຕູ່າງໆທີິ່ໃຊ້

ໄດ້ແກູ່: ແບບຟອມບັນ ທຶກການກວດກາປະເມີນແຫລູ່ງຜະລິດພືດ GAP ແບບຟອມບັນທຶກຂ ໍ້ມູູູນປະຈໍາຟາມ ແບບຟອມບັນທຶກຂ ໍ້ບົກ

ຜູ່ອງຂອງຟາມຈາກແຫລູ່ງຜະລິດພືດ GAP ແບບຟອມບັນທຶກການແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ບັນທຶກການເກັບຕົວຢ່າງດິນ, ນໍ້າ ແລະ ພືດ ສົົ່ງ

ວິເຄາະ ແລະ ແບບຟອມສະຫລູບຜົນການກວດກາປະເມີນຟາມ ນອກຈາກນີິີ້ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນຕ້ອງນັດໝາຍກັບຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ 
ເພືິ່ອລົງໄປກວດພືີ້ນທີິ່ການຜະລິດຕົວຈິງ. 
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4.5 ຂັີ້ນຕອນດໍາເນີນການກວດກາປະເມີນ 
ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນດໍາເນີນການການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອການຢັົ້ງຢືນໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບຫລັກເກນ ແລະ ເງືິ່ອນ ໄຂໃນ

ການກວດກາປະເມີນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດ ຫລື ການກວດກາປະເມີນການຜະລິດພືດອິນຊີ ໃຫ້ ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກໍານົດ
ການກວດກາປະເມີນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຊືືິ່ງກາານກວດກາປະເມີນປະກອບດ້ວຍ ການສໍາພາດ ການກວດເອກະສານ ຫລື ກວດບັນທຶກ 
ກວດດ້ວຍການສັງເກດກິດຈະກໍາ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງພືີ້ນທີິ່ ແລະ ອາດຈະມີການສຸູ່ມກວດຕົວຢ່າງ ດິນ ນໍ້າ ຫລື ພືດທີິ່ປູກໃນ
ແປງ ໃນກ ລະນີສົງໄສການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນການເກັບຕົວຢ່າງ ດິນ ນໍ້າ ແລະ ພືດ ສົົ່ງວິເຄາະບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງສົົ່ງວິເຄາະຕ ໍ່ໄປ ຈາກ
ນັີ້ນໃຫ້ບັນທຶກສິິ່ງທີິ່ພົບຈາກການກວດກາປະເມີນໃນແບບຟອມບັນທຶກການກວດກາປະເມີນແຫລູ່ງຜະລິດພືດ ເມືິ່ອການກວດກາປະ
ເມີນສໍາເລັດ ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນຈະພິຈາລະນາຜົນການກວດ ເຮັດບັນທຶກຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງຂອງຟາມ  ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍືິ່ນ ຄ າຮ້ອງຮັບ
ຊາບຜົນຂອງການກວດກາປະເມີນ ກ ລະນີທີິ່ບ ໍ່ສາມາດກວດໄດ້ທຸກຂ ໍ້ກໍານົດໃນຄັີ້ງທໍາອິດໃຫ້ດໍາເນີນ ການນັດໝາຍການກວດກາປະ
ເມີນໃນຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ ໃນກ ລະນີມີຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງໃຫ້ແຈ້ງຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງສະເໜີແນວທາງການແກ້ໄຂ ແລະ ກໍານົດ
ໄລຍະເວລາໃຫ້ສໍາເລັດ ພ້ອມນັດໝາຍຊູ່ວງເວລາລົງກວດ ປະເມີນໃນຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ ທັີ້ງນີີ້ໃນລະຫວູ່າງການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອຢັົ້ງຢືນ ແລະ 
ການກວດຕ ໍ່ອາຍຸແຫລູ່ງຜະລິດກະສິ ກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງດັົ່ງນີີ້: 

4.5.1 ການກວດກາປະເມນີເພືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢນື 
 ການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢືນຈະດໍາເນີນການກວດໃຫ້ບ ໍ່ເກີນ 3 ຄັີ້ງ ຫາກການກວດ ກາປະເມີນບ ໍ່

ສາມາດສໍາເລັດພາຍໃນ 3 ຄັີ້ງ ໃຫ້ແຈ້ງຜົນການກວດກາປະເມີນໃຫ້ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຮັບຊາບຈາກນັີ້ນສະຫລຸບຜົນແລ້ວນໍາສະເໜີ
ຄະນະກໍາມະການຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ເພືິ່ອຍົກເລີກ ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຫາກມີຈຸດປະສົງຂ ການອອກ
ໃບຢັົ້ງຢືນຕ ໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຄືນໃໝູ່ເມືິ່ອມີຄວາມພ້ອມ. 

ການກວດກາປະເມີນຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງຈະກວດບ ໍ່ເກີນ 2 ຄັີ້ງ ໃນຂ ໍ້ກໍານົດອັນດຽວກັນ ຖ້າບ ໍ່ມີການແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 
ແມູ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງ. 

 

4.5.2 ການກວດຕ ໍ່ອາຍ ຸ
ການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອຕ ໍ່ອາຍຸໃບຢັົ້ງຢືນຈະທໍາການກວດກາປະເມີນບ ໍ່ເກີນ 2 ຄັີ້ງ ຫາກການກວດກາປະເມີນ ບ ໍ່

ສາມາດສໍາເລັດພາຍໃນ 2 ຄັີ້ງ ແລະ ບັນຫາທີິ່ເກີດຈາກຜູ້ຍືິ່ນຄາໍຮ້ອງ ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຈະພິຈາລະນາຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງ. 

ການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອຕ ໍ່ອາຍຸໃບຢັົ້ງຢືນຄັີ້ງທີິ່ 2 ຕ້ອງກໍານົດເວລາໃຫ້ສໍາເລັດບ ໍ່ເກີນ 60 ວັນນັບຈາກວັນກວດຕ ໍ່

ອາຍຸຄັີ້ງທໍາອິດຖ້າບ ໍ່ສໍາເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາທີິ່ກໍານົດ ແລະ ເປັນບັນຫາທີິ່ເກີດຈາກຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຈະ
ພິຈາລະນາວັນທຕີ ໍ່ອາຍຸ ຫລື ບ ໍ່ຕ ໍ່ອາຍຸໃບຢັົ້ງຢືນ. 

 

4.6 ຂັີ້ນຕອນການເຮັດບົດລາຍງານການກວດກາປະເມີນ 
ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນຈະຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກເລືິ່ອງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ ແລະ ບົດ

ບັນທຶກການກວດກາປະເມີນ ແລະ ລວບລວມສະຫລຸບຜົນການກວດກາປະເມີນ ບົດບັນທຶກຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ແລະ ບົດບັນທຶກການເກັບ
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ຕົວຢ່າງ ດິນ ນໍ້າ ແລະ ພືດ ທີິ່ໄດ້ສົົ່ງວິເຄາະ (ຖ້າມີ) ສະເໜີຜູ້ທົບທວນທາງເຕັກນິກ ເພືິ່ອກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ 
ແລະ ບົດບັນທຶກການກວດກາປະເມີນ ແລະ ເຊັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຫົວໜ້າຄະນະກວດກາປະເມີນລວບລວມເອກະສານທັງໝົດສົົ່ງ
ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການອອກໃບຢັົ້ງ ຢືນ  

ກ ລະນີມີຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມກໍານົດໄລຍະເວລາພາຍໃນ 2 ຄັີ້ງ ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງຈະຖືກຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງ 
(ກ ລະນີເປັນການກວດກາປະເມີນເພືິ່ອຂ ໃບຢັົ້ງຢືນ) ຫລື ລຸດຂອບເຂດ ງົດນໍາໃຊ້ ຫລື ຖອນສິດ (ກ ລະນີເປັນການກວດຕິດຕາມ) ຫລື 
ບ ໍ່ຕ ໍ່ອາຍຸໃບຢັົ້ງຢືນ (ກ ລະນີເປັນການກວດຕ ໍ່ອາຍຸ). 

 

4.7 ຂັີ້ນຕອນນັດໝາຍ ແລະ ດໍາເນີນການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການອອກໃບຢັົ້ງຢືນເພືິ່ອພິຈາລະນາ 
 ເລຂາຄະນະກໍາມະການກວດກາປະເມີນ/ຫົວໜ້າກຸູ່ມລວບລວມ ແລະ ກວດສອບຄວາມຄົບຖ້ວນ ຖືກ ຕ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ 
ຈາກນັີ້ນກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ໂດຍສົົ່ງໜັງສືແຈ້ງເຊີນພ້ອມວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານປະກອບການປະຊຸມໃຫ້ຄະນະກໍາມະ

ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີGAP. 
 ຄະນະກໍາມະການອອກໃບຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ດໍາເນີນການປະຊຸມຕາມວາລະປະຊຸມ ແລະ ພິຈາລະນາ
ອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ຍົກເລີກ ຫລື ຖອນສິດ. 
 ຄະນະກໍາມະການອອກໃບຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ບັນທຶກຜົນການປະຊຸມ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານການ
ປະຊຸມ ແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາການອອກໃບຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ ໃຫ້ຄະ ນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ ຫລື ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາ
ຮ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຂັີ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

 

4.8 ຂັີ້ນຕອນອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ແລະ ທະບຽນລາຍຊືິ່ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 
 ເມືິ່ອກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຢັົ້ງຢືນມີມະຕິຮັບຮອງພິຈາລະນາອອກໃບຢັົ້ງຢືນແລ້ວຄະນະກໍາມະການ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ ເພືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ແລະ ເຮັດທະບຽນລາຍຊືິ່ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບ ຢັົ້ງຢືນ ຈາກນັີ້ນສະເ
ໜີຊືິ່ຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ ສູນ ຫລື ພະແນກ ເຊັນລົງນາມໃນໃບຢັົ້ງຢືນ. 

 

4.9 ຂັີ້ນຕອນທີິ່ 9  ສົົ່ງໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 
ເມືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢືນແລ້ວ ຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ສົົ່ງໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ແກູ່ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢືນ 
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ຮູບທີ 16.  ແຜນວາດຂະບວນການດໍາເນີນງານກວດກາປະເມີນ ກວດຕ ໍ່ອາຍຸ ກວດຕິດຕາມເພືິ່ິ່ອການຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ 
GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາວກະສິກອນ/ນິຕິບກຸຄນົ/
ກຸູ່ມການຜະລິດ ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ 

ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ກວດກາຄໍາຮ້ອງ 

ຄັດເລືອກຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ 
ແລະ ວາງແຜນການກວດກາປະເມີນ 

ກະກຽມການກວດກາປະເມີນ 

ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແຈງ້ຜົນການ
ກວດກາປະເມີນ/ທົບທວນທາງເຕັກນິກ 

ນດັໝາຍແລະດໍາເນີນການປະຊຸມ 
ຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງ ເພືິ່ອພິຈາ 

ລະນາອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 

ອອກໃບຢັົ້ງຢືນແລະທະບຽນລາຍຊືິ່ 
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 

ກວດຕິດຕາມຜົນ 

ກວດຕ ໍ່ອາຍຸການຢັົ້ງຢືນ 

ພັກໃຊ້ ຍົກເລີກ 
ຖອນສິດ 

ສົົ່ງໃບຢັົ້ງຢນືໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ການຢັົ້ງຢືນ ແລະເຜີຍແຜູ່
ລາຍຊືິ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 

ມີຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 
ແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງແລະກວດ

ຕິດຕາມ/ແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງບ ໍ່ເກີນ 
2 ຄັງ ຫລື ຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 

ດໍາເນນີການກວດກາປະເມີນ 
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ຕາຕະລາງທີ3.   ຂັີ້ນຕອນການກວດການປະເມີນ ກວດຕ ໍ່ອາຍຸ ແລະ ກວດຕິດຕາມຜົນ ຂອງການຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP 

                      ຜູ້ປະຕິບັດງານ 
ຂັີ້ນຕອນ 

ຊາວ
ກະສິກອນ/
ກຸູ່ມຜະລິດ/
ນິຕິບຸກຄົນ 

ໜູ່ວຍງານ/
ສູນ/ພະແນກ 

ຄະນະຜູ້
ກວດກາ
ປະເມີນ 

ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາປະເມີນ/ຫົວ

ໜ້າກຸູ່ມ 

ຄະນະ
ກໍາມະການ
ຢັົ້ງຢືນ 

ເອກະສານ
ປະກອບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ 

1. ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ        

2. ຮັບ ແລະ ພີຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ        

3. ຄດັເລືອກຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນ ແລະ 
ວາງແຜນການກວດກາປະເມີນ 

       

4. ກະກຽມການກວດກາປະເມີນ  No      

5. ດໍາເນນີກາານກວດກາປະເມີນ 
- ແກ້ໄຂແລະກວດຕິດຕາມຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 
- ຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງ 

   

YES 

   ກວດກາປະເມີນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 1 
ຮອບການຜະລິດ 

6. ເຮັດລາຍງານການກວດກາປະເມີນ/ແຈງ້
ຜົນການກວດກາປະເມີນ 

     

NO 

 ເຮັດລາຍງານໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ 15 ວັນ 
ຫລັງສໍາເລັດການກວດກາປະເມີນ 

7. ນັດໝາຍແລະດໍາເນີນການປະ ຊຸມຄະນະ
ກໍາມະການຢັົ້ງຢືນເພືິ່ອພິ ຈາລະນາອອກ
ໃບຢັົ້ງຢືນ/ພັກໃຊ/້ຖອນສິດ 

    

 

NO 

 

 

YES 

 ຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງນ້ອຍເດືອນລະຄັີ້ງ 

8. ອອກໃບຮັບຮອງແລະທະບຽນລາຍຊືິ່ຜູ້ໄດ້
ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 

      ອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ພາຍໃນ 15 ວັນ ຫລັງ
ຈາກກໍາມະການເຫັນດີ 

9. ສົົ່ງໃບຢັົ້ງຢືນໃກ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ັີ້ງຢືນ       ບ ໍ່ເກີນ 15 ວັນ 
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ນະໂຍບາຍຄນຸນະພາບ 

