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ຂຽນໂດຍ: ອາຈານ ສຸລິພົງ ຄຸນທະວົງ
ອາຈານ ອໍາພອນ ແກ້ວບົວຄໍາ
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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແຕ່ນັ້ຮອດປ 2020 ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ
ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜື່ງ
ທມ
ື່ ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້
4 ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທື່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມຄຸນນະພາບດເທົື່າທື່ຄວນ ແລະ ມຈໍານວນບໍື່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນັ້ຫາ ປ 2020 ຊື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະນາ
ສມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສມ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ, ການສ້າງຫລັກສູດທື່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມການປັບປຸງ ແລະ ກໍສ
ື່ ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທື່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມຄວາມຊໍານານ ແລະ ມຄຸນສົມບັດທື່
ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫລັກສູດອະນຸປະລິນຍາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນນສູງຂັ້ນເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ
4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫລັກສູດນັ້ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກໍື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫລັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບ
ອະນຸປະ ລິນຍາທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດ ແລະ ມຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທື່ສໍາຄັນຂອງຫັກສູດເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອັ້ນວ່າ ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທື່ມໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ການຜະລິດກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນນສູງ, 4). ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ
5). ບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານັ້ ໄດ້ມການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທື່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ສກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໍື່ມການກວດແກ້ເນັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະ
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ກໍາມະການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ,
ທ່ານ ສສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິຣະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍື່ຍັງມ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາໍ
ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອກຈໍານວນໜື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້
ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງທື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນັ້ຂັ້ນ ເພອ
ື່ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເອກະ
ສານດັື່ງກ່າວນັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍສ
ື່ ອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການ
ໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍຄ
ັ້ ິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທື່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອຊາບ ເພື່ອ
ຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ
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ບົດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ” ເຫັັ້ມນັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມຈຸດປະສົງ ເພື່ອ
ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ.
ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໃນທາງດ້ານການລ້ຽງສັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະເນັ້ອໃນປັ້ມເຫັັ້ມນັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງໃຫ້ແກ່
ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທື່ມັກອາຊບໃນການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈ
ເຖິງເຕັກນິກວິທການຕ່າງໆ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ໃນປັ້ມເຫັັ້ມນັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງ ຫັກການ, ຂັັ້ນຕອນພັ້ນຖານໃນການກວດກາຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ຜົນກະທົບທື່ເກດຈາກຜະລິດຕະພັນສັດທື່ບໍື່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນໄັ້ ດ້ຕັດພມຂັ້ນເທື່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມຂໍຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄໍາສັບ ຫ ສໍານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍຄ
ື່ ໍາແນະນໍາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍັງບໍທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ມເຕມໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
ດັື່ງນັັ້ນ, ຫາກຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ປັ້ມຄູ່ມເຫັັ້ມນັ້ ຫາກພົບພໍັ້ຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບໍື່ວ່າຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ ກໍື່ຄຄໍາສັບເຕັກ
ນິກ ແລະ ສໍານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂໍັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍານິຂອງພວກທ່ານໄປຍັງວິທະຍາ
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອພວກເຮົາ (ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫັກສູດ) ຕາມທື່ຢູ່ດັື່ງນັ້: ວິທະຍາ
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ (ກະເສດປາກເຊອງ) ຖະໜົນເລກທ 13 ເໜອ, ເມອງຫວງພະບາງ,
ແຂວງຫວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036, 020 56072562,
Fax: 071 219 034, Website: www.lao-agriccollege.org ຫ ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກໍື່ໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້
ດັດແປງແກ້ໄຂປັ້ມເຫັັ້ມນັ້ໃຫ້ມເນັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂັ້ນໄປເລັ້ອຍໆ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທື່ນັ້ດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ວກປໜ
ສິງຫາ 2016
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ບົດທີ 1
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມຊັ້ນ
2. ອະທິບາຍບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທຂ
ື່ ອງສັດຕະວະແພດ ໃນການກວດກາອະນາໄມຊັ້ນຕາມ
ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ

ເນືໍ້ອໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ

ການກວດກາອະນາໄມຊັ້ນ ຫ ການກວດກາສຸຂະພາບຂອງສັດ ການຂ້າສັດແມ່ນວິທະຍາສາດໜງ
ໜື່ງທື່ຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບການອະນາໄມສັດຕະວະແພດ ແລະ ວິທການກວດກາຜົນຜະລິດສັດທື່ໃຊ້ບໍລໂິ ພກ
ເຊັື່ນ: ຊັ້ນ, ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ໄກ່ ລວມທັງວັດຖຸດິບທື່ມາຈາກສັດ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຊັື່ນ: ຂົນ, ນັງ, ເຂົາ,
ກະດູດ, ເລອດ, ໄສ້ ແລະ ອາຫາສໍາເລັດຮູບ ທປ
ື່ ຸງແຕ່ງຈາກສັດເຊັື່ນ: ເຄື່ອງກະປ໋ອງ, ໄສ້ອົື່ວ, ແໜມ, ສົັ້ມ

1.2

ເປົໍ້າໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ສັດທື່ຈະນໍາໄປຂ້າ
ບ່ອນຂ້າ ແລະ ໂຮງຂ້າສັດ
ຕະຫາດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສັທຸກຊະນິດ
ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ
ເພື່ອປ້ອງກັນຜູບ
້ ໍລໂິ ພກອາຫານຈາກຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງຕ່າງໆ
ເພື່ອສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍໂພກ ໃຫ້ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານທາດບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ມຄຸນນະ

ພາບ

1.3

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງເຈົາ
ໍ້ ໜ້າທີສ
ໍ່ ັດຕະວະແພດ

1. ມສິດເຂົັ້າກວດກາທຸກໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ຫ ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫາສັດ ເພື່ອ
ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
2. ມສິດຕລາຄາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານປຸງແຕ່ງຈາກສັດ
3. ມສິດສັື່ງໃຫ້ຢຸດຕິການຜະລິດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກສັດທື່
ທການລະເມດກົດໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມ ຫ ການຜະລິດທຂ
ື່ າດການອະນາໄມ
4. ເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດມສິດລາຍງານເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທື່ທກ
ື່ ່ຽວ
ຂ້ອງເຖິງການລ່ວງລະເມດຂອງສ່ວນໂຕບຸກຄົນ ຫ ໂຮງງານທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫັກການກວດກາອະນາໄມດ້ານ
ສັດຕະວະແພດ
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1.4

ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມ

ສັດທື່ບສ
ໍື່ ົມຄວນຂ້າເປັນອາຫານ ແລະ ຄວນຫ້າມຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັດທື່ຕິດເຊອ
ັ້
ພະຍາດຊະນິດໜື່ງ ເຊິື່ງອາດຈະຖ່າຍທອດໄປຫາຄົນເຊັື່ນ: ພະຍາດວໍ,ັ້ ພະຍາດລຸລູກ, ກ້າມຊັ້ນເປັນອໍາມະ
ພາດ, ພະຍາດມະເຮັງໃນຕາ, ພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາ ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຮັກສາຄາມສະອາດສຸຂະອະນາໄມຕາມພັ້ນ
ສະຖານທື່ເປິເປັ້ອນ ຫ ມຮ່ອງຮອຍຂອງເສດເຫອຕ່າງໆຫ້າມບໍໃື່ ຫ້ໃຊ້ຜ້າແພເຊັດຕາມຊາກສັດ ຄວນລ້າງໃຫ້
ສະອາດ, ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ນໍັ້າສດໃສ່ ສໍາລັບພະນັກງານກວດກາຄວນຮັກສາມແຂນໃຫ້ສະອາດເສຍ
ກ່ອນ ສ່ວນເຄື່ອງມຕ້ອງລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫ ນໍັ້າອຸ່ນທຸກໆຄັັ້ງກ່ອນ ຫ ຫັງນໍາໃຊ້
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ບົດທີ 2
ທີໍ່ຕັໍ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຮງຂ້າສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ບອກລັກສະນະທື່ຕັັ້ງທົື່ວໄປ, ອົງປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ
2. ບອກປັດໄຈພັ້ນຖານດ້ານຫັກການອະນາໄມໃນການປຸງແຕ່ງສັດ
3. ບອກເງື່ອນໄຂສໍາລັບການຂ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງສັດ

ເນືໍ້ອໃນ
2.1

ລັກສະນະທົໍ່ວໄປ, ອົງປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ
2.1.1

ລັກສະນະທົໍ່ວໄປ
1. ຕັັ້ງຢູຫ
່ ່າງຈາກຕົວເມອງ
2. ຕ້ອງສັັ້າງກໍາແພງອ້ອມ ຫ ຮົັ້ວຂັັ້ນແໜ້ນໜາພໍດ ໃຫ້ສັດເຂົັ້າອອກໄດ້ຢ່າງເສລ
3. ຕ້ອງມຮ່ອງລະບາຍນໍັ້າເສຍ ຕ້ອງຂ້າເຊັ້ອກ່ອນຈະລະບາຍນໍັ້າເສຍອອກ
2.1.2 ອົງປະກອບຂອງໂຮງຂ້າສັດ
ໂຮງຂ້າສັດທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖກຕາມຫັກອະນາໄມຕ້ອງມສ່ວນປະກອບ:
1. ໂຮງຂ້າສັດປະກອບມ 2 ປະຕູຄ: ປະຕູເປັ້ອນສໍາລັບຂົນສົື່ງສັດເຂົັ້າ-ອອກ ພ້ອມ
ດ້ວຍເດື່ນຂ້າເຊອ
ັ້ ແລະ ປະຕູສະອາດສໍາລັບນໍາຜະລິດຕະພັນສັກອອກ
2. ລານຈອດລົດ ຫ ພາຫະນະຂົນສົື່ງສັດ ພ້ອມບ່ອນລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອສັດ
3. ຄອກຮັບສັດເຈັບ ແລະ ຫ້ອງຂ້າສັດເຈັບ
4. ຄອກຮັບສັດແຂງແຮງປະເພດຕ່າງໆ
5. ຫ້ອງເຢັນສໍາລັບຮັກສາຊັ້ນ
6. ຫ້ອງຂ້າສັດມຄ: ຫ້ອງຂ້າສັດໃຫຍ່, ຫ້ອງຂ້າແກະ, ແບ້ ແລະ ໝູ ພ້ອມດ້ວຍພາກ
ສ່ວນຄົວເຄື່ອງໃນຕ່າງໆ
7. ລານເລື່ອນສໍາລັບເຄື່ອນຍ້າຍຊາກເຊື່ອມຕໍແ
ື່ ຕ່ລະພາກສ່ວນ
8. ອາຄານປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບປະເພດຕ່າງໆ
9. ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດ
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ຮູບທີ 1 ລັກສະນະຂອງໂຮງງານຂ້າສັດ
ແຫໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານ BETAGRO ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້
2.1.3

ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ
ໂຮງຂ້າສັດແມ່ນບ່ອນຜະລິດຊັ້ນ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມມ 2 ປະເພດໂຮງຂ້າສັດຄ:
1. ໂຮງຂ້າສັດທໍາມະດາ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດທື່ມຈຸດປະສົງເພື່ອຜະລິດຊັ້ນເທົື່ານັັ້ນ
2. ໂຮງຂ້າສັດແບບອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດທນ
ື່ ອກຈາກຈະຂ້າສັດແລ້ວຍັງປຸງ
ແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບນໍາອກເຊັື່ນ: ເຄື່ອງກະປ໋ອງ, ໄສ້ອົື່ວ ແລະ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດໃນປະເທດທື່ຈະເລນ
ແລະ ເປັນໂຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝ. ໂຮງຂ້າສັດປະເພດນມ
ັ້ 2 ແບບຄ:
- ແບບຕັັ້ງ: ໂຮງຂ້າສັດແບບນມ
ັ້ ຈຸດພິເສດຄພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນຕັັ້ງຂັ້ນເປັນ
ຫາຍຊັັ້ນເຊັື່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ຫ້ອງຮັບສັດຢູ່ຊັນລຸ່ມຫັງຈາກນັັ້ນຈະຖກນໍາໄປຄົວ ແລະ ສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງ
ເຢັນ
- ແບບຂວາງ: ອົງປະກອບຕ່າງໆແມ່ນຕັັ້ງຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມໜ້າດິນ ຍົກ
ເວັັ້ນອາຄານປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບອາກຈະມຫາຍຊັັ້ນ

2.2

ປັດໃຈພືນ
ໍ້ ຖານດ້ານຫັກອະນາໄມໃນການປຸງແຕ່ງຊີໍ້ນ

ປັດໃຈພັ້ນຖານດ້ານຫັກການອະນາໄມມດັື່ງນັ້:
1. ກໍາມະກອນເຮັດວຽກຢູໂ່ ຮງຂ້າສັດ ຕ້ອງເປັນຜູທ
້ ມ
ື່ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດຜ່ານການກວດກາສຸ
ຂະພາບຈາກແພດເປັນປະຈໍາຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງສະອາດ ແລະ ເປັນຄົນມັກຄວມສະອາດ
2. ໂຮງຂ້າສັດຕ້ອງມນໍັ້າຮັບໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍທັງນໍັ້າອຸ່ນ ແລະ ນໍັ້າເຢັນ
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3. ຕ້ອງຂ້າເຊັ້ອປະຈໍາອາທິດລະເທື່ອໃນໂຮງຂ້າສັດ

2.3

ເງືໍ່ອນໄຂສາລັບການຂ້າ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊີໍ້ນ

ການຂ້າສັດຈະຂ້າສັດຢູໃ່ ນສະພາບໃດກໍື່ດຄວນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂດັື່ງນ:ັ້
1. ໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທມຄຸນນະພາບດ ແລະ ສູງ
2. ປ້ອງກັນບໍໃື່ ຫ້ຄົນຕິດແປດພະຍາດຈາກຜະລິດຕະພັນຊັ້ນ ແລະ ສິື່ງເສດເຫອຂອງສັດບໍໃື່ ຫ້
ພະຍາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ສັດລ້ຽງອື່ນໆ
3. ປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ ດິນ, ນໍັ້າ, ອາກາດ, ທົື່ງຫຍ້າ ບໍໃື່ ຫ້ເປັ້ອນດ້ວຍເຊັ້ອພະຍາດ
ແລະ ສິື່ງເສດເຫອຂອງສັດ
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ບົດທີ 3
ເຕັກນິກການກວດກາສັດກ່ອນຂ້າ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ອະທິບາຍການຮັບຊສ
ັ້ ັດ, ການຮັບສັດ, ການຂັງສັດໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ການກວດກາອະ
ນາໄມຊັ້ນກ່ອນຂ້າ
2. ບອກການຂ້າສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາກສັດໃນຂັັ້ນຕອນຕົັ້ນ
3. ບອກເຕັກນິກໃນການຂ້າສັດ, ຄົວງົວ-ຄວາຍ ແລະ ການອະນາໄມທໍາຄວາມສະອາດຊາກ
ສັດ

ເນືໍ້ອໃນ
3.1

ການຮັບຊືໍ້ສດ
ັ , ການຮັບສັດ, ການຂັງສັດ ແລະ ການກວດກາສັດກ່ອນ
ຂ້າ
3.1.1

ການຮັບຊືສ
ໍ້ ັດ
ຕາມຫັກອະນາໄມສັດຕະວະແພດສັດທື່ຖກຊໄັ້ ປຂ້າຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມຫັກການດັື່ງນ:ັ້
1. ຮ່າງກາຍແຂງແຮງສົມບູນ
2. ມສຸຂະພາບສົມບູນບໍື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດໃດໆ
3. ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດ ໂດຍການຢັັ້ງຢນສຸຂະພາບ
ຈາກພະນັກງານສັດຕະວະແພດ
3.1.2 ການຮັບສັດເຂົໍ້າໂຮງຂ້າສັດ
ການຮັບສັດຈາກແຫື່ງຜະລິດທມ
ື່ າເຖິງໂຮງຂ້າສັດ ຕ້ອງດໍາເນນຕາມຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຕາມກໍາ
ນົດເວລາ, ຊະນິດ, ປະເພດ ແລະ ຈໍານວນຂອງສັດຢ່າງເຄັື່ງຄັດ ພ້ອງທັງກວດເບິື່ງເອກະສານນໍາສົື່ງສັດ ແລະ
ໃບຢັັ້ງຢນສຸຂະພາບສັດຂອງສັດຕະວະແພດ ຫັງຈາກນັັ້ນຕ້ອງສັື່ງນໍັ້າໜັກແລ້ວແຍກອອກຂັງໄວໃນຄອກຮັບ
ສັດຂອງໂຮງຂ້າສັດ ຖ້າມສັດເຈັບ ຫ ສົງໄສວ່າສັດເຈັບຕ້ອງແຍກໄວ້ຄອກພິເສດ ສັດທື່ສົງໄສວ່າເຈັບແມ່ນ
ສັດທື່ບມ
ໍື່ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ບໍື່ຄົບຕາມຈໍານວນ ຕາມໃບຢັັ້ງຢນຂາຍສັດທື່ມາຈາກເຂດພະຍຸສັດທື່ມັກລະ
ບາດ
3.1.3 ການຂັງສັດກ່ອນຂ້າ
ສັດທື່ມາເຖິງໂຮງຂ້າສັດໂດຍການຂົນສົື່ງຈະມການອ່ອນເພຍອິດເມື່ອຍ ຊັ້ນສັດເຫົື່ານັ້
ຈະມຄຸນນະພາບຕໍາື່ ຍ້ອນການປ່ອຍເລອດບໍື່ດ (ມກໂກຣແຊນ) ມອາຊິດລັກຕິກສູງ ມຂຫ
ັ້ າຍອັນເປັນສາ
ເຫດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດໄດ້ດ ດັື່ງນັັ້ນ ສັດທຸກຊະນິດສົື່ງມາເຖິງໂຮງຂ້າສັດຕ້ອງມການພັກ
ຜ່ອນແຕ່ໃຫ້ອົດອາຫານ ແຕ່ໃຫ້ນໍັ້າຢ່າງພຽງພໍຕະຫອດເວລາ ຕາຕະລາງພັກຜ່ອນຂອງສັດແຕ່ລະປະເພດ
ກ່ອນຂ້າດັື່ງລຸ່ມນ:ັ້
1. ງົວ - ຄວາຍ 24 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ
2. ໝູ, ແກະ, ແບ້ 12 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ
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3. ສັດປກ 8 - 10 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ
ກ່ອນຂ້າສັດຕ້ອງໃຫ້ສັດໄດ້ຮັບການອາບນໍັ້າ ແລະ ສິື່ງເປັ້ອນເປິຕາມຜິວໜັງ ໃຫ້ສະ
ອາດ ເພາະສິື່ງເປັ້ອນເປິເຫົື່ານັັ້ນມຈຸລິນຊຫາຍຊະນິດອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ຊັ້ນເນົື່າໄວ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກດ
ພະຍາດເບື່ອອາຫານໄດ້

