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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບລະບບການ
ສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບັດທີື່ເໝາະສມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫຼັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສງຂອງຫຼັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫຼັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫຼື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູມ
່ ນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັນ
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ບດທີ 1
ຄວາມຮູເ້ ບອ
ັ້ ງຕນ
ັ້ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດກະສິກາ ແລະ ການຕະຫຼາດສັດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກກສາ ສາມາດບອກ:
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າເສດຖະກິດກະສິກາ ແລະ ການຕະຫຼາດສັດ
2. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
3. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
4. ບອກໂຄງສ້າງຂອງການຕະຫຼາດສັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດສັດ

ຕະຫຼາດ (Market) ມີຄວາມໝາຍໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊິື່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທຸລະກິດຂອງ
ບຸກຄນແຕ່ລະປະເພດ ເຊັື່ນ: ບຸກຄນທື່ວໄປເຂັ້າໃຈວ່າ ຕະຫຼາດຄສະຖານທີສ
ື່ າລັບຊັ້ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼ ສະຖານ
ທີຜ
ື່ ຊ
ູ້ ັ້ກັບຜູຂ
້ າຍສິນຄ້າອາດພບກັນ ເພື່ອເຮັດທຸລະກິດເທື່ານັັ້ນ, ຊາວກະສິກອນເຂັ້າໃຈວ່າ ເປັນແຫຼື່ງທີື່ຂາຍຜນ
ຜະລິດຂອງເຂັ້າເຈັ້າ. ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງຕະຫຼາດໃນທາງເສດຖະກິດມີຄວາມໝາຍກວ້າງ ແລະ ແຕກຕ່າງ
ອອກໄປຈາກທີື່ຄນທື່ວໄປເຂັ້າໃຈ ຄາຈາກັດຄວາມຂອງຕະຫຼາດໃນທາງເສດຖະເສດ ມີໄວ້ດັື່ງນີ:ັ້
1.1.1 ຕະຫຼາດສັດ
ອາດຈະແມ່ນມີສະຖານທີ ຫຼ ບມ
ື່ ີສະຖານທີື່ບລ
ື່ ິເວນທີຊັດເຈນກື່ໄດ້ ຫຼ ເປັນສະຖານທີ
ໃດສະຖານທີື່ໜື່ງ ຫຼ ກຸ່ມກິດຈະການໃດໝື່ງ ແລະ ລວມເຖິື່ງລະບບໃດລະບບໜື່ງຕະຫຼວດເຖິງສະຖານະ
ການໃດສະຖານະການໜື່ງທີື່ເອື່ອອານວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຜູລ
້ ້ຽງສັດ, ສາມາດນາສັດທີື່ມຊ
ີ ີວິດມາຊຂ
ັ້ າຍ
ກັນທັງລັກສະນະພບໜ້າກັບໜ້າກັນໂດຍກງລະຫວ່າງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍອາດຈະເປັນຜູຂ
້ ້າສື່ງ, ຜູຄ
້ ້າຍ່ວຍ, ຕວ
ແທນບລິສັດ ຫຼ ບລິສັດກັບຜູຂ
້ າຍ ຫຼ ບື່ເຄີຍພບໜ້າກັນໂດຍກງແຕ່ກສ
ື່ າມາດເຮັດການຊຂ
ື່ າຍຕກລງກັນໄດ້
ເຊັື່ນດ່ຽວກັນ ແລະ ການຊຂ
ື່ າຍທີື່ເກີດຂັ້ນຈາກຄວາມພໃຈທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊຂ
ັ້ າຍແລກປ່ຽນດ້ວຍກັນທັງຜູ້
ຊັ້ ແລະ ຜູຂ
້ າຍ
1.1.2 ການຕະຫຼາດສັດ
ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີນ
ື່ າເອາສັດ
ມີຊີວິດຈາກບ່ອນຜະລິດ (ຊາວກະສິກອນ) ຫຼ ບລິສັດຄບວງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບລິໂພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານ
ທີຕ
ື່ ້ອງການ ຫຼ ໝາຍເຖິງການດາເນີນກິດຈະກາອັນຈະສື່ງຜນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະຈາຍ, ຈາກຜູຜ
້ ະລິດສັດ
ໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກ, ເພື່ອບລິໂພກໃນລັກສະນະທີຕ
ື່ ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສມ ດັງື່ ນັັ້ນ ການຕະຫຼາດສັດຈື່ງມີ
ຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງເປັນລະບບ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆມາກມາຍ ເຊັື່ນ: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ,
ການວາງແຜນ, ການສື່ງເສີມການຂາຍ, ການຈາໜ່າຍເປັນຕັ້ນ
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1.2

ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
1.2.1

ຂອບເຂດຂອງການຕະຫຼາດສັດ
ການຕະຫຼາດສັດ ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງວິຊາເສດຖະກິດ ເຊິງື່ ນາເອາທິດສະດີທາງເສດຖະ
ສາດມາອະທິບາຍເຖິງພດຕິກາ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຕະຫຼາດຈະຄວບຄຸມເຖິງບັນດາກິດ
ຈະກາຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜນຜະລິດສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ໄປຫາຜູ້ບລິໂພກສຸດທ້າຍ ໃນຮູບແບບ
ຕ່າງໆ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ໆຜູບ
້ ລິໂພກຕ້ອງການ ເຊິງື່ ບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ຫຼາຍຕັັ້ງແຕ່ການລວບ
ລວມຜນຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຂນສື່ງ, ການການດມາດຖານ, ການແປຮູບ, ການຊຂ
ັ້ າຍເປັນຕັ້ນ.
ດັື່ງນັັ້ນ ການສກສາວິຊາການຕະຫຼາດສັດ ຈື່ງເປັນການສກສາເຖິງການດາເນີນກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີື່ມີຜນຕຜ
ື່ ນ
ຜະລິດສັດ ຕັັ້ງແຕ່ເກີດຜນຜະລິດແລ້ວຜ່ານໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກຄນສຸດທ້າຍ ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ທກ
ີື່ ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ສະ
ຖາບັນຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາການຕະຫຼາດ
1.2.2 ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
ການຕະຫຼາດສັດ ເປັນຂະບວນການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາອງກອນ ທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊນ, ການດາເນີນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ສື່ງຜນກະທບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນແງ່ຂອງຜນດີ
ຫຼ ຜນປະໂຫຍດທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜນກະທບດ້ານຜນເສຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດ ຈື່ງຈາແນກ
ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ ໄດ້ດັື່ງນີັ້:
1) ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕສ
ື່ ັງຄມ ແລະ ບຸກຄນ (ຕັັ້ງແຕ່ຜຜ
ູ້ ະລິດຈນ
ເຖິງຜູ້ບລິໂພກ) ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງພດຕິກາການຊຂ
ັ້ າຍຂອງບຸກຄນ, ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຍກລະດັບ
ມາດຖານການຄອງຊີບຂອງປະຊາກອນໃນສັງຄັມໃຫ້ສູງຂນ
ັ້ , ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາຊີບຕ່າງໆ ແກ່
ບຸກຄນເພີື່ມຫຼາຍຂນ
ັ້
2) ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕລ
ື່ ະບບເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ປະຊາກອນມີລາຍໄດ້ສູງຂນ
ັ້ , ເຮັດໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນຂອງປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າ ແລະ ບລິຫານ, ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ

1.3

ໜ້າທີື່ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງການຕະຫຼາດສັດ
1.3.1

ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດສັດ
ການຕະຫຼາດ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ ໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດອາດແບ່ງອອກຕາມກິດຈະກາທີື່ເຮັດໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
ກ. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ (exchange function)
ເປັນໜ້າທີື່ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໃນຕວສິນຄ້າແບ່ງອອກຄ:
1) ການຊ ັ້ ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ ລວມເຖິງການເລ ອກຊະນິດ ແລະ ປະ
ເພດຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ລວມທັງຄຸນນະພາບຕາມປະລິມານທີື່ຕ້ອງການ ເພື່ອວັດຖຸປະສງສະເພາະ
ຂອງຜູໃ້ ຊ້ ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊັ້ ມີກິດຈະກາທີື່ຕ້ອງເຮັດຄ:
 ການເຂັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ເປັນຄວາມເຂັ້າໃຈຂອງຜູຊ
້ ັ້ ທີື່ຈະ
ຕ້ອງການຕັດສິນໃຈຊັ້ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ
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ປະລິມານທີື່ເຂາຕ້ອງການ ບາງຄັັ້ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຊ
້ ັ້ ຈະເກີດຂັ້ນຈາກກິດຈະກາໃນການສ້າງຈຸດປະສງ
ແລະ ເປັ້າໝາຍຂອງຜູຂ
້ າຍ
 ການເລອກແຫຼື່ງຈາໜ່າຍ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂັ້ນ ຜູຊ
້ ກ
ັ້ ື່ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລອກບ່ອນຂາຍທີື່ຕນພໃຈ ບາງຄັັ້ງຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູຊ
້ ອກຫາລູກຄ້າທີື່ຕນຄາດວ່າ ຈະຊສ
ັ້ ິນຄ້າ
ຂອງຕນດ້ວຍການຫາຕະຫຼາດທີື່ມີຜຊ
ູ້ ສ
ັ້ ິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນ
 ການພິຈະລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສມຂອງສິນຄ້າ,
ການພິຈະລະນາ
ຄວາມເໝາະສມຂອງສິນຄ້າທີື່ຢໃູ່ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊອ
ັ້ າດຕັດສິນໄດ້ ຄ: ວິທີກວດສອບ, ຕວຢ່າງ
ແລະ ອະທິບາຍ
 ການເຈລະຈາກັບຜູຂ
້ າຍ ໃນການໂອນປ່ຽນມສິນຄ້າທີື່ຊັ້ ໂດຍເຈລະຈາ
ເລື່ອງລາຄາ, ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ, ການເຮັດສັນຍາສື່ງມອບສິນຄ້າເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ
2) ການຂາຍ (Selling) ໜ້າທີື່ການຂາຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂອນປ່ຽນມສິນຄ້າດັື່ງນີ:ັ້
 ການສ້າງອຸປະສງ ເປັນການສ້າງເຄື່ອງມທາງການຕະຫຼາດ ສື່ງເສີມການ
ຂາຍເຊັື່ນ: ການຂາຍໂດຍບຸກຄນ, ການໂຄສະນາ, ການຈັດກຽມຄູມ
່ , ການແຈ້ງຊຂ
ັ້ ອງຜູ້ແທນຈາໜ່າຍ, ການ
ລດແລກແຈກແຖມ ເປັນຕັ້ນ
 ການຊອກຫາຜູ້ຊັ້ ການສ້າງອຸປະສງຢ່າງດຽວບພ
ື່ ຽງພ ທີື່ຈະກື່ໃຫ້ເກີດ
ການຂາຍ, ຜູຊ
້ ັ້ ແລະ ຜູຂ
້ າຍພ້ອມທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກາລວມກັນໃນບາງຄັັ້ງ, ຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະເປັນຜູເ້ ລີື່ມນາມາ ເຊິງື່
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊກ
ັ້ ື່ຕາມ ຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ປະສານໃຫ້ການຊຂ
ັ້ າຍນີເັ້ ກີດຂັ້ນແທ້ຈິງ, ເຊິງື່ ຜູຂ
້ າຍ
ຈະຕ້ອງຫາວິທີກໃື່ ຫ້ເກີດການຂາຍເຊັື່ນ: ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ, ການໃຊ້ຈັດສະແດງສິນຄ້າເປັນຕັ້ນ
 ການເຈລະຈາຕກລງ ແລະ ໂອນປ່ຽນແປງມສິນຄ້າເປັນການເຈລະຈາ
ເງອ
ື່ ນໄຂຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, ການດໄລຍະເວລາການຊາລະເງິນ, ການສື່ງມອບເປັນຕັ້ນ
 ຄວາມສາຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜູຜ
້ ະລິດ,
ຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເລອກ
ແນວທາງ ແລະ ຮູທ
້ າງໃນການຈາໜາຍແບບໃດ, ຈາເປັນຈະຕ້ອງການດນະໂຍບາຍໃນການຈັດຈາໜ່າຍໃຫ້
ແນ່ນອນ, ນະໂຍບາຍໃນການເລອກພື່ຄ້າຂາຍສງ, ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕັ້ນ
ຂ. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບທາງພາຍນອກ (physical function)
ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານກາຍຍະພາບ
ຂອງສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ
 ການຂນສງື່ ເປັນການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍຜນຜະລິດ ຈາກແຫຼື່ງຜະລິດ ເພື່ອບລິໂພກ
ຈະໄດ້ຊັ້ສະດວກ, ການຂນສື່ງ ນອກຈາກຈະກື່ໃຫ້ເກີດການຊຂ
ັ້ າຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜນຜະລິດກະຈາຍອອກ
ໄປ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກຢ່າງທວ
ື່ ເຖິງ, ການຂນສື່ງທີື່ດີ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍຍານ
ພາຫະນະຂນສື່ງ, ເສັັ້ນທາງຂນສື່ງ, ເຄື່ອງມ, ເຄື່ອງໃຊ້ຢ່າງພຽງພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງມີຄວາມສະ
ດວກ, ປອດໄຟ, ວ່ອງໄວ, ຄ່າຂນສື່ງຕື່າ, ການຂນສື່ງມີປະລິມານຫຼາຍ ພ້ອມທັງລະວັງການສູນເສຍຕ່າງໆ ອັນ
ເກີດຂັ້ນຂະນະຂນສື່ງໃຫ້ໝດໄປ
 ການເກັບຮັກສາ: ວັດຖຸປະສງຂອງການເກັບຮັກສາໄວ້ຊ່ວງໄລຍະເວລາໜື່ງ
ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາບໃື່ ຫ້ເຄອ
ື່ ນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປ ເຊັື່ນ: ການຄວບຄຸມລາຄາ ເພື່ອລຖ້າໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະ
ສມສາລັບລາຄາຜະລິດຜນທີຕ
ື່ ື່າເກີນໄປ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະພາບດີຂັ້ນມີປະລິມານພຽງພ ແລະ ສະໜື່າສະເໜີ
 ການແປຮູບ ມີຄວາມສາຄັນຕກ
ື່ ັບລະບບການຕະຫຼາດສິນຄ້າເປັນຢ່າງຍິງື່
ແລະ ບດບາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ, ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜນຜະລິດນັັ້ນເປັນຕາໜ້າກິນ, ມີ
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ບດບາດສາຄັນຍິື່ງ ຕນ
ື່ ະໂຍພາຍການຄ້າທີື່ຫຼຸດຜ່ອນດຄວາມສ່ຽງ, ປ່ຽນແປງທາງການຄ້າ, ຜນຜະລິດການກະ
ເສດ ນອກຈາກນັັ້ນ ການແປຮູບກື່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄງທນຖາວອນບເື່ ໜື່າເສຍງ່າຍ, ເກັບຮັກສາໄດ້ດນ, ມີ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຕັ້ນທນການຂນສື່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງປະໂຫຍດຜນຜະລິດນັັ້ນໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍທາງ
ຄ. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການອານວຍຄວາມສະດວກ
1) ການການດມາດຖານ ແລະ ການຈັດເກຼດສິນຄ້າ, ການການດມາດຖານ ເພື່ອ
ເປັນການວາງແຜນບັງຄັບໃຫ້ຜນຜະລິດໃນແຕ່ລະປະເພດ ມີຄຸນນະພາບຢ່າງດຽວກັນ
2) ການເງິນ: ກິດຈະກາການຕະຫຼາດ ຕ້ອງມີເງິນທນສາລັບການດາເນີນການ
ເພື່ອທີື່ຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການເຖິງມຜູ້ບລິໂພກຄນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູໃ້ ຊ້ສິນຄ້າທາງອຸດສາຫະກາ, ບັນຫາ
ແຫຼື່ງເງິນທນ ເພື່ອກິດຈະກາການຕະຫຼາດສິນຄ້າ ຍັງຂາດລະບບທີື່ດີ ເທື່າທີເື່ ປັນຢູແ
່ ຫຼື່ງເງິນທນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ພວກພື່ຄ້າ ມັກເປັນແຫ່ຼງຈາກຕນເອງລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆ ແຕ່ກື່ບພຽງພ, ຂາດລະບບທີື່ດີ, ດອກເບ້ຍສູງ,
ເຊິື່ງເປັນບັນຫາໂດຍກງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດສູງ
3) ຄວາມສ່ຽງໄພ ເປັນໜ້າທີື່ຂອງການຍອມຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ອາດເກີດ
ຂັ້ນໄດ້ ໃນການຕະຫຼາດຜນຜະລິດເຊິງື່ ແບ່ງອອກເປັນ:
 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງກາຍຍະພາບ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂັ້ນຈາກ
ການເປເພ, ເໜື່າເສຍຂອງຜນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ໄຟໄໝ້, ອຸບັດຕິເຫດ, ພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມ
ໜາວເປັນຕັ້ນ
 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງການຕະຫຼາດ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂັ້ນ ເນື່ອງ
ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຜນຜະລິດ ເມື່ອຖກນາເຂັ້າສູ່ຕະຫຼາດ
4) ຂ່າວສານການຕະຫຼາດ:
ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການບລິການຂ່າວສານການ
ຕະຫຼາດ ຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານທີື່ຖກຕ້ອງແນ່ນອນ ຈະຊ່ວຍຕັດສິນໃຈທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ພຽງພທີື່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຖກຕ້ອງຍິື່ງຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູແ
້ ຈກຍາຍ ຫຼ
ພື່ຄ້າຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຫຼ ການການດປະລິມານຊຂ
ັ້ າຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ສາລັບຜູບ
້ ລິໂພກ ສາມາດທີື່ຈະການດຄວາມເໝາະສມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກຽມພ້ອມ ຮັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ລາຄາໄດ້
1.3.2 ໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດສັດ
ລະບບການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ເຊິື່ງເລີມ
ື່ ຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ໄປສິນ
ັ້ ສຸດທີື່ຜບ
ູ້ ລິ
ໂພກ ມີຂະບວນການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂັ້ນແຍກໄວ້ເປັນສອງພາກສ່ວນດ້ວຍກັນ, ສ່ວນໜື່ງຄ: ກິດຈະກາ
ແລກປ່ຽນ ຫຼ ກິດຈະກາການປ່ຽນແປງເປັນເຈັ້າຂອງສິນຄ້າ ເຊິງື່ ປະກອບດ້ວຍການຊຂ
ັ້ າຍ, ການຊຂ
ັ້ າຍຈະ
ເກີດຂັ້ນໄດ້ຕ້ອງອາໄສການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຜູຊ
້ ັ້ ແລະ ຜູຂ
້ າຍອີກສ່ວນໜື່ງ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ
ເພື່ອໃຫ້ເກີດການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍ ໄດ້ແກ່: ການຂນສື່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈັດຊັັ້ນຄຸນນະພາບຂອງສິນ
ເປັນຕັ້ນ
ໂຄງສ້າງຂອງລະບບການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ:
1) ການລວບລວມຜນຜະລິດ: ເປັນການລວບລວມຮັບຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຊາວກະສິກອນ
ຜູເ້ ຮັດໜ້າທີໃື່ ນການຕະຫຼາດສ່ວນນີັ້ ໄດ້ແກ່: ພື່ຄ້າລວບລວມທ້ອງຖິື່ນເປັນຕວແທນ ຫຼ ນາຍໜ້າ, ກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນ, ໂຮງງານແປຮູບລງເກັບຊໃັ້ ນແຫຼື່ງການຜະລິດ ຫຼ ທ້ອງຖິື່ນທີເື່ ຮັດການຜະລິດ ເອີັ້ນວ່າ: ຕະຫຼາດ
ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ
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2) ການປັບອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານຂອງຜນຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສມດູນ
ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ຕຈ
ື່ າກການລວບລວມຜນຜະລິດເກອບທຸກຊະນິດ
ຈະຖກສື່ງເຂັ້າມາຈາໜ່າຍໃຫ້ກັບພື່ຄ້າ
ຂາຍສື່ງ, ເຊິງື່ ມີທງັ ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ພື່ຄ້າສື່ງອອກ, ເພື່ອຈັດ
ສັນຜນຜະລິດ ໄປຍັງແຫຼື່ງທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນຕ່າງແຂວງ ຫຼ ຈາໜ່າຍໃຫ້ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍໃນຕະຫຼາດຕ່າງໆ
3) ການເຄື່ອນຍ້າຍຜນຜະລິດ: ເປັນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍທີື່ຜນຜະລິດຜ່ານຜູເ້ ຮັດໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດ ໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ ເຊິງື່ ໄດ້ແກ່: ພຄ
ື່ ້າຂາຍສື່ງຂະໜາດນ້ອຍທີື່ເຮັດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ພື່ຄ້າ
ຂາຍຍ່ອຍ, ການເຮັດກິດຈະກາໃນຂັັ້ນຕອນນີຈ
ັ້ ັດຢູໃນຕະຫຼາດລະດັບຂາຍຍ່ອຍ
ຕະຫຼາດທ້ອງ
ຖິື່ນ

