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ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ວ່າດ້ວຍການການ
ໍ ົດມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ


ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກາໍ ສະບ ັບເລກທີ 01/98/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 10/10/1988.



ອີງຕາມດ ໍາລດ
ັ ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 89/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 22/6/1999 ວ່າດ້ວຍ
ການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.



ອີງຕາມສ ັນຍາການເຂົ້າຮ່ວມ ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນຂອງລ ັດຖະບານ ສປປລາວ.



ອີງຕາມການກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມ ອ ົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປລາວ.

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ອອກຂໍຕ
້ ົກລ ົງ:

ໝວດທີ I
ຫຼກ
ັ ການລວມ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສ ົງ
ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ການຄຸມ
້ ຄອງການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນພືດໃນ ສປປລາວ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ
ເນືອ
້ ໃນຈິດໃຈຂອງ ກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກາໍ ພ້ອມທັງສງົ່ ເສີມໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫ້
ເປັນກະສິກ ໍາສະອາດ.
ມາດຕາ 2. ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ເປັນມາດຕະຖານທີ່ ສ້າງຂຶນ
້

ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຂອງສະຫະພັນກະສິກ ໍາອິນຊີສາກ ົນ

ໃນເບື້ອງຕນກ
ົ້ ານ
ໍ ົດເອົ າພື້ນຖານມາດຕະຖານ

(International

Federation

of

Organic

Agriculture
ສປປລາວ,

Movement

-

IFOAM)

ເປັນມາດຕະຖານຄຸມ
້ ຄອງການຜະລິດ

ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ກວມເອົ າການປະຕິບ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ

ແລະ

ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຢູ່
ການປຸງແຕ່ງ

ຜະລິດຕະພັນ, ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ການຄຸມ
້ ຄອງມະຫາພາກຂອງຂະແໜງ
ການປູກຝັງສາມາດດ ໍາເນີນການກວດສອບ ແລະ ຮ ັບຮອງຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ຈາກຜົນຜະລິດພືດໄດ້ຕາມ
ລະບຽບການ ໃນທຸກຂນຕອນ
ັ້
ນ ັບແຕ່ຮ ັບຮອງຜົນຜະລິດຈາກຟາມຈ ົນຮອດ ການນ ໍາຜົນຜະລິດນນ
ັ້ ມາປຸງ
ແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນແປຮູບ.
ມາດຕາ 3. ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໝາຍເຖິງ ກະສິກ ໍາທ ໍາມະຊາດ ແລະ ນິເວດກະສິກາໍ ໂດຍມີຫຼກ
ັ ການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ ສ ໍາ
ຄ ັນດງັ່ ນີ:້
1. ສ້າງລະບ ົບການຜະລິດໄປສູແ
່ ນວທາງກະສິກ ໍາ ແບບປະສ ົມປະສານທີ່ ມີທງັ ການປູກ ແລະ ການ
ລ້ຽງ.
2. ສ້າງລະບ ົບການຜະລິດທີ່ ເພິ່ ງພາ ແລະ ກຸມ
້ ຕ ົນເອງທາງດ້ານອິນຊີວ ັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານຢູໃ່ ນ
ນາ ແລະ ສວນ.
3. ຟື້ ນຟູ ແລະ ຮ ັກສາຄວາມອຸດ ົມສ ົມບູນຂອງດິນ ດ້ວຍອິນຊີວ ັດຖຸເຊັ່ ນ: ຝຸນ
່ ຄອກ, ຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ແລະ
ຝຸນ
່ ຂຽວຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ

ໂດຍນ ໍາໃຊ້ຊ ັບພະຍາກອນຢູໃ່ ນຟາມ

ມາໝູນວຽນໃຫ້ໃຊ້ເກີດປະສິດທິຜນ
ົ

ສູງ.
4. ຮ ັກສາຄວາມສ ົມດູນ ຂອງລະບ ົບນິເວດ ໃນຟາມ ແລະ ຄວາມຍືນຍ ົງ ຂອງລະບ ົບນິເວດໂດຍ
ລວມ.
5. ປ້ອງກ ັນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດມ ົນລະພິດ ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
6. ສະໜັບສະໜູນລະບ ົບການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການຈ ັດການທຸກຂນຕອນ
ັ້
ທີ່ ຄ ໍານຶງເຖິງຫຼກ
ັ ການ
ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜນ
ົ .
7. ຢຶດໝນຫຼ
ັ້ ກ
ັ ການປະຕິບ ັດ ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບທີ່ ເປັນວິທີທ ໍາມະຊາດ, ປະຢັດ
ພະລ ັງງານ ແລະ ສງົ່ ຜົນກະທົບທາງລ ົບໜ້ອຍທີ່ ສຸດຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນ ໍາໃຊ້
ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ບ ັງຄ ັບປະຕິບ ັດ ສ ໍາລບ
ັ ທຸກໆອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັ້
ັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ, ລວມ
ໝູ,່ ເອກະຊ ົນ, ຊາວກະສິກອນ, ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງ ຢາກຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນກະສິກາໍ
ອິນຊີຢໃູ່ ນ ສປປລາວ.
ມາດຕາ 5. ນິຍາມ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ (Organic Agriculture): ໝາຍເຖິງລະບ ົບການຜະລິດ ທີ່ ບໍ່ ມີການໃຊ້ຝນ
ຸ່ ເຄມີ ແລະ ສານ
ເຄມີໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ ແລະ ເປັນລະບ ົບການຜະລິດທີ່ ປະຕິບ ັດ ຕາມເງື່ ອນໄຂໃນ
ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
ການຜະລິດຄວບຄູ່ (Parallel production): ໝາຍເຖິງການປູກ, ການປະຕິບ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ, ການ
ແປຮູບຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວກ ັນ ທັງແບບອິນຊີ ແລະ ແບບອື່ ນຊຶ່ ງການຜະລິດແບບ
ອື່ ນນນ
ັ້ ຍ ັງນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີຊວ
່ ຍ ໝາຍເຖິງໄລຍະການປັບປ່ຽນທ ໍາະຊາດເປັນ ອິນຊີທີ່ບໍ່ ທັນຮ ັບຮອງເອົ າ
ໄດ້ເທື່ ອ.
ການຜະລິດແບບດງເດີ
ັ້ ມ

(Conventional Agriculture):

ໝາຍເຖິງລະບ ົບການຜະລິດໃດໜຶ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ຜ່ານ ການຮ ັບຮອງເປັນອິນຊີ ຫຼື ອິນຊີໃນໄລຍະປັບປ່ຽນ.
ການມ ້ຽນມ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ (Handling): ໄດ້ແກ່ການຕາກແຫ້ງດ້ວຍລ ົມ, ການຕາກແຫ້ງດ້ວຍແສງ
ແດດ, ການອານາໄມ, ການຕ ັດແຕ່ງ, ການຄ ັດເລືອກ, ການຫຸມ
້ ຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນ, ການເກັບມ ້ຽນ ແລະ
ການຂ ົນສງົ່ .
ຜົນຜະລິດ (Produce): ໝາຍເຖິງການຜະລິດ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກການປູກ ຫຼື ການເກັບກ່ຽວຈາກທ ໍາມະຊາດ
ແລະ/ຫຼື ຜ່ານການມ ້ຽນມ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ.
ຜະລິດຕະພັນ (product): ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດທີ່ ຜ່ານຂະບວນການແປຮູບ.
ຜູຜ
້ ະລິດ/ຊາວກະສິກອນ (Producer/farmer): ໝາຍເຖິງຜູປ
້ ກ
ູ , ດູແລຮ ັກສາຈ ົນຮອດເກັບກ່ຽວ ແລະ
ຂາຍ.
ຜູປ
້ ະກອບການ (Operator): ໝາຍເຖິງຜູດ
້ ໍາເນີນກິດຈະການ ໃນການນ ໍາຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ມາ
ເຮັດການແປຮູບ, ຈາໜ່
ໍ າຍ ພ້ອມທັງຜູຂ
້ າຍສງົ່ , ຜູຂ
້ າຍຍ່ອຍ ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ ແລະ ຜູສ
້ ງົ່ ອອກດ້ວຍ.

ຜູຮ
້ ັບຈ້າງແປຮູບ (Sub-contractor): ໝາຍເຖິງຜູຖ
້ ກ
ື ວ່າຈ້າງ ໃຫ້ເຮັດການຜະລິດແປຮູບ ຫຼື ຈ ັດການ
ຜະລິດຜົນຜະລິດ ກະສິກ ໍາອິນຊີໃນບາງຂນຕອນ.
ັ້
ການແປຮູບ (Processing): ໄດ້ແກ່ການຕມ,
ົ້ ການຕາກແຫ້ງ, ການອ ົບ, ການປະສ ົມ, ການບ ົດ, ການ
ອ ັດ, ການສີ, ການເຮັດໃຫ້ເປັນຂອງແຫຼວ, ການບມ
ົ່ , ການດອງ, ການເຊື່ ອມ, ການຂ້ຽວ, ການກວນ,
ການທອດ, ການຈືນ ແລະອື່ ນໆ.
ພືດລມ
ົ້ ລຸກ (Annual crop): ໝາຍເຖິງພືດທີ່ ມີວ ົງຈອນໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດທີ່ ສນ
ັ້ ເກັບກ່ຽວແລ້ວພາຍໃນລະດູ
ການດຽວ.
ພືດຢືນຕນ/ໄມ
ົ້
້ໃຫ້ໝາກ (Perennial crop): ໝາຍເຖິງພືດທີ່ ມີອາຍຸຍາວກວ່າໜຶ່ ງປີ ແລະ ສາມາດເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ຕໍ່ເນື່ ອງ ຫຼາຍກວ່າລະດູການຜະລິດໜຶ່ ງປີ ຂນ
ຶ້ ໄປ.
ວິສະວະພັນທຸກາໍ (Genetic Engineering): ໝາຍເຖິງຂະບວນການຕ ັດຕໍ່ ແລະ ປັບປ່ຽນສາຍພັນທຸກ ໍາ
(gene) ດ້ວຍວິທີການທາງຊີວະໂມເລກຸນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ສາຍພັນທຸກາຂອງພື
ໍ
ດ, ສ ັດ, ຈຸລິນຊີ, ແຊນ
ແລະ ໜ່ວຍຈຸລ ັງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ອື່ ນໆ ເກີດການປ່ຽນແປງຊຶ່ ງບໍ່ ແມ ່ນວິທີການ ທີ່ ໄດ້ຈາກການປະສ ົມພັນ ການຄ ັດ
ເລືອກພັນ ຫຼື ການກາຍພັນຕາມທ ໍາມະຊາດ. ເຕັກນິກໃນການເຮັດວິສະວະພັນທຸການີ
ໍ ້ ໄດ້ແກ່ການເຮັດດີ
ເອັ ນເອລູກປະສ ົມ (Recombinant DNA), ການຫຼ ອມຂອງແຊນ (cell fusion), ໄມໂຄຣອິນເຈັກຊ ັນ
(micro

injection)

ແລະ

ແມກໂຄຣ

ອິນເຈັກຊ ັນ

(macro

injection),

ການໃຊ້ຫຼອດແກ້ວ

(encapsulation) , ການທ ໍາລາຍແຊນ (gene deletion), ແລະ ການເພີ່ ມຈານວນແຊນ
ໍ
(gene
doubling)

ແລະ

ບໍ່ ລວມເຖິງສິ່ ງມີຊວ
ີ ດ
ິ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກເຕັກນິກ

ຕໍ່ ໄປນີຄ
້ :ື

ການປະສ ົມພັນແບບຈ ັບຄູ່

(conjugation), ການຖ່າຍໂອນແຊນ (transduction) ແລະ ການເກີດລູກປະສ ົມ ຕາມທ ໍາມະຊາດ
(natural

hybridization).

ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ (input): ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ໄດ້ແກ່ຝນ
ຸ່ ,
ສານປັບປຸງດິນ, ສານປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ ລວມເຖິງສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍແປຮູບທີ່
ໃຊ້ໃນການແປຮູບ ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ.
ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ ເພື່ ອການຄ້າ (commercial input): ໝາຍເຖິງຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ ຊຶ່ ງຜ່ານຂະບວນການ
ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເພື່ ອປະໂຫຍດທາງການຄ້າ.

ທົ່ ງ (field): ໝາຍເຖິງພື້ນທີ່ ປູກພືດທີ່ ມີອານາເຂດ ຕິດຕໍ່ ເປັນຜືນດຽວກ ັນ.
ຟາມ

(farm):

ໝາຍເຖິງພື້ນທີ່ ກະສິກາທັ
ໍ ງໝດ
ົ

(ທັງປູກ

ແລະ

ລ້ຽງ)

ຊຶ່ ງຮ ັບຜິດຊອບການຜະລິດ

ໂດຍຄ ົນໆດຽວກ ັນ, ນ ັບທັງພື້ນທີ່ ເຊົ່ າຈາກຜູອ
້ ນ
ື່ ເພື່ ອເຮັດການຜະລິດ ຫຼື ມີສດ
ິ ເຮັດການຜະລິດ ໂດຍບໍ່ ໄດ້
ເປັນເຈົາ້ ຂອງ.
ໄລຍະການປັບປ່ຽນ (conversion period): ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາ ຈາກເລີ່ ມຕນເຮັ
ົ້
ດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຈ ົນເຖິງເວລາໄດ້ຮ ັບຮອງຜົນຜະລິດວ່າເປັນ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
ວ ັດຖຸດບ
ິ (raw material): ໝາຍເຖິງສ່ວນປະກອບຫຼກ
ັ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນແປຮູບທີ່ ບໍ່ ໃຊ້ສານປຸງແຕ່ງ .
ສ່ວນປະສ ົມ (ingredient): ໝາຍເຖິງສານອື່ ນໆ ລວມທັງວ ັດຖຸດບ
ິ ແລະ ສານປຸງແຕ່ງທີ່ ໃຊ້ໃນການແປ
ຮູບ ແລະ ຍ ັງປາກ ົດເຫັ ນຢູໃ່ ນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ ຫຼື ອາດປ່ຽນຮູບໄປແລ້ວກໍ່ ຕາມ.
ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ (processing aid): ໝາຍເຖິງສານ ຫຼື ວ ັດຖຸອນໆທີ່
ື່
ໃຊ້ຊວ
່ ຍໃນການແປຮູບ
ອາຫານ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ນ ໍາມາໃສ່ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ ອບໍລິໂພກເໝືອນກ ັບສ່ວນປະສ ົມ ຂອງອາຫານແຕ່ຕອ
້ ງການນ ໍາມາ
ເພື່ ອໃຊ້ຊວ
່ ຍແປຮູບວ ັດຖຸດບ
ິ ເປັນອາຫານ ຫຼື ສ່ວນປະສ ົມເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຜນ
ົ ທາງເຕັກນິກ ຕາມທີ່ ຕ້ອງການ
ແລະ ອາດຈະພົບຫຼງົ ເຫຼືອໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຕງໃຈ
ັ້
ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ ໄດ້.
ສານປຸງແຕ່ງ (additive): ໝາຍເຖິງສານທີ່ ຊ່ວຍເສີມ ຫຼື ປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສານອື່ ນໆ
ທີ່ ປະສ ົມເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນແລ້ວມີຜນ
ົ ຕໍ່ ຄຸນນະພາບການເກັບຮ ັກສາກິ່ ນ, ສີ, ລ ົດຊາດ, ຄວາມເຂັມ
້ ຂຸນ
້
ຫຼື ຄຸນສ ົມບ ັດອື່ ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ (genetically modified organism): ໝາຍເຖິງສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ລວມທັງພືດ, ສ ັດ
ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ໄດ້ມາຈາກ ວິທີການທາງວິສະວະພັນທຸກາ.
ໍ

ໝວດທີ II
ການຈ ັດການຟາມໂດຍລວມ
ມາດຕາ 6. ຫຼກ
ັ ການລວມສ ໍາລບ
ັ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ຫຼກ
ັ ການລວມສ ໍາລບ
ັ ກະສິກ ໍາອິນຊີ ມີດງັ່ ນີ:້

1. ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີທກ
ຸ ຊະນິດ

ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຝຸນ
່ ເຄມີ ສານເຄມີປ້ອງກ ັນ

ແລະ

ກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ

ແລະ ຮໍໂມນສ ັງເຄາະ.
2. ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງຮູຈ
້ ັກເຮັດການບ ັນທຶກ ການເຮັດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີທີ່ສະແດງ ໃຫ້ເຫັ ນແຫຼງ່ ທີ່ ມາຂອງຂາ
ເຂົ້າກະສິກ ໍາ, ປະລິມານການໃຊ້ ລວມທັງເອກະສານກ່ຽວກ ັບການຂາຍຜົນຜະລິດ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພື່ ອໃຫ້ອ ົງການລ ັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກ ົມປູກຝັງ) ສາມາດກວດສອບໄດ້.
3. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູຜ
້ ະລິດຍ ັງບໍ່ ໄດ້ປບ
ັ ປ່ຽນ ພື້ນທີ່ ການຜະລິດທຸກແປງທີ່ ເຮັດ ກະສິກ ໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິ
ກາເຄມີ
ໍ
ຕອ
້ ງສາມາດຈາແນກ
ໍ
ແຍກກ ັນໄດ້ຢາ່ ງຊ ັດເຈນ ແລະ ພື້ນທີ່ ການຜະລິດທຸກແປງ ທີ່ ຄອບ
ຄອງຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການກວດສອບຈາກ ອງົ ການລ ັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກ ົມປູກຝັງ).
4. ພື້ນທີ່ ການຜະລິດທີ່ ໄດ້ຮ ັບຮອງ

ເປັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີແລ້ວຈະຕ້ອງບໍ່ ປ່ຽນເປັນ

ກະສິກາເຄມີ
ໍ
ກ ັບໄປ

ກ ັບມາ. ຖ້າເປັນດງັ່ ນີອ
້ ົງການລດ
ັ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກ ົມປູກຝັງ) ອາດບໍ່ ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງພື້ນທີ່ ການ
ຜະລິດແປງໃໝ່ໃຫ້ຖາ້ ພື້ນທີ່ ການຜະລິດແປງເກົ່ າເຊົ າເຮັດກະສິກ ໍາອິນຊີ ໂດຍບໍ່ ມີເຫດຜົນອ ັນເໝາະ
ສ ົມ.
5. ພື້ນທີ່ ການຜະລິດທີ່ ໃຊ້ເຮັດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຕ້ອງບໍ່ ແມ ່ນພື້ນທີ່ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກການຖາງປ່າດ ົງດິບ.
6. ຖ້າມີການປ່ຽນແປງການຜະລິດພາຍໃນຟາມເຊັ່ ນ: ການຫຼຸດ ຫຼື ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ການຜະລິດ,
ການປ່ຽນຊະນິດພືດທີ່ ປູກ ແລະອື່ ນໆ ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອ ົງການລດ
ັ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກ ົມປູກຝັງ)
ຊາບໂດຍທັນທີ .
ມາດຕາ 7. ລະບ ົບນິເວດພາຍໃນຟາມ
ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງຮ ັກສາຄວາມຫຼາກຫຼ າຍທາງຊີວະພາບ

ພາຍໃນຟາມໂດຍພະຍາຍາມຮ ັກສາ

ແລະ

ຟື້ ນຟູ

ບໍລິເວນທີ່ ເປັນແຫຼງ່ ອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສ ັດນາໆຊະນິດເອົ າໄວ້ຢາ່ ງນ້ອຍ 5% ຂອງພື້ນທີ່ ການຜະລິດ,
ບໍລິເວນດງັ່ ກ່າວໄດ້ແກ່ປ່າໃຊ້ສອຍ ໃນໄຮ່ນາ, ປ່າບຸງ່ , ປ່າທາມ, ພຸມ
່ ໄມ ້ ຫຼື ຕນໄມ
ົ້
້ໃຫຍ່ຢໃູ່ ນໄຮ່ນາ,
ພຸມ
່ ໄມ ້ບໍລິເວນແຖວເຂດແດນ, ສວນໝາກໄມ ້ປະສ ົມປະສານ, ຮ່ອງນາຢູ
ໍ້ ໃ່ ນຟາມ, ໜອງປາທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ພື້ນທີ່ ວ່າງທີ່ ປ່ອຍໃຫ້ພືດ ເກີດຂຶນ
້ ຕາມທ ໍາມະຊາດ.

