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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບລະບ ບການ
ສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັຼກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫັຼກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັຼກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັຼກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສ ງຂອງຫັຼກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫັຼກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫຼ ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັຼກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫັຼກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນຈາກ
ອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູມ່ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອຊາບ 
ເພ ື່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ 
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ບ ດນ າ 
 
 ເອກະສານຄູ່ມ ສະບັບນີັ້ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງ ເພ ື່ອປະກອບການຮຽນ - ການສອນ ໃນຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ນັກສ ກສາໃນລະບ ບຊັັ້ນສູງ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມີຄວາມສ ນໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ 
ແລະການຕະຫຼາດສັດໃຫ້ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈ ເຖິງວິທີວາງແຜນໃນການຜະລິດສັດເປັນສິນຄ້າ ເຊິື່ງໃນການພັດທະນາ
ເນ ັ້ອໃນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນໄດ້ທ້ອນໂຮມບັນດາເນ ັ້ອໃນຕ່າງໆມາຈາກເອກະສານ, ວາລະສານ, ບ ດຄ ັ້ນຄ້ວາທ ດລອງ 
ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ຕ າລາເຫັຼັ້ມນີັ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງເນ ັ້ອໃນທີື່ມີຄວາມສ າຄັນໄວ້ໃນແຕ່ລະບ ດແຕ່ລະຕອນ ເຊິື່ງສາມາດ
ນ າໄປໃຊ້ປະຕິບັດຕ ວຈິງ ໃນການປະກອບອາຊີບເສດຖະກິດຄອບຄ ວເຮ ອນໄດ້ ຫວັງວ່າຕ າລາເຫັຼັ້ມນີັ້ ຜູ້ອ່ານ
ຈະໄດ້ແນວຄິດທີື່ດີ ເພ ື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປນັຢູ ່ ແລະ ເພ ື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາອາຊີບເສີມ
ຈ ນກ້າວໄປເຖິງການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຕ ື່ໄປໄດ້, ເພາະວ່າ ອາຫານເປັນປັດໃຈພ ັ້ນຖານສ າລັບການ
ດ າລ ງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນສິື່ງທີື່ມະນຸດຕ້ອງການເປັນອັນດັບທ າອິດໃນການດ າລ ງຊີວິດ, ໃນປະຈຸບັນ
ປະຊາກອນໂລກນັບມ ັ້ນັບເພີື່ມຂ ັ້ນ, ແຕ່ພ ັ້ນທີື່ສ າລັບຜະລິດອາຫານພັດມີໜ້ອຍລ ງ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນທີື່
ຕ້ອງການຫຼາຍຂ ັ້ນ 
 ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດສັດ ແມ່ນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜ ື່ງ ໃນການຜະລິດສັດເປັນສິນຄ້າ 
ພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ງອອກ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ມີອາຫານບ ລິໂພກພຽງພ  ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ດຂີ ັ້ນ, ເສດຖະກິດການຜະລິດສັດເປັນ
ສິນຄ້າ ກ ື່ແມ່ນຂະແໜງໜ ື່ງໃນການຍ ກລະດັບມູນຄ່າລາຄາເພີື່ມ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດການຜະລິດກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງມີບ ດບາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄ ມ ໃຫ້ດີຂ ັ້ນໄປເທ ື່ອລະກ້າວ 
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ບ ດທ ີ1 
ຄວາມຮູເ້ບ ັ້ອງຕ ັ້ນກ່ຽວກບັເສດຖະກດິກະສກິ າ ແລະ ການຕະຫຼາດສດັ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກ ກສາ ສາມາດບອກ: 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວ່າເສດຖະກິດກະສິກ າ ແລະ ການຕະຫຼາດສັດ 
2. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ 
3. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ 
4. ບອກໂຄງສ້າງຂອງການຕະຫຼາດສັດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 

 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫາຼດສດັ 
 ຕະຫຼາດ (Market) ມີຄວາມໝາຍໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊິື່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທຸລະກິດຂອງ
ບຸກຄ ນແຕ່ລະປະເພດ ເຊັື່ນ:  ບຸກຄ ນທ ື່ວໄປເຂ ັ້າໃຈວ່າ ຕະຫຼາດຄ ສະຖານທີື່ສ າລັບຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼ  ສະຖານ
ທີື່ຜູຊ້ ັ້ກັບຜູຂ້າຍສິນຄ້າອາດພ ບກັນ ເພ ື່ອເຮັດທຸລະກິດເທ ື່ານັັ້ນ, ຊາວກະສິກອນເຂ ັ້າໃຈວ່າ ເປັນແຫຼື່ງທີື່ຂາຍຜ ນ
ຜະລິດຂອງເຂ ັ້າເຈ ັ້າ. ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງຕະຫຼາດໃນທາງເສດຖະກິດມີຄວາມໝາຍກວ້າງ ແລະ ແຕກຕ່າງ
ອອກໄປຈາກທີື່ຄ ນທ ື່ວໄປເຂ ັ້າໃຈ ຄ າຈ າກັດຄວາມຂອງຕະຫຼາດໃນທາງເສດຖະເສດ ມີໄວດ້ັື່ງນີັ້: 

1.1.1 ຕະຫາຼດສດັ  
 ອາດຈະແມ່ນມີສະຖານທີ ຫຼ  ບ ື່ມີສະຖານທີື່ບ ື່ລິເວນທີຊັດເຈນກ ື່ໄດ ້ຫຼ  ເປັນສະຖານທີ
ໃດສະຖານທີື່ໜ ື່ງ ຫຼ  ກຸ່ມກິດຈະການໃດໝ ື່ງ ແລະ ລວມເຖິື່ງລະບ ບໃດລະບ ບໜ ື່ງຕະຫຼວດເຖິງສະຖານະ
ການໃດສະຖານະການໜ ື່ງທີື່ເອ ື່ອອ ານວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຜູລ້້ຽງສັດ, ສາມາດນ າສັດທີື່ມຊີີວິດມາຊ ັ້ຂາຍ
ກັນທັງລັກສະນະພ ບໜ້າກັບໜ້າກັນໂດຍກ ງລະຫວ່າງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍອາດຈະເປັນຜູຂ້້າສ ື່ງ, ຜູຄ້້າຍ່ວຍ, ຕ ວ
ແທນບ ລິສັດ ຫຼ  ບ ລິສັດກັບຜູຂ້າຍ ຫຼ  ບ ື່ເຄີຍພ ບໜ້າກັນໂດຍກ ງແຕ່ກ ື່ສາມາດເຮັດການຊ ື່ຂາຍຕ ກລ ງກັນໄດ້
ເຊັື່ນດ່ຽວກັນ ແລະ ການຊ ື່ຂາຍທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກຄວາມພ ໃຈທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊ ັ້ຂາຍແລກປ່ຽນດ້ວຍກັນທັງຜູ້
ຊ ັ້ ແລະ ຜູຂ້າຍ 

1.1.2 ການຕະຫາຼດສດັ 
 ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ນ າເອ າສັດ
ມຊີີວິດຈາກບ່ອນຜະລິດ (ຊາວກະສິກອນ) ຫຼ  ບ ລິສັດຄ ບວ ງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບ ລໂິພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານ
ທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ    ໝາຍເຖິງການດ າເນີນກິດຈະກ າອັນຈະສ ື່ງຜ ນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະຈາຍ, ຈາກຜູຜ້ະລິດສັດ
ໄປຍັງຜູບ້ ລໂິພກ, ເພ ື່ອບ ລິໂພກໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ດັື່ງນັັ້ນ ການຕະຫຼາດສັດຈ ື່ງມີ
ຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງເປັນລະບ ບ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆມາກມາຍ ເຊັື່ນ: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, 
ການວາງແຜນ, ການສ ື່ງເສີມການຂາຍ, ການຈ າໜ່າຍເປັນຕ ັ້ນ 
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1.2 ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດສດັ 
1.2.1 ຂອບເຂດຂອງການຕະຫາຼດສັດ 

 ການຕະຫຼາດສັດ ເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງວິຊາເສດຖະກິດ ເຊິື່ງນ າເອ າທິດສະດີທາງເສດຖະ 
ສາດມາອະທິບາຍເຖິງພ ດຕິກ າ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຕະຫຼາດຈະຄວບຄຸມເຖິງບັນດາກິດ
ຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຜູຜ້ະລິດ ໄປຫາຜູ້ບ ລໂິພກສຸດທ້າຍ ໃນຮູບແບບ
ຕ່າງໆ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ືໆ່ ຜູບ້ ລິໂພກຕ້ອງການ ເຊິື່ງບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຫຼາຍຕັັ້ງແຕ່ການລວບ
ລວມຜ ນຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຂ ນສ ື່ງ, ການກ ານ ດມາດຖານ, ການແປຮູບ, ການຊ ັ້ຂາຍເປັນຕ ັ້ນ. 
ດັື່ງນັັ້ນ ການສ ກສາວິຊາການຕະຫຼາດສັດ ຈ ື່ງເປັນການສ ກສາເຖິງການດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ມຜີ ນຕ ື່ຜ ນ
ຜະລິດສັດ ຕັັ້ງແຕ່ເກີດຜ ນຜະລິດແລ້ວຜ່ານໄປຍັງຜູບ້ ລໂິພກຄ ນສຸດທ້າຍ ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ສະ
ຖາບັນຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າການຕະຫຼາດ 

1.2.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດສດັ 
 ການຕະຫຼາດສັດ ເປັນຂະບວນການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າອ ງກອນ ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊ ນ, ການດ າເນີນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ສ ື່ງຜ ນກະທ ບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນແງຂ່ອງຜ ນດີ 
ຫຼ  ຜ ນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜ ນກະທ ບດ້ານຜ ນເສຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດ ຈ ື່ງຈ າແນກ 
ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ ໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

1) ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕ ື່ສັງຄ ມ ແລະ ບຸກຄ ນ (ຕັັ້ງແຕ່ຜູຜ້ະລິດຈ ນ
ເຖິງຜູ້ບ ລໂິພກ) ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າການຊ ັ້ຂາຍຂອງບຸກຄ ນ, ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຍ ກລະດັບ
ມາດຖານການຄອງຊີບຂອງປະຊາກອນໃນສັງຄັມໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ, ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາຊີບຕ່າງໆ ແກ່
ບຸກຄ ນເພີື່ມຫຼາຍຂ ັ້ນ 

2) ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕ ື່ລະບ ບເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ປະຊາກອນມີລາຍໄດສູ້ງຂ ັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນຂອງປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິຫານ, ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ 
 
1.3 ໜາ້ທີື່ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງການຕະຫາຼດສດັ 

1.3.1 ໜາ້ທີື່ການຕະຫາຼດສດັ 
  ການຕະຫຼາດ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູ້ບ ລໂິພກ ໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດອາດແບ່ງອອກຕາມກິດຈະກ າທີື່ເຮັດໄດດ້ັື່ງນີັ້: 
 ກ. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ (exchange function) 
  ເປັນໜ້າທີື່ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໃນຕ ວສິນຄ້າແບ່ງອອກຄ : 

1) ການຊ ັ້ ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ ລວມເຖິງການເລ ອກຊະນິດ ແລະ ປະ
ເພດຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ລວມທັງຄຸນນະພາບຕາມປະລິມານທີື່ຕ້ອງການ ເພ ື່ອວັດຖຸປະສ ງສະເພາະ
ຂອງຜູໃ້ຊ້ ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ ມີກິດຈະກ າທີື່ຕ້ອງເຮັດຄ : 

 ການເຂ ັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ເປັນຄວາມເຂ ັ້າໃຈຂອງຜູຊ້ ັ້ ທີື່ຈະ
ຕ້ອງການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
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ປະລິມານທີື່ເຂ າຕ້ອງການ ບາງຄັັ້ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຊ້ ັ້ ຈະເກີດຂ ັ້ນຈາກກິດຈະກ າໃນການສ້າງຈຸດປະສ ງ 
ແລະ ເປ ັ້າໝາຍຂອງຜູຂ້າຍ 

 ການເລ ອກແຫຼື່ງຈ າໜ່າຍ ເມ ື່ອມຄີວາມຕ້ອງການເກີດຂ ັ້ນ ຜູຊ້ ັ້ກ ື່ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລ ອກບ່ອນຂາຍທີື່ຕ ນພ ໃຈ ບາງຄັັ້ງຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູຊ້ອກຫາລູກຄ້າທີື່ຕ ນຄາດວ່າ ຈະຊ ັ້ສິນຄ້າ
ຂອງຕ ນດ້ວຍການຫາຕະຫຼາດທີື່ມີຜູຊ້ ັ້ສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນ 

 ການພິຈະລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສ ມຂອງສິນຄ້າ, ການພິຈະລະນາ
ຄວາມເໝາະສ ມຂອງສິນຄ້າທີື່ຢູໃ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ັ້ອາດຕັດສິນໄດ້ ຄ : ວິທີກວດສອບ, ຕ ວຢ່າງ 
ແລະ ອະທິບາຍ 

 ການເຈລະຈາກັບຜູຂ້າຍ ໃນການໂອນປ່ຽນມ ສິນຄ້າທີື່ຊ ັ້ ໂດຍເຈລະຈາ
ເລ ື່ອງລາຄາ, ເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ, ການເຮັດສັນຍາສ ື່ງມອບສິນຄ້າເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ 

2) ການຂາຍ (Selling) ໜ້າທີື່ການຂາຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂອນປ່ຽນມ ສິນຄ້າດັື່ງນີັ້: 
 ການສ້າງອຸປະສ ງ ເປັນການສ້າງເຄ ື່ອງມ ທາງການຕະຫຼາດ ສ ື່ງເສີມການ

ຂາຍເຊັື່ນ: ການຂາຍໂດຍບຸກຄ ນ, ການໂຄສະນາ, ການຈັດກຽມຄູມ່ , ການແຈ້ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ແທນຈ າໜ່າຍ, ການ
ລ ດແລກແຈກແຖມ ເປັນຕ ັ້ນ 

 ການຊອກຫາຜູ້ຊ ັ້ ການສ້າງອຸປະສ ງຢ່າງດຽວບ ື່ພຽງພ  ທີື່ຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດ
ການຂາຍ, ຜູຊ້ ັ້ ແລະ ຜູຂ້າຍພ້ອມທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກ າລວມກັນໃນບາງຄັັ້ງ, ຜູຊ້ ັ້ຈະເປັນຜູເ້ລີື່ມນ າມາ ເຊິື່ງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊ ັ້ກ ື່ຕາມ ຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ປະສານໃຫ້ການຊ ັ້ຂາຍນີັ້ເກີດຂ ັ້ນແທ້ຈິງ, ເຊິື່ງຜູຂ້າຍ
ຈະຕ້ອງຫາວິທີກ ື່ໃຫ້ເກີດການຂາຍເຊັື່ນ: ການໃຊພ້ະນັກງານຂາຍ, ການໃຊຈ້ັດສະແດງສິນຄ້າເປັນຕ ັ້ນ 

 ການເຈລະຈາຕ ກລ ງ ແລະ ໂອນປ່ຽນແປງມ ສິນຄ້າເປັນການເຈລະຈາ
ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, ກ ານ ດໄລຍະເວລາການຊ າລະເງິນ, ການສ ື່ງມອບເປັນຕ ັ້ນ 

 ຄວາມສ າຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜູຜ້ະລິດ, ຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເລ ອກ
ແນວທາງ ແລະ ຮູທ້າງໃນການຈ າໜາຍແບບໃດ, ຈ າເປັນຈະຕ້ອງກ ານ ດນະໂຍບາຍໃນການຈັດຈ າໜ່າຍໃຫ້
ແນ່ນອນ, ນະໂຍບາຍໃນການເລ ອກພ ື່ຄ້າຂາຍສ ງ, ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕ ັ້ນ 
 ຂ. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບທາງພາຍນອກ (physical function) 
  ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານກາຍຍະພາບ
ຂອງສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ 

 ການຂ ນສ ື່ງ ເປັນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜ ນຜະລິດ ຈາກແຫຼື່ງຜະລິດ ເພ ື່ອບ ລໂິພກ 
ຈະໄດຊ້ ັ້ສະດວກ, ການຂ ນສ ື່ງ ນອກຈາກຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດການຊ ັ້ຂາຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດກະຈາຍອອກ
ໄປ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລໂິພກຢ່າງທ ື່ວເຖິງ, ການຂ ນສ ື່ງທີື່ດີ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍຍານ
ພາຫະນະຂ ນສ ື່ງ, ເສັັ້ນທາງຂ ນສ ື່ງ, ເຄ ື່ອງມ , ເຄ ື່ອງໃຊຢ້່າງພຽງພ  ແລະ ມປີະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງມຄີວາມສະ
ດວກ, ປອດໄຟ, ວ່ອງໄວ, ຄ່າຂ ນສ ື່ງຕ ື່າ, ການຂ ນສ ື່ງມີປະລິມານຫຼາຍ ພ້ອມທັງລະວັງການສູນເສຍຕ່າງໆ ອັນ
ເກີດຂ ັ້ນຂະນະຂ ນສ ື່ງໃຫ້ໝ ດໄປ 

 ການເກັບຮັກສາ: ວັດຖຸປະສ ງຂອງການເກັບຮັກສາໄວ້ຊ່ວງໄລຍະເວລາໜ ື່ງ
ເພ ື່ອຄວບຄຸມລາຄາບ ື່ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປ ເຊັື່ນ: ການຄວບຄຸມລາຄາ ເພ ື່ອລ ຖ້າໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະ
ສ ມສ າລັບລາຄາຜະລິດຜ ນທີື່ຕ ື່າເກີນໄປ ເພ ື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນມປີະລິມານພຽງພ  ແລະ ສະໜ ື່າສະເໜີ 

 ການແປຮູບ ມຄີວາມສ າຄັນຕ ື່ກັບລະບ ບການຕະຫຼາດສິນຄ້າເປັນຢ່າງຍິື່ງ 
ແລະ ບ ດບາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກ, ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດນັັ້ນເປັນຕາໜ້າກິນ, ມີ
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ບ ດບາດສ າຄັນຍິື່ງ ຕ ື່ນະໂຍພາຍການຄ້າທີື່ຫຼຸດຜ່ອນດຄວາມສ່ຽງ, ປ່ຽນແປງທາງການຄ້າ, ຜ ນຜະລິດການກະ
ເສດ ນອກຈາກນັັ້ນ ການແປຮູບກ ື່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄ ງທ ນຖາວອນບ ື່ເໜ ື່າເສຍງ່າຍ, ເກັບຮັກສາໄດດ້ ນ, ມີ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຕ ັ້ນທ ນການຂ ນສ ື່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງປະໂຫຍດຜ ນຜະລິດນັັ້ນໃຊໄ້ດ້ຫຼາຍທາງ 
 ຄ. ໜ້າທີ ື່ກ່ຽວກັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

1) ການກ ານ ດມາດຖານ ແລະ ການຈັດເກຼດສນິຄ້າ, ການກ ານ ດມາດຖານ ເພ ື່ອ
ເປັນການວາງແຜນບັງຄັບໃຫ້ຜ ນຜະລິດໃນແຕ່ລະປະເພດ ມຄີຸນນະພາບຢ່າງດຽວກັນ 

2) ການເງິນ: ກິດຈະກ າການຕະຫຼາດ ຕ້ອງມີເງິນທ ນສ າລັບການດ າເນີນການ
ເພ ື່ອທີື່ຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການເຖິງມ ຜູ້ບ ລໂິພກຄ ນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູໃ້ຊ້ສິນຄ້າທາງອຸດສາຫະກ າ, ບັນຫາ
ແຫຼື່ງເງິນທ ນ ເພ ື່ອກິດຈະກ າການຕະຫຼາດສິນຄ້າ ຍັງຂາດລະບ ບທີື່ດີ ເທ ື່າທີື່ເປັນຢູແ່ຫຼື່ງເງິນທ ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ພວກພ ື່ຄ້າ ມັກເປັນແຫ່ ຼງຈາກຕ ນເອງລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆ ແຕ່ກ ື່ບ ພຽງພ , ຂາດລະບ ບທີື່ດີ, ດອກເບ້ຍສູງ, 
ເຊິ ື່ງເປັນບັນຫາໂດຍກ ງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສູງ 

3) ຄວາມສ່ຽງໄພ ເປັນໜ້າທີ ື່ຂອງການຍອມຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ອາດເກີດ
ຂ ັ້ນໄດ້ ໃນການຕະຫຼາດຜ ນຜະລິດເຊິື່ງແບ່ງອອກເປັນ: 

 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງກາຍຍະພາບ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກ
ການເປເພ, ເໜ ື່າເສຍຂອງຜ ນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ໄຟໄໝ,້ ອຸບັດຕເິຫດ, ພາຍ,ຸ ແຜນ່ດິນໄຫວ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມ
ໜາວເປັນຕ ັ້ນ 

 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງການຕະຫຼາດ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງ
ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຜ ນຜະລິດ ເມ ື່ອຖ ກນ າເຂ ັ້າສູ່ຕະຫຼາດ 

4) ຂ່າວສານການຕະຫຼາດ: ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການບ ລິການຂ່າວສານການ
ຕະຫຼາດ ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ຖ ກຕ້ອງແນ່ນອນ ຈະຊ່ວຍຕັດສິນໃຈທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ພຽງພ ທີ ື່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຖ ກຕ້ອງຍິື່ງຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູຜ້ະລິດ, ຜູແ້ຈກຍາຍ ຫຼ 
ພ ື່ຄ້າຈະໄດຮ້ັບປະໂຫຍດ ຫຼ  ການກ ານ ດປະລິມານຊ ັ້ຂາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢ່າງມປີະສິດທິພາບ 
ສ າລັບຜູບ້ ລໂິພກ ສາມາດທີື່ຈະກ ານ ດຄວາມເໝາະສ ມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກຽມພ້ອມ ຮັບຄວາມເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ລາຄາໄດ້ 

