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ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທຳອິດ: ເດືອນກຸມພາ 2017 

 

ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳລັບກອງເລຂາຂອງ CITES ໂດຍ ສະມາຄົມອະນຸລັກທຳມະຊາດສາກົນ 

(IUCN), ຖະໜົນ Mauverney 28, 1196 Gland, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. 

 

ຂຽນໂດຍ: Jessica A. Lyons, Daniel J. D. Natusch and Robert W. G. Jenkins. 

 

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ. 

    

ການຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ນີ້ຄືນໃໝ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການສຶກສາ ຫຼື 

ຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າສາມາດຈັດພິມຄືນໃໝ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາ

ດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ. 

 

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ນີ້ຄືນໃໝ່ເພື່ອຂາຍຄືນ ຫຼື 

ຈຸດປະສົງທາງການຄ້າດ້ວຍຮູບແບບໃດກໍຕາມເຊັນວ່າ: ການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຮູບຖ່າຍ, 

ເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ດ້ວຍລະບົບກົນຈັກ ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ, ການອັດສຽງ 

ຫຼື ການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການກູ້ຂໍ້ມູນ 

ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະຍາດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ. 

 

ການກຳນົດລັກສະນະທາງດ້ານພູມສາດທີ່ຈັດເຂົ້າໃນປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ສະບັບນີ້ບໍ່ໄ

ດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງທີ່ສະແດງອອກມາໃນພາກສ່ວນໃດກໍຕາມຂອງຜູ້ຮຽບຮຽງ ຫຼື 

ກອງເລຂາຂອງ CITES ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ເຂດນ້ຳແດນດິນ 

ຫຼື ພື້ນທີ່ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດເຂດແດນ ຫຼື ຊາຍແດນຂອງມັນ. 

 

ກອງເລຂາຂອງ CITES 

Maison internationale de l'environnement 

Chemin des Anémones 

CH-1219 Châtelaine, Genève 

ປະເທດສະວິດເຊີແລນ 

ໂທລະສັບ: +41(0)22 917 8139/40  

ແຟັກ: +41(0)22 797 34 17  

ອີເມວ: info@cites.org  

ເວັບໄຊທ໌: www.cites.org  
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ຄຳຂອບໃຈຂອງຜູ້ຂຽນ 

 
ຄຳແນະນຳນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ຊ

່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການປະສົມພັນສັດ ແລະ 

ການຈັດແບ່ງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນສະຖານທີ່ທາງການຄ້າ, ສວນສັດ ແລະ 

ການເກັບກຳສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງມາຍັງ ທ່ານ 

Bill Hughes, ທ່ານ Francois Le Berre, ທ່ານ Yuri Lukin, ທ່ານ Vladimir Odinchenko, ທ່ານ Buntje 

Soetanto, ທ່ານ Richard Struijk ແລະ ທ່ານ Peter Paul van Dijk ສຳລັບການເສຍສະຫຼະເວລາ ແລະ 

ຂໍ້ມູນອັນມີຄ່າຂອງພວກທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ປັບປຸງໂຄງຮ່າງຄຳແນະນຳນີ້. 

 

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, 

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ລ້ຽງສັດພາຍໃນຂອບເຂດຂອງລັດ 

ແລະ ການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງເຊັນວ່າ: ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, 

ສັດຈຳພວກມີປີກ, ລັດເລືອຄານ, ປາ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ 

ຜູ້ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມໃຈດີເພື່ອເຮ

ັດໃຫ້ຄຳແນະນຳນີ້ສຳເລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, 

ພວກຂ້າພະເຂົ້າກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາພະນັກງານຈາກຄະນະບໍລິຫານ ແລະ 

ອົງການວິທະຍາສາດຂອງ CITES 

ຫຼາຍໆທ່ານທີ່ແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວໃນການສຳຫຼວ

ດສະຖານທີ່ຕ່າງໆເພື່ອຈັດແບ່ງປະເພດຂອງສັດ. 

 

ສຸຸດທ້າຍນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ Dena Cator ແລະ 

ທ່ານ Richard Jenkins ຈາກ IUCN ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ 

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີການປັບປຸງເອກະສານໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ Claire Beastall ຈາກ TRAFFIC 

ປະຈຳອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສະລຳຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງໃນການຜະລິດ 

ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທຳຂອງການປະສານສົມທົບໃຮຂັ້ນຕົ້ນ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງຮ່າງສຳລັບແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ. 
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ພາກທີ 1. ພາກສະເໜີ 
 

ສັດທີ່ຖືກປະສົມພັນ ຫຼື 

ສັດລ້ຽງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກກັກຂັງແບບມີການຄວບຄຸມ, 

ຈຳນວນສັດທີ່ເກີດໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດແບບເອກະລາດ, 

ຍົກເວັ້ນການຫາກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດບາງໂອກາດ 

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປະສົມພັນລະຫວ່າງພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັນ 

ກໍສາມາດນຳໄປຄ້າຂາຍໄດ້ໂດຍປາສະຈາກຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຈຳນວນຂອງສັດທັງໝົດໃນສພະພາບແວ

ດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດ. ໃນກໍລະນີທີ່ສັດໄດ້ຮັບໄພອັນຕະລາຍ, 

ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນການຊອກຫາສັດ, 

ການຄ້າຂາຍສັດລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງສາມາດສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູ ແລະ 

ການອະນຸລັກຈຳນວນທັງໝົດຂອງສັດໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດທີ່ກຳລັງໝົດໄປຢ່າງຮ້

າຍແຮງ. ໃນວິທີດຽວກັນ, ການລ້ຽງສັດສຳລັບການຄ້າຂາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ່ ຫຼື 

ລູກອ່ອນທີ່ມີໂອກາດລອດຊີວິດໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດເຊິ່ງຖືກ

ເກັບໄວ້ ຫຼື ລ້ຽງໃນຮູບແບບກັກຂັງ 

ແມ່ນລະບົບການຜະລິດທີ່ມີຄວາມປອດໄພທາງຊີວະວິທະຍາ 

ນອກນັ້ນຍັງສາມາດປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຈຳນວນທັງໝົດຂອງສັດໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທ

ຳມະຊາດໄດ້ຕື່ມອີກ. 

 

ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມບັງຄັບໃຊ້ກັບການປະສົມພັນສັດທີ່ຖືກກ

ັກຂັງ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການລ້ຽງສັດ, 

ມັນກໍມີທາງເປັນໄປໄດ້ແນ່ນອນທີ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ 

ລ້ຽງສັດທີ່ໄດ້ມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດແບບຜິດກົດ ໝາຍ. 

ເພື່ອຫຼິກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຄະນະບໍລິຫານຂອງ 

CITES ແລະ 

ອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງລັດຖະບານຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫຼວດການດຳເນີນກິດຈະການທັງໝົດເປັ

ນປົກກະຕິ ແລະ 

ມີປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ຂອບເຂດສິດອຳນາດຂອງຕົນທີ່ຈະລ້ຽງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດເຫຼົ່າ

ນີ້ສຳລັບການຄ້າຂາຍ. 

 

ບັນດາເຈົ້າໜ້າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງຮູ້ກ

ັບສັດທີ່ກຳລັງຖືກຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີໃນຮູບແບບກັກຂັງໂດຍສະຖານທີ່ນັ້ນ. 

ການສຳຫຼວດຈະຕ້ອງດຳເນີນກ່ອນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາບາງຢ່າງທີ່ເປ

ັນຄຳທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ. ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະ 

ສະຖານະພາບຂອງສັດຫຼາຍປະເພດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນ CITES 

ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່: www.iucnredlist.org. 

ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງໃນເວລາມີການດຳເນີນການສຳຫຼວດຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື 

ໃນກໍລະນີອື່ນໆ 

ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ນັ້ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງການຄຸ້ມຄອງ 

ຫຼື ຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຕົນອອກໄປຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາສັດຊະນິດໃໝ່ເຂົ້າມານຳ. 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເປັນພະນັກງານທີ່ສັງກັດໃນຄະນະບໍລິຫານ 

ໃນເມື່ອມີການສຳຫຼວດຈະຕ້ອງມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການວິທະຍາສາດ ຫຼື 

ຊ່ຽວຊານເອກະລາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກມອບສິດ. 

 

ການກວດສອບທີ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມແລະເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ

່າສະຖານທີ່ນັ້ນ: 

http://www.iucnredlist.org/
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 ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ດຳເນີນກິດຈະການຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 ຂະຫຍາຍພັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ຖ

ືກຈັບມາເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ໄດ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດນັ້ນມາແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ 

 ສາມາດຂະຫຍາຍພັນສັດໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ອ້າງວ່າເປັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງ 

ຫຼື ລ້ຽງ. 

 

ການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ເປັນປົກກະຕິໃນຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຂອງສັດທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ 

ສົ່ງອອກດ້ວຍສະຖານທີ່ເຫຼົ່າ ຄວນຈະຖືກດຳເນີນດ້ວຍການເບິ່ງແຍງ ແລະ 

ຄວາມເອົາໃຈໃສ່. 

ການສຳຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງມີການຈົດບັນທຶກລະອຽດໂດຍຄະນະບໍລິຫານ. 

ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລະຫັແຫຼ່ງກຳເນີດມີຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ໃບອະນຸຍາດການສົ່ງອອກຂອງ CITES 

ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, 

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງສັດລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງ 

ແລະ/ຫຼື ສັດທີ່ຖືກລ້ຽງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີຂອງ CITES 

ເຊິ່ງຈະຖືກຍອມຮັບທັນທີໂດຍຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ 

ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມແຕກຕ່າງ 

ເພື່ອທີ່ຈະພິສູດຄວາມຊັດເຈນຂອງເອກະສານທີ່ສົ່ງອອກ. 

 

 

ຄຳແນະນຳນີ້ໄດ້ເປັນແມ່ແບບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຳຫຼວດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ 

ເອກະສານຄຳແນະນຳສຳລັບສະຖານທີ່ປະສົມພັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງປະເພດສັດເລືອຄານໃນອາຊີຕ

າເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໂດຍກອງເລຂາຂອງ CITES ແລະ ສຳເລັດລົງດ້ວຍ 

TRAFFIC (2013) 

ເຊິ່ງມັນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຢ່າງຂອງວິທີການດຳເນີນງານທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ

ຕໍ່ໄປນີ້ ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບການຜະລິດ ແລະ 

ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. 

ຄູ່ມືການສຳຫຼວດສັດເລືອຄານສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່: https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-

captive-breeding-manual-en.pdf. 

 

ພາກທີ 2. ວິທີນຳໃຊ້ຄູ່ມືການສຳຫຼວດນີ້ 
 

ຄູ່ມືນຳໃຊ້ຫົວນີ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຜ່ານ 3 

ຂັ້ນຕອນຂອງການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ດັ່ງນີ້: 

 ກ່ອນສຳຫຼວດສະຖານທີ່; 

 ຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດສະຖານທີ່; ແລະ 

 ພາຍຫຼັງທີ່ສຳຫຼວດສະຖານທີ່. 

 

 

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການສຳຫຼວດ 3 ຂັ້ນຕອນນີ້ ຈະຕ້ອງມີການປຽບທຽບ 

ເພື່ອກຳນົດຄວາມແນ່ນອນຂອງການກ່າວອ້າງສະຖານທີ່ຂອງການປະສົມພັນ ແລະ/ຫຼື 

ການລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງ. 

ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ວ່າອົງການນິຕິບັນຍັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງເກັບລາຍລະອຽດ ແລະ 

https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf
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ຂໍ້ມູນບັນທຶກຂອງການສຳຫຼວດໃຫ້ຊັດເຈນ 

ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາໄລຍະຍາວ 

ແລະ ການປະເມີນລະດັບຂອງການຜະລິດ ແລະ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານໂດຍລວມປະຈຳປີ. 

 

 

ສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ໄດ້ມີຄຳແນະນຳລະອຽດ ແລະ ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ. 

ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນທຳອິດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 1: ກ່ອນສຳຫຼວດສະຖານທີ່. 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆໜ້າວຽກ ແລະ 

ຂັ້ນຕອນໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດກ່ອນຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກ່ອນສຳຫຼວດສະຖານທີ່ 

 
ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານທົ່ວໄປສຳລັບຄະນະບໍລິຫານ ແລະ 

ອົງການວິທະຍາສາດພາຍໃນປະເທດຂອງ CITES ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະເມີນສະຖານທີ່ທີ່ກ່າວອ້າງ 

ເພື່ອຜະລິດກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ປະສົມພັນ ແລະ/ຫຼື ຖືກລ້ຽງແບບກັກຂັງ ແລະ 

ຊ່ວຍໃນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສາມາດຜະລິດສັດໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼ

າຍທີ່ຖືກຄ້າຂາຍໃນແຕ່ລະປີ. ການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ 

ສະຖານທີ່ລ້ຽງປົກກະຕິ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະຕ້ອງດຳເນີນຕາມອຸດົມການໃນແຕ່ລະປີ 

ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນວຽກຂອງຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນ 

ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆດ້ານລະບຽບການຂອງສົນທິສັນຍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ. 

 

A. ການກຳນົດເວລາຂອງການສຳຫຼວດ 

 
ຖ້າຫາກວ່າມີການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກ່າວອ້າງເພື່ອລ້ຽງ ຫຼື 

ປະສົມພັນກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດໃນຮູບແບບກັກຂັງ, ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການສຳຫຼວດລະບຽບການ 

ແມ່ນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງການດຳເນີນກິດຈະການ. ດັ່ງນັ້ນ, 

ມັນຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມີການສຳຫຼວດນັ້ນເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນກັບກິ

ດຈະກຳ (ເຫດການ) ຫຼັກ ທີ່ມີລັກສະນະ (ຫຼື ກຳນົດ) 

ເຖິງລະບອບບໍລິຫານທີ່ກຳລັງຖືກປະຕິບັດ (ເຊັນວ່າ: ການລ້ຽງ ແລະ/ຫຼື 

ການປະສົມພັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງ). 

 

ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດກຳລັງຖືກລ້ຽງ ແລະ/ຫຼື ປະສົມພັນໃນຮຸບແບບກັກຂັງ, 

ການສຳຫຼວດຄວນຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນດັ່ງນີ້: 

 ການເກັບກຳ ແລະ ໄລຍະການຟັກໄຂ່ ແລະ/ຫຼື 

ການລ້ຽງດູສັດແຮກເກີດທີ່ຖືກຈັບມາໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດ 

ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ເພື່ອຟັກໄຂ່ ແລະ/ຫຼື 

ການລ້ຽງສັດໃນກໍລະນີດຳເນີນກິດຈະການ ຫຼື 

 ການຟັກໄຂ່ ແລະ ການອອກເປັນໂຕຢູ່ກັບທີ່ ແລະ/ຫຼື 

ເກີດໃນກໍລະນີຂອງກິດຈະການປະສົມພັນທີ່ຖືກກັກຂັງແບບວົງຈອນປິດ. 

 

B. ການກະກຽມກ່ອນສຳຫຼວດ (ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງໜ້ອຍໄລຍະເວລາ 24 ກ່ອນສຳຫຼວດ) 

 
ບັນດາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາທີ່ມີການກະກຽມ 

ເພື່ອສຳຫຼວດສະຖານທີ່ ທີ່ຜະລິດ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ 

ສົ່ງອອກກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດດ້ວຍເຈດຈຳນົງຂອງການສົ່ງອອກລູກສັດທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍພັ

ນ.  

 

1. ກວດສອບຂໍ້ມູນບັນທຶກທີ່ມີຢູ່ 

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ເພື່ອເກັບມ້ຽນ, ປະສົມພັນ ຫຼື ລ້ຽງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່. 

ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີການເຮັດຜິດ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດລະບຽບກົດ   

ໝາຍທີຍັງເປັນບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ກຳລັງຖືກສອບສ່ວນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍ. 

 

2. ກຳນົດຂໍ້ມູນການບັນທຶກ ແລະ 

ການສຳຫຼວດຈາກອະດີດວ່າມີການຄຸ້ມຄອງແບບກັກຂັງປະເພດໃດແດ່ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢ

ູ່ໂດຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ (ເຊັນວ່າ: ການປະສົມພັນ, ການລ້ຽງແບບກັກຂັງ ແລະ/ຫຼື 

ການເກັບໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດ). 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ມີຫລາຍສະຖານທີ່ປະຕິບັດລວມກັນບາງສ່ວນ (ຫຼື ທັງໝົດ) 

ຂອງລະບອບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່າວມາໃນເບື້ອງຕົ້ນ. 

ການສຳຫຼວດຂອງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງການການກວດເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ 

ຖີ່ຖ້ວນຂຶ້ນຕື່ມ 

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແບບຟອມຂອງການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມຂຶ້ນຕ

ື່ມເຊັນວ່າ: ການປະສົມພັນ ແລະ ການລ້ຽງສັດທີ່ຖືກກັກຂັງ. 

ສຳລັບກິດຈະການທີ່ຫາກໍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່, 

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການວິທະຍາສາດ 

ຈະຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບ. ການກວດສອບຄັ້ງທຳອິດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຄັ່ງຄັດ 

ເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານແບບກັກຂ

ັງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຈຳນວນຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດທີ່ຖືກກັກຕົວໄວ້ 

ເພື່ອສາມາດປຽບທຽບກັບການກວດສອບຄັ້ງຖັດໄປໄດ້. 

3. ກວດສອບຂໍ້ມູນບັນທຶກທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 

ເພື່ອກຳນົດວ່າກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດປະເພດໃດໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ

່າວນັ້ນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດປະເພດໃດ (ສັດທີ່ມີຊີວິດ. ໜັງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ 

ປະລິມານ (ຈຳນວນ ຫຼື ນ້ຳໜັກ) ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໃນອະດີດ. 

ບັນທຶກຂໍ້ມູນນີ້ໃສ່ແບບຟອມທີ 1 (ໃນໜ້າ 15). 

 

4. ເພື່ອປະເມີນຈຳນວນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ມີຂັ້ນຕອນຂອງຊີວິດ ຫຼື 

ຊັ້ນປີທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສຳຫຼວດ, 

ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ (ໃນໜ້າ 9) 

ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດຄັ້ງກ່ອນ ຫຼື 

ຖ້າຫາກວ່າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມມໍໆມານີ້ແຮງເປັນການດີ. 

ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຈຳນວນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ນີ້ແມ່ນກ

ານຜະລິດລວມທັງໝົດຂອງປີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດລົບກັບຈຳນວນທີ່ຂາຍ/ສົ່ງອອກໂດ

ຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ 

ອັດຕາການຕາຍສະເລ່ຍໃນຊ່ວງໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັ້ນປີນັ້ນໆ. 

ຍ້ອນແນວນີ້ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ 

ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ 

ການຫາມາໄດ້, ການຂາຍ ແລະ ການສຳຫຼວດກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດ. 

 

5. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກຮູບແບບການສຳຫຼວດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທັງໝົດ ແລະ 

ການຂຽຍອຸປະກອນເຄື່ອງມືໄດ້ນຳເອົາມາເພື່ອມາຢ້ຽມຢາມການສຳຫຼວດ 

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຈຳເປັນໃນການຈົດຈຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ. 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 

ເພື່ອເອົາໄປຊ່ວຍໃນການຂຽນລາຍລະອຽດຂອງການສຳຫຼວດ. 

 

6. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈທີ່ສຸດ, ຈະຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີສອງທ່ານດຳເນີນການສຳຫຼວດ 

ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍ່ເອົາຄວາມຄິດເຫັນຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວເຂົ້າກ່ຽວຂ້

ອງ ແລະ 

ຫຼີກເວັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດຽວທີ່ກຳລັງຖືກມີການປະນິປະນອມໃນກໍລະນີທີ່ວ

່າມີການຄວາມບໍ່ກົງກັນ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ຖືກກວດສອບ. 

 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 1 ໜ້າວຽກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ 

(ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ໃສ່ກ່ອງເມື່ອສຳເລັດ): 

 
 ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື 

ຜູ້ຈັດການຈະມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເພື່ອສຳຫຼວດ. 

 ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື 

ຜູ້ຈັດການຮູ້ຕົວວ່າຕ້ອງການຂໍ້ມູນປະເພດໃດ ແລະ 

ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມເຕັມໃຈສະໜອງຂໍ້ມູນບັນທຶກຂອງສັດລ້ຽງໃຫ້ (ເຊັນວ່າ: 

ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອເກັບມ້ຽນ, 

ຂໍ້ມູນບັນທຶກກ່ຽວກັບການປະສົມພັນສັດ ແລະ ອື່ນໆ).  

 ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຕຶ່ມໃສ່ ແບບຟອມທີ 1 ສຳເລັດ 

(ໃນໜ້າ 15) 

ກ່ຽວຂ້ອງກັນວ່າກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດປະເພດໃດທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງໄດ້ຮັບການຈົດ

ທະບຽນ ເພື່ອເກັບມ້ຽນສັດ ແລະ ຈຳນວນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ຖືກກັກຂັງໄວ້. 

ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, 

ນີ້ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງຕາມການສຳຫຼວດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ແລະ ແບບຟອມທີ 1 

ກໍຈະຕ້ອງຕື່ມໃຫ້ສຳເລັດໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາລົງຢ້ຽມຢາມຕອນນີ້. 

 ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່

ມີຢູ່ຕອນນີ້ (ໃນໜ້າ 9). 

 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີອຸປະກອນການຂຽນ (ເຊັນວ່າ: ສໍດຳ, ປຶ້ມບັນທຶກ, 

ໄມ້ບັນທັດ), ບົດລາຍງານຂອງການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ (ຖ້າມີ) ແລະ ຮູບຖ່າຍ 

(ຖ້າມີ). 

 
ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ 

 
ເຄື່ອງຄຳນວນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຳຫຼວດປະເມີນຈຳນວນຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂຕສັດໄດ້ຢ່າງອັດຕະວິ

ໄສທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນຂອງສັດເພດແມ່ໂຕໃຫຍ່ 

(ທີ່ສືບພັນ) ທີ່ຖືກສັງເກດ ແລະ ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງລະດູການສືບພັນຕໍ່ປີ. 

ການຄິດໄລ່ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການສຳຫຼວດ 

(ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຜົນຂອງການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 

ເອກະສານບັນທຶກການສົ່ງອອກ ແລະ ອື່ນໆ). 

ຫຼັງຈາກນັ້ນການຄິດໄລ່ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຊ້ຳຄືນໂດຍນຳໃຊ້ຈຳນວນຂອງສັດລ້ຽ

ງທີ່ໄດ້ສັງເກດຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການສຳຫຼວດໃນປະຈຸບັນ. 

ການຄິດໄລ່ດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຮັດແຕກຕ່າງກັນໄດ້ (ເຊັນວ່າ: ການນຳໃຊ້ສ່ວນແບ່ງ) 

ເພື່ອກຳນົດເອົາຈຳນວນຂອງລັດລ້ຽງທີ່ເປັນເພດແມ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບການຜະລິດທີ່ຖືກລາຍງານປະຈຳປີໄດ້. 

 

 
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ຫ້ອງສີແດງ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນຫ້ອງສີເຫຼືອງໃນແຜ່ນພາບລຸ່ມນີ້ 

ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນການຄຳນວນຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດໃສ່ກ່ອນ ແລະ 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 

 

 
10 

ຫຼັງຈາກການສຳຫຼວດ 

ໂດຍອີງໃສ່ການການຜະລິດທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງດັ່ງກ່າວ 

ເຊິ່ງມີຄຳອະທິບາຍໄວ້ໃນແຜ່ນພາບລຸ່ມນີ້: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# ພັນແມ່   ຕົວຢ່າງ: 50 

% ຂອງພັນແມ່ຕໍ່ລະດູ  

# ລູກໃນທ້ອງໜຶ່ງ/ທ້ອງຊຸດ 

ໜຶ່ງຕໍ່ປີ 
 

ຕົວຢ່າງ: 0.7 (70%) 

ຕົວຢ່າງ: 

2 

ຕົວຢ່າງ: 0.8 (80%) 

# ລູກອ່ອນຕໍ່ປີໃນສະຖານ 

ທີ່ຖືກສຳຫຼວດ 

 

 

ຕົວຢ່າງ: 20 

ຕົວຢ່າງ: 

% ຂອງການລອດຊີວິດ 

ພາຍຫຼັງ 2 ອາທິດ 

 

 

# ລູກນ້ອຍ/ໄຂ່ໃນລູກທ້ອງ 

ໜຶ່ງ/ທ້ອງຊຸດໜຶ່ງ 

 

 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ 

 
A. ການປະຊຸມກັບເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ 

 

1. ເມື່ອມາຮອດສະຖານທີ່ແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົ້າພົບກັບເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ. 

ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ 

ຢືນຢັນປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະໄດ້ເກັບກຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ. 

                                                        

1 % ຂອງລູກອ່ອນທີ່ລອດຊີວິດພາຍຫຼັງ 2 ອາທິດເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ມີກົດເກນ 

ເຊິ່ງສັດປະເພດຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ປະເຊີນກັບອັນດຕາການຕາຍສູງທີ່ສຸດ. 

ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າໄລຍະເວລາ 2 

ອາທິດອາດຈະມີຄວາມເໝາະສົມກັບກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດບາງຊະນິດຫຼາຍກວ່າປະເພດອື່ນໆ ແລະ 

ສົ່ງເສີມນັກສຳຫຼວດໃຫ້ນຳໃຊ້ຕົວປະເມີນສະເພາະໃນການຈັດປະເພດຂອງຕົນເອງໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ. 

ຕົວກຳນົດການປະສົມພັນ ຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນເຂົ້າເຄື່ອງຄຳນວນການຜະລິດ 

# ຂອງພັນແມ່ ຈຳນວນທັງໝົດຂອງພັນແມ່ທີ່ໄດ້ສັງເກດ ຫຼື 

ກ່າວອ້າງເປັນສັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງ. 

ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຕົວເລກໃສ່ໝົດ. ຕົວຢ່າງ: 50. 

ຄ່າ % ຂອງພັນແມ່ຕໍ່ລະດູ ເປີເຊັນ (ອັດຕາສ່ວນ) 

ສະເລ່ຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນແມ່ໃນທ້ອງຊຸດໜຶ່ງ ຫຼື 

ລູກໃນທ້ອງໜຶ່ງຕໍ່ປີ. 

ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 

ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການຢືນຢັນໂດຍນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງ

ນອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ຕົວຢ່າງ: ຕື່ມ 70% ໃສ່ເທົ່າກັບ 

0.7. 

ຈຳນວນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລູກໃນທ້ອງ

ໜຶ່ງ/ທ້ອງຊຸດໜຶ່ງຕໍ່ປີ 

ຈຳນວນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລູກໃນທ້ອງໜຶ່ງ ຫຼື 

ທ້ອງຊຸດໜຶ່ງທີ້ເພດແມ່ຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ປີ. 

ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 

ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການຢືນຢັນໂດຍນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງ

ນອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຕົວເລກໃສ່ໝົດ. 

ຕົວຢ່າງ: 2. 

ຈຳນວນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລູກອ່ອນ/ໄຂ

່ໃນລູກທ້ອງໜຶ່ງ/ທ້ອງຊຸດໜ

ຶ່ງ 

ມູນນີ້ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 

ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການຢືນຢັນໂດຍນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງ

ນອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຕົວເລກໃສ່ໝົດ. 

ຕົວຢ່າງ: 20. 

1ຄ່າສະເລ່ຍ % 

ຂອງການລອດຊິວິດພາຍຫຼັງ 2 

ອາທິດ 

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງໄຂ່ ຫຼື 

ລູກອ່ອນທີ່ມີຊີວິດລອດມາໄດ້ 2 

ອາທິດພາຍຫຼັງທີ່ອອກຈາກເປືອກໄຂ່ ຫຼື ເກີດ. 