ມາດຕາ 8. ສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ແບບຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ
1. ຫ້າມໃຊ້ສງມີ
ິ່ ຊວ
ີ ດ
ິ ແບບຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ ໄດ້ຈາກ ສິ່ ງມີຊວ
ີ ດ
ິ ຕ ັດແຕ່ງພັນ ໃນ
ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ແປຮູບກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
2. ຂາເຂົ້າກະສິກາ:
ໍ ສານປຸງແຕ່ງ, ສານຊ່ວຍແປຮູບ ແລະ ສ່ວນປະສ ົມໃນຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ທຸກ
ຊະນິດຕ້ອງບໍ່ ຜະລິດຈາກພືດ, ສ ັດ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ມາຈາກ ວິທີການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ ທັງທາງກ ົງ
ແລະ ທາງອ້ອມ.
3. ໃນກໍລະນີກວດພົບວ່າ ຜົນຜະລິດອິນຊີ ໄດ້ຮ ັບການເປິ ເປື້ ອນຈາກ ສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ແບບຕ ັດແຕ່ງພັນທຸ
ກາໍ ໂດຍທີ່ ຜູຜ
້ ະລິດບໍ່ ໄດ້ຕງໃຈ
ັ້
ແລະ ບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ກ ົມປູກຝັງອາດຈະພິຈາລະນາ ບໍ່
ຮ ັບຮອງຜົນຜະລິດດງັ່ ກ່າວ.
4. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູຜ
້ ະລິດ ບໍ່ ໄດ້ປບ
ັ ປ່ຽນຟາມທັງໝດ
ົ ເປັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີການຜະລິດໃນແປງກະສິກາເຄ
ໍ
ມີ

ຫຼື

ທົ່ ວໄປທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຂໍຮ ັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ຕ້ອງບໍ່ ແມ ່ນໃຊ້ສງທີ່
ິ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ແບບຕ ັດ

ແຕ່ງພັນທຸກາ.
ໍ
ມາດຕາ 9. ການຜະລິດພືດອິນຊີ, ໄລຍະການປັບປ່ຽນເປັນກະສິກ ໍາອິນຊີ
1. ພື້ນທີ່ ການຜະລິດທີ່ ຕ້ອງການຂໍຮ ັບຮອງ ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຈະຕ້ອງຜ່ານໄລຍະປັບປ່ຽນ
ຊຶ່ ງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດງັ່ ກ່າວ ຜູຜ
້ ະລິດຈະຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຂອງ
ກ ົມປູກຝັງ ແລະ ໄດ້ຮ ັບການກວດສອບ ແລະ ຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ ແຕ່ຜນ
ົ ຜະລິດທີ່ ໄດ້ຈາກ
ພືດທີ່ ປູກ ໃນໄລຍະປັບປ່ຽນນີຈ
້ ະຍ ັງບໍ່ ສາມາດ ຂາຍເປັນຜົນຜະລິດອິນຊີໄດ້.
2. ວ ັນທີ່ ສະໝກ
ັ ຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ ໃຫ້ນ ັບເປັນວ ັນທີ 1 ຂອງການເລີ່ ມຕນຂອງການ
ົ້
ປ່ຽນເປັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຫຼື ເປັນວ ັນເລີ່ ມຕນຂອງໄລຍະການປັ
ົ້
ບປ່ຽນ ໂດຍຊາວກະສິກອນຈະຕ້ອງ
ເລີ່ ມປະຕິບ ັດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຂອງກ ົມປູກຝັງ ນ ັບຕງແຕ່
ັ້
ວ ັນດງັ່ ກ່າວເປັນຕນໄປ.
ົ້
3. ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພືດລມລຸ
ົ້ ກ (ພືດຜັກ ແລະ ພືດໄຮ່) ໄລຍະການປັບປ່ຽນຈະໃຊ້ເວລາ 12 ເດືອນ
ໂດຍຜົນຜະລິດຂອງພືດທີ່ ປູກ

ໃນມືທ
້ ີ່ ພົນ
້ ໄລຍະການປັບປ່ຽນແລ້ວ

ຈະສາມາດຈາໜ່
ໍ າຍເປັນ

‘‘ຜະລິດຕະພັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ’’ ແລະ ສາມາດໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍ ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໄດ້.

4. ຍ ົກເວັ້ນພືດຜັກຫຼາຍລະດູເຊັ່ ນ: ຜັກພື້ນບ້ານ, ກ້ວຍ, ໝາກຫຸງ່ ແລະອື່ ນໆ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດ
ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະ ຈາໜ່
ໍ າຍເປັນ ‘‘ຜະລິດຕະພັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ’’ ໄດ້ ຫຼງັ ຈາກພົນ
້ ໄລຍະ
ການປັບປ່ຽນ 12 ເດືອນໄປແລ້ວ.
5. ໃນກໍລະນີເປັນການຜະລິດໄມ ້ໃຫ້ໝາກ ຊ່ວງໄລຍະເວລາການປັບປ່ຽນ ຈະໃຊ້ເວລາ 18 ເດືອນ
ຊຶ່ ງຜົນຜະລິດທີ່ ເກັບກ່ຽວໃນມື້ ທີ່ ພົນ
້ ໄລຍະການປັບປ່ຽນແລ້ວ ຈະສາມາດຈາໜ່
ໍ າຍເປັນ ‘‘ຜະລິດ
ຕະພັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ’’ ແລະ ສາມາດໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍ ມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີໄດ້.
6. ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ອາດຈະການ
ໍ ົດໄລຍະ ການປັບປ່ຽນໃຫ້ເພີ່ ມຂຶນ
້ ໄດ້ ໂດຍພິຈາລະນາ
ຈາກປະຫວ ັດ ການໃຊ້ສານເຄມີຢໃູ່ ນຟາມ ບ ັນຫາການເປິ ເປື້ ອນໃນພື້ນທີ່ ນນ
ັ້ ແລະ ມາດຕະການ
ໃນການຈ ັດການສານເຄມີ ທາງກະສິກ ໍາ ຫຼື ມ ົນລະພິດທີ່ ເປິ ເປື້ ອນຢູໃ່ ນຟາມ.
7. ກ ົມປູກຝັງອາດຍ ົກເວັ້ນໄລຍະການປັບປ່ຽນໄດ້

ຫາກພື້ນທີ່ ການຜະລິດນນັ້

ໄດ້ເຮັດກະສິກ ໍາຕາມ

ຫຼກ
ັ ການໃນມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລ້ວ, ອ ັນນີຂ
້ ນ
ຶ້ ກ ັບຫຼກ
ັ ຖານທີ່ ນ ໍາມາ
ຢັງຢື
້ ນກ ັບກ ົມປູກຝັງເຊັ່ ນ: ບ ັນທຶກການນ ໍາໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ ຢູໃ່ ນຟາມ ບ ັນທຶກການຜະລິດພືດ
ຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ດງັ່ ກ່າວ,

ບ ັນທຶກຈາກອ ົງກອນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບ

ຜູຜ
້ ະລິດທີ່ ສະແດງວ່າພື້ນທີ່ ດງັ່

ກ່າວບໍ່ ມີການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ມາເປັນເວລາດ ົນນານ ແລະ ໄດ້ຮ ັບການຟື້ ນຟູສ ະພາບດິນ ໂດຍທ ໍາ
ມະຊາດ, ບ ົດຄວາມທີ່ ພິມເຜີຍແຜ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ັບຜູຜ
້ ະລິດ ແລະອື່ ນໆ. ກ ົມປູກຝັງສະຫງວນສິດ
ໃນການພິຈາລະນາເປັນກໍລະນີໄປ.
ມາດຕາ 10. ຊະນິດ ແລະ ແນວພັນພືດ
1. ຄວນເລືອກໃຊ້ພນ
ັ ພືດທີ່ ເໝາະສ ົມກ ັບ ສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້.
2. ເມັດພັນ ແລະ ສິນ
້ ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພືດທີ່ ນ ໍາມາປູກ ຕ້ອງຜະລິດຈາກລະບ ົບກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
3. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ ສາມາດຫາເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດຈາກລະບ ົບກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້
ໃຊ້ຈາກແຫຼງ່ ທົ່ ວໄປໄດ້ ແຕ່ຕອ
້ ງບໍ່ ມີການເຄືອບສານເຄມີ. ຍ ົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຈາເປັ
ໍ ນທີ່ ຫາກໍ່ ເລີ່ ມມີ
ການເຮັດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໃນພື້ນທີ່ ນນ
ັ້ ຫຼື ມີເຫດສຸດວິໄສ ອາດຈະອະນຸໂລມໃຫ້ໃຊ້ເມັດພັນ ຫຼື ສິນ
້
ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພືດ ທີ່ ເຄືອບສານເຄມີໄດ້ (ເຊັ່ ນ: ຊືຈ
້ າກທ້ອງຕະຫຼາດ). ແຕ່ຊາວກະສິກອນ

ຕ້ອງພັດທະນາການຜະລິດເມັດພັນ

ແລະ

ແນວພັນພືດຂຶນ
້ ເອງຢູໃ່ ນສວນ

ແລະ

ໄຮ່ນາ

ຫຼື

ແລກປ່ຽນກ ັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ ທີ່ ເຮັດກະສິກ ໍາອິນຊີພາຍໃນແຜນການຜະລິດປີ ນນ.
ັ້
4. ໃນກໍລະນີໄມ ້ໃຫ້ໝາກ ຖ້າກິ່ ງພັນ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພືດ ທີ່ ນ ໍາມາປູກໃນຟາມບໍ່ ໄດ້ມາຈາກ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ,

ຜົນຜະລິດທີ່ ໄດ້ຈາກການປູກຢູ່

ໃນຟາມກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ໃນຊ່ວງໄລຍະ
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ເດືອນທ ໍາອິດ ຈະຍ ັງບໍ່ ສາມາດຂາຍພາຍໃຕ້ກາໝາຍ ຂອງມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີໄດ້.
5. ຫ້າມໃຊ້ພນ
ັ ພືດທີ່ ມາຈາກການປັບປຸງພັນ ໂດຍວິທີການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາ.
ໍ
ມາດຕາ 11. ຄວາມຫຼ າກຫຼາຍຂອງພືດພາຍໃນຟາມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດໃນຟາມມີ:
1. ໃນການປູກພືດລມລຸ
ົ້ ກຜູຜ
້ ະລິດ ຕ້ອງສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນຟາມ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປູກ
ພືດໝູນວຽນ ເພື່ ອຊ່ວຍຫຼຸ ດຜ່ອນການລະບາດ ຂອງພະຍາດພືດ, ແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ ແລະ ວ ັດຊະ
ພືດ, ພ້ອມທັງປູກພືດທີ່ ບ ໍາລຸງດິນໄປພ້ອມກ ັນ ເພື່ ອເປັນການເພີ່ ມອິນຊີວ ັດຖຸ ແລະ ຄວາມອຸດ ົມ
ສ ົມບູນຂອງດິນ ຍ ົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຜຜ
ູ້ ະລິດ ໄດ້ສາ້ ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ພາຍໃນຟາມໄດ້
ດ້ວຍວິທີອນ.
ື່
2. ໃນສວນໄມ ້ໃຫ້ໝາກ ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ພາຍໃນຟາມ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງປູກພືດປົກຄຸມດິນ ແລະ/ຫຼື ປູກພືດອື່ ນໆຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.
ມາດຕາ 12. ການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ, ພະຍາດພືດ ແລະ ວ ັດຊະພືດ
ການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ, ພະຍາດພືດ ແລະ ວ ັດຊະພືດຕ້ອງປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້
1. ຄວນສງົ່ ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຊະນິດຂອງສ ັດ ແລະ ແມງໄມ ້ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ (ໂຕກິນແມງໄມ ້
ແລະ ແຕນບຽນ) ເຊັ່ ນວ່າ: ການປູກໄມ ້ດອກແຊມໃນຮວສວນ
ົ້
ແລະ ໄຮ່ນາ, ການປູກພືດໃຫ້ເປັນ
ທີ່ ຢູອ
່ າໄສຂອງສ ັດ ແລະ ແມງໄມ ້ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ສ້າງຮ ັງໃຫ້ນ ົກ.
2. ຄວນປູກພືດຂ ັບໄລ່ແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ ເປັນພືດຮ່ວມກ ັນໃນແປງປູກພືດ ຈະຊ່ວຍຫຼຸ ດຜ່ອນ ບ ັນຫາ
ແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດໄດ້ເຊັ່ ນ: ປູກຜັກບວົ່ ຫົວໃຫຍ່ຮວ
່ ມກ ັບກະລາໍ່ ປີ , ຫົວສີໄຄກ ັບຜັກກາດນາເປັນຕນ.
ົ້

3. ຫຼີກເວັ້ນການປູກພືດຊະນິດເກົ່ າ

ຊາຢູ
ໍ້ ໃ່ ນແປງດຽວກ ັນ

ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນບ ັນຫາການລະບາດຂອງ

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດເຊັ່ ນວ່າ: ບໍ່ ຄວນປູກພືດຊະນິດເກົ່ າໃສ່ຊາໃນແປງດຽວກ
ໍ້
ັນ ແຕ່
ຄວນປູກພືດ ຫຼື ຜັກຊະນິດອື່ ນໝູນວຽນຢູໃ່ ນແປງນນ.
ັ້
4. ໃຊ້ວທ
ິ ີເຂດຕະກາໍ ເພື່ ອຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງວ ັດຊະພືດເຊັ່ ນ: ການໄຖກ ົບ, ການປູກ
ພືດໝູນວຽນ, ການປູກພືດຮວມກ ັນ, ການປູກພືດປົກຄຸມໜ້າດິນ, ການໃຊ້ວ ັດຖຸປກ
ົ ຄຸມດິນຈາກທ ໍາ
ມະຊາດ.
ມາດຕາ 13. ຂໍຫ
້ າ້ ມ ແລະ ອະນຸຍາດ
1. ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີສ ັງເຄາະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ມາຈາກຂະບວນການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ ໃນ
ການປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ.
2. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວທ
ິ ີການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດພ້ອມທັງ
ສານປຸງແຕ່ງ ທີ່ ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດສະເພາະ ຕາມລາຍການທີ່
ລະບຸຢໃູ່ ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ 2 ແລະ ພາກທີ 5).
3. ວິທີການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນພາກ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ 2 ແລະ ພາກທີ 5) ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ເມື່ ອໄດ້ຮ ັບ
ການກວດສອບຈາກກ ົມປູກຝັງ

ຕາມແນວທາງການປະເມີນຂາເຂົ້ າກະສິກາໍ

ໃນເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 4.
4. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຄືອຫັນໄດ້ ແຕ່ສ ໍາລ ັບພືດກິນໃບຕ້ອງໄດ້ປະໄວ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 7 ມື້ ກ່ອນເກັບກ່ຽວ
ຜົນຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ ເນື່ ອງຈາກເປັນພິດຕໍ່ ສ ັດເລືອດເຢັນເຊັ່ ນ: ປາ.
5. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ນາບ
ໍ້ ມ
ົ່ ຈາກຢາສູບ ໃນການກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງໂດຍບໍ່ ໃຫ້
ມີຜນ
ົ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດອື່ ນໆ ແລະ ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານນິໂຄຕິນບໍລິສດ
ຸ .
6. ຫ້າມໃຊ້ແຟັ ບ ຫຼື ສານຈ ັບໃຍສ ັງເຄາະທຸກຊະນິດ.

7. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວທ
ິ ີການທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ຊີວະພາບໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູ
ພືດ ແຕ່ຕອ
້ ງລະວ ັງບໍ່ ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຄວາມສ ົມດຸນ ລະຫວ່າງສ ັດຕູພືດ, ແມງໄມ ້ ແລະ ສິ່ ງມີ
ຊີວດ
ິ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດຢູໃ່ ນຟາມ.
8. ໃນການໃຊ້ເຟື ອງປົກຄຸມໜ້າດິນ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດວ ັດຊະພືດ ແລະ ຮ ັກສາຄວາມຊຸມ
່ ຂອງດິນ,
ຄວນໃຊ້ເຟື ອງທີ່ ໄດ້ຈາກນາອິນຊີເທົ່ ານນ.
ັ້
9. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຜາ້ ຢາງພລາສຕິກ ໃນການປົກຄຸມໜ້າດິນ, ຫໍ່ ໝາກໄມ ້ ແລະ ກາງມຸງກ
້ ັນແມງໄມ ້
ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມີວທ
ິ ີການຈ ັດການ ທີ່ ເໝາະສ ົມຫຼງັ ການໃຊ້ແລ້ວ.
10. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ໃນການຮ ົມຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ເຊືອ
້ ໂລກຢູໃ່ ນດິນໄດ້ສະເພາະຢູໃ່ ນ
ເຮືອນເພາະຊ ໍາ. ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການກ້າເບັ້ຍທີ່ ມີຄວາມອ່ອນແອ ຕໍ່ ພະຍາດເທົ່ ານນ.
ັ້
ມາດຕາ 14. ສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສານອື່ ນໆ
1. ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີສ ັງເຄາະ ເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕທຸກພາກສ່ວນຂອງພືດ ເຊັ່ ນ: ໄອບີເອ (IBA)
ແລະ ເອັ ນເອເອ (NAA) ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ.
2. ຫ້າມໃຊ້ສີສ ັງເຄາະ ໃນການຍ້ອມສີໝາກໄມ ້ໃຫ້ມສ
ີ ີສ ັນງ ົດງາມ.
3. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສານປຸງແຕ່ງອື່ ນໆສະເພາະ ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ 2) ນອກເໜືອຈາກທີ່ ລະບຸໄວ້ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ເມື່ ອ
ໄດ້ຮ ັບການກວດສອບ

ຈາກກ ົມປູກຝັງຕາມຄູມ
່ ກ
ື ານປະເມີນ

ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາໃນເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 4.
ມາດຕາ 15. ການປ້ອງກ ັນການເປິ ເປື້ ອນ
1. ໃນກໍລະນີທີ່ແປງກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ອາດໄດ້ຮ ັບການເປິ ເປື້ ອນຈາກແປງຂ້າງຄຽງ ທີ່ ມີການໃຊ້ສານເຄມີ
ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງມີແນວປ້ອງກ ັນການເປິ ເປື້ ອນສານເຄມີ ຈາກແປງຂ້າງຄຽງໂດຍມີຂະໜາດກວ້າງ 1
ແມັດ ຊຶ່ ງແນວປ້ອງກ ັນດງັ່ ກ່າວ ຕ້ອງປະຕິບ ັດດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້

1.1. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເປິ ເປື້ ອນທາງອາກາດ ຕ້ອງມີການປູກພືດເປັນແນວປ້ອງກ ັນລມ
ົ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນ
ການເປິ ເປື້ ອນ ທີ່ ມາຈາກການສີດຢາເຄມີທາງອາກາດ ໂດຍພືດທີ່ ປູກເປັນແນວປ້ອງກ ັນລມ
ົ ບໍ່
ສາມາດຈາໜ່
ໍ າຍເປັນຜະລິດຕະພັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໄດ້. ດງັ່ ນນພື
ັ້ ດທີ່ ປູກເປັນແນວປ້ອງກ ັນລມ
ົ ຈຶ່ ງເປັນ
ພືດຄ ົນລະຊະນິດແນວພັນ ກ ັບພືດທີ່ ຕ້ອງການຂໍຮ ັບຮອງ ຈາກກ ົມປູກຝັງຊຶ່ ງສາມາດໃຈ້ແຍກຄວາມ
ແຕກຕ່າງກ ັນໄດ້ ຢ່າງງ ່າຍດາຍ.
1.2. ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານເປິ ເປື້ ອນທາງນາໍ້ ຈະຕ້ອງມີການເຮັດຄ ັນຄູອອ
້ ມຮອບແປງ ຫຼື ຂຸດເປັນຮ່ອງນາໍ້
ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການເປິ ເປື້ ອນຈາກສານເຄມີ ທີ່ ມາຈາກທາງນາ.
ໍ້ ອ ັນນີໃ້ ນກໍລະນີທີ່ແປງກະສິກາອິ
ໍ ນຊີທີ່ຢູ່
ພື້ນທີ່ ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເປິ ເປື້ ອນຫຼ າຍທາງ ກ ົມປູກຝັງອາດພິຈາລະນາໃຫ້ຂະຫຍາຍແນວປ້ອງກ ັນ
ເພີ່ ມຂຶນ
້ .
2. ໃນກໍລະນີທີ່ແປງກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການເປິ ເປື້ ອນສານເຄມີ ຫຼື ໂລຫະໜັກທັງທີ່ ເກີດ
ຈາກມ ົນລະພິດພາຍນອກ ຫຼື ຈາກການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຂາເຂົ້າກະສິກາຂອງຟາມໃນໄລຍະ
ໍ
ຜ່ານມາ, ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງຍິນຍອມໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ ນ ໍາຕ ົວຢ່າງນາ,
ໍ້ ດິນ ຫຼື ຜົນຜະລິດໄປກວດວິເຄາະ
ໃນຫ້ອງວິໄຈ ເພື່ ອພິສດ
ູ ຫາປະລິມານສານພິດຕ ົກຄ້າງ ໂດຍຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງຮ ັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ
ໃນການກວດສອບ.
3. ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ ອງມືທີ່ສີດພົ່ ນສານປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນລະບ ົບກະສິ
ກາເຄມີ
ໍ
ປະປົນຢູກ
່ ັບເຄື່ ອງມືສດ
ີ ພົ່ ນທີ່ ໃຊ້ຢໃູ່ ນລະບ ົບ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
4. ໃນກໍລະນີທີ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງກ ົນຈ ັກກະສິກາເຊັ່
ໍ ນ: ເຄື່ ອງຈ ັກເກັບກ່ຽວ, ເຄື່ ອງປັ່ ນເຂົ້າ ແລະອື່ ນໆຮ່ວມ
ກ ັນກ ັບກະສິກາເຄມີ
ໍ
ແລະ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດ ເຄື່ ອງກ ົນຈ ັກດງັ່ ກ່າວ
ເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ ງນ ໍາເອົ າໄປໃຊ້ໃນແປງກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
ມາດຕາ 16. ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດ
1. ຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດ ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດຮ່ວມທັງໄດ້ຈາກພືດ ແລະ ສ ັດທຸກຊະນິດ (ເຊັ່ ນ:
ເຫັ ດ, ຢາພື້ນເມືອງ, ນາເຜິ
ໍ້ ້ງ ແລະອື່ ນໆ) ທີ່ ເກັບໄດ້ຈາກທ ໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ເຮັດການປູກ ຫຼື
ລ້ຽງຂຶນ
້ ມາເອງ.
2. ຜົນຜະະລິດທີ່ ສາມາດເກັບໄດ້ ຕ້ອງຢູໃ່ ນບໍລິເວນທີ່ ການ
ໍ ົດຂອບເຂດໄດ້ຢາ່ ງຈະແຈ້ງ.

3. ໃນບໍລິເວນທີ່ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດນີ້ ຕ້ອງບໍ່ ມີການໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ ຫ້າມໃຊ້ໃນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ເປັນ
ເວລາບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າ 3 ປີ .
4. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິເວນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປິ ເປື້ ອນມ ົນລະພິດ ຈາກຟາມເຄມີ
ຂ້າງຄຽງບໍລິເວນທີ່ ເກັບກ່ຽວນນ,
ັ້ ຕ້ອງມີແນວປ້ອງກ ັນການເປິ ເປື້ ອນສານເຄມີ ຈາກພື້ນທີ່ ຂ້າງຄຽງ
ກວ້າງບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າ 25 ແມັດ.
5. ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດ ຕ້ອງບໍ່ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ລະບ ົບນິເວດໃນພື້ນທີ່ ດງັ່ ກ່າວ ໂດຍບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ການສູນພັນຂອງພືດ ແລະ ສ ັດໃນບໍລິເວນ
ນນ.
ັ້
6. ຜູສ
້ ະເໜີຂໍຮ ັບຮອງຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກໃນຊຸມຊ ົນ (ກຸມ
່ ຜູຜ
້ ະລິດ) ແລະ
ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງ ຈາກອ ົງກອນຊຸມຊ ົນທີ່ ດູແລຮ ັກສາ ພື້ນທີ່ ໆຜູສ
້ ະໝກ
ັ ເຮັດການເກັບກ່ຽວຜົນຜະ
ລິດວ່າເປັນຜູມ
້ ສ
ີ ັກກາຍະພາບ ໃນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຈາກທ ໍາມະຊາດຢ່າງຍືນຍ ົງ.
ມາດຕາ 17. ການແປຮູບ ແລະ ການປະຕິບ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ
1. ທຸກຂນຕອນໃນການປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການກວດສອບ
ແລະ ຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ.
2. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູຜ
້ ະລິດ ເປັນຜູຈ
້ ັດການບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດອິນຊີ, ຂາຍດ້ວຍຕ ົນເອງ ແລະ ເຮັດການແປ
ຮູບຢູໃ່ ນຄອບຄ ົວ

ຊຶ່ ງເປັນການແປຮູບຂະໜາດນ້ອຍ

ໂດຍໃຊ້ຜນ
ົ ຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຂອງຕ ົນ

ມາເປັນວ ັດຖຸດບ
ິ ເທົ່ ານນ
ັ້ (ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ມີຜນ
ົ ຜະລິດອິນຊີ ບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າ 95%) ການປະຕິບ ັດ
ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບໃນກໍລະນີນ ີ້ ຈະໄດ້ຮ ັບການກວດສອບ ແລະ ຮ ັບຮອງພ້ອມ
ກ ັບການກວດສອບ ແລະ ຮ ັບຮອງຟາມ ໂດຍຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ ຊາບວ່າຈະເຮັດ
ການບ ັນຈຸ ແລະ/ຫຼື ເຮັດການແປຮູບດ້ວຍ ຫຼື ບໍ່ .

ໝວດທີ III
ຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ຜູຮ
້ ັບຈ້າງຜະລິດ
ມາດຕາ 18. ຜູປ
້ ະກອບການ
1. ຜູປ
້ ະກອບການທີ່ ຮ ັບເອົ າ

ຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີມາຈາໜ່
ໍ າຍ

ໂດຍຜົນຜະລິດນນຫຸ
ັ້ ມ
້ ຫໍ່ ມາຮຽບ

ຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ມີການເປີ ດເພື່ ອບ ັນຈຸໃໝ່ບໍ່ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງ ຂໍການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ.
2. ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ແນະນ ໍາໃຫ້ພະນ ັກງານ ຫຼື ຜູທ
້ ີ່ ມີໜາ້ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈ
ລາຍລະອຽດ ການປະຕິບ ັດທຸກຂນຕອນ
ັ້
ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
3. ຜູປ
້ ະກອບການ

ຕ້ອງເຮັດລະບ ົບເອກະສານທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນທີ່ ມາ

ຂອງວ ັດຖຸດບ
ິ ອິນຊີທີ່ໃຊ້ໃນ

ການແປຮູບ, ບ ັນທຶ ກການບ ັນຈຸ/ແປຮູບ, ປະລິມານຜົນຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນໃນສາງ ແລະ ບ ັນຊີ
ລາຍຮ ັບລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບການຮ ັບຊື້

ຜົນຜະລິດອິນຊີມາບ ັນຈຸ,

ແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນ

ອິນຊີແລ້ວ ຈາໜ່
ໍ າຍອອກໄປໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ກ ົມປູກຝັງສາມາດກວດສອບກ ັບຄືນໄດ້.
4. ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັງຢື
້ ນໄດ້ວາ່ : ວ ັດຖຸດບ
ິ ອິນຊີທີ່ນ ໍາມາແປຮູບນນ
ັ້ ໄດ້ຮ ັບການ
ຮ ັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຈາກກ ົມປູກຝັງ ຫຼື ທຽບເທົ່ າ.
ມາດຕາ 19. ຜູຮ
້ ັບຈ້າງຜະລິດ
ຜູຮ
້ ັບຈ້າງຜະລິດບໍ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງຂໍໃບຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ ແຕ່ຕອ
້ ງມີການເຮັດສ ັນຍາກ ັບ ຜູປ
້ ະກອບການ
ຫຼື

ຜູວ
້ າ່ ຈ້າງໂດຍຜູຮ
້ ັບຈ້າງຜະລິດຍິນຍອມ

ທີ່ ຈະດ ໍາເນີນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້

ຕາມມາດຕະຖານແປຮູບ

ແລະ ການປະຕິບ ັດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ຂອງມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ແລະ ຍິນຍອມໃຫ້ກ ົມປູກຝັງກວດ
ສອບສະຖານທີ່

ເຮັດການຜະລິດໄດ້ພອ
້ ມທັງໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືໃນທຸກຂນຕອນຕາມທີ່
ັ້
ຮ້ອງຂໍ ,

ອ ັນນີຜ
້ ປ
ູ້ ະກອບການຊຶ່ ງເປັນເຈົາ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງເປັນຜູຂ
້ ໍຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ ແລະ ເປັນ ຜູ້
ຮ ັບຜິດຊອບໃຫ້ຜຮ
ູ້ ັບຈ້າງຜະລິດ

ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະຖານ

ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ການ
ໍ ົດໄວ້.

ແລະ

ເງື່ ອນໄຂການຮ ັບຮອງທີ່ ທາງ

ໝວດທີ IV
ການຜະລິດ, ການເກັບຮ ັກສາ, ການຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ການຂ ົນສງົ່
ມາດຕາ 20. ວ ັດຖຸດບ
ິ ສ່ວນປະສ ົມ, ສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍແປຮູບ
1. ວ ັດຖຸດບ
ິ ໃນຜະລິດຕະພັນແປຮູບອິນຊີ

ຕ້ອງເປັນຜົນຜະລິດທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງ

ມາດຕະຖານ

ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
2. ໃນກໍລະນີທີ່ວ ັດຖຸດບ
ິ ຈາກກະສິກ ໍາອິນຊີ

ປະລິມານບໍ່ ພຽງພໍ

ກ ົມປູກຝັງອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້

ວ ັດຖຸດບ
ິ ຈາກກະສິກາເຄມີ
ໍ
ຫຼື ກະສິກາທົ່
ໍ ວໄປທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງ ມາດຕະຖານມາເປັນສ່ວນ
ປະສ ົມໄດ້ ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ກ ົມປູກຝັງຮ ັບຮູ້ ເພື່ ອເຮັດການກວດສອບ.
3. ໃນການແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນອິນຊີຊະນິດໜຶ່ ງ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວ ັດຖຸດບ
ິ ຊະນິດດຽວກ ັນ ທັງ
ມາຈາກກະສິກ ໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກາທົ່
ໍ ວໄປທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ ມາປະສ ົມກ ັນ.
4. ຜະລິດຕະພັນແປຮູບອິນຊີ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນປະສ ົມມາຈາກ ຜົນຜະລິດອິນຊີທງັ ໝດ
ົ ສາມາດຂໍຮ ັບຮອງ
ໄດ້ ເມື່ ອມີສວ
່ ນປະສ ົມຈາກຜົນຜະລິດອິນຊີເປັນ 2 ລະດ ັບດງັ່ ນີ:້
4.1.

ມີຜນ
ົ ຜະລິດອິນຊີບໍ່ຕາໍ່ ກວ່າ

95%

ໂດຍນາໜັ
ໍ້ ກ

ອ ັນນີບ
້ ໍ່ ລວມນາ,
ໍ້

ເກືອ

ແລະ

ມີສວ
່ ນ

ປະສ ົມອື່ ນໆ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ລວມແລ້ວບໍ່ ເກີນ 5%.
4.2. ມີຜນ
ົ ຜະລິດອິນຊີບໍ່ຕາໍ່ ກວ່າ 70% ໂດຍນາໜັ
ໍ້ ກນີບ
້ ໍ່ ລວມນາ,
ໍ້ ເກືອ ແລະ ສ່ວນປະສ ົມອື່ ນໆ ທີ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ລວມແລ້ວ ບໍ່ ເກີນ 30%.
5. ຄວາມພະຍາຍາມໃຊ້ສານປຸງແຕ່ງ
ຕ້ອງໃຊ້,

ແລະ

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານປຸງແຕ່ງ

ສານຊ່ວຍແປຮູບໃຫ້ໜອ
້ ຍທີ່ ສຸດ
ແລະ

ໃນກໍລະນີທີ່ຈາເປັ
ໍ ນ

ສານຊ່ວຍແປຮູບສະເພາະທີ່ ລະບຸໄວ້

ໃນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ ົມປູກຝັງອາດຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້. ອ ັນນີຜ
້ ປ
ູ້ ະກອບການ ຈະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກ ົມປູກຝັງຮ ັບຮູ້ ເພື່ ອເຮັດການ
ທົດສອບ ແລະ ອະນຸມ ັດໃຫ້ໃຊ້ຕາມແນວທາງ ໃນການປະເມີນສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍແປ
ຮູບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5.

6. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານຕໍ່ ໄປນີ້ ໃນການແປຮູບ: ຊ ັກຄະລິນ (saccharin), ສານບໍແຣກ (borax),
ແປ້ງນ ົວ (monosodium glutamate), ສານກ ັນບູດສ ັງເຄາະ, ສານຟອກສີຈາພວກຊ
ໍ
ັນເຟີ ໄດ
ອອກໄຊ.
7. ວ ັດຖຸດບ
ິ ຈາກກະສິກ ໍາເຄມີ ຫຼື ກະສິກ ໍາທົ່ ວໄປທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ ສານປຸງແຕ່ງ ,
ສານຊ່ວຍແປຮູບ,

ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີ ແລະ ເອນໄຊ

ທີ່ ໃຊ້ໃນການແປຮູບ

ຕ້ອງບໍ່ ແມ ່ນໄດ້ມາຈາກ

ຂະບວນການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາ.
ໍ
8. ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ເພີ່ ມເຕີມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດໃນຜະລິດຕະພັນແປຮູບອິນຊີ.
ມາດຕາ 21. ຂະບວນການແປຮູບ
1. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂະບວນການແປຮູບຜະລິດຕະພັນ ດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້
1.1.ຂະບວນການທາງກາຍະພາບເຊັ່ ນ: ການສີ, ການຄນນ
ັ້ າ,
ໍ້ ການບີບນາມ
ໍ້ ັນ.
1.2. ຂະບວນການທາງຊີວະພາບເຊັ່ ນ: ການບມ
ົ່ , ການດອງ ແຕ່ຕອ
້ ງບໍ່ ໃຊ້ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກຂະບວນການ ຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາ.
ໍ
1.3. ການຕາກລ ົມ, ການຕາກແດດ, ການອ ົບແຫ້ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ການຈືນ, ການກວນ,
ການຂ້ຽວ ແລະ ການຮ ົມຄວ ັນ.
1.4. ການສະກ ັດສະເພາະດ້ວຍນາ,
ໍ້ ເຫຼົ້ າເອຕາໂນນ, ນາມ
ໍ້ ັນ, ນາສ
ໍ້ ມ,
ົ້ ຄາບອນໄດອ ັອກໄຊ, ໄນ
ໂຕຣເຈນ ຫຼື ກ ົດກາກບອນຊີລິກ.
1.5. ການເປັນຕະກອນ.
1.6. ການຕອງ.
2. ວ ັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນການຕອງ ຕ້ອງບໍ່ ແມ ່ນເຮັດຈາກແອດສະເບດຕອດ (asbestos) ຫຼື ເປັນວ ັດຖຸທີ່ມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ຜະລິດຕະພັນ.
3. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເອຕິແລນໃນການບມ
ົ່ ຜົນຜະລິດ.

4. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາຍລ ັງສີກ ັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.
5. ສິ່ ງເສດເຫຼືອ

ທີ່ ໄດ້ຈາກການແປຮູບ

ກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ ສຸດ

ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຈ ັດການທີ່ ເໝາະສ ົມ
ແລະ

ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ

ຄວນນ ໍາສິ່ ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ປ ະໂຫຍດ

ໃນກໍລະນີ

ສາມາດນ ໍາມາໃຊ້ໄດ້.
6. ພາຊະນະເຄື່ ອງມື ແລະ ວິທີການແປຮູບ ຕ້ອງສະອາດຖືກຫຼກ
ັ ອະນາໄມທຸກຂນຕອນ
ັ້
ແລະ ມີ
ມາດຕະການປ້ອງກ ັນສານເປິ ເປື້ ອນ

ຈາກສິ່ ງເປິ ເປື້ ອນອື່ ນໆ

ເຊັ່ ນ:

ຈຸລິນຊີ,

ພາຫະນ ໍາເຊືອ
້

ພະຍາດ, ສານເຄມີ) ທີ່ ຊ ັດເຈນ.
7. ຫ້າມໃຊ້ພາຊະນະອະລູມນ
ີ ຽມ ໃນການແປຮູບອາຫານທີ່ ເປັນດ່າງ.
8. ຫາກມີການໃຊ້ສະຖານທີ່ ເຄື່ ງມືພາຊະນະ

ແລະ

ເຄື່ ອງຈ ັກຮ່ວມກ ັບການແປຮູບຜະລິດຕະພັນອື່ ນ

ທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້
8.1. ບໍ່ ດ ໍາເນີນການຜະລິດໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກ ັນ.
8.2.

ທ ໍາຄວາມສະອາດພາຊະນະເຄື່ ອງມື

ແລະ

ເຄື່ ອງຈ ັກໃຫ້ສະອາດປັດສະຈາກສິ່ ງຕ ົກຄ້າງ

ກ່ອນດ ໍາເນີນການຜະລິດ ຫຼື ແປຮູບຜະລິດຕະພັນອິນຊີ.
9. ການທ ໍາຄວາມສະອາດພາຊະນະເຄື່ ອງມືອປ
ຸ ະກອນ

ສ ໍາລບ
ັ ການແປຮູບ

ແລະ

ສະຖານທີ່

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານທ ໍາຄວາມສະອາດ ທີ່ ລະບຸຢໃູ່ ນລາຍການເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ
4).
ມາດຕາ 22. ການເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
1. ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນຊີທກ
ຸ ແຫ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການກວດສອບ
ຈາກກ ົມປູກຝັງ. ໃນກໍລະນີສະຖານທີ່ ເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢູນ
່ ອກຟາມ ຫຼື
ສະຖານທີ່ ປະກອບການ ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ ົມປູກຝັງຮ ັບຊາບ.
2. ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຕ້ອງແຍກຈາກຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກາເຄມີ
ໍ
ຫຼື ກະສິກາທົ່
ໍ ວໄປ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງຈາກມາດຕະຖານໃຫ້ຈະແຈ້ງ ບໍ່ ໃຫ້ປະ

ປົນກ ັນ, ຍ ົກເວັ້ນມີການຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ບ ັນຈຸຢໃູ່ ນຫີບຫໍ່ ທີ່ ມີລ ັກສະນະສີສນ
ັ ທີ່ ຕ່າງກ ັນ ຫຼື ມີການຕິດ
ປ້າຍແຍກກ ັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ນ ັບຕງແຕ່
ັ້
ການເຄື່ ອນຍ້າຍຈ ົນເຖິງມືຜບ
ູ້ ໍລິໂພກ.
3. ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ທີ່ ຈະນ ໍາມາໃຊ້ເປັນວ ັດຖຸດບ
ິ ໃນການແປຮູບ

ຕ້ອງມີປ້າຍ

ລະບຸວາ່ : ເປັນຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາອິນຊີຢາ່ ງຊ ັດເຈນສະເໝີ , ຍ ົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຢໃູ່ ນສະຖານທີ່ ເກັບ
ກ່ຽວນນັ້ ມີແຕ່ຜນ
ົ ຜະລິດກະສິກ ໍາອິນຊີ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງແລ້ວທັງໝດ
ົ .
4. ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນຫ້ອງທີ່ ຄວບຄຸມບ ັນຍາກາດ ໂດຍໃຊ້
ແກັສຄາບອນໄດອ ັອກໄຊ, ແກັສໄນໂຕຣເຈນ ຫຼື ແກັສອ ັອກຊີເຈນ.
5. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວທ
ິ ີພື້ນບ້ານ ໃນການເກັບຮ ັກສາຜະລິດຕະພັນເຊັ່ ນ: ການໃຊ້ໃບໝາກຂີຫ
້ ດ
ູ ແຫ້ງ,
ໝາກເຜັ ດແຫ້ງຄ ົນເຂົ້າກ ັນ ໃນການເກັບຮ ັກສາເຂົ້າສານເປັນຕນ.
ົ້
6. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວທ
ິ ີການເກັບຮ ັກສາຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍສູນຍາກາດ (ດູດເອົ າອາກາດອອກ) ຫຼື
ໃຊ້ອາຍແກັສອ ົບຄື: ແກັສຄາອນໄດອ ັອອກໄຊ.
7. ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮ ັກສາຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັ ນ ແລະ ການແຊ່ນາກ້
ໍ້ ອນ (ແຊ່
ແຂງ).
8. ການຈ ັດການແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ ແລະ ບ ັນດາສ ັດທີ່ ເປັນພາຫະນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດ ຢູໃ່ ນເລົ້ າສາງ ເກັບ
ຮ ັກສາຜົນຜະລິດມີຫຼກ
ັ ເກນໃນການຈ ັດການ ຕາມລ ໍາດ ັບຂນຕອນດ
ັ້
ງັ່ ນີ:້
8.1. ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງພະຍາຍາມຫາວິທີການປ້ອງກ ັນກ່ອນ ເຊັ່ ນ: ການທ ໍາຄວາມສະອາດ
ເລົ້ າສາງ, ການກາຈ
ໍ ັດແຫຼງ່ ທີ່ ຢູອ
່ າໄສຂອງແມງໄມ ້ ສ ັດຕູຜນ
ົ ຜະລິດໃນເລົ້ າສາງ.
8.2. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວທ
ິ ີການທາງກາຍະພາບ, ວິທີທາງຊີວະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສະເພາະ
ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນດ ັດສະນີ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ 3).
8.3. ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 (ພາກທີ 3) ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້
ໃຊ້ໄດ້ ເມື່ ອໄດ້ຮ ັບການກວດສອບຈາກກ ົມປູກຝັງ ຕາມແນວທາງການປະເມີນຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ໂດຍຜູປ
້ ະກອບການ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ ົມປູກຝັງຮ ັບຮູລ
້ ວ
່ ງໜ້າ ກ່ອນ
ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດງັ່ ກ່າວ.

8.4. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດໃນເລົ້ າສາງ, ສານເຄມີດງັ່
ກ່າວຕ້ອງເປັນສານ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງນ ໍາຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ອອກຈາກເລົ້ າສາງໃຫ້ໝດ
ົ ກ່ອນການສີດສານ
ເຄມີ ແລະ ນ ໍາເຂົ້າມາເກັບມ ້ຽນໃໝ່ໄດ້ ເມື່ ອມີການກວດຈ ົນແນ່ໃຈວ່າ: ບໍ່ ມີສານພິດດງັ່ ກ່າວຕ ົກ
ຄ້າງ ແລະ ມາເປິ ເປື້ ອນກ ັບຜະລິດຕະພັນອິນຊີໄດ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດບ ັນທຶກທຸກໆຄງທີ່
ັ້ ໃຊ້.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂສ
ໍ້ ົງໄສວ່າ: ອາດຈະມີການເປິ ເປື້ ອນ ກ ົມປູກຝັງອາດຈະການ
ໍ ົດໃຫ້ມກ
ີ ານກວດ
ຫາສານຕ ົກຄ້າງໃນຜະລິດຕະພັນໄດ້ ໂດຍຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍທີ່
ເກີດຂຶນ
້ ທັງໝດ
ົ .
ມາດຕາ 23. ການຫຸມ
້ ຫໍ່
1. ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນບ ັນຈຸທີ່ໃຊ້ໃສ່ຜນ
ົ ຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ທີ່ ມາຈາກຟາມຕ້ອງບໍ່ ເຄີຍໃສ່
ສານເຄມີ, ຝຸນ
່ ເຄມີ ຫຼື ສິ່ ງທີ່ ມີພິດມາກ່ອນ.
2. ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່

ແລະ

ອຸປະກອນບ ັນຈຸທີ່ນ ໍາມາໃຊ້ ຕ້ອງບໍ່ ຜ່ານການອບ
ົ ສານຂ້າເຊືອ
້

ຫຼື

ສານເຄ

ມີອນໆ.
ື່
3. ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ທີ່ ນ ໍາມາໃສ່ຜະລິດຕະພັນສ ໍາເລັ ດຮູບ ທີ່ ໄດ້ຈາກການແປຮູບຕ້ອງ ສະອາດບໍ່ ເຄີຍໃຊ້ໃສ່
ອາຫານ ຫຼື ວ ັດຖຸອື່ນມາກ່ອນ ຍ ົກເວັ້ນແຕ່ພາຊະນະທີ່ ເປັນແກ້ວ.
4. ຄວນໃຊ້ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ທີ່ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດມ ົນລະພິດຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຄວນເລືອກໃຊ້ວ ັດຖຸ
ຫຸມ
້ ຫໍ່ ທີ່ ສາມາດນ ໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ຫຼື ນ ໍາໄປຜະລິດໃໝ່ໄດ້.
5. ບໍ່ ຄວນໃຊ້ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ຫຼາຍຊນເກີ
ັ້ ນຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ.
6. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂຟມ ເປັນວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນ.
ມາດຕາ 24. ການຂ ົນສງົ່
ການຂ ົນສງົ່ ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ

ສາມາດຂ ົນສງົ່ ຮ່ວມກ ັບສິນຄ້າທົ່ ວໄປໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜະລິດຕະພັນອິນຊີ

ມີການຕິດສະຫຼາກໄວ້ຢາ່ ງຊ ັດເຈນແລ້ວເທົ່ ານນັ້ ແລະ ມີພາຊະນະບ ັນຈຸສາມາດປ້ອງກ ັນການເປິ ເປື້ ອນໄດ້.

ໝວດທີ V
ຂາເຂົ້າກະສິກາໍ
ມາດຕາ 25. ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາເພື່ ອການຄ້າ
ມາດຕະຖານນີ້ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ ໃຊ້ໃນການຮ ັບຮອງ ຂາເຂົ້າກະສິກາເພື່
ໍ ອການຄ້າ, ຊຶ່ ງຜູຜ
້ ະລິດນ ໍາມາ
ສະໝກ
ັ ຂໍຮ ັບຮອງກ ັບ ກ ົມປູກຝັງໂດຍກ ົງເທົ່ ານນ.
ັ້ ບໍ່ ໄດ້ນ ໍາມາໃຊ້ໃນການຮ ັບຮອງຟາມຂອງຊາວກະສິກອນ
ຫຼື ເພື່ ອພິຈາລະນາຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ທີ່ ຊາວກະສິກອນໃຊ້ໃນຟາມເອງ ມີຄດ
ື ງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້
1. ຂາເຂົ້າກະສິກາເພື່
ໍ ອການຄ້າ ສາມາດຮ ັບການຮ ັບຮອງໄດ້ ຖ້າສ່ວນປະກອບຂອງຂາເຂົ້າກະສິກາໍ
ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ຫຼື ໄດ້ມາຊຶ່ ງຂາເຂົ້າກະສິກາດ
ໍ ງັ່ ກ່າວ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານກະສິ
ກາອິ
ໍ ນຊີ ຫຼື ແນວທາງການປະເມີນຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ສ ໍາລບ
ັ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໃນພາກເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 4 ແລະ ແນວທາງການປະເມີນສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍແປຮູບຜະລິດຕະພັນອິນຊີ
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5.
2. ໃນກໍລະນີຂາເຂົ້າກະສິກາມີ
ໍ ຄວາມສ່ຽງ
ຕ້ອງສະແດງຜົນການວິເຄາະໂລຫະໜັກ

ທີ່ ຈະມີໂລຫະໜັກເຈືອປົນ

ເປັນຜູຜ
້ ະລິດຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ

ຢູໃ່ ນຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາດງັ່ ກ່າວມາໃຫ້

ກ ົມປູກຝັງ

ພິຈາລະນາຊຶ່ ງ ກ ົມປູກຝັງອາດບໍ່ ຮ ັບຮອງຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ທີ່ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດປະລິມານໂລຫະໜັກສະສ ົມ
ຫຼ າຍ

ເກີນກວ່າທີ່ ຍອມຮ ັບໄດ້ (ເບິ່ ງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

5)

ຊຶ່ ງປະເມີນຈາກປະລິມານ

ແລະ ຄວາມຖີ່ ໃນການໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ທີ່ ຜູຜ
້ ະລິດແນະນ ໍາໃຫ້ໃຊ້.
3. ຜູຜ
້ ະລິດຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ

ຕ້ອງມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທີ່ ຊ ັດເຈນກ່ຽວກ ັບຄຸນປະໂຫຍດ

ແລະ

ປະສິດທິພາບໃນ

ການນ ໍາເອົ າຂາເຂົ້າກະສິກ ໍານນັ້ ໄປໃຊ້ເພື່ ອໃຫ້ກ ົມປູກຝັງສາມາດກວດສອບໄດ້.
4. ຂາເຂົ້າກະສິກາໍ

ທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ຕ້ອງລະບຸສວ
່ ນປະກອບຂອງ

ຂາເຂົ້າກະສິການ
ໍ ນັ້ ໄວ້ຢເູ່ ທິງຫີບຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຢູໃ່ ນເອກະສານແນະນ ໍາການໃຊ້ ພ້ອມ
ທັງລະບຸເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍກ
້ າຈ
ໍ ັດໃນການໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ຊ ັດເຈນດ້ວຍ.

ໝວດທີ VI
ການໃຊ້ສະຫຼາກ ແລະ ກາໝາຍ
ມາດຕາ 26. ການໃຊ້ສະຫຼາກ ແລະ ການໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
1. ຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຢໃູ່ ນໄລຍະການປັບປ່ຽນ ຍ ັງບໍ່ ມີສິດໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍ ມາດຕະຖານກະສິ
ກາອິ
ໍ ນຊີ.
2. ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຮ ັບຮອງມາດຕະຖານຈາກກ ົມປູກຝັງ
ແລ້ວເທົ່ ານນັ້ ຈຶ່ ງມີສດ
ິ ໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ.
3. ຫ້າມໃຊ້ກາມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ເປັນຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກາເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ຈະຕ້ອງບໍ່ ເດັ່ ນກວ່າຍີ່ ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນ

ໂດຍຕ ົວອ ັກສອນບງົ່ ບອກການຮ ັບຮອງ

ມາດຕະຖານແລະ ສ ັນຍາລກ
ັ ມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍ່ ເກີນ ¾ ຂອງຂະໜາດ
ຍີ່ ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນ.
4. ພາຊະນະບ ັນຈຸ ຕ້ອງມີຊຂອງຜູ
ື່
ຜ
້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການທີ່ ຂໍຮ ັບຮອງຈາກ ກ ົມປູກຝັງ , ຊຶ່ ງເປັນຜູ້
ເຮັດການບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ເປັນຄ ົນສຸດທ້າຍ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕິດຕໍ່ ຕິດຢູນ
່ ໍາສະເໝີ.
5. ຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ທີ່ ຜ່ານການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ ຈະມີສິດໃຊ້ຂຄ
ໍ້ ວາມພິມລ ົງກ່ອງບ ັນຈຸ
ວ່າ: ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ຫຼື organic product ແລະ ໃສ່ກາສ ັນຍາລ ັກມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນ
ຊີ.
6. ຜະລິດຕະພັນແປຮູບທີ່ ມີສວ
່ ນປະສ ົມມາຈາກ ຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາອິນຊີທີ່ຜ່ານການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມ
ປູກຝັງ ໃນປະລິມານບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າ 95% ອ ັນນີບ
້ ໍ່ ລວມນາໍ້ ແລະ ເກືອ, ຈະມີສິດນ ໍາໃຊ້ຂໍຄ
້ ວາມພິມ
ລ ົງໃນກ່ອງບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນວ່າ: ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ຫຼື organic product ແລະ ໃສ່ກາ
ເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ.
7. ຜະລິດຕະພັນແປຮູບທີ່ ມີສວ
່ ນປະສ ົມມາຈາກ ຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາອິນຊີທີ່ຜ່ານການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມ
ປູກຝັງ ໃນປະລິມານບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າ 70% ອ ັນນີບ
້ ໍ່ ລວມນາໍ້ ແລະ ເກືອຈະບໍ່ ເອີ້ນວ່າ : ເປັນຜະລິດຕະ
ພັນອິນຊີ ແຕ່ມສ
ີ ິດອ້າງວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ຜະລິດ ຈາກວ ັດຖຸດບ
ິ ອິນຊີ ແລະ ໃສ່ກາເຄື່ ອງໝ

າຍກະສິກາອິ
ໍ ນຊີເທິງຫີບຫໍ່ ບ ັນຈຸໄດ້
ເປີ ເຊັ ນໄວ້ໃກ້ກ ັບກາເຄື່ ອງໝາຍ

ໂດຍຕ້ອງລະບຸສວ
່ ນປະສ ົມຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.ເຊັ່ ນ:

‘‘82%

ເປັນ

ວ ັດຖຸດບ
ິ ອິນຊີ

ຫຼື

82% organic materials’’.
8. ໃນກໍລະນີຜະລິດຕະພັນແປຮູບມີສວ
່ ນປະສ ົມມາຈາກ

ຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຜາ່ ນການຮ ັບຮອງ

ຈາກກ ົມປູກຝັງ ໃນປະລິມານຕາໍ່ ກວ່າ 70% ຜະລິດຕະພັນດງັ່ ກ່າວຈະບໍ່ ເອີນ
້ ວ່າ ເປັນຜະລິດຕະ
ພັນອິນຊີ ແລະ ບໍ່ ສາມາດໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງຈາກ ມກຊ ຫຼື ໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍໄດ້, ແຕ່ກ ົມ
ປູກຝັງອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລະບຸວາ່ ມີສວ
່ ນປະສ ົມເປັນຜົນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການ
ຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ.

