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ເພື່ ອປະຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຂອງລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ ແຕ່ປ ີ2016 ຮອດປີ 2020, ອງີໃສ່ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັປີ 2030 ໃນການພດັ 
ທະນາຂະ ແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ເພື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວນັ ັ້ນ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ຖເືອາົວຽກງານການກ ່ ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັວຽກງານບູລມິະສດິ
ໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັໃນການພດັທະນາຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ ບນັລຸໄດ ັ້ 3 ແຜນງານ 
ແລະ 10 ແຜນການດ າເນນີງານ ທີ່ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕາການໃນ
ການພດັທະນາດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ປະຈບຸນັເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດບັຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດ ຍງັບ ່ ທນັມຄຸີນນະພາບດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ມຈີ ານວນບ ່ ພຽງພ  ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງລງົຮອດທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນ. ສະນັ ັ້ນກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ກ ານດົຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການສ ກ
ສາດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີ ັ້ຫາ ປ ີ2020 ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພດັທະນາສ ີ
ມແືຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊື່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກບັລະບບົການ
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ ັ້າງຫລກັສູດທີ່ ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສດິສອນທີ່ ເນັ ັ້ນເອາົຜູ ັ້ຮຽນ
ເປນັສູນກາງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ  ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໃໝ່ ດ ັ້ວຍຮູບການຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັວຊິາການທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊ ານານ ແລະ ມຄຸີນ ສມົບດັ
ທີ່ ເໝາະສມົ. ເພື່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ທ່ວງທນັກບັສະພາບການດັ່ ງກ່າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ ັ້ພາກເໜອື ຈ ່ ງໄດ ັ້ພດັທະນາຫລກັສູດອະນຸປະລນິຍາກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງຂ ັ້ນເຊິ່ ງປະກອບ
ດ ັ້ວຍ 4 ສາຂາວຊິາເຊັ່ ນ: ປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິ າ. ຫລກັສູດນີ ັ້ໄດ ັ້
ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ ອກ ່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານການ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ອອກຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດ ັ້ປະຕບິດັ
ຕາມຂ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດລະ 
ດບັອະນຸປະລນິຍາທຸກປະການ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີ່ ສ າຄນັຂອງຫຼກັສູດ ເຊັ່ ນ: ເອກະສານຫຼກັສູດ, ຄ າອະທບິາຍເນື ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນື ັ້ອໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວຊິາ ຫຼ ືເອີ ັ້ນວ່າປ ັ້ມຄູ່ມກືານຮຽນ
ການສອນ. ສະນັ ັ້ນ ຈ ່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມຂືອງແຕ່ລະວຊິາທີ່ ມໃີນຫຼກັສູດດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ເພື່ ອຕອບສະ  
ໜອງຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດທີ່ ເນັ ັ້ນໃສ່ 5 ອງົປະກອບຫຼກັດັ່ ງນີ ັ້: 1).ການສ ັ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການພດັ 
ທະນາແບບຍນືຍງົ, 3). ການຜະລດິກະສກິ າແລະປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງ, 4). ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ 5). 
ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ໃນການພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມເືຫຼົ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານມອບໝາຍໃຫ ັ້ອາຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫຼກັ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປນັຜູ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ຈ າເປນັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຝ ກອບົຮມົ
ກ່ຽວກບັຫຼກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ການແລກ 
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ປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບນັດາຜູ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ແລະປະສບົການ ຈາກສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ
ໜ່ວຍງານອື່ ນໆ. ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ ກ ່ ມກີານກວດແກ ັ້ເນື ັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະການພດັທະນາ
ຫຼກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດັສະໝອນ ຖານະສກັ, ທ່ານ 
ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທ່ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, ທ່ານ ສສຸີກ ວລິະບຸດ, 
ທ່ານ ນ. ໜ ່ ຄ າ ວຣິະວງົສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນັທະວງົສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງົແສນເມອືງ, ທ່ານ ມຸນຊິາ ພງົບນັ 
ດດິ, ທ່ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນກິອນ ສຸດທວິງົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ່ ຍງັມ ີ ທ່ານ ນາງ 
Andrea Schroeter, ຫວົໜັ້າໂຄງການປບັປຸງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜອື 
(SURAFCO) ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັດາຊ່ຽວຊານທີ່ ປ ກສາທາງດ ັ້ານເຕກັນກິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອກີຈ າ 
ນວນໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູ່່າງໃກ ັ້ຊດິ 

ວຽກງານພດັທະນາຫຼກັສູດ ແມ່ນຈດຸປະສງົໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂດຍ ອງົການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທ ນຈາກ
ອງົການຮ່ວມ ືແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິ (SDC) ຕັ ັ້ງແຕ່ປ ີ2009 ເປນັຕົ ັ້ນມາ, ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການ
ສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານເຕກັນກິໃນການພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງຂອງຫຼກັສູດ ຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ 
ວທິະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 

ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມນືີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ 
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຍງັສາມາດນ າໄປປບັໃຊ ັ້ໃນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິນັ ັ້ນ, ຖ ັ້າຫາກພບົເຫນັຂ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ່ ສອດຄ່ອງເໝາະສມົປະ 
ການໃດກະລຸນນາສົ່ ງຂ ັ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ າໜຕິຊິມົໄປທີ່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອືຊາບ 
ເພື່ ອຈະໄດ ັ້ນ າໄປປບັປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ດກີວ່າເກົ່ າໃນອະນາຄດົ. 
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ບດົນ າ 
 

ປື ັ້ມຄູ່ມກ່ືຽວກບັ “ເສດຖະກດິ ແລະ ການຕະຫຼາດພດື” ເຫຼັ ັ້ມນີ ັ້ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມຈີດຸ 
ປະສງົ ເພື່ ອແນໃສ່ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນການສອນໃນລະບບົຊັ ັ້ນສູງ ຂອງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກ    
ເໜອື. ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປື ັ້ມຄູ່ມທືີ່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາ 
ສາຕ່າງປະເທດ, ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ ັ້ປະສບົຜນົສ າເລດັໃນທາງດ ັ້ານ ລະບບົເສດຖະກດິແລະ ການ
ຕະຫຼາດພດື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ແຕ່ລະເນື ັ້ອໃນປື ັ້ມເຫຼັ ັ້ມນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ ແລະ ເປນັທດິທາງອນັໜ ່ ງໃຫ ັ້
ແກ ບນັດານກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ທີ່ ສນົໃຈກ່ຽວກບັ ເສດຖະກດິ ແລະ 
ການຕະຫຼາດພດື 

ເນື ັ້ອໃນສ າຄນັຂອງປື ັ້ມເຫຼັ ັ້ມນີ ັ້ ໄດ ັ້ເວົ ັ້າເຖງິ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງຕະຫຼາດພດື, 
ການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າໃນສາກນົ, ການຕະຫຼາດພາຍໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍ, ການຈດັຕັ ັ້ງຕະຫຼາດຊາວກະສກິອນ ແລະ ການຜະລດິແບບມສີນັຍາມອບເໝາົຮ່ວມກບັພາກສ່ວນອື່ ນ, 
ສກືສາຕົ ັ້ນທ ນການຜະລດິ, ສ ກສາເງ ື່ອນໄຂຂອງການຕະຫຼາດພດື ແລະ ຊະນດິຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ບ ລ ິ
ໂພກ, ຄຸນະພາບສນິຄ ັ້າ, ການຄ ັ້າປະ ກນັສະບຽງອາຫານ, ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດສ າລບັ
ສນິຄ ັ້າທີ່ ບ ລໂິພກເອງ 

ປື ັ້ມເຫຼັ ັ້ມນີ ັ້ໄດ ັ້ຈດັພມິຂ ັ້ນເປນັເທື່ ອທ າອດິ, ແນ່ນອນວ່າ ຍ່ອມມຂີ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງໃນບາງຈດຸ 
ອາດຈະເປນັດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ ແລະ ຄ າສບັ ຫຼ ືສ ານວນ, ເພາະສະນັ ັ້ນ ໃນນາມຜູ ັ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍນິດຮີບັ
ເອາົຄ າຕ ານຕິຊິມົ ແລະ ຂ ຂອບໃຈເປນັ່່າງສູງຕ ່ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ ັ້ອ່ານທຸກໆທ່ານດ ັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ເພື່ ອ
ຈະໄດ ັ້ປບັປຸງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເນື ັ້ອໃນທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຄບົຖັ້ວນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເພີ່ ມເຕມີ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວ ິ
ວດັທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນສມົບູນຍິ່ ງຂ ັ້ນ 

ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຖັ້າຄູອາຈານ, ນກັວຊິາການ, ຜູ ັ້ຊງົຄຸນວຸດທ ິແລະ ທ່ານຜູ ັ້ອ່ານທງັຫຼາຍໄດ ັ້ອ່ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ ັ້ປ ັ້ມຄູ່ມຫືວົນີ ັ້ ຫາກພບົພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງປະການໃດ ບ ່ ວ່າທາງດ ັ້ານເນື ັ້ອ ໃນກ ຄຄື າສບັເຕກັນກິ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົ່ ງໄດ ັ້ສົ່ ງຂ ັ້ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ ານຂິອງພວກທ່ານມາຍງັວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອືພວກເຮາົ (ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ) ຕາມທີ່ ູ່່ດັ່ ງນີ ັ້: ວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື (ກະເສດປາກເຊອືງ) ຖະໜນົເລກທ ີ13 ເໜອື, ເມອືງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສບັ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website: 
www.nafclao.org ຫຼ ື ທ່ານຈະມາພບົປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄດິເຫນັດ ັ້ວຍຕນົເອງກ ໄດ ັ້, ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ ັ້ຄະ 
ນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ພວກຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າໄດ ັ້ດດັແປງແກ ັ້ໄຂປ ັ້ມຫວົນີ ັ້ ໃຫ ັ້ມເີນື ັ້ອ ໃນຄບົຖັ້ວນ 
ແລະ ສມົບູນຂ ັ້ນໄປເລື ັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜູ ັ້ອ່ານທງັຫຼາຍໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້ານະທີ່ ນີ ັ້ດ ັ້ວຍ 

 
ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ວກປໜ 
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ບດົທ ີ1 
ຄວາມຮູ ັ້ເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນກ່ຽວກບັເສດຖະກດິກະສກິ າ ແລະ ການຕະຫຼາດພດື 

 

ຈດຸປະສງົ  
ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍໜັ້າທີ່ ຂອງຕະຫຼາດໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍວວິດັທະນາການຂອງການຕະຫຼາດພດືໄດ ັ້ 
3. ອະທບິາຍຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງການຕະຫຼາດກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
1.1 ໜັ້າທີ່ ຂອງການຕະຫາຼດໃນລະບບົເສດຖະກດິ 

ການຕະຫຼາດແມ່ນຫຍງັ? ຫຼາຍຄນົເຂົ ັ້າໃຈວ່າການຕະຫຼາດແມ່ນການຂາຍ ແລະ ໂຄສະນາສນິຄ ັ້າ, 
ເພາະວ່າທຸກມື ັ້ນີ ັ້ພວກເຮາົໄດ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ຟງັໂຄສະນາຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ໜງັສພືມິ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕ່ການຂາຍ ແລະ ການໂຄສະນາສນິຄ ັ້າແມ່ນເປນັພາກສ່ວນໜ ່ ງຂອງກດິຈະກ າການຕະຫຼາດ
ເທົ່ ານີ ັ້ ໃນຍຸກປດັຈບຸນັ, ການຕະຫຼາດບ ່ ຄວນເຂົ ັ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍແບບເກົ່ າຂອງການຂາຍ “telling and 

selling”ແຕ່ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈໃນຄວາມຮູ ັ້ສ ກແບບໃໝ່ຄກືານສ ັ້າງຄວາມເພິ່ ງພ ໃຈໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ການຂາຍແມ່ນ
ໄດ ັ້ເກດີຂ ັ້ນພາຍຫຼງັຜະລດິຕະພນັໄດ ັ້ຖກືຜະລດິແລ ັ້ວ, ການຕະຫຼາດແມ່ນເກດີຂ ັ້ນເປນັເວລານານພ ສມົຄວນ
ກ່ອນບ ລສິດັຈະມຜີະລດິຕະພນັ 

ໜັ້າທີ່ ຂອງການຕະຫຼາດພດືໃນລະບບົເສດຖະກດິຈະມອີງົປະກອບຫຼາຍ່່າງຄ:ື ໜ ັ້າທີ່ ກ່ຽວກບັສນິ 
ຄ ັ້າພດື, ໜັ້າທີ່່ ກ່ຽວກບັການຈດັຈ າໜ່າຍ, ໜັ້າທີ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 

1.1.1 ໜັ້າທີ່ ກ່ຽວກບັສນິຄ ັ້າພດື 
ເປນັກດິຈະກ າທາງການຕະຫຼາດໃນການທີ່ ຈະໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສນິຄ ັ້າ ຫຼ ື ບ ລກິານທີ່ ກງົກບັຄວາມ

ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກດິຈະກ າທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມກີານໂອນປ່ຽນກ າມະສດິສນິຄ ັ້າ ຫຼ ື ບ ລກິານນັ ັ້ນໆ 
ລວມທງັກດິ ຈະກ ານັ ັ້ນມກີານໂອນປ່ຽນມໄືດ ັ້ງ່າຍຂ ັ້ນປະກອບດ ັ້ວຍໜັ້າທີ່ ຕ່າງໆ ຄ:ື  

– ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ 
– ການຊື ັ້ 
– ການຂາຍ 
– ການຈດັການມາດຕະຖານ ແລະ ການຈດັລະດບັຂັ ັ້ນຕອນຂອງການຜະລດິ 

1.1.2 ໜັ້າທີ່ ກ່ຽວກບັການຈດັຈ າໜ່າຍຜະລດິຕະພນັພດື 

ໃນການປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່ ການຕະຫຼາດເພື່ ອເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຕວົສນິຄ ັ້າ ຫຼ ື ບ ລກິານໃຫ ັ້ສາມາດ
ສອດຄ່ອງຕ ່ ກນັໄດ ັ້ຈາກສະຖານທີ່ ໜ ່ ງໄປສູ່ອກີສະຖານທີ່ ໜ ່ ງ ຫຼ ື ຈາກຈດຸສິ ັ້ນສຸດຂອງຂະບວນການຜະລດິ
ຈນົໄປສູ່ມຜູື ັ້ບ ລໂິພກ ຫຼ ື ຜູ ັ້ໃຊ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງມກີດິຈະກ າອກີກຸ່ມໜ ່ ງເຂົ ັ້າມາກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ການປະຕ ິ
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ບດັໜັ້າທີ່ ສ່ວນນີ ັ້ມຜີນົກະທບົຕ ່ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການດ າເນນີງານທາງການຕະຫຼາດູ່່ຫຼາຍໜັ້າທີ່ ເຫຼ ົ່ ານີ ັ້ໄດ ັ້ 
ແກ່: ການຂນົ ສົ່ ງ ແລະ ການການເກບັຮກັສາສນິຄ ັ້າ 

1.1.3 ໜັ້າທີ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ນອກເໜອືຈາກໜັ້າທີ່ ຕ່າງໆ ທາງການຕະຫຼາດທີ່ ກ່າວມາແລ ັ້ວ ການດ າເນນີງານທຸລະ

ກດິຈະສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂ ັ້ນ ຖ ັ້າມໜີ ັ້າທີ່ ອື່ ນເຂົ ັ້າມາຊ່ວຍເສມີສ ັ້າງຄວາມສະດວກຕ່າງ ໄໆດ ັ້ແກ່: ການເງນິ, 
ການສ່ຽງໄພ, ການຈດັຫາຂ ັ້ມູນການຕະຫຼາດ 
 
1.2 ວວິດັທະນາການຂອງການຕະຫຼາດພດື 

ລະບບົການຄ ັ້າໂດຍການແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າ (barter system) ເກດີຂ ັ້ນໃນຂັ ັ້ນຕອນທ າອດິຂອງ
ການຕະຫຼາດຄນົທີ່ ູ່່ໃນຖ ັ້າທີ່ ມສີນິຄ ັ້າເຫຼອືພະຍາຍາມແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າ ໂດຍການຍອມຮບັສນິຄ ັ້າທີ່ ເຂາົຕ ັ້ອງ 
ການ ການແລກສນິຄ ັ້າດ ັ້ວຍສນິຄ ັ້າໃນເວລານັ ັ້ນ ມະນຸດຍງັູ່່ໃນຂັ ັ້ນຂ ັ້າສດັດ ັ້ວຍການແຈກ່າຍໄປທົ່ ວໃນຍຸກ
ໂບຮານດັ່ ງກ່າວມະນຸດຈ ່ ງເປນັພຽງແຕ່ຜູ ັ້ລ່າ ຫຼ ື ຜູ ັ້ຫາອາາຫານ ແລ ັ້ວຕາມມາດ ັ້ວຍຍຸກຫນີໃໝ່ ໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ຂອງເສດຖະກດິແບບລ ັ້າຫຼງັ ມະນຸດມຄີວາມພ ພຽງໃນເສດຖະກດິແບບດັ່ ງກ່າວ ໜ່ວຍຄອບຄວົຈະມຄີວາມ
ພ ພຽງເຮດັອາຫານທີ່ ຕ ັ້ອງການ ເສື ັ້ອຜ ັ້າ ທີ່ ູ່່ອາໃສ ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອື່ ນໆ ເມື່ ອເວລາຜ່ານໄປການແບ່ງວຽກງານ
ເລີ່ ມມພີາລະບດົບາດທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ມະນຸດເລີ່ ມຜະລດິຫຼາຍກວ່າທີ່ ເຂາົຕ ັ້ອງການ ສິ່ ງທີ່ ເຫຼອືຖກືນ າໄປ
ແລກປ່ຽນກບັສນິຄ ັ້າທີ່ ຈ າເປນັ ພວກເຂາົເຊິ່ ງມສີນິຄ ັ້າເຫຼອືເຟອືເຊັ່ ນດຽວກນັເພື່ ອການແລກປ່ຽນການຄ ັ້າຫາກ 
ຜູ ັ້ອື່ ນທີ່ ຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າທີ່ ເຫຼອື ກາຍເປນັງານທີ່ ໜ ັ້າເບື່ ອເພາະຕ ັ້ອງສູນເສຍເວລາ ແລະ ພະລງັງານ ດັ່ ງນັ ັ້ນຄນົ
ຈ ່ ງລວມກນັໃນສະຖານທີ່  ທີ່ ເອີ ັ້ນວ່າ ຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເປນັທີ່ ວາງສນິຄ ັ້າ ແລະ ຕ ່ ມາໄດ ັ້ພດັທະນາມາ
ເປນັຮ ັ້ານ, ຕະຫຼາດນດັ ແລະ ອື່ ນໆ ຄນົໄດ ັ້ກາຍເປນັຜູ ັ້ຊ່ຽວຊານໃນການຜະລດິຕາມຄວາມພ ໃຈຂອງເຂາົ 
ເຊັ່ ນຊ່າງໄມ ັ້, ຊ່າງຕ ່ າແຜ່ນ ເກດີຂ ັ້ນໃນສະໄໝນີ ັ້ ລກັສະນະຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານໄດ ັ້ມສ່ີວນພດັທະນາແນວ
ຄວາມຄດິຂອງການຕະຫຼາດ 

 
1.3 ຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງການຕະຫຼາດ ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ 

ເມື່ ອກ່າວເຖງິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ (Agriculture Products) ທຸກຄນົຈະຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈດວ່ີາມີ
ຄວາມໝາຍຄວບຄຸມກບັພດື ແລະ ສດັຊະນດິຕ່າງໆ ທີ່ ຜູ ັ້ຜະລດິ ຫຼ ື ຊາວກະສກິອນຈດັການຜະລດິຂ ັ້ນມາ
ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອການບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ ຫຼ ື ນ າອອກຂາຍສູ່ຕະຫຼາດຕ ່ ໄປ ສນິຄ ັ້າກະສກິ າມກີານ
ຜະລດິທີ່ ສບືເນື່ ອງກນັມາພ ັ້ອມກບັວວິດັທະນາການຂອງມະນຸດ ຕັ ັ້ງແຕ່ສະໄໝດ ກດ າບນັຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ ວ ິ
ທກີານຜະລດິແຕກຕ່າງກນັຕາມຍຸກສະໄໝໃນອະດດິ ຈດຸປະສງົຂອງການຜະລດິກ ແຕກຕ່າງກນັອອກໄປເຊັ່ ນ 
: ຜະລດິເພື່ ອເນັ ັ້ນການແລກປ່ຽນທາງການຄ ັ້າຫຼາຍກວ່າເພື່ ອບ ລໂິພກໃນຄອບຄວົເປນັຕົ ັ້ນ. 

