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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລແຸຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແຕ່ນ ັ້ຮອດປ  2020 ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜ ື່ງ
ທ ື່ມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 
4 ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທ ື່ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບໍື່ທັນມ ຄຸນນະພາບດ ເທົື່າທ ື່ຄວນ ແລະ ມ ຈໍານວນບໍື່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນ ັ້ຫາ ປ  2020 ຊ ື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະນາ
ສ ມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມ ການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສ ມ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ, ການສ້າງຫລັກສູດທ ື່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທ ື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມ ການປັບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທ ື່ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມ ຄວາມຊໍານານ ແລະ ມ ຄຸນສົມບັດທ ື່
ເໝາະສົມ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜ ອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫລັກສູດອະນຸປະລິນຍາກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນ ນສູງຂ ັ້ນເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 
4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສກິ າ. ຫລັກສູດນ ັ້ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກໍື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫລັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບ
ອະນປຸະ ລິນຍາທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດ  ແລະ ມ ຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມ ການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທ ື່ສໍາຄັນຂອງຫ ັກສູດເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອ ັ້ນວ່າ ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມ ການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທ ື່ມ ໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນ ັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທ ື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນ ັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ການຜະລິດກະສກິໍາແລະປ່າໄມເ້ຂດເນ ນສູງ, 4). ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 
5). ບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານ ັ້ ໄດ້ມ ການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທ ື່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ສ ກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກໍື່ມ ການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊ ັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະ
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ກໍາມະການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສ ສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິຣະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມ ອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍື່ຍັງມ  ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາໍ 
ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທ ື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອ ກຈໍານວນໜ ື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທ ື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທ ື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປ  2009 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ້
ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບ ນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນ ັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເອກະ 
ສານດັື່ງກ່າວນ ັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການ
ໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທ ື່ວິທະຍາໄລກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອຊາບ ເພ ື່ອ
ຈະໄດນ້ໍາໄປປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫ້ດ ກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 

ຂ ຂອບໃຈ … !! 
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ບົດນ າ 
 

ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ” ເຫ ັັ້ມນ ັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອ
ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ. 
ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທ ື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໃນທາງດ້ານການລ້ຽງສັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນ ັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອ ງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້ແກ່
ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສກິອນຜູ້ທ ື່ມັກອາຊ ບໃນການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈ
ເຖິງເຕັກນິກວິທ ການຕ່າງໆ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 

ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນ ັ້ ຈະໄດເ້ວົັ້າເຖິງ ຫ ັກການ, ຂັັ້ນຕອນພ ັ້ນຖານໃນການກວດກາຜະລິດຕະພນັ ແລະ 
ຜົນກະທົບທ ື່ເກ ດຈາກຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ບໍື່ໄດ້ມາດຕະຖານ 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນ ັ້ໄດ້ຕັດພ ມຂ ັ້ນເທ ື່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມ ຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄໍາສັບ ຫ   ສໍານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດ ຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊິົມ ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍື່ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທ່ ຍັງບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພ ື່ມເຕ ມໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ 

ດັື່ງນັັ້ນ, ຫາກຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄດ້ອ່ານ ແລະ 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ັັ້ມນ ັ້ ຫາກພົບພໍັ້ຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບໍື່ວ່າຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ ກໍື່ຄ ຄໍາສັບເຕັກ 
ນິກ ແລະ ສໍານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂໍັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍານິຂອງພວກທ່ານໄປຍັງວິທະຍາ 
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອພວກເຮົາ (ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫ ັກສູດ) ຕາມທ ື່ຢູ່ດັື່ງນ ັ້: ວິທະຍາ 
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ (ກະເສດປາກເຊ ອງ) ຖະໜົນເລກທ  13 ເໜ ອ, ເມ ອງຫ ວງພະບາງ, 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036, 020 56072562, 
Fax: 071 219 034, Website: www.lao-agriccollege.org ຫ   ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກໍື່ໄດ້ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫ ັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້
ດັດແປງແກ້ໄຂປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນ ັ້ໃຫ້ມ ເນ ັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂ ັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆ. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທ ື່ນ ັ້ດ້ວຍ. 
 
          ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ 
                      ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫ ກັສູດ ວກປໜ 
             ສິງຫາ 2016 
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ບົດທີ 1 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ 

 

ຈຸດປະສົງ 
ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມຊ ັ້ນ 
2. ອະທິບາຍບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຂອງສັດຕະວະແພດ ໃນການກວດກາອະນາໄມຊ ັ້ນຕາມ

ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ 
 

ເນືໍ້ອໃນ  
 
1.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ 

ການກວດກາອະນາໄມຊ ັ້ນ ຫ   ການກວດກາສຸຂະພາບຂອງສັດ ການຂ້າສັດແມ່ນວິທະຍາສາດໜງ
ໜ ື່ງທ ື່ຮຽນຮູກ້່ຽວກັບການອະນາໄມສັດຕະວະແພດ ແລະ ວິທ ການກວດກາຜົນຜະລິດສັດທ ື່ໃຊ້ບໍລໂິພກ
ເຊັື່ນ: ຊ ັ້ນ, ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ໄກ່ ລວມທັງວັດຖຸດິບທ ື່ມາຈາກສັດ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຊັື່ນ: ຂົນ, ນັງ, ເຂົາ, 
ກະດູດ, ເລ ອດ, ໄສ້ ແລະ ອາຫາສໍາເລັດຮູບ ທ ື່ປຸງແຕ່ງຈາກສັດເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງກະປ໋ອງ, ໄສ້ອົື່ວ, ແໜມ, ສົັ້ມ 

 
1.2 ເປົໍ້າໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມຊີໍ້ນ 

1. ສັດທ ື່ຈະນໍາໄປຂ້າ 
2. ບ່ອນຂ້າ ແລະ ໂຮງຂ້າສັດ 
3. ຕະຫ າດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສັທຸກຊະນິດ 
4. ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານເພ ື່ອຮັບໃຊສ້ັງຄົມ 
5. ເພ ື່ອປ້ອງກັນຜູບ້ໍລໂິພກອາຫານຈາກຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງຕ່າງໆ 
6. ເພ ື່ອສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກຜູ່ບໍ້ໂພກ ໃຫ້ມ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານທາດບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ມ ຄຸນນະ 

ພາບ 
 

1.3 ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີໍ່ສັດຕະວະແພດ 
1. ມ ສິດເຂົັ້າກວດກາທຸກໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ຫ   ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫາສັດ ເພ ື່ອ

ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກສ່ັງຄົມ 
2. ມ ສິດຕ ລາຄາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານປຸງແຕ່ງຈາກສັດ 
3. ມ ສິດສັື່ງໃຫ້ຢຸດຕກິານຜະລິດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຫ   ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກສັດທ ື່

ທ ການລະເມ ດກົດໝາຍຂອງການກວດກາອະນາໄມ ຫ   ການຜະລິດທ ື່ຂາດການອະນາໄມ 
4. ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດມ ສິດລາຍງານເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວ

ຂ້ອງເຖິງການລ່ວງລະເມ ດຂອງສ່ວນໂຕບຸກຄົນ ຫ   ໂຮງງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ັກການກວດກາອະນາໄມດ້ານ
ສັດຕະວະແພດ 
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1.4 ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມ 
 ສັດທ ື່ບໍື່ສົມຄວນຂ້າເປັນອາຫານ ແລະ ຄວນຫ້າມຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັດທ ື່ຕິດເຊ ັ້ອ
ພະຍາດຊະນິດໜ ື່ງ ເຊິື່ງອາດຈະຖ່າຍທອດໄປຫາຄົນເຊັື່ນ: ພະຍາດວໍັ້, ພະຍາດລຸລູກ, ກ້າມຊ ັ້ນເປັນອໍາມະ 
ພາດ, ພະຍາດມະເຮັງໃນຕາ, ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດໍາ ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຮັກສາຄາມສະອາດສຸຂະອະນາໄມຕາມພ ັ້ນ
ສະຖານທ ື່ເປິເປ ັ້ອນ ຫ   ມ ຮ່ອງຮອຍຂອງເສດເຫ  ອຕ່າງໆຫ້າມບໍື່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າແພເຊັດຕາມຊາກສັດ ຄວນລ້າງໃຫ້
ສະອາດ, ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ນໍັ້າສ ດໃສ ່ ສໍາລັບພະນັກງານກວດກາຄວນຮັກສາມ ແຂນໃຫ້ສະອາດເສຍ
ກ່ອນ ສ່ວນເຄ ື່ອງມ ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫ   ນໍັ້າອຸ່ນທຸກໆຄັັ້ງກ່ອນ ຫ   ຫ ັງນໍາໃຊ ້
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ບົດທີ 2 
ທີໍ່ຕັໍ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຮງຂ້າສັດ 

 
ຈຸດປະສົງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກລັກສະນະທ ື່ຕັັ້ງທົື່ວໄປ, ອົງປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ  
2. ບອກປັດໄຈພ ັ້ນຖານດ້ານຫ ັກການອະນາໄມໃນການປຸງແຕ່ງສັດ 

3. ບອກເງ ື່ອນໄຂສໍາລັບການຂ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງສັດ 
 

ເນືໍ້ອໃນ  
 
2.1 ລັກສະນະທົໍ່ວໄປ, ອົງປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ 

2.1.1 ລັກສະນະທົໍ່ວໄປ 
1. ຕັັ້ງຢູຫ່່າງຈາກຕົວເມ ອງ 
2. ຕ້ອງສັັ້າງກໍາແພງອ້ອມ ຫ   ຮົັ້ວຂັັ້ນແໜ້ນໜາພໍດ  ໃຫ້ສັດເຂົັ້າອອກໄດຢ້່າງເສລ  
3. ຕ້ອງມ ຮ່ອງລະບາຍນໍັ້າເສຍ ຕ້ອງຂ້າເຊ ັ້ອກ່ອນຈະລະບາຍນໍັ້າເສຍອອກ 

2.1.2 ອົງປະກອບຂອງໂຮງຂ້າສັດ 
ໂຮງຂ້າສັດທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖ ກຕາມຫ ັກອະນາໄມຕ້ອງມ ສ່ວນປະກອບ: 
1. ໂຮງຂ້າສັດປະກອບມ  2 ປະຕູຄ : ປະຕູເປ ັ້ອນສໍາລັບຂົນສົື່ງສັດເຂົັ້າ-ອອກ ພ້ອມ

ດ້ວຍເດ ື່ນຂ້າເຊ ັ້ອ ແລະ ປະຕສູະອາດສໍາລັບນໍາຜະລິດຕະພັນສັກອອກ 
2. ລານຈອດລົດ ຫ   ພາຫະນະຂົນສົື່ງສັດ ພ້ອມບ່ອນລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊ ັ້ອສັດ 
3. ຄອກຮັບສັດເຈັບ ແລະ ຫ້ອງຂ້າສັດເຈັບ 
4. ຄອກຮັບສັດແຂງແຮງປະເພດຕ່າງໆ 
5. ຫ້ອງເຢັນສໍາລັບຮັກສາຊ ັ້ນ 
6. ຫ້ອງຂ້າສັດມ ຄ : ຫ້ອງຂ້າສັດໃຫຍ່, ຫ້ອງຂ້າແກະ, ແບ້ ແລະ ໝູ ພ້ອມດ້ວຍພາກ 

ສ່ວນຄົວເຄ ື່ອງໃນຕ່າງໆ 
7. ລານເລ ື່ອນສໍາລັບເຄ ື່ອນຍ້າຍຊາກເຊ ື່ອມຕໍື່ແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
8. ອາຄານປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບປະເພດຕ່າງໆ 
9. ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດ 
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ຮູບທີ 1 ລກັສະນະຂອງໂຮງງານຂ້າສັດ 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານ BETAGRO ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ ້
 

2.1.3 ປະເພດຂອງໂຮງຂ້າສັດ 
 ໂຮງຂ້າສັດແມ່ນບ່ອນຜະລິດຊ ັ້ນ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່

ສັງຄົມມ  2 ປະເພດໂຮງຂ້າສັດຄ : 
1. ໂຮງຂ້າສັດທໍາມະດາ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດທ ື່ມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ອຜະລິດຊ ັ້ນເທົື່ານັັ້ນ 
2. ໂຮງຂ້າສັດແບບອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດທ ື່ນອກຈາກຈະຂ້າສັດແລ້ວຍັງປຸງ

ແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບນໍາອ ກເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງກະປ໋ອງ, ໄສ້ອົື່ວ ແລະ ແມ່ນໂຮງຂ້າສັດໃນປະເທດທ ື່ຈະເລ ນ 
ແລະ ເປັນໂຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝ. ໂຮງຂ້າສັດປະເພດນ ັ້ມ  2 ແບບຄ : 

- ແບບຕັັ້ງ: ໂຮງຂ້າສັດແບບນ ັ້ມ ຈຸດພິເສດຄ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນຕັັ້ງຂ ັ້ນເປັນ
ຫ າຍຊັັ້ນເຊັື່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ຫ້ອງຮັບສັດຢູ່ຊັນລຸ່ມຫ ັງຈາກນັັ້ນຈະຖ ກນໍາໄປຄົວ ແລະ ສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງ
ເຢັນ 

- ແບບຂວາງ: ອົງປະກອບຕ່າງໆແມ່ນຕັັ້ງຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມໜ້າດິນ ຍົກ
ເວັັ້ນອາຄານປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບອາກຈະມ ຫ າຍຊັັ້ນ 

 
2.2 ປັດໃຈພືໍ້ນຖານດ້ານຫ ັກອະນາໄມໃນການປຸງແຕ່ງຊີໍ້ນ 

ປັດໃຈພ ັ້ນຖານດ້ານຫ ັກການອະນາໄມມ ດັື່ງນ ັ້: 
1. ກໍາມະກອນເຮັດວຽກຢູໂ່ຮງຂ້າສັດ ຕ້ອງເປັນຜູທ້ ື່ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດ ຜ່ານການກວດກາສຸ 

ຂະພາບຈາກແພດເປັນປະຈໍາຕ້ອງນຸ່ງເຄ ື່ອງສະອາດ ແລະ ເປັນຄົນມັກຄວມສະອາດ 
2. ໂຮງຂ້າສັດຕ້ອງມ ນໍັ້າຮັບໃຊ້ຢ່າງພຽງພທັໍງນໍັ້າອຸ່ນ ແລະ ນໍັ້າເຢັນ 
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3. ຕ້ອງຂ້າເຊ ັ້ອປະຈໍາອາທິດລະເທ ື່ອໃນໂຮງຂ້າສັດ 
 

2.3 ເງືໍ່ອນໄຂສ າລັບການຂ້າ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊີໍ້ນ 
ການຂ້າສັດຈະຂ້າສັດຢູໃ່ນສະພາບໃດກໍື່ດ ຄວນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັື່ງນ ັ້: 
1. ໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທ ມ ຄຸນນະພາບດ  ແລະ ສູງ 
2. ປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້ຄົນຕິດແປດພະຍາດຈາກຜະລິດຕະພັນຊ ັ້ນ ແລະ ສິື່ງເສດເຫ  ອຂອງສັດບໍື່ໃຫ້

ພະຍາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ສັດລ້ຽງອ ື່ນໆ 
3. ປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ ດິນ, ນໍັ້າ, ອາກາດ, ທົື່ງຫຍ້າ ບໍື່ໃຫ້ເປ ັ້ອນດ້ວຍເຊ ັ້ອພະຍາດ 

ແລະ ສິື່ງເສດເຫ  ອຂອງສັດ 
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ບົດທີ 3 
ເຕັກນິກການກວດກາສັດກ່ອນຂ້າ 

 
ຈຸດປະສົງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍການຮັບຊ ັ້ສັດ, ການຮັບສັດ, ການຂັງສັດໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ການກວດກາອະ

ນາໄມຊ ັ້ນກ່ອນຂ້າ 
2. ບອກການຂ້າສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາກສັດໃນຂັັ້ນຕອນຕົັ້ນ 

3. ບອກເຕັກນິກໃນການຂ້າສັດ, ຄົວງົວ-ຄວາຍ ແລະ  ການອະນາໄມທໍາຄວາມສະອາດຊາກ
ສັດ 

 
ເນືໍ້ອໃນ  
 
3.1 ການຮັບຊືໍ້ສັດ, ການຮັບສັດ, ການຂັງສັດ ແລະ ການກວດກາສັດກ່ອນ

ຂ້າ 
3.1.1 ການຮັບຊືໍ້ສັດ 

ຕາມຫ ັກອະນາໄມສັດຕະວະແພດສັດທ ື່ຖ ກຊ ັ້ໄປຂ້າຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມຫ ັກການດັື່ງນ ັ້: 
1. ຮ່າງກາຍແຂງແຮງສົມບູນ 
2. ມ ສຸຂະພາບສົມບູນບໍື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດໃດໆ 
3. ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ ໂດຍການຢັັ້ງຢ ນສຸຂະພາບ

ຈາກພະນັກງານສັດຕະວະແພດ 
3.1.2 ການຮັບສັດເຂົໍ້າໂຮງຂ້າສັດ 

ການຮັບສັດຈາກແຫ ື່ງຜະລິດທ ື່ມາເຖິງໂຮງຂ້າສັດ ຕ້ອງດໍາເນ ນຕາມຂໍັ້ຕົກລົງຕາມກໍາ 
ນົດເວລາ, ຊະນິດ, ປະເພດ ແລະ ຈໍານວນຂອງສັດຢ່າງເຄັື່ງຄັດ ພ້ອງທັງກວດເບິື່ງເອກະສານນໍາສົື່ງສັດ ແລະ 
ໃບຢັັ້ງຢ ນສຸຂະພາບສັດຂອງສັດຕະວະແພດ ຫ ັງຈາກນັັ້ນຕ້ອງສັື່ງນໍັ້າໜັກແລ້ວແຍກອອກຂັງໄວໃນຄອກຮັບ
ສັດຂອງໂຮງຂ້າສັດ ຖ້າມ ສັດເຈັບ ຫ   ສົງໄສວ່າສັດເຈັບຕ້ອງແຍກໄວຄ້ອກພິເສດ ສັດທ ື່ສົງໄສວ່າເຈັບແມ່ນ
ສັດທ ື່ບໍື່ມ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ບໍື່ຄົບຕາມຈໍານວນ ຕາມໃບຢັັ້ງຢ ນຂາຍສັດທ ື່ມາຈາກເຂດພະຍຸສັດທ ື່ມັກລະ 
ບາດ 

3.1.3 ການຂັງສັດກ່ອນຂ້າ 
ສັດທ ື່ມາເຖິງໂຮງຂ້າສັດໂດຍການຂົນສົື່ງຈະມ ການອ່ອນເພຍອິດເມ ື່ອຍ ຊ ັ້ນສັດເຫ ົື່ານ ັ້