ໃຫ້ຕື່ມເປີເຊັນ (ຂອງລູກອ່ອນທີ່ລອດຊີວິດ) ໃສ. 

ຕົວຢ່າງ: ຕື່ມ 80% ໃສ່ເທົ່າກັບ 8. 

# 

ຂອງລູກອ່ອນຕໍ່ປີໃນສະຖານທີ່

ຖືກວດສອບ 

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງລູກອ່ອນທີ່ໄດ້ສັງເກດ ຫຼື 

ກ່າວອ້າງຈຳນວນຂອງສັດລ້ຽງເພດແມ່ 

ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໃນແຕ່ລະປີ. 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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2. ຢືນຢັນກັບເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ຜູ້ຈັດການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕື່ມໃສ່ໃນ 

ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ 1 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຄັ້ງກ່ອນ ຫຼື 

ເອກະສານບັນທຶກທາງການຄ້າ. ອັບເດດແບບຟອມຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

3. ມີສະຕິລະວັງຕົວກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕື່ມໃສ່ໃນ ແບບຟອມທີ 1 

ເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຳນວນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ 

ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຂອງສະຖານທີ່ລ້ຽງໃນອະດີດ 

ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນທີ່ຕອບສະໜອງໂດຍເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ລ້ຽງ, 

ໃຫ້ຈື່ຢູ່ໃນໃຈ ແລະ ເລີ່ມຕັດສິນໃຈ 

ຖ້າຫາກວ່າມັນມີຫຼັກຖານຢືນຢັນຈາກສິ່ງທີ່ສັງເກດຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດຕົວຈິງ.  

 

 

B. ການສຳຫຼວດສຳຖານທີ່ 

 

1. ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ນຳເຈົ້າຂອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່. 

ໃນເວລາດຳເນີນການສຳຫຼວດ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຮູບຖ່າຍເອົາກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດຈາກຂັ້ນຕອນຂອງຊີວິດທີ່

ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ, ບໍລິເວນທີ່ມີຮົ້ວລ້ອມ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສາງອາຫານ 

ແລະ/ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ກະກຽມ ແລະ ບໍລິເວນຟັກໄຂ່. 

2. ຕື່ມຄຳຖາມໃສ່ ແບບຟອມທີ 2-4, ຈື່ຢູ່ໃນໃຈກ່ຽວກັບລະດັບການຜະລິດຂອງສະຖານທີ່ 

ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງໂດຍເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ. 

 

3. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃນ ແບບຟອມທີ 2-4, ສຳເລັດການກຳນົດແຫຼ່ງກຳເນີດ 

(ໃນໜ້າ 12) 

ເພື່ອຈຳແຍກແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຖ

ືກຕ້ອງ. 

 

4. ພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດສັດລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ 

ສະຖານທີ່ຕົວຈິງແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຄະນະບໍລິຫານ ແລະ 

(ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ) 

ຕົວແທນຈາກອົງການວິທະຍາສາດຈະຕ້ອງເຂົ້າພົບປະກັບເຈົ້າຂອງ ຫຼື 

ຜູ້ຈັດການຂອງກິດຈະການດັ່ງການນັ້ນ ເພື່ອກວດສອບເອກະສານບັນທຶກ ແລະ 

ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຳຫຼວດ. 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດມີດັ່ງນີ້:  

 

 ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນ ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ 2-4 (ໃນໜ້າ 16-19).  

 ສຳເລັດການກຳນົດແຫຼ່ງກຳເນີດ (ໃນໜ້າ12). 

 

ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ 

1. ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ນຳປື້ມຄຸ່ມືນີ້ຈະຕ້ອງບັນທຶກເອົາຂໍ້ມູນ

ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ກຳລັງສຳຫຼວດ ພ້ອມທັງຈຳນວນ ແລະ 

ປະເພດຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດທີ່ກຳລັງຖືກລ້ຽງ ຫຼື 

ປະສົມພັນໂດຍສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ. 

ຄວາມຮູ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນໃນບາງເວລາ 

ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປຽບທຽບ ແລະ 

ກວດສອບໃນອະນາຄົດ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍບົ່ມຊ້ອນ. 

ທຸກແບບຟອມເກັບກຳເອກະສານຈະຕ້ອງໄດ້ພິມອອກກ່ອນການສຳຫຼວດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. 

 

2. ແບບຟອມທີ 1 (ໃນໜ້າ 16) 

ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ກ່ອນການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການຢ້

ຽມຢາຍຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ນັກສຳຫຼວດສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່ກ່ອນຈຳດຳເນີນການສຳຫຼວດ 

ແລະ 

ມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງພື້ນຖານໃຫ້ກັບສະຖານທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົາຮູ້ວ່າເຮົາອ້າງອີງເພື

່ອຫຍັງ ກັບ ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຖືກສັງເກດເບິ່ງ.  

 

3. ແບບຟອມທີ 2 (ໃນໜ້າ 17 

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະ 

ຕ້ອງຕື່ມໃສ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດ.  

 

4. ແບບຟອມທີ 3 (ໃນໜ້າ 18) 

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດແຕ່ລະໂຕທ

ີ່ກຳລັງປະສົມພັນ ຫຼື ລ້ຽງໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງນັ້ນ ແລະ 

ຕ້ອງຕື່ມໃສ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດ. 

 

5. ແບບຟອມທີ 4 (ໃນໜ້າ 19) ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມໃສ່ຕ່າງຫາກຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດ ແລະ 

ສຳເລັດຕາມຫຼັງ. 

ນຳໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການກຳນົດໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບສະຖານທີ

່ນັ້ນໂດຍໃຫ້ຄະແນນຄຳຖາມເປັນຊຸດ ແລະ ສົມທຽບກັບຕາຕາລາງທີ 2 ໃນໜ້າ 21 

ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບບຟອມທີ 4 

ຈະຊ່ວຍກຳນົດລະຫັດແຫຼ່ງກຳເນີດສຳລັບກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງນັ

້ນໄດ້ຂາຍໄປແລ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

 

 

 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ການກຳນົດແຫຼ່ງກຳເນີດ 

1. ເພື່ອກຳນົດແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງສັດທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງນັ້ນໄດ້ຄ້າຂາຍໄ

ປແລ້ວ, ໃຫ້ຂໍຜູ້ຈັດການອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ 

ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາໃສ່ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການລ້ຽງ ແລະ 

ການປະສົມພັນສັດແບບກັກຂັງໃນ ແບບຟອມທີ 3. 

 

2. ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສັດໄດ້ຢ່າງເອກະລາດ, 

ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງກຳເນີດໃສ່ແຜນວາດລຸ່ມນີ້ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ໂຕ X ສີດຳ 

ແລະ ຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຂໍ້ດ້ວຍຄຳວ່າ “ເຈົ້າ” ຫຼື “ບໍ່” ກ່ອນດຳເນີນງານ. 

 

3. ແຜນວາດແຫຼ່ງກຳເນີດຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນລາຍການກວດສອບຂອງ

ສະຖານທີ່ໃນ ແບບຟອມທີ 4. 

 

4. ຄຳອະທິບາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມແຜນວາດແຫຼ່ງກຳເນີດຊະຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຂ

ໍ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຈົ້

າ 

ສະຖານທີ່ນັ້ນມີສັດລ້ຽງ

ພັນຜູ້ ແລະ ແມ່ບໍ່? 

ບໍ່ 

 

ເຈົ

້າ 

ສັດຕາມມະຊາດ 

ສັດຖືກລ້ຽງ 

 
ສະຖານທີ່ນັ້ນໄດ້ຜ່

ານລາຍການກວດສອບໃນແບ

ບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ທີ 4 ແລ້ວບໍ່?  

ບໍ່ 

 

ບໍ

່ 

ບໍ

່ 
ມີສັດລ້ຽງໂຕໃຫຍ່ພຽງພໍໃນ

ສະຖານທີ່ຜະລິດຈຳນວນຂອງສ

ັດທີ່ສົ່ງອອກບໍ່? 

ສັດຕາມມະຊາດ 

 

ສັດກັກຂັງ 

(ລະຫັດແຫຼ່ງກຳເນີດ F) 

 

1 

3 

ບໍ່ 

 

ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງພຽງພໍ

ສຳລັບການສືບພັນສັດສະເພາະ

ບໍ່? 

2 

ສະຖານທີ່ນັ້ນໄດ້ຜ່ານລາຍ

ການກວດສອບໃນແບບຟອມເກັບ

ກຳຂໍ້ມູນທີ 4 ແລ້ວບໍ່? 

ເຈົ

້າ 

ເຈົ້

າ 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ຄຳອະທິບາຍສຳລັບຄຳຖາມ 1 – 3 

 
1. ການສືບພັນຂອງສັດໃຫຍ່ແບບກັກຂັງເປັນຈຸດພິເສດທີ່ສຳຄັນຂອງການດຳເນີນກິດຈະການ

ປະສົມພັນແບບກັກຂັງ. ສັດໃຫຍ່ຕ້ອງຖືກໝາຍໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

{ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - I 

ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ກຳນົດໄວ້ [ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມເລກທີ 12.10 

(ສະບັບປັບປຸງສຳເນົາເອກະສານເລກທີ 15)]} ແລະ ຕ້ອງມີບ່ອນພັກອາໄສມີຮົ້ວລ້ອມ ຫຼື 

ຂັ້ນຫ້ອງກັກຂັງໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ 

ເຊິ່ງແຍກອອກຈາກຝູງສັດອ່ອນທີ່ລ້ຽງແບບກັກຂັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ການແຍກສັດໃຫຍ່ອອກຈາກສັດລ້ຽງໂຕອື່ນໆອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບສັດທຸກຊະນິດ 

(ເຊັນວ່າ: ຈຳພວກສັດປີກ ແລະ ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ). 