ກົມປູກຝັງ, ສູນ, ພະແນກ ເປັນໜູ່ວຍງານທີິ່ດໍາເນີນການຮັບຮອງແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີຕາມມາດຕະ ຖານສິນຄ້າກະສິກໍາ

ໃນເລືິ່ອງການຜະລິກກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດ GAP ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກູ່ພາກເອກະຊົນ ຈິິ່ງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ

ຄຸນນນະພາບສໍາຫລັບການດໍາເນີນງານຂອງຂອງໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງໄວ້ດັົ່ງນີີ້: 
ກົມປູກຝັງ ສູນ ພະແນກ ເປັນໜູ່ວຍງານທີິ່ໃຫ້ບ ລິການດ້ານການກວດສອບຢັົ້ງຢຶນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດ 

GAP ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ບ ລິການວູ່ອງໄວ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພືິ່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານສິນຄາ້

ກະສິກໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລີດ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຂີດຄວາມສາມາດພຽງພ ໃນການແຂູ່ງຂັນໃນຕະຫລາດ
ຕູ່າງປະເທດ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບ ແລະ ຈຸດປະສົງທີິ່ກູ່າວມາເບືີ້ອງຕົີ້ນນັີ້ນ ຈິິ່ງໄດ້ກໍານົດແນວທາງການດໍາ ເນີນ
ງານໄວ້ດັົ່ງນີີ້: 

 ບ ລິຫານດໍາເນີນງານໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບຂ ໍ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (International Standard Organization 

ຫລື ISO) ແລະ ປັບປຸງຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງໄດ້ແກູ່ ການກວດກາປະເມີນ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງດວ້ຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂປ່ງ

ໃສ ແລະ ເປັນທໍາ. 
 ການກວດຕິດຕາມຜົນຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ ໍ້ມູນໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ
ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີິ່ຈໍາເປັນລວມທັງບຸກຄະລາກອນທີິ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃຫ້ພຽງພ  ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້
ມີຄວາມສາມາດເພີິ່ມຂຶີ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືືິ່ອງ ຮູ່ວມມື ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ຄວາມຮູ້ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກູ່ສາທາລະນະ. ໄດ້ຮັບການ

ຮັບຮອງລະບົບວຽກງານ (Accredited) ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບໃນຄວາມສາມາດ ແລະ ສະຖານະພາບ ເພືິ່ອໃຫ້ການດໍາເນີນການ

ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ. 

 

 ເປ ົ້າໝາຍຄນຸນະພາບ 

ຈາກນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບ ເພືິ່ອໃຫ້ການກວດກາປະເມີນຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີສໍາຫລັບພືດຕາມມາດຕະ ຖານ

ສິນຄ້າກະສິກໍາເລືິ່ອງການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ກົມປູກຝັງໄດ້ກໍານົດຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ 

ແຜນປະຕິບັດການໃນແຕູ່ລະໜູ່ວຍງານຕູ່າງໆທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ລວມທັງມີການວາງແຜນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນດ້ານ
ຕູ່າງໆທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດຕິຜົນຂອງນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບ ໂດຍມີການກໍານົດເປ ົ້າໝາຍຄຸນນະພາບໄວ້ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເປັນໜູ່ວຍງານຢັົ້ງຢືນທີິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະບົບວຽກງານດ້ານການຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີGAP ຈາກກົມ, 

ສູນ, ພະແນກ. 

2. ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຢັົ້ງຢືນແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາສະທີິ່ດີ GAP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມໃນຫລັກສູດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບ ໍ່ຕໍໍ່າກວູ່າ 1 ຫລັກສູດຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ປີ ແລະ ຕ້ອງຜູ່ານເກນການປະເມີນຜົນການ
ຝຶກອົບຮົມໃນຫລັກສູດທີິ່ເຂົີ້າຮູ່ວມຝຶກ. 
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3. ຈັດອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ຫລື ຈັດປະຖົມນິເທດເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກູ່ຽວກັບມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາເລືິ່ອງການຜະລິດ

ກະສິກໍາທີິ່ດີ GAP ໃຫ້ແກູ່ສາທາລະນະບ ໍ່ຕໍໍ່າກວູ່າປີລະ 2 ຄັີ້ງ. 

4. ຈໍານວນຂ ໍ້ຮ້ອງຮຽນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂປ່ງໃສ ເປັນທໍາ ແລະ ລ້າຊ້າ ໃນການຮັບຮອງແຫລູ່ງຜະລິດກະສິກໍາທີິ່
ດີບ ໍ່ເກີນ 3% ຂອງຈໍານວນຜູ້ຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ ຫລືຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນໃນແຕູ່ລະປີ. 

5. ດໍາເນີນການກວດຕິດຕາມຜົນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນພາຍໃນ 12 ເດືອນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ ຫລື ການກວດ
ຕິດຕາມຜົນຄັີ້ງສຸດທ້າຍ. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ຄູູ່ມືແນະນໍາ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ ກູ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ, 

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປູກຝັງ ພະແນກມາດຕະຖານ. 2012 

ຄູູ່ມືແນະນໍາ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ  ກູ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປູກຝັງ ພະ

ແນກມາດຕະຖານ. 2012 

ຄູູ່ມືແນະນໍາ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ  ກູ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປູກຝັງ 

ພະແນກມາດຕະຖານ. 2012 

ມາດຕະຖານກະສິກໍາທີິ່ດີ ສໍາຫລັບການຜະລິດໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊູ່ຽນ, ໂຄງການລະບົບຄໍ້າປະກັນ ສໍາຫລັບ

ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ, ໂຄງການຮູ່ວມມືອາຊຽນ-ອົດສະຕາລ.ີ2008 

ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ Standards operating Procedure (SOP) ການກວດຮັບຮອງແຫລູ່ງຜະລິດພືດ  

GAP ແລະ ພືດອິນຊ,ີ ກົມວິຊາການກະເສດ, ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ (ພາສາໄທ) 

http://gap.doa.go.th/web_manual/doc/SOP.pdf 

A Scheme and Training Manual on Good Agricultural Practices (GAP) for Fruit and Vegetables, 

Vol1. The Scheme-Standard and Implementation Infrastructure, Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 2016 

Good Agricultural Practices and Good Handling Practices Audit Verification Checklist,  

www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5050869 

http://gap.doa.go.th/web_manual/doc/SOP.pdf
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

 

I. ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ແຫລູ່ງຂ ໍ້ມນູສານພດິຕກົຄ້າງ ແລະ ບນັຊຢີາປາບສດັຕພູດຶທີິ່ຫາ້ມໃຊ ້

II. ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2ຟອມບນັທກຶການຕດິຕາມກວດກາ ປະເມນີຜົນຂອງຄະນະກວດກາ  

III. ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3ຟອມບນັທກຶຂ ໍ້ມນູຜະລດິພດືແບບກະສກໍິາທີິ່ດຂີອງຊາວກະສກິອນ 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ແຫລູ່ງຂ ໍ້ມນູສານພດິຕກົຄ້າງ ແລະ ບນັຊຢີາປາບສດັຕພູດຶທີິ່ຫາ້ມໃຊ ້

ຕາຕະລາງ4: ແຫລູ່ງຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປຈາກຜົນຮ້າຍຂອງສານເຄມີ ແລະ ຄວາມເປັນພິດຕ ໍ່ທໍາມະຊາດ(ດັດແກ້ມາຈາກແຜນງານການ

ຮູ່ວມມື ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ 2006. ການເຮັດກະສິກໍາທີິ່ດີ ສໍາລັບຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ ASEAN Region – 

ຟູດເຊບຕີໂມດນູ. ໜ  69.) 

ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຄມີ  ແຫລູ່ງທີິ່ມາຂອງການປ ນເປືົ້ອນ 
ການຕົກຄ້າງຂອງເຄມີກະສິກໍາໃນພືີ້ນທີິ່ເກີນ
ລະດບັອະນຸຍາດຕໍໍ່າສຸດ(MRL) 

 ການຕົກຄ້າງຂອງເຄມີກະສິກໍາໃນດນິທີິ່ເກີນລະດບັທີິ່ອະນຸຍາດ. ເບິິ່ງໃນ

ຖານຂ ໍ້ມູນອອນລາຍກູ່ຽວກັບ  MRL ຂອງຢາປາບສັດຕູພຶດ* 

 ເຄມີກະສິກໍາທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຂືີ້ນທະບຽນສໍາລັບເຂົີ້າ (zero MRL) 
 ຄວາມຫລົມເຫລວໃນການປະຕິບດັຕາມສະຫລາກແນະນໍາເກີດຈາກການ

ປະສົມຢາບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນເກີນອັດຕາແນະນໍາ 
 ບ ໍ່ປະຕິບັດໄລຍະປອດໄພການເກັບກູ່ຽວ 
 ອຸບປະກອນໃຊ້ສິດຢາຜິດພາດ ຫລືຄິດໄລູ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືການທໍາຄວາມ

ສະອາດບ ໍ່ເໝາະສົມຫລັງຈາກສີີ້ີ້ນສຸດການນໍາໃຊ້ ຫລ ືການນໍາໃຊ້ຫລາຍເປ ົ້າ
ໝາຍ 

 ການກະຈາຍລະອອງຢາຈາກແປງຄຽງຂ້າງ 
 ການຕົກຄ້າງຂອງສານເຄມີໃນດນິຈາກຊຸດກູ່ອນ 
 ສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນຖົງ ຫລື ພາຊະນະບນັຈກຸານເກັບກູ່ຽວອຶິ່ນໆ 
 ການຖີີ້ມສານເຄມີທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ,ອຸບປະຕິເຫດຈາກການຮົົ່ວົຫລ ຫລື ຊືມ

ຊັບຂອສານເຄມີ ລົງໃນດິນ ຫລືແຫລູ່ງນໍ້າ ມາຈາກການເກັບມ້ຽນບ ດ ີ

 ການຖີີ້ມພາຊະນະບັນຈຸເຄມີທີິ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທົົ່ງນາ ຫລືຕາມຄອງ
ຊົນລະປະທານ 

ການປ ນເປືົ້ອນຈາກສິິ່ງນອກເໜືອເຄມີກະສິກໍາ 
(ນໍ້າມັນ, ສານລ ໍ່ລືີ້ນ, ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດ, 

ນໍ້າຢາອະນາໄມ, ເຄມີສໍາລັບກໍາຈັດສັດຕູພຶດ 

ເຊູ່ນ: ພວກໜ)ູ 

 ການໃຊ້ສານເຄມີສໍາລັບລ້າງ ແລະ ອານາໄມອຸບປະກອນບ ໍ່ເໝາະສົມ ຫລື 
ໃຊ້ຜິດອັດຕາ 

 ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີບ ໍ່ເໝາະສົມຕົວຢ່າງວູ່າ: (ການສິດຢາເຄມີໄກ້ສາງເກັບ
ມ້ຽນ) 

 ສານເຄມີຮົົ່ວໄຫວລົງໃນທົົ່ງນາ ຫລື ການເປິເປືົ້ອນຂອງເຄມີໃນເວລາຂົນສົົ່ງ 
ແລະ ການເກັບມ້ຽນ 

 ການໄຫລຊືມຂອງນໍ້າມັນເຄືິ່ອງ, ນໍ້າມັນຫລ ໍ່ລືີ້ນ, ນໍ້າສີເທິງອຸບປະກອນສູ່ວນ
ທີິ່ກະທົບກັບທົົ່ງນາ 

 ການເປິົ້ເປືົ້ອນຂອງດິນມາການສະສົມຂອງເຄມີມາຈາກກິດຈະກໍາສົງຄາມ 
ການຕົກຄ້າງຂອງໂລຫະໜັກ 
ເກີນລະດັບອະນຸຍາດຕໍໍ່າສຸດ(MRL) 

 ການປະກົດຂອງໂລຫະໜັກໃນລະດັບສູງຢູ່ໃນດນິ,ໃນອາກາດໂດຍເກີດມາ
ຈາກທໍາມະຊາດຫລືມາຈາກມີການນໍາໃຊ້ມາກູ່ອນ ຫລືມາຈາກສະຖານທີິ່
ອຸດສະຫາກໍາ 

 ການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີແບບຕ ໍ່ເນືິ່ອງຫລາຍປີບວກ ກັບການໃຊ້ໂລຫະໜັກ 
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 ການພັດທະນາຂອງດິນກັບການຮັບເອົາໂລຫະໜັກຂອງພຶດ-ເຊູ່ນວູ່າ:( 

ຄວາມເປັນກົດ, ເປັນດູ່າງ, ມີທາດສັງກະສີ) 
ພຶດຈາກທໍາມະຊາດທີິ່ເປັນພິດ  ການຕາກ, ການເກັບມ້ຽນທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ເຊູ່ນຕົວຢ່າງ, ສານອາຟລາຕົກຊິນ 

(ລາສີຂຽວ) ແລະ ເຫັດລາອືິ່ນໆ 
ຕົວແທນຂອງການພູມແພ້  ຮູ່ອງຮອຍຂອງສານເຄມີຊຶິ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດພູມແພ້ໃນຜູ້ບ ລິໂພກທີິ່ບ 

ແຂງແຮງ(?) 
*http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/ 

 

ຕາຕະລາງ5. WHO ລະດັບອະນຸຍາດຕໍໍ່າສຸດຂອງພວກໂລຫະໜັກໃນພຶດ ແລະ ດິນ ຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ 

ທາດເຄມ ີ
*ຄູ່າຕໍໍ່າສຸດໃນດິນ 

(mg/kg) 

***ຄູ່າອະນຸຍາດຕໍໍ່າສຸດໃນພຶດ 

(mg/kg) 

Cd 0.8 0.02 

Zn 50 0.60 

Cu 36 10 

Cr 100 1.30 

Pb 85 2 

Ni 35 10 
 

*ຄູ່າຕັີ້ງເປ ົ້າໝາຍແມູ່ນຄູ່າຈໍາເພາະເພືິ່ອບອກເຖິງລະດັບຄວາມຕ້ອງການຕໍໍ່າສຸດຂອງທາດເຄມີໃນດິນທີິ່ບ ໍ່ສາມາດລ້າງອອກໄດ້ 
ແຫລູ່ງທີິ່ມາ: Denneman and Robberse 1990; ກະຊວງພາຍໃນ, ເນີເທີແລນ 1994 

