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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ັ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ບ ນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພ ດທະນາຂອງລ ດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄ ັ້ງທີ VIII ຂອງລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ັ່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປ ນປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປ ນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທ ນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກ ັ່ສ້າງຊ ບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປ ນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ັ່ງທີັ່ມີຄວາມສ າຄ ນ ໃນການພ ດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບ ນເຫ ນໄດ້ວ່າ ພະນ ກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດ ບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ັ່ວປະເທດ ຍ ງບ ັ່ທ ນມີຄຸນນະພາບດີເທ ັ່າທີັ່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ັ່ພຽງພ  ນ ບແຕ່ຂ ັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິັ່ນ. ສະນ ັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປ ບປຸງ ແລະ ພ ດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິັ່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພ ດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກ ບລະບ ບການ
ສ ັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາຼດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼ ກສູດທີັ່ເນ ັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີັ່ເນ ັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນເປ ນ
ສູນກາງ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ ການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ັ່ງມີຄວາມຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປ ບປຸງ ແລະ ກ ັ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດ ບໄລຍະສ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນ ກວິຊາການທີັ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບ ດທີັ່ເໝາະສ ມ. 
ເພ ັ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທ ນກ ບສະພາບການດ ັ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ັ່ງໄດ້ພ ດທະນາຫຼ ກສູດຊ ັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊ ັ່ນ: 
ປູກຝ ງ, ລ້ຽງສ ດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫຼ ກສູດນີັ້ ໄດ້ເນ ັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ ັ່ອກ ັ່ສ້າງພະນ ກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮ ບໃຊ້ສ ງຄ ມ ໃນບ ນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບ ດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລ ດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼ ກສູດແຫ່ງຊາດລະດ ບຊ ັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ັ່ອເຮ ດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮ ບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພ ດທະນາ
ບ ນດາເອກະສານທີັ່ສ າຄ ນຂອງຫຼ ກສູດ ເຊ ັ່ນ: ເອກະສານຫຼ ກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນ ັ້ນ ຈ ັ່ງໄດ້ມີການພ ດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີັ່ມີໃນຫຼ ກສູດດ ັ່ງກ່າວນີັ້ ເພ ັ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫຼ ກສູດ ທີັ່ເນ ັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫຼ ກດ ັ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕິດພ ນກ ບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນ ັ້ນການເຮ ດ
ພາກປະຕິບ ດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພ ດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫຼ ັ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮ ບຜິດຊອບສິດສອນຫຼ ກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປ ນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນທີັ່ຈ າເປ ນຕ່າງໆ ເຊ ັ່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກ ບຫຼ ກການ, ການໄປທ ດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫ ນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບ ນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບ ນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ັ່ນໆ. ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 



ii 

ການພ ດທະນາຫຼ ກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພ ດສະໝອນ 
ຖານະສ ກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວ ນ ສຸກສ ນຕິ, ທ່ານ ທອງເພ ດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ັ່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈ ນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພ ງບ ນດິດ, ທ່ານ ຈ ນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນ ັ້ນ ກ ຍ ງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການປ ບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບ ນດາຊ່ຽວຊານທີັ່ປ ກສາທາງດ້ານເຕ ກນິກ ທ ງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ັ່ງ ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພ ດທະນາຫຼ ກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ັ່ງທີັ່ສ າຄ ນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີັ່ໄດ້ຈ ດ
ຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜ ບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພ ດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕ ັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປ ນຕ ັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜູນດ້ານເຕ ກນິກ ໃນການພ ດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼ ກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພ ດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ັ່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນ ັ້ນ 
ເອກະສານດ ັ່ງກ່າວນີັ້ ຍ ງສາມາດນ າໄປປ ບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ັ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕ ວຈິງນ ັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫ ນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ັ່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ັ່ງຂ ັ້ຄິດເຫ ນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ັ່ອຈະໄດນ້ າໄປປ ບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ັ່າໃນອະນາຄ ດ 
 
 
 



iii 

ບ ດນ າ 
 
  ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກ ບ “ການປະເມີນຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ” ເຫຼ ັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສ ງ 
ເພ ັ່ອແນໃສຮ່ ບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບ ບໃນລະບ ບຊ ັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີັ່ເປ ນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜ ນຂອງການປະເມີນຕະຫຼາດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສ ບຜ ນ 
ສ າເລ ດໃນທາງດ້ານການປະເມີນຕະຫຼາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ແຕ່ລະບ ດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫຼ ັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ັ່ອເປ ນບ່ອນອີງ ແລະ ເປ ນທິດທາງອ ນໜ ັ່ງໃຫ້
ແກ່ບ ນດານ ກວິຊາການ ແລະ ນ ກສ ກສາ ພ້ອມທ ງຜູ້ທີັ່ສ ນໃຈໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປະເມີນ
ການຕະຫູາດ ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງເງ ັ່ອນໄຂຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການປະເສີນຕະຫຼາດເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມເຫຼ ັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້
ເວ ັ້າເຖິງການຕະຫຼາດ, ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ, ລະບ ບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ, ຂະບວນການປະເມີນຕະຫຼາດ
ແບບເລ ັ່ງດ່ວນ, ການນ າໃຊ້ເຄ ັ່ອງມ ໃນການປະເມີນຕະຫຼາດ ເປ ນຕ ັ້ນ 

ປ ັ້ມເຫຼ ັ້ມນີັ້ໄດ້ຕ ດພິມຂ ັ້ນເທ ັ່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫຼາຍດ້ານ ຈະເປ ນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສ ບ ຫຼ  ສ ານວນ, ເພາະສະນ ັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮ ບເອ າຄ າຕ ານິຕຊິ ມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປ ນຢ່າງສູງຕ ັ່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ັ່ອຈະໄດປ້ ບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີັ່ຍ ງບ ັ່ທ ນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີັ່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວ ດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບູນຍິັ່ງຂ ັ້ນ  
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ຄ າອະທບິາຍສ ນຍາລ ກ 
 / = ຕ ັ່ 
 % = ສ່ວນຮ້ອນ 
 - = ຫາ 
 
ຄ າອະທບິາຍພາສາລາວ 
 ສປປ.ລາວ= ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
 ລ/ດ  = ລ າດ ບ 
 ກລ  = ກິໂລກຣາມ 
    
ຄ າອະທບິາຍພາສາອ ງກດິ 
 P  = Price 
 Q  = Quantity 
 T  = Ton  
 Km  = Kilometer  
 Kg  = Kilogram  

 

 
 



 

ພາກທ ີI 
ພາກສະເໜ ີ

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນ ກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ນ າສະເໜີບ ນດານິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສ ບຕ່າງໆ 
2. ນ າສະເໜີສາເຫດທີັ່ຕ້ອງດ ານີນວຽກງານກ ບຕະຫຼາດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.1 ຄ ານຍິາມ 

1.1.1 ຕະຫາຼດ 
 ຕະຫຼາດແມ່ນຈຸດທີັ່ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍມາພ ບກ ນຕາມປ ກກະຕ ິເພ ັ່ອຊ ັ້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ 
ການບ ລິການ. ມ ນລວມມີທ ງຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າໃນທ້ອງຖິັ່ນ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍ
ລາຍໃຫຍ ່ ຫຼ  ບ່ອນໃດກ ຕາມທີັ່ສິນຄ້າຖ ກຊ ັ້-ຂາຍກ ນ. ຕະຫຼາດຍ ງມີຄວາມໝາຍທ ງເປ ນສະຖານທີັ່ຊ ັ້-ຂາຍ 
ແລະ ທ ງໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ກ່ຽວກ ບສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ. ຖ້າໃນນີັ້ມ ນຖ ກຈ າກ ດໃນຄວາມ
ໝາຍດ ັ່ງກ່າວ ກ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕະຫຼາດໝາຍເຖິງຜູ້ຊ ັ້ນ ັ້ນເອງ 

 

 
 
ຮບູທີ 1  ຕະຫາຼດ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູມ່ ກຽ່ວກ ບການວເິຄາະຂ ັ້ມູນຕະຫາຼດແບບເລ ັ່ງດວ່ນ  
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1.1.2 ການຕະຫາຼດ 
 ໝາຍເຖິງກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດທີັ່ເຮ ດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການເຄ ັ່ອນຍ້າຍຈາກແຫຼັ່ງ
ຜູຜ້ະລິດ ໄປຫາຜູບ້ ລິໂພກ ຫຼ  ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໄປເຖິງຜູບ້ ລໂິພກ ໂດຍອາໄສສ່ວນປະສ ມທາງການຕະຫຼາດ 
ເພ ັ່ອສ້າງຄວາມເພິັ່ງພ ໃຈສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເພ ັ່ອບ ນລຕຸາມອຸປະສ ງຂອງອ ງກອນທຸລະກິດທີັ່ກ ານ ດໄວ ້
 