ຕະຫຼາດກາງ

ຊາວກະສິກອນ

ການລວບລວມ
ສິນຄ້າ

ການປັບຄວາມສມດູນ
ຜູບ
້ ລິໂພກ

ຮູບທີ 1 ຂັນ
ັ້ ໃນການເຮັດກິດຈະກາການຕະຫຼາດຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກລະບບການຕະຫຼາດ
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ພື່ຄ້າ,ຕວແທນ

ຊາວກະສິກອນ

ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງລາຍ
ຍ່ອຍຂັັ້ນເມອງ

ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງ
ຂັັ້ນແຂວງ

ພື່ຄ້າລວບລວມ
ທ້ອງຖິື່ນ

ພື່ຄ້າສງອອກ

ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ນະຄອນຫຼວງ
ຜູ້ບລິໂພກທື່ວໄປ

ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ຕ່າງແຂວງ
ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງ
ຂັັ້ນແຂວງ

ໂຮງງານແປ
ຮູບ

ຮູບທີ 2 ຕ໋ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ

ຜູ້ບລິໂພກສ່ວຍ
ໃຫຍ່
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ບດທີ 2
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕື່ກບ
ັ ການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດບອກ:
1. ຈຸດປະສງ ແລະ ສາເຫດຂອງການເຂັ້າມາມີບດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການຕະຫຼາດສິນຄ້າ
ກະສິກາ
2. ລັກສະນະການເຂັ້າມາມີບດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຈຸດປະສງ ແລະ ສາເຫດຂອງການເຂາັ້ ມາມີບດບາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຕະ
ຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ວາງວິໄສທັດໄວ້ດັື່ງນີັ້:
 ການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄປຕາມທິດພັດທະນາຮອບດ້ານ, ຄບຊຸດ ແລະ ມີ
ການປະສມປະສານ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຢູເ່ ຂດທີມ
ື່ ີທ່າແຮງ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ
ເໝາະສມ
 ສື່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າເພື່ອຊມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສື່ງອອກ
 ປັບປຸງແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍການສ້າງເປັນຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ວິສາ
ຫະກິດ ແລະ ຄອບຄວຕວແບບ
ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂັ້າມາມີບດບາດໃນການດາເນີນກິດຈະການກະສິກາ ກື່ເພື່ອເປັນ
ການປກປ້ອງສິດຜນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ດາເນີນກິດຈະການທາງດ້ານກະສິກາ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການກ່ຽວກັບທີື່ດິນ
ກະສິກາ, ຊນລະປະທານ, ແນວພັນພດ, ແນວພັນສັດ, ຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສັດ, ຢາປາບສັດຕູພດ ແລະ ຢາ
ປວສັດ, ເຄື່ອງມ ແລະ ພາຫະນະກນຈັກການກະເສດ, ສາງເກັບມ້ຽນ, ການປຸງແຕ່ງຜນຜະລິດກະສິກາ,
ຕະຫຼາດກະສິກາ ແລະ ການພວພັນຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານກະສິກາ ດ້ວຍການວາງລະບຽບກດໝ
າຍ, ຂັ້ການດ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍຍກເວັັ້ນ
ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ, ຈາກັດການນາເຂັ້າສິນຄ້າກະສິກາປະເພດຕ່າງໆ ທີື່ບື່ຈາເປັນ, ເພື່ອສື່ງເສີມການ
ຜະລິດກະສິກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດຈາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

2.2

ລັກສະນະການເຂາັ້ ມາມີບດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ

ລັກສະນະການເຂັ້າມາມີບດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈລະຈອນ
ແຈກຢາຍສິນຄ້າກະສິກາ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຊອກຫາຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ການເປີດການ
ວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ເປີດກວ້າງການພວພັນກັບສາກນ ກ່ຽວກັບການຊ-ັ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
ກະສິກາ, ນອກຈາກນີັ້ ລັດຍັງຊຸກຍູກ
້ ານຜະລິດກະສິກາຂອງປະຊາຊນ ດ້ວຍການຜູກພັນສອງສັ້ນ, ລວມທັງ
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ສື່ງເສີມການສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນ ແລະ ບລິສັດຂອງລັດ ເພື່ອຜູກພັນຊັ້ - ຂາຍຜນຜະລິດກະສິກາ, ການນາຜນ
ຜະລິດກະສິກາເຂັ້າມາໃນປະເທດ ຫຼ ສື່ງອອກນອກປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກດໝ
າຍ

2.3

ທັດສະນະ ແລະ ທິດນາ
2.3.1

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການກະສິກາແມ່ນ: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄງ ທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາທີື່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາກະສິກາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນຍງບນພັ້ນຖານ
ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊນນະບດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ
ພັ້ນ ຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ”.
2.3.2 ທິດນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຕວ
ື່ ຽກງານກະສິກາ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໄດ້ການດທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີື່ວຽກງານຈຸດສຸມສາລັບການພັດທະນາວຽກງານ ກະສິກາທີື່
ນອນໃນຂງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດ ຄ: ພັດທະນາກະສິກາແບບປະສມປະສານ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄງ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງແມ່ນຂະແໜງການພັ້ນຖານໃນໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ພວກເຮາຕ້ອງສຸມໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບື່ມຊ້ອນ ທາງດ້ານການກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີື່ຕັັ້ງໜ້າຕາມທິດເຮັດກະສິກາສະອາດ, ຂະຫຍາຍການ
ເຮັດກະເສດສຸມທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ໝູນໃຊ້ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກທີື່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ
ເຂັ້າໃສ່ພັ້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ນັບມັ້ນັບກວ້າງຂວາງ, ຈາກັດການຜະລິດແບບເປີດກວ້າງເນັ້ອທີື່, ຮີບຮ້ອນຈັດ
ວາງໂຄງປະກອບການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດຄນໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສມຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບລິເວນ, ປະກອບສ່ວນ
ເຂັ້າໃນຂະບວນການສາມສ້າງຄ: “ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມອງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງຮອບ
ດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫວໜ່ວຍພັດທະນາ”, ໂດຍສ້າງໃຫ້ມີເຂດຜະລິດກະສິກາສະເພາະ ເຊັື່ນ: ເຂດ
ປູກເຂັ້າ, ເຂດລ້ຽງສັດ, ເຂດປູກພດຜັກປອດສານພິດ, ເຂດປູກພດອຸດສາຫະກາ ແລະ ອື່ນໆ ເອາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້
ວຽກງານຄັ້ນຄວ້າການນາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ເຂັ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ວ່ອງໄວ
ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສ້າງຄອບຄວຕວແບບໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍ ພ້ອມທັງສື່ງເສີມໃຫ້ມີການປຸງ
ແຕ່ງຜນຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີື່ເໝາະສມກັບແຕ່ລະບລິເວນ, ຕ້ອງເລັື່ງລັດການຈັດສັນທີື່ດິນກະສິກາ
ໃນຂອບເຂດທື່ວປະເທດໃຫ້ສາເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນັ້ອທີື່ດິນສາລັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢ່າງ
ພຽງພ ໃນນີັ້ໃຫ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາ 7 ທື່ງພຽງບຸລິມະສິດ ແລະ ບັນດາທື່ງພຽງກາງ, ທື່ງພຽງນ້ອຍຢ່າງເປັນ
ລະບບຄບຊຸດເພື່ອສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ສາຄັນທີື່ສຸດຕ້ອງສຸມໃສ່ປັບປຸງຍກລະດັບ
ຊນລະປະທານໃຫ້ແໜ້ນໜາຖາວອນ ທັງຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜນສູງ, ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສູນ
ສື່ງເສີມ ຫຼ ສູນພັດທະນາກະສິກາ, ຫັນການຄັ້ນຄວ້າລງຮັບໃຊ້ ເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດໃນແຕ່ລະບລິເວນ
ເພື່ອຜະລິດແນວພັນທັງເຮັດບດບາດໃຫ້ການແນະນາຝກອບຮມທາງດ້ານເຕັກນິກ - ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ຊນນະບດມີຄວາມຍນຍງ,
ສບຕື່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈັດສັນທີື່ດິນ ແລະ ມອບດິນ - ມອບປ່າໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານປກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ້ພ້ອມ
ທັງມອບສິດນາໃຊ້ທີື່ດິນຢ່າງຍາວນານ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄວຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊນນະບດ ເພື່ອໃຫ້ເຂາເຈັ້າ
ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທາການຜະລິດ, ການຂະຫຍາຍກະສິກາໃນເຂດຊນນະບດຕ້ອງປະຕິບັດຄບຊຸດ, ຕິດພັນ
ກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບລິການປະສມປະສານ ຕະຫຼອດຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ທີື່
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ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂັ້າກັບສາກນ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕວຂອງຊຸມຊນ ແລະ ຕວເມອງ
ນ້ອຍ, ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ການພັດທະນາກະສິກາ ຕ້ອງຕິດພັນກັບກາລັງແຮງ
ຂອງກນໄກຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄມນິຍມ, ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງແຮງຂອງວິທະຍາສາດບວກກັບການນາໃຊ້,
ຂຸດຄັ້ນບັນ ດາກາລັງແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີ: ແຮງງານ, ທີື່ດິນ, ແຫຼື່ງນັ້າ ແລະປ່າໄມ້ ສມທບກັບ
ການສະໜັບສະໜູນການລງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
2.3.3 ເປາັ້ ໝາຍທີ 2: ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ
ຕ້ອງສູ້ຊນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ມີການຂະຫຍາຍຕວ ເພື່ອຮັບປະກັນທັງ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ໃຫ້ເຂັ້າເຖິງຕະຫຼາດພາຍໃນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບ
ການປັບປຸງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄມຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສີກາຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍຕ້ອງສູ້ຊນເຮັດ
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າທີື່ສາຄັນສບຕຂ
ື່ ະຫຍາຍຕວດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້
1) ໃນຈານວນຄາດໝາຍຜນຜະລິດເຂັ້າລວມທັງໝດ,
ຜະລິດເຂັ້າເປັນສິນຄ້າສື່ງ
ອອກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.5 ລ້ານໂຕນເຂັ້າເປອກ ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການສື່ງເສີມການປູກເຂັ້າທີື່ມີທ່າແຮງຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຕັ້ນ: ເຂັ້າກື່າ, ເຂັ້າໄກ່ນ້ອຍ, ເຂັ້າຫອມ ໃນເຂດທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ, ແລະ ສື່ງເສີມ
ເຂັ້າພັນປັບປຸງໃໝ່ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕັ້ນ: ເຂັ້າທ່າດອກຄາ, ເຂັ້າທ່າສະ
ໂນ, ເຂັ້າໂພນງາມ ແລະ ເຂັ້າຫອມອື່ນໆ ໃນເຂດທື່ງພຽງຕ່າງໆ. ເພີມ
ື່ ສັດສ່ວນການປູກເຂັ້າຈ້າວໃຫ້ກວມເອາ
30 ຂອງຜນຜະລິດທັງໝດ, ໃນນັັ້ນ ເລັື່ງໃສ່ຜະລິດເຂັ້າ ເພື່ອສື່ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສິກາທີດ
ື່ ີ
(GAP) ໂດຍເລັງື່ ໃສ່ຕະຫຼາດພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ, ສາລັບຢູ່ບັນດາທື່ງພຽງນ້ອຍ ແລະ ທື່ງພຽງກາງ ຂອງ
ແຂວງພາກເໜອ ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລິດເຂັ້າເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ສປ ຈີນ ໂດຍນາໃຊ້ແນວພັນເຂັ້າທີື່
ຕະຫຼາດຈີນຕ້ອງການ
2) ສາລັບພດຕ່າງໆ: ຜະລິດສາລີອາຫານສັດໃຫ້ບັນລຸປະມານ 1.3 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ
ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 120,000 ໂຕນ, ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕັ້ນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.5 ລ້ານໂຕນ
ຖື່ວເຫຼອງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 50,000 ໂຕນ. ນອກນັັ້ນ ກື່ສູ້ຊນຜະລິດພດສິນຄ້າອື່ນໆທີື່ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ຕາມ
ທີື່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສື່ງອອກ

2.4

ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສາຄັນຂອງລັດຖະບານຕກ
ື່ ບ
ັ ສິນຄ້າກະສິກາ
2.4.1

ການຜະລິດສັດເປັນສິນຄ້າ
ການລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັ້າໝາຍການປ່ຽນແປງການຜະລິດແບບທາມະຊາດ ໄປສູກ
່ ານ
ຜະລິດແບບເປັນສິນຄ້າ ໂດຍເອາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສື່ງເສີມ, ການລ້ຽງສັດທຸກປະເພດຢ່າງແຂງແຮງ, ເພື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄວ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຖເອາການຊຸກຍູກ
້ ານລ້ຽງສັດແບບຜູກລ້ຽງ, ແບບ
ເປັນຟາມປິດ, ແບບເປັນຟາມເປີດ ແລະ ມີຂອບເຂດໃນຊານເມອງໃຫຍ່ ແລະ ລຽບແຄມທາງແມ່ນລ້ຽງພັນ
ລູກຊອດ, ສ່ວນລ້ຽງປະປ່ອຍແບບດັງື່ ເດີມ ແມ່ນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແມ່ນຮັກສາແນວພັນພັ້ນເມອງໄວ້ແນ່
ໃສ່ການຍກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊນໃຫ້ດີຂັ້ນ, ເປັນທາແຮ່ງກຸ້ມຕນເອງ ແລະ ສະໜອງແນວ
ພັນພຽງພ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຊີັ້ນ, ອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ສັງຄມໃຫ້ໄດ້ 57.01 ກິ
ໂລ/ຄນ ໃນນັັ້ນ: ຊີນ
ັ້ ຄວາຍ+ງົວ+ໝູ+ແບ້ 16.71 ກິໂລ/ຄນ, ສັດປີກ 10.14 ກິໂລ/ຄນ, ໄຂ່ໄດ້ 3.30
ກິໂລ/ຄນ, ປາໄດ້ 22.79 ກິໂລ/ຄນ ແລະ ອື່ນໆ 4.11 ກິໂລ/ຄນ
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 ການລ້ຽງງົວຄວາຍ: ຮັກສາພັນດັງື່ ເດີມ ແມ່ນເອາບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ , ສ່ວນ
ລ້ຽງແບບເປັນຟາມຂອງງົວຄວາຍ ແມ່ນເມອງຕິດຊາຍແດນລາວ,
ລ້ຽງສັດພັນປັນປຸງ ເພື່ອຜະລິດເປັນ
ສະບຽງອາຫານ
 ການຜະລິດສັດນາັ້ : ສາມາດຜະລິດປາໄດ້ທັງຫມດ 18,704 ໂຕນ ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວ ເພີື່ມຂັ້ນ 4.9% ໃນນັັ້ນ: ໜອງປາສ້າງຂັ້ນຜະລິດໄດ້ 6,304 ໂຕນ, ໜອງປາທາມະຊາດໄດ້
497 ໂຕນ, ປາລ້ຽງໃນກະຊັງຜະລິດໄດ້ 3,479 ໂຕນ, ເກັບກູ້ປານັ້າຂອງໄດ້ 8,424 ໂຕນ, ຜະລິດລູກປາ
ແລະ ຈາໜ່າຍໄດ້ 19,030,000 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂັ້ນ 43
 ການຜະລິດສັດບກ: ໃນປີ 2013 - 2014 ຈານວນຄວາຍໄດ້ 30,128 ໂຕ
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີື່ມຂັ້ນ 4, ຈານວນງົວ 39,888 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂັ້ນ 4, ຈານວນໝູ
165,136 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂັ້ນ 6, ຈານວນສັດປີກ 4,794,091 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ປີຜ່ານມາເພີື່ມຂັ້ນ 7,% ການລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ໝູແມ່ນລຽບຊານເມອງໃຫຍ່ ລ້ຽງແບບເປັນຟາມປິດ ແລະ
ຟາມເປີດ ແລະ ສັດໃຫຍ່ແມ່ນແບບຜູກລ້ຽງ ໂດຍຕັັ້ງເປັນກຸ່ມ, ເປັນສະຫະກອນລງທນແບບວິສາຫະກິດ,
ແບບຄອບຄວ, ແບບບຸກຄນ ໂດຍຜະລິດແນວພັນເອງ ແລະ ແນວພັນປັັບປຸງລ້ຽງເປັນຊີັ້ນຂາຍ
2.4.2 ແນວພັນສັດ
 ພັນງົວ, ຄວາຍ ແມ່ນເອາແນວພັນທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ, ຜະລິດຊີັ້ນ ແລະ ນມສູງ ຍອມ
ຮັບຂອງສັງຄມ ແລະ ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 ພັນໝູ, ແບ້, ແກະ, ແມ່ນເອາແນວພັນທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ ມີພັນຊີັ້ນ ແລະ ພັນນມ
ທີຍ
ື່ ອມຮັບຂອງສັງຄມ ແລະ ຜູບ
້ ລິໂພກ
 ພັນສັດນ້ອຍ (ສັດປີກ) ແມ່ນເອາພັນຊີັ້ນ ແລະ ພັນໄຂ່ ທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ໃຫ້
ຜນຜະລິດສູງ ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສັງຄມຂອງການບລິໂພກ
2.4.3 ພດອາຫານສັດ
 ຕ້ອງຊຸກຍູ້ສງເສີມນັກທຸລະກິດມາລງທນ
ສ້າງໂຮງງານສາເລັດຮູບຢູ່ໃນແຂວງ
ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ
 ສື່ງເສີມເອາແນວພັນຫຍ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊນມາປູກ ແລະ
ຂາຍໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງສັດປະຊາຊນ ຕ້ອງຜະລິດແນວພັນເອງ