 

2. ການລ້ອມຮົ້ວ ຫຼື ຂັ້ນຫ້ອງອາດຈະປະກອບມີຊາຍ, ຂີ້ຕົມ ຫຼື 

ສິ່ງເສດເຫຼືອສຳລັບການວາງໄຂ່ຂອງແຂ້ ຫຼື ເຕົ່າ, ຮັ່ງນົກ, ງູ ແລະ 

ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຊະນິດນ້ອຍ ຫຼື ສັດເລືອຄານຈໍາພວກຈິໂກະ ກະປອມ ກັບແກ້ 

ຈິຈ້ຽມຊະນິດໃຫຍ່ ຫຼື ພືດພັນ ແລະ ພື້ນຜີວສຳລັບປາໃນອ່າງ, 

ສັດທີ່ຢູ່ໄດ້ທັງໃນນໍ້າແລະບົກ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ. 

ສຳລັບກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດບາງຊະນິດ, 

ສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍເຊັນວ່າສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່ 

(ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັດມີກີບຕີນ, ໝີ, ເສືອບາງຊະນິດ), ຈະຕ້ອງມີສະຖານທີ່ລ້ຽງພຽງພໍ 

ແລະ ມີຮົ້ວລ້ອມໄວ້ສຳລັບສັດໂຕແມ່ທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ລູກນ້ອຍ 

ຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກຈາກຝູງສັດໃຫຍ່ທົ່ວໄປ. ສຸດທ້າຍ, 

ໃນບາງກໍລະນີກໍຕ້ອງມີສະຖານທີ່ສະເພາະສຳລັບການຟັກໄຂ່ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ 

ສະຖານທີ່ສຳລັບສັດຕະວະແພດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການໄຂ່ ຫຼື ການອອກລູກ (ເຊັນວ່າ: ປາ) 

ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. 

ສຳລັບສັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງການສະຖານທີ່ສະເພາະສຳລັບການສືບພັນ, ຄຳຕອບກໍຈະເປັນ 

“ເຈົ້າ”. 

 

3. ການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດ (ໃນໜ້າ 9), 

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະບໍລິຫານ ໂດຍຂໍຄຳເຫັນນຳຕົວແທນຈາກອົງການວິທະຍາສາດ 

ຈະຕ້ອງກຳນົດຈຳນວນຂອງສັດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ສັງເກດມີຄວາມສາມາດຜະລິດຈຳນວນຂອງໄຂ່ 

ແລະ/ຫຼື ລູກອ່ອນທີ່ໄດ້ສັງເກດ ແລະ ລາຍງານ. 

ບ່ອນໃດທີ່ຈຳນວນລວມທັງໝົດຂອງສັດເພດແມ່ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນ 

ເພື່ອຕອບສະໜອງການປະເມີນລະດັບຂອງການຜະລິດປະຈຳປີໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນຍິ່ງຂຶ້ນ.  

 



DATA COLLECTION FORM 

ສດັປະເພດໃດທ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ນ ັ ັ້ນໄດັ້ຮບັການຈດົທະບຽນ ເພ ີ່ ອຜະລິດສ ົີ່ງອອກ: 

ຊ ີ່ ທາງວທິະຍາສາດ 

ຈ  ານວນລວມ
ຂອງສດັໃນ
ການສ  າຫຼວດ
ຄ ັັ້ງທ ີ່ ຜີ່ານມາ 

# ພນັສດັໃຫຍີ່ 
(ບີ່ອນທ ີ່ ມ  ລະຫດັ # 
ແມ ີ່ພນັ) ໃນການສ າ
ຫຼວດຄ ັັ້ງທ ີ່ ຜີ່ານມາ 

# ສດັທ ີ່ ຖ ກ
ຂາຍ/ສ ົີ່ງອອກ
ຕ ັັ້ງແຕີ່ການສ  າ
ຫຼວດຄ ັັ້ງທ ີ່ ຜີ່ານ

ມາ 

*ລະຫດັແຫຼີ່ງ
ກ  າເນ ດທ ີ່
ກ  ານດົໄວັ້ໃນ
ໃບອະນຍຸາດ
ສ ົີ່ງອອກຄ ັັ້ງທ ີ່
ຜີ່ານມາ 

ຂ ັັ້ນຕອນຕ ີ່ ໄປ: ຕ ີ່ ມຂ ັ້ມນູໃສີ່ແບບຟອມທ  2 ໃຫັ້ສ າເລັດໃນສະຖານທ ີ່ . 

ວນັທ ສ  າຫຼວດ: ຊ ີ່ ເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  າຫຼວດລະດບັສງູ: 

ຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ : 

ຂ ັ້ມນູພ ັ້ນຖານທ ີ່ ໄດັ້ມາກຈາກການສ  າຫຼວດຄ ັັ້ງເມ  ີ່ອບ ີ່ ດນົມານ ັ້ 
(ຈະຕັ້ອງຮຽບຮຽງໂດຍຄະນະກ  າມະການຄຸັ້ມຄອງຈາກຜນົການບນັທຶກ) 

ວນັທ ສ  າຫຼວດຄ ັັ້ງທ ີ່ ຜີ່ານມາ: 

*ນຍິາມລະຫດັແຫຼີ່ງກ  າເນ ດ ເຂົັ້າເບິີ່ ງໄດັ້ທ  www.cites.org ເພ ີ່ ອຊອກຫານຍິາມເພ ີ່ ມເຕມ 

R – ໄຂີ່ທ ີ່ ເກບັຕາມທ  າມະຊາດມາລັ້ຽງແບບກກັຂງັ 
C – ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ II ກ ານດົສດັທ ີ່ ລັ້ຽງແບບກກັຂງັສ າລບັຈດຸປະສງົທາງການຄັ້າ ຫຼ  
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I ກ ານດົສດັທ ີ່ ລັ້ຽງແບບກກັຂງັສ າລບັຈດຸປະສງົທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນທາງການຄັ້າ  
D – ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I ກ ານດົສດັທ ີ່ ລັ້ຽງແບບກກັຂງັ ເພ ີ່ ອຈດຸປະສງົທາງການຄັ້າ 

1 

16
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DATA COLLECTION FORM 

ທ ີ່ ຢູີ່ ແລະ ຂ ັ້ມນູຕດິຕ ີ່ ຂອງສະຖານທ ີ່ : 

ວນັທ ການສ  າຫຼວດຄ ັັ້ງທ ີ່ ຜີ່ານມາ: 

ເຈົັ້າຂອງສະຖານທ ີ່ : 

ຊ ີ່  ແລະ ຕ  າແໜີ່ງຂອງພະນກັງານໃນສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ຕດິຕາມໄປນ  າເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  າຫຼວດ: 

ຮບູແບບການສ  າຫຼວດ: 
ຄ ັັ້ງທ  າອິດ 

ປກົກະຕ ິ

ຕດິຕາມ (ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມແຕກຕີ່າງ ຫຼ  ຜິດປກົກະຕິ, ກວດສອບໃນຊີ່ວງ
ໄລຍະການສ  າຫຼວດຄ ັ ັ້ງກີ່ອນ, ທ ີ່ ຍງັຄງົຄັ້າງຢູີ່) 

ປ ທ ີ່ ສັ້າງຕ ັັ້ງ: 

ປະຈບຸນັນ ັ້ຮບັພະນກັງານເຂົັ້າເຮັດວຽກໃນສະຖານທ ີ່ ຈກັຄນົ? 

ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ເຮັດວຽກບ ີ່ ເຕັມເວລາ 

ຊ ີ່ ການຄັ້າຂອງສະຖານທ ີ່ : 

ວນັທ ສ  າຫຼວດ: ຊ ີ່ ເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  າຫຼວດລະດບັສງູ: 

ຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ : 

ຂ ັ້ມນູທ ົີ່ວໄປກີ່ຽວກບັສະຖານທ ີ່  

ຊ ີ່  ແລະ ຕ  າແໜີ່ງຂອງເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ທງັໝດົທ ີ່ ມ  ໜັ້າເຂົັ້າຮີ່ວມ: 

1. 

2. 

ບ ລິສດັນ ັ້ເກບັມ ັ້ຽນສດັໄວັ້ໃນສະຖານທ ີ່ ອ ີ່ ນແດີ່ບ ີ່? 

ຖັ້າມ  , ມ  ຢູີ່ໃສແດີ່? 

 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ຖັ້າມ  , ໃຫັ້ນດັໄປສ  າຫຼວດສ  າຖານທ ີ່ ນ ັ ັ້ນໄວເທົີ່ າໃດຍິີ່ ງເປັນການດ . 

ກດິຈະການດ  າເນ ນມ  ການເຂົັ້າເຖງິການບ ລິການດັ້ານສດັຕະວະແພດລະດບັອາຊ ບບ ີ່? 