 
 
Price = ລາຄາ 
Quantity = ປະລິມານ 
Supply = ການສະໜອງ 
Demand = ຄວາມຕ້ອງການ 
 
ຮູບທີ 2 ການຕະຫຼາດ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູ່ມ ກ່ຽວກ ບການວິເຄາະຂ ັ້ມູນຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 
 

1.1.3 ຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນຕະຫາຼດ 
 ແມ່ນບ ນດາບຸກຄ ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີັ່ເຄ ັ່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍ ໃນລະບ ບຕ່ອງໂສ້
ການຕະຫຼາດ. ນອກນີັ້ ຍ ງລວມມີຜູ້ທີັ່ບ ລິການຂ ນສ ັ່ງ, ຜູ້ບ ລິການເກ ບມ້ຽນສິນຄ້າ, ຜູ້ບ ລິການແປຮູບ ແລະ 
ອ ັ່ນໆ 

1.1.4 ຊອ່ງທາງການຕະຫາຼດ 
 ແມ່ນຊ່ອງທາງສິນຄ້າ ເຄ ັ່ອນຍ້າຍຈາກຈຸດທີັ່ຜະລິດໄປຍ ງຈຸດທີັ່ຖ ກຊ ມໃຊ້ ແລະ ບ ລ ິ
ໂພກ. ເນ ັ່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທີັ່ສິນຄ້າເຄ ັ່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍ 
ທາງ ດ ັ່ງນ ັ້ນ ຜະລິດຕະພ ນໜ ັ່ງຈະມີຫຼາຍຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ 
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ຮູບທີ 3 ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູ່ມ ກ່ຽວກ ບການວິເຄາະຂ ັ້ມູນຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 
 

1.1.5 ລະບ ບຕອ່ງໂສກ້ານຕະຫາຼດ 
 ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄ ກ ບຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ມີຫຼາຍຄ ນມ ກນ າໃຊ້ຄ າສ ບທ ງສອງ 
ແທນກ ນ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ລະບ ບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດຈະອະທິບາຍບ ນດາບຸກຄ ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ພ້ອມທ ງປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີັ່ມີການພ ວພ ນ ແລະ ເກາະກ່າຍເປ ນລະບ ບທີັ່ແນ່ນອນຢູ່
ໃນຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດນ ັ້ນໆ 

1.1.6 ຄນຸນະພາບທີັ່ຕ ກເກຣດ 
 ແມ່ນລະດ ບຂອງຄຸນນະພາບທີັ່ໃຊ້ບ ັ່ໄດ້ ແລະ ຖ ກປະຕິເສດຈາກຜູ້ຊ ັ້. 

1.1.7 ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ 
 ແມ່ນເງ ັ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີັ່ພ ວພ ນກ ບການຕ ດສນິໃຈຊ ັ້ຂອງຜູ້ຊ ັ້ ເຊ ັ່ນ: ລາຄາ, ຄຸນນະພາບ,
ປະລິມານການສະໜອງທີັ່ເຊ ັ່ອຖ ໄດ້, ການກະກຽມສິນຄ້າກ່ອນຂາຍ ແລະ ອ ັ່ນໆ 

1.1.8 ກຸມ່ບາ້ນຍອ່ຍ 
 ບ ນດາບ້ານທີັ່ຢູ່ໄກກ ນ ແລະ ມີລ ກສະນະ ແລະ ເງ ັ່ອນໄຂຕ່າງໆທາງດ້ານນິເວດກະສິກ າ
ຄ ກ ນ 

1.1.9 ເຂດ 
 ໝາຍເຖິງກຸ່ມບ້ານພ ດທະນາທີັ່ມຫີ ວໜ້າເຂດຜູດ້ຽວກ ນ. 
  



4 

1.2 ສາເຫດທີັ່ຕອ້ງດ າເນນີວຽກງານກ ບຕະຫາຼດ 
 ຕາມປະເພນີແລ້ວ ຊຸມຊ ນທີັ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນ ສປປ. ລາວ ມ ກຈະຜະລິດໝ ດທຸກຢ່າງ ເພ ັ່ອ
ກິນ ແລະ ຊ ມໃຊ້ໃນຄອບຄ ວເປ ນຕ ັ້ນຕ , ມ ນເປ ນເລ ັ່ອງຍາກທີັ່ຊາວກະສິກອນ ຈະຮູວ້່າຜະລິດຕະພ ນໃດ ຈະ
ເປ ນແຫຼັ່ງສ້າງລາຍຮ ບທີັ່ເຊ ັ່ອຖ ໄດ້ ເຂ າເຈ ັ້າຈະແບ່ງເວລາເຂ ັ້າໃສກ່ານຜະລິດຂອງຫຼາຍໆຜະລິດຕະພ ນ ແລະ ກ 
ໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຢີແບບປະຖ ມປະຖານ ດ ັ່ງນ ັ້ນຈ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ສະມ ດຕະພາບການຜະລິດຕ ັ່າ ແລະ ປະລິມານການ
ຜະລິດກ ໜ້ອຍ. ແຕ່ໃນທາງກ ງກ ນຂ້າມຖ້າຢາກສ້າງຄວາມສ ນໃຈໃຫ້ແກ່ພ ັ່ຄ້າ ເພ ັ່ອເຂ ັ້າມາເກ ບຊ ັ້ສິນຄ້າໃນ
ທ້ອງຖິັ່ນຂອງຕ ນ ເຂ າເຈ ັ້າຈ າເປ ນຕ້ອງໄດເ້ນ ັ້ນການຜະລິດໃສ່ແຕ່ບາງຜະລິດຕະພ ນ ເພ ັ່ອຜະລິດໃຫ້ໄດ້
ປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ທ ງມີຄຸນນະພາບຕາມທີັ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ 
 ຕ ັ່ກ ບບ ນຫານີັ້, ສິັ່ງທ້າທາຍອ ນທ າອິດສ າລ ບຊາວກະສິກອນກ ຄ  ຕ້ອງຮູວ້່າຜະລິດຕະພ ນໃດ ເຂ າ
ເຈ ັ້າຈະຕ້ອງເລ ັ່ງໃສ່ ເພ ັ່ອຜະລິດໃຫ້ເປ ນຈຸດສຸມ ຈ ັ່ງຈະໄດ້ຜ ນຕອບແທນທີັ່ຄຸ້ມຄ່າກ ບແຮງງານ, ມຄີວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງໝ ັ້ນຄ ງ ແລະ ເພີັ່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ທ ງມຄີວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີັ່ສຸດຕ ັ່ຊ ບພະຍາກອນ 
ແລະ ຕ ັ້ນທ ນຂອງເຂ າເຈ ັ້າ. ນອກຈາກການຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນທີັ່ເໝາະສ ມແລ້ວ ຊາວກະສິກອນຍ ງຕ້ອງ
ໄດ້ຮູ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈລະບ ບຕະຫຼາດອີກດ້ວຍ ເຊ ັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ, ການປ່ຽນແປງຂອງ
ລາຄາໃນແຕ່ລະລະດກູານ ແລະ ອ ັ່ນໆ. ຖ້າຮູເ້ງ ັ່ອນໄຂຕ່າງໆເຫຼ ັ່ານີັ້ ຊາວກະສິກອນຈະມີຄວາມໄດປ້ຽບ ໃນ
ການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດເພ ັ່ອຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ລາຄາ ແລະ ກ າໄລດີກວ່າເກ ັ່າ 
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ພາກທ ີII 
ຂະບວນການປະເມນີຕະຫາຼດແບບຮບີດວ່ນ 

 
ຈຸດປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນ ກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ກ ານ ດຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີທ່າແຮງດ້ານຕະຫຼາດ 
2. ກ ານ ດບ ນດາບ ນຫາ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຕ່ອງໂສຕ້ະຫຼາດ ສ າລ ບຜະລິດຕະພ ນທີັ່ຄ ດ

ເລ ອກ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຂະບວນການຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນ 
 ການຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນປະກອບດ້ວຍ 3 ຂ ັ້ນຕອນ ດ ັ່ງນີັ້: 
 ຈ ດກອງປະຊຸມ ເພ ັ່ອຈ ດລຽງບູລມິະສິດຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າໃນລະດ ບບ້ານ ໂດຍ ການເຂ ັ້າຮ່ວມ
ຂອງນາຍບ້ານ, ຜູຕ້າງໜ້າຂອງອ ງການຈ ດຕ ັ້ງມະຫາຊ ນ ແລະ ຕ ວແທນຂອງແຕ່ລະຄອບຄ ວພາຍໃນບ້ານ, 
ໂດຍການນ າໃຊ້ເຄ ັ່ອງມ  ຈ ດລຽງບູລມິະສິດຜະລິດຕະພ ນ (ເຄ ັ່ອງມ ທີ 1) 