ຢູໃ່ ນລາຍການສ່ວນປະກອບຂ້າງຫີບຫໍ່ ບ ັນຈຸໄດ້

ໂດຍຕ້ອງລະບຸສວ
່ ນ

ປະສ ົມອິນຊີເປັນເປີ ເຊັ ນໃຫ້ຊ ັດເຈນ ແຕ່ຜະລິດຕະພັນດງັ່ ກ່າວຕ້ອງ ໄດ້ຮ ັບການກວດສອບຈາກກ ົມ
ປູກຝັງ ເພື່ ອກວດສອບຫາປະລິມານສ່ວນປະສ ົມ ຜົນຜະລິດອິນຊີທີ່ນ ໍາມາໃຊ້ໃນການແປຮູບ ແລະ
ແຫຼງ່ ທີ່ ມາ.
9. ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຜ່ານການແປຮູບ

ຕ້ອງລະບຸວ ັນທີຜະລິດ

ແລະ/ຫຼື

ວ ັນທີ ໝດ
ົ ອາຍຸ

ແລະ

ປະລິມານບ ັນຈຸຢຂ
ູ່ າ້ ງຫີບຫໍ່ ບ ັນຈຸ.
10. ຜະລິດຕະພັນແປຮູບທີ່ ມີສວ
່ ນປະສ ົມຫຼ າຍຊະນິດ

ເປັນສ່ວນປະກອບໃຫ້ລະບຸສວ
່ ນປະສ ົມເປັນ

ເປີ ເຊັ ນຂອງນາໜັ
ໍ້ ກ ຕາມອ ັດຕາສ່ວນໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນ ແລະ ລະບຸໃຫ້ຊ ັດເຈນວ່າ: ສ່ວນປະສ ົມໃດ
ເປັນອິນຊີ ພ້ອມທັງລະບຸຊື່ສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊ້ນນດ້
ັ້ ວຍ.
11. ຂາເຂົ້າກະສິກາທີ່
ໍ ຜ່ານການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ

ຕ້ອງໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາໍ

ອິນຊີ ສ ໍາລ ັບຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາໂດຍສະເພາະ.
12. ຫ້າມໃຊ້ກາເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ແອບອ້າງວ່າ: ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບ
ການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ ເປັນຜະລິດຕະພັນບໍ່ ມີການຕ ັດແຕ່ງພັນທຸກາໍ ຫຼື ຈີເອັ ມໂອ (Non
GMO

ຫຼື

GMO

free)

ອ ັນນີ້

ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າເປັນການຮ ັບຮອງວ່າ:

ຜະລິດຕະພັນນີປ
້ າດສະຈາກຈີເອັ ມໂອ.
13. ກ່ອນທີ່ ມີການຈ ັດພິມສະຫຼາກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ມີກາເຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຕດ
ິ ຢູ,່ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ/ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງສງົ່ ສ ໍາເນົາ ສະບ ັບຕນແບບສະຫຼ
ົ້
າກ

ແລະ ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນ ຂະໜາດ ແລະ ຕ ໍາແໜ່ງຂອງກາເຄື່ ອງ
ໝາຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ ໃຫ້ກ ົມປູກຝັງກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທຸກໆຄງ.
ັ້

ໝວດທີ VII
ການປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການຢັງຢື
້ ນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ມາດຕາ 27. ການປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການຢັງຢື
້ ນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບການປະເມີນ, ການກວດກາ ແລະ ການ
ອອກຢັງຢື
້ ນກະສິກາອິ
ໍ ນຊີໃນ ສປປລາວ.

ໝວດທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ລະເມີດ
ມາດຕາ 28. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄ ົນ

ຫຼື

ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນ

ໃນການດ ໍາເນີນກິດຈະການກະສິກ ໍາອິນຊີ

ຈະໄດ້ຮ ັບການ

ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ມາດຕາ 29. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ

ຫຼື

ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້

ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ,

ສຶກສາອ ົບຮ ົມ,

ປັບໃໝ

ຫຼື

ລ ົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນກ ົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກ ໍາ.

ໝວດທີ IX
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 30. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມອບໃກ້ກ ົມປູກຝັງ ເປັນຜູຜ
້ ນ
ັ ຂະຫຍາຍ, ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ສະບ ັບນີ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 31. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ສ ັກສິດ ນ ັບແຕ່ມລ
ື້ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້
ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ສ່ຽນ ສະພັງທອງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 - ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນການຜະລິດອິນຊີ
ສ ັນຍາລກ
ັ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ
•

: ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ໝາຍເຖິງຂາເຂົ້າກະສິກາທີ່
ໍ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ຕາມຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດຂອງມາດຕະຖານ.

! : ໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ ໝາຍເຖິງຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕາມຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ
ຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ ແລະ ໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ.
ຂໍທ
້ ີ 1 : ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາທີ່ ໃຊ້ເປັນຝຸນ
່ ແລະ ສານປັບປຸງດິນ
ລາຍການວ ັດຖຸ
ກະດູກມຸນ
່

ສ ັນຍາລກ
ັ
!

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ກະດູກສ ັດ ຫຼື ກະດູກປາບ ົດລະອຽດໃຫ້ທາດຟົດຟໍລ ັດ ແລະ
ທາດໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ແກ່ດນ
ິ ປູກທີ່ ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດເປັນດ່າງເລັ ກນ້ອຍ
ຄວນໃຊ້ປະລິມານທີ່ ເໝາະສ ົມ ໂດຍຄ ໍານຶງເຖິງຄວາມສ ົມດຸນ
ຂອງທາດອາຫານໃນດິນ.

ກາກນາຕານ
ໍ້

•

ໃຊ້ບມ
ົ່ ເຮັດຝຸນ
່ ນາຊີ
ໍ້ ວະພາບ ເພື່ ອເປັນອາຫານຂອງຈຸລິນຊີ.

ກາກເມັດພືດ

!

ກາກທີ່ ເຫຼືອຈາກການບີບນາມ
ໍ້ ັນເຊັ່ ນ: ຖວົ່ ດິນ, ຖວົ່ ເຫຼືອງ, ເມັດ
ກະເດົາ, ເມັດໝາກຫຸງ່ ສາ ໃຫ້ທາດໄນໂຕຣເຈນຄວນໃຊ້ ໃນ
ສະພາບທີ່ ຜ່ານການບມ
ົ່ ແລ້ວ ຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້
ພືດໄໝ້ ຫຼື ເນົ່ າເປື່ ອຍ.

ຂີແ
້ ກບ

!

ໃຊ້ເປັນວ ັດຖຸປກ
ົ ໜ້າດິນ ຊ່ວຍປັບປຸງດິນໜຽວໃຫ້ຜຜ
ຸ ຍ
ຸ່ ຂຶນ
້ ແຕ່

ຄວນໃຊ້ຮວ
່ ມກ ັບວ ັດຖຸອນ
ື່ ເພາະມີທາດອາຫານໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ
ເກັບຄວາມຊຸມ
່ ບໍ່ ໄດ້ດີ ຍ່ອຍລະລາຍຊ້າ.
ສິ່ ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານ

!

ໃຊ້ໃນການເຮັດຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ໄດ້ ແຕ່ຕອ
້ ງລະບຸແຫຼງ່ ທີ່ ມາຄ ັກແນ່.

!

ໃຊ້ເປັນວ ັດຖຸປບ
ັ ປຸງຄວາມເປັນກ ົດຂອງດິນ ເປັນແຫຼງ່ ຂອງທາດ

ອຸດສາຫະກາໍ
ຂີເ້ ຖົ່ າໄມ ້, ຂີເ້ ຖົ່ າແກບ

ຟົດສະຟໍລ ັດ ແລະ ໂປຕ ັດຊ້ຽມ ບໍ່ ຄວນໃຊ້ກ ັບເບ້ຍຂອງພືດ.
ຂີເ້ ລື່ ອຍ

!

ເມື່ ອປະສ ົມກ ັບດິນປູກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດນ
ິ ຜຸຜຍ
ຸ່ ຂຶນ
້ ເກັບຄວາມຊຸມ
່
ໄດ້ຫຼາຍຂຶນ
້ ແຕ່ຍອ
່ ຍລະລາຍຊ້າ.

ຈຸລິນຊີ

•

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈລ
ຸ ິນຊີທກ
ຸ ຊະນິດ ກ ັບຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ພືດ, ເມັດພືດ
ແລະ ດິນຍ ົກເວັ້ນຈຸລິນຊີທີ່ໄດ້ຈາກ ການດ ັດແປງພັນ.

ໂດໂລໄມ (ຫີນປູນບ ົດ)

•



ໃຊ້ປບ
ັ ປຸງຄວາມເປັນກ ົດຂອງດິນ



ອາດຈະໃຊ້ເພື່ ອເສີມທາດເມັກນີຊຽມ ທີ່ ມີລາຄາຖືກແກ່
ພືດ ການໃຊ້ເກີນຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ອາດເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່
ພືດ

ຝຸນ
່ ຄອກ

!

(ເບິ່ ງຝຸນ
່ ອາຈ ົມຂອງສ ັດ)

ຝຸນ
່ ຈາກຖ ົງເຫັ ດ

•

ຂີເ້ ລື່ ອຍ ແລະ ເສດວ ັດຖຸທີ່ເຫຼືອຖິມ
້ ຈາກຖ ົງເຫັ ດນາງຟ້າ, ນາງ
ລ ົມ ແລະອື່ ນໆ.

ຝຸນ
່ ຊີວະພາບ

•

ວ ັດຖຸທີ່ມີເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີຊວ
່ ຍດູດຊ ັບ ແລະ ຍ່ອຍທາດອາຫານ ໃຫ້
ແກ່ພືດ.

ຝຸນ
່ ທາດອາຫານສ ໍາຮອງ
(ສ ັງເຄາະ)

!

ເປັນສານສ ັງເຄາະໄດ້ແກ່ຄອບເປີ , ໂຄບອນ, ຊ ັນເຟັດ, ເຊເລ
ນຽມ, ໂບຣອນ, ແມງການີດ, ໂມລິບດິນ ໍາ, ສ ັງກະສີ, ເຫຼັກ, ໄອ
ໂອດີນ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເມື່ ອຈາເປັ
ໍ ນ ເມື່ ອພືດສະແດງອາການ

ຂາດອາຫານເທົ່ ານນັ້ ແລະ ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານສ ັງເຄາະ
ທີ່ ຢູໃ່ ນຮູບໄນເຕີ ຫຼື ຄຣໍໄຣດ໌.
ຝຸນ
່ ນາຊີ
ໍ້ ວະພາບ

•

ໄດ້ຈາກການບມ
ົ່ ເສດຜັກ ເພື່ ອໃຫ້ເກີດຈຸລິນຊີໂດຍທ ໍາມະຊາດ
ໃຊ້ເປັນຝຸນ
່ ສີດພົ່ ນ ຫຼື ຫົດໜ້າດິນ ເພື່ ອໃຫ້ພືດແຂງແຮງ.

ຝຸນ
່ ໄນໂຕຣເຈນ (ຈາກທ ໍາ

ເຊັ່ ນ: ກະດູກບ ົດ, ເລືອດສ ັດແຫ້ງ, ແໜຫາງເຫີນ, ຂີໄ້ ກ່, ກາບ

ມະຊາດ)

ຖວົ່ , ກາບແກ່ນກະເດົາ ແລະອື່ ນໆ ຄວນໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ ເໝ
າະສ ົມ ໂດຍຄ ໍານຶງເຖິງຄວາມສ ົມດຸນ ຂອງທາດອາຫານໃນດິນ.

ຝຸນ
່ ພືດສ ັດ

•

ເຊັ່ ນ: ສະໂນປໍເທືອງ, ພືດຕະກຸນຖວົ່ ຕ່າງໆ ແລະອື່ ນໆ.

ຝຸນ
່ ໂປຕ ັດຊຽມ (ຈາກທ ໍາ

!

ຂີເ້ ຖົ່ າໄມ ້ ຫີນບ ົດ ແລະອື່ ນໆ.

!

ກະດູກບ ົດ, ສາຫຼາ່ ຍທະເລ, ຂີໄ້ ກ່, ຂີເ້ ຈຍ, ຂີເ້ ຖົ່ າໄມ ້, ກາບ

ມະຊາດ)
ຝຸນ
່ ຟົດສະຟໍ (ຈາກທ ໍາມະ
ຊາດ)
ຝຸນ
່ ຂີໄ
້ ກ່ອ ັດເມັດ

ແກ່ນພືດ ແລະອື່ ນໆ.
!

ອະນຸຍາດສະເພາະຂີໄ້ ກ່ທີ່ໄດ້ຈາກ ຟາມທີ່ ລ້ຽງແບບປ່ອຍລວມ
ກ ັນ ແຕ່ຕອ
້ ງມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ປະລິມານອາຫານ ແລະ ແຫຼງ່ ທີ່ ມາຈາກຜູ້
ຂາຍ.

ຝຸນ
່ ຂີເ້ ຈຍ

!

ຝຸນ
່ ຂີສ
້ ັດ

!

ເປັນແຫຼງ່ ຝຸນ
່ ຟົດສະຟໍທີ່ສ ໍາຄ ັນ ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດເປັນດ່າງໜ້ອຍ.


ຫ້າມໃຊ້ຝນ
ຸ່ ຂີສ
້ ັດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຜາ່ ນການບມ
ົ່ ເບືອ
້ ງຕນ
ົ້
ຍ ົກເວັ້ນຜ່ານການອ ົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວນຢູໃ່ ນ
ສະພາບທີ່ ແຫ້ງດີແລ້ວ.



ບໍ່ ຄວນນ ໍາຝຸນ
່ ຕາກແດດຖິມ
້ ໄວ້ ເພາະຈະສູນເສຍທາດໄນ
ໂຕຣເຈນ ໂດຍການລະເຫີຍອາຍ ຄວນເກັບໄວ້ບອ
່ ນທີ່
ຮມົ່ ແລະ ຮອງພື້ນດິນດ້ວຍເສດໃບໄມ ້, ໃບຫຍ້າ, ຫຼື

ເຟື ອງເຂົ້າ ແລະ ຖ້າໂຮຍຫີນຟົດສະຟໍບ ົດໄປນ ໍາ ຈະ
ຊ່ວຍເພີ່ ມທາດອາຫານຫຼ າຍຂຶນ
້ .

ຝຸນ
່ ແຮ່ທາດ (ຈາກທ ໍາມະ

!

ຊາດ)

ໃຊ້ຝນ
ຸ່ ຂະນະທີ່ ດິນມີຄວາມຊຸມ
່ ເໝາະສ ົມ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຜາ່ ນຂະບວນການແປຮູບທາງ
ເຄມີ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ເພື່ ອເປັນແຮ່ທາດເສີມ ໃນການປັບປຸງດິນເທົ່ າ
ນນ.
ັ້

ຝຸນ
່ ບມ
ົ່

•

ການບມ
ົ່ ຝຸນ
່ ຊ່ວຍແກ້ບ ັນຫາວ ັດຊະພືດ ທີ່ ຕິດມາກ ັບຂີສ
້ ັດໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ເມື່ ອມີສວ
່ ນປະກອບເປັນວ ັດຖຸ ຕາມທີ່ ລະບຸຢູ່
ໃນເອກະສານຄ ັດຕິດນີ້ ແຕ່ຫາ້ ມໃຊ້ຝນ
ຸ່ ບມ
ົ່ ຈາກຂີເ້ ຫຍື່ ອຕ ົວ
ເມືອງ.

ຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ຈາກແກັສຊີວະພາບ

•

ເປັນແກັສທີ່ ໄດ້ຈາກການຜະລິດແກັສຊີວະພາບ ມີທາດອາຫານ
ໂດຍປະມານດງັ່ ນີ:້ N = 0.13%, PO2 = 0.01%, KO2 =
2-3% ຫາກໃຊ້ຝນ
ຸ່ ຊະນິດດຽວນີ້ ຄວນໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ໂຕນ/
ໄຮ່ (ໃນຮູບຂອງຝຸນ
່ ແຫ້ງ).

ຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ຈາກກອງເຫັ ດເຟື ອງ

•

ອະນຸໂລມໃຫ້ໃຊ້ ເຟື ອງທີ່ ມາຈາກນາທີ່ ໃຊ້ຝນ
ຸ່ ເຄມີໄດ້.

ປູນຂາວ

•

ໃຊ້ເພື່ ອປັບປຸງຄວາມເປັນກ ົດ, ເປັນດ່າງຂອງດິນ ແລະ ຄວນໃຊ້
ໃນຮູບທີ່ ບ ົດລະອຽດແລ້ວ.

ຄວນປູກພືດໝູນວຽນ

•

ຄວນປູກພືດໝູນວຽນຕ່າງແນວພັນກ ັນ ເພາະລະດ ັບຮາກຕ່າງກ ັນ
ການໝູນວຽນຂອງທາດອາຫານໃນດິນ ຈະສ ົມບູນຂຶນ
້ ການໃຊ້
ທາດອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ ຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່ເປັນດງັ່ ນີ:້ 1.
ພືດຕະກູນຖວົ່ 2. ພືດກິນຫົວ 3. ພືດກິນໃບ 4. ພືດກິນໝາກ
5. ທັນຍະພືດ

ເຟື ອງເຂົ້າ ແລະ ວ ັດຖຸຄມ
ຸ

•

ດິນຈາກທ ໍາມະຊາດ

ເຊັ່ ນ: ຫຍ້າແຫ້ງ, ໃບໄມ ້ແຫ້ງ ເພື່ ອຫຼຸດການລະເຫີຍອາຍນາໍ້
ຈາກໜ້າດິນ, ຫຼຸ ດຄວາມຮຸນແຮງຂອງນາຝົ
ໍ້ ນ, ຫຼຸດການເຊາະ
ເຈື່ ອນຂອງໜ້າດິນ ຄວບຄຸມວ ັດຊະພືດ ປັບອຸນຫະພູມຂອງດິນ
ໃຫ້ເໝາະສ ົມ ແລະ ເປັນຝຸນ
່ ໃຫ້ແກ່ພືດ.

