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ຄານາ
ເພັ່ອຈດຕັ້ງປະຕິບດ ແລະ ບນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພດທະນາຂອງລດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງລດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທັ່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປນປະເທດດ້ອຍພດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກັ່ສ້າງຊບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປນວຽກງານບຸລິມະສິດໜັ່ງທີມ
ັ່ ີຄວາມສາຄນ ໃນການພດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບນເຫນໄດ້ວ່າ ພະນກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທັ່ວປະເທດ ຍງບທ
ັ່ ນມີຄຸນນະພາບດີເທັ່າທີຄ
ັ່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບັ່ພຽງພ ນບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິັ່ນ. ສະນັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປບປຸງ ແລະ ພດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງັ່ ຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກບລະບບການ
ສັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼກສູດທີັ່ເນັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີັ່ເນັ້ນເອາຜູ້ຮຽນເປນ
ສູນກາງ. ດັ່ງນັ້ນ ການພດທະນາຊບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັ່ງມີຄວາມຈາເປນຕ້ອງໄດ້
ມີການປບປຸງ ແລະ ກັ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດບໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນກວິຊາການທີມ
ັ່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບດທີັ່ເໝາະສມ.
ເພັ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທນກບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈັ່ງໄດ້ພດທະນາຫຼກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ:
ປູກຝງ, ລ້ຽງສດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫຼກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພັ່ອກັ່ສ້າງພະນກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮບໃຊ້ສງຄມ ໃນບນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບດຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລດຖະມນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼກສູດແຫ່ງຊາດລະດບຊັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພັ່ອເຮດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພດທະນາ
ບນດາເອກະສານທີັ່ສາຄນຂອງຫຼກສູດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຫຼກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັ້ນ ຈັ່ງໄດ້ມີການພດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີັ່ມີໃນຫຼກສູດດັ່ງກ່າວນີັ້ ເພັ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫຼກສູດ ທີັ່ເນັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫຼກດັ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພນກບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັ້ນການເຮດ
ພາກປະຕິບດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫຼັ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮບຜິດຊອບສິດສອນຫຼກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີັ່ຈາເປນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກບຫຼກການ, ການໄປທດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອັ່ນໆ. ຫຼງຈາກນັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພດທະນາຫຼກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດສະໝອນ
ຖານະສກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວນ ສຸກສນຕິ, ທ່ານ ທອງເພດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜັ່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພງບນດິດ, ທ່ານ ຈນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນັ້ນ ກຍງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການປບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບນດາຊ່ຽວຊານທີັ່ປກສາທາງດ້ານເຕກນິກ ທງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜັ່ງ ໃຫ້ການສະໜບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພດທະນາຫຼກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜັ່ງທີັ່ສາຄນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີັ່ໄດ້ຈດ
ຕັ້ງປະຕິບດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປນຕັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນດ້ານເຕກນິກ ໃນການພດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂນ
ັ້ ເພັ່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ
ເອກະສານດັ່ງກ່າວນີັ້ ຍງສາມາດນາໄປປບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທັ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈດຕັ້ງປະຕິບດຕວຈິງນັ້ນ, ຖ້າຫາກພບເຫນຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບັ່ສອດຄ່ອງເໝາະສມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສັ່ງຂັ້ຄິດເຫນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ
ຊາບ ເພັ່ອຈະໄດ້ນາໄປປບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກັ່າໃນອະນາຄດ
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ບດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກບ “ການປະເມີນຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ” ເຫຼັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສງ
ເພັ່ອແນໃສ່ຮບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບບໃນລະບບຊັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີັ່ເປນພາສາລາວ ແລະ
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜນຂອງການປະເມີນຕະຫຼາດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນາຜູ້ປະສບຜນ
ສາເລດໃນທາງດ້ານການປະເມີນຕະຫຼາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສງຕັ້ນຕແຕ່ລະບດຮຽນໃນປັ້ມເຫຼັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພັ່ອເປນບ່ອນອີງ ແລະ ເປນທິດທາງອນໜັ່ງໃຫ້
ແກ່ບນດານກວິຊາການ ແລະ ນກສກສາ ພ້ອມທງຜູ້ທີັ່ສນໃຈໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປະເມີນ
ການຕະຫູາດ ໄດ້ເຂັ້າໃຈເຖິງເງອ
ັ່ ນໄຂຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກບການປະເສີນຕະຫຼາດເນັ້ອໃນປັ້ມເຫຼັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້
ເວັ້າເຖິງການຕະຫຼາດ, ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ, ລະບບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ, ຂະບວນການປະເມີນຕະຫຼາດ
ແບບເລັ່ງດ່ວນ, ການນາໃຊ້ເຄັ່ອງມໃນການປະເມີນຕະຫຼາດ ເປນຕັ້ນ
ປມ
ັ້ ເຫຼັ້ມນີໄັ້ ດ້ຕດພິມຂັ້ນເທັ່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕກບກຜ່ອງຫຼາຍດ້ານ ຈະເປນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສບ ຫຼ ສານວນ, ເພາະສະນັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮບເອາຄາຕານິຕຊ
ິ ມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປນຢ່າງສູງຕຄ
ັ່ າແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພັ່ອຈະໄດ້ປບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທີຍ
ັ່ ງບທ
ັ່ ນຄບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີັ່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄບຖ້ວນສມບູນຍິັ່ງຂັ້ນ
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ພາກທີ I
ພາກສະເໜີ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນກສກສາ ສາມາດ
1. ນາສະເໜີບນດານິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄາສບຕ່າງໆ
2. ນາສະເໜີສາເຫດທີັ່ຕ້ອງດານີນວຽກງານກບຕະຫຼາດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄານິຍາມ
1.1.1

ຕະຫຼາດ
ຕະຫຼາດແມ່ນຈຸດທີັ່ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍມາພບກນຕາມປກກະຕິ ເພັ່ອຊ-ັ້ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ
ການບລິການ. ມນລວມມີທງຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາໃນທ້ອງຖິັ່ນ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກາ ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍ
ລາຍໃຫຍ່ ຫຼ ບ່ອນໃດກຕາມທີັ່ສິນຄ້າຖກຊັ້-ຂາຍກນ. ຕະຫຼາດຍງມີຄວາມໝາຍທງເປນສະຖານທີັ່ຊັ້-ຂາຍ
ແລະ ທງໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການຊັ້ກ່ຽວກບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ. ຖ້າໃນນີັ້ມນຖກຈາກດໃນຄວາມ
ໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໝາຍຄວາມວ່າ ຕະຫຼາດໝາຍເຖິງຜູ້ຊັ້ນັ້ນເອງ

ຮູບທີ 1 ຕະຫຼາດ
ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ: ຄູມ
່ ກ່ຽວກບການວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ
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1.1.2

ການຕະຫຼາດ
ໝາຍເຖິງກິດຈະກາທາງທຸລະກິດທີເັ່ ຮດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການເຄັ່ອນຍ້າຍຈາກແຫຼັ່ງ
ຜູຜ
້ ະລິດ ໄປຫາຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຜູ້ໃຫ້ບລິການໄປເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກ ໂດຍອາໄສສ່ວນປະສມທາງການຕະຫຼາດ
ເພັ່ອສ້າງຄວາມເພິັ່ງພໃຈສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເພັ່ອບນລຸຕາມອຸປະສງຂອງອງກອນທຸລະກິດທີັ່ການດໄວ້

Price = ລາຄາ
Quantity = ປະລິມານ
Supply = ການສະໜອງ
Demand = ຄວາມຕ້ອງການ
ຮູບທີ 2 ການຕະຫຼາດ
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູ່ມກ່ຽວກບການວິເຄາະຂັ້ມູນຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ
1.1.3

ຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງໃນຕະຫຼາດ
ແມ່ນບນດາບຸກຄນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີັ່ເຄັ່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍ ໃນລະບບຕ່ອງໂສ້
ການຕະຫຼາດ. ນອກນີັ້ ຍງລວມມີຜູ້ທີັ່ບລິການຂນສັ່ງ, ຜູ້ບລິການເກບມ້ຽນສິນຄ້າ, ຜູ້ບລິການແປຮູບ ແລະ
ອັ່ນໆ
1.1.4 ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ
ແມ່ນຊ່ອງທາງສິນຄ້າ ເຄັ່ອນຍ້າຍຈາກຈຸດທີັ່ຜະລິດໄປຍງຈຸດທີັ່ຖກຊມໃຊ້ ແລະ ບລິ
ໂພກ. ເນັ່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທີັ່ສິນຄ້າເຄັ່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍ
ທາງ ດັ່ງນັ້ນ ຜະລິດຕະພນໜັ່ງຈະມີຫຼາຍຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ
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ຮູບທີ 3 ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູ່ມກ່ຽວກບການວິເຄາະຂັ້ມູນຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ
1.1.5

ລະບບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ
ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄກບຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ
ມີຫຼາຍຄນມກນາໃຊ້ຄາສບທງສອງ
ແທນກນ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ລະບບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດຈະອະທິບາຍບນດາບຸກຄນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ພ້ອມທງປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີັ່ມີການພວພນ ແລະ ເກາະກ່າຍເປນລະບບທີັ່ແນ່ນອນຢູ່
ໃນຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດນັ້ນໆ
1.1.6 ຄຸນນະພາບທີຕ
ັ່ ກເກຣດ
ແມ່ນລະດບຂອງຄຸນນະພາບທີໃັ່ ຊ້ບັ່ໄດ້ ແລະ ຖກປະຕິເສດຈາກຜູ້ຊັ້.
1.1.7 ເງອ
ັ່ ນໄຂໃນການຊັ້
ແມ່ນເງອ
ັ່ ນໄຂຕ່າງໆ ທີັ່ພວພນກບການຕດສິນໃຈຊັ້ຂອງຜູ້ຊັ້ ເຊັ່ນ: ລາຄາ, ຄຸນນະພາບ,
ປະລິມານການສະໜອງທີັ່ເຊອ
ັ່ ຖໄດ້, ການກະກຽມສິນຄ້າກ່ອນຂາຍ ແລະ ອນ
ັ່ ໆ
1.1.8 ກຸມ
່ ບ້ານຍ່ອຍ
ບນດາບ້ານທີັ່ຢູ່ໄກກນ ແລະ ມີລກສະນະ ແລະ ເງັ່ອນໄຂຕ່າງໆທາງດ້ານນິເວດກະສິກາ
ຄກນ
1.1.9 ເຂດ
ໝາຍເຖິງກຸ່ມບ້ານພດທະນາທີັ່ມີຫວໜ້າເຂດຜູດ
້ ຽວກນ.
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1.2

ສາເຫດທີຕ
ັ່ ອ
້ ງດາເນີນວຽກງານກບຕະຫຼາດ

ຕາມປະເພນີແລ້ວ ຊຸມຊນທີັ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນ ສປປ. ລາວ ມກຈະຜະລິດໝດທຸກຢ່າງ ເພອ
ັ່
ກິນ ແລະ ຊມໃຊ້ໃນຄອບຄວເປນຕັ້ນຕ, ມນເປນເລັ່ອງຍາກທີັ່ຊາວກະສິກອນ ຈະຮູວ
້ ່າຜະລິດຕະພນໃດ ຈະ
ເປນແຫຼັ່ງສ້າງລາຍຮບທີັ່ເຊັ່ອຖໄດ້ ເຂາເຈັ້າຈະແບ່ງເວລາເຂັ້າໃສ່ການຜະລິດຂອງຫຼາຍໆຜະລິດຕະພນ ແລະ ກ
ໃຊ້ເຕກໂນໂລຢີແບບປະຖມປະຖານ ດັ່ງນັ້ນຈງັ່ ເຮດໃຫ້ສະມດຕະພາບການຜະລິດຕັ່າ ແລະ ປະລິມານການ
ຜະລິດກໜ້ອຍ. ແຕ່ໃນທາງກງກນຂ້າມຖ້າຢາກສ້າງຄວາມສນໃຈໃຫ້ແກ່ພັ່ຄ້າ ເພັ່ອເຂັ້າມາເກບຊສ
ັ້ ິນຄ້າໃນ
ທ້ອງຖິັ່ນຂອງຕນ ເຂາເຈັ້າຈາເປນຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນການຜະລິດໃສ່ແຕ່ບາງຜະລິດຕະພນ ເພັ່ອຜະລິດໃຫ້ໄດ້
ປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ທງມີຄຸນນະພາບຕາມທີັ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ
ຕກ
ັ່ ບບນຫານີ,ັ້ ສິັ່ງທ້າທາຍອນທາອິດສາລບຊາວກະສິກອນກຄ ຕ້ອງຮູວ
້ ່າຜະລິດຕະພນໃດ ເຂາ
ເຈັ້າຈະຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ ເພັ່ອຜະລິດໃຫ້ເປນຈຸດສຸມ ຈັ່ງຈະໄດ້ຜນຕອບແທນທີັ່ຄຸ້ມຄ່າກບແຮງງານ, ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງໝັ້ນຄງ ແລະ ເພີັ່ມຂັ້ນເລັ້ອຍໆ ທງມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີັ່ສຸດຕຊ
ັ່ ບພະຍາກອນ
ແລະ ຕັ້ນທນຂອງເຂາເຈັ້າ. ນອກຈາກການຄດເລອກຜະລິດຕະພນທີັ່ເໝາະສມແລ້ວ ຊາວກະສິກອນຍງຕ້ອງ
ໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈລະບບຕະຫຼາດອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ, ການປ່ຽນແປງຂອງ
ລາຄາໃນແຕ່ລະລະດູການ ແລະ ອັ່ນໆ. ຖ້າຮູເ້ ງັ່ອນໄຂຕ່າງໆເຫຼັ່ານີັ້ ຊາວກະສິກອນຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນ
ການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດເພັ່ອຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ລາຄາ ແລະ ກາໄລດີກວ່າເກັ່າ
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ພາກທີ II
ຂະບວນການປະເມີນຕະຫຼາດແບບຮີບດ່ວນ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນກສກສາ ສາມາດ
1. ການດຜະລິດຕະພນທີັ່ມີທ່າແຮງດ້ານຕະຫຼາດ
2. ການດບນດາບນຫາ ແລະ ຂຫ
ັ້ ຍຸ້ງຍາກຂອງຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ສາລບຜະລິດຕະພນທີັ່ຄດ
ເລອກ