 ຈຸດປະສ ງ: ເພ ັ່ອຈ ດລະດ ບ ແລະ ເລ ອກເອ າຜະລິດຕະພ ນບ ັ່ໃຫ້ກາຍ 5 ຊະນິດ ທີັ່ສາມາດ
ຜະລິດໃນບ້ານ ເພ ັ່ອສ ັ່ງຂາຍຕະຫຼາດ. ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກກອງປະຊຸມ ແມ່ນການຈ ດອ ນດ ບຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີທ່າ
ແຮງທີັ່ສຸດໃນບ້ານ 

 ລາຍລະອຽດໃນການຈ ດກອງປະຊຸມ ຈ ດລຽງບູລມິະສິດຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າ ມີຂ ັ້ນຕອນ
ດ ັ່ງນີັ້: 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ1 ການສາ້ງລາຍການສ າລ ບຜະລດິຕະພ ນ 

 ມີຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າໃດແດ ່ທີັ່ຊາວກະສິກອນກ າລ ງຜະລິດ ເພ ັ່ອຂາຍໃນປະຈຸບ ນ 
 ມີຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າໃດແດທີ່ັ່ເປ ນທ່າແຮງສາມາດຜະລິດຂາຍໄດ້  

 ສ ງລວມຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າ ທີັ່ຊາວກະສິກອນກ າລ ງຜະລິດເພ ັ່ອຂາຍ ແລະ ເປ ນທ່າແຮງ
ສາມາດຜະລິດເພ ັ່ອຂາຍ 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ2 ສາ້ງເງ ັ່ອນໄຂສ າລ ບການຄ ດເລ ອກ 
 ຜູ້ເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການປ ກສາຫາລ ຮ່ວມກ ນ ກຽ່ວກ ບເງ ັ່ອນໄຂ ຫຼ  ປ ດໃຈຕ່າງໆ ໃນ
ການຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນທີັ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍໄດດີ້ 
 ສ ງລວມບ ນດາເງ ັ່ອນໄຂ ສ າລ ບການຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນທີັ່ໄດ້ຕ ກລ ງ ແລະ ເຫ ນດີນ າກ ນ 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການຈ ດລຽງບລູມິະສດິຜະລດິຕະພ ນ 
 ປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກ ບຜະລິດຕະພ ນແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍອີງໃສ່ເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ຕ ກ ລ ງຮ່ວມກ ນ ແລະ 
ຄ ດເລ ອກເອ າພຽງແຕ່ລະຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກທີັ່ເຫ ນວ່າ ຄ ບກ ບເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ຕ ກລ ງກ ນ ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນຈະໄດ້
ເລ ອກເອ າ 5 ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີທ່າແຮງທີັ່ສຸດ (ເຄ ັ່ອງມ ທີ 1) 
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 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ4 ການຄ ດເລ ອກຜະລດິຕະພ ນ 
 ເລ ອກເອ າຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີຄະແນນສູງສຸດເປ ນອ ນດ ບໜ ັ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີຄະແນນ
ໜ້ອຍກວ່າລຽງຕາມລ າດ ບ, ວິທີນີັ້ ຍ ງສາມາດຊ່ວຍໃນການວາງແຜນກິດຈະກ າ ສ ັ່ງເສີມຜະລິດ ຕະພ ນທີັ່ມີ
ເງ ັ່ອນໄຂການຜະລິດໜ້ອຍແຕ່ມີທ່າແຮງດ້ານການຕະຫຼາດສູງ 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ5 ກ ານ ດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບາດກ້າວຕ ັ່ໄປ 
 ກ ານ ດຊ່ວງເວລາ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕ ັ່ໄປ 

 ການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພ ນ ທີັ່ໄດ້ຄ ດເລ ອກ ພ້ອມກ ບບ ນດາ
ບຸກຄ ນຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຈ ນເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກ ພາຍຫຼ ງຈາກການກ ານ ດບຸກຄ ນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຕ່ອງໂສ້ສ າເລ ດແລ້ວ 

 ສ າພາດເພ ັ່ອສ ງລວມເອ າບ ນດາຂ ັ້ມູນຕ່າງໆຂອງສິນຄ້າ ຕາມລະດູການຕ່າງໆ, ແນວໂນ້ມຂອງ
ຕະຫຼາດ ແລະ ເງ ັ່ອນໄຂການຊ ັ້ ທີັ່ຈະໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍທິມງານ 

 ກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານຈະໄດ້ຈ ດຂ ັ້ນ ເພ ັ່ອນ າສະເໜີຜ ນໄດ້ຮ ບຂອງການສ້າງຕ່ອງໂສ້ການ
ຕະຫຼາດ, ສ ງລວມຄວາມຄິດເຫ ນ ແລະ ເລ ອກເອ າຜະລິດຕະພ ນສຸດທ້າຍເພ ັ່ອສ ັ່ງເສີມ 
 

 
 
ຮບູທີ 4 ກອງປະຊມຸຈ ດລຽງບລູມິະສດິຜະລດິຕະພ ນກະສກິ າ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ: ຄູມ່ ກຽ່ວກ ບການວເິຄາະຂ ັ້ມູນຕະຫາຼດແບບເລ ັ່ງດວ່ນ 
 
2.2 ແຜນວາດລະບ ບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ 

2.2.1 ຈດຸປະສ ງ 
 ມາເຖິງຕອນນີັ້ ຊາວກະສິກອນມີຜະລິດຕະພ ນທີັ່ໄດ້ຄ ດເລ ອກ ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ທີັ່ຈະຂະຫຍາຍປະລິມານການຜະລິດ. ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຈະສະໜອງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກ ບ 
ແຕ່ລະຂ ັ້ນຕອນຂອງຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພ ນແຕ່ລະຢ່າງ 
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2.2.2 ແຜນວາດຕອ່ງໂສຕ້ະຫາຼດ 
ແຜນວາດຕ່ອງໂສຕ້ະຫຼາດ ຊ່ວຍໃນການ: 
 ກ ານ ດບ ນດາຕ ວລະຄອນຕ ັ້ນຕ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້ 
 ສ້າງຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບລາຄາ ແລະ ປະລິມານການສະໜອງຜະລິດຕະພ ນ 

ຕາມລະດູການ ຂ ັ້ນຕອນທີ 2 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ 
 ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ຂ ັ້ນຕອນລະອຽດການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດແບບ

ເລ ັ່ງດ່ວນ ປະກອບມີ 3 ຂ ັ້ນຕອນ: 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ1 ການກະກຽມ 

 ສ າຫຼວດຄ ນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດທີັ່ມີໃນປະຈຸບ ນ ແລະ ຂ ັ້ມູນມ ສອງ ກ່ຽວກ ບ
ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ໄດ້ຄ ດເລ ອກ 

 ກ ານ ດຂ ັ້ມູນທີັ່ຕ້ອງການສ າຫຼວດໃນຂ ັ້ນຕອນຕ ັ່ໄປ 
 ກະກຽມເຄ ັ່ອງມ ທີັ່ຈະນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການເກ ບຂ ັ້ມູນ 
 ກ ານ ດຕ ວລະຄອນທ າອິດໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ 
 ກ ານ ດບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຮ ບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກທິມງານ. 

 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ2 ການຕດິຕາມຕອ່ງໂສຕ້ະຫາຼດ 
 ກ. ເລີັ່ມຈາກຜູ້ຜະລິດ (ຊາວກະສິກອນ) 
 ຂ. ຕິດຕາມຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດຜ່ານແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຕ ວລະຄອນ ຈ ນເຖິງຕອ່ງ
ໂສ້ສຸດທ້າຍ ຫຼ  ລູກຄ້າ 
 ຄ. ຕ ວລະຄອນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ເຊິັ່ງອາດຈະປະກອບມີດ ັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ຜູ້ສະໜອງປ ດໄຈນ າເຂ ັ້າ 
 ຜູ້ຜະລິດ 
 ຜູ້ເກ ບຊ ັ້ໃນທ້ອງຖິັ່ນ 
 ຜູ້ຂາຍຍ ກ 
 ຜູ້ແປຮູບ 
 ຜູ້ແຈກຢາຍ 
 ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ 

 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການສ ງລວມຂ ັ້ມນູ 
 ສ ງລວມເອ າຂ ັ້ມູນໂດຍການສ າພາດຕ ວລະຄອນ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບແຕ່ລະຂອດຕ່ອງ
ໂສຕ້ະຫຼາດ. ຂ ັ້ມູນຫຼ ກທີັ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ ງລວມມີຄ : 

 ແຜນວາດຕ່ອງໂສຕ້ະຫຼາດ (ລວມທ ງຕ ວລະຄອນຫຼາຍປະເພດ, ບ ດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີັ່ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ເຄ ັ່ອງມ ທີ 2 

 ລາຄາ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງຕາມລະດູການ ເຄ ັ່ອງມ ທີ 3 
 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ4 
 ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ ເຄ ັ່ອງມ ທີ 5 

 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ4 ການວິເຄາະ ແລະ ການສາ້ງເອກະສານ 
 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ 
 ແຜນວາດສະແດງລາຄາ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 

ຕາມລະດູການ 
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 ແຜນວາດສະແດງແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ 5 ປີ ຜ່ານມາ 
 ຕາຕະລາງສະແດງເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ 

