ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ເສດຖະກິດກະສິກາ
Agricultural Economics
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເຂດເນີນສູງ
ັ ສູດຊັນສູ
ສາລັບຫກ
ຂຽນໂດຍ: ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ
ັ ສູ ດ
ກວດແກ ັ້ໂດຍ: ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ
ັ ໂດຍ:
ປະຕິບດ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລ
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການປບ
ກະສິກາ ແລະປ່າໄມ ັ້ພາກເໜືອ
(SURAFCO Project)

ສະໜັບຫະໜູນດັ້ານວິຊາການ:

ທັນວາ 2016

i

ຄານາ
ັ້
ັ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ເພື່ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ັ້
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການ
ັ້
ັ້ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ ນີຮອດປ
ີ 2020
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັງທີ
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ ັ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫັ້
ັ້
ັ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ ປະເທດ
ຫຸ ດພົນອອກຈາກການເປ
ນ
ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ຖືເອົາວຽກງານ ການກ່ ສັ້າງ
ັ ວຽກງານບຸ ລມ
ິ ະສິດໜ່ ງທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ໃນການ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ

ັ ເຫັນໄດັ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດັບຕ່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ປະຈຸບນ
ັ້ ນກາງລົງຮອດທັ້ອງ
ທົ່ວປະເທດ ຍັງບ່ ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບ່ ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັນສູ
ັ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ຖິ່ນ. ສະນັນກະຊວງກະສິ
ກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ການົດຍຸ ດທະສາດການປບ
ັ້
ັ້ ຂອງຍຸ ດທະສາດ ແມ່ ນການ
ສກສາດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຕ່ນີຫາ
ປີ 2020 ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົນຕ
ັ້ ບ
ພັດທະນາສີມແື ຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້
ັ ສູ ດທີ່ເນັນຄວາມຊ
ລະບົບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສັ້າງຫກ
ານານ, ການສິດສອນທີ່ເນັນັ້

ັ ສູນກາງ. ດັ່ງນັນັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ່ ງມີຄວາມ
ັ້ ຽນເປນ
ເອົາຜູ ຮ
ັ້ ໄລຍະກາງ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ມີການປບ
ັ ປຸ ງ ແລະ ກ່ ສັ້າງໃໝ່ ດັ້ວຍຮູ ບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັນ,
ຈາເປນ
ັ ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ນກ

ຄຸ ນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັ່ງກ່ າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ັ້ ເຊິ່ງປະກອບ
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງຂນ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູ ດຊັນສູ
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜືອ ຈ່ ງໄດັ້ພດ
ັ ສູ ດນີ ັ້
ດັ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ: ປູ ກຝງັ , ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫກ
ັ້
ໄດັ້ເນັນຄວາມຊ
ານານ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກ່ ສັ້າງພະນັກງານວິຊາການດັ້ານການ
ັ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ອອກຮັບໃຊັ້ສງັ ຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫກ
ັ ສູ ດແຫ່ງຊາດ
ຕາມຂຕົ
ັ້ ງທຸກປະການ
ລະດັບຊັນສູ
ັ ຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມີການພັດທະນາ
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຫກ
ັ ສູ ດ, ຄາອະທິບາຍເນືອໃນຫຍ
ບັນດາເອກະສານທີ່ສາຄັນຂອງຫກ
ຂອງແຕ່
ລະວິຊາ,
ັ້ ມືການ
ັ້
ັ້ ່ າ: ປມຄູ່
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືອໃນການສິ
ດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ ລະວິຊາ ຫ ື ເອີນວ
ັ້ ມືຂອງແຕ່ ລະວິຊາທີ່ມີໃນຫກ
ັ ສູ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ເພື່ອຕອບ
ຮຽນການສອນ. ສະນັນັ້ ຈ່ ງໄດັ້ມີການພັດທະນາປມຄູ່
ັ້ ່ 5 ອົງປະກອບຫກ
ັ ສູ ດ ທີ່ເນັນໃສ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້ 1). ການສັ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫກ
ັ້
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງ, 4). ເນັນການເຮັ
ດ

ັ ຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດັ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ພາກປະຕິບດ
ັ້ ມືເຫ່ ານີ
ົ ັ້ ໄດັ້ມກ
ີ ານມອບໝາຍໃຫັ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫກ
ັ ແລະ
ໃນການພັດທະນາປມຄູ່
່ ຈາເປນ
ັ້
ັ ຜູ ຂ
ັ ຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝກ
ັ້ ຽນຂນັ້ ໂດຍໄດັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນຕອນທີ
ອາຈານຊ່ວຍເປນ

ii

ັ້
ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ,
ັ ການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົນຄວັ້
ອົບຮົມກ່ ຽວກັບຫກ
າເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ຄ
ີ ວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ການແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ ມ
ັ້
ັ້ າ ແລະ ຄະນະກາ
ສກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫງັ ຈາກນັນັ້ ກໄດັ້ມີການກວດແກ ັ້ເນືອໃນ
ໂດຍຄະນະຊີນ

ັ ສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸ ຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ມະ ການພັດທະນາຫກ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸ ດ ພູ ມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸ ກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ,
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸ ດ, ທ່ານ ນ. ໜ່ ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູ ທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸ ທອງ ວົງ
ິ າ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸ ດທິວງົ .
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸ ນຊ
ນອກຈາກນັນັ້ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜັ້າໂຄງການ
ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພັ້ອມດັ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ປກສາ
ປບ
ທາງດັ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜ່ ງ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ ັ້ຊິດ

ັ ສູ ດ ແມ່ ນຈຸດປະສົງໜ່ ງທີ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດັ້ຈດ
ັ
ວຽກງານພັດທະນາຫກ

ັ້
ັ ໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ປີ 2009 ເປນ
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ັ ທະນາການຂອງຍຸ ກສະໄໝ
ເນືອໃນທ
ໃຫັ້ຄົບຖັ້ວນສົມບູ ນຍິ່ງຂນັ້
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ບົດທີ 1
ບົດບາດກະສິກາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພື່ອໃຫັ້ນກ

1.

ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບບົດບາດກະສິດກາຕ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ

2. ອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ

ັ້
ເນືອໃນ
1.1

ບົດບາດກະສິດກາຕ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ
1.1.1 GDP ແມ່ ນຫຍັງ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງມັນມີຫຍັງແດ່ ?

ັ້
ັ້
ັ ພືນຖານ
ຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP) ແມ່ ນຕົວຊີບອກອັ
ນເປນ
ເພື່ອວັດ
ັ້
ແທກຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເຊິ່ງສະແດງມູນຄ່າລວມຂອງສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການ
ັ ເງ ິນໂດລາ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ ງ ເຊິ່ງບອກໄດັ້ເຖີງຂະໜາດຂອງເສດຖະກິດ. ໂດຍປກ
ົ ກະຕິແລັ້ວ
ຕ່ າງໆເປນ
ັ ປທ
ີ ່ຜ
ີ ່ ານມາ. ຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫາກວ່າ GDP
GDP ແມ່ ນຖືກນາເອົາມາປຽບທຽບກັນຕາມໄຕມາດ ຫລື ເປນ
ັ້
ີ ່ ປີແມ່ ນເພີ່ມຂນັ້ 3 % ນີໝາຍຄວາມວ
່ າເສດຖະກິດໄດັ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວ 3 % ເມື່ອທຽບກັບປີ
ຂອງປຕ
ທີ່ຜ່ານມາ. (ໝາຍເຫດບ່ ລວມເອົາລາຍຮັບຈາກຕ່ າງປະເທດ) ການຄິດໄລ່ GDP ແມ່ ນຫຍຸ ັ້ງຍາກ (ເພາະສະ
ັ້
ັ້
ັ ຜູ ຄ
ັ ເສດຖະສາດເປນ
ັ້ ດ
ິ ໄລ່) ແຕ່ຫາກວ່າພືນຖານການຄິ
ນັນພວກເຮົ
າໃຫັ້ນກ
ດໄລ່ສ່ວນຫລາຍແລັ້ວ ແມ່ ນ
ັ້ ນ (ວິທກ
ື າກັ
ີ ານຄິດໄລ່
ສາມາດຄິດໄລ່ໄດັ້ 1 ໃນສອງວິທ ີ ເຊັ່ນ: ບວກລາຍຮັບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນປີໜ່ ງເຂົ

ັ້ ນ (ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ຈາກການໃຊັ້ຈ່າຍ) ຕາມຫລັກການ
ຈາກລາຍຮັບ) ຫລື ບວກລາຍຈ່ າຍຂອງໝົດທຸກຄົນເຂົາກັ
ັ້
ີ ານແມ່ ນຈະໄດັ້ຜນ
ົ ຮັບຄັ້າຍຄືກນ
ັ ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່ຈາກລາຍຮັບ ເຊິ່ງບາງຄັງໄດັ້ອີ
ແລັ້ວທັງສອງວິທກ
ງໃສ່ວິທ ີ
ັ້ ດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດ GDP (I), ແມ່ ນໄດັ້ຄດ
ິ ໄລ່ໂດຍການບວກເງ ິນ
ການນີຄິ
ັ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ບ່ ແມ່ ນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ອາກອນຫັກອອກ
ຊົດເຊີຍໃຫັ້ລູກຈ ັ້າງ, ກາໄລລວມສາລັບບລິສດ
ັ້
ັ້
ີ ານຄິດໄລ່ຈາກຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍແມ່ ນວິທກ
ີ ານທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ເລື
ເງ ິນຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ, ວິທກ
ອຍໆ

ແລະຄິດໄລ່ໂດຍ
ການບວກມູນຄ່າລວມການບລິໂພກ, ການລົງທນ, ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ
ັ້ ນຈ່ ງ
ັ ຕົວແທນນັນມັ
ສຸ ດທິ ເຊິ່ງໃຜໆກ່ ຮູ ັ້ວ່າຜະລິດຕະພັນເສດຖະກິດ ແລະ ການຕີບໂຕ ເຊິ່ງເອົາ GDP ເປນ
ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເກືອບໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນເສດຖະກິດນັນັ້
ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອເສດຖະກິດດີທ່ານຈະເຫັນໄດັ້ວ່າ ອັດຕາຄົນຫວ່າງງານແມ່ ນຕ່ າ ແລະ ອັດຕາຄ່າຈ ັ້າງ

ັ້ ່ ໃນພາກທຸລະກິດຍ ັ້ອນວ່າ ຄວາມຕອັ້ ງການທາງດັ້ານແຮງງານເພື່ອທີ່ຈະສະໜອງຕອບຕ່ ກັບການຂະ
ສູງຂນຢູ
ົ ກະຕິແລັ້ວຈະ
ຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ການປ່ຽນແປງຕົວເລກ GDP ບ່ ວ່າຈະຂນັ້ ຫລື ລົງ ຕາມປກ
ັ້
ສົ່ງຜົນສະທັ້ອນອັນໃດໜງຕ່ ກັບຕະຫລາດຫຸ ນັ້ ມັນກບ່ ເຂົາໃຈຍາກເຖີ
ງເຫດຜົນວ່າຍ ັ້ອນຫຍັງ: ເສດຖະກິດທີ່
ັ ແມ່ ນບ່ ດີ ຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າລາຄາຂອງຫຸ ນັ້ ແມ່ ນຕ່ າ ນັກລົງທືນແມ່ ນ
ບ່ ດີແມ່ ນໝາຍເຖິງກາໄລຂອງບລິສດ
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ັ ໄຈໜ່ ງທີ່ນັກເສດຖະສາດນາ
ກັງວົນຫລາຍກ່ ຽວກັບໂຕເລກການເຕີບໂຕ GDP ຫາກຕິດລົບ ເຊິ່ງແມ່ ນປດ
ັ້ ນມີຂມູ
ັ້
ັ້ ແມ່
ັ້ ນຕົວຊີບອກທາງດັ້
ໃຊັ້ເພື່ອການົດວ່າເສດຖະກິດແມ່ ນຢູ່ໃນທ່າທີ່ຖົດຖອຍ ສາລັບຫົວຂນີ
ານເສດ
ັ ການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈຈາກທະນາຄານກາງຫລືກມ
ົ ສະຖິຕກ
ິ ະຊວງ ແຜນ
ຖະກິດມະຫາພາກ ເຊິ່ງໄດັ້ຮບ
ການ ແລະ ການລົງທືນ ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນໄດັ້ວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ີ ັ້
່ ຍໃນປີແມ່ ນຢູ່ປະມານ 5,8 %
ໃນຕາມລາຄາປີ 1990 ໃນປີ 2010 ເທົ່າກັບ 8,1 % ອັດຕາເງ ິນເຟສະເລ
ໃນທັ້າຍປີ 2010 ລາຍລະອຽດໃຫັ້ເບິ່ງທີ່ຕາຕະລາງລຸ່ ມນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 1

ັ້
ຕົວເລກຊີບອກເສດຖະກິ
ດທີ່ສາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ

ລາຍການ

2007

2008

2009

2010

ຂະແໜງການຜະລິດ(%)

Items
RealSector(in
percent)

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນປີ 1990 (GDP)
ີ ັ້
ີ
ອັດຕາເງ ິນເຟທັ້າຍປ
ີ ັ້
່ ຍໃນປີ
ອັດຕາເງ ິນເຟສະເລ

6.8

7.8

7.8

8.1

GDP Growth Rate
GDP at (Contant
Price 1990)

5.57

3.17

3.92

5.76

Inflation Rate(End of
Period)

4.51

7.63

0.03

5.98

Inflation Rate
(annual Average

ການເງ ິນຂອງລັດທຽບໃສ່

2006/

2007/

2008/

2009/

Public Finance

GDP (%)

2007

2008

2009

2010

(In percent of GDP)

ຂະແໜງການເງ ິນຕ່າງປະເທດ

2007

2008

2009

2010

External Sector

ທຽບໃສ່ GDP (%)
ລາຍຮັບງ ົບປະມານລວມທັງ

(in percent of GDP)
16.47

17.43

17.58

22.31

ື ລັ້າ
ເງ ິນຊ່ວຍເຫອ

Revenues and
Grants

ລາຍຮັບພາຍໃນ

10.92

14.59

15.12

15.73

Revenues

ື ລັ້າ
ເງ ິນຊ່ວຍເຫອ

2.80

2.87

2.46

6.57

Grants

ລວມຍອດລາຍຈາຍ ແລະ ໃຫັ້

19.53

20.50

21.00

24.57

Total Expenditure

ັ້ ມສຸ ດທິ
ກູຍື

ລາຍຈ່ າຍບລິຫານທົ່ວໄປ

Net lendind
9.30

12.27

13.85

12.73

Current
Expenditures

ລາຍຈ່ າຍລົງທນ ແລະ ໃຫັ້ກູ ັ້

7.53

8.24

7.15

9.45

ຍືມສຸ ດທິ
ດຸ່ ນດຽງລວມ

Capital and on
lending net

-2.73

-3.07

-3.42

-3.02

Overall Cash
Balance

3

ັ້
ຕົວເລກຊີບອກເສດຖະກິ
ດທີ່ສາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງທີ 1 (ຕ່ )

ລາຍການ
ດຸ່ ນດຽງລວມທີ່ບ່ ນັບເງ ິນ

2007

2008

2009

2010

Items

-5.92

-5.94

-5.87

-5.82

Overall Cash Balance

ື ລັ້າ
ຊ່ວຍເຫອ

(Excluding Grants)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ (%)

2007

2008

2009

2010

Monetary Sector
(In percent)

ັ້ ນຂອງ
ັ້
ອັດຕາການເພີມຂ
ປະລິມານເງ ິນທັ້າຍປີ (%)

38,72

ດຸ ນການຊາລະກັບຕ່າງປະ

4.72

1.90

-0.07

1.52

Overall Balance

2.53

1.71

1.09

0.46

CurrentAccount

18,31

31,23

39,13

Annual Growth Rate
Of Money Supply M2

ເທດ

ົ ກະຕິ
ດຸ ນການຊາລະເງ ິນປກ
ລວມລວມທັງເງ ິນໂອນຂອງ

Balance(including

ລັດ

Of official Transfer)