2.5

ດ້ານນະໂຍບາຍລັດ

 ດາເນີນການສກສາ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ ເພື່ອການດອັດຕາດອກເບ້ຍສິນເຊື່ອທີື່ເໝາະສມ, ຕະ
ຫຼອດຮອດການເພີື່ມວງເງິນສິນເຊື່ອໃນໄລຍະຍາວ ລວມທັງປັບປຸງຮູບການ ແລະ ຫຼັກການໃຊ້ຫຼັກຊັບຄັ້າປະ
ກັນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຜະລິດກະສິກາທີື່ຖວ່າ ເປັນການຜະລິດທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ (ໄພພິບັດທາມະ
ຊາດ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ທີື່ເປັນບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ
 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕື່າ ສາລັບເປັ້າໝາຍກຸ່ມຜະລິດເຂັ້າ ແລະ ພດສິນຄ້າ
ບຸລມ
ິ ະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຫັນເປັນກນຈັກ ຫຼ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ທີື່ຕິດພັນກັບການ
ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເຊັື່ນ: ການຜະລິດເຂັ້າ ແມ່ນສາລັບເປັ້າໝາຍກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີື່ນາໃຊ້ກນຈັກ ນັບແຕ່
ຂອດໄຖ, ຄາດ, ດາ, ເກັບກ່ຽວ, ອບແຫ້ງ ແລະ ປຸງແຕ່ງ/ສີ ແລະ ອື່ນໆ
 ປະສານສມທບກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບັນດາ
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພອ
ື່ ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ສາລັບໂຄງການຜະລິດ ເພື່ອ
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ຄັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າກະສິກາ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ (ການສື່ງອອກ
ສິນຄ້າ, ການສ້າງກອງທນສື່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ກອງທນຄັ້າປະກັນລາຄາ ແລະ ຄັ້າປະກັນຄວາມ
ສ່ຽງ, ການສ້າງຄັງແຮສະບຽງ ແລະ ຄັງແຮສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ)
 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຖມຂຸມ ເພື່ອຄັ້າປະກັນລາຄາເຂັ້າ ແລະ ພດສິນຄ້າບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ
ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊນຜູ້ຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ກາໄລຢ່າງຕື່າ 30 ຂອງຕັ້ນທນການຜະລິດ, ດາເນີນໂຄງການສ້າງ
ຄັງແຮເຂັ້າແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີປະສິດຕິຜນ
 ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ການດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີທີື່ເໝາະສມ ສາລັບການນາເຂັ້າປັດໃຈການ
ຜະລິດ ຫຼ ປັດໃຈຂາເຂັ້າກະສິກາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຮາບື່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ ເຊັື່ນ: ກນຈັກກະສິກາ, ຝຸ່ນ, ຢາ
ປາບສັດຕູພດ, ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປວພະຍາດສັດ, ເຄມີ ຫຼ ວັດຖຸດິບເພື່ອຜະລິດອາຫານສັດ ລວມທັງ
ແນວພັນເຂັ້າ, ແນວພັນພດ ແລະ ສັດໃນກລະນີຈາເປັນ

2.6

ບດບາດຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງການໜື່ງທີື່ມີບດບາດສາຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສກຖະກິດ-ສັງຄມຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. ພາຍຫຼັງທີື່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປດປ່ອຍ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງເປັນ ສປປ ລາວ ເປັນຕັ້ນ
ມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖສາຄັນແຕ່ຫວທີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາ ເຊິື່ງສະແດງ
ອອກໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພັ້ນເດັື່ນທີື່
ສຸດ ແມ່ນພາຍຫຼັງທີື່ພັກເຮາ ໄດ້ການດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນຕັ້ນມາ ເຊິງື່ ພັກໄດ້ຖເອາກະສິກາເປັນສະ
ໜາມຮບອັນດັບໜື່ງ ແລະ ການດແນວທາງຫັນຈາກເສດຖະກິດທາມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ, ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕວຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ອັນສາຄັນ ແມ່ນ
ໄດ້ຄ່ອຍໆທັບມ້າງ ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກາແບບທາມະຊາດເທື່ອລະກ້າວ, ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານ
ກະສິກາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ລະບບຊນລະປະທານ, ອ່າງເກັບນັ້າ ແລະ ສະ
ຖານີຈັກສູບນັ້າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂັ້ນຢູ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຮັດນາ 2 ລະດູ ໄດ້ນັບມັ້ນັບຂະຫຍາຍ
ກວ້າງອອກ, ພັ້ນຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາການ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ບັນດາສູນ-ສະຖານີ ຄັ້ນຄວ້າທດລອງ,
ສາທິດ ແລະ ບລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ເຊິື່ງສາມາດຍູ້
ແຮງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກາ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕວເປັນລາດັບ ເຊິງື່ ມີຜນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ຜະລິດກຸ້ມຕນເອງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ ໂດຍສະເພາະນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕັ້ນມາ ແລະ ສາມາດ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສື່ງອອກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ການປູກພດ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພດທີື່ເປັນ
ສິນຄ້າ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ສາລີ, ອ້ອຍ, ມັນຕັ້ນ, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ພດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກນັບມັ້ນັບເພີື່ມ
ຂັ້ນ ສາມາດເປັນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສື່ງອອກຕ່າງປະເທດ

2.7

ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງຕ່າງໆ
2.7.1

ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລັດ ຂັນ
ັ້ ສູນກາງ
1) ຄັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ມະຕິຂອງພັກ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ,
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະແໜງການກະສິກາ
2) ຄັ້ນຄວ້າການດ ຫຼ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການ ແລະ ສະ
ເໜີປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກດໝາຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາລັບຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍ
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ບາຍຂອງພັກ, ຄັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກດໝາຍທີື່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການກະສິກາ ມາເປັນນິຕກ
ິ າລຸ່ມ
ກດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕນ
3) ການດຕາແໜ່ງງານໃຫ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸລັດຖະກອນ
ຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ; ແຂວງ, ເມອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕວຈິງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
4) ຍາດແຍ່ງເອາການຮ່ວມມ, ລງທນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອຮອບດ້ານ ຈາກທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກນ ເພອ
ື່ ສຸມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານພັດທະນາກະສິກາ
5) ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດຕກລງບັນຫາ ແລະ ຜນປະໂຫຍດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕນໃຫ້ທ້ອງຖິື່ນ, ແບ່ງງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທີື່ຈາເປັນ
ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງຂາດຕວ
6) ປັບປຸງກນໄກການບລິຫານລັດດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາລະບຽບກດໝາຍທີກ
ື່ ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕນ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ເຂັ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງ່າຍ ເພື່ອອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວການປູກ, ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊນ ກຄການດາເນີນທຸລະກິດກະສິກາ ຂອງ
ຜູປ
້ ະກອບການ
2.7.2 ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລັດຂັນ
ັ້ ທ້ອງຖິນ
ື່
1) ສ້າງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາຂະແໜງການຂອງທ້ອງຖິື່ນຕນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບຍຸດທະສາດກະສິກາຮອດປີ 2025 ໂດຍສ້າງເປັນແຜນດາເນີນງານລະອຽດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບນພັ້ນຖານ
ສະພາບ, ເງື່ອນໄຂ, ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສາມາດບື່ມຊ້ອນຕວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນຕນ
ພ້ອມທັງສູ້ຊນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັື່ງກ່າວໃຫ້ປະກດຜນເປັນຈິງ
2) ສ້າງໂຄງການ ແລະ ລງທນເຮັດທດລອງ ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເຈັ້າການ, ມີ
ການສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບດຮຽນຢ່າງພາວະວິໄສ ແລ້ວຂະຫຍາຍເປັນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່
3) ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການໃຫ້ປະສບຜນສາເລັດ
4) ບັນຈຸ ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງຕນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕາແໜ່ງງານ
ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕວຈິງ ເພື່ອຮອງຮັບໜ້າທີື່ການເມອງຂອງຕນໃນແຕ່ລະໄລຍະ
5) ປະສານສມທບ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບອງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກນ
ເພື່ອສຸມໃສ່ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກາຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕນ
6) ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕນ ພ້ອມ
ທັງຈັດສັນ ແບ່ງງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີຈ
ື່ າເປັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຂາດຕວ
7) ປັບປຸງກນໄກການບລິການ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ການປູກ, ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊນ ແລະ ຂອງຜູປ
້ ະກອບການໃນທ້ອງຖິື່ນຕນ
2.7.3 ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບການ
1) ເຊື່ອມຊມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກດໝາຍ
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາກະສິກາຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດກະສິກາ ຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ຖກທິດ
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2) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອງກອນຂອງຕນ ທັງທາງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບລິຫານຈັດການ ເພື່ອສາມາດດາເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ຢ່າງເປັນລະບບຕື່
ເນື່ອງ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກນໄດ້
3) ວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ດາເນີນການຜະລິດຕາມຊະນິດ, ປະລິມານ, ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີື່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ບນພັ້ນຖານຂັັ້ນຕອນເຕັກນິກວິຊາການ, ລະບບການຜະລິດ
ກະສິກາທີື່ດີ (GAP) ແລະ ຂອບເຂດທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
4) ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທນຮອນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສື່ງເສີມການຜະລິດ/
ຜູ້ຜະລິດ ພ້ອມທັງສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດທີື່ຈາເປັນ ເຊັື່ນ: ຝຸ່ນ, ປູຍ, ຢາ, ເຄື່ອງກນຈັກ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ
ການເກັບກ່ຽວ, ເກັບຊັ້, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ບນພັ້ນຖານສັນຍາຜູກພັນກັບຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງສະ
ໜອງການຝກອບຮມດ້ານເຕັກນິກທີື່ຈາເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ
5) ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ຕອບສະໜອງຂັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອັ້ອອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈັ້າໜ້າທີື່ໆກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ເພື່ອສະດວກໃນການລງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊ່ວຍເຫຼອ
ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ
6) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການຜະລິດ,
ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຂະຫຍາຍ
ອອກສູ່ວງກວ້າງ
2.7.4 ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວກະສິກອນ
1) ເຊື່ອມຊມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານກະສິກາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຈັດຕັັ້ງດາເນີນການຜະລິດໃຫ້ຖກທິດ
2) ເປັນເຈັ້າການຍກລະດັບຄວາມຮູ້ ໃນການນາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການໃໝ່ ເຂັ້າໃນ
ການປູກຝັງ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ກຄການຍກລະດັບສີມແຮງງານ ໃຫ້ສູງຂັ້ນເປັນກ້າວໆ ເພື່ອຍກສະມັດຖະ
ພາບຂອງການຜະລິດ ຕາມທິດພັດທະນາກະສິກາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນຍງ
3) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມ, ສະມາຄມ ຫຼ ສະຫະກອນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ
ຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີກາລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈັ້າ ພ້ອມທັງດາເນີນການ
ຜະລິດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ, ຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ຕາມການສັື່ງຈອງຂອງຜູ້ປະກອບການ
4) ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ຕອບສະໜອງຂັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອັ້ອອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈັ້າໜ້າທີື່ໆກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໃນການລງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
2.7.5 ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນ
ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງໝາກຜນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ໄປຕາມເປັ້າໝາຍ
ແລະ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍຂອງແຜນງານທີື່ການດໄວ້ ໃນແຜນແມ່ບດ 5 ປີ ແຕ່ລະໄລຍະ. ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜນ ເປັນໜ້າທີື່ຂອງກມແຜນການ ແລະ ກມກວດກາຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍ
ການຮ່ວມມຂອງພະແນກແຜນການຂອງແຕ່ລະກມ, ສະຖາບັນຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. ກມ
ແຜນການ ແລະ ກມກວດກາ ຈະຊີນ
ັ້ າຂະບວນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜນທັງໝດ ແລະ ກິດຈະກາທີື່ພວພັນ
ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາ, ສະໜອງຂັ້ມູນທີື່ຖກຕ້ອງແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ລິຫານໂຄງການ
ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາຂອງໂຄງການ
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີສ
ື່ າຄັນ ແລະ ຂາດບໄື່ ດ້
ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລງທນຂອງລັດ ໃສ່ຂະແໜງການ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ສູນກາງລງຮອດທ້ອງຖິື່ນຮາກຖານ. ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແມ່ນການຕີລາຄາ

14

ຖອດຖອນບດຮຽນ ເພື່ອປັບປຸງແຜນການໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດບັນລຸເຖິງຈຸດປະສງ ຄາດ
ໝາຍທີື່ໄດ້ການດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການທັງເປັນການຊອກຫາຫຼັກຖານຕ່າງໆ ເພື່ອມາ
ອ້າງອີງ, ພິສູດ, ຢັັ້ງຢນ ເຖິງປະສິດທິຜນຂອງວຽກງານ ທຽບໃສ່ກັບຕວຊີວ
ັ້ ັດທີໄື່ ດ້ການດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແນໃສ່ເພື່ອເພີມ
ື່ ທະວີ ແລະ ເລັື່ງການດາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບັນລຸຕາມເປັ້າໝາຍທີວ
ື່ າງ
ໄວ້. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນ ແມ່ນການຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ປັດໃຈໃໝ່ທີື່ຕັັ້ງໜ້າ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສບຕເື່ ສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ດີກວ່າເກື່າ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກຊອກໃຫ້ເຫັນຂັ້ຄງຄ້າງ
ແລະ ຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕວຈິງ ແນໃສ່ຈາກັດ, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ຂັ້ຄງຄ້າງ
ດັື່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບດຮຽນ ເພື່ອປັບປຸງ ເຮັດໃຫ້ປະສິດຕິຜນຂອງວຽກງານນັບມັ້ສູງຂັ້ນ. ການ
ກວດກາ ຕ້ອງດາເນີນໄປຢ່າງຮອບດ້ານ ເຮັດຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດເປັນປກກະຕິ, ເປັນລະບບ ແລະ ເຮັດຢ່າງ
ມີຈຸດສຸມ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນ ຕ້ອງໃຫ້ເຫັນໄດ້ທັງສອງລະດັບຄ: 1) ການ
ຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນດາປັດໄຈນາເຂັ້າ (ສັ້ນເຂັ້າ) ແລະ ຜນງານຕ່າງໆ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ການຕິດຕາມ ກວດກາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 2) ການຕິດຕາມກວດກາໝາກຜນໂດຍລວມ ຫຼ ຮ້ອງວ່າ: ການຕິດຕາມກວດກາຜນ
ກະທບ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາຂອງຂະແໜງການ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດສັນບັນດາປັດ
ໄຈການນາເຂັ້າ ເພື່ອການຜະລິດທັງຫຼາຍນັບທັງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ເຊິງື່ ລວມມີການຊ່ວຍເຫຼອຂອງຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານສື່ງເສີມຕ່າງໆ. ການຕິດຕາມກວດກາເບິື່ງຜນໄດ້ຮັບຂອງການລງທນໃສ່
ຂະແໜງການ, ກວດກາເບິື່ງຜນງານໃນການລງທນໃສ່ລະບບຊນລະປະທານ, ການສະໜອງແນວພັນ, ການ
ກື່ສ້າງວິຊາການດ້ານຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ
ທ້ອງຖິື່ນເປັນຜູ້ນາເອາຍຸດທະສາດລວມຂອງຂະແໜງການ ໄປຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້
ເປັນອັນລະອຽດສະເພາະຂອງທ້ອງຖິື່ນຕນ. ແຂວງສ້າງຍຸດທະສາດຂອງແຂວງໂດຍດານດແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຍຸດ
ທະສາດ ຫຼ ເປັ້າໝາຍດ້ານການຜະລິດຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ຫຼ ທ້ອງຖິື່ນຂອງຕນ ເຊິື່ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ເປັ້າ
ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງການປະສບຜນສາເລັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ແຂວງຕ້ອງພວພັນກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມ
ຄອງມະຫາພາກຂອງກະຊວງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ເປັນປກກະຕິ ເພື່ອສາມາດຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດຍຸດທະສາດໃນລະດັບແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜນໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບສູນ
ກາງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ແຂວງຕ້ອງເກັບກາ, ສັງລວມຂັ້ມູນຂອງຕນຢ່າງຄບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເປັນລະບບເພື່ອ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ແຂວງຕ້ອງມີລະບບຂັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ດີ ແລະ ຕ້ອງມີການປະສານງານກັບ
ຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມອງຢ່າງເປັນລະບບ
ສ່ວນຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ຕ້ອງມີການປະສານສມທບກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
ພ້ອມກັນສ້າງລະບບການດໂຕຊີວ
ັ້ ັດ, ການດເວລາ ໃນການລາຍງານຢ່າງຊັດເຈນ. ດາເນີນການຕິດຕາມກວດ
ກາ ແລະ ປະເມີນຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ລວມທັງການລງທນຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຕາມສາຍຕັັ້ງ, ສາຍຂວາງ ກວດກາແຕ່ເທິງລງລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂັ້ນເທິງ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຕວຈິງ
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ບດທີ 3
ຂະບວນການ ແລະ ລະບບການຕະຫຼາດສັດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຂະບວນການຕະຫຼາດ
2. ອະທິບາຍລະບບຂອງການຕະຫຼາດສັດ
3. ອະທິບາຍສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
4. ບອກປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຄນກາງໃນການຕະຫຼາດ
5. ອະທິບາຍຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດສັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຄວາມໝາຍຂອງຂະບວນການຕະຫຼາດສັດ

ຂະບວນການຕະຫຼາດສັດໝາຍເຖິງຂະບວນການກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສັດ ແລະ ດາເນີນຕື່ເນື່ອງກັນໄປເປັນລາດັບເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກຄນສຸດ
ທ້າຍຂະບວນການກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກິດຈະກາ ຄ:
1. ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ ທີື່ກ ່ຽວຂ້ອງໂດຍກ ງຕ ື່ ການຕະຫຼາ ດ ເຊັື່ນ : ການຊ ັ້, ການຂາຍ ,
ການແປຮູບເປັນຕັ້ນ
2. ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ທີື່ມີສ່ວນອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ເຊັື່ນ:
ທະນາຄານສື່ງເສີມກະສິກາ, ສານັກງານ ແລະ ພະແນກການຂອງລັດ

ພື່ຄ້າຄນກາງ

ສານັກງານ ແລະ ພະແນກການ

ຜູຜ
້ ະລິດ

ຂອງລັດ
-

ການຊັ້

-

ການຂາຍ

-

ການຂນສງື່

-

ການແປຮູບ ແລະ ອື່ນໆ

-

ຜູບ
້ ລິໂພກ

ຮູບທີ 3 ຂະບວນການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ

-

ການກູຢ
້ ມ
ການວາງກດລະບຽບທາງ
ການຄ້າ
ກດໝາຍ
ຂ່າວສານຂມ
ັ້ ູນທາງການ
ຕະຫຼາດ
ການຍອມຮັບຂອງສັງຄມ
ການອອກຂຫ
ັ້ ້າມຕ່າງໆ
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ຈາກຮູບທີ 2 ຂະບວນການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ເລີື່ມຈາກພື່ຄ້າຄນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງອາດຈະກູ້
ຢມເງິນຈາກທະນາຄານ ເພື່ອມາຮັບຊັ້ຜນຜະລິດສັດເມື່ອລວບລວມໄດ້ຈານວນຫຼາຍ ກື່ຈະມີການຂນສື່ງ ຫຼ
ແປຮູບ ເພື່ອຈາໜ່າຍໃຫ້ກັບພື່ຄ້າຂາຍສື່ງ ແລະ ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຕື່ຈາກນັັ້ນພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍຈະນາໄປຂາຍຕື່ໃຫ້
ກັບຜູບ
້ ລິໂພກ ເຊິື່ງໃນການຈາໜ່າຍຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ຂຫ
ັ້ ້າມຂອງລັດຖະບານທີື່ການດໄວ້.