ເນັ້ອໃນ
2.1

ຂະບວນການຄດເລອກຜະລິດຕະພນ

ການຄດເລອກຜະລິດຕະພນປະກອບດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ:ັ້
ຈດກອງປະຊຸມ ເພັ່ອຈດລຽງບູລິມະສິດຜະລິດຕະພນກະສິກາໃນລະດບບ້ານ ໂດຍ ການເຂັ້າຮ່ວມ
ຂອງນາຍບ້ານ, ຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງອງການຈດຕັ້ງມະຫາຊນ ແລະ ຕວແທນຂອງແຕ່ລະຄອບຄວພາຍໃນບ້ານ,
ໂດຍການນາໃຊ້ເຄັ່ອງມ ຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດຕະພນ (ເຄັ່ອງມທີ 1)
 ຈຸດປະສງ: ເພັ່ອຈດລະດບ ແລະ ເລອກເອາຜະລິດຕະພນບໃັ່ ຫ້ກາຍ 5 ຊະນິດ ທີັ່ສາມາດ
ຜະລິດໃນບ້ານ ເພັ່ອສັ່ງຂາຍຕະຫຼາດ. ຜນໄດ້ຮບຈາກກອງປະຊຸມ ແມ່ນການຈດອນດບຜະລິດຕະພນທີັ່ມີທ່າ
ແຮງທີັ່ສຸດໃນບ້ານ
 ລາຍລະອຽດໃນການຈດກອງປະຊຸມ ຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດຕະພນກະສິກາ ມີຂັ້ນຕອນ
ດັ່ງນີ:ັ້
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 1 ການສ້າງລາຍການສາລບຜະລິດຕະພນ
 ມີຜະລິດຕະພນກະສິກາໃດແດ່ ທີັ່ຊາວກະສິກອນກາລງຜະລິດ ເພັ່ອຂາຍໃນປະຈຸບນ
 ມີຜະລິດຕະພນກະສິກາໃດແດ່ທີັ່ເປນທ່າແຮງສາມາດຜະລິດຂາຍໄດ້
ສງລວມຜະລິດຕະພນກະສິກາ ທີັ່ຊາວກະສິກອນກາລງຜະລິດເພັ່ອຂາຍ ແລະ ເປນທ່າແຮງ
ສາມາດຜະລິດເພັ່ອຂາຍ
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 2 ສ້າງເງອ
ັ່ ນໄຂສາລບການຄດເລອກ
ຜູ້ເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການປກສາຫາລຮ່ວມກນ ກ່ຽວກບເງັ່ອນໄຂ ຫຼ ປດໃຈຕ່າງໆ ໃນ
ການຄດເລອກຜະລິດຕະພນທີສ
ັ່ າມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍໄດ້ດີ
ສງລວມບນດາເງັ່ອນໄຂ ສາລບການຄດເລອກຜະລິດຕະພນທີັ່ໄດ້ຕກລງ ແລະ ເຫນດີນາກນ
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 3 ການຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດຕະພນ
ປກສາຫາລກ່ຽວກບຜະລິດຕະພນແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍອີງໃສ່ເງັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ຕກ ລງຮ່ວມກນ ແລະ
ຄດເລອກເອາພຽງແຕ່ລະຜະລິດຕະພນຫຼກທີັ່ເຫນວ່າ ຄບກບເງັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ຕກລງກນ ຫຼງຈາກນັ້ນຈະໄດ້
ເລອກເອາ 5 ຜະລິດຕະພນທີັ່ມີທ່າແຮງທີັ່ສຸດ (ເຄັ່ອງມທີ 1)
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ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 4 ການຄດເລອກຜະລິດຕະພນ
ເລອກເອາຜະລິດຕະພນທີັ່ມີຄະແນນສູງສຸດເປນອນດບໜັ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພນທີັ່ມີຄະແນນ
ໜ້ອຍກວ່າລຽງຕາມລາດບ, ວິທີນີັ້ ຍງສາມາດຊ່ວຍໃນການວາງແຜນກິດຈະກາ ສັ່ງເສີມຜະລິດ ຕະພນທີັ່ມີ
ເງັ່ອນໄຂການຜະລິດໜ້ອຍແຕ່ມີທ່າແຮງດ້ານການຕະຫຼາດສູງ
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 5 ການດການຈດຕັ້ງປະຕິບດບາດກ້າວຕັ່ໄປ
ການດຊ່ວງເວລາ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດຕັ່ໄປ
 ການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພນ ທີັ່ໄດ້ຄດເລອກ ພ້ອມກບບນດາ
ບຸກຄນຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຈນເຖິງຜູ້ບລິໂພກ ພາຍຫຼງຈາກການການດບຸກຄນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຕ່ອງໂສ້ສາເລດແລ້ວ
 ສາພາດເພັ່ອສງລວມເອາບນດາຂັ້ມູນຕ່າງໆຂອງສິນຄ້າ ຕາມລະດູການຕ່າງໆ, ແນວໂນ້ມຂອງ
ຕະຫຼາດ ແລະ ເງັ່ອນໄຂການຊັ້ ທີັ່ຈະໄດ້ຈດຕັ້ງປະຕິບດໂດຍທິມງານ
 ກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານຈະໄດ້ຈດຂັ້ນ ເພັ່ອນາສະເໜີຜນໄດ້ຮບຂອງການສ້າງຕ່ອງໂສ້ການ
ຕະຫຼາດ, ສງລວມຄວາມຄິດເຫນ ແລະ ເລອກເອາຜະລິດຕະພນສຸດທ້າຍເພັ່ອສັ່ງເສີມ

ຮູບທີ 4 ກອງປະຊຸມຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດຕະພນກະສິກາ
ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ: ຄູມ
່ ກ່ຽວກບການວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ

2.2

ແຜນວາດລະບບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
2.2.1

ຈຸດປະສງ
ມາເຖິງຕອນນີັ້ ຊາວກະສິກອນມີຜະລິດຕະພນທີັ່ໄດ້ຄດເລອກ ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງເຂາເຈັ້າ ທີັ່ຈະຂະຫຍາຍປະລິມານການຜະລິດ. ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຈະສະໜອງຂັ້ມູນກ່ຽວກບ
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພນແຕ່ລະຢ່າງ
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2.2.2

ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ຊ່ວຍໃນການ:
 ການດບນດາຕວລະຄອນຕັ້ນຕທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກບແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້
 ສ້າງຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບລາຄາ ແລະ ປະລິມານການສະໜອງຜະລິດຕະພນ
ຕາມລະດູການ ຂັ້ນຕອນທີ 2 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ
 ເງັ່ອນໄຂໃນການຊັ້ຂັ້ນຕອນລະອຽດການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດແບບ
ເລັ່ງດ່ວນ ປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນ:
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 1 ການກະກຽມ
 ສາຫຼວດຄນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດທີັ່ມີໃນປະຈຸບນ ແລະ ຂັ້ມູນມສອງ ກ່ຽວກບ
ຜະລິດຕະພນທີັ່ໄດ້ຄດເລອກ
 ການດຂັ້ມູນທີັ່ຕ້ອງການສາຫຼວດໃນຂັ້ນຕອນຕັ່ໄປ
 ກະກຽມເຄັ່ອງມທີັ່ຈະນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການເກບຂັ້ມູນ
 ການດຕວລະຄອນທາອິດໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ການດບດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຮບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກທິມງານ.
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 2 ການຕິດຕາມຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
ກ. ເລີັ່ມຈາກຜູ້ຜະລິດ (ຊາວກະສິກອນ)
ຂ. ຕິດຕາມຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຜ່ານແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຕວລະຄອນ ຈນເຖິງຕ່ອງ
ໂສ້ສຸດທ້າຍ ຫຼ ລູກຄ້າ
ຄ. ຕວລະຄອນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ເຊິງັ່ ອາດຈະປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
 ຜູ້ສະໜອງປດໄຈນາເຂັ້າ
 ຜູ້ຜະລິດ
 ຜູ້ເກບຊັ້ໃນທ້ອງຖິັ່ນ
 ຜູ້ຂາຍຍກ
 ຜູ້ແປຮູບ
 ຜູ້ແຈກຢາຍ
 ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 3 ການສງລວມຂມ
ັ້ ນ
ູ
ສງລວມເອາຂັ້ມູນໂດຍການສາພາດຕວລະຄອນ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກບແຕ່ລະຂອດຕ່ອງ
ໂສ້ຕະຫຼາດ. ຂັ້ມູນຫຼກທີັ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສງລວມມີຄ:
 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ (ລວມທງຕວລະຄອນຫຼາຍປະເພດ, ບດບາດ
ແລະ ໜ້າທີັ່ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ເຄັ່ອງມທີ 2
 ລາຄາ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງຕາມລະດູການ ເຄັ່ອງມທີ 3
 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ ເຄັ່ອງມທີ 4
 ເງັ່ອນໄຂໃນການຊັ້ ເຄັ່ອງມທີ 5
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 4 ການວິເຄາະ ແລະ ການສ້າງເອກະສານ
 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ແຜນວາດສະແດງລາຄາ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ຕາມລະດູການ
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2.3

ແຜນວາດສະແດງແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ 5 ປີ ຜ່ານມາ
ຕາຕະລາງສະແດງເງັ່ອນໄຂໃນການຊັ້

ກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ
2.3.1

ຈຸດປະສງ
ຈຸດປະສງຂອງກອງປະຊຸມກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນເພັ່ອເລອກເອາຜະລິດຕະພນ ທີັ່ເປນບູລິມະ
ສິດຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ກອງປະຊຸ່ມນີັ້ ຕ້ອງປະກອບມີອານາດກອງປະຊຸມບ້ານ, ອງການຈດຕັ້ງມະຫາຊນ ແລະ
ຊາວບ້ານ ເພັ່ອສນທະນາ ກ່ຽວກບຜນຂອງການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຕວແທນ
ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ຈະໄດ້ເລອກເອາຜະລິດຕະພນເປັ້າໝາຍ 1-2 ຊະນິດ
2.3.2 ຂັ້ນຕອນລະອຽດກ່ຽວກບການຈດກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ
ປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນ:
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 1 ການແນະນາຈຸດປະສງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ທບທວນວຽກທີໄັ່ ດ້ຈດ
ຕງັ້ ປະຕິບດ
ອະທິບາຍຈຸດປະສງຂອງກອງປະຊຸມ ແນະນາບນດາຜະລິດຕະພນທີັ່ເປນບູລິມະສິດທີັ່
ໄດ້ຄດເລອກ ແລະ ພ້ອມທງອະທິບາຍບນຫາທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກບການຜະລິດ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຊາວບ້ານທຸກຄນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສນທະນາ
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 2 ການລາຍງານຜນຂອງການສ້າງແຜນວາດລະບບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
ນາສະເໜີຜນໄດ້ຮບຂອງການສກສາ ຜ່ານບນດາເຄັ່ອງມຕັ່ໄປນີ:ັ້
 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ແຜນວາດສະແດງລາຄາ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕາມ
ລະດູການ
 ແຜນວາດສະແດງແນວໂນ້ມ ການປ່ຽນແປງຂອງການສະໜອງ ແລະ ລາຄາໄລຍະ
5 ປີຜ່ານມາ
 ຕາຕະລາງສະແດງເງອ
ັ່ ນໄຂການຊັ້
ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 3 ການຄດເລອກຜະລິດຕະພນ
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຄດເລອກ ເອາຜະລິດຕະພນສຸດທ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ການຈດລຽງ ແລະ
ຜນໄດ້ຮບຂອງການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້
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ຮູບທີ 5
ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

ການຄດເລອກຜະລິດຕະພນ
ຄູມ
່ ກ່ຽວກບການວິເຄາະຂັ້ມນ
ູ ຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ
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ພາກທີ III
ເຄອ
ັ່ ງມ ແລະ ຄາຖາມຕວຢ່າງ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນກສກສາສາມາດ
1. ນາສະເໜີເຄັ່ອງມ ແລະ ວິທີນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການສ້າງແຜນວາດສາຫຼວດຕະຫຼາດ ແບບເລັ່ງດ່ວນ
2. ການສ້າງຄາຖາມເຂັ້າໃນການສາຫຼວດການຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1.

ເຄອ
ັ່ ງມ

ເຄອ
ັ່ ງມທີໃັ່ ຊ້ໃນການສ້າງແຜ່ນວາດສາຫຼວດຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ ມີດັ່ງນີັ້:
 ເຄອ
ັ່ ງມີທ່ີ 1 ການຈດລຽງພະລິດຕະພນ
 ເຄັ່ອງມທີ 2 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ເຄັ່ອງມທີ 3 ຜະລິດຕະພນຕາມລະດູການ (ລາຄາ ແລະ ການສະໜອງ)
 ເຄັ່ອງມທີ 4 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ
 ເຄັ່ອງມທີ 5 ເງັ່ອນໄຂການຊັ້
3.1.1 ເຄອ
ັ່ ງມທີ 1 ການຈດການບຸລມ
ິ າສິດຜະລິດຕະພນ
ຈຸດປະສງ
ເຄັ່ອງມການຈດລຽງບຸລິມາສິດຜະລິດຕະພນ ຊ່ວຍໃນການເລອກຜະລິດຕະພນທີັ່ມີທ່າ
ແຮງຫຼາຍທີັ່ສຸດ ຈາກລາຍການສງລວມຜະລິດຕະພນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານທີຕ
ັ່ ່າງກນ ເຊິັ່ງຊາວກະສິກອນຄິດ
ວ່າສາຄນທີສ
ັ່ ຸດ. ມນຊ່ວຍຊີໃັ້ ຫ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຕາມມາດຖານທີແ
ັ່ ຕກຕ່າງກນ ແລະ ຄດເລອກ
ຜະລິດຕະພນທີັ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສັ່ງຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດໂດຍຊາວບ້ານ. ຜນໄດ້ຮບການຈດລຽງຜະລິດຕະ
ພນ ແມ່ນສາມາດເລີອກໄດ້ຜະລິດຕະພນທີັ່ເໜາະສມຈາກການຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດ
ຂນ
ັ້ ຕອນ
ຈດກອງປະຊຸມລະດບບ້ານໂດຍການເຂັ້າຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ເພັ່ອຈດລຽງຜະລິດຕະ
ພນ. ກອງປະຊຸມປະກອບມີຊາວບ້ານ, ຄະນະປກຄອງບ້ານ ແລະ ຕວແທນຂອງອງການຈດຕັ້ງມະຫາຊນ
ກ. ຂນ
ັ້ ຕອນທີັ່ທີັ່ 1 ການສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພນ
ຜະລິດຕະພນກະສິກາໃດທີັ່ຊາວບ້ານກາລງຜະລິດຢູ່ໃນບ້ານ ເພັ່ອຂາຍຜະລິດຕະ
ພນກະສິກາໃດທີັ່ມີທ່າແຮງໃນບ້ານ ທີັ່ສາມາດຜະລິດເພັ່ອຂາຍໄດ້ ສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພນຕ່າງໆທີກ
ັ່ ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນັ້ນ
ຂ. ຂນ
ັ້ ຕອນທີັ່ 2 ສ້າງມາດຖານສາລບການຄດເລອກ
ສນທະນາຜູເ້ ຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມກ່ຽວກບມາດຖານ ຫຼ ປດໄຈອັ່ນໆ ທີັ່ຄວນພິຈາ
ລະນາ ເພັ່ອຄດເລອກຜະລິດຕະພນທີັ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍໄດ້ດີ. (ສ້າງລາຍການມາດຖານຄດເລອກ
ຜະລິດຕະພນເພັ່ອປກສາຫາລ)
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ຕວຢ່າງ ລາຍການມາດຖານຄດເລອກຜະລິດຕະພນໃດໜັ່ງ
 ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂັ້າຫາບນດາປດໄຈນາເຂັ້າການຜະລິດ
 ມີການລງທນຕາັ່
 ມີຜນກາໄລສູງ ແລະ ໄດ້ທນຄນໄວ
 ມີຄວາມເໝາະສມດ້ານກາຍຍະພາບ (ສະພາບອາກາດ, ສະພາບຂອງດິນ ແລະ
ອັ່ນໆ)




ເປນລາຍຮບປະຈາ ຫຼ ຕະຫຼອດປີ
ຊ່ວຍຄັ້າປະກນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ຜູຜ
້ ະລິດມີຄວາມຮູດ
້ ້ານເຕກນິກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຜະລິດ ຕັ່ກບ



ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຄນທຸກ (ຜູ້ທຸກຍາກ, ພກຸ້ມກີນ, ການວຽກເຮດງານ







ຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍ
ແມ່ຍິງມີສວນຮ່ວມ
ບັ່ມີຜນກະທກທາງລບຕັ່ສະພາບແວດລ້ອມ
ມີເນັ້ອທີັ່ພຽງພ
ມີການສະໜບສະໜູນຈາກພາກ (ລດ, ເອກະຊນ, ອງການທີັ່ບັ່ຂັ້ນກບລດຖະ

ຜະລິດຕະພນນັ້ນໆ
ທາ)