ົ ກະຕິ
ດຸ ນການຊາລະເງ ິນປກ
ບ່ ລວມເອົາເງ ິນໂອນຂອງລັດ

1.4

0.3

-2.8

-1.2

CurrentAccount
Balance(Excluding
official Transfer)

ດຸ ນການຄັ້າ

-3.36

-5.89

-7.30

-4.90

Trade Balance

ດຸ ນບັນຊີທນ ແລະ ການເງ ິນ

9.36

8.14

11.52

6.46

Capitaland Financial
Account

ມູນຄ່າການຄັ້າ
ັ້ ນຕ່າງປະເທດ
ຍອດໜີສິ

46.98

47.20

44.92

59.39 ForeignTradeVolume

57.70

48.50

48.15

43.72

ັ້ ນ: ກົມສະຖິຕ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ (ຄັດມາຈາກບົດລາຍງານເສດຖະ
ແຫລ່ງຂມູ
ກິດປະຈາປີ 2010 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ)
1.1.2 ອົງປະກອບຂອງ GDP (composition by sector)
ຕາຕະລາງທີ 2

ອົງປະກອບຂອງ GDP

ລາຍການ

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ກະສິກາ

45.5

43.7

41.0

39.0

37.7

32.4

33.2

32.5

32.5

30.8

ອຸ ດສາຫະກາ 18.3

19.5

21.3

20.5

23.5

29.8

28.7

27.9

26.5

27.4

ບລິການ

37.8

37.7

40.5

39.8

37.7

38.2

39.7

41.0

41.8

1.1.3

36.2

ການກະສິກາປະກອບສ່ວນໃນຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

ລາຍຮັບຈາກກະສິກາປະກອບສ່ວນຫາຍກ່ ວາ 28% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ັ້ ນ 2 - 3 %ຕ່ ປີ (ປີ 2011) (ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ໃນ ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນຂະແໜງການນີແມ່
ພາຍໃນ = ການກະສິກາ, ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ) (ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຫ ື
ກະຊວງກະສິກາ)

4

31%
ກະສິກາ

42%

ອຸ ດສາຫະກາ
ບລິການ
27%

Agriculture: 31 %, Industry: 27 %, Services: 42%,(Data released on November 2010)
ຮູ ບທີ 1

ອົງປະກອບຂອງ GDP
1.1.4

ການກະສິກາຕອບສະໜອງ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານ
ຕອບສະໜອງ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານໃຫັ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ ແລະ

ື ແມ່ ນຕອບສະໜອງໃຫັ້ຕະຫາດພາຍໃນ. ສາລັບ ສປປ ລາວ ແລັ້ວການກະສິກາການຮັບປະກັນ
ສ່ວນເຫອ
ັ້ ສ່ວນເນືອທີ
ັ້ ່ ໃນການຜະລິດເຂົາແມ່
ັ້ ພືດຜັກ ແລະ ຊີນ.
ັ້ ນມີ
ທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ ນການຜະລິດເຂົາ,
ັ້ ນເອົາຈາກກະຊວງ
ັ້ ນ 2,295 ລັ້ານໂຕນ (ຂມູ
ັ້ ນນີແມ່
ປະມານ 264,000 ເຮັກຕ່າ ແລະ ຜົນຜະລິດເຂົາແມ່
ັ້ ນຂອງ FAO
ກະສິກາປ່າໄມ. 2012) ຫ ື ເອົານາຖານຂມູ
1.1.5

ການກະສິກາຕອບສະໜອງທາງດັ້ານທນຮອນ
ັ ການຜັດປ່ຽນທນຮອນ ຈາກຂະແໜງການກະສິກາໄປສູ່ ຂະແໜງການອື່ນ: ພາສີ,
ເປນ
ັ້ ່ ອ)
ັ້
ີ ນ), ຄ່າເຊົ່າດິນ, ອັດຕາດອກເບັຍັ້ (ທະນາຄານ, ເຈົາຂອງເງ
ິນກູ,ັ້ ຜູ ປ
ັ້ ະກອບສິນເຊື
ອາກອນ (ພາສີທ່ ດິ
່ ຮັບຊສິ
ັ້ ນຄັ້າ ຈາກຊາວກະສິກອນ
ັ້
ເຊິ່ງລາຍຮັບທີ່ໄດັ້ແມ່ ນລາຍຮັບທີ່ບ່ ແມ່ ນການກະສິກາ, ເຈົາຂອງແຮງງານທີ
ໃນລາຄາທີ່ຕ່ າ ແຕ່ຂາຍສິນຄັ້າສາເລັດຮູ ບຈາກໂຮງງານໃນລາຄາທີ່ສູງ
1.1.6

ການກະສິກາຕອບສະໜອງວຽກເຮັດງານທາ
ັ ຂະແໜງການທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການສັ້າງວຽກເຮັດງານ
ຂະແໜງການກະສິກາຖືກເປນ
ັ້ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ັ ຈານວນຫວງຫາຍໃນແຕ່ລະປີ
ທາໃກ ັ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວເປນ
ຈາກຂມູ
ແຫ່ງຊາດປີ 2011 ໃຫັ້ຮູ ັ້ວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຫາຍກວ່າ 75 % ແມ່ ນປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງກະ
ັ້
ີ ກວັ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫັ້ປະຊາຊົນລາວໃນປີ
ັ ປະເທດລາວໄດັ້ມີການເປດ
ກິກາ ນອກຈາກນັນແລັ້
ວປະຈຸບນ
ໜ່ ງຫາຍພັນຄົນເຊັ່ນກັນ

ການກະສິກາປະກອບໃນການສົ່ງອອກ
ປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ ນນັບ
ັ້ ບເພີມ
ັ້ ຂນັ້ ເນື່ອງມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການມີຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂນໃນແຕ
ັ້
່ ລະປີ ເຊິ່ງໃນສົກປີ 2010
ມືນັ
- 2012 ສປປ ລາວ ໄດັ້ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງຂະແໜງການກະສິກາໂດຍປະມານ
1.1.7

137 ກວ່າລັ້ານໂດລາສະຫະລັດໂດຍສະເພາະແມ່ ນມາຈາກຜະລິຕະພັນກາເຟ, ຊາ ແລະ ພືດ
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1.2

ທ່ າແຮງ ແລະ ຂຈັ້ າກັດໃນການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ
1.2.1

ັ້ ກ
ຟາັ້ ນາຕົ

ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ
ັ້ ່ າງຫວງຫາຍເຊິ່ງເປນ
ັ ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ ໃຫັ້ແກ່ ການພັດທະນາ,
- ມີແຫ່ ງນາຢ
-

ທ່າແຮງທາງດັ້ານຊົນລະປະທານ

ກາລັງໄຟ

ັ້ ການພັດທະນາອາດເພີມ
ັ້
ເມື່ອຂະແໜງການນີມີ

ີ ວາມຫາກຫາຍໃນການປູກພືດ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ມຄ
ັ ສະນະຍືນຍົງ ໃຫັ້ແກ່ ໄມ ັ້ທີ່ມີຄຸນຄາສູງ ສະໜອງ
- ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທີ່ມີລກ
ັ ປຸ ງ
ການຈັດ ການຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ ແລະ ແຜນການປູກປ່າຄືນໃໝ່ໄດັ້ຮັບການປບ
ແລະ ຢາງໄມ ັ້ ອື່ນໆ

- ທ່າແຮງສາຄັນສາລັບການສົ່ງອອກເຄືອງປ່າຂອງດົງເຊັ່ນ: ໝາກແໜງ, ຄັ່ງ, ຍານ

- ມີທ່າແຮງໃນການເພີ່ມປະລິມານການສົງອອກແຮ່ທາດທີ່ດາເນີນຢູ່ແລັ້ວ ສາລັບກິດ
ັ້
ຈະກາບ່ ແຮ່ ແລະ ສົ່ງອອກບັນດາແຮ່ທາດທີ່ກາລັງຊອກຄົນໄດັ້
ັ້ ນຂນັ້ ເປນ
ັ ທີ່ຕັງັ້
- ມີຄວາມໃກ ັ້ຄຽງກັບຕະຫາດພາຍນອກ ຕະຫາດໃຫຍ່ ກາລັງພົນເດັ
ຍຸ ດທະສາດທີ່ມີທ່າແຮງສາລັບການສົ່ງສິນຄັ້າຜ່ານ
1.2.2 ຂຈັ້ າກັດ

ັ ສ່ວນໆຂອງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຍ ັ້ອນຫາຍສ່ວນຂອງປະ
- ການແຍກອອກເປນ
ັ້ ມສັນຖານ ແລະ ຍ ັ້ອນປະຊາກອນປະກອບດັ້ວຍຫາຍຊົນເຜົ່າ.
ເທດຖືກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຍ ັ້ອນທີ່ຕັງພູ

ັ້ ຄອງການຜະລິດແບບພກຸ ັ້ມຢູ່ກຸ ັ້ມກິນ ແລະ ການແລກປ່ຽນແບບວັດຖຸກບ
ັ
- ການຄຸ ມ
ີ
່ ວນຫາຍດາເນີນຢູ່
ວັດຖຸທ່ ປະຊາກອນສ
ັ້
່ ບ່ ມີປະສິດທິຜນ
ົ (ຕາໜ່າງຂົນສົງ ແລະ ລະບົບສື່ສານນານ)
- ໂຄງຮ່າງພືນຖານໃນທີ

ັ້ ນທີ່ບ່ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ກ່ ຽວກັບຕົວແປທີ່ສາຄັນຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ຕົວແປທາງດັ້ານ
- ຂມູ
ັ້ ງເງ ືອນໄຂຕະຫາດ, ວິທະຍາການ ແລະ ໂອກາດ
ວັດຖຸ, ເສດຖະກິດ ແລະ ພູ ມອາກາດ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ການລົງທນທີ່ມີຢ່ ູໃນປະເທດ
ັ້ ບການ
ັ ຕ່ ການຂນກັ
ີ ວາມຈາເປນ
- ແຫ່ ງການເງ ິນພານຍໃນມີຂຈາກັດ, ເຮັດໃຫັ້ມຄ
ື ດັ້ານການເງ ິນພາຍນອກໃຫັ້ແກ່ ໂຄງການລົງທນຂອງລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີການດຸ່ ນດ່ຽງ
ຊ່ວຍເຫອ
ທາງລົບຂອງການໃຊັ້ຈ່າຍ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ
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ບົດທີ 2
ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບເສດຖະກິດ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1. ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບເສກຖະກິດ
2. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະກິດ

ັ້
ເນືອໃນ
2.1

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບທິດສະດີເສດຖະກິດ
2.1.1

ຄວາມຕັ້ອງການ (Demand)

ແມ່ ນປ່ຽນແປງຕາມສະພາບເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງ
ັ 5 ຊະນິດຄື: ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ບ່ ສິນັ້
ຕົນເອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແບ່ງຄວາມຕັ້ອງການຂອງມະນຸດອອກເປນ
ັ້ ດ, ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ທົດແທນກັນໄດັ້, ຄວາມຕອັ້ ງການທີ່ກາຍເປນ
ັ ພດຕິກາ
ສຸ ດ, ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ສິນສຸ
ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ຕັ້ອງໃຊັ້ປະກອບກັນ
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງມະນຸດ

1.

ັ້ ດ
ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ບ່ ສິນສຸ
ັ້ ດຂອງມະນຸດແຕ່ ລະຄົນແມ່ ນຈະແຕກ
ໂດຍທົ່ວໄປແລັ້ວຄວາມຕັ້ອງການທີ່ບ່ ສິນສຸ

ັ້ ດແລັ້ວກຈະມີ
ຕ່ າງກັນ ແລະຈ ະປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ເຊິ່ງເມື່ອໄດັ້ເກີດມີຄວາມຕອັ້ ງການທີ່ບ່ ສິນສຸ
ັ້ ນເລື
ັ້ ອຍໆ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງມະນຸ
ັ ເຈົາຂອງເພີ
ົ ກະຕິແລັ້ວຄວາມຕັ້ອງການຂັນພື
ຄວາມຢາກເປນ
ມຂ
ໂດຍປກ
ດແມ່ ນ
ັ ໃຈ 4 ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ ອາຫານການກິນ, ທີ່ຢູ່ ອາໄສ, ເຄື່ອງນຸ່ ງຫົ່ມ ແລະ ຢາປວ
ົ ພະຍາດ ປດ
ັ ໃຈເຫ່ ານີ
ົ ັ້
ປດ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງມະນຸ
ັ ສາລັບການມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢູ່ຂັນພື
ແມ່ ນສິ່ງຈາເປນ
ດ, ແຕ່ເມື່ອເສດຖະກິດສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍ
ັ້ ດຂອງມະນຸດມີເພີມຫ
ັ້ າຍຂນເຊັ
ັ້ ່ ນ: ໂທລະສັບ, ລົດ, ເຮືອນ, ທີ່ດິນ,
ຕົວເຮັດໃຫັ້ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ບ່ ສິນສຸ

ິ ເຕີ, ໂທລະພາບ, ຕູ ເັ້ ຢນ
ັ ເປນ
ັ ຕົນັ້ ແຕ່ຄວາມຕອັ້ ງການຂອງມະນຸດຈະຖືກຈາກັດດັ້ວຍລາຍໄດັ້ທ່ ໄດັ້
ີ
ຄອມຟວ
ັ້ ດ ໂດຍທົ່ວໄປແລັ້ວຄວາມຕອັ້ ງການ
ຮັບ, ຄວາມຕັ້ອງການເງ ິນຂອງມະນຸດແມ່ ນຄວາມຕັ້ອງການທີ່ບ່ ສິນສຸ
ັ້ ຍິ່ງມີຄວາມຕັ້ອງການເພີມຂ
ັ້ ນເລື
ັ້ ອຍໆ,
ັ້
ຂອງມະນຸດເມື່ອມີເງ ິນຫາຍຂນກ
ເນື່ອງຈາກເງ ິນແມ່ ນຊັບສິນທີ່ມີ
ັ ສິ່ງຂອງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອັ້ ງການຂອງມະນຸດ
ສະພາບຄ່ອງສູງ ແລະ ສາມາດນາໄປແລກປ່ຽນເປນ
ໄດັ້ງ່ າຍ

ັ້ ດ
2. ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ສິນສຸ
ັ້ ດ
ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ສິນສຸ

ິ
ແມ່ ນຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ເມື່ອມະນຸດເຮົາໄດັ້ສ່ ງຂອງມາ
່
່
່
ັ້ ່ ນ: ເມືອມະນຸດເຮົາ
ເພືອສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕົນເອງແລັ້ວກຈະຢຸ ດຕິຄວາມຕັ້ອງການໃນສິງນັນເຊັ
ເກີດຄວາມຫີວກຈະຫາອາຫານມາເພື່ອສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການອາຫານຂອງຕົນ ແລະ ເມື່ອໄດັ້ບລິໂພກອາ
ຫານຈົນອີ່ມແລັ້ວກຈະບ່ ສາມາດບລິໂພກອາຫານໄດັ້ອີກ.
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3. ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ທົດແທນກັນໄດັ້

ຄວາມຕັ້ອງການຂອງມະນຸດ ແມ່ ນມີຫາຍຊະນິດເມື່ອມະນຸດເຮົາຫິວອາຫານກມີອາ
ົ
ຫານຫາຍຊະນິດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອັ້ ງການນັນັ້ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຫາຍຊະນິດກສາມາດໃຊັ້ທດ
ັ້ ກບ
ັ້ ົວ, ຊີນເປ
ັ້ ດ
ັ້
ັ ກັບຊີນໄກ່
ັ ຊີນງ
ແທນກັນໄດັ້ເຊັ່ນ: ຊີນໝູ
ຄວາມຕອັ້ ງການທີ່ທົດແທນກັນໄດັ້ຈະເກີດຂນັ້ ໄດັ້ກ
ັ້ ເຮັດໃຫັ້ຜູບລິໂພກຕັ້ອງປ່ຽນໄປຊືສິ
ັ້ ນຄັ້າອີກ
ົ ແທນກັນໄດັ້ຊະນິດໃດໜ່ ງມີລາຄາສູ ງຂນ
ຕ່ ເມື່ອສິນຄັ້າທີ່ໃຊັ້ທດ
ັ້ ນເຮັດໃຫັ້ຫຸ ດການຜູ ກຂາດໃນ
ົ ແທນກັນໄດັ້ ປະກົດການນີແມ່
ຊະນິດໜ່ ງທີ່ມີລາຄາຕ່ າກວ່າ ແລະ ໃຊັ້ທດ
ິ ສະດີການທົດແທນກັນ
ການຈາໜ່າຍສິນຄັ້າ ແລະ ກ່ ໃຫັ້ເກີດທິດສະດີທາງເສດຖະສາດຄືທດ
ັ ພດຕິກາ
4. ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ກາຍເປນ
ັ ພດຕິກາຂອງຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກແມ່ ນສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ມະນຸດນາ
ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ກາຍເປນ