ການຜະລດິສນິຄ ັ້າການກະສນິກ າຈ າເປນັຕ ັ້ອງອາໄສຈາກປດັໃຈທ າມະຊາດ ເປນັສ່ວນປະກອບທີ່
ສ າຄນັ ຜູ ັ້ຜະລດິຈ ່ ງຕ ັ້ອງພດັທະນາການຜະລດິໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັປດັໃຈດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຜະລດິຕະ
ຜນົຕາມທີ່ ຕ ັ້ອງການ ປດັໃຈເຫຼົ່ ານີ ັ້ໄດ ັ້ແກ່ທີ່ ດນິ, ນ ັ້າ, ແສງສະຫວ່າງ, ຄວາມອບົອຸ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ ເປນັຕົ ັ້ນ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປດັໃຈຈາກທ າມະຊາດນີ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ມພີື ັ້ນທີ່ ດນິບ ລເິວນທີ່ ເໝາະກບັການປູກ ຫຼ ື ລ ັ້ຽງສດັ
ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມເຂດພູມສາດໃນບ ັ້ານ, ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ ວໂລກ
ມຜີນົກະທບົຕ ່ ການເລອືກຊະນດິ ແລະ ພນັພດື ຫຼ ືສດັເພື່ ອເຮດັການຜະລດິໃນພື ັ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວເປນັຕົ ັ້ນຜນົຂອງ
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ການເລອືກຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ ານີ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມກີານແບ່ງງານກນັເຮດັໂດຍໃນເຂດພື ັ້ນທີ່ ແຫ່ງໃດເໝາະສມົ
ກບັການປູກ ຫຼ ື ລ ັ້ຽງສດັຊະນດິໃດກ ເນັ ັ້ນການຜະລດິສນິຄ ັ້າດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຜນົຜະລດິທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ທາງດ ັ້ານປະ 
ລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕະຫຼອດຈນົພດັທະນາການຜະລດິໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດນີ ັ້ ເພື່ ອຈດຸໝາຍໃນ
ການກະຈາຍຜນົຜະລດິນັ ັ້ນເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫຼາດໃນພື ັ້ນທີ່ ແຫ່ງອື່ ນ ເຊິ່ ງປະສດິທພິາບໃນການຜະລດິສນິ ຄ ັ້າດັ່ ງກ່າວ
ຫຸຼດກວ່າ ແລະ ແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າທີ່ ບ ່ ສາມາດຜະລດິໄດ ັ່້ ່ າງມປີະສດິທພິາບກບັມາບ ລໂິພກໃນພື ັ້ນທີ່ ຂອງຕນົ 

ຖັ້າພຈິາລະນາທາງດ ັ້ານກະສກິ າ ເຊິ່ ງເຮດັໜ ັ້າທີ່ ທາງດ ັ້ານການຜະລດິ ແລະ ການກະຈາຍສນິຄ ັ້າ
ອອກສູ່ຕະຫຼາດຕາມຂອບເຂດ ຄວາມສາມາດທາງເສດຖະກດິຂອງແຕ່ລະລະບບົຈະພບົວ່າ ກະສກິ າສ່ວນ
ຫຼາຍສາມາດຈດັການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າຂອງຕນົູ່່ໃນຂອບເຂດຈ າກດັ ແລະ ຂາດປະສດິທພິາບທາງການຕະ 
ຫຼາດ ສ່ວນທາງດ ັ້ານຂອງພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງໄດ ັ້ແກ່ ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍ ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງ ຕວົແທນ ແລະ ນາຍໜັ້າເປນັຕົ ັ້ນ 
ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າໄປສະແດງບດົບາດຕາມໜັ້າທີ່ ຂອງຕນົ ພ ັ້ອມກບັຄວາມຮອບຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານວຊິາການທາງການຄ ັ້າ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຕະຫຼອດຈນົປະສບົການຂອງຕນົເອງ ໂດຍກ ານດົເອາົກດິຈະກ າທາງການຕະຫຼາດ (Marketing 

Activities) ແລະ ໜັ້າທີ່ ທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Function) ມາໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັທຸລະກດິສນິ 
ຄ ັ້າກະເສດທີ່ ຕນົເອງກ າລງັດ າເນນີການູ່່ນັ ັ້ນ ມຜີນົເຮດັໃຫ ັ້ເຂາົສາມາດຈດັການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ເປນັ
ໄປ່່າງມປີະສດິທພິາບສູງກວ່າ ທາງດ ັ້ານຂອງຊາວກະສກິອນ ເລີ່ ມຕັ ັ້ງແຕ່ການຈດັຫາສນິຄ ັ້າຈາກແຫ່ຼງໂດຍ
ກງົ ຫຼ ືພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງທີ່ ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ທາງດ ັ້ານການຂາຍສົ່ ງ ແລະ ນາຍໜັ້າ ເພີ່ ມພຈິາລະນາຄດັເລອືກຊະນດິຂອງ
ສນິຄ ັ້າທີ່ ດ ີມຄຸີນນະພາບທີ່ ຕະຫຼາດຕ ັ້ອງການ ການເຮດັສນັຍາຊື ັ້ຂາຍຕກົລງົເລື່ ອງລາຄາການຂນົສົ່ ງ ແລະ ສົ່ ງ
ມອບສນິຄ ັ້າຕາມລກັສະນະມາດຕະຖານຂອງສນິຄ ັ້າ ການຊ າລະເງນິ ແລະ ການໃຫ ັ້ສນິເຊື່ ອຕະຫຼອດຈນົການ
ສບືຫາຂ່າວສານການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອຮູ ັ້ແນວຂອງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການນ າໄປໃຊ ັ້ໃນການວາງແຜນ
ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ເພື່ ອຄວາມສ າເລດັຂອງທຸລະກດິຕ ່ ໄປ ການດ າເນນີກດິຈະການທາງທຸລະກດິຂອງ 
ພ ່່ ຄ ັ້າຄນົກາງ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າກະສກິ າຈາກແຫ່ຼງຜະລດິບ ່ ວ່າຈະູ່່ໃກ ັ້ ຫຼ ື ໄກໄດ ັ້ຮບັການປະຕບິດັ ແລະ ຈດັ 
ການໃຫ ັ້ກະຈາຍອອກໄປສູ່ແຫ່ຼງຕະຫຼາດຕ່າງໆ ບ ່ ວ່າຈະເປນັໃນຊນົນະບດົ, ເມອືງ, ແຂວງ ຫຼ ື ອອກໄປສູ່ຕະ 
ຫຼາດໂລກອນັກວ ັ້າງໃຫຍ່ຕ ່ ໄປ 
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ຈດຸປະສງົ  

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຈດຸປະສງົ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດຂອງລດັຖະບານໃນການ

ຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 
2. ອະທບິາຍລກັສະນະການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດໃນຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າຂອງລດັຖະບານ 

 
ເນື ັ້ອໃນ: 
 
2.1 ຈດຸປະສງົ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດຂອງລດັຖະບານໃນການ

ຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 
2.1.1 ຈດຸປະສງົ 
 ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາດ ັ້ານການພດັທະນາກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ລດັຖະບານ 

ສປປ. ລາວ ໄດ ັ້ວາງວໄິສທດັໄວ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້:  
– ການພດັທະນາກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ຕ ັ້ອງໄປຕາມທດິພດັທະນາຮອບດ ັ້ານ, ຄບົ

ຊຸດ ແລະ ມກີານປະສມົປະສານຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝູ່່ເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ມີ
ເງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ 

– ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ 
ສົ່ ງອອກ 

– ປບັປຸງແບບການຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງເປນັຟາມ, ກຸ່ມການ
ຜະລດິ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ຄອບຄວົຕວົແບບ 

2.1.2 ສາເຫດການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດຂອງລດັຖະບານໃນຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 
 ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດ ໃນການດ າເນນີກດິຈະການກະສກິ າກ 

ເພື່ ອເປນັການປກົປັ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູ ັ້ດ າເນນີກດິຈະການທາງດ ັ້ານກະສກິ າເຊັ່ ນ: ກດິຈະການກ່ຽວ
ກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ, ຊນົລະປະທານ, ແນວພນັພດື, ແນວພນັສດັ, ຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສດັ, ່າປາບສດັຕູພດື
ແລະ ່າປວົສດັ, ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ພາຫະນະກນົຈກັການກະເສດ, ສາງເກບັມ ັ້ຽນ, ການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ
ກະສກິ າ, ຕະຫຼາດກະສກິ າ ແລະ ການພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດທາງດ ັ້ານກະສກິ າ ດ ັ້ວຍການວາງ
ລະບຽບກດົໝາຍ, ຂ ັ້ກ ານດົ ແລະ ລະບຽບການ ພ ັ້ອມທງັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍສນິເຊື່ ອ, ນະ 
ໂຍບາຍຍກົເວັ ັ້ນ ຫຼ ື ຫຸຼດຜ່ອນພາສ,ີ ອາກອນ, ຈ າກດັການນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າກະສກິ າປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ ບ ່ ຈ າເປນັ,
ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ບດົທ ີ2 
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ຕ ່ ກບັການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 
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2.2 ລກັສະນະການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດໃນຕະຫາຼດສນິຄ ັ້າກະສກິ າຂອງລດັຖະບານ 
ລກັສະນະການເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດໃນຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າຂອງລດັຖະບານ ໃນການຈ ລະຈອນ

ແຈກ່າຍສນິຄ ັ້າກະສກິ າໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ແລະ ເປດີກວ ັ້າງໃຫ ັ້ພາກສ່ວນເສດ 
ຖະກດິຕ່າງໆຊອກຫາຕະຫຼາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ ັ້ວຍການໂຄສະນາສນິຄ ັ້າ, ການເປດີການວາງ
ສະແດງສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ແລະ ເປດີກວ ັ້າງການພວົພນັກບັສາກນົ ກ່ຽວກບັການຊື ັ້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າກະ 
ສກິ າ ນອກຈາກນີ ັ້ລດັ ຍງັຊຸກຍູ ັ້ການຜະລດິກະສກິ າຂອງປະຊາຊນົດ ັ້ວຍການຜູກພນັສອງສົ ັ້ນ, ລວມທງັສົ່ ງ
ເສມີການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຫະກອນ ແລະ ບ ລສິດັຂອງລດັ ເພື່ ອຜູກພນັ ຊື ັ້-ຂາຍ ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ການນ າຜນົຜະ 
ລດິກະສກິ າເຂົ ັ້າມາໃນປະເທດ ຫຼ ືສົ່ ງອອກນອກປະເທດ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 

 

2.3 ທດັສະນະ ແລະ ທດິນ າ 
2.3.1 ວໄິສທດັ ຮອດປ ີ2030 

ວໄິສທດັ ຂອງຂະແໜງການກະສກິ າແມ່ນ: “ຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ ທາງດ ັ້ານສະ 
ບຽງອາຫານຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ພດັທະນາກະສກິ າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົ ບນົພື ັ້ນ 
ຖານການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນ 
ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ” 

2.3.2 ທດິນ າຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຕ ່ ວຽກງານກະສກິ າ 
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄັ ັ້ງທ ີIX ຂອງພກັ ໄດ ັ້ກ ານດົທດິທາງ ແລະ ໜັ້າທີ່ ວຽກງານຈດຸສຸມ ສ າລບັການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ າທີ່
ນອນໃນຂງົເຂດວຽກງານເສດຖະກດິຄ:ື ພດັທະນາກະສກິ າແບບປະສມົປະສານ, ຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ
ທານດ ັ້ານສະບຽອາຫານ ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ຍງັແມ່ນຂະແໜງການພື ັ້ນຖານໃນໂຄງປະກອບເສດ 
ຖະກດິແຫ່ງຊາດພວກເຮາົຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນທາງດ ັ້ານການກະສກິ າ ແລະ
ປ່າໄມ ັ່້ ່ າງຮອບດ ັ້ານ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມກີານຫນັປ່ຽນທີ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າຕາມທດິເຮດັກະສກິ າສະອາດ, ຂະຫຍາຍການເຮດັກະ 
ເສດສຸມທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສດິຕພິາບສູງ; ໝນູໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ-ເຕກັນກິທີ່ ກ ັ້າວໜັ້າທນັສະໄໝເຂົ ັ້າໃສ່
ພື ັ້ນຖານການຜະລດິໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັກວ ັ້າງຂວາງ, ຈ າກດັການຜະລດິແບບເປດີກວ ັ້າງເນື ັ້ອທີ່ , ຮບີຮ ັ້ອນຈດັວາງ
ໂຄງປະກອບການປູກຝງັລ ັ້ຽງສດັຄນືໃໝ່ ໃຫ ັ້ເໝາະສມົຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ ລເິວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າ
ໃນຂະບວນການສາມສ ັ້າງຄ:ື “ສ ັ້າງແຂວງໃຫ ັ້ເປນັຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ ັ້າງເມອືງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງຮອບດ ັ້ານ 
ແລະ ສ ັ້າງບ ັ້ານໃຫ ັ້ເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ”, ໂດຍສ ັ້າງໃຫ ັ້ມເີຂດຜະລດິກະສກິ າສະເພາະເຊັ່ ນ: ເຂດປູກເຂົ ັ້າ, 
ເຂດລ ັ້ຽງສດັ, ເຂດປູກພດືຜກັປອດສານພດິ, ເຂດປູກພດືອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອື່ ນໆ... ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ວຽກ
ງານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການນ າໃຊ ັ້ແນວພນັໃໝ່, ເຕກັນກິ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ່ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິໃຫ ັ້ວ່ອງໄວ ຕດິພນັ
ກບັການຊຸກຍູ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການ ແລະ ສ ັ້າງຄອບຄວົຕວົແບບໃຫ ັ້ແຜ່ຫຼາຍພ ັ້ອມທງັສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານປຸງແຕ່ງຜນົ
ຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ທີ່ ເໝາະສມົກບັແຕ່ລະບ ລເິວນ 

ຕ ັ້ອງເລັ່ ງລດັການຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ສ າເລດັ ໂດຍຮບັ 
ປະກນັໃຫ ັ້ມ ີ ເນື ັ້ອທີ່ ດນິສ າລບັການຜະລດິສະບຽງອາຫານ່່າງພຽງພ  ໃນນີ ັ້ໃຫ ັ້ສຸມໃສ່ພດັທະນາ 7 ທົ່ ງພຽງ 
ບຸລມິະສດິແລະບນັດາທົ່ ງພຽງກາງ, ທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ່່າງເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານສະ 
ບຽງອາຫານສ າຄນັທີ່ ສຸດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ປບັປຸງຍກົລະດບັຊນົລະປະທານໃຫ ັ້ແໜັ້ນໜາຖາວອນ ທງັຄຸ ັ້ມຄອງນ າ
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ໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສູງ, ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ປບັປຸງສູນສົ່ ງເສມີຫຼສູືນພດັທະນາກະສກິ າ, ຫນັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າລງົຮບັ
ໃຊ ັ້ເຂດຈດຸສຸມການຜະລດິໃນແຕ່ລະບ ລເິວນ ເພື່ ອຜະລດິແນວພນັທງັເຮດັບດົບາດໃຫ ັ້ການແນະນ າຝ ກອບົ 
ຮມົທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການໃຫ ັ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ, ຈດັຕັ ັ້ງກຸ່ມ ຊາວກະສກິອນເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະ 
ນາກະສກິ າ ແລະ ຊນົນະບດົມຄີວາມຍນືຍງົ, ສບືຕ ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຈດັສນັທີ່ ດນິແລະມອບດນິ-ມອບປ່າ
ໃຫ ັ້ແຕ່ລະບ ັ້ານປກົປກັຮກັສາ, ນ າໃຊ ັ້ພ ັ້ອມທງັມອບສດິນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ່່າງຍາວນານໃຫ ັ້ແຕ່ລະຄອບຄວົຊາວກະ 
ສກິອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈ ົ ັ້າມຄີວາມອຸ່ນອ່ຽນເຮດັການຜະລດິ ການຂະຫຍາຍກະສກິ າໃນເຂດ
ຊນົນະບດົຕ ັ້ອງປະຕບິດັຄບົຊຸດ, ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລກິານປະສມົປະສານຕະຫຼອດຂະ 
ບວນວວິດັແຫ່ງການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັສາກນົຕດິພນັກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຕວົເມອືງນ ັ້ອຍ, ຕດິພນັກບັການຫນັເປນັທນັສະໄໝຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ ການພດັ 
ທະນາກະສກິ າ ຕ ັ້ອງຕດິພນັກບັກ າລງັແຮງຂອງກນົໄກຕະຫຼາດຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ, ເສມີຂະຫຍາຍກ າລງັ
ແຮງຂອງວທິະຍາສາດບວກກບັການນ າໃຊ ັ້, ຂຸດຄົ ັ້ນບນັດາກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມ:ີ ແຮງ
ງານ, ທີ່ ດນິ, ແຫ່ຼງນ ັ້າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ສມົທບົກບັການສະໜບັສະໜນູການລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

2.3.3 ເປົ ັ້າໝາຍທ ີ2: ການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 
ຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເພື່ ອຮບັປະກນັທງັ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດພາຍໃນ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໂດຍໃຫ ັ້ຕດິພນັກບັ
ການປບັປຸງກຸ່ມຊາວກະສກິອນ, ສະມາຄມົ ຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສກີ າ່່າງແຂງແຮງ ໂດຍຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົ
ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິກະສກິ າເປນັສນິຄ ັ້າທີ່ ສ າຄນັສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 

1. ໃນຈ ານວນຄາດໝາຍຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າລວມທງັໝດົ ຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 1.5 ລ ັ້ານໂຕນ ເຂົ ັ້າເປອືກ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການສົ່ ງເສມີການປູກເຂົ ັ້າທີ່ ມທ່ີາແຮງຂອງແຕ່ລະທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນເປນັຕົ ັ້ນ: ເຂົ ັ້າກ ່ າ, ເຂົ ັ້າໄກ່ນ ັ້ອຍ, ເຂົ ັ້າຫອມ ໃນເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສົ່ ງເສມີເຂົ ັ້າພນັ 
ປບັປຸງໃໝ່ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ເປນັທີ່ ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປນັຕົ ັ້ນ: ເຂົ ັ້າທ່າດອກຄ າ, ເຂົ ັ້າທ່າສະໂນ,ເຂົ ັ້າ
ໂພນງາມ ແລະ ເຂົ ັ້າຫອມອື່ ນໆ ໃນເຂດທົ່ ງພຽງຕ່າງໆ ເພີ່ ມສດັສ່ວນ ການປູກເຂົ ັ້າຈ ັ້າວໃຫ ັ້ກວມເອາົ 30% 
ຂອງຜນົຜະລດິທງັໝດົ, ໃນນັ ັ້ນ ເລັ່ ງໃສ່ຜະລດິເຂົ ັ້າ ເພື່ ອສົ່ ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສກິ າທີ່ ດ(ີGAP) ໂດຍ
ເລັ່ ງໃສ່ຕະຫຼາດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ສ າລບັູ່່ບນັດາທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ ແລະ ທົ່ ງພຽງກາງ ຂອງແຂວງພາກ ເໜອື 
ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ ສ.ປ.ຈນີ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ແນວພນັເຂົ ັ້າທີ່ ຕະຫຼາດຈນີ
ຕ ັ້ອງການ 

2. ສ າລບັພດືຕ່າງໆ: ຜະລດິສາລອີາຫານສດັ ໃຫ ັ້ບນັລຸປະມານ 1.3 ລ ັ້ານໂຕນ, ກາ 
ເຟ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 120,000 ໂຕນ, ອ ັ້ອຍ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ ັ້ານໂຕນ, ມນັຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 1.5 
ລ ັ້ານໂຕນ, ຖົ່ ວເຫຼອືງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 50,000 ໂຕນ. ນອກນັ ັ້ນ ກ ສູ ັ້ຊນົຜະລດິພດືສນິຄ ັ້າອື່ ນໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ
ໄດ ັ້ປຽບຕາມທີ່ ຕະຫຼາດຕ ັ້ອງການ ເພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ 

2.3.4 ມາດຕະການສ າລບັການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ 
1. ມາດຕະການດ ັ້ານການປູກຝງັ 
 ກ. ການຈດັແບ່ງເຂດສ າລບັການຜະລດິພດືສນິຄ ັ້າ 

ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ແມ່ນອງີໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າ 
ແຮງຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະປດັໃຈດ ັ້ານກາຍະພາບ (ທີ່ ຕັ ັ້ງ, ທີ່ ດນິ, ແຫ່ຼງນ ັ້າ...), ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 
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ລກັສະນະຈດຸພເິສດການຜະລດິ ຕາມເຂດແຄວ ັ້ນທງັນີ ັ້ກ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັພາວະການຜະລດິ, ການແປ
ຮູບ ແລະ ການຕະຫຼາດທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັຕະຫຼາດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໄດ ັ້ຕາມນະ 
ໂຍບາຍຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ຜະລດິສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານຂອງ
ລດັ, ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົໃນອາຊບີ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຊວີດິທີ່ ດຂີ ັ້ນ, ຜູ ັ້ບ ລໂິພກໄດ ັ້ບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າທີ່ ມຄຸີນນະ 
ພາບ, ສະອາດປອດໄພບນົພື ັ້ນຖານທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິຄດືັ່ ງກ່າວຈ ່ ງໄດ ັ້ຈດັສນັ ແລະ ກ າ 
ນດົເຂດການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າຕາມເຂດແຄວ ັ້ນ ແລະ ທ່າແຮງ ດັ່ ງນີ ັ້: 

ຂ. ພດືທີ່ ເປນັສນິຄ ັ້າບຸລມິະສດິ ລະດບັຊາດ 
1) ເຂົ ັ້າ 

ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ: ເຂດຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າ ແມ່ນສົ່ ງເສມີປູກເຂົ ັ້າ
ພນັພື ັ້ນເມອືງ ທີ່ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະ ເຊັ່ ນ:ເຂົ ັ້າໄກ່ນ ັ້ອຍ ູ່່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (ສຸມໃສ່ເຂດເມອືງແປກ, 
ເມອືງຄູນ, ເມອືງພູກດູ, ເມອືງຜາໄຊແລະເມອືງຄ າ) ແລະ ູ່່ແຂວງຫວົພນັ (ສຸມໃສ່ເມອືງຊ າເໜອື ແລະ ວຽງ 
ໄຊ) ມເີນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົ 13,000 - 15,000 ha ເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ປະມານ 40,000 - 50,000 ໂຕນ 
ເຂົ ັ້າເປອືກໂດຍການປບັປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງກຸມການຜະລດິ ແລະ ສູນບ ລກິານເຕກັນກິທີ່ ເນັ ັ້ນການຜະລດິຕາມ
ມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ (GAP ແລະ OA) ແລະ ການ່ັ ັ້ງ່ນືບນັດາພດືທີ່ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະ
ຕາມພູມສນັຖານ (Geographic Indication. GI) ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັມເີຂົ ັ້າກ ່ າ ແລະ ເຂົ ັ້າພື ັ້ນເມອືງອື່ ນໆ ໃນ
ເຂດພູພຽງ ແລະ ພູສູງ 

ເຂດທົ່ ງພຽງ: ເຂດຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າໃນເຂດທົ່ ງພຽງ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ແລະ
ເປ ັ ນວດັຖຸດບີປັ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ສົ່ ງເສມີການຜະລດິູ່່ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ເປນັຕົ ັ້ນຕ 
ເຊັ່ ນ: ທົ່ ງພຽງວຽງຈນັ, ທົ່ ງພຽງບ ລຄິ າໄຊ, ທົ່ ງພຽງເຊບັ ັ້ງໄຟ, ທົ່ ງພຽງເຊບັ ັ້ງຫຽງ, ທົ່ ງພຽງເຊໂດນ, ທົ່ ງພຽງຈ າ 
ປາສກັ ແລະ ທົ່ ງພຽງອດັຕະປ ືເຊິ່ ງມເີນື ັ້ອທີ່ ປູກເຂົ ັ້າທງັໝດົ 650,000-800,000 ເຮກັຕາ ດ ັ້ວຍຜນົຜະລດິ 
3-3.3 ລ ັ້ານໂຕນ ເຂົ ັ້າເປອືກ ໃນເຂດທີ່ ສາມາດສະໜອງນ ັ້າຊນົລະປະທານຮບັປະກນັຫດົໃນລະດູແລ ັ້ງ ແລະ 
ມຄີວາມສ່ຽງໜັ້ອຍທີ່ ຈະມຜີນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດເຊັ່ ນ: ນ ັ້າຖ ັ້ວມ ແລະ ໄພແລ ັ້ງ ໃນທົ່ ງ ພຽງຕ່າງໆ
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື ັ້ນທີ່ ໆ ໄດ ັ້ກ ານດົເປນັໂຄງການຊນົລະກະເສດແມ່ນຈະໄດ ັ້ກ ານດົເປນັຈດຸສຸມຂອງຈດຸ
ສຸມໃນການປູກເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າ, ໃນເນື ັ້ອທີ່  200,000-250,000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິປະມານ 1.1-1.3 
ລ ັ້ານໂຕນ ໂດຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິແບບການຈດັຕັ ັ້ງເປນັກຸ່ມ ຫຼ ື ສະຫະກອນການຜະລດິ ແລະ ມສູີນບ ລ ິ
ການເຕກັນກິ ທີ່ ເນັ ັ້ນການຜະລດິຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າທດີ ີ(GAP), ເຊິ່ ງມກີານປບັພື ັ້ນທີ່ ນາໃຫ ັ້ສາມາດ
ນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການຜະລດິສະດວກ ເຊັ່ ນ: ກຽມດນິ, ປກັດ າ, ເກບັກ່ຽວ, ແປຮູບ, ຫຸ ັ້ມຫ ່  
ແລະ ເກບັຮກັສາເປນັຕົ ັ້ນ ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ພນັເຂົ ັ້າປບັປຸງທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ຕະຫຼາດຕ ັ້ອງການ, ສາມາດຜະລດິ  ແລະ 
ສະໜອງເມດັພນັເຂົ ັ້າ ໄດ ັ້ກບັທີ່  ເຊັ່ ນ: ແນວພນັເຂົ ັ້າຫນຽວທ່າດອກຄ າ 8, ທ່າດອກຄ າ 11, ທ່າສະໂນ 3, ທ່າ
ສະໂນ 7, ໂພນງາມ; ແນວພນັເຂົ ັ້າຈ ັ້າວ ເຊບັ ັ້ງໄຟ 2, ວຽງຈນັ 450-1, ຫອມສະຫວນັ, ຫອມຈ າປາ, 
CR203 ແລະ ອື່ ນໆ, ໃນນີ ັ້ສຸມໃສ່ເຂດທົ່ ງພຽງແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ເປນັເຂດຈດຸສຸມທດົ
ລອງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປູກເຂົ ັ້າຄຸນນະພາບເພື່ ອສົ່ ງອອກ ນອກຈາກນັ ັ້ນສ າລບັທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ ທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ
ພາກເໜອື ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າເພື່ ອສະໜອງ ໃຫ ັ້ ສປ.ຈນີ ໂດຍມອບໃຫ ັ້ສູນຜະລດິພນັເຂົ ັ້າ
ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ຂະຫຍາຍແນວພນັເຂົ ັ້າຕາມທີ່ ຕະຫຼາດ ສປ.ຈນີ ຕ ັ້ອງການ 
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2) ສາລແີຂງ (ອາຫານສດັ) 
ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ:  ເຂດຜະລດິສາລອີາຫານສດັເປນັສນິຄ ັ້າ (ສາລີ