1.3.2 ໂຄງສາ້ງການຕະຫາຼດສດັ 
 ລະບ ບການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ເຊິື່ງເລີື່ມຈາກຊາວກະສກິອນ ແລະ ໄປສິັ້ນສຸດທີື່ຜູບ້ ລ ິ
ໂພກ ມີຂະບວນການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂ ັ້ນແຍກໄວ້ເປັນສອງພາກສ່ວນດ້ວຍກັນ, ສ່ວນໜ ື່ງຄ : ກິດຈະກ າ
ແລກປ່ຽນ ຫຼ  ກິດຈະກ າການປ່ຽນແປງເປັນເຈ ັ້າຂອງສິນຄ້າ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍການຊ ັ້ຂາຍ, ການຊ ັ້ຂາຍຈະ
ເກີດຂ ັ້ນໄດ້ຕ້ອງອາໄສການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຜູຊ້ ັ້ ແລະ ຜູຂ້າຍອີກສ່ວນໜ ື່ງ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ
ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ໄດ້ແກ່: ການຂ ນສ ື່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈັດຊັັ້ນຄຸນນະພາບຂອງສິນ
ເປັນຕ ັ້ນ 
 ໂຄງສ້າງຂອງລະບ ບການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ : 

1) ການລວບລວມຜ ນຜະລິດ: ເປັນການລວບລວມຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຊາວກະສິກອນ 
ຜູເ້ຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕະຫຼາດສ່ວນນີັ້ ໄດແ້ກ່: ພ ື່ຄ້າລວບລວມທ້ອງຖິື່ນເປັນຕ ວແທນ ຫຼ  ນາຍໜ້າ, ກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນ, ໂຮງງານແປຮູບລ ງເກັບຊ ັ້ໃນແຫຼື່ງການຜະລິດ ຫຼ  ທ້ອງຖິື່ນທີື່ເຮັດການຜະລິດ ເອີັ້ນວ່າ: ຕະຫຼາດ
ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ 
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2) ການປັບອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານຂອງຜ ນຜະລິດ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສ ມດູນ 
ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ຕ ື່ຈາກການລວບລວມຜ ນຜະລິດເກ ອບທຸກຊະນິດ ຈະຖ ກສ ື່ງເຂ ັ້າມາຈ າໜ່າຍໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າ
ຂາຍສ ື່ງ, ເຊິື່ງມີທັງພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງຂະໜາດໃຫຍ,່ ຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ພ ື່ຄ້າສ ື່ງອອກ, ເພ ື່ອຈັດ
ສັນຜ ນຜະລິດ ໄປຍັງແຫຼື່ງທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນຕ່າງແຂວງ ຫຼ  ຈ າໜ່າຍໃຫ້ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍໃນຕະຫຼາດຕ່າງໆ 

3) ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜ ນຜະລິດ: ເປັນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍທີື່ຜ ນຜະລິດຜ່ານຜູເ້ຮັດໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດ ໄປຍັງຜູ້ບ ລໂິພກ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງຂະໜາດນ້ອຍທີື່ເຮັດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ພ ື່ຄ້າ
ຂາຍຍ່ອຍ, ການເຮັດກິດຈະກ າໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ຈັດຢູໃນຕະຫຼາດລະດັບຂາຍຍ່ອຍ 
 

 
                
ຮບູທີ  1  ຂັັ້ນໃນການເຮດັກດິຈະກ າການຕະຫາຼດຈາກຜູຜ້ະລດິ ໄປຍັງຜູບ້ ລໂິພກລະບ ບການຕະຫາຼດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕະຫຼາດກາງ 
ຕະຫຼາດທ້ອງ

ຖິື່ນ 

ການປັບຄວາມສ ມດູນ ການລວບລວມ
ສິນຄ້າ ຜູບ້ ລໂິພກ 

ຊາວກະສິກອນ 
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ຮບູທີ  2   ຕອ໋ງໂສກ້ານຕະຫາຼດ  

 
ຊາວກະສິກອນ 

ພ ື່ຄ້າ,ຕ ວແທນ 

ພ ື່ຄ້າລວບລວມ 
ທ້ອງຖິື່ນ 

 
ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງລາຍ
ຍ່ອຍຂັັ້ນເມ ອງ 

 
ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງ 
ຂັັ້ນແຂວງ 

 
ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງ 
ຂັັ້ນແຂວງ 

 
ພ ື່ຄ້າສ ງອອກ 

 
ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ນະຄອນຫຼວງ 

ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ຕ່າງແຂວງ 

ໂຮງງານແປ
ຮູບ 

ຜູ້ບ ລິໂພກສ່ວຍ 
ໃຫຍ່ 

 
ຜູ້ບ ລິໂພກທ ື່ວໄປ 
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ບ ດທ ີ2 
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕ ື່ກບັການຕະຫາຼດສນິຄາ້ກະສິກ າ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດບອກ: 

1. ຈຸດປະສ ງ ແລະ ສາເຫດຂອງການເຂ ັ້າມາມີບ ດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການຕະຫຼາດສິນຄ້າ
ກະສິກ າ 

2. ລັກສະນະການເຂ ັ້າມາມີບ ດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຂອງລັດຖະບານ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຈດຸປະສ ງ ແລະ ສາເຫດຂອງການເຂ ັ້າມາມບີ ດບາດຂອງລດັຖະບານ ໃນການຕະ 

ຫາຼດສນິຄາ້ກະສກິ າ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານການພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ວາງວິໄສທັດໄວ້ດັື່ງນີັ້:  

 ການພັດທະນາກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄປຕາມທິດພັດທະນາຮອບດ້ານ, ຄ ບຊຸດ ແລະ ມີ
ການປະສ ມປະສານ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ  ແລະ ທັນສະໄໝ ຢູເ່ຂດທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂ    
ເໝາະສ ມ 

 ສ ື່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນສິນຄ້າເພ ື່ອຊ ມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ງອອກ 
 ປັບປຸງແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍການສ້າງເປັນຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ວິສາ 

ຫະກິດ ແລະ ຄອບຄ ວຕ ວແບບ 
 ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂ ັ້າມາມີບ ດບາດໃນການດ າເນີນກິດຈະການກະສິກ າ ກ ື່ເພ ື່ອເປັນ
ການປ ກປ້ອງສິດຜ ນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ດ າເນີນກິດຈະການທາງດ້ານກະສິກ າ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການກ່ຽວກັບທີື່ດິນ
ກະສິກ າ, ຊ ນລະປະທານ, ແນວພັນພ ດ, ແນວພັນສັດ, ຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສັດ, ຢາປາບສັດຕພູ ດ ແລະ ຢາ
ປ ວສັດ, ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ພາຫະນະກ ນຈັກການກະເສດ, ສາງເກັບມ້ຽນ, ການປຸງແຕ່ງຜ ນຜະລິດກະສິກ າ, 
ຕະຫຼາດກະສິກ າ ແລະ ການພ ວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານກະສິກ າ ດ້ວຍການວາງລະບຽບກ ດໝ
າຍ, ຂ ັ້ກ ານ ດ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອ, ນະໂຍບາຍຍ ກເວັັ້ນ 
ຫຼ  ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ, ຈ າກັດການນ າເຂ ັ້າສິນຄ້າກະສິກ າປະເພດຕ່າງໆ ທີື່ບ ື່ຈ າເປັນ, ເພ ື່ອສ ື່ງເສີມການ
ຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 
2.2 ລກັສະນະການເຂ ັ້າມາມບີ ດບາດໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້ກະສກິ າຂອງລດັຖະບານ 
 ລັກສະນະການເຂ ັ້າມາມີບ ດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈ ລະຈອນ 
ແຈກຢາຍສິນຄ້າກະສິກ າ ໃນການກະຕກຸຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ເປີດກວາ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຊອກຫາຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ການເປີດການ
ວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ເປີດກວ້າງການພ ວພັນກັບສາກ ນ ກ່ຽວກັບການຊ ັ້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
ກະສິກ າ, ນອກຈາກນີັ້ ລັດຍັງຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກ າຂອງປະຊາຊ ນ ດ້ວຍການຜູກພັນສອງສ ັ້ນ, ລວມທັງ
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ສ ື່ງເສີມການສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນ ແລະ ບ ລິສັດຂອງລັດ ເພ ື່ອຜູກພັນຊ ັ້ - ຂາຍຜ ນຜະລິດກະສິກ າ, ການນ າຜ ນ
ຜະລິດກະສິກ າເຂ ັ້າມາໃນປະເທດ ຫຼ  ສ ື່ງອອກນອກປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກ ດໝ
າຍ 

 

2.3 ທດັສະນະ ແລະ ທດິນ າ 
2.3.1 ວໄິສທັດຮອດປ ີ2030 

 ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການກະສິກ າແມ່ນ: “ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄ ງ ທາງດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານ, ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າທີື່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍ ນຍ ງບ ນພ ັ້ນຖານ 
ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊ ນນະບ ດ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ
ພ ັ້ນ ຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ”. 

2.3.2 ທິດນ າຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຕ ື່ວຽກງານກະສກິ າ 
 ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໄດ້ກ ານ ດທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີື່ວຽກງານຈຸດສຸມສ າລັບການພັດທະນາວຽກງານ ກະສິກ າທີື່
ນອນໃນຂ ງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດ ຄ : ພັດທະນາກະສິກ າແບບປະສ ມປະສານ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄ ງ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງແມ່ນຂະແໜງການພ ັ້ນຖານໃນໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ພວກເຮ າຕ້ອງສຸມໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບ ື່ມຊ້ອນ ທາງດ້ານການກະສກິ າ
ແລະ ປ່າໄມ ້ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີື່ຕັັ້ງໜ້າຕາມທິດເຮັດກະສິກ າສະອາດ, ຂະຫຍາຍການ
ເຮັດກະເສດສຸມທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ໝູນໃຊ ້ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກທີື່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ 

ເຂ ັ້າໃສ່ພ ັ້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບກວ້າງຂວາງ, ຈ າກັດການຜະລິດແບບເປີດກວ້າງເນ ັ້ອທີື່, ຮີບຮ້ອນຈັດ
ວາງໂຄງປະກອບການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດຄ ນໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສ ມຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ ລິເວນ, ປະກອບສ່ວນ
ເຂ ັ້າໃນຂະບວນການສາມສ້າງຄ : “ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫ ວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມ ອງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງຮອບ 
ດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫ ວໜ່ວຍພັດທະນາ”, ໂດຍສ້າງໃຫ້ມີເຂດຜະລິດກະສິກ າສະເພາະ ເຊັື່ນ: ເຂດ
ປູກເຂ ັ້າ, ເຂດລ້ຽງສັດ, ເຂດປູກພ ດຜັກປອດສານພິດ, ເຂດປູກພ ດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອ ື່ນໆ ເອ າໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້
ວຽກງານຄ ັ້ນຄວ້າການນ າໃຊ້ແນວພັນໃໝ່, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ເຂ ັ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ວ່ອງໄວ 
ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສ້າງຄອບຄ ວຕ ວແບບໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍ ພ້ອມທັງສ ື່ງເສີມໃຫ້ມີການປຸງ
ແຕ່ງຜ ນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ທີື່ເໝາະສ ມກັບແຕ່ລະບ ລິເວນ, ຕ້ອງເລັື່ງລັດການຈັດສັນທີື່ດິນກະສິກ າ
ໃນຂອບເຂດທ ື່ວປະເທດໃຫ້ສ າເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນ ັ້ອທີື່ດິນສ າລັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢ່າງ
ພຽງພ  ໃນນີັ້ໃຫ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາ 7 ທ ື່ງພຽງບຸລິມະສິດ ແລະ ບັນດາທ ື່ງພຽງກາງ, ທ ື່ງພຽງນ້ອຍຢ່າງເປັນ
ລະບ ບຄ ບຊຸດເພ ື່ອສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄ ງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສ າຄັນທີື່ສຸດຕ້ອງສຸມໃສ່ປັບປຸງຍ ກລະດັບ
ຊ ນລະປະທານໃຫ້ແໜ້ນໜາຖາວອນ ທັງຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜ ນສູງ, ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສູນ
ສ ື່ງເສີມ ຫຼ  ສູນພັດທະນາກະສິກ າ, ຫັນການຄ ັ້ນຄວ້າລ ງຮັບໃຊ ້ ເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດໃນແຕ່ລະບ ລເິວນ 
ເພ ື່ອຜະລິດແນວພັນທັງເຮັດບ ດບາດໃຫ້ການແນະນ າຝ ກອ ບຮ ມທາງດ້ານເຕັກນິກ - ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ຊ ນນະບ ດມີຄວາມຍ ນຍ ງ, 
ສ ບຕ ື່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈັດສັນທີື່ດິນ ແລະ ມອບດິນ - ມອບປ່າໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານປ ກປັກຮັກສາ, ນ າໃຊ້ພ້ອມ
ທັງມອບສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນຢ່າງຍາວນານ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄ ວຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂ າເຈ ັ້າ
ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທ າການຜະລດິ, ການຂະຫຍາຍກະສິກ າໃນເຂດຊ ນນະບ ດຕ້ອງປະຕິບັດຄ ບຊຸດ, ຕິດພັນ
ກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລິການປະສ ມປະສານ ຕະຫຼອດຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ທີື່
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ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງເຂ ັ້າກັບສາກ ນ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ຕ ວເມ ອງ
ນ້ອຍ, ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ການພັດທະນາກະສິກ າ ຕ້ອງຕິດພນັກັບກ າລັງແຮງ
ຂອງກ ນໄກຕະຫຼາດຕາມທິດສງັຄ ມນິຍ ມ, ເສີມຂະຫຍາຍກ າລັງແຮງຂອງວິທະຍາສາດບວກກັບການນ າໃຊ,້ 
ຂຸດຄ ັ້ນບັນ ດາກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີ: ແຮງງານ, ທີື່ດິນ, ແຫຼື່ງນ ັ້າ ແລະປ່າໄມ້ ສ ມທ ບກັບ
ການສະໜັບສະໜູນການລ ງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

2.3.3 ເປ ັ້າໝາຍທ ີ2: ການຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິ າ 
 ຕ້ອງສູ້ຊ ນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ມີການຂະຫຍາຍຕ ວ ເພ ື່ອຮັບປະກັນທັງ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ໃຫ້ເຂ ັ້າເຖິງຕະຫຼາດພາຍໃນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບ
ການປັບປຸງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄ ມຜູຜ້ະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສີກ າຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍຕ້ອງສູ້ຊ ນເຮັດ
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າທີື່ສ າຄັນສ ບຕ ື່ຂະຫຍາຍຕ ວດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

1) ໃນຈ ານວນຄາດໝາຍຜ ນຜະລິດເຂ ັ້າລວມທັງໝ ດ, ຜະລິດເຂ ັ້າເປັນສິນຄ້າສ ື່ງ
ອອກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.5 ລ້ານໂຕນເຂ ັ້າເປ ອກ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການສ ື່ງເສີມການປູກເຂ ັ້າທີື່ມີທ່າແຮງຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຕ ັ້ນ: ເຂ ັ້າກ ື່າ, ເຂ ັ້າໄກ່ນ້ອຍ, ເຂ ັ້າຫອມ ໃນເຂດທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີເງ ື່ອນໄຂ, ແລະ ສ ື່ງເສີມ
ເຂ ັ້າພັນປັບປຸງໃໝ່ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕ ັ້ນ: ເຂ ັ້າທ່າດອກຄ າ, ເຂ ັ້າທ່າສະ
ໂນ, ເຂ ັ້າໂພນງາມ ແລະ ເຂ ັ້າຫອມອ ື່ນໆ ໃນເຂດທ ື່ງພຽງຕ່າງໆ. ເພີື່ມສັດສ່ວນການປູກເຂ ັ້າຈ້າວໃຫ້ກວມເອ າ 
30 ຂອງຜ ນຜະລິດທັງໝ ດ, ໃນນັັ້ນ ເລັື່ງໃສ່ຜະລິດເຂ ັ້າ ເພ ື່ອສ ື່ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສິກ າທີື່ດີ 
(GAP) ໂດຍເລັື່ງໃສ່ຕະຫຼາດພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ, ສ າລັບຢູ່ບັນດາທ ື່ງພຽງນ້ອຍ ແລະ ທ ື່ງພຽງກາງ ຂອງ
ແຂວງພາກເໜ ອ ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລິດເຂ ັ້າເປັນສິນຄ້າ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ ສປ ຈີນ ໂດຍນ າໃຊ້ແນວພັນເຂ ັ້າທີື່
ຕະຫຼາດຈີນຕ້ອງການ 

2) ສ າລັບພ ດຕ່າງໆ: ຜະລິດສາລີອາຫານສັດໃຫ້ບັນລຸປະມານ 1.3 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ 
ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 120,000 ໂຕນ, ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕ ັ້ນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.5 ລ້ານໂຕນ 
ຖ ື່ວເຫຼ ອງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 50,000 ໂຕນ. ນອກນັັ້ນ ກ ື່ສູ້ຊ ນຜະລິດພ ດສິນຄ້າອ ື່ນໆທີື່ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ຕາມ
ທີື່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ງອອກ 
 
2.4 ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສ າຄນັຂອງລດັຖະບານຕ ື່ກບັສນິຄາ້ກະສກິ າ 

2.4.1 ການຜະລດິສດັເປນັສນິຄາ້ 
 ການລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປ ັ້າໝາຍການປ່ຽນແປງການຜະລິດແບບທ າມະຊາດ ໄປສູກ່ານ
ຜະລິດແບບເປັນສນິຄ້າ ໂດຍເອ າໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສ ື່ງເສີມ, ການລ້ຽງສັດທຸກປະເພດຢ່າງແຂງແຮງ,  ເພ ື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄ ວ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຖ ເອ າການຊຸກຍູກ້ານລ້ຽງສັດແບບຜູກລ້ຽງ, ແບບ
ເປັນຟາມປິດ, ແບບເປັນຟາມເປີດ ແລະ ມີຂອບເຂດໃນຊານເມ ອງໃຫຍ ່ແລະ ລຽບແຄມທາງແມ່ນລ້ຽງພັນ
ລູກຊອດ, ສ່ວນລ້ຽງປະປ່ອຍແບບດັື່ງເດີມ ແມ່ນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີຼກ ແມ່ນຮັກສາແນວພັນພ ັ້ນເມ ອງໄວ້ແນ່
ໃສກ່ານຍ ກລະດັບຊີວິດການເປນັຢູຂ່ອງປະຊາຊ ນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ, ເປັນທາແຮງ່ກຸ້ມຕ ນເອງ ແລະ ສະໜອງແນວ
ພັນພຽງພ , ເພ ື່ື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຊີັ້ນ, ອາຫານ ແລະ ອ ື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ສັງຄ ມໃຫ້ໄດ້ 57.01  ກິ
ໂລ/ຄ ນ ໃນນັັ້ນ: ຊີັ້ນຄວາຍ+ງົວ+ໝູ+ແບ້ 16.71 ກິໂລ/ຄ ນ, ສັດປີກ 10.14 ກິໂລ/ຄ ນ, ໄຂ່ໄດ້ 3.30 
ກິໂລ/ຄ ນ, ປາໄດ້ 22.79 ກິໂລ/ຄ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ 4.11 ກິໂລ/ຄ ນ 
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 ການລຽ້ງງວົຄວາຍ: ຮກັສາພັນດັື່ງເດີມ ແມ່ນເອ າບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ສ່ວນ
ລ້ຽງແບບເປນັຟາມຂອງງົວຄວາຍ ແມ່ນເມ ອງຕິດຊາຍແດນລາວ,  ລ້ຽງສັດພັນປັນປຸງ ເພ ື່ອຜະລິດເປັນ
ສະບຽງອາຫານ 

 ການຜະລດິສດັນ ັ້າ:  ສາມາດຜະລິດປາໄດ້ທັງຫມ ດ 18,704 ໂຕນ ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວ ເພີື່ມຂ ັ້ນ  4.9% ໃນນັັ້ນ: ໜອງປາສ້າງຂ ັ້ນຜະລິດໄດ້ 6,304 ໂຕນ, ໜອງປາທ າມະຊາດໄດ ້
497 ໂຕນ, ປາລ້ຽງໃນກະຊັງຜະລິດໄດ້ 3,479 ໂຕນ, ເກັບກູ້ປານ ັ້າຂອງໄດ້ 8,424 ໂຕນ, ຜະລິດລູກປາ 
ແລະ ຈ າໜ່າຍໄດ້ 19,030,000 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂ ັ້ນ 43 

 ການຜະລດິສດັບ ກ: ໃນປີ 2013 - 2014 ຈ ານວນຄວາຍໄດ້ 30,128 ໂຕ
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີື່ມຂ ັ້ນ 4, ຈ ານວນງົວ 39,888 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂ ັ້ນ 4, ຈ ານວນໝູ 
165,136 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີື່ມຂ ັ້ນ 6, ຈ ານວນສັດປີກ 4,794,091 ໂຕ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ປີຜ່ານມາເພີື່ມຂ ັ້ນ 7,%  ການລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ໝູແມ່ນລຽບຊານເມ ອງໃຫຍ່ ລ້ຽງແບບເປັນຟາມປິດ ແລະ 
ຟາມເປີດ ແລະ ສັດໃຫຍ່ແມນ່ແບບຜູກລ້ຽງ ໂດຍຕັັ້ງເປັນກຸ່ມ, ເປັນສະຫະກອນລ ງທ ນແບບວິສາຫະກິດ, 
ແບບຄອບຄ ວ, ແບບບຸກຄ ນ ໂດຍຜະລິດແນວພັນເອງ ແລະ ແນວພັນປັັບປຸງລ້ຽງເປັນຊີັ້ນຂາຍ 

