ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດພືດ
Crop Economic and marketing
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເຂດເນີນສູງ
ັ ສູດຊັນສູ
ສາລັບຫຼກ
ຂຽນໂດຍ:

ອຈ. ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ
ອຈ. ອິນຕາ ຕົວກະປມົວ

ັ ສູດ
ກວດແກ ັ້ໂດຍ: ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫຼກ

ສິງຫາ 2016

i

ຄານາ
ັ ຕາມແຜນຍຸ ດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ
ເພື່ອປະຕິບດ
ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020, ອີງໃສ່ຍຸ ດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030 ໃນການພັດ
ັ້ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ົ ັ້
ທະນາຂະ ແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ເພື່ອບັນລຸ ເປາໝາຍຍຸ
ດທະສາດດັ່ງກ່ າວນັນ,

ັ ວຽກງານບູ ລມ
ິ ະສິດ
ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ຖເື ອົາວຽກງານການກ່ ສັ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນ
ີ ວາມກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ ບັນລຸໄດັ້ 3 ແຜນງານ
ໜ່ ງທີ່ມີຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວ ໃຫັ້ມຄ
ແລະ 10 ແຜນການດາເນີນງານ ທີ່ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໄດັ້ການົດໄວັ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນມາດຕາການໃນ
ການພັດທະນາດັ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ັ ເຫັນໄດັ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດັບຕ່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ປະຈຸບນ
ັ້ ນກາງລົງຮອດທັ້ອງ
ທົ່ວປະເທດ ຍັງບ່ ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບ່ ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັນສູ
ັ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ຖິ່ນ. ສະນັນກະຊວງກະສິ
ກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ການົດຍຸ ດທະສາດການປບ
ັ້ ປີ 2020 ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົນຕ
ັ້ ຂອງຍຸ ດທະສາດແມ່ ນການພັດທະນາສີ
ສາດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີຫາ
ັ້ ບລະບົບການ
ມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້
ັ້ າຜູ ຮ
ັ້ ຽນ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສັ້າງຫລັກສູດທີ່ເນັນຄວາມຊ
ານານ, ການສິດສອນທີ່ເນັນເອົ
ັ ສູນກາງ. ດັ່ງນັນັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ່ ງມີຄວາມຈາເປນ
ັ
ເປນ
ັ້ ໄລຍະກາງ ແລະ
ັ ປຸ ງ ແລະ ກ່ ສັ້າງໃໝ່ ດັ້ວຍຮູ ບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັນ,
ີ ານປບ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ມກ
ັ ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນ ສົມບັດ
ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ນກ

ທີ່ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັ່ງກ່ າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າ
ັ້ ່ ງປະກອບ
ັ ທະນາຫລັກສູດອະນຸປະລິນຍາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງຂນເຊິ
ໄມ ັ້ພາກເໜືອ ຈ່ ງໄດັ້ພດ
ັ້
ດັ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊັ່ນ: ປູ ກຝງັ , ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫລັກສູ ດນີໄດັ້
ັ້
ເນັນຄວາມຊ
ານານ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກ່ ສັ້າງພະນັກງານວິຊາການດັ້ານການ
ັ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ອອກຮັບໃຊັ້ສງັ ຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫຼກ
ັ ສູ ດແຫ່ງຊາດລະ
ຕາມຂຕົ
ດັບອະນຸປະລິນຍາທຸກປະການ
ັ ຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມີການພັດທະນາ
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຫຼກ
ັ ສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືອໃນຫຍ
ບັນດາເອກະສານທີ່ສາຄັນຂອງຫຼກ
ຂອງແຕ່
ລະວິຊາ,
ັ້ ມືການຮຽນ
ັ້
ັ້ ່ າປມຄູ່
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືອໃນການສິ
ດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ ລະວິຊາ ຫຼ ື ເອີນວ
ັ້ ່ ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີ່ມີໃນຫຼກ
ັ້ ່ ອຕອບສະ
ີ ານພັດທະນາປມຄູ
ັ ສູ ດດັ່ງກ່ າວນີເພື
ການສອນ. ສະນັນັ້ ຈ່ ງໄດັ້ມກ
ັ້ ່ 5 ອົງປະກອບຫຼກ
ັ ສູດທີ່ເນັນໃສ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້ 1).ການສັ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການພັດ
ໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫຼກ
ັ ຕົວຈິງ ແລະ 5).
ທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ການຜະລິດກະສິກາແລະປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງ, 4). ການປະຕິບດ
ບົດບາດຍິງຊາຍ

ັ້ ມືເຫຼ່ ານີ
ົ ັ້ ໄດັ້ມີການມອບໝາຍໃຫັ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼກ
ັ ແລະ
ໃນການພັດທະນາປມຄູ່
່ ຈາເປນ
ັ້
ັ ຜູ ຂ
ັ ຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝກອົບຮົມ
ັ້ ຽນຂນັ້ ໂດຍໄດັ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂັນຕອນທີ
ອາຈານຊ່ວຍເປນ
ັ້
ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ, ການແລກ
ັ ການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົນຄວັ້າເອກະສານ
ກ່ ຽວກັບຫຼກ
ແລະ ຂມູ

ii

ັ້ ຄ
ີ ວາມຮູ ັ້ແລະປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກສາ ແລະ
ປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ ມ
່
ັ້
ັ້ າ ແລະ ຄະນະກາມະການພັດທະນາ
ໜ່ວຍງານອືນໆ. ຫຼງັ ຈາກນັນັ້ ກ່ ມີການກວດແກ ັ້ເນືອໃນໂດຍຄະນະຊີ
ນ
ັ ສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸ ຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ
ຫຼກ
ທອງສະມຸ ດ ພູ ມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸ ກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸ ດ,
ິ າ ພົງບັນ
ທ່ານ ນ. ໜ່ ຄາ ວິຣະວົງສາ, ທ່ານ ພູ ທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸ ທອງ ວົງແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸ ນຊ

ດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸ ດທິວງົ . ນອກຈາກນັນັ້ ກ່ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ
ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜືອ
Andrea Schroeter, ຫົວໜັ້າໂຄງການປບ
(SURAFCO) ພັ້ອມດັ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ປກສາທາງດັ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດອີກຈາ
ນວນໜ່ ງໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນ່່າງໃກ ັ້ຊິດ

ັ ສູ ດ ແມ່ ນຈຸດປະສົງໜ່ ງທີ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດັ້ຈດ
ັ ຕັງັ້
ວຽກງານພັດທະນາຫຼກ

ັ ໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ປະຕິບດ
ັ້ ປີ 2009 ເປນ
ັ້
ັ ຕົນມາ,
ັ ການ
ອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັງແຕ່
ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ ສູ ດ ຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນດັ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສັ້າງຂອງຫຼກ

ວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
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ບົດທີ 1

ັ້ ນກ່
ັ້ ຽວກັບເສດຖະກິດກະສິກາ ແລະ ການຕະຫຼາດພືດ
ຄວາມຮູ ເັ້ ບືອງຕົ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.
ອະທິບາຍໜັ້າທີ່ຂອງຕະຫຼາດໄດັ້
2.

ັ ທະນາການຂອງການຕະຫຼາດພືດໄດັ້
ອະທິບາຍວິວດ

3.

ອະທິບາຍຄວາມສາພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
1.1

ໜັ້າທີ່ຂອງການຕະຫຼາດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

ັ້
່ າການຕະຫຼາດແມ່ ນການຂາຍ ແລະ ໂຄສະນາສິນຄັ້າ,
ການຕະຫຼາດແມ່ ນຫຍັງ? ຫຼາຍຄົນເຂົາໃຈວ
ັ້ ພວກເຮົ
ັ້
ິ
ເພາະວ່າທຸກມືນີ
າໄດັ້ເຫັນໄດັ້ຟງັ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ , ໜັງສືພມ
່
່
ັ ພາກສ່ວນໜງຂອງກິດຈະກາການຕະຫຼາດ
ແລະ ອືນໆ. ແຕ່ການຂາຍ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄັ້າແມ່ ນເປນ
ັ້
່ າຂອງການຂາຍ “telling and
ັ ຈຸບນ
ັ , ການຕະຫຼາດບ່ ຄວນເຂົາໃຈໃນຄວາມໝາຍແບບເກົ
ເທົ່ານີ ັ້ ໃນຍຸ ກປດ
ັ້
ັ້ສກແບບໃໝ່ຄືການສັ້າງຄວາມເພິ່ງພໃຈໃຫັ້ຜູບ
ັ້ ລິໂພກ ການຂາຍແມ່ ນ
selling”ແຕ່ຄວາມເຂົາໃຈໃນຄວາມຮູ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ເວລານານພສົມຄວນ
ື ຜະລິດແລັ້ວ, ການຕະຫຼາດແມ່ ນເກີດຂນເປ
ໄດັ້ເກີດຂນພາຍຫຼ
ງັ ຜະລິດຕະພັນໄດັ້ຖກ

ັ ຈະມີຜະລິດຕະພັນ
ກ່ ອນບລິສດ
ໜັ້າທີ່ຂອງການຕະຫຼາດພືດໃນລະບົບເສດຖະກິດຈະມີອງົ ປະກອບຫຼາຍ່່າງຄື: ໜັ້າທີ່ກ່ ຽວກັບສິນ
່
ຄັ້າພືດ, ໜັ້າທີ່ກ່ ຽວກັບການຈັດຈາໜ່າຍ, ໜັ້າທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆ
1.1.1
ໜັ້າທີ່ກ່ ຽວກັບສິນຄັ້າພືດ
ັ ກິດຈະກາທາງການຕະຫຼາດໃນການທີ່ຈະໃຫັ້ໄດັ້ສິນຄັ້າ ຫຼ ື ບລິການທີ່ກົງກັບຄວາມ
ເປນ
ັ້
ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກິດຈະກາທີ່ຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດມີການໂອນປ່ຽນກາມະສິດສິນຄັ້າ ຫຼ ື ບລິການນັນໆ
ັ້
ັ້ ການໂອນປ່ຽນມືໄດັ້ງ່າຍຂນປະກອບດັ້
ລວມທັງກິດ ຈະການັນມີ
ວຍໜັ້າທີ່ຕ່ າງໆ ຄື:
–
–

ການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ການຊື ັ້

–

ການຂາຍ

–

ັ້
ການຈັດການມາດຕະຖານ ແລະ ການຈັດລະດັບຂັນຕອນຂອງການຜະລິ
ດ

ໜັ້າທີ່ກ່ ຽວກັບການຈັດຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນພືດ
ັ ໜັ້າທີ່ການຕະຫຼາດເພື່ອເຄື່ອນຍ ັ້າຍຕົວສິນຄັ້າ ຫຼ ື ບລິການໃຫັ້ສາມາດ
ໃນການປະຕິບດ
ັ້ ດຂອງຂະບວນການຜະລິດ
ສອດຄ່ອງຕ່ ກັນໄດັ້ຈາກສະຖານທີ່ໜ່ ງໄປສູ່ ອີກສະຖານທີ່ໜ່ ງ ຫຼ ື ຈາກຈຸດສິນສຸ
ັ້
ັ້ ລິໂພກ ຫຼ ື ຜູ ໃັ້ ຊັ້ສນ
ິ ຄັ້ານັນັ້ ຈະຕ ັ້ອງມີກດ
ິ ຈະກາອີກກຸ່ ມໜ່ ງເຂົາມາກ່
ຈົນໄປສູ່ ມືຜູບ
ຽວຂັ້ອງ ແລະ ການປະຕິ
1.1.2
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ັ້ ຜນ
ັ້
ົ ກະທົບຕ່ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຕ່ າງໆ ໃນການດາເນີນງານທາງການຕະຫຼາດູ່່ຫຼາຍໜັ້າທີ່ເຫຼ່ ານີ
ົ ໄດັ້
ບັດໜັ້າທີ່ສ່ວນນີມີ
ແກ່ : ການຂົນ ສົ່ງ ແລະ ການການເກັບຮັກສາສິນຄັ້າ
ໜັ້າທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ນອກເໜືອຈາກໜັ້າທີ່ຕ່ າງໆ ທາງການຕະຫຼາດທີ່ກ່ າວມາແລັ້ວ ການດາເນີນງານທຸລະ
ັ້
່ ວຍເສີມສັ້າງຄວາມສະດວກຕ່ າງໆໄດັ້ແກ່ : ການເງ ິນ,
ກິດຈະສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂນັ້ ຖັ້າມີໜາັ້ ທີ່ອື່ນເຂົາມາຊ
ັ້ ນການຕະຫຼາດ
ການສ່ຽງໄພ, ການຈັດຫາຂມູ
1.1.3

1.2

ັ ທະນາການຂອງການຕະຫຼາດພືດ
ວິວດ

ັ້
ັ້
ລະບົບການຄັ້າໂດຍການແລກປ່ຽນສິນຄັ້າ (barter system) ເກີດຂນໃນຂັ
ນຕອນທ
າອິດຂອງ
ັ້ ່ ມີສນ
ິ ຄັ້າເຫຼອ
ື ພະຍາຍາມແລກປ່ຽນສິນຄັ້າ ໂດຍການຍອມຮັບສິນຄັ້າທີ່ເຂົາຕອັ້ ງ
ການຕະຫຼາດຄົນທີູ່່່ໃນຖາທີ
ັ້ າສັດດັ້ວຍການແຈກ່າຍໄປທົ່ວໃນຍຸ ກ
ການ ການແລກສິນຄັ້າດັ້ວຍສິນຄັ້າໃນເວລານັນັ້ ມະນຸດຍັງູ່່ ໃນຂັນຂັ້
ັ້
ັ ພຽງແຕ່ຜູ ລ
ັ້ ່ າ ຫຼ ື ຜູ ຫ
ັ້ າອາາຫານ ແລັ້ວຕາມມາດັ້ວຍຍຸ ກຫີນໃໝ່ ໃນຂັນຕອນ
ໂບຮານດັ່ງກ່ າວມະນຸດຈ່ ງເປນ
ຂອງເສດຖະກິດແບບລັ້າຫຼງັ ມະນຸດມີຄວາມພພຽງໃນເສດຖະກິດແບບດັ່ງກ່ າວ ໜ່ວຍຄອບຄົວຈະມີຄວາມ

ັ້ າ ທີູ່່່ ອາໃສ ເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປການແບ່ງວຽກງານ
ພພຽງເຮັດອາຫານທີ່ຕ ັ້ອງການ ເສືອຜັ້
ື ຖືກນາໄປ
ເລີ່ມມີພາລະບົດບາດທີ່ສາຄັນ ແລະ ມະນຸດເລີ່ມຜະລິດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົາຕັ້ອງການ ສິ່ງທີ່ເຫຼອ
ັ ພວກເຂົາເຊິ່ງມີສນ
ື ເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອການແລກປ່ຽນການຄັ້າຫາກ
ິ ຄັ້າເຫຼອ
ື ເຟອ
ແລກປ່ຽນກັບສິນຄັ້າທີ່ຈາເປນ
ັ້ ນ
ັ ງານທີ່ໜັ້າເບື່ອເພາະຕອັ້ ງສູ ນເສຍເວລາ ແລະ ພະລັງງານ ດັ່ງນັນຄົ
ັ້ ່ ນທີ
ື ່ ຕັ້ອງການສິນຄັ້າທີ່ເຫຼອ
ື ກາຍເປນ
ຜູ ອ
ັ້ ່ າ ຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປນ
ັ ທີ່ວາງສິນຄັ້າ ແລະ ຕ່ ມາໄດັ້ພດ
ັ ທະນາມາ
ຈ່ ງລວມກັນໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເອີນວ
ັ ຮັ້ານ, ຕະຫຼາດນັດ ແລະ ອື່ນໆ ຄົນໄດັ້ກາຍເປນ
ັ ຜູ ຊ
ັ້ ່ ຽວຊານໃນການຜະລິດຕາມຄວາມພໃຈຂອງເຂົາ
ເປນ
ັ້
ັ້ ລັກສະນະຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານໄດັ້ມສ
ີ ່ ວນພັດທະນາແນວ
ເຊັ່ນຊ່າງໄມ ັ້, ຊ່າງຕ່ າແຜ່ນ ເກີດຂນໃນສະໄໝນີ
ຄວາມຄິດຂອງການຕະຫຼາດ

1.3

ຄວາມສາພັນລະຫວ່ າງການຕະຫຼາດ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ັ້
ເມື່ອກ່ າວເຖິງສິນຄັ້າກະສິກາ (Agriculture Products) ທຸກຄົນຈະຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈດີ
ວ່າມີ
ັ້
ັ້ ະລິດ ຫຼ ື ຊາວກະສິກອນຈັດການຜະລິດຂນມາ
ຄວາມໝາຍຄວບຄຸ ມກັບພືດ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່ າງໆ ທີ່ຜູ ຜ
ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງ ເພື່ອການບລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຫຼ ື ນາອອກຂາຍສູ່ ຕະຫຼາດຕ່ ໄປ ສິນຄັ້າກະສິກາມີການ
ັ້ ສະໄໝດກດາບັນຈົນເຖິງປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ທະນາການຂອງມະນຸດ ຕັງແຕ່
ັ ວິ
ຜະລິດທີ່ສືບເນື່ອງກັນມາພັ້ອມກັບວິວດ
ທີການຜະລິດແຕກຕ່າງກັນຕາມຍຸ ກສະໄໝໃນອະດິດ ຈຸດປະສົງຂອງການຜະລິດກແຕກຕ່ າງກັນອອກໄປເຊັ່ນ
ັ້
ັ້
່ ຽນທາງການຄັ້າຫຼາຍກວ່າເພື່ອບລິໂພກໃນຄອບຄົວເປນ
ັ ຕົນ.
: ຜະລິດເພື່ອເນັນການແລກປ
ັ ຕ ັ້ອງອາໄສຈາກປດ
ັ ໃຈທາມະຊາດ ເປນ
ັ ສ່ວນປະກອບທີ່
ການຜະລິດສິນຄັ້າການກະສິນກາຈາເປນ
ັ ໃຈດັ່ງກ່ າວ ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ເກີດຜະລິດຕະ
ັ້ ະລິດຈ່ ງຕັ້ອງພັດທະນາການຜະລິດໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບປດ
ສາຄັນ ຜູ ຜ
ັ້ ແກ່ ທີ່ດິນ, ນາ,
ັ້ ແສງສະຫວ່າງ, ຄວາມອົບອຸ່ ນ ແລະ ອື່ນໆ ເປນ
ັ ໃຈເຫຼ່ ານີ
ັ ຕົນັ້
ົ ໄດັ້
ຜົນຕາມທີ່ຕັ້ອງການ ປດ
ັ ໃຈຈາກທາມະຊາດນີ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ມພ
ີ ນທີ
ື ັ້ ່ ດິນບລິເວນທີ່ເໝາະກັບການປູ ກ ຫຼ ື ລັ້ຽງສັດ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປດ
ແຕກຕ່ າງກັນເຊັ່ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມເຂດພູ ມສາດໃນບັ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດຕ່ າງໆ ທົ່ວໂລກ
ັ້ ່ ດັ່ງກ່ າວເປນ
ັ້ ນຂອງ
ັ ຕົນຜົ
ົ ກະທົບຕ່ ການເລືອກຊະນິດ ແລະ ພັນພືດ ຫຼ ື ສັດເພື່ອເຮັດການຜະລິດໃນພືນທີ
ມີຜນ
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ັ້ ່ ແຫ່ງໃດເໝາະສົມ
ການເລືອກຜະລິດສິນຄັ້າກະສິການີ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ເກີດມີການແບ່ງງານກັນເຮັດໂດຍໃນເຂດພືນທີ
ັ້
ົ ຜະລິດທີ່ດີທ່ ສຸີ ດ ທາງດັ້ານປະ
ກັບການປູ ກ ຫຼ ື ລັ້ຽງສັດຊະນິດໃດກເນັນການຜະລິ
ດສິນຄັ້າດັ່ງກ່ າວໃຫັ້ໄດັ້ຜນ
ລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຕະຫຼອດຈົນພັດທະນາການຜະລິດໃຫັ້ມີປະສິດທິພາບສູ ງສຸ ດນີ ັ້ ເພື່ອຈຸດໝາຍໃນ
ັ້ ່ ແຫ່ງອື່ນ ເຊິ່ງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສິນ ຄັ້າດັ່ງກ່ າວ
ັ້ າສູ່
ັ້ ຕະຫຼາດໃນພືນທີ
ການກະຈາຍຜົນຜະລິດນັນເຂົ

ັ້ ່ ຂອງຕົນ
ຫຼຸດກວ່າ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄັ້າທີ່ບ່ ສາມາດຜະລິດໄດັ້່່າງມີປະສິດທິພາບກັບມາບລິໂພກໃນພືນທີ
ຖັ້າພິຈາລະນາທາງດັ້ານກະສິກາ ເຊິ່ງເຮັດໜັ້າທີ່ທາງດັ້ານການຜະລິດ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄັ້າ
ອອກສູ່ ຕະຫຼາດຕາມຂອບເຂດ ຄວາມສາມາດທາງເສດຖະກິດຂອງແຕ່ ລະລະບົບຈະພົບວ່າ ກະສິກາສ່ວນ
ຫຼາຍສາມາດຈັດການຕະຫຼາດສິນຄັ້າຂອງຕົນູ່່ ໃນຂອບເຂດຈາກັດ ແລະ ຂາດປະສິດທິພາບທາງການຕະ
ັ ຕົນັ້
ຫຼາດ ສ່ວນທາງດັ້ານຂອງພ່ ຄັ້າຄົນກາງໄດັ້ແກ່ ພ່ ຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍ ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງ ຕົວແທນ ແລະ ນາຍໜັ້າເປນ
ັ້
ັ້ າງດັ້ານວິຊາການທາງການຄັ້າ ແລະ
ໄດັ້ເຂົາໄປສະແດງບົ
ດບາດຕາມໜັ້າທີ່ຂອງຕົນ ພັ້ອມກັບຄວາມຮອບຮູ ທ

ການຕະຫຼາດຕະຫຼອດຈົນປະສົບການຂອງຕົນເອງ ໂດຍການົດເອົາກິດຈະກາທາງການຕະຫຼາດ (Marketing
Activities) ແລະ ໜັ້າທີ່ທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Function) ມາໃຊັ້ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບທຸລະກິດສິນ
ັ
ົ ເຮັດໃຫັ້ເຂົາສາມາດຈັດການຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ ເປນ
ຄັ້າກະເສດທີ່ຕົນເອງກາລັງດາເນີນການູ່່ນັນັ້ ມີຜນ
ັ້ ການຈັດຫາສິນຄັ້າຈາກແຫຼ່ ງໂດຍ
ໄປ່່າງມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ທາງດັ້ານຂອງຊາວກະສິກອນ ເລີ່ມຕັງແຕ່
ກົງ ຫຼ ື ພ່ ຄັ້າຄົນກາງທີ່ເຮັດໜັ້າທີ່ທາງດັ້ານການຂາຍສົ່ງ ແລະ ນາຍໜັ້າ ເພີ່ມພິຈາລະນາຄັດເລືອກຊະນິດຂອງ
ັ້
ສິນຄັ້າທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບທີ່ຕະຫຼາດຕັ້ອງການ ການເຮັດສັນຍາຊືຂາຍຕົ
ກລົງເລື່ອງລາຄາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງ
ິ ເຊື່ອຕະຫຼອດຈົນການ
ມອບສິນຄັ້າຕາມລັກສະນະມາດຕະຖານຂອງສິນຄັ້າ ການຊາລະເງ ິນ ແລະ ການໃຫັ້ສນ

ສືບຫາຂ່າວສານການຕະຫຼາດສິນຄັ້າ ເພື່ອຮູ ແັ້ ນວຂອງຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການນາໄປໃຊັ້ໃນການວາງແຜນ
ຍຸ ດທະສາດການຕະຫຼາດ ເພື່ອຄວາມສາເລັດຂອງທຸລະກິດຕ່ ໄປ ການດາເນີນກິດຈະການທາງທຸລະກິດຂອງ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ແລະ ຈັດ
ພ່່ ຄັ້າຄົນກາງ ຈະເຮັດໃຫັ້ສິນຄັ້າກະສິກາຈາກແຫຼ່ງຜະລິດບ່ ວ່າຈະູ່່ ໃກ ັ້ ຫຼ ື ໄກໄດັ້ຮບ
ັ ໃນຊົນນະບົດ, ເມືອງ, ແຂວງ ຫຼ ື ອອກໄປສູ່ ຕະ
ການໃຫັ້ກະຈາຍອອກໄປສູ່ ແຫຼ່ ງຕະຫຼາດຕ່າງໆ ບ່ ວ່າຈະເປນ
ຫຼາດໂລກອັນກວັ້າງໃຫຍ່ ຕ່ ໄປ
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ບົດທີ 2
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຕ່ ກັບການຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.