3.2

ຄວາມໝາຍຂອງລະບບການຕະຫຼາດສັດ

ລະບ ບການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງລັກສະນະຄວາມສ າພັນ ຂອງການດ າເນີນງານທຸກຊະນິດໃນ
ການຕະຫຼາດສັດ ລວມທັງຄວາມສາພັນຂອງການບລິຫານ, ຜູ້ໃຫ້ບລິການ ແລະ ຜູ້ຮັບບລິການໃນຕະຫຼາດ.
ດັື່ງນັັ້ນ ລະບບການຕະຫຼາດສັດ ຈະປະກອບດ້ວຍຕະຫຼາດໃນແຕ່ລະລະດັບມີແຕ່ລະກິດຈະກ າ ລວມເຖິງ
ຄວາມສາພັນຂອງຜູດ
້ າເນີນກິດຈະກາດ້ວຍ
ຄວບຄຸມໂດຍກະຊວງອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ຄນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ

ຜູຜ
້ ະລິດ

-

ການລວບລວມຮັບຊັ້
ການຂນສື່ງ
ການແປຮູບ
ການຈາໜ່າຍ

- ອື່ນໆ

ການຈາໜ່າຍ

ຄນກາງໃນຕະຫຼາດໃນ
ເມອງ
ຫຼ ໃນແຂວງ

- ການຮັບຊັ້
- ການຂນສື່ງ

ສື່ງອອກ

ໂຮງຂ້າ

- ການແປຮູບ
- ການຂາຍ
- ອື່ນໆ

ຮູບທີ 4 ລະບບການຕະຫຼາດຂອງງົວ
ຈາກຮູບທີ 4 ຜູ້ຜະລິດ ຫຼ ຜູ້ລ້ຽງງົວ ແລະ ຂາຍງົວໃຫ້ກັບຄນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່ ພື່ຄ້າ
ງົວຈະເກັບຊັ້ຈາກຜູລ
້ ້ຽງ ແລ້ວດາເນີນກິດຈະກາ ຫຼ ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ໂດຍການຂນສື່ງ, ການແປຮູບ, ການ
ຈາໜ່າຍ ຈາກນັັ້ນພື່ຄ້າຄນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນຈະຂາຍງົວທີື່ລວບລວມໄດ້ ຂາຍໃຫ້ຄນກາງໃນເມອງ ຫຼ ແຂວງ
3.2.1 ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ
ຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ:
1. ຕະຫຼາດໃນແຫຼື່ງຜະລິດມີ ຄ:
 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ
 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
2. ຕະຫຼາດປາຍທາງ
3. ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ
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3.2.2

ລັກສະນະລະດັບຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ
ຕະຫຼາດໃນແຫຼື່ງຜະລິດເປັນຕະຫຼາດ ທີື່ດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນແຫຼື່ງຜະລິດສິນຄ້າ ແບ່ງ

ອອກເປັນ:
1) ຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ຕະຫຼາດທີື່ຕິດພັນກັບຊາວກະສິກອນຫຼາຍທີື່ສຸດ
 ຕະຫຼາດທີື່ມກ
ີ ານລວບລວມຜນຜະລິດກະສິກາ ເປັນອັນດັບທາອິດ ທີື່ມີ
ການຈັດ ຫຼ ຄັດເລອກຄຸນນະພາບເລັກນ້ອຍໆ
 ຕະຫຼາດທີື່ຢຕ
ູ່ າມບ້ານຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີການພວພັນກັນ
2) ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ປະລິມານ ແລະ ຊະນິດຂອງສິນຄ້າກະສິກາທີລ
ື່ ວບລວມຈະມີຫຼາຍຂັ້ນ
 ມີການເພີື່ມຄຸນຄ່າຂອງສິນຄ້າໂດຍການແປຮູບເປັນຕັ້ນ
 ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປັນສູນກາງການຂນສື່ງທີື່ສາຄັນຂອງເມອງ ຫຼ ແຂວງ
 ລະບບການຊຂ
ັ້ າຍຂອງຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນຈະມີຄວາມສັບສນກວ່າ
3) ຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ ຫຼ ຕະຫຼາດກາງຂາຍສງື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ຕະຫຼາດລະດັບສຸດທ້າຍໃນການລວບລວມສັດ
 ການດາເນີນການຊຂ
ັ້ າຍ ເພອ
ື່ ນາໄປສູມ
່ ຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ໂຮງງານແປຮູບ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 ຕັັ້ງຢູຈ
່ ຸດທີື່ມີຄວາມສະດວກໃນການຄມມະນາຄມຂນສື່ງ ແລະ ການຕິດຕື່
 ກນໄກຂອງຕະຫຼາດລະດັບນີັ້ ຈະສັບສນຫຼາຍທີື່ສຸດ
4) ຕະຫຼາດຂາຍສື່ງມີລກ
ັ ສະນະ
 ເປັນຕະຫຼາດທີຕ
ື່ ິດພັນກັບຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ
 ເປັນຕະຫຼາດທີຊ
ື່ ຂ
ັ້ າຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າກະສິກາລະດັບສຸດທ້າຍ ໃນລະບບ
ຕະຫຼາດ
 ເຮັດໜ້າທີສ
ື່ າຄັນໃນການຈັດສັນສິນຄ້າກະສິກາ ໄປສູມ
່ ຜູ້ບລິໂພກຄນສຸດທ້າຍ

3.3

ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຄນກາງໃນຕະຫຼາດສັດ
3.3.1

ປະເພດຂອງຄນກາງໃນຕະຫຼາດສັດ
ຄນກາງໃນຕະຫຼາດສັດ ສາມາດຈາແນກຄນກາງຕາມຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ລະດັບຕ່າງໆ

ດັື່ງນີ:ັ້
ກ. ພຄ
ື່ າ້ ລວບລວມໃນທ້ອງຖິນ
ື່
 ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕວແທນ
 ພື່ຄ້າສັນຈອນ
 ສະຖາບັນ ຫຼ ຂະແໜງການກະສິກາ
 ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນ
ຂ. ຄນກາງໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິນ
ື່ ປະກອບດ້ວຍ
 ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
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3.3.2

 ຕວແທນໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບ
 ສະຖາບັນກະສິກາ ຫຼ ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ
ຄ. ຄນກາງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ ຫຼ ຕະຫຼາດຂາຍສື່ງປະກອບດ້ວຍ
 ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ພື່ຄ້າການດລາຄາໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ພື່ຄ້າສື່ງອອກ
 ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ຄນກາງທີື່ອານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ ບລິການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ
 ສະຖາບັນກະສິກາ ຫຼ ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ
ງ. ຄນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ ປະກອບດ້ວຍ
 ຜູຄ
້ ້າສັນຈອນ
 ຜູຄ
້ ້າຕາມຕະຫຼາດສດ
 ຜູ້ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍຕາມຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໃສ
 ຂາຍຕາມຫ້າງ ຫຼ ຊຸບເປີມາກເກັດ
ລັກສະນະຄນກາງໃນຕະຫຼາດສັດ
1) ພຄ
ື່ າ້ ລວບລວມໃນທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ຕິດພັນກັບຊາວກະສິກອນ
 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະອອກໄປຮັບຊັ້ເຖິງສະຖານທີື່ຜະລິດ
 ດາເນີນທຸລະກິດສະເພາະລະດູທີື່ມີຜນຜະລິດອອກສູ່ຕະຫຼາດເທື່ານັັ້ນ
 ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດບື່ຫຼາຍປານໃດ
 ຜນຕອບແທນໄດ້ຈາກການຈັດຊັນ
ັ້ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາກການຂນສື່ງ
2) ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕວແທນໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ເປັນບຸກຄນທີື່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊາວກະສິກອນເປັນຢ່າງດີ
 ເປັນຕວແທນໃນການຮັບຊແ
ັ້ ລະລວບລວມສິນຄ້າໃຫ້ກັບພື່ຄ້າຜູຕ
້ ື່ໆໄປ
 ໄດ້ຮັບຜນຕອບແທນຈາກການເຮັດໜ້າທີື່ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ຫຼ ປະລິມານທີື່

ຮັບຊັ້ໄດ້
3) ພຄ
ື່ າ້ ສັນຈອນມີລກ
ັ ສະນະ
 ມີພາຫະນະທີໃື່ ຊ້ໃນການຂນສື່ງເປັນອຸປະກອນທີື່ສາຄັນ
 ຊ່ວຍໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຫຼາຍຂັ້ນ
 ໄດ້ຮັບຜນຕອບແທນຈາກຄ່າຂນສື່ງ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
4) ສະຖາບັນກະສິກາ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ເປັນອງກອນທີື່ຈັດຕັັ້ງຂັ້ນໂດຍກຸມ
່ ຊາວກະສິກອນ
 ລວບລວມ ແລະ ຮັບຊັ້ສິນຄ້າຈາກສະມາຊິກກຸ່ມຊາວກະສິກອນ
 ເພີື່ມອານາດໃນການເຈລະຈາຕື່ລອງ
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5) ພຄ
ື່ າ້ ໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
ເປັນໂຮງງານແປຮູບຂະໜາດນ້ອຍຕັັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ
6) ພຄ
ື່ າ້ ຂາຍສື່ງໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ມີຂະໜາດທຸລະກິດອຸປະກອນ ແລະ ເງິນທນໃນການດາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ
 ເຮັດທຸລະກິດສະເພາະສິນຄ້າໃດໜື່ງໂດຍສະເພາະ
 ໃຫ້ສິນເຊອ
ື່ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນ
7) ຕວແທນໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນມີລກ
ັ ສະນະ
 ເປັນຕວແທນໃນການຊັ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງ
ປາຍທາງ
 ໄດ້ຮັບຜນຕອບແທນເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ແລະ ຄ່າບລິການທີສ
ື່ າມາດຕິດຕື່
ໃຫ້ກັບພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງໄດ້
8) ພຄ
ື່ າ້ ໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິນ
ື່ ມີລກ
ັ ສະນະ
ເຮັດໜ້າທີື່ຫຼັກໃນການແປຮູບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
9) ສະຖາບັນກະສິກາ ແລະ ພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ເປັນຫ້ອງການລະດັບເມອງ, ແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊາວ
ກະສິກອນ
 ດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ເພື່ອສງື່ ເສີມຊ່ວຍເຫຼອຊາວ
ກະສິກອນ
10) ພຄ
ື່ າ້ ຂາຍສື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ ມີລກ
ັ ສະນະ
 ຮັບຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ນາສິນຄ້າມາປັບປຸງ ຫຼ ແປຮູບ ເກັບມ້ຽນ ແລະ ບັນຈຸຫຸ້ມຫື່ໃຫ້ຖກກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ
11) ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງມີລກ
ັ ສະນະ
ເປັນພື່ຄ້າທີເື່ ຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕິດຕຊ
ື່ ຂ
ັ້ າຍ ລະຫວ່າງພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ກັບພື່ຄ້າຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ, ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
12) ພຄ
ື່ າ້ ການດລາຄາໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ ມີລກ
ັ ສະນະ
ດາເນີນການຊຂ
ັ້ າຍໂດຍຫວັງຜນກາໄລຈາກການຂັ້ນລງຂອງລາຄາສິນຄ້າ
13) ພຄ
ື່ າ້ ສື່ງອອກ
ເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍສື່ງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີື່ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
14) ພຄ
ື່ າ້ ໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ໂຮງງານແປຮູບທີື່ໃຊ້ສິນຄ້າກະສິກາເປັນວັດຖຸດິບທີຕ
ື່ ັັ້ງຢູໃ່ ນ ຫຼ ໃກ້ຕະຫຼາດກາງ
ປາຍທາງພາຍໃນແຂວງ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ
15) ພຄ
ື່ າ້ ທື່ວໄປ
 ຜູ້ຂາຍຫວັງຜນກາໄລຈາກການຊັ້
 ຮັບຊສ
ັ້ ິນຄ້າດ້ານກະສິກາ ຈາກພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ ແລ້ວນາໄປຈາ
ໜ່າຍໄປຫາຊຸມຊນຕ່າງໆ
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16) ພຄ
ື່ າ້ ຕາມຕະຫຼາດສດ
ຂາຍສິນຄ້າດ້ານກະສິກາປະຈາຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ ໂດຍຮັບຊັ້ສິນຄ້າຈາກພື່ຄ້າຂາຍ
ສື່ງໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ
17) ຜູຂ
້ າຍປະຈາຕາມຖິນ
ື່ ທີື່ຢອ
ູ່ າໃສ
ຕັັ້ງຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດຕາມຊຸມຊນ ຫຼ ຕາມໝູ່ບ້ານເຊັື່ນ: ໄຂ່ໄກ່ ແລະ
ອື່ນໆ
18) ຊຸບເປີມາເກັດ
ຮ້ານອາຫານ ຫຼ ຕະຫຼາດທີື່ມີການຈັດສັນສິນຄ້າແບບທັນສະໄໝ ສະດວກສະບາຍ
ໃນການຊັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຕັັ້ງຢູແ
່ ຖວຊຸມຊນ ຫຼ ສູນການຄ້າຕ່າງໆ
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ບດທີ 4
ການຕະຫຼາດສັດຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດໄກ່, ເປັດ, ໝູ ແລະ ງົວໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ການຕະຫຼາດສັດໃຫຍ່

ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີື່ນາເອາສັດທີື່ມີຊີວິດຈາກແຫ່ຼງຜະລິດ
(ການກະສິກາ) ຫຼ ບລິສັດຄບວງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບລິໂພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ ໝາຍເຖິງ
ການດາເນີນກິດຈະກາທີື່ສື່ງຜນ ໃຫ້ຜະລິດກະຈາຍຈາກຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ, ເພື່ອໃຊ້ບລິໂພກໃນ
ລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການ ຕາມຄວາມເໝາະສມ ດັື່ງນັັ້ນ, ການຕະຫຼາດສັດ ຈື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງ, ເປັນ
ລະບບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການວິໄຈຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສື່ງເສີມ
ການຂາຍ, ການຈາໜ່າຍເປັນຕັ້ນ
4.1.1 ຕະຫຼາດງົວ
ຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ ນອກຈາກຈະລ້ຽງໄວ້ໃຊ້ງານແລ້ວ ຊີັ້ນງົວ ຍັງເປັນສິນຄ້າທີຜ
ື່ ູ້
ບລິໂພກທື່ວໄປ ຊັ້ໄປປະກອບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸລະກິດການຊັ້ຂາຍງົວເພື່ອນາໄປຂາຍ
ລັກສະນະຕະຫຼາດງົວ ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່:
1) ຕະຫຼາດງົວມີຊວ
ີ ດ
ິ
ມີການຊັ້ຂາຍງົວຜ່ານຕະຫຼາດນັດ ຈານວນງົວທີື່ຊັ້ຂາຍຜ່ານຕະຫຼາດເພີື່ມຂັ້ນ ແຕ່
ມູນຄ່າການຊັ້ຂາຍຫຼຸດລງ
2) ຕະຫຼາດຊີນ
ັ້ ງົວ
ໄດ້ແບ່ງ 3 ກຸ່ມ ໄດ້ແກ່: 1). ຕະຫຼາດລະດັບລຸ່ມ: ຜູ້ບລິໂພກ ຄ ຜູ້ທຊ
ີື່ ັ້ຊີັ້ນຈາກ
ຕະຫຼາດສດທື່ວໄປ ແລະ ໂຮງງານເຮັດລູກຊີັ້ນ, 2). ຕະຫຼາດລະດັບກາງ: ຜູ້ບລິໂພກ ຄຜູ້ທີື່ຊັ້ຊີັ້ນຈາກຕະຫຼາດ
ສດ ແລະ 3). ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັນ
ື່ : ຕະຫຼາດລະດັບ, ເມອງ, ຜູ້ບລິໂພກທີື່ຮູ້ຈັກວິທີປະກອບອາຫານ
ຈາກຊີັ້ນແບບຕາເວັນຕກ ເຊັື່ນ: ສະເຕັກ, ຄນຕ່າງປະເທດໃນໂຮງແຮມ, ຮ້ານສະເຕັກ
ວິທີການຕະຫຼາດງົວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່:
1) ວິທກ
ີ ານຕະຫຼາດງົວລ້ຽງທວ
ື່ ໄປ ຫຼ ງົວຝູງ
ເລີື່ມຕັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວມີຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ລວບລວມທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຄ້າ
ສື່ງງົວມີຊີວິດຕະຫຼາດນັດງົວ ຫຼ ຜູ້ຄ້າປີກຍ່ອຍຊາແຫຼະທ້ອງຖິື່ນ
2) ວິທກ
ີ ານຕະຫຼາດງົວ
ເລີື່ມຕັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼ ສະຖານທີື່
ຕ່າງໆ ທີື່ຕນເອງເປັນສະມາຊິກ ຫຼ ຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າງົວ ໂດຍຂາຍຕາມນັ້າໜັກທີື່ຂ້າແລ້ວ ສາລັບງົວຄັດຖິັ້ມຈະ
ຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທື່ວໄປ ໂດຍຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນນາໄປຂ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດຕື່ໄປ
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4.1.2

ຕະຫຼາດຄວາຍ
ຄວາຍ ນອກຈາກຈະເປັນສັດໃຊ້ວຽກຊ່ວຍມະນຸດແລ້ວ ຍັງເປັນແຫ່ຼງອາຫານໂປຣຕີນ
ສາລັບມະນຸດ, ຄວາຍເປັນສັດທີື່ນິຍມລ້ຽງກັນຫຼາຍທີື່ສຸດ ການບລິໂພກງົວ ແລະ ຄວາຍແບ່ງອອກເປັນສອງ
ສ່ວນ, ສ່ວນໜື່ງໃຊ້ບລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອີກສ່ວນໜື່ງສື່ງອອກຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ
ໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດຄວາຍປະກອບດ້ວຍ: ພື່ຄ້າສັດ, ຜູ້ຂນສື່ງ ຫຼ ຜູ້ລວມລວບໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ, ພື່ຄ້ານາຍໜ້າ, ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງຊີັ້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ລວບລວມສັດໃນຕວເມອງ, ພື່ຄ້າຂາຍສື່ງໃນຕວ
ເມອງ, ພື່ຄ້າຂາຍຊີັ້ນຍ່ອຍໃນຕວເມອງ, ພື່ຄ້າສື່ງອອກສັດໃນຕວເມອງ ແລະ ຜູ້ແປຮູບຊີັ້ນເປັນຕັ້ນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ່າວສານທີື່ສາຄັນດ້ານຕະຫຼາດສັດ ແລະ ລວມເຖິງຜນການດາເນີນວຽກຂອງ
ລະບບຕະຫຼາດສັດ
ເສັັ້ນທາງທີື່ຈະຂາຍຄວາຍມີຢູ່ 5 ທາງ ຄ: ຈາກຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງຂາຍໃຫ້ກັບຊາວ
ກະສິກອນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ລວບລວມໃນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຂນສື່ງ, ພື່ຄ້ານາຍໜ້າ ແລະ ພື່ຄ້າທີື່ມາຊັ້ຕາມບ້ານ
ບັນຫາທີື່ສາຄັນຂອງຕະຫຼາດຄວາຍ ໃນສະໄໝກ່ອນກັບປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ບັນຫາທີຍ
ື່ ັງພບຢູ່ ໄດ້ແກ່: ການຂ້າສັດບື່ຖກສຸຂະອະນາໄມ, ຂາດສິື່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກ, ມີການລັກຂ້າຜິດກດໝາຍຫຼາຍ, ການບັນຈຸຫຸ້ມຫື່ຍັງບື່ທັນສະໄໝ, ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການ
ພັດທະນາລະບບການຕະຫຼາດໃຫ້ດຂ
ີ ັ້ນ, ຈັດລະບບການບລິຫານ, ການເພີື່ມອານາດການຕລ
ື່ ອງໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ປັບປຸງລະບບການຂນສື່ງ ແລະ ອຸປະກອນການຂນສື່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
4.1.3 ການຜະລິດ ແລະ ການບລິໂພກງົວ - ຄວາຍ
ນອກຈາກການຜະລິດງົວ ແລະ ຄວາຍໄວ້ເພື່ອເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງໃຊ້ສັດເປັນແຮງ
ງານຊ່ວຍມະນຸດອີກຕື່ມ ໂດຍສະເພາະຄວາຍ ເຊິງື່ ໃນບາງທ້ອງຖິື່ນຍັງໃຊ້ໄຖນາໃນລະດູເຮັດນາ ແລະ ນອກ
ລະດູການໃຊ້ວຽກ ຄວາຍບາງສ່ວນທີື່ມີອາຍຸຫຼາຍ ອາດນາອອກຂາຍເພື່ອໃຊ້ເປັນອາຫານຕື່ໄປ
4.1.4 ການຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດງົວ-ຄວາຍ
ປະເພດຂອງຕະຫຼາດງົວ ແລະ ຄວາຍ ແບ່ງອອກເປັນ
 ຕະຫຼາດລວບລວມງົວ - ຄວາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ
 ຕະຫຼາດກາງງົວ - ຄວາຍ
 ຕະຫຼາດຜູ້ບລິໂພກປາຍທາງ
 ຕະຫຼາດສື່ງອອກ
ຫຼັກການໃນທາງສະຖິຕິໃນການທດສອບປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ 4 ປະການນັັ້ນ ມີ
ດັື່ງຕື່ໄປນີ:ັ້
 ລາຄາຂອງສິນຄ້າທີື່ການດໃຫ້ ຄວນສະທ້ອນມາຈາກພາວະຂອງອຸປະສງ ກັບອຸ
ປະທານ
 ລາຄາຈະໄປກ່ຽວພັນກັບສະຖານທີື່, ເວລາ, ຮູບຮ່າງ
 ລາຄາຄວນແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງພັ້ນທີື່ຕາມສະພາບພູມີປະເທດ ໂດຍຕນ
ັ້ ທນ
ການຂນສື່ງ ເລີຍແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນໜື່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜື່ງ
 ລາຄາສິນຄ້າແປຮູບ ຄວນສູງກວ່າລາຄາສິນຄ້າທີື່ຍັງບື່ແປຮູບ ເທື່າກັບຕັ້ນທນຄ່າ
ແປຮູບ
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4.1.5