2.4.2 ແນວພນັສັດ 
 ພັນງົວ, ຄວາຍ ແມ່ນເອ າແນວພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບ, ຜະລິດຊີັ້ນ ແລະ ນ ມສູງ ຍອມ

ຮັບຂອງສັງຄ ມ ແລະ ຂອງຜູບ້ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ພັນໝູ, ແບ້, ແກະ, ແມ່ນເອ າແນວພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບ ມີພັນຊີັ້ນ ແລະ ພັນນ ມ 

ທີື່ຍອມຮັບຂອງສັງຄ ມ ແລະ ຜູບ້ ລໂິພກ 
 ພັນສັດນ້ອຍ (ສັດປີກ) ແມ່ນເອ າພັນຊີັ້ນ ແລະ ພັນໄຂ່ ທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ໃຫ້

ຜ ນຜະລິດສູງ ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສັງຄ ມຂອງການບ ລໂິພກ 
2.4.3 ພ ດອາຫານສດັ  

 ຕ້ອງຊຸກຍູ້ສ ງເສີມນັກທຸລະກິດມາລ ງທ ນ ສ້າງໂຮງງານສ າເລັດຮູບຢູ່ໃນແຂວງ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ 

 ສ ື່ງເສີມເອ າແນວພັນຫຍ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊ ນມາປູກ ແລະ 
ຂາຍໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງສັດປະຊາຊ ນ ຕ້ອງຜະລິດແນວພັນເອງ 
 
2.5 ດາ້ນນະໂຍບາຍລດັ 

 ດ າເນີນການສ ກສາ,  ວິເຄາະ-ວິໄຈ ເພ ື່ອກ ານ ດອັດຕາດອກເບ້ຍສິນເຊ ື່ອທີື່ເໝາະສ ມ, ຕະ 
ຫຼອດຮອດການເພີື່ມວ ງເງິນສິນເຊ ື່ອໃນໄລຍະຍາວ ລວມທັງປັບປຸງຮູບການ ແລະ ຫັຼກການໃຊ້ຫັຼກຊັບຄ ັ້າປະ 
ກັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຜະລິດກະສິກ າທີື່ຖ ວ່າ ເປັນການຜະລິດທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ (ໄພພິບັດທ າມະ 
ຊາດ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ທີື່ເປັນບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ 

 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອດອກເບ້ຍຕ ື່າ ສ າລັບເປ ັ້າໝາຍກຸ່ມຜະລິດເຂ ັ້າ ແລະ ພ ດສິນຄ້າ
ບຸລມິະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຫັນເປັນກ ນຈັກ ຫຼ  ຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ຕິດພັນກັບການ
ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເຊັື່ນ: ການຜະລິດເຂ ັ້າ ແມ່ນສ າລັບເປ ັ້າໝາຍກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີື່ນ າໃຊ້ກ ນຈັກ ນັບແຕ່
ຂອດໄຖ, ຄາດ, ດ າ, ເກັບກ່ຽວ, ອ ບແຫ້ງ ແລະ ປຸງແຕ່ງ/ສີ ແລະ ອ ື່ນໆ 

 ປະສານສ ມທ ບກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບັນດາ
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າ  ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ສ າລັບໂຄງການຜະລິດ ເພ ື່ອ
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ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າກະສິກ າ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ (ການສ ື່ງອອກ
ສິນຄ້າ, ການສ້າງກອງທ ນສ ື່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ກອງທ ນຄ ັ້າປະກັນລາຄາ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນຄວາມ
ສ່ຽງ, ການສ້າງຄັງແຮສະບຽງ ແລະ ຄັງແຮສິນຄ້າ ແລະ ອ ື່ນໆ) 

 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຖ ມຂຸມ ເພ ື່ອຄ ັ້າປະກັນລາຄາເຂ ັ້າ ແລະ ພ ດສິນຄ້າບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ  
ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊ ນຜູ້ຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ກ າໄລຢ່າງຕ ື່າ 30 ຂອງຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດ, ດ າເນີນໂຄງການສ້າງ
ຄັງແຮເຂ ັ້າແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີປະສິດຕິຜ ນ 

 ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານ ດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີທີື່ເໝາະສ ມ ສ າລັບການນ າເຂ ັ້າປັດໃຈການ
ຜະລິດ ຫຼ  ປັດໃຈຂາເຂ ັ້າກະສກິ າ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຮ າບ ື່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ ເຊັື່ນ: ກ ນຈັກກະສິກ າ, ຝຸ່ນ, ຢາ
ປາບສັດຕູພ ດ, ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປ ວພະຍາດສັດ, ເຄມີ ຫຼ  ວັດຖຸດິບເພ ື່ອຜະລິດອາຫານສັດ ລວມທັງ
ແນວພັນເຂ ັ້າ, ແນວພັນພ ດ ແລະ ສັດໃນກ ລະນີຈ າເປັນ 
 
2.6 ບ ດບາດຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້
 ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງການໜ ື່ງທີື່ມີບ ດບາດສ າຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນ 
ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສກຖະກິດ-ສັງຄ ມຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ພາຍຫັຼງທີື່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປ ດປ່ອຍ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງເປັນ ສປປ ລາວ ເປັນຕ ັ້ນ
ມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖ ສ າຄັນແຕ່ຫ ວທີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານກະສກິ າ ເຊິື່ງສະແດງ
ອອກໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ ັ້ນເດັື່ນທີື່
ສຸດ ແມ່ນພາຍຫັຼງທີື່ພັກເຮ າ ໄດ້ກ ານ ດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນຕ ັ້ນມາ ເຊິື່ງພັກໄດ້ຖ ເອ າກະສິກ າເປັນສະ
ໜາມຮ ບອັນດັບໜ ື່ງ ແລະ ກ ານ ດແນວທາງຫັນຈາກເສດຖະກິດທ າມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ, ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກ າ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ອັນສ າຄັນ ແມ່ນ
ໄດ້ຄ່ອຍໆທັບມ້າງ ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກ າແບບທ າມະຊາດເທ ື່ອລະກ້າວ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານ
ກະສິກ າ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ລະບ ບຊ ນລະປະທານ, ອ່າງເກັບນ ັ້າ ແລະ ສະ
ຖານີຈັກສູບນ ັ້າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ັ້ນຢູ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຮັດນາ 2 ລະດູ ໄດ້ນັບມ ັ້ນັບຂະຫຍາຍ
ກວ້າງອອກ, ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາການ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ບນັດາສູນ-ສະຖານີ ຄ ັ້ນຄວ້າທ ດລອງ, 
ສາທິດ ແລະ ບ ລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ເຊິື່ງສາມາດຍູ້
ແຮງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕ ວເປັນລ າດັບ ເຊິື່ງມີຜ ນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ຜະລິດກຸ້ມຕ ນເອງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ ໂດຍສະເພາະນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕ ັ້ນມາ ແລະ ສາມາດ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ ື່ງອອກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ການປູກພ ດ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພ ດທີື່ເປັນ 
ສິນຄ້າ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ສາລີ, ອ້ອຍ, ມັນຕ ັ້ນ, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ພ ດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກ ນັບມ ັ້ນັບເພີື່ມ
ຂ ັ້ນ ສາມາດເປັນສນິຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ງອອກຕ່າງປະເທດ 
 
2.7 ການແບງ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສວ່ນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ 

2.7.1 ໜາ້ທີື່ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັ ຂັັ້ນສນູກາງ 
1) ຄ ັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ມະຕຂິອງພັກ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, 

ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະແໜງການກະສິກ າ 
2) ຄ ັ້ນຄວ້າກ ານ ດ ຫຼ  ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການ ແລະ ສະ

ເໜີປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກ ດໝາຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າລັບຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍ
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ບາຍຂອງພັກ, ຄ ັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການກະສິກ າ ມາເປັນນິຕກິ າລຸ່ມ
ກ ດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕ ນ 

3) ກ ານ ດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸລັດຖະກອນ
ຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ; ແຂວງ, ເມ ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ ວຈິງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

4) ຍາດແຍ່ງເອ າການຮ່ວມມ , ລ ງທ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອຮອບດ້ານ ຈາກທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກ ນ ເພ ື່ອສຸມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານພັດທະນາກະສິກ າ 

5) ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດຕ ກລ ງບັນຫາ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕ ນໃຫ້ທ້ອງຖິື່ນ, ແບ່ງງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທີື່ຈ າເປັນ
ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງຂາດຕ ວ 

6) ປັບປຸງກ ນໄກການບ ລິຫານລັດດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາລະບຽບກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕ ນ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ເຂ ັ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງ່າຍ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກກ່ານເຄ ື່ອນໄຫວການປູກ, ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊ ນ ກ ຄ ການດ າເນີນທຸລະກິດກະສິກ າ ຂອງ
ຜູປ້ະກອບການ 

2.7.2 ໜາ້ທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັຂັັ້ນທອ້ງຖິື່ນ 
1) ສ້າງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາຂະແໜງການຂອງທ້ອງຖິື່ນຕ ນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ 

ກັບຍຸດທະສາດກະສິກ າຮອດປ ີ2025 ໂດຍສ້າງເປັນແຜນດ າເນີນງານລະອຽດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບ ນພ ັ້ນຖານ
ສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສາມາດບ ື່ມຊ້ອນຕ ວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນຕ ນ 
ພ້ອມທັງສູ້ຊ ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັື່ງກ່າວໃຫ້ປະກ ດຜ ນເປັນຈິງ 

2) ສ້າງໂຄງການ ແລະ ລ ງທ ນເຮັດທ ດລອງ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເຈ ັ້າການ, ມີ
ການສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນຢ່າງພາວະວິໄສ ແລ້ວຂະຫຍາຍເປັນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ 

3) ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການໃຫ້ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ 

4) ບັນຈຸ ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງຕ ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕ າແໜ່ງງານ 
ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ ວຈິງ ເພ ື່ອຮອງຮັບໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງຕ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

5) ປະສານສ ມທ ບ ແລະ ຮ່ວມມ  ກັບອ ງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກ ນ 
ເພ ື່ອສຸມໃສກ່ານພັດທະນາວຽກງານກະສິກ າຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕ ນ 

6) ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕ ນ ພ້ອມ
ທັງຈັດສັນ ແບ່ງງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີື່ຈ າເປັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຂາດຕ ວ 

7) ປັບປຸງກ ນໄກການບ ລິການ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກກ່ານເຄ ື່ອນໄຫວ
ການປູກ, ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ຂອງຜູປ້ະກອບການໃນທ້ອງຖິື່ນຕ ນ 

2.7.3 ໜາ້ທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງພາກທລຸະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ 
1) ເຊ ື່ອມຊ ມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກ ດໝາຍ 

ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາກະສກິ າຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອພັດທະນາທຸລະກິດກະສິກ າ ຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ຖ ກທິດ 
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2) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອ ງກອນຂອງຕ ນ ທັງທາງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການ ເພ ື່ອສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ຢ່າງເປັນລະບ ບຕ ື່
ເນ ື່ອງ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງກັບສາກ ນໄດ້ 

3) ວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດຕາມຊະນິດ, ປະລິມານ, ຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີື່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ບ ນພ ັ້ນຖານຂັັ້ນຕອນເຕັກນິກວິຊາການ, ລະບ ບການຜະລິດ 
ກະສິກ າທີື່ດີ (GAP) ແລະ ຂອບເຂດທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

4) ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທ ນຮອນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ສ ື່ງເສີມການຜະລິດ/
ຜູ້ຜະລິດ ພ້ອມທັງສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດທີື່ຈ າເປັນ ເຊັື່ນ: ຝຸ່ນ, ປູຍ, ຢາ, ເຄ ື່ອງກ ນຈັກ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ 
ການເກັບກ່ຽວ, ເກັບຊ ັ້, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈ າໜ່າຍ ບ ນພ ັ້ນຖານສັນຍາຜູກພັນກັບຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງສະ 
ໜອງການຝ ກອ ບຮ ມດ້ານເຕັກນິກທີື່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ 

5) ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ຕອບສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈ ັ້າໜ້າທີື່ໆກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ເພ ື່ອສະດວກໃນການລ ງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊ່ວຍເຫຼ ອ 
ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ 

6) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຂະຫຍາຍ
ອອກສູ່ວ ງກວ້າງ 

2.7.4 ໜາ້ທີື່ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຊາວກະສກິອນ 
1) ເຊ ື່ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກ ດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວ

ກັບວຽກງານກະສິກ າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງດ າເນີນການຜະລິດໃຫ້ຖ ກທິດ 
2) ເປັນເຈ ັ້າການຍ ກລະດັບຄວາມຮູ້ ໃນການນ າໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການໃໝ່ ເຂ ັ້າໃນ

ການປູກຝັງ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ກ ຄ ການຍ ກລະດັບສີມ ແຮງງານ ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນເປັນກ້າວໆ ເພ ື່ອຍ ກສະມັດຖະ 
ພາບຂອງການຜະລິດ ຕາມທິດພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍ ນຍ ງ 

3) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມ, ສະມາຄ ມ ຫຼ  ສະຫະກອນ ເພ ື່ອປັບປຸງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍກ າລັງການຜະລິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີກ າລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈ ັ້າ ພ້ອມທັງດ າເນີນການ
ຜະລິດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ, ຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ  ຕາມການສັື່ງຈອງຂອງຜູ້ປະກອບການ 

4) ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ຕອບສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈ ັ້າໜ້າທີື່ໆກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໃນການລ ງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອ 

2.7.5 ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜ ນ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງໝາກຜ ນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ໄປຕາມເປ ັ້າໝາຍ 
ແລະ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍຂອງແຜນງານທີື່ກ ານ ດໄວ້ ໃນແຜນແມບ່ ດ 5 ປີ ແຕ່ລະໄລຍະ. ການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜ ນ ເປັນໜ້າທີື່ຂອງກ ມແຜນການ ແລະ ກ ມກວດກາຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍ
ການຮ່ວມມ ຂອງພະແນກແຜນການຂອງແຕ່ລະກ ມ, ສະຖາບັນຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ ກ ມ
ແຜນການ ແລະ ກ ມກວດກາ ຈະຊີັ້ນ າຂະບວນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜ ນທັງໝ ດ ແລະ ກິດຈະກ າທີື່ພ ວພັນ
ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ, ສະໜອງຂ ັ້ມູນທີື່ຖ ກຕ້ອງແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ແກຜູ່ບ້ ລິຫານໂຄງການ 
ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະນາຂອງໂຄງການ 
 ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນ ເປັນວຽກງານໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນ ແລະ ຂາດບ ື່ໄດ້ 
ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລ ງທ ນຂອງລັດ ໃສ່ຂະແໜງການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕສູ່ນກາງລ ງຮອດທ້ອງຖິື່ນຮາກຖານ. ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແມ່ນການຕີລາຄາ 
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ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ເພ ື່ອປັບປຸງແຜນການໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດບັນລຸເຖິງຈຸດປະສ ງ ຄາດ 
ໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການທັງເປັນການຊອກຫາຫັຼກຖານຕ່າງໆ ເພ ື່ອມາ
ອ້າງອີງ, ພິສູດ, ຢັັ້ງຢ ນ ເຖິງປະສິດທິຜ ນຂອງວຽກງານ ທຽບໃສກ່ັບຕ ວຊີັ້ວັດທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວໃ້ນແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແນໃສ່ເພ ື່ອເພີື່ມທະວີ ແລະ ເລັື່ງການດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບັນລຕຸາມເປ ັ້າໝາຍທີື່ວາງ
ໄວ້. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນ ແມ່ນການຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ປັດໃຈໃໝ່ທີື່ຕັັ້ງໜ້າ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອສ ບຕ ື່ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຊອກໃຫ້ເຫັນຂ ັ້ຄ ງຄ້າງ 
ແລະ ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ ວຈິງ ແນໃສຈ່ າກັດ, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ຂ ັ້ຄ ງຄ້າງ
ດັື່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບ ດຮຽນ ເພ ື່ອປັບປຸງ ເຮັດໃຫ້ປະສິດຕຜິ ນຂອງວຽກງານນັບມ ັ້ສູງຂ ັ້ນ. ການ
ກວດກາ ຕ້ອງດ າເນີນໄປຢ່າງຮອບດ້ານ ເຮັດຢ່າງເນ ື່ອງນິດລຽນຕິດເປັນປ ກກະຕ,ິ ເປັນລະບ ບ ແລະ ເຮັດຢ່າງ
ມຈີຸດສຸມ 
 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນ ຕ້ອງໃຫ້ເຫັນໄດ້ທັງສອງລະດັບຄ : 1) ການ
ຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນດາປັດໄຈນ າເຂ ັ້າ (ສ ັ້ນເຂ ັ້າ) ແລະ ຜ ນງານຕ່າງໆ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ການຕິດຕາມ ກວດກາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 2) ການຕິດຕາມກວດກາໝາກຜ ນໂດຍລວມ ຫຼ  ຮ້ອງວ່າ: ການຕິດຕາມກວດກາຜ ນ
ກະທ ບ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາຂອງຂະແໜງການ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດສັນບັນດາປັດ
ໄຈການນ າເຂ ັ້າ ເພ ື່ອການຜະລິດທັງຫຼາຍນັບທັງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ເຊິື່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ ື່ງເສີມຕ່າງໆ. ການຕິດຕາມກວດກາເບິື່ງຜ ນໄດ້ຮັບຂອງການລ ງທ ນໃສ່
ຂະແໜງການ, ກວດກາເບິື່ງຜ ນງານໃນການລ ງທ ນໃສ່ລະບ ບຊ ນລະປະທານ, ການສະໜອງແນວພັນ, ການ
ກ ື່ສ້າງວິຊາການດ້ານຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ທ້ອງຖິື່ນເປັນຜູ້ນ າເອ າຍຸດທະສາດລວມຂອງຂະແໜງການ ໄປຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້
ເປັນອັນລະອຽດສະເພາະຂອງທ້ອງຖິື່ນຕ ນ. ແຂວງສ້າງຍຸດທະສາດຂອງແຂວງໂດຍດ ານ ດແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຍຸດ
ທະສາດ ຫຼ  ເປ ັ້າໝາຍດ້ານການຜະລິດຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ຫຼ  ທ້ອງຖິື່ນຂອງຕ ນ ເຊິື່ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ເປ ັ້າ 
ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງການປະສ ບຜ ນສ າເລັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ແຂວງຕ້ອງພ ວພັນກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມ
ຄອງມະຫາພາກຂອງກະຊວງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ເປັນປ ກກະຕິ ເພ ື່ອສາມາດຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດຍຸດທະສາດໃນລະດັບແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜ ນໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບສູນ
ກາງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ແຂວງຕ້ອງເກັບກ າ, ສັງລວມຂ ັ້ມູນຂອງຕ ນຢ່າງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເປັນລະບ ບເພ ື່ອ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ແຂວງຕ້ອງມີລະບ ບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ດີ ແລະ ຕ້ອງມີການປະສານງານກັບ
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມ ອງຢ່າງເປັນລະບ ບ 
 ສ່ວນຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ຕ້ອງມກີານປະສານສ ມທ ບກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 
ພ້ອມກັນສ້າງລະບ ບກ ານ ດໂຕຊີັ້ວັດ, ກ ານ ດເວລາ ໃນການລາຍງານຢ່າງຊັດເຈນ. ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດ 
ກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ການໃຊຈ້່າຍງົບປະມານ ລວມທັງການລ ງທ ນຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຕາມສາຍຕັັ້ງ, ສາຍຂວາງ ກວດກາແຕເ່ທິງລ ງລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂ ັ້ນເທິງ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຕ ວຈິງ 
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ບ ດທ ີ3 
ຂະບວນການ ແລະ ລະບ ບການຕະຫາຼດສດັ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຂະບວນການຕະຫຼາດ 
2. ອະທິບາຍລະບ ບຂອງການຕະຫຼາດສັດ 
3. ອະທິບາຍສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ 
4. ບອກປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຄ ນກາງໃນການຕະຫຼາດ 
5. ອະທິບາຍຕ່ອງໂສກ້ານຕະຫຼາດສັດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງຂະບວນການຕະຫາຼດສດັ 
 ຂະບວນການຕະຫຼາດສັດໝາຍເຖິງຂະບວນການກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສັດ ແລະ ດ າເນີນຕ ື່ເນ ື່ອງກັນໄປເປັນລ າດັບເພ ື່ອໃຫ້ສິນຄ້າເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກຄ ນສຸດ
ທ້າຍຂະບວນການກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກິດຈະກ າ ຄ :  

1. ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກ ງຕ ື່ການຕະຫຼາດ ເຊັື່ນ: ການຊ ັ້, ການຂາຍ, 
ການແປຮູບເປັນຕ ັ້ນ 

2. ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ ທີື່ມີສ່ວນອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ເຊັື່ນ: 
ທະນາຄານສ ື່ງເສີມກະສິກ າ, ສ ານັກງານ ແລະ ພະແນກການຂອງລັດ 
 

 
 
ຮບູທີ  3 ຂະບວນການຕະຫາຼດສນິຄາ້ກະສກິ າ 

ພ ື່ຄ້າຄ ນກາງ 

- ການຊ ັ້ 
- ການຂາຍ 

- ການຂ ນສ ື່ງ 

- ການແປຮູບ ແລະ ອ ື່ນໆ 

ຜູຜ້ະລິດ 

ຜູບ້ ລິໂພກ 

ສ ານັກງານ ແລະ ພະແນກການ
ຂອງລັດ 

- ການກູຢ້ ມ 

- ການວາງກ ດລະບຽບທາງ
ການຄ້າ 

- ກ ດໝາຍ 

- ຂ່າວສານຂ ັ້ມູນທາງການ
ຕະຫຼາດ 

- ການຍອມຮັບຂອງສັງຄ ມ 

- ການອອກຂ ັ້ຫ້າມຕ່າງໆ 
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 ຈາກຮູບທີ 2 ຂະບວນການຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ເລີື່ມຈາກພ ື່ຄ້າຄ ນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງອາດຈະກູ້
ຢ ມເງິນຈາກທະນາຄານ ເພ ື່ອມາຮັບຊ ັ້ຜ ນຜະລິດສັດເມ ື່ອລວບລວມໄດ້ຈ ານວນຫຼາຍ ກ ື່ຈະມີການຂ ນສ ື່ງ ຫຼ  
ແປຮູບ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງ ແລະ ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຕ ື່ຈາກນັັ້ນພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍຈະນ າໄປຂາຍຕ ື່ໃຫ້
ກັບຜູບ້ ລິໂພກ ເຊິື່ງໃນການຈ າໜ່າຍຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ຂ ັ້ຫ້າມຂອງລັດຖະບານທີື່ກ ານ ດໄວ້. 
 