 
2.3 ກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ 

2.3.1 ຈຸດປະສ ງ 
 ຈຸດປະສ ງຂອງກອງປະຊຸມກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນເພ ັ່ອເລ ອກເອ າຜະລິດຕະພ ນ ທີັ່ເປ ນບູລິມະ
ສິດຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ກອງປະຊຸ່ມນີັ້ ຕ້ອງປະກອບມີອ ານາດກອງປະຊຸມບ້ານ, ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງມະຫາຊ ນ ແລະ 
ຊາວບ້ານ ເພ ັ່ອສ ນທະນາ ກ່ຽວກ ບຜ ນຂອງການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຕ ວແທນ
ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ຈະໄດ້ເລ ອກເອ າຜະລິດຕະພ ນເປ ັ້າໝາຍ 1-2 ຊະນິດ 

2.3.2 ຂ ັ້ນຕອນລະອຽດກ່ຽວກ ບການຈ ດກອງປະຊຸມບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ 
 ປະກອບມ ີ3 ຂ ັ້ນຕອນ: 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ1  ການແນະນ າຈດຸປະສ ງຂອງກອງປະຊມຸ ແລະ ທ ບທວນວຽກທີັ່ໄດຈ້ ດ
ຕ ັ້ງປະຕບິ ດ 
 ອະທິບາຍຈຸດປະສ ງຂອງກອງປະຊຸມ ແນະນ າບ ນດາຜະລິດຕະພ ນທີັ່ເປ ນບູລິມະສິດທີັ່
ໄດ້ຄ ດເລ ອກ ແລະ ພ້ອມທ ງອະທິບາຍບ ນຫາທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການຜະລິດ ຕ້ອງໝ ັ້ນໃຈວ່າ ຊາວບ້ານທຸກຄ ນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ ນທະນາ 
 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ2 ການລາຍງານຜ ນຂອງການສາ້ງແຜນວາດລະບ ບຕອ່ງໂສຕ້ະຫາຼດ 
 ນ າສະເໜີຜ ນໄດ້ຮ ບຂອງການສ ກສາ ຜ່ານບ ນດາເຄ ັ່ອງມ ຕ ັ່ໄປນີັ້: 

 ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ 
 ແຜນວາດສະແດງລາຄາ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕາມ

ລະດູການ 
 ແຜນວາດສະແດງແນວໂນ້ມ ການປ່ຽນແປງຂອງການສະໜອງ ແລະ ລາຄາໄລຍະ 

5 ປີຜ່ານມາ 
 ຕາຕະລາງສະແດງເງ ັ່ອນໄຂການຊ ັ້ 

 ຂ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການຄ ດເລ ອກຜະລດິຕະພ ນ 
 ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຄ ດເລ ອກ ເອ າຜະລິດຕະພ ນສຸດທ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ການຈ ດລຽງ ແລະ 
ຜ ນໄດ້ຮ ບຂອງການສ້າງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ 
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ຮບູທີ 5     ການຄ ດເລ ອກຜະລດິຕະພ ນ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:    ຄູມ່ ກຽ່ວກ ບການວເິຄາະຂ ັ້ມນູຕະຫາຼດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 
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ພາກທ ີIII 
ເຄ ັ່ອງມ  ແລະ ຄ າຖາມຕ ວຢາ່ງ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນ ກສ ກສາສາມາດ 

1. ນ າສະເໜີເຄ ັ່ອງມ  ແລະ ວິທີນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການສ້າງແຜນວາດສ າຫຼວດຕະຫຼາດ ແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 
2. ການສ້າງຄ າຖາມເຂ ັ້າໃນການສ າຫຼວດການຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1. ເຄ ັ່ອງມ  
 ເຄ ັ່ອງມ ທີັ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແຜ່ນວາດສ າຫຼວດຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ ມີດ ັ່ງນີັ້: 

 ເຄ ັ່ອງມີທີ່ 1 ການຈ ດລຽງພະລິດຕະພ ນ 
 ເຄ ັ່ອງມ ທີ 2 ແຜນວາດຕ່ອງໂສຕ້ະຫຼາດ 
 ເຄ ັ່ອງມ ທີ 3 ຜະລິດຕະພ ນຕາມລະດູການ (ລາຄາ ແລະ ການສະໜອງ) 
 ເຄ ັ່ອງມ ທີ 4 ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ 
 ເຄ ັ່ອງມ ທີ 5 ເງ ັ່ອນໄຂການຊ ັ້ 
3.1.1 ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ1 ການຈ ດການບຸລມິາສດິຜະລດິຕະພ ນ 

 ຈດຸປະສ ງ 
 ເຄ ັ່ອງມ ການຈ ດລຽງບຸລິມາສິດຜະລິດຕະພ ນ ຊ່ວຍໃນການເລ ອກຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີທ່າ
ແຮງຫຼາຍທີັ່ສຸດ ຈາກລາຍການສ ງລວມຜະລິດຕະພ ນ ໂດຍອີງໃສມ່າດຖານທີັ່ຕ່າງກ ນ ເຊິັ່ງຊາວກະສິກອນຄິດ
ວ່າສ າຄ ນທີັ່ສຸດ. ມ ນຊ່ວຍຊີັ້ໃຫ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຕາມມາດຖານທີັ່ແຕກຕ່າງກ ນ ແລະ ຄ ດເລ ອກ
ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ສາມາດຜະລດິ ແລະ ສ ັ່ງຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດໂດຍຊາວບ້ານ. ຜ ນໄດ້ຮ ບການຈ ດລຽງຜະລິດຕະ
ພ ນ ແມ່ນສາມາດເລີອກໄດ້ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ເໜາະສ ມຈາກການຈ ດລຽງບູລມິະສິດ 
 ຂ ັ້ນຕອນ 
 ຈ ດກອງປະຊຸມລະດ ບບ້ານໂດຍການເຂ ັ້າຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ເພ ັ່ອຈ ດລຽງຜະລິດຕະ
ພ ນ. ກອງປະຊຸມປະກອບມີຊາວບ້ານ, ຄະນະປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ຕ ວແທນຂອງອ ງການຈ ດຕ ັ້ງມະຫາຊ ນ 
 ກ.  ຂ ັ້ນຕອນທີັ່ທີັ່ 1 ການສາ້ງລາຍການຜະລດິຕະພ ນ 
 ຜະລິດຕະພ ນກະສິກ າໃດທີັ່ຊາວບ້ານກ າລ ງຜະລິດຢູ່ໃນບ້ານ ເພ ັ່ອຂາຍຜະລິດຕະ
ພ ນກະສິກ າໃດທີັ່ມີທ່າແຮງໃນບ້ານ ທີັ່ສາມາດຜະລິດເພ ັ່ອຂາຍໄດ້ ສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພ ນຕ່າງໆທີັ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນ ັ້ນ 
 ຂ. ຂ ັ້ນຕອນທີັ່ 2 ສາ້ງມາດຖານສ າລ ບການຄ ດເລ ອກ 
 ສ ນທະນາຜູເ້ຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມກ່ຽວກ ບມາດຖານ ຫຼ  ປ ດໄຈອ ັ່ນໆ ທີັ່ຄວນພິຈາ 
ລະນາ ເພ ັ່ອຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນທີັ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍໄດ້ດີ. (ສ້າງລາຍການມາດຖານຄ ດເລ ອກ
ຜະລິດຕະພ ນເພ ັ່ອປ ກສາຫາລ ) 
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 ຕ ວຢາ່ງ  ລາຍການມາດຖານຄ ດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນໃດໜ ັ່ງ 
 ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂ ັ້າຫາບ ນດາປ ດໄຈນ າເຂ ັ້າການຜະລິດ 
 ມີການລ ງທ ນຕ ັ່າ 
 ມີຜ ນກ າໄລສູງ ແລະ ໄດທ້ ນຄ ນໄວ 
 ມີຄວາມເໝາະສ ມດ້ານກາຍຍະພາບ (ສະພາບອາກາດ, ສະພາບຂອງດິນ ແລະ 

ອ ັ່ນໆ) 
 ເປ ນລາຍຮ ບປະຈ າ ຫຼ  ຕະຫຼອດປີ 
 ຊ່ວຍຄ ັ້າປະກ ນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
 ຜູຜ້ະລິດມີຄວາມຮູດ້້ານເຕ ກນິກ ແລະ ຄວາມໝ ັ້ນໃຈໃນການຜະລິດ ຕ ັ່ກ ບ

ຜະລິດຕະພ ນນ ັ້ນໆ 
 ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຄ ນທຸກ (ຜູ້ທຸກຍາກ, ພ ກຸ້ມກີນ, ການວຽກເຮ ດງານ 

ທ າ) 
 ຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍ 
 ແມ່ຍິງມີສວນຮ່ວມ 
 ບ ັ່ມີຜ ນກະທ ກທາງລ ບຕ ັ່ສະພາບແວດລ້ອມ 
 ມີເນ ັ້ອທີັ່ພຽງພ  
 ມີການສະໜ ບສະໜູນຈາກພາກ (ລ ດ, ເອກະຊ ນ, ອ ງການທີັ່ບ ັ່ຂ ັ້ນກ ບລ ດຖະ 