ຮູບທີ 2 ການຂັງສັດກ່ອນຂ້າ
3.1.4

ການກວດກາສັດກ່ອນຂ້າ
ສັດທື່ຈະຂ້າຂັງໄວ້ໃນຄອກຂັງສັດ ຕ້ອງຢູພ
່ າຍໃຕ້ການກວດກາຂອງພະນັກງານ ສັດຕະ
ວະແພດກ່ອນຂ້າສັດຕ້ອງຜ່ານການກວດກາອກເທື່ອໜື່ງ ໂດຍສັງເກດເບິື່ງສະພາບທົື່ວໄປຂອງສັດ ແລະ ອຸນ
ຫະພູມທຸກໆໂຕ ສໍາລັບສັດໃຫຍ່ ຫ ໃນຈໍານວນ 10 % ຂອງສັດນ້ອຍທັງໝົດ (ໝູ, ແກະ, ແບ້) ໃນ
ກໍລະນໂຕໃດໜງມອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິໃຫ້ແທກໝົດທຸກໂຕຕື່ມອກ
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ຮູບທີ 3 ເກັບຕົວຢ່າງເລືອດກວດຫາສານຕົກຄ້າງຢາສັດ
ແຫໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານແປຮູບໝູ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້

ຮູບທີ 4 ເກັບຕົວຢ່າງປັດສະວະກວດຫາສານເລັໍ່ງຊີໍ້ນ
ແຫໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານແປຮູບໝູ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້
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3.2

ການຂ້າສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາກສັດໃນຂັໍ້ນຕົໍ້ນ

ການຂ້າສັດແມ່ນຂະບວນການຂອງເຕັກນກທໍາອິດຂອງການປຸງແຕ່ງຊາກສັດ ເຊິື່ງເປັນການຕັດຊ
ວິດຂອງສັດການຂ້າສັດຈະຂ້າດ້ວຍວິທໃດກໍື່ຕາມຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕໍໄື່ ປຄ: ເຮັດໃຫ້ໄວ
ທສ
ື່ ຸດ, ປ່ອຍເລອດໃຫ້ດ, ຮັບປະກັນບໍື່ໃຫ້ເກດອັນຕະລາຍແກ່ຜປ
ູ້ ະຕິບັດງານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຄ:
ເຮັດສະຫົບ ແລະ ແທງຄໍເອົາເລອດຈາກຊາກ
3.2.1 ການເຮັດສະຫົບ
ການເຮັດສະຫົບແມ່ນວິທການຕ່າງໆທເື່ ຮັດໃຫ້ສັດໝົດສະຕິ ເພື່ອຫກເວັັ້ນອັນຕະລາຍ
ທຈ
ື່ ະເກດຂັ້ນແກ່ຜປ
ູ້ ະຕິບັດງານການເຮັດສະຫົບມ 4 ວິທຄ:
1. ການເຮັດສະຫົບດ້ວຍໄຟຟ້າຊັອດ
2. ການເຮັດສະຫົບດ້ວຍປນ
3. ການເຮັດສະຫົບດ້ວຍມດ, ຄ້ອນ ຫ ຂວານ
4. ການເຮັດສະຫົບດ້ວຍການຮົມຄວັນ CO2
3.2.2 ການປ່ອຍເລືອດ
ການປ່ອຍເລອດແມ່ນວິທການເຈາະເອົາເລອດອອກຈາກຊາກ
ເຊິື່ງຕ້ອງປະຕິບັດໃນ
ທັນທທັນໃດ ຫັງຈາກການສະຫົບ, ການປ່ອຍເລອດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນສູງຂັ້ນ ແລະ ຊັ້ນສາມາດ
ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນເນື່ອງຈາກວ່າເລອດເປັນອາຫານສໍາລັບຈຸລິນຊທເື່ ຮັດໃຫ້ຊັ້ນເນົື່າໄວ

ຮູບທີ 5 ການແທງຄປ່ອຍເລືອດ
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3.3

ເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ

ເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ງົວ - ຄວາຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດັື່ງນັ້:
3.3.1 ເຮັດສະຫົບ: ດ້ວຍມດ, ຄ້ອນ ຫ ໄຟຟ້າຊັອດ
3.3.2 ການປ່ອຍເລືອດ: ໃຊ້ມດແທງໂດຍວິທການນອນ, ວິທຂ້າແບບທໍາມະດາ ຫ ແບບ
ວິທແຂວນ (ໂຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝ) ຊາກງົວ - ຄວາຍ ຈະຖກປ່ອຍເລອດໄຫອອກໄດ້ດ ໃຫ້ປ່ອຍເລອດ
ອອກປະມານ 4.2 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດເປັນ
3.3.3 ການລອກໜັງ: ມ 2 ວິທລອກດ້ວຍມ ແລະ ເຄື່ອງຈັກເຊິື່ງມ 2 ຂັັ້ນຕອນ:
1. ຫັື່ນແຄ່ງ ແລະ ຕັດຕນອອກລອກໜັງແຄ່ງ ແລະ ພັ້ນທ້ອງ
2. ລອກໜັງເລົາຄງ: ຕັດຫົວອອກຕັດທື່ຂກ
ໍັ້ ະດູກຄໍທ ໜງື່ ຕໍື່ກັບຫົວ ພ້ອມທັງໝາຍ
ນໍັ້າເບຫົວ ແລະ ຊາກ ສ່ວນຫົວສົື່ງໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດກວດກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ
3.3.4 ຜ່າທ້ອງ ແລະ ເອົາເຄືໍ່ອງໃນອອກໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນ
1. ຜ່າທ້ອງ ພັ້ນທ້ອງບໍລເິ ວນສາຍບ ໄປຕາມລວງຍາງຂອງຊາກລະວັງຢ່າໃຫ້ຖກກະ
ເພາະລໍາໄສ້
2. ຫັງຈາກຜ່າພັ້ນທ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ເອົາກະເພາະລໍາໄສ້ອອກໃຫ້ໄວເທົື່າໃດຍິື່ງດ (ຊ້າສຸດ
ບໍໃື່ ຫ້ກາຍ 30 ນາທ ຫັງຈາກຂ້າສັດ) ເພາະວ່າຢູ່ກະເພາະລໍາໄສ້ໃຫ້ສົື່ງໄປໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດ
ກວດ ກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ
3. ຕັດເອົາຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ ຫອດລົມອອກມາເປັນພວງຮ່ວມກັນສົື່ງໃຫ້
ພະນັກງານສັດຕະວະແພດກວດກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ
3.3.5 ການຜ່າຊາກສັດ
ຜ່າດ້ວຍຂວານ ຫ ເລື່ອຍໄຟຟ້າ ເຊິື່ງແບ່ງຊາກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ເພື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່
ການກວດກາຂອງສັດຕະວະແພດໃນການອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເກັບມ້ຽນງ່າຍ
3.3.6 ການອະນາໄມທາຄວາມສະອາດ
ການທໍາຄວາມສະອາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ວິທຄ:
1. ວິທແຫ້ງ: ແມ່ນການເອົາເສດກະດູກ ເລອດກ້າມ ສ່ວນບັນຈຸຂອງກະເພາະລໍາໄສ້
ອອກ, ແກະກະດູກ, ໝາກໄຂ່ຫັງ ແລະ ໜັງອອກ
2. ວິທປຽກ: ບາງຄັັ້ງເພິື່ນໃຊ້ນໍັ້າອຸນຫະພູມ 30 – 40° C ລ້າງຊາກດ້ວຍທໍື່ນໍັ້າ ຫັງ
ຈາກທໍາຄວາມສະອາດແຫ້ງແລ້ວຈງື່ ດໍາເນນຕາມວິທແຫ້ງ
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ບົດທີ 4
ການກວດກາຊາກສັດ, ເຄືໍ່ອງໃນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຫັງຂ້າ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ບອກການນໍາໃຊ້ຂມ
ໍັ້ ູນກວດກາຄຸນນະພາບຊາກສັດ
2. ບອກເຕັກນິກຂັັ້ນຕອນການຂ້າ ແລະ ການຄົວສັດປະເພດຕ່າງໆ
3. ບອກລັກສະນະທົື່ວໄປ ແລະ ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງຊັ້ນ
4. ບອກການຕລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍາແນກປະເພດຊາກສັດ
5. ອະທິບາຍການແບ່ງປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນສັດແຄ່ລະປະເພດ
6. ບອກການຈໍາໜ່າຍຊັ້ນໄດ້

ເນືໍ້ອໃນ
4.1

ກວດກາຄຸນນະພາບຊາກຂອງສັດ

ຕລາຄາຄຸນນະພາບຊາກສັດຈາກຂໍມ
ັ້ ູນອື່ນໆ ທື່ຈໍາເປັນສັດເຊັື່ນ: ວັນ, ເວລາ, ການຕັດແຕ່ງເປັນ
ຊາກສັດ, ຊັື່ງນໍັ້າໜັກຊາກສັດ, ຕລາຄາຄຸນນພາບຊາກສັດເປັນປະເພດ ຫ ຈໍັ້າກາໝາຍໃສ່ແຕ່ລະຊາກສັດ ຈໍາ
ແນກເປັນປະເພດຕາມຄຸນນະພາບຊາກສັດ ຫັງຈາກນັັ້ນສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນເພື່ອເກັບຮັກສາມ້ຽນ ຫ ສົື່ງອອກຈໍາ
ໜ່າຍເລຍກໍື່ໄດ້

4.2

ຂັໍ້ນຕອນຂອງເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ຄົວໝູ

1. ເຮັດສະຫົບດ້ວຍໄຟຟ້າ ຫ ຂັວນ
2. ແທງຄໍເອົາເລອດອອກ 4.2 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດ
3. ການລວກນໍັ້າເອົາຜ່ານອ່າງນໍັ້າຮ້ອນ 60 - 65 ° C ໃ ຊ້ເວລາ 3 - 5 ນາທ
4. ຂູດຂົນດ້ວຍມ ຫ ເຄື່ອງຈັກ
5. ລົນໄຟໃຫ້ສະເໝ ຢູໂ່ ຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝເພິື່ນລົນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 1000
°C ໃຊ້ເວລາ 18 - 25 ວິນາທ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ໜັງເປັນສເຫອງງາມດ
6. ຜ່າທ້ອງເອົາເຄື່ອງໃນອອກ
7. ຜ່າຊາກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ
8. ອະນາໄມຄວາມສະອາດ ແລະ ກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດ
9. ຕັດຫົວອອກ
10. ກວດກາຄຸນນະພາບຊາກ: ຊັື່ງນໍັ້າໜັກ, ຈໍາແນກປະເພດຊາກ, ຈໍັ້າກາສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນແລ້ວຈໍາ
ໜ່າຍ
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ຮູບທີ 6 ເຄືໍ່ອງເຜົາຂົນ ແລະ ເຄືໍ່ອງທາຄວາມສະອາດຊາກໜັງເຜົົາຂົນ

ຮູບທີ 7 ການຜ່າຊາກເອົາເຄືໍ່ອງໃນຂາວ ແລະ ເຄືອ
ໍ່ ງໃນແດງອອກ
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ຮູບທີ 8 ການຜ່າຊາກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ແລະ ຊັໍ່ງນໍ້າໜັກ

4.3

ເຕັກນິກການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປີກ

ການຂ້າສັດປກທື່ໂຮງຂ້າສັດທື່ທັນສະໄໝ ເພິື່ນຈະເອົາສັດຫ້ອຍຕາມລາງເລື່ອນໂດຍເອົາຕນເກາະ
ໃສ່ລາງເລື່ອນ ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ
1. ເຮັດສະຫົບດ້ວຍໄຟຟ້າ (ຢູໂ່ ຮງຂ້າສັດ)
2. ປາດຄໍເອົາເລອດອອກ
3. ການລວກນໍັ້າຮ້ອນ 60 - 64 °C ສໍາລັບໄກ່ໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ນາທ
4. ລວກນໍັ້າຮ້ອນ 64 - 68 °C ສໍາລັບຫ່ານໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ນາທ
5. ຫົກຂົນດ້ວຍມ ຫ ເຄື່ອງຈັກ
6. ລົນໄຟດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 600 - 800 °C ໃຊ້ເວລາ 10 - 20 ວນາທ
7. ຕັດຫົວ ແລະ ຕນ
8. ປາດທ້ອງເອົາເຄື່ອງໃນອອກ
9. ລ້າງນໍັ້າ
10. ຊັື່ນນໍັ້າໜັກ ຕລາຄາຄຸນນະພາບ ຫໍື່ຫັງຈາກນັັ້ນສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນແລ້ວຈໍາໜ່າຍ
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4.4