ແຂງ) ສຸມໃສ່ສົ່ ງເສມີູ່່ 10 ແຂວງ, 30 ເມອືງທົ່ ວປະເທດ ເຊັ່ ນ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ (ເມອືງ ປາກລາຍ, 
ເມອືງ ແກ່ນທ ັ້າວ, ເມອືງ ໄຊຍະບູລ,ີ ເມອືງພຽງ, ເມອືງບ ່ ແຕນ...),ແຂວງ ອຸດມົໄຊ (ເມອືງຮຸນ, ເມອືງນາໝ ັ້
, ເມອືງໄຊ, ເມອືງຫລ ັ້າ...), ແຂວງ ບ ່ ແກ ັ້ວ (ເມອືງ ຫ ັ້ວຍຊາຍ, ຕົ ັ້ນເຜີ ັ້ງ, ຜາອຸດມົ...), ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
(ເມອືງ ຄ າ, ໜອງແຮດ...), ແຂວງຫວົພນັ (ເມອືງ ຊ າເໜອື, ຊຽງຄ ັ້, ສບົເບາົ, ແອດ, ຫວົເມອືງ...),ແຂວງ 
ຫຼວງ ພະບາງ (ເມອືງນານ, ນ ັ້າບາກ, ເມອືງງອຍ...),ແຂວງ ວຽງຈນັ (ເມອືງ ໜື່ ນ, ຊະນະຄາມ, ກາສ.ີ..)
ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນ ັ້າທາ, (ເມອືງ ຫຼວງນ ັ້າທາ, ວຽງພູຄາ, ນາແລ...) ເຊິ່ ງມເີປົ ັ້າໝາຍການຜະລດິເພື່ ອສະໜ
ອງໃຫ ັ້ແກ່ການປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ. ໃນນີ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ກຸ່ມຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ຜູ ັ້ປະ 
ກອບການລງົທ ນໃສ່ການຍກົສູງດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍ ຫຼງັການເກບັກ່ຽວ ໂດຍເນັ ັ້ນ
ໃສ່ວທິະຍາການຫຼງັການເກບັກ່ຽວ ເຊັ່ ນ: ສ ັ້າງໂຮງອບົ, ສາງເກບັມ ັ້ຽນ ແລະ ໂຮງເຮອືນພກັຜນົຜະລດິກ່ອນ
ການຂນົສົ່ ງ 

ເຂດທົ່ ງພຽງ: ເຂດຜະລດິສາລອີາຫານສດັໃນເຂດ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່, ເນັ ັ້ນໃສ່ 
3 ທົ່ ງພຽງຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ມເີນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິ ແລະ ມມີູນເຊື ັ້ອໃນການຜະລດິສາລອີາຫານສດັ ໃນຈ ານວນຫຼາຍ 
ເຊັ່ ນ: ທົ່ ງພຽງວຽງຈນັ ແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດເມອືງ ທຸລະຄມົ ແລະ ນາຊາຍທອງ, ທົ່ ງພຽງເຊໂດນ ສຸມໃສ່ເມອືງ 
ສາລະວນັເປນັຈດຸສຸມ, ສ າລບັທົ່ ງພຽງຈ າປາສກັສຸມໃສ່ບາງເຂດຂອງ ເມອືງ ຈ າປາສກັ ແລະ ເມອືງປະທຸມ
ພອນ ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 200,000 ໂຕນ 

3) ກາເຟ 
ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ:  ເຂດຜະລດິກາເຟ ເປນັສນິຄ ັ້າ ຕົ ັ້ນຕ ແມ່ນສົ່ ງເສມີ

ຜະລດິູ່່ພູພຽງບ ລເິວນເປນັລກັ ເຊັ່ ນ: ູ່່ເມອືງ ປາກຊ່ອງ, ເມອືງ ບາຈຽງ ແຂວງຈ າປາສກັ,  ເມອືງ ເລົ່ າງາມ
ແຂວງ ສາລະວນັ, ເມອືງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັມເີນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົປະມານ 130,000 ເຮກັຕາ
ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິຈະໄດ ັ້ເຖງິ 280,000 ໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ຍກົລະດບັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້
ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊ ີ(OA) ແລະ ກະສກິ າທີ່ ດ ີ(GAP). ນອກຈາກນີ ັ້ ຍງັສົ່ ງເສມີການປູກກາເຟ 
ທີ່ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ (GI) ແລະ ພາກເໜອືຈ ານວນໜ ່ ງກ ກ າລງັປູກ ແລະ ບາງແຂວງ 
ບາງເຂດ ກ ກ າລງັທດົລອງ ເຊິ່ ງກ ເຫນັວ່າ ູ່່ຫຼາຍແຂວງມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜນົສ າເລດັ ເຊິ່ ງຄາດ 
ວ່າຮອດປ ີ2020 ແລະ 2025 ເນື ັ້ອທີ່ ປູກກາເຟ ຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນຫຼາຍພ ສມົຄວນ  

4) ອ ັ້ອຍ 
ສົ່ ງເສມີການປູກອ ັ້ອຍ ເພື່ ອເປນັວດັຖຸດບິປັ້ອນໂຮງງານນ ັ້າຕານ ພາຍໃນປະ 

ເທດ ໂດຍສຸມໃສ່ ເຂດເມອືງ ໄຊບູລ,ີ ອາດສະພງັທອງ, ຈ າພອນ, ພະລານໄຊ, ຊນົບູລ ີ ແລະ ອຸທຸມພອນ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເມອືງປາກຊນັ, ບ ລຄິນັ, ໄຊຈ າພອນ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ; ເມອືງສາມກັຄ ີໄຊ, ພູວງົ, 
ໄຊເຊດຖາ ແລະ ເມອືງ ຊານໄຊ ແຂວງອດັຕະປ;ື ເມອືງ ລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ເຊິ່ ງມເີນື ັ້ອທີ່ ຕາມ
ແຜນການຜະລດິປະມານ 60,000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 2.4 ລ ັ້ານໂຕນ. ຊຸກຍູ ັ້
ການປູກອ ັ້ອຍຕດິພນັກບັໂຮງງານປຸງແຕ່ງ  ແລະ  ນ າໃຊ ັ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການປຸງແຕ່ງ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໝດົຄຸນ 
ຄ່າ ແລະ ນ າໄປຜະລດິເປນັຜະລດິຕະພນັອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຝຸ່ນ, ພະລງັງານທດົແທນ  ແລະ ອື່ ນໆ 
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5) ມນັຕົ ັ້ນ 
ສົ່ ງເສມີກາປູກມນັຕົ ັ້ນ ເພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າ ທີ່ ສ າຄນັແມ່ນ ເພື່ ອເປນັວດັຖຸດບິ 

ປັ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງເປນັຜະລດິຕະພນັ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ສ າລບັເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ ແມ່ນສຸມໃສ່: ເມອືງ
ປາກແຊງ, ວຽງຄ າ ແລະ ພູຄູນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເມອືງ ຜາໄຊ ແລະ ເມອືງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, 
ເມອືງ ຮົ່ ມ, ເມອືງ ຊະນະຄາມ, ເມອືງ ໜື່ ນ, ເມອືງ ເຟອືງ ແລະ ເມອືງ ຫນີເຫບີ ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເມອືງ ຄ າ
ເກດີ ແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ, ເມອືງເຊໂປນ ແລະ ເມອືງນອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເມອືງເລົ່ າງາມ ແລະ ເມອືງ 
ຕະໂອ ັ້ຍ ແຂວງສາລະວນັ. ສ າລບັເຂດທົ່ ງພຽງ ແມ່ນສຸມໃສ່: ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ປາກງ ື່ມ ແລະ ເມອືງ ສງັທອງ 
ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັ, ເມອືງປາກຊນັ, ປາກກະດງິ, ບ ລຄິນັ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ; ເມອືງ ຊນົບູລ,ີ ເມອືງ ພນີ 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; ເມອືງ ຄງົເຊໂດນ ແລະ ນະຄອນເພງັ ແຂວງ ສາລະວນັ ເຊິ່ ງມແີຜນການຜະລດິໃນ
ເນື ັ້ອທີ່  57,000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 1.6 ລ ັ້ານໂຕນ. 

6) ່າງພາລາ 
ເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດປ່າໄມ ັ້ ຮອດປ ີ2020 ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກ ານດົເນື ັ້ອ 

ທີ່ ປູກໄມ ັ້ອຸດສາຫະກ າປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ ອເປົ ັ້າໝາຍທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິທງັໝດົບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 500,000 ເຮກັ 
ຕາ, ໃນນີ ັ້ ລວມທງັ ການປູກ່າງພາລາ; ເຖງິ່່າງໃດກ ຕາມ ມາຮອດປະຈບຸນັສະເພາະເນື ັ້ອທີ່ ປູກ່າງພາລາ 
ໃນທົ່ ວປະເທດ ມທີງັໝດົປະມານເກອືບ 300,000 ເຮກັຕາ, ໃນນີ ັ້ ພື ັ້ນທີ່ ປູກ່າງພາລາ ສະເພາະໃນເຂດພູ
ດອຍ ແລະ ພູພຽງ ລວມທງັການປູກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການມເີນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົເກອືບ 170,000 
ເຮກັຕາ, ຄາດວ່າຈະໄດ ັ້ນ ັ້າ່າງດບິທງັໝດົປະມານ 230,000-250,000 ໂຕນ, ເຊິ່ ງປູກຫຼາຍູ່່ແຂວງ 
ຫຼວງນ ັ້າທາ, ບ ່ ແກ ັ້ວ, ອຸດມົໄຊ, ຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຫຼວງ ພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ແລະ 3 ເມອືງ ຂອງແຂວງວຽງຈນັ. 

ສ າລບັເນື ັ້ອທີ່  ປູກ່າງພາລາ ູ່່ເຂດທົ່ ງພຽງ ໃນປະຈບຸນັລວມທງັການປູກ 
ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການ ມເີນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົປະມານເກອືບ 130,000 ເຮກັຕາ, ຄາດວ່າຈະໄດ ັ້ນ ັ້າ
່າງດບິທງັໝດົປະມານ 190,000-200,000 ໂຕນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ູ່່ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ແຂວງຄ າມ່ວນ, 
ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ, ອດັຕະປ ືແລະ ແຂວງຈ າປາສກັ 

ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການປູກ່າງພາລາ ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງ ໂດຍການສ ັ້າງໂຮງ 
ງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ໃຫ ັ້ສມົດູນກບັຄວາມອາດສາມາດສະໜອງຂອງວດັຖຸດບິ ໂດຍສຸມໃສ່ບນັດາ
ແຂວງ ທີ່ ມພີື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິຫຼາຍກວ່າ 10,000 ເຮກັຕາ ຂ ັ້ນໄປ ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງມາດຕະການທາງດ ັ້ານນະໂຍ 
ບາຍ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ, ສະໜບັສະໜນູ    ແລະ   ຫຸຼດຜ່ອນການສົ່ ງອອກເປນັວດັຖຸດບິ 

2. ພດືສນິຄ ັ້າອື່ ນໆທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເປນັເອກະລກັຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
1) ໝາກເດອືຍ 

ສ າລບັໝາກເດອືຍ ແມ່ນເນັ ັ້ນໃສ່ສະເພາະເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ ໂດຍ
ສຸມໃສ່ ສົ່ ງເສມີູ່່ບນັດາເມອືງ ຂອງບາງແຂວງ ຄ:ື ໄຊຍະບູລ ີ (ເມອືງຄອບ, ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ເມອືງຊຽງ
ຮ່ອນ, ເມອືງເງນີ, ປາກລາຍ, ເມອືງພຽງ...), ແຂວງວຽງຈນັ (ເມອືງຊະນະຄາມ, ເມອືງໝື່ ນ, ເມອືງແມດ, 
ເມອືງເຟອືງ...), ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ເມອືງປາກແຊງ, ປາກອູ, ຈອມເພດັ, ຊຽງເງນີ, ນ ັ້າບາກ, ເມອືງນານ, 
ເມອືງງອຍ...) ເຊິ່ ງມ ີ ແຜນການຜະລດິໃນເນື ັ້ອທີ່  60,000 ເຮກັຕາ, ດ ັ້ວຍຜນົຜະລດິ 180,000 ໂຕນ. 
ເນື່ ອງຈາກ ພດືດັ່ ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລດິເປນັວດັຖຸດບິສົ່ ງໄປປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ເຊັ່ ນ: ສປ.ຈນີ, ສສ.
ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ... ເຖງິ່່າງໃດກ ຕາມ ເພື່ ອສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃນຕ ່ ໜ ັ້າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນເຂົ ັ້າ
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ໃສ່ການປຸງແຕ່ງໄປຄຽງຄູ່ກບັການເກບັຮກັສາຫຼງັການເກບັກ່ຽວເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ສາງເກບັມ ັ້ຽນ ແລະ ໂຮງ
ເຮອືນ (ສາງ) ເກບັຜນົຜະລດິກ່ອນການສົ່ ງອອກ 

2) ໝາກງາ 
 ເຂດປູກໝາກງາ ເປນັສນິຄ ັ້າ ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລດິູ່່ ບາງແຂວງ ພາກເໜອື

ເປນັຕ  ເຊັ່ ນ: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, (ເມອືງປາກແຊງ, ປາກອູ, ຈອມເພດັ, ຊຽງເງນີ, ນ ັ້າບາກ, ນານ, ເມອືງ
ງອຍ...) ແຂວງອຸດມົໃຊ (ເມອືງ ງາ, ເມອືງໄຊ, ເມອືງແບ່ງ, ເມອືງຮຸນ, ເມອືງຫຼາ...) ແລະ ໄຊຍະບູລ ີ ( 
ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ຫງົສາ, ເມອືງພຽງ ບ ່ ແຕນ ແລະ ແກ່ນທ ັ້າວ), ເຊິ່ ງມແີຜນການຜະລດິໃນເນື ັ້ອທີ່  5,000
ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 7,500 ໂຕນຊາແຫ ັ້ງ. 

3) ຊາຕົ ັ້ມນ ັ້າ 
 ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ: ເຂດຜະລດິ ຊາຕົ ັ້ມນ ັ້າ ເປນັສນິຄ ັ້າ ແມ່ນສຸມໃສ່ 

ສົ່ ງເສມີຜະລດິູ່່ພູພຽງບ ລເິວນ ເຊັ່ ນ: ເຂດເມອືງປາກຊອງ, ເມອືງ ບາຈຽງ ແຂວງຈ າປາສກັ,  ເມອືງເລົ່ າງາມ
ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ເມອືງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ບາງແຂວງພາກເໜອື ເຊັ່ ນ: ຜົ ັ້ງສາລ ີ ແລະ 
ແຂວງອື່ ນໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ມມີູນເຊື ັ້ອມາກ່ອນແລ ັ້ວ ໂດຍສຸມໃສ່ຍກົລະດບັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ 
ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊ ີ (OA) ແລະ ກະສກິ າທີ່ ດ ີ (GAP) ແນໃສ່ 
ຮບັປະກນັຜນົຜະລດິທີ່ ສະອາດປອດໄພ 

4) ່າສູບ 
 ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ:ເນັ ັ້ນໃສ່ບາງແຂວງ ທີ່ ມມີູນເຊື ັ້ອການຜະລດິ ແລະ 

ມທ່ີາແຮງຕະຫຼາດຮອງຮບັເປນັຕົ ັ້ນ: ເມອືງນ ັ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ເມອືງນາໝ ັ້, ເມອືງແບ່ງ ແລະ ເມອືງ
ໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ເມອືງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີຄາດຄະເນເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິປະມານ 3,000
ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ 30,000 ໂຕນໃບ່າດບິ 

 ສ າລບັເຂດທົ່ ງພຽງ ແມ່ນສຸມໃສ່: ເມອືງທຸລະຄມົ ແຂວງວຽງຈນັ; ເມອືງ
ປາກຊນັ, ປາກກະດງິ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ; ເມອືງທ່າແຂກ, ຫນີບູນ, ໜອງບກົ, ເຊບັ ັ້ງໄຟ ແຂວງຄ າມ່ວນ, 
ເມອືງໄຊບູລ,ີ ສອງຄອນ, ອາດສະພງັທອງ, ອາດສະພອນ, ຈ າພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເມອືງນະຄອນ
ເພງັ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງໂຂງ ແຂວງຈ າປາສກັ ຕົ ັ້ນຕ ແມ່ນເພື່ ອເປນັວດັຖຸດບີ ປັ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍ
ໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ເຊິ່ ງມເີນື ັ້ອທີ່ ແຜນການທງັໝດົ 15,000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິປະມານ 
150,000 - 200,000 ໂຕນ ໃບ່າດບີ. 

5) ປະເພດຖົ່ ວຕ່າງໆ 
 ສ າລບັຖົ່ ວ ຕົ ັ້ນຕ  ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ ຖົ່ ວດນິ, ຖົ່ ວເຫຼອືງ, ຖົ່ ວຂຽວ... ນອກນັ ັ້ນ 

ແມ່ນປະເພດຖົ່ ວ ທີ່ ເປນັສນິຄ ັ້າພາຍໃນ ເຊັ່ ນ: ຖົ່ ວດ າ, ຖົ່ ວເບ,ີ ຖົ່ ວຝກັຍາວ ແລະ ຖົ່ ວອື່ ນໆ ໂດຍກ ານດົ
ເຂດປູກ ຄ:ື ເຂດພູດອຍ ແລະ ພູພຽງ ແມ່ນສຸມໃສ່ ເຂດເມອືງຫຼວງພະບາງ, ເມອືງນານ, ຊຽງເງນີ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ; ເມອືງຄອບ, ປາກລາຍ,ແກ່ນທ ັ້າວ, ບ ່ ແຕນແຂວງໄຊຍະບູລ;ີ ເມອືງວງັວຽງ, ກາສ,ີ ເມອືງເຟອືງ  
ແລະ  ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈນັ;ເມອືງສງັທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ເມອືງຄ າເກດີ ແລະ ເມອືງວຽງ
ທອງ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ; ເມອືງເລົ່ າງາມ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງບາຈຽງມ  ແລະ  ເມອືງປາກຊ່ອງ ແຂວງ
ຈ າປາສກັ ເຊິ່ ງມແີຜນການຜະລດິໃນເນື ັ້ອທີ່  70,000-80,000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
135,000-140,000 ໂຕນ 
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ສ າລບັເຂດທົ່ ງພຽງ ແມ່ນສຸມໃສ່: ເມອືງທຸລະ ຄມົ, ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈນັ; ເມອືງຫນີບູນ, 
ເມອືງ ໜອງບກົ ແຂວງຄ າມ່ວນ;ເມອືງສາລະວນັ, ຄງົເຊໂດນ, ນະຄອນເພງັ, ວາປ ີແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງ
ຊະນະສມົບູນ, ໂພນທອງ, ເມອືງຈ າປາສກັ ແລະ ເມອືງປະທຸມພອນ ແຂວງຈ າປາສກັ ເຊິ່ ງມເີນື ັ້ອທີ່
ແຜນການຜະລດິທງັໝດົ 7,000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິປະມານ 15,000 ໂຕນ 

6) ປະເພດຜກັຕ່າງໆ 
 ສ າລບັຜກັປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນເນັ ັ້ນໜກັໃສ່ພື ັ້ນທີ່ ໆ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເໝາະ

ສມົທາງດ ັ້ານນເິວດກະສກິ າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື ັ້ນທີ່ ຊານເມອືງ  ແລະ  ເຂດທີ່ ມມີູນເຊື ັ້ອ ແລະ ສາມາດ
ເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງໄດ ັ້ ເຊິ່ ງຕົ ັ້ນຕ ແມ່ນສຸມໃສູ່່່ພູພຽງບ ລເິວນ (ເມອືງປາກຊ່ອງ, 
ບາຈຽງ, ທ່າແຕງ ແລະ ເລົ່ າງາມ) ແລະ ເຂດພູດອຍພາກເໜອື ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ເມອືງພູຄູນ ແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ, ເມອືງ ຄ າ, ເມອືງຄູນ, ເມອືງແປກ ແລະ ເມອືງທ່າໂທມແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມອືງສງິ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ 
ແລະ ເມອືງອື່ ນໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງເພື່ ອສະໜອງເຂົ ັ້າສູ່ຕວົເມອືງໃຫຍ່ ແລະ ເນັ ັ້ນໃສ່ການປູກຜກັສວນຄວົແບບ
ປະສມົປະສານ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ແມ່ນູ່່ບນັດາທົ່ ງພຽງຕ່າງໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ທົ່ ງພຽງ ວຽງຈນັ 
ສຸມໃສ່: ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ, ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ, ເມອືງນາຊາຍທອງ, ເມອືງທຸລະຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ, 
ທົ່ ງພຽງ ເຊບັ ັ້ງໄຟ ສຸມໃສ່: ເມອືງ ເຊບັ ັ້ງໄຟ, ເມອືງໜອງບກົ, ເມອືງທ່າແຂກ, ທົ່ ງພຽງເຊບັ ັ້ງຫຽງ ສຸມໃສ່:
ເມອືງໄຊພູທອງ, ເມອືງສອງຄອນ, ເມອືງພອນ, ເມອືງໄກສອນ ແລະ ທົ່ ງພຽງຈ າປາສກັ ແມ່ນສຸມໃສ່: ເມອືງ
ໂພນທອງ, ເມອືງ ຈ າປາສກັ ເພື່ ອສະໜອງ ໃຫ ັ້ແກ່ຕວົເມອືງ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບນັດາໂຄງການພດັທະນາ
ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ 

7) ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກ 
 ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກ ເປນັສນິຄ ັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ພື ັ້ນທີ່ ໆ ມທ່ີາ

ແຮງ ແລະ ເໝາະສມົທາງດ ັ້ານນເິວດກະສກິ າ, ເຂດທີ່ ມມີູນເຊື ັ້ອ ແລະ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ ັ້ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່: ໝາກກ ັ້ວຍ, ໝາກໂມ, ໝາກນດັ ູ່່ເມອືງ ຕົ ັ້ນເຜີ ັ້ງ ແຂວງ ບ ່ ແກ ັ້ວ,
ເມອືງສງິ, ເມອືງລອງ ແຂວງ ຫຼວງນ ັ້າທາ, ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ເມອືງປາກອູ, ຊຽງເງນີ, ເມອືງຫຼວງພະ
ບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເມອືງ ເລົ່ າງາມ ແຂວງ ສາລະວນັ; ນອກ
ນັ ັ້ນ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່: ໝາກພ ັ້າວ, ລ າໃຍ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ ັ້, ໝາກເງາະ, ຖົ່ ວລຽນ, ໝາກມງັກອນ,  ໝາກ
ຂຽບ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເປນັເອກະລກັ ູ່່ບນັດາເມອືງ ແລະ ແຂວງ ພາກເໜອື, ພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ ັ້ ຕາມເງ ື່ອນໄຂທ່າແຮງຕວົຈງິ ເຊິ່ ງມແີຜນການຜະລດິໃນເນື ັ້ອທີ່  10,000-15,000 ເຮກັຕາ, ຄາດ
ຄະເນຜນົຜະລດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 300,000-400,000 ໂຕນ 

 
2.4 ດ ັ້ານນະໂຍບາຍ 

1. ດ າເນນີການສ ກສາ, ວເິຄາະ-ວໄິຈ ເພື່ ອກ ານດົອດັຕາດອກເບ ັ້ຍສນິເຊື່ ອ ທີ່ ເໝາະສມົ, ຕະ 
ຫຼອດຮອດການເພີ່ ມວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃນໄລຍະຍາວລວມທງັປບັປຸງຮູບການ ແລະ ຫຼກັການໃຊ ັ້ຫຼກັຊບັຄ ັ້າປະ 
ກນັເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ຖວ່ືາເປນັການຜະລດິທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ (ໄພພບິດັທ າມະຊາດ) 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

2. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍສນິເຊື່ ອດອກເບັ ັ້ຍຕ ່ າສ າລບັເປົ ັ້າໝາຍກຸ່ມຜະລດິເຂົ ັ້າ ແລະ ພດືສນິຄ ັ້າ 
ບຸລມິະສດິລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ຫນັເປນັກນົຈກັ ຫຼ ື ຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າທີ່ ຕດິພນັກບັການ
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ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິເຂົ ັ້າແມ່ນສ າລບັເປົ ັ້າໝາຍກຸ່ມຜູ ັ້ຜະລດິ ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັ ນບັ
ແຕ່ຂອດໄຖ, ຄາດ, ດ າ, ເກບັກ່ຽວ, ອບົແຫ ັ້ງ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຫຼ ືສ ີແລະ ອື່ ນໆ) 

3. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ບນັດາ
ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສ າລບັໂຄງການຜະລດິ ເພື່ ອ 
ຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍດ ັ້ານການເງນິ (ການສົ່ ງອອກ
ສນິຄ ັ້າ, ການສ ັ້າງກອງທ ນສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ, ກອງທ ນຄ ັ້າປະກນັລາຄາ ແລະ ຄ ັ້າປະກນັຄວາມ
ສ່ຽງ, ການສ ັ້າງຄງັແຮສະບຽງ ແລະ ຄງັແຮສນິຄ ັ້າ ແລະ ອື່ ນໆ) 

4. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຖມົຂຸມ ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັລາຄາເຂົ ັ້າ ແລະ ພດືສນິຄ ັ້າບຸລມິະສດິລະດບັ
ຊາດ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຜູ ັ້ຜະລດິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກ າໄລ່່າງຕ ່ າ 30% ຂອງຕົ ັ້ນທ ນການຜະລດິ ດ າເນນີ ໂຄງ 
ການສ ັ້າງຄງັແຮເຂົ ັ້າ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມປີະສດິຕຜິນົ. 

5. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ກ ານດົນະໂຍບາຍຫຸຼດຜ່ອນພາສທີີ່ ເໝາະສມົ ສ າລບັການນ າເຂົ ັ້າປດັໃຈການ
ຜະລດິ ຫຼ ືປດັໃຈຂາເຂົ ັ້າກະສກິ າທີ່  ສປປ. ລາວ. ເຮາົບ ່ ສາມາດຜະລດິເອງໄດ ັ້ເຊັ່ ນ: ກນົຈກັກະສກິ າ, ຝຸ່ນ, ່າ
ປາບສດັຕູພດື, ່າປັ້ອງກນັ ແລະ ປິ່ ນປວົພະຍາດສດັ, ເຄມ ີຫຼ ືວດັຖຸດບິເພື່ ອຜະລດິຫວົອາຫານສດັລວມທງັ
ແນວພນັເຂົ ັ້າ, ແນວພນັພດື ແລະ ສດັໃນກ ລະນຈີ າເປນັ 
 
2.5  ບດົບາດຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 

ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແມ່ນຂະແໜງການໜ ່ ງທີ່ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການຈດັຕັ ັ້ງຜນັ 
ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງລດັກ່ຽວກບັວຽກ 
ງານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ພາຍຫຼງັທີ່ ປະເທດຊາດໄດ ັ້ຮບັການປດົປ່ອຍ ແລະ ສ ັ້າງຕັ ັ້ງເປນັ ສປປ. ລາວ  ເປນັ 
ຕົ ັ້ນມາ, ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຖສື າຄນັແຕ່ຫວົທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ າ ເຊິ່ ງສະແດງ
ອອກໃນມະຕຕ່ິາງໆຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງລດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພົ ັ້ນເດັ່ ນ
ທີ່ ສຸດ ແມ່ນພາຍຫຼງັທີ່ ພກັເຮາົໄດ ັ້ກ ານດົແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ເປນັຕົ ັ້ນມາ ເຊິ່ ງພກັໄດ ັ້ຖເືອາົກະສກິ າເປນັສະ  
ໜາມຮບົອນັດບັໜ ່ ງ ແລະ ກ ານດົແນວທາງຫນັຈາກເສດຖະກດິທ າມະຊາດໄປສູ່ເສດຖະກດິສນິຄ ັ້າ, ເຫນັໄດ ັ້ 
ວ່າການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ າ ໄດ ັ້ມບີາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕວົ່່າງໜກັແໜັ້ນ ອນັສ າຄນັແມ່ນໄດ ັ້ຄ່ອຍໆ 
ທບັມ ັ້າງຮູບແບບການຜະລດິກະສກິ າແບບທ າມະຊາດເທື່ ອລະກ ັ້າວ, ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ ັ້ານກະສກິ າ ໄດ ັ້
ຮບັການພດັທະນາເປນັກ ັ້າວໆມາເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນລະບບົຊນົລະປະທານ, ອ່າງເກບັນ ັ້າ ແລະ ສະຖານຈີກັສູບນ ັ້າ
ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຂ ັ້ນູ່່ຫຼາຍໆ ແຫ່ງອນັໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ການເຮດັນາ 2 ລະດູ ໄດ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຂະຫຍາຍກວ ັ້າງອອກ, 
ພື ັ້ນຖານທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວທິະຍາການ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນບນັດາສູນ - ສະຖານຄີົ ັ້ນຄວ ັ້າທດົລອງ, ສາທດິ ແລະ 
ບ ລກິານທາງດ ັ້ານວຊິາການກ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ພດັທະນາເປນັກ ັ້າວໆມາ ເຊິ່ ງສາມາດຍູ ັ້ແຮງເຮດັໃຫ ັ້ 
ການຜະລດິກະສກິ າມບີາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕວົເປນັລ າດບັ ເຊິ່ ງມຜີນົເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ. ລາວ ສາມາດຜະລດິກຸ ັ້ມ
ຕນົເອງທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານໄດ ັ້ໂດຍສະເພາະ ນບັຕັ ັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປນັຕົ ັ້ນມາ ແລະ ສາມາດຜະລດິເປນັ
ສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ ນອກຈາກນັ ັ້ນ ການປູກພດື ແລະ ໄມ ັ້ອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພດືທີ່ ເປນັສນິຄ ັ້າເປນັ 
ຕົ ັ້ນແມ່ນ: ສາລ,ີ ອ ັ້ອຍ, ມນັຕົ ັ້ນ, ກາເຟ, ່າງພາລາ, ພດືຜກັ ແລະ ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກກ ນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂ ັ້ນສາມາດ
ເປນັສນິຄ ັ້າູ່່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ຕ່າງປະເທດ 
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2.6 ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຕ່າງໆ 
2.6.1 ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັ ຂັ ັ້ນສູນກາງ 

1. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ, ມະຕຂິອງພກັ ໃຫ ັ້ເປນັຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ,
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະແໜງການກະສກິ າ 

2. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກ ານດົ ຫຼ ື ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕກັນກິ, ລະບຽບການ ແລະ  
ສະເໜປີບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງສ າລບັຄຸ ັ້ມຄອງຂະແໜງການໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແນວທາງ, ນະ
ໂຍບາຍຂອງພກັ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຜນັຂະຫຍາຍບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຂະແໜງການກະສກິ າມາເປນັນຕິກິ າ
ລຸ່ມກດົໝາຍຂອງຂະແໜງການຕນົ 

3. ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານໃຫ ັ້ລະອຽດ ກ່ຽວກບັແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການບນັຈລຸດັຖະກອນ
ູ່່ແຕ່ລະຂັ ັ້ນ; ແຂວງ, ເມອືງ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຕວົຈງິຂອງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

4. ຍາດແຍ່ງເອາົການຮ່ວມມ,ື ລງົທ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືຮອບດ ັ້ານຈາກທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອສຸມໃສ່ພດັທະນາວຽກງານພດັທະນາກະສກິ າ 

5. ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ສດິຕກົລງົບນັຫາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕນົໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ແບ່ງງບົປະມານ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ່ ຈ າເປນັ
ໃຫ ັ້ລະອຽດຈະແຈ ັ້ງຂາດຕວົ 

6. ປບັປຸງກນົໄກການບ ລຫິານລດັດ ັ້ານຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ັ້ອງກບັຂະແໜງການຕນົ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກະທດັຮດັ, ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງ່າຍ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ ັ້ແກ່ການເຄື່ ອນໄຫວການປູກ, ການລ ັ້ຽງ ຂອງປະຊາຊນົກ ຄກືານດ າເນນີທຸລະກດິກະສກິ າຂອງຜູ ັ້
ປະກອບການ 

2.6.2 ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

1. ສ ັ້າງຍຸດທະສາດ ພດັທະນາຂະແໜງການຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົໂດຍໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັ
ຍຸດທະສາດກະສກິ າຮອດປ ີ 2025 ໂດຍສ ັ້າງເປນັແຜນດ າເນນີງານລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະບນົພື ັ້ນ ຖານ
ສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ຈດຸພເິສດ, ທ່າແຮງດ ັ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນຕວົຈງິຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົ 
ພ ັ້ອມທງັສູ ັ້ຊນົຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ 

2. ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ລງົທ ນເຮດັທດົລອງເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ່່າງເປນັເຈົ ັ້າການ, ມີ
ການສະຫຸຼບ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ່່າງພາວະວໄິສ ແລ ັ້ວຂະຫຍາຍເປນັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ 

3. ຈດັຕັ ັ້ງ ຜນັຂະຫຍາຍ ບນັດານະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕກັນກິ, ລະບຽບການທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາຂະແໜງການ ໃຫ ັ້ປະສບົຜນົສ າເລດັ 

4. ບນັຈ ຸຊບັຊ ັ້ອນ ພະນກັງານລດັຖະກອນຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຕ າແຫນ່ງງານ 
ແລະ ຄວາມ ຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ ເພື່ ອຮອງຮບັໜັ້າທີ່ ການເມອືງ ຂອງຕນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

5. ປະສານສມົທບົ ແລະ ຮ່ວມມ ືກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
ເພື່ ອສຸມໃສ່ ການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ າູ່່ໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ 
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6. ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການຕນົ ພ ັ້ອມ
ທງັຈດັສນັແບ່ງງບົປະມານ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ່ ຈ າເປນັຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ຂາດຕວົ 

7. ປບັປຸງກນົໄກການບ ລກິານ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ັ້ແກ່ການເຄື່ ອນໄຫວ
ການປູກ, ການລ ັ້ຽງ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຂອງຜູ ັ້ປະກອບການໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົ 

2.6.3 ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການ 

1. ເຊື່ ອມຊ ມ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບກດົໝາຍ 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາກະສກິ າຂອງລດັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອພດັທະນາທຸລະກດິກະສກິ າຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດແຄ ັ້ວນໃຫ ັ້ແທດເໝາະ ແລະ ຖກືທດິ 

2. ພດັທະນາ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ອງົກອນຂອງຕນົ ທງັທາງດ ັ້ານບຸກ
ຄະລາກອນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການ ເພື່ ອສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິ ໄດ ັ່້ ່ າງເປນັລະບບົຕ ່
ເນື່ ອງ, ສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົໄດ ັ້ 

3. ວາງແຜນການຜະລດິ ແລະ ດ າເນນີການຜະລດິຕາມຊະນດິ, ປະລມິານ, ຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ ຕະຫຼາດຕ ັ້ອງການ ບນົພື ັ້ນຖານຂັ ັ້ນຕອນເຕກັນກິວຊິາການ, ລະບບົການຜະລດິ 
ກະສກິ າທີ່ ດ ີ(GAP) ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດ 

4. ປະກອບສ່ວນທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ວດັຖຸອຸປະກອນ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ 
ຫຼ ື ຜູ ັ້ຜະລດິ ພ ັ້ອມທງັສະໜອງປດັໃຈການຜະລດິທີ່ ຈ າເປນັ ເຊັ່ ນ: ຝຸ່ນ, ່າ, ເຄື່ ອງກນົຈກັ ກ່ອນ ແລະ ຫຼງັ 
ການເກບັກ່ຽວ, ເກບັຊື ັ້, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈ າໜ່າຍ ບນົພື ັ້ນຖານສນັຍາຜູກພນັກບັຊາວກະສກິອນ ພ ັ້ອມທງັສະ 
ໜອງການຝ ກອບົຮມົດ ັ້ານເຕກັນກິທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ຜະລດິ 

5. ໃຫ ັ້ຄວາມຮ່ວມມ ື ຕອບສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອື ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ ັ້ແກ່ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ໆກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງລດັ ເພື່ ອສະດວກໃນການລງົຊຸກຍູ ັ້ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊ່ວຍເຫຼອື 
ແລະ ແກ ັ້ໄຂສະພາບໃຫ ັ້ທ່ວງທນັກບັເວລາ 

6. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຜະລດິ, ຜະລດິຕະພນັໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍ
ອອກສູ່ວງົກວ ັ້າງ 

2.6.4 ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຊາວກະສກິອນ 

1. ເຊື່ ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັກ່ຽວກບັ
ວຽກງານກະສກິ າ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງດ າເນນີການຜະລດິໃຫ ັ້ຖກືທດິ 

2. ເປນັເຈົ ັ້າການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ ໃນການນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິວທິະຍາການໃໝ່ເຂົ ັ້າໃນ
ການປູກຝງັ ແລະ ການລ ັ້ຽງສດັ ກ ຄກືານຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ ໃຫ ັ້ສູງຂ ັ້ນເປນັກ ັ້າວໆ ເພື່ ອຍກົສະມດັທະ 
ພາບຂອງການຜະລດິ ຕາມທດິພດັທະນາກະສກິ າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົ 

3. ຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງກຸ່ມ, ສະມາຄມົ ຫຼ ື ສະຫະກອນ ເພື່ ອປບັປຸງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍ ກ າລງັການຜະລດິ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງ, ມກີ າລງັແຮງ ແລະ ມຄີວາມເປນັເຈົ ັ້າ ພ ັ້ອມທງັດ າເນນີການ
ຜະລດິ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກ, ຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ືຕາມການສັ່ ງຈອງຂອງ ຜູ ັ້ປະກອບການ 

4. ໃຫ ັ້ຄວາມຮ່ວມມ ື ຕອບສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອື ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກ ໃຫ ັ້ແກ່ເຈົ ັ້າ ໜ ັ້າທີ່ ໆກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງລດັ ໃນການລງົຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອື 
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2.6.5 ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ເຖງິໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດໄປຕາມເປົ ັ້າໝາຍ    
ແລະ ການປະຕບິດັຄາດໝາຍຂອງແຜນງານທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນແມ່ບດົ 5 ປ ີ ແຕ່ລະໄລຍະ ການຕດິຕາມ    
ແລະ ປະເມນີຜນົເປນັໜັ້າທີ່ ຂອງກມົແຜນການ ແລະ ກມົກວດກາຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ໂດຍ
ການຮ່ວມມຂືອງພະແນກແຜນການຂອງແຕ່ລະກມົ, ສະຖາບນັ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ກມົກວດກາ ຈະຊີ ັ້ນ າຂະບວນການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົທງັໝດົ ແລະ ກດິຈະກ າທີ່ ພວົພນັ
ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ສະໜອງຂ ັ້ມູນທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງແຕ່ລະໄລຍະໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບ ລຫິານໂຄງການ   
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຂອງໂຄງການ 

 ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເປນັວຽກງານໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ຂາດບ ່ ໄດ ັ້ 
ໃນຂະບວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທ ນຂອງລດັ ໃສ່ຂະແໜງການ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຕ່ສູນກາງ ລງົຮອດທ ັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ. ການຕດິຕາມ ກວດກາ ແມ່ນການຕລີາຄາ 
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ເພື່ ອປບັປຸງແຜນການໃນແຕ່ລະປໃີຫ ັ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດບນັລຸເຖງິຈດຸປະສງົຄາດ 
ໝາຍທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ ໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການທງັເປນັການຊອກຫາຫຼກັຖານຕ່າງໆ ເພື່ ອ
ມາອ ັ້າງອງີ, ພສູິດ, ່ັ ັ້ງ່ນື ເຖງິປະສດິທຜິນົຂອງວຽກງານ ທຽບໃສ່ກບັຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນຍຸດ
ທະສາດ ແນໃສ່ເພື່ ອເພີ ັ້ມທະວ ີແລະ ເລັ່ ງການດ າເນນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍ
ທີ່ ວາງໄວ ັ້. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແມ່ນການຊອກໃຫ ັ້ເຫນັດ ັ້ານດ,ີ ປດັໃຈໃໝ່ທີ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າ 
ໃນການຈດັຕັ ັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ ອສບືຕ ່ ເສມີຂະຫຍາຍໃຫ ັ້ດກີວ່າເກົ່ າ, ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກ ຊອກໃຫ ັ້ເຫນັ
ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ແລະ ຂ ັ້ຂາດຕກົບກົພ່ອງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ ແນໃສ່ຈ າກດັ, ແກ ັ້ໄຂຈດຸອ່ອນ, 
ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງດັ່ ງກ່າວ ພ ັ້ອມທງັຖອດຖອນບດົຮຽນ ເພື່ ອປບັປຸງເຮດັໃຫ ັ້ປະສດິຕຜິນົຂອງວຽກງານນບັມື ັ້ສູງຂ ັ້ນ. 
ການກວດກາ ຕ ັ້ອງດ າເນນີໄປ່່າງຮອບດ ັ້ານ ເຮດັ່່າງເນື່ ອງນດິລຽນຕດິເປນັປກົກະຕ,ິ ເປນັລະບບົ ແລະ 
ເຮດັ່່າງມຈີດຸສຸມ 

 ການຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ ທງັສອງລະດບັຄ:ື 1) ການຕດິ 
ຕາມ ກວດກາ ບນັດາປດັໄຈນ າເຂົ ັ້າ (ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ) ແລະຜນົງານຕ່າງໆ ຫຼ ືເອີ ັ້ນວ່າ: ການຕດິຕາມ ກວດກາ ການ 
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 2) ການຕດິຕາມ ກວດກາ ໝາກຜນົໂດຍລວມ ຫຼ ື ຮ ັ້ອງວ່າການຕດິຕາມ ກວດກາຜນົ
ກະທບົ. ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມ ກວດກາ ຂອງຂະແໜງການຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັສນັບນັດາ
ປດັໃຈການນ າເຂົ ັ້າ ເພື່ ອການຜະລດິທງັຫຼາຍນບັທງັລາຍຈ່າຍພາກລດັ ເຊິ່ ງລວມມກີານຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃຫ ັ້ແກ່ວຽກງານສົ່ ງເສມີຕ່າງໆ. ການຕດິຕາມກວດກາເບິ່ ງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການລງົທ ນໃສ່
ຂະແໜງການ, ກວດກາເບິ່ ງຜນົງານ ໃນການລງົທ ນໃສ່ລະບບົຊນົລະປະທານ, ການສະໜອງແນວພນັ, ການ
ກ ່ ສ ັ້າງວຊິາການດ ັ້ານຕ່າງ ໃໆນແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ 

 ທັ້ອງຖິ່ ນເປນັຜູ ັ້ນ າເອາົຍຸດທະສາດລວມຂອງຂະແໜງການ ໄປຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ັ້
ເປນັອນັລະອຽດສະເພາະຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົ. ແຂວງສ ັ້າງຍຸດທະສາດຂອງແຂວງໂດຍດ ານດົແຈ ັ້ງ ກ່ຽວກບັຍຸດ
ທະສາດ ຫຼ ື ເປົ ັ້າໝາຍດ ັ້ານການຜະລດິຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ຫຼ ື ທ ັ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນ ໃຫ ັ້ເປົ ັ້າ 
ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງການປະສບົຜນົສ າເລດັ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນແຂວງຕ ັ້ອງພວົພນັກບັໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມ
ຄອງມະຫາພາກຂອງກະຊວງ ່່າງສະໜດິແໜັ້ນ ແລະ ເປນັປກົກະຕ ິ ເພື່ ອສາມາດຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ
ບດັຍຸດທະສາດໃນລະດບັແຂວງ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົໂດຍສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໃນລະດບັສູນ
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ກາງ່່າງຈະແຈ ັ້ງ. ແຂວງຕ ັ້ອງເກບັກ າ, ສງັລວມຂ ັ້ມູນຂອງຕນົ່່າງຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຊດັເຈນເປນັລະບບົເພື່ ອ
ສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ສູນກາງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນແຂວງ ຕ ັ້ອງມລີະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ດ ີ ແລະ ຕ ັ້ອງມກີານປະສານງານກບັ
ຫ ັ້ອງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເມອືງ່່າງເປນັລະບບົ 