ບານ ແລະ ອ ັ່ນໆ) 
 ຄ. ຂ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການຈ ດລຽງບລູມິະສດິຜະລດິຕະພ ນ 
 ສ ນທະນາກ່ຽວກ ບຜະລິດຕະພ ນແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານທີັ່ເຫ ນດີນ າ
ກ ນ ແລ້ວຄ ດເລ ອກເອ າພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກ ຈາກລາຍການບ ນດາຜະລິດຕະພ ນທີັ່ໄດນ້ າມາຄ ດເລ ອກ. 
ຫຼ ງຈາກການສ ນທະນາ, ກຸ່ມຈະໄດ້ເລ ອກເອ າບ ັ່ໃຫ້ກາຍ 5 ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ມີທ່າແຮງທີັ່ສຸດ. ຕາຕະລາງສ າລ ບ
ຈ ດລຽງຜະລິດຕະພ ນ ເລ ອກເອ າບ ນດາມາດຖານທີັ່ໄດ້ຕ ກລ ງກ ນ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນໄດ້ຈ ດລຽງໃສ່ຕາຕະ 
ລາງລຸ່ມນີັ້ (ຄະແນນຈະໄດ້ຈ ດລຽງຈາກ 1 ຫາ 5, 1 ຕ ັ່າສຸດ, 5 ສູງສຸດ) 
 
ຕາຕະລາງທ ີ1 ການຈ ດລຽງຜະລດິຕະພ ນ 
 

ລ/ດ ມາດຖານໃນການຄ ດເລ ອກ 
ຜະລດິຕະພ ນ 

ງວົ ແບ ້ ໝູ ເປ ດ ໄກ ່

1 ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 5 4 3 2 1 
2 ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂ ັ້າຫາ 

ບ ນດາປ ດໃຈນ າເຂ ັ້າ(ການຜະລດິ) 
4 5 3 2 1 

3 ມີການລ ງທ ນຕ ັ່າ 5 4 4 3 1 
4 ມີຜ ນກ າໄລສູງ ແລະ ໄດ້ທ ນຄ ນໄວ 3 4 5 5 2 
5 ມີຄວາມເໝາະສ ມດ້ານກາຍະພາບ 5 2 3 4 1 
6 ເປ ນລາຍຮ ບປະຈ າ ຫຼ  ຕະຫຼອດປ ີ 2 5 3 4 1 
7 ຊ່ວຍຄ ັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ 5 4 2 3 1 



12 

8 ຜູ້ຜະລິດມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕ ກນິກ ແລະ 
ຄວາມໝ ັ້ນໃຈໃນການຜະລິດ 

5 4 3 3 2 

9 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄ ນ 
(ຄ ນທຸກ, ພ ກຸ້ມກິນ, ສ້າງວຽກເຮ ດງານທ າ) 

5 2 5 4 3 

10 ຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍ 5 5 5 5 5 
11 ເພດຍິງມີສ່ວນຮ່ວມ 4 5 3 3 2 
12 ບ ັ່ມີຜ ນທາງລ ບຕ ັ່ສະພາບແວດລ້ອມ 5 1 4 3 2 
13 ມີເນ ັ້ອທີັ່ພຽງພ  4 4 5 4 2 
14 ມີການສະໜ ບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນ (ລ ດ, 

ເອກະຊ ນ, ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ອ ັ່ນໆ 
4 5 3 4 2 

ລວມຄະແນນ 61 54 51 49 26 
ການຈ ດລະດ ບ I II III IV V 

 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຄູມ່ ກຽ່ວກ ບການວເິຄາະຂ ັ້ມູນຕະຫາຼດແບບເລ ັ່ງດວ່ນ 
 

3.1.2 ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ2 ແຜນວາດຕອ່ງໂສຕ້ະຫາຼດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ 
 ຈດຸປະສ ງ 
 ການໃຊ້ແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດແບບເລ ັ່ງດ່ວນ, ທິມງານສາມາດສະແດງຕ ວ
ລະຄອນຢູ່ແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້. ບ ດບາດ ຫຼ  ໜ້າທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີທີັ່ເຂ າເຈ ັ້າມີການພ ວພ ນເຊິັ່ງກ ນ ແລະ ກ ນ. 
ແຜນວາດນີັ້ ມີຄວາມສ າຄ ນໃນການວິເຄາະ, ກ ານ ດບ ນຫາ ແລະ ໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພ ນແຕ່ລະຊະນິດ 
 ຂ ັ້ນຕອນ 
 ເພ ັ່ອເປ ນການກ ານ ດຕ ວລະຄອນ ຂອງແຕ່ລະຂອດໃນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ, ທິມງານຄວນ
ຈະເລີັ່ມຕ ັ້ນຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສ ບຕ ັ່ໄປແຕ່ລະຕ ວລະຄອນ ໃນແຕ່ລະຂອດຈ ນເຖິງຕ່ອງໂສ້ສຸດທ້າຍ. ຈຸດ
ເລີັ່ມຕ ັ້ນຂອງແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ແມ່ນການພ ບກ ບບ້ານ ຫຼ ງຈາກການກ ານ ດຜະລິດຕະພ ນ ແລະ ຕ ວ
ລະຄອນໃນຕ່ອງໂສ້. ຫຼ ງຈາກສ າພາດຕ ວລະຄອນໃນທຸກຕ່ອງໂສ້ແລ້ວ, ຈຸດເຊ ັ່ອມຂອງແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້
ສາມາດຕ ັ່ເຂ ັ້າກ ນ ເພ ັ່ອໃຫ້ເຫ ນພາບ ລວມຂອງທ ງໝ ດຕ່ອງໂສ້ຂອງຕະຫຼາດ 
 ການສ ງລວມຂ ັ້ມູນ 
 ທິມງານເກ ບຂ ັ້ມູນຕ້ອງໄດ້ທ ບທວນ ແລະ ປະເມີນຄ ນຂ ັ້ມູນທີັ່ ໄດ້ແຕ້ມລ ງໃສ່ແຜນ
ວາດ ໂດຍກວດກາຄ ນເບິັ່ງວ່າສາມາດສ ງລວມເອ າຈຸດສ າຄ ນໄດ້ ຫຼ  ບ ັ່ ເຊ ັ່ນ: 

 ຕະຫຼາດຕ ັ້ນຕ ທີັ່ຂາຍຜະລິດຕະພ ນທີັ່ສ ກສາ 
 ແຫຼັ່ງສະໜອງຜະລິດຕະພ ນຕ ັ້ນຕ  
 ຕ ວລະຄອນຫຼ ກທີັ່ຢູ່ໃນແຜນວາດຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ 
 ຈຸດລວມຜະລິດຕະພ ນ ແລະ ແປຮູບຫຼ ກ 

 ບ ນດາຂ ັ້ມູນທີັ່ໄດ້ເກ ບມາ ຄວນກວມເອ າບ ນດາຂ ັ້ມູນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ທີັ່ເລີັ່ມຈາກຜູ້ຜະ 
ລິດຈ ນເຖິງຕະຫຼາດ 
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ຜະລດິຕະພ ນ:……………………………………………………………………………. 
 
          ຂາຍໃຫ:້…. .    ຂາຍໃຫ:້…….       ບ ດບາດຂອງຂອ້ຍ:…..      ຊ ັ້ມາຈາກ:…. 
 
                      
 
 
  
          ຊ ັ່:..........  ຊ ັ່:........    ຊ ັ່:.........       ຊ ັ່:............ 
          ທີັ່ຢູ່:........           ທີັ່ຢູ່:.......            ທີັ່ຢູ:່........            ທີັ່ຢູ:່..........           
       ເບີໂທຕິດຕ ັ່:.......   ເບີໂທຕິດຕ ັ່:.......  ເບີໂທຕິດຕ ັ່:.......     ເບີໂທຕິດຕ ັ່:....... 
                        ປະລິມານການຜະລິດ 
                         ລາຄາ/ຫ ວໜ່ວຍ:...... 
                         ໜ້າທີ:............... 
 