ບານ ແລະ ອັ່ນໆ)
ຄ. ຂນ
ັ້ ຕອນທີ 3 ການຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດຕະພນ
ສນທະນາກ່ຽວກບຜະລິດຕະພນແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານທີັ່ເຫນດີນາ
ກນ ແລ້ວຄດເລອກເອາພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພນຫຼກ ຈາກລາຍການບນດາຜະລິດຕະພນທີັ່ໄດ້ນາມາຄດເລອກ.
ຫຼງຈາກການສນທະນາ, ກຸ່ມຈະໄດ້ເລອກເອາບັ່ໃຫ້ກາຍ 5 ຜະລິດຕະພນທີັ່ມີທ່າແຮງທີັ່ສຸດ. ຕາຕະລາງສາລບ
ຈດລຽງຜະລິດຕະພນ ເລອກເອາບນດາມາດຖານທີັ່ໄດ້ຕກລງກນ ແລະ ຜະລິດຕະພນໄດ້ຈດລຽງໃສ່ຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີັ້ (ຄະແນນຈະໄດ້ຈດລຽງຈາກ 1 ຫາ 5, 1 ຕັ່າສຸດ, 5 ສູງສຸດ)
ຕາຕະລາງທີ 1

ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7

ການຈດລຽງຜະລິດຕະພນ

ມາດຖານໃນການຄດເລອກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂັ້າຫາ
ບນດາປດໃຈນາເຂັ້າ(ການຜະລິດ)
ມີການລງທນຕັ່າ
ມີຜນກາໄລສູງ ແລະ ໄດ້ທນຄນໄວ
ມີຄວາມເໝາະສມດ້ານກາຍະພາບ
ເປນລາຍຮບປະຈາ ຫຼ ຕະຫຼອດປີ
ຊ່ວຍຄັ້າປະກນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ຜະລິດຕະພນ
ງົວ

ແບ້

ໝູ

ເປດ

ໄກ່

5

4

3

2

1

4

5

3

2

1

5
3
5
2
5

4
4
2
5
4

4
5
3
3
2

3
5
4
4
3

1
2
1
1
1

12

8

ຜູ້ຜະລິດມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕກນິກ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຜະລິດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄນ
(ຄນທຸກ, ພກຸ້ມກິນ, ສ້າງວຽກເຮດງານທາ)
ຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍ
ເພດຍິງມີສ່ວນຮ່ວມ
ບັ່ມີຜນທາງລບຕັ່ສະພາບແວດລ້ອມ
ມີເນັ້ອທີັ່ພຽງພ
ມີການສະໜບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນ (ລດ,
ເອກະຊນ, ອງການຈດຕັ້ງ ແລະ ອັ່ນໆ

9
10
11
12
13
14

ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

5

4

3

3

2

5

2

5

4

3

5
4
5
4

5
5
1
4

5
3
4
5

5
3
3
4

5
2
2
2

4

5

3

4

2

ລວມຄະແນນ

61

54

51

49

26

ການຈດລະດບ

I

II

III

IV

V

ຄູມ
່ ກ່ຽວກບການວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ

3.1.2

ເຄອ
ັ່ ງມທີ 2 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດແບບເລງັ່ ດ່ວນ
ຈຸດປະສງ
ການໃຊ້ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ,
ທິມງານສາມາດສະແດງຕວ
ລະຄອນຢູ່ແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້. ບດບາດ ຫຼ ໜ້າທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີທີັ່ເຂາເຈັ້າມີການພວພນເຊິັ່ງກນ ແລະ ກນ.
ແຜນວາດນີັ້ ມີຄວາມສາຄນໃນການວິເຄາະ, ການດບນຫາ ແລະ ໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພນແຕ່ລະຊະນິດ
ຂນ
ັ້ ຕອນ
ເພັ່ອເປນການການດຕວລະຄອນ ຂອງແຕ່ລະຂອດໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ, ທິມງານຄວນ
ຈະເລີັ່ມຕັ້ນຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສບຕັ່ໄປແຕ່ລະຕວລະຄອນ ໃນແຕ່ລະຂອດຈນເຖິງຕ່ອງໂສ້ສຸດທ້າຍ. ຈຸດ
ເລີັ່ມຕັ້ນຂອງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ແມ່ນການພບກບບ້ານ ຫຼງຈາກການການດຜະລິດຕະພນ ແລະ ຕວ
ລະຄອນໃນຕ່ອງໂສ້. ຫຼງຈາກສາພາດຕວລະຄອນໃນທຸກຕ່ອງໂສ້ແລ້ວ, ຈຸດເຊັ່ອມຂອງແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້
ສາມາດຕັ່ເຂັ້າກນ ເພັ່ອໃຫ້ເຫນພາບ ລວມຂອງທງໝດຕ່ອງໂສ້ຂອງຕະຫຼາດ
ການສງລວມຂມ
ັ້ ູນ
ທິມງານເກບຂັ້ມູນຕ້ອງໄດ້ທບທວນ ແລະ ປະເມີນຄນຂັ້ມູນທີັ່ ໄດ້ແຕ້ມລງໃສ່ແຜນ
ວາດ ໂດຍກວດກາຄນເບິັ່ງວ່າສາມາດສງລວມເອາຈຸດສາຄນໄດ້ ຫຼ ບັ່ ເຊັ່ນ:
 ຕະຫຼາດຕັ້ນຕທີັ່ຂາຍຜະລິດຕະພນທີັ່ສກສາ
 ແຫຼັ່ງສະໜອງຜະລິດຕະພນຕັ້ນຕ
 ຕວລະຄອນຫຼກທີັ່ຢູ່ໃນແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ຈຸດລວມຜະລິດຕະພນ ແລະ ແປຮູບຫຼກ
ບນດາຂັ້ມູນທີັ່ໄດ້ເກບມາ ຄວນກວມເອາບນດາຂັ້ມູນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ທີັ່ເລີັ່ມຈາກຜູ້ຜະ
ລິດຈນເຖິງຕະຫຼາດ
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ຜະລິດຕະພນ:…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
ຂາຍໃຫ້:…. .

ຊັ່:..........
ທີັ່ຢູ່:........
ເບີໂທຕິດຕ:ັ່ .......

ຮູບທີ 6

ຂາຍໃຫ້:…….

ບດບາດຂອງຂ້ອຍ:…..

ຊ:ັ່ ........
ທີັ່ຢູ່:.......
ເບີໂທຕິດຕ:ັ່ .......

ຊມ
ັ້ າຈາກ:….

ຊ:ັ່ .........
ຊ:ັ່ ............
ທີັ່ຢ:ູ່ ........
ທີັ່ຢ:ູ່ ..........
ເບີໂທຕິດຕ:ັ່ .......
ເບີໂທຕິດຕ:ັ່ .......
ປະລິມານການຜະລິດ
ລາຄາ/ຫວໜ່ວຍ:......
ໜ້າທີ:...............

ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ

ແຫຼງັ່ ທີມ
ັ່ າ:

ຕວຢ່າງຂມ
ັ້ ນ
ູ ຜູສ
້ ະໜອງສິງັ່ ນາເຂາັ້ , ຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູເ້ ກບຊັ້ ແລະ ແມ່ຄາ້ ຍ່ອຍ 2014

ຕາຕະລາງທີ 2
ລ/ດ

ຜູສ
້ ະໜອງສິງັ່ ນາເຂາັ້

ຊຜ
ັ່ ສ
ູ້ ະໜອງ
ສິງັ່ ນາເຂາັ້

ເບີໂທຕິດຕັ່

ປະເພດສິງັ່ ນາເຂາັ້

ລາຄາຂາຍ

1

ທ້າວ. ວາດ

020 5213 6987

ຫວອາຫານໝູນ້ອຍ

2

ທ້າວ. ສຸລິເດດ

020 6587 4532

ຫວອາຫານໄກ່ລາດ

3

ທ້າວ. ຜິວ

020 5986 3145

ບລິການສດຕະວະແພດ ອີງຕາມ
ອາການ

ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

ຕວຢ່າງຂມ
ັ້ ນ
ູ ຜູສ
້ ະໜອງສິງັ່ ນາເຂາັ້ (2014)

ກິດຈະກາ/ໜ້າທີັ່
(ສະໜອງສິນ
ເຊອ
ັ່ , ຂນສັ່ງ,
ອນ
ັ່ ໆ)

240,000 ຂາຍເຄັ່ອງກະ
ເສດ
55,000 ຂາຍເຄັ່ອງກະ
ເສດ
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ຕາຕະລາງທີ 3