ຈະມ ຄຸນນະພາບຕໍື່າຍ້ອນການປ່ອຍເລ ອດບໍື່ດ  (ມ ກ  ໂກຣແຊນ) ມ ອາຊິດລັກຕ ິກສູງ ມ ຂ ັ້ຫ າຍອັນເປນັສາ 
ເຫດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດໄດ້ດ  ດັື່ງນັັ້ນ ສັດທຸກຊະນິດສົື່ງມາເຖິງໂຮງຂ້າສັດຕ້ອງມ ການພັກ 
ຜ່ອນແຕ່ໃຫ້ອົດອາຫານ ແຕ່ໃຫ້ນໍັ້າຢ່າງພຽງພຕໍະຫ ອດເວລາ ຕາຕະລາງພັກຜ່ອນຂອງສັດແຕ່ລະປະເພດ
ກ່ອນຂ້າດັື່ງລຸ່ມນ ັ້: 

1. ງົວ - ຄວາຍ 24 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ 
2. ໝູ, ແກະ, ແບ້ 12 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ 
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3. ສັດປ ກ 8 - 10 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຂ້າ 
ກ່ອນຂ້າສັດຕ້ອງໃຫ້ສັດໄດຮ້ັບການອາບນໍັ້າ ແລະ ສິື່ງເປ ັ້ອນເປິຕາມຜິວໜັງ ໃຫ້ສະ 

ອາດ ເພາະສິື່ງເປ ັ້ອນເປິເຫ ົື່ານັັ້ນມ ຈຸລິນຊ ຫ າຍຊະນິດອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ຊ ັ້ນເນົື່າໄວ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກ ດ
ພະຍາດເບ ື່ອອາຫານໄດ້ 

 

  
ຮູບທີ 2 ການຂັງສັດກອ່ນຂ້າ 
 

3.1.4 ການກວດກາສັດກ່ອນຂ້າ 
ສັດທ ື່ຈະຂ້າຂັງໄວ້ໃນຄອກຂັງສັດ ຕ້ອງຢູພ່າຍໃຕ້ການກວດກາຂອງພະນັກງານ ສັດຕະ 

ວະແພດກ່ອນຂ້າສັດຕ້ອງຜ່ານການກວດກາອ ກເທ ື່ອໜ ື່ງ ໂດຍສັງເກດເບິື່ງສະພາບທົື່ວໄປຂອງສັດ ແລະ  ອຸນ 
ຫະພູມທຸກໆໂຕ ສໍາລັບສັດໃຫຍ ່ ຫ   ໃນຈໍານວນ 10 % ຂອງສັດນ້ອຍທັງໝົດ (ໝູ, ແກະ, ແບ້) ໃນ
ກໍລະນ ໂຕໃດໜ ງມ ອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕໃິຫ້ແທກໝົດທຸກໂຕຕ ື່ມອ ກ 
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ຮູບທີ 3 ເກັບຕົວຢ່າງເລືອດກວດຫາສານຕກົຄ້າງຢາສັດ 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານແປຮບູໝູ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້  
 

 
 
ຮູບທີ 4 ເກັບຕົວຢ່າງປັດສະວະກວດຫາສານເລັໍ່ງຊີໍ້ນ 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: ໂຮງງານແປຮບູໝູ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້  



9 

 

3.2 ການຂ້າສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາກສັດໃນຂັໍ້ນຕົໍ້ນ 
ການຂ້າສັດແມ່ນຂະບວນການຂອງເຕັກນ ກທໍາອິດຂອງການປຸງແຕ່ງຊາກສັດ ເຊິື່ງເປັນການຕັດຊ  

ວິດຂອງສັດການຂ້າສັດຈະຂ້າດ້ວຍວິທ ໃດກໍື່ຕາມຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕໍື່ໄປຄ : ເຮັດໃຫ້ໄວ
ທ ື່ສຸດ, ປ່ອຍເລ ອດໃຫ້ດ , ຮັບປະກັນບໍື່ໃຫ້ເກ ດອັນຕະລາຍແກ່ຜູປ້ະຕິບັດງານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຄ : 
ເຮັດສະຫ ົບ ແລະ ແທງຄໍເອົາເລ ອດຈາກຊາກ 

3.2.1 ການເຮັດສະຫ ົບ 
ການເຮັດສະຫ ົບແມ່ນວິທ ການຕ່າງໆທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດໝົດສະຕິ ເພ ື່ອຫ  ກເວັັ້ນອັນຕະລາຍ

ທ ື່ຈະເກ ດຂ ັ້ນແກ່ຜູປ້ະຕິບັດງານການເຮັດສະຫ ົບມ  4 ວິທ ຄ :  
1. ການເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍໄຟຟ້າຊັອດ 
2. ການເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍປ ນ 
3. ການເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍມ ດ, ຄ້ອນ ຫ   ຂວານ 
4. ການເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍການຮົມຄວັນ CO2 

3.2.2 ການປ່ອຍເລືອດ 
ການປ່ອຍເລ ອດແມ່ນວິທ ການເຈາະເອົາເລ ອດອອກຈາກຊາກ ເຊິື່ງຕ້ອງປະຕິບັດໃນ

ທັນທ ທັນໃດ ຫ ັງຈາກການສະຫ ົບ, ການປ່ອຍເລ ອດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນສູງຂ ັ້ນ  ແລະ ຊ ັ້ນສາມາດ
ຮັກສາໄວໄ້ດ້ດົນເນ ື່ອງຈາກວ່າເລ ອດເປັນອາຫານສໍາລັບຈຸລິນຊ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ຊ ັ້ນເນົື່າໄວ 

 
 
ຮູບທີ 5 ການແທງຄ ປ່ອຍເລືອດ 
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3.3 ເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ 
ເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ງົວ - ຄວາຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດັື່ງນ ັ້: 
3.3.1 ເຮັດສະຫ ົບ: ດ້ວຍມ ດ, ຄ້ອນ ຫ   ໄຟຟ້າຊັອດ 
3.3.2 ການປ່ອຍເລືອດ: ໃຊມ້ ດແທງໂດຍວິທ ການນອນ, ວິທ ຂ້າແບບທໍາມະດາ ຫ   ແບບ

ວິທ ແຂວນ (ໂຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝ) ຊາກງົວ - ຄວາຍ ຈະຖ ກປ່ອຍເລ ອດໄຫ ອອກໄດ້ດ  ໃຫ້ປ່ອຍເລ ອດ
ອອກປະມານ 4.2 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດເປັນ 

3.3.3 ການລອກໜັງ: ມ  2 ວິທ ລອກດ້ວຍມ  ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກເຊິື່ງມ  2 ຂັັ້ນຕອນ:  
1. ຫັື່ນແຄ່ງ ແລະ ຕັດຕ ນອອກລອກໜັງແຄ່ງ ແລະ ພ ັ້ນທ້ອງ 
2. ລອກໜັງເລົາຄ ງ: ຕັດຫົວອອກຕັດທ ື່ຂໍັ້ກະດູກຄໍທ  ໜ ື່ງຕໍື່ກັບຫົວ ພ້ອມທັງໝາຍ

ນໍັ້າເບ ຫົວ ແລະ ຊາກ ສ່ວນຫົວສົື່ງໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດກວດກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ 
3.3.4 ຜ່າທ້ອງ ແລະ ເອົາເຄືໍ່ອງໃນອອກໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນ  

1. ຜ່າທ້ອງ ພ ັ້ນທ້ອງບໍລເິວນສາຍບ  ໄປຕາມລວງຍາງຂອງຊາກລະວັງຢ່າໃຫ້ຖ ກກະ
ເພາະລໍາໄສ້ 

2. ຫ ັງຈາກຜ່າພ ັ້ນທ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ເອົາກະເພາະລໍາໄສ້ອອກໃຫ້ໄວເທົື່າໃດຍິື່ງດ  (ຊ້າສຸດ
ບໍື່ໃຫ້ກາຍ 30 ນາທ  ຫ ັງຈາກຂ້າສັດ) ເພາະວ່າຢູ່ກະເພາະລໍາໄສໃ້ຫ້ສົື່ງໄປໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດ
ກວດ ກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ 

3. ຕັດເອົາຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ ຫ ອດລົມອອກມາເປັນພວງຮ່ວມກັນສົື່ງໃຫ້
ພະນັກງານສັດຕະວະແພດກວດກາແລ້ວສົື່ງໄປຄົວ 

3.3.5 ການຜ່າຊາກສັດ 
ຜ່າດ້ວຍຂວານ ຫ   ເລ ື່ອຍໄຟຟ້າ ເຊິື່ງແບ່ງຊາກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ເພ ື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່

ການກວດກາຂອງສັດຕະວະແພດໃນການອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເກັບມ້ຽນງ່າຍ 
3.3.6 ການອະນາໄມທ າຄວາມສະອາດ 

ການທໍາຄວາມສະອາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ວິທ ຄ :  
1. ວິທ ແຫ້ງ: ແມ່ນການເອົາເສດກະດູກ ເລ ອດກ້າມ ສ່ວນບັນຈຂຸອງກະເພາະລໍາໄສ້

ອອກ, ແກະກະດູກ, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ ແລະ ໜັງອອກ 
2. ວິທ ປຽກ: ບາງຄັັ້ງເພິື່ນໃຊນ້ໍັ້າອຸນຫະພູມ 30 – 40° C ລ້າງຊາກດ້ວຍທໍື່ນໍັ້າ ຫ ັງ

ຈາກທໍາຄວາມສະອາດແຫ້ງແລ້ວຈ ື່ງ ດໍາເນ ນຕາມວິທ ແຫ້ງ  
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ບົດທີ 4 
ການກວດກາຊາກສັດ, ເຄືໍ່ອງໃນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຫ ັງຂ້າ 

 

ຈຸດປະສົງ 
ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ບອກການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນກວດກາຄຸນນະພາບຊາກສັດ 
2. ບອກເຕັກນິກຂັັ້ນຕອນການຂ້າ ແລະ ການຄົວສັດປະເພດຕ່າງໆ 

3. ບອກລັກສະນະທົື່ວໄປ ແລະ ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງຊ ັ້ນ 

4. ບອກການຕ ລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍາແນກປະເພດຊາກສັດ 

5. ອະທິບາຍການແບ່ງປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນສັດແຄລ່ະປະເພດ 

6. ບອກການຈໍາໜ່າຍຊ ັ້ນໄດ ້
 

ເນືໍ້ອໃນ  
 

4.1 ກວດກາຄຸນນະພາບຊາກຂອງສັດ 
ຕ ລາຄາຄຸນນະພາບຊາກສັດຈາກຂໍັ້ມູນອ ື່ນໆ ທ ື່ຈໍາເປັນສັດເຊັື່ນ: ວັນ, ເວລາ, ການຕັດແຕ່ງເປັນ

ຊາກສັດ, ຊັື່ງນໍັ້າໜັກຊາກສັດ, ຕ ລາຄາຄຸນນພາບຊາກສັດເປັນປະເພດ ຫ   ຈໍັ້າກາໝາຍໃສ່ແຕ່ລະຊາກສັດ ຈໍາ
ແນກເປັນປະເພດຕາມຄຸນນະພາບຊາກສັດ ຫ ັງຈາກນັັ້ນສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນເພ ື່ອເກັບຮັກສາມຽ້ນ ຫ   ສົື່ງອອກຈໍາ
ໜ່າຍເລ ຍກໍື່ໄດ ້

 
4.2 ຂັໍ້ນຕອນຂອງເຕັກນິກໃນການຂ້າ ແລະ ຄົວໝ ູ

1. ເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍໄຟຟ້າ ຫ   ຂັວນ 
2. ແທງຄໍເອົາເລ ອດອອກ 4.2 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດ 
3. ການລວກນໍັ້າເອົາຜ່ານອ່າງນໍັ້າຮ້ອນ 60 - 65 ° C ໃ ຊ້ເວລາ 3 - 5 ນາທ  
4. ຂູດຂົນດ້ວຍມ  ຫ   ເຄ ື່ອງຈັກ 
5. ລົນໄຟໃຫ້ສະເໝ  ຢູໂ່ຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝເພິື່ນລົນດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກໃຊຄ້ວາມຮ້ອນ 1000 

°C ໃຊ້ເວລາ 18 - 25 ວິນາທ  ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ໜັງເປັນສ ເຫ  ອງງາມດ  
6. ຜ່າທ້ອງເອົາເຄ ື່ອງໃນອອກ 
7. ຜ່າຊາກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ 
8. ອະນາໄມຄວາມສະອາດ ແລະ ກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ 
9. ຕັດຫົວອອກ 
10. ກວດກາຄຸນນະພາບຊາກ: ຊັື່ງນໍັ້າໜັກ, ຈໍາແນກປະເພດຊາກ, ຈໍັ້າກາສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນແລ້ວຈໍາ

ໜ່າຍ 
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ຮູບທີ 6 ເຄືໍ່ອງເຜົາຂົນ ແລະ ເຄືໍ່ອງທ າຄວາມສະອາດຊາກໜັງເຜົົາຂົນ 
 

 
 
ຮູບທີ 7 ການຜ່າຊາກເອົາເຄືໍ່ອງໃນຂາວ ແລະ ເຄືໍ່ອງໃນແດງອອກ 
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ຮູບທີ 8 ການຜ່າຊາກອອກເປັນ 2 ສວ່ນ ແລະ ຊັໍ່ງນ ໍ້າໜັກ 
 
4.3 ເຕັກນິກການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປີກ 

ການຂ້າສັດປ ກທ ື່ໂຮງຂ້າສັດທ ື່ທັນສະໄໝ ເພິື່ນຈະເອົາສັດຫ້ອຍຕາມລາງເລ ື່ອນໂດຍເອົາຕ ນເກາະ
ໃສລ່າງເລ ື່ອນ ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ  

1. ເຮັດສະຫ ົບດ້ວຍໄຟຟ້າ (ຢູໂ່ຮງຂ້າສັດ) 
2. ປາດຄເໍອົາເລ ອດອອກ  
3. ການລວກນໍັ້າຮ້ອນ 60 - 64 °C ສໍາລັບໄກໃ່ຊ້ເວລາ 2 - 3 ນາທ  
4. ລວກນໍັ້າຮ້ອນ 64 - 68 °C  ສໍາລັບຫ່ານໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ນາທ  
5. ຫ ົກຂົນດ້ວຍມ  ຫ   ເຄ ື່ອງຈັກ 
6. ລົນໄຟດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 600 - 800 °C ໃຊ້ເວລາ 10 - 20 ວ ນາທ  
7. ຕັດຫົວ ແລະ ຕ ນ  
8. ປາດທ້ອງເອົາເຄ ື່ອງໃນອອກ 
9. ລ້າງນໍັ້າ 
10. ຊັື່ນນໍັ້າໜັກ ຕ ລາຄາຄຸນນະພາບ ຫໍື່ຫ ັງຈາກນັັ້ນສົື່ງເຂົັ້າຫ້ອງເຢັນແລ້ວຈໍາໜ່າຍ 
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4.4 ຜົນຜະລິດຈາກການຂ້າສັດ 
4.4.1 ຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບນ ໍ້າໜັກສັດເປັນ ແລະ ນ ໍ້າໜັກສັດທີໍ່ຄົວ 

1. ນໍັ້າໜັກສັດເປັນ (ຕາມມາດຖານສາກົນ) ແມ່ນນໍັ້າໜັກສັດທ ື່ຊັື່ງໃນຄະນະທ ື່ສັດ
ຍັງມ ຊ ວິດຢູ່ກ່ອນ ແລະ ຈະຂາ້ຫ ັງຈາກທ ື່ຫັກເປ ເຊັນຂອງການກິນອາ ຫານ ແລະ ສ່ວນບັນຈຸໃນກະເພາະລໍາ
ໄສ້ອອກ 

2. ນໍັ້າໜັກຊາກສັດ: ແມ່ນນໍັ້າໜັກຂອງສັດທ ື່ຄົວແລ້ວ ຫ ັງຈາກຂ້າໂດຍບໍື່ຄິດໄລ່ນໍັ້າ
ໜັກຂອງເຄ ື່ອງໃນ, ຫົວ, ຕ ນ, ຫາງ, ໜັງ 

4.4.2 ການຂ້າສັດຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທີໍ່ສ າຄັນ 3 ພາກສ່ວນຄື: 
1. ຊ ັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນຕົັ້ນຕ ໍ ແລະ ສໍາຄັນທ ື່ໃຊເ້ປັນອາຫານເຮົາຈະໄດຮ້ັບປະມານ 

50 -70 % ຂອງນໍັ້າໜັກຊາກທ ື່ຄົວແລ້ວ 
2. ອາຫານຄຸນນະພາບທ ື່ປະກອບມ ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ຫ   ເຄ ື່ອງໃນຫູ, ຫາງຕ ນ, 

ໜ່ວຍອັນທະ ເຕົັ້ານົມຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງໃຊເ້ລ ອດເປັນອາຫານນອກນັັ້ນຍັງມ ຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ມ້າມ, ໝ
າກໄຂ່ຫ ັງ, ພຸງ, ລໍາໄສ້, ສະໝອງ, ລິັ້ນ, ຜ້າກັັ້ງທ້ອງ, ທໍື່ອາຫານ ແລະ ນໍັ້າມັນພ ັ້ນທ້ອງ 

3. ວັດຖຸດິບຈາກຮ່າງກາຍສັດທ ື່ບໍື່ໃຊເ້ປັນອາຫານເຊັື່ນ: ກະດູກ, ໜັງ, ເຂົາ ແລະ 
ອ ື່ນໆຈະເປັນວັດຖຸດິບສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ 

4.4.3 ລັກສະນະທົໍ່ວໄປຂອງຊີໍ້ນ 
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຄໍາວ່າຊ ັ້ນ ຊ ັ້ນສັດຫ າຍຄົນເຂົັ້າໃຈພຽງແຕ່ວ່າກ້າມຊ ັ້ນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ເມ ື່ອ

ເຂົັ້າໃຈກວ້າງຕາມຄວາມໝາຍຂອງອາຫານແລ້ວ ຊ ັ້ນໝາຍເຖິງເນ ັ້ອເຍ ື່ອຕ່າງໆຂອງສັດທ ື່ຄົນເຮົາໃຊເ້ປັນອາ 
ຫານໄດ້ແກ່ເນ ັ້ອເຍ ື່ອກ້າມຊ ັ້ນເປັນສ່ວນຕົັ້ນຕ ໍ ໂດຍມ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອອ ື່ນໆເປັນອົງປະກອບສໍາຮອງເຊັື່ນ: ເນ ັ້ອເຍ ື່ອ
ປະສາດ, ເນ ັ້ອເຍ ື່ອໄຂມັນ, ເນ ັ້ອເຍ ື່ອສໍາພັນ, ເນ ັ້ອເຍ ື່ອກ້າມຊ ັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄນັຕົັ້ນຕໍຂອງຊ ັ້ນກວມ
ເຖິງ 50 - 70 % ເປັນພາກສວ່ນທ ື່ສໍາຄັນທ ື່ມ ທາດອາຫາສູງ 