ຮບູທີ 6     ແຜນວາດຕ່ອງໂສຕ້ະຫາຼດ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຕ ວຢາ່ງຂ ັ້ມນູຜູສ້ະໜອງສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ, ຜູຜ້ະລດິ, ຜູເ້ກ ບຊ ັ້ ແລະ ແມຄ່າ້ຍອ່ຍ 2014 
 
ຕາຕະລາງທ ີ2     ຜູສ້ະໜອງສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ 
 
ລ/ດ ຊ ັ່ຜູສ້ະໜອງ

ສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ 
ເບໂີທຕິດຕ ັ່ ປະເພດສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ ລາຄາຂາຍ ກດິຈະກ າ/ໜາ້ທີັ່ 

(ສະໜອງສນິ
ເຊ ັ່ອ, ຂ ນສ ັ່ງ, 
ອ ັ່ນໆ) 

1 ທ້າວ. ວາດ 020 5213 6987 ຫ ວອາຫານໝູນ້ອຍ 240,000 ຂາຍເຄ ັ່ອງກະ
ເສດ 

2 ທ້າວ. ສຸລິເດດ 020 6587 4532 ຫ ວອາຫານໄກ່ລາດ 55,000 ຂາຍເຄ ັ່ອງກະ
ເສດ 

3 ທ້າວ. ຜິວ 020 5986 3145 ບ ລິການສ ດຕະວະແພດ ອີງຕາມ
ອາການ 

 

 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຕ ວຢາ່ງຂ ັ້ມນູຜູສ້ະໜອງສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ (2014)  
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ຕາຕະລາງທ ີ3     ຜູຜ້ະລດິ (ພາຍໃນບາ້ນ) 
 
ລ/ດ ຊ ັ່ຜູສ້ະໜອງສິັ່ງນ າເຂ ັ້າ ຈ ານວນຜະລດິຕະພ ນສະ

ເລຍ່ 
ລາຄາຂາຍ ກດິຈະກ າ/ໜ້າທີັ່

(ສະໜອງ ສິນ
ເຊ ັ່ອ, ຂ ນສ ັ່ງ, 

ອ ັ່ນໆ) 
1 ບ້ານວຽງສະຫວ ນ (ມີ 2 ຟາມ) ໝູນ້ອຍ = ກວ່າ 150 ໂຕ/ປີ 350,000 ກີບ/ໂຕ ຜະລິດ, ຂາຍ 

2 ບ້ານດອນຈ ັ້ ( 1 ຟາມ) ໝູຊີັ້ນ = 1.5 Kg/ປີ 18,000 ກີບ/Kg ລ້ຽງ, ຂາຍ 

3 ບ້ານຜາໂອ (1 ຟາມໄກ່ໄຂ)່ ໄຂ່ = 30,000 ໜ່ວຍ/ມ ັ້ 25,000 ກີບ/ແຕະ ຜະລິດ, ຂາຍ 

 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຕ ວຢາ່ງຜູຜ້ະລດິໃນແຕລ່ະບາ້ນ (2014) 
 
ຕາຕະລາງທ ີ4     ແມຄ່າ້ (ຜູເ້ກ ບຊ ັ້, ແມຄ່າ້ຄ ນກາງ ແລະ ຜູແ້ປຮບູ) 
 
ລ/ດ ຊ ັ່ຜູເ້ກ ບຊ ັ້/ຜູແ້ປຮບູ ທີັ່ຢູ,່ ເບໂີທຕດິຕ ັ່ ປະລມິານເກ ບຊ ັ້ ລາຄາຂາຍ ກດິຈະກ າ/ໜ້າທີັ່

(ສະໜອງ ສິນ
ເຊ ັ່ອ, ຂ ນສ ັ່ງ, 

ອ ັ່ນໆ) 
1 ນ. ໝອນ 020 5578 6954 ຜ ກບ ັ້ງ = 50 Kg/ມ ັ້ 5,000 ກີບ/Kg ເກ ບຊ ັ້ ແລະ ສ ັ່ງ

ຂາຍ 
 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຕ ວຢາ່ງຂ ັ້ມນູຜູເ້ກ ບຊ ັ້, ແມຄ່າ້ຄ ນກາງ  ແລະ ຜູແ້ປຮບູ (2014) 
 
ຕາຕະລາງທີ 5     ແມ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ  
 
ລ/ດ ຊ ັ່ແມຄ່າ້ ທີັ່ຢູ,່ ເບໂີທຕດິຕ ັ່ ປະລມິານເກ ບຊ ັ້ ລາຄາຂາຍ ກດິຈະກ າ/ໜ້າທີັ່(ສະໜອງສິນ

ເຊ ັ່ອ, ຂ ນສ ັ່ງ, ອ ັ່ນໆ 

1 ນ. ໄຊ 020 6587 4532 ຜ ກກາດ 350 
Kg/ປີ 

7,000 ກີບ/Kg ປູກ,ເກ ບຊ ັ້ ແລະ ສ ັ່ງຂາຍ 

 
ແຫຼັ່ງທີັ່ມາ:     ຕ ວຢາ່ງຂ ັ້ມນູຂອງແມຄ່າ້ຂາຍຍອ່ຍ (2014) 
 
 ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູ 
 ຕ້ອງໃຫ້ໝ ັ້ນໃຈວ່າທິີມງານໄດ້ທ ບທວນ ແລະ ປະເມີນຂ ັ້ມູນທີັ່ແຕ້ມຢູໃ່ນແຜນວາດ 
ເພ ັ່ອກວດກາຄ ນວ່າ ຂ ັ້ມູນສາມາດສ ງລວມເອ າບ ນດາຈຸດທີັ່ສ າຄ ນໄດ້ ຫຼ  ບ ັ່ 

 ຕະຫຼາດຫຼ ກທີັ່ຜະລິດຕະພ ນກ າລ ງສ ກສາຢູ່  
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 ແຫຼັ່ງທີັ່ສະໜອງສິນຄ້າຕ ັ້ນຕ  
 ຜູທີ້ັ່ພ ວພ ນຫຼ ກກ ບຕ່ອງໂສຕ້ະຫຼາດ 
 ຈຸທ້ອນໂຮມ ແລະ ແປຮູບສິນຄ້າຕ ັ້ນຕ  

 ຂ ັ້ມູນທີັ່ໄດ້ຮ ບທ ງໝ ດນີັ້ ຈະໄດ້ສ ງລວມເຂ ັ້າກ ນ ເພ ັ່ອເປ ນຂ ັ້ມູນຕ່ອງໂສ້ຕະຫຼາດ ເຊິັ່ງ  
ເລີັ່ມຈາກຜູຜ້ະລິດຈ ນເຖິງຕະຫຼາດປາຍທາງ 

3.1.3 ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ3 ຜະລດິຕະພ ນຕາມລະດກູານ 
 ຈດຸປະສ ງ 
 ເຄ ັ່ອງມ ນີັ້ນ າໃຊ້ເພ ັ່ອສ ງລວມຂ ັ້ມູນ ກ່ຽວກ ບລາຄາຕາມລະດູການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ສະໜອງໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພ ນໃດໜ ັ່ງ. ເນ ັ່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດສະໜອງຕາມລະດູການ ເຊິັ່ງມີຜ ນກະທ ບຕ ັ່ລາຄາ ແລະ ເປ ນໂອກາດດີ ສ າລ ບຊາວກະສິກອນ
ທີັ່ເປ ນຝ່າຍໄດ້ປຽບ. ຂ ັ້ມູນການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດຕາມລະດູການນີັ້ ຊາວກະສິກອນຄວນຮ ບຮູ້ ເພ ັ່ອ
ຕ ດສິນໃຈວ່າຈະຜະລິດເພີັ່ມຂ ັ້ນ ຫຼ  ຫຼຸດລ ງ 
 ຂ ັ້ນຕອນ 
 ເກ ບຂ ັ້ມູນກ່ຽວກ ບລາຄາ (ຕ ັ່ຫ ວໜ່ວຍ), ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພ ນ (ຫ ວໜ່ວຍ) ຂອງຜະລິດຕະພ ນໃດໜ ັ່ງໃນເດ ອນ/ລະດູການ ດ ັ່ງລາຍລະອຽດ
ຂ້າງລຸ່ມ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ6     ຜະລດິຕະພ ນຕາມລະດກູານ 
 
ຊ ັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ເກ ບຊ ັ້):  ທ້າວ ເມະ, ເບີໂທຕິດຕ ັ່: 020 5516 5342 
ຜະລດິຕະພ ນທີັ່ເກ ບຊ ັ້: ພ ດຜ ກລະດູແລ້ງ ທີັ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມ ອງກະລ ມ ແຂວງສາລະວ ນ 
 

ເດ  ອນ 
ລາຄາ (ກບີ/Kg) 

ປະລມິານການຊ ັ້-ຂາຍ (Kg/ມ ັ້) 
        ຊ ັ້                      ຂາຍ                             

12 2,000 4,000 300 
01 2,000 4,000 300 
02 3,000 4,000 200 
03 3,000 4,000 200 
04 3,500 6,000 50 
05 3,500 6,000 65 
06 3,500 6,000 45 
07    
08    
09    
10    
11    
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 ໝາຍເຫດ:  ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີັ້ ສາມາດສ າພາດບຸກຄ ນ ພ້ອມທ ງໃຊເ້ປ ນຕາຕະລາງ
ສ ງລວມ ໂດຍຄິດໄລ່ເອ າຄ່າສະເລ່ຍ (ຂອງທຸກຄ ນ) 
 ໃຊ້ແຜນວາດ ແລະ ຕ ວເລກ ເພ ັ່ອສະແດງລາຄາ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນແຕ່ລະເດ ອນຂອງຮອບປີ ດ ັ່ງທີັ່ໄດ້ສະແດງໃນຕ ວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 
 

 
 
ຮບູທີ 7 ຜະລດິຕະພ ນຕາມລະດກູານ 
 
 ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູ 
 ຕ້ອງໝ ັ້ນໃຈວ່າທິີມງານໄດ້ກວດຄ ນ ແລະ ປະເມີນຂ ັ້ມູນຕະຫຼາດຕາມລະດູການທີັ່ໄດ້
ເກ ບມາ ເພ ັ່ອສ້າງຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບ: 

 ໂອກາດທີັ່ຊາວກະສິກອນສາມາດສວຍໃຊ ້ (ຕ ວຢ່າງ) ໄລຍະໃດທີັ່ຕະຫຼາດມີ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ແຕ່ມີການສະໜອງໜ້ອຍ, ເຊິັ່ງເປ ນຜ ນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງຂ ັ້ນ ? 