ໂມລ ັດ

•

ກາກນາຕານ.
ໍ້

ຍິບຊາໍ້

•

ໃຊ້ປບ
ັ ປຸງຄວາມເປັນກ ົດເປັນດ່າງຂອງດິນ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ສະເພາະໃນຮູບແຮ່ທາດ ຊຶ່ ງບໍ່ ຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີ.

ໄຣໂຊບຽມ

•

ເປັນເຊືອ
້ ແບັກທີເລຍ ທີ່ ໃຊ້ປນ
ົ ກ ັບເມັດພືດ ເກາະເຊືອ
ື້ ໄດ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້
ສາມາດໃຊ້ລະລາຍນາຕານເຂັ
ໍ້
ມ
້ ຂຸນ
້ 30% ຫຼື ສານລະລາຍນ ົມ
ຜົງແຊ່ເມັດ ກ່ອນຄນເຊື
ົ້
ອ
້ ໄດ້.

ເລືອດສ ັດແຫ້ງ
ວ ັດຖຸປບ
ັ ປຸງດິນ

ມີທາດອາຫານຫຼກ
ັ N-P-K = 12-1.5-0.6.
•

ວ ັດຖຸຈາກທ ໍາມະຊາດ ຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບທາງກາຍະພາບ, ເຄ
ມີ, ຊີວະຂອງດິນໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄດ້ແກ່ເສດໄມ ້, ຂີເ້ ລື່ ອຍ, ຂີແ
້ ກບ,
ແກນສາລີເປື ອກຖວົ່ ແລະອື່ ນໆ.

ເສດປາ

!

ໃຊ້ບມ
ົ່ ເປັນຝຸນ
່ .

ເສດພືດຜັກ ແລະ

•

ໃຊ້ເຮັດຝຸນ
່ ບມ
ົ່ .

ແໜຫາງເຫີນ

•

ເປັນແຫຼງ່ ອາສ ົດຈາກທ ໍາມະຊາດ ເໝາະສ ໍາລ ັບນາເຂົ້າ.

ສານເລັ່ ງຝຸນ
່ ບມ
ົ່

•

ຈາພວກຈຸ
ໍ
ລິນຊີ, ຍ ົກເວັ້ນຈຸລິນຊີທີ່ໄດ້ຈາກການດ ັດແປງພັນທຸກາ.
ໍ

ຫອຍປາກກວ້າງ

•

ໃຊ້ບມ
ົ່ ເຮັດເປັນຝຸນ
່ ນາຊີ
ໍ້ ວະພາບ.

ຫີນກຣາຟິ ດ

!

ໃຊ້ເປັນແຫຼງ່ ແຮ່ທາດໂປຕ ັດຊຽມ (K).

ຜະລິດຕະພັນພືດ

ຫີນຟົດສະຟໍ

!

ໃຊ້ເປັນແຫຼງ່ ໃຫ້ທາດຟົດສະຟໍ (P), ແຕ່ວາ່ ລະລາຍນາໄດ້
ໍ້ ຍາກ,
ປົດປ່ອຍທາດອາຫານຢ່າງຊ້າໆ ຈຶ່ ງຄວນບ ົດລະອຽດໃຫ້ເປັນເມັດ
ແລະ ຄ ົນໃຫ້ເຂົ້າກ ັບດິນ.

ຫີນມາເຍຊຽມ

!

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເພື່ ອປັບປຸງດິນ.

ແໜແດງ

•

ມີທາດອາສ ົດສູງ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄວ. 80% ຂອງທາດອາຫານ
ໃນແໜແດງ ຈະປ່ອຍອອກມາຫຼງັ ຈາກໄຖດິນກ ົບໄດ້ 2 ເດືອນ
(8 ອາທິດ).

ຂໍທ
້ ີ 2 - ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ,
ພະຍາດພືດ, ວ ັດຊະພືດ ແລະ ສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ.
ລາຍການວ ັດສະດຸ
ກາວຕິດແມງໄມ ້

ສ ັນຍາບ ັກ
•

ລາຍລະອຽດຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ
ຄວນໃຊ້ວ ັດຖຸສເີ ຫຼືອງ ເປັນວ ັດຖຸທາກາວ ເພາະສາມາດດ ັກ
ແມງໄມ ້ຫຼາຍກວ່າສີອນ
ື່ (ຕິດແມງໄມ ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 85%).

ມາດ

!

ໃຫ້ໃຊ້ຄວບຄຸມພະຍາດພືດທີ່ ເກີດຈາກເຊືອ
້ ລາໄດ້ ມີຄວາມເປັນ
ກ ົດສູງຈຶ່ ງບໍ່ ຄວນໃຊ້ໃນຊ່ວງທີ່ ອາກາດຮ້ອນ ເພາະອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ໃບພືດໄໝ້.

ສານໄຄຕິນ

•

ຕ້ອງມາຈາກທ ໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ເປື ອກສ ັດທະເລຄື: ເປື ອກກຸງ້ ,
ປູ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ ມີສວ
່ ນປະສ ົມຂອງສານຕ້ອງຫ້າມ.

ກ ົດຈິບເບີເລລິກອາຊິດ

•

ໃຊ້ເປັນສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ສະເພາະທີ່ ໄດ້ຈາກຂະບວນການບມ
ົ່ ເຊິ່ ງບໍ່ ມີການໃຊ້ສານເຄມີ
ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ມີການດ ັດແປງພັນທຸກາ.
ໍ

ຈຸລິນຊີ

•

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈລ
ຸ ິນຊີທກ
ຸ ຊະນິດ ໃນການປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດ

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ ແຕ່ຕອ
້ ງບໍ່ ມາຈາກການດ ັດແປງພັນທຸ
ກາ.
ໍ
ຫີນຫໍ ລະດານ ຫຼື ຄອບເປີ

!

ຊ ັນເຟດ

ໃຊ້ແຊ່ເມັດພືດ ເພື່ ອກາຈ
ໍ ັດພະຍາດພືດ ທີ່ ຕິດມາກ ັບເມັດພືດ
ໂດຍລະລາຍຫໍລະດານ 19 ກຣາມ/ນາໍ້ 18 ລິດ, (ບໍ່ ຄວນໃຊ້
ພາຊະນະທີ່ ເປັນໂລຫະ) ໃນກໍລະນີເມັດເຂົ້າໃຫ້ແຊ່ຮອດ 24 ຊມ
ແລ້ວຈຶ່ ງລ້າງອອກ ຫຼື ແຊ່ນາທ
ໍ້ ໍາມະດາກ່ອນນ ໍາໄປປູກ.

ໂຊດຽມບີຄາບອນເນດ ຫຼື

!

ຜົງຟູ

ໃຊ້ໃນອ ັດຕາ 5 ກຣາມ/ນາໍ້ 1 ລິດ, ສ ໍາລ ັບປ້ອງກ ັນລາແປງ ໃຊ້
ອ ັດຕາ 10 ກຣາມ/ນາໍ້ 1 ລິດ, ສ ໍາລ ັບພະຍາດ ເຊືອ
້ ລານາໜ
ໍ້
ອກ ໃຊ້ສະບູອ
່ ອ
່ ນປະສ ົມ ເປັນສານຈ ັບໃບແລ້ວໃຊ້ທນ
ັ ທີ ບໍ່ ຄວນ
ປະໄວ້ດ ົນ.

ດ່າງທັບທິມ ຫຼື ໂປ

!

ຕ ັດຊຽມແປກມ ັງການ ັດ
ດອກດາວເຮືອງ

ໃຊ້ສ ໍາລ ັບປ້ອງກ ັນເຊືອ
້ ລານາຄ້
ໍ້ າງ ໂດຍໃຊ້ດາ່ ງທັບທິມ 7
ກຣາມ/ນາໍ້ 7 ລິດ ຄ ົນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວສີດພົ່ ນທັນທີ .

•

ຄວນປູກໄວ້ໃນອ້ອມໄຮ່ນາ ເພື່ ອເປັນທີ່ ຢູອ
່ າໄສຂອງແມງໄມ ້ທີ່
ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກ ັນຂີກ
້ ະເດືອນຝອຍ ສ ັດຕູພືດ
ໃນດິນ.

ຕ ົວກິນແມງ ຫຼື ແຕນບຽນ

!

ເປັນວິທີທາງຊີວະພາບ ໃຊ້ປ່ອຍເພື່ ອກ ໍາຈ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ,
ມ ັນແມ ່ນສ ັດຕູທ ໍາມະຊາດ.

ນາໝາກພ້
ໍ້
າວ

•

ໃຊ້ເປັນຮໍໂມນທ ໍາມະຊາດ.

ນາສ
ໍ້ ມສາຍຊູ
ົ້

•

ໃຊ້ສີດພົ່ ນປ້ອງກ ັນກ ໍາຈ ັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ໂດຍເຈືອຈາງ
ກ່ນໃຊ້ສີດ.

ສານປະສ ົມບອກໂດ

!



ໃຊ້ຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກເຊືອ
້ ລາ ແລະ ແບັ ກທີ
ເລຍເຊັ່ ນ: ໃບຈຸດ, ໃບໄໝ້ ແລະ ເຊືອ
້ ລານາຄ້
ໍ້ າງ ໂດຍ
ຕ້ອງໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ ບໍ່ ໃຫ້ເກີດການສະສ ົມຂອງ

ທອງແດງ (ຄອບເປີ ) ໃນດິນ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ ມີຄາບຕ ົກ
ຄ້າງໃຫ້ເຫັ ນໃນຜົນຜະລິດທີ່ ເກັບກ່ຽວ.


ມີອ ັດຕາສ່ວນປະສ ົມແຕກຕ່າງກ ັນ ລະຫວ່າງຫໍລະດານ
(Copp-er Sulfate): ປູນເຜົ າ: ນາໍ້ (ກຣາມ;ລິດ)
ດງັ່ ນີ:້ ພືດທົ່ ວໄປ= 40:40:4 ພືດທີ່ ແພ້ລິດທອງແດງ
40:120:4 ພືດອາຍຸນອ
້ ຍ 10:30:4



ເມື່ ອປະສ ົມແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ທນ
ັ ທີ ແລະ ອາດເປັນພິດກ ັບ
ພືດອວບນາໍ້ ຈິ່ ງຄວນປະສ ົມຫໍລະດານ ແລະ ປູນເຜົ າ
ແຍກກ ັນ ເວລາຈະໃຊ້ຈງຶ່ ນ ໍາມາປະສ ົມກ ັນ.

ບາຊິນລດ
ັ (ບີ ທີ )

•

ຍ ົກເວັ້ນເຊືອ
້ ທີ່ ໄດ້ຈາກການດ ັດແປງພັນທຸກ ໍາ.

ຜ້າຢາງ

!

ໃຊ້ເມື່ ອຈາເປັ
ໍ ນເຊັ່ ນ: ໃຊ້ໃນການຫໍ່ ໝາກໄມ ້ ໃຊ້ໃນການປົກໜ້າ
ດິນເມື່ ອປູກ ແລະ ອື່ ນໆ.

ພືກປົກໜ້າດິນ

•

ຄວນປູກພືດຕະກູນຖວົ່ ເພື່ ອຊ່ວຍກ ໍາຈ ັດວ ັດຊະພືດ ປ້ອງກ ັນ
ການຊະລ້າງ ຂອງໜ້າດິນ ແລະ ຮ ັກສາຄວາມຊຸມ
່ ຂອງດິນ.

ພືດໝູນວຽນ

•

ຊ່ວຍຫຼຸດການແຜ່ກະຈາຍຂອງສ ັດຕູພືດ.

ພືດໄລ່ແມງໄມ ້

!

ເຊັ່ ນ: ຕນສີ
ົ້ ໄຄ

ໄພຣີທ ໍາ

!

ໃຊ້ປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ.

ເຟໂຣໂມນ

•

(ເບິ່ ງນ ໍາສານໄລ່ແມງໄມ ້)

!

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ (ນາຢາບ
ໍ້
ມ
ົ່ ຢາສູບ) ໃນການກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູ

(Pheromone)
ຢາສູບ

ພືດ ແລະ ໃຊ້ແຊ່ເມັດພັນ ສ ໍາລບ
ັ ປູກແຕ່ຫາ້ ມໃຊ້ໃນຮູບ

ສານນິໂຄຕີນບໍລິສດ
ຸ ເນື່ ອງຈາກສານນິໂຄຕິນເປັ ນພິດສູງຕໍ່ ສ ັດ
ເລືອດອຸນ
່ (ມີ LD50=55).
ເຄືອຫັນ

!

ມີພິດຕາໍ່ ກວ່າຢາສູບ ມີພິດຕໍ່ ຜິວໜັງອອກລິດແບບຖືກໂຕຕາຍ
ໃຊ້ຄວບຄຸມແມງໄມ ້ ຈາພວກດ້
ໍ
ວງ, ບງ,
ົ້ ເພ້ຍໄຟ ແລະ
ແມງວ ັນ ມີສານໂລຕິໂນ LD50=132 ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ກ ັບພືດ
ກິນໃບ ຕ້ອງປະໄວ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 7 ມື້ ກ່ອນເກັບ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້
ຢ່າງລະມ ັດລະວ ັງ ເນື່ ອງຈາກວ່າເປັນພິດຕໍ່ ສ ັດເລືອດເຢັນເຊັ່ ນ:
ປາ.

ວ ັດຖຸປກ
ົ ໜ້າດິນ

•

ໃຫ້ໃຊ້ວ ັດຖຸປກ
ົ ໜ້າດິນຈາກທ ໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ຫຍາແຫ້
ັ້
ງ, ໃບໄມ ້
ແຫ້ງ, ເຟື ອງເຂົ້າ, ຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ຄວບຄຸມວ ັດຊະພືດ.

ໄວລ ັດກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູ

•

ພືດ
ສະບູໂປຕ ັດຊຽມ ຫຼື ສະບູ

ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຫ້າມໃຊ້ໄວລ ັດທີ່ ໄດ້ຈາກ ການດ ັດແປງພັນທຸກາ.
ໍ
•

ອ່ອນ
ສະບູໂຊດຽມ ຫຼື ສະບູ

ເຊັ່ ນ:ໄວລ ັດ NPV ໃຊ້ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງບງສ
ົ້ ັດຕູພືດ

ໃຊ້ຄວບຄຸມສ ັດຕູພືດຈາພວກປາກດູ
ໍ
ດເຊັ່ ນ: ເພ້ຍອ່ອນ ແຕ່ອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ໃບພືດໄໝ້ ໃນສະພາບອາກາດທີ່ ຮ້ອນສູງ.

!

ກ້ອນແຂງ

ໄດ້ຜນ
ົ ໜ້ອຍກວ່າສະບູອອ
່ ນ ແລະ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຈຸລິນຊີ
ຂອງດິນ.

ສານຈ ັບໃບ

!

ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ນາສະບູ
ໍ້
ອອ
່ ນແທນສານຈ ັບໃບສ ັງເຄາະ.

ສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບ

•

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະທີ່ ເປັນສານທ ໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ຈິບເບີເລລິກເອຊິດ

ໂຕ
ສານລໍ້ແມງໄມ ້

, IAA (indole acetic acid) ແລະ ໄຊໂຕໄຄນິນ.
!

ໃຊ້ໃນກ ັບດ ັກລໍ້ແມງໄມ ້ ເພື່ ອດຶງດູດແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດບາງຊະນິດ
ເຊັ່ ນ: ແມງວ ັນເຈາະໝາກໄມ ້ ເປັນວິທີຫຸ ຼດຈານວນປະຊາກອນ
ໍ
ແມງໄມ ້ ແຕ່ຫາ້ ມປະສ ົມສານຂ້າແມງໄມ ້.

ສານສະກ ັດຈາກພືດ

!

ຕ້ອງໃຊ້ຢາ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ ເພາະສານສະກ ັດຈາກພືດບາງ
ຊະນິດທ ໍາລາຍແມງໄມ ້ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດນ້ອຍ.

ຂ ົມກະເດົາ

!

ໃຊ້ປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ ແລະ ບງສ
ົ້ ັດຕູພືດ.

ຂີກ
້ ະເດືອນຝອຍ (ໃຊ້ກ ໍາ

•

ໃຊ້ຄວບຄຸມແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດໃນໝາກໄມ ້ເຊັ່ ນ: ບງເປື
ົ້ ອກລອງ

ຈ ັດສ ັດຕູພືດ)

ກອງ, ລອງສາດ, ໝາກກຽງເປັນຕນ.
ົ້

ເອທິນແອກໍຮໍ, ເຫຼົ້າຂາວ

•

ໃຊ້ສີດພົ່ ນກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູພືດ.

ຮໍໂມນ

•

ເບິ່ ງນ ໍາສານເລັ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ຂໍທ
້ ີ 03 - ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນການປ້ອງກ ັນກາຈ
ໍ ັດແມງໄມ ້ສ ັດຕູພື ດ ແລະ
ຈາພວກສ
ໍ
ັດຕູພືດຢູໃ່ ນສາງເກັບ.
ລາຍການວ ັດຖຸ

ສ ັນຍາລກ
ັ

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ

ກ ັບດ ັກໜູ, ແມງສາບ

•

ຈ ັບທ ໍາລາຍແບບຝັງດິນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.

ກ ັບດ ັກແມງໄມ ້ ໂດຍໃຊ້

•

ໃຊ້ໄຟລໍ້ຈ ັບແມງໄມ ້ບໍ່ ໃຫ້ມາລ ົບກວນ.

ຂີເ້ ຖົ່ າໄຟ

•

ໃຊ້ຂເີ້ ຖົ່ າແຫ້ງຄ ົນປົນເມັດພັນປ້ອງກ ັນແມງໄມ ້.

ນາມ
ໍ້ ັນເຄື່ ອງທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ

!

ໃຊ້ຮວ
່ ມກ ັບ ກ ັບດ ັກໄຟລໍ້ແມງໄມ ້ ເພື່ ອຈ ັບແມງໄມ ້ທີ່ ມາຕອມ

ໄຟລໍ້

ດອກໄຟ.
ນາມ
ໍ້ ັນພືດ

•

ໃຊ້ປນ
ົ ກ ັບເມັດພືດ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນແມງໄມ ້ທ ໍາລາຍພືດ.