ເນ ັ້ອເຍ ື່ອໄຂມັນແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄັນທ ສອງຖັດຈາກກ້າມຊ ັ້ນ ປະລິມານໄຂມັນແມ່ນ
ຂ ັ້ນຢູກ່ັບການອ້ວນພ ຂອງສັດ ແລະ ຊະນິດຂອງສັດເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍຈະມ ໄຂມັນລະຫວ່າງ 2 - 20 % 
ສ່ວນໝູມ ເຖິງ 40 % ຂອງນໍັ້າມັນສັດ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອສໍາພັນແມ່ນພາກສ່ວນເຊ ື່ອມຕໍື່ລະຫວ່າງເສັັ້ນກ້າມຊ ັ້ນ ແລະ 
ກ້າມຊ ັ້ນ ລະຫວ່າງເມັດຊ ັ້ນ ແລະ ເຊ ື່ອມຕໍື່ລະຫວ່າງກ້າມຊ ັ້ນກັບກະດູກ ເຊິື່ງເຮົາເອ ັ້ນວ່າ: ເອັນ  ມ ປະມານ 
9 - 14 % ຂອງນໍັ້າໜັກຊາກທ ື່ຄົວ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອສໍາພັນມ ຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນ ຖ້າຊ ັ້ນມ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອ
ສໍາພັນຫ າຍຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນຈະຕົກຕໍື່າເຊັື່ນ:  ຊ ັ້ນໜ້າແຄ່ງເປັນຕົັ້ນ 

ກະດູກແມ່ນພາກສ່ວນຊ່ວຍຄໍັ້າຊູຮ່າງກາຍປະກອບມ  9 - 30 % ຂອງນໍັ້າໜັກສັດ 
ຂອງນໍັ້າໜັກສັດເປັນ ສັດອ່ອນ ແລະ ສັດຜູເ້ປ ເຊັນຂອງກະດກູແມ່ນສູງ 

4.4.4 ກາຍະພາບຂອງຊີໍ້ນ 
1. ລັກສະນະທາງາຍະພາບຂອງຊ ັ້ນ: ແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງຊ ັ້ນ ປະກອບດ້ວຍເສັັ້ນໃຍ

ກ້າມຊ ັ້ນ ຫ   ຈຸລັງກ້າມຊ ັ້ນ ເສັັ້ນໄຍກ້າມຊ ັ້ນຈະມ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອຫຸ້ມຫໍື່ເອົາໄວ້ເອ ັ້ນວ່າ: Endomysium ບັນດາ
ກຸ່ມເສັັ້ນໃຍຊ ັ້ນຈະລວມຕົວເຂົັ້າກັນເປັນເມັດກ້າມຊ ັ້ນ ແຕ່ລະເມັດຊ ັ້ນຈະມ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອສໍາພັນຫຸ້ມຫໍື່ໄວອ້ ກເອ ັ້ນ
ວ່າ ເຟ ລ ໄມຊຽມ (Perimysium) ແລະ ບັນດາເມັດກ້າມຊ ັ້ນຫ າຍເມັດມາລວມຕົວເຂົັ້າກັນເອ ັ້ນວ່າ: ເອປ 
ໄມຊຽມ (Epimysium) ເນ ັ້ອເຍ ື່ອສໍາພັນຊະນິດນ ັ້ຈາກກ້າມຊ ັ້ນ ແຕ່ລະກ້ອນລວມເຂົັ້າກັນເປັນເນ ັ້ອດຽວ
ກັນ ແລະ ຍ ດຕິດເກາະກັບເອັນແລະ ກະດູກຂໍັ້ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 

2. ລັກສະນະທາງເຄມ ຂອງຊ ັ້ນ: ສ່ວນປະກອບທາງເຄມ ຂອງຊ ັ້ນມ : 
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- ນໍັ້າ (H2O) 70 - 75 % ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍກົດອາມ ໂນທ ື່ຈໍາເປັນ 
Essentian Amino Acid ຢູຄ່ົບຖ້ວນ ແລະ ປະລິມານຫ າຍ ຊ ັ້ນສັດມ ໂປ ຕິນຢູ່ລະຫວ່າງ 18 - 22 %  

- ໄຂມັນຢູໃ່ນເສັັ້ນກ້າມຊ ັ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາເສັັ້ນໃຍ ກາ້ມຊ ັ້ນມ ໄຂມັນ
ປະມານ 3 % ເຊິື່ງເອ ັ້ນວ່າໄຂມັນສ່ວນເລິກ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນ ເພາະວ່າຊ ັ້ນສັດທ ື່ມ 
ໄຂມັນສ່ວນເລິກຢູໃ່ນປະມານພໍເໝາະສົມຈະມ ຄວາມນຸ້ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ເຄັື່ງຕ ງດ  ເຮັດໃຫ້ມ ລົດຊາດ
ແຊບນົວດ  ໜ້າຮັບປະທານ 

-  ທາດແປ້ງ (Carbohydrates) ມ ຢູປ່ະມານ 12 % ຂອງນໍັ້າໜັກກ້າມຊ ັ້ນ
ສັດ ຈະມ ເກ ອຫ າຍຊະນິດເຊັື່ນ: ແຄຊຽມ, ຟົດສະຟໍ - ໂຊດຽມ, ເຫ ັກ ແລະ ອ ື່ນໆ 

- ວິຕາມິນຕ່າງໆມ  2 ກຸ່ມ: ວິຕາມິນທ ື່ລະລາຍໃນນໍັ້າເຊັື່ນ: B, E ແລະ PP, 
ວິຕາມິນທ ື່ລະລາຍໃນໄຂມັນເຊັື່ນ: A, D, E ແລະ K 

4.4.5 ການແບ່ງປະເພດຂອງຊີໍ້ນງົວ - ຄວາຍ 
ຊ ັ້ນງົວ - ຄວາຍປະກອບມ ຊ ັ້ນຄໍ, ຊ ັ້ນບ່າໄຫ ື່ (ຊ ັ້ນກົກຂາໜ້າ) ຊ ັ້ນເອິກ, ຊ ັ້ນກະດູກ

ຂ້າງ, ຊ ັ້ນສັນຫ ັງ (ສັນໃຫຍ່) ຊ ັ້ນພ ັ້ນທ້ອງ, ຊ ັ້ນສັນໃນ (ສັນນ້ອຍຊ ັ້ນກົກຂາຫ ັງ) ຊ ັ້ນໜ້າແຄ່ງມ ໜ້າແຄ່ງໜ້າ 
ແລະ ໜ້າແຄ່ງຫ ັງ 

 
4.5 ຄຸນນະພາບຂອງຊີໍ້ນ 

4.5.1 ຄຸນນະພາບຊີໍ້ນງົວ - ຄວາຍ 
ຊ ັ້ນງົວ - ຄວາຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ : 
1. ຊ ັ້ນຄຸນນະພາບທ  1 ຊ ັ້ນສັນໃຫຍ່, ຊ ັ້ນສັນນ້ອຍ ແລະ ຊ ັ້ນກົກຂາໜ້າ 
2. ຊ ັ້ນຄຸນນະພາບທ  2 ຊ ັ້ນຄໍ, ຊ ັ້ນກົກຂາໜ້າ, ຊ ັ້ນເອິກ, ຊ ັ້ນກະດູກຂ້າງ ແລະ ພ ັ້ນ

ທ້ອງ 
3. ຊ ັ້ນຄຸນນະພາບທ  3 ຊ ັ້ນໜ້າແຄ່ງທັງສອງຄູ ່

4.5.2 ຄຸນນະພາບຊີໍ້ນໝ ູ
ຄຸນນະພາບຂອງຊ ັ້ນໝູຖ ກແບ່ງອອກເປັນ: 
1. ຊ ັ້ນໄຫ ື່ ແລະ ກົກຂາໜ້າ 18 % 
2. ຊ ັ້ນຄໍ 10 % 
3. ຊ ັ້ນຂາຫ ັງ 30 % 
4. ຊ ັ້ນສັນ 20 % 
5. ຊ ັ້ນສາມຊັັ້ນ 14 % 
6. ຊ ັ້ນໜ້າແຄ່ງ 8 % 

 
4.6 ການຈ າໜາ່ຍຊີໍ້ນ 

ຫ ັງຈາກຂ້າສັດແລ້ວຊ ັ້ນສາມາດນໍາສົື່ງອອກຈໍາໜ່າຍໄດ້ເລ ຍ ຫ   ເກັບມ້ຽນໄວໃ້ນຫ້ອງເຢັນ ຊ ັ້ນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ສົື່ງອອກຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງມ ເອກສານນະສົື່ງເຊິື່ງປະກອບມ  ໃບຢັັ້ງຢ ນຄຸນນະພາບຂອງ
ຊ ັ້ນທ ື່ຜ່ານການກວດກາຈາກເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ ທ ື່ອະນຍຸາດໃຫ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດນັັ້ນ 
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ຮູບທີ 9 ການຈ າໜ່າຍຊີໍ້ນ 
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ຈຸດປະສົງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພະຍາດ, ຮ່ອງຮອຍ ແລະ ການຕ ລາຄາຊາກສັດທ ື່ກ່ຽວກັບພະຍາດທ ື່

ສາມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດ້ 
2. ບອກອາການເບ ື່ອອາຫານ ແລະ ສາເຫດການເບ ື່ອອາຫານຂອງຄົນທ ື່ບໍລິໂພກອາຫານ ຈາກ

ຜະລິດຕະພັນສັດໄດ້ 
3. ບອກກ່ຽວກັບພະຍາດເບ ື່ອ, ທາດເບ ື່ອຈາກເຊ ັ້ອພະຍາດໃນຊາກສັດ ແລະ ຊ ັ້ນສັດພ້ອມ

ດ້ວຍມາດຕະການເພ ື່ອກວດກາຫາເຊ ັ້ອ ແລະ ກໍາຈັດເຊ ັ້ອດັື່ງກ່າວ 
 

ເນືໍ້ອໃນ  
 
5.3 ບັນດາພະຍາດທີໍ່ສາມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດຍ້້ອນຊີໍ້ນ 

5.3.1 ພະຍາດໄຂເ້ລືອດດ າ  
ຄົນເຮົາສາມາດຕິດພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດໍາໄດ້ ຍ້ອນມ ການສໍາພັດກັບສັດເຈັບເປັນຕົັ້ນໃນ

ເວລາຄົວສັດ ແລະ ກິນຊ ັ້ນສັດທ ື່ເປັນພະຍາດນ ັ້ 
1. ຮ່ອງຮອຍສໍາລັບງົວ - ຄວາຍ 

ຫ ັງຈາກເຫັນເລ ອດເປັນສ ດໍາ ບໍື່ກ້າມ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອອ້ອມລໍາໄສ້ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫ ັງ
ບວມ ນໍັ້າມ ເລ ອດອອກມາ ຕ່ອມນໍັ້າເຫ  ອງໄຂ່ ແລະ ມ ຈຸດເລ ອດສ່ວນມ້າມເປັນສ ດໍາ ອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ໃຫຍ່
ກວ່າປົກກະຕ ິ2 - 3 ເທົື່າ ສໍາລັບໝູຄໍໃຄ ່ເນ ັ້ອເຍ ື່ອບໍລິເວນຄໍບວມ ນໍັ້າຕ່ອມນໍັ້າເຫ  ອງຂອງຫົວ ແລະ ຄໍໃຄ່ 
ແລະ ມ ຈຸດເລ ອດອອກ 

2. ການຕ ລາຄາຊາກ 
ການຂ້າສັດເຈັບ ຫ   ສົງໄສວ່າສັດເຈັບຍ້ອນພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດໍາ ແມ່ນຫ້າມ

ເດັດຂາດຫ ັງຈາກຂ້າສັດແລ້ວ ຖ້າສົງໄສວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດໍາ ໃຫ້ຍຸດເຊົາການຄົວທັນທ  ພ້ອມທັງ
ເອົາຊ ັ້ນສ່ວນປັດໄຈ ຖ້າຜົນວິໄຈອອກມາວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດໍາ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຄົວທັນທ  ພ້ອມ
ທັງເອົາສິັ້ນສ່ວນໄປວິໄຈ. ຖ້າຜົນວິໄຈອອກມາວ່າສັດເປັນພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດໍາແທ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາ 10 % 
NaOH ສ່ວນກໍາ ມະກອນທ ື່ມ ການສໍາຜັດກັບເລ ອດ ແລະ ເນ ັ້ອເຍ ື່ອຂອງສັດທ ື່ເປັນພະຍາດນ ັ້ ຕ້ອງໄປຫາ
ແພດກວດກາສຸຂະ ພາບ ແລະ ປິື່ນປົວ ສ່ວນເຄ ື່ອງນຸ່ງຕ້ອງຂ້າເຊ ັ້ອ 

5.3.2 ພະຍາດວັນນະໂລກ (Tuberculosis) 
1. ຮ່ອງຮອຍ  

ຈະພົບຕຸ່ມຝ ວັນນະໂລກຂະໜາດຕ່າງໆ ທ ື່ມ ໜອງຂຸ້ນຄ ປູນແຂ້ນຢູທ່າງໃນຕຸ່ມນ ັ້
ພົບຢູຕ່າມອະໄວຍະຍະພາຍໃນຕ່າງໆ ແລະ ຕ່ອມນໍັ້າເຫ  ອງຂອງຫົວ, ຄໍອ້ອມປອກ ແລະ ລໍາໄສ້ 

 

ບົດທີ 5 
ການບົໍ່ງມະຕິຊາກສັດທີໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ 
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2. ການຕ ລາຄາຊາກ 
ສໍາລັບງົວບຄວາຍເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ ຖົງນໍັ້າເຫ  ອງ  ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍ

ໃນຕ່າງໆ ຊ ັ້ນແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ້ອງທໍາລາຍຖິັ້ມ. ຖ້າຕຸ່ມຝ  (Tuberculosis) ຢູໃ່ນສະເພາະອະ
ໄວຍະວະພາຍໃນໃດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ ອະໄວຍະວະນັັ້ນຕ້ອງທໍາລາຍຖິັ້ມ. ສ່ວນຊ ັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນໆຕ້ອງ
ຕັດເປັນຕ່ອນໜາປະມານ 8 ຊມ ຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ 3 ຊົື່ວໂມງ ຈ ື່ງບໍລໂິພກໄດ້ 

5.3.3 ພະຍາດແທ້ງລູກ (Brucellosis) 
1. ຮ່ອງຮອຍ:  

ສັດມ ລູກຈະອັກເສບມົດລູກ ສ່ວນໝູອັກເສບຢູຂ່ໍັ້ກະດູກ ແລະ ໜ່ວຍອັນທະມ 
ອັບແຊ ຫ   ຝ ໜອງຢູ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ 

2. ການຕ ລາຄາຊາກ 
ໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ທ ື່ສົື່ງເລ ອດໄປວິໄຈເຊ ັ້ອຢູຫ້່ອງວິໄຈ ແລະ ກວດພົບເຊ ັ້ອເມ ື່ອຂ້າ 

ແຕ່ບໍື່ມ ການປ່ຽນອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ່າງໆ ເຮັດອາຫານສຸກໄດ້ ຖ້າມ ການປ່ຽນແປງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃຫ້
ທໍາ ລາຍຖິັ້ມ 

5.3.4 ພະຍາດປາກເປືໍ່ອຍລົງເລັບ (Foot and Mouth Disease) 
ຄົນເຮົາຕິດພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບໄດ້ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ຕິດແປດໂດຍການ

ສໍາຜັດກັບສັດເຈັບ ຫ   ນໍັ້າ ນົມທ ື່ມ ເຊ ັ້ອພະຍາດທ ື່ສັດເຈັບ ຫ   ສົງໄສວ່າເປັນພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບ ໃຫ້
ສົື່ງໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ຕ້ອງຂ້າຖິັ້ມທັນທ , ພ້ອມທັງໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງເຄັື່ງ
ຄັດ. ຫ້າມເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສັດອອກຈາກໂຮງຂ້າສັດກ່ອນທ ື່ບໍື່ທັນໄດຕ້ົັ້ມ ຫ   ຂ້າເຊ ອ 

5.3.5 ພະຍາດປານແດງໝູ  
ຕົນເຮົາຕິດພະຍາດປານແດງໝູໄດ້ໂດຍການສໍາຜັດກັບສັດເຈັບ 
1. ຮ່ອງຮອຍ:  

ມ ປານແດງຕາມຜິວໜັງ, ອະໄວຍະວະພາຍໃນເກ ດເປັນສ ແດງ ລໍາໄສ້ມ ຈຸດເລ ອດ
ອອກ 

2. ການຕ ລາຄາຊ ັ້ນ:  
ຊ ັ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງໝູທ ື່ເປັນພະຍາດປານແດງ ຫ້າມນໍາຈໍາໜ່າຍ

ໃນພາວະດິບ ໃຫ້ຫ້ອງວິໄຈ (Salmonella) ເສຍກ່ອນຖ້າພົບເຊ ັ້ອ Salmonella ຊ ັ້ນໃຫ້ຕົັ້ມ ແລະ ຂ້າ
ເຊ ັ້ອ ສ່ວນເຄ ື່ອງໃນໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ ຖ້າບໍື່ພົບ Salmonella ຊ ັ້ນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃນໃຫ້ຕົັ້ມສຸກເສຍກ່ອນຈ ື່ງບໍ
ລິໂພກໄດ້ 

5.3.6 ພະຍາດສານໝ ູແລະ ສານງົວ-ຄວາຍ 
1. ຮ່ອງຮອຍ:  

ຊ ັ້ນທ ື່ເປັນສານສາມາດຕ ລາຄາເປັນ 2 ປະເພດຄ : 
- ຖ້າກວດພົບເມັດສານໃນເນ ັ້ອທ ື່ 40 cm ຂອງຊ ັ້ນຫ າຍກວ່າ 3 m ຂ ັ້ນໄປຖ 

ວ່າຊ ັ້ນເປັນສານແບບຮ້າຍແຮງ 
- ຖ້າພໍັ້ເມັດສານນ້ອຍກວ່າ 3 ແມັດ ໃນເນ ັ້ອທ ື່ 40 cm ຖ ວ່າຊ ັ້ນເປັນສານບໍື່

ຮ້າຍແຮງ 
2. ການຕ ລາຄາຊາກ:  

ຖ້າເປັນສານແບບຮ້າຍແຮງຊ ັ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມຍົກເວັັ້ນ
ໄສ້ ແລະ ນໍັ້າມັນ 
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ຖ້າເປັນສານແບບບໍື່ຮ້າຍແຮງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ແລະ ຊ ັ້ນ ໃຫ້ຕົັ້ມ ຫ   ແຊນ່ໍັ້າ
ເກ ອ 20 % ຫ   ໃສ່ຕູ້ນໍັ້າກ້ອນ 10°C ເປັນເວລາ 10 ວັນ ສ່ວນນໍັ້າມັນປ່ອຍຢ່າງເສລ  

5.3.7 ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 
ຊ ັ້ນສັດ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຍົກເວັັ້ນຕັບປ່ອຍໄດ້ຢ່າງເສລ  ຖ້າຕັບບໍື່ມ ການປ່ຽນ 