 ສ່ວນູ່່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຕ ັ້ອງມກີານປະສານສມົທບົກນັ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ
ພ ັ້ອມກນັສ ັ້າງລະບບົກ ານດົໂຕຊີ ັ້ວດັ, ກ ານດົເວລາໃນການລາຍງານ່່າງຊດັເຈນ. ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດ 
ກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ, ການໃຊ ັ້ຈ່າຍງບົປະມານລວມທງັການລງົທ ນຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ ັ້ງ, ສາຍຂວາງກວດກາແຕ່ເທງິລງົລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂ ັ້ນເທງິດ ັ້ວຍຄວາມຮບັຜດິ 
ຊອບ່່າງຮອບຄອບ ແລະ ຕວົຈງິ 
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ບດົທ ີ3 
ຕະຫຼາດ ແລະ ຄນົກາງໃນຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ 

 
ຈດູປະສງົ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ລະດບັຕ່າງໆ ໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍຄນົກາງໃນຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນໄດ ັ້ 
3. ອະທບິາຍຄນົກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍໄດ ັ້ 
4. ສ ກສາການປ່ຽນແປງຂອງລະບບົການຕະຫຼາດໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຕະຫາຼດສນິຄ ັ້າກະສກິ າລະດບັຕ່າງໆ 

ຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ລະດບັຕ່າງໆສາມາດຈ າແນກໄດ ັ້ 6 ປະເພດຄ:ື 
3.1.1 ການຜະລດິຂ ັ້ນກບັລະດູການ  

  ການກະສກິ າສ່ວນຫຼາຍຍງັອາໄສນ ັ້າຝນົ ສະນັ ັ້ນລະດູການຈະປູກ, ກ ັ້າແກ່ນສ່ວນຫຼາຍ
ຈ ່ ງເປນັຕົ ັ້ນລະດູຝນົຫາທ ັ້າຍລະດູຝນົເຊິ່ ງໄລຍະດັ່ ງກ່າວ ຈະມຜີນົຜະລດິລດິອອກສູ່ຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້
ລາຄາຕກົຕ ່ າ ບາງປຜີນົຜະລດິກະສກິ າເສຍຫາຍ ເນື່ ອງຈາກລະດູການປູກແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ ແລະ ມປີນັຫາການທ າ 
ລາຍຂອງພະຍາດແມງໄມ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິອອກສູ່ຕະຫຼາດໝັ້ອຍ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິ າໃນປນີັ ັ້ນກ ສູງ
ຂ ັ້ນ 

3.1.2 ຜນົຜະລດິເໜົ່ າເສຍງ່າຍ  
  ເນື່ ອງຈາກສນີຄ ັ້າກະສກິ າໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັຂອງວທິະຍາການຫຼງັການເກບັກ່ຽວນ ັ້ອຍ
ເຊັ່ ນ: ຫຼງັການເກບັກ່ຽວຖົ່ ວເຫຼອືງ, ຖົ່ ວດນິ ແລະ ຜນົສະທ ັ້ອນຕາມມາກ ່ ຄ ື ຜນົຜະລດິບ ່ ໄດ ັ້ມາດຖານ    
ແລະ ເສຍຫາຍ 

3.1.3 ເປອືງເນື ັ້ອທີ່ ໃນການຂນົສົ່ ງ  
  ເນື່ ອງຈາກສນິຄ ັ້າກະສກິ າສ່ວນຫຼາຍ ຈະມເີປອືກຫຸ ັ້ມທີ່ ນ າມາບ ລໂິພກເຊັ່ ນ: ຖົ່ ວດນິ ຫຼ ື
ມບີນັຫາຮູບເລື່ ອງຊງົຂອງສນິຄ ັ້າເອງບ ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານເວລາບນັຈ ຸ ກ ເຮດັໃຫ ັ້ມຊ່ີອງຫວ່າງຂອງຜນົຜະລດິຈ ່ ງ
ເຮດັໃຫ ັ້ມຜີນົຜະລດິ ໄດ ັ້ໜ ັ້ອຍເຮດັໃຫ ັ້ຕົ ັ້ນທ ນຕ ່ ໜ່ວຍໃນການຂນົສົ່ ງສູງ 

3.1.4 ການຜະລດິສນີຄ ັ້າກະສກິ າເຮດັໄດ ັ້ໃນບ ລເິວນເນື ັ້ອທີ່ ຈ າກດັ  
  ແມ່ນຂ ັ້ນກບັສະພາບຂອງດນິ, ປະລມິານນ ັ້າຝນົ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນະພູມເປນັຕົ ັ້ນ 
ດັ່ ງນັ ັ້ນປະຈບຸນັຈ ່ ງມກີານກ ານດົເພື່ ອປະໂຫຍດໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຜະລດິກະສກິ າ ພ ັ້ອມທງັປູກພດືໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະ 
ພາບທ ັ້ອງຖິ່ ນ ອກີທງັເປນັການງ່າຍທີ່ ຈະຫາຕະຫຼາດໃນເຂດນັ ັ້ນ ແລະ ນ າໄປແຫ່ຼງອື່ ນທີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການ 
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3.1.5 ສນິຄ ັ້າກະສກິ າສ່ວນຫຼາຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜ່ານຂະບວນການແປຮູບ  
  ກ່ອນຈະບ ລໂິພກຕ ັ້ອງຜ່ານການແປບຮູບເຊັ່ ນ: ຖົ່ ວເຫຼອືງ, ອ ັ້ອຍ, ມນັຕົ ັ້ນ, ແລະ    
ອື່ ນໆ ທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍໃນການແປຮູບ 

3.1.6 ຄຸນນະພາບສນິຄ ັ້າກະສກິ າ  
  ແມ່ນບ ່ ແນ່ນອນຂ ັ້ນກບັແນວພນັ, ເນື ັ້ອທີ່ ສະພາບພູມອາກາດ ຕະຫຼອດຮອດເຕກັນກິ
ການຜະລດິ ແລະ ການບວົລະບດັຮກັສາ 
 

3.2 ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
ສາມາດຈ າແນກຄນົກາງໃນຕາມຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າທ ັ້ອງຖິ່ ນສາມາດຈ າແນກໄດ ັ້ 4 ລະດບັຕ່າງໆດັ່ ງນີ ັ້: 
3.2.1 ພ ່ ຄ ັ້າລວບລວມໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນປະກອບດ ັ້ວຍ 

– ມຄີວາມໄກ ັ້ກດິກບັຊາວກະສກິອນ 
– ດ າເນນີທຸລະກດິສະເພາະລະດູທີ່ ມຜີນົຜະລດິອອກສູ່ຕະຫຼາດ 
– ຜນົຕອບແທນໄດ ັ້ຈາກການຈດັສນັຕາມຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ 

3.2.2 ນາຍໜັ້າ ຫຼ ືຕວົແທນໃນຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ເປນັຄນົຄຸ ັ້ນເຄຍີກບັຊາວກະສກິອນເປນັ່່າງດ ີ
– ເປນັຕວົແທນໃນການຮບັຊື ັ້ ແລະ ລວບລວມສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ກບັພ ່ ຄ ັ້າລາຍຕ່າງໆ 
– ໄດ ັ້ຮບັການຕອບແທນຈາກການທ າໜ ັ້າທີ່ ເປນັເປີເຊນັຈາກລາຄາ ຫຼ ື ປະລມິານທີ່

ຮບັຊື ັ້ໄດ ັ້ 
3.2.3 ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງໃນຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

– ມຂີະໜາດທຸກລະກດິອຸປະກອນ ແລະ ເງນິທ ນໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຫຼາຍ 
– ເຮດັທຸລະກດິສະເພາະສນິຄ ັ້າໃດສນິຄ ັ້າໝ ່ ງ 
– ໃຫ ັ້ສນິເຊື່ ອ ແລະ ສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ 

3.2.4 ພ ່ ຄ ັ້າໂຮງງານແປບຮູບໃນຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ທ າໜ ັ້າທີ່ ຫຼກັໃນການແປບຮູບສນິຄ ັ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ຮບັຊື ັ້ສນິຄ ັ້າຈາກພ ່ ຄ ັ້າໃນຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ນ າສນິຄ ັ້າມາປບັປຸງເກບັຮກັສາ ແລະ ບນັຈຫຸບີຫ ່ ໃຫ ັ້ກງົກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງ

ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ 
 

3.3 ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 
ເປນັຕະຫຼາດລະດບັສຸດທ ັ້າຍໃນການລວບລວມສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ແລະ ການດ າເນນີການຊື ັ້ຂາຍ 

ເພື່ ອນ າໄປສູ່ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ຫຼ ື ໂຮງງານແປຮູບທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຄີວາມສະດວກໃນການ
ຄມົມະນາຄມົ, ຂສົົ່ ງ ແລະ ກນົໄກຕະຫຼາດລະດບັນີ ັ້ຈະສບັຊ ັ້ອນຫຼາຍທີ່ ສຸດ 

– ມກີານຈດັເລອືກຄຸນນະພາບຕ່າງໆບາງເລກັໝັ້ອຍ 
– ເປນັຕະຫຼາດທີ່ ູ່່ຕາມໜູ່ ບ ັ້ານເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະເຊນີກບັບນັຫາການຂນົສົ່ ງ 
– ເປນັຕະຫຼາດທີ່ ມກີານລວບລວມຜນົຜະລດິກະສກິ າອນັດບັແລກກະສກິ າຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 
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3.4 ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດຂາຍຍ່ອຍ 
ເປນັຕະຫຼາດທີ່ ູ່່ໄກ່ກດິຜູ ັ້ບ ລໂິພກຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຊື ັ້ຂາຍແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າທີ່ ມໜີ ັ້າທີ່ ສ າຄນັໃນ

ການຈດັສນັສນິຄ ັ້າໄປສູ່ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຜູ ັ້ສຸດທ ັ້າຍ 
ຄນົກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍສາມາດຈ າແນກໄດ ັ້ 4 ປະເພດຄ:ື 
3.4.1 ພ ຄ ັ້າຄນົກາງຂາຍຍ່ອຍໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນປະກອບດ ັ້ວຍ 

– ພ ່ ຄ ັ້າລວບລວມໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ນາຍໜັ້າ ຫຼ ືຕວົແທນ 
– ພ ່ ຄ ັ້າໂຮງງານແປບຮູບໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ພ ່ ຄ ັ້າເລ່ ຫຼ ືພ ່ ຄ ັ້າຈ ລະຈອນ 

3.4.2 ພ ່ ຄ ັ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນປະກອບດ ັ້ວຍ 
– ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງໃນຕະກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ພ ່ ຄ ັ້າລາຍຍ່ອຍ 
– ຕວົແທນໃນຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
– ພ ່ ຄ ັ້າໂຮງງານແປຮູບ 
– ສະຖາບນັກະສກິ າ ແລະ ອງົກອນຂອງລດັຖະບານ 

3.4.3 ຕະຫຼາດກາງໃນຕະຫຼາດ ຫຼ ືຕະຫຼາດຂາຍສົ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ 
– ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
– ນາຍໜັ້າ ຫຼ ືຕວົແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
– ພ ່ ຄ ັ້າສົ່ ງອອກ 
– ພ ່ ຄ ັ້າແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
– ຄນົກາງທີ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກຫ ຫຼ ືບ ລກິານທາງດ ັ້ານການຊື ັ້ 

3.4.4 ຄນົກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍປະກອບດ ັ້ວຍ 
– ຜູ ັ້ຂາຍຍ່ອຍ 
– ຜູ ັ້ຄ ັ້າຕາມຕະຫຼາດສດົ 
– ຜູ ັ້ຂາຍຕາມທີ່ ູ່່ອາໃສ 
– ຊຸບເປມີາເກດັ 

 
3.5 ການປ່ຽນແປງຂອງລະບບົການຕະຫາຼດ 

ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຜນົຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ 
1. ໜັ້າທີ່ ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການ 
2. ຄວາມຕ ັ້ອງການ 

ຄວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ຂອງຄນົຂ ັ້ນູ່່ກບັລາຄາ ຄລືາຄາສູງມຄີນົຊື ັ້ໜ ັ້ອຍ ໃຫ ັ້ປດັໃຈອື່ ນບ ່ ປ່ຽນ 
ແປງ (all other factors are held unchanged) ຍ່ອມໃຫ ັ້ປ່ຽນແປງສະເພາະລາຄາ ແລະ ສນິຄ ັ້າທີ່
ຈະຊື ັ້ ແຕ່ລາຄາຕ ່ າລງົຈະມຜູີ ັ້ຕ ັ້ອງການຊື ັ້ຫຼາຍ, ຊື ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນໄປບ ລໂິພກຈ ານວນຫຼາຍ ລາຄາ ແລະ ປະລມິານ
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ຄວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ມຄີວາມກ່ຽວພນັກນັ ຄວາມກ່ຽວພນັນີ ັ້ເຮດັເປນັຕາຕະລາງ ຫຼ ື ເສັ ັ້ນສະແດງເພື່ ອ
ໃຫ ັ້ເຫນັກນັງ່າຍໆຈະເອີ ັ້ນວ່າ “ເສັ ັ້ນຄວາມຕ ັ້ອງການ”ຫຼ ື“ຕາຕະລາງຄວາມຕ ັ້ອງການ” ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1  ຄວາມຕ ັ້ອງການນມົ2 

ລະດບັ ລາຄານມົຂຸ ັ້ນໃນ 1 ກະປ໋ອງ (ກບີ) ຈ ານວນທີ່ ຕ ັ້ອງການຊື ັ້ (ກະປ໋ອງ) 
A 5,000 9 
B 4,000 10 
C 3,000 12 
D 2,000 15 
E 1,000 20 
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ຈດຸປະສງົ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍການຕະຫຼາດພດືທນັຍາຫານໄດ ັ້ 
2. ນກັສ ກສາບອກການຕະຫຼາດພດືຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ັ້ ໄດ ັ້ 
3. ການຕະຫຼາດຂອງພດືເສດຖະກດິໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
4.1 ການຕະຫຼາດພດືທນັຍາຫານ 

4.1.1 ໂຄງສ ັ້າງຂອງການຕະຫຼາດເຂົ ັ້າ 
 ເຂົ ັ້າທີ່ ຜະລດິໃນປໜີ ່ ງ ນອກຈາກໃຊ ັ້ບ ລໂິພກພາຍໃນປະເທດ ແລ ັ້ວສ່ວນໜ ່ ງຍງັຈະສົ່ ງ
ອອກຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າເປອືກທີ່ ໄດ ັ້ຈາກຊາວກະສກິອນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜ່ານການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ລວມທງັການ
ແປຮູບເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ໂດຍອາດຈະແບ່ງຕະຫຼາດເຂົ ັ້າເຊິ່ ງເປນັສ່ວນປະ 
ກອບຂອງໂຄງສ ັ້າງໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເປນັຕະຫຼາດດ າເນນີການແລກປຽ່ນຊື ັ້ຂາຍພາຍໃນແຫ່ຼງທີ່ ເຮດັ
ການຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄກ ັ້ຄຽງທີ່ ສຸດເປນັຫຼກັ ສະນັ ັ້ນ ຈ  ່ ງມີ່ ູ່ ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບາງຄັ ັ້ງບ ່ ມສີະຖານທີ່ ໃນການ
ຊື ັ້ຂາຍເປນັຈດຸທີ່ ແນ່ນອນອາດເປນັ ແຄມທົ່ ງນາ, ແຄມທາງ ເຊິ່ ງຜູ ັ້ຊື ັ້ຂາຍສາມາດພບົປະ ແລະ ນ າເຂົ ັ້າມາສະ 
ເໜຂີາຍໄດ ັ້ ເຊິ່ ງພ ່ ຄ ັ້າປະກອບທຸລະກດິໃນຕະຫຼາດຈະເປນັຜູ ັ້ຕດິຕ ່ ກບັກບັຊາວກະສກິອນໂດຍກງົ  

2. ຕະຫຼາດກາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕະຫຼາດນີ ັ້ຕັ ັ້ງູ່່ໃນເຂດເມອືງ ຫຼ ືອອ ັ້ມຮອບຕວົເມອືງ ທີ່ ມ ີ
ເສັ ັ້ນທາງຄມົະນາຄມົຕດິຕ ່ ສະດວກສະບາຍ ມສີະຖານທີ່ ຊື ັ້ຂາຍແນ່ນອນເປນັຕະຫຼາດທີ່ ເກບັຊື ັ້ເຂົ ັ້າຈາກຕະ 
ຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຈາກຊາວກະສກິອນໂດຍກງົ ພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງໃນຕະຫຼາດທ ັ້ອງຖິ່ ນນີ ັ້ປະກອບດ ັ້ວຍ ພ ່ ຄ ັ້າທີ່
ເກບັຊື ັ້ຈາກທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ືໃນເມອືງ ຕວົແທນ ຫຼ ືນາຍໜັ້າ ໂຮງສເີຂົ ັ້າ ພ ່ ຄ ັ້າເຫຼົ່ ານີ ັ້ຈະເຮດັໜັ້າທີ່ ໃນການເກບັຊື ັ້
ເຂົ ັ້າຈາກຊາວກະສກິອນ ການຊື ັ້ຂາຍອາດຈະເຮດັໂດຍກງົ ຫຼ ື ຜ່ານຕວົແທນ ແລະ ບາງເທື່ ອອາດໃຫ ັ້ເງນິກູ ັ້ແກ່
ພ ່ ຄ ັ້າໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຊາວກະສກິອນ ລວມທງັເປນັຜູ ັ້ຈດັຊັ ັ້ນຄຸນະພາບຂອງເຂົ ັ້າ ແລະ ກ ານດົລາຄາໃຫ ັ້ພ ່ ຄ ັ້າ
ໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນເພື່ ອຮບັຊື ັ້ຈາກຊາວກະສກິອນ 

3. ຕະຫຼາດປາຍທາງ ເປນັຕະຫຼາດທີ່ ມສີນິຄ ັ້າອອກໄປຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືລວບ 
ລວມສນິຄ ັ້າຈາກຕະຫຼາດອື່ ນໆ ແລ ັ້ວ ເຮດັການຈດັຊັ ັ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ບນັຈກຸະສອບຕະຫຼອດຮອດການ
ແປຮູບແລ ັ້ວສົ່ ງກບັໄປຂາຍຍງັຕະຫຼາດເດມີອກີຄັ ັ້ງໜ ່ ງ ຕະຫຼາດທີ່ ເຮດັໃນໜັ້າທີ່ ນີ ັ້ປະກອບດ ັ້ວຍພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງ 
ຕວົແທນ ຫຼ ືນາຍໜັ້າ, ໂຮງງານແປຮູບ, ພ ່ ຄ ັ້າສົ່ ງອອກ, ອງົກອນຂອງລດັ. ພ ່ ຄ ັ້າໃນຕະຫຼາດຈະເປນັຜູ ັ້ກ ານດົ

ບດົທ ີ4 
ການຕະຫຼາດພດືແຕ່ລະປະເພດ (ການຕະຫຼາດພດືທີ່ ສ າຄນັຂອງ ສປປ. ລາວ) 
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ລາຄາສນິຄ ັ້າເພື່ ອຊື ັ້ຂາຍ ມກີານອອກໃບແຈ ັ້ງລາຄາສນິຄ ັ້າໄປຕາມພ ່ ຄ ັ້າໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່
ເຂົ ັ້າເປອືກຂາດແຄນໃນທ ັ້ອງຕະຫຼາດ 

4.1.2 ການຕະຫຼາດສາລ ີ
ກ. ການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າສາລຫີວານ 

ການຕະຫຼາດສາລນີັ ັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປນັການບ ລໂິພກຝກັສດົ ຖັ້າຈະແບ່ງຕະ 
ຫຼາດໃນປະເທດຕາມລກັສະນະຂອງກຸ່ມຜູ ັ້ຊື ັ້ກ ຈະແບ່ງໄດ ັ້ເປນັ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄ:ື ກຸ່ມບ ລໂິພກ ແລະ ກຸ່ມທຸລະ
ກດິ ທີ່ ຊື ັ້ໄປເປນັວດັຖຸດບິໃນການຜະລດິອາຫານ 
   ສະນັ ັ້ນ: ຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ທີ່ ປູກສາລຈີະຂາຍຜນົຜະລດິໄປຍງັຕະຫຼາດທີ່ ສ າຄນັ 2 
ແຫ່ງຄ:ື 

1) ຕະຫຼາດບ ລໂິພກ ຜູ ັ້ຜະລດິຈະຂາຍເອງໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຂາຍໃຫ ັ້ກບັພ ່ ຄ ັ້າຄນົ
ກາງນ າໄປຂາຍໃນຕະລາດອື່ ນໆ ອກີຕ ່ ໜ ່ ງ ເຊິ່ ງໃນຕະຫຼາດບ ລໂິພກນີ ັ້ຜູ ັ້ຜະລດິຈະມຄີວມສ່ຽງກບັການຂ ັ້ນລງົ
ລາຄາຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເນື່ ອງຈາກລາຄາສາລຫີວານຈະຂ ັ້ນູ່່ກບັປະລມິານການຜະລດິທີ່ ເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫຼາດ 

2) ຕະຫຼາດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຜູ ັ້ຜະລດິຈ າເປນັຈະຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າປູກສາລພີນັ
ຫຍງັ ໂຮງງານຈ ່ ງຈະຊື ັ້ຜນົຜະລດິ ແລະ ກ່ອນທີ່ ຊາວກະສກິອນຈະຕດັສນິໃຈປູກສາລກີ ຈະຕ ັ້ອງຕດິຕ ່ ໂຮງ 
ງານເລື່ ອງການຮບັຊື ັ້ຜນົຜະລດິເປນັການລ່ວງໜັ້າ 

ຂ.  ສະເຖຍລະພາບ (ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ) ຂອງການຕະຫຼາດສາລ ີ
– ການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າສາລຫີວານພບົວ່າຍງັສາມາດເຕບີໂຕ ເນື່ ອງຈາກຄວາມ

ຕ ັ້ອງການໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ ມແີນວໂນ ັ້ມເພີ່ ມຂ ັ້ນ. 
– ກຸ່ມປະເທດອາຊ ີ ເຊັ່ ນ: ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກາົຫຼໃີຕ ັ້, ໄຕຫວນັ, ຟລິບີປນິ ມຄີວາມ

ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າສາລເີພີ່ ມຂ ັ້ນເຊັ່ ນດຽວກນັ ເຊີ່ ງສ າຫຼບັໃນອາຊຽນພບົວ່າປະເທດຂອງໄທໄດ ັ້ປຽບໃນເລື່ ອງ
ຂອງຕົ ັ້ນທ ນການຂນົສົ່ ງຕ ່ າກວ່າປະເທດຂູ່ແຂ່ງອື່ ນໆ ເຊິ່ ງຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າປະເທດໃນແຖບອາຊຽນ ມກີານນ າ
ເຂົ ັ້າສາລຫີວານຈາກປະເທດໄທ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 

– ຕະຫຼາດລດັເຊຍ ແລະ ຕະຫຼາດຕາເວນັອອກກາງ ເປນັຕະຫຼາດໜ ່ ງທີ່ ມສີກັ
ກາຍະພາບເນື່ ອງຈາກເປນັກຸ່ມທີ່ ມກີ າລງັຊື ັ້ສູງ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການບ ລໂິພກໃນໄລຍະຫຼງັຂະຫຍາຍຕວົດ ີ
ເຊັ່ ນ: ປະເທດ ອຣີານ, ປະເທດຊາອຸດດິອາຣາເບຍ, ຕຸລາກ,ີ ຄູເວດ 