 
ຖັ້າມ  , ຊ ີ່  ແລະ ທ ີ່ ຢູີ່ຂອງທີ່ານໝ ສດັຕະວະແພດແມ ີ່ນຫຍງັ? 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

2 

ຂ ັັ້ນຕອນຕ ີ່ ໄປ: ຕ ີ່ ມຂ ັ້ມນູໃສີ່ແບບຟອມທ  3 ໃຫັ້ສ  າເລັດກີ່ຽວກບັສດັສະເພາະ 
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DATA COLLECTION FORM 

*ວນັທ ີ່ ໄດັ້ສດັມາຄ ັັ້ງທ  າອິດ? 
ແຫຼີ່ງກ  າເນ ດ ແລະ ຂ ັັ້ນ
ຕອນຊ ວດິຂອງສດັລັ້ຽງ? 

ເຈົັ້າ ປະສມົພນັ ສກັດປະເພດນ ັ້ບ ີ່? 

ເຈົັ້າເລ ີ່ ມປະສມົພນັສດັຕອນໃດ? 

# ຂະຫຍາຍພນັປ ທ ີ່ ຜີ່ານມາຈກັໂຕ? 

ສດັລັ້ຽງປະສມົພນັໂຕໃຫຍີ່  

% ຂອງໂຕແມ ີ່ປະສມົພນັຕ ີ່ ປ ມ  ຈກັໂຕ? 

ສະຖານທ ີ່  ຈ  ານວນນກັສ  າຫຼວດ 
ບີ່ອນທ ີ່ ມ   

ໂຕຜູັ້ບ ີ່? ໂຕແມ ີ່ບ ີ່? 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ສດັລັ້ຽງ (ປະສມົພນັ ແລະ ລັ້ຽງກກັຂງັປນົກນັ) 

ຈ  ານວນຂອງລກູອີ່ອນໃນປະຈບຸນັມ  ຈກັໂຕ? 

ເກນອາຍຂຸອງສດັໃຫຍີ່ກ  ານດົທາງເພດຈກັປ ? 

ຂະໜາດ ຫຼ  ຈ  ານວນສດັໃຫຍີ່ທ ີ່ ກ  ານດົທາງເພດມ ຈກັ 
(ຊມ ຫຼ  ກຼ)? 

ຈ  ານວນນກັສ  າຫຼວດ 
ບີ່ອນທ ີ່ ມ   

ຂ ັ້ມນູ 

ສະຖານທ ີ່  
ຂ ັ້ມນູ 

% ຂອງລກູອີ່ອນລອດຊ ວດິພາຍຫຼງັ 2 ອາທິດມ  ຈກັ %? 

# ລກູທັ້ອງໜຶີ່ ງ/ລກູໃນທັ້ອງຊຸດ
ໜຶີ່ ງຈກັໂຕຕ ີ່ ປ ? 

ວນັທ ສ  າຫຼວດ: ຊ ີ່ ເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  າຫຼວດລະດບັສງູ: 

ຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ : 

ຂ ັ້ມນູສດັ 
(ຈະຕັ້ອງຕ ີ່ ມໃສີ່ຕີ່າງຫາກສ  າລບັສດັແຕີ່ລະໂຕທ ີ່ ກກັຂງັໄວັ້ໃນສະຖານທ ີ່ )  

ສດັ: 

ເຈົັ້າລັ້ຽງສດັໃຫຍີ່ປະເພດໃດ?  

#ລກູອີ່ອນ/ໄຂີ່ລກູໃນທັ້ອງໜຶີ່ ງr/ລກູໃນ
ທັ້ອງຊຸດໜຶີ່ ງຈກັໂຕ? 

ຈ  ານວນໂຕແມ ີ່ມ  ຈກັໂຕ? 

ຈ  ານວນໂຕຜູັ້ຈກັໂຕ? 

ຈ  ານວນສດັໃຫຍີ່ໃນປະຈບຸນັມ  ຈກັໂຕ? 

ເຈົັ້າເອົາຫຍງັເກ ອສດັລັ້ຽງ ແລະ ສດັອີ່ອນ?  

ລວມທງັການຕາຍຂອງໄຂີ່ທ ີ່ ບ ີ່ ທນັແຕກອອກຈາກເປ ອກ 

*ໄດັ້ສດັມາເພ ີ່ ມບ ີ່ ຕ ັ ັ້ງແຕີ່ໄດັ້ສດັລັ້ຽງຄ ັັ້ງທ  າອິດຈນົມາຮອດຕອນນ ັ້? ຖັ້າມ  , ເອົາມາແຕີ່ໃສີ່? 

ຈ  ານວນຂອງສດັລັ້ຽງ ແລະ ເພດ ຖັ້າຮູັ້ຈກັ 

* ນກັສ  າຫຼວດຕັ້ອງຮບັປະກນັວີ່າສດັນ ັ ັ້ນໄດັ້ມາຖ ກຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ສອດຄີ່ອງກບັ CITES. ໃນກ ລະນ ຂອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I, ສດັ, ໃບແຈັ້ງ
ໜ ັ້ ແລະ/ຫຼ  ໃນຮບັເງນິຂອງການຂາຍຕັ້ອງໄດັ້ຮບັການຜະລິດ. 

ເຈົັ້າ ລັ້ຽງ ສດັປະເພດນ ັ້ບ ີ່? 

ບ ີ່ ເຈົັ້າ 

ຂ ັັ້ນຕອນຊ ວດິໃດທ ີ່ ເກບັມາ?  

 
 

3 

ຂະໜາດທ ີ່ ຂາຍຈກັ (ຊມ ຫຼ  ກຼ)? 

# ເກບັມາປ ກາຍນ ັ້ບ ີ່? 
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DATA COLLECTION FORM 

ຊ ີ່ ສດັ: 

ການກ  ານດົຄະແນນລວມ ແລະ ຄະແນນສດຸທັ້າຍໃຫັ້ກບັສະຖານທ ີ່  

0 

E. ສະຖານທ ີ່ ນ ັ ັ້ນເກບັຂ ັ້ມນູໃໝີໆ່ ກ ີ່ຽວກບັສດັທ ີ່ ຖ ກສ ົີ່ງອອກບ ີ່?  

F. ການດ  າເນ ນກດິຈະການມ ສະຖານທ ີ່ ເໝາະສມົສ  າລບັການຜະລິດ ແລະ/ຫຼ  ການເກບັ
ມ ັ້ຽນ ແລະ/ຫຼ  ອາຫານທ ີ່ ເໝາະສມົສ  າລບັສດັທ ີ່ ກ  າລງັຖ ກລັ້ຽງບ ີ່?  

H. ສດັລັ້ຽງໃນສະຖານທ ີ່ ລັ້ຽງສະແດງສນັຍານໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ສະແດງເຖງິຕ ົັ້ນກ  າເນ ດ
ຕາມທ  າມະຊາດ (ເບິີ່ ງຄ  າອະທິບາຍ) ບ ີ່?  

I. ສດັລັ້ຽງທ ີ່ ຮ ູັ້ວ ີ່າມນັຍາກທ ີ່ ຈະປະສມົພນັ ແລະ/ຫຼ  ກກັຂງັໄວັ້ບ ີ່?  

J. ສະຖານທ ີ່ ນ ັ ັ້ນສັ້າງມາດນົພ ແລັ້ວບ ີ່ ທ ີ່ ຈະຂະຫຍາຍພນັສດັໃນປະລິມານ ແລະ ຂະໜ
າດທ ີ່ ອັ້າງສິດມາ?  

K. ສ  າລບັສດັທ ີ່ ໄດັ້ລະບໄຸວັ້ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I, ສດັລັ້ຽງພນັຜູັ້ ແລະ ແມ ີ່ ແລະ 
ລກູອີ່ອນມ  ເອກະລກັ ແລະ ເຄ ີ່ ອງໝາຍລະຫດັ ແລະ ຈ  ານວນຖາວອນແລັ້ວບ ີ່?  

G. ຜນົຂອງການຜະລິດຂອງສະຖານທ ີ່ ເໝາະສມົກບັຜນົການຜະລິດທ ີ່ ຄາດຄະເນ (ຈາກ
ຈ  ານວນຂອງສດັລັ້ຽງໂຕຜູັ້ ແລະ ໂຕແມ ີ່; # ໂຕຜູັ້, # ໂຕແມ ີ່, # ລກູອີ່ອນ) ບ ີ່?  

ວນັທ ສ  າຫຼວດ: ຊ ີ່ ເຈົັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  າຫຼວດລະດບັສງູ: 

ສະຖານທ ີ່ ສ  າຫຼວດ: 

C. ສະຖານທ ີ່ ມ  ບີ່ອນພກັອາໄສ/ບີ່ອນກກັຂງັສດັເໝົາສມົສ  າລບັສດັ ແລະ ຂ ັັ້ນຕອນຊ ວດິ
ທ ີ່ ຍງັເປັນຄ  າຖາມຢູີ່ບ ີ່? 

ໃສີ່ເຄ ີ່ ອງໝາຍ () ໃສີ່ໃນຫັ້ອງກວດສອບທ ີ່ ມ  ຜນົສະທັ້ີ່ອນຊດັເຈນທ ີ່ ສດຸໃຫັ້ກບັສະຖານທ ີ່ ໃນແຕີ່ລະຄ  າຖາມ. 
ແຕີ່ຫັ້ອງກວດສອບມ ຄະແນນຢູີ່ນ  າ. ຫັ້ັ້ອງສ ເທົາບ ີ່ຕັ້ອງໝາຍໃສີ່. 
 