ັ້
ົ ບາດຂອງລັດຖະບານໃນການ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເຂົາມາມີ
ບດ
ຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ

2.

ັ້
ົ ບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ
ອະທິບາຍລັກສະນະການເຂົາມາມີ
ບດ

ັ້
ເນືອໃນ:
2.1

ຈຸດປະສົງ

ແລະ

ັ້
ົ ບາດຂອງລັດຖະບານໃນການ
ສາຍເຫດຂອງການເຂົາມາມີ
ບດ

ຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ
2.1.1

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການພັດທະນາດັ້ານການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ລັດຖະບານ
ັ :ັ້
ສປປ. ລາວ ໄດັ້ວາງວິໄສທັດໄວັ້ດ່ ງນີ
– ການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ຕັ້ອງໄປຕາມທິດພັດທະນາຮອບດັ້ານ, ຄົບ
ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝູ່່ ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີ
ຊຸດ ແລະ ມີການປະສົມປະສານຕາມທິດຫັນເປນ
ື
ເງ່ ອນໄຂເໝາະສົ
ມ
ສົ່ງອອກ

–

ັ ສິນຄັ້າ ເພື່ອຊົມໃຊັ້ພາຍໃນ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນ

–

ັ ປຸ ງແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດັ້ວຍການສັ້າງເປນ
ັ ຟາມ, ກຸ່ ມການ
ປບ

ຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ
ັ້
ົ ບາດຂອງລັດຖະບານໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ
2.1.2
ສາເຫດການເຂົາມາມີ
ບດ

ັ້
ັ ຖະບານເຂົາມາມີ
ົ ບາດ ໃນການດາເນີນກິດຈະການກະສິກາກ
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ລດ
ບດ
ັ ການປກ
ົ ປອ
ັ້ ງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ ດ
ັ້ າເນີນກິດຈະການທາງດັ້ານກະສິກາເຊັ່ນ: ກິດຈະການກ່ ຽວ
ເພື່ອເປນ
ື
ກັບທີ່ດິນກະສິກາ, ຊົນລະປະທານ, ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ຝຸ່ ນ ແລະ ອາຫານສັດ, ່າປາບສັດຕູ ພດ
ົ ສັດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກການກະເສດ, ສາງເກັບມ ັ້ຽນ, ການປຸ ງແຕ່ງຜົນຜະລິດ
ແລະ ່າປວ
ັ ຕ່ າງປະເທດທາງດັ້ານກະສິກາ ດັ້ວຍການວາງ
ກະສິກາ, ຕະຫຼາດກະສິກາ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືກບ
ັ້ ານົດ ແລະ ລະບຽບການ ພັ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ນະ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂກ
ັ້ ນຄັ້າກະສິກາປະເພດຕ່ າງໆ ທີ່ບ່ ຈາເປນ
ັ ,
ໂຍບາຍຍົກເວັນັ້ ຫຼ ື ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ, ຈາກັດການນາເຂົາສິ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ຕະຫຼາດຈາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ
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2.2

ັ້
ົ ບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ
ລັກສະນະການເຂົາມາມີ
ບດ

ັ້
ົ ບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈລະຈອນ
ລັກສະນະການເຂົາມາມີ
ບດ
ີ ກວັ້າງໃຫັ້ພາກສ່ວນເສດ
ແຈກ່າຍສິນຄັ້າກະສິກາໃນການກະຕຸ ກຊຸກຍູ ັ້ການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາ ແລະ ເປດ
ີ ການວາງ
ຖະກິດຕ່າງໆຊອກຫາຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດດັ້ວຍການໂຄສະນາສິນຄັ້າ, ການເປດ
ັ້
ີ ກວັ້າງການພົວພັນກັບສາກົນ ກ່ ຽວກັບການຊື-ຂາຍ,
ສະແດງສິນຄັ້າກະສິກາ ແລະ ເປດ
ແລກປ່ຽນສິນຄັ້າກະ
ັ້ ດ ຍັງຊຸກຍູ ັ້ການຜະລິດກະສິກາຂອງປະຊາຊົນດັ້ວຍການຜູ ກພັນສອງສົນ,
ັ້ ລວມທັງສົ່ງ
ສິກາ ນອກຈາກນີລັ
ັ້
ັ້
ັ ຂອງລັດ ເພື່ອຜູ ກພັນ ຊື-ຂາຍ
ເສີມການສັ້າງຕັງສະຫະກອນ
ແລະ ບລິສດ
ຜົນຜະລິດກະສິກາ ການນາຜົນຜະ
ັ້
ັ ໃຫັ້ຖກ
ື ຕັ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ລິດກະສິກາເຂົາມາໃນປະເທດ
ຫຼ ື ສົ່ງອອກນອກປະເທດ ຕັ້ອງປະຕິບດ

2.3

ທັດສະນະ ແລະ ທິດນາ
2.3.1

ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030

2.3.2

ທິດນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຕ່ ວຽກງານກະສິກາ

ັ້ ງ ທາງດັ້ານສະ
ວິໄສທັດ ຂອງຂະແໜງການກະສິກາແມ່ ນ: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
ັ້
ບຽງອາຫານຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາທີ່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາກະສິກາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ ບົນພືນ
ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ຖານການຫັນເປນ
ັ້
ສັ້າງພືນຖານເສດຖະກິ
ດແຫ່ງຊາດ”
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ັ້ IX ຂອງພັກ ໄດັ້ການົດທິດທາງ ແລະ ໜັ້າທີ່ວຽກງານຈຸດສຸ ມ ສາລັບການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາທີ່
ຄັງທີ
ັ້ ງ
ນອນໃນຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດຄື: ພັດທະນາກະສິກາແບບປະສົມປະສານ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
ັ້
ທານດັ້ານສະບຽອາຫານ ຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ຍັງແມ່ ນຂະແໜງການພືນຖານໃນໂຄງປະກອບເສດ
ຖະກິດແຫ່ງຊາດພວກເຮົາຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊັ້ອນທາງດັ້ານການກະສິກາ ແລະ
ັ້
ປ່າໄມ ັ້່່າງຮອບດັ້ານ, ສັ້າງໃຫັ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັງໜັ້າຕາມທິ
ດເຮັດກະສິກາສະອາດ, ຂະຫຍາຍການເຮັດກະ
ັ້ ່
ິ ະຍາສາດ-ເຕັກນິກທີ່ກ ັ້າວໜັ້າທັນສະໄໝເຂົາໃສ
ເສດສຸ ມທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູ ງ; ໝູນໃຊັ້ວທ

ັ້
ັ້ ບກວັ້າງຂວາງ, ຈາກັດການຜະລິດແບບເປດ
ັ້ ່ , ຮີບຮັ້ອນຈັດວາງ
ີ ກວັ້າງເນືອທີ
ພືນຖານການຜະລິ
ດໃຫັ້ນັບມືນັ
ໂຄງປະກອບການປູກຝງັ ລັ້ຽງສັດຄືນໃໝ່ ໃຫັ້ເໝາະສົມຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ ລະບລິເວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົາັ້
ັ້
ັ ຫົວໜ່ວຍຍຸ ດທະສາດ, ສັ້າງເມືອງໃຫັ້ເຂັມແຂງຮອບດັ້
ໃນຂະບວນການສາມສັ້າງຄື: “ສັ້າງແຂວງໃຫັ້ເປນ
ານ

ັ້
ັ ຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ”, ໂດຍສັ້າງໃຫັ້ມເີ ຂດຜະລິດກະສິກາສະເພາະເຊັ່ນ: ເຂດປູ ກເຂົາ,
ແລະ ສັ້າງບັ້ານໃຫັ້ເປນ
ເຂດລັ້ຽງສັດ, ເຂດປູກພືດຜັກປອດສານພິດ, ເຂດປູກພືດອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ອື່ນໆ... ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ວຽກ
ັ້
ັ້
ງານຄົນຄວັ້າການນ
າໃຊັ້ແນວພັນໃໝ່, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ເຂົາໃນການຜະລິ
ດໃຫັ້ວ່ອງໄວ ຕິດພັນ
ັ້ ະກອບການ ແລະ ສັ້າງຄອບຄົວຕົວແບບໃຫັ້ແຜ່ຫຼາຍພັ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫັ້ມກ
ີ ານປຸ ງແຕ່ ງຜົນ
ກັບການຊຸກຍູ ັ້ຜູ ປ

ຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ ລະບລິເວນ
ຕັ້ອງເລັ່ງລັດການຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫັ້ສາເລັດ ໂດຍຮັບ
ັ້ ່ ດິນສາລັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານ່່າງພຽງພ ໃນນີໃຫັ້ສຸ
ັ້
ປະກັນໃຫັ້ມີ ເນືອທີ
ມໃສ່ພັດທະນາ 7 ທົ່ງພຽງ
ັ້ ງທາງດັ້ານສະ
ັ ລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອສັ້າງຄວາມໝັນຄົ
ິ ະສິດແລະບັນດາທົ່ງພຽງກາງ, ທົ່ງພຽງນ ັ້ອຍ່່າງເປນ
ບຸ ລມ
ັ ປຸ ງຍົກລະດັບຊົນລະປະທານໃຫັ້ແໜັ້ນໜາຖາວອນ ທັງຄຸ ມ
ັ້ ຄອງນາ
ບຽງອາຫານສາຄັນທີ່ສຸ ດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ປບ
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ັ້
ັ ປຸ ງສູນສົ່ງເສີມຫຼສ
ົ ສູ ງ, ສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ປບ
ື ູ ນພັດທະນາກະສິກາ, ຫັນການຄົນຄວັ້າລົ
ໃຊັ້ໃຫັ້ມີປະສິດທິຜນ
ງຮັບ
່
ໃຊັ້ເຂດຈຸດສຸ ມການຜະລິດໃນແຕ່ລະບລິເວນ ເພືອຜະລິດແນວພັນທັງເຮັດບົດບາດໃຫັ້ການແນະນາຝກອົບ

ັ້ ມ ຊາວກະສິກອນເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການພັດທະ
ຮົມທາງດັ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການໃຫັ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ, ຈັດຕັງກຸ່
ັ ນະໂຍບາຍຈັດສັນທີ່ດິນແລະມອບດິນ-ມອບປ່າ
ນາກະສິກາ ແລະ ຊົນນະບົດມີຄວາມຍືນຍົງ, ສືບຕ່ ປະຕິບດ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ, ນາໃຊັ້ພ ັ້ອມທັງມອບສິດນາໃຊັ້ທ່ ດິ
ີ ນ່່າງຍາວນານໃຫັ້ແຕ່ ລະຄອບຄົວຊາວກະ
ໃຫັ້ແຕ່ລະບັ້ານປກ
ັ້ ຄວາມອຸ່ ນອ່ຽນເຮັດການຜະລິດ ການຂະຫຍາຍກະສິກາໃນເຂດ
ສິກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫັ້ເຂົາເຈົາມີ

ັ ຄົບຊຸດ, ຕິດພັນກັບການປຸ ງແຕ່ ງ ແລະ ການບລິການປະສົມປະສານຕະຫຼອດຂະ
ຊົນນະບົດຕ ັ້ອງປະຕິບດ
ັ້ ບສາກົນຕິດພັນກັບການ
ັ ອຸ ດສາຫະກາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົາກັ
ັ ແຫ່ງການຫັນເປນ
ບວນວິວດ
ັ ທັນສະໄໝຄຽງຄູ່ກັນນັນັ້ ການພັດ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຕົວເມືອງນ ັ້ອຍ, ຕິດພັນກັບການຫັນເປນ
ົ , ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງ
ທະນາກະສິກາ ຕັ້ອງຕິດພັນກັບກາລັງແຮງຂອງກົນໄກຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍມ
ັ້ ນດາກາລັງແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ: ແຮງ
ແຮງຂອງວິທະຍາສາດບວກກັບການນາໃຊັ້, ຂຸ ດຄົນບັ
ງານ, ທີ່ດິນ, ແຫຼ່ງນາັ້ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ສົມທົບກັບການສະໜັບສະໜູນການລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ
ົ ັ້
2.3.3 ເປາໝາຍທີ
2: ການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາ
ົ ເຮັດໃຫັ້ການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອຮັບປະກັນທັງ
ຕັ້ອງສູ ຊັ້ ນ

ັ້ ງຕະຫຼາດພາຍໃນ, ພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນໂດຍໃຫັ້ຕດ
ິ ພັນກັບ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ແນໃສ່ໃຫັ້ເຂົາເຖິ
ັ ປຸ ງກຸ່ ມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄົມ ຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ ແລະ ປຸ ງແຕ່ງກະສີກາ່່າງແຂງແຮງ ໂດຍຕັ້ອງສູຊັ້ ນ
ົ
ການປບ
ັ ສິນຄັ້າທີ່ສາຄັນສືບຕ່ ຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ເຮັດໃຫັ້ການຜະລິດກະສິກາເປນ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ສິນຄັ້າສົ່ງອອກ
ໃນຈານວນຄາດໝາຍຜົນຜະລິດເຂົາລວມທັ
ງໝົດ ຜະລິດເຂົາເປ
ັ້ ອ
ັ້ ່ ມີທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທັ້ອງ
ື ກ ໄປຄຽງຄູ່ ກັບການສົ່ງເສີມການປູ ກເຂົາທີ
ໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 1.5 ລັ້ານໂຕນ ເຂົາເປ
ັ້ ເຂົາກ
ັ້ ່ າ, ເຂົາໄກ່
ັ້ ນ ັ້ອຍ, ເຂົາຫອມ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ຕົນ:
ື
ຖິ່ນເປນ
ໃນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ສົ່ງເສີມເຂົາພັ
ັ້ ເຂົາທ
ັ້ ່ າດອກຄາ, ເຂົາທ
ັ້ ່ າສະໂນ,ເຂົາັ້
ັ ປຸ ງໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປນ
ັ ທີ່ຕັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປນ
ັ ຕົນ:
ປບ
1.

່ ນໆ ໃນເຂດທົ່ງພຽງຕ່ າງໆ ເພີ່ມສັດສ່ວນ ການປູ ກເຂົາຈ
ັ້
ັ້ ັ້າວໃຫັ້ກວມເອົາ 30%
ໂພນງາມ ແລະ ເຂົາຫອມອື
ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ໃນນັນັ້ ເລັ່ງໃສ່ຜະລິດເຂົາັ້ ເພື່ອສົ່ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສິກາທີ່ດີ(GAP) ໂດຍ
ເລັ່ງໃສ່ຕະຫຼາດພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ ສາລັບູ່່ ບັນດາທົ່ງພຽງນ ັ້ອຍ ແລະ ທົ່ງພຽງກາງ ຂອງແຂວງພາກ ເໜືອ
ັ້ ນ
ັ້ ່ ຕະຫຼາດຈີນ
ັ ສິນຄັ້າ ເພື່ອສະໜອງໃຫັ້ ສ.ປ.ຈີນ ໂດຍນາໃຊັ້ແນວພັນເຂົາທີ
ແມ່ ນສຸ ມໃສ່ຜະລິດເຂົາເປ
ຕ ັ້ອງການ
2. ສາລັບພືດຕ່າງໆ: ຜະລິດສາລີອາຫານສັດ ໃຫັ້ບັນລຸ ປະມານ 1.3 ລັ້ານໂຕນ, ກາ
ເຟ ໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 120,000 ໂຕນ, ອັ້ອຍ ໃຫັ້ໄດັ້ຫຼາຍກ່ ວາ 2 ລັ້ານໂຕນ, ມັນຕົນັ້ ໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 1.5
ື ງ ໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 50,000 ໂຕນ. ນອກນັນັ້ ກສູ ັ້ຊົນຜະລິດພືດສິນຄັ້າອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງ
ລັ້ານໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼອ
ັ ສິນຄັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ
ໄດັ້ປຽບຕາມທີ່ຕະຫຼາດຕັ້ອງການ ເພື່ອເປນ
ັ ສິນຄັ້າ
2.3.4 ມາດຕະການສາລັບການຜະລິດເປນ
1.

ມາດຕະການດັ້ານການປູ ກຝງັ

ການຈັດແບ່ງເຂດສາລັບການຜະລິດພືດສິນຄັ້າ
ັ ສິນຄັ້າກະສິກາ ແມ່ ນອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າ
ການຜະລິດເປນ
ັ້ ທີ່ດິນ, ແຫຼ່ງນາ...),
ັ້
ັ ໃຈດັ້ານກາຍະພາບ (ທີ່ຕັງ,
ແຮງຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະປດ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ກ.
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ັ້ ເພື່ອໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບພາວະການຜະລິດ, ການແປ
ລັກສະນະຈຸດພິເສດການຜະລິດ ຕາມເຂດແຄວັ້ນທັງນີກ
ຮູ ບ ແລະ ການຕະຫຼາດທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນໄດັ້ຕາມນະ

ັ້ ງການບລິການຂອງ
ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນຜູ ຜ
ັ້ ະລິດສາມາດເຂົາເຖິ
ໂຍບາຍຫັນເປນ
ັ້ ຜູ ບ
ັ້ ງໃນອາຊີບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຊີວດ
ິ ທີ່ດີຂນ,
ັ້ ລິໂພກໄດັ້ບລິໂພກສິນຄັ້າທີ່ມີຄຸນນະ
ລັດ, ມີຄວາມໝັນຄົ
ັ້
່ າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງຄືດ່ ງກ່
ັ າວຈ່ ງໄດັ້ຈັດສັນ ແລະ ກາ
ພາບ, ສະອາດປອດໄພບົນພືນຖານທ
ນົດເຂດການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາຕາມເຂດແຄວັ້ນ ແລະ ທ່າແຮງ ດັ່ງນີ:ັ້
ັ ສິນຄັ້າບຸ ລມ
ິ ະສິດ ລະດັບຊາດ
ຂ. ພືດທີ່ເປນ
1) ເຂົາັ້

ັ້ ນ
ັ ສິນຄັ້າ ແມ່ ນສົ່ງເສີມປູກເຂົາັ້
ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ: ເຂດຜະລິດເຂົາເປ
ັ້ ອງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ເຊັ່ນ:ເຂົາໄກ່
ັ້ ນ ັ້ອຍ ູ່່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (ສຸ ມໃສ່ເຂດເມືອງແປກ,
ພັນພືນເມື
ູ , ເມືອງຜາໄຊແລະເມືອງຄາ) ແລະ ູ່່ ແຂວງຫົວພັນ (ສຸ ມໃສ່ເມືອງຊາເໜືອ ແລະ ວຽງ
ເມືອງຄູນ, ເມືອງພູ ກດ
ັ້ ່ ທັງໝົດ 13,000 - 15,000 ha ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໄດັ້ປະມານ 40,000 - 50,000 ໂຕນ
ໄຊ) ມີເນືອທີ
ັ້ ອ
ັ້ ມການຜະລິດ ແລະ ສູນບລິການເຕັກນິກທີ່ເນັນການຜະລິ
ັ້
ື ກໂດຍການປບ
ັ ປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງກຸ
ເຂົາເປ
ດຕາມ
ັ້
່
ັ ນ
ື ບັນດາພືດທີມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະ
ມາດຕະຖານກະສິກາສະອາດ (GAP ແລະ OA) ແລະ ການ່ງ່
ັ້ ອງອື່ນໆ ໃນ
ັ້ ຍັງມີເຂົາກ
ັ້ ່ າ ແລະ ເຂົາພື
ັ້ ນເມື
ຕາມພູ ມສັນຖານ (Geographic Indication. GI) ນອກນັນ,
ເຂດພູ ພຽງ ແລະ ພູ ສູງ

ັ້ ນ
ັ ສິນຄັ້າໃນເຂດທົ່ງພຽງ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ
ເຂດທົ່ງພຽງ: ເຂດຜະລິດເຂົາເປ
ັ້
ັ້ ນໂຮງງານປຸ ງແຕ່ງພາຍໃນແມ່ ນເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດູ່່ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ ເປນ
ັ ຕົນຕ
ີ ປອ
ເປັ ນວັດຖຸດບ
ັ້
ັ້
ເຊັ່ນ: ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ, ທົ່ງພຽງບລິຄາໄຊ, ທົ່ງພຽງເຊບັງໄຟ,
ທົ່ງພຽງເຊບັງຫຽງ,
ທົ່ງພຽງເຊໂດນ, ທົ່ງພຽງຈາ
ັ້ ່ ປູ ກເຂົາທັ
ັ້ ງໝົດ 650,000-800,000 ເຮັກຕາ ດັ້ວຍຜົນຜະລິດ
ປາສັກ ແລະ ທົ່ງພຽງອັດຕະປື ເຊິ່ງມີເນືອທີ

ັ້ ອ
ັ້ ນລະປະທານຮັບປະກັນຫົດໃນລະດູແລັ້ງ ແລະ
ື ກ ໃນເຂດທີ່ສາມາດສະໜອງນາຊົ
3-3.3 ລັ້ານໂຕນ ເຂົາເປ
ັ້ ວມ ແລະ ໄພແລັ້ງ ໃນທົ່ງ ພຽງຕ່ າງໆ
ົ ກະທົບຈາກໄພທາມະຊາດເຊັ່ນ: ນາຖັ້
ມີຄວາມສ່ຽງໜັ້ອຍທີ່ຈະມີຜນ

ັ້ ່ ໆ ໄດັ້ການົດເປນ
ັ ໂຄງການຊົນລະກະເສດແມ່ ນຈະໄດັ້ການົດເປນ
ັ ຈຸດສຸ ມຂອງຈຸດ
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືນທີ
ັ້ ່ 200,000-250,000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 1.1-1.3
ັ້ ນ
ັ ສິນຄັ້າ, ໃນເນືອທີ
ສຸ ມໃນການປູ ກເຂົາເປ
ັ້ ນ
ັ ກຸ່ ມ ຫຼ ື ສະຫະກອນການຜະລິດ ແລະ ມີສູນບລິ
ລັ້ານໂຕນ ໂດຍສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບການຈັດຕັງເປ
ັ້ ່ ນາໃຫັ້ສາມາດ
ັ້
ັ ພືນທີ
ການເຕັກນິກ ທີ່ເນັນການຜະລິ
ດຕາມມາດຕະຖານກະສິກາທີດ ີ (GAP), ເຊິ່ງມີການປບ
ັ້
ັ ດາ, ເກັບກ່ ຽວ, ແປຮູ ບ, ຫຸ ມ
ັ້ ຫ່
ນາໃຊັ້ກົນຈັກເຂົາໃນຂະບວນການຜະລິ
ດສະດວກ ເຊັ່ນ: ກຽມດິນ, ປກ
ັ້ ບ
ັ ຕົນັ້ ທີ່ນາໃຊັ້ພນ
ັ ປຸ ງທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ຕະຫຼາດຕອັ້ ງການ, ສາມາດຜະລິດ ແລະ
ັ ເຂົາປ
ແລະ ເກັບຮັກສາເປນ
ັ້
ັ ທີ່ ເຊັ່ນ: ແນວພັນເຂົາຫນຽວທ
່ າດອກຄາ 8, ທ່າດອກຄາ 11, ທ່າສະໂນ 3, ທ່າ
ສະໜອງເມັດພັນເຂົາັ້ ໄດັ້ກບ
ັ້ ັ້າວ ເຊບັງໄຟ
ັ້
ສະໂນ 7, ໂພນງາມ; ແນວພັນເຂົາຈ
2, ວຽງຈັນ 450-1, ຫອມສະຫວັນ, ຫອມຈາປາ,
ັ ເຂດຈຸດສຸ ມທົດ
CR203 ແລະ ອື່ນໆ, ໃນນີສຸັ້ ມໃສ່ເຂດທົ່ງພຽງແຂວງຄາມ່ ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເປນ
ັ້ ນນະພາບເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກຈາກນັນສ
ັ້ າລັບທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ທົ່ງພຽງນ ັ້ອຍ
ລອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູ ກເຂົາຄຸ
ັ້ ນ
ັ ສິນຄັ້າເພື່ອສະໜອງໃຫັ້ ສປ.ຈີນ ໂດຍມອບໃຫັ້ສູນຜະລິດພັນເຂົາັ້
ພາກເໜືອ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່ຜະລິດເຂົາເປ
່ ຕະຫຼາດ ສປ.ຈີນ ຕອັ້ ງການ
ັ້
ັ້
ແຂວງຫຼວງນາທາ
ເຮັດໜັ້າທີ່ຂະຫຍາຍແນວພັນເຂົາຕາມທີ
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2) ສາລີແຂງ (ອາຫານສັດ)