ຜູຜ
້ ະລິດ (ພາຍໃນບ້ານ)

ລ/ດ

ຊຜ
ັ່ ສ
ູ້ ະໜອງສິງັ່ ນາເຂາັ້

1
2

ບ້ານວຽງສະຫວນ (ມີ 2 ຟາມ)
ບ້ານດອນຈັ້ ( 1 ຟາມ)

ໝູນ້ອຍ = ກວ່າ 150 ໂຕ/ປີ 350,000 ກີບ/ໂຕ
ໝູຊີັ້ນ = 1.5 Kg/ປີ
18,000 ກີບ/Kg

ຜະລິດ, ຂາຍ
ລ້ຽງ, ຂາຍ

3

ບ້ານຜາໂອ (1 ຟາມໄກ່ໄຂ່)

ໄຂ່ = 30,000 ໜ່ວຍ/ມັ້

ຜະລິດ, ຂາຍ

ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

1

25,000 ກີບ/ແຕະ

ກິດຈະກາ/ໜ້າທີັ່
(ສະໜອງ ສິນ
ເຊອ
ັ່ , ຂນສັ່ງ,
ອນ
ັ່ ໆ)

ແມ່ຄາ້ (ຜູເ້ ກບຊ,ັ້ ແມ່ຄາ້ ຄນກາງ ແລະ ຜູແ
້ ປຮູບ)

ຊຜ
ັ່ ເູ້ ກບຊ/ັ້ ຜູແ
້ ປຮູບ

ນ. ໝອນ

ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

ລາຄາຂາຍ

ຕວຢ່າງຜູຜ
້ ະລິດໃນແຕ່ລະບ້ານ (2014)

ຕາຕະລາງທີ 4
ລ/ດ

ຈານວນຜະລິດຕະພນສະ
ເລ່ຍ

ທີັ່ຢ,ູ່ ເບີໂທຕິດຕັ່

ປະລິມານເກບຊັ້

020 5578 6954

ຜກບັ້ງ = 50 Kg/ມັ້

ລາຄາຂາຍ

ກິດຈະກາ/ໜ້າທີັ່
(ສະໜອງ ສິນ
ເຊອ
ັ່ , ຂນສັ່ງ,
ອນ
ັ່ ໆ)

5,000 ກີບ/Kg ເກບຊັ້ ແລະ ສັ່ງ
ຂາຍ

ຕວຢ່າງຂມ
ັ້ ນ
ູ ຜູເ້ ກບຊ,ັ້ ແມ່ຄາ້ ຄນກາງ ແລະ ຜູແ
້ ປຮູບ (2014)

ຕາຕະລາງທີ 5

ແມ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ

ລ/ດ

ຊແ
ັ່ ມ່ຄາ້

ທີັ່ຢ,ູ່ ເບີໂທຕິດຕັ່

ປະລິມານເກບຊັ້

ລາຄາຂາຍ

1

ນ. ໄຊ

020 6587 4532

ຜກກາດ 350
Kg/ປີ

7,000 ກີບ/Kg ປູກ,ເກບຊັ້ ແລະ ສັ່ງຂາຍ

ແຫຼັ່ງທີມ
ັ່ າ:

ກິດຈະກາ/ໜ້າທີ(ັ່ ສະໜອງສິນ
ເຊອ
ັ່ , ຂນສັ່ງ, ອນ
ັ່ ໆ

ຕວຢ່າງຂມ
ັ້ ນ
ູ ຂອງແມ່ຄາ້ ຂາຍຍ່ອຍ (2014)

ການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ
ຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທີິມງານໄດ້ທບທວນ ແລະ ປະເມີນຂມ
ັ້ ູນທີັ່ແຕ້ມຢູໃ່ ນແຜນວາດ
ເພັ່ອກວດກາຄນວ່າ ຂັ້ມູນສາມາດສງລວມເອາບນດາຈຸດທີສ
ັ່ າຄນໄດ້ ຫຼ ບັ່
 ຕະຫຼາດຫຼກທີັ່ຜະລິດຕະພນກາລງສກສາຢູ່
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 ແຫຼັ່ງທີັ່ສະໜອງສິນຄ້າຕັ້ນຕ
 ຜູທ
້ ີັ່ພວພນຫຼກກບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ຈຸທ້ອນໂຮມ ແລະ ແປຮູບສິນຄ້າຕັ້ນຕ
ຂັ້ມູນທີໄັ່ ດ້ຮບທງໝດນີັ້ ຈະໄດ້ສງລວມເຂັ້າກນ ເພັ່ອເປນຂມ
ັ້ ູນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ເຊິງັ່
ເລີັ່ມຈາກຜູຜ
້ ະລິດຈນເຖິງຕະຫຼາດປາຍທາງ
3.1.3 ເຄອ
ັ່ ງມທີ 3 ຜະລິດຕະພນຕາມລະດູການ
ຈຸດປະສງ
ເຄັ່ອງມນີນ
ັ້ າໃຊ້ເພັ່ອສງລວມຂມ
ັ້ ູນ ກ່ຽວກບລາຄາຕາມລະດູການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ສະໜອງໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພນໃດໜັ່ງ. ເນັ່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ
ຄວາມສາມາດສະໜອງຕາມລະດູການ ເຊິງັ່ ມີຜນກະທບຕັ່ລາຄາ ແລະ ເປນໂອກາດດີ ສາລບຊາວກະສິກອນ
ທີເັ່ ປນຝ່າຍໄດ້ປຽບ. ຂມ
ັ້ ູນການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດຕາມລະດູການນີັ້ ຊາວກະສິກອນຄວນຮບຮູ້ ເພັ່ອ
ຕດສິນໃຈວ່າຈະຜະລິດເພີັ່ມຂັ້ນ ຫຼ ຫຼຸດລງ
ຂນ
ັ້ ຕອນ
ເກບຂັ້ມູນກ່ຽວກບລາຄາ (ຕັ່ຫວໜ່ວຍ), ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພນ (ຫວໜ່ວຍ) ຂອງຜະລິດຕະພນໃດໜັ່ງໃນເດອນ/ລະດູການ ດັ່ງລາຍລະອຽດ
ຂ້າງລຸ່ມ
ຕາຕະລາງທີ 6

ຜະລິດຕະພນຕາມລະດູການ

ຊັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ເກບຊ)ັ້ : ທ້າວ ເມະ, ເບີໂທຕິດຕັ່: 020 5516 5342
ຜະລິດຕະພນທີັ່ເກບຊ:ັ້ ພດຜກລະດູແລ້ງ ທີຢ
ັ່ ູ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມອງກະລມ ແຂວງສາລະວນ

ເດອນ
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ລາຄາ (ກີບ/Kg)
ຊັ້
2,000
2,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500

ຂາຍ
4,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000

ປະລິມານການຊ-ັ້ ຂາຍ (Kg/ມ)ັ້
300
300
200
200
50
65
45
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ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີັ້ ສາມາດສາພາດບຸກຄນ ພ້ອມທງໃຊ້ເປນຕາຕະລາງ
ສງລວມ ໂດຍຄິດໄລ່ເອາຄ່າສະເລ່ຍ (ຂອງທຸກຄນ)
ໃຊ້ແຜນວາດ ແລະ ຕວເລກ ເພັ່ອສະແດງລາຄາ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນແຕ່ລະເດອນຂອງຮອບປີ ດັ່ງທີໄັ່ ດ້ສະແດງໃນຕວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ:ັ້