ເມ ີ່ອສ  າເລັດແລັ້ວ, ຜນົສະຫຼຼຸບຄະແນນເພ ີ່ ອກ  ານດົຄະແນນຂ ັ ັ້ນຕອນສດຸທັ້າຍສ  າລບັສະຖານທ ີ່ . ໃຫັ້ນ າໃຊັ້
ຄະແນນນ ັ້ເພ ີ່ ອກ  ານດົກີ່ຽວກບັສະຖານະພາບຂອງສະຖານທ ີ່ ທາງລຸີ່ມໜັ້າເຈັ້ຍ. 
 

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I ສດັ 

ທົີ່ວໄປ 

ສະຖານທ ີ່  

D. ມ ບີ່ອນພກັອາໄສ/ບີ່ອນກກັຂງັສດັທ ີ່ ພຽງພ  ແລະ/ຫຼ  ເໝາະສມົສ  າລບັລະດບັການ
ຜະລິດປະຈ  າປ ທ ີ່ ໄດັ້ລາຍງານ ແລະ ສດັລັ້ຽງທ ີ່ ຖ ກກກັຂງັເພ ີ່ ອສ ົີ່ງອອກບ ີ່? 

A. ສະຖານທ ີ່ ດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດັ້ຈດົທະບຽນຖ ກຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເພ ີ່ ອກກັຂງັ ແລະ ປະສມົ
ພນັສດັທ ີ່ ໄດັ້ສງັເກດໃນຊີ່ວງໄລຍະເວລາສ  າຫຼວດບ ີ່? 

B. ມ ກດິຈະກ  າການເຄ ີ່ ອນໄຫວຜິດປກົທ ີ່ ໄດັ້ສງັເກດໃນຊີ່ວງໄລຍະເວລາສ  າຫຼວດບ ີ່? 

ສດັສະເພາະ 

ບ ີ່ 

ລາຍການກວດສອບສະຖານທ ີ່  
(ຕັ້ອງຕ ີ່ ມໃສີ່ໃຫັ້ສ  າເລັດສ  າລບັສດັແຕີ່ລະໂຕໂດຍນ  າໃຊັ້ຂ ັ້ມນູທ ີ່ ໄດັ້ມາໃນຊີ່ວງໄລຍະການສ  າຫຼວດ)  

ເຈົັ້າ 

ຄະແນນລວມ 

1 2 

ຄະແນນ 

ການກ  ານດົໃນຂ ັັ້ນຕອນສດຸທັ້າຍ:   
ພ ໃຊັ້ໄດັ້ 

ຕິດຕາມການສ  າຫຼວດໃນກ ລະນ ຈ  າເປັນ 

ໃຊັ້ບ ີ່ ໄດັ້ 

ອັ້າງອ ງໃນໜັ້າ 14 ຄ າແນະນ າສ າລບັຂ ັ້ມນູກີ່ຽວກບັ
ການກ  ານດົຄ ັ ັ້ງສດຸທັ້າຍໃຫັ້ກບັສະຖານທ ີ່ . 

4 

ຄ  າອະທິບາຍສ  າຫລບັຄ  າຖາມແຕີ່ລະຂ ັ້ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ໃນໜັ້າ 13 ຂອງເອກະສານ
ແນະນ  າ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ບ ີ່ ເຈົັ້າ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ບ ີ່ ເຈົັ້າ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ເຈົັ້າ ບ ີ່ 

ບ ີ່ ເຈົັ້າ 

ບ ີ່ ເຈົັ້າ 
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ຕາຕາລາງ 1. ຄຳອະທິບາຍ 

ເພື່ອແນະນຳຜົນສຳເລັດຂອງຄຳຖາມໃບແບບຟອມທີ 4. 

 
ຄຳ

ຖາ

ມ# 

ຄຳອະທິບາຍ 

A. ສະຖານທີ່ຈະຕ້ອງມີການອະນຸຍາດ 

ເພື່ອເກັບກຳກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ໄດ້ສັງເກດໃນຊ່ວງໄລຍະສຳຫຼວດ. 

ນີ້ຍັງຈະລວມທັງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສົມພັນເພື່ອສົ່ງອອກທາງ

ການຄ້າ ແຕ່ເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບສ່ວນຕົວ.  

 

 

B. 

ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການສຳຫຼວດຈະຕ້ອງໄດ

້ບັນທຶກໄວ້. ນີ້ອາດຈະລວມມີ ແຕ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດເຊັນວ່າ: 

ການປະຕິເສດເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຫຼວດເຂົ້າເຂດຂອງສະຖານທີ່ 

(ເຊິ່ງອາດຈະນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງສັດ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ 

ຫຼື ສະຖານທີ່ນັ້ນອາດຈະບໍ່ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບມ້ຽນ); 

ຫຼັກຖານການສັດສົ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງສັດທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ ແລະ 

ຜູ້ຈັດການ ຫຼື 

ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດທີ່ເກັບມ້ຽນໄວ້ນັ້ນໃ

ຫ້ໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງ ຫຼື ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີຢູ່ໃສແດ່. 

 

 

C. 

ການລ້ອມຮົ້ວໄວ້ ຫຼື ການຂັ້ນຫ້ອງຄວນຈະ: 

ປ້ອງກັນສັດຈາກການຫຼົບໜີເຂົ້າປ່າ; 

ປ້ອງກັນສັດປ່າທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຖານທີ່ ແລະ ຮົ້ວ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂັ້ນຫ້ອງໄວ້ 

ທີ່ຈະມາປະສົມກັບສັດລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ 

ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈະເລີນພັນຂອງສັດ. 

Suitable species-specific ການລ້ອມຮົ້ວ ຫຼື 

ສະຖານທີ່ກັກຂັງທີ່ຂັ້ນໄວ້ສະເພາະສັດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມອາດຈະປະກອບມີກົງຂ

ັງທີ່ເຮັດດ້ວຍເສັ້ນລວດ, ຕູ່ແກ້ວ, ໜອງ (ຕົວຢ່າງ: ເຕົ່າ ແລະ ປາ), 

ຂວດແກ້ວລ້ຽງສັດ (ຕົວຢ່າງ: ສັດເລືອຄານ), ສະຖານລ້ຽງນົກ (ຕົວຢ່າງ: 

ຈຳພວກສັດປີກ), ເດີ່ນ ແລະ ຄອກ (ຕົວຢ່າງ: ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ). 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອຸປະກອນກໍ່ສ້າງສະເພາະ ແລະ 

ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມສູງໜ້ອຍຂຶ້ນກັບສັດ. ໂຄງສ້າງ ແລະ 

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຈະຕ້ອງມີຢູ່ທຸກໆບ່ອນຂອງຮົ້ວທີ່ລ້ອມໄວ້ເພື່

ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດມີສຸຂະພາບດີເຊັນວ່າ: ຖ້ວຍອາຫານ ຫຼື ພາທາດໃສ່ນ້ຳ, 

ສະຖານທີ່ຊົ້ນ ແລະ ອາບແດດພຽງພໍ, ບໍລິເວນປຽກຊຸ່ມ ແລະ 

ແຫ້ງສຳລັບສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອຸ່ນຫະພູມເໝາະສົມ ແລະ 

ອື່ນໆ. 

D. Suitable ການລ້ອມຮົ້ວໄວ້ ແລະ ສະຖານທີ່ກັກຂັງທີ່ເໝາະສົມຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນ, 

ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊ່ອງວ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ພັນສັດອາໄສຢູ່. 

ນັ້ນຄວນຈະປະກອບມີການລ້ອມຮົ້ວ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຂັງພຽງພໍ 

ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນຈຕຳນວນຂອງລູກອ່ອນ ແລະ/ຫຼື 

ສັດທີ່ຖືກກ່າວອ້າງວ່າຖືກຂະຫຍາຍພັນໂດຍສະຖານທີ່ນັ້ນ. 

 

 

ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນບັນທຶກແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງກິດ

ຈະການປະສົມພັນສັດ ແລະ/ຫຼື ການລ້ຽງສັດແບບກັກຂັງ. 

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ແລະ 
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ຄຳ

ຖາ

ມ# 

ຄຳອະທິບາຍ 

 

 

E. 

ປະສົມພັນສັດແບບກັກຂັງທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນບັກທຶກຂອງສັດລ້ຽ

ງທຸກໂຕໄວ້, ລວມທັງການປະຕິບັດ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດຊະນິດໃດໜຶ່ງ ຫຼື 

ສັດທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. 

ເອກະສານການບັນທຶກຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຄວນຈະເກັບມ້ຽນໄວ້ມີ: 

ການຕາຍ ແລະ ຖິ້ມສັດທີ່ເສຍຊີວິດ; 

ການຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດລ້ຽງປະຈຳປີ (ລູກອ່ອນ, ໄຂ່, ອັດຕາການມີລູກໃນທ້ອງໜຶ່ງ 

ແລະ ອື່ນໆ); 

ຈຳນວນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສັດລ້ຽງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່; ແລະ 

ອາຍຸ ແລະ ລະຫັດ (ຕົວຢ່າງ: ຈຳນວນກຸ່ມ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ, 

ເຄື່ອງໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ) ຂອງສັດ. 

ການບັນທຶກອາດຈະຂຽນດ້ວຍມືແບບທຳມະດາໃສ່ໃນປື້ມບັນທຶກປະຈໍາວັນ 

ເພື່ອເອົາລົງໃນໜັງສືບັນທຶກທາງອອນລາຍ. 