***ແຫລູ່ງຂ ໍ້ມູນ: WHO (1996) 

 

https://www.omicsonline.org/articles-images/2161-0525-5-334-t011.html 

 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/
https://www.omicsonline.org/articles-images/2161-0525-5-334-t011.html
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ຕາຕະລາງ6. ບັນຊີຢາປາບສັດຕູພຶດທີິ່ຫ້າມໃຊ້ໃນປປລາວ 

No. ຢາຂ້າແມງໄມ ້ແລະ ເພັີ້ຍ ຢາກໍາຈັດເຊືີ້ອລາ ຢາຂ້າໜູ ຢາຂ້າຫຍ້າ ສານຮມົ ອືິ່ນໆ 

1 Aldrin (ອອນດຣນິ) Binapacryl 
(ໄບນາພາຄຣິນ) 

Chlorobenzilate 
(ຄລ ໂຣເບນຊິເລທ) 

2,4 5 T 
(2,45ທີ) 

EDB 
ອີດີບີ 

Arsenic compound 
ອາເຊນິກຄອມພາວ 

2. BHC (ບີເອດຊີ) Captaphol 
(ແຄບຕາໂຟນ) 

Sodium 

fluoacetate 
ໂຊດຽມຟລູອາເຊເຕດ 

Dinozeb 
(ໄດໂນເຊັບ) 

Ethylene 

dioxide 
ເອທີແລນໄດອົກໄຊ 

Calcium arsenate – 
ແຄນຊຽມາອາຊິເນດ 
insecticide, ສານຂ້າແມງherbicide 

ສານກໍາຈັດວດັຊະພຶດ, rodenticide ສານ

ເບືິ່ອໜູ molluscicide ຢາຂ້າຫອຍ 

 

3. Chlordane 
(ຄລ ແດນ) 

Cyclohexamide 
(ໄຊໂຄລເຮັກຊາມາຍ) 

 Dinozeb acetate/ 

Dinitrobutyphenol 
ໄດໂນເຊັບອາເຊເຕທ/ 
ດນີີໂທຣບູຕີເຟໄນລ 

Methyl 

bromide 
ເມທີນໂບຣມາຍ 

DBCP- nematodicide 

 
ດີບີຊີພີ- ຢາຂ້າເນມາໂທດ 

4.  Chlordimeform 
(ຄລ ດີມີຟອມ) 

Mercury and 

Mercury compounds 
(ສານປະສົມຂອງທອງ) 

 Paraquat 
(ພາຣາຄວັດ) 

 Dimniocide- plant growth 

regulator 
ດິມໂນຍໄຊ-ສານເລັົ່ງການເຕີບໂຕພຶດ 

5. Chlorfenvinphos 
(ຄລ ເຟນວິນຟອສ) 

MEMC 
(ເອັມອີ ເອັມຊີ) 

 Sodium chlorate 
(ໂຊດຽມຄລ ເຣທ) 

 Fluoroacetamide- insecticide, 

rodenticide 
ຟລູໂຣອາເຊຕາໄມ-ສານຂ້າແມງໄມ້ແລະ ໜ ູ
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6.  Chlorthiphos 
(ຄລ ທີຟອສ) 

PMA 
(ພີເອັມເອ) 

   Oxamyl – insecticide, acaricide, 

termiticide ອົກຊາມີນ-ຢາຂ້າແມງໄມ້, 
ຂ້າເຫັບໄຮ, ຂ້າປວກ 

7. Cyhexatine 
(ຊີເຮັກຊາຕີນ) 

Selenium compound 
(ສານປະສົມຂອງຊີລີນຽມ) 

   Phosphamidon-  insecticide, 

nematodicide 
ຟອສຟາມີດອນ-ຢາຂ້າແມງໄມ້,ຂ້າເນມາ
ໂທດ 

8. DDT (ດດີີທີ)     Sodium arsenite – insecticide, 

fungicide, herbicide,  rodenticide 
ໂຊດຽມອາເຊໄນ-ຢາຂ້າແມງໄມ້,ເຊືີ້ອລາ,
ຂ້າຫຍ້າ, ຂ້າໜູ 

9. Dieldrin 
 (ດີແອນດຣນິ) 

    Thallium- sulfate – rodenticide,  

insecticide 
ທາລີລໝຊັນເຟທ 
 

10. Dimefox(ໄດເມຟອກສ)      

11. Dinitrocresol 
(ດນີີໂຕຣກຣີໂຊນ) 

     

12. Demeton(ດີເມໂທນ      

13. Endrin (ແອນດຣິນ)      

14.  Endosulfan 
(ເອນໂດຊນັເຟນ) 

     

15. Ehtyl parathion 
(ເອທິນພາລາໄທອອນ) 
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16. EPN (ອີພີເອນ)      

17. Heptachlor 
(ເຮັບຕາຄລ ) 

     

18. Hexacholoro 

(cyclohexane 
(ເຮັກຊາຄລ ໂຣ ໄຊໂຄລເຮັກ
ແສນ) 

     

19. Leptophos 
(ເລັບໂຕຟອສ) 

     

20. Lindane(ລນິດານ)      

21. Methamidophos 
(ເມທາມີດອບຟອສ) 

     

22.  Methomyl (ມີໂທມີວ)      

23. Methyparathion 
(ເມທີນພາລາໄທອອນ) 

     

24. Monocrotophos 
(ໂມໂນໂຄຣໂທຟອສ) 

     

25. Pholychlor-camphene 
(ໂຟລີຄລ ເຄມແພນ) 

     

26. Phorate(ໂຟເຣຕ)      

27. Schradan(ຊຣາດານ)      

28. TEPP(ທີອີພີພີ)      

29. Toxaphene 
(ໂທຊາເພນ) 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2ຟອມບນັທກຶການຕດິຕາມກວດກາ ປະເມນີຜົນຂອງຄະນະກວດກາ 

ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່ 1:ພືີ້ນທີິ່ປກູ 
ສະພາບພືີ້ນທີິ່: 1 ພືີ້ນທີິ່ຮາບພຽງ         2 ທີິ່ດອນ        3 ຍົກຮູ່ອງ    4 ອືິ່ນໆ ລະບຸ...................... 
 

 

ລາຍການກວດປະເມນີ 
ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1 ພືືີ້ນທີິ່ປູກບ ໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປ ນເປືົ້ອນວັດຖຸຫລື 
ສິິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຜົນຜະລິດ ຫາກມີຄວາມສູ່ຽງໃຫ້ວິເຄາະດິນ ແລະ 
ເກັບຜົນວິເຄາະດິນໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2 ກ ລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພືີ້ນທີິ່ປູກທີິ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນຕ້ອງມີຂ ໍ້ພິ 
ສູດທີິ່ຊັດເຈນວູ່າມີວິທີການບໍາບັດເພືິ່ອລຸດຜູ່ອນການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ລະດັບທີິ່ 
ປອດໄພໄດ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3 ຫາກໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີິ່ໃຊ້ຮົມ ຫລື ຫົດເພືິ່ອຂ້າເຊືີ້ອ
ໃນດິນແລະວັດສະດຸຸປູກ ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນຊະນິດວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການ
ກະເສດ ວັນທີິ່ໃຊ້ ອັດຕາການໃຊ້ ວິທີໃຊ້ ແລະ ຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງ
ເກັບບັນທຶກໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ພືີ້ນທີິ່ທໍາການຜະລີດຕ້ອງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກົດໝາຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

5. ເກັບຕົວຢ່າງດິນຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໃນໄລຍະເລີິ່ມຈັດລະບົບການຜະລິດ 
ແລະ ໃນຊູ່ວງທີິ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນເພືິ່ອວິເຄາະແລະ
ເກັບໄວ້ເພືິ່ອເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6.  ພືີ້ນທີິ່ທໍາການຜະລິດໃຫມູ່ ຄວນເປັນພືີ້ນທີິ່ທີິ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫາກມີຜົນກະທົບຄວນມີມາດຕະການໃນການລຸດຜູ່ອນ ຫລື 
ປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍທີິ່ຈະເກີດຂຶີ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

7. ມີການອອກແບບວາງຜັງແປງ ຫລື ປັບປູງແປງປູກໂດຍຄໍານືງເຖິງຜົນ
ກະທົບ ຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພອາຫານ ສິິ່ງງແວດລ້ອມ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລີດ
ສູຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ແລະສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

8. ການເຮັດລະຫັດໃສູ່ແປງປູກແລະຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງ ໂດຍລະບຸຊືິ່ເຈົີ້າຂອງ
ພືີ້ນທີິ່ ສະຖານທີິ່ຕິດຕ ໍ່ ຊືິ່ຜູ້ດູແລ (ຖ້າມີ) ແຜນທີິ່ແລະທີິ່ຕັີ້ງຂອງແປງ ຊະນິດ
ພືດ ແລະ ພັນພືດທີິ່ປູກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

9. ມີການດູແລຮັກສາພືີ້ນທີິ່ປູກພືດເພືິ່ອປ້ອງກັນການເຊືິ່ອມໂຊມຂອງດິນ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10. ປູກພືດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະນິດຂອງດິນ ແລະບ ໍ່ມີຄວາມສູ່ຽງທີິ່ເຮັດໃຫ້
ເກີດ ສີິ່ງແວດລ້ອມເຊືິ່ອມໂຊມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11.ຈັດທໍາປະຫວັດການໃຊ້ທີິ່ິ່ດິນຢ້ອນຫລັງຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 
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2 ຜົນການກວດປະເມນີ:  
3 ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  4 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,       ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

4 ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  4 ຂ ໍ້:     ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,       ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ..............ຂ ໍ້ 

5 ຂ ໍ້ແນະນໍາ      3 ຂ ໍ້:   ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,       ບ ໍ່ແແມູ່ນ   ຈ ານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ..............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່2:  ນໍາ້ 
ແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ:         1. ນໍ້າໜອງ      2. ນໍ້າຫ້ວຍ.  3. ນໍ້າສ້າງ 4. ນໍ້າປະປາ  5. ອືິ່ນໆ 
ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການຫລັງການເກັບກູ່ຽວ:  1. ນໍ້າໜອງ      2. ນໍ້າຫ້ວຍ.   3. ນໍ້າສ້າງ 4. ນໍ້າປະປາ  5. ອືິ່ນໆ 

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັ 
ຂ ໍ້ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງມາຈາກແຫລູ່ງທີິ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ ນ
ເປືົ້ອນວັດຖຸຫລືສິິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ ກ ລະນີສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນ 
ແມູ່ນໃຫ້ວິເຄາະນໍ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2. ກ ລະນີໃຊ້ນໍ້າເສຍຈາກໂຮງງານ ຫລື ກິດຈະກໍາອືິ່ນໆທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນ
ເປືົ້ອນ ແມູ່ນໄດ້ຜູ່ານການບໍາບັດນໍ້າເສຍແລະນໍາມາໃຊ້ໃນຂະ ບວນການຜະລິດໄດ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3. ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ຫລັງການເກັບກູ່ຽວຕ້ອງມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານນໍ້າດືິ່ມ ຫລື 
ທຽບເທົົ່າ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບນໍ້າທີິ່ສໍາພັດຜົນຜະລິດທີິ່ບ ລິໂພກໄດ້ ຫລື ນໍ້າ
ທີິ່ຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດທີິ່ມີຜີວບ ໍ່ກ້ຽງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົີ້ນກາານຜະລິດ ແລະໃນ ຊູ່ວງ
ເວລາທີິ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

5. ມີການຈັດການນໍ້າເສຍທີິ່ເກີດຈາກການໃຊ້ງານເຊັົ່ນ: ນໍ້າຈາກຫ້ອງ ນໍ້າ ນໍ້າ
ເສຍອືືິ່ນໆ ເພືິ່ອລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງພືີ້ນທີິ່ປູກແລະພືີ້ນ ທີິ່
ອ້ອມຮອບ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

6. ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ລະລາຍປຸຍແລະວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຄວນມີຄຸນນະ ພາບ
ດີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ມີວິທີການໃຫ້ນໍ້າທີິ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ ແລະ ຄວາມ ຊຸູ່ມ
ຂອງດິນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ວິທີການໃຫ້ນໍ້າທີິ່ເໝາະສົມເພືິ່ອລຸດຜູ່ອນການສູນເສຍນໍ້າແລະຄວາມສູ່ຽງ ທີິ່ມີ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງພືີ້ນທີິ່ປູກ ແລະ ພືີ້ນທີິ່ໂດຍຮອບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ມີການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າ ແລະດູແລໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຢຸ່ສະເໝີ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10. ແຫລູ່ງນໍ້າສໍາລັບການຜະລິດບ ໍ່ຄວນເປັນແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ເກີດຈາກການທໍາລາຍ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ມີການອານຸລັກແຫລູ່ງນໍ້າແລະສະພາບແວດລ້ອມ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12.  ເລືອກແຫລູ່ງປູກທີິ່ມີນໍ້າພຽງພ ໃນການຜະລິດພືດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຜົນການກວດປະເມນີ:  
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 3 ຂ ໍ້:  ຕອບແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 2 ຂ ໍ້: ຕອບແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ 7 ຂ ໍ້:   ຕອບແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່3:  ວດັຖອຸນັຕະລາຍທາງກະສກິາໍ 

 
 1 ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍເຂົີ້າໃນການຜະລດິ   2 ບ ໍ່ໃຊ້ວດັຖຸອັນຕະລາຍເຂົີ້າໃນການຜະລິດ   
 

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1. ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມຄໍາແນະນໍາຫລືອ້າງອີງຄໍາແນະ ນ າ
ຂອງກົມປູກຝັງ ຫລືຕາມສະຫລາກທີິ່ຂຶີ້ນທະບຽນ ຢຸດໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະ ລາຍທາງ
ການກະເສດກູ່ອນເກັບກູ່ຽວຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ ສະຫລາກ ຫລືຄໍາແນະນ າຈາກ
ພາກສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ກ ລະນີສົງໄສໃຫ້ສູູ່ມກວດຜົນຜະລິດວິ ເຄາະສານພິດຕົກ
ຄ້າງໃນຜົນຜະລີດ ຖ້າຜົນວິເຄາະເກີນຄູ່າມາດຕະຖານໃຫ້ກວດຫາສາເຫດແລະ
ແກ້ໄຂ ລວມທັງບັນທຶກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກູ່າວໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2. ຫ້າມໃຊ້ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີິ່ຫ້າມ
ຜະລິດ ນໍາເຂົີ້າ ສົົ່ງອອກ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3. ກ ລະນີຜະລິດເພືິ່ອສົົ່ງອອກໃຫ້ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມທີິ່
ປະເທດຄູູ່ຄ້າກໍານົດ ແລະ ອານຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ທໍາຄວາມສະອາດເຄືິ່ອງພົົ່ນສານເຄມີແລະອຸປະກອນຫລັງການໃຊ້ທຸກຄັີ້ງ 
ແລະກໍາຈັດນໍ້າທີິ່ໃຊ້ລ້າງອຸປະກອນດ້ວຍວີທີທີິ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນ ຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