ບັນຫາທີສ
ື່ າຄັນຂອງຕະຫຼາດງົວ - ຄວາຍ ແລະ ແນວທາງທາງແກ້ໄຂ
1) ລະບບຕະຫຼາດງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ ຍັງມີຮູບຮ່າງທີື່ບື່ເໝາະສມ ໂຮງຂ້າສັດ
ຍັງຫ້າຼ ສະໄໝ, ບື່ຖກສຸຂະລັກສະນະ, ຂາດສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກທີື່ສາຄັນ
2) ສະຖານທີື່ບື່ເໝາະສມ, ໜ່ວຍເສດຖະກິດການຂນສື່ງ ຍັງຕ້ອງຂນສື່ງໃນໄລຍະ
ທາງໄກເກີນໄປ, ປາສະຈາກການດູແລຮັກສາທີື່ຖກຕ້ອງ, ສັດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍໃນລະຫວ່າງການ
ຂນສື່ງ
3) ໃຊ້ເວລາບື່ເໝາະສມ
4) ການໂອນປ່ຽນຄວາມເປັນເຈັ້າຂອງຍັງບື່ເໝາະສມ, ແຕ່ການຈັດການຍັງບື່ຄ່ອຍດີ
ຫຼາຍ, ວິທກ
ີ ານຊັ້ຂາຍສັດຍັງບື່ສະໄໝ, ຂາດມາດຕະຖານ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ພື່ຄ້າເອາລັດເອາປຽບຜູ້ຜະລິດໃນ
ລະດັບຕ່າງໆ
ຂັ້ສະເໜີແນະນາໃນການສື່ງເສີມອຸດສາຫະກາງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ ຄ:
 ເອາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບບຕະຫຼາດງົວ - ຄວາຍ ແລະ ຊີັ້ນສັດໃນປະເທດ
 ຈັດການບລິຫານສາຮອງກ່ອນແຜນປັບປຸງອຸດສາຫະກາງົວ - ຄວາຍ ການຂ້າສັດ
ຜິດກດໝາຍ ເຊິງື່ ເປັນອຸປະສັກຕື່ລະບບການຕະຫຼາດ ຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດການ
ຂ້າສັດຜິດກດໝາຍລງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດເຂີນງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ
 ເພີມ
ື່ ຈານວນການຕື່ລອງຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍທັງຕະຫຼາດລວບລວມງົວ ຄວາຍຢ່າງເປັນທາງການຂັ້ນ

4.2

ການຕະຫຼາດໝູ

ໝູເປັນສັດເສດຖະກິດຊະນິດໜື່ງ ທີື່ມີການລ້ຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັັ້ງແຕ່ການລ້ຽງໄວ້ບລິໂພກໃນ
ຄວເຮອນ ໄປຈນເຖິງການລ້ຽງໃນລະດັບອຸດສາຫະກາລາຍຍ່ອຍ ແລະ ອຸດສາຫະກາຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດ
ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ລ້ຽງຫຼາຍຄນ, ແຕ່ບາງຄນກື່ພບກັບບັນຫາການຂາດທນ ຈື່ງຄວນມີການບລິຫານໃນ
ລະບບຈັດການຟາມທີື່ເຄັື່ງຄັດ ເພາະຫາກມີການຈັດການດ້ານສຸຂະພາບສັດທີື່ບື່ດີພ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ
ລະບາດໃນໝູ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີື່ຜະລິດອອກມາບື່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ, ຜູ້ບລິໂພກເກີດຄວາມບື່
ເຊື່ອຖໃນສິນຄ້າ ສື່ງຜນໃຫ້ລາຄາໝູໃນຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ ດັື່ງນັັ້ນ ການເຮັດທຸລະກິດດ້ານປັບປຸງສັດ
ຈື່ງເປັນເລື່ອງລະອຽດອ່ອນ ທີື່ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງເອາໃຈໃສ່ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕາມຂ່າວສານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
4.2.1 ລັກສະນະຕະຫຼາດຂອງໝູ
ຈາແນກໄດ້ເປັນ 4 ລັກສະນະ ຄ:
1) ຕະຫຼາດທື່ວໄປ: ລັກສະນະການຊັ້ຂາຍ ຈະເປັນແບບຕື່ລອງລາຄາໄດ້ ລະຫວ່າງ
ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູກັບຜູຄ
້ ້າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ລາຄາຈະຖກການດໂດຍພື່ຄ້າຄນກາງ ຫຼ ຜູ້ລວບລວມໝູ
ມີຊີວິດ
2) ຕະຫຼາດປະມູນ: ລັກສະນະການຂາຍເປັນແບບການປະມູນລາຄາ ໂດຍທາງໂຮງ
ງານປະມູນ ຈະການດລາຄາຂັນ
ັ້ ຕັ້ນໄວ ຜູຊ
້ ັ້ຈະກວດສອບລັກສະນະໝູຈາກພາຍນອກ ແລະ ໃຫ້ລາຄາໃນ
ລັກສະນະປະມູນ ເຊິື່ງຄວບຄຸມການເຮັດວຽກໂດຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຜູ້ຊັ້ຄນໃດໃຫ້ລາຄາຕື່ກິໂລກຣາມສູງ
ສຸດຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຊັ້ໝູໂຕນັັ້ນ
3) ຕະຫຼາດຄູ່ສັນຍາ ຫຼ ຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນທີື່ລ້ຽງໝູ ແບບມີສັນຍາຜູກພັນ:
ການຂນຍ້າຍ ແລະ ການການດລາຄາໝູ ຂັ້ນຢູ່ກັບສັນຍາທີື່ການດກັນໄວ້ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູ
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ກັບບລິສັດທີື່ຮັບປະກັນ ໂດຍອາດມີການການດລາຄາຊັ້ຂາຍລ່ວງໜ້າ ຫຼ ອາດຊັ້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາດໃນ
ເວລານັັ້ນກື່ໄດ້
4) ຕະຫຼາດໝູຟາມທີື່ລ້ຽງເປັນການຄ້າ: ລັກສະນະການຊັ້ຂາຍ ຈະເປັນແບບລາຄາປະ
ຈຸບັນໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼ ບາງຟາມອາດຈະເປັນລາຄາລ່ວງໜ້າຕາມແຕ່ຈະຕກລງກັນ
4.2.2 ວິທກ
ີ ານຕະຫຼາດໝູ
ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູອິດສະຫຼະ ຂາຍໝູໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າລວບລວມໝູ ເພື່ອສື່ງ
ເຂັ້າໂຮງຂ້າ ແລ້ວຈາໜ່າຍຕື່ໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າສື່ງໝູ, ພຄ
ື່ ້າປີກຍ່ອຍ, ສ່ວນບລິສັດທີື່ເຮັດທຸລະກິດໝູຄບວງຈອນ
ຈະລວບລວມໝູຈາກຊາວກະສິກອນທີື່ມີສັນຍາຜູກພັນກັນ ລວມທັງໝູຈາກຟາມຂອງບລີສັດ ເພື່ອສື່ງເຂັ້າ
ໂຮງຂ້າສັດແລ້ວຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າສງື່ , ພຄ
ື່ ້າປີກຍ່ອຍຈນເຖິງຜູ້ບລິໂພກ, ສ່ວນໜື່ງສື່ງໄປຍັງໂຮງງານແປຮູບ
ເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເພື່ອຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າປີກຍ່ອຍທື່ວໄປ ແລະ ອີກສ່ວນໜື່ງ ຈະຂາຍເອງໃນຮ້ານ
ຄ້າ ເຊິງື່ ເປັນທຸລະກິດໃນສາຂາຂອງບລິສັດ ແລະ ສື່ງອອກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ

4.3

ການຕະຫຼາດສັດປີກ
4.3.1

ຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດໄກ່
ໄກ່ເປັນອາຫານຊະນິດໜື່ງ ທີື່ຜູ້ບລິໂພກຍັງນິຍມນາໄປປະກອບເປັນອາຫານ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ປະລິມານການບລິໂພກຈະຫຼຸດລງໃນບາງໄລຍະ ຈາກບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ,
ແຕ່ຊີັ້ນໄກ່ ກື່ຍັງເປັນອາຫານທີື່ມີຄວາມສາຄັນໃນຊີວິດປະຈາວັນຂອງຜູ້ບລິໂພກທຸກລະດັບຊັັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈິື່ງມີ
ຟາມລ້ຽງໄກ່ເກີດຂັ້ນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທຸລະກິດດ້ານການແປຮູບອາຫານຈາກຊີັ້ນໄກ່ ກື່ຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕື່ເນື່ອງ
ລັກສະນະຕະຫຼາດໄກ່ ຈາແນກໄດ້ 3 ລັກສະນະໄດ້ແກ່:
1) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບອິດສະຫຼະ: ມີຈານວນໜ້ອຍໜື່ງ ເນື່ອງຈາກພັນ
ໄກ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງຊັ້ຈາກບລິສັດ, ການລ້ຽງແບບອິດສະຫຼະ ເປັນການລ້ຽງທີື່ຊາວກະສິກອນມີອິດສະຫຼະໃນ
ການເລອກຊັ້ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ການ ຈາໜ່າຍຜນຜະລິດ
2) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແແບບມີສັນຜູກພັນກັບບລິສັດ ຫຼ ຕວແທນບລິສັດ
ຈາແນກເປັນ 2 ລັກສະນະ ໄດ້ແກ່: ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບປະກັນລາຄາໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໄກ່ນ້ອຍ, ອາຫານສາເລັດຮູບ ແລະ ຢາປ້ອງກັນຊາວກະສິກອນ ຈະຕ້ອງເຮັດສັນຍາຊັ້ຂາຍກັບບລິສັດ ຫຼ ຕວ
ແທນບລິສັດ ຕະຫຼອດຈນມີການຕກລງລາຄາຊັ້ຂາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າຕາມລາຄາປະກັນກັບບລິສດ
ັ ຫຼ ຕວແທນ
ໂດຍບລິສັດຈະຮັບຊັ້ໄກ່ນ້ອຍທັງໝດຈາກຜູ້ລ້ຽງ ດັື່ງນັັ້ນ ການຕະຫຼາດຈະເປັນໜ້າທີື່ຂອງບລິສັດ ຫຼ ຕວແທນ
ທີື່ປະກັນລາຄາ ແລະ ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບຮັບຈ້າງລ້ຽງ ໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄກ່ນ້ອຍ,
ອາຫານສາເລັດຮູບ ແລະ ຢາ ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄບລິສັດ ຫຼ ຕວແທນ ຈະເປັນຜູ້ລງທນຈັດຫາໃຫ້ທັງໝດ ຜນຕອບ
ແທນທີື່ຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຈານວນໄກ່ທີື່ຈັບສື່ງຕະຫຼາດໄດ້, ຈານວນອາຫານສາເລັດຮູບທີື່
ໃຊ້ ແລະ ນັ້າໜັກໂຕໄກ່
3) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງໂດຍບລິສັດ ທີື່ປະກອບທຸລະກິດໄກ່ຊີັ້ນຄບວງຈອນ
ປະກອບດ້ວຍທຸລະກິດການຜະລິດ ແລະ ການຈາໜ່າຍປັດໃຈກາານຜະລິດ, ຜນຜະລິດ, ກາານແປຮູບຜນ
ຜະລິດ, ການຈາໜ່າຍຜນຜະລິດ ທັງທີື່ຍັງບື່ໄດ້ແປຮູບ ແລະ ຜນຜະລິດທີື່ແປຮູບແລ້ວ ໂດຍມີໜ່ວຍກາານ
ຜະລິດ, ໜ່ວຍຕະຫຼາດ ແລະ ໜ່ວຍບລິການເຂັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜນຜະລິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ເປັນສິນຄ້າ
ຊະນິດດຽວກັນ
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ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ຊີັ້ນ ສາມາດຈາແນກໄດ້ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່:
1) ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ປະເພດຜູລ
້ ້ຽງອິດສະຫຼະ: ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນຈາໜ່າຍ
ໄກ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລວບລວມໄກ່, ພຄ
ື່ ້າໄກ່ຍ່ອຍທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕວແທນບລິສັດ
2) ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ປະເພດມີສັນຍາຜູກພັນ: ຊາວກະສິກອນຈະສື່ງໄກ່ມີຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ຕວແທນບລິສັດ ຫຼ ບລິສັດຕາມສັນຍາ ໄກ່ຈະຖກສງື່ ເຂັ້າໂຮງຂ້າຂອງບລິສັດຕ່າງໆ ໄກ່ສ່ວນໜື່ງຈະ
ຖກສື່ງໄປຍັງໂຮງງານແປຮູບເປັນຜະລິດຊີັ້ນໄກ່ປະເພດຕ່າງໆ ຈາກນັັ້ນ ບລິສັດຈາໜ່າຍໄກ່ ແລະ ຜນຜະລິດ
ໃຫ້ແກ່ພຄ
ື່ ້າສື່ງ, ພື່ຄ້າຍ່ອຍທື່ວໄປຈນເຖິງຜູ້ບລິໂພກ, ບາງບລິສັດມີຮາ້ ນຄ້າຍ່ອຍເພື່ອຈາໜ່າຍໄກ່ ແລະ
ຜະລິດພັນໄກ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິໂພກໂດຍກງ ອີກສ່ວນໜື່ງສື່ງອອກໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ
4.3.2 ການຕະຫຼາດເປັດ
ການລ້ຽງເປັດ ເປັນອາຊີບດັື່ງເດີມຂອງຄນລາວ ແລະ ນິຍມລ້ຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເປັດ
ທີນ
ື່ ິຍມລ້ຽງມີຫຼາຍສາຍພັນ ເຊັື່ນ: ພັນປັກກິື່ງ, ພັນເຊີຣີໄວເລຍ, ພັນລູກປະສມ, ພັນພັ້ນເມອງ ການລ້ຽງເປັດ
ຊີັ້ນແບບເປັນການຄ້ານິຍມລ້ຽງກັນຫຼາຍ
ວິທີການຕະຫຼາດເປັດ ສາມາດຈາແນກໄດ້ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່:
1) ວິທີການຕະຫຼາດເປັດປະເພດຜູ້ລ້ຽງອິດສະຫຼະ: ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນ ຈາ
ໜ່າຍເປັດໃຫ້ແກ່ພຄ
ື່ ້າສື່ງທີື່ມີໂຮງຂ້າຂອງຕນເອງ ແລ້ວຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າປີກຍ່ອຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຜູ້
ບລິໂພກໃນທ້ອງຖິື່ນຕື່ໄປ
2) ວິທີການຕະຫຼາດເປັດປະເພດມີສັນຍາຜູກພັນ:
ຊາວກະສິກອນສື່ງເປັດມີຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ຕວແທນບລິສັດ ຫຼ ບລິສັດຕາມສັນຍາ ມີທັງບລິສັດຄບວງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ
ເປັດຈະຖກສື່ງເຂັ້າໂຮງຂ້າຂອງບລິສັດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊິງື່ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຕະຫຼາດພາຍ
ໃນປະເທດ ບລິສັດຄບວງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະເຮັດການສື່ງອອກພຽງເລັກນ້ອຍ ສ່ວນຕະຫຼາດພາຍໃນ
ປະເທດ ບລິສັດຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າປິກຍ່ອຍເປັດທັງໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕວເມອງ ເພື່ອຈາໜ່າຍໄປຍັງຜູ້
ບລິໂພກຕື່ໄປ
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ບດທີ 5
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ
2. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງຕັ້ນທນການຕະຫຼາດສັດ
3. ອະທິບາຍສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
4. ອະທິບາຍປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ
5. ອະທິບາຍສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຕນ
ັ້ ທນການຕະຫຼາດສັດ
5.1.1

ຄວາມໝາຍຂອງຕນ
ັ້ ທນການຕະຫຼາດສັດ
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝດ ທີື່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດ ນັບຈາກການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍສັດ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ
5.1.2 ສ່ວນປະກອບຂອງຕນ
ັ້ ທນການຕະຫຼາດສັດ
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ສັດປະກອບດ້ວຍ:
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນເງິນ ເຊັື່ນ: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າຂນສື່ງ, ຄ່າເກັບຮັກສາ, ຄ່າແປ
ຮູບ, ຄ່າດອກເບ້ຍ, ຄ່າພາຊະນະບັນຈຸ, ຄ່າອຸປະກອນ, ຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າທານຽມ ແລະ ອື່ນໆ
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ບື່ເປັນເງິນ ເຊັື່ນ: ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນລງທນຂອງເຈັ້າຂອງກິດຈະ
ການ, ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າເສຍໂອກາດອື່ນໆ ແລະ ລວມເຖິງກາໄລຕາມປກກະຕິອກ
ີ ດ້ວຍ
5.1.3 ລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດສັດ
ຕະຫຼາດສັດ ມີລັກສະນະເຊັື່ນດຽວກັບຕັ້ນທນການຜະລິດຄ ຕັ້ນທນການຜະລິດ ຫຼ
ການຕະຫຼາດລວມ ຈະຫຼາຍ ຫຼ ໜ້ອຍ ຍ່ອມມີຄວາມສາພັນກັນໂດຍກງ ກັບປະລິມານທຸລະກິດ ຫຼ ປະລິມານ
ການຜະລິດ
ດັື່ງນັັ້ນຕັ້ນທນການຕະຫຼາດສັດສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 2 ລັກສະນະ ຄ:
1) ຕັ້ນທນຄງທີື່ທາງການຕະຫຼາດ: ໝາຍເຖິງຕັ້ນທນ ຫຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການຕະຫຼາດ
ທີື່ມີຈານວນບື່ແນ່ນອນ, ປ່ຽນແປງໄປຕາມຈານວນ ຫຼ ປະລິມານທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນອຸປະກອນ,
ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງມ, ໂຮງເຮອນ ເປັນຕັ້ນ
2) ຕັ້ນທນໝຸນວຽນທາງການຕະຫຼາດ: ໝາຍເຖິງຕັ້ນທນ ຫຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປ່ຽນແປງ
ໄປຕາມຈານວນ ຫຼ ປະລິມານທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າພາຊະນະ, ຄ່າບລິການຂນສື່ງ ເປັນຕັ້ນ
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດສັດ ຈະຂັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານທຸລະກິດ ດັື່ງນັັ້ນ:
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ = ປະລິມານທຸລະກິດ
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ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດລວມ = ຕັ້ນທນຄງທີື່ທາງການຕະຫຼາດ + ຕັ້ນທນໝຸນວຽນທາງ
ການຕະຫຼາດ
ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດລວມສະເລ່ຍ = ຕັ້ນທນຄງທີື່ທາງການຕະຫຼາດສະເລ່ຍ + ຕັ້ນ
ທນໝຸນວຽນທາງການຕະຫຼາດສະເລ່ຍ
ຕັ້ນທນ
TMC