ັ ຄວາມຊິນເຄີຍເຊັ່ນ: ເບຍ, ເຫາ,
ົ ກາຍເປນ
ົ ັ້
ມາຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕົນຢ່າງສະໝ່ າສະເໝີຈນ
ັ ພດຕິກາແລະບ່ ສາມາດປ່ຽນແປງພດຕິກາການ
ຢາສູບ ແລະ ສິນຄັ້າຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ຄົນບລິໂພກຈົນກາຍເປນ
ັ ພດຕິກາຂອງຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກກ
ບລິໂພກໄດັ້ໂດຍງ່ າຍ, ດັ່ງນັນັ້ ໃນຕະຫາດແຂ່ງຂັນສົມບູ ນສາລັບສິນຄັ້າທີ່ການເປນ
ັ້
ັ ປະຈາ
ັ້ ລິໂພກໄດັ້ນາສິນຄັ້າຂອງຕົນໄປໃຊັ້ຈົນຕັດສິນໃຈຊືຫາມາໃຊັ້
ຈະໂຄສະນາໃຫັ້ຜູບ
ເປນ
5. ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ໃຊັ້ປະກອບກັນ

ັ້ ່ ງຂອງຊະນິດໜ່ ງແລັ້ວຍັງຕັ້ອງການ
ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ໃຊັ້ປະກອບກັນແມ່ ນການຊືສິ
ັ້
ັ້ ນເພື
ັ້ ່ ອຈະ
ອີກຊະນິດໜ່ ງເມື່ອເພີມການບ
ລິໂພກສິ່ງໜ່ ງອີກຢ່າງທີ່ໃຊັ້ປະກອບກັນກຈະມີການບລິໂພກເພີມຂ
ັ້ າຫາກແຍກອອກຈາກກັນແລັ້ວຈະ
ສາມາດໃຊັ້ປະໂຫຍດໄດັ້ຢ່າງສົມບູ ນ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊັ້ຄວບຄູ່ກັນນີຖັ້

ັ້ ນ, ກາເຟກັບນາຕານ
ັ້
ເຮັດໃຫັ້ສາມາດນາໃຊັ້ປະໂຫຍດໄດັ້ຫຸ ດລົງ ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊັ້ປະກອບກັນມີຄ:ື ລົດກັບນາມັ
ັ ຕົນັ້
ຫ ື ອາຫານກັບຄົນເປນ
2.1.2 ການສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການ (Supply)
ັ້ ່ າ
ສິ່ງທີ່ສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດແມ່ ນສິນຄັ້າ ແລະ ການບລິການ ຫ ື ເອີນວ
ັ 2 ປະເພດຄື: ຊັບສິນທີ່ໄດັ້ລັ້າ ແລະ ຊັບສິນທາງເສດຖະສາດ.
ຊັບສິນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແບ່ງຊັບສິອອກເປນ
1. ຊັບສິນທີ່ໄດັ້ລັ້າ

ຊັບສິນທີ່ໄດັ້ລາັ້ ໝາຍເຖິງການໄດັ້ມາຂອງຊັບສິນໂດຍບ່ ມີຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວ
ັ້ ລົມ ແລະ ແສງແດດເປນ
ັ ຕົນັ້
ໄປແມ່ ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢ່າງຫວງຫາຍໃນທາມະຊາດເຊັ່ນ: ອາກາດ, ນາ,
ັ້ ບວ່າເຮົາໄດັ້ມຄ
ັ້ ແມ່ ນຂນກັ
ີ ່ າໃຊັ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫັ້
ການພິຈາລະນາວ່າຊັບສິນໃດໜ່ ງແມ່ ນຊັບສິນທີ່ໄດັ້ລ ັ້າ ຫ ື ບ່ ນັນ,
ັ້
ັ້ ວ່າບ່ ແມ່ ນຊັບສິນທີ່ໄດັ້ລັ້າ
ັ ຈະຕັ້ອງຊືນັ້ າມາບ
ີ ັ້ າຖື
ໄດັ້ມາເຊິ່ງຊັບສິນນັນັ້ ຫ ື ບ່ ເຊັ່ນ: ຖັ້າຈາເປນ
ລິໂພກກລະນີນນ
ີ ່ າໃຊັ້ຈ່ າຍໃນການຊືນັ້ າັ້ ຫ ື ຊັບສິນທີ່ໄດັ້ມາລັ້າແມ່ ນຊັບສິນທີ່ໄດັ້ມາໂດຍບ່ ມີຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍແຕ່ ເຮົາ
ຍ ັ້ອນເຮົາໄດັ້ມຄ
ີ ັ້
ສາມາດນາໃຊັ້ໄດັ້ຕະຫອດເວລາທີ່ຕັ້ອງການເຊັ່ນ: ອາກາດທີ່ເຮົາຫາໃຈໃນກລະນີນອາກາດແມ່
ນຊັບສິນໄດັ້ລ ັ້າ
2. ຊັບສິນທາງເສດຖະສາດ

ສິນນັນັ້
ມະນຸດ
ໄດມາ,

ຊັບສິນທາງເສດຖະສາດ ແມ່ ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫັ້ໄດັ້ມາເຊິ່ງຊັບ
ແລະ ຊັບສິນທາງເສດຖະສາດແມ່ ນຊັບສິນທີ່ມີຢ່ ູຢ່າງຈາກັດ ແລະ ບ່ ພຽງພກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງ
ັ້ ຈາເປນ
ັ ຕັ້ອງຊື ັ້ ຫ ື ມີການແລກປຽນດັ້ວຍສິ່ງຂອງຈິ່ງຈະ
ເມື່ອເຮົາຕ ັ້ອງການໃຫັ້ໄດັ້ມາເຊິ່ງຊັບສິນນີກ
ັ ເຄື່ອງສະແດງເຖິງຄວາມຮັ່ງມີຂອງມະນຸດ ຈາກການພິຈາລະ
ດັ່ງນັນັ້ ຊັບສິນທາງເສດຖະສາດຈ່ ງເປນ

ັ້ ຄອບຄອງຢູ່ .
ົ ນໄດັ້
ນາຊັບສິນທາງເສດຖະສາດທີ່ບຸ ກຄົນເຫ່ ານັ
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2.2

ຄວາມໝາຍເສດຖະກິດ (What is Economics)

ັ້
ັ ຂອບເຂດ ແລະ ເນືອຫາຂອງເສດຖະສາດໄດັ້
ດັ່ງໄດັ້ກ່າວແລັ້ວວ່າປະຈຸບນ
ຂະຫຍາຍແລະຄອບຄຸ ມ
ັ້
ັ ການຍາກທີ່ຈະຂຽນຄານິຍາມ ເຊິ່ງສາມາດລະບຸ ຂອບເຂດ ແລະ ເນືອຫາ
ື ງຕ່າງໆຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງຈິ່ງເປນ
ເຫອ
ັ້
ຂອງເສດຖະສາດໄວັ້ໄດັ້ຄົບຖັ້ວນດັ້ວຍຂຄວາມພຽງ
3 - 4 ແຖວ ເຖິງແນວໃດກ່ ຕາມນັກວິຊາການທາງ
ັ້
ັ
ົ ນອອກເປ
ເສດຖະສາດກໄດັ້ພຽງພະຍາຍາມສະເໜີຄານິຍາມໄວັ້ຫາຍສານວນ ເຊິ່ງອາດແບ່ງຄານິຍາມເຫ່ ານັ
ນ
ັ້ ງສະວັດດີການທາງເສດຖະກິດຂອງມະນຸດ
ິ າມທີ່ເນັນເຖິ
2
ແນວ
ແນວໜ່ ງຄືນຍ
(Materialistic
ັ້ ງຄວາມຈາກັດຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢ່ ູ
definition of economics) ອີກແນວໜ່ ງຄືຄານິຍາມທີ່ເນັນເຖິ
ັ້ ກເສດຖະສາດໃຫັ້ຄວາມສາຄັນຕ່
ັ ນີນັ
(scarcity definition ofeconomics) ຢ່າງໃດກ່ ຕາມໃນປະຈຸບນ

ຄານິຍາມແນວທີ່ສອງເພາະຄອບຄຸ ມສາລະຂອງເສດຖະສາດທົ່ວເຖິງໄດັ້ຫາຍກ່ າວ
(Lord
Lionel
ັ ໜ່ ງໃນບັນດານັກເສດຖະສາດກຸ່ ມທາອິດທີ່ໃຫັ້ຄານິຍາມເສດຖະສາດໃນແນວນີ ັ້ ເຊິ່ງລະບຸ
Robbins) ເປນ
ວ່າ:

“ເສດຖະສາດຄືສາດທີ່ສກສາເຖິງພກທິກາຂອງມະນຸດໃນດັ້ານຄວາມສາພັນລະຫວ່າງຜົນກັບຊັບ
ພະຍາກອນອັນມີຢ່ ູ ຈາກັດເຊິ່ງອາດນາໄປໃຊັ້ເພື່ອການຕ່າງໆໄດັ້ຫາຍທາງ” (Economic is the science
which studies human behavior as relationship between end and scarce means
which have altermative uses)
ນອກຈາກນີຕັ້ າລາເສດຖະສາດສ່ວນຫາຍໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຕາລາທີ່ຂຽນໂດຍນັກເສດຖະສາດ
ນີໂອຄາດສິກຕ່າງຍດຄານິຍາມເສດຖະສາດໃນແນວນີ ັ້ ຍົກຕົວຢ່າງ: ພ່ອນເອແຊມມວນຊັ່ນນັກເສດຖະສາດ

ັ້ ຽນຕາລາຫກ
ັ ເສດຖະສາທີ່ໄດັ້ຮັບຄວາມນິຍມ
ົ ຫາຍໄດັ້ໃຫັ້ຄານິຍາມເສດຖະສາດໄວັ້ວ່າ:
ຊາວ ອາເມລິກາ ຜູ ຂ
- ເສດຖະສາດ ຄືການສກສາກ່ ຽວກັບການທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມເລືອກໃຊັ້ປະ

ໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນອັນມີຢ່ ູຈາກັດ (ເຊິ່ງອາດໃຊັ້ເພື່ອການຕ່າງໆໄດັ້ຫາຍທາງ) ໃນການຜະລິດສິນຄັ້າ
ັ້ ່ ອການບລິໂພກບ່ ວ່າໃນປະຈຸບນ
ົ ນເພື
ັ ຫ ື ອະນາຄົດ ລະຫວ່າງ
ຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ແຈກຍາຍສິນຄັ້າເຫ່ ານັ
ບຸ ກຄົນ ແລະ ກຸ່ ມບຸ ກຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ (Economics is study of how people and society
choose to emplay scarce resources that could have alternative uses in order to
produce various commodities and distribute them for consumtion. now or in the
future. among various persons and groups in society)

ັ້ ນອາດສະຫ
ັ້
ຢ່າງໃນເບືອງຕົ
ຸ ບສັນໄດັ້ວ່າ:
ັ ພະຍາກອນການຜະລິດອັນມີຢ່ ູ ຈາ
ເສດຖະສາດ ຄືສາດທີ່ສກສາກ່ ຽວກັບການເລືອກຫົນທາງໃນການໃຊັ້ຊບ
ກັດສັບລັບການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການເພື່ອໃຫັ້ເກີດປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ ຈາກຄານິຍາມຫາຍຢ່າງທີ່ຍົກ
ັ້ ນມີ
ັ້ ຄວາມສາຄັນທີ່ຄວນອະທິບາຍຢູ່ 5 ຄາ ຄື: 1) ການເລືອກ, 2) ຊັບພະຍາກອນການ
ມາສະແດງເບືອງຕົ
ຜະລິດ, 3) ການມີຢ່ ູ ຈາກັດ, 4) ສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການ, 5) ຄວາມຕອັ້ ງການບ່ ຈາກັດ
-

2.2.1

ຈາກການພິຈາລະນາຄານິຍາມທັງ

2

ຄາວ່າການເລືອກ (choice)
ັ້
ຄາວ່າການເລືອກເກີດຂນເພາະຊັ
ບພະຍາກອນຕ່ າງໆສາມາດນາໄປໃຊັ້ປະໂຫຍດໄດັ້ຫາຍ

ັ້
່ ສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ບ່ ຈາກັດກັບຄວາມຕັ້ອງການກັບຊັບພະຍາກອນ
ທາງນອກຈາກນີຄວາມບ
ົ ໄດັ້ເຮົາຈິ່ງຕັ້ອງເລືອກໃຊັ້ຊບ
ັ
ການຜະລິດທີ່ມີຢ່ ູຈາກັດເຮັດໃຫັ້ຄວາມຕັ້ອງການບາງສ່ວນບ່ ສາມາດຈະບັນລຸ ຜນ
ພະຍາກອນອັນມີຈາກັດໄປແນວທາງທີ່ຈະກ່ ໃຫັ້ເກີດປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ ຫ ື
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ັ້ ນ
ັ ພດຕິກາ ເຊິ່ງເສດຖະ
ໃຫັ້ຄວາມພໃຈຫາຍທີ່ສຸ ດການຕັດ ສິນໃຈເລືອກດັ່ງກ່ າວນີເປ
ັ້
່ ຕັ້ອງປະເສີນຕັງແຕ
ັ້ ນຖານທີ
ັ້ ່ ລະດັບບຸ ກຄົນກຸ່ ມບຸ ກ ຄົນໄປຈົນເຖິງລະດັບປະເທດ ໃນລະດັບບຸ ກຄົນ
ກິດຂັນພື
ິ ຄັ້າ ແລະ ບລິການທີ່ຢາກ
ຫ ື ກຸ່ ມບຸ ກຄົນທີ່ມີລາຍໄດັ້ຈາກັດເຮັດໃຫັ້ສາມາດໃຊັ້ຈ່ າຍໄດັ້ຕາມໃຈຊອບເມື່ອມີສນ
ໄດັ້ພັ້ອມກັນຫາຍຢ່າງບຸ ກຄົນຈິ່ງຕັ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກ ເຊິ່ງສະເພາະສິນຄັ້າທີ່ຈະໃຫັ້ຄວາມພໃຈສູ ງສຸ ດໃນປະ
ັ ຕັ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທີ່ມີຈາກັດໄປໃນທາງທີ່ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດັ້
ເທດຈາເປນ

ຮັບຄວາມພໃຈສູ ງສຸ ດເຊັນກັນ
ັ້
ັ ເງ ົາຂອງເສດຖະສາດສິ່ງໃດທີ່ມີປະເດັນກ່ ຽວກັບການເລືອກ
ດັ່ງນັນ,
ການເລືອກຈິ່ງເປນ
ັ້ ອມກ່ ຽວຂອງກັບເສດຖະສາດ
ໃຊ່ ເຊິ່ງຊັບພະຍາກອນສິ່ງນັນຍ່

2.2.2 ຄາວ່າຊັບພະຍາກອນການຜະລິດ (Productive resource)
ັ ໃຈການ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ນາມາຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການຮຽກອີກຊື່ໜ່ ງວ່າປດ

ັ 4 ປະເພດ ຄື: ທີ່ດິນ (Land), ແຮງງານ (Labor), ທນ
ຜະລິດ (Factor Productive) ແບ່ງເປນ