ໂຄມໄຟ

•

ໃຊ້ລໍ້ແມງໄມ ້ກາງຄືນໃນເວລາທີ່ ແມງໄມ ້ອອກຫາກິນ ເລີ່ ມແຕ່
ຕາເວັນຕ ົກດິນຈ ົນຮອດເວລາ 8 ໂມງແລງ.

ເຟໂຣໂມນ

•

(Pheromone)

ໃຊ້ໃນກ ັບດ ັກລໍ້ແມງໄມ ້ ເພື່ ອດຶງດູດແມງໄມ ້ບາງຊະນິດ ເພື່ ອ
ຫຼຸດຈານວນປະຊາກອນແມງໄມ
ໍ
້ລ ົງ.

ສຽງຄືນ
້ ອຸນຕຣ້າ

•

ໃຊ້ລໍ້ແມງໄມ ້ ແລະ ສ ັດຕູພືດທີ່ ມາລ ົບກວນ.

ຂໍທ
້ ີ 04 - ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ໃນການເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້
ລາຍການວ ັດຖຸ

ສ ັນຍາລກ
ັ

ນາຢາລ້
ໍ້
າງຈານ

•

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ໃຫ້ໃຊ້ໃນການທ ໍາຄວາມສະອາດພາຊະນະ ແລະ ວ ັດຖຸ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນການແປຮູບ.

ສະບູຝນ
ຸ່

•

ໃຫ້ໃຊ້ເຮັດອານາໄມເຄື່ ອງມື ແລະ ສະຖານທີ່ .

ເອທິນ

•

ໃຫ້ໃຊ້ເຊັ ດພາຊະນະບ ັນຈຸອາຫານ.

ໄຮໂດຣເຈນແຫຼວ

!

ໃຫ້ໃຊ້ສ ໍາລ ັບຂ້າເຊືອ
້ ໃນເຄື່ ອງມື; ອຸປະກອນສ ໍາລ ັບ ການແປຮູບ
ເທົ່ ານນັ້ ແລະ ຕ້ອງກາຈ
ໍ ັດສານຕ ົກຄ້າງດ້ວຍນາຮ້
ໍ້ ອນ ກ່ອນທີ່
ຈະເລີ່ ມທ ໍາການແປຮູບ.

ຂໍທ
້ ີ 05 - ສານປຸງແຕ່ງທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ໃນຜະລິດຕະພັນ ສ ໍາລບ
ັ ປ້ອງກ ັນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດສ ັດຕູພືດ .
ລາຍການວ ັດຖຸ

ສ ັນຍາລກ
ັ

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ

ກ ົດຊິຕຣິກ (Citric acid)

•

ສານກ ັນບູດ, ສານປັບຄວາມເປັນກ ົດເປັນດ່າງ.

ເມທິນ ພາຣາໄຮໂດຣເບັນໂຊເອດ

•

ສານກ ັນບູດ.

•

ສານກ ັນບູດ.

(Methyl parahydrobenzoate)
ໂປຣປິ ນ ພາຣາເບັນໂຊເອດ
(Propyl parabenzoate)

ໂພລີເຊີເບດ (polysorbate)

•

ສານໜັກ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II - ສ່ວນປະສ ົມ ແລະ ສານຊ່ວຍແປຮູບສ ໍາລ ັບຜະລິດຕະພັນ
ຂໍທ
້ ີ 01 - ລາຍການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ລາຍການ
ແຄຊຽມຄາໂບເນດ (E170)

ຜະລິດຕະພັນທີ່ ໃຊ້

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Calcium carbonate
ຊ ັນເຟດໄດອ ັອກໄຊ (E220)

ເຫຼົ້າແວງ

Sulphur dioxide

ຕ້ອງບໍ່ ໃສ່ຫຼາຍເກີນກວ່າ 100 ppm ແລະ
ຕ້ອງບໍ່ ມີຊ ັນໄຟສ໌ເຫຼືອເກີນກວ່າ 35 ppm
ໃນຜະລິດຕະພັນສ ໍາເລັ ດ.

ໂປຕ ັດຊຽມເມຕາໄບຊ ັນເຟດ

ເຫຼົ້າແວງ

(E224) Potassium
metabisulphate
ກ ົດແລັ ກຕິກ (E270) Lactic

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້

acid
ຄາບອນໄດອ ັອກໄຊ (E290)

ໃຊ້ເພື່ ອປັບປຸງລ ົດຊາດ ໃນນາໝາກໄມ
ໍ້
້,
ນາຜັ
ໍ້ ກເຂັມ
້ ຂຸນ
້ , ຜະລິດຕະພັນຜັກດອງ.

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Carbon dioxide
ກ ົດແອັ ສຄໍບິກ (E300) Ascorbic

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ ມີຈາກທ ໍາມະຊາດ.

acid
ໂຕໂຄເຟໂຣນ (E306)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ້ອງສະກ ັດຈາກນາມ
ໍ້ ັນພືດ.

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ ໃຊ້ສານຟອກ ແລະ ຕ ົວທ ໍາ

Tocopherols
ເລຊີຕນ
ິ (E322) Lecithin

ລາຍອິນຊີ.

ກ ົດຊິຕຣິກ (E330) Citric acid

ຜັກ, ໝາກໄມ ້ ແລະ ເຫຼົ້າແວງ



ໃຊ້ເພື່ ອປັບປຸງລ ົດໝາກໄມ ້ກວນ,
ໃນນາໝາກໄມ
ໍ້
້, ນາຜັ
ໍ້ ກເຂັມ
້ ຂຸນ
້ ,
ຜັກດອງ (ໃຊ້ບໍ່ເກີນ 1 ກຣາມ/
ລິດ).



ໃຊ້ຮອ
້ ຍລະ 0.1-0.5 ເພື່ ອຊ່ວຍ
ປ້ອງກ ັນປະຕິກລ
ິ ິຍາສີນາຕານໃນ
ໍ້
ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້ແຫ້ງ.



ໃນເຫຼົ້າແວງໃຫ້ໃຊ້ບໍ່ເກີນ 1
ກຣາມ/ລິດ.

ກ ົດຕາກຕາຣິກ (E334) Tartaric

ເຫຼົ້າແວງ

acid

ແລະ ສ ັງເຄາະ

ໂຊດຽມຕາກເຕຣດ (E335)

ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າໜົມເຄັກ,

Sodium tartrate

ເຂົ້າໜົມປັງ

ໂປຕ ັດຊຽມຕາກເຕຣດ (E336)

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ທງັ ມາຈາກທ ໍາມະຊາດ

ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າໜົມຫວານ

Potassium tartrate
ໂມໂນແຄຊຽມຟົດສ໌ເຟດ (E341)

ທັນຍາພືດ

ໃຊ້ກ ັບແປ້ງ

ເຫຼົ້າແວງ

ໃຫ້ໃຊ້ບໍ່ເກີນ 0.3 ກຣາມ/ລິດ

Mono calcium phosphate
ອ ໍາໂມນຽມ ຟົດສ໌ເຟດ (E342)
Ammonium phosphate
ກ ົດອ ັນຈີນກ
ິ (E400) Alginic

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

acid
ໂຊດຽມ ອ ັນຈີເນດ (E401)
Sodium alginate

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ໂປຕ ັດຊຽມ ອ ັນຈີເນດ (E402)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Potassium alginate
ວຸນ
້ (E406) Agar

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຄາລາຈີແນນ (E407)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Carrageenan
ໂລຄ ັດ ບີນກາໍ (E410) Locust

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

bean gum
ກ ົວກາໍ (E412) Guar gum

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕຣາກາກ ໍາ (E413) Tragacanth

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

gum
ອາຣາບິກກາໍ (E414) Arabic

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

gum
ຊ ັນທັນກ ໍາ (E415) Xanthan

ຜັກ, ໝາກໄມ ້

gum
ເປັກຕິນ (E440) Pectin

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ໂຊດຽມ ບີຄາໂບເນດSodium
bicarbonates
ໂຊດຽມ ຄາໂບເນດ (E500)
Sodium carbonates
ໂປຕ ັດຊຽມ ຄາໂບເນດ

ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າໜົມເຄັກ,
ເຂົ້າໜົມປັງ
ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າ

(E501)Potassium carbonates

ໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປັງ

ອ ໍາໂມນຽມ ຄາໂບເນດ (E503)

ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າ

Ammonium carbonates

ໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປັງ

ຊ່ວຍໃຫ້ໝາກໄມ ້ກວນຄ ົງຕ ົວ

ມາເຍຊຽມ ຄາໂບເນດ (E504)
Magnesium carbonates
ໂປຕ ັດຊຽມ ຄລໍໄຣ (E508)

ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າ
ໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປັງ
ຜັກ, ໝາກໄມ ້

Potassium chloride
ແຄຊຽມ ຄລໍໄຣ (E509)

ໃຊ້ກ ັບຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້ກະປ໋ອງແຊ່ແຂງ
, ຊ ັອດ, ມາດສະຕາດ.

ຜັກ, ໝາກໄມ ້, ຖວົ່ ເຫຼືອງ

Calcium chloride
ມາເຍຊຽມ ຄລໍໄຣ (E511)

ຖວົ່ ເຫຼືອງ

Magnesium chloride
ແຄຊຽມ ຊ ັນເຟດ (E516)
Calcium sulfate
ອ ໍາໂມນຽມ ຊ ັນເຟດ (E517)

ຖວົ່ ເຫຼືອງ, ເຂົ້າໜົມເຄັກ, ເຂົ້າ
ໜົມປັງ
ເຫຼົ້າແວງ

Ammonium sulfate
ອາກອນ (E938) Argon

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ອາສ ົດ (E938) Nitrogen

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ອ ັອກຊີເຈນ (E941) Oxygen

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ນາຕານສາລີ
ໍ້
Corn sugar

ເຂົ້າໜົມ

ນາເຜິ
ໍ້ ້ງ Honey

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ນາສ
ໍ້ ມ
ົ້ Vinegar

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ໃຊ້ຕາມຄວາມຈາເປັ
ໍ ນເທົ່ ານນ.
ັ້

ນາສ
ໍ້ ມທີ່
ົ້ ມີກ ົດ ຂອງນາສ
ໍ້ ມເຂັ
ົ້
ມ
້ ຂຸນ
້ ຕງແຕ່
ັ້
0.5% ຂຶນ
້ ໄປ ໃຊ້ຮ ັກສາອາຫານໄດ້ ແຕ່
ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຂ້າເຊືອ
້ ຜະລິດຕະ
ພັນ.

ແປ້ງທ ໍາມະດາ Natural flavour

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ໄດ້ແກ່ໄມ ້ທີ່ ໄດ້ຈາກພືດບາງຊະນິດ ເຊັ່ ນ:

ໄມ ້ເຊືອກ.
ສານແຕ່ງກິ່ ນທ ໍາມະຊາດNatural

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ້ອງບໍ່ ຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ ບໍ່

preservative

ໃຊ້ຕ ົວທ ໍາລາຍ ແລະ ສານສ ັງເຄາະ ຫຼື
ສານກ ັນບູດສ ັງເຄາະ.

ສີປະສ ົມອາຫານ (ຈາກທ ໍາມະ

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ເຊັ່ ນ: ສີຂຽວຈາກໃບເຕີຍ, ສີແດງຈາກ

ຊາດ)

ກະຈຽບ, ສີສມຈາກເມັ
ົ້
ດຄ ໍາແສດ, ສີເຫຼືອງ
ຈາກຂີໝ
້ ິ້ນ, ສີອິດ ແລະ ສີຟ້າຈາກດອກ
ອ ັນຊ ັນ, ນາຕານໄໝ້
ໍ້
ເປັນຕນ.
ົ້

ເກືອ (Salt)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຈຸລິນຊີ Micro-organisms

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ້ອງບໍ່ ມາຈາກ ການດ ັດແປງພັນທຸກາ.
ໍ

ຂໍທ
້ ີ 02 - ລາຍການສານຊ່ວຍແປຮູບທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້.
ລາຍການ
ການຊຽມ ກາກໂບນ ັດ/ນາປູ
ໍ້ ນ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ ໃຊ້
ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ລາຍລະອຽດ/ຂໍກ
້ ໍານ ົດ


ຂາວ (E170) Calcium

ສານຊ່ວຍຄ ົງຮູບໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນ, ໝາກ
ໄມ ້ເຊື່ ອມ ແລະ ດອງ.

carbonate/Lime water



ນາປູ
ໍ້ ນໃສທີ່ ໄດ້ຈາກປູນຂາວ (ປູນຂ້ຽວໝາກ)
1 ບ່ວງຊາ/ນາໍ້ 1 ລິດ ຄ ົນໃຫ້ເຂົ້າກ ັນປະຖິມ
້
ໄວ້ຈ ົນຕ ົກຕະກອນ ເອົ າແຕ່ນາໃສໄປໃສ່
ໍ້
.

ຕ ັນນິນ (E181) Tannin

ເຫຼົ້າແວງ

ກ ົດແທນນິກ (E184) Tannic

ເຫຼົ້າແວງ

acid

ຕ ົວຊ່ວຍຕອງ

ຊ ັນເຟີ ໄດອ ັອກໄຊ (E220)

ເຫຼົ້າແວງ

Sulfur dioxide
ຄາບອນ ໄດອ ັອກໄຊ (E290)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Carbon dioxide
ເລຊີຕນ
ິ (E322) Lecithin

ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າ

ຊ່ວຍໃຫ້ແປ້ງມື່ ນ

ໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປັງ
ກ ົດທາທາຣິກ ແລະ ເກືອ

ເຫຼົ້າແວງ

(E334-7) Tartaric acid & salt
ໂຊດຽມ ກາກໂບນ ັດ (E500)

ນາຕານ
ໍ້

Sodium carbonate
ໂປຕ ັດຊຽມ ກາກໂບນ ັດ (E501)

ຜັກ, ໝາກໄມ ້, ວາຍ

Potassium carbonate
ແມັກນີຊຽມ ຄລໍໄຣ (E511)

ຖວົ່ ເຫຼືອງ

Magnesium chloride
ກ ົດຊ ັນຟູຣກ
ິ (E513) Sulfuric

ນາຕານ
ໍ້

ໃຊ້ປບ
ັ PH ຂອງນາໍ້

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຊ່ວຍໃນການຈ ັບໂຕ

acid
ການຊຽມ ຊ ັນເຟດ (E516)
Calcium sulfate
ໂຊດຽມໄຮ ດຣອກໄຊ (E524)

ນາຕານ
ໍ້

Sodium hydroxide
ຊີລິກອນ ໄດອ ັອກໄຊ (E551)

ຜັກ, ໝາກໄມ ້, ເຫຼົ້າ

Silicon dioxide

ແວງ

ທັນ (E553) Talc

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ບີແວັກ (E901) Beewax

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ກາກໂນບາ ແວັກ (E903)

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Carnauba wax
ໄນໂຕຣເຈນ (E941) Nitrogen

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ວ ັດຖຸຕອງທີ່ ບໍ່ ມີສານ ອ ັສເບສຕໍ

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

Asbestos free filter materials
ເບນໂຕໄນ Bentonite

ຜັກ, ໝາກໄມ ້, ເຫຼົ້າ
ແວງ

ເຄຊິນ Casein

ເຫຼົ້າແວງ

ໄດອະໂຕມາຊ ັສ ເອີດ

ນາຕານ,
ໍ້
ຜັກ,

Diatomaceous earth

ໝາກໄມ ້

ກາໂອລິນ Kaolin

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ເປີ ໄລ Perlite

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ເອຕາໂນນ Ethanol

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ ົວເຮັດການລະລາຍ

ເອຕີແລນ Ethylene

ໝາກໄມ ້

ໃຊ້ບມ
ົ່ ໝາກໄມ ້ ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແກັສເອຕີແລນທີ່ ມາ
ຈາກສານສ ັງເຄາະ.

ເຈລາຕິນ Gelatin

ຜັກ, ໝາກໄມ ້, ເຫຼົ້າ
ແວງ

ໄອຊິງ ກລາສ Isinglass

ເຫຼົ້ າແວງ

ນາມ
ໍ້ ັນພືດ Vegetable oil

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ສານປັບຄວາມເປັນກ ົດເປັນດ່າງ

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

pH adjusters

ໃຊ້ເພື່ ອໃຫ້ເກີດຄວາມຄ ົງຕ ົວ ໃນໝາກໄມ ້ກວນບາງ
ຊະນິດ.

ຕ້ອງມາຈາກທ ໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ກ ົດຊີລິກ, ໂຊດຽມບີ
ກາກໂບນ ັດ ຫຼື ນາສ
ໍ້ ມ.
ົ້

ເອນໄຊ Enzyme

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ້ອງມາຈາກທ ໍາມະຊາດ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ເອນໄຊທີ່
ຜະລິດຈາກຈຸລິນຊີທີ່ມີ ການດ ັດແປງພັນທຸກ ໍາ.

ຈຸລິນຊີ Micro-organisms

ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດ

ຕ້ອງບໍ່ ມາຈາກການດ ັດແປງພັນທຸກາ.
ໍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III - ແນວທາງການປະເມີນຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ສ ໍາລບ
ັ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ຫຼ ກ
ັ ການ.
ຜູຜ
້ ະລິດທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ຈະຕ້ອງເຮັດການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ອນວ່າ:
ຂາເຂົ້າກະສິການ
ໍ ນັ້ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ມກຊ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ ຂາເຂົ້າກະສິກາໍ
ນນບໍ່
ັ້ ໄດ້ລະບຸໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ໃນລາຍການຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸມ ັດໃຫ້ໃຊ້ຈາກກ ົມປູກຝັງ
ແຕ່ຜຜ
ູ້ ະລິດມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍານນ,
ັ້

ສະນນຂາເຂົ
ັ້
້າກະສິກ ໍາທີ່ ນອນຢູໃ່ ນຄູມ
່ ນ
ື ເີ້ ທົ່ ານນ,
ັ້

ທີ່ ກ ົມປູກຝັງອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້.
ນິຍາມ.
ຂາເຂົ້າກະສິກາໝາຍເຖິ
ໍ
ງຂາເຂົ້າກະສິກາໍ ທີ່ ໃຊ້ໃນລະບ ົບການຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີເຊັ່ ນ: ຝຸນ
່ , ສານປ້ອງ
ກ ັນກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ ແລະ ສານເພີ່ ມປະສິດທິພາບ ແລະອື່ ນໆທີ່ ໄດ້ມາຈາກທ ໍາມະຊາດ.
1. ຂໍມ
້ ນ
ູ

ຫຼື

ເອກະສານ:

ຜູຜ
້ ະລິດຈະຕ້ອງເກັບລວບລວມຂໍມ
້ ນ
ູ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ກ ັບວ ັດຖຸດບ
ິ ,

ອ ົງ

ປະກອບ, ວິທີການຜະລິດ ແລະຂໍມ
້ ນ
ູ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບ ຂາເຂົ້າກະສິການ
ໍ ນໄວ້
ັ້
ເພື່ ອໃຫ້ທາງ
ກ ົມປູກຝັງກວດສອບໄດ້ ຖ້າຫາກຂໍມ
້ ນ
ູ ບໍ່ ພຽງພໍ ມກຊ ອາດຈະບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ
ນນໄດ້
ັ້
.
2. ການປະເມີນປັດໄຈການຜະລິດ ທີ່ ກະກຽມຂຶນ
້ ພາຍໃນຟາມຂອງຕ ົນເອງ: ທີ່ ຜະລິດຈາກສິ້ນສ່ວນ
ຂອງພືດ, ສ ັດ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ມີຢໃູ່ ນຟາມຂອງຕ ົນເອງ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຈາກນອກຟາມອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດຄ ົບຖ້ວນດງັ່ ນີ:້
2.1. ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໃຊ້ ເພື່ ອຮ ັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ.