ັ ສິນຄັ້າ (ສາລີ
ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູພຽງ: ເຂດຜະລິດສາລີອາຫານສັດເປນ
ແຂງ) ສຸ ມໃສ່ສົ່ງເສີມູ່່ 10 ແຂວງ, 30 ເມືອງທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ (ເມືອງ ປາກລາຍ,
ົ ໄຊ (ເມືອງຮຸ ນ, ເມືອງນາໝ ັ້
ເມືອງ ແກ່ ນທັ້າວ, ເມືອງ ໄຊຍະບູ ລ,ີ ເມືອງພຽງ, ເມືອງບ່ ແຕນ...),ແຂວງ ອຸ ດມ
ັ້ ຜາອຸ ດມ
ັ້ ງ,
ົ ...), ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
, ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫລັ້າ...), ແຂວງ ບ່ ແກ ັ້ວ (ເມືອງ ຫັ້ວຍຊາຍ, ຕົນເຜີ
(ເມືອງ ຄາ, ໜອງແຮດ...), ແຂວງຫົວພັນ (ເມືອງ ຊາເໜືອ, ຊຽງຄ,ັ້ ສົບເບົາ, ແອດ, ຫົວເມືອງ...),ແຂວງ
ັ້
ຫຼວງ ພະບາງ (ເມືອງນານ, ນາບາກ,
ເມືອງງອຍ...),ແຂວງ ວຽງຈັນ (ເມືອງ ໜື່ນ, ຊະນະຄາມ, ກາສີ...)
ັ້
ັ້
ົ ັ້
ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນາທາ,
(ເມືອງ ຫຼວງນາທາ,
ວຽງພູ ຄາ, ນາແລ...) ເຊິ່ງມີເປາໝາຍການຜະລິ
ດເພື່ອສະໜ
ັ້ ະລິດ ແລະ ຜູ ປ
ັ້ ະ
ອງໃຫັ້ແກ່ ການປຸ ງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ໃນນີຊັ້ ຸ ກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫັ້ກຸ່ມຜູ ຜ
ກອບການລົງທນໃສ່ການຍົກສູງດັ້ານຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ ຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວ ໂດຍເນັນັ້
ໃສ່ວິທະຍາການຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວ ເຊັ່ນ: ສັ້າງໂຮງອົບ, ສາງເກັບມ ັ້ຽນ ແລະ ໂຮງເຮືອນພັກຜົນຜະລິດກ່ ອນ
ການຂົນສົ່ງ

ັ້ ່
ເຂດທົ່ງພຽງ: ເຂດຜະລິດສາລີອາຫານສັດໃນເຂດ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ , ເນັນໃສ
ັ້ ່ ທາການຜະລິດ ແລະ ມີມູນເຊືອໃນການຜະລິ
ັ້
ັ້ ທີ່ມີເນືອທີ
3 ທົ່ງພຽງຕົນຕ
ດສາລີອາຫານສັດ ໃນຈານວນຫຼາຍ
ເຊັ່ນ: ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່ເຂດເມືອງ ທຸລະຄົມ ແລະ ນາຊາຍທອງ, ທົ່ງພຽງເຊໂດນ ສຸ ມໃສ່ເມືອງ
ັ ຈຸດສຸ ມ, ສາລັບທົ່ງພຽງຈາປາສັກສຸ ມໃສ່ບາງເຂດຂອງ ເມືອງ ຈາປາສັກ ແລະ ເມືອງປະທຸມ
ສາລະວັນເປນ
ພອນ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດບ່ ໃຫັ້ຫຸ ດ
ຼ 200,000 ໂຕນ
3) ກາເຟ

ັ້ ແມ່ ນສົ່ງເສີມ
ັ ສິນຄັ້າ ຕົນຕ
ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູພຽງ: ເຂດຜະລິດກາເຟ ເປນ
ັ ລັກ ເຊັ່ນ: ູ່່ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ເມືອງ ບາຈຽງ ແຂວງຈາປາສັກ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ
ຜະລິດູ່່ ພູ ພຽງບລິເວນເປນ
ັ້ ່ ທັງໝົດປະມານ 130,000 ເຮັກຕາ
ັ ມີເນືອທີ
ແຂວງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງ ເຊິ່ງປະຈຸບນ
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຈະໄດັ້ເຖິງ 280,000 ໂຕນ ໂດຍສຸ ມໃສ່ຍົກລະດັບ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້
ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິນຊີ (OA) ແລະ ກະສິກາທີ່ດີ (GAP). ນອກຈາກນີ ັ້ ຍັງສົ່ງເສີມການປູ ກກາເຟ
ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງທັ້ອງຖິ່ນ (GI) ແລະ ພາກເໜືອຈານວນໜ່ ງກກາລັງປູ ກ ແລະ ບາງແຂວງ
ັ ຜົນສາເລັດ ເຊິ່ງຄາດ
ບາງເຂດ ກກາລັງທົດລອງ ເຊິ່ງກເຫັນວ່າ ູ່່ ຫຼາຍແຂວງມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ່ ປູ ກກາເຟ ຈະເພີ່ມຂນຫຼ
ັ້ າຍພສົມຄວນ
ວ່າຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 ເນືອທີ
4) ອັ້ອຍ
ັ້
ັ ວັດຖຸດບ
ັ້ ນໂຮງງານນາຕານ
ິ ປອ
ສົ່ງເສີມການປູ ກອັ້ອຍ ເພື່ອເປນ
ພາຍໃນປະ

ເທດ ໂດຍສຸ ມໃສ່ ເຂດເມືອງ ໄຊບູ ລ,ີ ອາດສະພັງທອງ, ຈາພອນ, ພະລານໄຊ, ຊົນບູ ລ ີ ແລະ ອຸ ທຸມພອນ

ັ , ໄຊຈາພອນ ແຂວງບລິຄາໄຊ; ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ພູ ວງົ ,
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເມືອງປາກຊັນ, ບລິຄນ
ັ້ ່ ຕາມ
ໄຊເຊດຖາ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປ;ື ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ເຊິ່ງມີເນືອທີ
ແຜນການຜະລິດປະມານ 60,000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 2.4 ລັ້ານໂຕນ. ຊຸກຍູ ັ້
ິ
ື ຈາກການປຸ ງແຕ່ງ ເພື່ອນາໃຊັ້ໃຫັ້ໝດ
ົ ຄຸ ນ
ການປູກອັ້ອຍຕິດພັນກັບໂຮງງານປຸ ງແຕ່ງ ແລະ ນາໃຊັ້ສ່ ງເສດເຫຼ
ອ
ັ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ ນ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ອື່ນໆ
ຄ່າ ແລະ ນາໄປຜະລິດເປນ
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5) ມັນຕົນັ້
ັ ສິນຄັ້າ ທີ່ສາຄັນແມ່ ນ ເພື່ອເປນ
ັ ວັດຖຸດບ
ິ
ສົ່ງເສີມກາປູກມັນຕົນັ້ ເພື່ອເປນ
ັ້ ນໂຮງງານປຸ ງແຕ່ງເປນ
ັ ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອສົ່ງອອກ ສາລັບເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່: ເມືອງ
ປອ
ູ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງ ຜາໄຊ ແລະ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ,
ປາກແຊງ, ວຽງຄາ ແລະ ພູ ຄນ
ື ງ ແລະ ເມືອງ ຫີນເຫີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ເມືອງ ຄາ
ເມືອງ ຮົ່ມ, ເມືອງ ຊະນະຄາມ, ເມືອງ ໜື່ນ, ເມືອງ ເຟອ

ເກີດ ແຂວງ ບລິຄາໄຊ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງ
ຕະໂອັ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ. ສາລັບເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່: ເມືອງ ໄຊທານີ, ປາກງ່ ມື ແລະ ເມືອງ ສັງທອງ
ັ ແຂວງບລິຄາໄຊ; ເມືອງ ຊົນບູ ລ,ີ ເມືອງ ພີນ
ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງປາກຊັນ, ປາກກະດິງ, ບລິຄນ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ແລະ ນະຄອນເພັງ ແຂວງ ສາລະວັນ ເຊິ່ງມີແຜນການຜະລິດໃນ
ັ້ ່ 57,000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 1.6 ລັ້ານໂຕນ.
ເນືອທີ

6) ່າງພາລາ
ເພື່ອໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸ ດທະສາດປ່າໄມ ັ້ ຮອດປີ 2020 ເຊິ່ງໄດັ້ການົດເນືອັ້
ົ ັ້
ທີ່ປູກໄມ ັ້ອຸ ດສາຫະກາປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອເປາໝາຍທາງດັ້
ານເສດຖະກິດທັງໝົດບ່ ໃຫັ້ເກີນ 500,000 ເຮັກ
ັ້ ່ ປູ ກ່າງພາລາ
ັ ສະເພາະເນືອທີ
ຕາ, ໃນນີ ັ້ ລວມທັງ ການປູກ່າງພາລາ; ເຖິງ່່າງໃດກຕາມ ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ້ ່ ປູ ກ່າງພາລາ ສະເພາະໃນເຂດພູ
ໃນທົ່ວປະເທດ ມີທງັ ໝົດປະມານເກືອບ 300,000 ເຮັກຕາ, ໃນນີ ັ້ ພືນທີ

ັ້ ່ ທັງໝົດເກືອບ 170,000
ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ ລວມທັງການປູກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູປັ້ ະກອບການມີເນືອທີ
ັ້
ເຮັກຕາ, ຄາດວ່າຈະໄດັ້ນາ່າງດິ
ບທັງໝົດປະມານ 230,000-250,000 ໂຕນ, ເຊິ່ງປູກຫຼາຍູ່່ແຂວງ
ັ້
ັ້
ົ ໄຊ, ຜົງສາລີ
ຫຼວງນາທາ,
ບ່ ແກ ັ້ວ, ອຸ ດມ
, ຫຼວງ ພະບາງ, ໄຊຍະບູ ລ,ີ ແລະ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ.

ັ້ ່ ປູກ່າງພາລາ ູ່່ເຂດທົ່ງພຽງໃນປະຈຸບນ
ັ ລວມທັງການປູ ກ
ສາລັບເນືອທີ
ັ້ ່ ທັງໝົດປະມານເກືອບ 130,000 ເຮັກຕາ, ຄາດວ່າຈະໄດັ້ນາັ້
ັ້ ະກອບການ ມີເນືອທີ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ ປ
່າງດິບທັງໝົດປະມານ 190,000-200,000 ໂຕນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ ນ ູ່່ແຂວງບລິຄາໄຊ, ແຂວງຄາມ່ ວນ,
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຈາປາສັກ
ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ງເສີມການປູກ່າງພາລາ ຕິດພັນກັບການປຸ ງແຕ່ ງ ໂດຍການສັ້າງໂຮງ
ິ ໂດຍສຸ ມໃສ່ບັນດາ
ງານປຸ ງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ໃຫັ້ສົມດູນກັບຄວາມອາດສາມາດສະໜອງຂອງວັດຖຸດບ
່
ັ້
່
ັ້
ື ການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ຂນໄປ ພັ້ອມທັງສັ້າງມາດຕະການທາງດັ້ານນະໂຍ
ແຂວງ ທີມີພນທີ
ບາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ

ັ ວັດຖຸດບ
ິ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກເປນ
ັ ເອກະລັກຂອງທັ້ອງຖິ່ນ
2. ພືດສິນຄັ້າອື່ນໆທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເປນ
1)

ໝາກເດືອຍ

ັ້ ່ ສະເພາະເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ ໂດຍ
ສາລັບໝາກເດືອຍ ແມ່ ນເນັນໃສ

ສຸ ມໃສ່ ສົ່ງເສີມູ່່ ບັນດາເມືອງ ຂອງບາງແຂວງ ຄື: ໄຊຍະບູລ ີ (ເມືອງຄອບ, ເມືອງໄຊຍະບູລ,ີ ເມືອງຊຽງ
ຮ່ອນ, ເມືອງເງ ີນ, ປາກລາຍ, ເມືອງພຽງ...), ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງໝື່ນ, ເມືອງແມດ,

ັ້
ື ງ...), ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ເມືອງປາກແຊງ, ປາກອູ, ຈອມເພັດ, ຊຽງເງ ີນ, ນາບາກ,
ເມືອງເຟອ
ເມືອງນານ,
່
ັ້
່
ເມືອງງອຍ...) ເຊິງມີ ແຜນການຜະລິດໃນເນືອທີ 60,000 ເຮັກຕາ, ດັ້ວຍຜົນຜະລິດ 180,000 ໂຕນ.
ັ ວັດຖຸດບ
ິ ສົ່ງໄປປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ເຊັ່ນ: ສປ.ຈີນ, ສສ.
ເນື່ອງຈາກ ພືດດັ່ງກ່ າວ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນຜະລິດເປນ
ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ... ເຖິງ່່າງໃດກຕາມ ເພື່ອສັ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນຕ່ ໜັ້າຕັ້ອງໄດັ້ສົ່ງເສີມການລົງທນເຂົາັ້
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ັ້
ັ ຕົນແມ່
ໃສ່ການປຸ ງແຕ່ງໄປຄຽງຄູ່ ກັບການເກັບຮັກສາຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວເປນ
ນ: ສາງເກັບມ ັ້ຽນ ແລະ ໂຮງ
ເຮືອນ (ສາງ) ເກັບຜົນຜະລິດກ່ ອນການສົ່ງອອກ
2) ໝາກງາ

ັ ສິນຄັ້າ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່ຜະລິດູ່່ ບາງແຂວງ ພາກເໜືອ
ເຂດປູ ກໝາກງາ ເປນ
ັ້
ັ ຕ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, (ເມືອງປາກແຊງ, ປາກອູ, ຈອມເພັດ, ຊຽງເງ ີນ, ນາບາກ,
ເປນ
ນານ, ເມືອງ
ົ ໃຊ (ເມືອງ ງາ, ເມືອງໄຊ, ເມືອງແບ່ງ, ເມືອງຮຸ ນ, ເມືອງຫຼາ...) ແລະ ໄຊຍະບູລ ີ (
ງອຍ...) ແຂວງອຸ ດມ
ັ້ ່ 5,000
ເມືອງໄຊຍະບູ ລ,ີ ຫົງສາ, ເມືອງພຽງ ບ່ ແຕນ ແລະ ແກ່ ນທັ້າວ), ເຊິ່ງມີແຜນການຜະລິດໃນເນືອທີ
ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ໃຫັ້ໄດັ້ 7,500 ໂຕນຊາແຫັ້ງ.
ັ້ າັ້
3) ຊາຕົມນ

ັ້ າັ້ ເປນ
ັ ສິນຄັ້າ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່
ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ: ເຂດຜະລິດ ຊາຕົມນ
ສົ່ງເສີມຜະລິດູ່່ ພູ ພຽງບລິເວນ ເຊັ່ນ: ເຂດເມືອງປາກຊອງ, ເມືອງ ບາຈຽງ ແຂວງຈາປາສັກ, ເມືອງເລົ່າງາມ
ັ້
ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ບາງແຂວງພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ຜົງສາລີ
ແລະ
ັ້
ແຂວງອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີມູນເຊືອມາກ່
ອນແລັ້ວ ໂດຍສຸ ມໃສ່ຍົກລະດັບ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ

ຕິດພັນກັບການປຸ ງແຕ່ງໃຫັ້ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາອິນຊີ (OA) ແລະ ກະສິກາທີ່ດີ (GAP) ແນໃສ່
ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ສະອາດປອດໄພ
4) ່າສູບ

ັ້
ັ້ ່ ບາງແຂວງ ທີ່ມີມູນເຊືອການຜະລິ
ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ:ເນັນໃສ
ດ ແລະ
ັ້ ເມືອງນາບາກ
ັ້
ັ ຕົນ:
ມີທ່າແຮງຕະຫຼາດຮອງຮັບເປນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ເມືອງນາໝ,ັ້ ເມືອງແບ່ງ ແລະ ເມືອງ
ັ້ ່ ການຜະລິດປະມານ 3,000
ົ ໄຊ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ ຄາດຄະເນເນືອທີ
ໄຊ ແຂວງອຸ ດມ
ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 30,000 ໂຕນໃບ່າດິບ

ສາລັບເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່: ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ; ເມືອງ
ັ້
ປາກຊັນ, ປາກກະດິງ ແຂວງບລິຄາໄຊ; ເມືອງທ່າແຂກ, ຫີນບູນ, ໜອງບົກ, ເຊບັງໄຟ
ແຂວງຄາມ່ ວນ,
ເມືອງໄຊບູ ລ,ີ ສອງຄອນ, ອາດສະພັງທອງ, ອາດສະພອນ, ຈາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເມືອງນະຄອນ
ັ້ ແມ່ ນເພື່ອເປນ
ັ ວັດຖຸດບ
ັ້ ນໂຮງງານປຸ ງແຕ່ ງພາຍ
ີ ປອ
ເພັງ ແຂວງສາລະວັນ; ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈາປາສັກ ຕົນຕ
ັ້ ່ ແຜນການທັງໝົດ 15,000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ
ໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ເຊິ່ງມີເນືອທີ
150,000 - 200,000 ໂຕນ ໃບ່າດີບ.
5) ປະເພດຖົ່ວຕ່ າງໆ

ັ້
ື ງ, ຖົ່ວຂຽວ... ນອກນັນັ້
ສາລັບຖົ່ວ ຕົນຕ
ແມ່ ນເລັ່ງໃສ່ ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼອ
ັ ສິນຄັ້າພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວດາ, ຖົ່ວເບີ, ຖົ່ວຝກ
ັ ຍາວ ແລະ ຖົ່ວອື່ນໆ ໂດຍການົດ
ແມ່ ນປະເພດຖົ່ວ ທີ່ເປນ
ເຂດປູກ ຄື: ເຂດພູ ດອຍ ແລະ ພູ ພຽງ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່ ເຂດເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງນານ, ຊຽງເງ ີນ ແຂວງ
ື ງ
ຫຼວງພະບາງ; ເມືອງຄອບ, ປາກລາຍ,ແກ່ ນທັ້າວ, ບ່ ແຕນແຂວງໄຊຍະບູລ;ີ ເມືອງວັງວຽງ, ກາສີ, ເມືອງເຟອ
ແລະ

ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ;ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ເມືອງຄາເກີດ ແລະ ເມືອງວຽງ
ທອງ ແຂວງບລິຄາໄຊ; ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ; ເມືອງບາຈຽງມ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງ
ັ້ ່ 70,000-80,000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້
ຈາປາສັກ ເຊິ່ງມີແຜນການຜະລິດໃນເນືອທີ
135,000-140,000 ໂຕນ

11

ສາລັບເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່: ເມືອງທຸ ລະ ຄົມ, ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ; ເມືອງຫີນບູນ,
ເມືອງ ໜອງບົກ ແຂວງຄາມ່ ວນ;ເມືອງສາລະວັນ, ຄົງເຊໂດນ, ນະຄອນເພັງ, ວາປີ ແຂວງສາລະວັນ; ເມືອງ
ັ້ ່
ຊະນະສົມບູ ນ, ໂພນທອງ, ເມືອງຈາປາສັກ ແລະ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈາປາສັກ ເຊິ່ງມີເນືອທີ
ແຜນການຜະລິດທັງໝົດ 7,000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 15,000 ໂຕນ
6) ປະເພດຜັກຕ່ າງໆ

ັ້ ່ ໆ ມີທ່າແຮງ ແລະ ເໝາະ
ັ້ ກໃສ່ພືນທີ
ສາລັບຜັກປະເພດຕ່ າງໆ ແມ່ ນເນັນໜັ
ັ້ ່ ຊານເມືອງ ແລະ ເຂດທີ່ມີມູນເຊືອ
ັ້ ແລະ ສາມາດ
ສົມທາງດັ້ານນິເວດກະສິກາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືນທີ
ັ້ ງຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງໄດັ້ ເຊິ່ງຕົນຕ
ັ້ ແມ່ ນສຸ ມໃສູ່່່ພູ ພຽງບລິເວນ (ເມືອງປາກຊ່ອງ,
ເຂົາເຖິ
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ບາຈຽງ, ທ່າແຕງ ແລະ ເລົ່າງາມ) ແລະ ເຂດພູ ດອຍພາກເໜືອ ເປນ
ນ: ເມືອງພູ ຄູນ ແຂວງ ຫຼວງພະ
ັ້
ບາງ, ເມືອງ ຄາ, ເມືອງຄູນ, ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງທ່າໂທມແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນາທາ
ັ້ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເນັນໃສ
ັ້ ່ ການປູກຜັກສວນຄົວແບບ
ແລະ ເມືອງອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງເພື່ອສະໜອງເຂົາສູ່

ັ້
ັ ຕົນແມ່
ປະສົມປະສານ. ນອກຈາກນັນັ້ ແມ່ ນູ່່ ບັນດາທົ່ງພຽງຕ່ າງໆ ທີ່ມີທ່າແຮງເປນ
ນ: ທົ່ງພຽງ ວຽງຈັນ
ສຸ ມໃສ່: ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ອື່ນໆ,

ັ້
ັ້
ັ້
ທົ່ງພຽງ ເຊບັງໄຟ
ສຸ ມໃສ່: ເມືອງ ເຊບັງໄຟ,
ເມືອງໜອງບົກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ທົ່ງພຽງເຊບັງຫຽງ
ສຸ ມໃສ່:
ເມືອງໄຊພູ ທອງ, ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງພອນ, ເມືອງໄກສອນ ແລະ ທົ່ງພຽງຈາປາສັກ ແມ່ ນສຸ ມໃສ່: ເມືອງ
ໂພນທອງ, ເມືອງ ຈາປາສັກ ເພື່ອສະໜອງໃຫັ້ແກ່ ຕົວເມືອງ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ
ັ້
່ າງຕ່າງໆ
ພືນຖານໂຄງລ
7) ໄມ ັ້ໃຫັ້ໝາກ

ັ້ ່ ໆ ມີທ່າ
ັ ສິນຄັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ແມ່ ນເລັ່ງໃສ່ພືນທີ
ໄມ ັ້ໃຫັ້ໝາກ ເປນ
ັ້ ງຕະຫຼາດພາຍໃນ
ແຮງ ແລະ ເໝາະສົມທາງດັ້ານນິເວດກະສິກາ, ເຂດທີ່ມີມູນເຊືອັ້ ແລະ ສາມາດເຂົາເຖິ
ັ້ ່ : ໝາກກ ັ້ວຍ, ໝາກໂມ, ໝາກນັດ ູ່່ ເມືອງ ຕົນເຜີ
ັ້ ງັ້ ແຂວງ ບ່ ແກ ັ້ວ,
ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດັ້ ໂດຍເນັນໃສ
ັ້
ົ ໄຊ, ເມືອງປາກອູ , ຊຽງເງ ີນ, ເມືອງຫຼວງພະ
ເມືອງສິງ, ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫຼວງນາທາ,
ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸ ດມ
ບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ; ນອກ
ນັນັ້ ແມ່ ນເລັ່ງໃສ່: ໝາກພັ້າວ, ລາໃຍ, ໝາກມ່ ວງ, ໝາກມີ,ັ້ ໝາກເງາະ, ຖົ່ວລຽນ, ໝາກມັງກອນ, ໝາກ

ັ ເອກະລັກ ູ່່ ບັນດາເມືອງ ແລະ ແຂວງ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ
ຂຽບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເປນ
ັ້ ່ 10,000-15,000 ເຮັກຕາ, ຄາດ
ື
່ າແຮງຕົວຈິງ ເຊິ່ງມີແຜນການຜະລິດໃນເນືອທີ
ພາກໃຕັ້ ຕາມເງ່ ອນໄຂທ
ຄະເນຜົນຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້ 300,000-400,000 ໂຕນ

2.4

ດັ້ານນະໂຍບາຍ

ດາເນີນການສກສາ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ ເພື່ອການົດອັດຕາດອກເບັ້ຍສິນເຊື່ອ ທີ່ເໝາະສົມ, ຕະ
ັ້
ັ ປຸ ງຮູ ບການ ແລະ ຫຼກ
ັ ການໃຊັ້ຫກ
ຫຼອດຮອດການເພີ່ມວົງເງ ິນສິນເຊື່ອໃນໄລຍະຍາວລວມທັງປບ
ຼ ັ ຊັບຄາປະ
1.

ັ ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ໄພພິບດ
ັ ທາມະຊາດ)
ກັນເພື່ອໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບການຜະລິດກະສິກາທີ່ຖືວ່າເປນ
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາ ທີ່ເປນ
ັ້ ່ າສາລັບເປາໝາຍກຸ່
ົ ັ້
ັ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດອກເບັຍຕ
2.
ປະຕິບດ
ມຜະລິດເຂົາັ້ ແລະ ພືດສິນຄັ້າ

ັ ກົນຈັກ ຫຼ ື ຫັນເປນ
ັ ອຸ ດສາຫະກາທີ່ຕິດພັນກັບການ
ິ ະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິ່ນທີ່ຫັນເປນ
ບຸ ລມ
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ັ້ ນສາລັບເປາໝາຍກຸ່
ົ ັ້
ັ້ ະລິດ ທີ່ນາໃຊັ້ກົນຈັກ ນັບ
ປຸ ງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົາແມ່
ມຜູ ຜ
ແຕ່ ຂອດໄຖ, ຄາດ, ດາ, ເກັບກ່ ຽວ, ອົບແຫັ້ງ ແລະ ປຸ ງແຕ່ ງ ຫຼ ື ສີ ແລະ ອື່ນໆ)
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ຂະແໜງການເງ ິນ ແລະ ບັນດາ
ັ້
ັ້ ນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສາລັບໂຄງການຜະລິດ ເພື່ອ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ ຈັດຕັງຜັ
ັ້
ັ ສິນຄັ້າກະສິກາ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍດັ້ານການເງ ິນ (ການສົ່ງອອກ
ຄາປະກັ
ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປນ
3.