 
4.2 ການຕະຫຼາດພດືຜກັ 

4.2.1 ລກັສະນະຂອງການຜະລດິ ແລະ ການຕະຫຼາດ 
ຜກັເປນັແຫ່ຼງທາດບ າລຸງທີ່ ຈ າເປນັໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ສະນັ ັ້ນ ຄນົເຮາົຈ  ່ ງຈ າເປນັ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ບ ລໂິພກຜກັ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ການບ ລໂິພກນບັມື ັ້ສູງຂ ັ້ນ ເນື່ ອງມາຈາກພລົະເມອືງເພີ່ ມຂ ັ້ນ
ດັ່ ງນັ ັ້ນການຜະລດິ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຜກັ ຈ ່ ງມກີານຂະຫຍາຍຕວົໄປພ ັ້ອມກບັການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງພລົະ
ເມອືງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສະພາບການຜະລດິຜກັບນັດາເມອືງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມຜີນົຜະ ລດິ 
ແລະ ຜະລດິຕະພນັເພີ່ ມຂ ັ້ນ, ແຕ່ເຫນັວ່າເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິແມ່ນຫຸຼດລງົ. ພື ັ້ນທີ່ ຜະລດິຜກັສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ການກະຈາຍູ່່ແຄມແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ນ ັ້າງ ື່ມ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊທານ ີແລະ ສໂີຄດ ຜນົ
ການສ າພາດຊາວສວນເຫນັວ່າຜນົຜະລດິຜກັທງັໝດົ 686 ເຮກັຕາ, ຊະນດິຜກັທີ່ ປູກໃນນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງ
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ຈນັ ມຫຼີາຍຊະນດິ, ແຕ່ຜນົການສ າຫຼວດໄດ ັ້ຮູ ັ້ວ່າມ ີ 12 ຊະນດິທີ່ ປູກຫຼາຍ.  ການຜະລດິຜກັຂອງຊາວສວນ
ສ່ວນຫຼາຍຍງັນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິປະຖມົປະຖານເຮດັຕາມຄວາມຊນິເຄຍີ, ຍງັຜະລດິບ ່ ເປນັລະບບົ່່າງມີ
ແຜນການ, ການເຜຍີແຜ່ເຕກັນກິລງົສູ່ຊາວສວນຍງັມໜີ ັ້ອຍ. ລະບບົການຕະຫຼາດຜກັໃນ ນະຄອນ ຫຼວງ 
ວຽງຈນັ ໃນວງົແຄບ, ມແີຕ່ຕະຫຼາດພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈນັ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ບ ່ ມຜີກັ ຫຼ ື ໝາກໄມ ັ້
ສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍ. ລາຄາຜະລດິຕະພນັບ ່ ຄງົຕວົ, ບ ່ ມກີານຄ ັ້າປະກນັ, ການນ າເຂົ ັ້າຜກັຈາກຕ່າງ 
ປະເທດຍງັຄຸ ັ້ມຄອງບ ່ ໄດ ັ້ດເີຮດັລາຄາສນິຄ ັ້າພດືຜກັພາຍໃນຕກົຕ ່ າ 

4.2.2 ການຕະຫຼາດພດືຜກັ 
ຜກັເປນັພດືທີ່ ມບີດົບາດທາງເສດຖະກດິ ເນື່ ອງຈາກວ່າຜກັເປນັຜນົຜະລດິທາງກະສກິ າ

ທີ່ ມ ີ່ ູ່ ຫຼາຍຊະນດິ ແລະ ໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິຕາມລະດູການສະຫຼບັກນັໄປ ບາງຊະນດິໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິຕະຫຼອດປີ
ເຖງິ ແມ່ນວ່າການປູກຜກັຕ ັ້ອງຂ ັ້ນກບັປດັໃຈທາງທ າມະຊາດເປນັສ າຄນັ ແຕ່ປະລມິານການຜະລດິໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ
ທຸກໆ ປ ີ

ໃນປະຈບຸນັນີ ັ້ການຜະລດິພດືຜກັ ມລີກັສະນະເປນັຮູບແບບການຄ ັ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ ຄບື ່ ໄດ ັ້
ປູກເພື່ ອບ ລໂິພກພາຍໃນເທົ່ ານັ ັ້ນ ແຕ່ຍງັເພື່ ອຜະລດິເພື່ ອການສົ່ ງອອກໄປຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດອດີດ ັ້ວຍ (ໃນ
ແຂວງ ຈ າປາສກັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜກັກະລ ່ າປ,ີ ຜກັກາດຂາວເປນັຕົ ັ້ນ)  ຮູບແບການຜະລດິນີ ັ້ຈະເຮດັ
ໃຫ ັ້ການຕະຫຼາດມບີດົບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຕ ່ ການກະສກິ າ (ຜູ ັ້ຜະລດິ) ພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ ໃນອາດດີລະບບົການຜະລດິພດືຜກັເປນັແບບຕະຫຼາດລວມ ຜກັຈາກແຫ່ຼງຜະລດິຕ່າງໆ ທົ່ ວປະ 
ເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ໄປລວມຕວົູ່່ແຕ່ສ່ວນກາງ ຄຕືະຫຼາດຂາຍສົ່ ງ ໃນປະຈບຸນັມລີກັສະນະເປນັການກະຈາຍ
ຕວົຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍປຽ່ນທດິທາງການກະຈາຍຕວົຂອງຜກັໄປສູ່ຕະຫຼາດຊານເມອືງ, ຕະຫຼາດຂາຍສົ່ ງໃນແຂວງ 
ອື່ ນໆ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 

4.2.3 ລະດບັ ແລະ ໜັ້າທີ່ ການຕະຫຼາດຜກັ 
1. ລະດບັຊາວສວນ 

ໂດຍທົ່ ວໄປຊາວສວນສ່ວນຫຼາຍ ຈ າໜ່າຍຜກັໃຫ ັ້ແກ່ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງທີ່ ປາກທາງ 
ສ່ວນທີ່ ເຫຼອື ຈ  ່ ງຂາຍໃຫ ັ້ແກ່ພ ່ ຄ ັ້າທີ່ ເກບັຊື ັ້ໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພ ່ ຄ ັ້າຕ່າງແຂວງໃນ
ປະລມິານທີ່ ໃກ ັ້ຄຽງກນັ, ວທິກີານຈ າໜ່າຍຜກັໃຫ ັ້ແກ່ພ ່ ຄ ັ້າມ ີ2 ວທິຄີ:ື ວທິກີານຊື ັ້ຂາຍຫຼງັການເກບັກ່ຽວຜນົ
ຜະລດິ ແລະ ວທິກີານຊື ັ້ຂາຍລ່ວງໜັ້າ ກ່ອນການເກບັກຽ່ວຜນົຜະລດິ ຊາວກະສກິອນສ່ວນໃຫຍ່ນຍິມົວທິີ
ທ າອດິ ໃນທາງປະຕບິດັພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງມກັມອີ ານາດໃນການຕ ່ ລອງລາຄາຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຊາວສວນເມື່ ອຂາຍ
ຜນົຜະລດິແມ່ນຕ ັ້ອງການຮບັເງນິສດົ 

2. ລະດບັຂາຍສົ່ ງ 
ໂດຍທົ່ ວໄປພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງພດືຜກັແມ່ນນ າໃຊ ັ້ລດົບນັທຸກ ເປັນພາຫະນະໃນດ ັ້ານ

ຂນົສົ່ ງຜກັ ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງ ບາງເທື່ ອບ ່ ສາມາດຈ າໜ່າຍຜກັໝດົພາຍໃນວນັດຽວ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 100/20 
% ຂອງປະລມິານຜກັຊື ັ້ມາແຕ່ລະວນັ ສະນັ ັ້ນ ຈ  ່ ງຈ າເປນັຕ ັ້ອງເກບັຮກັສາໄວ ັ້ໃນສະຖານທີ່ ຈ າໜ່າຍຜກັ. ໃນ
ການເກບັຮກັສາຜກັມກັຈະເກດີການເໜົ່ າເສຍໄດ ັ້ງ່າຍ ທງັນີ ັ້ແມ່ນຂ ັ້ນູ່ກບັຜກັແຕ່ລະປະເພດ ຜກັກນິໃບມກັ
ເກດີການເໜົ່ າເສຍໄວທີ່ ສຸດ 
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3. ລະດບັຂາຍຍ່ອຍ 
ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄປຮບັຊື ັ້ຜັກຈາກພ ່ ຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງ ແລະ ຊາວສວນໃນ

ແຂວງ ແລະ ແຂວງໄກ ັ້ຄຽງ ໂດຍມກີານຂນົສົ່ ງທາງບກົ ລະຍະທາງປະມານ 20-50 km  ພ ່ ຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍຈະ
ຈ າໜ່າຍຜກັໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບ ລໂິພກໃນ ແຂວງດຽວກນັ ຜກັທີ່ ຊື ັ້ມາພ ່ ຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍບ ່ ສາມາດຂາຍໝດົບາດດຽວ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເກບັໄວ ັ້ທີ່ ບ ັ້ານເຮອືນເພື່ ອຂາຍໃນວນັຕ ່ ໄປ 

4. ລະດບັຜູ ັ້ບ ລໂິພກ 
ປັດໃຈສ າຄນັທີ່ ມຜີົນກະທບົຕ ່ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຜັກຕ່າງໆ ໄດ ັ້ແກ່ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ

ຂອງຜກັ, ຄວາມສະດວກໃນການຫາຊື ັ້, ລາຄາຜກັ, ລາຍໄດ ັ້ ແລະ ຄວາມມກັຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກບາງ
ສ່ວນຈະບ ລໂິພກຜກັໃນຊ່ວງເທດສະການງານບຸນຕ່າງໆ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ, ຜູ ັ້ບ ລໂິພກມກັນຍິມົຊື ັ້ຜກັຈາກຕະຫຼາດ
ໃກ ັ້ບ ັ້ານເພາະສະດວກ ຜກັມຄຸີນນະພາບສດົ ແລະ ລາຄາຖກືກວ່າ ສ່ວນປະລມິານຜກັທີ່ ຊື ັ້ແຕ່ລະຄັ ັ້ງບ  ່ ພຽງພ 
ສ າລບັການບ ລໂິພກ, ໃນການຊື ັ້ຜກັ ຜູ ັ້ບ ລ ິໂພກຕ ັ້ອງຖາມລາຄາກ່ອນຕດັສນິໃຈຊື ັ້ (ການຕະຫຼາດພດືຜກັສ່ວນ
ພູມມພີາກ, ຮສ.ດຣ ອະພິສດິ ອະສະຣິຍານຸກູນ. ພາກວຊິາ ເສດຖະສາດກະເສດ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ກະເສດສາດ) 
 
4.3 ຕະຫຼາດໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໜາກ 

ຖັ້າຈະກ່ວາເຖງິຜນົຜະລດິໄມ ັ້ໃຫຍ່ ພວກເຮາົຈະຮູ ັ້ກນັດ ີ ບ ່ ວ່າຈະເປນັຖົ່ ວລຽນ, ມງັຄຸດ, ລີ ັ້ນຈີ່ , 
ລ າໄຍ, ສົ ັ້ມໂອ (ໝາກຜຸກ), ໝາກມ່ວງ, ທີ່ ມກີນັໃນທົ່ ວໂລກ ຖັ້າຄ ານ ງເຖງິການຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ
ແລ ັ້ວເຮາົຮູ ັ້ຈກັກນັດ ີ ແຕ່ສ າລບັຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແລ ັ້ວຍງັເປນັສິ່ ງທີ່ ໜ ັ້າສນົໃຈທີ່ ຈະເຮດັ ໃຫ ັ້ຄນົທົ່ ວໂລກ
ຮູ ັ້ຈກັ ແລະ ໄດ ັ້ຊມີລດົຊາດໝາກໄມ ັ້ຫຼາຍຊະນດິ 

ກ່ອນທີ່ ຈະກ່າວເຖງິການຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າກະສກິ າມຂີ ັ້ມູນລາຍງານ ໃນປ ີ 2001 ໄດ ັ້ແກ່ການຕດັສນິ
ໃຈຊື ັ້ຜນົລດິທີ່ ໜ ັ້າສນົໃຈດັ່ ງນ:ີ 

87 %  ຄວາມຄາດຫວງັໃນເລື່ ອງລດົຊາດ 
83%   ຮູບລກັສະນະທົ່ ວໄປຂອງສນິຄ ັ້າ 
74%  ຄວາມສະອາດ 
70%  ລະດບັຂອງການສຸກ 
57%  ຄຸນຄ່າທາງໂຄຊະນາການ 
47%  ລາຄາ 
41%  ຊະນດິຕາມລະດູການ 
39%  ຄວາມຮູ ັ້ກ່ຽວກບັການບ ລໂິພກ 
33%  ການນ າສະເໜຂີອງສນິຄ ັ້າ 
27%  ຄວາມສມົບູນ 
14%   ປູກຈາກແຫ່ງໃດ 
12%   ປູກແບບອນິຊ ີ
ເມື່ ອເວົ ັ້າຮູບລກັສະນະສນິຄ ັ້າ ແລະ ເລື່ ອງຂອງຄວາມສະອາດ ກ ຍງັຄງົູ່່ໃນເລື່ ອງຂອງສນິຄ ັ້າ ຫຼ ື

ຜນົຜະລດິ ບ ວ່າ ເຊັ່ ນ: ຖົ່ ວລຽນ, ມງັຄຸດ, ເງາະ, ລອງຄອງ ຫຼ ືຜນົຜະລດິອື ັ້ນໆ ຮູບຫຼກັສະນະທີ່ ດໝີາຍເຖີ່ ງ
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ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສຜີວີ ຂະໜາດ ສສີນັນີ ັ້ບົ່ ງບອກເຖງິລກັສະນະຄວາມສດົ ສະອາດຕາມຮູບຫຼກັສະນະ
ສາຍພນັ ແລະ ແຕ່ລະຊະນດິ ບ່າງຄັ ັ້ງຈະເຫນັ ມງັຄຸດ, ເງາະ, ມແີມງ ແລະ ເພ ັ້ຍ ແຕ່ໃນປະຈບຸນັນີ ັ້ ເລື່ ອງ
ຄວາມສະອາດບ ່ ໄດ ັ້ເບິ່ ງແຕ່ພາຍນອກ ແຕ່ເບິ່ ງຮອດຄວາມສະອາດພາຍໃນ ເຊັ່ ນ: ສານຕກົຄ ັ້າງ ແລະ ປະລ ິ
ມານສານຕກົຄ ັ້າງເຊິ່ ງເປນັໄປຕາມຕະຫຼາດສາກນົບ ? ສາມາດຈະຂາຍສນິຄ ັ້າໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໄດ ັ້ ລາຄາ
ເຊິ່ ງເປນັສ່ວນທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດຕ ່ ກະສກິ າ ດັ່ ງນັ ັ້ນບ ່ ວ່າຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະບ ່ ເບິ່ ງເລື່ ອງຂອງລາຄາເປນັ
ປະເດນັທີ່ ສ າຄນັ ແຕ່ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຕ ັ້ອງການລດົຊາດດ ີແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິຫຼງັການເກບັກ່ຽວ ເພື່ ອ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຜນົຜະລດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຕະຫຼາດຈະໄດ ັ້ລາຄາທີ່ ດ ີ
 
4.4 ການຕະຫຼາດຂອງພດືເສດຖະກດິ 

4.4.1 ເສດຖະກດິການຕະຫຼາດຂອງກາເຟ 
ກາເຟເປນັສນິຄ ັ້າກະສກິ າສົ່ ງອອກອນັດບັໜ ່ ງຂອງ ສປປລາວ ແລະ ໄດ ັ້ກາຍເປນັທາງ

ແຮງສ າຄນັຂອງຂະແໜງການກະສກິ າ ທີ່ ໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນ່່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັ 
ຄມົຂອງຊາດ ການພດັທະນາຂະແໜງກາເຟ ໄດ ັ້ມຜີນົກະທບົທາງບວກທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄ:ື  

ທາງກງົ: 1) ຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ຜະລດິມລີາຍຮບັເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ ແລະ ໝັ ັ້ນຄງົ, 2) ສ ັ້າງລາຍ
ຮບັໃຫ ັ້ລດັໃນການເກບັພາສ-ີອາກອນ 

ທາງອ ັ້ອມ: ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ອ າ 
ນາດການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນເຂັ ັ້ມແຂງ. ກາເຟໄດ ັ້ລ ັ້ຽງຊວີດິຄອບຄວົຊາວກະສກິອນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄອບ 
ຄວົ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄນົໃນທົ່ ວປະເທດ 

4.4.2 ການຕະຫຼາດການປຸງແຕ່ງກາເຟລາວ 
– ໃນຊຸມປຜ່ີານມາພາກທຸລະກດິເອກະຊນົ ໄດ ັ້ລງົທ ນ່່າງມະຫາສານເຂົ ັ້າໃນປດັໃຈ

ການປຸງແຕ່ງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທາງປຽກ (ອິ ັ້ວ),ໂຮງສກີາເຟທນັສະໄໝ, ໂຮງງານກາເຟຂົ ັ້ວ ແລະ ອື່ ນໆ ໄດ ັ້
ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂ ັ້ນ 

– ກາເຟຂົ ັ້ວຂອງລາວໄດ ັ້ເລີ ັ້ມມບີດົບາດສ າຄນັໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດ
ພາກພື ັ້ນ 

– ການປຸງແຕ່ງ ໄດ ັ້ຫນັໄປສູ່ຄຸນນະພາບຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະ 
ຫຼາດ ຫຼາຍຍີ່ ຫ ັ້ກາເຟຂົ ັ້ວໄດ ັ້ເກດີຂ ັ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂນັກນັພາຍໃຕ ັ້ເງ ື່ອນໄຂຄຸນນະພາບ 
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ຮູບທ ີ1 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟລາວທີ່  ແຂວງຈ າປາສກັ 

4.4.3 ການຕະຫຼາດ 
– ໃນປະລມິານການຜະລດິທງັໝດົປະມານຫຼາຍກວ່າ 30,000ໂຕນ (ປີ2013), 

ໃນນີ ັ້ສົ່ ງອອກ 28.000 ໂຕນ, ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນບ ລໂິພກພາຍໃນ 
– ຕະຫຼາດກາເຟລາວ (Green bean) ສົ່ ງອອກໄປ 24 ປະເທດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ

ໃນບນັດາປະເທດູ່ໂຣບ ແລະ ອາຊ.ີ ສ່ວນກາເຟຂົ ັ້ວແມ່ນຈ າໜ່າຍູ່່ຕະຫຼາດພາຍໃນເປນັສ່ວນໃຫ່ຍ, ແຕ່ກ 
ມສ່ີວນໜ ່ ງທີ່ ສົ່ ງອອກຂາຍໃນບາງປະເທດໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ູ່ໂຣບ 

– ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກກາເຟລະດູການ ປີ 2012-13 ເທົ່ າກບັ 67 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ 

4.4.4 ການຈດັຕັ ັ້ງໃນຕ່ອງໂສ ັ້ກາເຟລາວປະກອບມດີັ່ ງນີ ັ້ ັ້: 
1. ການຈດັຕັ ັ້ງການຜະລດິ: ການຈດັຕັ ັ້ງການຜະລດິ ກຽ່ວກບັການຜະລດິກາເຟເຊິ່ ງ

ປະກອບມກຸ່ີມ ແລະ ບຸກຄນົສ າຄນັເຊັ່ ນ: ກຸ່ມຜະລດິ (ລະດບັບ ັ້ານ), ສະມາຄມົຜູ ັ້ຜະລດິ (ລະດບັເມອືງ), 
ສະຫາກອນ (ລະດບັເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ທົ່ ວປະເທດ)ເຊັ່ ນ: ສະຫາກອນຜູ ັ້ຜະລດິກາເຟພູພຽງບ ລະເວນ 
(1600 ຄອບຄວົສະມາຊກິ), ສະຫາກອນໄຈກາເຟ (2000 ຄອບຄວົສະມາຊກິ) ແລະ ອື່ ນໆ 

2. ການຈດັຕັ ັ້ງຜູ ັ້ເກບັຊື ັ້:ປະກອບມກຸ່ີມເກບັຊື ັ້ (ລະດບັເມອືງ) ເຊັ່ ນ : ກຸ່ມເກບັຊື ັ້
ກາເຟເມອືງປາກຊ່ອງ (130 ຫວົໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກບັຊື ັ້ເມອືງເລົ່ າງງາມ (21 ຫວົໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກບັຊື ັ້ເມອືງທ່າ
ແຕງ (10 ຫວົໜ່ວຍ), ກຸ່ມເມອືງ ດາກຈ ງ ແລະ ອື່ ນໆ 
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3. ສະມາຄມົຜູ ັ້ປະກອບການ:ສະມາຄມົກາເຟລາວ ມສີະມາຊກິ 29 ຫວົໜ່ວຍ 
(ບ ລສິດັ) ໃນຈະຍກົພຽງ 10ຫວົໜ່ວຍ ເຊັ່ ນ: ກຸ່ມບ ລສິດັດາງເຮອືງ, ບ ລສິດັສນຸີກພດັທະນາເຊກອງຈ າກດັ, 
ບ ລສິດັອຸດມົຊບັຂາອອກ-ຂາເຂົ ັ້າ, ບ ລສິດັສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າກະສກິ າຈ າກດັ, ບ ລສິດັແສງໄຊການຂ ັ້າ ຂາອອກ 
ຂາເຂົ ັ້າ, ບ ລສິດັ ຈ າປາສກັຈະເລນີການກະເສດຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ສວີໄິລຈະເລນີການຄ ັ້າ ຈ າກດັ, ບ ລສິດັທອງ
ໃສການກະເສດ ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ເພດັຄ າໄຊ ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ຟດີາວ ຈ າກດັຜູ ັ້ດຽວ ນອກນັ ັ້ນຍງັມບີ ລສິດັ
ປະກອບການອື່ ນໆ 

4. ການຈດັຕັ ັ້ງຄຸ ັ້ມຄອງລະດບັຊາດ:ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພື່ ອສົ່ ງເສມີກາເຟ
ລາວ(ໄດ ັ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ັ້ງຕາມຂ ັ້ຕກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ0ີ58/ນຍ, ລງົວນັທ2ີ5/06/2010)
ຄະນະກ າມະການ 9ທ່ານ (ລດັຖະມນົຕ ີ5 ທ່ານ, ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ 3 ແຂວງ ແລະ ປະທານສະມາຄມົກາເຟ
ລາວ),ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການ (11ທ່ານຈາກ 6 ກະຊວງ, ສອຄ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄມົກາເຟລາວ) 
 
ຕາຕະລາງທ2ີ ບນັດາໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ າລງັສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາກາເຟລາວ2 
 

ແຂວງ ບນັດາໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ າລງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ຜົ ັ້ງສາລ ີ ແຜນງານNUDP, World Renew (NGO) 