ັ້ ະກອບການ (Entripeneur)
(Capital) ແລະ ຜູ ປ
1. ທີ່ດິນ ໄດັ້ແກ່ ທີ່ດິນລວມທັງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອື່ນໆເຊ່ນ: ປ່າໄມ, ແຮ່ທາດ
ັ້
ັ້ ນ
ົ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມຕາມທາມະຊາດຕ່ າງໆເປນ
ັ ຕົນັ້ ສິ່ງ
ົ ສົມບູ ນຂອງດິນປະລິມານນາຝ
ສັດນາຄວາມອຸ
ດມ
ັ້ ຢ່ ູ ຕາມທາມະຊາດມະນຸດສັ້າງຂນບ
ັ້ ່ ໄດັ້ ແຕ່ສາມາດປບ
ັ ປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ົ ມີ
ເຫ່ ານີ
ັ້ ນ
ັ້ ນຕອບແທນຈາກການໃຊັ້ທ່ ດິ
ັ ປຸ ງທີ່ດິນໃຫັ້ອຸດມ
ັ ຕົນຜົ
ົ ສົມບູນຂນເປ
ີ ນຮຽກວ່າຄ່າເຊົ່າ (rent)
ໄດັ້ເຊ່ນ: ປບ
ັ ຊັບພະຍາມະນຸດ (human resource) ໄດັ້ແກ່ : ສະຕິປນ
ັ ຍາຄວາມ
2. ແຮງານ ເປນ
ັ້ ເທໃຫັ້ແກ່ ການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການ (ແຮງານສັດບ່
ຮູ ັ້ຄວາມຄິດແຮງງານ ແລະ ແຮງໃຈທີ່ມະນຸດທຸມ

ັ ປດ
ັ ໃຈການຜະລິດປະເພດແຮງານແຕ່ຖືເປນ
ັ ທນ) ໂດຍທົ່ວໄປມີການແບ່ງແຮງານເປນ
ັ 3 ປະເພດຄື:
ຖືເປນ
ັ ຕົນັ້ ແຮງງານຄິ່ງມີສມ
ີ ເື ຊັ່ນ: ນັກວິທະຍາສາດນັກວິຊາການວິສະວະກອນ ແລະ ແພດເປນ
ີ ເື ຊັ່ນ
ແຮງານມີສມ
ັ ຕົນັ້
ີ ເື ຊັ່ນ
ພະນັກງານເສີມ, ຄົນຄຸ ມເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານເປນ
ແຮງງານບ່ ມີສມ
ັ້ ່ າຄ່າຈ ັ້າງ ແລະ ເງ ິນເດືອນ
ັ ຕົນັ້ ຜົນຕອບແທນຂອງແຮງງານເອີນວ
ກາມະກອນແບກຫາມ, ຄົນຍາມເປນ
ຊ່າງໄມ ັ້,

ຊ່າງເຄນິກ,

(Wage and salary)
ລິດ

ແລະ

ັ້ ່ ອໃຊັ້ຮ່ວມກັບປດ
ັ ໃຈການຜະລິດອື່ນໆ ໃນການຜະ
ິ ່ ມະນຸດສັ້າງຂນເພື
3. ທນ ຄືສ່ ງທີ
ັ
ື ນ
ິ ຄັ້າທນ (Capital goods) ແບ່ງເປນ
ບລິການທຸນຫສ
2 ປະເພດຄື: ສິ່ງກ່ ສັ້າງ

(Construction) ແລະ ອຸ ປະກອນການຜະລິດ (equipment) ການລົງທນ (investment) ໝາຍເຖິງ
ັ້ ນສ
ັ້ ່ ວນ
ັ ຖຸປະສົງເພື່ອໃຫັ້ການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິໂພກໃນອະນາຄົດເພີມຂ
ການໃຊັ້ຈ່ຍລົງທນໂດຍມີວດ

ັ້ ກເສດຖະສາດຖືວ່າເປນ
ັ ພຽງຊື່ກາງໃຫັ້ເກີດສິນຊັບປະເພດທນສິນຊັບປະ
ເງ ິນທນ (money capital) ນັນນັ
ັ້ ນຄັ້າທນຈິ່ງມີຄວາມ
ັ ຈິງທາງເສດຖະກິດຍິ່ງກວ່າຈານວນເງ ິນທນ, ດັ່ງນັນສິ
ເພດທນຍ່ ອມສະທັ້ອນຄວາມເປນ

ັ ໃຈທນໂດຍກົງມີ
ສາຄັນໃນທາງເສດຖະກິດຫາຍກວ່າເງ ິນທນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກການວັດຜົນຕອບແທນຈາກປດ
ັ ຜົນຕອບແທນ
ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກເຮົາຈິ່ງໃຊັ້ຜົນຕອບແທນຂອງເງ ິນທນອັນໄດັ້ແກ່ ດອກເບັ້ຍ (interest) ເປນ
ັ ໃຈທນດັ້ວຍ
ຂອງປດ

ັ ໃຈການຜະລິດ 3 ປະການທີ່ກ່ າວມາ
4. ຜູ ປັ້ ະກອບການ ຄືຜູເັ້ ຮັດໜັ້າທີ່ລວບລວມປດ

ັ້ ນເພື
ັ້ ່ ອທາການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ ປ
ັ້ ະກອບການຮຽກວ່າກາໄລ
ໃນເບືອງຕົ
ັ້ ນ
ັ ການເບິ່ງສ່ວນທັງໝົດກ່ າວຄືຊບ
ັ ພະຍາກອນທຸກຢ່າງ
(profit) ຄາວ່າ” ການມີຢ່ ູ ຈາກັດ” (scarcity) ນີເປ
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ັ ທີ່ດິນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເຄື່ອງຈັກຕ່ າງໆ ແລະ ກາລັງ
ໃນໂລກລັ້ວນແຕ່ມີຢ່ ູຢ່າງຈາກັດບ່ ວ່າຈະເປນ
ັ້
ົ ໄປໃຊັ້
ິ ຄັ້າ ແລະ
ແຮງງານເມື່ອນາຊັບພະຍາກອນເຫ່ ານີ
ໃນການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການຈິ່ງໄດັ້ສນ
ັ ພະຍາກອນມາໂດຍບ່ ຈາກັດແມ ັ້ແຕ່
ບລິການໃນປະລິມານທີ່ຈາກັດ ໃນໂລກນີບັ້ ່ ມີປະເທດໃດທີ່ສາມາດໄດັ້ຊບ

ປະເທດທີ່ຈັດວ່າໄດັ້ຄອບຄອງຊັບພະຍາກອນຊະນິດໃດຊະນິດໜ່ ງຫາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆກຍັງຕັ້ອງປະສົບ
ັ ປະເທດໜ່ ງໃນໂລກທີ່ມີ
ີ ລຽງບ່ ໄດັ້ຕົວຢ່າງສະຫະພາບໂຊວຽດ ເຊິ່ງເປນ
ກັບພາວະ ”ການມີຢ່ ູ ຈາກັດ” ຢ່າງຫກ
ັ້ ນຫາຍທີ່ສຸ ດກຍັງປະສົບກັບພາວະການມີນາມັ
ັ້ ນຢູ່ ຈາກັດ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນປະເທດ
ປະລິມານສາຮອງນາມັ
ັ້ ງຄົງມີຄວາມເປນ
ັ້ ນຫວງຫາຍພທີ່ຈະນາໄປແລກສິນຄັ້າຕ່ າງໆ
ັ ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ເນື່ອງຈາກບ່ ໄດັ້ມນ
ີ າມັ
ນີຍັ
ັ້ ງການໄດັ້
ໃນຈານວນຫາຍເທົ່າທີ່ຕອ

ກລະນີສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຊ່ວງເຄິ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາຊັບ
ົ ສົມບຸ ນສາມາດນາໄປໃຊັ້ຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການ
ພະຍາກອນທາມະຊາດຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດມີຢ່ ູ ອຸ ດມ
ັ້ ຄວາມເປນ
ື ຊາວອາເມລິກາສວນຫາຍໃນຍຸ ກນັນມີ
ັ ຢູ່ ຄອນຂັ້າງສົມບູ ນພູ ນສຸ ກສາມາດ
ື ເຟອ
ໄດັ້ມາກມາຍເຫອ
ຫື

ັ້ ອຍໆ
ັ້
ັ ການມີຢ່ ູຈາກັດປະກົດເດັ່ນສັດຂນເລື
ສະສົມທນໄດັ້ຈານວນຫາຍແຕ່ໃນປະຈຸບນ

2.3

ລະບົບເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ
2.3.1 ລະບົບເສດຖະກິດ

ັ 4 ປະເພດຄື:
ມີການຈັດແບ່ງລະບົບເສດຖະກິດອອກເປນ
ັ້ ມ: ເປນ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຕາມແບບແຜນທີ່ປະຕິບດ
ັ ກັນມາເຊັ່ນ
1. ເສດຖະກິດແບບດັງເດີ
ັ ຊາວນາລູກກ່ ເຮັດນາ
ພ່ ແມ່ ເປນ
ັ ຜູ ວ
ັ້ າງແຜນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຫົວໜັ້າ
2. ເສດຖະກິດແບບວາງແຜນ: ລັດຖະບານເປນ
ການຜະລິດ

ັ ຕົວການົດ ແລະ ທຸກຄົນມີ
3. ເສດຖະກິດຕະຫາດ: ອາໄສພດຕິກາຂອງຕະຫາດເປນ
ັ້
ອິດສະລະ ໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊືຂາຍ
ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານກົນໄກລາຄາ
ັ ຕົວການົດພດຕິກາຂອງຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ ແລະ ພ່ ຄັ້າຄົນກາງ
ເປນ
ັ ການປະສົມປະສານລະຫ່ວາງເສດຖະກິດແບບວາງແຜນ
4. ເສດຖະກິດປະສົມ: ເປນ
ັ ແກ່
ກັບເສດຖະກິດຕະຫາດ ຕົວຢ່າງມີບາງລັດວິສາຫະກິດສະໜອງສິນຄັ້າ ແລະ ໃຫັ້ບລິການອັນຈາເປນ
ັ້
ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ໄຟຟາັ້ , ນາປະປາ
ແຕ່ປ່ອຍໃຫັ້ເອກະຊົນດາເນີນທຸລະກິດດັ້ານອື່ນໆ.
ັ ຈິງລະບົບເສດຖະກິດຈະເປນ
ັ ແບບປະສົມປະສານໃນບາງປະເທດລັດວິສາ
ໃນຄວາມເປນ
ັ້
ຫະກິດອາດຈະມີຫາຍ ແລະ ເຂັມແຂງ
ແຕ່ໃນບາງປະເທດເອກະຊົນຈະກວມເອົາສັດສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເສດ

ັ້
ົ ບາດ
ຖະກິດໂດຍພືນຖານແລັ້
ວ ໃນລະບົບເສດຖະກິດຕະຫາດບ່ ໄດັ້ໝາຍຄວາມວ່າພາກສ່ວນລັດບ່ ໄດັ້ມີບດ
ັ ຜູ ຄ
ັ້ ຸ ັ້ມຄອງດັ້ານມະຫາພາກ ແລະ ພະຍາຍາມແຊກແຊງການເຄື່ອນ
ຫຍັງເລີຍພຽງແຕ່ວ່າໜ່ວຍງານລັດຈະເປນ
ັ ໄປຕາມກົນໄກຕະຫາດ
ໄຫວຂອງທຸລະກິດໜັ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະໜັ້ອຍໄດັ້ ຫ ື ອີກຄວາມໜ່ ງກ່ ຄືປ່ອຍໃຫັ້ເປນ
ັ້
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ລັດຖະບານກ່ ຕັ້ອງໄດັ້ມີການລົງທນ ໃນການສັ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ໄຟຟາັ້ ນາປະປາ,
ັ້ ດແຍ ັ້ງ ແລະ ເອົາລັດເອົາ
ັ້ ງກັນຂຂັ
ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມລວມທັງມີລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຣັດກຸ ມເພ່ ອປອ
ປຽບທີ່ອາດຈະເກີດຂນັ້
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2.3.2 ອົງປະກອບ ແລະ ສາຍພົວພັນໃນລະບົບເສດຖະກິດ

ັ 2 ປະເພດຄື: ເອກະຊົນ
ໃນລະບົບເສດຖະກິດສາມາດຈັດແບ່ງອົງປະກອບອອກເປນ
ັ້ ະລິດ, ພ່ ຄັ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກໂດຍແຕ່
ແລະ ລັດຖະບານ ໃນອົງປະກອບເອກະຊົນປະກອບມີ: ຜູ ຜ
ລະຝ່າຍມີໜາັ້ ທີ່ ແລະ ພົວພັນກັນດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ັ ຜູ ທ
ັ້ ະລິດ: ເປນ
ັ້ ່ ສະໜອງສິ
ີ
ຜູ ຜ
ນຄັ້າ ແລະ ບລິການໃນທັ້ອງຖິ່ນຈະໝາຍເຖິງຊາວໄຮ່
ັ້ ນ
ັ ຄົນທີ່ຊືຜົ
ຊາວນາ, ຊ່າງຫັດຖະກາຕະຫອດເຖິງໂຮງງານ ແລະ ຮັ້ານອາຫານ ຈະແມ່ ນພ່ ຄັ້າຄົນກາງເປນ
ັ້ ື ັ້ ຫ ື ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກຢູ່ໃນແຂວງ, ຕ່ າງແຂວງ
ຜະລິດຈາກຊາວກະສິກອນໃນທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ແລັ້ວເອົາໄປຂາຍຕ່ ແກ່ ຜູ ຊ
ຫ ື ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ

ັ ຕົນັ້ ແມ່ ນພະ
ອົງປະກອບທີ່ສອງຂອງລະບົບເສດຖະກິດແມ່ ນພາກສ່ວນລັດຖະບານເປນ
ແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ພະແນກອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ
ັ້
ັ ຜູ ຕັ້ ງກະຕິ
ົ ຈະເປ
ັ ັ້
, ພະແນກສກສາ, ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ອື່ນໆ ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດເຫ່ ານີ
ນ
ັ້ ະລິດພ່ ຄັ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກ ຕະຫອດເຖິງອານວຍຄວາມສະດວກ
ກາໃຫັ້ການເຄືອນໄຫວຂອງຜູ ຜ
ັ້
ັ້ ນຂ່າວສານກ່ ຽວກັບການຕະຫາດ, ການໄກ່ ເກ່ ຍຂ
່ າງ, ການສະໜອງຂມູ
ຕ່ າງໆເຊັ່ນ: ການສັ້າງພືນຖານໂຄງລ
ຂັດແຍ່ ງ ແລະ ການຝກສີມແີ ຮງງານ ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມລັດຖະບານກ່ ເກັບພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມ
ົ ນັ້
ຕ່ າງໆຈາກບັນດາບຸ ກຄົນເຫ່ ານັ
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ບົດທີ 3
ຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ່ນັກສກສາສາມາດ
1. ອະທິບາຍລະບົບເສດຖະກິດ, ອົງປະກອບ ແລະ ສາຍພົວພັນໃນລະບົບເສດຖະກິດ
2. ວິເຄາະຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ

ັ້
ເນືອໃນ
3.1

ການກາໜົດລາຄາໂດຍອຸ ປະສົງ ແລະ ອຸ ປະທານ

ັ ເຄື່ອງມືໃນ
ໃນລະບົບເສດຖະກິດວິສະຫະກິດເສລີ ຫ ື ລະບົບຕະຫາດມີການໃຊັ້ລະບົບລາຄາເປນ
ັ້
ການຕັດສິນບັນຫາພືນຖານທາງເສດຖະກິ
ດກ່ າວຄື: ໜ່ວຍເສດຖະກິດໃນລະບົບເສດຖະກິດ ອາດແບ່ງໄດັ້
ັ 2 ຝ່າຍ ໄດັ້ແກ່ ຝ່າຍຄົວເຮືອນ (Households) ແລະ ຝ່າຍທຸລະກິດ ຫ ື ໜ່ວຍ ຜະລິດ (Firms)
ເປນ
ັ້
ັ ເຈົາຂອງປ
ັ ໃນການຜະລິດ ຈະຕັດສິນໃຈຂາຍ ຫ ື ໃຫັ້ເຊົ່າປດ
ັ ໃຈການຜະລິດ
ຝ່າຍຄົວເຮືອນໃນຖານະທີ່ເປນ
ດ
ັ ໃຈໂດຍໄດັ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເປນ
ັ ຄ່າຈ ັ້າງຄ່າເຊົ່າດອກເບັຍັ້ ແລະ ກາໄລ
ໃຫັ້ແກ່ ໜ່ວຍຜະລິດໃນຕະຫາດປດ
ັ້ ່ າຍຄົວເຮືອນ ເປນ
ັ ຖານະຜູ ບ
ັ້ ລິໂພກຈະສະແດງ ຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້າ ແລະ ບລິໂພກສິນຄັ້າ
ນອກຈາກນີຝ