ຮູບທີ 7 ຜະລິດຕະພນຕາມລະດູການ
ການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ
ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທີິມງານໄດ້ກວດຄນ ແລະ ປະເມີນຂມ
ັ້ ູນຕະຫຼາດຕາມລະດູການທີັ່ໄດ້
ເກບມາ ເພັ່ອສ້າງຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບ:
 ໂອກາດທີັ່ຊາວກະສິກອນສາມາດສວຍໃຊ້ (ຕວຢ່າງ) ໄລຍະໃດທີັ່ຕະຫຼາດມີ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ແຕ່ມກ
ີ ານສະໜອງໜ້ອຍ, ເຊິງັ່ ເປນຜນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງຂັ້ນ ?
 ຄວາມຮູດ
້ ້ານເຕກນິກກ່ຽວກບການເກບຮກສາ ເພັ່ອຂາຍຍາມມີໜ້ອຍ ຂັ້ມູນກ່ຽວ
ກບທ່າແຮງຂອງສິນຄ້າ ທີັ່ຊາວກະສິກອນສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາດີ ຖ້າສາມາດເກບກ່ຽວຂັ້ນໄດ້ໄວກວ່າປກກະ
ຕິສອງຫາສາມອາທິດ, ສິັ່ງເຫຼັ່ານີັ້ເປນຂັ້ມູນທີັ່ມີປະໂຫຍດສາລບຊາວກະສິກອນ
3.1.4 ເຄອ
ັ່ ງມທີ 4 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ
ຈຸດປະສງ
ເຄັ່ອງມນີັ້ໃຊ້ເພັ່ອເກບກາຂັ້ມູນ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລາຄາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພນ ໃນ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ຕັ່ໜ້າທີັ່ພວພນກບເຫດຜນ
ທີັ່ເຮດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລາຄາ, ຂັ້ມູນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ມູນການ
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ປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາ ເຊິງັ່ ເປນຕວຊີັ້ວດທີັ່ສາຄນ ເພັ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ສາມາດເລອກຜະລິດຕະພນໃດໜັ່ງ ເພັ່ອຜະລິດ
ຂນ
ັ້ ຕອນຈດຕງັ້ ປະຕິບດ
ເກບກາຂັ້ມູນກ່ຽວກບການເໜງຕີງຂອງລາຄາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະ
ໜອງຂອງຕະຫຼາດ ຈາກ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ຄາດຄະເນ 4-5 ປີ ລວງໜ້າ. ເອາຂັ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ ເພັ່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫນການປ່ຽນແປງ ດ້ານຕວາມຕ້ອງການລາ ຄາ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ເອາຂັ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ
ເພັ່ອສະແດງໃຫ້ເຫນການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາໃນຊຸມປີຕັ່ໄປ ດັ່ງສະແດງໃນຕວຢ່າງຕັ່
ໄປນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 7 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ
ຊັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຜູ້ເກບຊ,ັ້ ຂາຍຍກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ): ນາງ ໝອນ, ເບີໂທ: 020 5622 1981
ຜະລິດຕະພນທີັ່ເກບຊັ້: ພດຜກລະດູແລ້ງ ທີັ່ຢ:ູ່ ບ້ານ ວຽບສະຫວນ ເມອງຫຼວງພະບາງ
ບນດາຂມ
ັ້ ນ
ູ ທີຕ
ັ່ ້ອງ
ໄດ້ເກບກາ

ປະຈຸ
ບນ

ຊຸມປີຜາ່ ນມາ

ຊຸມປີຕໜ
ັ່ ້າ

1 ລາຄາຂາຍຜນ
ຜະລິດ
(ກີບ/Kg)

2,400

2800

3,000

3,500

4,000

4,000

4,500

4,500

5,000

2 ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດ(Kg)

250

400

400

450

500

500

600

600

650

3 ຜນຜະລິດທີັ່
ສະໜອງ/
ເກບຊັ້ໄດ້
(Kg)

350

350

380

400

450

480

500

500

500

2008

2009

2010

2011

ປີນີັ້

2013

2014

2015

2016

ຊ່ວງໄລຍະເວວລາ

2007

ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີັ້ ສາມາດໃຊ້ສາພາດບຸກຄນ ພ້ອມທງໃຊ້ເປນຕາຕະລາງສງລວມ ໂດຍຄິດໄລ່
ເອາຄ່າສະເລ່ຍ (ຂອງທຸກຄນ)

2017
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ຮູບທີ 8 ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ
ການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ
ຂັ້ມູນທີັ່ໄດ້ຮບຈາກແມ່ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພນ ໃນຕະຫຼາດດຽວກນສາມາດສມທຽບ ຫຼງຈາກ
ນັ້ນປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍ, ນອກນີທ
ັ້ ີມງານຕ້ອງທບທວນ ແລະ ປະເມີນຂມ
ັ້ ູນທີັ່ໄດ້ຮບ ເພັ່ອກວດເບິັ່ງວ່າ:
 ເມັ່ອການສະໜອງຜະລິດຕະພນມີການປ່ຽນແປງ, ຈະມີການກະທບໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ລາຄາບ ?
 ການສະໜອງມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ຖ້າທຽບກບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ?
 ມີການສະໜອງຜະລິດຕະພນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈາກເຂດອັ່ນບ ?
 ມນສາມາດເປນຄູແ
່ ຂ່ງກບເຂດເປັ້າໝາຍໂຄງການບ ?
ການປະເມີນຂມ
ັ້ ູນນີຄ
ັ້ ວນຈະໄດ້ເຮດໃນຕອນສາຫຼວດຂມ
ັ້ ູນ ເພັ່ອວ່າຈະໄດ້ຖາມຂັ້ມູນ
ເພີັ່ມເຕີມ ໃນກລະນີຂັ້ມູນບພ
ັ່ ຽງພໃນໄລຍະສກສາ
3.1.5 ເຄອ
ັ່ ງມທີ 5 ເງອ
ັ່ ນໄຂໃນການຊັ້
ຈຸດປະສງ
ເຄັ່ອງມນີັ້ ສາມາດນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການເກບກາຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກບເງັ່ອນໄຂໃນການຊັ້ ເຊິງັ່ ຜູຊ
້ ັ້
ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕ່ອງໂສ້. ເງອ
ັ່ ນໄຂໃນການຊມ
ັ້ ຜ
ີ ນກະທບຕລ
ັ່ າຄາ ແລະ ຄວາມສນໃຈຂອງຜູຊ
້ ທ
ັ້ ີັ່
ພວພນກບກຸ່ມຜູຜ
້ ະລິດ, ເມັ່ອມີຄວາມເຂັ້າໃຈເງັ່ອນໄຂການຊັ້ ຊາວກະສິກອນກັ່ສາມາດເຈລະຈາ ເພັ່ອຂັ້ນ
ລາຄາ
ຂນ
ັ້ ຕອນ
ໃຊ້ບນທກຄາຖາມທີັ່ກຽມໄວ້ ແລະ ບນທກຄາຕອບໃນຕາຕະລາງ
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ຕາຕະລາງທີ 8 ເງອ
ັ່ ນໄຂການຊັ້
ຊຂ
ັ່ ອງຜູ້ຊ:ັ້ ນາງວຽງ ທີັ່ຢູ່: ບ້ານໄຊ ເມອງສາລະວນ ແຂວງສາລະວນ ເບີໂທ: 020 5566 8710
ຊະນິດຂອງຜນຜະລິດ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ໄລຍະທີັ່ຕ້ອງການຊັ້
ຄວາມຖີັ່ທີັ່ຕ້ອງການຊັ້
ປະລິມານທີັ່ຕ້ອງການຊັ້
ສະຖານທີັ່ທີັ່ຕ້ອງການຊັ້
ຈານວນຈຸດລວບລວມທີັ່ຕ້ອງການຊັ້
ຄຸນນະພາບທີັ່ຕ້ອງການຊັ້

7. ຢາກໃຫ້ຜູ້ຊັ້ກະກຽມ
8. ຢາກໃຫ້ຜູ້ຂາຍກະກຽມ
9. ຊະນິດທີັ່ຕ້ອງການ
10. ວິທີການຈ່າຍ
11. ອນ
ັ່ ໆ