ັ້
ັ້
ັ ສິນຄັ້າ, ກອງທນຄາປະກັ
ສິນຄັ້າ, ການສັ້າງກອງທນສົ່ງເສີມການຜະລິດເປນ
ນລາຄາ ແລະ ຄາປະກັ
ນຄວາມ
ສ່ຽງ, ການສັ້າງຄັງແຮສະບຽງ ແລະ ຄັງແຮສິນຄັ້າ ແລະ ອື່ນໆ)
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍຖົມຂຸ ມ ເພື່ອຄາປະກັ
ິ ະສິດລະດັບ
ປະຕິບດ
ນລາຄາເຂົາັ້ ແລະ ພືດສິນຄັ້າບຸ ລມ
ັ້ ນການຜະລິດ ດາເນີນໂຄງ
ັ້ ະລິດຕອັ້ ງໄດັ້ກາໄລ່່າງຕ່ າ 30% ຂອງຕົນທ
ຊາດ, ຮັບປະກັນໃຫັ້ປະຊາຊົນຜູ ຜ
ົ .
ການສັ້າງຄັງແຮເຂົາັ້ ແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ມີປະສິດຕິຜນ
4.

ັ້
ັ້ ດ
ັ ໃຈການ
ີ
5.
ຄົນຄວັ້າ
ແລະ ການົດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີທ່ ເໝາະສົ
ມ ສາລັບການນາເຂົາປ
ັ້
ັ ໃຈຂາເຂົາກະສິ
ຜະລິດ ຫຼ ື ປດ
ກາທີ່ ສປປ. ລາວ. ເຮົາບ່ ສາມາດຜະລິດເອງໄດັ້ເຊັ່ນ: ກົນຈັກກະສິກາ, ຝຸ່ ນ, ່າ
ັ້ ງກັນ ແລະ ປ່ ນປ
ິ ວ
ົ ພະຍາດສັດ, ເຄມີ ຫຼ ື ວັດຖຸດບ
ື , ່າປອ
ິ ເພື່ອຜະລິດຫົວອາຫານສັດລວມທັງ
ປາບສັດຕູພດ
ັ້ ແນວພັນພືດ ແລະ ສັດໃນກລະນີຈາເປນ
ັ
ແນວພັນເຂົາ,

2.5

ບົດບາດຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້

ັ້ ນ
ົ ບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັງຜັ
ຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແມ່ ນຂະແໜງການໜ່ ງທີ່ມີບດ

ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດກ່ ຽວກັບວຽກ
ັ້ ນ
ົ ປ່ອຍ ແລະ ສັ້າງຕັງເປ
ັ ສປປ. ລາວ ເປນ
ັ
ງານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ພາຍຫຼງັ ທີ່ປະເທດຊາດໄດັ້ຮັບການປດ
ັ້
ຕົນມາ,
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດັ້ຖືສາຄັນແຕ່ຫົວທີ່ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາ ເຊິ່ງສະແດງ
ັ້ ່ ນ
ອອກໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດໃນແຕ່ ລະໄລຍະ, ພົນເດັ
ັ້
ັ ຕົນມາ
ັ ສະ
ທີ່ສຸ ດ ແມ່ ນພາຍຫຼງັ ທີ່ພັກເຮົາໄດັ້ການົດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ເປນ
ເຊິ່ງພັກໄດັ້ຖເື ອົາກະສິກາເປນ

ໜາມຮົບອັນດັບໜ່ ງ ແລະ ການົດແນວທາງຫັນຈາກເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສູ່ ເສດຖະກິດສິນຄັ້າ, ເຫັນໄດັ້
ີ າດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕົວ່່າງໜັກແໜັ້ນ ອັນສາຄັນແມ່ ນໄດັ້ຄ່ອຍໆ
ວ່າການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາ ໄດັ້ມບ
ັ້
່ າງທາງດັ້ານກະສິກາ ໄດັ້
ທັບມ ັ້າງຮູ ບແບບການຜະລິດກະສິກາແບບທາມະຊາດເທື່ອລະກ ັ້າວ, ພືນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ ກ ັ້າວໆມາເປນ
ັ ຕົນແມ່
ັ ສູ ບນາັ້
ຮັບການພັດທະນາເປນ
ນລະບົບຊົນລະປະທານ, ອ່າງເກັບນາັ້ ແລະ ສະຖານີຈກ
ັ້ ່ ຫຼາຍໆ ແຫ່ງອັນໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ການເຮັດນາ 2 ລະດູ ໄດັ້ນບ
ັ້ ບຂະຫຍາຍກວັ້າງອອກ,
ັ ມືນັ
ໄດັ້ຮັບການສັ້າງຂນູ່
ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ົ ັ້
ພືນຖານທາງດັ້ານເຕັ
ກນິກ-ວິທະຍາການ ເປນ
ນບັນດາສູ ນ - ສະຖານີຄນຄວັ້
າທົດລອງ, ສາທິດ ແລະ

ັ ກ ັ້າວໆມາ ເຊິ່ງສາມາດຍູ ັ້ແຮງເຮັດໃຫັ້
ັ ການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ພັດທະນາເປນ
ບລິການທາງດັ້ານວິຊາການກໄດັ້ຮບ
ັ ລາດັບ ເຊິ່ງມີຜນ
ົ ເຮັດໃຫັ້ ສປປ. ລາວ ສາມາດຜະລິດກຸ ັ້ມ
ການຜະລິດກະສິກາມີບາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕົວເປນ
ັ້ ່ ປີ 2000 ເປນ
ັ້
ັ ຕົນມາ
ັ
ຕົນເອງທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານໄດັ້ໂດຍສະເພາະ ນັບຕັງແຕ
ແລະ ສາມາດຜະລິດເປນ
ັ ສິນຄັ້າເປນ
ັ
ສິນຄັ້າສົ່ງອອກ ນອກຈາກນັນັ້ ການປູກພືດ ແລະ ໄມ ັ້ອຸ ດສາຫະກາ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນພືດທີ່ເປນ
ັ້ ບເພີ່ມຂນສາມາດ
ັ້
ັ້
ັ້ ກາເຟ, ່າງພາລາ, ພືດຜັກ ແລະ ໄມ ັ້ໃຫັ້ໝາກກນັບມືນັ
ຕົນແມ່
ນ: ສາລີ, ອັ້ອຍ, ມັນຕົນ,
ັ ສິນຄັ້າູ່່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ
ເປນ
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2.6

ການແບ່ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຕ່ າງໆ
2.6.1

ັ້ ນກາງ
ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລັດ ຂັນສູ
1.

ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ, ແຜນງານ,
ຄົນຄວັ້າຜັ
ນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ມະຕິຂອງພັກໃຫັ້ເປນ

ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດໃນຂະແໜງການກະສິກາ
ັ້
ັ ປຸ ງນະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການ ແລະ
2. ຄົນຄວັ້າກ
ານົດ ຫຼ ື ປບ
ັ ປຸ ງ ແລະ ສັ້າງກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງສາລັບຄຸ ັ້ມຄອງຂະແໜງການໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະ
ສະເໜີປບ
ໂຍບາຍຂອງພັກ

ັ້
ັ ນິຕກ
ິ າ
ຄົນຄວັ້າຜັ
ນຂະຫຍາຍບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວພັນກັບຂະແໜງການກະສິກາມາເປນ

ລຸ່ ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນ
ັ ຖະກອນ
3. ການົດຕາແໜ່ງງານໃຫັ້ລະອຽດ ກ່ ຽວກັບແຜນຄວາມຕອັ້ ງການບັນຈຸລດ
ັ້ ແຂວງ, ເມືອງ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການຕົວຈິງຂອງສູ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ
ູ່່ແຕ່ລະຂັນ;
ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ
ື ຮອບດັ້ານຈາກທັງພາຍ
4. ຍາດແຍ່ ງເອົາການຮ່ວມມື, ລົງທນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ

ໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສຸ ມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານພັດທະນາກະສິກາ

ັ້ ຄອງ
5. ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຄຸ ມ
ັ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ນ, ແບ່ງງ ົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ່ຈາເປນ
ໃຫັ້ລະອຽດຈະແຈ ັ້ງຂາດຕົວ

ັ ປຸ ງກົນໄກການບລິຫານລັດດັ້ານຕ່ າງໆ ແລະ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວ
6. ປບ
ັ້
ັ້
ີ ວາມກະທັດຮັດ, ເຂົາໃຈ
ັ ງ່ າຍ ເພື່ອອານວຍຄວາມ
ຂັ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນ ໃຫັ້ມຄ
ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສະດວກ ໃຫັ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວການປູກ, ການລັ້ຽງ ຂອງປະຊາຊົນກຄືການດາເນີນທຸລະກິດກະສິກາຂອງຜູ ັ້
ປະກອບການ
2.6.2

ັ້ ອງຖິ່ນ
ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລັດຂັນທັ້

ສັ້າງຍຸ ດທະສາດ ພັດທະນາຂະແໜງການຂອງທັ້ອງຖິ່ນຕົນໂດຍໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບ
ັ ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະບົນພືນັ້ ຖານ
ຍຸ ດທະສາດກະສິກາຮອດປີ 2025 ໂດຍສັ້າງເປນ
ື
ສະພາບ, ເງ່ ອນໄຂ,
ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງດັ້ານຕ່ າງໆ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊັ້ອນຕົວຈິງຂອງທັ້ອງຖິ່ນຕົນ
1.

ັ້
ັ ຈິງ
ົ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຍຸ ດທະສາດດັ່ງກ່ າວໃຫັ້ປະກົດຜົນເປນ
ພັ້ອມທັງສູ ຊັ້ ນ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ ເຈົາການ,
ັ ່່າງເປນ
2. ສັ້າງໂຄງການ ແລະ ລົງທນເຮັດທົດລອງເພື່ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ມີ
ັ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່
ການສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ່່າງພາວະວິໄສ ແລັ້ວຂະຫຍາຍເປນ
3. ຈັດຕັງັ້ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການທີ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການໃຫັ້ປະສົບຜົນສາເລັດ
ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອຄຸ ມ

4. ບັນຈຸ ຊັບຊັ້ອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງຕົນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບຕາແຫນ່ ງງານ
ແລະ ຄວາມ ຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການຕົວຈິງ ເພື່ອຮອງຮັບໜັ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງຕົນໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.
ັ້ າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
5. ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັງຕ່
ເພື່ອສຸ ມໃສ່ ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາູ່່ ໃນທັ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ
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ັ້ ຄອງວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການຕົນ ພັ້ອມ
6. ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ ມ
ັ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ຂາດຕົວ
ທັງຈັດສັນແບ່ງງ ົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ່ຈາເປນ
ັ ປຸ ງກົນໄກການບລິການ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວ
7. ປບ
ັ້ ະກອບການໃນທັ້ອງຖິ່ນຕົນ
ການປູກ, ການລັ້ຽງ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງຜູ ປ
2.6.3 ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູປັ້ ະກອບການ

ເຊື່ອມຊມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ
ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດພັດທະນາກະສິກາຂອງລັດ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດກະສິກາຕາມ
1.

ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດແຄັ້ວນໃຫັ້ແທດເໝາະ ແລະ ຖືກທິດ
ັ້
2. ພັດທະນາ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກ່ ອົງກອນຂອງຕົນ ທັງທາງດັ້ານບຸ ກ
ັ ລະບົບຕ່
ຄະລາກອນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບລິຫານຈັດການ ເພື່ອສາມາດດາເນີນທຸລະກິດ ໄດັ້່່າງເປນ
ເນື່ອງ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດັ້
3.

ວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ດາເນີນການຜະລິດຕາມຊະນິດ, ປະລິມານ, ຄຸ ນນະ
ັ້
ັ້
ພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ຕະຫຼາດຕັ້ອງການ ບົນພືນຖານຂັ
ນຕອນເຕັ
ກນິກວິຊາການ, ລະບົບການຜະລິດ
ັ ອະນຸຍາດ
ກະສິກາທີ່ດີ (GAP) ແລະ ຂອບເຂດທີ່ໄດັ້ຮບ
4. ປະກອບສ່ວນທາງດັ້ານທນຮອນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ເພື່ອຊຸກຍູ ັ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ັ ໃຈການຜະລິດທີ່ຈາເປນ
ັ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ ນ, ່າ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ກ່ ອນ ແລະ ຫຼງັ
ັ້ ະລິດ ພັ້ອມທັງສະໜອງປດ
ຫຼ ື ຜູ ຜ
ັ້
ການເກັບກ່ ຽວ, ເກັບຊື,ັ້ ປຸ ງແຕ່ງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ບົນພືນຖານສັ
ນຍາຜູ ກພັນກັບຊາວກະສິກອນ ພັ້ອມທັງສະ
ັ ໃຫັ້ແກ່ ຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ
ໜອງການຝກອົບຮົມດັ້ານເຕັກນິກທີ່ຈາເປນ

ັ້ ານວຍຄວາມສະ
ັ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ເອືອອ
ໃຫັ້ຄວາມຮ່ວມມື ຕອບສະໜອງຂມູ
ັ້ າທີ່ໆກ່ ຽວຂັ້ອງຂອງລັດ ເພື່ອສະດວກໃນການລົງຊຸກຍູ ັ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ດວກໃຫັ້ແກ່ ເຈົາໜັ້
5.

ແລະ ແກ ັ້ໄຂສະພາບໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ
6.
ອອກສູ່ ວົງກວັ້າງ
2.6.4

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ ຽວກັບວຽກງານການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນໃຫັ້ຂະຫຍາຍ

ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວກະສິກອນ

ເຊື່ອມຊມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດກ່ ຽວກັບ
ັ້ າເນີນການຜະລິດໃຫັ້ຖກ
ື ທິດ
ວຽກງານກະສິກາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຈັດຕັງດ
ັ້
ັ້
ັ ເຈົາການຍົ
2. ເປນ
ກລະດັບຄວາມຮູ ັ້ ໃນການນາໃຊັ້ເຕັກນິກວິທະຍາການໃໝ່ເຂົາໃນ
ັ້ ນ
ັ ກ ັ້າວໆ ເພື່ອຍົກສະມັດທະ
ການປູກຝງັ ແລະ ການລັ້ຽງສັດ ກຄືການຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ ໃຫັ້ສູງຂນເປ
1.

ພາບຂອງການຜະລິດ ຕາມທິດພັດທະນາກະສິກາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ
ັ້ ມ, ສະມາຄົມ ຫຼ ື ສະຫະກອນ ເພື່ອປບ
ັ ປຸ ງ ແລະ
3. ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງກຸ່
ັ ເຈົາັ້ ພັ້ອມທັງດາເນີນການ
ຂະຫຍາຍ ກາລັງການຜະລິດ ໃຫັ້ກວັ້າງຂວາງ, ມີກາລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມເປນ
ັ້ ລິໂພກ, ຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ື ຕາມການສັ່ງຈອງຂອງ ຜູ ປ
ັ້ ະກອບການ
ຜະລິດ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ບ
ັ້ ານວຍຄວາມສະ
ັ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ເອືອອ
4. ໃຫັ້ຄວາມຮ່ວມມື ຕອບສະໜອງຂມູ
ດວກ ໃຫັ້ແກ່ ເຈົາັ້ ໜັ້າທີ່ໆກ່ ຽວຂັ້ອງຂອງລັດ ໃນການລົງຊຸກຍູ ,ັ້ ຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ
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2.6.5

ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ັ້
ົ ັ້
ັ
ເພື່ອໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດໄປຕາມເປາໝາຍ
ັ ຄາດໝາຍຂອງແຜນງານທີ່ການົດໄວັ້ໃນແຜນແມ່ ບົດ 5 ປີ ແຕ່ ລະໄລຍະ ການຕິດຕາມ
ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີ່ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ໂດຍ
ແລະ ປະເມີນຜົນເປນ
ການຮ່ວມມືຂອງພະແນກແຜນການຂອງແຕ່ລະກົມ, ສະຖາບັນ ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ກົມ
ັ້ າຂະບວນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນທັງໝົດ ແລະ ກິດຈະກາທີ່ພົວພັນ
ແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ຈະຊີນ
ັ້ ນທີ່ຖືກຕອັ້ ງແຕ່ລະໄລຍະໃຫັ້ແກ່ ຜູ ບ
ັ້ ລິຫານໂຄງການ
ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ສະໜອງຂມູ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງໂຄງການ

ັ ວຽກງານໜ່ ງທີ່ສາຄັນ ແລະ ຂາດບ່ ໄດັ້
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເປນ
ັ້
ັ ແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທນຂອງລັດ ໃສ່ຂະແໜງການ
ໃນຂະບວນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຕ່ສູ ນກາງ ລົງຮອດທັ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ. ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແມ່ ນການຕີລາຄາ
ັ ປຸ ງແຜນການໃນແຕ່ ລະປໃີ ຫັ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດບັນລຸ ເຖິງຈຸດປະສົງຄາດ
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອປບ
ັ ການຊອກຫາຫຼກ
ັ ຖານຕ່ າງໆ ເພື່ອ
ໝາຍທີ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ ໃນຍຸ ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການທັງເປນ
ັ້ ດທີ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ໃນແຜນຍຸ ດ
ັ ັ້ ນ
ື ເຖິງປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງວຽກງານ ທຽບໃສ່ກັບຕົວຊີວັ
ມາອັ້າງອີງ, ພິສູດ, ່ງ່
ັ້
ັ້
ົ ັ້
ັ ວຽກງານໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ຕາມເປາໝາຍ
ທະສາດ ແນໃສ່ເພື່ອເພີມທະວີ
ແລະ ເລັ່ງການດາເນີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ າ
ັ ໃຈໃໝ່ທີ່ຕັງໜັ້
ທີ່ວາງໄວັ້. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ ນການຊອກໃຫັ້ເຫັນດັ້ານດີ, ປດ
ັ້
ີ ວ່າເກົ່າ, ພັ້ອມກັນນັນັ້ ກຊອກໃຫັ້ເຫັນ
ໃນການຈັດຕັງແຜນຍຸ
ດທະສາດ ເພື່ອສືບຕ່ ເສີມຂະຫຍາຍໃຫັ້ດກ
ັ້ ງຄັ້າງ ແລະ ຂຂາດຕົ
ັ້
ັ້
ັ ວຽກງານຕົວຈິງ ແນໃສ່ຈາກັດ, ແກ ັ້ໄຂຈຸດອ່ອນ,
ຂຄົ
ກບົກພ່ອງ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ງຄັ້າງດັ່ງກ່ າວ ພັ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອປບ
ັ ປຸ ງເຮັດໃຫັ້ປະສິດຕິຜນ
ົ ຂອງວຽກງານນັບມືສູັ້ ງຂນ.
ຂຄົ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ, ເປນ
ັ ລະບົບ ແລະ
ການກວດກາ ຕັ້ອງດາເນີນໄປ່່າງຮອບດັ້ານ ເຮັດ່່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດເປນ
ເຮັດ່່າງມີຈດ
ຸ ສຸ ມ

ການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນ ຕ ັ້ອງໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ ທັງສອງລະດັບຄື: 1) ການຕິດ
ັ້ ່ າ: ການຕິດຕາມ ກວດກາ ການ
ັ້ າ)
ັ້ ແລະຜົນງານຕ່ າງໆ ຫຼ ື ເອີນວ
ັ ໄຈນາເຂົາັ້ (ສົນເຂົ
ຕາມ ກວດກາ ບັນດາປດ
ັ້
ັ ; 2) ການຕິດຕາມ ກວດກາ ໝາກຜົນໂດຍລວມ ຫຼ ື ຮັ້ອງວ່າການຕິດຕາມ ກວດກາຜົນ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕິດຕາມ ກວດກາ ຂອງຂະແໜງການຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
ິ ຕາມກວດກາ ການຈັດສັນບັນດາ
ກະທົບ. ຜູ ຮ
ັ ໃຈການນາເຂົາັ້ ເພື່ອການຜະລິດທັງຫຼາຍນັບທັງລາຍຈ່ າຍພາກລັດ ເຊິ່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຂອງຕ່ າງປະ
ປດ
່
ັ ຂອງການລົງທນໃສ່
ເທດ ແລະ ລາຍຈ່ າຍໃຫັ້ແກ່ ວຽກງານສົ່ງເສີມຕ່ າງໆ. ການຕິດຕາມກວດກາເບິງຜົນໄດັ້ຮບ

ຂະແໜງການ, ກວດກາເບິ່ງຜົນງານ ໃນການລົງທນໃສ່ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການສະໜອງແນວພັນ, ການ
ກ່ ສັ້າງວິຊາການດັ້ານຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂັນັ້ ແລະ ອື່ນໆ

ັ້ ນຂະຫຍາຍໃຫັ້
ັ ຜູ ນ
ັ້ າເອົາຍຸ ດທະສາດລວມຂອງຂະແໜງການ ໄປຈັດຕັງຜັ
ທັ້ອງຖິ່ນເປນ
ັ ອັນລະອຽດສະເພາະຂອງທັ້ອງຖິ່ນຕົນ. ແຂວງສັ້າງຍຸ ດທະສາດຂອງແຂວງໂດຍດານົດແຈ ັ້ງ ກ່ ຽວກັບຍຸ ດ
ເປນ
ົ ັ້
ທະສາດ ຫຼ ື ເປາໝາຍດັ້
ານການຜະລິດຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ຫຼ ື ທັ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໃຫັ້ເປາົ ັ້
ັ້
ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງການປະສົບຜົນສາເລັດ.
ພັ້ອມດຽວກັນນັນແຂວງຕັ້
ອງພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມ
ັ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິ ເພື່ອສາມາດຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ຄອງມະຫາພາກຂອງກະຊວງ ່່າງສະໜິດແໜັ້ນ ແລະ ເປນ
ັ້
ົ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນລະດັບສູ ນ
ບັດຍຸ ດທະສາດໃນລະດັບແຂວງ ໃຫັ້ມີປະສິດທິຜນ
ບດ
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ັ້ ນຂອງຕົນ່່າງຄົບຖັ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນເປນ
ັ ລະບົບເພື່ອ
ກາງ່່າງຈະແຈ ັ້ງ. ແຂວງຕັ້ອງເກັບກາ, ສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ້ ນຂ່າວສານທີ່ດີ ແລະ ຕັ້ອງມີການປະສານງານກັບ
ສະໜອງໃຫັ້ແກ່ ສູ ນກາງ. ດັ່ງນັນແຂວງ
ຕ ັ້ອງມີລະບົບຂມູ
ັ ລະບົບ
ຫັ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເມືອງ່່າງເປນ
ັ້ ນກາງ ຕັ້ອງມີການປະສານສົມທົບກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ ຽວຂັ້ອງ
ສ່ວນູ່່ຂັນສູ
ັ້ ດ, ການົດເວລາໃນການລາຍງານ່່າງຊັດເຈນ. ດາເນີນການຕິດຕາມກວດ
ພັ້ອມກັນສັ້າງລະບົບການົດໂຕຊີວັ
ັ້
ັ ວຽກງານ, ການໃຊັ້ຈ່າຍງ ົບປະມານລວມທັງການລົງທນຂອງແຕ່
ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ງດັ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ັ້ ສາຍຂວາງກວດກາແຕ່ເທິງລົງລຸ່ ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ ມຂນເທິ
ລະຂະແໜງການຕາມສາຍຕັງ,
ຊອບ່່າງຮອບຄອບ ແລະ ຕົວຈິງ
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ບົດທີ 3
ຕະຫຼາດ ແລະ ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ
ຈູດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.
4.

ອະທິບາຍຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ ລະດັບຕ່ າງໆໄດັ້
ອະທິບາຍຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນໄດັ້
ອະທິບາຍຄົນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ ອຍໄດັ້
ສກສາການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບການຕະຫຼາດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
3.1

ຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາລະດັບຕ່ າງໆ
ຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາ ລະດັບຕ່ າງໆສາມາດຈາແນກໄດັ້ 6 ປະເພດຄື:
ັ້ ບລະດູການ
3.1.1
ການຜະລິດຂນກັ

ັ້ ນ
ັ້
ົ ສະນັນລະດູ
ການກະສິກາສ່ວນຫຼາຍຍັງອາໄສນາຝ
ການຈະປູກ, ກ ັ້າແກ່ ນສ່ວນຫຼາຍ
ັ້
ັ ຕົນລະດູ
ົ ຫາທັ້າຍລະດູຝນ
ົ ເຊິ່ງໄລຍະດັ່ງກ່ າວ ຈະມີຜນ
ົ ຜະລິດລິດອອກສູ່ ຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈ່ ງເຮັດໃຫັ້
ຈ່ ງເປນ
ຝນ
ີ ນ
ັ ຫາການທາ
ົ ຜະລິດກະສິກາເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກລະດູການປູກແຫັ້ງແລັ້ງ ແລະ ມີປນ
ລາຄາຕົກຕ່ າ ບາງປຜ
ີ ນກ
ັ ັ້ ສູ ງ
ລາຍຂອງພະຍາດແມງໄມ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ຜົນຜະລິດອອກສູ່ ຕະຫຼາດໝັ້ອຍ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກາໃນປນ
ຂນັ້

3.1.2

ຜົນຜະລິດເໜົ່າເສຍງ່ າຍ
ເນື່ອງຈາກສີນຄັ້າກະສິກາໃຫັ້ຄວາມສາຄັນຂອງວິທະຍາການຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວນ ັ້ອຍ

ື ງ, ຖົ່ວດິນ ແລະ ຜົນສະທັ້ອນຕາມມາກ່ ຄື ຜົນຜະລິດບ່ ໄດັ້ມາດຖານ
ເຊັ່ນ: ຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວຖົ່ວເຫຼອ
ແລະ ເສຍຫາຍ

ັ້ ່ ໃນການຂົນສົ່ງ
ື ງເນືອທີ
ເປອ
ື ກຫຸ ມ
ັ້ ທີ່ນາມາບລິໂພກເຊັ່ນ: ຖົ່ວດິນ ຫຼ ື
ເນື່ອງຈາກສິນຄັ້າກະສິກາສ່ວນຫຼາຍ ຈະມີເປອ
ັ ຫາຮູ ບເລື່ອງຊົງຂອງສິນຄັ້າເອງບ່ ໄດັ້ມາດຕະຖານເວລາບັນຈຸ ກເຮັດໃຫັ້ມຊ
ີ ່ ອງຫວ່າງຂອງຜົນຜະລິດຈ່ ງ
ມີບນ
ີ ນ
ົ ຜະລິດໄດັ້ໜອັ້ ຍເຮັດໃຫັ້ຕນທ
ົ ັ້ ນຕ່ ໜ່ວຍໃນການຂົນສົ່ງສູງ
ເຮັດໃຫັ້ມຜ
ັ້ ່ ຈາກັດ
3.1.4
ການຜະລິດສີນຄັ້າກະສິກາເຮັດໄດັ້ໃນບລິເວນເນືອທີ
3.1.3

ັ້ ບສະພາບຂອງດິນ, ປະລິມານນາຝ
ັ້ ນ
ົ , ຄວາມຊ່ ຸ ມ ແລະ ອຸ ນະພູ ມເປນ
ັ ຕົນັ້
ແມ່ ນຂນກັ
ັ້
ັ ຈ່ ງມີການການົດເພື່ອປະໂຫຍດໃຫັ້ຜູຜ
ັ້ ະລິດກະສິກາ ພັ້ອມທັງປູກພືດໃຫັ້ເໝາະສົມກັບສະ
ດັ່ງນັນປະຈຸ
ບນ
ັ ການງ່ າຍທີ່ຈະຫາຕະຫຼາດໃນເຂດນັນັ້ ແລະ ນາໄປແຫຼ່ ງອື່ນທີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການ
ພາບທັ້ອງຖິ່ນ ອີກທັງເປນ
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3.1.5

ສິນຄັ້າກະສິກາສ່ວນຫຼາຍຕັ້ອງໄດັ້ຜ່ານຂະບວນການແປຮູ ບ
ັ້
ື ງ, ອັ້ອຍ, ມັນຕົນ,
ກ່ ອນຈະບລິໂພກຕັ້ອງຜ່ານການແປບຮູ ບເຊັ່ນ: ຖົ່ວເຫຼອ
ແລະ

ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫັ້ເພີ່ມລາຍຈ່ າຍໃນການແປຮູ ບ
3.1.6

ຄຸ ນນະພາບສິນຄັ້າກະສິກາ
ັ້ ບແນວພັນ, ເນືອທີ
ັ້ ່ ສະພາບພູ ມອາກາດ ຕະຫຼອດຮອດເຕັກນິກ
ແມ່ ນບ່ ແນ່ ນອນຂນກັ

ການຜະລິດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ

3.2

ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ

ສາມາດຈາແນກຄົນກາງໃນຕາມຕະຫຼາດສິນຄັ້າທັ້ອງຖິ່ນສາມາດຈາແນກໄດັ້ 4 ລະດັບຕ່າງໆດັ່ງນີ:ັ້
3.2.1
ພ່ ຄັ້າລວບລວມໃນທັ້ອງຖິ່ນປະກອບດັ້ວຍ
–
–

ມີຄວາມໄກ ັ້ກິດກັບຊາວກະສິກອນ
ີ ຜນ
ົ ຜະລິດອອກສູ່ ຕະຫຼາດ
ດາເນີນທຸລະກິດສະເພາະລະດູທ່ ມີ

ຜົນຕອບແທນໄດັ້ຈາກການຈັດສັນຕາມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ນາຍໜັ້າ ຫຼ ື ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ
–

3.2.2

–
–
–

ັ້
ຮັບຊືໄດັ້
3.2.3

ັ ເປີເຊັນຈາກລາຄາ ຫຼ ື ປະລິມານທີ່
ໄດັ້ຮັບການຕອບແທນຈາກການທາໜັ້າທີ່ເປນ

ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງໃນຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນ
–
–

3.2.4

ັ ຄົນຄຸ ັ້ນເຄີຍກັບຊາວກະສິກອນເປນ
ັ ່່າງດີ
ເປນ
ັ ຕົວແທນໃນການຮັບຊື ັ້ ແລະ ລວບລວມສິນຄັ້າໃຫັ້ກບ
ັ ພ່ ຄັ້າລາຍຕ່ າງໆ
ເປນ

ມີຂະໜາດທຸກລະກິດອຸ ປະກອນ ແລະ ເງ ິນທນໃນການດາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ
ເຮັດທຸລະກິດສະເພາະສິນຄັ້າໃດສິນຄັ້າໝ່ ງ

– ໃຫັ້ສິນເຊື່ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງການເງ ິນ
ພ່ ຄັ້າໂຮງງານແປບຮູ ບໃນຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນ
–
–
–

ັ ໃນການແປບຮູ ບສິນຄັ້າໃນຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນ
ທາໜັ້າທີ່ຫຼກ
ັ້ ນຄັ້າຈາກພ່ ຄັ້າໃນຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກາງທັ້ອງຖິ່ນ
ຮັບຊືສິ

ັ ປຸ ງເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນຈຸຫບ
ີ ຫ່ ໃຫັ້ກງົ ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງ
ນາສິນຄັ້າມາປບ

ັ້ ລິໂພກ
ຜູ ບ

3.3

ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ

ັ ຕະຫຼາດລະດັບສຸ ດທັ້າຍໃນການລວບລວມສິນຄັ້າກະສິກາ
ເປນ

ແລະ

ັ້
ການດາເນີນການຊືຂາຍ

ັ້ ລິໂພກ ຫຼ ື ໂຮງງານແປຮູ ບທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນການ
ເພື່ອນາໄປສູ່ ຜູ ບ
ັ້
ຄົມມະນາຄົມ, ຂົສ່ ງົ ແລະ ກົນໄກຕະຫຼາດລະດັບນີຈະສັ
ບຊັ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸ ດ
–
–

–

ມີການຈັດເລືອກຄຸ ນນະພາບຕ່ າງໆບາງເລັກໝັ້ອຍ
ັ ຕະຫຼາດທີູ່່່ຕາມໜູ່ບັ້ານເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະປະເຊີນກັບບັນຫາການຂົນສົ່ງ
ເປນ

ັ້ ນັ້
ັ ຕະຫຼາດທີ່ມີການລວບລວມຜົນຜະລິດກະສິກາອັນດັບແລກກະສິກາຂັນຕົ
ເປນ

19

3.4

ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ ອຍ

ັ້
ັ ຕະຫຼາດທີູ່່່ໄກ່ ກິດຜູ ບ
່ ຽນສິນຄັ້າທີ່ມີໜາັ້ ທີ່ສາຄັນໃນ
ັ້ ລິໂພກຫຼາຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ຊືຂາຍແລກປ
ເປນ

ັ້ ລິໂພກຜູ ສ
ັ້ ຸ ດທັ້າຍ
ການຈັດສັນສິນຄັ້າໄປສູ່ ຜູ ບ
ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ ອຍສາມາດຈາແນກໄດັ້ 4 ປະເພດຄື:
3.4.1
ພຄັ້າຄົນກາງຂາຍຍ່ ອຍໃນທັ້ອງຖິ່ນປະກອບດັ້ວຍ
–

ພ່ ຄັ້າລວບລວມໃນທັ້ອງຖິ່ນ

–

ນາຍໜັ້າ ຫຼ ື ຕົວແທນ
ພ່ ຄັ້າໂຮງງານແປບຮູ ບໃນທັ້ອງຖິ່ນ

–
3.4.2

– ພ່ ຄັ້າເລ່ ຫຼ ື ພ່ ຄັ້າຈລະຈອນ
ພ່ ຄັ້າໃນຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນປະກອບດັ້ວຍ
–
–
–
–

ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງໃນຕະກາງທັ້ອງຖິ່ນ
ພ່ ຄັ້າລາຍຍ່ ອຍ

ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນ
ພ່ ຄັ້າໂຮງງານແປຮູ ບ

–
3.4.3

ສະຖາບັນກະສິກາ ແລະ ອົງກອນຂອງລັດຖະບານ
ຕະຫຼາດກາງໃນຕະຫຼາດ ຫຼ ື ຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງປະກອບດັ້ວຍ
–

ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ

–

ນາຍໜັ້າ ຫຼ ື ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ພ່ ຄັ້າສົ່ງອອກ

–
–
–
3.4.4

ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ ອຍປະກອບດັ້ວຍ
–

ັ້ າຍຍ່ ອຍ
ຜູ ຂ

–

ັ້ າັ້ ຕາມຕະຫຼາດສົດ
ຜູ ຄ
ັ້ າຍຕາມທີູ່່່ ອາໃສ
ຜູ ຂ

–
–

3.5

ພ່ ຄັ້າແປຮູ ບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ຄົນກາງທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກຫ ຫຼ ື ບລິການທາງດັ້ານການຊື ັ້

ີ າເກັດ
ຊຸບເປມ

ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບການຕະຫຼາດ
ຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກາ
1.
ໜັ້າທີ່ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການ
2.

ຄວາມຕັ້ອງການ

ັ້
ັ້ ່ ກັບລາຄາ ຄືລາຄາສູ ງມີຄນ
ັ້ ອຍ ໃຫັ້ປດ
ັ ໃຈອື່ນບ່ ປ່ຽນ
ົ ຊືໜັ້
ຄວາມຕ ັ້ອງການຊືຂອງຄົ
ນຂນູ່
ແປງ (all other factors are held unchanged) ຍ່ ອມໃຫັ້ປ່ຽນແປງສະເພາະລາຄາ ແລະ ສິນຄັ້າທີ່
ັ້ າຍ, ຊືສິ
ັ້ ນຄັ້ານັນໄປບ
ັ້
ຈະຊື ັ້ ແຕ່ລາຄາຕ່ າລົງຈະມີຜູຕັ້ ັ້ອງການຊືຫຼ
ລິໂພກຈານວນຫຼາຍ ລາຄາ ແລະ ປະລິມານ
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ັ້ ນຄັ້າ ມີຄວາມກ່ ຽວພັນກັນ ຄວາມກ່ ຽວພັນນີເຮັ
ັ້ ດເປນ
່ອ
ັ້
ັ ຕາຕະລາງ ຫຼ ື ເສັນສະແດງເພື
ຄວາມຕັ້ອງການຊືສິ
ັ້ ່ າ “ເສັນຄວາມຕັ້
ັ້
ໃຫັ້ເຫັນກັນງ່ າຍໆຈະເອີນວ
ອງການ”ຫຼ ື “ຕາຕະລາງຄວາມຕັ້ອງການ” ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 1

ຄວາມຕັ້ອງການນົມ2
ລະດັບ

ລາຄານົມຂຸ ນັ້ ໃນ 1 ກະປ໋ອງ (ກີບ) ຈານວນທີ່ຕັ້ອງການຊື ັ້ (ກະປ໋ອງ)

A

5,000

9

B

4,000

10

C

3,000

12

D

2,000

15

E

1,000

20

21

ບົດທີ 4

ການຕະຫຼາດພືດແຕ່ ລະປະເພດ (ການຕະຫຼາດພືດທີ່ສາຄັນຂອງ ສປປ. ລາວ)

ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.

ອະທິບາຍການຕະຫຼາດພືດທັນຍາຫານໄດັ້

2.

ນັກສກສາບອກການຕະຫຼາດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ັ້ ໄດັ້

3.

ການຕະຫຼາດຂອງພືດເສດຖະກິດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
4.1

ການຕະຫຼາດພືດທັນຍາຫານ

ໂຄງສັ້າງຂອງການຕະຫຼາດເຂົາັ້
ັ້ ່ ຜະລິດໃນປໜ
ີ ່ ງ ນອກຈາກໃຊັ້ບລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລັ້ວສ່ວນໜ່ ງຍັງຈະສົ່ງ
ເຂົາທີ
ັ້ ອ
ື ກທີ່ໄດັ້ຈາກຊາວກະສິກອນຕັ້ອງໄດັ້ຜ່ານການຕະຫຼາດຕ່ າງໆ ລວມທັງການ
ອອກຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ເຂົາເປ
ັ້ ່ ງເປນ
ັ ສ່ວນປະ
ັ້ ລິໂພກ ໂດຍອາດຈະແບ່ງຕະຫຼາດເຂົາເຊິ
ແປຮູ ບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຜູ ບ
ັ :ັ້
ກອບຂອງໂຄງສັ້າງໄດັ້ດ່ ງນີ
4.1.1

ັ້
ັ ຕະຫຼາດດາເນີນການແລກປຽ່ນຊືຂາຍພາຍໃນແຫຼ່
ຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ ເປນ
ງທີ່ເຮັດ
ັ້ ່ ໄກ ັ້ຄຽງທີ່ສຸ ດເປນ
ັ້ ່ ມີສະຖານທີ່ໃນການ
ັ ຫຼກ
ັ ສະນັນັ້ ຈ່ ງມີ່່ ູ ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບາງຄັງບ
ການຜະລິດເຂົາທີ
ັ້
ັ້
ັ ຈຸດທີ່ແນ່ ນອນອາດເປນ
ັ ແຄມທົ່ງນາ, ແຄມທາງ ເຊິ່ງຜູ ຊ
ັ້ ຂາຍສາມາດພົ
ື ັ້
ຊືຂາຍເປ
ນ
ບປະ ແລະ ນາເຂົາມາສະ
ັ ຜູ ຕັ້ ດ
ິ ຕ່ ກັບກັບຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ
ເໜີຂາຍໄດັ້ ເຊິ່ງພ່ ຄັ້າປະກອບທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຈະເປນ
1.

ັ້ ງູ່
ັ້ ່ ໃນເຂດເມືອງ ຫຼ ື ອອັ້ມຮອບຕົວເມືອງ ທີ່ມີ
ຕະຫຼາດກາງທັ້ອງຖິ່ນ ຕະຫຼາດນີຕັ
ັ້
ັ້ າຈາກຕະ
ັ້
ັ້
ັ ຕະຫຼາດທີ່ເກັບຊືເຂົ
ເສັນທາງຄົ
ມະນາຄົມຕິດຕ່ ສະດວກສະບາຍ ມີສະຖານທີ່ຊືຂາຍແນ່
ນອນເປນ
ັ້
ຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈາກຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ ພ່ ຄັ້າຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທັ້ອງຖິ່ນນີປະກອບດັ້
ວຍ ພ່ ຄັ້າທີ່
2.

ັ້
່ ນ ຫຼ ື ໃນເມືອງ ຕົວແທນ ຫຼ ື ນາຍໜັ້າ ໂຮງສີເຂົາັ້ ພ່ ຄັ້າເຫຼ່ ານີ
ັ້
ົ ຈະເຮັ
ເກັບຊືຈາກທັ້ອງຖິ
ດໜັ້າທີ່ໃນການເກັບຊື ັ້
ັ້
ັ້
ັ້
ເຂົາຈາກຊາວກະສິ
ກອນ ການຊືຂາຍອາດຈະເຮັ
ດໂດຍກົງ ຫຼ ື ຜ່ານຕົວແທນ ແລະ ບາງເທື່ອອາດໃຫັ້ເງ ິນກູແກ່
ັ້ ນະພາບຂອງເຂົາັ້ ແລະ ການົດລາຄາໃຫັ້ພ່ ຄັ້າ
ັ ຜູ ຈ
ັ້ ດ
ັ ຊັນຄຸ
ພ່ ຄັ້າໃນທັ້ອງຖິ່ນ ຫຼ ື ຊາວກະສິກອນ ລວມທັງເປນ
ັ້
ໃນທັ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບຊືຈາກຊາວກະສິ
ກອນ
ັ ຕະຫຼາດທີ່ມີສນ
ິ ຄັ້າອອກໄປຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຫຼ ື ລວບ
ຕະຫຼາດປາຍທາງ ເປນ
່
ັ້ ນນະພາບ ແລະ ບັນຈຸກະສອບຕະຫຼອດຮອດການ
ລວມສິນຄັ້າຈາກຕະຫຼາດອືນໆ ແລັ້ວ ເຮັດການຈັດຊັນຄຸ
ັ້
ັ້ ່ ງ ຕະຫຼາດທີ່ເຮັດໃນໜັ້າທີ່ນີປະກອບດັ້
ແປຮູ ບແລັ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍຍັງຕະຫຼາດເດີມອີກຄັງໜ
ວຍພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງ
3.

ັ ຜູ ກ
ັ້ ານົດ
ຕົວແທນ ຫຼ ື ນາຍໜັ້າ, ໂຮງງານແປຮູ ບ, ພ່ ຄັ້າສົ່ງອອກ, ອົງກອນຂອງລັດ. ພ່ ຄັ້າໃນຕະຫຼາດຈະເປນ
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ັ້
ລາຄາສິນຄັ້າເພື່ອຊືຂາຍ
ມີການອອກໃບແຈ ັ້ງລາຄາສິນຄັ້າໄປຕາມພ່ ຄັ້າໃນທັ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່
ັ້ ອ
ື ກຂາດແຄນໃນທັ້ອງຕະຫຼາດ
ເຂົາເປ
4.1.2

ການຕະຫຼາດສາລີ

ກ. ການຕະຫຼາດສິນຄັ້າສາລີຫວານ
ັ ການບລິໂພກຝກ
ັ ສົດ ຖັ້າຈະແບ່ງຕະ
ັ ັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປນ
ການຕະຫຼາດສາລີນນ
ັ 2 ກຸ່ ມໃຫຍ່ ຄື: ກຸ່ ມບລິໂພກ ແລະ ກຸ່ ມທຸລະ
ັ້ ກ
ື ັ້ ຈະແບ່ງໄດັ້ເປນ
ຫຼາດໃນປະເທດຕາມລັກສະນະຂອງກຸ່ ມຜູ ຊ
ັ້
ັ ວັດຖຸດບ
ິ ໃນການຜະລິດອາຫານ
ກິດ ທີ່ຊືໄປເປ
ນ
ັ້ ຊາວກະສິກອນຜູ ທ
ັ້ ່ ປູ
ີ ກສາລີຈະຂາຍຜົນຜະລິດໄປຍັງຕະຫຼາດທີ່ສາຄັນ 2
ສະນັນ:
ແຫ່ງຄື:

ັ້ ະລິດຈະຂາຍເອງໃນທັ້ອງຖິ່ນ ຫຼ ື ຂາຍໃຫັ້ກັບພ່ ຄັ້າຄົນ
1) ຕະຫຼາດບລິໂພກ ຜູ ຜ
ັ້ ງ
ັ້ ະລິດຈະມີຄວມສ່ຽງກັບການຂນລົ
ກາງນາໄປຂາຍໃນຕະລາດອື່ນໆ ອີກຕ່ ໜ່ ງ ເຊິ່ງໃນຕະຫຼາດບລິໂພກນີຜູັ້ ຜ
ັ້ ່ ກັບປະລິມານການຜະລິດທີ່ເຂົາສູ່
ັ້ ຕະຫຼາດ
ລາຄາຫຼາຍທີ່ສຸ ດ ເນື່ອງຈາກລາຄາສາລີຫວານຈະຂນູ່
ັ ຈະຕັ້ອງຮູ ວ
ັ້ ະລິດຈາເປນ
ັ້ ່ າປູ ກສາລີພນ
ັ
2) ຕະຫຼາດໂຮງງານອຸ ດສາຫະກາ
ຜູ ຜ
ັ້ ນຜະລິດ ແລະ ກ່ ອນທີ່ຊາວກະສິກອນຈະຕັດສິນໃຈປູ ກສາລີກຈະຕອັ້ ງຕິດຕ່ ໂຮງ
ຫຍັງ ໂຮງງານຈ່ ງຈະຊືຜົ
ັ້ ນຜະລິດເປນ
ັ ການລ່ວງໜັ້າ
ງານເລື່ອງການຮັບຊືຜົ
ັ້ ງ) ຂອງການຕະຫຼາດສາລີ
ຂ. ສະເຖຍລະພາບ (ຄວາມໝັນຄົ
ການຕະຫຼາດສິນຄັ້າສາລີຫວານພົບວ່າຍັງສາມາດເຕີບໂຕ ເນື່ອງຈາກຄວາມ
ັ້
ຕ ັ້ອງການໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ມີແນວໂນ ັ້ມເພີ່ມຂນ.
ິ ບ
ິ ມີຄວາມ
ີ ປນ
– ກຸ່ ມປະເທດອາຊີ ເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ ນ, ເກົາຫຼໃີ ຕ,ັ້ ໄຕຫວັນ, ຟລ
ັ້ ່ ນດຽວກັນ
ັ້
ັ ໃນອາຊຽນພົບວ່າປະເທດຂອງໄທໄດັ້ປຽບໃນເລື່ອງ
ຕ ັ້ອງການນາເຂົາສາລີ
ເພີ່ມຂນເຊັ
ເຊີ່ງສາຫຼບ
–

ັ້ ນການຂົນສົ່ງຕ່ າກວ່າປະເທດຂູ່ ແຂ່ງອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດັ້ວ່າປະເທດໃນແຖບອາຊຽນ ມີການນາ
ຂອງຕົນທ
ັ້
ເຂົາສາລີ
ຫວານຈາກປະເທດໄທ ເພີ່ມຂນັ້

ັ ຕະຫຼາດໜ່ ງທີ່ມີສກ
ັ
ຕະຫຼາດລັດເຊຍ ແລະ ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ ເປນ
ັ ກຸ່ ມທີ່ມີກາລັງຊືສູັ້ ງ ແລະ ຄວາມຕອັ້ ງການບລິໂພກໃນໄລຍະຫຼງັ ຂະຫຍາຍຕົວດີ
ກາຍະພາບເນື່ອງຈາກເປນ
ິ ອາຣາເບຍ, ຕຸ ລາກີ, ຄູເວດ
ເຊັ່ນ: ປະເທດ ອີຣານ, ປະເທດຊາອຸ ດດ
–

4.2

ການຕະຫຼາດພືດຜັກ
4.2.1

ລັກສະນະຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ັ ແຫຼ່ງທາດບາລຸ ງທີ່ຈາເປນ
ັ ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ສະນັນັ້ ຄົນເຮົາຈ່ ງຈາເປນ
ັ
ຜັກເປນ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ບລິໂພກຜັກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການບລິໂພກນັບມືສູັ້ ງຂນັ້ ເນື່ອງມາຈາກພົລະເມືອງເພີ່ມຂນັ້
ັ້
ັ້
ດັ່ງນັນການຜະລິ
ດ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຜັກ ຈ່ ງມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປພັ້ອມກັບການເພີ່ມຂນຂອງພົ
ລະ
ົ ຜະ ລິດ
ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະພາບການຜະລິດຜັກບັນດາເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜນ
ັ້ ແຕ່ເຫັນວ່າເນືອທີ
ັ້ ່ ການຜະລິດແມ່ ນຫຼຸດລົງ. ພືນທີ
ັ້ ່ ຜະລິດຜັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ ນ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂນ,
ັ້
ັ້ ່ ມື ເປນ
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ການກະຈາຍູ່່ແຄມແມ່ ນາຂອງ
ແລະ ນາງ
ນເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊທານີ ແລະ ສີໂຄດ ຜົນ
ການສາພາດຊາວສວນເຫັນວ່າຜົນຜະລິດຜັກທັງໝົດ 686 ເຮັກຕາ, ຊະນິດຜັກທີ່ປູ ກໃນນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງ
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ຈັນ ມີຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ຜົນການສາຫຼວດໄດັ້ຮູວັ້ ່ າມີ 12 ຊະນິດທີ່ປູກຫຼາຍ. ການຜະລິດຜັກຂອງຊາວສວນ
ັ ລະບົບ່່າງມີ
ສ່ວນຫຼາຍຍັງນາໃຊັ້ເຕັກນິກປະຖົມປະຖານເຮັດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍ,
ຍັງຜະລິດບ່ ເປນ
ແຜນການ, ການເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກລົງສູ່ ຊາວສວນຍັງມີໜອັ້ ຍ. ລະບົບການຕະຫຼາດຜັກໃນ ນະຄອນ ຫຼວງ
ັ ຫຼ ື ໝາກໄມ ັ້
ວຽງຈັນ ໃນວົງແຄບ, ມີແຕ່ຕະຫຼາດພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຕ່ າງແຂວງ. ບ່ ມີຜກ
ັ້
ັ້ ກຈາກຕ່າງ
ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍ. ລາຄາຜະລິດຕະພັນບ່ ຄົງຕົວ, ບ່ ມີການຄາປະກັ
ນ, ການນາເຂົາຜັ
ປະເທດຍັງຄຸ ັ້ມຄອງບ່ ໄດັ້ດເີ ຮັດລາຄາສິນຄັ້າພືດຜັກພາຍໃນຕົກຕ່ າ
4.2.2