3.2 ຄວາມໝາຍຂອງລະບ ບການຕະຫາຼດສດັ 
 ລະບ ບການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງລັກສະນະຄວາມສ າພັນຂອງການດ າເນີນງານທຸກຊະນິດໃນ
ການຕະຫຼາດສັດ ລວມທັງຄວາມສ າພັນຂອງການບ ລິຫານ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ ຜູ້ຮັບບ ລິການໃນຕະຫຼາດ. 
ດັື່ງນັັ້ນ ລະບ ບການຕະຫຼາດສັດ ຈະປະກອບດ້ວຍຕະຫຼາດໃນແຕ່ລະລະດັບມີແຕ່ລະກິດຈະກ າ ລວມເຖິງ
ຄວາມສ າພັນຂອງຜູດ້ າເນີນກິດຈະກ າດ້ວຍ 
       

        
 
ຮບູທີ  4 ລະບ ບການຕະຫາຼດຂອງງົວ 
 
 ຈາກຮູບທີ 4 ຜູ້ຜະລິດ ຫຼ  ຜູ້ລ້ຽງງົວ ແລະ ຂາຍງົວໃຫ້ກັບຄ ນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່ ພ ື່ຄ້າ
ງົວຈະເກັບຊ ັ້ຈາກຜູລ້້ຽງ ແລ້ວດ າເນີນກິດຈະກ າ ຫຼ  ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ໂດຍການຂ ນສ ື່ງ, ການແປຮູບ, ການ
ຈ າໜ່າຍ ຈາກນັັ້ນພ ື່ຄ້າຄ ນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນຈະຂາຍງົວທີື່ລວບລວມໄດ້ ຂາຍໃຫ້ຄ ນກາງໃນເມ ອງ ຫຼ  ແຂວງ 

3.2.1 ຂະໜາດຂອງຕະຫາຼດສນິຄາ້ສດັ 
 ຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ :  

1. ຕະຫຼາດໃນແຫຼື່ງຜະລິດມີ ຄ : 
 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ 
 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 

2. ຕະຫຼາດປາຍທາງ 
3. ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ 

-  ການຮັບຊ ັ້ 
-  ການຂ ນສ ື່ງ 
- ການແປຮູບ 

- ການຂາຍ 

- ອ ື່ນໆ 

- ການລວບລວມຮັບຊ ັ້ 
- ການຂ ນສ ື່ງ 
- ການແປຮູບ 
- ການຈ າໜ່າຍ 
- ອ ື່ນໆ 
ການຈ າໜ່າຍ 

ໂຮງຂ້າ 
 

ສ ື່ງອອກ 

ຜູ້ຜະລິດ ຄ ນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ຄ ນກາງໃນຕະຫຼາດໃນ
ເມ ອງ 

ຫຼ  ໃນແຂວງ 

ຄວບຄຸມໂດຍກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
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3.2.2 ລກັສະນະລະດັບຕະຫາຼດສນິຄາ້ສດັ 
 ຕະຫຼາດໃນແຫຼື່ງຜະລິດເປັນຕະຫຼາດ ທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນແຫຼື່ງຜະລິດສິນຄ້າ ແບ່ງ
ອອກເປັນ: 

1) ຕະຫາຼດທ້ອງຖິື່ນມລີກັສະນະ 
 ຕະຫຼາດທີື່ຕິດພັນກັບຊາວກະສິກອນຫຼາຍທີື່ສຸດ 
 ຕະຫຼາດທີື່ມີການລວບລວມຜ ນຜະລິດກະສິກ າ ເປັນອັນດັບທ າອິດ ທີື່ມີ

ການຈັດ ຫຼ  ຄັດເລ ອກຄຸນນະພາບເລັກນ້ອຍໆ 
 ຕະຫຼາດທີື່ຢູຕ່າມບ້ານຊ ື່ງສ່ວນໃຫຍຈ່ະມກີານພ ວພັນກັນ 

2) ຕະຫາຼດກາງທອ້ງຖິື່ນ ມລີກັສະນະ 
 ປະລິມານ ແລະ ຊະນິດຂອງສິນຄ້າກະສິກ າທີື່ລວບລວມຈະມຫຼີາຍຂ ັ້ນ 
 ມີການເພີື່ມຄຸນຄ່າຂອງສິນຄ້າໂດຍການແປຮູບເປັນຕ ັ້ນ 
 ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປັນສູນກາງການຂ ນສ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງເມ ອງ ຫຼ  ແຂວງ 
 ລະບ ບການຊ ັ້ຂາຍຂອງຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນຈະມຄີວາມສັບສ ນກວ່າ 

3) ຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ ຫຼ  ຕະຫາຼດກາງຂາຍສ ື່ງມລີກັສະນະ 
 ຕະຫຼາດລະດັບສຸດທ້າຍໃນການລວບລວມສັດ 
 ການດ າເນີນການຊ ັ້ຂາຍ ເພ ື່ອນ າໄປສູມ່ ຜູບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ໂຮງງານແປຮູບ ທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ຕັັ້ງຢູຈຸ່ດທີື່ມຄີວາມສະດວກໃນການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ື່ງ ແລະ ການຕິດຕ ື່ 
 ກ ນໄກຂອງຕະຫຼາດລະດັບນີັ້ ຈະສັບສ ນຫຼາຍທີື່ສຸດ 

4) ຕະຫາຼດຂາຍສ ື່ງມລີກັສະນະ 
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຕິດພັນກັບຜູບ້ ລໂິພກຫຼາຍທີື່ສຸດ 
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຊ ັ້ຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າກະສິກ າລະດັບສຸດທ້າຍ ໃນລະບ ບ

ຕະຫຼາດ 
 ເຮັດໜ້າທີື່ສ າຄັນໃນການຈັດສັນສິນຄ້າກະສິກ າ ໄປສູມ່ ຜູ້ບ ລໂິພກຄ ນສຸດທ້າຍ 

 
3.3 ປະເພດ ແລະ ລກັສະນະຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດສດັ 

3.3.1 ປະເພດຂອງຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດສດັ 
 ຄ ນກາງໃນຕະຫຼາດສັດ ສາມາດຈ າແນກຄ ນກາງຕາມຕະຫຼາດສິນຄ້າສັດ ລະດັບຕ່າງໆ 
ດັື່ງນີັ້: 
 ກ. ພ ື່ຄາ້ລວບລວມໃນທອ້ງຖິື່ນ 

 ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕ ວແທນ 
 ພ ື່ຄ້າສັນຈອນ 
 ສະຖາບັນ ຫຼ  ຂະແໜງການກະສິກ າ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນ 

 ຂ. ຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດກາງທ້ອງຖິື່ນປະກອບດວ້ຍ 
 ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
 ພ ື່ຄ້າຂາຍຍອ່ຍ 
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 ຕ ວແທນໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບ 
 ສະຖາບັນກະສິກ າ ຫຼ  ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ 

 ຄ. ຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ ຫຼ  ຕະຫາຼດຂາຍສ ື່ງປະກອບດວ້ຍ  
 ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕ ວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ພ ື່ຄ້າກ ານ ດລາຄາໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ພ ື່ຄ້າສ ື່ງອອກ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ຄ ນກາງທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ  ບ ລິການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ 
 ສະຖາບັນກະສິກ າ ຫຼ  ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ 

 ງ. ຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດຂາຍຍອ່ຍ ປະກອບດວ້ຍ 
 ຜູຄ້້າສັນຈອນ 
 ຜູຄ້້າຕາມຕະຫຼາດສ ດ 
 ຜູ້ຂາຍເຄ ື່ອງຍ່ອຍຕາມຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໃສ 
 ຂາຍຕາມຫ້າງ ຫຼ  ຊຸບເປີມາກເກດັ 

3.3.2 ລກັສະນະຄ ນກາງໃນຕະຫາຼດສດັ 
1) ພ ື່ຄາ້ລວບລວມໃນທອ້ງຖິື່ນມລີກັສະນະ 

 ຕິດພັນກັບຊາວກະສິກອນ 
 ສ່ວນໃຫຍຈ່ະອອກໄປຮັບຊ ັ້ເຖິງສະຖານທີື່ຜະລິດ 
 ດ າເນີນທຸລະກດິສະເພາະລະດູທີື່ມີຜ ນຜະລິດອອກສູ່ຕະຫຼາດເທ ື່ານັັ້ນ 
 ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດບ ື່ຫຼາຍປານໃດ 
 ຜ ນຕອບແທນໄດຈ້າກການຈັດຊັັ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາກການຂ ນສ ື່ງ 

2) ນາຍໜາ້ ຫຼ  ຕ ວແທນໃນຕະຫາຼດທ້ອງຖິື່ນມລີກັສະນະ 
 ເປັນບຸກຄ ນທີື່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊາວກະສິກອນເປັນຢ່າງດ ີ
 ເປັນຕ ວແທນໃນການຮັບຊ ັ້ແລະລວບລວມສິນຄ້າໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າຜູຕ້ ື່ໆໄປ 
 ໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນຈາກການເຮັດໜ້າທີື່ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ຫຼ  ປະລິມານທີື່

ຮັບຊ ັ້ໄດ ້
3) ພ ື່ຄາ້ສນັຈອນມລີກັສະນະ 

 ມີພາຫະນະທີື່ໃຊ້ໃນການຂ ນສ ື່ງເປັນອຸປະກອນທີື່ສ າຄັນ 
 ຊ່ວຍໃຫ້ມີການແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດຫຼາຍຂ ັ້ນ 
 ໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນຈາກຄ່າຂ ນສ ື່ງ ແລະ ແລກປຽ່ນສິນຄ້າ 

4) ສະຖາບນັກະສກິ າ ມລີກັສະນະ 
 ເປັນອ ງກອນທີື່ຈັດຕັັ້ງຂ ັ້ນໂດຍກຸມ່ຊາວກະສິກອນ 
 ລວບລວມ ແລະ ຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກສະມາຊິກກຸ່ມຊາວກະສກິອນ 
 ເພີື່ມອ ານາດໃນການເຈລະຈາຕ ື່ລອງ 
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5) ພ ື່ຄາ້ໂຮງງານແປຮບູໃນທອ້ງຖິື່ນມລີກັສະນະ 
 ເປັນໂຮງງານແປຮູບຂະໜາດນ້ອຍຕັັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ  

6) ພ ື່ຄາ້ຂາຍສ ື່ງໃນຕະຫາຼດທອ້ງຖິື່ນມລີກັສະນະ 
 ມີຂະໜາດທຸລະກິດອຸປະກອນ ແລະ ເງິນທ ນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ 
 ເຮດັທຸລະກິດສະເພາະສິນຄ້າໃດໜ ື່ງໂດຍສະເພາະ 
 ໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນ 

7) ຕ ວແທນໃນຕະຫາຼດກາງທອ້ງຖິື່ນມລີກັສະນະ 
 ເປັນຕ ວແທນໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ແກພ່ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງ

ປາຍທາງ 
 ໄດຮ້ັບຜ ນຕອບແທນເປັນເປເີຊັນຈາກລາຄາ ແລະ ຄ່າບ ລິການທີື່ສາມາດຕິດຕ ື່

ໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງໄດ ້
8) ພ ື່ຄາ້ໂຮງງານແປຮບູໃນຕະຫາຼດກາງທອ້ງຖິື່ນ ມລີກັສະນະ 

 ເຮັດໜ້າທີື່ຫັຼກໃນການແປຮູບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
9) ສະຖາບນັກະສກິ າ ແລະ ພະແນກການຂອງລດັຖະບານ ມລີກັສະນະ 

 ເປັນຫ້ອງການລະດັບເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຊາວ
ກະສກິອນ 

 ດ າເນນີການຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເພ ື່ອສ ື່ງເສີມຊ່ວຍເຫຼ ອຊາວ
ກະສກິອນ 

10) ພ ື່ຄາ້ຂາຍສ ື່ງໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ ມລີກັສະນະ 
 ຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
 ນ າສິນຄ້າມາປັບປຸງ ຫຼ  ແປຮູບ ເກັບມ້ຽນ ແລະ ບັນຈຫຸຸ້ມຫ ື່ໃຫ້ຖ ກກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກ 
11) ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕ ວແທນໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງມລີກັສະນະ 

 ເປັນພ ື່ຄ້າທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕິດຕ ື່ຊ ັ້ຂາຍ ລະຫວ່າງພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ກັບພ ື່ຄ້າຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ, ພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 

12) ພ ື່ຄາ້ກ ານ ດລາຄາໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ ມລີກັສະນະ 
 ດ າເນີນການຊ ັ້ຂາຍໂດຍຫວັງຜ ນກ າໄລຈາກການຂ ັ້ນລ ງຂອງລາຄາສິນຄ້າ 

13) ພ ື່ຄາ້ສ ື່ງອອກ 
 ເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍສ ື່ງໃຫ້ແກລູ່ກຄ້າທີື່ຢູຕ່່າງປະເທດ 

14) ພ ື່ຄາ້ໂຮງງານແປຮບູໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 
 ໂຮງງານແປຮູບທີື່ໃຊສ້ິນຄ້າກະສິກ າເປັນວັດຖຸດິບທີື່ຕັັ້ງຢູໃ່ນ ຫຼ  ໃກ້ຕະຫຼາດກາງ
ປາຍທາງພາຍໃນແຂວງ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ 

15) ພ ື່ຄາ້ທ ື່ວໄປ 
 ຜູ້ຂາຍຫວັງຜ ນກ າໄລຈາກການຊ ັ້ 
 ຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າດ້ານກະສິກ າ ຈາກພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ ແລ້ວນ າໄປຈ າ

ໜ່າຍໄປຫາຊຸມຊ ນຕ່າງໆ 
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16) ພ ື່ຄາ້ຕາມຕະຫາຼດສ ດ 
 ຂາຍສິນຄ້າດ້ານກະສິກ າປະຈ າຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ ໂດຍຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກພ ື່ຄ້າຂາຍ
ສ ື່ງໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ 

17) ຜູຂ້າຍປະຈ າຕາມຖິື່ນທີື່ຢູອ່າໃສ 
 ຕັັ້ງຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດຕາມຊຸມຊ ນ ຫຼ  ຕາມໝູ່ບ້ານເຊັື່ນ: ໄຂ່ໄກ່ ແລະ  
ອ ື່ນໆ 

18) ຊບຸເປມີາເກດັ 
 ຮ້ານອາຫານ ຫຼ  ຕະຫຼາດທີື່ມີການຈັດສັນສິນຄ້າແບບທັນສະໄໝ ສະດວກສະບາຍ
ໃນການຊ ັ້ ສ່ວນໃຫຍຕ່ັັ້ງຢູແ່ຖວຊຸມຊ ນ ຫຼ  ສູນການຄ້າຕ່າງໆ 
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ບ ດທ ີ4 
ການຕະຫຼາດສດັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍກຽ່ວກັບຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດໄກ່, ເປັດ, ໝູ ແລະ ງວົໄດ ້
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ການຕະຫາຼດສດັໃຫຍ ່
 ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີື່ນ າເອ າສັດທີື່ມີຊີວິດຈາກແຫ່ ຼງຜະລິດ 
(ການກະສິກ າ) ຫຼ  ບ ລິສັດຄ ບວ ງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ  ໝາຍເຖິງ
ການດ າເນີນກິດຈະກ າທີື່ສ ື່ງຜ ນ ໃຫ້ຜະລິດກະຈາຍຈາກຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກ, ເພ ື່ອໃຊ້ບ ລິໂພກໃນ
ລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ດັື່ງນັັ້ນ, ການຕະຫຼາດສັດ ຈ ື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງ, ເປັນ
ລະບ ບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການວິໄຈຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສ ື່ງເສີມ
ການຂາຍ, ການຈ າໜ່າຍເປັນຕ ັ້ນ 

4.1.1 ຕະຫາຼດງົວ 
 ຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ ນອກຈາກຈະລ້ຽງໄວ້ໃຊ້ງານແລ້ວ ຊີັ້ນງົວ ຍັງເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູ້
ບ ລິໂພກທ ື່ວໄປ ຊ ັ້ໄປປະກອບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸລະກິດການຊ ັ້ຂາຍງົວເພ ື່ອນ າໄປຂາຍ 
 ລັກສະນະຕະຫຼາດງົວ ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່: 

1) ຕະຫາຼດງົວມຊີວີດິ 
 ມີການຊ ັ້ຂາຍງົວຜ່ານຕະຫຼາດນັດ ຈ ານວນງົວທີື່ຊ ັ້ຂາຍຜ່ານຕະຫຼາດເພີື່ມຂ ັ້ນ ແຕ່
ມູນຄ່າການຊ ັ້ຂາຍຫຼຸດລ ງ 

2)  ຕະຫາຼດຊີັ້ນງວົ 
 ໄດ້ແບ່ງ 3 ກຸ່ມ ໄດ້ແກ່: 1). ຕະຫຼາດລະດັບລຸ່ມ: ຜູ້ບ ລິໂພກ ຄ  ຜູ້ທີື່ຊ ັ້ຊີັ້ນຈາກ
ຕະຫຼາດສ ດທ ື່ວໄປ ແລະ ໂຮງງານເຮັດລູກຊີັ້ນ, 2). ຕະຫຼາດລະດັບກາງ: ຜູ້ບ ລິໂພກ ຄ ຜູ້ທີື່ຊ ັ້ຊີັ້ນຈາກຕະຫຼາດ
ສ ດ ແລະ 3). ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດລະດັບ, ເມ ອງ, ຜູ້ບ ລິໂພກທີື່ຮູ້ຈັກວິທີປະກອບອາຫານ
ຈາກຊີັ້ນແບບຕາເວັນຕ ກ ເຊັື່ນ: ສະເຕັກ, ຄ ນຕ່າງປະເທດໃນໂຮງແຮມ, ຮ້ານສະເຕັກ 
 ວິທີການຕະຫຼາດງົວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່: 

1) ວິທກີານຕະຫາຼດງວົລຽ້ງທ ື່ວໄປ ຫຼ  ງົວຝງູ 
 ເລີື່ມຕ ັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວມີຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ລວບລວມທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຄ້າ
ສ ື່ງງົວມີຊີວິດຕະຫຼາດນັດງົວ ຫຼ  ຜູ້ຄ້າປີກຍ່ອຍຊ າແຫຼະທ້ອງຖິື່ນ 

2) ວິທກີານຕະຫາຼດງວົ 
 ເລີື່ມຕ ັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼ  ສະຖານທີື່
ຕ່າງໆ ທີື່ຕ ນເອງເປັນສະມາຊິກ ຫຼ  ຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າງົວ ໂດຍຂາຍຕາມນ ັ້າໜັກທີື່ຂ້າແລ້ວ ສ າລັບງົວຄັດຖິັ້ມຈະ
ຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທ ື່ວໄປ ໂດຍຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນນ າໄປຂ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດຕ ື່ໄປ 
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4.1.2 ຕະຫາຼດຄວາຍ 
 ຄວາຍ ນອກຈາກຈະເປັນສັດໃຊ້ວຽກຊ່ວຍມະນຸດແລ້ວ ຍັງເປັນແຫ່ ຼງອາຫານໂປຣຕີນ
ສ າລັບມະນຸດ, ຄວາຍເປັນສັດທີື່ນິຍ ມລ້ຽງກັນຫຼາຍທີື່ສຸດ ການບ ລິໂພກງົວ ແລະ ຄວາຍແບ່ງອອກເປັນສອງ
ສ່ວນ, ສ່ວນໜ ື່ງໃຊ້ບ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອີກສ່ວນໜ ື່ງສ ື່ງອອກຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ 
 ໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດຄວາຍປະກອບດ້ວຍ: ພ ື່ຄ້າສັດ, ຜູ້ຂ ນສ ື່ງ ຫຼ  ຜູ້ລວມລວບໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ, ພ ື່ຄ້ານາຍໜ້າ, ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງຊີັ້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ລວບລວມສັດໃນຕ ວເມ ອງ, ພ ື່ຄ້າຂາຍສ ື່ງໃນຕ ວ
ເມ ອງ, ພ ື່ຄ້າຂາຍຊີັ້ນຍ່ອຍໃນຕ ວເມ ອງ, ພ ື່ຄ້າສ ື່ງອອກສັດໃນຕ ວເມ ອງ ແລະ ຜູ້ແປຮູບຊີັ້ນເປັນຕ ັ້ນ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກບັຂ່າວສານທີື່ສ າຄັນດ້ານຕະຫຼາດສັດ ແລະ ລວມເຖິງຜ ນການດ າເນີນວຽກຂອງ
ລະບ ບຕະຫາຼດສັດ 
 ເສັັ້ນທາງທີື່ຈະຂາຍຄວາຍມີຢູ່ 5 ທາງ ຄ : ຈາກຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງຂາຍໃຫ້ກັບຊາວ
ກະສິກອນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ລວບລວມໃນທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຂ ນສ ື່ງ, ພ ື່ຄ້ານາຍໜ້າ ແລະ ພ ື່ຄ້າທີື່ມາຊ ັ້ຕາມບ້ານ 
 ບັນຫາທີື່ສ າຄັນຂອງຕະຫຼາດຄວາຍ ໃນສະໄໝກ່ອນກັບປະຈບຸັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ບັນຫາທີື່ຍັງພ ບຢູ່ ໄດ້ແກ່: ການຂ້າສດັບ ື່ຖ ກສຸຂະອະນາໄມ, ຂາດສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ, ມີການລັກຂ້າຜິດກ ດໝາຍຫຼາຍ, ການບັນຈຸຫຸ້ມຫ ື່ຍັງບ ື່ທັນສະໄໝ, ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການ
ພັດທະນາລະບ ບການຕະຫຼາດໃຫ້ດີຂ ັ້ນ, ຈັດລະບ ບການບ ລິຫານ, ການເພີື່ມອ ານາດການຕ ື່ລອງໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ປັບປຸງລະບ ບການຂ ນສ ື່ງ ແລະ ອຸປະກອນການຂ ນສ ື່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 