5. ຜູ້ປະຕິບັດງານຫລືຜູູູີ້ຄວບຄູມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຮູ້ຈັກສັດຕູພືດ ຊະນິດແລະອັດຕາການໃຊ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

6. ເລືອກໃຊ້ເຄືິ່ອງພົົ່ນສານເຄມີທີິ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີວິທີການພົົ່ນຖືກຕ້ອງ ມີ
ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນພົົ່ນ ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້ຈະ
ຫລອດເວລາ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ລອງ 

     

7. ສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ພົົ່ນບ ໍ່ຫມົດໃນຄັີ້ງດຽວຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ສະນິດແລະເກັບໄວ້ໃນ
ສະຖານທີິ່ທີິ່ປອດໄພ  ຖ້າມີການປ່ຽນພາຊະນະບັນຈຸຕ້ອງລະບຸຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

8. ຈັດເກັບສານເຄມີຊະນີດຕູ່າງໆໄວ້ໃນສະຖານທີິ່ສະເພາະ ຈັດລຽງແຕູ່ລະ 
ຊະນິດ ເພືິ່ອສະດວກໃນການຈັບໄປໃຊ້ ແລະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນ
ຜະລິດແລະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບູກຄົນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

9. ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ໝົດແລ້ວຕ້ອງທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີ ທີິ່
ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

10. ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມີທີິ່ເສືິ່ອມສະພາບແລະໝົດອາຍຸຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນ
ສະຖານທີິ່ສະເພາະແລະທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີທີິ່ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

11. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນມີຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໃຊ້ສານ
ເຄມີ ແລະການປະຖົມພະຍາບານເບືີ້ອງຕົີ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

12. ຜູ້ໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງໃສູ່ເສືີ້ອຜ້າປ ກປິດ ມີອຸປະກອນປ້ອງການສານພິດ
ໄດ້ແກູ່ ໜ້າກາກ, ຜ້າອັດດັງ, ຖົງມື, ໝວກ ແລະເກີບໂບກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

13. ຕ້ອງອາບນໍ້າ ສະຜົມແລະປ່ຽນເສືີ້ອຜ້າທັນທີຫລັງຈາກສີດພົົ່ນສານເຄມີ 
ແລະ ນໍາເສືີ້ອຜ້າໄປຊັກໃຫ້ສະອາດທຸກຄັີ້ງ ໂດຍແຍກຊັກຈາກເສືີ້ອຜ້າທີິ່ໃຊ້     
ປ ກະຕິ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 
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14. ມີເອກະສານຂ ໍ້ມູນກູ່ຽວກັບສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ໄດ້ ຫລື ຫ້າມໃຊ້ໃນປະເທດ 
ແລະ ປະເທດຄູູ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15. ບ ໍ່ໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍເກີນກວູ່າ 2 ຊະນິດ ຍົກເວັີ້ນຫາກເປັນຄໍາ
ແນະນໍາຂອງພາກສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫລືມີຂ ໍ້ມູນທາງວິຊາການຮັບຮອງ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

16. ມີການໃຊ້ລະບົບການຈັດການສັດຕູພືດແບບຜະສົມຜະສານທີິ່ເໝາະສົມ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
17. ການຈັດເກັບສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຊະນິດອືິ່ນໆເຊັົ່ນ: ນໍາ  ມັນເຊືີ້ອ 
ເພີງ, ສານທໍາຄວາມສະອາດ, ສານອືິ່ນໆ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຈັດເກັບເປັນສັດ 
ສູ່ວນ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືື໊ອນສູູ່ຜົນຜະລິດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

18. ມີກາານບັນທຶກລາຍການຫລືຈັດທໍາບັນຊີລາຍຊືິ່ຂອງສານເຄມີທີິ່ເກັບໄວ້ 
ໃນສະຖານທີິ່ເກັບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

19. ຜູ້ສີດພົົ່ນສານເຄມີຕ້ອງຢູ່ທິດເໜືອຂອງລົມຕະຫລອດເວລາ ຕ້ອງລະວັງ 
ລະອອງຂອງສານເຄມີກະຈາຍໄປປ ນເປືົ້ອນແປງໃກ້ຄຽງ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

20. ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນອຸບັດຕິເເຫດຢ່າງຄົບ 
ຖ້ວນເຊັົ່ນ: ນໍ້າຢາລ້າງຕາ, ນໍ້າສະອາດ,ຂີີ້ຊາຍ ແລະ ອືິ່ນໆ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

21. ມີເອກະສານຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດກ ລະນີທີິ່ມີອຸບັດຕິເຫດ ຫລືເຫດສຸກ 
ເສີນສະແດງໄວ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ ໃນບ ລິເວນທີິ່ຈັດເກັບສານເຄມີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

 

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຜົນການກວດປະເມນີ:  
 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 5 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,               ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,   N/A  ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 8  ຂ ໍ້:   ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,  ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/Aບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      8  ຂ ໍ້:  ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,  ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່4:  ການຈດັການຄນຸນະພາບໃນຂະບວນການຜະລດິກູ່ອນການເກບັກູ່ຽວ 
 

ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ບ ໍ່ໃຊ້ສິິ່ງຂັບຖູ່າຍຂອງຄົນມາເປັນຝຸ່ນ 
 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2.  ຫາກມີການເຄືອບເມັດພັນດ້ວຍສານເຄມີໃຫ້ໃຊ້ຕາມວິທິການແລະອັດ ຕາ
ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກທີິ່ຂຶີ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບັນທຶກຂ ໍ້ມູນໄວ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

3. ມີການໃຊ້ປຸຍແລະສານບໍາລຸງດິນທີິ່ປອດໄພຕ ໍ່ຜົນຜະລິດແລະການບ ລິ ໂພກ 
ໂດຍມີການຂຶີ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

4. ຫາກມີການຜະລິດປຸຍຊີວະພາບໃຊ້ເອງຕ້ອງຜູ່ານຂະບວນການມັກ ຫລື 
ຍູ່ອຍສະລາຍໂດຍສົມບູນ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດສູູ່ຄົນ ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນວິທີ 
ການ ວັນທີ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5. ພືີ້ນທີິ່ເກັບຮັກສາ, ຜະສົມ ແລະ ຂົນຍ້າຍປຸຍ ແລະສານປັບປຸງດິນ ຫລື ພືີ້ນ
ທີິ່ສໍາລັບມັກປູຍຊີວະພາບຕ້ອງແຍກເປັນສັດສູ່ວນ ບ ໍ່ປ ນເປືົ້ອນສູູ່ພືີ້ນທີິ່ປູກ ແລະ 
ແຫລູ່ງນໍ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6. ມີແຜນຄວບຄຸມການຜະລິດເພືິ່ອກໍານົດມາດຕະການຄວບຄຸມໃນແຕູ່ລະ 
ຂັີ້ນຕອນອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພ ຄຸນນະພາບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສຸຂະ 
ພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ຈັດທໍາລາຍການປັດໃຈການຜະລິດ ແຫລູ່ງທີິ່ມາຂອງປັດໃຈທີິ່ໃຊ້ໃນການ
ຜະລິດ ພ້ອມທັງລະບຸປະລິມານ ວັນເດືອນປີ ທີຈັດຊືີ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ເມັດພັນຫລືຕົີ້ນພັນ ຫລືສູ່ວນທີິ່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນ ຕ້ອງມາຈາກ
ແຫລູ່ງທີິ່ເຊືິ່ອຖືໄດ້ ຕົງຕາມພັນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ສາມາດກວດ
ສອບແຫລູ່ງທີິ່ມາໄດ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ບ ໍ່ປູກພືດຊະນິດທີິ່ມາຈາກພັນຫລືຕົີ້ນພັນ ຫລືສູ່ວນທີິ່ໃຊ້ໃນການຂະ ຫຍາຍ
ພັນທີິ່ເປັນພິດຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ ຍົກເວັີ້ນມີຂ ໍ້ແນະນໍາໃນການບ ລິໂພກທີິ່ ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10.ໃຊ້ປຸຍທີິ່ເໝາະສົມກັບພືດທີິ່ປູກໃນອັດຕາ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ມີອຸປະກອນແລະເຄືິ່ອງມືທີິ່ເໝາະສົມແລະພຽງພ ສໍາລັບການຜະລິດ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12. ມີສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາເຄືິ່ອງມືແລະອຸປະກອນຢ່າງເປັນລະບຽບ ປອດໄພ 
ແລະ ງູ່າຍຕ ໍ່ການນໍາໄປໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13. ມີການກວດສອບອຸປະກອນ ເຄືິ່ອງມື ລວມເຖິງເຄືິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງສະ
ໝໍໍ່າ ສະເໝີ ເພືິ່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດແລະປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14. ທໍາຄວາມສະອາດເຄືິ່ອງມືແລະອຸປະກອນການຜະລິດ ພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ໃນ
ການບັນຈຸ ແລະຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດທູກຄັີ້ງທັງກູ່ອນແລະຫລັງການໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15. ສູ່ວນຂອງພືດທີິ່ມີພະຍາດເຂົີ້າທໍາລາຍຕ້ອງເຜົາທໍາລາຍນອກແປງປູກ ໂດຍ
ບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

16. ແຍກປະເພດຂອງເສຍແລະສິິ່ງຂອງທີິ່ບ ໍ່ໃຊ້ ຫລືບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະ 
ລິດ ໃຫ້ຊັດເຈນ ມີພືີ້ນທີິ່ສໍາລັບຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍືີ້ອ ລວມເຖິງມີການລຸດຜູ່ອນຂອງ
ເສຍ ທີິ່ເກີດຂຶີ້ນໃນຂະບວນການຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ຜົນການກວດປະເມີນ:      ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 
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ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 1 ຂ ໍ້:  ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 4 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/Aບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ    11 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ກາໍນດົທີິ່ 5:  ການເກບັກູ່ຽວແລະການປະຕບິດັຫລງັການເກບັກູ່ຽວ  
 

ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້ກາໍນດົ ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລິດທີິ່ມີອາຍຸເກັບກູ່ຽວເໝາະສົມ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລືຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງຄູູ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

2.  ການເກັບກູ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກສຸຂະອານາໄມ ເພືິ່ອປ້ອງ
ກັນການປ ນເປືົ້ອນທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

3.  ອຸປະກອນ, ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວັດສະດຸທີິ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລິດໂດຍ ກົງ
ຕ້ອງເຮັດຈາກວັດສະດຸທີິ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

4. ຄັດແຍກຜົນຜະລິດທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບອອກ ຫລື ຄັດແຍກຄຸນນະພາບ ແລະ
ຂະໜາດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາແຕູ່ລະຊະນິດ ຫລື ຕາມຂ ໍ້
ກໍານົດຂອງຄູູ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

5. ມີການປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກວັດຖຸ ຫລື ສີິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນ
ຜະລິດທີິ່ມີການຄັດເລືອກ ຫລື ບັນຈຸໃນແປງແລ້ວ ແລະບ ໍ່ວາງຜົນຜະລີດສໍາ ພັດ
ກັບພືີ້ນດິນໂດຍກົງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

6. ແຍກພາຊະນະໃນການບັນຈຸຂອງເສຍ ແລະ ວັດຖຸອັນຕະລາຍຢ່າງຊັດເຈນ
ຈາກພາຊະນະບັນຈຸໃນການເກັບກູ່ຽວແລະຂົນຍ້າຍ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

7. ຈັດສັນໃຫ້ມີສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາອຸປະກອນ, ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວັດ ສະດຸ
ໃຫ້ເປັນສັດສູ່ວນ ໂດຍແຍກອອກຈາກວັດຖຸອັນຕະລາຍເຊັົ່ນ: ປູຍ, ສານປັບປຸງ
ດິນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໃຫ້ມີການປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນ ຈາກສັດທີິ່ເປັນ
ພາຫະນໍາເຊືີ້ອພະຍາດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

8. ມີການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງບ ໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນບ ລິເວນປະຕິບັດງານ ໂດຍສະເພາະສະ ຖານ
ທີິ່ເກັບກູ່ຽວ, ສະຖານທີິ່ຄັດບັນຈຸ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຫາກມີຄວາມສູ່ຽງ ໃນການ
ເປັນພາຫະນໍາໂລກໃຫ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

9. ຫາກມີການໃຊ້ເຫຍືິ່ອ ຫລື ກັບດັກເພືິ່ອກໍາຈັດສັດພາຫະນໍາເຊືີ້ອຕ້ອງຈັດ ວາງ
ໃນລ ລິເວນທີິ່ບ ໍ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ, ພາຊະນະບັນ ຈຸ ແລະ 
ວັດຊະດຸ ລວມເຖິງໃຫ້ມີການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

10. ໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ຫລື ວີທີການສະເພາະ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການຊໍ້າ ຫລື ເປັນຮອຍຕໍານິ
ຂອງຜົນຜະລິດເນືິ່ອງຈາກການເກັບກູ່ຽວ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ດູແລຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸໃຫ້ສະອາດ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການ
ປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ ແລະກວດສອບໃຫ້ມີສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12. ມີກາຍແຍກຜົນຜະລິດທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄູນນະພາບ ກັບຜົນຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີ 
ລວມເຖິງມີແຜນການໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ກວດສອບການປະປ ນຂອງຜົນຜະລິດທີິ່
ບ ໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13. ສະຖານທີິ່ ທີິ່ໃຊ້ໃນການຈັດການຫລັງການເກັບກູ່ຽວຕ້ອງມີໂຄງສ້າງທີິ່ 
ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສູ່ຽງຈາກການປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14. ຫາກພົບຄວາມສູ່ຽງໃນການປ ນເປືົ້ອນອັນຕະລາຍທາງກາຍຍະພາບຈາກ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືິ່ອງມື ໃຫ້ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ຜນົການກວດປະເມນີ:       N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 3 ຂ ໍ້:  ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 6 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ     5 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