ການຕະຫຼາດພືດຜັກ
ັ ພືດທີ່ມີບດ
ັ ຜົນຜະລິດທາງກະສິກາ
ົ ບາດທາງເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າຜັກເປນ
ຜັກເປນ

ົ ຜະລິດຕາມລະດູການສະຫຼບ
ັ ກັນໄປ ບາງຊະນິດໃຫັ້ຜນ
ົ ຜະລິດຕະຫຼອດປີ
ທີ່ມີ່່ ູຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃຫັ້ຜນ
ັ້ ບປດ
ັ ໃຈທາງທາມະຊາດເປນ
ັ ສາຄັນ ແຕ່ ປະລິມານການຜະລິດໄດັ້ເພີ່ມຂນັ້
ເຖິງ ແມ່ ນວ່າການປູກຜັກຕັ້ອງຂນກັ
ທຸກໆ ປີ

ັ້
ັ ຮູ ບແບບການຄັ້າຫຼາຍຂນັ້ ຄືບ່ ໄດັ້
ັ ນີການຜະລິ
ັ ສະນະເປນ
ໃນປະຈຸບນ
ດພືດຜັກ ມີລກ
ປູກເພື່ອບລິໂພກພາຍໃນເທົ່ານັນັ້ ແຕ່ຍັງເພື່ອຜະລິດເພື່ອການສົ່ງອອກໄປຈາໜ່າຍຕ່ າງປະເທດອີດດັ້ວຍ (ໃນ
ັ້
ັ້
ັ ຕົນ)
ແຂວງ ຈາປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຜັກກະລ່ າປ,ີ ຜັກກາດຂາວເປນ
ຮູ ບແບການຜະລິດນີຈະເຮັ
ດ
ົ ບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຕ່ ການກະສິກາ (ຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ) ພ່ ຄັ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກ
ໃຫັ້ການຕະຫຼາດມີບດ
ັ ແບບຕະຫຼາດລວມ ຜັກຈາກແຫຼ່ ງຜະລິດຕ່ າງໆ ທົ່ວປະ
ຫຼາຍຂນັ້ ໃນອາດີດລະບົບການຜະລິດພືດຜັກເປນ
ັ ການກະຈາຍ
ັ ມີລກ
ັ ສະນະເປນ
ເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ ໄປລວມຕົວູ່່ ແຕ່ສ່ວນກາງ ຄືຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງ ໃນປະຈຸບນ
ຕົວຫຼາຍຂນັ້ ໂດຍປຽ່ນທິດທາງການກະຈາຍຕົວຂອງຜັກໄປສູ່ ຕະຫຼາດຊານເມືອງ, ຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງໃນແຂວງ
ອື່ນໆ ເພີ່ມຂນັ້
4.2.3

ລະດັບ ແລະ ໜັ້າທີ່ການຕະຫຼາດຜັກ

ລະດັບຊາວສວນ
ໂດຍທົ່ວໄປຊາວສວນສ່ ວນຫຼາ ຍ ຈ າໜ່າຍຜັກ ໃຫັ້ແ ກ່ ພ່ ຄັ້າ ຂາຍສົ່ງທີ່ປາກທາງ
ັ້
ື ຈ່ ງຂາຍໃຫັ້ແກ່ ພ່ ຄັ້າທີ່ເກັບຊືໃນທັ້
ສ່ວນທີ່ເຫຼອ
ອງຖິ່ນ ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພ່ ຄັ້າຕ່ າງແຂວງໃນ
ັ້
ີ ານຈາໜ່າຍຜັກໃຫັ້ແກ່ ພ່ ຄັ້າມີ 2 ວິທຄ
ີ :ື ວິທກ
ີ ານຊືຂາຍຫຼ
ປະລິມານທີ່ໃກ ັ້ຄຽງກັນ, ວິທກ
ງັ ການເກັບກ່ ຽວຜົນ
ັ້
ີ ານຊືຂາຍລ່ວງໜັ້າ ກ່ ອນການເກັບກຽ່ວຜົນຜະລິດ ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ ນິຍມ
ົ ວິທ ີ
ຜະລິດ ແລະ ວິທກ
1.

ັ ພ່ ຄັ້າຄົນກາງມັກມີອານາດໃນການຕ່ ລອງລາຄາຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຊາວສວນເມື່ອຂາຍ
ທາອິດ ໃນທາງປະຕິບດ
ຜົນຜະລິດແມ່ ນຕັ້ອງການຮັບເງ ິນສົດ

ລະດັບຂາຍສົ່ງ
ົ ບັນທຸ ກ ເປັນພາຫະນະໃນດັ້າ ນ
ໂດຍທົ່ວໄປພ່ ຄັ້າ ຂາຍສົ່ງພືດຜັກ ແມ່ ນນາໃຊັ້ລດ
ຂົນສົ່ງຜັກ ພ່ ຄັ້າຂາຍສົ່ງ ບາງເທື່ອບ່ ສາມາດຈາໜ່າຍຜັກໝົດພາຍໃນວັນດຽວ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 100/20
ັ້
ັ ຕອ
່ ລະວັນ ສະນັນັ້ ຈ່ ງຈາເປນ
ັ້ ງເກັບຮັກສາໄວັ້ໃນສະຖານທີ່ຈາໜ່າຍຜັກ. ໃນ
% ຂອງປະລິມານຜັກຊືມາແຕ
ັ້ ນຂນູ່
ັ້ ກບ
ັ ຜັກແຕ່ລະປະເພດ ຜັກກິນໃບມັກ
ການເກັບຮັກສາຜັກມັກຈະເກີດການເໜົ່າເສຍໄດັ້ງ່ າຍ ທັງນີແມ່
2.

ເກີດການເໜົ່າເສຍໄວທີ່ສຸ ດ
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ລະດັບຂາຍຍ່ ອຍ
ັ້ ກ ຈາກພ່ ຄັ້າ ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຊາວສວນໃນ
ພ່ ຄັ້າ ຂາຍຍ່ ອຍສ່ ວນໃຫຍ່ ໄປຮັບ ຊືຜັ
ແຂວງ ແລະ ແຂວງໄກ ັ້ຄຽງ ໂດຍມີການຂົນສົ່ງທາງບົກ ລະຍະທາງປະມານ 20-50 km ພ່ ຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍຈະ
3.

ັ້ ່ ຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍບ່ ສາມາດຂາຍໝົດບາດດຽວ
ັ້ ລິໂພກໃນ ແຂວງດຽວກັນ ຜັກທີ່ຊືມາພ
ຈາໜ່າຍຜັກ ໃຫັ້ແກ່ ຜູ ບ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ເກັບໄວັ້ທີ່ບັ້ານເຮືອນເພື່ອຂາຍໃນວັນຕ່ ໄປ

ັ້ ລິໂພກ
ລະດັບຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກຜັກ ຕ່ າງໆ ໄດັ້ແ ກ່ ຄຸ ນຄ່າທາງອາຫານ
ປັດໃຈສາຄັນ ທີ່ມີຜ ົນກະທົບ ຕ່ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກບາງ
ຂອງຜັກ, ຄວາມສະດວກໃນການຫາຊື,ັ້ ລາຄາຜັກ, ລາຍໄດັ້ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜູ ບ
ັ້ ກຈາກຕະຫຼາດ
ັ້ ລິໂພກມັກນິຍມ
ົ ຊືຜັ
ສ່ວນຈະບລິໂພກຜັກໃນຊ່ວງເທດສະການງານບຸ ນຕ່ າງໆ ຫຼາຍທີ່ສຸ ດ, ຜູ ບ
4.

ັ້ ລະຄັງບ
ັ້ ່ ພຽງພ
ໃກ ັ້ບັ້ານເພາະສະດວກ ຜັກມີຄຸນນະພາບສົດ ແລະ ລາຄາຖືກກວ່າ ສ່ວນປະລິມານຜັກທີ່ຊືແຕ່
ັ້ ກ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກຕ ັ້ອງຖາມລາຄາກ່ ອນຕັດສິນໃຈຊື ັ້ (ການຕະຫຼາດພືດຜັກສ່ວນ
ສາລັບການບລິໂພກ, ໃນການຊືຜັ

ິ ອະສະຣິຍ ານຸ ກູ ນ . ພາກວິຊ າ ເສດຖະສາດກະເສດ ມະຫາວິທ ະຍາໄລ
ພູ ມ ມີພ າກ, ຮສ.ດຣ ອະພິສ ດ
ກະເສດສາດ)

4.3

ຕະຫຼາດໄມ ັ້ໃຫັ້ໜາກ

ັ້ ່ ,
ັ ຖົ່ວລຽນ, ມັງຄຸ ດ, ລີນຈີ
ັ້ ນ
ັ ດີ ບ່ ວ່າຈະເປນ
ຖັ້າຈະກ່ ວາເຖິງຜົນຜະລິດໄມ ັ້ໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈະຮູ ກ
ັ້
ັ ໃນທົ່ວໂລກ ຖັ້າຄານງເຖິງການຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ
ລາໄຍ, ສົມໂອ
(ໝາກຜຸ ກ), ໝາກມ່ ວງ, ທີ່ມີກນ
ັ ສິ່ງທີ່ໜັ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫັ້ຄນ
ັ ກັນດີ ແຕ່ສາລັບຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແລັ້ວຍັງເປນ
ົ ທົ່ວໂລກ
ແລັ້ວເຮົາຮູ ຈັ້ ກ
ຮູ ັ້ຈັກ ແລະ ໄດັ້ຊີມລົດຊາດໝາກໄມ ັ້ຫຼາຍຊະນິດ
ັ້ ນລາຍງານໃນປີ 2001 ໄດັ້ແກ່ ການຕັດສິນ
ກ່ ອນທີ່ຈະກ່ າວເຖິງການຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະສິກາມີຂມູ
ັ້ ນລິດທີ່ໜັ້າສົນໃຈດັ່ງນີ:
ໃຈຊືຜົ
83%

ຄວາມຄາດຫວັງໃນເລື່ອງລົດຊາດ
ຮູ ບລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງສິນຄັ້າ

74%

ຄວາມສະອາດ

70%

ລະດັບຂອງການສຸ ກ

57%

ຄຸ ນຄ່າທາງໂຄຊະນາການ

47%

ລາຄາ

41%

ຊະນິດຕາມລະດູການ

39%

ຄວາມຮູ ັ້ກ່ ຽວກັບການບລິໂພກ

33%

ການນາສະເໜີຂອງສິນຄັ້າ

27%

ຄວາມສົມບູນ

14%

ປູ ກຈາກແຫ່ງໃດ

87 %

12%
ປູ ກແບບອິນຊີ
ັ້ ບລັກສະນະສິນຄັ້າ ແລະ ເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດ ກຍັງຄົງູ່່ ໃນເລື່ອງຂອງສິນຄັ້າ ຫຼ ື
ເມື່ອເວົາຮູ
ັ້ ຮູ ບຫຼກ
ັ ສະນະທີ່ດີໝາຍເຖີ່ງ
ຜົນຜະລິດ ບວ່າ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວລຽນ, ມັງຄຸ ດ, ເງາະ, ລອງຄອງ ຫຼ ື ຜົນຜະລິດອືນໆ
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ັ້ ່ ງບອກເຖິງລັກສະນະຄວາມສົດ ສະອາດຕາມຮູ ບຫຼກ
ີ ຂະໜາດ ສີສນ
ັ ນີບົ
ັ ສະນະ
ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສີຜວ
ັ້
ັ ນີ ັ້ ເລື່ອງ
ສາຍພັນ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດ ບ່າງຄັງຈະເຫັ
ນ ມັງຄຸ ດ, ເງາະ, ມີແມງ ແລະ ເພັ້ຍ ແຕ່ ໃນປະຈຸບນ

ຄວາມສະອາດບ່ ໄດັ້ເບິ່ງແຕ່ພາຍນອກ ແຕ່ເບິ່ງຮອດຄວາມສະອາດພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ສານຕົກຄັ້າງ ແລະ ປະລິ
ັ ໄປຕາມຕະຫຼາດສາກົນບ? ສາມາດຈະຂາຍສິນຄັ້າໄປຕະຫຼາດຕ່ າງປະເທດໄດັ້ ລາຄາ
ມານສານຕົກຄັ້າງເຊິ່ງເປນ
ັ້ ່ ວ່າຜູ ບ
ັ ສ່ວນທີ່ສາຄັນ ແລະ ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕ່ ກະສິກາ ດັ່ງນັນບ
ັ
ັ້ ລິໂພກຈະບ່ ເບິ່ງເລື່ອງຂອງລາຄາເປນ
ເຊິ່ງເປນ
ັ້ ລິໂພກຕັ້ອງການລົດຊາດດີ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດຫຼງັ ການເກັບກ່ ຽວ ເພື່ອ
ປະເດັນທີ່ສາຄັນ ແຕ່ຜູ ບ
ົ ຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຕະຫຼາດຈະໄດັ້ລາຄາທີ່ດີ
ໃຫັ້ໄດັ້ຜນ

4.4

ການຕະຫຼາດຂອງພືດເສດຖະກິດ
4.4.1

ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງກາເຟ
ັ ສິນຄັ້າກະສິກາສົ່ງອອກອັນດັບໜ່ ງຂອງ ສປປລາວ ແລະ ໄດັ້ກາຍເປນ
ັ ທາງ
ກາເຟເປນ
ັ້
ັ້
ແຮງສາຄັນຂອງຂະແໜງການກະສິກາ ທີ່ໄດັ້ປະກອບສ່ວນ່່າງຕັງໜັ້າເຂົ
າໃນການພັ
ດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ
່
ີ ນ
ົ ກະທົບທາງບວກທີສາຄັນຕ່ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄື:
ຄົມຂອງຊາດ ການພັດທະນາຂະແໜງກາເຟ ໄດັ້ມຜ

ັ້ ນັ້ ແລະ ໝັນຄົ
ັ້ ງ, 2) ສັ້າງລາຍ
ທາງກົງ: 1) ຊາວກະສິກອນຜູ ັ້ຜະລິດມີລາຍຮັບເພີມຂ

ຮັບໃຫັ້ລັດໃນການເກັບພາສີ-ອາກອນ

ທາງອັ້ອມ: ສັ້າງວຽກເຮັດງານທາ, ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ອົງການຈັດຕັງັ້ ແລະ ອາ
ັ້
ົ ຄອງທັ້ອງຖິ່ນເຂັມແຂງ.
ິ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄອບ
ນາດການປກ
ກາເຟໄດັ້ລ ັ້ຽງຊີວດ
ຄົວ ແລະ ສັ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫັ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ
4.4.2

ການຕະຫຼາດການປຸ ງແຕ່ ງກາເຟລາວ
ັ້
ີ ່ ານມາພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ໄດັ້ລງົ ທນ່່າງມະຫາສານເຂົາໃນປ
ັ ໃຈ
– ໃນຊຸມປຜ
ດ
ັ້
ການປຸ ງແຕ່ງ, ໂຮງງານປຸ ງແຕ່ງທາງປຽກ (ອິວ),ໂຮງສີ
ກາເຟທັນສະໄໝ, ໂຮງງານກາເຟຂົວັ້ ແລະ ອື່ນໆ ໄດັ້
ັ້ ນັ້
ຮັບການສັ້າງຕັງຂ
ັ້ ບດ
ັ້
ົ ບາດສາຄັນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດ
– ກາເຟຂົວຂອງລາວໄດັ້
ເລີມມີ
ພາກພືນັ້

ັ ໄປສູ່ ຄຸ ນນະພາບຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະ
– ການປຸ ງແຕ່ງ ໄດັ້ຫນ
ັ້
ັ້ ເກີດຂນັ້ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນພາຍໃຕັ້ເງ່ ອນໄຂຄຸ
ື
ຫຼາດ ຫຼາຍຍີ່ຫກາເຟຂົ
ວໄດັ້
ນນະພາບ
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ຮູ ບທີ 1

ໂຮງງານປຸ ງແຕ່ງກາເຟລາວທີ່ ແຂວງຈາປາສັກ
4.4.3

ການຕະຫຼາດ

ໃນປະລິມານການຜະລິດທັງໝົດປະມານຫຼາຍກວ່າ 30,000ໂຕນ (ປີ2013),
ັ້ ່ ງອອກ 28.000 ໂຕນ, ສ່ວນທີ່ເຫຼອ
ື ແມ່ ນບລິໂພກພາຍໃນ
ໃນນີສົ
– ຕະຫຼາດກາເຟລາວ (Green bean) ສົ່ງອອກໄປ 24 ປະເທດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ ນ
–

ັ້
ັ ສ່ວນໃຫ່ຍ, ແຕ່ກ
ໃນບັນດາປະເທດູ່ ໂຣບ ແລະ ອາຊີ. ສ່ວນກາເຟຂົວແມ່
ນຈາໜ່າຍູ່່ ຕະຫຼາດພາຍໃນເປນ
ມີສ່ວນໜ່ ງທີ່ສົ່ງອອກຂາຍໃນບາງປະເທດໃນພາກພືນັ້ ແລະ ູ່ໂຣບ
–

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກກາເຟລະດູກ ານ ປີ

2012-13 ເທົ່າກັບ

67 ລັ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ

ັ້
ັ້
່ ອງໂສັ້ກາເຟລາວປະກອບມີດ່ ງນີ
ັ :ັ້
ການຈັດຕັງໃນຕ
ັ້
ັ້
1. ການຈັດຕັງການຜະລິ
ດ: ການຈັດຕັງການຜະລິ
ດ ກຽ່ວກັບການຜະລິດກາເຟເຊິ່ງ
ັ້ ະລິດ (ລະດັບເມືອງ),
ປະກອບມີກຸ່ມ ແລະ ບຸ ກຄົນສາຄັນເຊັ່ນ: ກຸ່ ມຜະລິດ (ລະດັບບັ້ານ), ສະມາຄົມຜູ ຜ
ັ້ ະລິດກາເຟພູ ພຽງບລະເວນ
ສະຫາກອນ (ລະດັບເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ)ເຊັ່ນ: ສະຫາກອນຜູ ຜ
4.4.4

(1600 ຄອບຄົວສະມາຊິກ), ສະຫາກອນໄຈກາເຟ (2000 ຄອບຄົວສະມາຊິກ) ແລະ ອື່ນໆ
ັ້
ັ້ ເັ້ ກັບ ຊື:ປະກອບມີ
2. ການຈັດ ຕັງຜູ
ກຸ່ ມເກັບຊື ັ້ (ລະດັບ ເມືອງ) ເຊັ່ນ : ກຸ່ ມເກັບ ຊື ັ້
ັ້ ອງເລົ່າງງາມ (21 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ ມເກັບຊືເມື
ັ້ ອງທ່າ
ກາເຟເມືອງປາກຊ່ອງ (130 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ ມເກັບຊືເມື
ແຕງ (10 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ ມເມືອງ ດາກຈງ ແລະ ອື່ນໆ
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ັ້ ະກອບການ:ສະມາຄົມ ກາເຟລາວ ມີສ ະມາຊິກ 29 ຫົວໜ່ ວຍ
ສະມາຄົມ ຜູ ປ
ັ ) ໃນຈະຍົກພຽງ 10ຫົວໜ່ວຍ ເຊັ່ນ: ກຸ່ ມບລິສດ
ັ ດາງເຮືອງ, ບລິສດ
ັ ສີນຸກພັດທະນາເຊກອງຈາກັດ,
(ບລິສດ
ັ້ ບລິສດ
ັ ອຸ ດົມຊັບຂາອອກ-ຂາເຂົາ,
ັ ສົ່ງເສີມການຄັ້າກະສິກາຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ແສງໄຊການຂັ້າ ຂາອອກ
ບລິສດ
3.

ັ້ ບລິສດ
ັ ຈາປາສັກຈະເລີນການກະເສດຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ສີວໄິ ລຈະເລີນການຄັ້າ ຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ທອງ
ຂາເຂົາ,
ັ້ ງມີບລິສດ
ີ າວ ຈາກັດຜູ ດ
ັ ເພັດຄາໄຊ ຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ຟດ
ັ້ ຽວ ນອກນັນຍັ
ັ
ໃສການກະເສດ ຈາກັດ, ບລິສດ
່
ປະກອບການອືນໆ

ັ້ ມ
ັ້ ຄອງລະດັບຊາດ:ຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມກາເຟ
ການຈັດຕັງຄຸ
ັ້
ັ້ ກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ058/ນຍ, ລົງວັນທີ25/06/2010)
ັ ການແຕ່ງຕັງຕາມຂ
ລາວ(ໄດັ້ຮບ
ຕົ
ັ້
ຄະນະກາມະການ 9ທ່ານ (ລັດຖະມົນຕີ 5 ທ່ານ, ຮອງເຈົາແຂວງ
3 ແຂວງ ແລະ ປະທານສະມາຄົມກາເຟ
4.

ລາວ),ກອງເລຂາຄະນະກາມະການ (11ທ່ານຈາກ 6 ກະຊວງ, ສອຄ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄົມກາເຟລາວ)
ຕາຕະລາງທີ2

ບັນດາໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ກາລັງສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາກາເຟລາວ2

ແຂວງ

ັ້
ັ
ບັນດາໂຄງການ/ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ກາລັງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ຜົງສາລີ

ແຜນງານNUDP, World Renew (NGO)

ຫົວພັນ

ແຜນງານNUDP, GRET

ຫຼວງພະບາງ
ສະຫວັນນະເຂດ

ແຜນງານNUDP, EU
SNRMPEP

ຈາປາສັກ

PRCCII, SNRMPEP

ສາລະວັນ

PRCCII, SNRMPEP

ເຊກອງ

PRCCII, CARE, SNRMPEP

ອັດຕະປື

SNRMPEP, IFAD, GIZ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ສະມາຄົມກາເຟລາວ 1994-2014
4.4.5

ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງອອັ້ຍ
ັ ເສິນຄັ້າທີ່ມີບດ
ົ ບາດສາຄັນຕ່ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເພາະນອກຈາກຈະໃຊັ້
ອອັ້ຍເປນ
່ ອໃຊັ້ສະໜອງຄວາມຕອັ້ ງການບລິໂພກຂອງຊາວກະສິກອນ ພາຍ
ັ້
ັ ວັດຖຸດບ
ິ ໃນການຜະລິດນາຕານຊາຍເພື
ເປນ
່ ຜະລິດ
ັ້
ັ ວັດຖຸດບ
ີ ະຫຼາຍລັ້ານກີບ ນາຕານທີ
ິ ສາຄັນໃນອຸ ດສາຫະກາແປຮູ ບທີ່ມີມູນຄ່ານັບປລ
ໃນປະເທດຍັງເປນ
ັ້ ນຜະລິດຂອງອັ້ອຍຍັງສາມາດນາ
ັ ສິນຄັ້າສົ່ງອອກທີ່ສາຄັນ, ນອກຈາກນີຜົ
ໄດັ້ຈາກອຸ ດສາຫະກາດັ່ງກ່ າວຍັງເປນ
ັ ວັດຖຸດບ
ິ ອື່ນໆ
ໄປເປນ
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ບົດທີ 5
ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄັ້າ ພືດ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.

ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດກະສິກາໄດັ້
ອະທິບາຍຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນສົມບູ ນ ສະຫຼຸບລັກສະນະທີ່ສາຄັນໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
5.1

ແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດກະສິກາ

ແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ອາດອະທິບາຍໄດັ້ວ່າ: ຄືການທີ່ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດຂອງ
ັ ການຈັດສັນເພື່ອສັ້າງສັນ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມພໃຈກັບລູກຄັ້າໃນລະ ດັບທີ່
ກິດຈະການໃດໜ່ ງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນັ້
່ ອງກັບຄ່ານິຍມ
ົ ທີ່ໄດັ້ກ່າວໄວັ້ໃນເບືອງຕົ
ກິດຈະການໄດັ້ຮັບກາໄລ ຈະເຫັນໄດັ້ວ່າ ຄວາມໝາຍນີສອດຄ
ັ ການການົດແນວທາງປະຕິບດ
ັ ກວັ້າງໆ ໃນການການົດໃຊັ້ຊັບພະຍາກອນຕ່ າງໆ ທີ່ກິດຈະການມີ່່ ູ ໄດັ້ແກ່
ເປນ
ັ ໃຈການຜະລິດຕ່າງໆ ທີ່ຜະລິດສິນຄັ້າ ຫຼ ື ການບລິການອອກມາ ແລະ ການດາເນີນການຈັດຈາໜ່າຍໄປສູ່
ປດ
ັ້ ນຄັ້າ ຫຼ ື ບລິການເຫຼ່ ານັ
ັ ການສະແດງເຖິງຄວາມພໃຈ່່າງທີ່
ັ້ ື ັ້ ຜົນຈາກການທີ່ຜູ ຊ
ັ້ ຍິ
ື ັ້ ນຍອມຊືສິ
ົ ນັ້ ຍ່ ອມເປນ
ຜູ ຊ
ໄດັ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ເມື່ອຈາໜ່າຍສິນຄັ້າ ຫຼ ື ບລິການໄດັ້ ກສະແດງວ່າກິດຈະການຈະໄດັ້ຮັບຜົນ
ັ ການຕອບແທນ
ກາໄລເປນ

ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແນວຄວາມຄິດທາງດັ້ານການຕະຫຼາດ
ໃນສະໄໝບູຮານຈົນເຖິງກ່ ອນການປະຕິວດ
ຍັງບ່ ເກີດຂນັ້ ເພາະການຜະລິດມີຈານວນໜັ້ອຍ ການແລກປ່ຽນກຈາກັດູ່່ໃນຂອບເຂດໃນໃກ ັ້ໆ ຕະຫຼາດກ
ັ ອຸ ດສາຫະກາ ໃນສັດຕະວັດທີ 19 ລະບົບການຜະ ລິດມີການປ່ຽນ
ມີຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແຕ່ພາຍຫຼງັ ການປະຕິວດ
ັ ລະບົບໂຮງງານ ປ່ຽນຈາກຜະລິດດັ້ວຍມືໄປໃຊັ້ເຄື່ອງຈັກມີການຜະ
ແປງຈາກການຜະລິດໃນຄອບຄົວ ເປນ

ລິດຈານວນຫຼາຍ ປະກອບກັບການຈະເລີນທາງດັ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ ເຮັດໃຫັ້ຕະຫຼາດຂະຫຍາຍ
ັ້ ດຈະການຕ່ າງໆ ຈ່ ງໄດັ້ແນມເຫັນຄວາມສາຄັນໃນການທີ່ຈະຕັ້ອງມີການ
ຕົວອອກໄປ່່າງກວັ້າງຂວາງ ດັ່ງນັນກິ
ັ້
ັ ຈຸດເລີ່ມຕົນໃນການກ
ການົດແນວທາງໃນການດາເນີນງານວຽກທີ່ແນ່ ນອນ ຈ່ ງເປນ
າເນີດແນວຄວາມຄິດທາງ
ັ ແນວທາງໃນການບລິຫານວຽກງານການຕະຫຼາດ
ການຕະຫຼາດຂນັ້ ແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ເປນ
ັ້ ່ ຍຸ ກເລີ່ມຕົນຈົ
ັ້ ນເຖິງປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ຖັ້າແບ່ງລະອຽດໄດັ້ແນວຄວາມຄິດຍ່ ອຍ 5 ລັກສະນະແນວຄວາມຄິດ
ຕັງແຕ
ັ້
ທາງການຕະຫຼາດຄື: ການທີ່ໃຊັ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສັ້າງຄວາມເພິ່ງພໃຈໃຫັ້ກັບລູກຄັ້າ ເພື່ອເນັນໃຫັ້
ເກີດ
ັ 5
ັ ທະນາການຂອງແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ແບ່ງອອກເປນ
ຍອດຂາຍ ແລະ ກາໄລໃນທີ່ສຸ ດ ວິວດ
ແນວຄວາມຄິດດັ່ງນີ:ັ້

ັ້
ແນວຄວາມຄິດແບບເນັນການຜະລິ
ດ (Production Concept)
່
ັ ແນວຄວາມຄິດ ທີປ່ຽນແປງຈາກການເຮັດກະສິກາມາເປນ
ັ ການຜະລິດໃນພາກອຸ ດ
ເປນ
ັ້
ສາຫະກາ ແລະ ມີການນາເຄື່ອງຈັກເຂົາມາໃຊັ້
ໃນການຜະລິດແທນການຜະລິດດັ້ວຍມື ເຮັດໃຫັ້ຜະລິດສິນຄັ້າ
5.1.1
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ໄດັ້ຫຼາຍຂນັ້ ນັກການຕະຫຼາດຈ່ ງໃຫັ້ຄວາມສາຄັນກັບການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ໂດຍພະຍາ
ັ້ ທກ
ີ ານຜະລິດໃໝ່ໆ ເພື່ອມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫັ້ຜນ
ົ ຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍ ພາຍໃຕັ້ຕນ
ົ ັ້
ຍາມຄິດຄົນວິ
ັ້
ົ ດີໃນ 2 ສະພາບການຄື:
ທນການຜະລິດທີ່ຕ່ າທີ່ສຸ ດ ແນວຄວາມຄິດນີຈະມີ
ຜນ

ປະລິມານຄວາມຕັ້ອງການໃນຜະລິດຕະພັນມີຫຼາຍກວ່າທີ່ສະເໜີຂາຍ Demand
ັ້ ກ່່າງໂດຍບ່ ເລືອກ
ຫຼາຍກວ່າ Supply ລູກຄັ້າຈ່ ງພັ້ອມທີ່ຈະຊືທຸ
ັ້ ນຂອງຜະລິດຕະພັນມີລາຄາສູ ງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດ
2. ຕົນທ
1.

ີ ານຜະລິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ
ຜ່ອນລາຄາໃຫັ້ຕ່ າລົງດັ້ວຍວິທກ
ັ້
ັ
ື
ໃນເງ່ ອນໄຂ
2 ່່າງນີຈະເຫັ
ນໄດັ້ວ່າ ກິດຈະການຈະປະສົບຜົນສາເລັດໄດັ້ງ່າຍຖັ້າເປນ
ູ ່ ງໜັ້ອຍ ສະນັນັ້ ການຂະຫຍາຍປະລິມານການຜະລິດຍິ່ງຫຼາຍເທົ່າ
ກິດຈະການທີ່ເກືອບຈະຜູ ກຂາດ ມີຄ່ ແຂ
ັ້ ຈະມີຈານວນຫຼາຍຂນເຊັ
ັ້ ່ ນ: ການຜະລິດແປງັ້ ເຂົາັ້
ັ້ ນຕ່ າລົງ ຜູ ຊ
ັ້ ທີ
ື ັ້ ່ ມີຄວາມສາມາດຊືໄດັ້
ໃດກຈະເຮັດໃຫັ້ຕົນທ
ັ້
ັ ລະບົບອຸ ດສາຫະກາເຮັດໃຫັ້ແປງັ້ ທີ່ຜະລິດມາຖືກລົງ
ການປ່ຽນແປງການຜະລິດຈາກເມັດເຂົາສານມາເຮັ
ດເປນ
5.1.2

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ (The Product concept)
ັ້ ນ
ັ້ ນນິຖານທີ່ວ່າ: ຜູ ບ
ັ ໄປຕາມຂສັ
ັ້ ລິໂພກຈະມີຄວາມມັກຄວາມພ
ແນວຄວາມຄິດນີເປ

ໃຈໃນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ໃຫັ້ຄຸ ນຄ່າສູ ງສຸ ດເມື່ອທຽບກັບລາຄາ ດັ່ງນັນັ້ ກິດຈະການຈະທຸ່ ມເທຄວາມສາ
ັ ປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫັ້ດທ
ີ ສ
ີ ຸ ດ. ມີຜູຜ
ັ້ ະລິດ ແລະ ຜູ ຈ
ັ້ າໜ່າຍສິນຄັ້າຈານວນ
ມາດໃນການປບ
ຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຄິດໃນລັກສະນະນີ ັ້ ຄິດວ່າສິນຄັ້າທີ່ຕົນຜະລິດອອກຈາໜ່າຍມີຄຸນນະພາບດີທ່ ສຸີ ດ ດີກວ່າຄູ່

ັ້
່ າຈະຕັ້ອຂາຍໄດັ້, ແມ່ ນູ່່ຜູ ຊ
ັ້ ທຸ
ື ັ້ ກຄົນຕັ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນະພາບດີ
ແຂ່ງຄົນອື່ນໆ ແລະ ໝັນໃຈວ
່
່ ນໆ ທີ່ຜູ ຊ
ື
ັ້ ຕັ້
ື ັ້ ອງການເຊັ່ນ: ການບລິການໃນຮູ ບແບບຕ່ າງໆ, ຄວາມສະດວກໃນ
ແຕ່ ຕ ັ້ອງຄານງເຖິງເງ່ ອນໄຂອື
່ ເອືອອ
ັ້ ານວຍໃຫັ້ສິນຄັ້າໄດັ້ເຊັ່ນ:ການນາເອົາຫມຫຸ
ັ້ ງເຂົາໄປຂາຍ
ັ້
ື
ການຊື,ັ້ ລາຄາເໝາະສົມ ແລະ ຍັງມີເງ່ ອນໄຂທີ
ບ່ອນທີ່ບ່ ມີໄຟຟາັ້ ໃຊັ້
5.1.3

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບການຂາຍ (The Selling Concept or Sales
Concept)
ັ້ ັ
ັ້ ນນິຖານທີ່ວ່າ: ໂດຍປກ
ົ ກະຕິຜູບ
ັ້ ລິໂພກຈະບ່ ພະຍາ
ແນວຄວາມຄິດນີ ັ້ ເປນ
ໄປຕາມຂສັ
ັ້ ່ ອງທີ່ບ່ ຈາເປນ
ັ້ ສະນັນັ້ ກິດຈະການຈ່ ງພະຍາຍາມໃຊັ້ເຄື່ອງມືເຂົາມາ
ັ້
ັ ແຕ່ກສາມາດຈູງໃຈໃຫັ້ມາຊືໄດັ້
ຍາມຊືເຄື
ັ້ ລິໂພກເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕັ້ອງການໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ທຸ ລະກິດທີ່່ດເອົາ
ຊ່ວຍກະຕຸ ນັ້ ໃຫັ້ຜູບ
ັ້
ແນວຄວາມຄິດນີ ັ້ ຈະໃຫັ້ຄວາມສາຄັນທີ່ສຸ ດກັບໜ່ວຍງານຂາຍຂອງກິດຈະການ ແນວຄວາມຄິດນີໃຊັ້ໄດັ້
ັ ສິນຄັ້າທີ່ຂາຍຍາກ ອາດແມ່ ນສິນຄັ້າໃໝ່ທີ່ອອກສູ່ ຕະຫຼາດ ຫຼ ື ສິນຄັ້າເກົ່າແຕ່ ຜູ ຊ
ັ້ ບ
ື ັ້ ່ ເຫັນຄວາມ
ຂັ້ອນຂັ້າງດີກບ
ັ ທີ່ຈະຊື ັ້ ດັ່ງນັນັ້ ຈາເປນ
ັ ່່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕອັ້ ງມີເຕັກນິກການຂາຍ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ
ຈາເປນ
5.1.4

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບການຕະຫຼາດ (The Marketing Concept)
ັ ແນວຄວາມຄິດທີ່ເກີດຂນັ້ ໃໝ່ ໂດຍ່ດຫຼກ
ັ ທີ່ວ່າ: ກະແຈສາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫັ້ທຸ
ເປນ
່ ສາຄັນຄື ຫົວໜ່ວຍ
ົ ັ້
ື
ລະກິດປະສົບຜົນສາເລັດຕາມເປາໝາຍທາງການຕະຫຼ
າດໄດັ້ ຈະປະກອບດັ້ວຍເງ່ ອນໄຂທີ
ັ ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ທຸລະກິດຈະຕັ້ອງພິຈາລະນາ ການົດຄວາມຕອັ້ ງການທີ່ແທັ້ຈງິ ຂອງຕະຫຼາດທີ່ເປນ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ
ັ ເປາໝາຍໄດັ້
ົ ັ້
ັ ຕົວ
ຈະຕັ້ອງພະຈາລະນາ ການົດຄວາມຕັ້ອງການທີ່ແທັ້ຈິງ ຂອງຕະຫຼາດທີ່ເປນ
ແລະ ຕັ້ອງປບ
ເອງໃຫັ້ສາມາດສັ້າງ ຫຼ ື ສະໜອງຄວາມພໃຈໄດັ້່່າງມີປະສິດທິພາບ
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5.1.5

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບສັງຄົມ ( The Social Marketing Concept)
ັ້ ຫົວໜ່ວຍທຸ
ັ ແນວຄວາມຄິດທີ່ເກີດຂນັ້ ໃໝ່ ບັນຫາສາຄັນຂອງແນວຄວາມຄິດນີຄື
ເປນ

ັ້ ລິໂພກພຽງ່່າງດຽວ ຫຼ ື ຄວນຈະຄານງເຖິງ
ລະກິດຈະແນໃສ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕອັ້ ງການຂອງຜູ ບ
ັ ູ່່ ທັງຜູ ບ
ັ ແນວ
ັ້ ລິໂພກ ແລະ ຂອງສັງຄົມ ເປນ
ການຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມຄຸ ນຄ່າສະຫວັດດີພາບໃນການເປນ
ັ້
ຄວາມຄິດທີ່ເນັນຄວາມຮັ
ບຜິດຊອບຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ມີຕ່ ສັງຄົມ

ັ້ ່ ອຄວາມ
ັ ທະນາການແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດທັງ 5 ແນວຄິດນັນເພື
ຈາກວິວດ
ັ້
ື
ເຂົາໃຈງ່
າຍຂນັ້ Dr. Jerome, E.Mccarthy ນັກວິຊາການຕະຫຼາດທີ່ມີຊ່ ສຽງ
ໄດັ້ແບ່ງແນວຄວາມຄິດການຕະ
ັ 2 ແນວທາງຄື:
ຫຼາດອອກເປນ
– ແນວຄວາມຄິດທີ່ມຸ່ ງໝາຍການຜະລິດ (Production-Oriented Concept)
–

5.2

ແນວຄວາມຄິດທີ່ມຸ່ ງໝາຍການຕະຫຼາດ (Mark ting-Oriented Concept)

ຕະຫຼາດແຂ່ ງຂັນຮູ ບແບບຕ່ າງໆ

ັ້ ່ ອອາ
ການຕະຫຼາດ (Marketing) ໝາຍເຖິງລະບົບການດາເນີນກິດຈະການຕ່ າງໆ ທີ່ສັ້າງຂນເພື
ັ້
ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ກໃຫັ້ເກີດການແລກປ່ຽນ ເຄື່ອນຍ ັ້າຍສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການໂດຍເນັນຕອບສະ
ັ ຖຸປະສົງຂອງກິດຈະການຕະ
ໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າໃຫັ້ເກີດຄວາມພໃຈສູ ງສຸ ດ ແລະ ບັນລຸ ວດ
ຫຼາດແຂ່ງຂັນມີ່່ ູ 2 ຮູ ບແບບ ຄື: ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນສົມບູ ນ ແລະ ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນບ່ ສົມບູ ນ
5.2.1

ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນສົມບູນ (Perfect Competition Market)
ສະຫຼຸບລັກສະນະທີ່ສາຄັນໄດັ້ດັ່ງນີ ັ້

ັ້
ັ້ ື ັ້ ແລະ ຜູ ຂ
ັ້ າຍຈານວນຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ ປະລີມານການຊືຂາຍ
ັ້ າຍ
ມີຜູຊ
ຂອງຜູ ຂ
່
ັ້
່
ັ ສ່ວນປະລິມານໜັ້ອຍ
ແຕ່ ລະລາຍ ເມືອທຽບກັບປະລິມານຊືຂາຍໂດຍລວມຂອງຕະຫຼາດຈງມີຊດ
ັ ລາຄາດຽວກັນ ຫຼ ື ລາຄາຕະຫຼາດ
2. ລາຄາສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການຕະຫຼາດ ຈະເປນ
ິ ທິພນ
ົ ໃນການການົດລາຄາແຕ່ ຜູ ດ
ັ້ ຽວ ແລະ ເວລາໜ່ ງໆຕະຫຼາດ
ໂດຍໜ່ວຍທຸ ລະກິດແຕ່ລະໜ່ວຍຈະບ່ ມີອດ
1.

ຈະມີພຽງລາຄາດຽວ

ສິນຄັ້າູ່່ ໃນຕະຫຼາດ ຈະບ່ ມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນທາງດັ້ານຮູ ບລັກ ແລະ ຄຸ ນນະ
ັ້ ນັ້
ັ ສິນຄັ້າຂັນຕົ
ພາບ ແລະ ເປນ
ັ້
4. ບ່ ມີການກີດກັນັ້ ການເຂົາມາຂອງທຸ
ລະກິດລາຍໃໝ່ ໜ່ວຍທຸ ລະກິດລາຍໃໝ່ສາ
3.

ັ້
່ ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດັ້່່າງເສລີ ແລະ ໜ່ວຍທຸ ລະກິດເກົ່າບ່ ປະສົບຄວາມສາເລັດກ່ ສາມາດອອກ
ມາດເຂົາມາແຂ
ຈາກຕະ ຫຼາດໄດັ້ໂດຍງ່ າຍ

ສິນຄັ້າຈະມີການເຄື່ອນຍ ັ້າຍໄດັ້ໂດຍອິດສະຫຼະໄປໃນທີ່ຕ່າງໆ ໄດັ້ສະດວກ ແລະ
ບ່ ເສຍຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຫຼາຍ ແລະ ຈາບ່ ກະທົບຕ່ ລາຄາສິນຄັ້າ
ັ ໄປຂອງສະພາບຕະຫຼາດ ລາຄາ
ັ້ ື ັ້ ແລະ ຜູ ຂ
ັ້ າຍຈະມີຄວາມຮູ ກ
ັ້ ່ ຽວກັບການເປນ
6. ຜູ ຊ
ັ ່່າງດີ
ສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການໃນຕະຫຼາດເປນ
5.
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5.2.2 ຕະຫຼາດແຂ່ ງຂັນບ່ ສົມບູນ(Imperfect Competition Market)
1.

ຕະຫຼາດເຄິ່ງແຂ່ງຂັນເຄິ່ງຜູ ກຂາດ

(Monopoly

Competition

Market)ມີ

ັ້
ັ້ ື ັ້ ແລະ ຜູ ຂ
ັ້ າຍຈານວນຫຼາຍ ແຕ່ ສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການໃນຕະຫຼາດນີແຕກຕ່
ລັກສະນະດັ່ງນີ ັ້ : ມີຜູຊ
າງກັນໃນ
ັ້ ື ັ້ ແຕ່ກສາມາດທົດແທນກັນໄດັ້
ຄວາມຮູ ສັ້ ກຂອງຜູ ຊ
ັ້ າຍໜັ້ອຍ (Oligopoly Market) ຄືມຈ
ີ ານວນໜ່ວຍທຸລະກິດ
ຕະຫຼາດມີຜູຂ
ັ້ າຍໜັ້ອຍ ແຕ່ຜູ ຂ
ັ້ າຍຈະສາຂາໃຫຍ່ ຜູ ຂ
ັ້ າຍແຕ່ ລະສາຂາໃນຈະຫຼາດຈະມີຄວາມກ່ ຽວພັນ ແລະ ຂນັ້
ແລະ ຜູ ຂ
ູ່່ຕ່ ກັນ ເຮັດໃຫັ້ການການົດສິນຄັ້າຂອງໜ່ວຍທະລະກິດອາດຈະສາມາດການົດລາຄາໃຫັ້ສູງກວ່າຄູ່ ແຂ່ງໄດັ້
2.

ີ ານວນໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ ັ້
ຕະຫຼາດຜູ ກຂາດ (Monopoly Market) ຄືມຈ
ັ້
ັ້
ັ ຜູ ດ
ົ ບາດ ໃນລັກສະນະຜູ ກຂາດໂດຍລັດເປນ
ັ້ າ
ຂາຍຄົນດຽວໃນຕະຫຼາດນີ ລັດຖະບານສາມາດເຂົາມາມີ
ບດ
ັ
ເນີນງານການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍສິນຄັ້າເອງ ຫຼ ື ລັດຖະບານອາດຈະອະນຸຍາດໃຫັ້ໜ່ວຍທຸລະກິດໜ່ ງເປນ
ັ້
ົ ປອ
ັ້ ງຫັ້າມບ່ ໃຫັ້ໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນໆ ເຂົາມາດ
ັ້ າຍສິນຄັ້າ ໂດຍປກ
ຜູ ຂ
າເນີນການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ຂາຍ
3.

ສິນຄັ້າແຂ່ງ
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ບົດທີ 6
ການບລິໂພກສິນຄັ້າພືດ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ື ັ້ ນຄັ້າໄດັ້
ອະທິບາຍມູນເຫດຈູງໃຈໃຫັ້ຊສິ
ັ ໃຈທີ່ມີຜນ
ົ ຕ່ ການບລິໂພກສິນຄັ້າພືດໄດັ້
ອະທິບາຍປດ
ອະທິບາຍຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າພືດພາຍໃນປະເທດໄດັ້
ອະທິບາຍສິນຄັ້າພືດເພື່ອການສົ່ງອອກໄດັ້
ັ້ ລິໂພກໄດັ້
ສກສາພດຕິກາຜູ ບ
ັ້
ັ້
ັ້ ລິໂພກໄດັ້
ອະທິບາຍຂັນຕອນໃນການຕັ
ດສິນໃຈຊືຂອງຜູ
ບ

ັ້
ເນືອໃນ
6.1

ັ້ ນຄັ້າ
ມູນເຫດຈູງໃຈໃຫັ້ຊືສິ

ັ້ ນຄັ້າໃດ ຜູ ຊ
ັ້ ນສະໜອງ
ັ້
ັ້ ລິໂພກເລືອກຊືສິ
ັ້ ໄດັ້
ື ັ້ ຕດ
ັ ສິນໃຈແລັ້ວວ່າ ສິນຄັ້າທີ່ເລືອກຊືນັ
ການທີ່ມີຜູບ
ັ້
ຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ຄວາມພໃຈຫຼາຍທີ່ສຸ ດ ເມື່ອທຽບກັບລາຍໄດັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ດັ່ງນັນສາ
ັ້
ັ ສິນໄຈຊືຂອງຜູ
ັ້ ມີ
ື ັ້ ດ່ ງນີ
ັ :ັ້
ເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ຕດ
ຊ
ັ້ ື ັ້ ໂດຍສາມາດສະໝອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຜູ ຊ
ັ້ ື ັ້ ໃນລັກສະນະ
ປະໂຫຍດຂອງສິນຄັ້າຕ່ ຜູ ຊ
ັ້ ງ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ
ຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານພາຍນອກ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານຄວາມໝັນຄົ
1.

ັ້ າງດັ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມີການຂາຍສິນຄັ້າທົດແທນ ມີສນ
ິ ຄັ້າຊະນິດໃດຂ່າຍ
2.
ຄວາມຮູ ທ
່
ິ ຄັ້າໃດແທນ
ແດ່ທີເລືອກບລິໂພກແຕ່ບ່ ມີໃນຕະຫຼາດ ຈະໃຊັ້ສນ
ົ ກິນ ແລະ ສີສນ
ັ ນາໄປປຸ ງແຕ່ ງໃຫັ້ກບ
ັ ໂຕຂອງສິນຄັ້າເຊິ່ງສາມາດດງດູດໃຈໃຫັ້
3.
ລົດນິຍມ
ບລິໂພກສິນຄັ້າ

6.2

ັ ໃຈທີ່ມີຜນ
ົ ຕ່ ການບລິໂພກສິນຄັ້າພືດ
ປດ

ັ້ ບປດ
ັ ໃຈດັ່ງຕ່ ໄປນີ:
ລາຄາສິນຄັ້າຊະນິດໃດຊະໜ່ ງຈະຫຼາຍ ຫຼ ື ໜັ້ອຍພຽງໃດ ແມ່ ນຂນກັ
ັ້ ່ າຖືກລົງ ຜູ ບ
ັ້ າຍຂນັ້ ແຕ່ ລາຄ່າແພງຂນຜູ
ັ້ ັ້
ັ້ ລິໂພກຈະຊືລາຄ
ັ້ ລິໂພກຈະຊືຫຼ
1.
ລາຄັ້າສິນຄ່າທີ່ຜູ ບ

ັ້ ຸ ດລົງ
ບລິໂພກຈະຊືຫຼ

ົ ແທນກັນ ຫຼ ື ປະກອບກັນ ລາຄັ້າສິນຄ່າທົດແທນກັນຖືກລົງ
ລາຄັ້າຂອງສິນຄ່າອື່ນທີ່ໃຊັ້ທດ
ັ ປະຈາຫຼຸດລົງ
ັ້ ລິໂພກຊືູ່ັ້ ່ ເປນ
ຈະເຮັດໃຫັ້ຄວາມຮຽກຮັ້ອງຂອງສິນຄັ້າທີ່ຜູ ບ
ັ້
3.
ການເພີ່ມຂນຂອງປະຊາກອນຍ່
ອມໃຫັ້ຄວາມຮຽກຮັ້ອງເພີ່ມຂນັ້
ເນື່ອງຈາກອຸ ປະສົງຕະ
2.