ຜົນຜະລິດຈາກການຂ້າສັດ
4.4.1

ຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບນໍ້າໜັກສັດເປັນ ແລະ ນໍ້າໜັກສັດທີໍ່ຄົວ
1. ນໍັ້າໜັກສັດເປັນ (ຕາມມາດຖານສາກົນ) ແມ່ນນໍັ້າໜັກສັດທື່ຊັື່ງໃນຄະນະທສ
ື່ ັດ
ຍັງມຊວິດຢູ່ກ່ອນ ແລະ ຈະຂ້າຫັງຈາກທື່ຫັກເປເຊັນຂອງການກິນອາ ຫານ ແລະ ສ່ວນບັນຈຸໃນກະເພາະລໍາ
ໄສ້ອອກ
2. ນໍັ້າໜັກຊາກສັດ: ແມ່ນນໍັ້າໜັກຂອງສັດທື່ຄົວແລ້ວ ຫັງຈາກຂ້າໂດຍບໍື່ຄິດໄລ່ນໍັ້າ
ໜັກຂອງເຄື່ອງໃນ, ຫົວ, ຕນ, ຫາງ, ໜັງ
4.4.2 ການຂ້າສັດຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທີສ
ໍ່ າຄັນ 3 ພາກສ່ວນຄື:
1. ຊັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນຕົັ້ນຕໍ ແລະ ສໍາຄັນທື່ໃຊ້ເປັນອາຫານເຮົາຈະໄດ້ຮັບປະມານ
50 -70 % ຂອງນໍັ້າໜັກຊາກທື່ຄົວແລ້ວ
2. ອາຫານຄຸນນະພາບທື່ປະກອບມອະໄວຍະວະພາຍໃນ ຫ ເຄື່ອງໃນຫູ, ຫາງຕນ,
ໜ່ວຍອັນທະ ເຕົັ້ານົມຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງໃຊ້ເລອດເປັນອາຫານນອກນັັ້ນຍັງມຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ມ້າມ, ໝ
າກໄຂ່ຫັງ, ພຸງ, ລໍາໄສ້, ສະໝອງ, ລິັ້ນ, ຜ້າກັັ້ງທ້ອງ, ທໍື່ອາຫານ ແລະ ນໍັ້າມັນພັ້ນທ້ອງ
3. ວັດຖຸດິບຈາກຮ່າງກາຍສັດທື່ບໃໍື່ ຊ້ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ກະດູກ, ໜັງ, ເຂົາ ແລະ
ອື່ນໆຈະເປັນວັດຖຸດິບສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ
4.4.3 ລັກສະນະທົໍ່ວໄປຂອງຊີໍ້ນ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຄໍາວ່າຊັ້ນ ຊັ້ນສັດຫາຍຄົນເຂົັ້າໃຈພຽງແຕ່ວ່າກ້າມຊັ້ນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ເມື່ອ
ເຂົັ້າໃຈກວ້າງຕາມຄວາມໝາຍຂອງອາຫານແລ້ວ ຊັ້ນໝາຍເຖິງເນັ້ອເຍື່ອຕ່າງໆຂອງສັດທື່ຄົນເຮົາໃຊ້ເປັນອາ
ຫານໄດ້ແກ່ເນັ້ອເຍື່ອກ້າມຊັ້ນເປັນສ່ວນຕົັ້ນຕໍ ໂດຍມເນັ້ອເຍື່ອອື່ນໆເປັນອົງປະກອບສໍາຮອງເຊັື່ນ: ເນັ້ອເຍື່ອ
ປະສາດ, ເນັ້ອເຍື່ອໄຂມັນ, ເນັ້ອເຍື່ອສໍາພັນ, ເນັ້ອເຍື່ອກ້າມຊັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄັນຕົັ້ນຕໍຂອງຊັ້ນກວມ
ເຖິງ 50 - 70 % ເປັນພາກສ່ວນທື່ສໍາຄັນທມ
ື່ ທາດອາຫາສູງ
ເນັ້ອເຍື່ອໄຂມັນແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄັນທສອງຖັດຈາກກ້າມຊັ້ນ ປະລິມານໄຂມັນແມ່ນ
ຂັ້ນຢູກ
່ ັບການອ້ວນພຂອງສັດ ແລະ ຊະນິດຂອງສັດເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍຈະມໄຂມັນລະຫວ່າງ 2 - 20 %
ສ່ວນໝູມເຖິງ 40 % ຂອງນໍັ້າມັນສັດ ເນັ້ອເຍື່ອສໍາພັນແມ່ນພາກສ່ວນເຊື່ອມຕໍລ
ື່ ະຫວ່າງເສັັ້ນກ້າມຊັ້ນ ແລະ
ກ້າມຊັ້ນ ລະຫວ່າງເມັດຊັ້ນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍລ
ື່ ະຫວ່າງກ້າມຊັ້ນກັບກະດູກ ເຊິື່ງເຮົາເອັ້ນວ່າ: ເອັນ ມປະມານ
9 - 14 % ຂອງນໍັ້າໜັກຊາກທື່ຄົວ ເນັ້ອເຍື່ອສໍາພັນມຄວາມສໍາຄັນຕໍຄ
ື່ ຸນນະພາບຂອງຊັ້ນ ຖ້າຊັ້ນມເນັ້ອເຍື່ອ
ສໍາພັນຫາຍຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນຈະຕົກຕໍື່າເຊັື່ນ: ຊັ້ນໜ້າແຄ່ງເປັນຕົັ້ນ
ກະດູກແມ່ນພາກສ່ວນຊ່ວຍຄໍັ້າຊູຮ່າງກາຍປະກອບມ 9 - 30 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດ
ຂອງນໍັ້າໜັກສັດເປັນ ສັດອ່ອນ ແລະ ສັດຜູເ້ ປເຊັນຂອງກະດູກແມ່ນສູງ
4.4.4 ກາຍະພາບຂອງຊີໍ້ນ
1. ລັກສະນະທາງາຍະພາບຂອງຊັ້ນ: ແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງຊັ້ນ ປະກອບດ້ວຍເສັັ້ນໃຍ
ກ້າມຊັ້ນ ຫ ຈຸລັງກ້າມຊັ້ນ ເສັັ້ນໄຍກ້າມຊັ້ນຈະມເນັ້ອເຍື່ອຫຸ້ມຫໍື່ເອົາໄວ້ເອັ້ນວ່າ: Endomysium ບັນດາ
ກຸ່ມເສັັ້ນໃຍຊັ້ນຈະລວມຕົວເຂົັ້າກັນເປັນເມັດກ້າມຊັ້ນ ແຕ່ລະເມັດຊັ້ນຈະມເນັ້ອເຍື່ອສໍາພັນຫຸ້ມຫໍື່ໄວ້ອກເອັ້ນ
ວ່າ ເຟລໄມຊຽມ (Perimysium) ແລະ ບັນດາເມັດກ້າມຊັ້ນຫາຍເມັດມາລວມຕົວເຂົັ້າກັນເອັ້ນວ່າ: ເອປ
ໄມຊຽມ (Epimysium) ເນັ້ອເຍື່ອສໍາພັນຊະນິດນຈ
ັ້ າກກ້າມຊັ້ນ ແຕ່ລະກ້ອນລວມເຂົັ້າກັນເປັນເນັ້ອດຽວ
ກັນ ແລະ ຍດຕິດເກາະກັບເອັນແລະ ກະດູກຂໍຕ
ັ້ ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
2. ລັກສະນະທາງເຄມຂອງຊັ້ນ: ສ່ວນປະກອບທາງເຄມຂອງຊັ້ນມ:
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- ນໍັ້າ (H2O) 70 - 75 % ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍກົດອາມໂນທື່ຈໍາເປັນ
Essentian Amino Acid ຢູຄ
່ ົບຖ້ວນ ແລະ ປະລິມານຫາຍ ຊັ້ນສັດມໂປຕິນຢູ່ລະຫວ່າງ 18 - 22 %
- ໄຂມັນຢູໃ່ ນເສັັ້ນກ້າມຊັ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາເສັັ້ນໃຍ ກ້າມຊັ້ນມໄຂມັນ
ປະມານ 3 % ເຊິື່ງເອັ້ນວ່າໄຂມັນສ່ວນເລິກ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງຊນ
ັ້ ເພາະວ່າຊັ້ນສັດທື່ມ
ໄຂມັນສ່ວນເລິກຢູໃ່ ນປະມານພໍເໝາະສົມຈະມຄວາມນຸ້ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ເຄັື່ງຕງດ ເຮັດໃຫ້ມລົດຊາດ
ແຊບນົວດ ໜ້າຮັບປະທານ
- ທາດແປ້ງ (Carbohydrates) ມຢູປ
່ ະມານ 12 % ຂອງນໍັ້າໜັກກ້າມຊັ້ນ
ສັດ ຈະມເກອຫາຍຊະນິດເຊັື່ນ: ແຄຊຽມ, ຟົດສະຟໍ - ໂຊດຽມ, ເຫັກ ແລະ ອື່ນໆ
- ວິຕາມິນຕ່າງໆມ 2 ກຸ່ມ: ວິຕາມິນທື່ລະລາຍໃນນໍັ້າເຊັື່ນ: B, E ແລະ PP,
ວິຕາມິນທື່ລະລາຍໃນໄຂມັນເຊັື່ນ: A, D, E ແລະ K
4.4.5 ການແບ່ງປະເພດຂອງຊີໍ້ນງົວ - ຄວາຍ
ຊັ້ນງົວ - ຄວາຍປະກອບມຊັ້ນຄໍ, ຊັ້ນບ່າໄຫື່ (ຊັ້ນກົກຂາໜ້າ) ຊັ້ນເອິກ, ຊັ້ນກະດູກ
ຂ້າງ, ຊັ້ນສັນຫັງ (ສັນໃຫຍ່) ຊັ້ນພັ້ນທ້ອງ, ຊັ້ນສັນໃນ (ສັນນ້ອຍຊັ້ນກົກຂາຫັງ) ຊັ້ນໜ້າແຄ່ງມໜ້າແຄ່ງໜ້າ
ແລະ ໜ້າແຄ່ງຫັງ

4.5

ຄຸນນະພາບຂອງຊີໍ້ນ
4.5.1

ຄຸນນະພາບຊີໍ້ນງົວ - ຄວາຍ
ຊັ້ນງົວ - ຄວາຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:
1. ຊັ້ນຄຸນນະພາບທ 1 ຊັ້ນສັນໃຫຍ່, ຊັ້ນສັນນ້ອຍ ແລະ ຊັ້ນກົກຂາໜ້າ
2. ຊັ້ນຄຸນນະພາບທ 2 ຊັ້ນຄໍ, ຊັ້ນກົກຂາໜ້າ, ຊັ້ນເອິກ, ຊັ້ນກະດູກຂ້າງ ແລະ ພັ້ນ

ທ້ອງ
4.5.2

4.6

3. ຊັ້ນຄຸນນະພາບທ 3 ຊັ້ນໜ້າແຄ່ງທັງສອງຄູ່
ຄຸນນະພາບຊີໍ້ນໝູ
ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນໝູຖກແບ່ງອອກເປັນ:
1. ຊັ້ນໄຫື່ ແລະ ກົກຂາໜ້າ 18 %
2. ຊັ້ນຄໍ 10 %
3. ຊັ້ນຂາຫັງ 30 %
4. ຊັ້ນສັນ 20 %
5. ຊັ້ນສາມຊັັ້ນ 14 %
6. ຊັ້ນໜ້າແຄ່ງ 8 %

ການຈາໜ່າຍຊີໍ້ນ

ຫັງຈາກຂ້າສັດແລ້ວຊັ້ນສາມາດນໍາສົື່ງອອກຈໍາໜ່າຍໄດ້ເລຍ ຫ ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຫ້ອງເຢັນ ຊັ້ນ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທື່ສົື່ງອອກຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງມເອກສານນະສົື່ງເຊິື່ງປະກອບມ ໃບຢັັ້ງຢນຄຸນນະພາບຂອງ
ຊັ້ນທື່ຜ່ານການກວດກາຈາກເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດ ທື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດນັັ້ນ
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ຮູບທີ 9 ການຈາໜ່າຍຊີໍ້ນ
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ບົດທີ 5
ການບົໍ່ງມະຕິຊາກສັດທີໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພະຍາດ, ຮ່ອງຮອຍ ແລະ ການຕລາຄາຊາກສັດທື່ກ່ຽວກັບພະຍາດທື່
ສາມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດ້
2. ບອກອາການເບື່ອອາຫານ ແລະ ສາເຫດການເບື່ອອາຫານຂອງຄົນທື່ບໍລິໂພກອາຫານ ຈາກ
ຜະລິດຕະພັນສັດໄດ້
3. ບອກກ່ຽວກັບພະຍາດເບື່ອ, ທາດເບື່ອຈາກເຊັ້ອພະຍາດໃນຊາກສັດ ແລະ ຊັ້ນສັດພ້ອມ
ດ້ວຍມາດຕະການເພື່ອກວດກາຫາເຊັ້ອ ແລະ ກໍາຈັດເຊັ້ອດັື່ງກ່າວ

ເນືໍ້ອໃນ
5.3

ບັນດາພະຍາດທີສ
ໍ່ າມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດ້ຍອ
້ ນຊີໍ້ນ
5.3.1

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດາ
ຄົນເຮົາສາມາດຕິດພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາໄດ້ ຍ້ອນມການສໍາພັດກັບສັດເຈັບເປັນຕົັ້ນໃນ
ເວລາຄົວສັດ ແລະ ກິນຊັ້ນສັດທື່ເປັນພະຍາດນັ້
1. ຮ່ອງຮອຍສໍາລັບງົວ - ຄວາຍ
ຫັງຈາກເຫັນເລອດເປັນສດໍາ ບໍກ
ື່ ້າມ ເນັ້ອເຍື່ອອ້ອມລໍາໄສ້ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫັງ
ບວມ ນໍັ້າມເລອດອອກມາ ຕ່ອມນໍັ້າເຫອງໄຂ່ ແລະ ມຈຸດເລອດສ່ວນມ້າມເປັນສດໍາ ອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ໃຫຍ່
ກວ່າປົກກະຕິ 2 - 3 ເທົື່າ ສໍາລັບໝູຄໍໃຄ່ ເນັ້ອເຍື່ອບໍລິເວນຄໍບວມ ນໍັ້າຕ່ອມນໍັ້າເຫອງຂອງຫົວ ແລະ ຄໍໃຄ່
ແລະ ມຈຸດເລອດອອກ
2. ການຕລາຄາຊາກ
ການຂ້າສັດເຈັບ ຫ ສົງໄສວ່າສັດເຈັບຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາ ແມ່ນຫ້າມ
ເດັດຂາດຫັງຈາກຂ້າສັດແລ້ວ ຖ້າສົງໄສວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາ ໃຫ້ຍຸດເຊົາການຄົວທັນທ ພ້ອມທັງ
ເອົາຊັ້ນສ່ວນປັດໄຈ ຖ້າຜົນວິໄຈອອກມາວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຄົວທັນທ ພ້ອມ
ທັງເອົາສິັ້ນສ່ວນໄປວິໄຈ. ຖ້າຜົນວິໄຈອອກມາວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລອດດໍາແທ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາ 10 %
NaOH ສ່ວນກໍາ ມະກອນທື່ມການສໍາຜັດກັບເລອດ ແລະ ເນັ້ອເຍື່ອຂອງສັດທເື່ ປັນພະຍາດນັ້ ຕ້ອງໄປຫາ
ແພດກວດກາສຸຂະ ພາບ ແລະ ປິື່ນປົວ ສ່ວນເຄື່ອງນຸ່ງຕ້ອງຂ້າເຊັ້ອ
5.3.2 ພະຍາດວັນນະໂລກ (Tuberculosis)
1. ຮ່ອງຮອຍ
ຈະພົບຕຸ່ມຝວັນນະໂລກຂະໜາດຕ່າງໆ ທື່ມໜອງຂຸ້ນຄປູນແຂ້ນຢູທ
່ າງໃນຕຸ່ມນັ້
ພົບຢູຕ
່ າມອະໄວຍະຍະພາຍໃນຕ່າງໆ ແລະ ຕ່ອມນໍັ້າເຫອງຂອງຫົວ, ຄໍອ້ອມປອກ ແລະ ລໍາໄສ້

18

2. ການຕລາຄາຊາກ
ສໍາລັບງົວບຄວາຍເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ ຖົງນໍັ້າເຫອງ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍ
ໃນຕ່າງໆ ຊນ
ັ້ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ້ອງທໍາລາຍຖິັ້ມ. ຖ້າຕຸ່ມຝ (Tuberculosis) ຢູໃ່ ນສະເພາະອະ
ໄວຍະວະພາຍໃນໃດໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ ອະໄວຍະວະນັັ້ນຕ້ອງທໍາລາຍຖິັ້ມ. ສ່ວນຊັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຕ້ອງ
ຕັດເປັນຕ່ອນໜາປະມານ 8 ຊມ ຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ 3 ຊົື່ວໂມງ ຈື່ງບໍລໂິ ພກໄດ້
5.3.3 ພະຍາດແທ້ງລູກ (Brucellosis)
1. ຮ່ອງຮອຍ:
ສັດມລູກຈະອັກເສບມົດລູກ ສ່ວນໝູອັກເສບຢູຂ
່ ກ
ໍັ້ ະດູກ ແລະ ໜ່ວຍອັນທະມ
ອັບແຊ ຫ ຝໜອງຢູ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ
2. ການຕລາຄາຊາກ
ໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ທື່ສົື່ງເລອດໄປວິໄຈເຊັ້ອຢູຫ
່ ້ອງວິໄຈ ແລະ ກວດພົບເຊັ້ອເມື່ອຂ້າ
ແຕ່ບມ
ໍື່ ການປ່ຽນອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ່າງໆ ເຮັດອາຫານສຸກໄດ້ ຖ້າມການປ່ຽນແປງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃຫ້
ທໍາ ລາຍຖິັ້ມ
5.3.4 ພະຍາດປາກເປືໍ່ອຍລົງເລັບ (Foot and Mouth Disease)
ຄົນເຮົາຕິດພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບໄດ້ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ຕິດແປດໂດຍການ
ສໍາຜັດກັບສັດເຈັບ ຫ ນໍັ້າ ນົມທື່ມເຊັ້ອພະຍາດທສ
ື່ ັດເຈັບ ຫ ສົງໄສວ່າເປັນພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ໃຫ້
ສົື່ງໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ຕ້ອງຂ້າຖິັ້ມທັນທ, ພ້ອມທັງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງເຄັື່ງ
ຄັດ. ຫ້າມເຄອ
ື່ ນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສັດອອກຈາກໂຮງຂ້າສັດກ່ອນທື່ບທ
ໍື່ ັນໄດ້ຕົັ້ມ ຫ ຂ້າເຊອ
5.3.5 ພະຍາດປານແດງໝູ
ຕົນເຮົາຕິດພະຍາດປານແດງໝູໄດ້ໂດຍການສໍາຜັດກັບສັດເຈັບ
1. ຮ່ອງຮອຍ:
ມປານແດງຕາມຜິວໜັງ, ອະໄວຍະວະພາຍໃນເກດເປັນສແດງ ລໍາໄສ້ມຈຸດເລອດ
ອອກ
2. ການຕລາຄາຊັ້ນ:
ຊັ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງໝູທເື່ ປັນພະຍາດປານແດງ ຫ້າມນໍາຈໍາໜ່າຍ
ໃນພາວະດິບ ໃຫ້ຫ້ອງວິໄຈ (Salmonella) ເສຍກ່ອນຖ້າພົບເຊັ້ອ Salmonella ຊັ້ນໃຫ້ຕົັ້ມ ແລະ ຂ້າ
ເຊັ້ອ ສ່ວນເຄື່ອງໃນໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ ຖ້າບໍພ
ື່ ົບ Salmonella ຊັ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃນໃຫ້ຕົັ້ມສຸກເສຍກ່ອນຈງື່ ບໍ
ລິໂພກໄດ້
5.3.6 ພະຍາດສານໝູ ແລະ ສານງົວ-ຄວາຍ
1. ຮ່ອງຮອຍ:
ຊັ້ນທື່ເປັນສານສາມາດຕລາຄາເປັນ 2 ປະເພດຄ:
- ຖ້າກວດພົບເມັດສານໃນເນັ້ອທື່ 40 cm ຂອງຊັ້ນຫາຍກວ່າ 3 m ຂັ້ນໄປຖ
ວ່າຊັ້ນເປັນສານແບບຮ້າຍແຮງ
- ຖ້າພໍເັ້ ມັດສານນ້ອຍກວ່າ 3 ແມັດ ໃນເນັ້ອທື່ 40 cm ຖວ່າຊັ້ນເປັນສານບໍື່
ຮ້າຍແຮງ
2. ການຕລາຄາຊາກ:
ຖ້າເປັນສານແບບຮ້າຍແຮງຊັ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມຍົກເວັັ້ນ
ໄສ້ ແລະ ນໍັ້າມັນ
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ຖ້າເປັນສານແບບບໍຮ
ື່ ້າຍແຮງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ແລະ ຊັ້ນ ໃຫ້ຕົັ້ມ ຫ ແຊ່ນໍັ້າ
ເກອ 20 % ຫ ໃສ່ຕນ
ູ້ ໍັ້າກ້ອນ 10°C ເປັນເວລາ 10 ວັນ ສ່ວນນໍັ້າມັນປ່ອຍຢ່າງເສລ
5.3.7 ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ
ຊັ້ນສັດ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຍົກເວັັ້ນຕັບປ່ອຍໄດ້ຢ່າງເສລ ຖ້າຕັບບໍື່ມການປ່ຽນ
ແປງແມ່ນໃຫ້ປ່ອຍໄດ້ຢ່າງເສລ ຖ້າເນັ້ອເຍື່ອຂອງຕັບກວທມເຖິງ 2/3 ໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ. ໃນກໍລະນສັດເປັນ
ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບຫາກຈ່ອຍຜອມ ຊັ້ນເປັນສເຫອງຊດຈາງ ແລະ ເຄື່ອງໃນທັງໝົດໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ

5.4

ການເບືໍ່ອອາຫານ ແລະ ການຈັດໝວດຂອງການເບືໍ່ອອາຫານ

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການເບື່ອອາຫານ. ຫັງຈາກທື່ຄົນເຮົາບໍລໂິ ພກອາຫານ ອາຫານໃດໜື່ງເມື່ອ
ມການຜິດປົກກະຕິເຊັື່ນ: ວິນຫົວ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ເຈັບທ້ອງ, ຖາກທ້ອງ, ເກດຕຸ່ມຄັນ ບາງຄັັ້ງຫາກ
ເຮັດໃຫ້ເກດການເສຍຊວິດໄດ້ ສະນັັ້ນສະແດງວ່າເຮົາເບື່ອອາຫານໄດ້
5.4.1 ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ເບືໍ່ອອາຫານ
1. ອາຫານທື່ມເຊັ້ອພະຍາດ
2. ອາຫານທື່ມທາດເບື່ອ ແລະ ສານເຄມເຈອປົນເຊັື່ນ
3. ສານໝູ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ທາດເຄມ
4. ອາຫານທື່ມາຈາກພດທື່ເປັນພິດ
5.4.2 ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງການເບືໍ່ອອາຫານ
ອງຕາມສາເຫດທື່ພາໃຫ້ເບື່ອອາຫານຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດແບ່ງການເບື່ອອາຫານ
ເປັນ 5 ຈໍາພວກຄ:
1. ເບື່ອອາຫານດ້ວຍພິດເບື່ອຂອງເຊັ້ອ Bacteria
2. ເບື່ອອາຫານຍ້ອນມທາດເຄມປະປົນຢູ້ນໍາອາຫານ
3. ການເບື່ອພດຜັກເຊັື່ນ: ເຫັດເປັນພິດ
4. ການເບື່ອເນັ້ອສັດເປັນພິດ
5. ການເບື່ອອາຫານມເນັ້ອສັດ ແລະ ພດບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ໍລໂິ ພກບາງຄົນມ
ອາການເບື່ອ ເຊິື່ງມອາການເກດມຕຸ່ມຄັນຄາຍຫາຍໃຈຝດ
5.4.3 ທາເບືໍ່ອຂອງ Bacteria
ພະຍາດເບື່ອຂອງແບັກທິເຣຍ ເກດມາຈາກທາດພິດຂອງ Bacteria ຫາຍຊະນິດເຊັ້ອ
Bacteria ເຫົື່ານຈ
ັ້ ະຈະເລນເຕບໂຕຂັ້ນ ໃນອາຫານແລ້ວຜະລິດທາດເບື່ອອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ໍລິໂພກເບື່ອ
ອາຫານໄດ້. ເຊັ້ອ Bacteria ທື່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເບື່ອເລັ້ອຍມຄ:
1. ຊັນໂມເນລາ (Salmonella)
2. ສະຕາຟໂລໂກກຸສ (Staphalococcus)
3. ສະເຕຣັບໂຕກົກກຸສ (Streptococcus)
4. ເຊັ້ອແບັກທເຣຍຊະນິດອື່ນໆ
5.4.4 ພະຍາດເບືໍ່ອຈາກເຊືໍ້ອຊານໂມເນທີເຣຍ Salmoneteria
1. ລັກສະນະຂອງເຊັ້ອ:
ນອນຢູໃ່ ນຕະກຸນຂອງເຊັ້ອ Bacteria ທ່ອນລໍາໄສ້ ເຊິື່ງມຊວິດຢູໃ່ ນລໍາໄສ້ຂອງ
ຄົນ ແລະ ສັດ ໂດຍຜ່ານອາຈົມເຊັ້ອຈະຖກແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ ສູ່ດນ
ິ ນ ັ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ
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ເຊັ້ອ Salmonella ນມ
ັ້ ຫາຍສາຍສໍາພັນ ບາງສາຍພັນເຮັດໃຫ້ເກດພະຍາດໃນຝູງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ພະຍາດ
ທ້ອງລ້ວງ ຫ ຖອກທ້ອງ (Salmonella Typhoid, Paratyphoid) ພະຍາດຂຂ
ັ້ າວ Pullorum ເຊັ້ອ
ພະຍາດມຄວາມທົນທານສູງ ໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕໍື່າເຊັື່ນ: 0°C ມຊິວິດຢູໄ່ ດ້ 12 ວັນ ອຸນຫະພູມ 12°C
ມຊິວິດຢູໄ່ ດ້ 115 ວັນ ອຸນຫະພູມ 60°C ສາມາດຂ້າເຊັ້ອໄດ້ພາຍໃນ 1 ຊົື່ວໂມງ ຄວາມຮ້ອນ 70°C ຂ້າ
ເຊັ້ອໄດພາຍໃນ 5 ນາທ ຖ້າຢູໃ່ ນຂັ້ຝຸ່ນ ຫ ອາຈົມ ມຊວິດຢູ່ໄດ້ຮອດ 3 ເດອນ
2. ການຕິດເຊັ້ອຂອງຊັ້ນ:
ສາມາດຕິດເຊອ
ັ້
Salmonella ຫາຍວິທ ຊັ້ນທມ
ື່ າຈາກສັດເປັນພະຍາດ
Salmonella ເຊັື່ນ: ຖອກທ້ອງ, ໄທຟອຍ, ຂັ້ຍາງຂາວ ຊັ້ນມາຈາກສັດເຈັບ 1 ຫ ມສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ
ເຊິື່ງຕິດເຊັ້ອ Salmonella ຢູນ
່ ໍາຊັ້ນມາຈາກສັດທື່ປ່ອຍເລອດບໍດ
ື່ ໃນເວລາຂ້າ ຫ ປະເຄື່ອງໃນໄວ້ກັບຊາກ
ສັດດົນກວ່າ 2 ຊົື່ວໂມງ
3. ການຕລາຄາຊາກສັດໃນກໍລະນເກດພົບເຊັ້ອ Salmonella:
ໃນທຸກໆກໍລະນຕໍໄື່ ປນເັ້ ມື່ອສັດມອາການຜິດປົກກະຕິ ຫ ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະ
ຍາດໃດໜື່ງ ມບາດແຜ ຫ ໃນກໍລະນປະເຄື່ອງໃນໄວ້ກັບຊາກສັດດົນກວ່າ 2 ຊົື່ວໂມງໃຫ້ທໍາການກວດກາ
ເຊັ້ອ Salmonella ໂດຍວິທວິໄຈຢູຫ
່ ້ອງວິໄຈ. ໃນກໍລະນກວດພໍເັ້ ຊັ້ອດັື່ງກ່າວ ຊັ້ນຕ້ອງຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ 1 ຊົື່ວ
ໂມງ ຫ ຂ້າເຊັ້ອດ້ວຍວິທໃຊ້ຄວາມຮ້ອນອື່ນໆກ່ອນຈື່ງບໍື່ບໍລໂິ ພກໄດ້. ສ່ວນເຄື່ອງໃນໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ
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ບົດທີ 6
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ
ພາກທີ I
ບົດບັນຢັດທົໍ່ວໄປ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດໄດ້
2. ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດເຂົັ້າໃນການກວດກາຜະລິດຕະພັນ
ສັດໄດ້

ເນືໍ້ອໃນ
ມາດຕາ 1 ຈຸປະສົງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກໍານົດຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ, ການກວດກາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະ
ແພດເພື່ອຊຸກຍູສ
້ ົື່ງເສມ, ພັດທະທ່າແຮງຂອງຊາດດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສັດລ້ຽງ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທື່ມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕໍຜ
ື່ ບ
ູ້ ໍລິ
ໂພກ ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ
ປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແກ້ໄຂຊິວດການປັນ
ຢູຂ
່ ອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ນັບມັ້ໃຫ້ດຂັ້ນໄປຄຽງຄູກ
່ ັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຍນຍົງ

ມາດຕາ 2 ການລ້ຽງສັດ
ການລ້ຽງສັດແມ່ນຂະບວນການເອົາສັດມາລ້ຽງ ໃນສະຖານທື່ໄດໜື່ງທເື່ ໝາະສົມ ຊື່ງມການຄຸ້ມ
ຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນທື່ດໂດຍໃຫ້ອາຫານ, ນໍັ້າຢ່າງພຽງພໍທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ສັດມສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຈະເລນເຕບໂຕ, ເພື່ມປະລິມານໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ ໂດຍບໍມຜົນກະ
ທົບທາງລົບ ຕໍື່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນ
ຄ້າສົື່ງອອກ

ມາດຕາ 3 ການສັດຕະວະແພດ
ການສັດຕະວະແພດ ແມ່ນການດູແລຮັກສາ, ການກັນ, ການຕ້ານ, ການຄວບຄຸມ, ການກໍາຈັດ
ພະ ຍາດລະບາດ ແລະ ການປນ
ື່ ປົວສັດ ແລະ ລວມການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
ກ່ຽວກັບສັດ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລໂິ ພກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ
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ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄໍາສັບທື່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ ມຄວາມໝາຍດັື່ງນັ້:
1. ສັດ ໝາຍເຖິງສັດທຸກປະເພດທນ
ື່ ໍາມາລ້ຽງເຊັື່ນ: ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ, ລໍ, ແກະ, ແບ້, ໝູ,
ແບ້, ໝູ, ໝາ, ແມວ, ເປັດ, ໄກ່, ນົກ ແລະ ສັດອື່ນໆ
2. ການຂນ
ັ້ ທະບຽນພມສັດ ໝາຍເຖິງການເກັບກໍາປະຫັວດ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ປະ
ເພດ, ຊື່, ອາຍຸ, ເພດ, ສ, ພມເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວ, ສາຍພັນ, ຕໍານິຮູບປະພັນ, ຈຸພິເສດຂອງຜັກ ແລະ ທັງ
ການເປັນການຢັັ້ງຢນກໍາມະສິດຂອງເຈົັ້າຂອງສັດອກດ້ວຍ
3. ພະນັກງານລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານຂອງລັດ ທື່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ເຊິື່ງມວິຊາສະເພາະດ້ານການລ້ຽງສັດ
4. ຜູປ
້ ະກອບການທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງບຸກ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ດໍາເນນ
ກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
5. ຟາມສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທລ
ື່ ັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງຂ້າຂັ້ນ
ເພື່ອດໍາເນນການລ້ຽງສັດສັດເປັນຈໍານວນຫາຍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກໂດຍມການ
ລົງທນ. ມການຄຸມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ
6. ການປັບປຸງພັນສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງການຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຂອງແນວພັນສັດລ້ຽງໃຫ້ດ
ຂັ້ນກວ່າເກົື່າ
7. ການອະນຸລັກສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງການຮັກສາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພື່ອບໍໃຫ້ສູນພັນ
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງຍາວນານໂດຍມການຄຸມຄອງຕາມລະບຽບການ
8. ການສະຫງວນພັນສັດ ໝາຍເຖິງການທື່ບໍື່ໃຫ້ພັນສັດຊະນິດໃດໜື່ງຕົກເປັນຂອງຜູອ
້ ື່ນ ດ້ວຍ
ການສະຫງວນສິດກ່ຽວກັບພັນສັດດັື່ງກ່າວ
9. ການປົກປັກຮັກສາ ໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງ ເພອ
ື່ ບໍໃື່ ຫ້ທໍາລາຍ ຫ ດັບສູນໄປ
10. ໂຮງງານຂ້າສັດ ໝາຍເຖິງສະຖານທທມ
ື່ ການກໍສ້າງຖກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ປະກອບ
ດ້ວຍເຄື່ອງມ ອຸປະກອນທື່ເໝາະສົມເພື່ອດໍາເນນການຂ້າ
11. ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ ໝາຍເຖິງບ່ອນທື່ໄດ້ອະນຸຍາດເພື່ອດໍາເນນການຂ້າສັດ ທື່ມຈໍານວນຈໍາກັດ
12. ຜະລິດຕະພັນສັດ ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດທື່ໄດ້ມາຈາກພາກສ່ວນຂອງສັດເຊັື່ນ: ຊາກສັດໝົດ
ໂຕ, ຊາກສັດຜ່າເຄິື່ງ, ຊັ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ໜັງ, ເຂົາ, ກະດູກ, ເລອດ, ເຄື່ອງໃນ, ໄຂມັນ, ຂົນ, ເລັບ, ນໍັ້າເຊັ້ອ
ຕົວອ່ອນໃນທ້ອງ, ຈຸລັງໄຂ່ ແລະ ສັ້ນສ່ວນອື່ນໆ
13. ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນສັດ, ສັດເປັນໂຕ, ຜະລິດຕະພັນ
ທາງດ້ານຊິວະ ແລະ ສິັ້ນສ່ວນທາງດ້ານພະຍາດ, ອາຫານສັດ, ຢາ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
14. ການນໍາເຂົັ້າ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ເຂົັ້າມາໃນດນແດນຂອງ
ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ
15. ການສົື່ງອອກ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ອອກຈາກດນແດນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ
16. ການຂົນສົື່ງຜ່ານ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຜ່ານດນແດນຂອງ
ສປປ ລາວ ໄປປະເທດທ 3 ຕາມລະບຽບການ
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17. ຈັນຍາບັນສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງກົດການຂອງປະພດຂອງຜູປ
້ ະກອບການ ກ່ຽວກັບການ
ສັດຕະວະແພດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກ
ື່ ານປະຕິບັດໜ້າທື່ວິຊາຊບຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ
18. ການທໍລະມານສັດ ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ແຮງງານສັດເກນຂອບເຂດ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍກ
ື່ ານລ້ຽງດູ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການໃຫ້ນໍັ້າບໍພຽງພໍ, ທໍາລາຍສັດ
ແລະ ອື່ນໆ
19. ສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງແພດທໄື່ ດ້ຮັບການສກສາ ໂດຍໄດ້ຮັບປະກາດສະນິຍະບັດວິຊາ
ສະເພາະດ້ານສັດຕະວະແພດ
20. ພະນັກງານສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງພະນັກງານຂອງລັດ ທື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັດຕະວະ
ແພດເຊິື່ງມວິຊາສະເພາະດ້ານການສັດຕະວະແພດ
21. ເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງພະນັກງານສັດຕະວະແພດຂອງລັດທື່ໄດ້ຖກແຕ່ງຕັັ້ງຢ່າງ
ເປັນທາງການຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ
22. ສັດຕະວະແພດບ້ານ ໝາຍເຖິງຄົນທື່ມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຖກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງບ້ານ ແລະ ເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບສັດພາຍໃນບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມວິຊາສັດຕະວະແພດຂັັ້ນ
ພັ້ນຖານ ແລະ ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂັັ້ນເມອງ
23. ຜູປ
້ ະກອບການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງດໍາເນນ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
24. ອາຫານສັດ ໝາຍເຖິງອາຫານສົດ, ອາຫານປຸງແຕ່ງເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ທື່ນໍາ
ມາລ້ຽງສັດ ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ສິື່ງເສດເຫອອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງທື່ມ
ຄຸນນະພາບທາງດ້ານໂພສະນາການ
25. ອາຫານສົດ ໝາຍເຖິງອາຫານສັດທື່ບທ
ໍື່ ັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າຂຽວ, ຫົວມັນ, ສາລ, ຖົື່ວ,
ພດອາຫານສັດແລະ ອື່ນໆ
26. ອາຫານປຸງແຕ່ງເບັ້ອງຕົັ້ນ ໝາຍເຖິງສິື່ງທື່ນໍາມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ສັດກິນເຊັື່ນ: ເຂົັ້າປຽນ, ຮໍາ, ສາລ
ບົດ, ຫົວມັນຕົັ້ນແຫ້ງ, ຫຍ້າແຫ້ງ, ຫຍ້າບົື່ມ, ເຟອງບົື່ມ, ເຟອງບົື່ມ, ສິື່ງເສດເຫອຈາກການປູກຝັງ, ອຸດ
ສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ອື່ນໆ
27. ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ໝາຍເຖິງ ອາຫານປຸງຕ່ງຂັ້ນຕາມສູດໂພສະນາການ ສໍາລັບແຕ່ລະປະ
ເພດສັດ
28. ລະບົບການລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງຮູບແບບ, ວິທການ, ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ການລ້ຽງສັດທື່ດ
ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເຂດ
29. ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຊັ້ນ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທື່ສໍາລັບວາງຂາຍຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທື່
ຖກຕ້ອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຫັກການອະນາໄມສໍາລັບການວາງຂາຍ
30. ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊວະພາບທດ
ື່ ໝາຍເຖິງການລ້ຽງສັດທື່ມການຄຸມຄອງ ແລະ ເບິື່ງ
ແຍງຮັກສາສຸຂະພາບສັດທື່ດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ການເກດພະຍາດຂອງສັດລ້ຽງ, ບໍມຜົນກະທົບຕໍສ
ື່ ິື່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ມາດຕາ 5 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ
ລັດຊຸກຍູສ
້ ົື່ງເສມການພັດທະນາດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງກວາງຂວາງ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຕໍື່ເນື່ອງ ເພື່ອຫັນການລ້ຽງສັດຂອງຄອບຄົວແບບທໍາມະຊາດໃຫ້ມການ
ຄຸມຄອງລ້ຽງດູຕາມຫັກວິຊາການ ແລະ ຫັນການຜະລິດທຸລະກິດການລ້ຽງສັດ ໄປສູກ
່ ານຜະລິດແບບອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການວາງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍທື່
ແທດເໝາະ ໃນດ້ານທນຮອນ, ແນວພັນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊ, ການຕະຫາດ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ. ແນໃສ່ການຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ເພື່ມລາຍຮັບ ແກ້ໄຂຊວິດການ
ເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດຂັ້ນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົື່ງອອກ
ລັດປົກປ້ອງ, ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທນ
ເຂົັ້າໃສ່ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 6 ຫກ
ັ ການກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ຫັກການຕົັ້ນຕໍກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດມດັື່ງນັ້:
1. ຕ້ອງພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຕ່ອງກັບ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ
2. ຕ້ອງເອົາການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດໄປຄຽງຄູກ
່ ັບການສັດຕະວະແພດ, ຖເອົາການກັນພະ
ຍາດເປັນຕົັ້ນຕໍ ເອົາການຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາຈັດພະຍາດເປັນສິື່ງສໍາຕັນ
3. ປົກປັກຮັກສາພັນສັດພັ້ນເມອງທື່ດບໍື່ໃຫ້ສູນພັນ ສົມທົບກັບການປັບປຸງພັນສັດໃໝ່ທື່ມຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ມຖະມັດຕະພາບສູງ
4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູບ
້ ໍລໂິ ພກ ແລະ ຜູ້ປະກອຍການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
5. ຖເອົາການຄຸ້ມຄອງການກວດກາ ແລະ ການຂະຫຍາຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ ຕິດພັນຢ່າງກົມກຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຍນຍົງ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາດິນ,
ແຫື່ງນໍັ້າ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊສັດລ້ຽງຢ່າງມ
ປະສິດທິຜົນ
6. ເອົາການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕິດພັນຢ່າງກົມກຽວ ກັບການ
ພັດຖະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
7. ເອົາການລ້ຽງສັດ ເຂົັ້າສູ່ລະບົບລະບຽບ ແລະ ຈັດສັນສະຖານທທ
ື່ ື່ມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອບໍື່
ໃຫ້ມຜົນສະທ້ອນຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
8. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາທື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ

ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມືສາກົມ
ລັດສົື່ງເສມການພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງທາງ
ດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ, ການຍົກລະດັບວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ
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ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ
ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການເຂົັ້າຮ່ວມປະຕິບັດສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທື່
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຕ້ານພະຍາດລະບາດພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ
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ພາກທີ II
ການລ້ຽງສັດ
ໝວດທີ 1
ກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ພາກທີ I

ມາດຕາ 8 ກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ

ບົດ
ບັດນມຢັ
ກິດຈະການຕົັ້ນຕໍກ່ຽວກັບການລ້
ຽງສັ
ດັື່ງດ
ນັ້:ທົໍ່ວໄປ
1. ການສໍາຫວດຂໍມູນສະຖິຕິສັດ, ພັ້ນທື່ ແລະ ການກໍານົດຂອບເຂດການລ້ຽງສັດ
2. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ
3. ການສກສາຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
4. ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ
5. ການຂັ້ນທະບຽນພມສັດ
6. ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງ

ມາດຕາ 9 ການສາຫວດຂມ
ໍ້ ູນສະຖິຕສ
ິ ັດ, ພືໍ້ນທີ ແລະ ການການົດເຂດຂອງ
ການລ້ຽງສັດ
ການສໍາຫວດຂໍັ້ມູນທາງສະຖິຕິສັດ ແລະ ພັ້ນທກ
ື່ ານລ້ຽງສັດແມ່ນການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບຈໍາ
ນວນສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດ ແລະ ພູມສາດ ແນໃສ່ດູນດ່ຽງພໍແ
ື່ ມ່ພັນ,
ຝຸງສັດໃຫ້ເໝາະສົມ, ກໍານົດພັ້ນທື່ ແລະ ເຂດຂອງການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ
ການສໍາຫວດ, ການກໍານົດເຂດຂອງການລ້ຽງສັດນັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເປັນເຈົັ້າການໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖນ
ື່ ທື່ກ່ຽວຄ້ອງເປັນຜູດ
້ ໍາ
ເນນ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍມ
ັ້ ູນໄວ້ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາດ້ານການລ້ຽງສັດ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະໄລຍະ

ມາດຕາ 10 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງ
ທ້ອງຖື່ນ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແຕ່ລະໄລຍະໃນການຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອເປັນທິດທາງລວມໃນການຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ
ແລະ ມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ
ໄປສູກ
່ ານປຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການວາງ ແລະ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ລະບຽບກົດໝາຍທື່ແທດເໝາະໃນດ້ານທນຮອນ, ແນວພັນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊ,
ການຕະຫາດ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ເພື່ມ
ລາຍຮັບແກ້ໄຂຊວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດຂນ
ັ້ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າສົື່ງອອກ
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ລັດ ປົກປ້ອງ, ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທນ
ເຂົັ້າໃສ່ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 11 ການສຶກສາຄົໍ້ນຄວ້າທາງດ້ນວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ລັດສົງື່ ເສມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງດໍາເນນການສກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ
ສາດ ສາມາດລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ແນວພັນສັດ, ອາຫານສັດ ແລະ ພດອາຫານສັດ ພ້ອມທັງ
ການລົງທນສ້າງສະຖາບັນ ຫ ສູນຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ແລະ ສົນທິ
ສັນຍາສາກົນ
ການນໍາເອົາສັດ ແລະ ຕົວຢ່າງເປັນຕົັ້ນ ຊາກສັດໝົດໂຕ, ເຄິື່ງໂຕ ຫ ສິັ້ນສ່ວນຂອງສັດ ເພື່ອການ
ສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ນັບທັງນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້. ພາຍຫັງທື່ສໍາເລັດການສກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າແລ້ວ ກໍຕ້ອງລາຍງານ
ຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ອົງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕາ 12 ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ
ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ ແມ່ນການພັດທະນາ ທື່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຂອງຂະບວນການ
ລ້ຽງສັດ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ ການອະນຸລັກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາພັນສັດ ພັ້ນເມອງລາວ, ການປັບປຸງພັດ
ນາ ແລະ ສະຫງວນພັນສັດ ນັບທັງການພັດທະນາດ້ານອາຫານສັດ, ຮູບແບບ, ເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິຫານ
ຈັດການ ການລ້ຽງສັດທື່ມປະສິດທິພາບ
ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເປັນເຈົັ້າການປະສາສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖື່ນທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນນການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ
ທັນສະໄໝທັນລະກ້າວ ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວພັນແລະ ມອາຫານສັດຢ່າງພຽງພໍ, ມເຕັກນິກ ແລະ ວິທ
ການລ້ຽງແຕ່ລະປະເພທື່ດແທດເໝາດກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເຂດ ແນໃສ່ຍົກ
ຜະລິດຕະພັນຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ເພື່ມຜົນຜະລິດຂອງການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການ ພາຍໃນຢ່າງພາຍພໍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົື່ງອອກ

ມາດຕາ 13 ການຂຶໍ້ນທະບຽນພີມສັດ
ສັດໃຫ່ຍທື່ມອາຍຸໜື່ງປຂັ້ນໄປເຊັື່ນ: ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສັດປະເພດອື່ນ ທື່ເຫັນວ່າຈໍາ
ເປັນ ລວມທັງສັດລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມຕ້ອງໄດ້ຂັ້ນທະບຽນພມສັດ ໂດຍໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ
ເທດສະບານເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸມຄອງທ້ອງຖນ
ື່ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນນການຂັ້ນທະບຽນ
ພມສັດ ແລ້ວລາຍງານລາຍໃຫ້ະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ວິທການ, ຂັັ້ນຕອນການຂັ້ນທະບຽນພມສັດດັື່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ

ມາດຕາ 14 ການນາໃຊ້ສັດລ້ຽງ
ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງມດັື່ງນັ້:
1. ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ
2. ເພື່ອຄອບຄົວ
3. ເພື່ອທຸລະກິດ
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ມາດຕາ 15 ການນາໃຊ້ສດ
ັ ເພືໍ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງ ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດມຄ: ການວາງສະແດງໃນງານຕະຫາດນັດ, ການ
ນໍາໃຊ້ສັດ ເພື່ອການສກສາຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ສາທາລະນະປະໂຫຍດອນ
ື່ ໂດຍໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ການ

ມາດຕາ 16 ການນາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພືໍ່ອຄອບຄົວ
ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພື່ອຄອບຄົວມຄ: ການໃຊ້ແຮງງານລາກແກ່, ການບໍລິໂພກ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ
ຈໍາໜ່າຍສ້າງເປັນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ການບໍລໂິ ພກສັດພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ປຸງແຕ່ງເພື່ອຈໍາໜ່າຍນັັ້ນແມ່ນສັດທື່ມສຸຂະພາບທື່ດ,
ສະອາດ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມຫັກການສຸຂະອະນາໄມ

ມາດຕາທີ 17 ການນາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພືໍ່ອທຸລະກິດ
ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພື່ອທຸລະກິດມຄ: ການບໍລິການກ່ຽວກັບສວນສັດ, ການຜະລິດ ແລະ ໜອງ
ແນວພັນສັດ, ການນໍາເຂົັ້າ, ການສົື່ງອອກ, ການສົື່ງຜ່ານ, ການກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຈໍາ
ໜ່າຍ ຫ ຄ້າຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົື່າ ແລະການບໍລິການອນ
ື່ ໂດຍໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ
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ໝວດທີ 2
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ມາດຕາ 18 ການດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ປະກອບດ້ວຍການບໍລິການດັື່ງນັ້:
1. ການຜະລິດອາຫານສັດ
2. ການວິໄຈອາຫານສັດ
3. ການຈໍາໜ່າຍອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບການລ້ຽງສັດ
4. ການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ
5. ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິການປະສົມພັນສັດ
6. ການຊຂ
ັ້ າຍສັດ, ການຈໍາໜ່າຍຊັ້ນ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ
7. ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊບດ້ານການລ້ຽງສັດ
8. ການສ້າງສາລະຄະດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ການດໍາເນນທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

ມາດຕາ 19 ການອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການລັດສັດທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາດ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດດ້ານ
ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດຈາກຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ
ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນນທຸລະກິດຈາກຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ມາດຕາ 20 ການຜະລິດອາຫານສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດ ຜະລິດອາຫານສັດ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມມາດຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທື່ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບສະຖານທື່, ລະບົບການຜະລິດອາຫານ
ສັດ, ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານສັດທື່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບອາຫານສັດໃຫ້ເໝາະສົມແກ່ການ
ລ້ຽງ ລວມທັງບໍໃື່ ຫ້ມຜົນກະທົບອັນບໍດຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

ມາດຕາ 21 ການວິໃຈອາຫານສັດ
ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດ ໃຫ້ການ
ບໍລິການ ການກວດກາວິໃຈຄຸນນະພາບອາຫານສັດ ຫ ການວິໃຈຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບອາຫານສັດ
ຕ້ອງມລະບົບການຄຸມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການວິໃຈອາຫານສັດ
ທດ
ື່ , ມຄວາມຖກຕ້ອງຊັດເຈນ,ມບຸກຄະລະກອນທມ
ື່ ວິຊາສະເພາະ ແລະ ສໍານານງານ ແນໃສ່ຄວບຄຸມຄຸນ
ນະພາບອາຫານສັດຂອງຜູຜ
້ ະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພພາບອາຫານສັດ ທື່ຂະ
ແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ມາດຕາດ 22 ການຈາໜ່າຍອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນສາລັບການລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍ, ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ
ອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນ ສໍາລັບການລ້ຽງສັດນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມໂດຍສະເພາະ ການລາຍງານຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ ແກ່ອົງການທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ຫ ເກັບ
ຕົວຢ່າງອາຫານສັດ ເພື່ອກວດກາວິໄຈຄຸນນະພາບ

ມາດຕາ 23 ການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ ເພື່ອຂະຫຍາຍ
ແນວພັນສັດ ແລະ ຜະລິດສັດ ເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ໃນປະເທດ ແລະ ສົື່ງອອກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານ
ເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທື່, ລະບົບຟາມລ້ຽງສັດ, ລະບົບການຜະລິດສັດ ທື່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້
ຟາມລ້ຽງສັດມ 3 ຂະໜາດຄ: ຟາມລັດສັດຂະນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຊື່ງໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນລະລະບຽບການສະເພາະ
ສໍາລັບຟາມລ້ຽງສັດ ເພື່ອປັບປຸງພັນສັດ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນສັດ ແລະ ການນໍາແນວພັນສັດ
ເຂົັ້າມາໃນແຕ່ລະປະເທດ ຫ ສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້
ອະນຸຍາດໂດຍມປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງອື່ນມກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕາ 24 ການສະໜອງ ແລະ ການບລິການປະສົມພັນສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດໃນການສະໜອງ ແລະ ການ
ບໍລິການປະສົມພັນສັດ ເປັນຕັັ້ນການຈໍາໜ່າຍນໍັ້າເຊັ້ອ, ການປະສົມພັນແບບທໍາມະຊາດ ຫ ການປະສົມພັນ
ທຽມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງພໍພ
ື່ ັນ, ນໍັ້າເຊັ້ອ ແລະ ເຕັກນິກການປະ
ສົມພັນ ຊື່ງຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້

ມາດຕາ 25 ການຊືຂ
ໍ້ າຍສັດ, ການຈາໜ່າຍຊີໍ້ນ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດ ໃນການຊຂ
ັ້ າຍສັດ, ຈໍາ
ໜ່າຍ ຊັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຕະຫາດນັດສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕະຫາດເຕັກນິກ ແລະ
ລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອບໍື່ໃຫ້ມຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍື່ຜບ
ູ້ ໍລໂິ ພກ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

ມາດຕາ 26 ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດໃນການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊບ
ການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫັກສູດການຮຽນ ການສອນ ໂດຍມການຮັບຮອງຈາກ
ຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃຫ້ມຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວ
ກັບການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ພຽງພໍກັບການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
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ມາດຕາ 27 ການສ້າງສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດ ໃນການສ້າງສາລະຄະດ
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ເປັນຕົັ້ນເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ຜົນທົດລອງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ເຫັນດ ຈາກຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ໝວດທີ 3
ການສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງ
ມາດຕາທີ 28 ການສົງໍ່ ເສີມການລ້ຽງສັດ
ລັດ ສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລ້ຽງສັດປະເພດ
ຕ່າງໆດ້ວຍວິທ ແລະ ຫາຍຮູແບບເຊັື່ນ: ການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍໃນບໍລເິ ວນຈັດສັນ, ແບບເຄື່ງຂັງ ເຄິື່ງປ່ອຍ
ແລະ ແບບຂັງຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມ ຫ ສະມະຄົມຂອງການລ້ຽງສັດ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານສັດຕະວະແພດ
ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທື່ເໝາະສົມ ທາງດ້ານການລົງທນ, ການຈັດສັນ ແລະ ນ າໃຊ້ທື່ດນ ເພື່ອ
ການລ້ຽງສັດ,ແນວພັນ, ວິຊາການ, ວິຊາການເຕັກໂນໂລຊ, ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ, ການຕະຫາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງສັດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມປະສິດທິຜົນ
ລັດສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ການລ້ຽງສັດແມ່ນຄອບຄົວ ດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງກອງທນລ້ຽງສັດຂັັ້ນ
ບ້ານ, ບໍລິການແນວພັນສັດ, ແນວພັນຫຍ້າ, ພດອາຫານສັດ, ວິຊາການ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄປທັດສະນະສກ
ສາຕາມຄວາມເໝາສົມ, ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ແລະ ປູກລະດົມປະຊາຊົນ ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການລ້ຽງ ແລະ
ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ມາດຕາ 29 ການສົງໍ່ ເສີມການລົງທຶນ
ລັດສົື່ງເສມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ລົງທນ ແລະ ປະ
ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດ ດ້ວຍຮູບການລົງທນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ
ໃນກໍລະມການເກດລະບາດພະຍາດສັດ ແລະ ມການແຈ້ງທາງລັດທະການ ໃຫ້ຂ້າທໍາລາຍສັດ
ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດນັັ້ນລັດມນະໂຍບາຍຊົດເຊຍ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ
ລັດສົື່ງເສມ ການຈັດຕັັ້ງກອງທນເພື່ອຊຸກຍູກ
້ ານລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ. ແຫື່ງກອງທນ ແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກກອງທນປະກອນຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງການຈັດຕັງັ້ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 30 ການຈັດສັນ ແລະ ນາໃຊ້ທດ
ີໍ່ ິນເພືໍ່ອການລ້ຽງສັດ
ລັດ ຈັດສັນ ແລະ ສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ນໍາໃຊ້, ເຊົື່າ ຫ ສໍາປະທານ ທື່
ດິນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ຖກຕາມເປົັ້າໝາຍແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດ ໂດຍບໍໃຫ້ມຜົນ
ກະທົບທາງລົບ ຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອພັດທະນາການລ້ຽງສັດຕາມຄວາມສາມາດ
ດ້ານທນຮອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 31 ການສົງໍ່ ເສີມດ້ານແນວພັນສັດ
ລັດຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ດໍາເນນການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ແນວພັນສັດປະເພດຕ່າງໆເຊັື່ນ: ແນວພັນບໍລິສຸດ, ແນວພັນປະສົມ ແລະ ແນວພັນພັ້ນເມອງ ການຈະເລນ
ເຕບໂຕ ແລະ ແຜ່ພັນດ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເປັນຕົັ້ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົັ້າ
ເຄື່ອງມ, ອຸປະກອນ ແລະ ພໍື່ແມ່ພັນ ນັບທັງນະໂຍບາຍດ້ານສິນເຊັ້ອ ແລະ ດ້ານພາສອາກອນ ໃຫ້ແກ່ສູນ
ສະຖານແນວພັນສັດຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
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ມາດຕາ 32 ການສົງໍ່ ເສີມດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິທະຍາສາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ທື່ກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ, ດ້ານການຝກອົບຮົມ, ປະຊຸມສໍານາ, ໄປທັດສະນະສກສາ, ສົື່ງ
ພະ ນັກງານວິຊາການລົງໄປແນະນໍາຢູກ
່ ັບທື່ ແລະ ດ້ານອື່ນໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທື່ໄດ້ລົງທນ ຫ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດ ເພື່ອເຮັດການລ້ຽງສັດໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວ ກ້າວໄປສູ່ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ

ມາດຕາ 33 ການສົງໍ່ ເສີມດ້ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການຕະຫາດ
ເປັນຕົັ້ນ ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ແນວພັນສັດ, ຄຸນນະ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການຕະຫາດ ເປັນຕົັ້ນເຕັກນິກການລ້ຽງ, ແນວ
ພັນສັດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ສາກົນຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັນສັດ
ແລະ ການເໜັງຕິງຕລາຄາສັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
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ພາກທີ III
ການສັດຕະວະແພດ
ໝວດທີ 1
ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
ມາດຕາ 34 ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ແມ່ນທຸກການເຄື່ອນໄຫວທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸມຄອງ
ແລະ ບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດຊື່ງປະກອບດ້ວຍ:
1. ການກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດສັດ
2. ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບ ແລະ ການກັກ ຫ ຂັງຊົື່ວ
ຄາວ
3. ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ

ມາດຕາ 35 ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ
ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດປະກອບດ້ວຍ:
1. ການກັນພະຍາດລະບາດສັດຊື່ງມ: ການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດສັດ, ການສັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ການປນ
ື່ ປົວສັດ
2. ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຊື່ງມ: ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈໍາກັດ ແລະ ລົບ
ລ້າງພະຍາດລະບາດສັດ, ມາດຕະການຄວບຄຸມພະລະບາດສັດ, ພະຍາດສັດທື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ, ການແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບສັດທື່ສົງໃສວ່າເຫງົາ ຫ ເຈັບຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດສັດ,
ການປະກາດເຂດພະຍາດທື່ລະບາດສັດ ແລະ ການປະຕິບັດກໍລະນເກດພະຍາດລະບາດສັດ

ມາດຕາ 36 ການເຝົໍ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດລະບາດສັດ
ການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດລະບາດສັດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການສັງເກດ,
ບັນທກ, ລາຍງານສະພາບຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນທາງລະບາດວິທະຍາຂອງສັດເຊັື່ນ: ການເກດ
ພະຍາດເຈັບປ່ວຍ, ການຕາຍ, ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະ, ການບົື່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປະເມນຄວາມ
ສ່ຽງຕ່າງໆ
ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນນການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດສັດຢ່າງເປັນລະບົບທັງຜິດປົກ
ກະຕິ ແລະ ແບບສຸກເສິນ ທັງທັງໂຄສະນາເຜຍແຜ່, ສກສາອົບຮົມ, ປູກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມສ່ວນ
ຮ່ວມແນໃສ່ຮັບປະກັນ ບໍື່ໃຫ້ມໄພຂົື່ມຂູຈ
່ າກພະຍາດລະບາດສັດ ທື່ຈະນໍາໄປສູກ
່ ານເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ
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ມາດຕາ 37 ການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການປີນ
ໍ່ ປົວສັດ
ການລ້ຽງ ຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຕາມຫັກວິ
ຊາການ, ກໍານົດເວລາ, ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເພື່ອຫກເວັັ້ນຜົນເສຍຫາຍ ທື່ເກດຈາກພະຍາດລະ
ບາດສັດ
ເມື່ອສັດລ້ຽງມອາການຜິດປົກກະຕິ ຫ ເປັນພະຍາດໃດໜື່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບສັດ
ແລະ ປື່ນປົວໃຫ້ທັນການຕາມແຕ່ລະກໍລະນ

ມາດຕາ 38 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການກາຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດ
ລະຍາດສັດ
ຂະແໝງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການກໍາຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດ
ລະບາດສັດ ເພື່ອເປັນທິດທາງລວມໃນການສ້າງແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ແລະ
ຍາວນານ, ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການກໍາຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດລະບາດ
ສັດ

ມາດຕາ 39 ມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ
ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຢູໃ່ ນຂອບເຂດບໍລເິ ວນໃດໜື່ງ ຫ ໃນທົື່ວປະເທດ ເພື່ອບໍໃື່ ຫ້
ພະ ຍາດແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕ້ອງນໍາໄຊ້ມາດຕະການຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ສັງເກດອາການ, ກັກຂັງ ແລະ ແຍກປ່ຽວສັດທເື່ ປັນພະຍາດ ຫ ຖກສົື່ງໄສວ່າຕິດເຊື່ອ
ພະຍາດ
2. ຂ້າ ຫ ທໍາລາຍສັດທື່ເປັນພະຍາດ ຫ ສົື່ງໄສວ່າ ຕິດເຊັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດ ໃນກໍານົດເວລາ
ທື່ ເໝາະສົມ
3. ຂ້າເຊັ້ອພະຍາດ ຫ ທໍາລາຍວັດຖຸອູປະກອນທື່ປົນເປັ້ອນ ຫສົງໃສວ່າຖກປົນເປັ້ອນດ້ວຍເຊັ້ອ
ພະຍາດ
4. ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຂົນສົື່ງ, ເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງສັດໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ
ຫ ບາງຂົງເຂດພາຍໃນປະເທດ
5. ນໍາໄຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດທລ
ື່ ັດໄດ້ກໍານົດໄວ້
ມາດຕະການຄວບຄຸມຂ້າງເທິງນັ້ ແມ່ນໄຊ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທື່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ເຈົັ້າຂອງ
ສັດ ກໍຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊຍຢ່າງເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະກໍລະນ

ມາດຕາ 40 ພະຍາດສັດທີຈ
ໍ່ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງ
ພະຍາດສັດທື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແມ່ນພະຍາດລະບາດສັດ ທື່ມຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ, ແຜ່
ລາມໄວ ສາມາດຕິດຕໍຈ
ື່ າກສັດຫາສັດ ແລະ ຈາກສັດໄປຫາຄົນ, ຈາກຂອບໜື່ງໄປຫາອກເຂດໜື່ງ ຫ ປະ
ເທດໜື່ງໄປຫາອກປະເທດໜື່ງທື່ເປັນຜົນສະທ້ອນທື່ຮ້າຍແຮງຕໍເື່ ສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເຊັື່ນ: ພະຍາດໄຂ້
ຫວັດສັດປກ, ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ເຕົັ້າໂຮມເລອດງົວ-ຄວາຍ, ໄຂ້ເລອດໍາ, ອະຫິວະໝູ, ພະຍາດວໍັ້ ແລະ
ພະ ຍາດອື່ນ
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ພະຍາດສັດທື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊຂອງອົງການຄວບຄຸມສັດສາກົນ ແລະ
ໃນລະບຽບການສະເພາະ

ມາດຕາ 41 ການແຈ້ງກ່ຽວກັບສັດ ທີສ
ໍ່ ງົ ໃສວ່າຕິດພະຍາດລະບາດສັດ
ເຈົັ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫ ບຸຄົນທົື່ວໄປຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດທື່ຢໄູ່ ກ້ທື່ສຸດ ຫ ອົງການປົກຄອງບ້ານໂດຍດ່ວນ ເມື່ອຕົນໄດ້ພົຍເຫັນ ຫ ສົງໃສວ່າ ມສັດ
ງ້ວມເຫົງາ, ເຈັບ ຫ ຕາຍໂດຍບໍຮ
ື່ ສ
ູ້ າເຫດ ຫ ຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ

ມາດຕາ 42 ການລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດສັດ
ໃນກໍລະນພົບເຫັນສັດງ່ວມເຫງົາ, ເຈັບ ຫ ຕາຍ ທື່ສົງໃສວ່າຕິດເຊັ້ອພະຍາດລະບາດສັດອົງການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕ້ອງອອກຄໍາສັື່ງ ໃຫ້ກັກຂັງສັດຢູບ
່ ໍລເິ ວນນັັ້ນໄວ້
ໃນຄອກຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກການກວດກາ ແລະ ການບົື່ງມະຕິພະຍາດຈາກຫ້ອງວິໃຈ
ໃນກໍລະນນັ້ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢນຢັນຈາກຫ້ອງວິໃຈພະຍາດສັດວ່າ ສັດດັງື່ ກ່າວງ່ວມເຫງົາ, ເຈັບ ຫ
ຕາຍຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ
ລັດຖະບານ ເພື່ອປະກາດເປັນຂົງເຂດພະຍາດລະບາດສັດ ຕາມມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້

ມາດຕາ 43 ການປະກາດເຂດພະຍາດສັດ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ ລັດຖະບານ ເປັນຜູປ
້ ະກາດ ຫ ລົບລ້າງ ເຂດພະຍາດລະບາດສັດ
ຕາມການສະເໝຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຂັັ້ນຂອງຕົນໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມກໍລະນດັື່ງນັ້:
1. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກດຂັ້ນໃນຂອບເຂດເມອງ, ເທດສະບານໃດໜື່ງ ແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າ
ເມອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານນັັ້ນເປັນຜູປ
້ ະກາດ
2. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກດຂັ້ນຫາຍກວ່າໜື່ງເມອງ, ເທດສະບານ ແຕ່ຢໃູ່ ນຂອບເຂດ
ແຂວງ, ນະຄອນໃດໜື່ງແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າຄອງນະຄອນັັ້ນເປັນຜູປ
້ ະກາດ
3. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກດຂັ້ນ, ຫາຍກວ່າໜື່ງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແມ່ນໃຫ້ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕເປັນຜູປ
້ ະກາດ

ມາດຕາ 44 ການປະຕິດບັດກລະນີເກີດພະຍາດລະບາດສັດ
ອົງການຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕ້ອງໄດ້ດໍາເນນການກວດກາສັດ ໃນເຂດ
ທເື່ ກດພະຍາດລະບາດສັດ ເພື່ອຊອກຫາເຊັ້ອພະຍາດທື່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກດພະຍາດລະບາດ
ກໍລະນພົບເຊັ້ອພະຍາດລະບາດສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມທເໝາະສົມ ເພື່ອ
ກັດກັັ້ນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດນັັ້ນ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງສັກຢາກັນພະຍາດທື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ ທື່ຍັງມສຸຂະພາບດ ແລະ ດໍາ
ເນນການຂ້າເຊັ້ອຢູ່ສະຖານທື່ລ້ຽງສັດຕາມຫັກວິຊາການສັດຕະວະແພດ
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ມາດຕາ 45 ການຄວບຄຸມການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສັດ, ພະລິນຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບ
ສັດ ແລະ ການກັກ ຫື ຂັງຊົໍ່ວຄາວ
ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ, ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການກັກ ຫ ຂັງ
ຊົື່ວຄາວມດັື່ງນັ້:
1. ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດພາຍໃນປະເທດ
2. ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດລະຫວ່າງປະເທດ
3. ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດຊົື່ວຄາວ

ມາດຕາ 46 ການເຄືອ
ໍ່ ນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດພາຍ
ໃນປະເທດ
ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດຈາກສະຖານທື່ໜື່ງຫາສະຖານທື່ອນ
ື່
ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດຕ້ອງປະຕິດບັດຕາມລະບຽບການສາເພາະ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ

ມາດຕາ 47 ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ
ລະຫວ່າງປະເທດ
ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດລະຫວ່າງປະເທດ, ການນໍາເຂົັ້າ, ສົື່ງ
ອອກແລະ ຂົງສົື່ງຜ່ານດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາ ຈາກພະລັງງານສັດຕະວະແພດປະຈໍາ
ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການສັດຕະວະແພດ

ມາດຕາ 48 ການກັກ ຫື ຂັງສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ
ຊົໍ່ວຄາວ
ໃນກໍລະນພົບເຫັນສັດ ຫ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດທບ
ື່ ຖ
ໍື່ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂົນສົື່ງ
ຫ ສົງໄປວ່າມການຕິດເຊັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫ ຢູ່ໃນສະພາບທື່ບໍສາມາດຂົນສົື່ງຕໍໄື່ ປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ
ມາດຕະການໃດໜື່ງດັື່ງນັ້:
1. ກັກຂັງສັດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ສັດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ໃຫ້ອາຫານ, ໃຫ້ນໍັ້າ ຫ ຖ້າເຫັນວ່າມຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງແຍກປ່ຽວສັດໄວ້ໃນສະຖານທື່ທື່ຈັດໄວ້ສະເພາະເພື່ອກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ
2. ກັກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດໄວ້ໃນສະຖານທື່ທຈ
ື່ ັດໄວ້ສະເພາະເພື່ອກວດກາ
3. ໃນກໍລະນທື່ສົງໄສ ຫ ພົບເຊັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບ
ຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ ທື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນກໍລະນທື່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົື່ງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດເຫົື່ານັັ້ນຄນ ແລະ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທກ
ື່ ະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ມາດຕາ 49 ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ
ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດມດັື່ງນັ້:
1. ໂຄງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ
2. ການຂ້າສັດ ແລະ ຄົວສັດ
3. ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ
4. ການຍັັ້ງຢນດ້ານສຸຂະອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ
5. ສະຖານທື່ເກັບຮັກສາ, ປຸງແຕງ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ການຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນສັດ

ມາດຕາ 50. ໂຄງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນການຂ້າສັດຍ່ອຍ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທື່ມຈຸດປະສົງສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທື່, ການອອກແບບ, ລະບົບການດໍາເນນງານ, ຫັກການອະນາໄມສໍາລັບຜູ້
ອອກແບບໂຮງງານການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົື່ງຊິັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທື່ຂະແໜງການກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້

ມາດຕາ 51 ການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດ
ການຂ້າ ແລະ ການຄົວ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ບໍລໂິ ພກຕ້ອງນໍາເນນຢູໂ່ ຮງງານຂ້າສັດ ຫ ບ່ອນຂ້າຍ່ອຍ
ທໄື່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈາກຂະແໜງການທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
ການຂ້າ ແລະການຄົວ ປະເພດສັດ ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ຫ ໝູເພື່ອບໍລໂິ ພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ
ໃນງານບຸນປະເພນ ແມ່ນອະນຸຍາດ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການກວດ
ຈາກສັດຕະວະແພດບ້ານ ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິສັດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂາອະນາໄມຂອງຜູ້
ບໍລໂິ ພກ

ມາດຕາ 52 ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ
ການກວດກ່ອນ ຫ ຂ້າສັດຫັງຂ້າສັດ, ບ່ອນຂ້າຍ່ອຍ ແລະ ການກວດກາດ້ານອານາໄມໂຮງງານຂ້າ
ສັດ, ບ່ອນຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການກວດດ້ານອານາໄມຊັ້ນ ຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານສັດຕະວະແພດທື່ໄດຜ່ານການ
ຝກອົບຮົມ ດ້ານເຕັກນິກກວດກາອະນາໄມຊັ້ນສະເພະເປັນຜູດ
້ ໍາເນນການ ຊື່ງຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍອົງການຄຸມ
້
ຄອງວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ຂັັ້ນຕອນຂອງການກວດກາຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ແລະ
ກົດໝາຍອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕາ 53 ການຢັໍ້ງຢືນດ້ານສຸຂະອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ
ຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທື່ຈະນໍາມາຈໍາໝ່າຍ ຫ ບໍລິໂພກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງ
ຢນດ້ານສຸຂະພາບສຸຂະອານາໄມຈາກພະນັກງານກວດກາອານາໄມຊິັ້ນ
ຖ້າຫາກວ່າຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ບໍື່ສາມາດບໍລໂິ ພກໄດ້ ແມ່ນບໍອ
ື່ ະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໄປຈໍາ
ໝ່າບຊັ້ຂາຍ ຫ ພະນັກງານກວດກາອະນາໄມຊັ້ນ ຢ່າງເຄັື່ມຄັດ ການທໍາລາຍຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ
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ໃນກໍລະນທື່ນໍາໄປໄຊ້ໃນຈຸດປະສົື່ງອື່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຫັກການອະນາໄມທື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້

ມາດຕາ 54 ສະຖານທີເກັບຮັກສາ, ປຸງແຕ່ງ, ຄ້າສັດ ແລະ ການຂົນສົງໍ່ ຜະລິດ
ຕະພັນສັດ
ສະຖານທື່ເກັບຮັກສາ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂ້າສັດ ຜະລິດຕະພັນສັດຕ້ອງໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຫັກການເຕັກ
ນິກ ແລະ ລະບຽບການທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ການຂົນສົື່ງ ຊາກສັດ, ຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຕ້ອງຂົນສົງື່ ດ້ວຍພາຫານະທື່
ຮັບປະກັນຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ໝວດທີ 2
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ

ມາດຕາ 55 ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດປະກອບດ້ວຍການບໍລິຫານດັື່ງນັ້:
1. ການບໍລິການປິື່ນປົວສັດ
2. ການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ
3. ການຂາຍຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ເຄື່ອງມສັດຕະວະແພດ
4. ການວິໃຈພະຍາດສັດ
5. ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊບສັດຕະວະແພດ
6. ການສ້າງສາລະຄະດກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ

ມາດຕາ 56 ການອະນຸຍາດດາເນີທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
ບຸຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທື່ມຈຸດປະສົງດໍາເນນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຈາກຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂັ້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ ແລະ ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນນທຸລະກິດຈາກຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທໄື່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ມາດຕາ 57 ການບລິການປິນ
ໍ່ ປົວສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫ້ອງກວດພະຍາດ
ສັດ ຫ ບ່ອນປົວສັດ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບສະຖານທື່, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການບໍລິການທຂ
ື່ ະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແ
ໜງການອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ແນໃສຮັບປະກັນການບໍລິການການກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດໃຫ້ມຄຸນ
ນະພາບສັດ

ມາດຕາ 58 ການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິໍ່ນປົວພະຍາດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິນ
ື່ ປົວ
ພະຍາດສັດ ເພື່ອດໍາເນນທຸລະກິດຜະລິດຢາຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທື່ຕັັ້ງ
ບຸກຄະລະກອນ, ລະບົບໂຮງງານ, ລະບົບການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ, ການຮັກສາວັດຖູ
ດິບ ການກວດກາຄຸນນະພາບຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດທື່ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂະແໜ
ງ ການອື່ນໆ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແນໃສຄຸນນະພາບຂອງຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດໃຫ້ເໝາະ
ສົມແກ່ການກັນ ແລະ ປິນປົວພະຍາດສັດ ລວມທັງບໍໃື່ ຫ້ມຜົນກະທົບອັນບໍດຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ
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ມາດຕາ 59 ການຂາຍຢາກັນ, ປິນ
ໍ່ ປົວພະຍາດສັດ ແລະ ເຄືໍ່ອງມືສັດຕະວະ
ແພດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດຂາຍ, ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກຢາ
ກັນ ແລະ ປິນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບສະຖານທຕັັ້ງ,ບຸກຄະລະກອນ, ສະຖານທື່ເກັບຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມໂດຍສະເພາະ ການ
ລາຍງານຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ ແກ່ອົງການທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງເພອ
ື່ ຕິດຕາມກວດກາ ຫ ເກັບຕົວຢ່າງຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ
ພະຍາດສັດ ເພື່ອກວດກາວິໃຈຄຸນນະພາບ

ມາດຕາ 60 ການວິໃຈພະຍາດສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງເພື່ອດໍາເນນທຸລະກິດ ການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງວິໃຈ
ພະຍາດສັດ, ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການວິໃຈພະຍາດສັດ ຫ ສກສາຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທື່ຕັັ້ງ, ບຸກຄະລະກອນ, ເຄື່ອງມວິໃຈ ແລະ ມ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການປົື່ງມະຕິພະຍາດສັດ ທື່ມຄວາມຖກຕ້ອງຊັດເຈນ
ແລະ ທັນກັບສະພາບການ

ມາດຕາ 61 ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສັດຕະວະແພດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊບ
ສັດຕະວະແພດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍມການຮັບຮອງ
ຈາກຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃຫ້ມຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວ
ກັບການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ສົມຄູກ
່ ັບກັບການພັດທະນາວຽກງານການສັດຕະວະແພດໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ມາດຕາ 62 ການສ້າງສາລະຄະດີກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຈຸດປະສົງ ດໍາເນນທຸລະກິດ ການສ້າງສາລະຄະດກ່ຽວກັບ
ພະຍາດສັດ ເປັນຕົັ້ນ ພະຍາດລະບາດສັດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ, ຜົນການທົດລອງກ່ຽວ
ກັບການກັນ, ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກຂະແໜງ
ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ໝວດທີ 3
ການສົໍ່ງເສີມການສັດຕະວະແພດ
ມາດຕາ 63 ການສົງໍ່ ເສີມການສັດຕະວະແພດ
ລັດສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ດໍາເນນກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆເຊັື່ນ: ການລົງທນ,
ວິຊາການ, ຂໍັ້ມູມຂ່າວສານ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສະມະຄົມສັດຕະວະແພດແນໃສ່ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານການ
ສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ມຄຸນນະພາບ

ມາດຕາ 64 ການສົງໍ່ ເສີມການລົງທຶນ
ລັດສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລົງທນ ຫ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາດ້ານການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍຮູບການ ການລົງທນຂອງເອກະຊົນ,
ລັດກັບເອກະຊົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ລັດສົື່ງເສມ ການສ້າງຕັັ້ງກອງທນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມປະສິດທິພາບ ແຫງກອງ
ທນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກທນປະກອບຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 65 ການສົງໍ່ ເສີມວິຊາການ ແລະ ຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ
ລັດການສົື່ງເສມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທື່ໄດ້ລົງທນ
ຫ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການດໍາເນິນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງ
ດ້ານວິຊາການ, ການສົື່ງເສມພະນັກງານວິຊາການລົງໄປນໍາພາເຮັດຕົວຈິງກັບທື່, ການສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊທື່ກ້າວໜ້າໃນການການກັນ ແລະ ການປື່ນປົວສັດ ດ້ວຍຮູບການ
ສກສາອົບຮົມ ປະຊຸມສໍາມະນາ, ທັດສະນະສກສາ ແລະ ອື່ນໆ
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ພາກທີ IV
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກ
ໝວດທີ 1
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ
້ ະກອບການກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງສັດ
ມາດຕາ 66 ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງສັດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທື່ດໍາເນນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ມສິດ ແລະ
ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍ ດັື່ງນັ້:
1. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ນໍາໄຊ້, ໂອນ ແລະ ສບທອດສັດລ້ຽງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
2. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງການຜະລິດດ້ວຍຮູບການຊົດເຊຍ ແລະ ຮູບການອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ
3. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ ຫ ການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ ກ່ຽວກັບ
ການດໍາເນນການຜະລິດ
4. ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ຍົກເວັັ້ນ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນພາສອາກ່ອນໃນການນໍາເຂົັ້າແນວພັນສັດ,
ອາຫານສັດ, ອຸກອນຮັບໄຊ້ທຈ
ື່ ໍາເປັນໃນການດໍາເນນການຜະລິດທຸລະກິດຂອງຕົນຂອງຕົນ, ການສົື່ງອອກ
ສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ດ້ານອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
5. ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສມ, ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ, ການຕະຫາດລວມທັງດ້ານລາຄາຢ່າງຢຸດຕິທໍາ
6. ການດໍາເນິນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ໂດຍຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
7. ເຂົັ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນສະມະຄົມລ້ຽງສັດ ຕາມພາລະບົດບາດ ທື່ສະມະຄົມໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້

ມາດຕາ 67 ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການ
ຜູປ
້ ະກອບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ມພັນທະຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ດໍາເນນການຜະລິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕາມການອະນຸຍາດ, ຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ໃຫ້ສອດຄອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອນ
ື່ ທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
2. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດຖະນາ ແລະ ເບິື່ງແຍງສັດລ້ຽງ ໃຫ້ມສຸຂະພາບດ, ມຄວາມ
ຮັບ ຜິດຊອບຕໍກ
ື່ ານລ້ຽງຂອງຕົນ ທື່ກຄ
ໍື່ ວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ື່ນ ແລະ ຮັບປະກັນບໍື່ໃຫ້ມຜົນກະທົບອັນ
ບໍດຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
3. ປະຕິບັດມາດຕະການກັນສັດລ້ຽງ ດ້ວຍລະບົບຄວາມປວດໄຟທາງດ້ານຊິວະພາບທດ ແລະ
ສັກຢາກັນພະຍາດທື່ຈໍາເປັນຕາມການແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

44

4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ, ຕອບສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອັ້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທື່ທື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ
5. ແຈ້ງສະຖານທື່, ສະພາບການຜະລິດ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ເພື່ອສະດວກໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫອ ແລະ
ແກ້ໄຂສະພາບ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ
6. ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ
7. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທນຮອນ ຫ ແຮງງານເຂົັ້າໃນການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ
8. ນໍາໄຊ້ທຸກວິທການ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດສັດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະ
ກັດກັັ້ນ ທຸກປະກົດການທື່ຂະນໍາໃຫ້ເກດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດສັດ
9. ເສຍຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
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ໝວດທີ 2
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ
້ ະກອບການກ່ຽວກັບການ
ສັດຕະວະແພດ

ມາດຕາ 68 ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການ
ສັດຕະວະແພດ
ບຸກຕົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທື່ດໍາເນນກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ມສິດ
ແລະ ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ເປັນເຈົັ້າກໍາມະສິດກິດຈະການ ແລະ ໝາກຜົນທື່ໄດ້ຮັບຈາກການດໍາເນນກິດຈະການດໍາເນນ
ກິດຈະການດັື່ງກ່າວ
2. ໃຫ້ເຊົາື່ , ຊັ້ຂາຍກິດຈະການ ຕາມລະບຽບການ
3. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
4. ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສມ, ຊ່ວຍເຫອ, ການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ ດ້ານ
ການສັດຕະວະແພດ
5. ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ຍົກເວັັ້ນ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນພາສອາກອນໃນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ
ສານເຄມ, ຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໄຊ້ທື່ຈໍາປັນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
6. ປຸກສ້າງ, ຕິດຕັງັ້ ເຄື່ອງມ ແລະ ວັດຖູອຸປະກອນຮັບໄຊ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນນກິດຈະການ ຕາມ
ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທື່ກ່ຽວຂ້ອງ
7. ດໍາເນນກິດຈະການດ້ານການສັດຕະວະແພດ ຕາມຫັກວິຊາການສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດທື່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
8. ເຂົັ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນສະມະຄົມສັດສັດຕະວະແພດ ຕາມພາລະບົດບາດທື່ສະມາຄົມ
ກໍານົດໄວ້

ມາດຕາ 69 ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ
ຜູປ
້ ະກອບການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ມພັນທະຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ປະຕິບັດຕາມການອະນຸຍາດ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ
2. ເບິື່ງແຍງບົວລະບັດຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດລ້ຽງ, ກັນພະຍາດ ແລະ ປິື່ນປົວສັດລ້ຽງ
3. ເປັນເຈົັ້າການໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ ເຝົັ້າລະວັງ, ການກັນ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຢ່າງທັນການ
4. ແຈ້ງ ຫ ລາຍງານສະພາບ ຫ ເຫດການ ໃນກໍລະນພົບເຫັນ, ສົງໄສວ່າສັດຕິດພະຍາດຮ້າຍ
ແຮງ, ເປັນພະຍາດລະບາດສັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
5. ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການສັດຕະວະແພດ
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6. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທນຮອນ, ແຮງງານເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການສັດຕະວະ
ແພດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິື່ງວຽກລ້ອມທໍາມະຊາດ
7. ນໍາໄຊ້ທຸກວິທການ ພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງສັດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສາກັດກັັ້ນທຸກປະກົດການທື່ຈະກໍໃື່ ຫ້ເກດການແຜ່ລາມລະບາດຂອງພະຍາດສັດ
8. ໃຫ້ການຮ່ວມມ, ຕອບສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອັ້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ເຈົັ້າໜ້າທື່ທກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ
9. ປະຕິບັດ ຈັນຍາບັນວິຊາຊບສັດຕະວະແພດຢ່າງຄົບຖ້ວນ
10. ເສັຍຄ່າທໍານຽມ ກ່ຽວກັບການດໍາເນນກິດຈະການ ດ້ານການສັດຕະວະແພດ ແລະ
ສະມາຄົມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
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ໝວດທີ 3
ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພັນທະຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ
ມາດຕາ 70 ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ບລິໂພກ
ຜູບ
້ ໍລໂິ ພກມສິດ ແລະ ໜ້າທຕ
ື່ ົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຜົນເສັຍຫາຍ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ ໃນການຊົມໄຊ້ ແລະ ບໍລໂິ ພ
ກຜະລິດຕະພັນສັດທື່ບໍື່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການຢັັ້ງຢນຂອງເຈົັ້າໜ້າທື່ທື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
2. ສະເໝໃຫ້ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດເຊັື່ນ: ຟາມຫສະຖານ
ທລ
ື່ ້ຽງສັດ,ສະຖານທື່ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສະຖານທອ
ື່ ນ
ື່ ທື່ບໄໍື່ ດ້ມາດຕະຖານເຊັື່ນ: ທື່ຕັັ້ງບໍເື່ ໝາະ
ສົມ, ບໍມ
ື່ ລະບົບການບໍາບັດສິື່ງເສດເຫອທື່ຖກຕ້ອງຊື່ງສົື່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍື່ດຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ
3. ທວງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູປ
້ ະກອບການທື່ມການກະທໍາບໍື່ຖກຕ້ອງ ແລະ ມຜົນກະທົບຕໍື່
ສຸຂະພາບ
4. ແຈ້ງ ຫ ລາຍງານສະພາບການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃນກໍລະນພົບເຫັນຫສົງໄສວ່າສັດລ້ຽງເປັນພະຍາດ ຫ ຜະລິດຕະ
ພັນສັດປົນເປັ້ອນດ້ວຍສານເປັນພິດ ເຊັ້ອພະຍາດທວ
ື່ າງຈໍາໜ່າຍຊັ້ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫາດ ແລະ ສະຖານທື່
ອນ
ື່

ມາດຕາ 71 ພັນທະຂອງຜູ້ບລິໂພກ
ຜູບ
້ ໍລໂິ ພກມພັນທະຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ບໍລໂິ ພກຊັ້ນຫຊັ້ນສ່ວນສັດ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມສຸຂາອະນາໄມ
2. ມ້ຽມມັດສິັ້ນສ່ວນ ແລະ ສິື່ງເສດເຫອຈາກການບໍລໂິ ພກສັດ, ບໍໃຫ້ຖິັ້ນສະຊາຍຕາມສະຖານ
ທສ
ື່ າທາລະນະ
3. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດມັດຕະການ ການກັນ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດ
ລະບາດສັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

48

ພາກທີ V
ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 72 ຂຫ
ໍ້ ້າມທົໍ່ວໄປ
ຫ້າມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ມການກະທໍາ ດັື່ງນັ້:
1. ມການກະທໍາໄດໜື່ງ ທື່ພາໃຫ້ເກດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ຄົນ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ສງື່ ແວດລ້ອມ
2. ເຄື່ອນຍ້າຍນໍາເຂົັ້າ, ແລະ ສົື່ງອອກ, ຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ
ໂດຍບໍື່ສອດຄອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ນັບທັງການປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກັບສັດ.
3. ຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດປະເພດຫວງຫ້າມ ຫ ບໍື່ຖກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວ້
4. ຂ້າ, ຄົວ ແລະ ບໍລິໂພກສັດເຫງົາ, ເຈັບ ຫ ຕາຍໂດຍບໍື່ຮສ
ູ້ າເຫດ, ເປັນພະຍາດລະບາດສັດ
ຫ ບໍື່ທັນໝົດໄລຍະຂອງສານຕົກຄ້າງ
5. ຖິັ້ມຊາກ ຫ ສິັ້ນສ່ວນສັດຕາຍ ຕາມສະຖານທສ
ື່ າທາລະນະ ແລະ ສະຖານທື່ອື່ນ
6. ຂ້າສັດຖພາມານເປັນຕົັ້ນ ສັດລາກແກ່ ຫ ສັດຢູໃ່ ນໄລຍະທື່ນໍາໃຊ້ເປັນແນວພັນ
7. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດ
8. ນາບຂູ່, ກົດໜ່ວງຖວງດງ ແລະ ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົາໜ້າທື່ ກ່ຽວກັບ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
9. ມການທໍລະມານສັດ ຫ ການກະທໍາອື່ນໆ ທື່ເປັນການລະເມດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
10. ລ້ຽງສັດໃນຂົງເຂດຊຸມຊົນ, ເທດສະບານເມອງ ແລະ ສະຖານທື່ທື່ບຢ
ໍື່ ໃູ່ ນຂົງເຂດລ້ຽງສັດ
11. ປ່ອຍສັດຊະຊາຍໃນຊຸມຊົນ, ເທດສະບານເມອງ ແລະ ຕາມສະໜົນຫວງ
12. ຈໍາໜ່າຍ ຫ ຊຸກເຊື່ອງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທເື່ ປັນພະຍາດ ຫ ຈະເປັນພະຍາດ

ມາດຕາ 73 ຂຫ
ໍ້ ້າມສາລັບພະນັກງານລ້ຽງສັດ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າ
ທີສ
ໍ່ ັດຕະວະແພດ
ນອກຈາກຂໍຫ
ັ້ ້າມທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ ຫ້າມພະນັກງານລ້ຽງສັດ,
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດມການກະທໍາດັື່ງນັ້:
1. ສວຍໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຕໍາແໜ່ງ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ ຫ ນາບຂູ່, ຮັບສິນບົນ ເຊິື່ງກໍື່
ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນ ເນື່ອງມາຈາກວຽກງານການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
2. ເຜຍແຜ່ຄວາມລັບຂອງລັດ ຫ ທາງລັດຖະການ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດງປອມແປງເອກະສານ,
ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍວ
ື່ ຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທື່ໄດ້ມອບໝາຍ
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ພາກທີ VI
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງ

ມາດຕາ 74 ຫັກການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງ
ການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຫັກການທົື່ວໄປຂອງການແກ້ໄຂຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ທາງແພ່ງ ບົນພັ້ນຖານການປະນິປະນອມ
ກັນ

ມາດຕາ 75 ຮູບການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງ
ການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ສາມາດດໍາເນນດ້ວຍຮູບ
ການຕາມລໍາດັບດັື່ງນັ້:
1. ການແກ້ໄຂໂດຍການປກສາຫາລ ຫ ການປະນິປະນອມກັນໂດຍອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫ
ໜ່ວຍໄກ່ເກັື່ຍຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານ
2. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ
ວະແພດ
3. ການແກ້ໄຂຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
4. ການແກ້ໄຂໂດຍສານປະຊາຊົນ

ມາດຕາ 76 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງທີໍ່ມີລັກສະນະສາກົນ
ຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທື່ມລັກສະນະສາກົນ ໃຫ້ແກ້ໄຂຕາມ
ສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາທື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ ແລະ ລະບຽບການສາກົນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ

50

ພາກທີ VII
ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ
ໝວດທີ 1
ການຄຸ້ມຄອງ

ມາດຕາ 77 ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບໃນປະເທດໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບ
ກັບຂະແໜງການອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເປັນຕົັ້ນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແຫ່ງຊາດ, ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ແລະ ສິື່ງ
ແວດລ້ອມ, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ, ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
2. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນ
3. ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ, ເທດສະບານ
4. ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ

ມາດຕາ 78 ສິດ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງຕໍໄື່ ປນັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍແນວທາງຍຸດທະສາດ, ຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນງານໂຄງການລະອຽດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການສັດຕະວະແພດໃນຂົງເຂດທົື່ວປະເທດ
2. ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ທົື່ວ
ປວງຊົນ
3. ຊນ
ັ້ ໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ
ຕະວະແພດ ຂອງຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ໃນຂົງເຂດທົື່ວ
ປະເທດ
4. ສົມທົບກັບຂະແໜງການທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊບການລ້ຽງສັດ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊບການສັດຕະວະແພດ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງ ສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ, ຫ້ອງວິໄຈອາຫານສັດ, ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກ
ລະດັບວິຊາການການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
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5. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທນ ດ້ານກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການສັດຕະວະແພດ
6. ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງທນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ນໍາໃຊ້ທນຮອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
7. ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ອອກຄໍາສັື່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມ ທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ພ້ອມທັງເປັນເຈົັ້າການເບິື່ງແຍງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ
ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກ
ງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເປັນຕົັ້ນການສໍາຫວດເກັບກໍາຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ທ່າ
ແຮງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ເພື່ອກໍານົດເຂດພັດທະນາການລ້ຽງສັດ
9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ
10. ສະຫຼຸບລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ມາດຕາ 79 ສິດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ,
ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ, ນະຄອນມສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິຄໍາສັື່ງ ແລະ ລະບຽບ
ການກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
2. ແນະນໍາ, ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈ ເຊື່ອມຊມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
3. ຊນ
ັ້ ໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ
ຕະວະແພດຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດຂອງ
ເມອງ, ເທດສະບານ
4. ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທນດ້ານກິດ
ຈະການ ແລະ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ເພື່ອສະເໜຕໍກ
ື່ ະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ພິຈາລະນາ
5. ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງທນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ນໍາໃຊ້ທນຮອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
6. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
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7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນໃຫ້ກະຊວງະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ

ມາດຕາ 80 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ,
ເທດສະບານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມອງ, ເທດສະບານ ມສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຂໍຕ
ັ້ ົກລົງ, ຄໍາສັື່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນ
2. ເຜຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເຂົັ້າໃຈ ເຊື່ອມຊມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂັ້ນທະບຽນສັດລ້ຽງຕາມລະບຽບການທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
4. ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທນດ້ານກິດ
ຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເພື່ອສະເໜຕໍພ
ື່ ະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ, ນະຄອນພິຈາລະນາ
5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ນໍາພາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດຂອງໜ່ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂັັ້ນບ້ານ
6. ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ
ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນໆທື່
ກ່ຽວຂ້ອງສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດພາຍໃນເມອງ, ເທດສະບານ
7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ພາຍໃນເມອງ, ເທດສະບານ ໃຫ້ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ເມອງເທດສະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ມາດຕາ 81 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດບ້ານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໜ່ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ
ຕະວະແພດບ້ານມສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນັ້:
1. ປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພະນັກງານລ້ຽງສັດ ຫ ການສັດຕະວະແພດ
ເມອງລະບຽບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຂັ້ນທະບຽນພິມ
ສັດ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດສັດຕາມກໍານົດເວລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ນັບທັງຊ່ວຍສະກັດກັັ້ນ
ພະ ຍາດລະບາດສັດພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ
2. ກວດກາສຸຂະພາບ, ກວດຫາເຊັ້ອພະຍາດປິື່ນປົວສັດຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູລ
້ ້ຽງສັດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການດ້ວຍວິທການທື່ຖກຕ້ອງ
3. ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາຝກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ທາງດ້ານການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
4. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກັື່ຍບັນຫາຂອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດພາຍໃນບ້ານ

53

5. ບັນທກຂໍມ
ັ້ ູນສັດລ້ຽງພາຍໃນບ້ານ: ການເກດ, ການຕາຍ, ການເກດພະຍາດການເຄື່ອນຍ້າຍ
ແລະ ການຊຂ
ັ້ າຍເພື່ອຊ່ວຍພະນັກງານເສດຖະກິດຂອງບ້ານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມອງ, ເທດສະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
6. ຕິດຕາມສຸຂະພາບສັດຕ່າງຖິື່ນທນ
ື່ ໍາເຂົັ້າມາລ້ຽງໃໝ່ໃນບ້ານ
7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມອງ, ເທດສະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ

ມາດຕາ 82 ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ
ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງຂອງຜູລ
້ ້ຽງສັດທສ
ື່ ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້
ປະ ກອບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດບົນພັ້ນຖານການເຫັນດ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູປ
້ ະກອບການລ້ຽງສັດ,
ສະມາຄົມ ແລະ ສັງຄົມ. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມລ້ຽງສັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ

ມາດຕາ 83 ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ
ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງໜື່ງທສ
ື່ ້າງຕັັ້ງຂັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງສັດຕະ
ວະແພດບົນພັ້ນຖານການເຫັນດ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູປ
້ ະກອບການສັດຕະວະແພດ, ສະມາຄົມ ແລະ ສັງຄົມ
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມສັດຕະວະແພດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ສະເພາະ
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາ

ມາດຕາ 84 ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ
ການກວດກາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດແມ່ນການຕິດຕາມຂອງອົງການກວດກາຕໍື່
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ, ພະນັກງານ, ເຈົັ້າໜ້າທື່ ແລະ ປະຊາຊົນ ລວມທັງການດໍາເນນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເພື່ອໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາ ແລະ
ສົນທິສັນຍາສາ ທື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັື່ງກ່າວມປະສິດທິພາບ

ມາດຕາ 85 ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ
ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບ
ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ທື່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 77 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນໂັ້ ດຍແມ່ນກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເຊິື່ງເປັນເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດເປັນຜູຈ
້ ັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕາ 86 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການສັດຕະວະແພດ
ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດມສິດໜ້າທື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນ:ັ້
1. ກວດກາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ ວະແພດ
2. ກວດກາກິດຈະການລວມທັງການດໍາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ
ວະແພດ
3. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນນສບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ
ວະແພດ
4. ສະເໜໃຫ້ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອອກຄໍາສັື່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດ
ຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຫ ໂຈະ ໜ້າທຕ
ື່ ໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານລ້ຽງສັດ ແລະ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເປັນໜ້າທື່ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເຫັນວ່າມການກະທໍາທລ
ື່ ະເມດຕໍກ
ື່ ົດໝາຍ
5. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງຢູສ
່ ູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທື່ຂອງຕົນ
6. ສະຫຼຸບຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານການກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງ
ຖັດຕົນຢ່າງເປັຮປົກກະຕິ
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ມາດຕາ 87 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງເຈົໍ້າໜ້າທີສ
ໍ່ ັດຕະວະແພດ
ເຈົັ້າໜ້າທື່ສັດຕະວະແພດມສິດ ໜ້າທຕ
ື່ ົັ້ນຕໍດັື່ງນ:ັ້
1. ກວດກາຟາມລ້ຽງສັດ ໂຮງງານຜະລິດອາຫາສັດ, ບ່ອນຈໍາໜ່າຍອາຫານສັດ, ໂຮງງານຂ້າສັດ,
ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ, ໂຮງງານຜະລິດ, ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຢາກັນ ແລະ ຢາປິື່ນປົວພະຍາດສັດ, ຫ້ອງກວດພະຍາດ ຫ
ບ່ອນປິື່ນປົວສັດ, ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດ, ຫ້ອງວິໄຈອາຫານສັດ, ດ່ານກວດກາສັດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດ
ຕະພັນສັດ ແລະ ພະຫະນະຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ສະຖານທື່ອື່ນທື່ດໍາເນນ
ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
2. ກວດກາອະນາໄມສະຖານທື່ທື່ຊຂ
ັ້ າຍສັດ, ຊັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນສັດ, ສະຖານທເື່ ກັບມ້ຽນ
ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລໂິ ພກ
ໂດຍມການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ
3. ກວດກາ ແລະ ເກັບສິັ້ນສ່ວນຕົວຢ່າງ ເພື່ອນໍາໄປວິໄຈຕາມລະບຽບການໃນກໍລະນທື່ສົງໄສ
ວ່າສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຕິດເຊັ້ອພະຍາດ ຫ ປົນເປັ້ອນດ້ວຍເຊັ້ອພະຍາຮ້າຍແຮງ
4. ກັກສັດ, ຊັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຊົື່ວຄາວ ເມື່ອເຫັນວ່າການປະກອບເອກະສານບໍື່
ຖກຕ້ອງ ຫ ບໍຄ
ື່ ົບຖ້ວນ ຫ ສົງໄສວ່າມການຕິດເຊັ້ອພະຍາດ ຫ ປົນເປັ້ອນດ້ວຍເຊັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເພື່ອ
ລໍຖ້າຜົນຂອງການວິໄຈ
5. ສະເໜໃຫ້ຜຖ
ູ້ ກກວດກາໃຫ້ມຄວາມຮ່ວມມ ແລະ ສະໜອງຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງ ສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
6. ປະຕິບັດມາດຕະການກ່ຽວກັບການກວດກກາເຊັື່ນ: ການເຂົັ້າກວດຄົັ້ນສະຖານທ,ື່ ສັື່ງໂຈະ
ການດໍາເນນກິດຈະການຊົື່ວຄາວໃນກໍລະນຈໍາເປັນ,
ອອກຄໍາສັື່ງບໍໃື່ ຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍເປົັ້າໝາຍທຈ
ື່ ະທໍາການ
ກວດກາ
7. ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍຜ
ື່ ລ
ູ້ ະເມດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
8. ຍດຂອງກາງ, ສະເໜໃຫ້ກັກຕົວຜູລ
້ ະເມດ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດ ຍື່ນຕໍພ
ື່ າກ ສ່ວນທື່
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດໍາເນນຄະດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 88 ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາມ 3 ຮູບການດັື່ງນັ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ
2. ການກວດກາໂດຍມການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
3. ການກວດກາແບບສຸກເສິນ
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິແມ່ານການກວດກາຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທເື່ ຊິື່ງ
ໄດ້ແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງທື່ມລັກສະນະຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ
ການກວດກາໂດຍມການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດກາຕາມແຜນການທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ
ການກວດກາແບບສຸກເສິນ ແມ່ນການກວດກາສະເພາະກິດກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜື່ງຢ່າງຮບດ່ວນ
ໂດຍບໍື່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜຖ
ູ້ ກກວດຮູລ
້ ່ວງໜ້າ
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ພາກທີ VIII
ວັນສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ, ເຄືໍ່ອງແບບ, ເຄືໍ່ອງໝາຍ
ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 89 ວັນສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ
ລັດໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທ 11 ພະຈິກ ເປັນວັນສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປູກຈິດສໍານກ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ການກັນ ແລພ ຮັກສາສຸຂະພາບສັດລ້ຽງບໍໃື່ ຫ້ເກດ ແລະ ຕິດພະຍາດ
ພ້ອມທັງເປັນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂັ້ນ

ມາດຕາ 90 ເຄືໍ່ອງແບບ, ເຄືໍ່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ມເຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອໝາຍ ແລະ
ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ໂດຍແມ່ນກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູກ
້ ໍານົດ
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ພາກທີ IX
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 91 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ້ມ
ູ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທື່ມຜົນງານດເດັື່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນັ້
ເປັນຕົັ້ນການປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ, ການກັນ,
ການຄອບຄຸມ, ການກໍາຈັດພະຍາດສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ມາດຕາ 92 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ້ລ
ູ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທິື່ລະເມດກົດໝາຍສະບັບນຈ
ັ້ ະຖກສກສາອົບຮົມ, ປະຕິບັດ
ວິໄນ, ປັບໄໝ, ດໍາເນິນທາງແພ່ງ ຫ ອາຍາຕາມກໍລະນ ໜັກ ຫ ເບົາ ທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 93 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທື່ໄດ້ລະເມດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທມ
ື່ ລັກສະນະເບົາເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍື່
ຄວາມເສຍຫາຍທື່ມມູນຄ່າຕໍື່າກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍພັນກບ ແຕ່ຫາກມຄວາມຈິງໃຈລາຍງານຮັບສາລະພາບຕໍກ
ື່ ານ
ກະທໍາທື່ບຖ
ໍື່ ກຕ້ອງຂອງຕົນ ຈະຖກຕັກເຕື່ອນ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ແລະ ສົື່ງຊັບສິນ ຫ ຂອງກາງທໄື່ ດ້ມາ
ໂດຍບໍື່ຖກຕ້ອງນັັ້ນຄນຄົບຖ້ວນ

ມາດຕາ 94 ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທື່ທື່ໄດ້ລະເມດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທື່ມລັກສະນະເບົາເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາອາຍາ ແລະ ກໍື່ຄວາມ
ເສຍຫາຍທື່ມມູນຄ່າຕໍື່າກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍພັນກບ ແຕ່ຫາກບໍື່ມຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ, ຫົບຫກຈາຄວາມຜິດຂອງ
ຕົນຈະຖກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມແຕ່ກໍລະນດັື່ງນັ້:
1. ຕິຕຽນ, ກ່າວເຕື່ອນຄວາມຜິດ ໂດຍບັນທກໄວ້ໃນສໍານວນເອກະສານ ຊວະປະຫວັດຂອງຜູ້
ກ່ຽວ
2. ໂຈະການເລື່ອນຊັັ້ນ, ຂັັ້ນເງິນເດອນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ
3. ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫ ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທື່ອື່ນ ທື່ມຕໍາແໜ່ງຕໍື່າກວ່າເກົື່າ
4. ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍໄື່ ດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ
ຜູຖ
້ ກປະຕິບັດວິໄນຕ້ອງສົື່ງຊັບສິນທື່ຕົນໄດ້ມາໂດຍບໍຖ
ື່ ກຕ້ອງນັັ້ນຄນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງຄົບຖ້ວນ

ມາດຕາ 95 ມາດຕະການປັບໄໝ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທື່ໄດ້ລະເມດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ
ຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ ເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍື່
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ຄວາມເສຍຫາຍທື່ມມູນຄ່າແຕ່ ຫ້າຮ້ອຍພັນກບຂັ້ນໄປ ຈະຖກປັບໄໝເທົື່າຕົວຂອງມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ
ໃນກໍລະນທື່ມການລະເມດຄັັ້ງທ 2 ຫ ເປັນອາຈິນ ຈະຖກປັບໄໝສອງເທົື່າຕົວ ຂອງມູນຄ່າຂອງ
ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ພ້ອມທັງຮິບຊັບສິນທໄື່ ດ້ມາໂດຍບໍຖ
ື່ ກຕ້ອງນັັ້ນເປັນຂອງລັດ

ມາດຕາ 96 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນທື່ໄດ້ລະເມດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເຊິື່ງເປັນ
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຈະຖກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນໜັກ ຫ ເບົາ ລວມທັງການໃຊ້
ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ

ມາດຕາ 97 ມາດຕະການໂທດເພີມ
ໍ່
ນອກຈາກໂທດຕົັ້ນຕໍ ທື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 96 ເທິງນແ
ັ້ ລ້ວຜູກ
້ ະທໍາຜິດຍັງຈະຖກປະຕິບັດ
ມາດຕະການລົງໂທດເພື່ມ ເຊິື່ງໂຈະ ຫ ຖອນໃບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຫ
ການສັດຕະວະແພດ
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ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 98 ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈ
້ ັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້

ມາດຕາ 99 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບ ນມ
ັ້ ຜົນສັກສິດ ພາຍຫັງຮ້ອຍແປດສິບວັນນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດແຫ່ງຊາດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ເປັນຕົັ້ນໄປ
ຂໍກ
ັ້ ໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດທື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນລ
ັ້ ້ວນແຕ່ຍົກເລກ
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