ແປງແມ່ນໃຫ້ປ່ອຍໄດ້ຢ່າງເສລ  ຖ້າເນ ັ້ອເຍ ື່ອຂອງຕັບກວທມເຖິງ 2/3 ໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ. ໃນກໍລະນ ສັດເປັນ
ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕັບຫາກຈ່ອຍຜອມ ຊ ັ້ນເປັນສ ເຫ  ອງຊ ດຈາງ ແລະ ເຄ ື່ອງໃນທັງໝົດໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ 

 
5.4 ການເບືໍ່ອອາຫານ ແລະ ການຈັດໝວດຂອງການເບືໍ່ອອາຫານ 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການເບ ື່ອອາຫານ. ຫ ັງຈາກທ ື່ຄົນເຮົາບໍລໂິພກອາຫານ ອາຫານໃດໜ ື່ງເມ ື່ອ
ມ ການຜິດປົກກະຕເິຊັື່ນ: ວິນຫົວ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ເຈັບທ້ອງ, ຖາກທ້ອງ, ເກ ດຕຸ່ມຄັນ ບາງຄັັ້ງຫາກ
ເຮັດໃຫ້ເກ ດການເສຍຊ ວິດໄດ້ ສະນັັ້ນສະແດງວ່າເຮົາເບ ື່ອອາຫານໄດ້ 

5.4.1 ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ເບືໍ່ອອາຫານ 
1. ອາຫານທ ື່ມ ເຊ ັ້ອພະຍາດ 
2. ອາຫານທ ື່ມ ທາດເບ ື່ອ ແລະ ສານເຄມ ເຈ ອປົນເຊັື່ນ 
3. ສານໝູ ຢາຂ້າແມງໄມ ້ແລະ ທາດເຄມ  
4. ອາຫານທ ື່ມາຈາກພ ດທ ື່ເປັນພິດ 

5.4.2 ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງການເບືໍ່ອອາຫານ 
ອ ງຕາມສາເຫດທ ື່ພາໃຫ້ເບ ື່ອອາຫານຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດແບ່ງການເບ ື່ອອາຫານ

ເປັນ 5 ຈໍາພວກຄ : 
1. ເບ ື່ອອາຫານດ້ວຍພິດເບ ື່ອຂອງເຊ ັ້ອ Bacteria 
2. ເບ ື່ອອາຫານຍ້ອນມ ທາດເຄມ ປະປົນຢູ້ນໍາອາຫານ 
3. ການເບ ື່ອພ ດຜັກເຊັື່ນ: ເຫັດເປັນພິດ 
4. ການເບ ື່ອເນ ັ້ອສັດເປັນພິດ 
5. ການເບ ື່ອອາຫານມ ເນ ັ້ອສັດ ແລະ ພ ດບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ຜູບ້ໍລໂິພກບາງຄົນມ 

ອາການເບ ື່ອ ເຊິື່ງມ ອາການເກ ດມ ຕຸ່ມຄັນຄາຍຫາຍໃຈຝ ດ 
5.4.3 ທາເບືໍ່ອຂອງ Bacteria 

ພະຍາດເບ ື່ອຂອງແບັກທິເຣຍ ເກ ດມາຈາກທາດພິດຂອງ Bacteria ຫ າຍຊະນິດເຊ ັ້ອ 
Bacteria ເຫ ົື່ານ ັ້ຈະຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂ ັ້ນ ໃນອາຫານແລ້ວຜະລິດທາດເບ ື່ອອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຜູບ້ໍລິໂພກເບ ື່ອ
ອາຫານໄດ້. ເຊ ັ້ອ Bacteria ທ ື່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເບ ື່ອເລ ັ້ອຍມ ຄ :  

1. ຊັນໂມເນລາ (Salmonella) 
2. ສະຕາຟ ໂລໂກກຸສ (Staphalococcus) 
3. ສະເຕຣັບໂຕກົກກຸສ (Streptococcus) 
4. ເຊ ັ້ອແບັກທ ເຣຍຊະນິດອ ື່ນໆ 

5.4.4 ພະຍາດເບືໍ່ອຈາກເຊືໍ້ອຊານໂມເນທເີຣຍ Salmoneteria 
1. ລັກສະນະຂອງເຊ ັ້ອ:  

ນອນຢູໃ່ນຕະກຸນຂອງເຊ ັ້ອ Bacteria ທ່ອນລໍາໄສ້ ເຊິື່ງມ ຊ ວິດຢູໃ່ນລໍາໄສ້ຂອງ
ຄົນ ແລະ ສັດ ໂດຍຜ່ານອາຈົມເຊ ັ້ອຈະຖ ກແຜກ່ະຈາຍອອກໄປ ສູ່ດນິ ນ ັ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ 
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ເຊ ັ້ອ Salmonella ນ ັ້ມ ຫ າຍສາຍສໍາພັນ ບາງສາຍພັນເຮັດໃຫ້ເກ ດພະຍາດໃນຝູງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ພະຍາດ
ທ້ອງລ້ວງ ຫ   ຖອກທ້ອງ (Salmonella Typhoid, Paratyphoid) ພະຍາດຂ ັ້ຂາວ Pullorum ເຊ ັ້ອ
ພະຍາດມ ຄວາມທົນທານສູງ ໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕໍື່າເຊັື່ນ: 0°C ມ ຊິວິດຢູໄ່ດ້ 12 ວັນ ອຸນຫະພູມ 12°C 
ມ ຊິວິດຢູໄ່ດ້ 115 ວັນ ອຸນຫະພູມ 60°C ສາມາດຂ້າເຊ ັ້ອໄດ້ພາຍໃນ 1 ຊົື່ວໂມງ ຄວາມຮ້ອນ 70°C ຂ້າ
ເຊ ັ້ອໄດພາຍໃນ 5 ນາທ  ຖ້າຢູໃ່ນຂ ັ້ຝຸ່ນ ຫ   ອາຈົມ ມ ຊ ວິດຢູ່ໄດຮ້ອດ 3 ເດ ອນ 

2. ການຕິດເຊ ັ້ອຂອງຊ ັ້ນ:  
 ສາມາດຕິດເຊ ັ້ອ Salmonella ຫ າຍວິທ  ຊ ັ້ນທ ື່ມາຈາກສັດເປັນພະຍາດ 

Salmonella ເຊັື່ນ: ຖອກທ້ອງ, ໄທຟອຍ, ຂ ັ້ຍາງຂາວ ຊ ັ້ນມາຈາກສັດເຈັບ 1 ຫ   ມ ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ 
ເຊິື່ງຕິດເຊ ັ້ອ Salmonella ຢູນ່ໍາຊ ັ້ນມາຈາກສັດທ ື່ປ່ອຍເລ ອດບໍື່ດ ໃນເວລາຂ້າ ຫ   ປະເຄ ື່ອງໃນໄວ້ກັບຊາກ
ສັດດົນກວ່າ 2 ຊົື່ວໂມງ 

3. ການຕ ລາຄາຊາກສັດໃນກໍລະນ ເກ ດພົບເຊ ັ້ອ Salmonella: 
 ໃນທຸກໆກໍລະນ ຕໍື່ໄປນ ັ້ເມ ື່ອສັດມ ອາການຜິດປົກກະຕິ ຫ   ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະ 

ຍາດໃດໜ ື່ງ ມ ບາດແຜ ຫ   ໃນກໍລະນ ປະເຄ ື່ອງໃນໄວ້ກັບຊາກສັດດົນກວ່າ 2 ຊົື່ວໂມງໃຫ້ທໍາການກວດກາ
ເຊ ັ້ອ Salmonella ໂດຍວິທ ວິໄຈຢູຫ້່ອງວິໄຈ. ໃນກໍລະນ ກວດພໍັ້ເຊ ັ້ອດັື່ງກ່າວ ຊ ັ້ນຕ້ອງຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ 1 ຊົື່ວ
ໂມງ ຫ   ຂ້າເຊ ັ້ອດ້ວຍວິທ ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນອ ື່ນໆກ່ອນຈ ື່ງບໍື່ບໍລໂິພກໄດ້. ສ່ວນເຄ ື່ອງໃນໃຫ້ທໍາລາຍຖິັ້ມ 
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ຈຸດປະສົງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດໄດ້ 
2. ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດເຂົັ້າໃນການກວດກາຜະລິດຕະພັນ

ສັດໄດ້ 
 

ເນືໍ້ອໃນ  
 
ມາດຕາ 1 ຈຸປະສົງ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວ, ການກວດກາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະ
ແພດເພ ື່ອຊຸກຍູສ້ົື່ງເສ ມ, ພັດທະທ່າແຮງຂອງຊາດດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສັດລຽ້ງ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕໍື່ຜູບ້ໍລິ
ໂພກ ທັງເປັນການສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ
ປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແກໄ້ຂຊິວ ດການປັນ
ຢູຂ່ອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ນັບມ ັ້ໃຫ້ດ ຂ ັ້ນໄປຄຽງຄູກ່ັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຍ ນຍົງ 

 
ມາດຕາ 2 ການລ້ຽງສດັ 

ການລ້ຽງສັດແມ່ນຂະບວນການເອົາສັດມາລ້ຽງ ໃນສະຖານທ ື່ໄດໜ ື່ງທ ື່ເໝາະສົມ ຊ ື່ງມ ການຄຸ້ມ
ຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນທ ື່ດ ໂດຍໃຫ້ອາຫານ, ນໍັ້າຢ່າງພຽງພທັໍງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ສັດມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ເພ ື່ມປະລິມານໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ໂດຍບໍມ ຜົນກະ 
ທົບທາງລົບ ຕໍື່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນ
ຄ້າສົື່ງອອກ 
 
ມາດຕາ 3 ການສັດຕະວະແພດ 

ການສັດຕະວະແພດ ແມ່ນການດູແລຮັກສາ, ການກັນ, ການຕ້ານ, ການຄວບຄຸມ, ການກໍາຈັດ
ພະ ຍາດລະບາດ ແລະ ການປ ື່ນປົວສັດ ແລະ ລວມການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ 
ກ່ຽວກັບສັດ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູບ້ໍລໂິພກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ 

ບົດທີ 6  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ 

ພາກທີ I  
ບົດບັນຢັດທົໍ່ວໄປ 
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ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍຄ າສັບ 
ຄໍາສັບທ ື່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ມ ຄວາມໝາຍດັື່ງນ ັ້: 
1. ສັດ ໝາຍເຖິງສັດທຸກປະເພດທ ື່ນໍາມາລ້ຽງເຊັື່ນ: ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ, ລໍ, ແກະ, ແບ້, ໝູ, 

ແບ້, ໝູ, ໝາ, ແມວ, ເປັດ, ໄກ່, ນົກ ແລະ ສັດອ ື່ນໆ 
2. ການຂ ັ້ນທະບຽນພ ມສັດ ໝາຍເຖິງການເກັບກໍາປະຫັວດ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ປະ

ເພດ, ຊ ື່, ອາຍຸ, ເພດ, ສ , ພ ມເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວ, ສາຍພັນ, ຕໍານິຮູບປະພັນ, ຈຸພິເສດຂອງຜັກ ແລະ ທັງ
ການເປັນການຢັັ້ງຢ ນກໍາມະສິດຂອງເຈົັ້າຂອງສັດອ ກດ້ວຍ 

3. ພະນັກງານລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານຂອງລັດ ທ ື່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
ເຊິື່ງມ ວິຊາສະເພາະດ້ານການລ້ຽງສັດ 

4. ຜູປ້ະກອບການທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງບຸກ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ດໍາເນ ນ
ກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດກຽ່ວກັບການລ້ຽງສັດ 

5. ຟາມສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທ ື່ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງຂ້າຂ ັ້ນ 
ເພ ື່ອດໍາເນ ນການລ້ຽງສັດສັດເປັນຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກໂດຍມ ການ
ລົງທ ນ. ມ ການຄຸມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊວ້ິທະຍາສາດເຕັກນິກ 

6. ການປັບປຸງພັນສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງການຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຂອງແນວພັນສັດລ້ຽງໃຫ້ດ 
ຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ 

7. ການອະນຸລັກສັດລ້ຽງ ໝາຍເຖິງການຮັກສາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພ ື່ອບໍໃຫ້ສູນພັນ 
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງຍາວນານໂດຍມ ການຄຸມຄອງຕາມລະບຽບການ 

8. ການສະຫງວນພັນສັດ ໝາຍເຖິງການທ ື່ບໍື່ໃຫ້ພັນສັດຊະນິດໃດໜ ື່ງຕົກເປັນຂອງຜູອ້ ື່ນ ດ້ວຍ
ການສະຫງວນສິດກ່ຽວກັບພັນສັດດັື່ງກ່າວ 

9. ການປົກປັກຮັກສາ ໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງ ເພ ື່ອບໍື່ໃຫ້ທໍາລາຍ ຫ   ດັບສູນໄປ 
10. ໂຮງງານຂ້າສັດ ໝາຍເຖິງສະຖານທ ທ ື່ມ ການກໍສ້າງຖ ກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ປະກອບ

ດ້ວຍເຄ ື່ອງມ  ອຸປະກອນທ ື່ເໝາະສົມເພ ື່ອດໍາເນ ນການຂ້າ 
11. ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ ໝາຍເຖິງບ່ອນທ ື່ໄດອ້ະນຸຍາດເພ ື່ອດໍາເນ ນການຂ້າສັດ ທ ື່ມ ຈໍານວນຈໍາກັດ 
12. ຜະລິດຕະພັນສັດ ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດທ ື່ໄດ້ມາຈາກພາກສ່ວນຂອງສັດເຊັື່ນ: ຊາກສັດໝົດ

ໂຕ, ຊາກສັດຜ່າເຄິື່ງ, ຊ ັ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ໜັງ, ເຂົາ, ກະດູກ, ເລ ອດ, ເຄ ື່ອງໃນ, ໄຂມັນ, ຂົນ, ເລັບ, ນໍັ້າເຊ ັ້ອ
ຕົວອ່ອນໃນທ້ອງ, ຈຸລັງໄຂ່ ແລະ ສ ັ້ນສ່ວນອ ື່ນໆ 

13. ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນສັດ, ສັດເປັນໂຕ, ຜະລິດຕະພັນ
ທາງດ້ານຊິວະ ແລະ ສິັ້ນສ່ວນທາງດ້ານພະຍາດ, ອາຫານສັດ, ຢາ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ  

14. ການນໍາເຂົັ້າ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກບັສັດ ເຂົັ້າມາໃນດ ນແດນຂອງ 
ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ 

15. ການສົື່ງອອກ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ອອກຈາກດ ນແດນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ 

16. ການຂົນສົື່ງຜ່ານ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຜ່ານດ ນແດນຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄປປະເທດທ  3 ຕາມລະບຽບການ 
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17. ຈັນຍາບັນສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງກົດການຂອງປະພ ດຂອງຜູປ້ະກອບການ ກຽ່ວກັບການ
ສັດຕະວະແພດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ການປະຕິບັດໜ້າທ ື່ວິຊາຊ ບຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ 

18. ການທໍລະມານສັດ ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊແ້ຮງງານສັດເກ ນຂອບເຂດ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍື່ການລ້ຽງດູ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການໃຫ້ນໍັ້າບໍພຽງພໍ, ທໍາລາຍສັດ 
ແລະ ອ ື່ນໆ 

19. ສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງແພດທ ື່ໄດ້ຮັບການສ ກສາ ໂດຍໄດ້ຮັບປະກາດສະນິຍະບັດວິຊາ
ສະເພາະດ້ານສັດຕະວະແພດ 

20. ພະນັກງານສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງພະນັກງານຂອງລັດ ທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັດຕະວະ
ແພດເຊິື່ງມ ວິຊາສະເພາະດ້ານການສັດຕະວະແພດ 

21. ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງພະນັກງານສັດຕະວະແພດຂອງລັດທ ື່ໄດ້ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຢ່າງ
ເປັນທາງການຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ 

22. ສັດຕະວະແພດບ້ານ ໝາຍເຖິງຄົນທ ື່ມ ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງບ້ານ ແລະ ເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບສັດພາຍໃນບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມວິຊາສັດຕະວະແພດຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ ແລະ ໄດລ້ົງທະບຽນນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂັັ້ນເມ ອງ 

23. ຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງດໍາເນ ນ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 

24. ອາຫານສັດ ໝາຍເຖິງອາຫານສົດ, ອາຫານປຸງແຕ່ງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ທ ື່ນໍາ
ມາລ້ຽງສັດ ເຊິື່ງໄດມ້າຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກຜົນຜະລິດກະສກິໍາ ແລະ ສິື່ງເສດເຫ  ອອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງທ ື່ມ 
ຄຸນນະພາບທາງດ້ານໂພສະນາການ 

25. ອາຫານສົດ ໝາຍເຖິງອາຫານສັດທ ື່ບໍື່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າຂຽວ, ຫົວມັນ, ສາລ , ຖົື່ວ, 
ພ ດອາຫານສັດແລະ ອ ື່ນໆ 

26. ອາຫານປຸງແຕ່ງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໝາຍເຖິງສິື່ງທ ື່ນໍາມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ສັດກິນເຊັື່ນ: ເຂົັ້າປຽນ, ຮໍາ, ສາລ 
ບົດ, ຫົວມັນຕົັ້ນແຫ້ງ, ຫຍ້າແຫ້ງ, ຫຍ້າບົື່ມ, ເຟ ອງບົື່ມ, ເຟ ອງບົື່ມ, ສິື່ງເສດເຫ  ອຈາກການປູກຝັງ, ອຸດ
ສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ອ ື່ນໆ 

27. ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ໝາຍເຖິງ ອາຫານປຸງຕ່ງຂ ັ້ນຕາມສູດໂພສະນາການ ສໍາລັບແຕ່ລະປະ
ເພດສັດ 

28. ລະບົບການລ້ຽງສັດ ໝາຍເຖິງຮູບແບບ, ວິທ ການ, ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ການລ້ຽງສັດທ ື່ດ 
ເໝາະສົມກັບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເຂດ 

29. ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຊ ັ້ນ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທ ື່ສໍາລັບວາງຂາຍຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທ ື່
ຖ ກຕ້ອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຫ ັກການອະນາໄມສໍາລັບການວາງຂາຍ 

30. ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊ ວະພາບທ ື່ດ  ໝາຍເຖິງການລ້ຽງສັດທ ື່ມ ການຄຸມຄອງ ແລະ ເບິື່ງ
ແຍງຮັກສາສຸຂະພາບສັດທ ື່ດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ການເກ ດພະຍາດຂອງສັດລ້ຽງ, ບໍມ ຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
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ມາດຕາ 5 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ 