4.1.3 ການຜະລດິ ແລະ ການບ ລໂິພກງວົ - ຄວາຍ 
 ນອກຈາກການຜະລິດງົວ ແລະ ຄວາຍໄວ້ເພ ື່ອເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງໃຊ້ສັດເປັນແຮງ
ງານຊ່ວຍມະນຸດອີກຕ ື່ມ ໂດຍສະເພາະຄວາຍ ເຊິື່ງໃນບາງທ້ອງຖິື່ນຍັງໃຊ້ໄຖນາໃນລະດູເຮັດນາ ແລະ ນອກ
ລະດູການໃຊ້ວຽກ ຄວາຍບາງສ່ວນທີື່ມີອາຍຸຫຼາຍ ອາດນ າອອກຂາຍເພ ື່ອໃຊ້ເປັນອາຫານຕ ື່ໄປ 

4.1.4 ການຕະຫາຼດ ແລະ ໂຄງສາ້ງຕະຫາຼດງວົ-ຄວາຍ 
 ປະເພດຂອງຕະຫຼາດງົວ ແລະ ຄວາຍ ແບ່ງອອກເປັນ 

 ຕະຫຼາດລວບລວມງົວ - ຄວາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ 
 ຕະຫຼາດກາງງົວ - ຄວາຍ 
 ຕະຫຼາດຜູ້ບ ລິໂພກປາຍທາງ 
 ຕະຫຼາດສ ື່ງອອກ 

 ຫັຼກການໃນທາງສະຖິຕິໃນການທ ດສອບປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ 4 ປະການນັັ້ນ ມີ
ດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

 ລາຄາຂອງສິນຄາ້ທີື່ກ ານ ດໃຫ້ ຄວນສະທ້ອນມາຈາກພາວະຂອງອຸປະສ ງ ກັບອ ຸ
ປະທານ 

 ລາຄາຈະໄປກ່ຽວພັນກັບສະຖານທີື່, ເວລາ, ຮູບຮ່າງ 
 ລາຄາຄວນແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງພ ັ້ນທີື່ຕາມສະພາບພູມີປະເທດ ໂດຍຕ ັ້ນທ ນ

ການຂ ນສ ື່ງ ເລີຍແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນໜ ື່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜ ື່ງ 
 ລາຄາສິນຄ້າແປຮູບ ຄວນສູງກວ່າລາຄາສິນຄ້າທີື່ຍັງບ ື່ແປຮູບ ເທ ື່າກັບຕ ັ້ນທ ນຄ່າ

ແປຮູບ 
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4.1.5 ບນັຫາທີື່ສ າຄນັຂອງຕະຫາຼດງວົ - ຄວາຍ ແລະ ແນວທາງທາງແກໄ້ຂ 
1) ລະບ ບຕະຫຼາດງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ ຍັງມີຮູບຮ່າງທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມ ໂຮງຂ້າສັດ

ຍັງຫ້ າຼສະໄໝ, ບ ື່ຖ ກສຸຂະລັກສະນະ, ຂາດສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີື່ສ າຄັນ 
2) ສະຖານທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມ, ໜ່ວຍເສດຖະກິດການຂ ນສ ື່ງ ຍັງຕ້ອງຂ ນສ ື່ງໃນໄລຍະ

ທາງໄກເກີນໄປ, ປາສະຈາກການດູແລຮັກສາທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ສັດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍໃນລະຫວ່າງການ
ຂ ນສ ື່ງ 

3) ໃຊ້ເວລາບ ື່ເໝາະສ ມ 
4) ການໂອນປ່ຽນຄວາມເປັນເຈ ັ້າຂອງຍັງບ ື່ເໝາະສ ມ, ແຕ່ການຈັດການຍັງບ ື່ຄ່ອຍດີ

ຫຼາຍ, ວິທີການຊ ັ້ຂາຍສັດຍັງບ ື່ສະໄໝ, ຂາດມາດຕະຖານ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ພ ື່ຄ້າເອ າລັດເອ າປຽບຜູ້ຜະລິດໃນ
ລະດັບຕາ່ງໆ 
 ຂ ັ້ສະເໜີແນະນ າໃນການສ ື່ງເສີມອຸດສາຫະກ າງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ ຄ : 

 ເອ າໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບ ບຕະຫຼາດງົວ - ຄວາຍ ແລະ ຊີັ້ນສັດໃນປະເທດ 
 ຈັດການບ ລິຫານສ າຮອງກ່ອນແຜນປັບປຸງອຸດສາຫະກ າງົວ - ຄວາຍ ການຂ້າສັດ

ຜິດກ ດໝາຍ ເຊິື່ງເປັນອຸປະສັກຕ ື່ລະບ ບການຕະຫຼາດ ຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດການ
ຂ້າສັດຜິດກ ດໝາຍລ ງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດເຂີນງົວ-ຄວາຍໃນປະເທດ 

 ເພີື່ມຈ ານວນການຕ ື່ລອງຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍທັງຕະຫຼາດລວບລວມງົວ - 
ຄວາຍຢ່າງເປັນທາງການຂ ັ້ນ 

 
4.2 ການຕະຫາຼດໝ ູ
 ໝູເປັນສັດເສດຖະກິດຊະນິດໜ ື່ງ ທີື່ມີການລ້ຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັັ້ງແຕ່ການລ້ຽງໄວ້ບ ລິໂພກໃນ
ຄ ວເຮ ອນ ໄປຈ ນເຖິງການລ້ຽງໃນລະດັບອຸດສາຫະກ າລາຍຍອ່ຍ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດ
ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ລ້ຽງຫຼາຍຄ ນ, ແຕ່ບາງຄ ນກ ື່ພ ບກັບບັນຫາການຂາດທ ນ ຈ ື່ງຄວນມີການບ ລິຫານໃນ
ລະບ ບຈັດການຟາມທີື່ເຄັື່ງຄັດ ເພາະຫາກມີການຈັດການດ້ານສຸຂະພາບສັດທີື່ບ ື່ດີພ  ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ
ລະບາດໃນໝູ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີື່ຜະລິດອອກມາບ ື່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ, ຜູ້ບ ລິໂພກເກີດຄວາມບ ື່
ເຊ ື່ອຖ ໃນສິນຄ້າ ສ ື່ງຜ ນໃຫ້ລາຄາໝູໃນຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ ດັື່ງນັັ້ນ ການເຮັດທຸລະກິດດ້ານປັບປຸງສັດ 
ຈ ື່ງເປັນເລ ື່ອງລະອຽດອ່ອນ ທີື່ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງເອ າໃຈໃສ່ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕາມຂ່າວສານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 

4.2.1 ລກັສະນະຕະຫາຼດຂອງໝ ູ
 ຈ າແນກໄດ້ເປັນ 4 ລັກສະນະ ຄ : 

1) ຕະຫຼາດທ ື່ວໄປ: ລັກສະນະການຊ ັ້ຂາຍ ຈະເປັນແບບຕ ື່ລອງລາຄາໄດ້ ລະຫວ່າງ
ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູກັບຜູຄ້້າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ລາຄາຈະຖ ກກ ານ ດໂດຍພ ື່ຄ້າຄ ນກາງ ຫຼ  ຜູ້ລວບລວມໝູ
ມີຊີວິດ 

2) ຕະຫຼາດປະມູນ: ລັກສະນະການຂາຍເປັນແບບການປະມູນລາຄາ ໂດຍທາງໂຮງ 
ງານປະມູນ ຈະກ ານ ດລາຄາຂັັ້ນຕ ັ້ນໄວ ຜູຊ້ ັ້ຈະກວດສອບລັກສະນະໝູຈາກພາຍນອກ ແລະ ໃຫ້ລາຄາໃນ
ລັກສະນະປະມູນ ເຊິື່ງຄວບຄຸມການເຮັດວຽກໂດຍເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ຜູ້ຊ ັ້ຄ ນໃດໃຫ້ລາຄາຕ ື່ກິໂລກຣາມສູງ
ສຸດຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຊ ັ້ໝູໂຕນັັ້ນ 

3) ຕະຫຼາດຄູ່ສັນຍາ ຫຼ  ຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນທີື່ລ້ຽງໝູ ແບບມີສັນຍາຜູກພັນ:
ການຂ ນຍ້າຍ ແລະ ການກ ານ ດລາຄາໝູ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບສັນຍາທີື່ກ ານ ດກັນໄວ້ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູ
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ກັບບ ລິສັດທີື່ຮັບປະກັນ ໂດຍອາດມີການກ ານ ດລາຄາຊ ັ້ຂາຍລ່ວງໜ້າ ຫຼ  ອາດຊ ັ້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາດໃນ
ເວລານັັ້ນກ ື່ໄດ ້

4) ຕະຫຼາດໝູຟາມທີື່ລ້ຽງເປັນການຄ້າ: ລັກສະນະການຊ ັ້ຂາຍ ຈະເປັນແບບລາຄາປະ 
ຈຸບັນໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼ  ບາງຟາມອາດຈະເປັນລາຄາລ່ວງໜ້າຕາມແຕ່ຈະຕ ກລ ງກັນ  

4.2.2 ວິທກີານຕະຫາຼດໝ ູ
 ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໝູອິດສະຫຼະ ຂາຍໝູໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າລວບລວມໝູ ເພ ື່ອສ ື່ງ
ເຂ ັ້າໂຮງຂ້າ ແລ້ວຈ າໜ່າຍຕ ື່ໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າສ ື່ງໝູ,  ພ ື່ຄ້າປີກຍ່ອຍ, ສ່ວນບ ລິສັດທີື່ເຮັດທຸລະກິດໝູຄ ບວ ງຈອນ 
ຈະລວບລວມໝູຈາກຊາວກະສິກອນທີື່ມີສັນຍາຜູກພັນກັນ ລວມທັງໝູຈາກຟາມຂອງບ ລີສັດ ເພ ື່ອສ ື່ງເຂ ັ້າ
ໂຮງຂ້າສັດແລ້ວຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າສ ື່ງ, ພ ື່ຄ້າປີກຍ່ອຍຈ ນເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກ, ສ່ວນໜ ື່ງສ ື່ງໄປຍັງໂຮງງານແປຮູບ
ເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າປີກຍ່ອຍທ ື່ວໄປ ແລະ ອີກສ່ວນໜ ື່ງ ຈະຂາຍເອງໃນຮ້ານ
ຄ້າ ເຊິື່ງເປັນທຸລະກິດໃນສາຂາຂອງບ ລິສັດ ແລະ ສ ື່ງອອກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ 
 
4.3 ການຕະຫາຼດສດັປກີ 

4.3.1 ຕະຫາຼດ ແລະ ການຕະຫາຼດໄກ ່
 ໄກ່ເປັນອາຫານຊະນິດໜ ື່ງ ທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຍັງນິຍ ມນ າໄປປະກອບເປັນອາຫານ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ປະລິມານການບ ລິໂພກຈະຫຼຸດລ ງໃນບາງໄລຍະ ຈາກບນັຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, 
ແຕ່ຊີັ້ນໄກ່ ກ ື່ຍັງເປັນອາຫານທີື່ມີຄວາມສ າຄັນໃນຊີວິດປະຈ າວັນຂອງຜູ້ບ ລິໂພກທຸກລະດັບຊັັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈິື່ງມີ
ຟາມລຽ້ງໄກ່ເກດີຂ ັ້ນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທຸລະກດິດ້ານການແປຮູບອາຫານຈາກຊີັ້ນໄກ່ ກ ື່ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງ 
 ລັກສະນະຕະຫຼາດໄກ່ ຈ າແນກໄດ້ 3 ລັກສະນະໄດ້ແກ:່ 

1) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບອິດສະຫຼະ: ມີຈ ານວນໜ້ອຍໜ ື່ງ ເນ ື່ອງຈາກພັນ
ໄກ່ສ່ວນໃຫຍຕ່້ອງຊ ັ້ຈາກບ ລິສັດ, ການລ້ຽງແບບອິດສະຫຼະ ເປັນການລ້ຽງທີື່ຊາວກະສິກອນມີອິດສະຫຼະໃນ
ການເລ ອກຊ ັ້ປັດໃຈການຜະລດິ ແລະ ການ ຈ າໜ່າຍຜ ນຜະລິດ 

2) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແແບບມີສັນຜູກພັນກັບບ ລິສັດ ຫຼ  ຕ ວແທນບ ລສິັດ 
ຈ າແນກເປັນ 2 ລັກສະນະ ໄດ້ແກ່: ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບປະກັນລາຄາໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໄກ່ນ້ອຍ, ອາຫານສ າເລັດຮູບ ແລະ ຢາປ້ອງກັນຊາວກະສິກອນ ຈະຕ້ອງເຮັດສັນຍາຊ ັ້ຂາຍກັບບ ລິສັດ ຫຼ  ຕ ວ
ແທນບ ລິສັດ ຕະຫຼອດຈ ນມີການຕ ກລ ງລາຄາຊ ັ້ຂາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າຕາມລາຄາປະກັນກັບບ ລິສັດ ຫຼ  ຕ ວແທນ 
ໂດຍບ ລິສັດຈະຮັບຊ ັ້ໄກ່ນ້ອຍທັງໝ ດຈາກຜູ້ລ້ຽງ ດັື່ງນັັ້ນ ການຕະຫຼາດຈະເປັນໜ້າທີື່ຂອງບ ລິສັດ ຫຼ  ຕ ວແທນ
ທີື່ປະກັນລາຄາ ແລະ ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງແບບຮັບຈ້າງລ້ຽງ ໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄກ່ນ້ອຍ, 
ອາຫານສ າເລັດຮູບ ແລະ ຢາ ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄ ບ ລິສັດ ຫຼ  ຕ ວແທນ ຈະເປັນຜູ້ລ ງທ ນຈັດຫາໃຫ້ທັງໝ ດ ຜ ນຕອບ
ແທນທີື່ຊາວກະສິກອນຈະໄດຮ້ັບ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຈ ານວນໄກ່ທີື່ຈັບສ ື່ງຕະຫຼາດໄດ້, ຈ ານວນອາຫານສ າເລັດຮູບທີື່
ໃຊ້ ແລະ ນ ັ້າໜັກໂຕໄກ່ 

3) ລັກສະນະຕະຫຼາດການລ້ຽງໂດຍບ ລິສັດ ທີື່ປະກອບທຸລະກິດໄກ່ຊີັ້ນຄ ບວ ງຈອນ
ປະກອບດ້ວຍທຸລະກິດການຜະລິດ ແລະ ການຈ າໜ່າຍປັດໃຈກາານຜະລິດ, ຜ ນຜະລິດ, ກາານແປຮູບຜ ນ
ຜະລດິ, ການຈ າໜ່າຍຜ ນຜະລິດ ທັງທີື່ຍັງບ ື່ໄດ້ແປຮູບ ແລະ ຜ ນຜະລິດທີື່ແປຮູບແລ້ວ ໂດຍມີໜ່ວຍກາານ
ຜະລິດ, ໜ່ວຍຕະຫຼາດ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການເຂ ັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜ ນຜະລິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ເປັນສິນຄ້າ
ຊະນິດດຽວກັນ 
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 ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ຊີັ້ນ ສາມາດຈ າແນກໄດ້ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່: 
1) ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ປະເພດຜູລ້້ຽງອິດສະຫຼະ: ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນຈ າໜ່າຍ

ໄກ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລວບລວມໄກ,່ ພ ື່ຄ້າໄກ່ຍ່ອຍທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕ ວແທນບ ລິສັດ 
2) ວິທີການຕະຫຼາດໄກ່ປະເພດມສີັນຍາຜູກພັນ: ຊາວກະສິກອນຈະສ ື່ງໄກ່ມີຊີວິດ

ໃຫ້ແກ່ຕ ວແທນບ ລິສັດ ຫຼ  ບ ລິສັດຕາມສັນຍາ ໄກ່ຈະຖ ກສ ື່ງເຂ ັ້າໂຮງຂ້າຂອງບ ລິສັດຕ່າງໆ ໄກ່ສ່ວນໜ ື່ງຈະ
ຖ ກສ ື່ງໄປຍັງໂຮງງານແປຮູບເປັນຜະລິດຊີັ້ນໄກ່ປະເພດຕ່າງໆ ຈາກນັັ້ນ ບ ລິສັດຈ າໜ່າຍໄກ່ ແລະ ຜ ນຜະລິດ
ໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າສ ື່ງ, ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍທ ື່ວໄປຈ ນເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກ, ບາງບ ລິສັດມີຮາ້ນຄ້າຍ່ອຍເພ ື່ອຈ າໜ່າຍໄກ່ ແລະ 
ຜະລິດພັນໄກ ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກໂດຍກ ງ ອີກສ່ວນໜ ື່ງສ ື່ງອອກໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ 

4.3.2 ການຕະຫາຼດເປັດ 
 ການລ້ຽງເປັດ ເປັນອາຊີບດັື່ງເດີມຂອງຄ ນລາວ ແລະ ນິຍ ມລ້ຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເປັດ
ທີື່ນິຍ ມລ້ຽງມີຫຼາຍສາຍພັນ ເຊັື່ນ: ພັນປັກກິື່ງ, ພັນເຊີຣີໄວເລຍ, ພັນລູກປະສ ມ, ພັນພ ັ້ນເມ ອງ ການລ້ຽງເປັດ
ຊີັ້ນແບບເປັນການຄ້ານິຍ ມລ້ຽງກັນຫຼາຍ 
 ວິທີການຕະຫຼາດເປັດ ສາມາດຈ າແນກໄດ້ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່: 

1) ວິທີການຕະຫຼາດເປັດປະເພດຜູ້ລ້ຽງອິດສະຫຼະ: ເລີື່ມຈາກຊາວກະສິກອນ ຈ າ
ໜ່າຍເປັດໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າສ ື່ງທີື່ມີໂຮງຂ້າຂອງຕ ນເອງ ແລ້ວຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າປີກຍ່ອຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຜູ້
ບ ລິໂພກໃນທ້ອງຖິື່ນຕ ື່ໄປ 

2) ວິທີການຕະຫຼາດເປັດປະເພດມີສັນຍາຜູກພັນ: ຊາວກະສິກອນສ ື່ງເປັດມີຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ຕ ວແທນບ ລິສັດ ຫຼ  ບ ລິສັດຕາມສັນຍາ ມີທັງບ ລິສັດຄ ບວ ງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 
ເປັດຈະຖ ກສ ື່ງເຂ ັ້າໂຮງຂ້າຂອງບ ລິສັດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຕະຫຼາດພາຍ
ໃນປະເທດ ບ ລິສັດຄ ບວ ງຈອນຂະໜາດໃຫຍ ່ ຈະເຮັດການສ ື່ງອອກພຽງເລັກນ້ອຍ ສ່ວນຕະຫຼາດພາຍໃນ
ປະເທດ ບ ລສິັດຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າປິກຍ່ອຍເປັດທັງໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕ ວເມ ອງ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍໄປຍັງຜູ້
ບ ລິໂພກຕ ື່ໄປ 
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ບ ດທ ີ5 
ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ແລະ ສວ່ນຫຼຸດການຕະຫຼາດ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ 
2. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສັດ 
3. ອະທິບາຍສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ 
4. ອະທິບາຍປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ 
5. ອະທິບາຍສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫາຼດສດັ 

5.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຕ ັ້ນທ ນການຕະຫາຼດສດັ 
 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝ ດ ທີື່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີື່
ການຕະຫຼາດ ນັບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກ 

5.1.2 ສວ່ນປະກອບຂອງຕ ັ້ນທ ນການຕະຫາຼດສັດ 
 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ສັດປະກອບດ້ວຍ: 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນເງິນ ເຊັື່ນ: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າຂ ນສ ື່ງ, ຄ່າເກັບຮັກສາ, ຄ່າແປ
ຮູບ, ຄ່າດອກເບ້ຍ, ຄ່າພາຊະນະບັນຈຸ, ຄ່າອຸປະກອນ, ຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ອ ື່ນໆ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ບ ື່ເປັນເງິນ ເຊັື່ນ: ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນລ ງທ ນຂອງເຈ ັ້າຂອງກິດຈະ 
ການ, ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າເສຍໂອກາດອ ື່ນໆ ແລະ ລວມເຖິງກ າໄລຕາມປ ກກະຕິອກີດ້ວຍ 