 
ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່6:  ການພກັຜນົຜະລດິ, ການຂນົຍາ້ຍໃນແປງປກູ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ມີການຈັດການດ້ານສຸຸຂະອານາໄມຂອງສະຖານທີິ່ແລະການຂົນຍ້າຍ, 
ພັກຜົນຜະລິດ ຫລື ເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກ
ອັນຕະລາຍແລະສິິ່ງແປກປອມທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

2.  ໃຊ້ວັດສະດຸຮອງພືີ້ນໃນບ ລິເວນທີິ່ພັກຜົນຜະລິດທີິ່ເກັບກູ່ຽວແລ້ວ ເພືິ່ອ 
ປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກສຶິ່ງເສດເຫລືອ, ຂີີ້ຝຸ່ນ ຫລືສິິ່ງເປິະເປືົ້ອນຈາກພືີ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

3. ບ ໍ່ໃຊ້ພາຫະນະທີິ່ໃຊ້ຂົນສົົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍມາຂົນຍ້າຍ ຫລືຂົນສົົ່ງຜົນ
ຜະລິດ ໃນກ ລະນີທີິ່ບ ໍ່ສາມາດແຍກພາຫະນະໄດ້ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ລວມ
ເຖິງມີການບັນທຶກການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

4. ການຈັດວາງຜົນຜະລິດໃນບ ລິເວນພັກຜົນຜະລິດທີິ່ເກັບກູ່ຽວໃນແປງປູກ 
ຕ້ອງເໝາະສົມ ສາມາດປ້ອງກັນການເກີດຮອຍແຜທີິ່ເກີດຈາກການຂູດຂີດ 
ຫລືກະທົບກະເທືອນ ລວມທັງບັນຫາການເສືິ່ອມສະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ເນືິ່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5. ກ ລະນີຜົນຜະລີດມີການເສືິ່ອມສະພາບງູ່າຍຕ້ອງມີການດູແລະທີິ່ເໝາະສົມ
ກູ່ອນການຂົນສົົ່ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6. ເລືອກໃຊ້ພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ໃນການບັນຈຸຂັີ້ນຕົີ້ນເພືິ່ອການຂົນຖູ່າຍຜົນຜະລິດ
ໃນແປງປູກໄປຫາສະຖານທີິ່ຄັດແຍກບັນຈຸທີິ່ເໝາະສົມ ມີວັດສະດຸຮອງພາຍ
ໃນພາຊະນະບັນຈຸເພືິ່ອປ້ອງການການກະທົບແລະສຽດສີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ການຂົນຍ້ານຜົນຜະລິດໃນແປງປູກໃຫ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ 
ແລະ ປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ພາຊະນະທີິ່ໃຊ້ໃນການຂົນຍ້າຍຕ້ອງສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດໄວ້ໄດ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ໃຫ້ຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດທີິ່ໄດ້ມີການບັນຈຸໃສູ່ພາຊະນະແລ້ວດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງ ແລະຂົນສົົ່ງໄປຍັງຈຸດລວບລວມສິນຄ້າທັນທີທີິ່ເກັບກູ່ຽວ ຫລື 
ຫລັງການຕັດແຕູ່ງຄັດຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະໜາດແລ້ວ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຜນົການກວດປະເມນີ:  
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 0 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  5 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      4 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ກາໍນດົທີິ່7:  ສຂຸະອານາໄມສູ່ວນບກຸຄນົ 
 

ລາຍການກວດປະເມນີ ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມນີ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ຜູ້ທີິ່ສ າພັດກັບຜົນຜະລິດໂດຍກົງໂດຍສະເພາະຫລັງການເກັບກູ່ຽວຜົນ
ຜະລິດທີິ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນຕ້ອງມີການດູແລສຸຂະອານາໄມສູ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນທທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2.  ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫລືໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ກູ່ຽວກັບສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ລອງ 

     

3. ມີສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນທີິ່ພຽງພ  ແລະ 
ຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ສາມາດປ້ອງກັນຂອງ ເສຍ
ຕູ່າງໆບ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ແປງປູກ ແລະ ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

4. ຜູ້ປະຕິບັດງານກູ່ຽວກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ 
ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັີ້ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5.  ກ ລະນີຜູ້ປະຕິບັດງານເຈັບປ່ວຍຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຜູ້ດູແລການຜະລິດຮັບ 
ຊາບ ເພືິ່ອຕັດສິນໃຈໃນການປະຕິບັດງານທີິ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ຜົນ
ຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

6.  ຈັດໃຫ້ມີສິິ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກພືີ້ນຖານທີິ່ເໝາະສົມແກູ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
7.  ຈັດການຝືກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີິ່ເໝາະສົມກັບໜ້າທີິ່ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້
ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8.  ເຈົີ້າຂອງຟາມ ຫລື ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫລື ໄດ້ຮັບການຝືກ
ອົບຮົມທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານທາງການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ດີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

 

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຜນົການກວດປະເມນີ:  
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  1 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  3 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      4 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ກາໍນດົທີິ່8:  ການບນັທກຶຂ ໍ້ມນູ (ຫລກັຖານ) ແລະ ການຮຽກຄນື 
 

ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດັບຂ ໍ້ກໍານົດ ຜົນການກວດປະເມນີ ວທີິການກວດປະ
ເມນີ 

ແມູ່ນ ບ ໍ່ແມູ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວດັຖຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລດິ ທີໃຊ້
ໃນການຂ້າເຊືີ້ອໃນດນິ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

2.  ບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການໃຊວ້ັດຖຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລິດ ທຸກຄັີ້ງທີ
ໃຊ້ ແລະ ຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

3.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນໃນການປະຕິບັດກູ່ອນແລະຫລງັການເກບັກູ່ຽວ 
ຂັີ້ນຕອນ ປະຕິບັດທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

4. ມີບັນທຶກຂ ໍ້ມູນລະຫັດແປງປູກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງປູກ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
5.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການກໍາຈດັວດັສັດພາຫະນໍາເຊືີ້ອ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
6.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
7.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນກູ່ຽວກັບປະຫວັດການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ຫລັກ
ຖານການກວດສຸຂະພາບ ຫລື ການຈັດການດ້ານສຸຂະອານາໄມ
ສູ່ວນບຸກຄນົ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

8.  ຜນົຜະລດິທີິ່ຢູ່ລະຫວູ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນຍ້າຍ ຫລື 
ບັນຈຸເພືິ່ອ ຈໍາໜູ່າຍຕ້ອງລະບຸລຸນ້ຜະລິດ ຫລື ລະຫັດ ຫລ ືເຄືືິ່ອງໝ
າຍສະແດງແຫລູ່ງຜະລດິ ຫລື ວັນທີິ່ເກັບກູ່ຽວ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

9.  ໃນການຈໍາໜູ່າຍຜົນຜະລິດຕ້ອງບັນທຶກຂ ໍ້ມູນຜູ້ຮັບຊືີ້ ຫລື 
ແຫລູ່ງທີຜົນຜະລດິໄປຈໍາໜູ່າຍ ລວມເຖິງປະລິມານທີິ່ຈໍາໜູ່າຍ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

10.  ເກັບບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບັດງານແລະເອກະສານສໍາຄັນທີິ່
ກູ່ຽວ ຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານໄວ້ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຂອງການ
ຜະລິດຕິດຕ ໍ່ກນັ ຫລືຕາມຜູ້ປະກອບການ ຫລື ປະເທດຄູູ່ຄ້າ
ຕ້ອງການ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

11.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການໃຊນ້ໍ້າເຊັົ່ນ: ຊະນດິພືດ ວນັທີິ່ ສະຖານທີິ່ 
ແລະປະລິມານນໍ້າທີິ່ໃຊ້ ຫລ ືໄລຍະເວລາທີິ່ໃຫ້ນໍ້າ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນ/ຫລກັຖານການໄດ້ມາແລະລາຍຊືິ່ວັດຖຸ
ອັນຕະລາຍທາງການກະເສດ ແລະ ທີິ່ຈດັເກັບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13.  ມີບນັທຶກລາຍລະອຽດກູ່ຽວກັບການໄດ້ມາ ການໃຊ້ປູຍ ສານ
ປັບປຸງດນິ ແລະ ຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບດັກູ່ອນແລະຫລງັການເກັບກູ່ຽວ
ໃນຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15.  ຈດັທໍາເອກະສານຫລືແບບບັນທຶກໃຫ້ຄົບຖ້ວນສໍາລັບການ
ຜະລິດໃນລະດູການ ແລະ ລງົຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທຸກຄັີ້ງທີິ່ມີການ
ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
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16. ມີການຈັດເກບັເກະສານ ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມຸນໃນໝວດໝູູ່ແຍກ
ເປັນລະດ ູການຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

17.  ກ ລະນີພົບບນັຫາການປະຕິບັດງານໃນແປງປູກທີິ່ອາດທີຜົນຕ ໍ່
ຄວາມປອດໄພຕ້ອງແຍກຜົນຜະລິດແລະປ້ອງກນັບ ໍ່ໃຫ້ມີການນໍາ
ໄປຈໍາໜູ່າຍ ຫາກ ພົບຫລັງຈາກຈໍາໜູ່າຍແລ້ວ ໃຫ້ຮີບແຈ້ງຜູ້ຊືີ້ຜົນ
ຜະລິດທັນທີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

18.  ກ ລະນີພົບບນັຫາການປະຕິບັດງານໃນແປງປູກທີິ່ອາດທີຜົນຕ ໍ່
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ສືບຫາສາເຫດແລະຫາແນວທາງແກ້ໄຂ ເພືິ່ອປ້ອງ
ກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກດີ ຂຶີ້ນອີກ ແລະໃຫ້ມີການບນັທຶກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

19.  ມີການທົບທວນການປະຕິບດັງານ ຫລື ບນັທຶກຂ ໍ້ມູນຢ່າງ
ນ້ອຍປີລະຄັີ້ງ ແລະ ເກັບຂ ໍ້ມູນຜົນການທົບທວນ ແລະແກ້ໄຂໄວ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

20. ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເກັບບນັທຶກຂ ໍ້ມູນໄວ້ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

 

ໝາຍເຫດ:N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ຜນົການກວດປະເມນີ:  
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 3 ຂ ໍ້:  ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  7 ຂ ໍ້: ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ 10 ຂ ໍ້:    ແມູ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມູ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,   N/A ບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 
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ແບບຟອມ9. ແບບຟອມບນັທກຶ/ປະເມນີຂ ໍ້ບກົຜູ່ອງ ຂອງສວນ/ຟາມ 
ຄັີ້ງທີິ່............... 

 

 ກວດແປງ/ສວນ/ຟາມໃໝູ່  ກວດກາຕ ໍ່ອາຍຸ   ກວດຕິດຕາມ 

 

ຄັີ້ງວນັທີ ..................ເດືອນ................ປີ............... 

ຊືິ່ຊາວກະສິກອນ/ກຸູ່ມຜະລິດ ຫລື ສະຫະກອນ................................................................................................. 

ເລກບດັປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວ.........................................ລງົວນັທີ......................ບາ້ນຢູ່ປະຈຸບນັ.................... 

ໜູ່ວຍ.................. ເມືອງ..............................................ແຂວງ................................................................ 

ເບີໂທລະສັບ...........................................................ອີເມວ.................................................................... 

ໝາຍເລກລະຫັດປະຈໍາແປງ/ສວນ/ຟາມ........................................ເນືີ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດ.................................ເຮັກຕາ 

ລາຍການກວດກາປະເມນີ/ຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 
(ຕົວໜັງສືເນີີ້ງແມູ່ນຂ ໍ້ກໍານດົຮອງ) 

ຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 
ພົບ ບ ໍ່ພົບ 

ນ້ໍາ 
1.ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລດິ ຕອ້ງມາຈາກແຫລູ່ງທີິ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນວັດຖຸຫລືສິິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນ
ຜະລິດ ກ ລະນີສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນ ແມູ່ນໃຫ້ວິເຄາະນໍ້າ 

  

2. ກ ລະນໃີຊ້ນໍ້າເສຍຈາກໂຮງງານ ຫລື ກດິຈະກໍາອືິ່ນໆທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີການປ ນເປືົ້ອນ ແມູ່ນໄດ້ຜູ່ານການບບໍາບດັນໍ້າເສຍ

ແລະນໍາມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດໄດ ້

  

3. ນໍ້າທີິ່ໃຊ້ຫລັງການເກັບກູ່ຽວຕອ້ງມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານນໍ້າດືິ່ມ ຫລ ືທຽບເທົົ່າ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບນໍ້າ
ທີິ່ສໍາພັດຜົນຜະລິດທີິ່ບ ລິໂພກໄດ ້ຫລື ນໍ້າທີິ່ຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລດິທີິ່ມີຜີວບ ໍ່ກ້ຽງ 

  

4. ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົີ້ນກາານຜະລດິ ແລະໃນ ຊູ່ວງເວລາທີິ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສູ່ຽງຕ ໍ່
ການປ ນເປືົ້ອນ 

  

5. ມີກາານຈັດການນໍ້າເສຍທີິ່ເກີດຈາກການໃຊ້ງານເຊັົ່ນ: ນໍ້າຈາກຫ້ອງນໍ້າ ນໍ້າເສຍອືືິ່ນໆ ເພືິ່ອລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງພືີ້ນທີິ່ປູກແລະພືີ້ນທີິ່ອ້ອມຮອບ 

  

ພືີ້ນທີິ່ປກູ 
1 ພືືີ້ນທີິ່ປູກບ ໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປ ນເປືົ້ອນວັດຖຸ ຫລື ສິິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຜົນຜະລິດ ຫາກ
ມີຄວາມສູ່ຽງໃຫ້ວິເຄາະດິນ ແລະ ເກັບຜົນວິເຄາະດນິໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