ລັດຊຸກຍູ້ສົື່ງເສ ມການພັດທະນາດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢ່າງກວາງຂວາງ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຕໍື່ເນ ື່ອງ ເພ ື່ອຫັນການລ້ຽງສັດຂອງຄອບຄົວແບບທໍາມະຊາດໃຫ້ມ ການ
ຄຸມຄອງລ້ຽງດຕູາມຫ ັກວິຊາການ ແລະ ຫັນການຜະລິດທຸລະກິດການລ້ຽງສັດ ໄປສູກ່ານຜະລິດແບບອຸດ 
ສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທ ື່ອລະກ້າວດ້ວຍການວາງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍທ ື່
ແທດເໝາະ ໃນດ້ານທ ນຮອນ, ແນວພັນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊ , ການຕະຫ າດ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ແນໃສ່ການຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ເພ ື່ມລາຍຮັບ ແກໄ້ຂຊ ວິດການ
ເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົື່ງອອກ 
 ລັດປົກປ້ອງ, ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສ ມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທ ນ
ເຂົັ້າໃສ່ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
 
ມາດຕາ 6 ຫ ກັການກຽ່ວກັບວຽກງານການລຽ້ງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

ຫ ັກການຕົັ້ນຕໍກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດມ ດັື່ງນ ັ້: 
1. ຕ້ອງພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຕ່ອງກັບ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
2. ຕ້ອງເອົາການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດໄປຄຽງຄູກ່ັບການສັດຕະວະແພດ, ຖ ເອົາການກັນພະ 

ຍາດເປັນຕົັ້ນຕໍ ເອົາການຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາຈັດພະຍາດເປັນສິື່ງສໍາຕັນ 
3. ປົກປັກຮັກສາພັນສັດພ ັ້ນເມ ອງທ ື່ດ ບໍື່ໃຫ້ສູນພັນ ສົມທົບກັບການປັບປຸງພັນສັດໃໝ່ທ ື່ມ ຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ມ ຖະມັດຕະພາບສູງ 
4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູບ້ໍລໂິພກ ແລະ ຜູ້ປະກອຍການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ 

ການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
5. ຖ ເອົາການຄຸ້ມຄອງການກວດກາ ແລະ ການຂະຫຍາຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ

ແພດ ຕິດພັນຢ່າງກົມກຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຍ ນຍົງ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາດິນ, 
ແຫ ື່ງນໍັ້າ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊສັດລ້ຽງຢ່າງມ 
ປະສິດທິຜົນ 

6. ເອົາການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕິດພັນຢ່າງກົມກຽວ ກັບການ
ພັດຖະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸ 

7. ເອົາການລ້ຽງສັດ ເຂົັ້າສູ່ລະບົບລະບຽບ ແລະ ຈັດສັນສະຖານທ ື່ທ ື່ມ ຄວາມເໝາະສົມ ເພ ື່ອບໍື່
ໃຫ້ມ ຜົນສະທ້ອນຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 

8. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາສາກນົ ແລະ ສົນທິສັນຍາທ ື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ  

 
ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມສືາກມົ  
 ລັດສົື່ງເສ ມການພົວພັນ, ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກບັການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງທາງ
ດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ , ການຍົກລະດັບວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ
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ເພ ື່ອສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ 
ທັນສະໄໝເທ ື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການເຂົັ້າຮ່ວມປະຕິບັດສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທ ື່ 
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ  ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຕ້ານພະຍາດລະບາດພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ 
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ມາດຕາ 8 ກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສດັ 
 ກິດຈະການຕົັ້ນຕໍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດມ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ການສໍາຫ ວດຂໍມູນສະຖິຕິສັດ, ພ ັ້ນທ ື່ ແລະ ການກໍານົດຂອບເຂດການລ້ຽງສັດ 
2. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ 
3. ການສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
4. ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ 
5. ການຂ ັ້ນທະບຽນພ ມສັດ 
6. ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງ 

 
ມາດຕາ 9 ການສ າຫ ວດຂ ໍ້ມູນສະຖິຕສິັດ, ພືໍ້ນທີ ແລະ ການກ ານົດເຂດຂອງ
ການລ້ຽງສັດ 
 ການສໍາຫ ວດຂໍັ້ມູນທາງສະຖິຕິສັດ ແລະ ພ ັ້ນທ ື່ການລ້ຽງສັດແມ່ນການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍາ 
ນວນສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດ ແລະ ພູມສາດ ແນໃສ່ດູນດ່ຽງພໍື່ແມ່ພັນ, 
ຝຸງສັດໃຫ້ເໝາະສົມ, ກໍານົດພ ັ້ນທ ື່ ແລະ ເຂດຂອງການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ  
 ການສໍາຫ ວດ, ການກໍານົດເຂດຂອງການລ້ຽງສັດນັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເປັນເຈົັ້າການໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຄ້ອງເປັນຜູດ້ໍາ
ເນ ນ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍັ້ມູນໄວ້ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາດ້ານການລ້ຽງສດັ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະໄລຍະ 
 
ມາດຕາ 10 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງ 
 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງ
ທ້ອງຖ ື່ນ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແຕ່ລະໄລຍະໃນການຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ ເພ ື່ອເປັນທິດທາງລວມໃນການຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ 
ແລະ ມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ  
 ໄປສູກ່ານປຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທ ື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການວາງ ແລະ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ລະບຽບກົດໝາຍທ ື່ແທດເໝາະໃນດ້ານທ ນຮອນ, ແນວພັນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊ , 
ການຕະຫ າດ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອ ື່ນໆ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຊົມໃຊພ້າຍໃນ, ເພ ື່ມ
ລາຍຮັບແກ້ໄຂຊ ວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າສົື່ງອອກ 

ພາກທີ II  
ການລ້ຽງສັດ 
ໝວດທີ 1 

ກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
 

ພາກທີ I  
ບົດບັນຢັດທົໍ່ວໄປ 
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 ລັດ ປົກປ້ອງ, ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສ ມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທ ນ
ເຂົັ້າໃສ່ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  
 
ມາດຕາ 11 ການສກຶສາຄົໍ້ນຄວາ້ທາງດ້ນວິທະຍາສາດ ກຽ່ວກບັການລ້ຽງສັດ 
 ລັດສົື່ງເສ ມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງດໍາເນ ນການສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ 
ສາດ ສາມາດລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ແນວພັນສັດ, ອາຫານສັດ ແລະ ພ ດອາຫານສັດ ພ້ອມທັງ
ການລົງທ ນສ້າງສະຖາບັນ ຫ   ສູນຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ແລະ ສົນທິ 
ສັນຍາສາກົນ 
 ການນໍາເອົາສັດ ແລະ ຕົວຢ່າງເປັນຕົັ້ນ ຊາກສັດໝົດໂຕ, ເຄິື່ງໂຕ ຫ   ສິັ້ນສ່ວນຂອງສັດ ເພ ື່ອການ
ສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ນັບທັງນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດຮ້ັບ
ອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້. ພາຍຫ ັງທ ື່ສໍາເລັດການສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າແລ້ວ ກໍຕ້ອງລາຍງານ
ຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ອົງການທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງ 
 
ມາດຕາ 12 ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ 
 ການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດ ແມ່ນການພັດທະນາ ທ ື່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຂອງຂະບວນການ
ລ້ຽງສັດ ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ການອະນຸລັກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາພັນສັດ ພ ັ້ນເມ ອງລາວ, ການປັບປຸງພັດ
ນາ ແລະ ສະຫງວນພັນສັດ ນັບທັງການພັດທະນາດ້ານອາຫານສັດ, ຮູບແບບ, ເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິຫານ
ຈັດການ ການລ້ຽງສັດທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ 
 ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເປັນເຈົັ້າການປະສາສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນ ນການພັດທະນາລະບົບການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ 
ທັນສະໄໝທັນລະກ້າວ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງແນວພັນແລະ ມ ອາຫານສັດຢ່າງພຽງພໍ, ມ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທ 
ການລ້ຽງແຕ່ລະປະເພທ ື່ດ ແທດເໝາດກັບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເຂດ ແນໃສຍ່ົກ
ຜະລິດຕະພັນຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ເພ ື່ມຜົນຜະລິດຂອງການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 
ການ ພາຍໃນຢ່າງພາຍພໍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົື່ງອອກ 
 
ມາດຕາ 13 ການຂຶໍ້ນທະບຽນພມີສັດ 
 ສັດໃຫ່ຍທ ື່ມ ອາຍຸໜ ື່ງປ ຂ ັ້ນໄປເຊັື່ນ: ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສັດປະເພດອ ື່ນ ທ ື່ເຫັນວ່າຈໍາ
ເປັນ ລວມທັງສັດລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມຕ້ອງໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນພ ມສັດ ໂດຍໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ
ເທດສະບານເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸມຄອງທ້ອງຖ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນ ນການຂ ັ້ນທະບຽນ
ພ ມສັດ ແລ້ວລາຍງານລາຍໃຫ້ະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
 ວິທ ການ, ຂັັ້ນຕອນການຂ ັ້ນທະບຽນພ ມສັດດັື່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ 
 
ມາດຕາ 14 ການນ າໃຊ້ສັດລ້ຽງ 
 ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງມ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ 
2. ເພ ື່ອຄອບຄົວ 
3. ເພ ື່ອທຸລະກິດ 
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ມາດຕາ 15 ການນ າໃຊ້ສັດເພືໍ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ 
 ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງ ເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດມ ຄ : ການວາງສະແດງໃນງານຕະຫ າດນັດ, ການ
ນໍາໃຊສ້ັດ ເພ ື່ອການສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ສາທາລະນະປະໂຫຍດອ ື່ນໂດຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ການ 
 
ມາດຕາ 16 ການນ າໃຊ້ສັດລ້ຽງເພືໍ່ອຄອບຄົວ 

ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພ ື່ອຄອບຄົວມ ຄ : ການໃຊ້ແຮງງານລາກແກ່, ການບໍລິໂພກ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ຈໍາໜ່າຍສາ້ງເປັນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 
 ການບໍລໂິພກສັດພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ປຸງແຕ່ງເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍນັັ້ນແມ່ນສັດທ ື່ມ ສຸຂະພາບທ ື່ດ , 
ສະອາດ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກການສຸຂະອະນາໄມ 
 
ມາດຕາທີ 17 ການນ າໃຊສ້ັດລ້ຽງເພືໍ່ອທຸລະກິດ 
 ການນໍາໃຊ້ສັດລ້ຽງເພ ື່ອທຸລະກິດມ ຄ : ການບໍລິການກ່ຽວກັບສວນສັດ, ການຜະລິດ ແລະ ໜອງ
ແນວພັນສັດ, ການນໍາເຂົັ້າ, ການສົື່ງອອກ, ການສົື່ງຜ່ານ, ການກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຈໍາ
ໜ່າຍ ຫ   ຄ້າຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົື່າ ແລະການບໍລິການອ ື່ນ ໂດຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ 
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ມາດຕາ 18 ການດ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ປະກອບດ້ວຍການບໍລິການດັື່ງນ ັ້: 
1. ການຜະລິດອາຫານສັດ 
2. ການວິໄຈອາຫານສັດ 
3. ການຈໍາໜ່າຍອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບການລ້ຽງສັດ 
4. ການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ 
5. ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິການປະສົມພັນສັດ 
6. ການຊ ັ້ຂາຍສັດ, ການຈໍາໜ່າຍຊ ັ້ນ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ 
7. ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບດ້ານການລ້ຽງສັດ 
8. ການສ້າງສາລະຄະດ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
ການດໍາເນ ນທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ 

 
ມາດຕາ 19 ການອະນຍຸາດດ າເນນີທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກດິ 
ກ່ຽວກັບການລັດສັດທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາດ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດ ດ້ານ
ເຕກັນິກກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດຈາກຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ 
ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍ 
 
ມາດຕາ 20 ການຜະລິດອາຫານສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຜະລິດອາຫານສັດ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມມາດຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່, ລະບົບການຜະລິດອາຫານ
ສັດ, ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານສັດທ ື່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແນໃສ່ຮັບປະກນັຄຸນນະພາບອາຫານສັດໃຫ້ເໝາະສົມແກກ່ານ
ລ້ຽງ ລວມທັງບໍື່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບອັນບໍດ ຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 
 
ມາດຕາ 21 ການວິໃຈອາຫານສັດ 
 ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກິດ ໃຫ້ການ
ບໍລິການ ການກວດກາວິໃຈຄຸນນະພາບອາຫານສັດ ຫ   ການວິໃຈຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບອາຫານສັດ 
ຕ້ອງມ ລະບົບການຄຸມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການວິໃຈອາຫານສັດ
ທ ື່ດ , ມ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ,ມ ບຸກຄະລະກອນທ ື່ມ ວິຊາສະເພາະ ແລະ ສໍານານງານ ແນໃສຄ່ວບຄຸມຄຸນ
ນະພາບອາຫານສັດຂອງຜູຜ້ະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພພາບອາຫານສັດ ທ ື່ຂະ
ແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ ້

ໝວດທີ 2 
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
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ມາດຕາດ 22 ການຈ າໜ່າຍອາຫານສັດ ແລະ ອປຸະກອນສ າລັບການລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍ, ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ 
ອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນ ສໍາລັບການລ້ຽງສັດນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມ ໂດຍສະເພາະ ການລາຍງານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແກ່ອົງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອຕິດຕາມກວດກາ ຫ   ເກັບ
ຕົວຢ່າງອາຫານສັດ ເພ ື່ອກວດກາວິໄຈຄຸນນະພາບ 
 
ມາດຕາ 23 ການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍ
ແນວພັນສັດ ແລະ ຜະລິດສັດ ເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊໃ້ນປະເທດ ແລະ ສົື່ງອອກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານ
ເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່, ລະບົບຟາມລ້ຽງສັດ, ລະບົບການຜະລິດສັດ ທ ື່ຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ ້
 ຟາມລ້ຽງສັດມ  3 ຂະໜາດຄ : ຟາມລັດສັດຂະນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຊ ື່ງໄດ້
ກໍານົດໄວໃ້ນລະລະບຽບການສະເພາະ 
 ສໍາລັບຟາມລ້ຽງສັດ ເພ ື່ອປັບປຸງພັນສັດ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນສັດ ແລະ ການນໍາແນວພັນສັດ
ເຂົັ້າມາໃນແຕ່ລະປະເທດ ຫ   ສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້
ອະນຸຍາດໂດຍມ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງອ ື່ນມ ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
ມາດຕາ 24 ການສະໜອງ ແລະ ການບ ລກິານປະສົມພນັສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນການສະໜອງ ແລະ ການ
ບໍລິການປະສົມພັນສັດ ເປັນຕັັ້ນການຈໍາໜ່າຍນໍັ້າເຊ ັ້ອ, ການປະສົມພັນແບບທໍາມະຊາດ ຫ   ການປະສົມພັນ
ທຽມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງພໍື່ພັນ, ນໍັ້າເຊ ັ້ອ ແລະ ເຕັກນິກການປະ
ສົມພັນ ຊ ື່ງຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
 
ມາດຕາ 25 ການຊືໍ້ຂາຍສັດ, ການຈ າໜ່າຍຊີໍ້ນ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດ ໃນການຊ ັ້ຂາຍສັດ, ຈໍາ
ໜ່າຍ ຊ ັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຕະຫ າດນດັສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕະຫ າດເຕັກນິກ ແລະ 
ລະບຽບກົດໝາຍ ເພ ື່ອບໍື່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍື່ຜູບ້ໍລໂິພກ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 
 
ມາດຕາ 26 ການສ້າງໂຮງຮຽນວຊິາຊີບການລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບ 
ການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫ ັກສູດການຮຽນ ການສອນ ໂດຍມ ການຮັບຮອງຈາກ
ຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃຫ້ມ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວ
ກັບການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ພຽງພໍກັບການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
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ມາດຕາ 27 ການສ້າງສາລະຄະດກີ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກິດ ໃນການສ້າງສາລະຄະດ  
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ເປັນຕົັ້ນເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ຜົນທົດລອງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ເຫັນດ  ຈາກຂະແໜງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບອານຍຸາດຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ມາດຕາທີ 28 ການສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ 
 ລັດ ສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລ້ຽງສັດປະເພດ
ຕ່າງໆດ້ວຍວິທ  ແລະ ຫ າຍຮູແບບເຊັື່ນ: ການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍໃນບໍລເິວນຈັດສັນ, ແບບເຄ ື່ງຂັງ ເຄິື່ງປ່ອຍ 
ແລະ ແບບຂັງຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມ ຫ   ສະມະຄົມຂອງການລ້ຽງສັດ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານສັດຕະວະແພດ 
ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທ ື່ເໝາະສົມ ທາງດ້ານການລົງທ ນ, ການຈັດສັນ ແລະ ນ າໃຊທ້ ື່ດ ນ ເພ ື່ອ
ການລ້ຽງສັດ,ແນວພັນ, ວິຊາການ, ວິຊາການເຕັກໂນໂລຊ , ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ, ການຕະຫ າດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ອ ື່ນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງສັດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ 
 ລັດສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ການລ້ຽງສັດແມ່ນຄອບຄົວ ດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນລ້ຽງສັດຂັັ້ນ
ບ້ານ, ບໍລິການແນວພັນສັດ, ແນວພັນຫຍ້າ, ພ ດອາຫານສັດ, ວິຊາການ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ໄປທັດສະນະສ ກ
ສາຕາມຄວາມເໝາສົມ, ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກລະດມົປະຊາຊົນ ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການລ້ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
 
ມາດຕາ 29 ການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ 
 ລັດສົື່ງເສ ມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ລົງທ ນ ແລະ ປະ 
ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດ ດ້ວຍຮູບການລົງທ ນ ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 ໃນກໍລະມ ການເກ ດລະບາດພະຍາດສັດ ແລະ ມ ການແຈ້ງທາງລັດທະການ ໃຫ້ຂ້າທໍາລາຍສັດ 
ເພ ື່ອຄວບຄຸມການລະບາດນັັ້ນລັດມ ນະໂຍບາຍຊົດເຊ ຍ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 
 ລັດສົື່ງເສ ມ ການຈັດຕັັ້ງກອງທ ນເພ ື່ອຊຸກຍູກ້ານລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ. ແຫ ື່ງກອງທ ນ ແມນ່ໄດ້ມາ
ຈາກກອງທ ນປະກອນຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 
ມາດຕາ 30 ການຈັດສັນ ແລະ ນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນເພືໍ່ອການລ້ຽງສັດ 
 ລັດ ຈັດສັນ ແລະ ສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ນໍາໃຊ້, ເຊົື່າ ຫ   ສໍາປະທານ ທ ື່
ດິນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ຖ ກຕາມເປົັ້າໝາຍແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດ ໂດຍບໍໃຫ້ມ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບ ຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເພ ື່ອພັດທະນາການລ້ຽງສັດຕາມຄວາມສາມາດ
ດ້ານທ ນຮອນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
 