FMC

ປະລິມານທຸລະກິດ

ຕັ້ນທນ

ATMC
AVMC
AFMC

ປະລິມານທຸລະກິດ
ຮູບທີ 5 ລັກສະນະຂອງຕນ
ັ້ ທນການຕະຫຼາດ
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5.2

ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດສັດ
5.2.1

ຄວາມໝາຍຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ (Marketing Margin) ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ລາຄາທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈ່າຍ (Consumer Price) ກັບລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ (Fart Price) ໃນຕວດຽວກັນ
5.2.2 ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະ ຄ:
1) ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈາແນກຕາມລະດັບຕະຫຼາດ ໂດຍ
ພິຈາລະນາວ່າ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂັ້ນ ເນອ
ື່ ງຈາກຕະຫຼາດແຕ່ລະລະດັບເປັນຈານວນເທື່າໃດ
2) ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈາແນກຕາມປະເພດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເປັນ
ການພິຈາລະນາວ່າ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດປະກອບດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍການໃດແດ່, ເປັນຈານວນເທື່າໃດ
ຈາກສ່ວນປະກອບທັງ 2 ລັກສະນະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫ່ຍໆ ຄ:
 ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດແທ້ ໄດ້ແກ່: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າຂນສື່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ
 ກາໄລຂອງຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ສິນຄ້ານັັ້ນຜ່ານມ
5.2.3 ການຄານວນຫາສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ນິຍມສະແດງອອກມາໃນຮູບຂອງເປີເຊັນ ຂອງລາຄາສິນຄ້າທີື່ຜູ້
ບລິໂພກຈ່າຍ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ =

5.2.4

Pr −𝑃𝑓
𝑃𝑟

X 100

ການດໃຫ້ Pr ແທນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລະດັບຂາຍຍ່ອຍ
ການດໃຫ້ Pf ແທນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລະດັບຟາມ
ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນຕສ
ື່ ວ
່ ນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງທີື່ສາຄັນ ພສະຫຼຸບ

ໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
1. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບລາຄາໂດຍທື່ວໄປ ຖ້າລາຄາ ຫຼ ຈ່າຍໃຊ້ຈ່າຍໂດຍທື່ວ
ໄປສູງຂັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດສູງຂັ້ນ
2. ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານສິນຄ້າ ເຂັ້າສູ່ລະບບການຕະຫຼາດ ຖ້າປະລິມານ
ສິນຄ້າມີຫຼາຍ ເນື່ອງມາຈາກປະຊາກອນເພີື່ມຂັ້ນ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດຫຼາຍ
3. ການປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ ຖ້າຫາກຕ້ອງການ
ສິນຄ້າສາເລັດຮູບ ຫຼ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຫາຊັ້ ແລະ ບລິໂພກຫຼາຍ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດກື່ຈະ
ສູງຂັ້ນ
4. ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າທີື່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການ
ຕະຫຼາດສູງຂັ້ນ ເຊັື່ນ: ສິນຄ້າເໜື່າເສຍງ່າຍ, ສິນຄ້າທີື່ບອບບາງແຕກຫັກງ່າຍ, ສິນຄ້າທີື່ມີການສູນເສຍນັ້າໜັກ
ສິນຄ້າທີື່ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ
5. ລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນບື່ສມບູນ ລະບບຂ່າວສານບື່ດີ ພື່ຄ້າຈະ
ໄດ້ປຽບທາງການຄ້າ
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5.2.5

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
1. ໃນສະຖານະການປກກະຕິ ໂດຍບື່ມີການຄ້າກາໄລເກີນໄປ ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດກື່
ຄສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ໂດຍປກກະຕິລາຄາທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈ່າຍ ຈະເທື່າກັບລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ ບວກກັບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼ ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂັ້ນ
2. ໃນບາງແນວຄວາມຄິດ ຖ້າຫາກບື່ລວມເຖິງກາໄລຂອງຜູ້ດາເນີນທຸລະກິດນັັ້ນ ເຂັ້າ
ໄວ້ໃນຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈະແຕກຕ່າງກັນເທື່າກັບກາໄລ
ທີື່ຜູ້ດາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຮັບ
3. ໃນບາງຄັັ້ງ ລາຄາທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈ່າຍ ຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ອາດໄດ້ຮັບ ຫຼ ຕັັ້ງ
ລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າ ຫຼ ຕື່າກວ່າລາຄາທີື່ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮບ
ັ ລວມກັບຕັ້ນທນ ເຊິງື່ ລວມກາໄລປກກະຕິຢູ່
ແລ້ວ ຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຈະມີກາໄລສ່ວນເກີນ ຫຼ ຂາດທນຈາກການດາເນີນທຸລະກິດ ດັື່ງນັັ້ນ ຕັ້ນທນ
ການຕະຫຼາດ ຈະແຕກຕ່າງຈາກສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດເທື່າກັບກາໄລສ່ວນເກີນ ແລະ ຂາດທນນັັ້ນ

5.3

ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ
5.3.1

ຄວາມໝາຍຂອງປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດສັດ
ປະສິດສິດທິພາບການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດ ໃນຈາ
ນວນໜ້ອຍທີື່ສດ
ຸ ໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິື່ງສິນຄ້າຈາກຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ
ການຕອບສະໜອງ ອັນເປັນທີື່ພໃຈທັງຜູ້ດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກທີື່ສູງທີື່ສຸດ
5.3.2 ປະເພດຂອງປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ
ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດໂດຍທື່ວໄປແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ:
1. ປະສິດທິພາບທາງເຕັກນິກ ຫຼ ການດາເນີນງານ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີື່ດາເນີນທຸລະກິດ
ສາມາດຫຼຸດຕັ້ນທນການຕະຫຼາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຈານວນໜື່ງ ຫຼ ສາມາດເພີື່ມຜນຜະລິດ
ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໃນຈານວນທີື່ຄງທີື່ຈານວນໜື່ງ
2. ປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດ ຫຼ ທາງລາຄາ ໝາຍເຖິງການປັບປຸງຂະບວນການ
ການຕະຫຼາດ ທີື່ກ່ຽວກັບການດາເນີນງານດ້ານການຊັ້ການຂາຍ ແລະ ການການດລາຄາ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອຸປະໂພກ ແລະ ບລິໂພກ
5.3.3 ວິທວ
ີ ດ
ັ ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ
ລາຄາສິນຄ້າ
ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ =
x 100
ຕັ້ນທນ ຫຼ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
ໂດຍຂັ້ນຢູ່ກັບຂັ້ສມມຸດ
1. ຜູ້ບລິໂພກມີໂອກາດເລອກຊັ້ສິນຄ້າໄດ້ຕະຫຼາດຕ້ອງມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ
2. ລາຄາສິນຄ້ານັັ້ນຈະຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຕັ້ນທນ
3. ລະບບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ
ກັນຫຼາຍພສມຄວນ
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5.4

ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູຜ
້ ະລິດ
5.4.1

ຄວາມໝາຍຂອງສ່ວນແບ່ງຂອງຜູຜ
້ ະລິດ
ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ ໝາຍເຖິງເປີເຊັນຂອງສ່ວນທີື່ຕກໄປແກ່ຜູ້ຜະລິດ ຫຼ ລາຄາທີື່ຜູ້
ຜະລິດໄດ້ຮັບ ເມື່ອທຽບກັບລາຄາທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈ່າຍ
5.4.2 ວິທກ
ີ ານຄານວນຫາສ່ວນແບ່ງຂອງຜູຜ
້ ະລິດ
ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ=

ລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ
ລາຄາທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈ່າຍ

x 100
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ບດທີ 6
ການການດລາຄາ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງລາຄາ
2. ບອກຈຸດປະສງການຕັັ້ງລາຄາ
3. ອະທິບາຍວິທກ
ີ ານດລາຄາສິນຄ້າໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງລາຄາ
6.1.1

ຄວາມໝາຍຂອງລາຄາ
ລາຄາໝາຍເຖິງຈານວນເງິນທີື່ໃຊ້ແລກປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ (ສິນຄ້າ
ຫຼ ການບລິການ) ໂດຍຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕກລງກັນ, ລາຄາເປັນປັດໃຈໜື່ງຂອງສ່ວນປະສມການຕະຫຼາດ ທີື່
ຈະກື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເພິື່ງພໃຈຕື່ຜູ້ບລິໂພກ ຫາກປະເມີນວ່າ ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນມີມູນຄ່າ ແລະ ກື່ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດ, ເໝາະສມກັບລາຄາ ຫຼ ຈານວນເງິນທີື່ຈ່າຍໄປ
6.1.2 ຄວາມສາຄັນຂອງລາຄາ
ລາຄາຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນ ມີອິດທິພນຕື່ຄ່າຈ້າງ, ຄ່າເຊື່າ, ຄວາມສນໃຈ ແລະ
ກາໄລ ເວັ້າອີກຢ່າງໜື່ງ ລາຄາຜະລິດຕະພັນ ມີອິດທິພນຕື່ລາຄາທີື່ຈ່າຍໃຫ້ອງການປະກອບການ, ລາຄາເປັນ
ເລື່ອງສາຄັນຕື່ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການບລິການເກີດຂັ້ນ ກື່ຕື່ເມື່ອມີການຕກລງກັນໃນ
ລາຄາລະຫວ່າງຜູ້ຂາຍກັບຜູ້ຊັ້, ລາຄາສາມາດຕັດສິນຄວາມສາເລັດ ຫຼ ຄວາມບື່ສາເລັດຂອງບລິສັດ
1. ລາຄາມີຄວາມສາຄັນຕກ
ື່ ດ
ິ ຈະການ
ເພາະລາຄາເປັນຕວການດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັ້າໝາຍ, ຈະສື່ງຜນຕື່
ລາຍໄດ້ ແລະ ກາໄລຂອງກິດຈະການໄດ້, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ກິດຈະການຕ້ອງການດລາຄາ ເພາະມີຄວາມສາຄັນຕື່
ການຢູ່ລອດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກິດຈະກາ ນອກຈາກນີັ້ ກິດຈະການຍັງໃຊ້ເປັນຍຸດທະສາດສາລັບການ
ແຂ່ງຂັນ ຫຼ ສ້າງສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຂອງກິດຈະການໄດ້
2. ລາຄາມີຄວາມສາຄັນຕື່ລະບບເສດຖະກິດ
ເພາະເປັນພັ້ນຖານໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດ ຈື່ງ
ໃຊ້ເປັນຕວການດທິດທາງຂອງການລງທນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍປັດໃຈການຜະລິດ ເຊັື່ນ: ປະເທດລາວ
ເປັນປະເທດກະສິກາ, ປີໃດຜນຜະລິດທາງການກະສິກາມີລາຄາດີ ກື່ຈະສື່ງຜນໃຫ້ສິນຄ້າອື່ນໆຂາຍດີໄປນາ
ເພາະຜູ້ບລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຊາວກະສິກອນມີອານາດຊັ້ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂດຍລວມດີຕາມ, ກງກັນ
ຂ້າມ ຖ້າຜນຜະລິດທາງການກະສິກາຂາຍບື່ໄດ້ລາຄາ ຫຼ ລາຄາຕື່າ ກື່ຈະເຮັດໃຫ້ຄນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ
ຍາກຈນ ເພາະບື່ມີລາຍໄດ້ ຈື່ງບື່ມີກາລັງຊັ້
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6.2

ວັດຖຸປະສງຂອງການການດລາຄາ

ວັດຖຸປະສງຂອງການການດລາຄາ ເພື່ອສະແດງເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ເປັນ
ສິື່ງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທຸກລະດັບ ດາເນີນກິດຈະກາຕ່າງໆໄປສູ່ທິດທາງດຽວກັນຢ່າງປະສານງານ, ທັງນີັ້ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ວັດຖຸປະສງດ້ານລາຄາ ໄດ້ຖກການດຂັ້ນຢ່າງສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ
ວັດຖຸປະສງຂອງອງການ ແລະ ໄດ້ມີການສື່ສານພາຍໃນອງການ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການຮັບຮູ້, ເຂັ້າໃຈ ຈນບຸກຄນ
ຝ່າຍຕ່າງໆ ເຫັນພ້ອມດ້ວຍກັບຈຸດມຸ້ງໝາຍດັື່ງກ່າວ
ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດງານການຕະຫຼາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຝ່າຍບລິຫານ ຕ້ອງຕັັ້ງເປັ້າໝາຍກ່ອນ
ການຕັັ້ງລາຄາ, ຝ່າຍບລິຫານຕ້ອງຕັດສິນຈຸດປະສງຂອງການຕັັ້ງລາຄາ, ຈຸດປະສງເຫຼື່ານີັ້ ສາພັນກັບເປັ້າໝາຍ
ຂອງບລິສັດຢ່າງມີເຫດຜນ ເປັ້າໝາຍຫຼັກໃນການຕັັ້ງລາຄາ ອາດຈາແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້:
6.2.1 ການການດລາຄາໂດຍເບິງື່ ໄປທີກ
ື່ າໄລ
ແບ່ງເປັນ 4 ກລະນີຄ:
1.) ການການດລາຄາເພື່ອໃຫ້ເກີດກາໄລສູງສຸດ: ກາໄລສູງສຸດ ມັກຖກການດເປັນ
ວັດຖຸປະສງຂອງທຸລະກິດໂດຍທື່ວໄປມາເປັນເວລາດນນານ ໂດຍຜູ້ການດລາຄາ ຈະຕ້ອງຄາດຄະເນເຖິງ
ປະລິມານການຂາຍໃນລະດັບລາຄາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງນາຕັ້ນທນຕ່າງໆມາພິຈາລະນາຮ່ວມດ້ວຍ, ເພື່ອຮູ້ເຖິງ
ກາໄລທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໃນແຕ່ລະລະດັບລາຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລອກລາຄາທີື່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບກາໄລສູງສຸດ
2.) ການການດລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາໄລຕາມເປັ້າໝາຍ: ຫຼ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກາໄລໃນ
ລະດັບທີື່ພໃຈ ກລະນີນີັ້ອາດບື່ເລອກລາຄາທີື່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ກາໄລສູງສຸດ ແຕ່ຈະມີການຄານວນເຖິງຈານວນຂອງ
ກາໄລຕາມເປັ້າໝາຍ (ໃນລະດັບທີື່ພໃຈ) ແລະ ພິຈາລະນາຄ່ານີັ້ໃນການຄານວນລາຄາ ຄກັບເປັນຕັ້ນທນຄງ
ທີື່ໂຕໜື່ງ ແລະ ຄານວນຕວເລກອອກມາເປັນລາຄາ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບກາໄລຕາມນັັ້ນ
3.) ການການດລາຄາ ເພື່ອໄດ້ຮັບຜນຕອບແທນຈາກການລງທນຕາມເປັ້າໝາຍ: ໃນ
ກລະນີນີັ້ ຄ້າຍຄກັບວັດຖຸປະສງການການດລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາໄລຕາມເປັ້າໝາຍ ພຽງແຕ່ຜນກາໄລທີື່
ຕ້ອງການ ຫຼ ຜນກາໄລທີື່ເປັນເປັ້າໝາຍໃນຂັ້ນີັ້ ຄານວນຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງຜນຕອບແທນທີື່ຕ້ອງການນີັ້
ໄປລວມກັບຕັ້ນທນຄງທີື່ອື່ນໆ ແລະ ຈື່ງຄານວນລາຄາສິນຄ້າວ່າຈະເປັນເທື່າໃດ
4.) ການການດລາຄາ ເພື່ອຮັກສາລະດັບກາໄລ: ຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ານລາຄາຈະເລອກ
ລະດັບລາຄາໃດໆ ທີື່ຈະຍັງຄງເຮັດໃຫ້ກິດຈະການສາມາດຮັກສາລະດັບຜນກາໄລທີື່ພໃຈເອາໄວ້ໄດ້ ເຊັື່ນ: ໃນ
ສະພາວະທີື່ສິນຄ້າເລີື່ມອີື່ມຕວ ມີຍອດຂາຍຂ້ອນຂ້າງຄງທີື່ ທຸລະກິດອາດດາເນີນນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງຂອງລາຄາ ຖ້າລາຄານັັ້ນ ຄລາຄາທີື່ລູກຄ້າຍອມຮັບທື່ວໄປ ແລະ ຈະສາມາດຮັກສາລະດັບການຂາຍໄວ້ໄດ້
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ໃນລະດັບເກື່າ ຖ້າຫາກວ່າທຸລະກິດຍັງມີຕັ້ນທນໃນລະດັບເກື່າ ແຕ່ກລະນີທຸລະກິດ
ສາມາດຫຼຸດລະດັບຂອງຕັ້ນທນສະເລ່ຍລງໄດ້ ທຸລະກິດອາດຫຼຸດລາຄາລງ ເພື່ອຮັກສາຍອດຂາຍ ໂດຍທີື່ຜນ
ກາໄລຍັງຄງທີື່
6.2.2 ການການດລາຄາໂດຍເນັນ
ັ້ ໄປທີື່ຍອດຂາຍ
ການການດລາຄາໂດຍເນັັ້ນໄປທີື່ຍອດຂາຍ ມີວັດຖຸປະສງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ການກາ
ນດລາຄາຈາກການເພີື່ມຂັ້ນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍ ແລະ ການເພີື່ມຂັ້ນຂອງສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ຫຼ
ອາດການດລາຄາ ເພື່ອຮັກສາສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ລວມທັງການການດລາຄາເພື່ອສື່ງເສີມການຈາໜ່າຍ ຫຼ
ເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ
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6.2.3