  

2 ກ ລະນຈີໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພືີ້ນທີິ່ປູກທີິ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນຕ້ອງມີຂ ໍ້ພິ ສູດທີິ່ຊັດເຈນວູ່າມີວິທີການບໍາບັດເພືິ່ອ
ລຸດຜຜູ່ອນການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ລະດັບທີິ່ປອດໄພໄດ້ 
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3 ຫາກໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີິ່ໃຊ້ຮົມ ຫລື ຫົດເພືິ່ອຂ້າເຊືີ້ອໃນດນິ ແລະ ວດັສະດຸຸປູກ ໃຫ້ບນັທຶກຂ ໍ້ມູນ
ຊະນິດວດັຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດ ວນັທີິ່ໃຊ້, ອັດຕາການໃຊ,້ ວິທີໃຊ້ ແລະ ຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງເກັບ
ບັນທຶກໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

  

4. ພືີ້ນທີິ່ທໍາການຜະລີດຈ້ອງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກົດໝາຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ   
5. ເກັບຕົວຢ່າງດນິຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ໃນໄລຍະເລີິ່ມຈັດລະບົບການຜະລິດ ແລະ ໃນຊູ່ວງທີິ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສູ່ຽງຕ ໍ່
ການປ ນເປືົ້ອນເພືິ່ອວິເຄາະ ແລະ ເກັບໄວ້ເພືິ່ອເປັນຫລັກຖານ 

  

6.  ພືີ້ນທີິ່ທໍາການຜະລິດໃຫມູ່ ຄວນເປັນພືີ້ນທີິ່ທີິ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫາກມີຜົນກະທົບຄວນມີມາດ
ຕະການໃນການລຸດຜູ່ອນ ຫລ ືປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍທີິ່ຈະເກີດຂຶີ້ນ 

  

7. ມີການອອກແບບວາງຜັງແປງ ຫລື ປັບປູງແປງປູກໂດຍຄໍານືງເຖິງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພອາຫານ ສິິ່ງງແວດ
ລ້ອມ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລີດສູຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດກີານຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

  

8. ການເຮັດລະຫັດໃສູ່ແປງປູກແລະຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງ ໂດຍລະບຸຊືິ່ເຈົີ້າຂອງພືີ້ນທີິ່ ສະຖານທີິ່ຕິດຕ ໍ່ ຊືິ່ຜູ້ດູແລ (ຖ້າມີ) 
ແຜນທີິ່ແລະທີິ່ຕັີ້ງຂອງແປງ ຊະນິດພືດ ແລະ ພນັພືດທີິ່ປູກ 

  

ວດັຖອຸນັຕະລາຍທາງກະສິກາໍ 
1. ໃຊ້ວດັຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມຄ າແນະນ າຫລືອ້າງອີງຄ າແນະນ າຂອງກົມປູກຝັງ ຫລື ຕາມສະຫລາກທີິ່
ຂຶີ້ນທະບຽນ ຢຸດໃຊ້ວດັຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດກູ່ອນເກັບກູ່ຽວຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ ສະຫລາກ ຫລືຄ າແນະນ າຈາກ
ພາກສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ກ ລະນີສົງໄສໃຫ້ສູູ່ມກວດຜົນຜະລດິວິເຄາະສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລີດ ຖ້າຜົນວິເຄາະເກີນຄູ່າ
ມາດຕະຖານໃຫ້ກວດຫາສາເຫດແລະແກ້ໄຂ ລວມທັງບັນທຶກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກູ່າວໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

  

2. ຫ້າມໃຊ້ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີິ່ຫ້າມຜະ ລິດ ນ າເຂົີ້າ ສົົ່ງອອກ ຫລື ມີໄວ້ຄອບ
ຄອງ 

  

3. ກ ລະນີຜະລິດເພືິ່ອສົົ່ງອອກໃຫ້ໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມທີິ່ປະເທດຄູູ່ຄ້າກ ານົດ ແລະ ອານຸຍາດໃຫ້
ໃຊ ້

  

4. ທ າຄວາມສະອາດເຄືິ່ອງພົົ່ນສານເຄມີແລະອຸປະກອນຫລັງການໃຊ້ທຸກຄັີ້ງ ແລະກ າຈັດນໍ້າທີິ່ໃຊ້ລ້າງອຸປະກອນດ້ວຍວີ
ທີທີິ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

  

5. ຜູ້ປະຕິບັດງານຫລືຜູູູີ້ຄວບຄູມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການນ າໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຮູ້ຈັກສັດຕູພືດ ຊະນດິ
ແລະອັດຕາການໃຊ ້

  

6. ເລືອກໃຊ້ເຄືິ່ອງພົົ່ນສານເຄມີທີິ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີວິທີການພົົ່ນຖືກຕ້ອງ ມີການກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງອຸປະກອນ
ພົົ່ນ ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະໃຊ້ງານໄດຈ້ະຫລອດເວລາ 

  

7. ສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ພົົ່ນບ ໍ່ຫມົດໃນຄັີ້ງດຽວຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ສະນດິແລະເກັບໄວ້ໃນ ສະຖານທີິ່ທີິ່ປອດໄພ  ຖ້າມີການປ່ຽນ
ພາຊະນະບັນຈຸຕ້ອງລະບຸຂ ໍ້ມູນໃຫຄ້ົບ 

  

8. ຈັດເກບັສານເຄມີຊະນີດຕູ່າງໆໄວ້ໃນສະຖານທີິ່ສະເພາະ ຈັດລຽງແຕູ່ລະ ຊະນດິ ເພືິ່ອສະດວກໃນການຈັບໄປໃຊ້ ແລະ
ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດແລະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບູກຄົນ 

  

9. ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ໝົດແລວ້ຕ້ອງທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີ ທີິ່ຖືກຕ້ອງ   

10. ພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມີທີິ່ເສືິ່ອມສະພາບແລະໝົດອາຍຸຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີິ່ສະເພາະແລະທ າລາຍຫລືກ າຈັດ
ດ້ວຍວິທີທີິ່ຖືກຕ້ອງ 

  

11. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນມີຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະການປະຖົມພະຍາບານເບືີ້ອງ
ຕົີ້ນ 

  

12. ຜູ້ໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງໃສູ່ເສືີ້ອຜ້າປ ກປິດ ມີອຸປະກອນປ້ອງການສານພິດໄດ້ແກູ່ ໜ້າກາກ, ຜ້າອັດດັງ, ຖົງມື, ໝວກ 
ແລະເກີບໂບກ 
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13. ຕ້ອງອາບນໍ້າ ສະຜົມແລະປ່ຽນເສືີ້ອຜ້າທັນທີຫລັງຈາກສີດພົົ່ນສານເຄມີ ແລະ ນ າເສືີ້ອຜ້າໄປຊັກໃຫ້ສະອາດທຸກຄັີ້ງ 
ໂດຍແຍກຊັກຈາກເສືີ້ອຜ້າທີິ່ໃຊ້ປ ກະຕິ 

  

ການຈັດການຄນຸນະພາບໃນຂະບວນການຜະລດິກູ່ອນການເກັບກູ່ຽວ 
1.  ບ ໍ່ໃຊ້ສິິ່ງຂັບຖູ່າຍຂອງຄົນມາເປັນຝຸນ່ 

  

2.  ຫາກມີການເຄືອບເມັດພັນດວ້ຍສານເຄມີໃຫ້ໃຊ້ຕາມວິທິການແລະອັດ ຕາຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກທີິ່ຂຶີ້ນ
ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບນັທຶກຂ ໍ້ມູນໄວ້ 

  

3. ມີການໃຊ້ປຸຍແລະສານບໍາລຸງດນິທີິ່ປອດໄພຕ ໍ່ຜົນຜະລິດແລະການບ ລິ ໂພກ ໂດຍມີການຂຶີ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ   
4. ຫາກມີການຜະລດິປຸຍຊີວະພາບໃຊ້ເອງຕ້ອງຜູ່ານຂະບວນການມັກຫລື ຍູ່ອຍສະລາຍໂດຍສົມບູນ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດສູູ່ຄົນ ໃຫບ້ັນທຶກຂ ໍ້ມູນວທີິ ການ ວນັທີ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ 

  

5. ພືີ້ນທີິ່ເກັບຮັກສາ, ຜະສົມ ແລະຂົນຍ້າຍປຸຍ ແລະສານປັບປຸງດນິ ຫລື ພືີ້ນທີິ່ສໍາລັບມັກປູຍຊີວະພາບຕ້ອງແຍກເປັນ
ສັດສູ່ວນ ບ ໍ່ປ ນເປືົ້ອນສູູ່ພືີ້ນທີິ່ປູກ ແລະ ແຫລູ່ງນໍ້າ 

  

ການເກບັກູ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫລງັການເກບັກູ່ຽວ 
1.  ເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລດິທີິ່ມີອາຍຸເກັບກູ່ຽວເໝາະສົມ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລືຕາມຂ ໍ້ກໍາ
ນດົຂອງຄູູ່ຄ້າ 

  

2.  ການເກັບກູ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກສຸຂະອານາໄມ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມ
ປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 

  

3.  ອຸປະກອນ, ພາຊະນະບນັຈ ຸແລະ ວດັສະດຸທີິ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລດິໂດຍ ກົງຕ້ອງເຮັດຈາກວດັສະດທີຸິ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ປ ນເປືົ້ອນ 

  

4. ຄດັແຍກຜົນຜະລິດທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄນຸນະພາບອອກ ຫລື ຄດັແຍກຄຸນນະພາບ ແລະຂະໜາດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານ
ສິນຄ້າກະສິກໍາແຕູ່ລະຊະນິດ ຫລ ືຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງຄູູ່ຄ້າ 

  

5. ມີການປ້ອງກນັການປ ນເປືົ້ອນຈາກວັດຖຸ ຫລ ືສີິ່ງທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນຜະລິດທີິ່ມີການຄດັເລືອກ ຫລື ບັນຈຸໃນ
ແປງແລ້ວ ແລະບ ໍ່ວາງຜົນຜະລດີສໍາ ພັດກັບພືີ້ນດນິໂດຍກົງ 

  

6. ແຍກພາຊະນະໃນການບັນຈຸຂອງເສຍ ແລະ ວັດຖຸອັນຕະລາຍຢ່າງຊັດເຈນຈາກພາຊະນະບນັຈຸໃນການເກັບກູ່ຽວແລະ
ຂົນຍ້າຍ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນ 

  

7. ຈັດສັນໃຫ້ມີສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາອຸປະກອນ, ພາຊະນະບນັຈຸ ແລະ ວດັ ສະດໃຸຫ້ເປັນສັດສູ່ວນ ໂດຍແຍກອອກຈາກ
ວັດຖຸອັນຕະລາຍເຊັົ່ນ: ປູຍ, ສານປັບປຸງດນິ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໃຫ້ມີການປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກສັດທີິ່ເປັນ
ພາຫະນໍາເຊືີ້ອພະຍາດ 

  

8. ມີການປ້ອງກນັສັດລ້ຽງບ ໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນບ ລິເວນປະຕິບັດງານ ໂດຍສະເພາະສະ ຖານທີິ່ເກັບກູ່ຽວ, ສະຖານທີິ່ຄັດບັນຈ ຸແລະ 
ເກັບຮັກສາ ຫາກມີຄວາມສູ່ຽງ ໃນການເປັນພາຫະນໍາໂລກໃຫ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ 

  

9. ຫາກມີການໃຊ້ເຫຍືິ່ອ ຫລື ກບັດັກເພືິ່ອກໍາຈດັສັດພາຫະນໍາເຊືີ້ອຕ້ອງຈັດ ວາງໃນລ ລິເວນທີິ່ບ ໍ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການ
ປ ນເປືົ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລດິ, ພາຊະນະບັນ ຈ ຸແລະ ວດັຊະດຸ ລວມເຖິງໃຫ້ມີການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ 

  

ການພັກຜົນຜະລດິ, ການຂົນຍ້າຍໃນແປງປກູ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 
1.  ມີການຈດັການດ້ານສຸຸຂະອານາໄມຂອງສະຖານທີິ່ແລະການຂົນຍ້າຍ, ພັກຜົນຜະລິດ ຫລື ເກບັຮັກສາຜົນຜະລິດ 
ເພືິ່ອປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກອັນຕະລາຍແລະສິິ່ງແປກປອມທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ ແລະ ຄນຸ
ນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ 

  

2.  ໃຊ້ວດັສະດຸຮອງພືີ້ນໃນບ ລິເວນທີິ່ພັກຜົນຜະລດິທີິ່ເກັບກູ່ຽວແລວ້ ເພືິ່ອ ປ້ອງກັນການປ ນເປືົ້ອນຈາກສຶິ່ງເສດເຫລືອ, 
ຂີີ້ຝຸ່ນ ຫລືສິິ່ງເປິະເປືົ້ອນຈາກພືີ້ນ 
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3. ບ ໍ່ໃຊ້ພາຫະນະທີິ່ໃຊ້ຂົນສົົ່ງວດັຖຸອັນຕະລາຍມາຂົນຍ້າຍ ຫລືຂົນສົົ່ງຜົນຜະລດິ ໃນກ ລະນີທີິ່ບ ໍ່ສາມາດແຍກພາຫະນະ
ໄດ້ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ລວມເຖິງມີການບັນທຶກການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ 

  

4. ການຈດັວາງຜົນຜະລດິໃນບ ລເິວນພັກຜົນຜະລິດທີິ່ເກັບກູ່ຽວໃນແປງປູກ ຕ້ອງເໝາະສົມ ສາມາດປ້ອງກັນການເກດີ
ຮອຍແຜທີິ່ເກີດຈາກການຂູດຂີດ ຫລືກະທົບກະເທືອນ ລວມທັງບັນຫາການເສືິ່ອມສະພາບຂອງຜົນຜະລິດເນືິ່ອງຈາກ
ຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດ 

  

5. ກ ລະນີຜົນຜະລດີມີການເສືິ່ອມສະພາບງູ່າຍຕ້ອງມີການດູແລະທີິ່ເໝາະສົມກູ່ອນການຂົນສົົ່ງ   
ສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄນົ 
1.  ຜູ້ທີິ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລດິໂດຍກົງໂດຍສະເພາະຫລັງການເກັບກູ່ຽວຜົນຜະລດິທທີິ່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປ ນເປືົ້ອນຕ້ອງ
ມີການດູແລສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກນັທທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ຜົນຜະລິດ 