 ຄວາມຮູດ້້ານເຕ ກນິກກ່ຽວກ ບການເກ ບຮ ກສາ ເພ ັ່ອຂາຍຍາມມີໜ້ອຍ ຂ ັ້ມູນກ່ຽວ
ກ ບທ່າແຮງຂອງສິນຄ້າ ທີັ່ຊາວກະສິກອນສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາດີ ຖ້າສາມາດເກ ບກ່ຽວຂ ັ້ນໄດ້ໄວກວ່າປ ກກະ 
ຕິສອງຫາສາມອາທິດ, ສິັ່ງເຫຼ ັ່ານີັ້ເປ ນຂ ັ້ມູນທີັ່ມີປະໂຫຍດສ າລ ບຊາວກະສິກອນ 

3.1.4 ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ4  ແນວໂນມ້ຂອງຕະຫາຼດ 
 ຈດຸປະສ ງ 
 ເຄ ັ່ອງມ ນີັ້ໃຊ້ເພ ັ່ອເກ ບກ າຂ ັ້ມູນ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລາຄາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພ ນ ໃນ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ຕ ັ່ໜ້າທີັ່ພ ວພ ນກ ບເຫດຜ ນ
ທີັ່ເຮ ດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລາຄາ, ຂ ັ້ມູນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ັ້ມູນການ
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ປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາ ເຊິັ່ງເປ ນຕ ວຊີັ້ວ ດທີັ່ສ າຄ ນ ເພ ັ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ 
ສາມາດເລ ອກຜະລິດຕະພ ນໃດໜ ັ່ງ ເພ ັ່ອຜະລິດ 
 ຂ ັ້ນຕອນຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ 
 ເກ ບກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກ ບການເໜ ງຕີງຂອງລາຄາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະ   
ໜອງຂອງຕະຫຼາດ ຈາກ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ຄາດຄະເນ 4-5 ປີ ລວງໜ້າ. ເອ າຂ ັ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ ເພ ັ່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫ ນການປ່ຽນແປງ ດ້ານຕວາມຕ້ອງການລາ ຄາ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ເອ າຂ ັ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ 
ເພ ັ່ອສະແດງໃຫ້ເຫ ນການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາໃນຊຸມປີຕ ັ່ໄປ ດ ັ່ງສະແດງໃນຕ ວຢ່າງຕ ັ່
ໄປນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທ ີ7 ແນວໂນມ້ຂອງຕະຫາຼດ 
 
ຊ ັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຜູ້ເກ ບຊ ັ້, ຂາຍຍ ກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ): ນາງ ໝອນ, ເບີໂທ: 020 5622 1981 
ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ເກ ບຊ ັ້: ພ ດຜ ກລະດູແລ້ງ ທີັ່ຢູ:່ ບ້ານ ວຽບສະຫວ ນ ເມ ອງຫຼວງພະບາງ  
 
ບ ນດາຂ ັ້ມນູທີັ່ຕ້ອງ
ໄດເ້ກ ບກ າ 

ຊມຸປີຜາ່ນມາ ປະຈຸ
ບ ນ 

ຊມຸປຕີ ັ່ໜ້າ 

1 ລາຄາຂາຍຜ ນ
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 ຜ ນຜະລິດທີັ່
ສະໜອງ/
ເກ ບຊ ັ້ໄດ້ 
(Kg) 

 

350 350 380 400 450 480 500 500 500  

ຊ່ວງໄລຍະເວວລາ 2007 2008 2009 2010 2011 ປນີີັ້ 2013 2014 2015 2016 2017 

 
ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີັ້ ສາມາດໃຊສ້ າພາດບຸກຄ ນ ພ້ອມທ ງໃຊເ້ປ ນຕາຕະລາງສ ງລວມ ໂດຍຄິດໄລ່
ເອ າຄ່າສະເລ່ຍ (ຂອງທຸກຄ ນ) 
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ຮບູທີ 8 ທາ່ອຽ່ງຂອງຕະຫາຼດ 
 
 ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູ 
                 ຂ ັ້ມູນທີັ່ໄດຮ້ ບຈາກແມຄ່້າຂາຍຜະລິດຕະພ ນ ໃນຕະຫຼາດດຽວກ ນສາມາດສ ມທຽບ ຫຼ ງຈາກ
ນ ັ້ນປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍ, ນອກນີັ້ທີມງານຕ້ອງທ ບທວນ ແລະ ປະເມີນຂ ັ້ມູນທີັ່ໄດຮ້ ບ ເພ ັ່ອກວດເບິັ່ງວ່າ: 

 ເມ ັ່ອການສະໜອງຜະລິດຕະພ ນມກີານປ່ຽນແປງ, ຈະມກີານກະທ ບໃສຄ່ວາມ
ຕ້ອງການ ລາຄາບ  ? 

 ການສະໜອງມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ຖ້າທຽບກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ? 
 ມີການສະໜອງຜະລິດຕະພ ນດ ັ່ງກ່າວນ ັ້ນຈາກເຂດອ ັ່ນບ  ? 
 ມ ນສາມາດເປ ນຄູແ່ຂ່ງກ ບເຂດເປ ັ້າໝາຍໂຄງການບ  ? 

 ການປະເມີນຂ ັ້ມູນນີັ້ຄວນຈະໄດ້ເຮ ດໃນຕອນສ າຫຼວດຂ ັ້ມູນ ເພ ັ່ອວ່າຈະໄດ້ຖາມຂ ັ້ມູນ
ເພີັ່ມເຕີມ ໃນກ ລະນຂີ ັ້ມູນບ ັ່ພຽງພ ໃນໄລຍະສ ກສາ 

3.1.5 ເຄ ັ່ອງມ ທ ີ5  ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ 
 ຈຸດປະສ ງ 
 ເຄ ັ່ອງມ ນີັ້ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການເກ ບກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກ ບເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ ເຊິັ່ງຜູຊ້ ັ້
ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຂ ັ້ນຕອນຕ່ອງໂສ້. ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ມີຜ ນກະທ ບຕ ັ່ລາຄາ ແລະ ຄວາມສ ນໃຈຂອງຜູຊ້ ັ້ທີັ່
ພ ວພ ນກ ບກຸ່ມຜູຜ້ະລິດ, ເມ ັ່ອມີຄວາມເຂ ັ້າໃຈເງ ັ່ອນໄຂການຊ ັ້ ຊາວກະສິກອນກ ັ່ສາມາດເຈລະຈາ ເພ ັ່ອຂ ັ້ນ
ລາຄາ 
 ຂ ັ້ນຕອນ 
 ໃຊ້ບ ນທ ກຄ າຖາມທີັ່ກຽມໄວ ້ແລະ ບ ນທ ກຄ າຕອບໃນຕາຕະລາງ 



19 

ຕາຕະລາງທ ີ8 ເງ ັ່ອນໄຂການຊ ັ້  
 
ຊ ັ່ຂອງຜູ້ຊ ັ້: ນາງວຽງ ທີັ່ຢູ່: ບ້ານໄຊ ເມ ອງສາລະວ ນ ແຂວງສາລະວ ນ ເບີໂທ: 020 5566 8710 
ຊະນິດຂອງຜ ນຜະລິດ  
1. ໄລຍະທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ເດ ອນກ ນຍາ ຫາ ທ ນວາ 
2. ຄວາມຖີັ່ທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄ ັ້ງ/ອາທິດ 
3. ປະລິມານທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 T/ຄ ັ້ງ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 5 T/ຄ ັ້ງ 
4. ສະຖານທີັ່ທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ບ ັ່ຢາກໃຫ້ໄກຈາກທາງໃຫຍ່ເກນີ 10 Km 
5. ຈ ານວນຈຸດລວບລວມທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ບ ັ່ຢາກໃຫ້ເກີນ 3 ຈຸດ ແຕດີ່ແທ້ຈຸດດຽວເລີຍ 
6. ຄຸນນະພາບທີັ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ຮ ບຊ ັ້ແຕ່ຜ ກສ ດ (ບ ັ່ແກ່), ສາມາດຂ ນສ ັ່ງ 1-2 ມ ັ້ໄດ້ ຈະບ ັ່