ການການດລາຄາເພອ
ື່ ແກ້ໄຂວິກດ
ິ ການ
1. ເພື່ອເພີື່ມເງິນສດໝູນວຽນ
ໃນກລະນີທີື່ກິດຈະການປະສບບັນຫາດ້ານການເງິນ ຄການຂາດສະເຖຍລະພາບ
ດ້ານການເງິນ, ຄປະລິມານເງິນສດເພື່ອໝູນວຽນໃຊ້ໃນການດາເນີນງານມີບື່ພຽງພ ອາດນາເອາວິທີການດ້ານ
ລາຄາມາໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການ ເຊິື່ງອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການການດລາຄາໃຫ້ຈູງໃຈຜູ້ຊັ້ ໃຫ້ຕັດສິນໃຈຊັ້
ໂດຍໄວ ແລະ ມີການຊາລະເງິນສດ ຫຼ ໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດເງິນສດ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຊັ້ສິນຄ້າໃນລະບບເງິນສດ ຫຼ
ເພື່ອຈູງໃຈໃຫ້ຊາລະເງິນໄວຂັ້ນ
2. ເພື່ອລະບາຍສິນຄ້າຄ້າງຄັງ
ໃນສະຖານະການທີື່ກິດຈະການມີການເກັບສິນຄ້າຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ເຫັນວ່າ
ການຮັກສາສິນຄ້ານັັ້ນໄວ້ ຕື່ໄປຕັ້ນທນຂອງການເກັບຮັກສາ ສູງກວ່າປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນດ້ານຂອງມູນ
ຄ່າເກັບຮັກສາທີເື່ ພີື່ມຂັ້ນ ຫຼ ການປ້ອງກັນສິນຄ້າຂາດຕະຫຼາດ ວິທີທາງທີື່ຈະຂາຍສິນຄ້າອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດ
ທາງໜື່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຜນດີຄ ການໃຊ້ລາຄາເປັນເຄື່ອງມ, ໃນວັດຖຸປະສງເພື່ອລະບາຍສິນຄ້າຄ້າງຄັງນີັ້ ຈະການດ
ລາຄາສິນຄ້າຕື່າກວ່າປກກະຕິ ໃນລະດັບທີື່ມາພທີື່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມສນໃຈຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຕັດສິນໃຈຊັ້ທັນທີ
6.2.4 ການການດລາຄາເພອ
ື່ ເນັນ
ັ້ ການແຂ່ງຂັນ
ການການດລາຄາເພື່ອປະສບກັບການແຂ່ງຂັນ ໝາຍເຖິງການການດລາຄາ ເພື່ອຮັກສາ
ລະດັບຂອງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍທີື່ຕ້ອງການຫຼີກເວັັ້ນການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ຫຼ ປ້ອງກັນການເຮັດສງຄາມດ້ານ
ລາຄາ, ໃນກລະນີນີັ້ ການການດລາຄາຈະຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສ່ວນ
ຫຼຸດຕ່າງໆ ໃນກລະນີຄູ່ແຂ່ງຂັນມີການປ່ຽນແປງລາຄາ ກິດຈະການກື່ຈະປັບຕວໃນລັກສະນະດຽວກັນ
6.2.5 ການການດລາຄາເພອ
ື່ ສັງຄມ
1. ເພອ
ື່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ຈັນຍາບັນ
ອງກອນຈະຕັດສິນໃຈການດລາຄາຢ່າງມີຄຸນນະທາ ບື່ເອາປຽບຜູ້ບລິໂພກ, ບື່ສວຍ
ໂອກາດຂັ້ນລາຄາສິນຄ້າ ເຖິງຈະເຮັດໄດ້ກື່ຕາມ, ບເື່ ຮັດສງຄາມລາຄາ ເພື່ອກາຈັດຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ການດລາຄາ
ເພື່ອກາໄລພສມຄວນ, ບື່ແມ່ນເພື່ອກາໄລສູງສຸດ
2. ເພອ
ື່ ຮັກສາສະພາບການຈ້າງງານ
ການທີື່ກິດຈະການການດລາຄາ
ໃນລະດັບທີື່ສາມາດຮັກສາລະດັບການຜະລິດ
ແລະ ການຈ້າງງານເອາໄວ້ໄດ້ ໂດຍທີື່ພະຍາຍາມຫຼີກລຽງການປດພະນັກງານອອກໄປ ເຖິງວ່າສະພາບແວດ
ລ້ອມຈະມາຜນກະທບຕື່ການດາເນີນງານກື່ຕາມ

6.3

ການເກີດ ແລະ ວິທກ
ີ ານການດລາຄາ
6.3.1

ການເກີດລາຄາ
ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວຖວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຊະນິດໃດກື່ຕາມ ຈະເປັນເທື່າໃດກື່ຕາມນັັ້ນ
ຖກການດດ້ວຍອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານເປັນສາຄັນ, ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ຄນເຮາມັກເຂັ້າໃຈກັນວ່າ ຜູຄ
້ ້າເປັນ
ຜູ້ການດລາຄາ ຍ້ອນວ່າ ບື່ວ່າຈະຊັ້ ຫຼ ຂາຍສິນຄ້າ ຜູ້ບລິໂພກ (ຜູ້ຊັ້) ແລະ ຜູ້ຜະລິດລິດ ຕ້ອງໄປຊັ້ ແລະ ຂາຍ
ຕະຫຼອດຈນໄດ້ລາຄາສິນຄ້າມາຈາກຜູ້ຂາຍທັງນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ຊາວກະສິກອນນາຜນຜະລິດໄປຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າ,
ລາຄາທີື່ເກີດຂັ້ນ ຈະຖກການດໂດຍອຸປະທານຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ອຸປະສງຂອງຜູ້ຄ້າເປັນສາຄັນ, ເຊິື່ງ
ຈຸດທີື່ອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານຕັດກັນ ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງ (equilibrium point) ແລະ ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງນີັ້ ຜູ້
ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ສາມາດຕກລງຊັ້ຂາຍສິນຄ້າຕື່ກັນໄດ້ ໃນປະລິມານ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີື່ລະດັບດຸ່ນດ່ຽງ ໂດຍ
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ບື່ກື່ໃຫ້ເກີດອຸປະສງສ່ວນເກີນ ແລະ ອຸປະທານສ່ວນເກີນ ເຊິງື່ ລາຄາທີື່ຈຸດດຸນລະພາບນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ລາຄາດຸ່ນ
ດ່ຽງ (equilibrium price) ດັື່ງຮູບ:
ລາຄາສິນຄ້າ p

S

E

0

D

Q

ການການດ: D ແທນອຸປະສງ
S ແທນ ອຸປະທານ
E ແທນ ຈຸດດຸນ
່ ດ່ຽງ
Q
ປະລິມານສິນຄ້າ
PE ແທນ ລາຄາດຸ່ນດ່ຽງ
ຮູບທີ 6 ລາຄາດຸ່ນດ່ຽງ
6.3.2

ລັກສະນະການເກີດລາຄາ
ການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກາ ກື່ຄກັບການເກີດລາຄາສິນຄ້າຊະນິດອື່ນໆ ຄ: ເກີດຈາກ
ອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານສິນຄ້າເປັນສາຄັນ, ລັກສະນະການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກາ ແບ່ງອອກເປັນ 3
ໄລຍະ ຄ:
1. ໄລຍະຕະຫຼາດ: ໃນໄລຍະນີັ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາໄດ້ສິັ້ນສຸດລງແລ້ວ ຫຼ
ໄລຍະທີື່ຊາວກະສິກອນ ຂນຜນຜະລິດໄປຂາຍທີື່ຕະຫຼາດ, ຈານວນຜນຜະລິດທີື່ສະເໜີຂາຍຕື່ຕະຫຼາດ ຂ້ອນ
ຂ້າງແນ່ນອນ, ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າມີລັກສະນະບຍ
ື່ ດຍຸ່ນ ຫຼ ຍດຍຸ່ນພຽງເລັກນ້ອຍ ຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຈາກັດ
ໃນການເກັບຮັກສາ, ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນ ຫຼ ຂັ້ຜູກພັນໃນການຂາຍສິນຄ້າ, ດັື່ງນັັ້ນ ລາຄາສິນຄ້າກະສິກາ
ໃນໄລຍະນີັ້ ຈະຖກການດອຸປະສງເປັນຫຼັກ
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ຮູບທີ 7 ການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກາໃນໄລຍະຕະຫຼາດ
2. ໄລຍະສັັ້ນ: ໃນໄລຍະນີັ້ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາໄດ້ດາເນີນການແລ້ວ, ການ
ປ່ຽນແປງຈານວນຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະນາອອກມາສະເໜີຂາຍ ອາດເຮັດໄດ້ເລັກນ້ອຍ, ໂດຍການປ່ຽນແປງຈາ
ນວນປັດໃຈຜັນແປໃນການຜະລິດ, ດັື່ງນັັ້ນ ອຸປະທານສິນຄ້າ ຈງື່ ມີຄວາມຍດຍຸ່ນໄດ້ເລັກນ້ອຍ ໃນຈານວນຈາ
ກັດ ເຊິງື່ ເປັນໄປຕາມອິດທິພນຂອງປັດໃຈຜັນແປ, ດັື່ງນັັ້ນ ລາຄາສິນຄ້າໃນໄລຍະນີັ້ ຈະຖກການດໂດຍອຸປະ
ສງ ແລະ ປັດໃຈດ້ານຕັ້ນທນການຜະລິດ, ຫາກລາຄາສິນຄ້າຍັງຄຸ້ມກັບຕັ້ນທນຜັນແປທີື່ໄດ້ລງໄປ ຫຼ ຈະ
ລງທນເພີື່ມ ຜູ້ຜະລິດກື່ຍັງເຮັດການຜະລິດ ຫຼ ຂະຫຍາຍການຜະລິດອອກໄປ
P
S
P2
P1
0

DS2
DS1
Q1 Q 2 Q

ຮູບທີ 8 ການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກາໃນໄລຍະສັັ້ນ
3. ໄລຍະຍາວ: ໃນໄລຍະນີັ້ການຜະລິດຍັງບື່ດາເນີນການ ຜູ້ຜະລິດສາມາດປ່ຽນ
ແປງຈານວນຜນຜະລິດໄດ້ຢ່າງສມບູນ ທັງປັດໃຈຄງທີື່ ແລະ ປັດໃຈຜັນແປ, ອຸປະທານຈະຫຼາຍ ຫຼ ໜ້ອຍຂັ້ນ
ຢູ່ກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຕັ້ນທນການຜະລິດເປັນຫຼັກ, ຫາກລາຄາບື່ຄຸ້ມ ອາດບື່ມີການຜະລິດສິນຄ້ານັັ້ນໆເລີຍ
ດັື່ງນັັ້ນ ອຸປະທານມີຄວາມຍດຍຸ່ນຫຼາຍຂັ້ນ, ລາຄາຖກການດໂດຍອຸປະທານເປັນຫຼັກ
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ຮູບທີ 9 ການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກາໃນໄລຍະຍາວ
6.3.3

ວິທກ
ີ ານການດລາຄາ
ວິທີການພັ້ນຖານໃນການການດລາຄາ ນິຍມໃຊ້ກັນຢູ່ທື່ວໄປ 3 ວິທີຄ: ວິທີການການດ
ລາຄາໂດຍຖເອາຕັ້ນທນເປັນຫຼັກ, ວິທີການການດລາຄາ ໂດຍຖເອາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ
ແລະ ວິທີການການດລາຄາໂດຍຖເອາການແຂ່ງຂັນເປັນຫຼັກ
1. ວິທກ
ີ ານການດລາຄາໂດຍຖເອາຕນ
ັ້ ທນເປັນຫຼກ
ັ ວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ມີ 2 ແບບຄ:
ກ. ການດລາຄາໂດຍຄິດໄລ່ຕັ້ນທນບວກກາໄລ
ລາຄາຂາຍຕື່ໜ່ວຍ = ຕັ້ນທນທັງໝດ + ກາໄລທີື່ຕ້ອງການ
 ຈານວນການຜະລິດວິທີນີັ້ ຈະໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ຈານວນຜະລິດ
ຕ້ອງເທື່າກັບຈານວນຈາໜ່າຍ, ຜູ້ຂາຍຈື່ງຈະມີກາໄລຕາມທີື່ຕອ
້ ງການ
 ສາລັບຜູຄ
້ ້າຄນກາງ
ອາດຈະບວກກາໄລກັບຕັ້ນທນໄດ້ຫຼາຍ
ລັກສະນະ ເຊັື່ນ: ກາໄລ - ລາຄາຕື່ຫວໜ່ວຍ = ຕັ້ນທນຕື່ໜ່ວຍ + 10 ຂອງການຂາຍ
ກາໄລ - ລາຄາຕື່ຫວໜ່ວຍ = ຕັ້ນທນຕື່ໜ່ວຍ + 10 ຂອງຕັ້ນທນ
ຂ. ວິທີການວິເຄາະຈຸດຄຸ້ມທນ
ຈຸດຄຸ້ມທນ ເປັນຈຸດທີື່ສະແດງວ່າ ປະລິມານໃນຈຸດຂອງການຜະລິດ ຫຼ
ການຈາໜ່າຍລາຍໄດ້ລວມ ຈະເທື່າກັບຕັ້ນທນລວມພດີ
ຫຼັກການຄານວນຈຸດຄຸ້ມທນ
ຈຸດຄຸ້ມທນຄ: ລາຍຮັບ = ລາຍຈ່າຍ
ລາຍຮັບຄປະລິມານ x ລາຄາ
ແທນປະລິມານຂາຍດ້ວຍໂຕຫຍັ້ Q
ແທນລາຄາດ້ວຍຕວຫຍັ້ P
ລາຍຈ່າຍ = ລາຍຈ່າຍຄງທີື່ + ລາຍຈ່າຍແປຜັນ x ຈານວນອັນສິນຄ້າທີື່
ຜະລິດ
ດັື່ງນັັ້ນ ທີື່ຈະຄຸ້ມທນເມື່ອ ລາຍຮັບ = ລາຍຈ່າຍ
2. ວິທກ
ີ ານຕັງັ້ ລາຄາໂດຍຖເອາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນຫຼກ
ັ
ການພິຈາລະນາການດລາຄາ ໂດຍຖເອາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນຫຼັກນັັ້ນ
ສາມາດຈາແນກໄດ້ເປັນລັກສະນະຍ່ອຍໆ ຄ: ການການດລາຄາໃນຕະຫຼາດຜູກຂາດ, ການການດລາຄາໃນ
ຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສມບູນ ແລະ ການການດລາຄາໃນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນໜ້ອຍຫຼາຍ ລະດັບທີື່
ເໝາະສມຂອງສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທັງ 3 ປະເພດ ອາໄສແນວຄວາມຄິດດຽວກັນຄ: ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງພະຍາຍາມ
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ຜະລິດແລະ ຂາຍໃນປະລິມານທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດກາໄລສູງສຸດ ໂດຍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ລາຄາທີື່ເໝາະສມຢູ່ທີື່
ປະລິມານການຜະລິດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນເພີື່ມເທື່າກັບລາຍໄດ້ສ່ວນເພີື່ມ, ແຕ່ລາຄາຈະຕ່າງກັນ ຕາມລັກສະ
ນະເສັັ້ນອຸປະສງຂອງຕະຫຼາດແຕ່ລະປະເພດ ການຕັັ້ງລາຄາໃນຕະຫຼາດທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນດ້ານ
ຄວາມຕ້ອງການ ເຊິງື່ ລາຄາຈະແຕກຕ່າງຕາມກລະນີ ເຊັື່ນ:
 ລູກຄ້າມີຫຼາຍກວ່າ 1 ກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າແຕກ
ຕ່າງກັນ ກຸ່ມໃດມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈາເປັນຫຼາຍ ລາຄາຈະສູງກວ່າກຸ່ມອື່ນໆ
 ລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ສາລັບແຕ່
ລະກຸ່ມເປັ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍ
 ຊ່ວງເວລາທີື່ຂາຍສິນຄ້າແຕກຕ່າງກັນ ລາຄາສິນຄ້າຈາໜ່າຍແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ
ຈະບື່ເທື່າກັນ
3. ວິທກ
ີ ານການດລາຄາໂດຍຖເອາການແຂ່ງຂັນເປັນຫຼກ
ັ
ການຕັັ້ງລາຄາໂດຍເນັັ້ນການພິຈາລະນາທີື່ການແຂ່ງຂັນ ເປັນວິທີການທີື່ນັກການ
ຕະຫຼາດເຫັນຄວາມສາຄັນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ ຫຼາຍກວ່າຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ
ຕນ
ັ້ ທນລັກສະນະລາຄາແບບນີັ້ ອາດເກີດຂັ້ນໃນຊ່ວງເວລາໃດເວລາໜື່ງ ເພື່ອເອາຊະນະຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ລະດັບ
ລາຄາບື່ຈາເປັນຕ້ອງເທື່າທຽມກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນ ອາດສູງກວ່າ ຫຼ ຕື່າກວ່າກື່ໄດ້ ຕວຢ່າງທີື່ເຫັນຊັດເຈນເຖິງການ
ການດລາຄາໃນລັກສະນະນີັ້ ໄດ້ແກ່: ການການດລາຄາຕາມຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ
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ບດທີ 7
ການວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍກ່ຽວບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ
2. ວິເຄາະບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ບັນຫາການຕະຫຼາດສັດ