ັ ຜູ ລ
ັ້ ວມຂອງຄວາມຮຽກຮັ້ອງຂອງແຕ່ລະບຸ ກຄົນ
ຫຼາດເປນ
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ັ້ າຍໜັ້ອຍພຽງໃດ ແລະ
ັ ຕົວການົດວ່າມີການຊືຫຼ
ລາຍໄດັ້ ແລະ ການກະຈາຍລາຍໄດັ້ເປນ
ັ້ ນຄັ້າ ແລະ ບລິການຕ່ າງກັນດັ້ວຍ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດັ້ຍັງທາໃຫັ້ການຕັດສິນໃຈເລືອກຊືສິ
ັ້
ັ ໃຈອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມນິຍມ
ັ ຕົນັ້
ົ ລະດັບການສກສາເຊືອຊາດເປ
5.
ປດ
ນ
4.

6.3

ຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າພືດພາຍໃນປະເທດ

ັ 3 ປະເພດຄື:
ຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າພືດພາຍໃນປະເທດສາມາດແບ່ງອອກເປນ
ັ້ ນຈະມີ
ັ້
ັ ຫຼາຍຕ່ ສິນຄັ້າຂັນຕົ
ັ
1.
ປະລິມານຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າກະສິກາພືດມີຄວາມຈາເປນ
ອນ

ັ້ ນຕ
ັ້ ່ າກວ່າສິນຄັ້າທີ່ຜ່ານການແປຮູ ບ ຫຼ ື ສິນຄັ້າສາເລັດຮູ ບ
ຕາການເພີມຂ
ັ້ ດ, ນົມ, ເນີຍ ແລະ ສິນຄັ້າເພີ່ມຂນສູ
ັ້ ງ່່າງ
2.
ປະລິມານຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າປະເພດເນືອສັ
ໄວວາ ເມື່ອທຽບກັບສິນຄັ້າປະເພດເຂົາັ້ ແລະ ແປງ
ັ້ ນ
ັ ລາດັບເນື່ອງຈາກ
ປະລິມານຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າພືດ ໂດຍລວມຈະມີການເພີ່ມຂນເປ
ແນວໂນ ັ້ມການເພີ່ມຂນັ້ ຂອງຈານວນປະຊາກອນ ແລະ ລາດັບລາບໄດັ້
3.

6.4

ຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າພືດເພື່ອການສົ່ງອອກ

ັ ຫຼກ
ົ ຜະລິດຂນັ້ ເພື່ອໃຊັ້ພາຍໃນປະເທດເປນ
ັ
ສະພາບການສົ່ງອອກສິນຄັ້າພືດຂອງປະເທດທີ່ມີຜນ
ັ້ າັ້ ຍ, ແລະ ຖົ່ວຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດສົ່ງອອກສິນຄັ້າພືດແຕ່ ລະຊະນິດອາດມີຕະຫຼາດທີ່ສາຄັນແຕກ
ເຊັ່ນ ເຂົາຝ
ີ ອກມູນຄ່າເປນ
ັ ເງ ິນຍິ່ງດີ
ຕ່ າງກັນອອກໄປ ແຕ່ລະປໃີ ນປະເທດ ຫຼ ື ໃນແຂວງ ທີ່ສົ່ງສິນຄັ້າອອກໃນແຕ່ ລະປບ
ັ ໃຈທີ່ມີຜນ
ົ ຕ່ ການສົ່ງອອກ
ປດ
ັ້
ັ້ ື ັ້
–
ປະລິມານການນາເຂົາຂອງປະເທດຜູ
ຊ

6.5

–

ປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການພາຍໃນປະເທດ

–

ື ທາງການຄັ້າລະຫ່ວາງປະເທດຜູ ຄ
ັ້ າັ້
ການຊ່ວຍເຫຼອ

–

ການລົງທນຂອງຕ່າງປະເທດ

ພດຕິກາຜູບັ້ ລິໂພກ

ີ ານ ທີ່ແຕ່ລະບຸ ກຄົນຕັດສິນໃຈໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນ (ເງ ິນ, ເວລາ, ບຸ ກຄະລາກອນ
ການສກສາວິທກ
ແລະ ອື່ນໆ) ກ່ ຽວກັບການບລິໂພກສິນຄັ້າ ເຊິ່ງນັກການຕະຫຼາດຕ ັ້ອງສກສາວ່າ ສິນຄັ້າທີ່ຈະສະເໜີຂາຍນັນັ້
ັ້ ງ?, ເປນ
ັ້ ຊືໄດັ້
ັ້ ແນວໃດ?, ຈະຊືເວລາໃດ?,
ັ້
ັ ລູກຄັ້າເປາໝາຍ
ົ ັ້
ັ ຫຍັງຈ່ ງຊື?,
ັ້ ລິໂພກຊືຫຍັ
ແມ່ ນໃຜເປນ
ຜູ ບ
ຊືູ່ັ້ ່
ັ້ ຊືເລື
ັ້ ອຍໆ
ັ້
ິ ທິພນ
ົ ຕ່ ການຊື?,
ໃສ?, ແມ່ ນໃຜມີອດ
ບ່ ?
ພກຕິກາຂອງຜູ ຊັ້ ື ັ້
ັ້ ຄື
ື ັ້ : ຂະການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທາຂອງຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຊື ັ້ ແລະ
ພກຕິກາຜູ ຊ
ັ້
ິ ຄັ້າ ດັ່ງນັກການຕະຫຼາດຈາຕ ັ້ອງໄດັ້ສກສາ ແລະ ວິເຄາະເຖິງພກຕິກາ ການຊືດັ້ວຍເຫດຜົ
ການໃຊັ້ສນ
ນຫຼາຍ
ປະການດັ່ງນີ:ັ້
1.
ສົບຄວາມສາເລັດ

ີ ານຜູ ຊ
ັ້ ສະແດງອອກ
ື ັ້
ົ ເຮັດໃຫັ້ທຸກລະກິດປະ
ວິທກ
ນັກຍຸ ດການຕະຫຼາດຂອງພືດ ຈະມີຜນ
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ູ ຄັ້າມີຄວາມເພິ່ງພໃຈ ວ່າສິ່ງໃດສັ້າງ
ຈາກແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ເຮັດໃຫັ້ລກ
ັ້ ງ?, ູ່່ໃສ?,
ັ ໃຈຫຼກ
ັ້ ລິໂພກ ຈ່ ງຕັ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປດ
ັ ທີ່ມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຕ່ ຜູ ຊ
ັ້ ື ັ້ ຫຼ ື ບ່ , ຊືຫຍັ
ຄວາມພໃຈໃຫັ້ແກ່ ຜູ ບ
ັ້ ແນວໃດ?
ເວລາໃດ?, ຊືໄດັ້
2.

ັ້
ັ ໃຈຕ່າງໆ ທີ່ອິດພົນຕ່ ພດຕິກາຂອງຜູ ຊ
ັ້ ທີ
ື ັ້ ່ ດີຂນັ້ ທີ່ຈະ
ເມື່ອການຕະຫຼາດໄດັ້ເຂົາໃຈເຖິ
ງປດ
ັ ການຕະຫຼາດຄາດຄະເນເຖິງການຕອບສະໜອງຂອງຜູ ຊ
ັ້ ື ັ້ ມີຕ່ ກົນລະຍຸ ດການຕະຫຼາດຂອງພືດໄດັ້
ເຮັດໃຫັ້ນກ
3.

6.6

ັ້
ັ້
ຂັນຕອນໃນການຕັ
ດສິນໃຈຊືຂອງຜູ
ບັ້ ລິໂພກ

ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ລິໂພກສາມາດແບງອອກໄດັ້ 5 ຂັນຕອນຄື
ຂັນຕອນໃນການຕັ
ດສິນໃຈຊືຂອງຜູ
ບ
:
່
ັ້
່
ັ້
1.
ເຂົາໃຈເຖິ
ງຄວາມຕັ້ອງການ: ຂະບວນການເລີມຂນເມືອບຸ ກຄົນຮູ ເັ້ ຖິງຄວາມຕັ້ອງການ ເຊິ່ງ
ັ້
່ ນ: ຄວາມຕັ້ອງການ ຫຼ ື ອາດຈະເປນ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ເກີດຂນພາຍໃນເຊັ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການ ທີ່ເກີດຈາກ
ເປນ
ັ້ ນໂຄສະນາ ຫຼ ື ຕົວສິນຄັ້າແລັ້ວເກີດຄວາມຕັ້ອງການຂນັ້
ສິ່ງກະຕຸ ັ້ນພາຍນອກເຊັ່ນ: ບຸ ກຄົນນັນເຫັ

ັ້
ັ້ ນ: ໃນເມື່ອບຸ ກຄົນເກີດຄວາມຕັ້ອງແລັ້ວ ຂັນຕອນຕ
ັ້
່ ໄປຄືການຄົນຫາຂ
ັ້
ັ້ ນເພື່ອ
ຄົນຫາຂ
ມູ
ມູ
ັ້ ນກ່ ຽວກັບການລຸ ນັ້ , ລາຄາ, ຍີ່ຫ,ັ້ ຄຸ ນນະພາບ,
ັ ຄວາມພໃຈ ຂມູ
ຈະເຮັດໃຫັ້ຄວາມຕັ້ອງການດັ່ງກ່ າວໄດັ້ຮບ
ັ ຕົນັ້
ຄວາມທົນທານ ແລະ ການບລິການຫຼງັ ກາຂາຍເປນ
ັ ໄປໄດັ້ກ່ອນ
ັ້ ລິໂພກຈະປະເມີນທາງເລືອກຕ່ າງໆ ທີ່ເປນ
3.
ການປະເມີນທາງເລືອກຕ່ າງໆ: ຜູ ບ
2.

ັ້ ນຄັ້າ ໃນຂັນນີ
ັ້ ່ ນ: ອາດ
ັ້ ຜູັ້ ບ
ັ້ ລິໂພກຈະຕ ັ້ອງການົດກົດເກນໃນການພິຈາລະນາໃນການຊືເຊັ
ການຕັດສິນໃຈຊືສິ
່
ັ ກົດເກນ ຫຼ ື ບາງຄົນອາດເລືອກລາຄາ ແລະ ການບລິການຫຼງັ ການຊື ັ້
ເລືອກຍີ່ຫ ັ້ ແລະ ຄຸ ນນະພາບເປນ
4.

ັ້ ຕັ້
ື ັ້ ອງຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບສິ່ງປະກອບຫຼາຍ່່າງເຊັ່ນ:
ການຕັດສິນໃຈຊື:ັ້ ຜູ ຊ
–
–

ຜະລິດຕະພັນ
ຍີ່ຫ ັ້

–

ແບບ

–

ຈານວນທີ່ຈະຊື ັ້
ສະຖານທີ່ທີຈະຊື ັ້

–

ເວລາ

–

ັ້ າຍ
ຜູ ຂ

–

ລາຄາ

–

ີ ານຈ່ າຍເງ ິນ
ວິທກ

–

ພດຕິກາໃນການໃຊັ້: ນັກການຕະຫຼາດທີ່ດີທງັ ຫຼາຍ ບຄວນພໃຈພຽງແຕ່ ການຂາຍສິນຄັ້າ
ັ້ ນຄັ້າຊະນິດໃດ?,
ັ້ ື ັ້ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຊັ້ ພໃຈການໃຊັ້ສນ
ິ ຄັ້າຂອງຕົນ ຫຼ ື ບ່ ຊືສິ
ໄດັ້ເທົ່ານັນັ້ ຈະຕັ້ອງຕິດຕາມອີກວ່າຜູ ຊ
ັ ຜູ ຊ
ັ ປຸ ງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ື
ັ້ ໃຊັ້?,
ື ັ້
ໃຜເປນ
ໃຊັ້ແນວໃດ?, ໃຊັູ້່່ ໃສ?, ໃຊັ້ເວລາໃດ?, ຕະຫຼາດສາມາດນາມາປບ
ັ້
ັ ່່າງດີ ໃນການຊ່ວຍໂອກາດໃຫັ້ສິນຄັ້ານັນຂາຍໄດັ້
ຫີບຫ່ ຫຼ ື ໃຊັ້ໃນເວລາໂຄສະນາໄດັ້ເປນ
ງ່າຍ
5.
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ບົດທີ 7
ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດການພືດ

ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
ັ ມາ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການໄລ່ລຽງ ເສດຖະກິດໄດັ້
1.
ອະທິບາຍຄວາມເປນ
2.
ນາໃຊັ້ເຄື່ອງມືໃນການລຽງໄລ່ເສດຖະກິດໄດັ້
3.

ວາງແຜນ ແລະ ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນຜະລິດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
7.1

ັ ມາ
ຄວາມເປນ

ັ້ັ້
ັ້ ນພືນຖານເສດຖະກິ
ັ ທີ່ສຸ ດສາລັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອ
ຂມູ
ດແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນ
ັ້ າໃຈເຖິ
ັ້
ັ ປຸ ງການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ການຕະ
ໃຫັ້ເຂົາເຈົາເຂົ
ງການດາເນີນງານ ແລະ ໂອກາດໃນການປບ
ັ້ ນກ່ ຽວກັບເສດຖະກິດຂອງຟາມ ຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນໄດັ້ເຫັນເຖິງການລົງທນ, ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ
ຫຼາດ. ຂມູ

ັ້ ນອກຈາກນັນມັ
ັ້ ນກຍັງຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນ ສາ
ັ ຈາກການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ.
ຕ່ າງໆ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ
ັ ທີ່ເປນ
ມາດວິເຄາະຂັນຕອນການຜະລິ
ດ ເປນ
ນການລົງທນຕ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນດັ່ງກ່ າວຈະຊ່ວຍໃຫັ້
ແລະ ຜົນກາໄລຕ່ ວັນງານ ຫຼ ື ຜົນກາໄລ່ຕ່ ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດ. ເວົາລວມແລັ້
ວ ຂມູ
ັ້ າເນີນການຜະລິດູ່່ ນັນ.
ັ້
ັ ປຸ ງ, ປ່ຽນແປງ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົາດ
ຊາວກະສິກອນໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສບຕ່ , ປບ
ັ້ ນ, ຊາວກະສິກອນຈະສາມາດຮັບຮູ ເັ້ ຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການລົງທນ
ຜ່ານວິເຄາະຂມູ
ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ
ີ ານວິເຄາະທີ່ມີຄວາມຖືກຕ ັ້ອງເໝາະສົມ,
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ມກ

ັ ທີ່ຈະຕອັ້ ງມີເຄື່ອງ
ມັນມີຄວາມຈາເປນ
ັ້
ມືການຄິດໄລ່ລຽງເສດຖະກິດທີ່ເຂົາໃຈງ່
າຍ. ຄາແນະນາທີ່ລະອຽດກະຈ່ າງແຈ ັ້ງ ຈະຊ່ວຍໃຫັ້ພະນັກງານສົ່ງ
ັ້ ນເສດຖະກິດຂອງບັນດາກິດຈະກາຫຼກ
ັ ຕ່າງໆ
ເສີມກະສິກາ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ເກັບກາ ແລະ ວິເຄາະຂມູ
ໃນການຜະລິດ
ີ ານປ່ຽນແປງ່່າງວ່ອງ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໄດັ້ມກ
ໄວ, ດັ່ງນັນັ້ ຈ່ ງມີຄວາມຕັ້ອງການເຄື່ອງມືການຄິດໄລ່ສາລັບການຜະລິດແຕ່ ລະຊະນິດທີ່ແຕ່ ຕ່ າງກັນ
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7.2

ິ ໄລ່ ເສດຖະກິດ ແລະ ອົງປະກອບ
ເຄື່ອງມືຄດ

ີ
ເຄື່ອງມືທ່ ໃຊັ້ໃນການ
ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ
ໄດັ້ຖືກອອກແບບສາລັບກິດຈະກາທີ່ຈະຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ສະ
ັ້ ່ ງມີ 3 ແບບຟອມຫຼກ
ັ ເຊັ່ນ: ແບບຟອມສາລັບການປູ ກຝງັ , ການລັ້ຽງສັດ ແລະ ການແປຮູ ບຜະລິກຕະ
ນັນຈ
7.2.1

ພັນກະສິກາ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄດັ້ 16 ແບບຟອມ (ສາລັບການຜະລິດພືດ)

ັ້ ່
ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກເຂົາໄຮ
ັ້
ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກເຂົານາ

1.

ແບບຟອມ 1

2.

ແບບຟອມ 2

3.

ແບບຟອມ 3

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກຖົ່າເຫືອງ

4.

ແບບຟອມ 4

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກສາລີ

5.

ແບບຟອມ 5

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກໝາກແຕງ

6.

ແບບຟອມ 7

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກໄມ ັ້ໃຫັ້ໝາກ

7.

ແບບຟອມ 8

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກໝາກງາ

8.

ແບບຟອມ 9

9.

ແບບຟອມ 10

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກອັ້ອຍ
ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູກຂ່າເພື່ອເອົາໝາກ

10.

ແບບຟອມ 11

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບປູ ກຖົ່ວແຮລັ້ຽງຄັ່ງ

ັ້ ນການຄິດໄລເສດຖະກິດ
ອົງປະກອບຂອງຮ່າງເກັບກາຂມູ
ັ້ ນ ເພື່ອໃຊັ້ໃນການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບການຜະລິດໃດໜ່ ງ
ເຄື່ອງມືການເກັບກາຂມູ

7.2.2

ຈະປະກອບມີ 4 ອົງປະກອບໃຫຍ່ ຄື:
ັ້ ນທົ່ວໄປ
ກ. ຂມູ
ຂ.

ສິ່ງນາເຂົາັ້

ຄ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ງ.

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ

ຕົວ່່າງ: ແບບຟອມ 2
ຕາຕະລາງທີ3

ັ້
ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດສາລັບປູກເຂົານາ

ັ້ ນທົ່ວໄປ
ຂມູ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກູນຂອງຊາວກະສິກອນ

ັ້
ບັ້ານ

ັ້
ີ
ເຂົານາປ

ັ້ ນ
ວັນເດືອນປເີ ກັບກາຂມູ

ເມືອງ

ລວມຜົນຜະລິດ kg ສະມັດຕະພາບkg/ha

ໄລຍະການຜະລິດ

ັ້ ha/ຕ່ ປີ
ແຂວງ ລວມເນືອທີ

ັ້
ເຂົານາແຊງ
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ສິ່ງນາເຂົາັ້
ຕາຕະລາງທີ 4

ທນໝຸ ນວຽນ
ຫົວໜ່ວຍ

ລ/ດ

ລາຍການ

1

ແນວພັນ

2

ຝຸ່ ນທາມະຊາດ

3

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ

4

ື
່າປາບສັດຕູ ພດ

5

ັ້ ນລະປະທານ
ນາຊົ

6

ໄຟຟາັ້

7

ັ້ ນ
ນາມັ

8

ອື່ນໆ

ຈານວນ

ລາຄາ

ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ

ັ ເງ ິນສົດ
ບ່ ເປນ

ລວມ

ຄ່າແຮງງານ

ຕາຕະລາງທີ 5
ຫົວໜ່ວຍ

ລ/ດ ລາຍການ
1

ກຽມຕາກ ັ້າ

2

ຫວ່ານ ຫຼ ື ສັກກ ັ້າ

3

ຊາກ ັ້າ

4

ັ ດາ
ປດ

5

ບົວລະບັດຮັກສາ

6

ເກັບກ່ ຽວ ແລະ ຕາກ

7

ມັດ ແລະ ກອງ

8

ຟາດ ແລະ ຂົນ
ອື່ນໆ
ລວມ

ຈານວນ

ລາຄາ

ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ

ັ ເງ ິນສົດ
ບ່ ເປນ
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ຕາຕະລາງທີ 6
ລ/
ດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ລາຍການ

ຫົວ

ລາຄາ

ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ

ໜ່ວຍ

1

ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

2

ື ຈາກຜົນຜະລິດຫຼກ
ັ
ຂາຍສິ່ງເສດເຫຼອ
ຜົນຜະລິດທີ່ໃຊັ້ໃນຄອບຄົວ

3

ຈານວນ

4

ຜົນຜະລິດທີ່ໃຫັ້ພີ່ນ ັ້ອງ

5

ຜົນຜະລິດທີ່ໄດັ້ແລກປ່ຽນ

6

ັ ແນວພັນ
ຜົນຜະລິດທີ່ໃຊັ້ເປນ

7

ັ້ ງເຫຼອ
ື ໃນປະຈຸບນ
ັ
ເຂົາຍັ

ັ
ບ່ ເປນ
ເງ ິນສົດ

ລວມ

ຕາຕະລາງທີ 7
ລ/ດ
1

ຜົນຜະລິດທີ່ເສຍຫາຍ
ຫົວໜ່ວຍ

ລາຍການ

ຈານວນ

ລາຄາ

ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ

ັ ເງ ິນສົດ
ບ່ ເປນ

ັ້ ່ ຖືກເສຍຫາຍ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

2
ຕາຕະລາງທີ 8

ດຸ ນດ່ຽງລາຍຮັບລາຍຈ່ າຍ

ລ/ດ

ັ້ ນ
ຕົນທ

ລາຍຮັບ

ກາໄລ

1

1.4

ບາດກ ັ້າວໃນການຄິດໄລ່

ັ ຕາມແຕ່ ລະຂັນັ້
ການຜະລິດສາລັບກິດຈະກາໃດໜ່ ງປະກອບມີ 5 ບາດກ ັ້າວທີ່ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້
ຕອນ່່າງເຂັມງວດ
ັ້ ນທົ່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນ
1.
ບັນທກຂມຸ
2.

ບັນທກສິ່ງນາເຂົາັ້

3.

ັ
ບັນທນ ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນໄດັ້ຮບ

4.
5.

ບັນທກ ແລະ ໄລ່ມູນຄ່າຜົນຜະລິດທີ່ຖືກເສຍຫາຍ
ັ້ ນທີ່ໄດັ້ມາເພື່ອລຽງໄລ່ເສດຖະກິດ
ນາຂມູ
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7.3

ການວິເຄາະຜົນໄດັ້ຮັບຈາກການຄິດໄລ່ ຮ່ ວມກັບຊາວກະສິກອນ
ສິ່ງສາຄັນທີ່ສຸ ດແມ່ ນມັນບ່ ມີຕາລາໃດໆ

ທີ່ຈະບອກລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການວິເຄາະ ເຊິ່ງຈະ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ອງີ ໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊາວກະສິກອນ ສະນັນັ້ ທາງທີ່ດີທ່ ສຸີ ດແມ່ ນການຍົກຕົວ່່າງ
ັ ຫຍັງຈ່ ງມີການຕັດສິນໃຈຄືດ່ ງກ່
ົ ຈິງ ພັ້ອມກັບການອະທິບາຍວ່າເປນ
ັ າວນັນັ້
ຈາກກລະນີຕວ
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ເອກະສານອັ້າງອີງ

3.

ັ ສູ ດສາລັບໂຮງຮຽນ
ເອກະສານປະກອນການຮຽນການສອນ . 2003 ວິຊາການຕະຫຼາດກະສິກາ ຫຼກ
ັ້
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຊັນກາງ
.57 ນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ . 2002 ,ຄູ່ມີການການຮຽນ ວິຊາ ເສດຖະກິດກະສິກາ .26 ນ
ັ້ ່ ອງມືການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບການຜະລິດ ແລະ ການແປຮູ ບຜະລິດຕະພັນກະສິກາຂະ
ປມເຄື

4.

ໜາດນ ັ້ອຍ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີນາ 2009 ໜັ້າ 1-2, 9-12, 36
ສານັກງານປະລັດກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ .ປີ 2010 .ກະສິກາທາງເລືອກເພື່ອການປະຍຸ ກ

5.

ັ ປຣັດຊະຍາເສດຖະກິດພພຽງ ( ພາສາໄທ)
ໃຊັ້ຕາຫຼກ
ິ . ປີ 1998 .ການຕະຫຼາດສິນຄັ້າກະເສດ .ບລິສດ
ັ ສານັກພິມໄທວັດທະນາພານິດ
ໄພທູນ ຣອດວິນຈ

1.
2.

ຈາກັດ ( ພາສາໄທ)