ມາດຕາ 31 ການສົໍ່ງເສີມດ້ານແນວພັນສັດ 
 ລັດຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ດໍາເນ ນການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ແນວພັນສັດປະເພດຕ່າງໆເຊັື່ນ: ແນວພັນບໍລິສຸດ, ແນວພັນປະສົມ ແລະ ແນວພັນພ ັ້ນເມ ອງ ການຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕ ແລະ ແຜ່ພັນດ  ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເປັນຕົັ້ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົັ້າ
ເຄ ື່ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ພໍື່ແມ່ພັນ ນັບທັງນະໂຍບາຍດ້ານສິນເຊ ັ້ອ ແລະ ດ້ານພາສ ອາກອນ ໃຫ້ແກ່ສູນ 
ສະຖານ ແນວພັນສັດຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

ໝວດທີ 3 
ການສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງ 
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ມາດຕາ 32 ການສົໍ່ງເສີມດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິທະຍາສາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ີ 
 ທ ື່ກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ, ດ້ານການຝ ກອົບຮົມ, ປະຊຸມສໍານາ, ໄປທັດສະນະສ ກສາ, ສົື່ງ
ພະ ນັກງານວິຊາການລົງໄປແນະນໍາຢູກ່ັບທ ື່ ແລະ ດ້ານອ ື່ນໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ ື່ໄດ້ລົງທ ນ ຫ   ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດ ເພ ື່ອເຮັດການລ້ຽງສັດໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວ ກ້າວໄປສູ່ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ 
 
ມາດຕາ 33 ການສົໍ່ງເສີມດ້ານຂ ໍ້ມນູຂ່າວສານ ແລະ ການຕະຫ າດ  
 ເປັນຕົັ້ນ ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ແນວພັນສັດ, ຄຸນນະ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ
ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການຕະຫ າດ ເປັນຕົັ້ນເຕັກນິກການລ້ຽງ, ແນວ
ພັນສັດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ສາກົນຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັນສັດ 
ແລະ ການເໜັງຕິງຕ ລາຄາສັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
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ມາດຕາ 34 ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 
 ກິດຈະການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ແມ່ນທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸມຄອງ 
ແລະ ບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ: 

1. ການກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດສັດ 
2. ການຄວບຄຸມການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບ ແລະ ການກັກ ຫ   ຂັງຊົື່ວ

ຄາວ 
3. ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 

 
ມາດຕາ 35 ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ 
 ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດປະກອບດ້ວຍ: 

1. ການກັນພະຍາດລະບາດສັດຊ ື່ງມ : ການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດສັດ, ການສັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ການປ ື່ນປົວສັດ 

2. ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຊ ື່ງມ : ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈໍາກັດ ແລະ ລົບ
ລ້າງພະຍາດລະບາດສັດ, ມາດຕະການຄວບຄຸມພະລະບາດສັດ, ພະຍາດສັດທ ື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ, ການແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບສັດທ ື່ສົງໃສວ່າເຫງົາ ຫ   ເຈັບຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດສັດ, 
ການປະກາດເຂດພະຍາດທ ື່ລະບາດສັດ ແລະ ການປະຕິບັດກລໍະນ ເກ ດພະຍາດລະບາດສັດ 

 
ມາດຕາ 36 ການເຝົໍ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດລະບາດສັດ 
 ການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດລະບາດສັດ ແມ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການສັງເກດ, 
ບັນທ ກ, ລາຍງານສະພາບຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນທາງລະບາດວິທະຍາຂອງສັດເຊັື່ນ: ການເກ ດ
ພະຍາດເຈັບປ່ວຍ, ການຕາຍ, ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະ, ການບົື່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປະເມ ນຄວາມ
ສ່ຽງຕ່າງໆ 
 ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກບັຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນ ນການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດສັດຢ່າງເປັນລະບົບທັງຜິດປົກ 
ກະຕິ ແລະ ແບບສຸກເສິນ ທັງທັງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ສ ກສາອົບຮົມ, ປູກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມ ສ່ວນ
ຮ່ວມແນໃສ່ຮັບປະກັນ ບໍື່ໃຫ້ມ ໄພຂົື່ມຂູຈ່າກພະຍາດລະບາດສັດ ທ ື່ຈະນໍາໄປສູກ່ານເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ 
 
 
 

ພາກທີ III 
ການສັດຕະວະແພດ 

ໝວດທີ 1 
ກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 
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ມາດຕາ 37 ການສັກຢາກນັພະຍາດ ແລະ ການປີໍ່ນປົວສັດ 
 ການລ້ຽງ ຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຕາມຫ ັກວິ 
ຊາການ, ກໍານົດເວລາ, ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນປົກກະຕເິພ ື່ອຫ  ກເວັັ້ນຜົນເສຍຫາຍ ທ ື່ເກ ດຈາກພະຍາດລະ 
ບາດສັດ 
 ເມ ື່ອສັດລ້ຽງມ ອາການຜິດປົກກະຕິ ຫ   ເປັນພະຍາດໃດໜ ື່ງ ຕ້ອງໄດຮ້ັບການກວດສຸຂະພາບສັດ 
ແລະ ປ ື່ນປົວໃຫ້ທັນການຕາມແຕ່ລະກໍລະນ  
 
ມາດຕາ 38 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການກ າຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດ
ລະຍາດສັດ 
 ຂະແໝງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນໆ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການກໍາຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດ
ລະບາດສັດ ເພ ື່ອເປັນທິດທາງລວມໃນການສ້າງແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ແລະ 
ຍາວນານ, ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການກໍາຈັດ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດລະບາດ
ສັດ 
 
ມາດຕາ 39 ມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ 
 ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຢູໃ່ນຂອບເຂດບໍລເິວນໃດໜ ື່ງ ຫ   ໃນທົື່ວປະເທດ ເພ ື່ອບໍື່ໃຫ້
ພະ ຍາດແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕ້ອງນໍາໄຊ້ມາດຕະການຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ສັງເກດອາການ, ກັກຂັງ ແລະ ແຍກປ່ຽວສັດທ ື່ເປັນພະຍາດ ຫ   ຖ ກສົື່ງໄສວ່າຕິດເຊ ື່ອ
ພະຍາດ 

2. ຂ້າ ຫ   ທໍາລາຍສັດທ ື່ເປັນພະຍາດ ຫ   ສົື່ງໄສວ່າ ຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດ ໃນກໍານົດເວລາ
ທ ື່ ເໝາະສົມ 

3. ຂ້າເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ທໍາລາຍວັດຖຸອູປະກອນທ ື່ປົນເປ ັ້ອນ ຫ  ສົງໃສວ່າຖ ກປົນເປ ັ້ອນດ້ວຍເຊ ັ້ອ
ພະຍາດ 

4. ຄວບຄຸມການເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ຂົນສົື່ງ, ເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ຊຸກເຊ ື່ອງສັດໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ 
ຫ   ບາງຂົງເຂດພາຍໃນປະເທດ 

5. ນໍາໄຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດທ ື່ລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
ມາດຕະການຄວບຄຸມຂ້າງເທິງນ ັ້ ແມ່ນໄຊ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ ື່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ເຈົັ້າຂອງ

ສັດ ກໍຈະໄດຮ້ັບການຊົດເຊ ຍຢ່າງເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະກໍລະນ  
 

ມາດຕາ 40 ພະຍາດສດັທີໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງ 
 ພະຍາດສັດທ ື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແມ່ນພະຍາດລະບາດສັດ ທ ື່ມ ຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ, ແຜ່
ລາມໄວ ສາມາດຕິດຕໍື່ຈາກສັດຫາສັດ ແລະ ຈາກສັດໄປຫາຄົນ, ຈາກຂອບໜ ື່ງໄປຫາອ ກເຂດໜ ື່ງ ຫ   ປະ
ເທດໜ ື່ງໄປຫາອ ກປະເທດໜ ື່ງທ ື່ເປັນຜົນສະທ້ອນທ ື່ຮ້າຍແຮງຕໍື່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເຊັື່ນ: ພະຍາດໄຂ້
ຫວັດສັດປ ກ, ປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບ, ເຕົັ້າໂຮມເລ ອດງົວ-ຄວາຍ, ໄຂ້ເລ ອດໍາ, ອະຫິວະໝູ, ພະຍາດວໍັ້ ແລະ 
ພະ ຍາດອ ື່ນ 
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 ພະຍາດສັດທ ື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແມ່ນໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນບັນຊ ຂອງອົງການຄວບຄຸມສັດສາກົນ ແລະ 
ໃນລະບຽບການສະເພາະ 
 
ມາດຕາ 41 ການແຈ້ງກ່ຽວກັບສັດ ທີໍ່ສົງໃສວ່າຕິດພະຍາດລະບາດສັດ 
 ເຈົັ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫ   ບຸຄົນທົື່ວໄປຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດທ ື່ຢູໄ່ກທ້ ື່ສຸດ ຫ   ອົງການປົກຄອງບ້ານໂດຍດ່ວນ ເມ ື່ອຕົນໄດ້ພົຍເຫັນ ຫ   ສົງໃສວ່າ ມ ສັດ
ງ້ວມເຫົງາ, ເຈັບ ຫ   ຕາຍໂດຍບໍື່ຮູສ້າເຫດ ຫ   ຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ 
 
ມາດຕາ 42 ການລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດສັດ 
 ໃນກໍລະນ ພົບເຫັນສັດງ່ວມເຫງົາ, ເຈັບ ຫ   ຕາຍ ທ ື່ສົງໃສວ່າຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດລະບາດສັດອົງການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕ້ອງອອກຄໍາສັື່ງ ໃຫ້ກັກຂັງສັດຢູບ່ໍລເິວນນັັ້ນໄວ້
ໃນຄອກຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກການກວດກາ ແລະ ການບົື່ງມະຕິພະຍາດຈາກຫ້ອງວິໃຈ 
 ໃນກໍລະນ ນ ັ້ໄດຮ້ັບການຢັັ້ງຢ ນຢັນຈາກຫ້ອງວິໃຈພະຍາດສັດວ່າ ສັດດັື່ງກ່າວງ່ວມເຫງົາ, ເຈັບ ຫ   
ຕາຍຍ້ອນພະຍາດລະບາດສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ   
ລັດຖະບານ ເພ ື່ອປະກາດເປັນຂົງເຂດພະຍາດລະບາດສັດ ຕາມມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ 
 
ມາດຕາ 43 ການປະກາດເຂດພະຍາດສັດ 
 ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ   ລັດຖະບານ ເປັນຜູປ້ະກາດ ຫ   ລົບລ້າງ ເຂດພະຍາດລະບາດສັດ
ຕາມການສະເໝ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຂັັ້ນຂອງຕົນໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມກໍລະນ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກ ດຂ ັ້ນໃນຂອບເຂດເມ ອງ, ເທດສະບານໃດໜ ື່ງ ແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າ
ເມ ອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານນັັ້ນເປັນຜູປ້ະກາດ 

2. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກ ດຂ ັ້ນຫ າຍກວ່າໜ ື່ງເມ ອງ, ເທດສະບານ ແຕ່ຢູໃ່ນຂອບເຂດ
ແຂວງ, ນະຄອນໃດໜ ື່ງແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າຄອງນະຄອນັັ້ນເປັນຜູປ້ະກາດ 

3. ຖ້າຫາກພະຍາດລະບາດສັດເກ ດຂ ັ້ນ, ຫ າຍກວ່າໜ ື່ງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແມ່ນໃຫ້ນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕ ເປັນຜູປ້ະກາດ 

 
ມາດຕາ 44 ການປະຕດິບັດກ ລະນເີກີດພະຍາດລະບາດສັດ 
 ອົງການຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນການກວດກາສັດ ໃນເຂດ
ທ ື່ເກ ດພະຍາດລະບາດສັດ ເພ ື່ອຊອກຫາເຊ ັ້ອພະຍາດທ ື່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກ ດພະຍາດລະບາດ 
 ກໍລະນ ພົບເຊ ັ້ອພະຍາດລະບາດສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມທ ເໝາະສົມ ເພ ື່ອ
ກັດກັັ້ນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດນັັ້ນ 
 ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງສັກຢາກັນພະຍາດທ ື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກສ່ັດລ້ຽງ ທ ື່ຍັງມ ສຸຂະພາບດ  ແລະ ດໍາ
ເນ ນການຂ້າເຊ ັ້ອຢູ່ສະຖານທ ື່ລ້ຽງສັດຕາມຫ ັກວິຊາການສັດຕະວະແພດ 
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ມາດຕາ 45 ການຄວບຄຸມການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສັດ, ພະລິນຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບ
ສັດ ແລະ ການກັກ ຫ  ືຂັງຊົໍ່ວຄາວ 
 ການຄວບຄຸມການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ, ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການກັກ ຫ   ຂັງ
ຊົື່ວຄາວມ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດພາຍໃນປະເທດ 
2. ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດລະຫວ່າງປະເທດ 
3. ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດຊົື່ວຄາວ 

 
ມາດຕາ 46 ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄາ້ກ່ຽວກັບສັດພາຍ
ໃນປະເທດ 
 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດຈາກສະຖານທ ື່ໜ ື່ງຫາສະຖານທ ື່ອ ື່ນ 
ຢູພ່າຍໃນປະເທດຕ້ອງປະຕິດບັດຕາມລະບຽບການສາເພາະ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສດັ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
 
ມາດຕາ 47 ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄາ້ກ່ຽວກັບສັດ
ລະຫວ່າງປະເທດ 
 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດລະຫວ່າງປະເທດ, ການນໍາເຂົັ້າ, ສົື່ງ
ອອກແລະ ຂົງສົື່ງຜ່ານດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາ ຈາກພະລັງງານສັດຕະວະແພດປະຈໍາ
ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການສັດຕະວະແພດ 
 
ມາດຕາ 48 ການກັກ ຫ  ື ຂງັສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສິນຄາ້ກ່ຽວກັບສັດ
ຊົໍ່ວຄາວ 
 ໃນກໍລະນ ພົບເຫັນສັດ ຫ   ພະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດທ ື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂົນສົື່ງ 
ຫ   ສົງໄປວ່າມ ການຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫ   ຢູ່ໃນສະພາບທ ື່ບໍສາມາດຂົນສົື່ງຕໍື່ໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ
ມາດຕະການໃດໜ ື່ງດັື່ງນ ັ້:  

1. ກັກຂັງສັດໄວ້ ເພ ື່ອໃຫ້ສັດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ໃຫ້ອາຫານ, ໃຫ້ນໍັ້າ ຫ   ຖ້າເຫັນວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງແຍກປ່ຽວສັດໄວ້ໃນສະຖານທ ື່ທ ື່ຈັດໄວ້ສະເພາະເພ ື່ອກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ 

2. ກັກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດໄວ້ໃນສະຖານທ ື່ທ ື່ຈັດໄວສ້ະເພາະເພ ື່ອກວດກາ 
3. ໃນກໍລະນ ທ ື່ສົງໄສ ຫ   ພົບເຊ ັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບ

ຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ ທ ື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
 ໃນກໍລະນ ທ ື່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົື່ງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດເຫ ົື່ານັັ້ນຄ ນ ແລະ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ ື່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດກ້ໍານົດໄວ້ 
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ມາດຕາ 49 ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 
 ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດມ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ໂຄງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ 
2. ການຂ້າສັດ ແລະ ຄົວສັດ 
3. ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 
4. ການຍັັ້ງຢ ນດ້ານສຸຂະອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 
5. ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ, ປຸງແຕງ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ການຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນສັດ 

 
ມາດຕາ 50. ໂຄງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນການຂ້າສັດຍ່ອຍ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ມ ຈຸດປະສົງສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທ ື່, ການອອກແບບ, ລະບົບການດໍາເນ ນງານ, ຫ ັກການອະນາໄມສໍາລັບຜູ້
ອອກແບບໂຮງງານການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົື່ງຊິັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທ ື່ຂະແໜງການກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ ້
 
ມາດຕາ 51 ການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດ 
 ການຂ້າ ແລະ ການຄົວ ເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ບໍລໂິພກຕ້ອງນໍາເນ ນຢູໂ່ຮງງານຂ້າສັດ ຫ   ບ່ອນຂ້າຍ່ອຍ 
ທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 
 ການຂ້າ ແລະການຄົວ ປະເພດສັດ ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ຫ   ໝູເພ ື່ອບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ   
ໃນງານບຸນປະເພນ  ແມ່ນອະນຍຸາດ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໂດຍໄດຮ້ັບອະນຸຍາດການກວດ 
ຈາກສັດຕະວະແພດບ້ານ ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິສັດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂາອະນາໄມຂອງຜູ້
ບໍລໂິພກ 
 
ມາດຕາ 52 ການກວດກາດ້ານອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 
 ການກວດກ່ອນ ຫ   ຂ້າສັດຫ ັງຂ້າສັດ, ບ່ອນຂ້າຍ່ອຍ ແລະ ການກວດກາດ້ານອານາໄມໂຮງງານຂ້າ
ສັດ, ບ່ອນຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການກວດດ້ານອານາໄມຊ ັ້ນ ຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານສັດຕະວະແພດທ ື່ໄດຜ່ານການ
ຝ ກອົບຮົມ ດ້ານເຕັກນິກກວດກາອະນາໄມຊ ັ້ນສະເພະເປັນຜູດ້ໍາເນ ນການ ຊ ື່ງຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍອົງການຄຸມ້
ຄອງວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
 ຂັັ້ນຕອນຂອງການກວດກາຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ແລະ 
ກົດໝາຍອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
ມາດຕາ 53 ການຢັໍ້ງຢນືດ້ານສຸຂະອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ 
 ຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ຈະນໍາມາຈໍາໝ່າຍ ຫ   ບໍລິໂພກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງ 
ຢ ນດ້ານສຸຂະພາບສຸຂະອານາໄມຈາກພະນັກງານກວດກາອານາໄມຊິັ້ນ 
 ຖ້າຫາກວ່າຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ບໍື່ສາມາດບໍລໂິພກໄດ້ ແມ່ນບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໄປຈໍາ
ໝ່າບຊ ັ້ຂາຍ ຫ   ພະນັກງານກວດກາອະນາໄມຊ ັ້ນ ຢ່າງເຄັື່ມຄັດ ການທໍາລາຍຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໄດ້
ກໍານົດໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ 
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 ໃນກໍລະນ ທ ື່ນໍາໄປໄຊ້ໃນຈຸດປະສົື່ງອ ື່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຫ ັກການອະນາໄມທ ື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ ້
 
ມາດຕາ 54 ສະຖານທີເກັບຮັກສາ, ປຸງແຕ່ງ, ຄາ້ສັດ ແລະ ການຂົນສົໍ່ງຜະລິດ
ຕະພັນສັດ 
 ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂ້າສັດ ຜະລິດຕະພັນສັດຕ້ອງໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກການເຕັກ 
ນິກ ແລະ ລະບຽບການທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
 ການຂົນສົື່ງ ຊາກສັດ, ຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍຕ້ອງຂົນສົື່ງດ້ວຍພາຫານະທ ື່
ຮັບປະກັນຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທ ື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ 
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ມາດຕາ 55 ທລຸະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 
 ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດປະກອບດ້ວຍການບໍລິຫານດັື່ງນ ັ້: 