ຫວົພນັ ແຜນງານNUDP, GRET 

ຫຼວງພະບາງ ແຜນງານNUDP, EU 

ສະຫວນັນະເຂດ SNRMPEP 

ຈ າປາສກັ PRCCII, SNRMPEP 

ສາລະວນັ PRCCII, SNRMPEP 

ເຊກອງ PRCCII, CARE, SNRMPEP 

ອດັຕະປ ື SNRMPEP, IFAD, GIZ 

ແຫ່ຼງທີ່ ມາ: ສະມາຄມົກາເຟລາວ  1994-2014 
4.4.5 ເສດຖະກດິການຕະຫຼາດຂອງອອ ັ້ຍ 

ອອ ັ້ຍເປນັເສນິຄ ັ້າທີ່ ມບີດົບາດສ າຄນັຕ ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ເພາະນອກຈາກຈະໃຊ ັ້
ເປນັວດັຖຸດບິໃນການຜະລດິນ ັ້າຕານຊາຍເພື່ ອໃຊ ັ້ສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການບ ລໂິພກຂອງຊາວກະສກິອນ ພາຍ
ໃນປະເທດຍງັເປນັວດັຖຸດບິສ າຄນັໃນອຸດສາຫະກ າແປຮູບທີ່ ມມີູນຄ່ານບັປລີະຫຼາຍລ ັ້ານກບີ ນ ັ້າຕານທີ່ ຜະລດິ
ໄດ ັ້ຈາກອຸດສາຫະກ າດັ່ ງກ່າວຍງັເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກທີ່ ສ າຄນັ, ນອກຈາກນີ ັ້ຜນົຜະລດິຂອງອ ັ້ອຍຍງັສາມາດນ າ 
ໄປເປນັວດັຖຸດບິອື່ ນໆ   
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ບດົທ ີ5 
ການແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດສນິຄ ັ້າ ພດື 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດກະສກິ າໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັສມົບູນ ສະຫຸຼບລກັສະນະທີ່ ສ າຄນັໄດ ັ້ 

 

ເນື ັ້ອໃນ 

 
5.1 ແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດກະສກິ າ 

ແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດ ອາດອະທບິາຍໄດ ັ້ວ່າ: ຄກືານທີ່ ຊບັພະຍາກອນທງັໝດົຂອງ
ກດິຈະການໃດໜ ່ ງໄດ ັ້ຮບັການຈດັສນັເພື່ ອສ ັ້າງສນັ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມພ ໃຈກບັລູກຄ ັ້າໃນລະ ດບັທີ່
ກດິຈະການໄດ ັ້ຮບັກ າໄລ  ຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າ  ຄວາມໝາຍນີ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຄ່ານຍິມົທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວໄວ ັ້ໃນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ເປນັການກ ານດົແນວທາງປະຕບິດັກວ ັ້າງໆ ໃນການກ ານດົໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີ່ ກດິຈະການມີ່ ູ່ ໄດ ັ້ແກ່
ປດັໃຈການຜະລດິຕ່າງໆ ທີ່ ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ຫຼ ືການບ ລກິານອອກມາ ແລະ ການດ າເນນີການຈດັຈ າໜ່າຍໄປສູ່
ຜູ ັ້ຊື ັ້ ຜນົຈາກການທີ່ ຜູ ັ້ຊື ັ້ຍນິຍອມຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ຫຼ ືບ ລກິານເຫຼົ່ ານັ ັ້ນ ຍ່ອມເປນັການສະແດງເຖງິຄວາມພ ໃຈ່່າງທີ່
ໄດ ັ້ຮບັການຕອບສະໜອງ ແລະ ເມື່ ອຈ າໜ່າຍສນິຄ ັ້າ ຫຼ ືບ ລກິານໄດ ັ້ ກ ສະແດງວ່າກດິຈະການຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກ າໄລເປນັການຕອບແທນ 

ໃນສະໄໝບູຮານຈນົເຖງິກ່ອນການປະຕວິດັອຸດສາຫະກ າ ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານການຕະຫຼາດ
ຍງັບ ່ ເກດີຂ ັ້ນ ເພາະການຜະລດິມຈີ ານວນໜັ້ອຍ ການແລກປ່ຽນກ ຈ າກດັູ່່ໃນຂອບເຂດໃນໃກ ັໆ້  ຕະຫຼາດກ 
ມຂີະໜາດນ ັ້ອຍ ແຕ່ພາຍຫຼງັການປະຕວິດັອຸດສາຫະກ າ ໃນສດັຕະວດັທ ີ19 ລະບບົການຜະ ລດິມກີານປ່ຽນ 
ແປງຈາກການຜະລດິໃນຄອບຄວົ ເປນັລະບບົໂຮງງານ ປ່ຽນຈາກຜະລດິດ ັ້ວຍມໄືປໃຊ ັ້ເຄື່ ອງຈກັມກີານຜະ 
ລດິຈ ານວນຫຼາຍ ປະກອບກບັການຈະເລນີທາງດ ັ້ານຄມົມະນາຄມົ ແລະ ສື່ ສານ ເຮດັໃຫ ັ້ຕະຫຼາດຂະຫຍາຍ 
ຕວົອອກໄປ່່າງກວ ັ້າງຂວາງ ດັ່ ງນັ ັ້ນກດິຈະການຕ່າງໆ ຈ ່ ງໄດ ັ້ແນມເຫນັຄວາມສ າຄນັໃນການທີ່ ຈະຕ ັ້ອງມກີານ
ກ ານດົແນວທາງໃນການດ າເນນີງານວຽກທີ່ ແນ່ນອນ ຈ ່ ງເປນັຈດຸເລີ່ ມຕົ ັ້ນໃນການກ າເນດີແນວຄວາມຄດິທາງ
ການຕະຫຼາດຂ ັ້ນ ແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ ເປນັແນວທາງໃນການບ ລຫິານວຽກງານການຕະຫຼາດ
ຕັ ັ້ງແຕ່ຍຸກເລີ່ ມຕົ ັ້ນຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ ຖ ັ້າແບ່ງລະອຽດໄດ ັ້ແນວຄວາມຄດິຍ່ອຍ 5 ລກັສະນະແນວຄວາມຄດິ
ທາງການຕະຫຼາດຄ:ື ການທີ່ ໃຊ ັ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມເພິ່ ງພ ໃຈໃຫ ັ້ກບັລູກຄ ັ້າ ເພື່ ອເນັ ັ້ນໃຫ ັ້ເກດີ
ຍອດຂາຍ ແລະ ກ າໄລໃນທີ່ ສຸດ ວວິດັທະນາການຂອງແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດ ແບ່ງອອກເປນັ 5 
ແນວຄວາມຄດິດັ່ ງນີ ັ້: 

5.1.1 ແນວຄວາມຄດິແບບເນັ ັ້ນການຜະລດິ (Production Concept) 
ເປນັແນວຄວາມຄດິ ທີ່ ປ່ຽນແປງຈາກການເຮດັກະສກິ າມາເປນັການຜະລດິໃນພາກອຸດ 

ສາຫະກ າ ແລະ ມກີານນ າເຄື່ ອງຈກັເຂົ ັ້າມາໃຊ ັ້ໃນການຜະລດິແທນການຜະລດິດ ັ້ວຍມ ືເຮດັໃຫ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າ
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ໄດ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ນກັການຕະຫຼາດຈ ່ ງໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັກບັການຜະລດິ ແລະ ຂະບວນການຜະລດິ ໂດຍພະຍາ 
ຍາມຄດິຄົ ັ້ນວທິກີານຜະລດິໃໝ່ໆ ເພື່ ອມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິໃນປະລມິານຫຼາຍ ພາຍໃຕ ັ້ຕົ ັ້ນ
ທ ນການຜະລດິທີ່ ຕ ່ າທີ່ ສຸດ ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ຈະມຜີນົດໃີນ 2 ສະພາບການຄ:ື 

1. ປະລມິານຄວາມຕ ັ້ອງການໃນຜະລດິຕະພນັມຫຼີາຍກວ່າທີ່ ສະເໜຂີາຍ Demand 
ຫຼາຍກວ່າ  Supply ລູກຄ ັ້າຈ  ່ ງພ ັ້ອມທີ່ ຈະຊື ັ້ທຸກ່່າງໂດຍບ ່ ເລອືກ 

2. ຕົ ັ້ນທ ນຂອງຜະລດິຕະພນັມລີາຄາສູງຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະຫຸຼດ 
ຜ່ອນລາຄາໃຫ ັ້ຕ ່ າລງົດ ັ້ວຍວທິກີານຜະລດິທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າ 

ໃນເງ ື່ອນໄຂ 2 ່່າງນີ ັ້ຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ກດິຈະການຈະປະສບົຜນົສ າເລດັໄດ ັ້ງ່າຍຖັ້າເປນັ
ກດິຈະການທີ່ ເກອືບຈະຜູກຂາດ ມຄູ່ີແຂ່ງໜ ັ້ອຍ ສະນັ ັ້ນ ການຂະຫຍາຍປະລມິານການຜະລດິຍິ່ ງຫຼາຍເທົ່ າ 
ໃດກ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຕົ ັ້ນທ ນຕ ່ າລງົ ຜູ ັ້ຊື ັ້ທີ່ ມຄີວາມສາມາດຊື ັ້ໄດ ັ້ຈະມຈີ ານວນຫຼາຍຂ ັ້ນເຊັ່ ນ: ການຜະລດິແປັ້ງເຂົ ັ້າ 
ການປ່ຽນແປງການຜະລດິຈາກເມດັເຂົ ັ້າສານມາເຮດັເປນັລະບບົອຸດສາຫະກ າເຮດັໃຫ ັ້ແປັ້ງທີ່ ຜະລດິມາຖກືລງົ 

5.1.2 ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ (The Product concept) 

ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ເປນັໄປຕາມຂ ັ້ສນັນຖິານທີ່ ວ່າ: ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະມຄີວາມມກັຄວາມພ  
ໃຈໃນຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆ ທີ່ ໃຫ ັ້ຄຸນຄ່າສູງສຸດເມື່ ອທຽບກບັລາຄາ ດັ່ ງນັ ັ້ນ ກດິຈະການຈະທຸ່ມເທຄວາມສາ 
ມາດໃນການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັໃຫ ັ້ດທີສຸີດ. ມຜູີ ັ້ຜະລດິ ແລະ ຜູ ັ້ຈ າໜ່າຍສນິຄ ັ້າຈ ານວນ
ຫຼາຍທີ່ ມຄີວາມຄດິໃນລກັສະນະນີ ັ້ ຄດິວ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ຕນົຜະລດິອອກຈ າໜ່າຍມຄຸີນນະພາບດທີີ່ ສຸດ ດກີວ່າຄູ່
ແຂ່ງຄນົອື່ ນໆ ແລະ ໝັ ັ້ນໃຈວ່າຈະຕ ັ້ອຂາຍໄດ ັ້, ແມ່ນູ່່ຜູ ັ້ຊື ັ້ທຸກຄນົຕ ັ້ອງການຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຄຸີນະພາບດ ີ
ແຕ່ຕ ັ້ອງຄ ານ ງເຖງິເງ ື່່ອນໄຂອື່ ນໆ ທີ່ ຜູ ັ້ຊື ັ້ຕ ັ້ອງການເຊັ່ ນ: ການບ ລກິານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ຄວາມສະດວກໃນ
ການຊື ັ້, ລາຄາເໝາະສມົ ແລະ ຍງັມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ເຊັ່ ນ:ການນ າເອາົຫມ ັ້ຫຸງເຂົ ັ້າໄປຂາຍ
ບ່ອນທີ່ ບ ່ ມໄີຟຟ ັ້າໃຊ ັ້ 

5.1.3 ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການຂາຍ (The Selling Concept or Sales 

Concept) 

ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ ັ້ ເປນັໄປຕາມຂ ັ້ສນັນຖິານທີ່ ວ່າ: ໂດຍປກົກະຕຜູິ ັ້ບ ລໂິພກຈະບ ່ ພະຍາ 
ຍາມຊື ັ້ເຄື່ ອງທີ່ ບ ່ ຈ າເປນັ ແຕ່ກ ສາມາດຈງູໃຈໃຫ ັ້ມາຊື ັ້ໄດ ັ້ ສະນັ ັ້ນ ກດິຈະການຈ ່ ງພະຍາຍາມໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມເືຂົ ັ້າມາ
ຊ່ວຍກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບ ລໂິພກເກດີຄວາມສນົໃຈ ແລະ ຕ ັ້ອງການໃນຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົ ທຸລະກດິທີ່ ່ ດເອາົ
ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ ຈະໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັທີ່ ສຸດກບັໜ່ວຍງານຂາຍຂອງກດິຈະການ ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ໃຊ ັ້ໄດ ັ້
ຂ ັ້ອນຂ ັ້າງດກີບັສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍຍາກ ອາດແມ່ນສນິຄ ັ້າໃໝ່ທີ່ ອອກສູ່ຕະຫຼາດ ຫຼ ື ສນິຄ ັ້າເກົ່ າແຕ່ຜູ ັ້ຊື ັ້ບ ່ ເຫນັຄວາມ
ຈ າເປນັທີ່ ຈະຊື ັ້ ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຈ າເປນັ່່າງຍິ່ ງທີ່ ຈະຕ ັ້ອງມເີຕກັນກິການຂາຍ ແລະ ພະນກັງານຂາຍ 

5.1.4 ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການຕະຫຼາດ (The Marketing Concept) 

ເປນັແນວຄວາມຄດິທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ໃໝ່ ໂດຍ່ ດຫຼກັທີ່ ວ່າ: ກະແຈສ າຄນັທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ທຸ 
ລະກດິປະສບົຜນົສ າເລດັຕາມເປົ ັ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດໄດ ັ້ ຈະປະກອບດ ັ້ວຍເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສ າຄນັຄ ືຫວົໜ່ວຍ
ທຸລະກດິຈະຕ ັ້ອງພຈິາລະນາ ກ ານດົຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ແທ ັ້ຈງິຂອງຕະຫຼາດທີ່ ເປນັເປົ ັ້າໝາຍ ໜ່ວຍທຸລະກດິ
ຈະຕ ັ້ອງພະຈາລະນາ ກ ານດົຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ແທ ັ້ຈງິ ຂອງຕະຫຼາດທີ່ ເປນັເປົ ັ້າໝາຍໄດ ັ້ ແລະ ຕ ັ້ອງປບັຕວົ
ເອງໃຫ ັ້ສາມາດສ ັ້າງ ຫຼ ືສະໜອງຄວາມພ ໃຈໄດ ັ່້ ່ າງມປີະສດິທພິາບ 
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5.1.5 ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັສງັຄມົ ( The Social Marketing Concept) 

ເປນັແນວຄວາມຄດິທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ໃໝ່ ບນັຫາສ າຄນັຂອງແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ຄ ື ຫວົໜ່ວຍທຸ 
ລະກດິຈະແນໃສ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກພຽງ່່າງດຽວ ຫຼ ື ຄວນຈະຄ ານ ງເຖງິ
ການຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມຄຸນຄ່າສະຫວດັດພີາບໃນການເປນັູ່່ທງັຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ແລະ ຂອງສງັຄມົ ເປນັແນວ
ຄວາມຄດິທີ່ ເນັ ັ້ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັທຸລະກດິທີ່ ມຕີ ່ ສງັຄມົ 

ຈາກວວິດັທະນາການແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດທງັ 5 ແນວຄດິນັ ັ້ນເພື່ ອຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈງ່າຍຂ ັ້ນ Dr. Jerome, E.Mccarthy ນກັວຊິາການຕະຫຼາດທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ໄດ ັ້ແບ່ງແນວຄວາມຄດິການຕະ 
ຫຼາດອອກເປນັ 2 ແນວທາງຄ:ື  

– ແນວຄວາມຄດິທີ່ ມຸ່ງໝາຍການຜະລດິ (Production-Oriented Concept) 

– ແນວຄວາມຄດິທີ່ ມຸ່ງໝາຍການຕະຫຼາດ (Mark ting-Oriented Concept) 
 
5.2 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັຮູບແບບຕ່າງໆ 

 ການຕະຫຼາດ (Marketing) ໝາຍເຖງິລະບບົການດ າເນນີກດິຈະການຕ່າງໆ ທີ່ ສ ັ້າງຂ ັ້ນເພື່ ອອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ກ ໃຫ ັ້ເກດີການແລກປ່ຽນ ເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານໂດຍເນັ ັ້ນຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າໃຫ ັ້ເກດີຄວາມພ ໃຈສູງສຸດ ແລະ ບນັລຸວດັຖຸປະສງົຂອງກດິຈະການຕະ 
ຫຼາດແຂ່ງຂນັມີ່ ູ່  2 ຮູບແບບ ຄ:ື ຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັສມົບູນ ແລະ ຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັບ ່ ສມົບູນ 

5.2.1 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັສມົບູນ (Perfect Competition Market) 
  ສະຫຸຼບລກັສະນະທີ່ ສ າຄນັໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້ 

1. ມຜູີ ັ້ຊື ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຂາຍຈ ານວນຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ ປະລມີານການຊື ັ້ຂາຍ ຂອງຜູ ັ້ຂາຍ
ແຕ່ລະລາຍ ເມື່ ອທຽບກບັປະລມິານຊື ັ້ຂາຍໂດຍລວມຂອງຕະຫຼາດຈ ່ ງມຊີດັສ່ວນປະລມິານໜັ້ອຍ 

2. ລາຄາສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຕະຫຼາດ ຈະເປນັລາຄາດຽວກນັ ຫຼ ື ລາຄາຕະຫຼາດ
ໂດຍໜ່ວຍທຸ ລະກດິແຕ່ລະໜ່ວຍຈະບ ່ ມອີດິທພິນົໃນການກ ານດົລາຄາແຕ່ຜູ ັ້ດຽວ ແລະ ເວລາໜ ່ ງໆຕະຫຼາດ
ຈະມພີຽງລາຄາດຽວ 

3. ສນິຄ ັ້າູ່່ໃນຕະຫຼາດ ຈະບ ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທາງດ ັ້ານຮູບລກັ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 

4. ບ ່ ມກີານກດີກັ ັ້ນ ການເຂົ ັ້າມາຂອງທຸລະກດິລາຍໃໝ່ ໜ່ວຍທຸລະກດິລາຍໃໝ່ສາ 
ມາດເຂົ ັ້າມາແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດໄດ ັ່້ ່ າງເສລ ີ ແລະ ໜ່ວຍທຸລະກດິເກົ່ າບ ່ ປະສບົຄວາມສ າເລດັກ່ ສາມາດອອກ
ຈາກຕະ ຫຼາດໄດ ັ້ໂດຍງ່າຍ 

5. ສນິຄ ັ້າຈະມກີານເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄດ ັ້ໂດຍອດິສະຫຼະໄປໃນທີ່ ຕ່າງໆ ໄດ ັ້ສະດວກ ແລະ 
ບ ່ ເສຍຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຫຼາຍ ແລະ ຈ າບ ່ ກະທບົຕ ່ ລາຄາສນິຄ ັ້າ 

6. ຜູ ັ້ຊື ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຂາຍຈະມຄີວາມຮູ ັ້ກ່ຽວກບັການເປນັໄປຂອງສະພາບຕະຫຼາດ ລາຄາ
ສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານໃນຕະຫຼາດເປນັ່່າງດ ີ
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5.2.2 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂນັບ ່ ສມົບູນ(Imperfect Competition Market) 
1. ຕະຫຼາດເຄິ່ ງແຂ່ງຂນັເຄິ່ ງຜູກຂາດ (Monopoly Competition Market)ມີ

ລກັສະນະດັ່ ງນີ ັ້ : ມຜູີ ັ້ຊື ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຂາຍຈ ານວນຫຼາຍ ແຕ່ສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານໃນຕະຫຼາດນີ ັ້ແຕກຕ່າງກນັໃນ
ຄວາມຮູ ັ້ສ ກຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ ແຕ່ກ ສາມາດທດົແທນກນັໄດ ັ້ 

2. ຕະຫຼາດມຜູີ ັ້ຂາຍໜັ້ອຍ (Oligopoly Market) ຄມືຈີ ານວນໜ່ວຍທຸລະກດິ 
ແລະ ຜູ ັ້ຂາຍໜັ້ອຍ ແຕ່ຜູ ັ້ຂາຍຈະສາຂາໃຫຍ່ ຜູ ັ້ຂາຍແຕ່ລະສາຂາໃນຈະຫຼາດຈະມຄີວາມກ່ຽວພນັ ແລະ ຂ ັ້ນ
ູ່່ຕ ່ ກນັ ເຮດັໃຫ ັ້ການກ ານດົສນິຄ ັ້າຂອງໜ່ວຍທະລະກດິອາດຈະສາມາດກ ານດົລາຄາໃຫ ັ້ສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງໄດ ັ້ 

3. ຕະຫຼາດຜູກຂາດ (Monopoly Market) ຄມືຈີ ານວນໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ັ້
ຂາຍຄນົດຽວໃນຕະຫຼາດນີ ັ້ ລດັຖະບານສາມາດເຂົ ັ້າມາມບີດົບາດ ໃນລກັສະນະຜູກຂາດໂດຍລດັເປນັຜູ ັ້ດ າ
ເນນີງານການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍສນິຄ ັ້າເອງ ຫຼ ືລດັຖະບານອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ ັ້ໜ່ວຍທຸລະກດິໜ ່ ງເປນັ
ຜູ ັ້ຂາຍສນິຄ ັ້າ ໂດຍປກົປັ້ອງຫ ັ້າມບ ່ ໃຫ ັ້ໜ່ວຍທຸລະກດິອື່ ນໆ ເຂົ ັ້າມາດ າເນນີການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ຂາຍ
ສນິຄ ັ້າແຂ່ງ 
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ບດົທ ີ6 
ການບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າພດື   

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທບິາຍມູນເຫດຈງູໃຈໃຫ ັ້ຊື ັ້ສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ 
2. ອະທບິາຍປດັໃຈທີ່ ມຜີນົຕ ່ ການບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າພດື ໄດ ັ້ 
3. ອະທບິາຍຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າພດືພາຍໃນປະເທດໄດ ັ້ 
4. ອະທບິາຍສນິຄ ັ້າພດືເພື່ ອການສົ່ ງອອກ ໄດ ັ້ 
5. ສ ກສາພ ດຕກິ າຜູ ັ້ບ ລໂິພກໄດ ັ້ 
6. ອະທບິາຍຂັ ັ້ນຕອນໃນການຕດັສນິໃຈຊື ັ້ຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
6.1 ມູນເຫດຈງູໃຈໃຫ ັ້ຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ 

ການທີ່ ມຜູີ ັ້ບ ລໂິພກເລອືກຊື ັ້ສນິຄ ັ້າໃດ ຜູ ັ້ຊື ັ້ໄດ ັ້ຕດັສນິໃຈແລ ັ້ວວ່າ ສນິຄ ັ້າທີ່ ເລອືກຊື ັ້ນ ັ ັ້ນສະໜອງ
ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ຄວາມພ ໃຈຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເມື່ ອທຽບກບັລາຍໄດ ັ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ ດັ່ ງນັ ັ້ນສາ 
ເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຕດັສນິໄຈຊື ັ້ຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ມດີັ່ ງນີ ັ້: 

1. ປະໂຫຍດຂອງສນິຄ ັ້າຕ ່ ຜູ ັ້ຊື ັ້ ໂດຍສາມາດສະໝອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ ໃນລກັສະນະ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານພາຍນອກ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ 