ຊ ັ້ເກຣດອ ັ່ນເຊ ັ່ນ: ຜ ກຊ ັ້າເອ າໄປລ້ຽງສ ດ 
7. ຢາກໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ກະກຽມ ຕ້ອງການໃຫ້ສະໜອງເປ າ ແລະ ກະຕ່າໃຫ້ 
8. ຢາກໃຫ້ຜູ້ຂາຍກະກຽມ ຕ້ອງການໃຫ້ລ້າງ ແລະ ແກະເປ ອກທີັ່ຊ ັ້າ ຫຼ  ບ ັ່ງາມອອກ 
9. ຊະນິດທີັ່ຕ້ອງການ ຊ ັ້ແຕ່ຜ ກບ ັ້ງ ແລະ ຜ ກກາດຂາວ 
10. ວິທີການຈ່າຍ ຈະຈ່າຍພາຍຫຼ ງເກ ບຊ ັ້ 5 ມ ັ້ (ບ ັ່ສາມາດຈ່າຍສ ດ) 
11. ອ ັ່ນໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 T/ຄ ັ້ງ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 5 T/ຄ ັ້ງ 

 
ແຫຼັ່ງທີມາ:  ຊ ັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຜູເ້ກ ບຊ ັ້, ຂາຍຍ ກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ): ນາງ ວຽງ ເບໂີທ: 020 5566 
8710  ຜະລິດຕະພ ນທີັ່ເກ ບຊ ັ້: ພ ດຜ ກລະດູແລ້ງ   ທີັ່ຢູ່ ບ້ານໄຊ ເມ ອງສາລະວ ນ ແຂວງສາລະວ ນ 
 
 ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູ 
 ບ ນຫາທີັ່ຕ້ອງໄດ້ນ າມາ ເພ ັ່ອພິຈາລະນາມຄີ : 

 ຊາວກະສິກອນໃນຂ ງເຂດດ ັ່ງກ່າວ ເຂ ັ້າໃຈສະພາບການຊ ັ້-ຂາຍບ , ມີຄວາມສ າຄ ນ
ແນວໃດ ? 

 ຖ້າວ່າຊາວກະສິກອນມີການຫຸ້ມຫ ັ່ ແລະ ຮ ກສາຄຸນນະພາບໄດ້ດີ ມ ນຈະມປີະ
ໂຫຍດຕ ັ່ຊາວກະສິກອນແນວໃດ ? 
 ທິມງານວິເຄາະຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ສ ງລວມຂ ັ້ມູນທີັ່ເຂ ັ້າໃຈງ່າຍ ເພ ັ່ອລາຍງານຄ ນໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສິກອນເປ ັ້າໝາຍ 
 
3.2. ຄ າຖາມຕ ວຢາ່ງ 
 ບ ນດາຄ າຖາມຕ ັ່ໄປນີັ້ ເປ ນພຽງຕ ວຢ່າງໃນການເກ ບຂ ັ້ມູນ ເພ ັ່ອສະແດງໃນເຄ ັ່ອງມ ທີັ່ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງນ ັ້ນ. ຄ າຖາມເຫຼ ັ່ານີັ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ຂ ັ້ນກ ບຜະລິດຕະພ ນ ແລະ ສະພາບການຕ ວຈິງ 

3.2.1. ຕອ່ງໂສຕ້ະຫາຼດ 
 ເຈ ັ້າຊ ັ້ມາຈາກໃສ ? ເຈ ັ້າຂາຍໃຫ້ໃຜ ? ມີຈ ກສ່ວນຮ້ອຍ () ? 
 ເຈ ັ້າຊ ັ້ມາຈາກເມ ອງ ແລະ ແຂວງອ ັ່ນໆບ  ? ຫຼາຍປານໃດ ? 
 ແຕ່ລະຂ ັ້ນຕອນການຊ ັ້ເປ ນແນວໃດ, ດີ ຫຼ  ບ ັ່ດີ ? ຊີັ້ແຈງສະເພາະລະດກູານ 
 ຜູເ້ກ ບຊ ັ້ມີຫຼາຍປານໃດ ໃນບ່ອນດຽວກ ນບ  ? 



20 

3.2.2. ການສະໜອງຜະລດິຕະພ ນ 
 ປະລິມານທີັ່ເຈ ັ້າຊ ັ້/ມ ັ້/ອາທິດ/ເດ ອນ ? 
 ລະດູການໃດທີັ່ສາມາດຊ ັ້ໄດປ້ະລິມານໜ້ອຍກວ່າ/ຫຼາຍກວ່າ ? ແມ່ນຫຍ ງເປ ນ

ບ ນຫາຫຼ ກ ? ເຈ ັ້າຄິດວ່າຈະແກ້ບ ນຫາເຫຼ ັ່ານ ັ້ນແນວໃດ ຫຼ  ວ່າເຈ ັ້າມີຄ າເຫ ນແນວໃດ ? 
3.2.3. ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫາຼດ 

 ປະລິມານສູງສຸດ/ຕ ັ່າສຸດ ທີັ່ເຈ ັ້າຕ້ອງການຂາຍ/ມ ັ້/ອາທິດ/ເດ ອນ  ເຈ ັ້າຄິດວ່າຈ າ
ນວນນີັ້ ພຽງພ ກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ້ອງການແລ້ວບ ັ່ (ມຄີ ນລວບລວມສິນຄ້າມາຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ດຽວກ ນຫຼາຍບ ) ? 

 ເຈ ັ້າຮູບ້ ັ່ວ່າຈ ານວນທີັ່ເຈ ັ້າຕ້ອງການ ຈາກຜູເ້ກ ບຊ ັ້ທີັ່ມາຂາຍໃຫ້ເຈ ັ້າ ຈາກຕະຫຼາດ
ແຫຼັ່ງອ ັ່ນ ? ປະລິມານທີັ່ຕ້ອງການຈາກຕະຫຼາດປາຍທາງ ? 

3.2.4. ການຄາດຄະເນ 
 ການຊ ັ້ຕ ວຈິງ (ຈ ານວນຜະລິດຕະພ ນ/ປີ) ໃນ 4-5 ປີ ຜ່ານມາ ? ການຊ ັ້-ຂາຍ 

ເປ ນແນວໃດ ? ມຄີວາມແຕກຕ່າງບ ັ່ໃນແຕ່ລະປີ ? 
 ການຊ ັ້ຕ ວຈິງ (ຈ ານວນຜະລິດຕະພ ນ/ປີ) ໃນ 4-5 ປີຕ ັ່ໜ້າ ? ການຊ -ຂາຍ ເປ ນ 

ແນວໃດ ? 
 ລະດູການໃດທີັ່ສາມາດຊ ັ້ໄດ ້ຈ ານວນໜ້ອຍ/ຫຼາຍ, ລາຄາສູງ/ຕ ັ່າ ໃນແຕ່ລະປ?ີ 

3.2.5. ລາຄາຕາມລະດກູານ (12 ເດ ອນ) 
 ລາຄາແຕ່ລະເດ ອນມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນແນວໃດ ? 
 ບ ນດາປ ດໄຈທີັ່ກະທ ບຕ ັ່ລາຄາ 

3.2.6. ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ 
 ຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປະເພດສິນຄ້າ, ຍ້ອນຫຍ ງ ? 
 ຈ ານວນທີັ່ຕ້ອງການ 
 ຂະໜາດ, ນ ັ້າໜ ກ, ປະເພດ, ຮູບຮ່າງລ ກສະນະ 
 ລະບ ບການຜະລິດ, ວິທີການບ ວລະບ ດຮ ກສາ 
 ການກະກຽມກ່ອນຂາຍ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຸ້ມຫ ັ່, ການຂ ນສ ັ່ງ 
 ວິທີການຈ່າຍ: ເງິນອນ, ເຊ ກ, ເງິນສ ດຈ່າຍຕາມຈ ານວນຕ ວຈິງ, ເງິນສ ດຈ່າຍລ່ວງ

ໜ້າ ຫຼ  ວິທີການອ ັ່ນ, ມີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ? 
 ຊ່ວງໄລຍະການລວບລວມຜະລິດຕະພ ນ: ຊ່ວງໃດທີັ່ສາມາດລວບລວມຜະລິດ

ຕະພ ນໄດ້ຈ ານວນໜ້ອຍ/ຫຼາຍ ? ປະລິມານ/ເດ ອນ ? 
 ຄວາມຖີຂອງການເກ ບຊ ັ້: ທຸກມ ັ້/ອາທິດ/ເດ ອນ ? ຈ ານວນເທ ັ່າໃດທີັ່ຊ ັ້/ຄ ັ້ງ ? 

3.2.7. ມບີ ນຫາຫຍ ງແດກ່ຽ່ວກ ບການຈາ່ຍ, ຂ ັ້ນຕອນເອກະສານ ແລະ ກ ດລະບຽບ 
 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຍ ງແດເ່ກີດຂ ັ້ນ? ຄວາມຄິດເຫ ນຕ ັ່ກ ບພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ
ລະບ ບຊ ັ້-ຂາຍ (ພາກລ ດ, ເອກະຊ ນ, ກຸ່ມແມຄ່້າ, ກຸ່ມຜະລິດ) 
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ເອກກະສານອາ້ງອີງ 
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18. 
ຄູມ່ ສ າລ ບການລິເລີັ່ມຂະບວນວຽກງານ ການພ ດທະນາລະບ ບວິສະຫະກິດກະສິກ າ NAFRI  ໜ້າ. 21-24 
ຂະບວນວຽກງານການພ ດທະນາລະບ ບວິສາຫະກິດກະສິກ າ. Sadubook. 
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