2.2.

ໃຊ້ວ ັດຖຸດບ
ິ

ຫຼື

ມີອ ົງປະກອບທີ່ ມາຈາກທ ໍາມະຊາດ

ຈ ົນວິທີການຜະລິດເປັນໄປຕາມ

ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
2.3. ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍໄດ້ຕາມທ ໍາມະຊາດ.
2.4. ບໍ່ ເປັນພິດ ຫຼື ບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຄ ົນ, ສ ັດ, ແມງໄມ ້ທີ່ ມີປະໂຫຍດ, ສິ່ ງມີຊວ
ີ ິດໃນດິນ ແລະ
ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
2.5. ບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຜົນຜະລິດອິນຊີທງັ ໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ໃນກໍລະນີທີ່
ມີຄວາມຊ ັບຊ້ອນ

ຫຼື

ຍາກໃນການພິຈາລະນາອາດຈະໃຊ້ (ຫຼກ
ັ ການປະເມີນປັດໄຈການຜະລິດ

ສ ໍາລບ
ັ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຂອງ IFOAM) ເປັນແນວທາງໃນການພິຈາລະນາ.
3. ການປະເມີນຂາເຂົ້າກະສິກ ໍາ ທີ່ ຜະລິດເປັນການຄ້າ: ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດ
ຄ ົບຖ້ວນດງັ່ ນີ:້
3.1. ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໃຊ້ ເພື່ ອຮ ັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ.
3.2. ໃຊ້ວ ັດຖຸດບ
ິ ຫຼື ມີອ ົງປະກອບທີ່ ມາຈາກທ ໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ວ ັດຖຸອນ
ິ ຊີ, ຫີນແຮ່ທາດທີ່ ເກີດຂຶນ
້
ຕາມທ ໍາມະຊາດ ແລະ ບໍ່ ມີສວ
່ ນປະກອບຂອງວ ັດຖຸອິນຊີ ທີ່ ມາຈາກການຕ ັດແຕ່ງພັນ.
3.3. ວິທີເກັບກູ້ ແລະ ລວບລວມວ ັດຖຸດບ
ິ ທີ່ ໃຊ້ໃນປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ວິທີການຜະລິດ ຈະ
ຕ້ອງບໍ່ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ຄວາມຍືນຍ ົງ ແລະ ສ ົມດຸນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ.
3.4. ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍໄດ້ຕາມທ ໍາມະຊາດ.
3.5. ບໍ່ ເປັນພິດ ຫຼື ບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຄ ົນ, ສ ັດ, ແມງໄມ ້ທີ່ ມີປະໂຫຍດ, ສິ່ ງມີຊວ
ີ ິດໃນດິນ ແລະ
ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
3.6. ບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຜົນຜະລິດອິນຊີທງັ ໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຊ ັບຊ້ອນ ຫຼື ຍາກໃນການພິຈາລະນາອາດຈະໃຊ້ (ຫຼກ
ັ ການປະເມີນຂາເຂົ້າ
ກະສິກາໍ ສ ໍາລບ
ັ ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີຂອງ IFOAM) ເປັນຄູມ
່ ໃື ນການພິຈາລະນາ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV - ແນວທາງປະເມີນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍແປຮູບຜະລິດຕະພັນອິນຊີ
ຫຼ ກ
ັ ການ.
ໃນການແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາອິນຊີ

ຄວນເລືອກວິທີການແປຮູບທີ່ ສາມາດ

ຄ ົງຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາ

ການໃຫ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ສານປຸງແຕ່ງ ຫຼື ໃຊ້ເທົ່ າທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ ຫາກຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູເ້ ຮັດການຜະລິດ
ຕ້ອງການໃຊ້ສານປຸງແຕ່ງ ຫຼື ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ ຈະຕ້ອງເຮັດການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນໃຫ້
ຈະແຈ້ງກ່ອນວ່າ ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານອິນຊີ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ສານປຸງ
ແຕ່ງ ຫຼື ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບນນັ້ ບໍ່ ໄດ້ລະບຸໃນມາດຕະຖານ ຫຼື ໃນລາຍການທີ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸມ ັດ ໃຫ້
ໃຊ້ຈາກກ ົມປູກຝັງ. ສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການແປຮູບທີ່ ເປັນຕາມແນວທາງນີເ້ ທົ່ ານນທີ່
ັ້
ກ ົມປູກຝັງ
ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້.
ນິຍາມ.
ສານປຸງແຕ່ງ (Additives) ໝາຍເຖິງສານຊ່ວຍເສີມ ຫຼື ປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສານໃດໆ
ທີ່ ປະສ ົມເຂົ້າໃນການຜະລິດແລ້ວ ມີຜນ
ົ ຕໍ່ ຄຸນນະພາບການເກັບຮ ັກສາກິ່ ນ, ສີ, ລ ົດຊາດ, ຄວາມເຂົ້າກ ັນ ຫຼື
ຄຸນສ ົມບ ັດອື່ ນໆ ທີ່ ມີຜນ
ົ ຕໍ່ ການຮ ັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາດກາຍເປັນສ່ວນປະສ ົມໜຶ່ ງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ (Processing aids) ໝາຍເຖິງສານທີ່ ໃສ່ລ ົງໄປ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນລະຫວ່າງການ
ເເປຮູບອາຫານ ແລະ ຖືກນ ໍາອອກໄປກ່ອນທີ່ ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນ ສ ໍາເລັ ດຮູບບໍ່ ຈ ັດເປັນສ່ວນປະສ ົມຂອງ
ອາຫານ ແລະ ມ ັກຈະພົບວ່າຕ ົກຄ້າງຢູໃ່ ນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ ຫຼື ຖ້າເຫຼືອຕ ົກຄ້າງກໍຢໃູ່ ນປະລິມານທີ່
ໜ້ອຍທີ່ ສຸດເຊັ່ ນ: ສານຊ່ວຍຕອງ (filtration aid), ຕ ົວເຮັດການລະລາຍ (solvent) ເປັນຕນ.
ົ້
ວິທີຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ.
1. ຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ເອກະສານ: ຜູຜ
້ ະລິດຈະຕ້ອງເກັບຮວບຮວມຂໍມ
້ ນ
ູ , ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວກ ັບແຫຼງ່ ທີ່ ມາ
ວ ັດຖຸດບ
ິ , ອ ົງປະກອບ, ວິທີການຜະລິດ ແລະຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງສານອື່ ນໆທີ່ ໃຊ້ໃນການຜະລິດສານປຸງ
ແຕ່ງ ຫຼື ສານຊ່ວຍແປຮູບນນໄວ້
ັ້
ເພື່ ອໃຫ້ທາງກ ົມປູກຝັງສາມາດກວດສອບໄດ້ ຖ້າຫາກຂໍມ
້ ນ
ູ ບໍ່
ພຽງພໍ ກ ົມປູກຝັງອາດຈະບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ສານປຸງແຕ່ງ ຫຼື ສານຊ່ວຍແປຮູບນນໄດ້
ັ້
.

2. ສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ: ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດຄ ົບ
ຖ້ວນດງັ່ ນີ:້
2.1. ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຢ່າງຍິ່ ງໃນການແປຮູບຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະບໍ່ ສາມາດແປຮູບ ຫຼື ເກັບ
ຮ ັກສາຜົນຜະລິດບາງປະເພດໄດ້ ຫາກບໍ່ ມີສານປຸງແຕ່ງ, ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບດງັ່ ກ່າວ.
2.2. ໃຊ້ວ ັດຖຸດບ
ິ ຫຼື ອ ົງປະກອບທີ່ ມາຈາກທ ໍາມະຊາດ.
2.3. ວິທີການໃນການຜະລິດສານປຸງແຕ່ງ, ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
2.4. ບໍ່ ແມ ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ ມາຈາກການດ ັດແປງສານພັນ.
2.5. ຕ້ອງບໍ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຜູບ
້ ໍລິໂພກ.
2.6. ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄຸນນະພາບທີ່ ແທ້ຈງິ ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
2.7. ບໍ່ ກໍ່ ຜນ
ົ ເສຍຫາຍຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
ໃນບາງກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຊ ັບຊ້ອນ ຫຼື ຍາກແກ່ການພິຈາລະນາ ຫຼື ບໍ່ ແມ ່ນວ ັດຖຸດບ
ິ , ອ ົງປະກອບ
ທີ່ ມາຈາກທ ໍາມະຊາດ ເນື່ ອງຈາກສານທ ໍາມະຊາດມີຄນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ປະລິມານພຽງພໍ ທີ່ຈະໃຊ້
ທົດແທນ ອາດຕ້ອງໃຊ້ (ຫຼກ
ັ ເກນການປະເມີນສານປຸງແຕ່ງ ແລະ ສານຊ່ວຍໃນການແປຮູບ ສ ໍາ
ລ ັບຜະລິດຕະພັນກະສິກ ໍາອິນຊີຂອງ IFOAM) ເປັນແນວທາງໃນການພິຈາລະນາ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V - ຫຼ ກ
ັ ເກນການປັບປຸງແກ້ໄຂມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
ຫຼ ກ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຈະຕ້ອງມີຂະບວນການທີ່ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ເປີ ດໃຫ້
ບຸກຄ ົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ໃນການສະເໜີຂຄ
ໍ້ ິດເຫັ ນໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ດງັ່ ນນອະນຸ
ັ້
ກາມະການ
ໍ
ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ຈຶ່ ງໄດ້ກ ໍານ ົດຫຼກ
ັ ເກນໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ

ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບ ັດວຽກງານ.

ມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີນ ຂ
ີ້ ນ
ຶ້

ຫຼ ກ
ັ ເກນ
1. ການຮວບຮວມຂໍຄ
້ ິດເຫັ ນ
1.1. ການຮວບຮວມຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນ ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ ຈະເປີ ດໃຫ້ທກ
ຸ
ຄ ົນມີສວ
່ ນຮ່ວມ ບໍ່ ວ່າບຸກຄ ົນນນຈະເປັ
ັ້
ນຜູໃ້ ດກໍຕາມ.
1.2. ຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນດງັ່ ກ່າວ ຈະຕ້ອງສງົ່ ມາຫາກ ົມປູກຝັງເປັນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ໂດຍລະບຸຜສ
ູ້ ະເໜີ
ແລະ ເຫດຜົນປະກອບໃນການສະເໜີຂຄ
ໍ້ ິດເຫັ ນດງັ່ ກ່າວ.
2. ການສະຫຼຸບຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນຂນຕ
ັ້ ນ.
ົ້
2.1. ພະນ ັກງານວິຊາການ ຈະເຮັດການຮວບຮວມ ແລະ ສະຫຼຸ ບຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທັງໝ ົດ ກ່ອນທີ່ ຈະນ ໍາ
ສະເໜີຕໍ່ ອະນຸກາມະການມາດຕະຖານກະສິ
ໍ
ກາອິ
ໍ ນຊີ ໂດຍຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທັງໝດ
ົ ຄວນຈາແນກເນື
ໍ
ອ
້
ຫາອອກເປັນ 2 ກຸມ
່ ດງັ່ ນີ:້
2.1.1. ຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທີ່ ຂ ັດແຍ້ງກ ັບຫຼກ
ັ ການ ໃນການເຮັດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
2.1.2. ຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ.
2.2. ດງັ່ ນນເມື່
ັ້ ອເຮັດການສະຫຼຸ ບຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທັງໝດ
ົ ຈະສາມາດແຍກອອກໄດ້ເປັນ 2 ພາກໂດຍ
ແຕ່ລະພາກອາດຈະເຮັດບ ົດສະຫຼຸ ບປົກໜ້າໄວ້.
3. ການພິຈາລະນາຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນຂນຕ
ັ້ ນ
ົ້ ໂດຍອະນຸກ ໍາມະການມາດຕະຖານກະສິກ ໍາອິນຊີ
3.1. ອະນຸກາມະການມາດຕະຖານກະສິ
ໍ
ກ ໍາອິນຊີ ຈະພິຈາລະນາຂໍຄ
້ ິດເຫັ ນທັງໝດ
ົ ແລະ ເຮັດ
ການຕ ັດສິນເບື້ອງຕນ
ົ້ ໂດຍອາດມີຫຼກ
ັ ເກນໃນການຕ ັດສິນໃຈດງັ່ ນີ:້
3.1.1. ຕ ັດຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທີ່ ຂ ັດແຍ້ງກ ັບຫຼ ກ
ັ ການ ໃນການເຮັດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ ຫຼື ບໍ່ ສາມາດ
ປະຕິບ ັດໄດ້ອອກໄປ.
3.1.2.

ຮວບຮວມຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນຕ່າງໆ

ເປັນຮ່າງມາດຕະຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ

ສະບ ັບໃໝ່

ເພື່ ອນ ໍາສະເໜີຕໍ່ສະມາຊິກ.
3.1.3. ຫາກມີຂຄ
ໍ້ ິດເຫັ ນທີ່ ໜ້າສ ົນໃຈ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕ ັດສິນໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນ

ຫຼື

ຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີ່ ມເຕີມໃຫ້ພະນ ັກງານວິຊາການ

ນ ໍາໄປດ ໍາເນີນການຮວບຮວມຄວາມຄິດເຫັ ນ

ເພີ່ ມເຕີມ ຕາມຫຼກ
ັ ເກນຂນຕໍ່
ັ້ ໄປນີ:້
4. ການລະດ ົມຄວາມຄິດເຫັ ນເພີ່ ມເຕີມ
4.1. ໃນຂນຕອນການລະດ
ັ້
ົມຄວາມຄິດເຫັ ນເພີ່ ມເຕີມ ຄວນຈາກ
ໍ ັດຢູໃ່ ນສະເພາະກຸມ
່ ບຸກຄ ົນຕໍ່ ໄປ
ນີ:້
4.1.1. ສະມາຊິກຜູຜ
້ ະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ
4.1.2. ອ ົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນສະມາຊິກອ ົງກອນຜະລິດກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ) ເຊັ່ ນ: ກຸມ
່ ຜູ້
ຜະລິດ, ຜູເ້ ຮັດການຜະລິດ, ນ ັກວິຊາການ, ຜູບ
້ ໍລິໂພກ, ຮ້ານຄ້າ, ໜ່ວຍງານຂອງລ ັດ, ນ ັກ
ຂ່າວ ແລະອື່ ນໆ ໂດຍຄວນມີຕ ົວແທນປະມານ 5 ອ ົງການໃນແຕ່ລະກຸມ
່ .
4.2. ສ ໍາລ ັບປະເດັນຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນທີ່

ອະນຸກ ໍາມະການມາດຕະຖານ ບໍ່ ສາມາດຕ ັດສິນໃຈໄດ້ ການ

ຮວບຮວມຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນຈະດ ໍາເນີນການແຍກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:
4.2.1. ອະນຸກາມະການມາດຕະຖານ
ໍ
ເຮັດໜັງສືຂມ
ໍ້ ນ
ູ ເພີ່ ມເຕີມຈາກຜູສ
້ ະເໜີ ໃນຫົວຂໍທ
້ ີ່ ຍ ັງບໍ່
ຈະແຈ້ງພຽງພໍ ແລ້ວຜ່ານການດ ໍາເນີນຕາມຂນຕອນທີ
ັ້
1-3 ໃໝ່ແລ້ວນ ໍາເຂົ້າສູຂ
່ ນຕອນທີ
ັ້
4.
4.2.2.

ອະນຸກາມະການມາດຕະຖານ
ໍ

ນ ໍາຫົວຂໍທ
້ ີ່ ສະເໜີປຶກສາຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນ

ກ ັບຜູຊ
້ ໍານານນ

ສາຂາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນແຕ່ລະຄ ົນປະກອບຄ ໍາເຫັ ນແລ້ວ ຮວບຮວບນ ໍາເຂົ້າສູຂ
່ ນຕອນທີ
ັ້
5.
5. ອະນຸກາມະການມາດຕະຖານກະສິ
ໍ
ກ ໍາອິນຊີ

ນ ໍາຂໍຄ
້ ິດເຫັ ນ

ແລະ

ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີ່ ໄດ້ໃໝ່ຈ ັດເຮັດເປັນ

ເອກະສານຊຸດການແກ້ໄຂ.
6. ຮວບຮວມຂໍຄ
້ ດ
ິ ເຫັ ນຈາກຜູກ
້ ຽ່ ວຂ້ອງ ໃນຂໍທ
້ ີ 4.1.2 ຕໍ່ ຫົວຂໍທ
້ ງັ ໝດ
ົ .
7. ປັບເປັນຮ່າງແກ້ໄຂ ປັບປຸງມາດຕະຖານ ຕຽມນ ໍາສະເໜີທີ່ປະຊຸມສະມາຊິກ ອະນຸກາມະການມາດ
ໍ
ຕະ ຖານກະສິກາອິ
ໍ ນຊີ.
8. ປະຊຸມສະມາຊິກຮ ັບຮອງຮ່າງມາດຕະຖານທີ່ ປັບປຸງໃໝ່.
9. ໄລຍະເວລາໃນການດ ໍາເນີນງານທັງ 8 ຂນຕອນ
ັ້
ຈະໃຊ້ເວລາພາຍໃນ 2 ປີ ຫຼື ທຸກໆປີ .