1. ການບໍລິການປິື່ນປົວສັດ 
2. ການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ 
3. ການຂາຍຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ສັດຕະວະແພດ 
4. ການວິໃຈພະຍາດສັດ 
5. ການສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບສັດຕະວະແພດ 
6. ການສ້າງສາລະຄະດ ກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ 

 
ມາດຕາ 56 ການອະນຍຸາດດ າເນທີຸລະກິດກຽ່ວກັບການສັດຕະວະແພດ 
 ບຸຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ ື່ມ ຈຸດປະສົງດໍາເນ ນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຈາກຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂ ັ້ນທະບຽນວສິະຫະກິດ ແລະ ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 
 
ມາດຕາ 57 ການບ ລິການປິໍ່ນປົວສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫ້ອງກວດພະຍາດ
ສັດ ຫ   ບ່ອນປົວສັດ ເພ ື່ອໃຫ້ການບໍລິການກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການບໍລິການທ ື່ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແ
ໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ແນໃສຮັບປະກັນການບໍລິການການກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດໃຫ້ມ ຄຸນ
ນະພາບສັດ 
 
ມາດຕາ 58 ການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິໍ່ນປົວພະຍາດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ
ພະຍາດສັດ ເພ ື່ອດໍາເນ ນທຸລະກິດຜະລິດຢາຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່ຕັັ້ງ 
ບຸກຄະລະກອນ, ລະບົບໂຮງງານ, ລະບົບການຜະລິດຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ, ການຮັກສາວັດຖູ
ດິບ ການກວດກາຄຸນນະພາບຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດທ ື່ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂະແໜ
ງ ການອ ື່ນໆ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແນໃສຄຸນນະພາບຂອງຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດສັດໃຫ້ເໝາະ
ສົມແກກ່ານກັນ ແລະ ປິນປົວພະຍາດສັດ ລວມທັງບໍື່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບອັນບໍດ ຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ 
 

ໝວດທີ 2 
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 
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ມາດຕາ 59 ການຂາຍຢາກັນ, ປິໍ່ນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ເຄືໍ່ອງມສືັດຕະວະ
ແພດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດຂາຍ, ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກຢາ
ກັນ ແລະ ປິນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບສະຖານທ ຕັັ້ງ,ບຸກຄະລະກອນ, ສະຖານທ ື່ເກັບຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໂດຍສະເພາະ ການ
ລາຍງານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແກ່ອົງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອຕິດຕາມກວດກາ ຫ   ເກັບຕົວຢ່າງຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ
ພະຍາດສັດ ເພ ື່ອກວດກາວິໃຈຄຸນນະພາບ 
 
ມາດຕາ 60 ການວິໃຈພະຍາດສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ອດໍາເນ ນທຸລະກິດ ການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງວິໃຈ
ພະຍາດສັດ, ເພ ື່ອໃຫ້ການບໍລິການວິໃຈພະຍາດສັດ ຫ   ສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສະຖານທ ື່ຕັັ້ງ, ບຸກຄະລະກອນ, ເຄ ື່ອງມ ວິໃຈ ແລະ ມ 
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການປົື່ງມະຕິພະຍາດສັດ ທ ື່ມ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ 
ແລະ ທັນກັບສະພາບການ 
 
ມາດຕາ 61 ການສ້າງໂຮງຮຽນວຊິາຊີບສັດຕະວະແພດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບ
ສັດຕະວະແພດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫ ັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍມ ການຮັບຮອງ
ຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃຫ້ມ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວ
ກັບການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ສົມຄູກ່ັບກັບການພັດທະນາວຽກງານການສັດຕະວະແພດໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
 
ມາດຕາ 62 ການສ້າງສາລະຄະດກີ່ຽວກັບພະຍາດສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຈຸດປະສົງ ດໍາເນ ນທຸລະກິດ ການສ້າງສາລະຄະດ ກຽ່ວກັບ
ພະຍາດສັດ ເປັນຕົັ້ນ ພະຍາດລະບາດສັດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ, ຜົນການທົດລອງກ່ຽວ
ກັບການກັນ, ປິື່ນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຕ້ອງໄດຮ້ັບການເຫັນດ  ຈາກຂະແໜງ 
ການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ມາດຕາ 63 ການສົໍ່ງເສີມການສັດຕະວະແພດ 
 ລັດສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ດໍາເນ ນກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບການສັດຕະວະແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆເຊັື່ນ: ການລົງທ ນ, 
ວິຊາການ, ຂໍັ້ມູມຂ່າວສານ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສະມະຄົມສັດຕະວະແພດແນໃສ່ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານການ
ສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ 
 
ມາດຕາ 64 ການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ 
 ລັດສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລົງທ ນ ຫ   
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາດ້ານການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍຮູບການ ການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນ, 
ລັດກັບເອກະຊົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
 ລັດສົື່ງເສ ມ ການສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ ແຫ ງກອງ
ທ ນ ແມ່ນໄດມ້າຈາກທ ນປະກອບຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 
ມາດຕາ 65 ການສົໍ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 
 ລັດການສົື່ງເສ ມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ື່ໄດລ້ົງທ ນ 
ຫ   ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການດໍາເນິນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງ
ດ້ານວິຊາການ, ການສົື່ງເສ ມພະນັກງານວິຊາການລົງໄປນໍາພາເຮັດຕົວຈິງກັບທ ື່, ການສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊ ທ ື່ກ້າວໜ້າໃນການການກັນ ແລະ ການປ ື່ນປົວສັດ ດ້ວຍຮູບການ
ສ ກສາອົບຮົມ ປະຊຸມສໍາມະນາ, ທັດສະນະສ ກສາ ແລະ ອ ື່ນໆ 
  

ໝວດທີ 3 
ການສົໍ່ງເສີມການສັດຕະວະແພດ 
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ມາດຕາ 66 ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງສັດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ດໍາເນ ນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ມ ສິດ ແລະ 
ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕໍ ດັື່ງນ ັ້:  

1. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ນໍາໄຊ້, ໂອນ ແລະ ສ ບທອດສັດລ້ຽງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 
2. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງການຜະລິດດ້ວຍຮູບການຊົດເຊຍ ແລະ ຮູບການອ ື່ນ ຕາມລະບຽບກດົ

ໝາຍ 
3.  ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ ຫ   ການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ  ກ່ຽວກັບ

ການດໍາເນ ນການຜະລິດ 
4. ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ຍົກເວັັ້ນ ຫ   ຫຼຸດຜ່ອນພາສ ອາກ່ອນໃນການນໍາເຂົັ້າແນວພັນສັດ, 

ອາຫານສັດ, ອຸກອນຮັບໄຊ້ທ ື່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນ ນການຜະລິດທຸລະກິດຂອງຕົນຂອງຕົນ, ການສົື່ງອອກ
ສັດ ແລະ ພະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ດ້ານອ ື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

5. ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສ ມ, ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສິນເຊ ື່ອ, ການຕະຫ າດລວມທັງດ້ານລາຄາຢ່າງຢຸດຕິທໍາ 
6. ການດໍາເນິນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ໂດຍຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
7. ເຂົັ້າຮ່ວມເຄ ື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນສະມະຄົມລ້ຽງສັດ ຕາມພາລະບົດບາດ ທ ື່ສະມະຄົມໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ 
 

ມາດຕາ 67 ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການ 
 ຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ມ ພັນທະຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ດໍາເນ ນການຜະລິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕາມການອະນຸຍາດ, ຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-
ເຕັກນິກ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ໃຫ້ສອດຄອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

2. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດຖະນາ ແລະ ເບິື່ງແຍງສັດລ້ຽງ ໃຫ້ມ ສຸຂະພາບດ , ມ ຄວາມ
ຮັບ ຜິດຊອບຕໍື່ການລ້ຽງຂອງຕົນ ທ ື່ກໍື່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູອ້ ື່ນ ແລະ ຮັບປະກັນບໍື່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບອັນ
ບໍດ ຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 

3. ປະຕິບັດມາດຕະການກັນສັດລ້ຽງ ດ້ວຍລະບົບຄວາມປວດໄຟທາງດ້ານຊິວະພາບທ ດ  ແລະ 
ສັກຢາກັນພະຍາດທ ື່ຈໍາເປັນຕາມການແພດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

ພາກທີ IV 
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ 

ໝວດທີ 1 
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກັບການ

ລ້ຽງສັດ 
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4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ , ຕອບສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອ ັ້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກເ່ຈົັ້າໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ 

5. ແຈ້ງສະຖານທ ື່, ສະພາບການຜະລິດ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ເພ ື່ອສະດວກໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ 
ແກໄ້ຂສະພາບ ໃຫ້ທ່ວງທັນກບັເວລາ 

6. ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ 
7. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທ ນຮອນ ຫ   ແຮງງານເຂົັ້າໃນການພັດຖະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ປົກ

ປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ 
8. ນໍາໄຊ້ທຸກວິທ ການ ເພ ື່ອປ້ອງກັນພະຍາດສັດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະ 

ກັດກັັ້ນ ທຸກປະກົດການທ ື່ຂະນໍາໃຫ້ເກ ດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດສັດ 
9. ເສຍຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
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ມາດຕາ 68 ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການ
ສັດຕະວະແພດ 
 ບຸກຕົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ດໍາເນ ນກິດຈະການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ມ ສິດ 
ແລະ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ເປັນເຈົັ້າກໍາມະສິດກິດຈະການ ແລະ ໝາກຜົນທ ື່ໄດຮ້ັບຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະການດໍາເນ ນ
ກິດຈະການດັື່ງກ່າວ 

2. ໃຫ້ເຊົື່າ, ຊ ັ້ຂາຍກິດຈະການ ຕາມລະບຽບການ 
3. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
4. ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສ ມ, ຊ່ວຍເຫ  ອ, ການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ  ດ້ານ

ການສັດຕະວະແພດ 
5. ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ຍົກເວັັ້ນ ຫ   ຫຼຸດຜ່ອນພາສ ອາກອນໃນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ

ສານເຄມ , ຢາກັນ ແລະ ປິື່ນປົວສັດ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໄຊທ້ ື່ຈໍາປັນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
6. ປຸກສ້າງ, ຕິດຕັັ້ງເຄ ື່ອງມ  ແລະ ວັດຖູອຸປະກອນຮັບໄຊ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນ ນກິດຈະການ ຕາມ

ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
7. ດໍາເນ ນກິດຈະການດ້ານການສັດຕະວະແພດ ຕາມຫ ັກວິຊາການສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດທ ື່

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
8. ເຂົັ້າຮ່ວມເຄ ື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນສະມະຄົມສັດສັດຕະວະແພດ ຕາມພາລະບົດບາດທ ື່ສະມາຄມົ

ກໍານົດໄວ ້
 

ມາດຕາ 69 ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ 
 ຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກັບສັດຕະວະແພດ ມ ພັນທະຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ປະຕິບັດຕາມການອະນຸຍາດ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ 

2. ເບິື່ງແຍງບົວລະບັດຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດລ້ຽງ, ກັນພະຍາດ ແລະ ປິື່ນປົວສັດລ້ຽງ 
3. ເປັນເຈົັ້າການໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ ເຝົັ້າລະວັງ, ການກັນ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂ

ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຢ່າງທັນການ 
4. ແຈ້ງ ຫ   ລາຍງານສະພາບ ຫ   ເຫດການ ໃນກໍລະນ ພົບເຫັນ, ສົງໄສວ່າສັດຕິດພະຍາດຮ້າຍ

ແຮງ, ເປັນພະຍາດລະບາດສັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

5. ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການສັດຕະວະແພດ 

ໝວດທີ 2 
ສິດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກັບການ

ສັດຕະວະແພດ 
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6. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທ ນຮອນ, ແຮງງານເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການສັດຕະວະ
ແພດ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິື່ງວຽກລ້ອມທໍາມະຊາດ 

7. ນໍາໄຊ້ທຸກວິທ ການ ພ ື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງສັດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສາກັດກັັ້ນທຸກປະກົດການທ ື່ຈະກໍື່ໃຫ້ເກ ດການແຜ່ລາມລະບາດຂອງພະຍາດສັດ 

8. ໃຫ້ການຮ່ວມມ , ຕອບສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອ ັ້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ທ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ 

9. ປະຕິບັດ ຈັນຍາບັນວິຊາຊ ບສັດຕະວະແພດຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
10.  ເສັຍຄ່າທໍານຽມ ກ່ຽວກບັການດໍາເນ ນກິດຈະການ ດາ້ນການສັດຕະວະແພດ ແລະ 

ສະມາຄົມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
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ມາດຕາ 70 ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ບ ລໂິພກ 
 ຜູບ້ໍລໂິພກມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຜົນເສັຍຫາຍ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ ໃນການຊົມໄຊ້ ແລະ ບໍລໂິພ
ກຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ບໍື່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການຢັັ້ງຢ ນຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

2. ສະເໝ ໃຫ້ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດເຊັື່ນ: ຟາມຫ  ສະຖານ
ທ ື່ລ້ຽງສັດ,ສະຖານທ ື່ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສະຖານທ ື່ອ ື່ນ ທ ື່ບໍື່ໄດ້ມາດຕະຖານເຊັື່ນ: ທ ື່ຕັັ້ງບໍື່ເໝາະ
ສົມ, ບໍື່ມ ລະບົບການບໍາບັດສິື່ງເສດເຫ  ອທ ື່ຖ ກຕ້ອງຊ ື່ງສົື່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍື່ດ ຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ 

3. ທວງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູປ້ະກອບການທ ື່ມ ການກະທໍາບໍື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຕໍື່
ສຸຂະພາບ 

4. ແຈ້ງ ຫ   ລາຍງານສະພາບການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ   ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃນກໍລະນ ພົບເຫັນຫ  ສົງໄສວ່າສັດລ້ຽງເປັນພະຍາດ ຫ   ຜະລິດຕະ
ພັນສັດປົນເປ ັ້ອນດ້ວຍສານເປັນພິດ ເຊ ັ້ອພະຍາດທ ື່ວາງຈໍາໜ່າຍຊ ັ້ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ແລະ ສະຖານທ ື່
ອ ື່ນ 

 
ມາດຕາ 71 ພັນທະຂອງຜູ້ບ ລໂິພກ 
 ຜູບ້ໍລໂິພກມ ພັນທະຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ບໍລໂິພກຊ ັ້ນຫ  ຊ ັ້ນສ່ວນສັດ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມສຸຂາອະນາໄມ 
2. ມ້ຽມມັດສິັ້ນສ່ວນ ແລະ ສິື່ງເສດເຫ  ອຈາກການບໍລໂິພກສັດ, ບໍໃຫ້ຖິັ້ນສະຊາຍຕາມສະຖານ

ທ ື່ສາທາລະນະ 
3. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດມັດຕະການ ການກັນ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດ

ລະບາດສັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
  

ໝວດທີ 3 
ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພັນທະຂອງຜູບ້ ລິໂພກ 
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ມາດຕາ 72 ຂ ໍ້ຫ້າມທົໍ່ວໄປ 
 ຫ້າມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ມ ການກະທໍາ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ມ ການກະທໍາໄດໜ ື່ງ ທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ຄົນ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ສ ື່ງແວດລ້ອມ 

2. ເຄ ື່ອນຍ້າຍນໍາເຂົັ້າ, ແລະ ສົື່ງອອກ, ຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ 
ໂດຍບໍື່ສອດຄອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ນັບທັງການປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກັບສັດ. 

3. ຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດປະເພດຫວງຫ້າມ ຫ   ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ 

4. ຂ້າ, ຄົວ ແລະ ບໍລິໂພກສັດເຫງົາ, ເຈັບ ຫ   ຕາຍໂດຍບໍື່ຮູສ້າເຫດ, ເປັນພະຍາດລະບາດສັດ 
ຫ   ບໍື່ທັນໝົດໄລຍະຂອງສານຕົກຄ້າງ 

5. ຖິັ້ມຊາກ ຫ   ສິັ້ນສ່ວນສັດຕາຍ ຕາມສະຖານທ ື່ສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທ ື່ອ ື່ນ 
6. ຂ້າສັດຖ ພາມານເປັນຕົັ້ນ ສັດລາກແກ່ ຫ   ສັດຢູໃ່ນໄລຍະທ ື່ນໍາໃຊເ້ປັນແນວພັນ 
7. ໃຫ້ສິນບົນແກພ່ະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ 
8. ນາບຂູ່, ກົດໜ່ວງຖວງດ ງ ແລະ ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົາໜ້າທ ື່ ກ່ຽວກບັ

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ  
9. ມ ການທໍລະມານສັດ ຫ   ການກະທໍາອ ື່ນໆ ທ ື່ເປັນການລະເມ ດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
10. ລ້ຽງສັດໃນຂົງເຂດຊຸມຊົນ, ເທດສະບານເມ ອງ ແລະ ສະຖານທ ື່ທ ື່ບໍື່ຢູໃ່ນຂົງເຂດລ້ຽງສັດ 
11. ປ່ອຍສັດຊະຊາຍໃນຊຸມຊົນ, ເທດສະບານເມ ອງ ແລະ ຕາມສະໜົນຫ ວງ 
12. ຈໍາໜ່າຍ ຫ   ຊຸກເຊ ື່ອງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ເປັນພະຍາດ ຫ   ຈະເປັນພະຍາດ 

 
ມາດຕາ 73 ຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບພະນັກງານລ້ຽງສດັ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົໍ້າໜາ້
ທີໍ່ສັດຕະວະແພດ 
 ນອກຈາກຂໍັ້ຫ້າມທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ຫ້າມພະນັກງານລ້ຽງສັດ, 
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດມ ການກະທໍາດັື່ງນ ັ້: 

1. ສວຍໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕໍາແໜ່ງ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ ຫ   ນາບຂູ່, ຮັບສິນບົນ ເຊິື່ງກໍື່
ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນ ເນ ື່ອງມາຈາກວຽກງານການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

2. ເຜ ຍແຜ່ຄວາມລັບຂອງລັດ ຫ   ທາງລັດຖະການ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດ ງປອມແປງເອກະສານ, 
ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທ ື່ໄດ້ມອບໝາຍ 
  

ພາກທີ V 
ຂ ໍ້ຫ້າມ 
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ມາດຕາ 74 ຫ ັກການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
 ການແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຫ ັກການທົື່ວໄປຂອງການແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ທາງແພ່ງ ບົນພ ັ້ນຖານການປະນິປະນອມ
ກັນ 
 
ມາດຕາ 75 ຮບູການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
 ການແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ສາມາດດໍາເນ ນດ້ວຍຮູບ
ການຕາມລໍາດັບດັື່ງນ ັ້: 