5.1.3 ລກັສະນະຂອງຕະຫາຼດສດັ 
 ຕະຫຼາດສັດ ມີລັກສະນະເຊັື່ນດຽວກັບຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດຄ  ຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດ ຫຼ  
ການຕະຫຼາດລວມ ຈະຫຼາຍ ຫຼ  ໜ້ອຍ ຍ່ອມມີຄວາມສ າພັນກັນໂດຍກ ງ ກັບປະລິມານທຸລະກິດ ຫຼ  ປະລິມານ
ການຜະລິດ 
 ດັື່ງນັັ້ນຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສັດສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 2 ລັກສະນະ ຄ : 

1) ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີື່ທາງການຕະຫຼາດ: ໝາຍເຖິງຕ ັ້ນທ ນ ຫຼ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການຕະຫຼາດ 
ທີື່ມີຈ ານວນບ ື່ແນ່ນອນ, ປ່ຽນແປງໄປຕາມຈ ານວນ ຫຼ  ປະລິມານທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນອຸປະກອນ, 
ເຄ ື່ອງຈັກ, ເຄ ື່ອງມ , ໂຮງເຮ ອນ ເປັນຕ ັ້ນ 

2) ຕ ັ້ນທ ນໝຸນວຽນທາງການຕະຫຼາດ: ໝາຍເຖິງຕ ັ້ນທ ນ ຫຼ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປ່ຽນແປງ
ໄປຕາມຈ ານວນ ຫຼ  ປະລິມານທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າພາຊະນະ, ຄ່າບ ລິການຂ ນສ ື່ງ ເປັນຕ ັ້ນ 
 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສັດ ຈະຂ ັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານທຸລະກິດ ດັື່ງນັັ້ນ: 
 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ  =  ປະລິມານທຸລະກິດ 
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 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດລວມ = ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີື່ທາງການຕະຫຼາດ + ຕ ັ້ນທ ນໝຸນວຽນທາງ
ການຕະຫຼາດ 
 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດລວມສະເລ່ຍ = ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີື່ທາງການຕະຫຼາດສະເລ່ຍ + ຕ ັ້ນ
ທ ນໝຸນວຽນທາງການຕະຫຼາດສະເລ່ຍ 
 

 
                                                  

                                                    
 
ຮບູທ ີ 5 ລກັສະນະຂອງຕ ັ້ນທ ນການຕະຫາຼດ 

ປະລິມານທຸລະກິດ 

FMC 

TMC 

ຕ ັ້ນທ ນ 

ຕ ັ້ນທ ນ 

ATMC 

AVMC 

AFMC 

ປະລິມານທຸລະກິດ 
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5.2 ສວ່ນຫຼຸດການຕະຫາຼດສດັ 
5.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງສວ່ນຫຼຸດການຕະຫາຼດ 

 ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ (Marketing Margin) ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ລາຄາທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຈ່າຍ (Consumer Price) ກັບລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ (Fart Price) ໃນຕ ວດຽວກັນ 

5.2.2 ສວ່ນປະກອບຂອງສວ່ນຫຼຸດການຕະຫາຼດ 
 ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະ ຄ :  

1) ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈ າແນກຕາມລະດັບຕະຫຼາດ ໂດຍ
ພິຈາລະນາວ່າ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກຕະຫຼາດແຕ່ລະລະດັບເປັນຈ ານວນເທ ື່າໃດ 

2) ສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈ າແນກຕາມປະເພດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເປັນ
ການພິຈາລະນາວ່າ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດປະກອບດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍການໃດແດ່, ເປັນຈ ານວນເທ ື່າໃດ  
 ຈາກສ່ວນປະກອບທັງ 2 ລັກສະນະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫ່ຍໆ ຄ :  

 ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດແທ ້ ໄດ້ແກ່: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ, ຄ່າຂ ນສ ື່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ 

 ກ າໄລຂອງຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ສິນຄ້ານັັ້ນຜ່ານມ   
5.2.3 ການຄ ານວນຫາສ່ວນຫຼຸດການຕະຫາຼດ 

 ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ນິຍ ມສະແດງອອກມາໃນຮູບຂອງເປີເຊັນ ຂອງລາຄາສິນຄ້າທີື່ຜູ້

ບ ລິໂພກຈ່າຍ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ = Pr −𝑃𝑓

𝑃𝑟
 X 100 

 ກ ານ ດໃຫ້ Pr  ແທນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລະດັບຂາຍຍ່ອຍ 
 ກ ານ ດໃຫ້ Pf  ແທນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລະດັບຟາມ 

5.2.4 ປດັໃຈທີື່ມຜີ ນຕ ື່ສວ່ນຫຼຸດການຕະຫາຼດ 
 ການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງທີື່ສ າຄັນ ພ ສະຫຼຸບ
ໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

1. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບລາຄາໂດຍທ ື່ວໄປ ຖ້າລາຄາ ຫຼ  ຈ່າຍໃຊ້ຈ່າຍໂດຍທ ື່ວ
ໄປສູງຂ ັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດສູງຂ ັ້ນ 

2. ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານສິນຄ້າ ເຂ ັ້າສູ່ລະບ ບການຕະຫຼາດ ຖ້າປະລິມານ
ສິນຄ້າມີຫຼາຍ ເນ ື່ອງມາຈາກປະຊາກອນເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດຫຼາຍ 

3. ການປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ຖ້າຫາກຕ້ອງການ
ສິນຄ້າສ າເລັດຮູບ ຫຼ  ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຫາຊ ັ້ ແລະ ບ ລິໂພກຫຼາຍ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດກ ື່ຈະ
ສູງຂ ັ້ນ 

4. ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າທີື່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການ
ຕະຫຼາດສູງຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ສິນຄ້າເໜ ື່າເສຍງ່າຍ, ສິນຄ້າທີື່ບອບບາງແຕກຫັກງ່າຍ, ສິນຄ້າທີື່ມີການສູນເສຍນ ັ້າໜັກ  
ສິນຄ້າທີື່ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ 

5. ລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນບ ື່ສ ມບູນ ລະບ ບຂ່າວສານບ ື່ດີ ພ ື່ຄ້າຈະ
ໄດ້ປຽບທາງການຄ້າ 
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5.2.5 ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຕ ັ້ນທ ນການຕະຫາຼດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫາຼດ 
1. ໃນສະຖານະການປ ກກະຕິ ໂດຍບ ື່ມີການຄ້າກ າໄລເກີນໄປ ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດກ ື່

ຄ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ໂດຍປ ກກະຕິລາຄາທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຈ່າຍ ຈະເທ ື່າກັບລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ ບວກກັບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼ  ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຂ ັ້ນ 

2. ໃນບາງແນວຄວາມຄິດ ຖ້າຫາກບ ື່ລວມເຖິງກ າໄລຂອງຜູ້ດ າເນີນທຸລະກິດນັັ້ນ ເຂ ັ້າ
ໄວ້ໃນຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ ຈະແຕກຕ່າງກັນເທ ື່າກັບກ າໄລ
ທີື່ຜູ້ດ າເນີນທຸລະກິດໄດ້ຮັບ 

3. ໃນບາງຄັັ້ງ ລາຄາທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຈ່າຍ ຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ອາດໄດ້ຮັບ ຫຼ  ຕັັ້ງ
ລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າ ຫຼ  ຕ ື່າກວ່າລາຄາທີື່ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮບັ ລວມກັບຕ ັ້ນທ ນ ເຊິື່ງລວມກ າໄລປ ກກະຕິຢູ່
ແລ້ວ ຜູ້ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຈະມີກ າໄລສ່ວນເກີນ ຫຼ  ຂາດທ ນຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດ ດັື່ງນັັ້ນ ຕ ັ້ນທ ນ
ການຕະຫຼາດ ຈະແຕກຕ່າງຈາກສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດເທ ື່າກັບກ າໄລສ່ວນເກີນ ແລະ ຂາດທ ນນັັ້ນ 
 
5.3 ປະສດິທພິາບການຕະຫາຼດ 

5.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະສດິທພິາບການຕະຫາຼດສດັ 
 ປະສິດສິດທິພາບການຕະຫຼາດສັດ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດ ໃນຈ າ
ນວນໜ້ອຍທີື່ສດຸ ໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ, ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິື່ງສິນຄ້າຈາກຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ 
ການຕອບສະໜອງ ອັນເປັນທີື່ພ ໃຈທັງຜູ້ດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກທີື່ສູງທີື່ສຸດ 

5.3.2 ປະເພດຂອງປະສດິທພິາບການຕະຫາຼດ 
 ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດໂດຍທ ື່ວໄປແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ : 

1. ປະສິດທິພາບທາງເຕັກນິກ ຫຼ  ການດ າເນີນງານ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດ 
ສາມາດຫຼຸດຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຈ ານວນໜ ື່ງ ຫຼ  ສາມາດເພີື່ມຜ ນຜະລິດ
ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໃນຈ ານວນທີື່ຄ ງທີື່ຈ ານວນໜ ື່ງ 

2. ປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດ ຫຼ  ທາງລາຄາ ໝາຍເຖິງການປັບປຸງຂະບວນການ
ການຕະຫຼາດ ທີື່ກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານດ້ານການຊ ັ້ການຂາຍ ແລະ ການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກ 

5.3.3 ວິທວີດັປະສດິທພິາບການຕະຫາຼດ 

 ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດ =
ລາຄາສິນຄ້າ

ຕ ັ້ນທ ນ ຫຼ  ສ່ວນຫຼຸດການຕະຫຼາດ
 x 100  

 ໂດຍຂ ັ້ນຢູ່ກັບຂ ັ້ສ ມມຸດ 
1. ຜູ້ບ ລິໂພກມີໂອກາດເລ ອກຊ ັ້ສິນຄ້າໄດ້ຕະຫຼາດຕ້ອງມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ 
2. ລາຄາສິນຄ້ານັັ້ນຈະຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຕ ັ້ນທ ນ 
3. ລະບ ບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ

ກັນຫຼາຍພ ສ ມຄວນ 
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5.4 ສວ່ນແບງ່ຂອງຜູຜ້ະລດິ 
5.4.1 ຄວາມໝາຍຂອງສວ່ນແບງ່ຂອງຜູຜ້ະລດິ 

 ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ ໝາຍເຖິງເປີເຊັນຂອງສ່ວນທີື່ຕ ກໄປແກ່ຜູ້ຜະລິດ ຫຼ  ລາຄາທີື່ຜູ້
ຜະລິດໄດ້ຮັບ ເມ ື່ອທຽບກັບລາຄາທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຈ່າຍ 

5.4.2 ວິທກີານຄ ານວນຫາສວ່ນແບ່ງຂອງຜູຜ້ະລດິ 

 ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ=
ລາຄາທີື່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ
ລາຄາທີື່ຜູ້ບ ລໂິພກຈ່າຍ

  x 100  
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ບ ດທ ີ6 
ການກ ານ ດລາຄາ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງລາຄາ 
2. ບອກຈຸດປະສ ງການຕັັ້ງລາຄາ 
3. ອະທິບາຍວິທີກ ານ ດລາຄາສິນຄ້າໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງລາຄາ 

6.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງລາຄາ 
 ລາຄາໝາຍເຖິງຈ ານວນເງິນທີື່ໃຊ້ແລກປ່ຽນ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ (ສິນຄ້າ 
ຫຼ  ການບ ລິການ) ໂດຍຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕ ກລ ງກັນ, ລາຄາເປັນປັດໃຈໜ ື່ງຂອງສ່ວນປະສ ມການຕະຫຼາດ ທີື່
ຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກ ຫາກປະເມີນວ່າ ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນມີມູນຄ່າ ແລະ ກ ື່ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດ, ເໝາະສ ມກັບລາຄາ ຫຼ  ຈ ານວນເງິນທີື່ຈ່າຍໄປ 

6.1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງລາຄາ 
 ລາຄາຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນ ມີອິດທິພ ນຕ ື່ຄ່າຈ້າງ, ຄ່າເຊ ື່າ, ຄວາມສ ນໃຈ ແລະ 
ກ າໄລ ເວ ັ້າອີກຢ່າງໜ ື່ງ ລາຄາຜະລິດຕະພັນ ມີອິດທິພ ນຕ ື່ລາຄາທີື່ຈ່າຍໃຫ້ອ ງການປະກອບການ, ລາຄາເປັນ
ເລ ື່ອງສ າຄັນຕ ື່ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການບ ລິການເກີດຂ ັ້ນ ກ ື່ຕ ື່ເມ ື່ອມີການຕ ກລ ງກັນໃນ
ລາຄາລະຫວ່າງຜູ້ຂາຍກັບຜູ້ຊ ັ້, ລາຄາສາມາດຕັດສິນຄວາມສ າເລັດ ຫຼ  ຄວາມບ ື່ສ າເລັດຂອງບ ລິສັດ 

1. ລາຄາມຄີວາມສ າຄນັຕ ື່ກດິຈະການ 
 ເພາະລາຄາເປັນຕ ວກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປ ັ້າໝາຍ, ຈະສ ື່ງຜ ນຕ ື່
ລາຍໄດ້ ແລະ ກ າໄລຂອງກິດຈະການໄດ້, ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ກິດຈະການຕ້ອງກ ານ ດລາຄາ ເພາະມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່
ການຢູ່ລອດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກິດຈະກ າ ນອກຈາກນີັ້ ກິດຈະການຍັງໃຊເ້ປັນຍຸດທະສາດສ າລັບການ
ແຂ່ງຂັນ ຫຼ  ສ້າງສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຂອງກິດຈະການໄດ ້

2. ລາຄາມຄີວາມສ າຄນັຕ ື່ລະບ ບເສດຖະກດິ 
 ເພາະເປັນພ ັ້ນຖານໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດ ຈ ື່ງ
ໃຊ້ເປັນຕ ວກ ານ ດທິດທາງຂອງການລ ງທ ນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍປັດໃຈການຜະລິດ ເຊັື່ນ: ປະເທດລາວ 
ເປັນປະເທດກະສິກ າ, ປີໃດຜ ນຜະລິດທາງການກະສິກ າມີລາຄາດີ ກ ື່ຈະສ ື່ງຜ ນໃຫ້ສິນຄ້າອ ື່ນໆຂາຍດີໄປນ າ
ເພາະຜູ້ບ ລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຊາວກະສິກອນມີອ ານາດຊ ັ້ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂດຍລວມດີຕາມ, ກ ງກັນ 
ຂ້າມ ຖ້າຜ ນຜະລິດທາງການກະສິກ າຂາຍບ ື່ໄດ້ລາຄາ ຫຼ  ລາຄາຕ ື່າ ກ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ຄ ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ
ຍາກຈ ນ ເພາະບ ື່ມີລາຍໄດ້ ຈ ື່ງບ ື່ມີກ າລັງຊ ັ້ 
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6.2 ວດັຖປຸະສ ງຂອງການກ ານ ດລາຄາ 
 ວັດຖຸປະສ ງຂອງການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອສະແດງເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ເປັນ
ສິື່ງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທຸກລະດັບ ດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆໄປສູ່ທິດທາງດຽວກັນຢ່າງປະສານງານ, ທັງນີັ້ ໝາຍ 
ຄວາມວ່າ ວັດຖຸປະສ ງດ້ານລາຄາ ໄດ້ຖ ກກ ານ ດຂ ັ້ນຢ່າງສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສ ງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ 
ວັດຖຸປະສ ງຂອງອ ງການ ແລະ ໄດ້ມີການສ ື່ສານພາຍໃນອ ງການ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດການຮັບຮູ້, ເຂ ັ້າໃຈ ຈ ນບຸກຄ ນ
ຝ່າຍຕ່າງໆ ເຫັນພ້ອມດ້ວຍກັບຈຸດມຸ້ງໝາຍດັື່ງກ່າວ 
 ເພ ື່ອເປັນການປະຕິບັດງານການຕະຫຼາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຝ່າຍບ ລິຫານ ຕ້ອງຕັັ້ງເປ ັ້າໝາຍກ່ອນ
ການຕັັ້ງລາຄາ, ຝ່າຍບ ລິຫານຕ້ອງຕັດສິນຈຸດປະສ ງຂອງການຕັັ້ງລາຄາ, ຈຸດປະສ ງເຫຼ ື່ານີັ້ ສ າພັນກັບເປ ັ້າໝາຍ
ຂອງບ ລິສັດຢ່າງມີເຫດຜ ນ ເປ ັ້າໝາຍຫຼັກໃນການຕັັ້ງລາຄາ ອາດຈ າແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

6.2.1 ການກ ານ ດລາຄາໂດຍເບິື່ງໄປທີື່ກ າໄລ  
 ແບ່ງເປັນ 4 ກ ລະນີຄ : 

1.) ການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອໃຫ້ເກີດກ າໄລສູງສຸດ: ກ າໄລສູງສຸດ ມັກຖ ກກ ານ ດເປນັ
ວັດຖຸປະສ ງຂອງທຸລະກິດໂດຍທ ື່ວໄປມາເປັນເວລາດ ນນານ ໂດຍຜູ້ກ ານ ດລາຄາ ຈະຕ້ອງຄາດຄະເນເຖິງ
ປະລິມານການຂາຍໃນລະດັບລາຄາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງນ າຕ ັ້ນທ ນຕ່າງໆມາພິຈາລະນາຮ່ວມດ້ວຍ, ເພ ື່ອຮູ້ເຖິງ
ກ າໄລທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໃນແຕ່ລະລະດັບລາຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລ ອກລາຄາທີື່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບກ າໄລສູງສຸດ 

2.) ການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ກ າໄລຕາມເປ ັ້າໝາຍ: ຫຼ  ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກ າໄລໃນ
ລະດັບທີື່ພ ໃຈ ກ ລະນີນີັ້ອາດບ ື່ເລ ອກລາຄາທີື່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ າໄລສູງສຸດ ແຕ່ຈະມີການຄ ານວນເຖິງຈ ານວນຂອງ
ກ າໄລຕາມເປ ັ້າໝາຍ (ໃນລະດັບທີື່ພ ໃຈ) ແລະ ພິຈາລະນາຄ່ານີັ້ໃນການຄ ານວນລາຄາ ຄ ກບັເປັນຕ ັ້ນທ ນຄ ງ
ທີື່ໂຕໜ ື່ງ ແລະ ຄ ານວນຕ ວເລກອອກມາເປັນລາຄາ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບກ າໄລຕາມນັັ້ນ 

3.) ການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນຈາກການລ ງທ ນຕາມເປ ັ້າໝາຍ: ໃນ
ກ ລະນີນີັ້ ຄ້າຍຄ ກັບວັດຖຸປະສ ງການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ກ າໄລຕາມເປ ັ້າໝາຍ ພຽງແຕ່ຜ ນກ າໄລທີື່
ຕ້ອງການ ຫຼ  ຜ ນກ າໄລທີື່ເປັນເປ ັ້າໝາຍໃນຂ ັ້ນີັ້ ຄ ານວນຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ນຕອບແທນທີື່ຕ້ອງການນີັ້
ໄປລວມກັບຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີື່ອ ື່ນໆ ແລະ ຈ ື່ງຄ ານວນລາຄາສິນຄ້າວ່າຈະເປັນເທ ື່າໃດ 

4.) ການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອຮັກສາລະດັບກ າໄລ: ຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ານລາຄາຈະເລ ອກ
ລະດັບລາຄາໃດໆ ທີື່ຈະຍັງຄ ງເຮັດໃຫ້ກິດຈະການສາມາດຮັກສາລະດັບຜ ນກ າໄລທີື່ພ ໃຈເອ າໄວ້ໄດ້ ເຊັື່ນ: ໃນ
ສະພາວະທີື່ສິນຄ້າເລີື່ມອີື່ມຕ ວ ມີຍອດຂາຍຂ້ອນຂ້າງຄ ງທີື່ ທຸລະກິດອາດດ າເນີນນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງຂອງລາຄາ ຖ້າລາຄານັັ້ນ ຄ ລາຄາທີື່ລູກຄ້າຍອມຮັບທ ື່ວໄປ ແລະ ຈະສາມາດຮັກສາລະດັບການຂາຍໄວ້ໄດ້ 
ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ໃນລະດັບເກ ື່າ ຖ້າຫາກວ່າທຸລະກິດຍັງມີຕ ັ້ນທ ນໃນລະດັບເກ ື່າ ແຕ່ກ ລະນີທຸລະກິດ
ສາມາດຫຼຸດລະດັບຂອງຕ ັ້ນທ ນສະເລ່ຍລ ງໄດ້ ທຸລະກິດອາດຫຼຸດລາຄາລ ງ ເພ ື່ອຮັກສາຍອດຂາຍ ໂດຍທີື່ຜ ນ
ກ າໄລຍັງຄ ງທີື່ 

6.2.2 ການກ ານ ດລາຄາໂດຍເນັັ້ນໄປທີື່ຍອດຂາຍ 
 ການກ ານ ດລາຄາໂດຍເນັັ້ນໄປທີື່ຍອດຂາຍ ມີວັດຖຸປະສ ງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ການກ າ 
ນ ດລາຄາຈາກການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍ ແລະ ການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ຫຼ  
ອາດກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອຮັກສາສ່ວນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ລວມທັງການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອສ ື່ງເສີມການຈ າໜ່າຍ ຫຼ  
ເພ ື່ອແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ 
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6.2.3 ການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອແກໄ້ຂວກິດິການ 
1. ເພ ື່ອເພີື່ມເງິນສ ດໝູນວຽນ 