ໃນຕະຫາດຜົນຜະລິດສາລັບຝ່າຍຜະລິດຈະຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບລິການຊະນິດ
ັ ໃຈການຜະລິດຕະຫອດຈົນການຂາຍ
ແລະ ປະລິມານຂອງສິນຄັ້າການເລືອກ ເຕັກນິການຜະລິດ ການຈ ັ້າງປດ
ັ້ ຝ່າຍທຸລະກິດຈະມີສ່ວນກ່ ຽວຂອງທັງໃນຕະຫາດຜົນຜະລິດ ແລະ ຕະຫາດປດ
ັ ໃຈເຊັ່ນດຽວ
ຜົນຜະລິດ ນັນຄື
ກັບຝ່າຍຄົວເຮືອນ
ັ້ ື ັ້ ແລະ ຜູ ຂ
ັ້ າຍແຕ່ ລະຝ່າຍຈະຕັດສິນໃຈໂດຍຄານງເຖິງປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ ຂອງຕົນ
ໂດຍທົ່ວໄປຜູ ຊ
ັ້
່ ລວມກັນກາໜົດລາຄາການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ ຊ
ັ້ ກ່ື ັ້ ຽວຂອງກັບ ອຸ ປະ
ການຕັດສິນໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍນີເອງທີ

ັ້ າຍກ່ ຽວຂອງກັບອຸ ປະທານ (Supply) ດັ່ງນັນັ້ ລາຄາຈິ່ງກາ
ສົງ (Demand) ສ່ວນການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ ຂ
ໜົດວ່າ ອຸ ປະສົງ ແລະ ອຸ ປະທານຮວມກັນ
ັ້
ັ 2 ປະເພດ ຄື: ຕະຫາດຜະລິດ
່ ວຍໃຫັ້ຮູ ວັ້ ່ າຕະຫາດແບ່ງໄດັ້ເປນ
ຈາກການພິຈາລະນາຂັ້າງຕົນຈະຊ
ັ ໃຈການຜະລິດຢ່າງໃດກ່ ຕາມໃນນີສັ້ ່ ວນໃຫຍ່ ເປນ
ັ ການສກສາ ການທາງານຂອງລະບົບລາຄາ
ແລະ ຕະຫາດປດ
ັ 2 ສ່ວນ ຄື: ອຸ ປະສົງ ແລະ ອຸ ປະທ່ານ
ໃນຕະຫາດຜົນຜະລິດ ສາລັບໃນບົດນີ ັ້ ການສກສາແບ່ງເປນ

3.2

ອຸ ປະສົງ

ັ້ ນຄັ້າ ຫ ື ບລິການຂອງບຸ ກຄົນໃດໜ່ ງໃນລະດັບລາຄາທີ່ຕ່າງກັນ ຖັ້າ
ໝາຍເຖິງຄວາມຕ ັ້ອງການຊືສິ
ັ້ ່ ນ: ຖັ້າລາຄາໝາກແໜ່ງຫຸ ດລົງພ່ ຄັ້າເກັບຊືກ
ັ້ ຈະຮັບຊື ັ້
ລາຄາຖືກລົງອຸ ປະສົງ (ຄວາມຕັ້ອງການ) ຈະສູງຂນເຊັ
ໝາກແໜ່ງຈາກປະຊາຊົນໃນປະລິມານຫາຍຂນັ້
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ຕາຕະລາງທີ 3

ລາຄາໝາກແໜ່ງ ແລະ ອຸ ປະສົງ/ຄວາມຕັ້ອງການຊື ັ້
ລາຄາໝາກແໜ່ງ

ອຸ ປະສົງ/ຄວາມຕັ້ອງການຊື ັ້

15,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

40 ກິໂລກຣາມ

14,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

60 ກິໂລກຣາມ

13,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

75 ກິໂລກຣາມ

12,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

80 ກິໂລກຣາມ

ັ້
່ ງນີ:ັ້
ັ ເສັນສະແດງຈະໄດັ້ດັ
ເມື່ອເອົາມາແຕັ້ມເປນ

ຮູ ບທີ 2

ັ້
ເສັນສະແດງອຸ
ປະສົງ (ຄວາມຕັ້ອງການ)

3.3

ອຸ ປະທານ

ັ້ າຍຍິນດີສະໝອງສິນຄັ້າ ຫ ື ບລິການໃນລະດັບລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖັ້າລາຄາແພງ
ໝາຍເຖິງຜູ ຂ
ັ້ ຂ
ັ້ ່ ນ: ຖັ້າປນ
ີ ໝາກໂມລາຄາດີ
ັ້ າຍຈະຍິນດີຂາຍສິນຄັ້າຫາຍຂນເຊັ
ີ ັ້
ຂນຜູ
ປະຊາຊົນຈະພາກັນປູ ກເພື່ອຂາຍໃຫັ້ພ່
ັ້ ມຂ
ັ້ ນ.
ັ້
ຄັ້າເກັບຊືເພີ
ຕາຕະລາງທີ 4

ລາຄາໝາກແໜ່ງ ແລະ ອຸ ປະສົງ/ຄວາມຕັ້ອງການຂາຍ
ລາຄາໝາກແໜ່ງ

ອຸ ປະທານ/ຍິນດີຂາຍ

10,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

30 ກິໂລກຣາມ

12,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

40 ກິໂລກຣາມ

14,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

60 ກິໂລກຣາມ

16,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ

70 ກິໂລກຣາມ
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ັ້
ັ ເສັນສະແດງຈະໄດັ້
ັ :ັ້
ເມື່ອເອົາມາແຕັ້ມເປນ
ດ່ ງນີ

ຮູ ບທີ 3

ັ້
ເສັນສະແດງອຸ
ປະທານ (ການສະໜອງ)

ລາຄາຈະຖືກການົດໂດຍອຸ ປະສົງ (ຄວາມຕັ້ອງການ) ແລະ ອຸ ປະທານ (ການສະໜອງ) ເຊິ່ງແມ່ ນ
ັ້ ປະສົງ ແລະ ເສັນອຸ
ັ້ ປະທານ ຖັ້າລາຄາສູງເກີນຄວນກຈະເຮັດໃຫັ້ສນ
ັ້
ິ ຄັ້າລົນຕະ
ຈຸດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັນອຸ
ັ້ າຍ ລາຄາກຈະຫຸ ດລົງມາ ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມຖັ້າລາຄາຕ່ າເກີນໄປຄົນກຈະ
ົ ຢາກຊືຫ
ຫາດ ແລະ ເມື່ອບ່ ມີຄນ
ັ້
ແຫ່ກັນໄປຊື ັ້ ແລະ ໃຫັ້ລາຄາແພງຂນຕາມພາຍຫ
ງັ
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ການການົດລາຄາຕາມກົນໄກຕະຫາດ
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ການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກລາຄາເຖິງແມ່ ນວ່າລາຄາສິນຄັ້າຈະຖືກການົດໂດຍອຸ ປະສົງ (ຄວາມຕ ັ້ອງ
ົ ກະທົບຕ່ ອຸ ປະສົງ ແລະ
ການ) ແລະ ອຸ ປະທານ (ການສະໜອງ) ແຕ່ລາຄາກຈະມີການປ່ຽນແປງ ເມືອມີຜນ
ັ້
ີ ເກີ
ີ ັ້ ດແຫັ້ງແລັ້ງ ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນບ່ ສາມາດເກັບໝາກແໜ່ງໄດັ້ຫາຍນັນຄື
ອຸ ປະທານຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫາກປນ
ອຸ
ປະທານ (ການສະໜອງ) ຫຸ ດລົງຖັ້າອຸ ປະສົງ (ຄວາມຕັ້ອງການ) ຍັງຄືເກົ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫັ້ໝາກແໜ່ງ

ັ ໃຈກະທົບຕ່ ອຸ ປະສົງ
ຂາດຕະຫາດ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ລາຄາໝາກແໜ່ງແພງຂນັ້ ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມຖັ້າມີບາງປດ
ັ້
ັ້
ັ້ ປະສົງ
ັ ເກັບຊືໝາກແໜ
່ ງ ມີຄວາມຕັ້ອງການຊືສູັ້ ງຂນຈະເຮັ
(ຄວາມຕັ້ອງການ) ເຊັ່ນ: ບລິສດ
ດໃຫັ້ເສັນອຸ
ັ້ ຖັ້າການເກັບກູໝາກແໜ
ັ້
່ ງຂອງປະຊາຊົນ ຫ ື ອຸ ປະທານ (ການສະໜອງ) ຍັງຄື
(ຄວາມຕັ້ອງການ) ຍັບຂນ,
ເກົ່າລາຄາກຈະສູ ງຂນັ້
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ບົດທີ 4
ການປະເມີນຜົນທາງດັ້ານເສດຖະກິດຂອງການຜະລິດກະສິກາ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1. ຄິດໄລເສດຖະກິດການຜະລິດ ແລະ ການແປຮູ ບຜະລິດຕະພັນ
2. ວິເຄາະການໄລລຽງເສດຖະກິດໃນການຜະລິດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
4.1

ັ ມາ
ຄວາມເປນ

ັ້
ັ້ ນພືນຖານເສດຖະກິ
ັ ທີ່ສຸ ດສາລັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອ
ຂມູ
ດແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນ
ັ້ າໃຈເຖິ
ັ້
ັ ປຸ ງການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ການຕະ
ໃຫັ້ເຂົາເຈົາເຂົ
ງການດາເນີນງານ ແລະ ໂອກາດໃນການປບ
ັ້ ນກ່ ຽວກັບເສດຖະກິດຂອງຟາມຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນໄດັ້ເຫັນເຖິງການລົງທນ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
ຫາດ ຂມູ

ັ້ ນຍັງຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນສາມາດວິເຄາະ
ັ ຈາກການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາັ້ ນອກຈາກນັນມັ
ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ຜົນກາ
ັ ທີ່ເປນ
ຂັນຕອນການຜະລິ
ດເປນ
ນການລົງທນຕ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນດັ່ງກ່ າວຈະຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນໃນ
ໄລຕ່ ວັນ ຫ ື ຜົນກາໄລຕ່ ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດເວົາລວມແລັ້
ວຂມູ
ັ້ າເນີນການຜະລິດຢູ່ນັນັ້ ຜ່ານການວິເຄາະຂມູ
ັ້ ນຊາວ
ັ ປຸ ງ, ປ່ຽນແປງທີ່ເຂົາເຈົາດ
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສືບຕ່ , ປບ

ິ າບ ແລະ ປະສິທຜ
ິ ນ
ົ ຂອງການລົງທນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ
ກະສິກອນຈະສາມາດຮັບຮູ ັ້ເຖິງປະສິທພ
ັ ທີ່ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ມເີ ຄື່ອງມືການໄລ່ລຽງເສດ
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການວິເຄາະທີ່ມີຄວາມຖືກຕັ້ອງເໝາະສົມ ມັນຈາເປນ
ັ້
ຖະກິດທີ່ເຂົາໃຈງ່
າຍຄາແນະນາທີ່ລະອຽດຈະແຈ ັ້ງຈະຊ່ວຍໃຫັ້ພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ຊາວກະສິ
ັ້
ັ້ ນເສດຖະກິດຂອງບັນດາກິດຈະກາຫກ
ັ ຕ່ າງໆໃນການຜະລິດ ຈຸດປະສົງປມ
ກອນເກັບກາ ແລະ ວິເຄາະຂມູ
ັ້ ່ ວຍໃຫັ້ນກ
ັ ສກສາສາມາດຄິດໄລ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທາງເສດຖະກິດຈາກການຜະລິດ ຫ ື ແປຮູ ບຜະ
ຄູ່ ມືສະບັບນີຈະຊ
ັ າວແມ່ ນສັ້າງ
ລິດຕະພັນກະສິກາໃນລະດູການໜ່ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວເຄື່ອງມືດ່ ງກ່
ັ້ ່ ອບັນລຸ 2 ຈຸດປະສົງຕົນຕ
ັ້ ຄື:
ຂນເພື
ັ ສກສາສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການນາໃຊັ້ທ່ ດິ
ີ ນ, ແຮງງານ ແລະ ທນຮອນຢ່າງ
1. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫັ້ນກ
ົ ສູ ງທີ່ສຸ ດມັນຈະຊ່ວຍໃຫັ້ຊາວກະສິກອນສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກຜະລິດພືດ ຫ ື ສັດ
ມີປະສິດທິຜນ
ຊະນິດໃດໃນລະດູການຜະລິດຕ່ ໄປ
ັ າວຈະຊ່ວຍສາມາດ
2. ເພື່ອກວດກາຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນກິດຈະກາການສົ່ງເສີມເຄື່ອງມືດ່ ງກ່
ັ້
 ປຽບທຽບລະຫວ່າງບັນດາຜູ ເັ້ ຂົາຮວມໃນກຸ່
ມໃດກຸ່ ມໜ່ ງ ຫ ື ໂຄງການຮຽນຮູ ໃັ້ ດໜ່ ງ
ັ້ ່ ວມ ແລະ ຜູ ທ
ັ້ ່ ວມການຮຽນຫກ
ັ້ ບ
ີ ່ ໄດັ້ເຂົາຮ
ັ ສູ ດນີ,ັ້
 ປຽບທຽບລະຫວ່າງນັກສກສາທີ່ເຂົາຮ

ັ ຈາກກິດຈະກາການຜະລິດຂອງນັກສກສາລະຫວ່າງກ່ ອນ ແລະ ຫງັ
 ປຽບທຽບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນ ແລະ ຄິດໄລ່ກ່ ອນໄດັ້ຮັບການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ
ການຮ່ າຮຽນໃນກລະນີຈະໄດັ້ນາໃຊັ້ແບບຟອມເພື່ອເກັບກາຂມູ
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ັ້
ັ້ ່ ງ ຫງັ ຈາກການຮຽນຫກ
ັ້
ັ ສູດນີນອກຈາກນັ
ົ
ນາໃຊັ້ອີກຄັງໜ
ນພະນັ
ກງານສົ່ງເສີມກະສິກາຍັງສາມາດນາໃຊັ້ຜນ
່
ັ້ ນ ເພືອການົດຄວາມຕັ້ອງການຊ່ວຍເຫອ
ື ຈາກພາຍນອກອີກດັ້ວຍ
ໄດັ້ ຮັບຈາກການເກັບກາຂມູ

4.2

ີ ານໄລ່ ລຽງເສດຖະກິດ
ວິທກ

4.2.1 ທນຄົງທີ່
ທນຄົງທີ່ ແມ່ ນສິ່ງທີ່ບ່ ໄດັ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດັບຂອງຍອດຂາຍຖັ້າຫາກວ່າຍອດຂາຍເພີ ັ້

ັ້ ນຄົງທີ່ຍັງຄືເກົ່າ ຕົວຢ່າງ: ຕົນທ
ັ້ ນຄົງທີ່ປະກອບມີຄ່າເຊົ່າ,
ມຂນັ້ ຫ ື ຫຸ ດລົງ ແຕ່ສິ່ງອື່ນບ່ ໄດັ້ປ່ຽນແປງຕົນທ
ັ້ ນເຊິ່ງບ່ ຄົງທີ່ ແມ່ ນຈະປ່ຽນແປງຫລື ເຄິ່ງປ່ຽນແປງ
ເງ ິນເດືອນລູກຄັ້າປະຈາ ແລະ ຄ່າຫູ ັ້ຍຫັ້ຽນ ຕົນທ

ຮູ ບທີ 5

ັ້
ັ້ ນຕ່າງໆ
ເສັນສະແດງເຖິ
ງຕົນທ

ັ້ ນໝູນວຽນ
4.2.2 ຕົນທ
ັ້ ນດັ້ານແຮງງານ, ວັດຖຸດບ
ິ
ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍເຊິ່ງປ່ຽນແປງໄປຕາມສັດສ່ວນຂອງຍອດຂາຍຕົນທ
ັ້ ອ
ື ງທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງບລິມາດຂອງຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນ
ຫລື ຄ່າສີນເປ