F. ສະຖານຕ່າງໆຕ້ອງມີອາຫານສະເພາະສັດພຽງພໍສຳລັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງສັດທີ່ກັກຂັ

ງໄວ້. ຕົວຢ່າງ: ງູເຫຼືອມນ້ອຍອາດຈະຕ້ອງການໜູນ້ອຍ 

ແຕ່ວ່າງູເຫຼືອມໂຕໃຫຍ່ຕ້ອງການໜູໃຫຍ່ ຫຼື ໄກ່ເປັນອາຫານ. 

 

 

G. 

ສັດທີ່ໄດ້ແຈ້ງເປັນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງຈາກສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ປາກົດໃຫ

້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງການປະສົມພັນຂອງພວກມັນເກີນກຳນົດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ນັ້ນເປັນກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ. 

ນັກສຳຫຼວດຄວນຈະໃຊ້ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ກຳນົດໄວ້ (ໃນໜ້າ 

9) ເພື່ອກຳນົດຜົນຜະລິດທີ່ເປັນໄປໄດ້. 

ຄຳຖາມນີ້ຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 

ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ປກ້ໄຂບ່ອນທີ່ອ້າງວ່າມີການດຳເນີນກິດຈະການປະສົມພັນໃນສະພາ

ບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ. 

 

 

 

 

H. 

ສັດທີ່ໄດ້ມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດມັກຈະສະແດງອາການບໍ່ໃຫ້ຄົ້ນພົບໃ

ນສັດທີ່ຖືກກັກຂັງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການເຕືອນນັກສຳຫຼວດ 

ມີທາງເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການອ້າງສິດຂອງການລ້ຽງສັດແບບກັກຂັງທີ່ຜິດ. 

ສິ່ງບົງບອກດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດຈະປະກອບມີ: 

 ລະດັບຂອງຄວາມບີບກັນສູງ 

(ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຍ່າງໄປຍ່າງມາພາຍໃນກົງຂັງ, ໄດ້ກິ່ນສາບງູ, 

ລະດັບຂອງຄວາມຮ້າຍສູງ ຫຼື ການບໍ່ສະແດງການໂຕ້ຕອບ ແລະ 

ການຢູ່ຊື່ໆບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ; 

 ຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍ (ມີແປ້ວຢູ່ໜັງຂອງສັດທຸກໂຕ, ອອງເຕົ່າຫັກ, 

ບາດແຜ່ຈາກບ້ວງ); ແລະ ມີພະຍາດກາຝາກສູງ (ເຫັນຮອຍຢູ່ນຳງູ, 

ສັດເລືອຄານຈໍາພວກຈິໂກະ ກະປອມ ກັບແກ້ ຈິຈ້ຽມ ແລະ ເຕົ່າ, 

ມີເຫົາຕິດຢູ່ ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ສັດປີກ) ຫຼື 

ມີບັນຫາຜິວໜັງ (ມີບໍລິເວນຫົວລອກ/ເປືອຍ, 

ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານຂະໜາດ, ເປືອກເນົ່າ ແລະ ອື່ນໆ). 

 

I. 

ສະຖານທີ່ອ້າງສິດວ່າຂະຫຍາຍພັນສັດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ 

ທັ້ງໆທີ່ຮູ້ວ່າຍາກທີ່ຈະປະສົມພັນ ແລະ/ຫຼື ກັກຂັງໄວ້ 

ອາດຈະຮັບປະກັນການກວດເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຖີ່ຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າສະຖານທີ່

ລ້ຽງງ່າຍເພື່ອກັກຂັງສັດ. 

 

 

ປະລິມານຂອງການຄ້າຂາຍສັດສູງຈາກສະຖານທີ່ລ້ຽງທີ່ຫາກໍສ້າງຂຶ້ນມາ 

ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ. 

ສະຖານທີ່ນັ້ນຈະຕ້ອງສ້າງຍາວພໍສົມຄວນ ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນລູກອ່ອນ 



ຄູ່ມືສຳລັບການສຳຫຼວດການປະສົມພັນສັດແບບທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ 
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ຄຳ

ຖາ

ມ# 

ຄຳອະທິບາຍ 

J. (ຖ້າຫາກມີການກ່າວອ້າງວ່າເປັນສັດລ້ຽງທີ່ຖືກກັກຂັງ). 

ຕົວຢ່າງໃນເວລາສິ່ງນີ້ຈະເປັນກໍລະນີ ລວມທັງສັດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຫຼື 

ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີຈົນຊິໃຫຍ່ ແລະ ສັດທີ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໜ້ອຍຕໍ່ລູກທ້ອງໜຶ່ງ 

ຫຼື ລູກໃນທ້ອງຊຸດໜຶ່ງ. 

 

K. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I ຂອງ CITES ສັດທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງໝາຍດ້ວຍລະຫັດຖາວອນ 

(ໃຫ້ເບິ່ງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມເລກທີ 12.10 (ສະບັບປັບປຸງສຳເນົາເລກທີ 15)). 

ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດອາດຈະເປັນສັນຍານໃຫ້ກັບວິທີການອື່ນໆວ່າສະຖານ

ທີ່ໃດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພາຍຫຼັງສຳຫຼວດສະຖານທີ່ 

 

1. ເມື່ອເວລາສຳເລັດການສຳຫຼວດ, ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນ 

ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດ (ໃນໜ້າ 9) 

ເພື່ອກຳນົດຈຳນວນຂອງສັດຕາມຄວາມເໝາະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງນັ້ນ ຫຼື 

ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ເກັບກຳມາຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດ. 

 

2. ການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ (ໃນໜ້າ 9) ແລະ 

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຊ່ວງໄລຍະການສຳຫຼວດ ແລະ 

ຕື່ມເຂົ້າໃນລາຍການກວດສອບຂອງສະຖານທີ່ໃນ ແບບຟອມທີ 4, 

ໃຫ້ກຳນົດຜົນສະຫຼຸບຄະແນນສຳລັບສະຖານທີ່ລ້ຽງນັ້ນ. 

 

3. ການນຳໃຊ້ຜົນສະຫຼຸບຄະແນນສະລັບສະຖານທີ່ນັ້ນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນຕາຕາລາງ 2 ລຸ່ມນີ້, 

ໃຫ້ກຳນົດເອົາຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນກຳລັງປະສົມພັນສັດ 

ແລະ/ຫຼື ລ້ຽງສັດແບບກັກຂັງ.  

 

4. ໃນບາງກໍລະນີ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈຳນວນລູກອ່ອນທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ 

ສັງເກດ ຫຼື ຂາດພື້ນຖານໂຄງລາງໃນການປະສົມພັນທີ່ເໝາະສົມ) 

ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນ 

ເພື່ອເນີນຕາມການສຳຫຼວດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າພ້ອມກັບຕົວແທນຈາກອົງກ

ານວິທະຍາສາດ (ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ມີຄຸນວຸດທິທີ່ເໝາະສົມ) 

ເພື່ອປະເມີນການປະສົມພັນ ແລະ/ຫຼື ການປະຕິບັດເບິ່ງແຍງໃຫ້ມີຄວາມແນນ່ອນ 

ໂດຍການກວດເບິ່ງເອກະສານບັນທຶກຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຖີ່ຖ້ວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. 
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ຕາຕາລາງ 2. 

ຄຳແນະນຳໃນການຕັດສິນໃຈຕາມຜົນສະຫຼຸບຄະແນນໃສ່ແບບ

ຟອມສຳຫຼວດທີ 4. 

 
ຄະແ

ນນ 
ຄຳແນະນຳສຳລັບການກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ CITES 

<8 

 

ມັນ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນກຳລັງປະສົມພັນສັດ 

ຫຼື ລ້ຽງສັດຕາມຈຳນວນຂອງສັດທີ່ກ່າວອ້າງມາ. 

ຄະນະບໍລິຫານຈະຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາກິດຈະການຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນຢ່າງໃກ້ຊິ

ດ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ການສຳຫຼວດແບບເຄັ່ງຄັດຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນ 

ໂດຍມີເຄື່ອງຊ່ວຍຄວາມຊຳນານເພີ່ມເຕີມ  (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ). 

ຈະຕ້ອງມີການຕັກເຕືອນໃນເວລາທີ່ອອກມບອະນຸຍາດເພື່ອສົ່ງອອກ.  

 

ຖ້າຫາກວ່າການສຳຫຼວດເພີ່ມເຕີມນັ້ນຢືນຢັນວ່າກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ

ນັ້ນຜິດກົດໝາຍ, 

ບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍຄວນສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງກົດໝາຍ 

ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

8 – 11 

 
ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ສັດທີ່ຍັງຕົກເປັນຄຳຖາມຢູ່ນັ້ນກຳລັງຖືກລ້ຽງ 

(ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະຫັດແຫຼ່ງກຳເນີດ R).  

 
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການອ້າງວ່າ ປະສົມພັນສັດແບບກັກຂັງ 

ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ສົງໄສຢູ່ກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງການນຳໃຊ້ລະຫັດແຫຼ່ງກຳ

ເນີດ C ຫຼື D. ຈະຕ້ອງມີການຕັກເຕືອນໃນເວລາທີ່ອອກມບອະນຸຍາດ. 

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ຄະແນນນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງນ້ອຍໆທີ່ດີສຸດ ແລະ 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກການສຳຫຼວດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ 

ເພື່ອກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. 

 

> 11 

 
ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນກຳລັງລ້ຽງສັດ ຫຼື 

ປະສົມພັນສັດແບບກັກຂັງ. 
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