ບັນຫາການຕະຫຼາດສັດທີສ
ື່ າຄັນໂດຍທື່ວໄປ ແບ່ງອອກໄດ້ 5 ບັນຫາ ຄ:
7.1.1 ບັນຫາການແລກປ່ຽນ
1. ບັນຫາກ່ຽວກັບຜູຄ
້ ້າຄນກາງ ເນອ
ື່ ງຈາກການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ເປັນການ
ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຢູຫ
່ ່າງໄກຈາກແຫຼື່ງຜູ້ບລິໂພກ ຫຼ ຕະຫຼາດທີື່ສາຄັນ ປະກອບກັບຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນຫຼາຍບມ
ື່ ີເງິນທນ ແລະ ຂາດຄວາມຮູທ
້ າງການຕະຫຼາດ ຖກຜູຄ
້ ້າຄນກາງເອາປຽບທາງລາຄາ, ຮັບຊັ້
ສິນຄ້າໃນລາຄາຕື່າ, ນອກຈາກນັນ
ັ້ ຊາວກະສິກອນບາງຄນ ຕ້ອງອາໄສຄນກາງໃນການກູ້ຢມເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍ
ເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ນາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວັນ ເຊິງື່ ຕ້ອງເສຍດອກເບ້ຍສູງ ແລະ ຖກເອາປຽບຕ່າງໆ ລວມ
ເຖິງການບມ
ື່ ີສະຖານະພາບ ທີື່ຈະຂາຍຜນຜະລິດຂອງຕນໃຫ້ແກ່ຜຄ
ູ້ ້າໃດໆ ທີື່ໃຫ້ລາຄາສູງ
2. ບັນຫາການຂາຍ
ຕ້ອງຜ່ານລະບບການຕະຫຼາດກາງຂອງສິນຄ້າບາງຊະນິດ
ຕະຫຼາດກາງເປັນຕະຫຼາດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການແປຮູບສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສມດຸນ
ລະຫວ່າງອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າກະສິກາ ແຕ່ກື່ຍັງມີບັນຫາຢູຫ
່ ຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຂາຍຜ່ານ
ລະບບການຕະຫຼາດຍັງບວ
ື່ ່ອງໄວ ໃນການດາເນີນງານທາງການຕະຫຼາດເທື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງ
ການຕະຫຼາດຫຼາຍ
3. ບັນຫາສະຖາບັນທາງດ້ານການຄ້າກະສິກາໃນປະເທດ ມີຈານວນຫຼາຍ ແຕ່ຂາດ
ການລວມຕວກັນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດອານາດການຕລ
ື່ ອງ ລະບບສະຫະກອນລ້ຽງສັດຍັງມີໜ້ອຍ ບແ
ື່ ຜ່ຫຼາຍ
4. ບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າກະສິກາ ສ່ວນໃຫ່ຍການຈັດມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບ ຍັງບເື່ ປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີຮ
ື່ ັບຮູກ
້ ັນໂດຍທື່ວໄປ ໂດຍຜູຊ
້ ຕ
ັ້ ້ອງໄປເບິື່ງສິນຄ້າດ້ວຍຕນເອງ
ແທນທີື່ຈະສັື່ງຊໄັ້ ດ້ເລີຍ ໂດຍບຕ
ື່ ້ອງໄປເບິື່ງມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ
5. ລະບບການຊັງື່ ນັ້າໜັກການຊັ້ ການຂາຍສິນຄ້າກະສິກາບາງຊະນິດ ຍັງມີມາດຕະ
ຖານຂອງລະບບຊັື່ງຕວງບແ
ື່ ນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ການຊຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າມີການໄດ້ປຽບເສຍປຽບກັນ ເຊັນ
ື່ : ການຂາຍ
ສັດຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂາຍໂດຍການກະຕວງ ແທນທີື່ຈະຂາຍຕາມນັ້າໜັກ, ຈງື່ ເຮັດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ
7.1.2 ບັນຫາການຂນສື່ງ
ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນ ປະເທດລາວຈະມີທາງການເຊື່ອມໂຍງຕິດຕກ
ື່ ັນ ລະຫວ່າງແຂວງ
ຕ່າງໆກື່ຕາມ ແຕ່ກື່ຍງັ ຂາດທາງການເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງຊາວກະສິກອນຕາມໝູ່ບ້ານ ແລະ ເມອງອີກຈານວນ
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ຫຼາຍ ເສັັ້ນທາງທີື່ມີ ກື່ບຢ
ື່ ໃູ່ ນສະຖານະພາບທີຈ
ື່ ະໃຊ້ການໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝນ ເຊິື່ງ
ເປັນອຸປະສັກໃນການຂນສື່ງສິນຄ້າຈາກຟາມ ໄປສູຕ
່ ະຫຼາດໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດກາງໃນແຂວງ ປະ
ກອບກັບຄ່າຂນສື່ງສິນຄ້າທາງລດກື່ແພງ ເນື່ອງຈາກລາຄານັ້າມັນ ແລະ ອື່ນໆ ສູງຂັ້ນ
7.1.3 ບັນຫາໃນການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ
ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍ ຂາດສະຖານທີື່ໃນການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຂອງຕນເອງ ເຊິງື່
ເປັນບັນຫາສາຄັນຢ່າງໜື່ງ ໃນດ້ານຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ປະກອບກັບຄວາມຕ້ອງການເງິນ
ໂດຍຮີບດ່ວນ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ມີການຂາຍຢ່າງໄວຂັ້ນ ໂດຍບື່ສາມາດລຖ້າໃຫ້ສິນຄ້າມີລາຄາສູງຂັ້ນໃນໄລຍະຕໄື່ ປ
7.1.4 ບັນຫາການບລິການຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດ
ທາງພະແນກການກ່ຽວກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດ ເຖິງວ່າຈະດາເນີນການ
ມາແຕ່ດນນານ ແຕ່ຍັງບອ
ື່ າດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນການໃຫ້ຄວາມຮູດ
້ ້ານນີຢ
ັ້ ່າງໄດ້ຜນ ທັງນີເັ້ ນື່ອງຈາກ
ຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສິນຄ້າ
ມັກຈະຕກຢູໃ່ ນມຂອງຄນກາງຫຼາຍກວ່າ
ທີື່ຈະໄປສູຊ
່ າວ
ກະສິກອນ
7.1.5 ບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ
ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ ມີຖານະທຸກຈນ ແລະ ມີເງິນທນໜ້ອຍ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນ
ທີຈ
ື່ ະຕ້ອງກູ້ຢມເງິນ ເພື່ອນາມາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ແຕ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ ໂດຍລັດຖະບານໃນດ້ານສິນເຊື່ອເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຍັງບື່ກວ້າງຂວາງພ, ພາຍ
ໃຕ້ຈານວນເງິນທນ ແລະ ປະສິດທິພາບອັນຈາກັດ ດ້ວຍເຫດນີັ້ ຄນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈື່ງເປັນແຫຼື່ງສິນເຊອ
ື່ ທີື່
ສາຄັນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນໂອກາດໃຫ້ຄນກາງ ເອີນ
ັ້ ເກັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນຄາລາສູງເກີນໄປ
ປະກອບກັບບດບາດຂອງທະນາຄານ ທີື່ເປັນແຫຼື່ງເງິນທນທີສ
ື່ າຄັນທີສ
ື່ ຸດ ຍັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ໃຫ້
ເງິນກູ້ຢມ ແກ່ຊາວກະສິກອນໜ້ອຍ

7.2

ການວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດສັດ

ວິທີວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດສັດ ເພື່ອຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ແນວ ທາງແກ້ໄຂ
ບັນຫາການຕະຫຼາດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ດັື່ງນີັ້:
7.2.1 ວິທວ
ີ ເິ ຄາະໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດ
ເປັນການແບ່ງກິດຈະກາການຕະຫຼາດ ອອກເປັນກຸ່ມໆ ຕາມໜ້າທີື່ການວິເຄາະ ວິທີນຈ
ີັ້ ະ
ເນັັ້ນເຖິງໜ້າທີື່ໃດໜ້າທີື່ໜື່ງບື່ສມບູນ ເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບບເສດຖະກິດ ຂາດ
ປະສິດທິພາບ ການວິເຄາະໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າສິນຄ້າຈາກມຜູ້ຜະລິດ ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ມຜູ້
ບລິໂພກໄດ້ນັັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານກິດຈະກາຕ່າງໆທາງການຕະຫຼາດແນວໃດແດ່ ເປັນລາດັບຂັັ້ນຕອນແນວໃດ ດ້ວຍ
ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດປະເພດໃດ ລະຫວ່າງໜ່ວຍການຜະລິດ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບລິໂພກໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ
ເຂັ້າດ້ວຍກັນແນວໃດ
ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະດ້ວຍໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ມີດັື່ງນີັ້:
 ຊ່ວຍປະເມີນຕັ້ນທນທາງການຕະຫຼາດ ໂດຍວິເຄາະໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດທີື່ຜຄ
ູ້ ້າ
ປະເພດຕ່າງໆ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຜູຄ
້ ້າປະເພດໃດເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຫຼາຍ ຍ່ອມມີຕັ້ນທນການຕະຫຼາດ ສູງ
ກວ່າຜູຄ
້ ້າປະເພດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ວ່າ ຜູຄ
້ ້າປະເພດດຽວກັນ ເປັນ
ຫຍັງຄນໜື່ງຈື່ງມີຕັ້ນທນສູງກວ່າອີກຄນໜງື່
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ເຮັດໃຫ້ເຂັ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈງື່ ມີຕັ້ນທນການຕະຫຼາດທີື່
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ສິນຄ້າທີື່ເໜື່າເສຍງ່າຍ ມີຕັ້ນທນສູງກວ່າສິນຄ້າທີບ
ື່ ື່ເໜາື່ ເສຍງ່າຍ ເພາະສິນຄ້າທີເື່ ໜື່າເສຍ
ງ່າຍ ຈະມີຕັ້ນທນໃນການເກັບມ້ຽນ, ການຂນສື່ງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີຕ
ື່ ້ອງການແປຮູບຫຼາຍກວ່າ
 ຖ້າສາມາດແຍກໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດພື່ຄ້າທຸກປະເພດ ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ສາ ມາດ
ຊ່ວຍປັບປຸງກນໄກການເຮັດໜ້າທີື່ຕະຫຼາດໄດ້ ເຊັນ
ື່ : ຜູ້ຄ້າຜູໜ
້ ງື່ ດາເນີນທຸລະກິດ ປະສບກັບການຂາດທນ ໃນ
ຂະນະທີື່ຜອ
ູ້ ື່ນໆໃນຕະຫຼາດລະດັບດຽວກັນມີກາໄລ ຖ້າວິເຄາະໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດພຄ
ື່ ້າຜູນ
້ ັັ້ນໃຫ້ລະອຽດ ກື່
ສາມາດທີື່ຈະລະບຸໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງຈງື່ ເກີດການຂາດທນ ຫຼ ຖ້າສກສາໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດໃນຂະບວນການ
ຕະຫຼາດຂອງພື່ຄ້າປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດ ກື່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າ ສິນຄ້ານັັ້ນຕ້ອງການໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດໃດ
ແດ່ ແລະ ມີຜຄ
ູ້ ້າປະເພດໃດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ສັບສນກັນ ການຕັດຄນກາງທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ສັບສນນັັ້ນອອກໄປ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜນການດາເນີນງານດີຂັ້ນ
7.2.2 ວິທວ
ີ ເິ ຄາະສະຖາບັນທາງການຕະຫຼາດ
ເປັນການພິຈາລະນາເຖິງລັກສະນະກິດຈະກາການຕະຫຼາດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງຜູທ
້ ີື່
ເຂັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການຕະຫຼາດ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ຜູຄ
້ ້າຄນກາງ, ນາຍໜ້າ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ວ່າຈະ
ມີບດບາດ ຫຼ ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຢ່າງໃດ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທື່າໃດ ແລະ ໃຫ້ຜນຕອບແທນຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ຫຼ ບື່ ເຊິງື່ ຈາກຜນການວິເຄາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດ ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດ
ຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ແລະ ຮູໄ້ ດ້ວ່າ ມີການປັບປຸງສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼື່ານີໃັ້ ນດ້ານໃດ ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ວິທີ
ການວິເຄາະສະຖາບັນການຕະຫຼາດອາດມີຂຫ
ັ້ ຍຸ້ງຍາກ ທັງນີເັ້ ພາະຄນກາງ, ນາຍໜ້າ ແລະ ສະຖາບັນການ
ຕະຫຼາດເຫຼື່ານີັ້ ມັກຈະມີການດາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ໃນໄລຍະ
ສັັ້ນ ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີການເຂັ້າອອກຈາກທຸລະກິດສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ຜນການວິເຄາະບື່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ການປ່ຽນແປງ ຫຼ ການປັບປຸງໃດໆ ໃນຕະຫຼາດຈະຕ້ອງຄານງເຖິງລັກສະນະຂອງສະຖາ
ບັນການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ເພາະສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼື່ານີັ້ ຈະເປັນຜູທ
້ ີື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ຫຼ
ຢຸດຢັງັ້ ການປ່ຽນແປງທີື່ຈະເກີດຂັ້ນ ເນື່ອງຈາກສະຖາບັນການຕະຫຼາດ ແຕ່ລະສະຖາບັນ ນອກຈາກຈະ
ພິຈາລະນາປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງ ຫຼ ການປັບປຸງແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຄານງເຖິງສະຖານະຂອງຕນ ທີື່ເປັນໄປ
ຫຼັງການປ່ຽນແປງ ຫຼ ການປັບປຸງນັັ້ນເກີດຂັ້ນດ້ວຍການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ ເຖິງວ່າຈະເກີດປະໂຫຍດຕື່ສ່ວນ
ລວມ ແຕ່ຖ້າເຮັດໃຫ້ຖານະຂອງສະຖາບັນນັັ້ນຮຸນແຮງ ສະຖາບັນເຫຼື່ານັັ້ນ ມັກຈະລວມຕວກື່ກວນບື່ໃຫ້ການ
ປ່ຽນແປງນັັ້ນເກີດຂັ້ນ ເຊັື່ນ: ການການດກດເກນບາງຢ່າງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ຜຄ
ູ້ ້າປະຕິບັດ ເພື່ອກໃື່ ຫ້
ເກີດຄວາມເປັນທາຕຜ
ື່ ູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທື່ວໄປ ແຕ່ການການດດັື່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜທ
ູ້ ີື່ຄ້າຢູເ່ ສຍຜນປະໂຫຍດ
ເນື່ອງມາຈາກຂບ
ັ້ ັງຄັບດັື່ງກ່າວ ເປັນຕັ້ນວ່າ ໃຫ້ການດລາຄາຊຕ
ັ້ າມຄຸນນະພາບ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາ
ບ ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມທີື່ການດ ຜູຄ
້ ້າອາດບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມ ເຖິງວ່າຈະມີກດລະບຽບຢູແ
່ ລ້ວ ຖ້າຫາກບື່ມກ
ີ ານຄວບ
ຄຸມຢ່າງເຄັື່ງຄັດ
7.2.3 ວິທວ
ີ ເິ ຄາະສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ
ເປັນການສກສາເຖິງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍວິທີການວິເຄາະທາງໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ
ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ ໂດຍທື່ວໄປຜນຜະລິດແຕ່ລະຢ່າງມີບັນຫາສະເພາະຕວ ມີບັນຫາບື່ຄ
ກັນ ການວິເຄາະເພື່ອເບິື່ງວ່າ ເມື່ອສິນຄ້າ ຫຼ ຜະລິດຕະຜນນັັ້ນໆ ອອກຈາກມຜູຜ
້ ະລິດແລ້ວ ໄດ້ຜ່ານໄປຫາຄນ
ກາງການຕະຫຼາດຕ່າງໆໃດແດ່ ເປັນປະລິມານເທື່າໃດ ຄນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼື່ານັັ້ນ ເຮັດໜ້າ
ທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດຫຍັງແດ່ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ປະໂຫຍດຈາກການວິເຄາະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຄນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃດ ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໜ້ອຍເທື່າໃດ ເຮັດໜ້າ
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ທີື່ຊັ້າກັນ ຫຼ ບື່ ຄວນຕັດຄນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃດອອກໄປ ແລະ ຄວນເພີື່ມການບລິການ
ແລະ ໜ້າທີື່ໃຫ້ກັບຄນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດອື່ນຢ່າງໃດ ແລະ ມີຜນກະທບຕື່ຕັ້ນທນການ
ຕະຫຼາດໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໃດ
7.2.4 ວິທວ
ີ ເິ ຄາະໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ ພດຕິກາ ແລະ ຜນການດາເນີນງານ
ການດາເນີນງານຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດ ຈະມີຕວການດການດາເນີນງານດັື່ງນີ:ັ້
1) ໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດ ເປັນການສກສາເຖິງລັກສະນະຂອງອງກອນການຕະຫຼາດ
ໜງື່ ເຊິງື່ ລັກສະນະດັງກ່າວ ເປັນຕວການດຄວາມສາພັນລະຫວ່າງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງ
ຕະຫຼາດປະກອບດ້ວຍ:
 ຈານວນຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ
 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສິນຄ້າ
 ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການເຂັ້າອອກທຸລະກິດ
 ລັກສະນະຂອງການລງທນ
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອຸປະສງຕະຫຼາດ
2) ພດຕິກາການຕະຫຼາດ ໝາຍເຖິງຮູບແບບຂອງພດຕິກາທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຈະໃຊ້
ໃນການປັບຕວໃຫ້ເຂັ້າກັບຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ ການສກສາພດຕິກາ ຈງື່ ເປັນການສກສາວ່າ ໜ່ວຍທຸລະກິດມີ
ພດຕິກາຕື່ຕນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນແນວໃດ ແລະ ກື່ໃຫ້ເກີດຜນແນວໃດ
ພດຕິກາການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍ:
 ນະໂຍບາຍລາຄາຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດ
 ຂະບວນການ ຫຼ ກນໄກທີື່ມີຕຄ
ື່ ູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິ ບັດຕວ
ຕື່ຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ນະໂຍບາຍທີື່ໃຊ້ຮ່ວມກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນເພື່ອປັບຕວໃຫ້ຄກັບທຸລະກິດອື່ນ
ພດຕິກາຂອງຜູ້ຂາຍທີື່ກ່ຽວກັບການການດລາຄາ ແລະ ຜນຜະລິດ
 ພດຕິກາທີື່ເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງສມບູນ ເປັນພດຕິກາທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຕັດສິນ
ໃຈການດລາຄາ ແລະ ຜນຜະລິດໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໂດຍບື່ມີການປກສາ ແລະ ຕກລງກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນມາ
ກ່ອນ
 ພດຕິກາທີື່ມີການຮ່ວມມກັນຢ່າງສມບູນ ຜູ້ຂາຍທັງໝດຈະລວບລວມຢູ່ໃນ
ສັນຍາ ຫຼ ຂັ້ຕກລງທັງໝດ
 ພດຕິກາເຄິື່ງຮ່ວມມເຄິື່ງອິດສະຫຼະ ແມ່ນການກະທາທີື່ເພິື່ງພາເຊິື່ງກັນ ແລະ
ກັນ ໂດຍປາສະຈາກຂັ້ຕກລງ ຫຼ ສັນຍາ
3) ຜນການດາເນີນງານໝາຍເຖິງກນໄກ ແລະ ຜນຂອງການປັບຕວທາງດ້ານການ
ຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເຊິງື່ ເປັນຕວຊີັ້ວັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ກິດຈະກາທາງການຕະຫຼາດ ມີຜນຕື່ການເພີື່ມ
ສະຫວັດດີການໂດຍທື່ວໄປຢ່າງໃດ ຜນການດາເນີນງານພິຈາລະນາໄດ້ດັື່ງນີັ້:
 ລະດັບປະສິດທິພາບ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດຕ່າງໆ ທີື່ຈະໃຫ້
ໄດ້ລາຍໄດ້ທີື່ແທ້ຈິງສູງສຸດເທື່າທີື່ຈະເຮັດໄດ້
 ຄວາມສາພັນຂອງລາຄາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິງື່ ສະແດງອອກມາໃນຮູບຂອງ
ອັດຕາຜນກາໄລຈາກການລງທນ
 ຂະໜາດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ງເສີມການຈາໜ່າຍ ພິຈາລະນາຈາກ:
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 ການມີກິດຈະກາການຈາໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງເລັກນ້ອຍ ເປັນສິື່ງ

ທີື່ຈາເປັນ ສາລັບການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນລະບບການຕະຫຼາດ ເພາະສາມາດບອກໃຫ້ຜູ້ຊັ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ
ມີສິນຄ້າຊະນິດໃດສະເໜີຂາຍແດ່
 ການມີກິດຈະກາການຈາໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ໃຊ້ໄປເປັນຈານວນ
ຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການຊັກຊວນຜູ້ຊັ້ນັັ້ນເປັນສິື່ງທີື່ບື່ດີ ເພື່ອພິຈາລະນາຈາກສະຫວັດດີການທາງເສດຖະກິດໂດຍ
ສ່ວນລວມ ເພາະອາດເປັນການນາເອາຊັບພະຍາກອນທີື່ໃຊ້ໄປເປັນຈານວນຫຼາຍນີັ້ ໄປເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະ ການບລິການທີື່ມີປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ
 ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈານວນຫຼາຍ ເພື່ອກິດຈະກາການສື່ງເສີມ ເປັນສິື່ງທີື່ສູນ
ເສຍຂອງສັງຄມຢ່າງໜື່ງ
7.2.5 ວິທວ
ີ ເິ ຄາະຈາກອາດີດ
ເປັນການນາເອາເຫດການ
ທີື່ເກີດຂັ້ນໃນອາດີດທີື່ຜ່ານມາເພື່ອນາເອາປຽບທຽບກັບ
ເຫດການຂອງການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກລະບບເສດຖະກິດ ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ
ຕະຫຼາດເຊິື່ງເປັນກນໄກໜື່ງໃນລະບບເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິວັດທະ ນາການມາເປັນລາ
ດັບເຊັື່ນກັນ ການພັດທະນາການຕະຫຼາດຈາກອາດີດຈນເຖິງປະຈຸບັນ ມີສາເຫດທີື່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ດັື່ງນີັ້:
 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນສະໄໝກ່ອນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ
ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນໄປເພື່ອການບລິໂພກໃນຄອບຄວ ເຊິື່ງຕື່ມາໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຜະລິດເພື່ອການຄ້າຫຼາຍຂນ
ັ້
ແລະ ມີການຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ
 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຜູ້ບລິໂພກ ເມື່ອຜູ້ບລິໂພກມີລາຍໄດ້ ມີຄວາມນິຍມ ການ
ສກສາປ່ຽນແປງໄປ ເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງໄປນາ
 ການປ່ຽນແປງຂອງທຸລະກິດການຕະຫຼາດ ທຸລະກິດການຕະຫຼາດ ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາປັບປຸງ ເພື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປະກອບ
ການເປັນສິນຄ້າທີື່ສາຄັນ
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກາຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030.
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