ເດອນກນຍາ ຫາ ທນວາ
ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ອາທິດ
ຢ່າງໜ້ອຍ 3 T/ຄັ້ງ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 5 T/ຄງັ້
ບັ່ຢາກໃຫ້ໄກຈາກທາງໃຫຍ່ເກີນ 10 Km
ບຢ
ັ່ າກໃຫ້ເກີນ 3 ຈຸດ ແຕ່ດີແທ້ຈຸດດຽວເລີຍ
ຮບຊແ
ັ້ ຕ່ຜກສດ (ບແ
ັ່ ກ່), ສາມາດຂນສັ່ງ 1-2 ມັ້ໄດ້ ຈະບັ່
ຊເັ້ ກຣດອັ່ນເຊັ່ນ: ຜກຊັ້າເອາໄປລ້ຽງສດ
ຕ້ອງການໃຫ້ສະໜອງເປາ ແລະ ກະຕ່າໃຫ້
ຕ້ອງການໃຫ້ລ້າງ ແລະ ແກະເປອກທີັ່ຊັ້າ ຫຼ ບັ່ງາມອອກ
ຊັ້ແຕ່ຜກບັ້ງ ແລະ ຜກກາດຂາວ
ຈະຈ່າຍພາຍຫຼງເກບຊັ້ 5 ມັ້ (ບັ່ສາມາດຈ່າຍສດ)
ຢ່າງໜ້ອຍ 3 T/ຄັ້ງ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 5 T/ຄັ້ງ

ແຫຼັ່ງທີມາ: ຊັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຜູເ້ ກບຊ,ັ້ ຂາຍຍກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ): ນາງ ວຽງ ເບີໂທ: 020 5566
8710 ຜະລິດຕະພນທີັ່ເກບຊ:ັ້ ພດຜກລະດູແລ້ງ ທີັ່ຢູ່ ບ້ານໄຊ ເມອງສາລະວນ ແຂວງສາລະວນ
ການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ
ບນຫາທີັ່ຕ້ອງໄດ້ນາມາ ເພັ່ອພິຈາລະນາມີຄ:
 ຊາວກະສິກອນໃນຂງເຂດດັ່ງກ່າວ ເຂັ້າໃຈສະພາບການຊ-ັ້ ຂາຍບ, ມີຄວາມສາຄນ
ແນວໃດ ?
 ຖ້າວ່າຊາວກະສິກອນມີການຫຸ້ມຫັ່ ແລະ ຮກສາຄຸນນະພາບໄດ້ດີ ມນຈະມີປະ
ໂຫຍດຕຊ
ັ່ າວກະສິກອນແນວໃດ ?
ທິມງານວິເຄາະຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ສງລວມຂັ້ມູນທີັ່ເຂັ້າໃຈງ່າຍ ເພັ່ອລາຍງານຄນໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສິກອນເປັ້າໝາຍ

3.2.

ຄາຖາມຕວຢ່າງ

ບນດາຄາຖາມຕໄັ່ ປນີັ້ ເປນພຽງຕວຢ່າງໃນການເກບຂມ
ັ້ ູນ ເພັ່ອສະແດງໃນເຄັ່ອງມທີັ່ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງນັ້ນ. ຄາຖາມເຫຼັ່ານີັ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ຂັ້ນກບຜະລິດຕະພນ ແລະ ສະພາບການຕວຈິງ
3.2.1. ຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ
 ເຈັ້າຊມ
ັ້ າຈາກໃສ ? ເຈັ້າຂາຍໃຫ້ໃຜ ? ມີຈກສ່ວນຮ້ອຍ () ?
 ເຈັ້າຊມ
ັ້ າຈາກເມອງ ແລະ ແຂວງອັ່ນໆບ ? ຫຼາຍປານໃດ ?
 ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຊັ້ເປນແນວໃດ, ດີ ຫຼ ບດ
ັ່ ີ ? ຊີແ
ັ້ ຈງສະເພາະລະດູການ
 ຜູເ້ ກບຊມ
ັ້ ີຫຼາຍປານໃດ ໃນບ່ອນດຽວກນບ ?
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3.2.2. ການສະໜອງຜະລິດຕະພນ
 ປະລິມານທີັ່ເຈັ້າຊ/ັ້ ມັ້/ອາທິດ/ເດອນ ?
 ລະດູການໃດທີັ່ສາມາດຊັ້ໄດ້ປະລິມານໜ້ອຍກວ່າ/ຫຼາຍກວ່າ ? ແມ່ນຫຍງເປນ
ບນຫາຫຼກ ? ເຈັ້າຄິດວ່າຈະແກ້ບນຫາເຫຼັ່ານັ້ນແນວໃດ ຫຼ ວ່າເຈັ້າມີຄາເຫນແນວໃດ ?
3.2.3. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
 ປະລິມານສູງສຸດ/ຕັ່າສຸດ ທີັ່ເຈັ້າຕ້ອງການຂາຍ/ມັ້/ອາທິດ/ເດອນ ເຈັ້າຄິດວ່າຈາ
ນວນນີັ້ ພຽງພກບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ້ອງການແລ້ວບັ່ (ມີຄນລວບລວມສິນຄ້າມາຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ດຽວກນຫຼາຍບ) ?
 ເຈັ້າຮູບ
້ ັ່ວ່າຈານວນທີັ່ເຈັ້າຕ້ອງການ ຈາກຜູເ້ ກບຊທ
ັ້ ີັ່ມາຂາຍໃຫ້ເຈັ້າ ຈາກຕະຫຼາດ
ແຫຼັ່ງອັ່ນ ? ປະລິມານທີັ່ຕ້ອງການຈາກຕະຫຼາດປາຍທາງ ?
3.2.4. ການຄາດຄະເນ
 ການຊຕ
ັ້ ວຈິງ (ຈານວນຜະລິດຕະພນ/ປີ) ໃນ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ? ການຊ-ັ້ ຂາຍ
ເປນແນວໃດ ? ມີຄວາມແຕກຕ່າງບໃັ່ ນແຕ່ລະປີ ?
 ການຊຕ
ັ້ ວຈິງ (ຈານວນຜະລິດຕະພນ/ປີ) ໃນ 4-5 ປີຕັ່ໜ້າ ? ການຊ-ຂາຍ ເປນ
ແນວໃດ ?
 ລະດູການໃດທີັ່ສາມາດຊັ້ໄດ້ ຈານວນໜ້ອຍ/ຫຼາຍ, ລາຄາສູງ/ຕັ່າ ໃນແຕ່ລະປີ?
3.2.5. ລາຄາຕາມລະດູການ (12 ເດອນ)
 ລາຄາແຕ່ລະເດອນມີຄວາມແຕກຕ່າງກນແນວໃດ ?
 ບນດາປດໄຈທີັ່ກະທບຕັ່ລາຄາ
3.2.6. ເງອ
ັ່ ນໄຂໃນການຊັ້
 ຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປະເພດສິນຄ້າ, ຍ້ອນຫຍງ ?
 ຈານວນທີັ່ຕ້ອງການ
 ຂະໜາດ, ນັ້າໜກ, ປະເພດ, ຮູບຮ່າງລກສະນະ
 ລະບບການຜະລິດ, ວິທີການບວລະບດຮກສາ
 ການກະກຽມກ່ອນຂາຍ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຸ້ມຫັ່, ການຂນສັ່ງ
 ວິທີການຈ່າຍ: ເງິນອນ, ເຊກ, ເງິນສດຈ່າຍຕາມຈານວນຕວຈິງ, ເງິນສດຈ່າຍລ່ວງ
ໜ້າ ຫຼ ວິທີການອັ່ນ, ມີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ?
 ຊ່ວງໄລຍະການລວບລວມຜະລິດຕະພນ: ຊ່ວງໃດທີັ່ສາມາດລວບລວມຜະລິດ
ຕະພນໄດ້ຈານວນໜ້ອຍ/ຫຼາຍ ? ປະລິມານ/ເດອນ ?
 ຄວາມຖີຂອງການເກບຊ:ັ້ ທຸກມັ້/ອາທິດ/ເດອນ ? ຈານວນເທັ່າໃດທີັ່ຊ/ັ້ ຄັ້ງ ?
3.2.7. ມີບນຫາຫຍງແດ່ກຽ່ ວກບການຈ່າຍ, ຂັ້ນຕອນເອກະສານ ແລະ ກດລະບຽບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຍງແດ່ເກີດຂັ້ນ?
ຄວາມຄິດເຫນຕກ
ັ່ ບພາກສ່ວນທີກ
ັ່ ່ຽວຂ້ອງກບ
ລະບບຊ-ັ້ ຂາຍ (ພາກລດ, ເອກະຊນ, ກຸ່ມແມ່ຄ້າ, ກຸ່ມຜະລິດ)
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