  

2.  ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫລືໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກູ່ຽວກັບສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄນົ   
3. ມີສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມສູ່ວນບຸກຄນົທີິ່ພຽງພ  ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້
ຕະຫລອດເວລາ ສາມາດປ້ອງກັນຂອງ ເສຍຕູ່າງໆບ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປ ນເປືົ້ອນສູູ່ແປງປູກ ແລະ ຜົນຜະລດິ 

  

4. ຜູ້ປະຕິບັດງານກູ່ຽວກັບວດັຖຸອັນຕະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັີ້ງ   
ການບັນທຶກຂ ໍ້ມນູ (ຫລກັຖານ) ແລະ ການຮຽກຄນື 
1.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວດັຖຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລດິ ທີໃຊ້ໃນການຂ້າເຊືີ້ອໃນດນິ 

  

2.  ບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການໃຊວ້ັດຖຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລິດ ທຸກຄັີ້ງທີໃຊ້ ແລະ ຊືິ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ   
3.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນໃນການປະຕິບັດກູ່ອນແລະຫລງັການເກບັກູ່ຽວ ຂັີ້ນຕອນ ປະຕິບັດທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຜົນຜະລິດ 

  

4. ມີບັນທຶກຂ ໍ້ມູນລະຫັດແປງປູກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງປູກ   
5.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການກ າຈດັວດັສັດພາຫະນ າເຊືີ້ອ   
6.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ   
7.  ມີບນັທຶກຂ ໍ້ມູນກູ່ຽວກັບປະຫວັດການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ຫລັກຖານການກວດສຸຂະພາບ ຫລື ການຈດັການດ້ານສຸຂະ
ອານາໄມສູ່ວນບຸກຄົນ 

  

8.  ຜນົຜະລດິທີິ່ຢູ່ລະຫວູ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນຍ້າຍ ຫລື ບັນຈຸເພືິ່ອ ຈໍາໜູ່າຍຕ້ອງລະບຸລຸນ້ຜະລິດ ຫລ ືລະຫັດ 
ຫລື ເຄືືິ່ອງໝາຍສະແດງແຫລູ່ງຜະລິດ ຫລ ືວນັທີິ່ເກັບກູ່ຽວ 

  

9.  ໃນການຈໍາໜູ່າຍຜົນຜະລິດຕ້ອງບັນທຶກຂ ໍ້ມູນຜູ້ຮັບຊືີ້ ຫລື ແຫລູ່ງທີຜົນຜະລິດໄປຈໍາໜູ່າຍ ລວມເຖິງປະລິມານທີິ່ຈໍາ
ໜູ່າຍ 

  

10.  ເກັບບນັທຶກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບັດງານແລະເອກະສານສໍາຄັນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານໄວ້ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ 
ຂອງການຜະລິດຕິດຕ ໍ່ກັນ ຫລ ືຕາມຜູ້ປະກອບການ ຫລື ປະເທດຄູູ່ຄ້າຕ້ອງການ 

  

 

ບົດບັນທຶກເພີິ່ມເຕີມ
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
ສະຫລບຸການກວດກາປະເມນີຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ 

 

  ພົບ ຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ    ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ຕ້ອງມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ 

  ບ ໍ່ພົບຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ຊືິ່ງສອດຄູ່ອງຕາມມາດຕະຖານທີິ່ກໍານດົ 

  ບ ໍ່ພົບຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ແຕູ່ເປັນເປັນໄປຕາມເກນທີິ່ກໍານົດ 

 

ເຊນັຜູກ້ວດກາປະເມນີ 
 1.......................................................ຊືິ່ແຈ້ງ................................................. 

 2.......................................................ຊືິ່ແຈ້ງ................................................. 

 3.....................................................ຊືິ່ແຈ້ງ................................................. 

ຂ້າພະເຈົີ້າໄດ້ຮັບຊາບຜົນຂອງການກວດກາປະເມີນສວນ/ຟາມໃນຄັີ້ງນີີ້ ຖ້າພົບຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງຈະດໍາເນນີການແກ້ໄຂດັົ່ງນີີ້: 

  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ   ຈະດໍາເນນີແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເກນທີິ່ກໍານດົ 

  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງຈະດໍາເນນີແກໄ້ຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເກນທີິ່ກໍານດົ 
 

ກໍານົດເວລາໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງໃຫ້ສໍາເລັດ (ວນັທີ/ເດືອນ/ປີ..............................) ຫລື ໃນການກວດກາຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ 
 
  ເຊັນເຈົີ້າຂອງສວນ/ຟາມ................................................... 

  ຊືິ່ແຈ້ງ....................................................................... 
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ແບບຟອມ10. ແບບຟອມບນັທກຶການເກບັຕວົຢາ່ງ ດນິ, ນໍາ້ ແລະ ພດື ສົົ່ງວເິຄາະ 

 

ລ/
ດ 

ລາຍລະອຽດແລະ
ຄວາມສູ່ຽງຂອງ
ຕົວຢ່າງທີິ່ສົົ່ງ
ວິເຄາະ 

ຊືິ່ຜູ້ເກັບຕົວຢ່າງ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຜົນການກວດວິເຄາະ 
ສົົ່ງ

ຕົວຢ່າງ 
ຮັບຜົນ
ວິເຄາະ 

ບ ໍ່
ພົບ 

ສານເຄມີ/ຈຸ
ລິນຊ ີແລະ
ປະລິມານທີິ່

ພົບ 

ຄູ່າ
ມາດຕະຖານ
ທີິ່ຍອມຮັບ

ໄດ້ 

ຜູ່ານ ບ ໍ່
ຜູ່ານ 

          

          

          

          

          

          

          

ໝາຍເຫດ:   ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃບແຈ້ງຜົນການວິເຄາະຕົວຢ່າງ ດິນ, ນ້ໍາ ແລະ ພືດ ໄວ້ເປັນຫລັກຖານທຸກຄັີ້ງ 
ວັນທີິ່.................................. 

 

 ເຊັນເຈົີ້າຂອງສວນ/ຟາມ.....................................................  ຊືິ່ແຈ້ງ     
 

 
 ເຊັນຜູ້ກວດກາປະເມີນ........................................................... ຊືິ່ແຈ້ງ     
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ແບບຟອມ11. ລາຍຊືິ່ຄະນະຜູກ້ວດກາປະເມນີ 

 

 ຜູ້ກວດກາປະເມີນ    ຜູ້ກວດກາປະເມີນພາຍນອກ   ກວດກາປະເມີນ GAP   

 ກວດກາປະເມີນອິນຊີ 
ວັນທີິ່....................ເດືອນ...................ປີ.............................. 

ລ/ດ ຊືິ່ແລະນາມສະກນຸ ຕາໍແໜູ່ງ ພາກສູ່ວນ ຊະນດິພດືທີິ່ຢັົ້ງຢນື ເບໂີທຕດິຕ ໍ່ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ຫົວໜ້າຄະນະກວດກາປະເມີນ..........................................  ຢັົ້ງຢືນໂດຍ........................................... 

ຊືິ່ແຈ້ງ.......................................................................   ຊືິ່ແຈ້ງ.................................................. 

ວັນທີິ່........................................................................   ວັນທີິ່................................................. 
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12. ບດົລາຍງານການດາໍເນນີການແກໄ້ຂ 
 

  ຊືິ່ ຜູ້ຜະລິດ/ຜູປ້ະກອບການ:          

ວນັທີ, ເດືອນ, ປ ີ ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ ການດໍາເນີນການແກໄ້ຂ ລງົລາຍເຊນັ 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ແບບຟອມສາໍລບັຊາວກະສກິອນ 

3.1 ແບບຟອມສະໝັກແລະຂ ຕ ໍ່ອາຍຸເພືິ່ອຢັົ້ງຢືນກະສກໍິາທີິ່ດ ີ

1. ແບບຟອມການສະໝກັແລະຂ ຕ ໍ່ອາຍກຸານຢັົ້ງຢນືກະສກິາໍທີິ່ດ ີ
( ສ າຫລບັລາຍບກຸຄນົ) 

 ຂ ຕ ໍ່ອາຍຸ          ຂ ປ່ຽນພືີ້ນທີິ່  ຂ ປ່ຽນຊະນິດພືດ 

 

1 ຊືິ່ ແລະ ນາມສະກນຸຜູ້ສະໝັກ/ຜູ້ເປນັເຈົີ້າຂອງນາ ຫລສືວນ (ທ້າວ/ນາງ)....................................................................... 

ເລກບດັປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວ..................................................ລງົວນັທີ................................................. 

ບ້ານຢູ່ປະຈຸບນັ.................................................ໜູ່ວຍ............... ເມືອງ........................ແຂວງ...................... 

ເບີໂທລະສັບ.......................................................ອີເມວ................................................................. 

2 ຊະນິດພືດທີິ່ຂ ການຢັົ້ງຢືນ 

ຊະນິດພືດ ເນືິ່ອທິິ່ຜະລິດ 
(ຮຕ) 

ໄລຍະການຜະລິດ 
(ລະບຸເດືອນ) 

ຄາດວູ່າຈະເກັບກູ່ຽວຜົນ
ຜະລິດ (ລະບຸເດືອນ) 

ຜົນຜະລິດທີິ່ຄາດ
ວູ່າຈະໄດ້ຮັບຕ ໍ່

ລະດ ູ

ເລກປະຈໍາແປງ 
(ສໍາຫລັບຜູ້

ກວດກາເທົົ່ານັີ້ນ) 

      

      

      

      

ໝາຍເຫດ:  1 ກ ລະນີທີິ່ມີພືດຫລາຍກວູ່າຕາຕະລາງທີິ່ກໍານົດໃຫ້ຄັດຕິດຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມເຕີມ 
     2 ກ ລະນີປ່ຽນແປງທີິ່ຢູ່ ຫລື ເບີໂທ ແມູ່ນໃຫ້ແຈງ້ຕ ໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີີິ່ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທູ່ານ 
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3  ແຜນວາດທີິ່ຕັີ້ງຂອງແປງ ສວນ ຫລ ືຟາມ 

 

ທິດເໜືອ 

 

 

 

 

 

 

4 ຂ້າພະເຈົີ້າຂ ຢັົ້ງຢືນວູ່າ 

- ພືີ້ນທີິ່ການຜະລດິຢູ່ໃນສິດຄອບຄອງຂອງຂ້າພະເຈົີ້າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກປະການ ຫລື ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ຈາກເຈົີ້າຂອງພືີ້ນທີ 

- ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕູ່າງໆທີິ່ທາງໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫລ ືຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນເຂົີ້າມາກວດກາແປງ ສວນ ຫລ ືຟາມ ເພືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ເປີດເຜີຍຊືິ່ ທີິ່ຢູ່ ແລະ ແຫລູ່ງຜະລດິທີິ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ໄດ້ 
ຂ້າພະເຈົີ້າຂ ຮັບຮອງວູ່າ ຂ ໍ້ມູນຕູ່າງໆທີິ່ກູ່າວມານັີ້ນແມູ່ນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ 

ລາຍເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂ ........................................ຊືິ່ແຈ້ງ........................................ 
ວັນທີິ່.............................................. 

 

 

 

ໝາຍເຫດ:  ເອກະສານປະກອບຄາໍຮອ້ງ 
 ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວຂອງຊາວກະສິກອນ 
 ເອກະສານການຖືຄອງກໍາມະສີດທີິ່ດນິ ຫລື ໃບອານຸຍາດນໍາໃຊ້ທີິ່ດນິ  
 ສັນຍາເຊົົ່າທີິ່ດິນ ຫລື ເອກະສານມອບໂອນກໍາມະສິດ 
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2. ແບບຟອມສະໝກັຂ ການຢັົ້ງຢນື ແລະ ຂ ຕ ໍ່ອາຍກຸະສກິາໍທີິ່ດ ີ
(ສ າຫລບັກຸູ່ມການຜະລດິ ຫລ ືສະຫະກອນ) 

 ຂ ຕ ໍ່ອາຍຸ          ຂ ປ່ຽນພືີ້ນທີິ່  ຂ ປ່ຽນຊະນິດພືດ 
1 ຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປກູ່ຽວກບັກຸູ່ມ 

ຊືິ່ກຸູ່ມຜະລິດ ຫລື ສະຫະກອນ................................................................................................................... 

ຈໍານວນສະມາຊິກໃນກຸູ່ມ...........................................ຄົນ ເນືີ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດ..........................................ເຮັກຕາ 

ທີິ່ຕັີ້ງຂອງສໍານັກງານ (ຖ້າມີ) ໜູ່ວຍ.............ຖະໜນົ........................ຊອຍ...............ບ້ານ......................................ເມືອງ

.......................................................................ແຂວງ................................................................. 

ເບີໂທລະສັບ.......................................................ອີເມວ................................................................. 

ຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ປະທານກຸູ່ມ ຫລື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກກຸູ່ມ........................................................................... 

ຕໍາແໜູ່ງ......................................................ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ.........................................ເລກບດັປະຈໍາຕົວ ຫລື ສາໍ
ມະໂນຄົວ.....................................................ລົງວັນທີ........................................................................ 

ບ້ານຢູ່ປະຈຸບນັ.................................................ໜູ່ວຍ............... ເມືອງ........................ແຂວງ...................... 

ເບີໂທລະສັບ.......................................................ອີເມວ................................................................. 

2 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງກຸູ່ມ  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3ຊະນິດພືດທີິ່ຂ ການຢັົ້ງຢືນ  

.................................................................................................................................................... 
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4 ແຜນວາດທີິ່ຕັີ້ງຂອງແປງ ສວນ ຫລ ືຟາມ ຂອງກຸູ່ມ 

 

ທິດເໜືອ 

 

 

 

 

 

 

 

5 ແຜນວາດໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງກຸູ່ມ 
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6 ລະບົບການຄວບຄມຸພາຍໃນທີິ່ມ ີ

1. ສັນຍາ/ໃບຄໍາຮ້ອງ ຫລັກການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງກຸູ່ມ         ມີ     ບ ໍ່ມີ 

2. ການກວດຕິດຕາມຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ການປະຕິບັດແກ້ໄຂ    ມີ     ບ ໍ່ມີ 

3. ການຈດັການຂ ໍ້ຮ້ອງຮຽນ        ມີ     ບ ໍ່ມີ 

4. ການຄວບຄຸມເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກ       ມີ     ບ ໍ່ມີ 

5. ການຝຶກອົບຮົມ         ມີ     ບ ໍ່ມີ 

6. ລະບົບການກວດສອບຜົນຜະລດິ        ມີ     ບ ໍ່ມີ 

 

7. ອືິ່ນໆ ໃຫ້ລະບຸ.................................................................................................... 