ຮູ ບທີ 6

ັ້
ັ້ ນຄົງທີ່ ແລະ ຕົນທ
ັ້ ນປ່ຽນແປງ
ເສັນສະແດງເຖິ
ງຕົນທ
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ມາດຕະຖານທີ່ນັກການເງ ິນຈະພະຍາຍາມຄວບຄຸ ມກຄືການຄິດໄລ່ຈຸດກຸ ັ້ມທນຂອງກິດຈະການ
ັ້
ັ້ ອງມີຍອດຂາຍທີ່ສູງກວ່າຈຸດກຸ ັ້ມທນນີໃຫັ້ໄດັ້
ິ ຈະການນັນຕັ້
ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເບິ່ງແຍງໃຫັ້ກດ
ຕາຕະລາງທີ 5

ພາບລວມຕາຕະລາງການວິເຄາະຈຸດກຸ ັ້ມທນ

ລາດັບ ຈານວນຜະລິດຕະພັນ (ອັນ)
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ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄົງທີ່ (ກີບ)
 ຄ່ານາັ້
 ຄ່າໄຟຟາັ້

2

 ເງ ິນເດືອນປະຈາ
ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍປ່ຽນແປງ (ກີບ)
ິ
 ຄ່າວັດຖຸດບ

 ຄ່າຈ ັ້າງແຮງງານ
ັ້ ນ
 ຄ່ານາມັ
 ຄ່າໄຟຟາັ້
3

ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍລວມ (2 + 3)

4
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່ ງໄດັ້
ີ ວາມກະທັດຮັດງ່ າຍດາຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ສາມາດນາໃຊັ້ໄດັ້ທ່ ວໄປຈ
ົ
ເພື່ອໃຫັ້ເຄື່ອງມືມຄ
ເລືອກເອົາລະດັບຄວາມລະອຽດຊັດເຈນໃນການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດຢູ່ ໃນລະດັບກາງ ຫ ື ມູນຄ່າຜົນກາໄລ
ື ຄິດໄລ່ໂດຍການປຽບທຽບລະຫວ່າງລາຍຮັບທັງໝົດ
ມູນຄ່າຜົນກາໄລໄດັ້ຖກ
ີ ັ້ ່ ໄດັ້ຖກ
ື ອອກແບບໃຫັ້
ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍທນໝູນວຽນຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາການຜະລິດແຕ່ ລະອັນເຄື່ອງມືນບ
ັ ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່
ມີຄວາມລະອຽດຊັດເຈນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູ ງທີ່ມີການຄິດໄລ່ຢູ່ໃນລະບົບຟາມທັງໝົດ ເຊິ່ງເປນ
ັ້ ນຄົງທີ່ຄ່າຫູ ຍັ້ ຫັ້ຽນຂອງຊັບສິນຄົງ
ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສັບສົນເກີນໄປສາລັບຊາວກະສິກອນ ເພາະສະນັນທ
ລວມ

(GrossMargin)

ທີ່ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍເຊັ່ນ ຄ່າພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າເຊົ່າຕ່ າງໆແມ່ ນບ່ ໄດັ້ຖືກນາມາຄິດໄລ່.

ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫັ້ສາ
ມາດສົມທຽບຜົນຂອງການດາເນີນງານຈາກກິດຈະກາການຜະລິດຕ່ າງໆ ປຽບທຽບກັບກິດຈະກາໃດໜ່ ງໃນ
ແຕ່ ລະປີ ຫ ື ຜົນຂອງການດາເນີນການຜະລິດໃດໜ່ ງລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດັ້ວຍກັນ.
ັ້
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍທນຄົງທີ່ ສະນັນການ
ົ ບວກກຈະປະກອບສ່ວນເປນ
ມູນຄ່າຜົນກາໄລທີ່ມີຜນ
ີ ານຍອມຮັບຈາກສາກົນ
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນກາໄລລວມແມ່ ນໄດັ້ມກ

ັ້ ເທົ່າກັບວ່າເພີ່ມລາຍຮັບສຸ ດທິ ຫ ື ຫຸ ດຜ່ອນການສູນເສຍ ຫ ື ຂາດທນຍ ັ້ອນ
ເພີ່ມມູນຄ່າຜົນກາໄລໃຫັ້ສູ ງຂນກ
ວ່າມູນຄ່າທນຄົງທີ່ບ່ ມີການປ່ຽນແປງ.
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ັ ເຫັນວ່າການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນກາໄລລວມ
ອີງໃສ່ສະພາບຂອງປະເທດລາວໃນປະຈຸບນ
່
(Gross Margin) ແມ່ ນເໝາະສົມທີສຸ ດສາລັບຕີລາຄາດັ້ານເສດຖະກິດໃນການຜະລິດ ແລະ ການແປ
ຮູ ບຜະລິດຕະພັນກະສິກາຂອງຊາວກະສິກອນ ຂະໜາດນ ັ້ອຍຍ ັ້ອນເຫດຜົນດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້

ັ້ ່ ດຽວກັນ: ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ
1. ຄວາມຫາກຫາຍຂອງກິດຈະກາຟາມຢູ່ໃນພືນທີ
ັ້ ່ ດຽວກັນໄດັ້
ໂດຍສະເພາະຢູ່ ເຂດເນີນສູ ງແຕ່ລະຄົວເຮືອນຈະດາເນີນການຜະລິດກະສິກາທີ່ຫາກຫາຍໃນພືນທີ
ັ້ ນມີຄວາມ
ຖືກນາໃຊັ້ໄດັ້ຫາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປູ ກຜັກສວນຄົວ, ພືດທົ່ວໄປ, ລັ້ຽງສັດກະສິກາປ່າໄມ ັ້ ເພາະສະນັນມັ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ຈະຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງດິນ ແລະ ພາສີອາກອນສາລັບແຕ່ລະກິດຈະກາ

ັ ຂ ັ້ 1. ຂັ້າງເທິງ, ເຄື່ອງມື
2. ການນາໃຊັ້ຊັບສິນຄົງທີ່ໃນຫາຍກິດຈະກາ: ຄັ້າຍຄືກບ
ອຸ ປະກອນບ່ ຖືກນາໃຊັ້ພຽງແຕ່ກິດຈະກາດຽວເທົ່ານັນັ້ ຕົວຢ່າງ ລົດໄຖນາ ໄດັ້ຖືກນາໃຊັ້ໃນການກະກຽມດິນ
ັ້ ດຜັກ ແລະ ນາໃຊັ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ເລື່ອຍໄມ ັ້, ຂົນສົ່ງເຄື່ອງປ່າ
ປູກເຂົາັ້ ແຕ່ຍັງສາມາດນາໃຊັ້ເພື່ອດູດນາຫົ
ຂອງດົງໄປຕະຫາດ, ສີເຂົາັ້
ແລະອື່ນໆ. ມັນມີຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສັບສົນທີ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າຫູ ຍັ້ ຫັ້ຽນຂອງຊັບ
ສົມບັດຄົງທີ່ດັ່ງກ່ າວ

ັ້ ນລະອຽດຊັດເຈນ: ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນສ່ວນຫາຍຍັງຜະລິດເພື່ອ
3. ຂາດຂມູ
ັ້ າເຈົາບ
ັ້ ່ ໄດັ້ບນ
ັ ທກການລົງທນ, ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ ແລະ
ຊົມໃຊັ້ພາຍໃນຄອບຄົວທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໜ່ ງ, ດັ່ງນັນເຂົ
ັ້ ່ ຂອງຕົນເອງມີເທົ່າໃດແທັ້ ມັນຈິ່ງມີຄວາມຫຍຸ ັ້ງ
ລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົາັ້ ມີບາງຄອບຄົວຍັງບ່ ທັນຮູ ັ້ຈັກວ່າເນືອທີ
ຍາກໃນການຄິດໄລ່ຄ່າຫຸ ຍັ້ ຫັ້ຽນຂອງຊັບສິນຄົງທີ່

4. ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ: ເຫດຜົນທີ່ສາຄັນທີ່ສຸ ດແມ່ ນຜົນດີຂອງການປະ
ັ້
ເມີນທາງດັ້ານເສດຖະກິດສາລັບຊາວກະສິກອນ ຊາວກະສິກອນຕັ້ອງການຮູ ວັ້ ່ າເຂົາເຈົາໄດັ້ຮັ
ບຜົນຜະລິດຂອງ
ັ້ ນມີການຫຸ ດລື່ນກັນພຽງປະ
ເຂົາເຈົາັ້ ຫ ື ບ່ ແລະ ເທົ່າໃດ: ຫາຍ, ໜັ້ອຍ, ບ່ ໄດັ້ກາໄລເລີຍ ຫ ື ຂາດທນ ຂມູ

ັ້ ່ ອຊ່ວຍ
ົ ກະທົບຕ່ ການປະເມີນໂດຍລວມເທົ່າໃດ ເຄື່ອງມືແມ່ ນຖືກສັ້າງຂນເພື
ມານ 10,000 ກີບ ຈະບ່ ມີຜນ
ັ ປຸ ງການຜະລິດຂອງເຂົາ ແລະ ກາໜົດບັນຫາຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ໂອກາດມັນຈະນາທາງ
ໃຫັ້ຊາວກະສິກອນປບ
ໃຫັ້ຊາວກະສິກອນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ່ ກັບຂະບວນການດັ່ງກ່ າວການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບແມ່ ນ
ພຽງພແລັ້ວ

ເຖິງແມ່ ນວ່າພວກເຮົາ ບ່ ໄດັ້ນາໃຊັ້ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມ (Gross Margin)
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານກ່
ັ ທີ່ຈະຕັ້ອງເຂົາໃຈຂັ
ເພື່ອການປະເມີນເສດຖະກິດຂອງລະບົບຟາມທັງໝົດກ່ ຕາມມັນຈາເປນ
ນພື
ຽວ
ກັບອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບົບຟາມທັງໝົດ
ໂດຍທົ່ວໄປແລັ້ວຟາມໃດໜ່ ງຈະປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບທີ່ສາຄັນເຊັ່ນ: ກ) ປະ
ເພດການຜະລິດ, ຂ) ກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ຄ) ການດາເນີນການຜະລິດ ດັ່ງນັນັ້ ພວກເຮົາສາມາດຄິດ
ໄລ່ຜົນກາໄລລວມສາລັບແຕ່ລະປະເພດການຜະລິດ ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະການຜະລິດຂອງແຕ່ລະປະເພດ
ັ້
ັ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ປະເມີນ
ເພື່ອໃຫັ້ເຂົາໃຈເຖິ
ງບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍໃດໜ່ ງ ພວກເຮົາຈາເປນ

ັ້
ັ້ ນພືນຖານຂອງຟາມທັ
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ເຖິງບັນດາຂມູ
ງໝົດ, ເປນ
ນ: ຂະໜາດຂອງຟາມທັງໝົດ, ປະເພດການຜະລິດ
ທັງໝົດ, ຂະໜາດຂອງການຜະລິດແຕ່ລະປະເພດ, ກິດຈະກາການຜະລິດທັງໜົດຂອງແຕ່ລະປະເພດ, ໄລ
ັ້ ນດັ່ງກ່ າວຈະ
ຍະເວລາທັງໝົດໝົດທີ່ໄດັ້ດາເນີນການຜະລິດມາແລັ້ວ ແລະ ຈານວນແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຂມູ

ສະແດງໃຫັ້ເຫັນພາບລວມຂອງການຜະລິດແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະກາທີ່ໄດັ້ມີການຜະລິດ ມັນ
ັ ຜົນດີ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫັ້ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ສາມາດໃຫັ້ຄາແນະນາໄດັ້ໂດຍອີງໃສ່ຟາມທີ່ໄດັ້ຮບ
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ນິຍາມຄາສັບ

ຄາສັບ
ັ ເງ ິນສົດ
ມູນຄ່າທີ່ເປນ

ຄວາມໝາຍ
ັ້ ນຄັ້າ ແລະ ການບລິການໃດໜື່ງ
ແມ່ ນມູນຄ່າເງ ິນທີ່ໄດັ້ຈ່າຍໄປຕົວຈິງເພື່ອຊືສິ

ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດ

ັ ເງ ິນສົດຕົວຈິງ ຈາກກິດຈະກາການຜະລິດໃດໜື່ງໂດຍໄດັ້
ແມ່ ນຜົນໄດັ້ຮັບທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ລົບອອກ
ຈາກການເອົາມູນຄ່າຂອງຍອດຂາຍຜົນຜະລິດທັງໝົດ ທີ່ເປນ
ັ້ ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດທັງໝົດ
ສິ່ງນາເຂົາທີ

ຄ່າຫູ ັ້ຍຫັ້ຽນ

ັ້
ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຂອງວັດຖຸຄງົ ທີ່ທີ່ເກີດຈາກການນາໃຊັ້ເຂົາໃນການຜະລິ
ດ ໂດຍ
ັ ແຕ່ລະປີ
ທົ່ວໄປແມ່ ນຄິດໄລ່ເປນ

ທນຄົງທີ່

່ ໄດັ້ນາໃຊັ້ເຂົາໃນການຜະລິ
ັ້
ິ
ແມ່ ນມູນຄ່າວັດຖຸ, ອຸ ປະກອນ ຫລື ວັດຖຸສ່ ງຂອງທີ
ດ
ັ້
ີ ນໄປ
ໃຫັ້ແກ່ ກິດຈະກາໃດໜ່ ງເຊິ່ງມີອາຍຸ ການນາໃຊັ້ແຕ່ 1 ປຂ
ຫລື ມີອາຍຸ ການ
ນາໃຊັ້ຫາຍກວ່າໜ່ ງລະດຸ ການຜະລິດຂອງກິດຈະກາໜ່ ງ ຫລື ຮ່ວມກິດຈະກາ

ັ ທັງໝົດ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ
ັ ທັງໝົດຈາກການຜະລິດຂອງກິດຈະກາໃດໜ່ ງ
ແມ່ ນມູນຄ່າທີ່ໄດັ້ຮບ
ທັງເປນ
ັ ເງ ິນສົດອາດຄິດໄລ່ເປນ
ັ ແຕ່ລະກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ
ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ພາຍໃນລະດູການຜະລິດໜ່ ງ

ມູນຄ່າຜົນກາໄລລວມ

ແມ່ ນຜົນກາໄລລວມທັງໝົດຂອງກິດຈະກາການຜະລິດໃດໜ່ ງ
ໂດຍໄດັ້ຈາກ
ັ ເງ ິນສົດ ຫລື ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ) ລົບ
ັ ທັງໝົດ (ທີ່ເປນ
ການເອົາມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງໝົດ (ທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ຫລື ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ) ອາດ
ອອກມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ

ສິ່ງນາເຂົາັ້
ຄ່າແຮງງານ

ວັນງານ

ັ ແຕ່ລະກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ພາຍໃນລະດູການຜະລິດໜ່ ງ
ຄິດໄລ່ເປນ
ັ້
ເຊິ່ງໃນທີ່ນີປະກອບດັ້
ວຍທນມູນວຽນ,
ແລະ ຄ່າແຮງງານທັງໝົດໃນໜ່ ງຮອບວຽນ
ັ ໄຈການຜະລິດ
ແມ່ ນປດ

ທນຄົງທີ່

ັ້
ແມ່ ນຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍ ທີ່ໄດັ້ຈ ັ້າງແຮງງານ ເພື່ອຮັບໃຊັ້ເຂົາໃນການຜະລິ
ດສາລັບ ລະດູ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ
ການຜະລິດໜ່ ງ ເຊິ່ງຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍດັ່ງກ່ າວອາດຈະເປນ
ັ ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຫລື ຈາກຄົນພາຍນອກ
ັ ັ້
ແລະແຮງງານທີ່ໃຊັ້ນນອາດຈະເປ
ນ
ັ ໃຫັ້ສາເລັດກິດຈະກາໃດໜ່ ງ
ແມ່ ນຈານວນມື ັ້ ທີ່ໃຊັ້ແຮງງານໜ່ ງ ເພື່ອປະຕິບດ
ໂດຍຄິດໄລ່ເວລາເຮັດວຽກແມ່ ນ 8 ຊົ່ວໂມງຕ່ ມື ັ້