1. ການແກໄ້ຂໂດຍການປ ກສາຫາລ  ຫ   ການປະນິປະນອມກັນໂດຍອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫ   
ໜ່ວຍໄກເ່ກັື່ຍຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານ 

2. ການແກໄ້ຂທາງດ້ານບໍລິຫານໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ 
ວະແພດ 

3. ການແກໄ້ຂຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
4. ການແກໄ້ຂໂດຍສານປະຊາຊົນ 

 

ມາດຕາ 76 ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີໍ່ມີລັກສະນະສາກົນ 
 ຂໍັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທ ື່ມ ລັກສະນະສາກົນ ໃຫ້ແກໄ້ຂຕາມ
ສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາທ ື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ  ແລະ ລະບຽບການສາກົນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
  

ພາກທີ VI 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
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ມາດຕາ 77 ອົງການຄຸ້ມຄອງ 

ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບໃນປະເທດໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບ
ກັບຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງເປັນຕົັ້ນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະ 
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ແຫ່ງຊາດ, ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ແລະ ສິື່ງ
ແວດລ້ອມ, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ, ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ 
 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດປະກອບດ້ວຍ: 

1. ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ 
2. ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນ 
3. ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ, ເທດສະບານ 
4. ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ 

 
ມາດຕາ 78 ສິດ ໜ້າທີໍ່ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
 ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງຕໍື່ໄປນ ັ້: 

1. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍແນວທາງຍຸດທະສາດ, ຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນງານໂຄງການລະອຽດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການສັດຕະວະແພດໃນຂົງເຂດທົື່ວປະເທດ 

2. ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ທົື່ວ
ປວງຊົນ 

3. ຊ ັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດ ຂອງຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ໃນຂົງເຂດທົື່ວ
ປະເທດ 

4. ສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊ ບການລ້ຽງສັດ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບການສັດຕະວະແພດ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງ ສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ, ຫ້ອງວິໄຈອາຫານສັດ, ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດ,  ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກ
ລະດັບວິຊາການການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

ພາກທີ VII 
ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ

ສັດຕະວະແພດ 
ໝວດທີ 1 
ການຄຸ້ມຄອງ 
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5. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທ ນ ດ້ານກິດຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການສັດຕະວະແພດ  

6. ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງທ ນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນໍາໃຊທ້ ນຮອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ  

7. ແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ອອກຄໍາສັື່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມ ທ ື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ ພ້ອມທັງເປັນເຈົັ້າການເບິື່ງແຍງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ
ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 

8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອ ື່ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເປັນຕົັ້ນການສໍາຫ ວດເກັບກໍາຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ທ່າ 
ແຮງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ເພ ື່ອກໍານົດເຂດພັດທະນາການລ້ຽງສັດ 

9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ  

10. ສະຫຼຸບລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 

 
ມາດຕາ 79 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີໍ່ຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ ແຂວງ, 
ນະຄອນ 
 ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຂວງ, ນະຄອນມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕໍດັື່ງນ ັ້: 

1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິຄໍາສັື່ງ ແລະ ລະບຽບ
ການກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 

2. ແນະນໍາ, ໂຄສະນາເຜ ຍແຜລ່ະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ວຽກງານການລ້ຽງສດັ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈ ເຊ ື່ອມຊ ມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 

3. ຊ ັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດຂອງ
ເມ ອງ, ເທດສະບານ 

4. ແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທ ນດ້ານກດິ 
ຈະການ ແລະ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ເພ ື່ອສະເໜ ຕໍື່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ພິຈາລະນາ 

5. ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງທ ນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນໍາໃຊທ້ ນຮອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທ ື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 

6. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທ ື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
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7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນໃຫ້ກະຊວງະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ ິ

 
ມາດຕາ 80 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີໍ່ຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, 
ເທດສະບານ 
 ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ, ເທດສະບານ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຂໍັ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັື່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນ 

2. ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເຂົັ້າໃຈ ເຊ ື່ອມຊ ມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນສັດລ້ຽງຕາມລະບຽບການທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ ້
4. ແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທ ນດ້ານກດິ 

ຈະການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເພ ື່ອສະເໜ ຕໍື່ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຂວງ, ນະຄອນພິຈາລະນາ 

5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ນໍາພາການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດຂອງໜ່ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂັັ້ນບ້ານ 

6. ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນໆທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແລະ ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດພາຍໃນເມ ອງ, ເທດສະບານ 

7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
ພາຍໃນເມ ອງ, ເທດສະບານ ໃຫ້ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ເມ ອງເທດສະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

 
ມາດຕາ 81 ສິດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດບ້ານ 
 ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໜ່ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດບ້ານມ ສິດ ແລະ  ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້:  

1. ປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພະນັກງານລ້ຽງສັດ ຫ   ການສັດຕະວະແພດ
ເມ ອງລະບຽບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຂ ັ້ນທະບຽນພິມ
ສັດ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດສັດຕາມກໍານົດເວລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນປົກກະຕ ິນັບທັງຊ່ວຍສະກັດກັັ້ນ
ພະ ຍາດລະບາດສັດພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ 

2. ກວດກາສຸຂະພາບ, ກວດຫາເຊ ັ້ອພະຍາດປິື່ນປົວສັດຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູລ້້ຽງສັດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການດ້ວຍວິທ ການທ ື່ຖ ກຕ້ອງ 

3. ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາຝ ກອົບຮົມ ເພ ື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ທາງດ້ານການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ 

4. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການໄກເ່ກັື່ຍບັນຫາຂອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດພາຍໃນບ້ານ 
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5. ບັນທ ກຂໍັ້ມູນສັດລ້ຽງພາຍໃນບ້ານ: ການເກ ດ, ການຕາຍ, ການເກ ດພະຍາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ແລະ ການຊ ັ້ຂາຍເພ ື່ອຊ່ວຍພະນັກງານເສດຖະກິດຂອງບ້ານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ, ເທດສະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

6. ຕິດຕາມສຸຂະພາບສັດຕ່າງຖິື່ນທ ື່ນໍາເຂົັ້າມາລ້ຽງໃໝ່ໃນບ້ານ 
7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມ ອງ, ເທດສະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ ິ

 
ມາດຕາ 82 ສະມາຄມົລ້ຽງສັດ 

ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງຂອງຜູລ້້ຽງສັດທ ື່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້
ປະ ກອບການກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດບົນພ ັ້ນຖານການເຫັນດ  ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູປ້ະກອບການລ້ຽງສັດ, 
ສະມາຄົມ ແລະ ສັງຄົມ. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມລ້ຽງສັດໄດ້ກໍານດົໄວ້ໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ  
 
ມາດຕາ 83 ສະມາຄມົສັດຕະວະແພດ 

ສະມາຄົມສັດຕະວະແພດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງໜ ື່ງທ ື່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງສັດຕະ 
ວະແພດບົນພ ັ້ນຖານການເຫັນດ  ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູປ້ະກອບການສັດຕະວະແພດ, ສະມາຄົມ ແລະ ສັງຄົມ 

ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມສັດຕະວະແພດໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ສະເພາະ 
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ມາດຕາ 84 ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ  
 ການກວດກາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດແມ່ນການຕິດຕາມຂອງອົງການກວດກາຕໍື່
ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ, ພະນັກງານ, ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ ແລະ ປະຊາຊົນ ລວມທັງການດໍາເນ ນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເພ ື່ອໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາ ແລະ 
ສົນທິສັນຍາສາ ທ ື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ  ແນໃສ່ເຮດັໃຫ້ວຽກງານດັື່ງກ່າວມ ປະສິດທິພາບ 
 
ມາດຕາ 85 ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ  
 ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບ
ອົງການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ທ ື່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 77 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນ ັ້ໂດຍແມ່ນກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ເຊິື່ງເປັນເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດເປັນຜູຈັ້ດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
ມາດຕາ 86 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີໍ່ຂອງອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການສັດຕະວະແພດ  

ອົງການກວດກາວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດມ ສິດໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 
1. ກວດກາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ ວະແພດ  
2. ກວດກາກິດຈະການລວມທັງການດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ 

ວະແພດ 
3. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນ ນສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ 

ວະແພດ 
4. ສະເໜ ໃຫ້ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອອອກຄໍາສັື່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດ 

ຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຫ   ໂຈະ ໜ້າທ ື່ຕໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານລ້ຽງສັດ ແລະ 
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເປັນໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເຫັນວ່າມ ການກະທໍາທ ື່ລະເມ ດຕໍື່ກົດໝາຍ 

5. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູສູ່ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຂອງຕົນ 

6. ສະຫຼຸບຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານການກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງ
ຖັດຕົນຢ່າງເປັຮປົກກະຕ ິ

 
 

ໝວດທີ 2 
ການກວດກາ 
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ມາດຕາ 87 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີໍ່ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີໍ່ສັດຕະວະແພດ 
 ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດມ ສິດ ໜ້າທ ື່ຕົັ້ນຕດໍັື່ງນ ັ້: 

1. ກວດກາຟາມລ້ຽງສັດ ໂຮງງານຜະລິດອາຫາສັດ, ບ່ອນຈໍາໜ່າຍອາຫານສັດ, ໂຮງງານຂ້າສັດ, 
ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ, ໂຮງງານຜະລິດ, ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຢາກັນ ແລະ ຢາປິື່ນປົວພະຍາດສັດ, ຫ້ອງກວດພະຍາດ ຫ   
ບ່ອນປິື່ນປົວສັດ, ຫ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດ, ຫ້ອງວິໄຈອາຫານສັດ, ດ່ານກວດກາສັດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດ
ຕະພັນສັດ ແລະ ພະຫະນະຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ສະຖານທ ື່ອ ື່ນທ ື່ດໍາເນ ນ
ກິດຈະການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 

2. ກວດກາອະນາໄມສະຖານທ ື່ທ ື່ຊ ັ້ຂາຍສັດ, ຊ ັ້ນ, ຜະລິດຕະພນັສັດ, ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ 
ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລໂິພກ
ໂດຍມ ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

3. ກວດກາ ແລະ ເກັບສິັ້ນສ່ວນຕົວຢ່າງ ເພ ື່ອນໍາໄປວິໄຈຕາມລະບຽບການໃນກໍລະນ ທ ື່ສົງໄສ 
ວ່າສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ປົນເປ ັ້ອນດ້ວຍເຊ ັ້ອພະຍາຮ້າຍແຮງ 

4. ກັກສັດ, ຊ ັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຊົື່ວຄາວ ເມ ື່ອເຫັນວ່າການປະກອບເອກະສານບໍື່
ຖ ກຕ້ອງ ຫ   ບໍື່ຄົບຖ້ວນ ຫ   ສົງໄສວ່າມ ການຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ປົນເປ ັ້ອນດ້ວຍເຊ ັ້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເພ ື່ອ
ລໍຖ້າຜົນຂອງການວິໄຈ 

5. ສະເໜ ໃຫ້ຜູຖ້ ກກວດກາໃຫ້ມ ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜອງຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງ ສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ  

6. ປະຕິບັດມາດຕະການກ່ຽວກັບການກວດກກາເຊັື່ນ: ການເຂົັ້າກວດຄົັ້ນສະຖານທ ື່, ສັື່ງໂຈະ
ການດໍາເນ ນກິດຈະການຊົື່ວຄາວໃນກໍລະນ ຈໍາເປັນ, ອອກຄໍາສັື່ງບໍື່ໃຫ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍເປົັ້າໝາຍທ ື່ຈະທໍາການ
ກວດກາ 

7. ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍື່ຜູລ້ະເມ ດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 

8. ຍ ດຂອງກາງ, ສະເໜ ໃຫ້ກັກຕົວຜູລ້ະເມ ດ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດ  ຍ ື່ນຕໍື່ພາກ ສ່ວນທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອດໍາເນ ນຄະດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

 
ມາດຕາ 88 ຮບູການກວດກາ  
 ການກວດກາມ  3 ຮູບການດັື່ງນ ັ້: 

1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ 
2. ການກວດກາໂດຍມ ການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ 
3. ການກວດກາແບບສຸກເສິນ 
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິແມ່ານການກວດກາຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ເຊິື່ງ

ໄດ້ແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງທ ື່ມ ລັກສະນະຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມ ກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ 
ການກວດກາໂດຍມ ການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດກາຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ 
ການກວດກາແບບສຸກເສິນ ແມ່ນການກວດກາສະເພາະກິດກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜ ື່ງຢ່າງຮ ບດ່ວນ 

ໂດຍບໍື່ໄດແ້ຈ້ງໃຫ້ຜູຖ້ ກກວດຮູລ້່ວງໜ້າ 
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ມາດຕາ 89 ວນັສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ 
  ລັດໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທ  11 ພະຈິກ ເປັນວັນສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອປູກຈິດສໍານ ກ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ການກັນ ແລພ ຮັກສາສຸຂະພາບສັດລ້ຽງບໍື່ໃຫ້ເກ ດ ແລະ ຕິດພະຍາດ
ພ້ອມທັງເປັນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການສັດຕະວະແພດໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂ ັ້ນ 
 
ມາດຕາ 90 ເຄືໍ່ອງແບບ, ເຄືໍ່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ 
 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ມ ເຄ ື່ອງແບບ, ເຄ ື່ອໝາຍ ແລະ 
ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ໂດຍແມ່ນກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູກ້ໍານົດ 
  

ພາກທີ VIII 
ວັນສັກຢາກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ, ເຄືໍ່ອງແບບ, ເຄືໍ່ອງໝາຍ 

ແລະ ຕາປະທັບ 
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ມາດຕາ 91 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມຜົີນງານ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ມ ຜົນງານດ ເດັື່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນ ັ້
ເປັນຕົັ້ນການປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ, ການກັນ, 
ການຄອບຄຸມ, ການກໍາຈັດພະຍາດສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ອ ື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
 
ມາດຕາ 92 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທິື່ລະເມ ດກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ຈະຖ ກສ ກສາອົບຮົມ, ປະຕິບັດ
ວິໄນ, ປັບໄໝ, ດໍາເນິນທາງແພ່ງ ຫ   ອາຍາຕາມກໍລະນ  ໜັກ ຫ   ເບົາ ທ ື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ 
 
ມາດຕາ 93 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ື່ໄດ້ລະເມ ດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທ ື່ມ ລັກສະນະເບົາເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍື່
ຄວາມເສຍຫາຍທ ື່ມ ມູນຄ່າຕໍື່າກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍພັນກ ບ ແຕ່ຫາກມ ຄວາມຈິງໃຈລາຍງານຮັບສາລະພາບຕໍື່ການ
ກະທໍາທ ື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຂອງຕົນ ຈະຖ ກຕັກເຕ ື່ອນ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມ ແລະ ສົື່ງຊັບສິນ ຫ   ຂອງກາງທ ື່ໄດ້ມາ
ໂດຍບໍື່ຖ ກຕ້ອງນັັ້ນຄ ນຄົບຖ້ວນ  
 
ມາດຕາ 94 ມາດຕະການທາງວິໄນ 
 ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ື່ທ ື່ໄດ້ລະເມ ດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທ ື່ມ ລັກສະນະເບົາເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາອາຍາ ແລະ ກໍື່ຄວາມ
ເສຍຫາຍທ ື່ມ ມູນຄ່າຕໍື່າກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍພັນກ ບ ແຕ່ຫາກບໍື່ມ ຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ, ຫ ົບຫ  ກຈາຄວາມຜິດຂອງ
ຕົນຈະຖ ກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມແຕ່ກໍລະນ ດັື່ງນ ັ້: 

1. ຕິຕຽນ, ກ່າວເຕ ື່ອນຄວາມຜິດ ໂດຍບັນທ ກໄວ້ໃນສໍານວນເອກະສານ ຊ ວະປະຫວັດຂອງຜູ ້
ກ່ຽວ 

2. ໂຈະການເລ ື່ອນຊັັ້ນ, ຂັັ້ນເງິນເດ ອນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ 
3. ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫ   ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທ ື່ອ ື່ນ ທ ື່ມ ຕໍາແໜ່ງຕໍື່າກວ່າເກົື່າ 
4. ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ 
ຜູຖ້ ກປະຕິບັດວິໄນຕ້ອງສົື່ງຊັບສິນທ ື່ຕົນໄດມ້າໂດຍບໍື່ຖ ກຕ້ອງນັັ້ນຄ ນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງຄົບຖ້ວນ 

 
ມາດຕາ 95 ມາດຕະການປັບໄໝ 
 ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທ ື່ໄດລ້ະເມ ດກົດໝາຍກຽ່ວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດ ແລະ ຂໍັ້ຫ້າມທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ເຊິື່ງບໍື່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍື່

ພາກທີ IX 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມີດ 
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ຄວາມເສຍຫາຍທ ື່ມ ມູນຄ່າແຕ່ ຫ້າຮ້ອຍພັນກ ບຂ ັ້ນໄປ ຈະຖ ກປັບໄໝເທົື່າຕົວຂອງມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ 
 ໃນກໍລະນ ທ ື່ມ ການລະເມ ດຄັັ້ງທ  2 ຫ   ເປັນອາຈິນ ຈະຖ ກປັບໄໝສອງເທົື່າຕົວ ຂອງມູນຄ່າຂອງ
ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ພ້ອມທັງຮິບຊັບສິນທ ື່ໄດ້ມາໂດຍບໍື່ຖ ກຕ້ອງນັັ້ນເປັນຂອງລັດ 
 
ມາດຕາ 96 ມາດຕະການທາງອາຍາ 
 ບຸກຄົນທ ື່ໄດ້ລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ເຊິື່ງເປັນ
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຈະຖ ກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນ ໜັກ ຫ   ເບົາ ລວມທັງການໃຊ້
ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ 
 
ມາດຕາ 97 ມາດຕະການໂທດເພີໍ່ມ 
 ນອກຈາກໂທດຕົັ້ນຕໍ ທ ື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 96 ເທິງນ ັ້ແລ້ວຜູກ້ະທໍາຜິດຍັງຈະຖ ກປະຕິບັດ
ມາດຕະການລົງໂທດເພ ື່ມ ເຊິື່ງໂຈະ ຫ   ຖອນໃບອະນຍຸາດໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຫ   
ການສັດຕະວະແພດ 
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ມາດຕາ 98 ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈ້ັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນ ັ້ 
 
ມາດຕາ 99 ຜນົສັກສດິ 
 ກົດໝາຍສະບັບ ນ ັ້ມ ຜົນສັກສິດ ພາຍຫ ັງຮ້ອຍແປດສິບວັນນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດແຫ່ງຊາດ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊເ້ປັນຕົັ້ນໄປ 
 ຂໍັ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດທ ື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ລ້ວນແຕ່ຍົກເລ ກ 
  

ພາກທີ X 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ້. 1997. ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງສັດລ້ຽງໃນ ສປປ ລາວ. 44 ນ. 
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