 

7 ເອກະສານທີິ່ຄດັຕິດປະກອບຄາໍຮອ້ງ 
 ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວຂອງຊາວກະສິກອນ 
 ເອກະສານການຖືຄອງກໍາມະສີດທີິ່ດນິ ຫລື ໃບອານຸຍາດນໍາໃຊ້ທີິ່ດນິ  
 ສັນຍາເຊົົ່າທີິ່ດິນ ຫລື ເອກະສານມອບໂອນກໍາມະສິດ 

 

8  ຂ້າພະເຈົີ້າຂ ຢັົ້ງຢືນວູ່າ 

- ພືີ້ນທີິ່ການຜະລດິຢູ່ໃນສິດຄອບຄອງຂອງຂ້າພະເຈົີ້າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກປະການ ຫລື ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ຈາກເຈົີ້າຂອງພືີ້ນທີ 

- ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕູ່າງໆທີິ່ທາງໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ໜູ່ວຍງານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫລ ືຄະນະຜູ້ກວດກາປະເມີນເຂົີ້າມາກວດກາແປງ ສວນ ຫລ ືຟາມ ເພືິ່ອອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ເປີດເຜີຍຊືິ່ ທີິ່ຢູ່ ແລະ ແຫລູ່ງຜະລດິທີິ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ໄດ້ 
ຂ້າພະເຈົີ້າຂ ຮັບຮອງວູ່າ ຂ ໍ້ມູນຕູ່າງໆທີິ່ກູ່າວມານັີ້ນແມູ່ນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ 

 

 

 

ລາຍເຊັນປະທານກຸູ່ມ ຫລື ສະຫະກອນ........................................ 

ຊືິ່ແຈ້ງ............................................................................ 

ວັນທີິ່............................................................................. 
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ລາຍຊືິ່ສະມາຊກິກຸູ່ມຜະລດິ ຫລ ືສະມາຊກິສະຫະກອນ 
ວັນທີິ່....................ເດືອນ...................ປີ.............................. 

ລ/ດ ຊືິ່ແລະນາມສະກຸນ ທີິ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ຊະນິດພືດ ເນືີ້ີ້ອທີິ່
ຜະລິດ 
(ຮຕ) 

ໄລຍະ
ເວລາການ
ຜະລິດ 
(ເດືອນ) 

ຄາດວູ່າ
ຈະເກັບ
ກູ່ຽວໃນ
ເດືອນ 

ຜົນຜະລິດ
ທີິ່ຄາດວູ່າ
ຈະໄດ້(ຕ/
ຮຕ) 

ເລກລະຫັດ
ປະຈໍາແປງ
(ກໍານົດໂດຍ
ເຈົີ້າໜ້າທີິ່
ເທົົ່ານັີ້ນ 
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3.2 ແບບຟອມບນັທກຶກິດຈະກໍາຂອງຊາວກະສກິອນ 

1. ແບບຟອມບນັທກຶສະພາບພືີ້ນທີິ່ການຜະລດິ 

ຊືິ່ຊາວກະສິກອນ/ກຸູ່ມຜະລິດ ຫລື ສະຫະກອນ................................................................................................. 

ເລກບດັປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວ.........................................ລງົວນັທີ......................ບາ້ນຢູ່ປະຈຸບນັ.................... 

ໜູ່ວຍ.................. ເມືອງ..............................................ແຂວງ................................................................ 

ເບີໂທລະສັບ...........................................................ອີເມວ.................................................................... 

ໝາຍເລກລະຫັດປະຈໍາແປງ/ສວນ/ຟາມ........................................ເນືີ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດ.................................ເຮັກຕາ 

ທີິ່ຕັີ້ງຂອງແປງ/ສວນ/ຟາມ  ໜູ່ວຍ................ຖະໜົນ........................ຊອຍ..............ບ້ານ...................................... 

ເມືອງ.......................................ແຂວງ.........................................ນໍາໃຊ້ປູກຝັງມາຈັກປີ................................... 

ແຜນວາດທີິ່ຕັີ້ງຂອງສວນ/ຟາມ 
ຮາບພຽງ                ຄ້ອຍຊັນ            ຂອງຕົນເອງ         ເຊົົ່າ 

ຈຸດທີິ່ຕັີ້ງພູມສາດ: ເສັີ້ນແວງ.................................. ເສັີ້ນຂະໜານ................................................. 
ເນືີ້ອທີິ່ທັງໝົດ:.....................ໄລູ່/ເຮັກຕາ;   ເນືີ້ອທີິ່ປູກຕົວຈິງ............................ໄລູ່/ເຮັກຕາ 
ແຜນວາດ ພືີ້ນທີິ່ ນາ,ສວນ ຫລື ຟາມ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ: ພືີ້ນທີິ່ປູກຝັງ, ບ ໍ່ນໍ້າ, ເສັີ້ນທາງ, ຕຶກ ອາຄານ ພາຍໃນ  
ແລະ ບ ລິເວນໄກ້ຄຽງ 

 

ທິດເໜືອ 
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2.ບນັທກຶການນາໍໃຊ ້ແນວພນັພດຶ 
 

ລ/ດ ຊືິ່ພຶດ ຊືິ່ແນວພັນ ວັນເດືອນປີຊືີ້ມາ/
ຫລືໄດ້ມາ 

ບູ່ອນຊືີ້ (ຊືິ່ຮ້ານ,
ເບີໂທ) 

ວັເດືອນປີ 
ກ້າ/ປູກ 

ວັນ ເດືອນປີ 
ປູກ 

ສະຖານທີິ່ປູກ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ໝາຍເຫດ: ສະຖານທີິ່ປູກ ໃນທົົ່ງ/ສວນ ແປງໃດ ຫລື ໃນໂຮງເຮືອນ, ສູ່ວນແນວພັນຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຊືີ້ກ ໃສູ່ຜະລິດເອງ 

3. ການນາໍໃຊແ້ຫລູ່ງນໍາ້ ແລະ ການສະໜອງນໍາ້ 

 ແຫລູ່ງນໍ້າທີິ່ນໍາໃຊ້: ໃຊ້ເຄືິ່ອງໝາຍ  

ນໍ້າຊົນລະປະທານ         ນ້ໍາຫ້ວຍ, ຮູ່ອງ           ໜອງ, ບຶງ         ບາດານ          ແຫລູ່ງອືິ່ນໆ.......... 

 ວິທີການໃຫ້ນໍ້າ:  

 ໃຊ້ໂປມ                ປ່ອຍເຂົີ້າຕາມຮູ່ອງ           ໃຊ້ບົວຫົດ,         ທ ໍ່ຢາງ          ສະປິງເກີ   

               ດ້ວຍວິທີອືິ່ນໆ................................................................. 

 ໄດວິ້ໄຈຄຸນະພາບນໍ້າບ ?                  ແມູ່ນ                     ບ ໍ່ແມູ່ນ 
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4. ບນັທກຶການນ າໃຊ ້ຝຸ່ນເຄມ,ີ ຝຸ່ນຊວີະພາບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ເຂົີ້າໃນການຜະລດິ ( ໃຫ້ໃຊເ້ຄືິ່ອງໝາຍ ລົງ
ໃນບ໊ອກຂອງຊະນິດທີິ່ຖືກ) 
4.1 ການໃຊຝຸ້ນ່ຊວີະພາບ                        ການນາໍໃຊຝຸ້ນ່ເຄມ ີ        (ປຸຍ)ຮ  ໂມນ 
 ຊະນິດ: ເມັດ         ຝຸ່ນ       ນໍ້າ   

 

 
ລ/ດ 

ຊືິ່ຝຸ່ນ, 
ສູດ 

ວ/ດ/ປ 
ຊືີ້ມາ 

ຈ/ນ ທີິ່ຊືີ້ (ກິ
ໂລ/ເປ ົ໋າ/ລິດ) 

ລາຄາຕ ໍ່ຫົວ
ໜູ່ວຍ
(ກີບ) 

ຊືິ່ຮ້ານ,ເບີ
ໂທຢູ່ໃສ 

ວັນ ເດືອນ  
ປີ ນໍາໃຊ້ 

ຈໍານວນທີິ່ນໍາ
ໃຊ້ (ກລ/
ໄລູ່; ລິດ/ໄລູ່ 

ວິທີໃຊ້ ໄລຍະໃດ
ຂອງພຶດ 
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4.2 ການໃຊຝຸ່້ນ ຄອກ ຫລ ືຝຸ່ນບົົ່ມ        

ລ/ດ ຊະນິດ
ຝຸ່ນ 

ວ/ດ/ປ 
ບົົ່ມ 

ວ/ດ/ປ ນໍາ
ໃຊ້ 

ແຫລູ່ງທີິ່ນໍາ
ມາ ຫລື ຊືີ້ 

ລາຄາຫົວໜູ່ວຍ
(ກີບ/ເປ ົ້ົ້໋າ/ກິໂລ) 

ຈໍານວນທີິ່ນໍາໃຊ້ 
(ກລ/ຮຕ) 

ວິທີໃຊ້ ໄລຍະໃດ
ຂອງພຶດ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ໝາຍເຫດ:    ສໍາລັບຝຸ່ນຄອກ(ຂີີ້ງົວ, ຂີີ້ຄວາຍ,ຂີີ້ໝູ, ຂີີ້ໄກູ່...) ຕ້ອງຜູ່ານການບົົ່ມຕາມຫລັກວິຊາການຢ່າງໜ້ອຍ15ວັນ ຈິິ່ງນໍາ
ໄປໃຊ້ໄດ້.  

 ຫາ້ມ !!! ນໍາໃຊ້ສິິ່ງເສດເຫລືອຈາກຮູ່າງການຂອງຄົນເຂົີ້າໃນການຜະລິດດັດຂາດ 
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5. ບນັທກຶການສາໍຫລວດສດັຕພູດຶ 

ໄລຍະການເຕບີໂຕ
ຂອງພດຶ 

ວ/ດ/ປ ສໍາ
ຫລວດ 

ຊະນດິສດັຕພູດຶ
ທີິ່ພບົ 

ລະດບັການທາໍລາຍ ວທິກີານປ້ອງກນັກາໍຈດັ 
ນອ້ຍ
(%) 

ປານກາງ ຮາ້ຍແຮງ  

ໄລຍະກາ້   10 ລງົ
ມາ 

11-40 41 ຂືີ້ນໄປ  

       

       

       

       

       

       
ໄລຍະປກູປກູໃໝູ່       

       

       

       

       

       
ໄລຍະເຕບີໂຕ       

       

       

       

       

       
ໄລຍະແກູ່-ເກບັກູ່ຽວ       
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6. ບນັທກຶການໃຊສ້ານເຄມ ີ( ຢາປາບສດັຕພູດຶ, ຢາຂາ້ຫຍ້າແລະສານບາໍລງຸອຶິ່ນໆ) 

ຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້ຜະລິດ............................................................. 
ລ/ດ ຊືິ່ສານເຄມ ີ ວ,ດ,ປ ຊືີ້ມາ ລາຄາຫວົໜູ່ວຍ ແຫລູ່ງທີິ່ມາ

(ຮາ້ນ, ເບໂີທ) 
ວ,ດ,ປ ນາໍໃຊ ້ ຈ ນວນທີິ່ໃຊຕ້ ໍ່

ເນືີ້ອທີິ່ 
ຈດຸປະສງົການໃຊ ້
ກາໍຈດັຫຍງັ? 

ວທິກີານໃຊ ້
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7. ບນັທກຶການ ເກັບກູ່ຽວ, ການເກັບຮກັສາ ແລະ ການຂນົຍ້າຍຜົນຜະລດິ 

ລາໍດັບເກບັກູ່ຽວ
ຄັີ້ງທີ 

ວນັທີ ເດືອນ ປີ
ເກບັກູ່ຽວ 

ອບຸປະກອນທີິ່ໃຊ້
ເກບັກູ່ຽວ 

ຜົນຜະລດິທີິ່ເກບັກູ່ຽວ
ຕ ໍ່ຄັີ້ງ(ກໂິລ) 

ວທີິເກບັມຽ້ນ, ບັນຈຸ ຫຸ້ມ
ຫ ໍ່ 

ຈໍານວນທີິ່ສົົ່ງຂາຍຕ ໍ່ຄັີ້ງ(ກິ
ໂລ) 

ບູ່ອນສົົ່ງຂາຍ(ຊືິ່ຮາ້ນ, ເບີໂທ,
ສະຖານທີິ່)/ຫລແືມຄ້າ້ທີິ່ຊືີ້ 

 
1. 

      

 
2. 

      

 
3. 

      

 
4. 
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8. ບນັທກຶກິດຈະກໍາປະຈາໍວັນ ຂອງຊາວກະສກິອນ 

ຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ຜະລິດ/ຜູ້ປະກອບການ............................................................... 

ວນັດເດອືນ, ປີ ກດິຈະກາໍທີິ່ເຮດັ ເວລາທີິ່ໃຊ(້ຊົົ່ວໂມງ, ມືີ້) ຈາໍນວນແຮງງານທີິ່ໃຊ ້ ອບຸປະກອນທີິ່ໃຊ ້ ຄູ່າຈາ້ງແຮງງານ/ວນັ 
      

      

      

      

      

      

      

      
ໝາຍເຫດ: 1. ເວລາທີິ່ໃຊ້ເຮັດກິດຈະກໍາຖ້າຮອດ8ຊົົ່ວໂມງແມູ່ນຄິດເປັນ 1ມືີ້ 

             2. ສໍາລັບອຸບປະກອນໃຫ້ບອກຊືິ່ລະອຽດວູ່າ: ຈົກ, ມີດ, ຊ້ວນ, ຈັກຕັດຫຍ້າ.......... 