 ໃນກ ລະນີທີື່ກິດຈະການປະສ ບບັນຫາດ້ານການເງິນ ຄ ການຂາດສະເຖຍລະພາບ
ດ້ານການເງິນ, ຄ ປະລິມານເງິນສ ດເພ ື່ອໝູນວຽນໃຊ້ໃນການດ າເນີນງານມີບ ື່ພຽງພ  ອາດນ າເອ າວິທີການດ້ານ
ລາຄາມາໃຊ້ ເພ ື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການ ເຊິື່ງອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການກ ານ ດລາຄາໃຫ້ຈູງໃຈຜູ້ຊ ັ້ ໃຫ້ຕັດສິນໃຈຊ ັ້
ໂດຍໄວ ແລະ ມີການຊ າລະເງິນສ ດ ຫຼ  ໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດເງິນສ ດ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຊ ັ້ສິນຄ້າໃນລະບ ບເງິນສ ດ ຫຼ  
ເພ ື່ອຈູງໃຈໃຫ້ຊ າລະເງິນໄວຂ ັ້ນ 

2. ເພ ື່ອລະບາຍສິນຄ້າຄ້າງຄັງ 
 ໃນສະຖານະການທີື່ກິດຈະການມີການເກັບສິນຄ້າຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ເຫັນວ່າ 
ການຮັກສາສິນຄ້ານັັ້ນໄວ້ ຕ ື່ໄປຕ ັ້ນທ ນຂອງການເກັບຮັກສາ ສູງກວ່າປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນດ້ານຂອງມູນ
ຄ່າເກັບຮັກສາທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຫຼ  ການປ້ອງກັນສິນຄ້າຂາດຕະຫຼາດ ວິທີທາງທີື່ຈະຂາຍສິນຄ້າອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດ
ທາງໜ ື່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຜ ນດີຄ  ການໃຊ້ລາຄາເປັນເຄ ື່ອງມ , ໃນວັດຖຸປະສ ງເພ ື່ອລະບາຍສິນຄ້າຄ້າງຄັງນີັ້ ຈະກ ານ ດ
ລາຄາສິນຄ້າຕ ື່າກວ່າປ ກກະຕິ ໃນລະດັບທີື່ມາພ ທີື່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມສ ນໃຈຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຕັດສິນໃຈຊ ັ້ທັນທີ 

6.2.4 ການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອເນັັ້ນການແຂງ່ຂັນ 
 ການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອປະສ ບກບັການແຂ່ງຂັນ ໝາຍເຖິງການກ ານ ດລາຄາ ເພ ື່ອຮັກສາ
ລະດັບຂອງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍທີື່ຕ້ອງການຫີຼກເວັັ້ນການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ຫຼ  ປ້ອງກັນການເຮັດສ ງຄາມດ້ານ
ລາຄາ, ໃນກ ລະນີນີັ້ ການກ ານ ດລາຄາຈະຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສ່ວນ
ຫຼຸດຕ່າງໆ ໃນກ ລະນີຄູ່ແຂ່ງຂັນມີການປ່ຽນແປງລາຄາ ກິດຈະການກ ື່ຈະປັບຕ ວໃນລັກສະນະດຽວກັນ 

6.2.5 ການກ ານ ດລາຄາເພ ື່ອສັງຄ ມ 
1. ເພ ື່ອປະຕບິດັຕາມຫຼກັຈນັຍາບນັ 
 ອ ງກອນຈະຕັດສິນໃຈກ ານ ດລາຄາຢ່າງມີຄຸນນະທ າ ບ ື່ເອ າປຽບຜູ້ບ ລິໂພກ, ບ ື່ສວຍ 

ໂອກາດຂ ັ້ນລາຄາສິນຄ້າ ເຖິງຈະເຮັດໄດ້ກ ື່ຕາມ, ບ ື່ເຮັດສ ງຄາມລາຄາ ເພ ື່ອກ າຈັດຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ກ ານ ດລາຄາ
ເພ ື່ອກ າໄລພ ສ ມຄວນ, ບ ື່ແມ່ນເພ ື່ອກ າໄລສູງສຸດ 

2. ເພ ື່ອຮກັສາສະພາບການຈາ້ງງານ 
 ການທີື່ກິດຈະການກ ານ ດລາຄາ ໃນລະດບັທີື່ສາມາດຮັກສາລະດັບການຜະລິດ

ແລະ ການຈ້າງງານເອ າໄວ້ໄດ້ ໂດຍທີື່ພະຍາຍາມຫຼີກລຽງການປ ດພະນັກງານອອກໄປ ເຖິງວ່າສະພາບແວດ
ລ້ອມຈະມາຜ ນກະທ ບຕ ື່ການດ າເນີນງານກ ື່ຕາມ 

 
6.3 ການເກດີ ແລະ ວທິກີານກ ານ ດລາຄາ 

6.3.1 ການເກດີລາຄາ 
 ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວຖ ວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຊະນິດໃດກ ື່ຕາມ ຈະເປັນເທ ື່າໃດກ ື່ຕາມນັັ້ນ
ຖ ກກ ານ ດດ້ວຍອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານເປັນສ າຄັນ, ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ຄ ນເຮ າມັກເຂ ັ້າໃຈກັນວ່າ ຜູຄ້້າເປັນ
ຜູ້ກ ານ ດລາຄາ ຍ້ອນວ່າ ບ ື່ວ່າຈະຊ ັ້ ຫຼ  ຂາຍສິນຄ້າ ຜູ້ບ ລິໂພກ (ຜູ້ຊ ັ້) ແລະ ຜູ້ຜະລິດລິດ ຕ້ອງໄປຊ ັ້ ແລະ ຂາຍ
ຕະຫຼອດຈ ນໄດ້ລາຄາສິນຄ້າມາຈາກຜູ້ຂາຍທັງນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ຊາວກະສິກອນນ າຜ ນຜະລິດໄປຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າ,
ລາຄາທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ຈະຖ ກກ ານ ດໂດຍອຸປະທານຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ອຸປະສ ງຂອງຜູ້ຄ້າເປັນສ າຄັນ, ເຊິື່ງ
ຈຸດທີື່ອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານຕັດກັນ ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງ (equilibrium point) ແລະ ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງນີັ້ ຜູ້
ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ສາມາດຕ ກລ ງຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າຕ ື່ກັນໄດ້ ໃນປະລິມານ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີື່ລະດັບດຸ່ນດ່ຽງ ໂດຍ
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ບ ື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດອຸປະສ ງສ່ວນເກີນ ແລະ ອຸປະທານສ່ວນເກີນ ເຊິື່ງລາຄາທີື່ຈຸດດຸນລະພາບນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ລາຄາດຸ່ນ
ດ່ຽງ (equilibrium price) ດັື່ງຮູບ: 
 

 
 
 ການກ ານ ດ: D  ແທນອຸປະສ ງ 
 S ແທນ ອຸປະທານ 
 E ແທນ ຈຸດດຸນ່ດ່ຽງ 
 Q     ປະລິມານສິນຄ້າ 
 PE  ແທນ ລາຄາດຸ່ນດ່ຽງ 
 
ຮບູທ ີ6  ລາຄາດຸ່ນດຽ່ງ 

 
6.3.2 ລກັສະນະການເກດີລາຄາ 

 ການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສກິ າ ກ ື່ຄ ກັບການເກີດລາຄາສິນຄ້າຊະນິດອ ື່ນໆ ຄ : ເກີດຈາກ
ອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານສິນຄ້າເປັນສ າຄັນ, ລັກສະນະການເກີດລາຄາສິນຄ້າກະສິກ າ ແບ່ງອອກເປັນ 3 
ໄລຍະ ຄ :  

1. ໄລຍະຕະຫຼາດ: ໃນໄລຍະນີັ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສກິ າໄດສ້ິັ້ນສຸດລ ງແລ້ວ ຫຼ  
ໄລຍະທີື່ຊາວກະສິກອນ ຂ ນຜ ນຜະລິດໄປຂາຍທີື່ຕະຫຼາດ, ຈ ານວນຜ ນຜະລິດທີື່ສະເໜີຂາຍຕ ື່ຕະຫຼາດ ຂ້ອນ
ຂ້າງແນ່ນອນ, ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າມີລັກສະນະບ ື່ຍ ດຍຸ່ນ ຫຼ  ຍ ດຍຸ່ນພຽງເລັກນ້ອຍ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຈ າກັດ
ໃນການເກັບຮັກສາ, ຄວາມຕອ້ງການໃຊ້ເງິນ ຫຼ  ຂ ັ້ຜູກພັນໃນການຂາຍສິນຄ້າ,  ດັື່ງນັັ້ນ ລາຄາສິນຄ້າກະສິກ າ
ໃນໄລຍະນີັ້ ຈະຖ ກກ ານ ດອຸປະສ ງເປັນຫັຼກ 
 
 
 

ລາຄາສິນຄ້າ p 

E 

S 

D 

Q 

0 
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ຮບູທ ີ 7  ການເກດີລາຄາສນິຄາ້ກະສກິ າໃນໄລຍະຕະຫາຼດ 
 

2. ໄລຍະສັັ້ນ: ໃນໄລຍະນີັ້ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າໄດ້ດ າເນີນການແລ້ວ, ການ
ປ່ຽນແປງຈ ານວນຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະນ າອອກມາສະເໜີຂາຍ ອາດເຮັດໄດ້ເລັກນ້ອຍ, ໂດຍການປ່ຽນແປງຈ າ
ນວນປັດໃຈຜັນແປໃນການຜະລິດ, ດັື່ງນັັ້ນ ອຸປະທານສິນຄ້າ ຈ ື່ງມີຄວາມຍ ດຍຸ່ນໄດ້ເລັກນ້ອຍ ໃນຈ ານວນຈ າ
ກັດ ເຊິື່ງເປັນໄປຕາມອິດທິພ ນຂອງປັດໃຈຜັນແປ, ດັື່ງນັັ້ນ ລາຄາສິນຄ້າໃນໄລຍະນີັ້ ຈະຖ ກກ ານ ດໂດຍອຸປະ
ສ ງ ແລະ ປັດໃຈດ້ານຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດ, ຫາກລາຄາສິນຄາ້ຍັງຄຸ້ມກັບຕ ັ້ນທ ນຜັນແປທີື່ໄດ້ລ ງໄປ ຫຼ  ຈະ
ລ ງທ ນເພີື່ມ ຜູ້ຜະລິດກ ື່ຍັງເຮັດການຜະລິດ ຫຼ  ຂະຫຍາຍການຜະລິດອອກໄປ 
 

  P   
           S 
  P2 
  P1   DS2 
    DS1 
   0 Q1Q2Q 
 
 
 
ຮບູທ ີ 8  ການເກດີລາຄາສນິຄາ້ກະສກິ າໃນໄລຍະສັັ້ນ 
 

3. ໄລຍະຍາວ: ໃນໄລຍະນີັ້ການຜະລິດຍັງບ ື່ດ າເນີນການ ຜູ້ຜະລິດສາມາດປ່ຽນ 
ແປງຈ ານວນຜ ນຜະລິດໄດ້ຢ່າງສ ມບູນ ທັງປັດໃຈຄ ງທີື່ ແລະ ປັດໃຈຜັນແປ, ອຸປະທານຈະຫຼາຍ ຫຼ  ໜ້ອຍຂ ັ້ນ
ຢູ່ກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດເປັນຫັຼກ, ຫາກລາຄາບ ື່ຄຸ້ມ ອາດບ ື່ມີການຜະລິດສິນຄ້ານັັ້ນໆເລີຍ
ດັື່ງນັັ້ນ ອຸປະທານມີຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂ ັ້ນ, ລາຄາຖ ກກ ານ ດໂດຍອຸປະທານເປັນຫັຼກ 
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ຮບູທ ີ 9  ການເກດີລາຄາສນິຄາ້ກະສກິ າໃນໄລຍະຍາວ 
 

6.3.3 ວິທກີານກ ານ ດລາຄາ 
 ວິທີການພ ັ້ນຖານໃນການກ ານ ດລາຄາ ນິຍ ມໃຊກ້ັນຢູ່ທ ື່ວໄປ 3 ວິທີຄ : ວິທີການກ ານ ດ
ລາຄາໂດຍຖ ເອ າຕ ັ້ນທ ນເປັນຫັຼກ, ວິທີການກ ານ ດລາຄາ ໂດຍຖ ເອ າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ 
ແລະ ວິທີການກ ານ ດລາຄາໂດຍຖ ເອ າການແຂ່ງຂັນເປັນຫັຼກ 

1. ວິທກີານກ ານ ດລາຄາໂດຍຖ ເອ າຕ ັ້ນທ ນເປນັຫຼກັ ວທິປີະຕບິດັມ ີ2 ແບບຄ : 
 ກ. ກ ານ ດລາຄາໂດຍຄິດໄລ່ຕ ັ້ນທ ນບວກກ າໄລ 
 ລາຄາຂາຍຕ ື່ໜ່ວຍ = ຕ ັ້ນທ ນທັງໝ ດ + ກ າໄລທີື່ຕ້ອງການ 

 ຈ ານວນການຜະລິດວິທີນີັ້ ຈະໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ຈ ານວນຜະລິດ
ຕ້ອງເທ ື່າກັບຈ ານວນຈ າໜ່າຍ, ຜູ້ຂາຍຈ ື່ງຈະມີກ າໄລຕາມທີື່ຕອ້ງການ 

 ສ າລັບຜູຄ້້າຄ ນກາງ ອາດຈະບວກກ າໄລກັບຕ ັ້ນທ ນໄດ້ຫຼາຍ
ລັກສະນະ ເຊັື່ນ: ກ າໄລ - ລາຄາຕ ື່ຫ ວໜ່ວຍ = ຕ ັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍ + 10 ຂອງການຂາຍ 
 ກ າໄລ - ລາຄາຕ ື່ຫ ວໜ່ວຍ = ຕ ັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍ + 10 ຂອງຕ ັ້ນທ ນ 
 ຂ. ວິທີການວິເຄາະຈຸດຄຸ້ມທ ນ 
 ຈຸດຄຸ້ມທ ນ ເປັນຈຸດທີື່ສະແດງວ່າ ປະລິມານໃນຈຸດຂອງການຜະລິດ ຫຼ  
ການຈ າໜ່າຍລາຍໄດ້ລວມ ຈະເທ ື່າກັບຕ ັ້ນທ ນລວມພ ດີ 
 ຫັຼກການຄ ານວນຈຸດຄຸ້ມທ ນ 
 ຈຸດຄຸ້ມທ ນຄ : ລາຍຮັບ = ລາຍຈ່າຍ 
 ລາຍຮັບຄ ປະລິມານ  x  ລາຄາ 
 ແທນປະລິມານຂາຍດ້ວຍໂຕຫຍ ັ້ Q 
 ແທນລາຄາດ້ວຍຕ ວຫຍ ັ້ P 
 ລາຍຈ່າຍ = ລາຍຈ່າຍຄ ງທີື່ + ລາຍຈ່າຍແປຜັນ x ຈ ານວນອັນສິນຄ້າທີື່
ຜະລິດ 
 ດັື່ງນັັ້ນ ທີື່ຈະຄຸ້ມທ ນເມ ື່ອ ລາຍຮັບ = ລາຍຈ່າຍ 

2. ວິທກີານຕັັ້ງລາຄາໂດຍຖ ເອ າຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫາຼດເປນັຫຼກັ 
 ການພິຈາລະນາກ ານ ດລາຄາ ໂດຍຖ ເອ າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກນັັ້ນ 
ສາມາດຈ າແນກໄດ້ເປັນລັກສະນະຍ່ອຍໆ ຄ : ການກ ານ ດລາຄາໃນຕະຫຼາດຜູກຂາດ, ການກ ານ ດລາຄາໃນ
ຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສ ມບູນ ແລະ ການກ ານ ດລາຄາໃນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນໜ້ອຍຫຼາຍ ລະດັບທີື່  
ເໝາະສ ມຂອງສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທັງ 3 ປະເພດ ອາໄສແນວຄວາມຄິດດຽວກັນຄ : ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງພະຍາຍາມ
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ຜະລິດແລະ ຂາຍໃນປະລິມານທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດກ າໄລສູງສຸດ ໂດຍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ລາຄາທີື່ເໝາະສ ມຢູ່ທີື່
ປະລິມານການຜະລິດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມເທ ື່າກັບລາຍໄດ້ສ່ວນເພີື່ມ, ແຕ່ລາຄາຈະຕ່າງກັນ ຕາມລັກສະ 
ນະເສັັ້ນອຸປະສ ງຂອງຕະຫຼາດແຕ່ລະປະເພດ ການຕັັ້ງລາຄາໃນຕະຫຼາດທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນດ້ານ
ຄວາມຕ້ອງການ ເຊິື່ງລາຄາຈະແຕກຕ່າງຕາມກ ລະນີ ເຊັື່ນ:  

 ລູກຄ້າມີຫຼາຍກວ່າ 1 ກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າແຕກ
ຕ່າງກັນ ກຸ່ມໃດມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຫຼາຍ ລາຄາຈະສູງກວ່າກຸ່ມອ ື່ນໆ 

 ລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ສ າລັບແຕ່
ລະກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍ 

 ຊ່ວງເວລາທີື່ຂາຍສິນຄ້າແຕກຕ່າງກັນ ລາຄາສິນຄ້າຈ າໜ່າຍແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ
ຈະບ ື່ເທ ື່າກັນ 

3. ວິທກີານກ ານ ດລາຄາໂດຍຖ ເອ າການແຂງ່ຂນັເປນັຫຼກັ 
 ການຕັັ້ງລາຄາໂດຍເນັັ້ນການພິຈາລະນາທີື່ການແຂ່ງຂັນ ເປັນວິທີການທີື່ນັກການ
ຕະຫຼາດເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ ຫຼາຍກວ່າຄວາມສ າຄັນຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ 
ຕ ັ້ນທ ນລັກສະນະລາຄາແບບນີັ້ ອາດເກີດຂ ັ້ນໃນຊ່ວງເວລາໃດເວລາໜ ື່ງ ເພ ື່ອເອ າຊະນະຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ລະດັບ
ລາຄາບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເທ ື່າທຽມກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນ ອາດສູງກວ່າ ຫຼ  ຕ ື່າກວ່າກ ື່ໄດ້ ຕ ວຢ່າງທີື່ເຫັນຊັດເຈນເຖິງການ
ກ ານ ດລາຄາໃນລັກສະນະນີັ້ ໄດ້ແກ່: ການກ ານ ດລາຄາຕາມຄູແ່ຂ່ງຂັນ 
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ບ ດທ ີ7 
ການວເິຄາະບນັຫາການຕະຫຼາດ 

 
ຈຸດປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍກ່ຽວບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ 
2. ວິເຄາະບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ບນັຫາການຕະຫາຼດສດັ 
 ບັນຫາການຕະຫຼາດສັດທີື່ສ າຄັນໂດຍທ ື່ວໄປ ແບ່ງອອກໄດ້ 5 ບັນຫາ ຄ : 

7.1.1 ບນັຫາການແລກປຽ່ນ 
1. ບັນຫາກ່ຽວກັບຜູຄ້້າຄ ນກາງ ເນ ື່ອງຈາກການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກ າ ເປັນການ

ຜະລດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຢູຫ່່າງໄກຈາກແຫຼື່ງຜູ້ບ ລໂິພກ ຫຼ  ຕະຫຼາດທີື່ສ າຄັນ ປະກອບກັບຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນຫຼາຍບ ື່ມີເງິນທ ນ ແລະ ຂາດຄວາມຮູທ້າງການຕະຫຼາດ ຖ ກຜູຄ້້າຄ ນກາງເອ າປຽບທາງລາຄາ, ຮັບຊ ັ້
ສິນຄ້າໃນລາຄາຕ ື່າ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຊາວກະສິກອນບາງຄ ນ ຕ້ອງອາໄສຄ ນກາງໃນການກູ້ຢ ມເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍ
ເພ ື່ອການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ເຊິື່ງຕ້ອງເສຍດອກເບ້ຍສູງ ແລະ ຖ ກເອ າປຽບຕ່າງໆ ລວມ
ເຖິງການບ ື່ມີສະຖານະພາບ ທີື່ຈະຂາຍຜ ນຜະລິດຂອງຕ ນໃຫ້ແກຜູ່ຄ້້າໃດໆ ທີື່ໃຫ້ລາຄາສູງ 

2. ບັນຫາການຂາຍ ຕ້ອງຜ່ານລະບ ບການຕະຫຼາດກາງຂອງສິນຄ້າບາງຊະນິດ 
ຕະຫຼາດກາງເປັນຕະຫຼາດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການແປຮູບສິນຄ້າ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສ ມດຸນ 
ລະຫວ່າງອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າກະສິກ າ ແຕ່ກ ື່ຍັງມບີັນຫາຢູຫຼ່າຍ ເນ ື່ອງຈາກການຂາຍຜ່ານ
ລະບ ບການຕະຫຼາດຍັງບ ື່ວ່ອງໄວ ໃນການດ າເນີນງານທາງການຕະຫຼາດເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍທາງ
ການຕະຫຼາດຫຼາຍ 

3. ບັນຫາສະຖາບັນທາງດ້ານການຄ້າກະສິກ າໃນປະເທດ ມຈີ ານວນຫຼາຍ ແຕ່ຂາດ
ການລວມຕ ວກັນ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດອ ານາດການຕ ື່ລອງ ລະບ ບສະຫະກອນລ້ຽງສັດຍັງມີໜ້ອຍ ບ ື່ແຜຫຼ່າຍ 

4. ບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າກະສິກ າ ສ່ວນໃຫ່ຍການຈັດມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບ ຍັງບ ື່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີື່ຮັບຮູກ້ັນໂດຍທ ື່ວໄປ ໂດຍຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງໄປເບິື່ງສິນຄ້າດ້ວຍຕ ນເອງ 
ແທນທີື່ຈະສັື່ງຊ ັ້ໄດ້ເລຍີ ໂດຍບ ື່ຕ້ອງໄປເບິື່ງມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງ 

5. ລະບ ບການຊັື່ງນ ັ້າໜັກການຊ ັ້ ການຂາຍສິນຄ້າກະສິກ າບາງຊະນິດ ຍັງມມີາດຕະ 
ຖານຂອງລະບ ບຊັື່ງຕວງບ ື່ແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າມີການໄດ້ປຽບເສຍປຽບກັນ ເຊັື່ນ: ການຂາຍ
ສັດຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂາຍໂດຍການກະຕວງ ແທນທີື່ຈະຂາຍຕາມນ ັ້າໜັກ, ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

7.1.2 ບນັຫາການຂ ນສ ື່ງ  
 ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນ ປະເທດລາວຈະມທີາງການເຊ ື່ອມໂຍງຕິດຕ ື່ກັນ ລະຫວ່າງແຂວງ
ຕ່າງໆກ ື່ຕາມ ແຕກ່ ື່ຍັງຂາດທາງການເຊ ື່ອມໂຍງໄປຍັງຊາວກະສິກອນຕາມໝູ່ບ້ານ ແລະ ເມ ອງອີກຈ ານວນ
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ຫຼາຍ ເສັັ້ນທາງທີື່ມ ີ ກ ື່ບ ື່ຢູໃ່ນສະຖານະພາບທີື່ຈະໃຊກ້ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝ ນ ເຊິື່ງ
ເປັນອຸປະສັກໃນການຂ ນສ ື່ງສິນຄ້າຈາກຟາມ ໄປສູຕ່ະຫຼາດໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດກາງໃນແຂວງ ປະ 
ກອບກັບຄ່າຂ ນສ ື່ງສິນຄ້າທາງລ ດກ ື່ແພງ ເນ ື່ອງຈາກລາຄານ ັ້າມັນ ແລະ ອ ື່ນໆ ສູງຂ ັ້ນ 

7.1.3 ບນັຫາໃນການເກັບມຽ້ນສິນຄາ້  
 ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍ ຂາດສະຖານທີື່ໃນການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຂອງຕ ນເອງ ເຊິື່ງ
ເປັນບັນຫາສ າຄັນຢ່າງໜ ື່ງ ໃນດ້ານຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ປະກອບກັບຄວາມຕ້ອງການເງິນ
ໂດຍຮີບດ່ວນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີການຂາຍຢ່າງໄວຂ ັ້ນ ໂດຍບ ື່ສາມາດລ ຖ້າໃຫ້ສິນຄ້າມີລາຄາສູງຂ ັ້ນໃນໄລຍະຕ ື່ໄປ 

7.1.4 ບນັຫາການບ ລກິານຂາ່ວສານດ້ານການຕະຫາຼດ 
 ທາງພະແນກການກ່ຽວກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດ ເຖິງວ່າຈະດ າເນີນການ
ມາແຕ່ດ ນນານ ແຕ່ຍັງບ ື່ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນການໃຫ້ຄວາມຮູດ້້ານນີັ້ຢ່າງໄດ້ຜ ນ ທັງນີັ້ເນ ື່ອງຈາກ
ຂ່າວສານການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສິນຄ້າ ມັກຈະຕ ກຢູໃ່ນມ ຂອງຄ ນກາງຫຼາຍກວ່າ ທີື່ຈະໄປສູຊ່າວ
ກະສິກອນ 

7.1.5 ບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ 
  ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ ມີຖານະທຸກຈ ນ ແລະ ມີເງິນທ ນໜ້ອຍ ຈ ື່ງມຄີວາມຈ າເປັນ
ທີື່ຈະຕ້ອງກູ້ຢ ມເງິນ ເພ ື່ອນ າມາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ແຕ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ ໂດຍລັດຖະບານໃນດ້ານສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຍັງບ ື່ກວ້າງຂວາງພ , ພາຍ
ໃຕ້ຈ ານວນເງິນທ ນ ແລະ ປະສິດທິພາບອັນຈ າກັດ ດ້ວຍເຫດນີັ້ ຄ ນກາງໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈ ື່ງເປັນແຫຼື່ງສິນເຊ ື່ອທີື່
ສ າຄັນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນໂອກາດໃຫ້ຄ ນກາງ ເອີັ້ນເກັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນຄາລາສູງເກີນໄປ 
ປະກອບກັບບ ດບາດຂອງທະນາຄານ ທີື່ເປັນແຫຼື່ງເງິນທ ນທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ ຍັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ໃຫ້
ເງິນກູ້ຢ ມ ແກ່ຊາວກະສິກອນໜ້ອຍ 
 
7.2 ການວເິຄາະບນັຫາການຕະຫາຼດສດັ 
 ວິທີວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດສັດ ເພ ື່ອຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ແນວ ທາງແກ້ໄຂ
ບັນຫາການຕະຫຼາດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ດັື່ງນີັ້: 

7.2.1 ວິທວີເິຄາະໜາ້ທີື່ການຕະຫາຼດ 
 ເປັນການແບ່ງກິດຈະກ າການຕະຫຼາດ ອອກເປັນກຸ່ມໆ ຕາມໜ້າທີື່ການວິເຄາະ ວິທີນີັ້ຈະ
ເນັັ້ນເຖິງໜ້າທີື່ໃດໜ້າທີື່ໜ ື່ງບ ື່ສ ມບູນ ເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດເຊິື່ງເປັນສວ່ນໜ ື່ງຂອງລະບ ບເສດຖະກິດ ຂາດ
ປະສິດທິພາບ ການວິເຄາະໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າສິນຄ້າຈາກມ ຜູ້ຜະລິດ ຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ມ ຜູ້
ບ ລິໂພກໄດ້ນັັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານກິດຈະກ າຕ່າງໆທາງການຕະຫຼາດແນວໃດແດ່ ເປັນລ າດັບຂັັ້ນຕອນແນວໃດ ດ້ວຍ
ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດປະເພດໃດ ລະຫວ່າງໜ່ວຍການຜະລິດ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ ລິໂພກໄດ້ເຊ ື່ອມໂຍງ
ເຂ ັ້າດ້ວຍກັນແນວໃດ 
 ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະດ້ວຍໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ ມດີັື່ງນີັ້: 

 ຊ່ວຍປະເມີນຕ ັ້ນທ ນທາງການຕະຫຼາດ ໂດຍວິເຄາະໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດທີື່ຜູຄ້້າ
ປະເພດຕ່າງໆ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຜູຄ້້າປະເພດໃດເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຫຼາຍ ຍ່ອມມີຕ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ ສູງ
ກວ່າຜູຄ້້າປະເພດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ວ່າ ຜູຄ້້າປະເພດດຽວກັນ ເປັນ
ຫຍັງຄ ນໜ ື່ງຈ ື່ງມີຕ ັ້ນທ ນສູງກວ່າອີກຄ ນໜ ື່ງ 
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 ເຮັດໃຫ້ເຂ ັ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈ ື່ງມຕີ ັ້ນທ ນການຕະຫຼາດທີື່
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ສິນຄ້າທີື່ເໜ ື່າເສຍງ່າຍ ມຕີ ັ້ນທ ນສູງກວ່າສິນຄ້າທີື່ບ ື່ເໜ ື່າເສຍງ່າຍ ເພາະສິນຄ້າທີື່ເໜ ື່າເສຍ
ງ່າຍ ຈະມີຕ ັ້ນທ ນໃນການເກັບມ້ຽນ, ການຂ ນສ ື່ງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງການແປຮູບຫຼາຍກວ່າ 

 ຖ້າສາມາດແຍກໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດພ ື່ຄ້າທຸກປະເພດ ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ສາ ມາດ
ຊ່ວຍປັບປຸງກ ນໄກການເຮັດໜ້າທີື່ຕະຫຼາດໄດ້ ເຊັື່ນ: ຜູ້ຄ້າຜູໜ້ ື່ງດ າເນີນທຸລະກິດ ປະສ ບກັບການຂາດທ ນ ໃນ
ຂະນະທີື່ຜູອ້ ື່ນໆໃນຕະຫຼາດລະດັບດຽວກັນມກີ າໄລ ຖ້າວິເຄາະໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດພ ື່ຄ້າຜູນ້ັັ້ນໃຫ້ລະອຽດ ກ ື່
ສາມາດທີື່ຈະລະບຸໄດວ້່າ ເປັນຫຍັງຈ ື່ງເກີດການຂາດທ ນ ຫຼ  ຖ້າສ ກສາໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໃນຂະບວນການ
ຕະຫຼາດຂອງພ ື່ຄ້າປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດ ກ ື່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າ ສິນຄ້ານັັ້ນຕ້ອງການໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດໃດ
ແດ ່ ແລະ ມີຜູຄ້້າປະເພດໃດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ສັບສ ນກັນ ການຕັດຄ ນກາງທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ສັບສ ນນັັ້ນອອກໄປ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜ ນການດ າເນີນງານດີຂ ັ້ນ 

7.2.2 ວິທວີເິຄາະສະຖາບນັທາງການຕະຫາຼດ 
 ເປັນການພິຈາລະນາເຖິງລັກສະນະກິດຈະກ າການຕະຫຼາດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງຜູທີ້ື່
ເຂ ັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການຕະຫຼາດ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ຜູຄ້້າຄ ນກາງ, ນາຍໜ້າ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ວ່າຈະ
ມບີ ດບາດ ຫຼ  ເຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດຢ່າງໃດ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທ ື່າໃດ ແລະ ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ຫຼ  ບ ື່ ເຊິື່ງຈາກຜ ນການວິເຄາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດ ມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດ 
ຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ແລະ ຮູໄ້ດ້ວ່າ ມີການປັບປຸງສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼ ື່ານີັ້ໃນດ້ານໃດ ຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ວິທີ
ການວິເຄາະສະຖາບັນການຕະຫຼາດອາດມີຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທັງນີັ້ເພາະຄ ນກາງ, ນາຍໜ້າ ແລະ ສະຖາບັນການ
ຕະຫຼາດເຫຼ ື່ານີັ້ ມັກຈະມີການດ າເນີນທຸລະກິດຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ໃນໄລຍະ
ສັັ້ນ ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີການເຂ ັ້າອອກຈາກທຸລະກິດສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ຜ ນການວິເຄາະບ ື່ສາມາດໃຊປ້ະໂຫຍດ
ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ການປ່ຽນແປງ ຫຼ  ການປັບປຸງໃດໆ ໃນຕະຫຼາດຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງລັກສະນະຂອງສະຖາ
ບັນການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ເພາະສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼ ື່ານີັ້ ຈະເປັນຜູທີ້ື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ຫຼ  
ຢຸດຢັັ້ງການປ່ຽນແປງທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກສະຖາບັນການຕະຫຼາດ ແຕ່ລະສະຖາບັນ ນອກຈາກຈະ
ພິຈາລະນາປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງ ຫຼ  ການປັບປຸງແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງສະຖານະຂອງຕ ນ ທີື່ເປັນໄປ
ຫັຼງການປ່ຽນແປງ ຫຼ  ການປັບປຸງນັັ້ນເກີດຂ ັ້ນດ້ວຍການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ ເຖິງວ່າຈະເກີດປະໂຫຍດຕ ື່ສ່ວນ
ລວມ ແຕ່ຖ້າເຮັດໃຫ້ຖານະຂອງສະຖາບັນນັັ້ນຮຸນແຮງ ສະຖາບັນເຫຼ ື່ານັັ້ນ ມັກຈະລວມຕ ວກ ື່ກວນບ ື່ໃຫ້ການ
ປ່ຽນແປງນັັ້ນເກີດຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ການກ ານ ດກ ດເກນບາງຢ່າງຂອງລັດຖະບານ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູຄ້້າປະຕິບັດ ເພ ື່ອກ ື່ໃຫ້
ເກີດຄວາມເປັນທ າຕ ື່ຜູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທ ື່ວໄປ ແຕ່ການກ ານ ດດັື່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູທີ້ື່ຄ້າຢູເ່ສຍຜ ນປະໂຫຍດ 
ເນ ື່ອງມາຈາກຂ ັ້ບັງຄັບດັື່ງກ່າວ ເປັນຕ ັ້ນວ່າ ໃຫ້ກ ານ ດລາຄາຊ ັ້ຕາມຄຸນນະພາບ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາ
ບ ຕ້ອງໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ທີື່ກ ານ ດ ຜູຄ້້າອາດບ ື່ປະຕິບັດຕາມ ເຖິງວ່າຈະມກີ ດລະບຽບຢູແ່ລ້ວ ຖ້າຫາກບ ື່ມກີານຄວບ
ຄຸມຢ່າງເຄັື່ງຄັດ 

7.2.3 ວິທວີເິຄາະສນິຄາ້ສະເພາະຢາ່ງ 
 ເປັນການສ ກສາເຖິງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍວິທີການວິເຄາະທາງໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ ໂດຍທ ື່ວໄປຜ ນຜະລິດແຕ່ລະຢ່າງມີບັນຫາສະເພາະຕ ວ ມີບັນຫາບ ື່ຄ 
ກັນ ການວິເຄາະເພ ື່ອເບິື່ງວ່າ ເມ ື່ອສິນຄ້າ ຫຼ  ຜະລິດຕະຜ ນນັັ້ນໆ ອອກຈາກມ ຜູຜ້ະລິດແລ້ວ ໄດຜ້່ານໄປຫາຄ ນ
ກາງການຕະຫຼາດຕ່າງໆໃດແດ່ ເປັນປະລິມານເທ ື່າໃດ ຄ ນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດເຫຼ ື່ານັັ້ນ ເຮັດໜ້າ
ທີື່ການຕະຫຼາດຫຍັງແດ່ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ປະໂຫຍດຈາກການວິເຄາະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ຄ ນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃດ ມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໜ້ອຍເທ ື່າໃດ ເຮັດໜ້າ
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ທີື່ຊ ັ້າກັນ ຫຼ  ບ ື່ ຄວນຕັດຄ ນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃດອອກໄປ ແລະ ຄວນເພີື່ມການບ ລິການ 
ແລະ ໜ້າທີື່ໃຫ້ກັບຄ ນກາງ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດອ ື່ນຢ່າງໃດ ແລະ ມີຜ ນກະທ ບຕ ື່ຕ ັ້ນທ ນການ
ຕະຫຼາດໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໃດ 

7.2.4 ວິທວີເິຄາະໂຄງສາ້ງຕະຫາຼດ ພ ດຕກິ າ ແລະ ຜ ນການດ າເນນີງານ 
 ການດ າເນີນງານຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດ ຈະມີຕ ວກ ານ ດການດ າເນີນງານດັື່ງນີັ້: 

1) ໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດ ເປັນການສ ກສາເຖິງລັກສະນະຂອງອ ງກອນການຕະຫຼາດ
ໜ ື່ງ ເຊິື່ງລັກສະນະດັງກ່າວ ເປັນຕ ວກ ານ ດຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງ
ຕະຫຼາດປະກອບດ້ວຍ: 

 ຈ ານວນຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ 
 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສິນຄ້າ 
 ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການເຂ ັ້າອອກທຸລະກິດ 
 ລັກສະນະຂອງການລ ງທ ນ 
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອຸປະສ ງຕະຫຼາດ 

2) ພ ດຕິກ າການຕະຫຼາດ ໝາຍເຖິງຮູບແບບຂອງພ ດຕິກ າທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຈະໃຊ້
ໃນການປັບຕ ວໃຫ້ເຂ ັ້າກັບຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ ການສ ກສາພ ດຕິກ າ ຈ ື່ງເປັນການສ ກສາວ່າ ໜ່ວຍທຸລະກິດມີ
ພ ດຕິກ າຕ ື່ຕ ນເອງ ແລະ ຜູ້ອ ື່ນແນວໃດ ແລະ ກ ື່ໃຫ້ເກີດຜ ນແນວໃດ 
 ພ ດຕິກ າການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍ: 

 ນະໂຍບາຍລາຄາຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດ 
 ຂະບວນການ ຫຼ  ກ ນໄກທີື່ມີຕ ື່ຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິ ບັດຕ ວ

ຕ ື່ຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ນະໂຍບາຍທີື່ໃຊ້ຮ່ວມກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນເພ ື່ອປັບຕ ວໃຫ້ຄ ກັບທຸລະກິດອ ື່ນ 
 ພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ຂາຍທີື່ກ່ຽວກັບການກ ານ ດລາຄາ ແລະ ຜ ນຜະລິດ 

 ພ ດຕິກ າທີື່ເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງສ ມບູນ ເປັນພ ດຕິກ າທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຕັດສິນ
ໃຈກ ານ ດລາຄາ ແລະ ຜ ນຜະລິດໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໂດຍບ ື່ມີການປ ກສາ ແລະ ຕ ກລ ງກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນມາ
ກ່ອນ 

 ພ ດຕກິ າທີື່ມີການຮ່ວມມ ກັນຢາ່ງສ ມບູນ ຜູ້ຂາຍທັງໝ ດຈະລວບລວມຢູ່ໃນ
ສັນຍາ ຫຼ  ຂ ັ້ຕ ກລ ງທັງໝ ດ 

 ພ ດຕິກ າເຄິື່ງຮ່ວມມ ເຄິື່ງອິດສະຫຼະ ແມ່ນການກະທ າທີື່ເພິື່ງພາເຊິື່ງກັນ ແລະ 
ກນັ ໂດຍປາສະຈາກຂ ັ້ຕ ກລ ງ ຫຼ  ສັນຍາ 

3)  ຜ ນການດ າເນີນງານໝາຍເຖິງກ ນໄກ ແລະ ຜ ນຂອງການປັບຕ ວທາງດ້ານການ
ຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເຊິື່ງເປັນຕ ວຊີັ້ວັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ກິດຈະກ າທາງການຕະຫຼາດ ມີຜ ນຕ ື່ການເພີື່ມ
ສະຫວັດດີການໂດຍທ ື່ວໄປຢ່າງໃດ ຜ ນການດ າເນີນງານພິຈາລະນາໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

 ລະດັບປະສິດທິພາບ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດຕ່າງໆ ທີື່ຈະໃຫ້
ໄດ້ລາຍໄດ້ທີື່ແທ້ຈິງສູງສຸດເທ ື່າທີື່ຈະເຮັດໄດ້ 

 ຄວາມສ າພັນຂອງລາຄາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິື່ງສະແດງອອກມາໃນຮູບຂອງ
ອັດຕາຜ ນກ າໄລຈາກການລ ງທ ນ 

 ຂະໜາດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ ື່ງເສີມການຈ າໜ່າຍ ພິຈາລະນາຈາກ:  
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 ການມີກິດຈະກ າການຈ າໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງເລັກນ້ອຍ ເປັນສິື່ງ
ທີື່ຈ າເປັນ ສ າລັບການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນລະບ ບການຕະຫຼາດ ເພາະສາມາດບອກໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ 
ມີສິນຄ້າຊະນິດໃດສະເໜີຂາຍແດ່ 

 ການມີກິດຈະກ າການຈ າໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ໃຊ້ໄປເປັນຈ ານວນ
ຫຼາຍ ເພ ື່ອເປັນການຊັກຊວນຜູ້ຊ ັ້ນັັ້ນເປັນສິື່ງທີື່ບ ື່ດີ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຈາກສະຫວັດດີການທາງເສດຖະກິດໂດຍ
ສ່ວນລວມ ເພາະອາດເປັນການນ າເອ າຊັບພະຍາກອນທີື່ໃຊ້ໄປເປັນຈ ານວນຫຼາຍນີັ້ ໄປເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າ 
ແລະ ການບ ລກິານທີື່ມີປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ 

 ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈ ານວນຫຼາຍ ເພ ື່ອກິດຈະກ າການສ ື່ງເສີມ ເປັນສິື່ງທີື່ສູນ
ເສຍຂອງສັງຄ ມຢ່າງໜ ື່ງ 

7.2.5 ວິທວີເິຄາະຈາກອາດດີ  
 ເປັນການນ າເອ າເຫດການ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນອາດີດທີື່ຜ່ານມາເພ ື່ອນ າເອ າປຽບທຽບກັບ
ເຫດການຂອງການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ເນ ື່ອງຈາກລະບ ບເສດຖະກິດ ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ 
ຕະຫຼາດເຊິື່ງເປັນກ ນໄກໜ ື່ງໃນລະບ ບເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິວັດທະ ນາການມາເປັນລ າ
ດັບເຊັື່ນກັນ ການພັດທະນາການຕະຫຼາດຈາກອາດີດຈ ນເຖິງປະຈຸບັນ ມີສາເຫດທີື່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນສະໄໝກ່ອນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ
ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນໄປເພ ື່ອການບ ລິໂພກໃນຄອບຄ ວ ເຊິື່ງຕ ື່ມາໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຜະລິດເພ ື່ອການຄ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ 
ແລະ ມີການຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ 

 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຜູ້ບ ລິໂພກ ເມ ື່ອຜູ້ບ ລິໂພກມີລາຍໄດ້ ມີຄວາມນິຍ ມ ການ
ສ ກສາປ່ຽນແປງໄປ ເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງໄປນ າ 

 ການປ່ຽນແປງຂອງທຸລະກິດການຕະຫຼາດ ທຸລະກິດການຕະຫຼາດ ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາປັບປຸງ ເພ ື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ເພ ື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປະກອບ
ການເປັນສິນຄ້າທີື່ສ າຄັນ 
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