2.  ຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານຂາຍສນິຄ ັ້າທດົແທນ ມສີນິຄ ັ້າຊະນດິໃດຂ່າຍ
ແດ່ທີ່ ເລອືກບ ລໂິພກແຕ່ບ ່ ມໃີນຕະຫຼາດ ຈະໃຊ ັ້ສນິຄ ັ້າໃດແທນ 

3. ລດົນຍິມົກນິ ແລະ ສສີນັ ນ າໄປປຸງແຕ່ງໃຫ ັ້ກບັໂຕຂອງສນິຄ ັ້າເຊິ່ ງສາມາດດ ງດູດໃຈໃຫ ັ້
ບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າ 

 
6.2 ປດັໃຈທີ່ ມຜີນົຕ ່ ການບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າພດື 
 ລາຄາສນິຄ ັ້າຊະນດິໃດຊະໜ ່ ງຈະຫຼາຍ ຫຼ ືໜ ັ້ອຍພຽງໃດ ແມ່ນຂ ັ້ນກບັປດັໃຈດັ່ ງຕ ່ ໄປນ:ີ 

1. ລາຄ ັ້າສນິຄ່າທີ່ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະຊື ັ້ລາຄ່າຖກືລງົ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະຊື ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແຕ່ລາຄ່າແພງຂ ັ້ນຜູ ັ້
ບ ລໂິພກຈະຊື ັ້ຫຸຼດລງົ 

2. ລາຄ ັ້າຂອງສນິຄ່າອື່ ນທີ່ ໃຊ ັ້ທດົແທນກນັ ຫຼ ື ປະກອບກນັ ລາຄ ັ້າສນິຄ່າທດົແທນກນັຖກືລງົ
ຈະເຮດັ ໃຫ ັ້ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຂອງສນິຄ ັ້າທີ່ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຊື ັ່້ ູ່ ເປນັປະຈ າຫຸຼດລງົ 

3. ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນຍ່ອມໃຫ ັ້ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເນື່ ອງຈາກອຸປະສງົຕະ 
ຫຼາດເປນັຜູ ັ້ລວມຂອງຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ 
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4. ລາຍໄດ ັ້ ແລະ ການກະຈາຍລາຍ ໄດ ັ້ເປນັຕວົກ ານດົວ່າມກີານຊື ັ້ຫຼາຍໜັ້ອຍພຽງໃດ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດ ັ້ຍງັທ າໃຫ ັ້ການຕດັສນິໃຈເລອືກຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຕ່າງກນັດ ັ້ວຍ 

5. ປດັໃຈອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຄວາມນຍິມົລະດບັການສ ກສາເຊື ັ້ອຊາດເປນັຕົ ັ້ນ 
 

6.3 ຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າພດືພາຍໃນປະເທດ 
 ຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າພດືພາຍໃນປະເທດສາມາດແບ່ງອອກເປນັ 3 ປະເພດຄ:ື 

1. ປະລມິານຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າກະສກິ າພດືມຄີວາມຈ າເປນັຫຼາຍຕ ່ ສນິຄ ັ້າຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຈະມອີນັ
ຕາການເພີ ັ້ມຂ ັ້ນຕ ່ າກວ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ຜ່ານການແປຮູບ ຫຼ ືສນິຄ ັ້າສ າເລດັຮູບ 

2.  ປະລມິານຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າປະເພດເນື ັ້ອສດັ, ນມົ, ເນຍີ ແລະ ສນິຄ ັ້າເພີ່ ມຂ ັ້ນສູງ່່າງ
ໄວວາ ເມື່ ອທຽບກບັສນິຄ ັ້າປະເພດເຂົ ັ້າ ແລະ ແປງ 

3. ປະລມິານຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າພດື ໂດຍລວມຈະມກີານເພີ່ ມຂ ັ້ນເປນັລ າດບັເນື່ ອງຈາກ
ແນວໂນ ັ້ມການເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນ ແລະ ລ າດບັລາບໄດ ັ້ 

 
6.4 ຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າພດືເພື່ ອການສົ່ ງອອກ 

ສະພາບການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າພດືຂອງປະເທດທີ່ ມຜີນົຜະລດິຂ ັ້ນ ເພື່ ອໃຊ ັ້ພາຍໃນປະເທດເປນັຫຼກັ 
ເຊັ່ ນ ເຂົ ັ້າຝ ັ້າຍ, ແລະ ຖົ່ ວຕ່າງໆ ແລະ ຜະລດິສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າພດືແຕ່ລະຊະນດິອາດມຕີະຫຼາດທີ່ ສ າຄນັແຕກ
ຕ່າງກນັອອກໄປ ແຕ່ລະປໃີນປະເທດ ຫຼ ືໃນແຂວງ ທີ່ ສົ່ ງສນິຄ ັ້າອອກໃນແຕ່ລະປບີອກມູນຄ່າເປນັເງນິຍິ່ ງດ ີ
 ປດັໃຈທີ່ ມຜີນົຕ ່ ການສົ່ ງອອກ 

– ປະລມິານການນ າເຂົ ັ້າຂອງປະເທດຜູ ັ້ຊື ັ້ 
– ປະລມິານການຜະລດິ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການພາຍໃນປະເທດ 
– ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການຄ ັ້າລະຫ່ວາງປະເທດຜູ ັ້ຄ ັ້າ 
– ການລງົທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ 

 
6.5 ພ ດຕກິ າຜູ ັ້ບ ລໂິພກ 

ການສ ກສາວທິກີານ ທີ່ ແຕ່ລະບຸກຄນົຕດັສນິໃຈໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນ (ເງນິ, ເວລາ, ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ອື່ ນໆ) ກ່ຽວກບັການບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າ ເຊິ່ ງນກັການຕະຫຼາດຕ ັ້ອງສ ກສາວ່າ ສນິຄ ັ້າທີ່ ຈະສະເໜຂີາຍນັ ັ້ນ
ແມ່ນໃຜເປນັລູກຄ ັ້າເປົ ັ້າໝາຍ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຊື ັ້ຫຍງັ?, ເປນັຫຍງັຈ ່ ງຊື ັ້?, ຊື ັ້ໄດ ັ້ແນວໃດ?, ຈະຊື ັ້ເວລາໃດ?, ຊື ັ່້ ູ່
ໃສ?, ແມ່ນໃຜມອີດິທພິນົຕ ່ ການຊື ັ້?, ຊື ັ້ເລື ັ້ອຍໆ ບ ່ ? 

ພ ກຕກິ າຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ 
ພ ກຕກິ າຜູ ັ້ຊື ັ້ຄ:ື ຂະການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການກະທ າຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຊື ັ້ ແລະ 

ການໃຊ ັ້ສນິຄ ັ້າ ດັ່ ງນກັການຕະຫຼາດຈ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາ ແລະ ວເິຄາະເຖງິພ ກຕກິ າ ການຊື ັ້ດ ັ້ວຍເຫດຜນົຫຼາຍ
ປະການດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ວທິກີານຜູ ັ້ຊື ັ້ສະແດງອອກ ນກັຍຸດການຕະຫຼາດຂອງພດື ຈະມຜີນົເຮດັໃຫ ັ້ທຸກລະກດິປະ 
ສບົຄວາມສ າເລດັ 
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2. ຈາກແນວຄວາມຄດິທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າມຄີວາມເພິ່ ງພ ໃຈ ວ່າສິ່ ງໃດສ ັ້າງ
ຄວາມພ ໃຈໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ຈ ່ ງຕ ັ້ອງພຈິາລະນາເຖງິປດັໃຈຫຼກັທີ່ ມອີດິທພິນົຕ ່ ຜູ ັ້ຊື ັ້ ຫຼ ືບ ່ , ຊື ັ້ຫຍງັ?, ູ່່ໃສ?, 
ເວລາໃດ?, ຊື ັ້ໄດ ັ້ແນວໃດ? 

3. ເມື່ ອການຕະຫຼາດໄດ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈເຖງິປດັໃຈຕ່າງໆ ທີ່ ອດິພນົຕ ່ ພ ດຕກິ າຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ທີ່ ດຂີ  ັ້ນ ທີ່ ຈະ
ເຮດັໃຫ ັ້ນກັການຕະຫຼາດຄາດຄະເນເຖງິການຕອບສະໜອງຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ ມຕີ ່ ກນົລະຍຸດການຕະຫຼາດຂອງພດືໄດ ັ້ 

 
6.6 ຂັ ັ້ນຕອນໃນການຕດັສນິໃຈຊື ັ້ຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກ 
 ຂັ ັ້ນຕອນໃນການຕດັສນິໃຈຊື ັ້ຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກສາມາດແບງອອກໄດ ັ້ 5 ຂັ ັ້ນຕອນຄ:ື 

1. ເຂົ ັ້າໃຈເຖງິຄວາມຕ ັ້ອງການ: ຂະບວນການເລີ່ ມຂ ັ້ນເມື່ ອບຸກຄນົຮູ ັ້ເຖງິຄວາມຕ ັ້ອງການ ເຊິ່ ງ
ເປນັຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ເກດີຂ ັ້ນພາຍໃນເຊັ່ ນ: ຄວາມຕ ັ້ອງການ ຫຼ ື ອາດຈະເປນັຄວາມຕ ັ້ອງການ ທີ່ ເກດີຈາກ
ສິ່ ງກະຕຸ ັ້ນພາຍນອກເຊັ່ ນ: ບຸກຄນົນັ ັ້ນເຫນັໂຄສະນາ ຫຼ ືຕວົສນິຄ ັ້າແລ ັ້ວເກດີຄວາມຕ ັ້ອງການຂ ັ້ນ 

2. ຄົ ັ້ນຫາຂ ັ້ມູນ: ໃນເມື່ ອບຸກຄນົເກດີຄວາມຕ ັ້ອງແລ ັ້ວ ຂັ ັ້ນຕອນຕ ່ ໄປຄກືານຄົ ັ້ນຫາຂ ັ້ມູນເພື່ ອ
ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ຮບັຄວາມພ ໃຈ ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການລຸ ັ້ນ, ລາຄາ, ຍີ່ ຫ ັ້, ຄຸນນະພາບ, 
ຄວາມທນົທານ ແລະ ການບ ລກິານຫຼງັກາຂາຍເປນັຕົ ັ້ນ 

3. ການປະເມນີທາງເລອືກຕ່າງໆ: ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະປະເມນີທາງເລອືກຕ່າງໆ ທີ່ ເປນັໄປໄດ ັ້ກ່ອນ
ການຕດັສນິໃຈຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ໃນຂັ ັ້ນນີ ັ້ຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະຕ ັ້ອງກ ານດົກດົເກນໃນການພຈິາລະນາໃນການຊື ັ້ເຊັ່ ນ: ອາດ
ເລອືກຍີ່່ ຫ ັ້ ແລະ ຄຸນນະພາບເປນັກດົເກນ ຫຼ ືບາງຄນົອາດເລອືກລາຄາ ແລະ ການບ ລກິານຫຼງັການຊື ັ້ 

4. ການຕດັສນິໃຈຊື ັ້:  ຜູ ັ້ຊື ັ້ຕ ັ້ອງຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັສິ່ ງປະກອບຫຼາຍ່່າງເຊັ່ ນ: 
– ຜະລດິຕະພນັ 
– ຍີ່ ຫ ັ້ 
– ແບບ 
– ຈ ານວນທີ່ ຈະຊື ັ້ 
– ສະຖານທີ່ ທຈີະຊື ັ້ 
– ເວລາ 
– ຜູ ັ້ຂາຍ 
– ລາຄາ 
– ວທິກີານຈ່າຍເງນິ 

5. ພ ດຕກິ າໃນການໃຊ ັ້: ນກັການຕະຫຼາດທີ່ ດທີງັຫຼາຍ ບ ຄວນພ ໃຈພຽງແຕ່ການຂາຍສນິຄ ັ້າ
ໄດ ັ້ເທົ່ ານັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງຕດິຕາມອກີວ່າຜູ ັ້ຊ ື ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ໃຊ ັ້ ພ ໃຈການໃຊ ັ້ສນິຄ ັ້າຂອງຕນົ ຫຼ ືບ ່  ຊື ັ້ສນິຄ ັ້າຊະນດິໃດ?,
ໃຜເປນັຜູ ັ້ຊື ັ້ໃຊ ັ້?, ໃຊ ັ້ແນວໃດ?, ໃຊ ັ່້ ູ່ ໃສ?, ໃຊ ັ້ເວລາໃດ?, ຕະຫຼາດສາມາດນ າມາປບັປຸງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ື
ຫບີຫ ່  ຫຼ ືໃຊ ັ້ໃນເວລາໂຄສະນາໄດ ັ້ເປນັ່່າງດ ີໃນການຊ່ວຍໂອກາດໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນຂາຍໄດ ັ້ງ່າຍ 
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ບດົທ ີ7 
ການໄລ່ລຽງເສດຖະກດິການພດື 

    

 

ຈດຸປະສງົ     
ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຄວາມເປນັມາ ແລະ ຈດຸປະສງົໃນການໄລ່ລຽງ ເສດຖະກດິໄດ ັ້ 
2. ນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມໃືນການລຽງ ໄລ່ເສດຖະກດິໄດ ັ້ 
3. ວາງແຜນ ແລະ ໄລ່ລຽງເສດຖະກດິໃນຜະລດິ ໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
7.1 ຄວາມເປນັມາ 

ຂ ັ້ມູນພື ັ້ ັ້ນຖານເສດຖະກດິແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັທີ່ ສຸດສ າລບັຊາວກະສກິອນ ເພື່ ອ
ໃຫ ັ້ເຂາົເຈ ົ ັ້າເຂົ ັ້າໃຈເຖງິການດ າເນນີງານ ແລະ ໂອກາດໃນການປບັປຸງການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ການຕະ 
ຫຼາດ. ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັເສດຖະກດິຂອງຟາມ ຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນໄດ ັ້ເຫນັເຖງິການລງົທ ນ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ
ຕ່າງໆ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກການຜະລດິຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ. ນອກຈາກນັ ັ້ນມນັກ ຍງັຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນ ສາ 
ມາດວເິຄາະຂັ ັ້ນຕອນການຜະລດິ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການລງົທ ນຕ ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 
ແລະ ຜນົກ າໄລຕ ່ ວນັງານ ຫຼ ື ຜນົກ າໄລ່ຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຜນົຜະລດິ. ເວົ ັ້າລວມແລ ັ້ວ ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້
ຊາວກະສກິອນໃນການຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະສ ບຕ ່ , ປບັປຸງ, ປ່ຽນແປງ ສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົ ັ້າດ າເນນີການຜະລດິູ່່ນັ ັ້ນ. 
ຜ່ານວເິຄາະຂ ັ້ມູນ, ຊາວກະສກິອນຈະສາມາດຮບັຮູ ັ້ເຖງິປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງການລງົທ ນ 
ແລະ ເຕກັນກິການຜະລດິ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ມກີານວເິຄາະທີ່ ມຄີວາມຖກືຕ ັ້ອງເໝາະສມົ, ມນັມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ັ້ອງມເີຄື່ ອງ 
ມກືານຄດິໄລ່ລຽງເສດຖະກດິທີ່ ເຂົ ັ້າໃຈງ່າຍ. ຄ າແນະນ າທີ່ ລະອຽດກະຈ່າງແຈ ັ້ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ພະນກັງານສົ່ ງ 
ເສມີກະສກິ າ ແລະ ຊາວກະສກິອນ ເກບັກ າ ແລະ ວເິຄາະຂ ັ້ມູນເສດຖະກດິຂອງບນັດາກດິຈະກ າຫຼກັຕ່າງໆ
ໃນການຜະລດິ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຜະລດິ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງ່່າງວ່ອງ 
ໄວ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຈ  ່ ງມຄີວາມຕ ັ້ອງການເຄື່ ອງມກືານຄດິໄລ່ສ າລບັການຜະລດິແຕ່ລະຊະນດິທີ່ ແຕ່ຕ່າງກນັ 
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7.2 ເຄື່ ອງມຄືດິໄລ່ເສດຖະກດິ ແລະ ອງົປະກອບ 
7.2.1 ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊ ັ້ໃນການ ໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ 

ໄດ ັ້ຖກືອອກແບບສ າລບັກດິຈະກ າທີ່ ຈະຜະລດິ ແລະ ການຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ສະ 
ນັ ັ້ນຈ ່ ງມ ີ3 ແບບຟອມຫຼກັເຊັ່ ນ: ແບບຟອມສ າລບັການປູກຝງັ, ການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການແປຮູບຜະລກິຕະ
ພນັກະສກິ າ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄດ ັ້ 16 ແບບຟອມ (ສ າລບັການຜະລດິພດື) 

1. ແບບຟອມ 1 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກເຂົ ັ້າໄຮ່ 
2. ແບບຟອມ 2 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກເຂົ ັ້ານາ 
3. ແບບຟອມ 3 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກຖົ່ າເຫອືງ 
4. ແບບຟອມ 4 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກສາລ ີ
5. ແບບຟອມ 5 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກໝາກແຕງ 
6. ແບບຟອມ 7 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກ 
7. ແບບຟອມ 8 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກໝາກງາ 
8. ແບບຟອມ 9 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກອ ັ້ອຍ 
9. ແບບຟອມ 10 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກຂ່າເພື່ ອເອາົໝາກ 
10. ແບບຟອມ 11 ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັປູກຖົ່ ວແຮລ ັ້ຽງຄັ່ ງ 

7.2.2 ອງົປະກອບຂອງຮ່າງເກບັກ າຂ ັ້ມນູການຄດິໄລເສດຖະກດິ 
ເຄື່ ອງມກືານເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອໃຊ ັ້ໃນການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັການຜະລດິໃດໜ ່ ງ

ຈະປະກອບມ ີ4 ອງົປະກອບໃຫຍ່ຄ:ື 
ກ. ຂ ັ້ມູນທົ່ ວໄປ 
ຂ. ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ 
ຄ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
ງ. ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 

 ຕວົ່່າງ: ແບບຟອມ 2 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກດິສ າລບັປູກເຂົ ັ້ານາ 
 
ຕາຕະລາງທ3ີ ຂ ັ້ມູນທົ່ ວໄປ 
 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກນູຂອງຊາວກະສກິອນ ບ ັ້ັ້ານ ເຂົ ັ້ານາປ ີ ເຂົ ັ້ານາແຊງ 
    
ວນັເດອືນປເີກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເມອືງ ລວມຜນົຜະລດິ kg ສະມດັຕະພາບkg/ha 
    
ໄລຍະການຜະລດິ ແຂວງ ລວມເນື ັ້ອທ ີha/ຕ ່ ປ ີ
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 ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ 

ຕາຕະລາງທ ີ4 ທ ນໝຸນວຽນ    

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ ເປນັເງນິສດົ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

1 ແນວພນັ      
2 ຝຸ່ນທ າມະຊາດ      
3 ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ      
4 ່າປາບສດັຕູພດື      

5 ນ ັ້າຊນົລະປະທານ      

6 ໄຟຟ ັ້າ      

7 ນ ັ້າມນັ      

8 ອື່ ນໆ      

 ລວມ      

 

ຕາຕະລາງທ ີ5 ຄ່າແຮງງານ 

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ ເປນັເງນິສດົ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

1 ກຽມຕາກ ັ້າ      

2 ຫວ່ານ ຫຼ ືສກັກ ັ້າ       
3 ຊ າກ ັ້າ      

4 ປດັດ າ      

5 ບວົລະບດັຮກັສາ      

6 ເກບັກ່ຽວ ແລະ ຕາກ      

7 ມດັ ແລະ ກອງ      

8 ຟາດ ແລະ ຂນົ      

 ອື່ ນໆ      

 ລວມ      
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ຕາຕະລາງທ ີ6 ຜນົໄດ ັ້ຮບັ     

ລ/
ດ 

ລາຍການ ຫວົ
ໜ່ວຍ 

ຈ ານວນ ລາຄາ ເປນັເງນິສດົ ບ ່ ເປນັ
ເງນິສດົ 

1 ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້      
2 ຂາຍສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກຜນົຜະລດິຫຼກັ      
3 ຜນົຜະລດິທີ່ ໃຊ ັ້ໃນຄອບຄວົ      
4 ຜນົຜະລດິທີ່ ໃຫ ັ້ພີ່ ນ ັ້ອງ      

5 ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ແລກປ່ຽນ      

6 ຜນົຜະລດິທີ່ ໃຊ ັ້ເປນັແນວພນັ      

7 ເຂົ ັ້າຍງັເຫຼອືໃນປະຈບຸນັ      

 ລວມ      

 

ຕາຕະລາງທ ີ7 ຜນົຜະລດິທີ່ ເສຍຫາຍ 

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ ເປນັເງນິສດົ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

1 ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍຫາຍ      
2       

 
ຕາຕະລາງທ ີ8 ດຸນດ່ຽງລາຍຮບັລາຍຈ່າຍ 
 

ລ/ດ ຕົ ັ້ນທ ນ ລາຍຮບັ ກ າໄລ 
1    

 
1.4 ບາດກ ັ້າວໃນການຄດິໄລ່ 

ການຜະລດິສ າລບັກດິຈະກ າໃດໜ ່ ງປະກອບມ ີ5 ບາດກ ັ້າວທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມແຕ່ລະຂັ ັ້ນ
ຕອນ່່າງເຂັ ັ້ມງວດ 

1. ບນັທ ກຂ ັ້ມຸນທົ່ ວໄປຂອງຊາວກະສກິອນ 
2. ບນັທ ກສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ 
3. ບນັທ ນ ແລະ ຄດິໄລ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
4. ບນັທ ກ ແລະ ໄລ່ມູນຄ່າຜນົຜະລດິທີ່ ຖກືເສຍຫາຍ 
5. ນ າຂ ັ້ມູນທີ່ ໄດ ັ້ມາເພື່ ອລຽງ ໄລ່ເສດຖະກດິ 
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7.3 ການວເິຄາະຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກການຄດິໄລ່ຮ່ວມກບັຊາວກະສກິອນ 
ສິ່ ງສ າຄນັທີ່ ສຸດແມ່ນມນັບ ່ ມຕີ າລາໃດໆ ທີ່ ຈະບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການວເິຄາະ ເຊິ່ ງຈະ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອງີໃສ່ສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊາວກະສກິອນ ສະນັ ັ້ນ ທາງທີ່ ດທີີ່ ສຸດແມ່ນການຍກົຕວົ່່າງ
ຈາກກ ລະນຕີວົຈງິ ພ ັ້ອມກບັການອະທບິາຍວ່າເປນັຫຍງັຈ ່ ງມກີານຕດັສນິໃຈຄດືັ່ ງກ່າວນັ ັ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ເອກະສານອ ັ້າງອງີ 

 
1. ເອກະສານປະກອນການຮຽນການສອນ . 2003 ວຊິາການຕະຫຼາດກະສກິ າ ຫຼກັສູດສ າລບັໂຮງຮຽນ 

ກະສກິ າ ແລະ   ປ່າໄມ ັ້ ຊັ ັ້ນກາງ   .57 ນ 
2. ໂຮງຮຽນ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ . 2002 ,ຄູ່ມກີານການຮຽນ ວຊິາ ເສດຖະກດິກະສກິ າ .26 ນ 
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