ີ ນ
ພາສີທ່ ດິ

ແມ່ ນລາຍຈ່ າຍທີ່ໄດັ້ເສຍພັນທະທີ່ດິນໃຫັ້ແກ່ ລັດຕາມລາຄາຕົວຈິງທີ່ໄດັ້ການົດໄວັ້
ົ ັ້
ຕາມລະບຽບ ແລະ ເປາໝາຍຂອງ
ສປປ ລາວ

ັ
ມູນຄ່າທີ່ບ່ ເປນ

ແມ່ ນການຕີລາຄາມູນຄ່າຂອງສິນຄັ້າ, ການບລິການ ຫລື ແຮງງານຕາມລາຄາໃນ
ັ ເງ ິນສົດ
ທັ້ອງຕະຫລາດຕົວຈິງ ແຕ່ວ່າບ່ ໄດັ້ຈ່ າຍເປນ

ເງ ິນສົດ
ັ ເງ ິນ
ມູນຄ່າທີ່ບ່ ເປນ
ສົດ

ແມ່ ນການຕີລາຄາມູນຄ່າຂອງສິນຄັ້າ, ການບລິການ ຫລື ແຮງງານຕາມລາຄາໃນ
ັ ເງ ິນສົດ
ທັ້ອງຕະຫາດຕົວຈິງ ແຕ່ ວ່າບ່ ໄດັ້ຈ່າຍເປນ
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ນິຍາມຄາສັບ

ຄາສັບ
ທືນໝູນວຽນ
ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງ

ຄວາມໝາຍ
ແມ່ ນອຸ ປະກອນ, ວັດຖຸ ຫລື ສິ່ງຂອງທີ່ໄດັ້ຊ ື ັ້ ຫລື ໃຊັ້ຈ່ າຍ ເພື່ອໃຊັ້ໃນການ
ຜະລິດສາລັບລະດູການຜະລິດໜ່ ງ ຫລື ຮອບວຽນໜ່ ງເທົ່ານັນັ້
ັ ໄຈຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ສັດຕູ ພດ
ື , ພະ
ແມ່ ນມູນຄ່າຜົນຜະລິດ ທີ່ຖືກທາລາຍດັ້ວຍປດ

ຜົນຜະລິດ

ັ ເງ ິນ
ຍາດລະບາດ, ໄພທາມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ມູນຄ່າດັ່ງກ່ າວແມ່ ນຄິດເປນ
ເພື່ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການເສຍຫາຍນັນັ້

ຜະລິດຕະພັນ

ື ັ້ ່ ອງມືສະບັບນີ ັ້ ແມ່ ນປະກອບມີຫາຍກິດຈະກາ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກາການ
ໃນປມເຄື
ັ ຕົວແທນໃຫັ້
ຜະລິດ, ປູ ກຝງັ ຫລື ລັ້ຽງສັດ. ຄາວ່າຜະລິດຕະພັນໃນທີ່ນີ ັ້ ເປນ
ັ້ ສາລີ, ໄກ່ , ປາ
ົ ັ້ ເຂົາ,
ແກ່ ຜົນຜະລິດທີ່ໄດັ້ຮັບຂອງກິດຈະກາດັ່ງກ່ າວ ເຊັ່ນ: ເຫາ,
ແລະ ອື່ນໆ

ຜົນກາໄລລວມຕ່ ວັນ
ງານ
ັ້ ່
ຜົນກາໄລລວມຕ່ ເນືອທີ

ຜົນກາໄລລວມຕ່ ຫົວ
ໜ່ວຍຜົນຜະລິດ
ັ້ ງໝົດ
ມູນຄ່າສິ່ງນາເຂົາທັ
ັ້ ່ ທັງໝົດ
ລວມເນືອທີ

ັ້
ຂອງການນາໃຊັ້ແຮງງານເຂົາໃນການຜະລິ
ດໃນ
ລະດູການຜະລິດ ຫລື ຮອບວຽນການຜະລິດໜ່ ງ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຜົນກາໄລທັງ
ແມ່ ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບ

ໝົດ ຫານໃຫັ້ຈານວນວັນງານ

ັ້ ່ ດິນ ເພື່ອທາການຜະລິດ
ແມ່ ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການນາໃຊັ້ເນືອທີ
່
ໃນລະດູການຜະລິດ ຫລື ຮອບວຽນການຜະລິດໜ່ ງ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຜົນກາໄລ
ັ້ ່ ການຜະລິດ
ລວມທັງໝົດ ຫານໃຫັ້ເນືອທີ
ແມ່ ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບ ຂອງການຜະລິດຕ່ ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດໃນລະດູ
ການຜະລິດ ຫລື ຮອບວຽນການຜະລິດໜ່ ງ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຜົນກາໄລລວມທັງ

ໝົດຫານໃຫັ້ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່
ແມ່ ນມູນຄ່າທີ່ໄດັ້ລົງທນໄປໃນການຜະລິດທັງໝົດ ທັງເປນ
ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ
ັ້ ່ ດິນລວມທັງໝົດ ທີ່ຊາວກະສິກອນທາການປູກຝງັ ຫ ື ລັ້ຽງສັດ
ແມ່ ນເນືອທີ
ັ້ ການຮ່ວມກິດຈະກາ ແຕ່ໃຫັ້
ສາລັບກິດຈະກາການຜະລິດໜ່ ງໆ ຫລື ບາງຄັງມີ
ັ ຫົວໜ່ວຍເຮັກຕາ (ha)
ຄິດໄລ່ເປນ

ປະເພດການຜະລິດ
ກິດຈະກາການຜະລິດ

ັ້ ການຜະລິດ
ກຸ່ ມກິດຈະກາການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົາ,
ີ
ສັດປກ
ັ້ ນຊີ ສາລັບການບລິໂພກ
ກິດຈະກາການຜະລິດໃດໜ່ ງເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົາອິ
ພາຍໃນຄອບຄົວ, ການລັ້ຽງໄກ່

4.3

ເຄື່ອງມືການຄິດໄລ່ ເສດຖະກິດ

ເຄື່ອງມືການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ໄດັ້ຖືກອອກແບບສາລັບກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ການແປ
ັ ເຊັ່ນ: ແບບຟອມສາລັບການປູກຝງັ
ຮູ ບຜະລິດພັນກະສິກາ, ສະນັນັ້ ຈ່ ງປະກອບມີ 3 ປະເພດແບບຟອມຫກ
ັ
ການລັ້ຽງສັດ ແລະ ການແປຮູ ບຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ນອກຈາກນັນັ້ ກຍັງໄດັ້ຜັນຂະຫຍາຍແບບຟອມຫກ
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ັ ແບບຟອມສະເພາະທີ່ນາໃຊັ້ແຕ່ລະກິດຈະກາການຜະລິດອີກ ເພື່ອໃຫັ້ສະດວກໃນການນາໃຊັ້ ເຊິ່ງ
ໄປເປນ
ັ້ ນາສະເໜີໃຫັ້ເຫັນການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດສາລັບການ
ື ັ້ ່ ອງມືສະບັບນີໄດັ້
ລວມມີ 16 ແບບຟອມ, ປມເຄື
ຜະລິດກະສິກາ, ການລັ້ຽງສັດ, ແລະ ກິດຈະກາການສັ້າງລາຍຮັບທີ່ສາຄັນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ ັ້ອຍ
ັ າວສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນໄດັ້ຖືກສັ້າງຂນັ້ ແລະ ທົດສອບຢູ່ບັນດາແຂວງ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ (ເຄື່ອງມືດ່ ງກ່
ັ້
ັ ທີ່ຈະຕັ້ອງມີການດັດແປງບາງຢ່າງເພື່ອໃຫັ້ເໜາະສົມກັບເງ່ ອນໄຂຕົ
ື
ພາກເໜືອ, ສະນັນອາດມີ
ຄວາມຈາເປນ
ວ
່
ຈິງຂອງທັ້ອງຖິນ)

4.4

ັ້
ແບບຟອມການຄິດໄລ່ ເສດຖະກິດສາລັບການປູກເຂົານາ

ັ້ ນທົ່ວໄປ
ຕາຕະລາງທີ 7 ຂມູ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ບັ້ານ

ັ້ ນ
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເກັບກາຂມູ

ເມືອງ

ໄລຍະການຜະລິດ (ລະດູການ)

ແຂວງ

ຕາຕະລາງທີ 8

ັ້
ີ
ເຂົານາປ

ລວມຜົນຜະລິດ (ກລ)

ຈານວນ

ັ້
ເຂົານາແຊງ

ສະມັດຕະພາບ(ກລ/ຮຕ)

ັ້ ່ (ເຮັກຕາ)
ລວມເນືອທີ

ັ້ ນໝູນວຽນ
ສິ່ງນາເຂົາທ

2.1 ທນໝູນວຽນ ຫົວໜວຍ

ັ້
ປະເພດເຂົານາ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ລາຄາ
ຈານວນ

ັ
ເປນ

ຈານວນ

ເງ ິນສົດ

ເງ ິນສົດ

ແນວພັນ

ຝຸ່ ນທາມະຊາດ

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ
ັ້ ນລະປະທານ
ນາຊົ
ໄຟຟາັ້
ັ້ ນ
ນາມັ

ຄ່າເຊົ່າລົດໄຖນາ
ຄ່າເຊົ່າຄວາຍ
ອື່ນໆ

ລວມ
ລວມມູນຄ່າທນ
ໝູນວຽນທັງໝົດ

(ກ)
(ຄ) = (ກ)+(ຂ)

(ຄ)

ັ
ບ່ ເປນ

(ຂ)
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ຕາຕະລາງທີ 9

ັ້ ່ າແຮງງານ
ສິ່ງນາເຂົາຄ

2.2 ຄ່າແຮງງານ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ວັນງານ

ວັນງານ
(ກີບ)

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ
ຈານວນ

ັ
ເປນ

ຈານວນ

ເງ ິນສົດ

ັ
ບ່ ເປນ
ເງ ິນສົດ

ກຽມໃຮ່ຕາກ ັ້າ
ຫວ່ານ ແລະ ສັກກ ັ້າ
ຊາກ ັ້າ
ກຽມດິນ
ົ ກ ັ້າ
ຫກ
ັ ດາ
ປກ

ົ ຫຍ ັ້າ,
ບົວລະບັດຮັກສາ (ຫກ
ໃສ່ຝຸ່ ນ)
ເກັບກ່ ຽວ ແລະ ຕາກ
ມັດ ແລະ ກອງ

ຟາດ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ອື່ນໆ
ລວມ

(ງ)

ລວມຄ່າແຮງງານທັງໝົດ
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາັ້

(ຊ) = (ຈ) + (ສ)

(ຊ)

(ຍ) =

(ຕ) =

(ຍ)

(ກ)+(ຈ)

(ຂ)+(ສ)

ັ້ ງໝົດ (ຕ) = (ຍ) + (ດ)
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ
ຕາຕະລາງທີ 10

ັ້ ່ ໄດັ້ຂາຍ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ້ ່ ໄດັ້ຊົມໃຊັ້ໃນ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ຄອບຄົວ

ັ້ ່ ໄດັ້ແບ່ງປນ
ັ ໃຫັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ້ ່ ນ
ື
ຜູ ອ
ັ້ ່ ໄດັ້ແລກປ່ຽນ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ້ ບໄວັ້ເປນ
ັ ແນວພັນ
ເຂົາເກັ
ັ້ ່ ເຫອ
ື ໃນປະຈຸບນ
ັ
ເຂົາທີ

(ສ)
(ດ)

(ຕ)

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນໄດັ້ຮບ

(ຈ)

ຫົວ

ຈາ

ລາ

ັ ເງ ິນກີບ
ຄິດເປນ

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຄາ

ຈານວນ

ັ
ເປນ

ເງ ິນສົດ

ຈານວນ

ັ
ບ່ ເປນ
ເງ ິນສົດ
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ຕາຕະລາງທີ 10 (ຕ່ )

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນໄດັ້ຮບ

ຫົວ

ຈາ

ລາ

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຄາ

ັ ເງ ິນກີບ
ຄິດເປນ
ຈານວນ

ັ
ເປນ

ຈານວນ

ເງ ິນສົດ

ື ຈາກຜົນຜະ
ຂາຍສິ່ງເສດເຫອ

ັ
ບ່ ເປນ
ເງ ິນສົດ

ັ
ລິດຫກ
ລວມ

(ຖ)

ລວມມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບທັງໝົດ
3.2 ມູນຄ່າຜົນຜະລິດທີ່ຖືກ

(ຍ) = (ທ) + (ນ)
ຫົວ

ຈາ

ລາ

ເສັຍຫາຍ
ັ້ ່ ຖືກເສັຍຫາຍ
ເຂົາທີ

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຄາ

(ທ)
(ຍ)

(ນ)
ັ ມູນຄ່າ(ກີບ)
ຄິດເປນ

ໝາຍເຫດ:
ຕາຕະລາງທີ 11

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ

4.1 ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ ແລະ ຂາດທນ

ແບບຄິດໄລ່

ລວມທັງໝົດ(ກີບ)

ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ

(ບ) = (ທ) - (ຍ)

(ບ) =

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ

(ຜ) = (ປ) - (ຕ)

(ຜ) =

ຜົນກາໄລລວມ/1 ວັນງານ

(ຝ) = (ຜ) / (ງ)

(ຝ) =

ຜົນກາໄລລວມ/1 ເຮັກຕາ

(ພ) = (ທ) + (ນ)

(ພ) =

4.2 ການວິເຄາະຜົນກາໄລຕ່ ຫົວໜ່ວຍ

4.5

ບາດກ ັ້າວໃນການຄິດໄລ່ ເສດຖະກິດ

ັ້ ນຈະຕັ້ອງໄດັ້ປະຕິບດ
ັ
ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດຈະປະກອບມີ 5 ບາດກ ັ້າວທີ່ພະນັກງານເກັບກາຂມູ
ັ້
ັ້
່ າງເຂັມງວດ
ຕາມແຕ່ລະຂັນຕອນຢ
ເຊິ່ງມີບາດກ ັ້າວຕ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ນທົ່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນ
ບັນທກຂມູ
ັ້
ັ ໃຈນາເຂົາພັ້ອມທັ
2.
ບັນທກສິ່ງປດ
ງຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ:
ັ້
ັ ເງ ິນສົດ
 ທນໝູນວຽນທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ເຂົາໃນການຜະລິ
ດແລັ້ວຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຂອງທນໝູນວຽນໃນປີ 1 ຫ ື ລະດູການຜະລິດໜ່ ງ
ແລະ ບ່ ເປນ
1.

ັ້
່ ລະກິດຈະກາຂອງການຜະລິດ ແລັ້ວຄິດໄລ່
 ຈານວນພະນັກງານທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ເຂົາໃນແຕ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດພັ້ອມທັງມູນຄ່າລວມຂອງຄ່າ
ຈານວນພະນັກງານທັງໝົດມູນຄ່າແຮງານທີ່ເປນ
ແຮງງານໃນປີ 1 ຫ ື ລະດູການຜະລິດໜ່ ງ
ັ້ ່ ເປນ
ັ ໄຈນາເຂົາທີ
ັ ເງ ິນສົດ, ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ລວມທັງ
 ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງປດ

ໝົດ
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ັ ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ
ບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ເງ ິນສົດ
 ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດທັງໝົດທີ່ເປນ
ັ ໃຫັ້ຍາດພີ່ນ ັ້ອງ, ແລກປ່ຽນ
 ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີ່ໄດັ້ຊົມໃຊັ້ໃນຄົວເຮືອນ, ແບ່ງປນ
ັ ຈຸບນ
ັ ເງ ິນສົດ
ື ໃນປດ
ັ ທີ່ບ່ ເປນ
ແລະ ຍັງເຫອ
ັ ເງ ິນສົດ,ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ລວມທັງໝົດ
ັ ທີ່ເປນ
 ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງຜົນທີ່ໄດັ້ຮບ
3.

4.
5.

ບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຖືກເສຍຫາຍພັ້ອມທັງສາເຫດ
ັ້ ນທີ່ໄດັ້ມາ ເພື່ອຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ:
ນາຂມູ

 ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ ຂາດທນເຊິ່ງລວມມີ: ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ ແລະ ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ
 ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມຕ່ ຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ: ຜົນກາໄລຕ່ 1 ວັນງານ ແລະ

ັ້ ່ 1 ເຮັກຕາ, ຕ່ ຜົນຜະລິດ
ຜົນກາໄລທັງໝົດຕ່ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ຕົນທນການຜະລິດ ຫ ື ຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ຕ່ ເນືອທີ
ເຫາົ ັ້ 1 ລີດ ຫ ື ຕ່ ຜົນຜະລິດສັດ 1 ໂຕ.

ຕົວຢ່າງໃນການໄລ່ ລຽງເສດຖະກິດ

4.6

ັ້ ່ ເປນ
ັ້
ັ້ ກ
ັ ທນໝູນວຽນ ໃນການປູກເຂົານາປ
ີ ພ
ີ ຽງແນວເຂົາປູ
ຊາວກະສິກອນໄດັ້ນາໃຊັ້ສິ່ງນາເຂົາທີ
ມ
ັ້ ນລົດ, ລາວໄດັ້ນາໃຊັ້ແນວພັນເຂົາປູ
ັ້ ກແມ່ ນ 40 ກິໂລກຣາມ ເຊິ່ງມີລາຄາແມ່ ນ 1,800 ກີບ/ກິ
ແລະ ນາມັ
ັ້
ັ້ ອ
ື ກພຽງແຕ່ 10 ກິໂລກຣາມ ສ່ວນອີກ 30 ກິ
ໂລກຣາມ ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນໄດັ້ລງົ ທນຊືແນວເຂົ
າເປ
ັ້ ນລົດໄດັ້ຊເປ
ັ ເງ ິນສົດເຊິ່ງໄດັ້ໃຊັ້ຈ່າຍຈານວນ
ື ັ້ ນ
ໂລກຣາມ ແມ່ ນລາວໄດັ້ເກັບໄວັ້ໃນລະດູຜ່ານມາ, ສ່ວນນາມັ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ
12 ລີດ ແລະ ລາຄາ 14,000 ກີບ/ລີດ, ດັ່ງນັນັ້ ມູນຄ່າແນວພັນທີ່ໃຊັ້ເປນ
ັ :ັ້
ແລະ ມູນຄ່າໝູນວຽນທັງໝົດຈະມີດ່ ງນີ

ັ ເງ ິນສົດ = 10 ກິໂລກຣາມ x 1,800 ກີບ/ກິໂລກຣາມ = 18,000 ກີບ
 ມູນຄ່າແນວພັນທີ່ເປນ
ັ້ ນທີ່ໃຊັ້ທງັ ໝົດເປນ
ັ ເງ ິນສົດ =12 ລີດ x 14,000 ກີບ/ກິໂລກຣາມ = 168,000 ກີບ
 ມູນຄ່ານາມັ
ັ ເງ ິນສົດ = 30 ກິໂລກຣາມ x 1,800 ກີບ = 54,000 ກີບ
 ມູນຄ່າແນວພັນທີ່ບ່ ເປນ
 ມູນຄ່າທນໝູນວຽນທັງໝົດ = 186,000 ກີບ + 54,000 ກີບ = 240,000 ກີບ

ັ້ ນໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນດັ່ງນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ທນໝູນວຽນ ໃສ່ໃນຮ່າງເກັບກາຂມູ
ັ້ ນໝູນວຽນ
ຕາຕະລາງທີ 12 ສິ່ງນາເຂົາທ
2.1 ທນໝູນວຽນ

ຫົວ

ຈານວນ

ລາຄາ/ຫົວ

ໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

ໜ່ວຍ
(ກີບ)

ແນວພັນ

ຝຸ່ ນທາມະຊາດ

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ
ຢາປາບສັດຕູ ພືດ
ັ້ ນລະປະທານ
ນາຊົ

ກິໂລ

40

1,800

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

10

1,800

30

54,000

26

ັ້ ນໝູນວຽນ
ສິ່ງນາເຂົາທ

ຕາຕະລາງທີ 12 (ຕ່ )
2.1 ທນໝູນວຽນ

ຫົວ

ຈານວນ

ລາຄາ/ຫົວ

ໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

ໜ່ວຍ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

(ກີບ)

ໄຟຟາັ້

ັ້ ນ
ນາມັ

ລີດ

ຄ່າເຊົ່າລົດໄຖນາ
ຄ່າເຊົ່າຄວາຍ

12

14,000

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

12

168,000

(ກ)

186,000

ອື່ນໆ

ລວມ
ລວມມູນຄ່າທນ

(ຄ) = (ກ)+(ຂ)

(ຄ)

(ຂ)

54,000

240,000

ໝູນວຽນທັງໝົດ
ຕາຕະລາງທີ 13

ັ້
ສິ່ງນາເຂົາແຮງງານ

2.2 ຄ່າແຮງງານ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ວັນງານ

ວັນງານ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

(ກີບ)

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

2

ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ

5

20,000

ຫວ່ານ ແລະ ສັກກ ັ້າ

1

20,000

ກຽມດິນ

6

20,000

2

ົ ກ ັ້າ
ຫກ
ັ ດາ
ປກ

10

20,000

30

ບົວລະບັດຮັກສາ
ົ ຫຍ ັ້າ,ໃສ່ຝຸ່ ນ)
(ຫກ

40,000

3

60,000

1

20,000

40,000

4

80,000

2

40,000

8

160,000

20,000

10

200,000

20

400,000

15

20,000

5

100,000

10

200,000

ເກັບກ່ ຽວ ແລະ ຕາກ

20

20,000

10

200,000

10

200,000

ມັດ ແລະ ກອງ

ຟາດ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ອື່ນໆ

6

20,000

2

40,000

4

80,000

10

20,000

2

40,000

8

160,000

ລວມ

103

(ງ)

(ຈ)

700,000

(ສ)

ລວມຄ່າແຮງງານທັງໝົດ
ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາັ້

(ຊ) = (ຈ) + (ສ)

ຊາກ ັ້າ

(ຍ) =

(ດ) =

(ກ)+(ຈ)

(ຂ)+(ສ)

ັ້ ງໝົດ (ຕ)= (ຍ) + (ດ)
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ

(ຊ)

1,360,000
2,060,000

(ຍ) = 886,000
(ຕ)

(ດ) = 1,414,000
2,300,000

27
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນ

ຫົວ

ຈາ

ລາຄາ/

ັ
ໄດັ້ຮບ

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຫົວ

ທັງໝົດ
850

ຜົນຜະລິດເຂົາັ້
ທີ່ໄດັ້ຂາຍ

ກິໂລ

ໜ່ວຍ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

1,600

850

1,360,000

ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ກິໂລ

1,700

1,600

ຊົມໃຊັ້ໃນຄອບຄົວ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ກິໂລ

100

1,600

ກິໂລ

100

1,600

ກິໂລ

50

1,600

ກິໂລ

700

1,600

ັ ໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ່ ນ
ື
ແບ່ງປນ

ຜົນຜະລິດ
ັ້ ່ ໄດັ້ແລກປ່ຽນ
ເຂົາທີ
ັ້ ບໄວັ້ເປນ
ັ
ເຂົາເກັ
ແນວພັນ
ັ້ ່ ເຫອ
ື ໃນປະຈຸ
ເຂົາທີ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

1,700 2,720,000

ບັນ

ື
ຂາຍສິ່ງເສດເຫອ

0

0

ັ
ຈາກຜົນຜະລິດຫກ
ລວມ

ກິໂລ

ລວມມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບທັງໝົດ
3.2 ມູນຄ່າຜົນ
ຜະລິດທີ່ເສຍຫາຍ

ັ້ ່ ຖືກເສັຍຫາຍ
ເຂົາທີ
ໝາຍເຫດ:

3,500

(ທ)

(ຍ) = (ທ) + (ນ)

ຫົວ

ຈາ

ໜ່ວຍ

ນວນ

ກິໂລ

(ຖ)

1,360,000

(ຍ)

ລາຄາ

500
1,500
ັ້ າໃນຊ
ັ້
ັ ດາ
ີ ດ
ັ ຕົນເຂົ
່ ວງສອງອາທິດຫງັ ຈາກປກ
ຫອຍເຊີລກ

(ນ)

4,240,000

ັ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຄິດເປນ
750,000

28
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ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ

4.1 ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ ແລະ
ຂາດທນ

ແບບຄິດໄລ່

ລວມທັງໝົດ (ກີບ)

ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ (ບ)

ັ ເງ ິນສົດ (ທ) ັ ທີ່ເປນ
ລວມຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ເງ ິນສົດ (ຍ)
ລວມລາຍຈ່ າຍທີ່ເປນ

(ບ) = 474,000

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ (ຜ)

= ລວມຜົນຮັບທັງໝົດ (ປ) ັ້ ງໝົດ (ຕ)
ລວມສິ່ງນາເຂົາທັ

(ຜ) = 3,300,000

= ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ(ຜ) –

(ຝ) = 32,039

4.2 ການວິເຄາະຜົນກາໄລຕ່ ຫົວໜ່ວຍ
ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ວັນງານ (ຝ)

ຈານວນວັນງານທັງໝົດ
ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ເຮັກຕາ (ພ)

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ (ຜ) /
ັ້ ່ ການຜະລິດ (ຟ)
ເນືອທີ

(ພ) = 3,300,000

- ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມຕ່ ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດ
ຜົນກາໄລລວມຕ່ ຫົວໜ່ວຍ (ພ) = ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ (ຜ) / ຈານວນຜົນຜະລິດສັດທັງໝົດ (ຟ)

4.7

ບາດກ ັ້າວໃນການບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່

ັ້
ັ :ັ້
ຂັນຕອນໃນການບັ
ນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານມີດ່ ງນີ
ັ້
1. ກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ແຮງງານເຂົາໃນການຜະລິ
ດຢູ່ໃນຖັນທີ 1 ຖັ້າບ່ ທັນຄົບຖັ້ວນກ
ສາມາດຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ການົດໄວັ້ ເຊັ່ນ: ອື່ນໆ……
2. ບັນທກຈານວນວັນງານທີ່ໃຊັ້ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາໃສ່ໃນຖັນທີ 2 ຫັ້ອງ “ຈານວນວັນງານ”
ແລັ້ວຄິດໄລ່ລວມວັນງານທີ່ໃຊັ້ທັງໝົດໃສ່ໃນຫັ້ອງລຸ່ ມສຸ ດ “(ງ)”
3. ບັນທກຄ່າຈ ັ້າງຕ່ ວັນງານຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາໃສ່ຖັນທີ 3 ຫັ້ອງ “ລາຄາຕ່ ວັນງານ”;

4. ບັນທກຈານວນວັນງານທີ່ໄດັ້ຈ ັ້າງໃນແຕ່ລະກິດຈະກາໃສ່ໃນຖັນທີ 4 ຫັ້ອງ “ຈານວນ”;
ັ ເງ ິນສົດ ໃສ່ໃນຖັນທີ 5
5. ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງແຮງງານທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ” ແລັ້ວລວມມູນຄ່າແຮງງານທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດລົງໃນຫັ້ອງລຸ່ ມສຸ ດ “(ຈ)”
ຫັ້ອງ “ເປນ
6. ບັນທນຈານວນວັນງານທີ່ບ່ ໄດັ້ຈ ັ້າງ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາໃສ່ໃນຖັນທີ 6 ຫັ້ອງ “ຈານວນ”;

ັ ເງ ິນສົດ ໃສ່ໃນຖັນທີ 7
7. ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງແຮງງານທີ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາທີ່ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ” ແລັ້ວລວມມູນຄ່າແຮງງານທີ່ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດລົງໃນຫັ້ອງລຸ່ ມສຸ ດ “(ສ)” ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ
ຫັ້ອງ “ບ່ ເປນ
ລວມຂອງຄ່າແຮງງານທັງໝົດໃສ່ໃນຫັ້ອງ “(ຊ)”
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4.8

ແບບຟອມ ການຄິດໄລ່ ເສດຖະກິດສາລັບການປູກອັ້ອຍ

ັ້ ນທົ່ວໄປ
ຕາຕະລາງທີ 16 ຂມູ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ັ້
ປະເພດເຂົານາ

ບັ້ານ

ຂອງຊາວກະສິກອນ
ທັ້າວ ບົວສອນ

ວັນ, ເດືອນ, ປີ
ັ້ ນ
ເກັບກາຂມູ

ໜອງເຄັງ

ັ້
ີ
ເຂົານາປ

ັ້
ເຂົານາແຊງ

ເມືອງ

ລວມຜົນຜະລິດ

ສະມັດຕະພາບ

(ກລ)

(ກລ/ຮຕ)

40,000

83,333

10/11/2008

ໄຊທານີ

ໄລຍະການຜະລິດ

ແຂວງ

ັ້ ່ (ເຮັກຕາ) (ຟ)
ລວມເນືອທື

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

0.48

(1 ລະດູການ)
6/2007-2/2008

ຕາຕະລາງທີ 17

ັ້ ນໝູນວຽນ
ສິ່ງນາເຂົາທ

2.1 ທນໝູນວຽນ

ຫົວ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

ຫົວໜ່ວຍ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

(ກີບ)

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

(ຂ)

0

ແນວພັນ

ໂຕ່ນ

1

120,000

1

120,000

ື
ຍາປາບສັດຕູ ພດ

ແກ ັ້ວ

2

150,000

2

300,000

(ກ)

420,000

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ
ຝຸ່ ນທາມະຊາດ
ອື່ນໆ
ລວມ
ລວມມູນຄ່າທນ
ໝູນວຽນທັງໝົດ

(ຄ) = (ກ) + (ຂ)

(ຄ)

240,000

30
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ັ້ ່ າແຮງງານ
ສິ່ງນາເຂົາຄ

2.2 ຄ່າແຮງງານ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ວັນງານ

ວັນງານ
(ກີບ)

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ັ ເງ ິນສົດ
ບ່ ເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

20

600,000

20

0

ກຽມດິນ

20

20,000

ປູກ

30

30,000

30

900,000

ບົວລະບັດຮັກສາ

25

30,000

25

750,000

ັ້ ນຜະລິດ
ເກັບກູຜົ
ຂົນສົ່ງ

35

20,000

35

700,000

10

20,000

20

400,000

ລວມ

130

ລວມຄ່າແຮງງານທັງ

(ຊ)= (ຈ) + (ສ)

ແລະ ເສຍຫຍ ັ້າ

ອື່ນໆ

(ງ)

(ຈ) 600,000
(ຊ)

(ສ)

2,750,000
3,350,000

ໝົດ

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງ
ນາເຂົາັ້

(ຍ) =

(ດ) =

(ກ)+(ຈ) (ຂ)+(ສ)
ັ້ ງໝົດ (ຕ)= (ຍ)+(ດ)
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ

(ຍ)= 1,020,000
(ຕ)

(ດ) = 2,750,000
3,770,000
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນ
ັ
ໄດັ້ຮບ

ຫົວ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

ຫົວ
ໜ່ວຍ

ັ້ ່ ໄດັ້ຂາຍ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ້ ່ ໄດັ້ຊົມ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ັ ເງ ິນກີບ
ຄິດເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

40,00

4,840,121

ໃຊັ້ໃນຄອບຄົວ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ ໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ່ ນ
ື
ແບ່ງປນ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ແລກປ່ຽນ

ຜົນຜະລິດທີ່ເກັບໄວັ້
ັ ແນວພັນ
ເປນ
ື ໃນ
ຜົນຜະລິດທີ່ຍັງເຫອ

ກິໂລ

40,001

121

ັ
ປະຈຸບນ
ື ຈາກ
ຂາຍສິ່ງເສດເຫອ

1
0

0

ັ
ຜົນຜະລິດຫກ
ລວມ

ກິໂລ

40,001

(ຖ)

ລວມມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບທັງໝົດ (ຍ)= (ທ) + (ນ)
3.2ມູນຄ່າຜົນຜະລິດທີ່ ຫົວ
ຈານວນ

(ທ)
(ຍ)
ລາຄາ

0

(ນ)

4,840,121
4,840,121

ັ ມູນຄ່າ(ກີບ)
ຄິດເປນ

ໜ່ວຍ

ເສຍຫາຍ
ັ້ ່ ຖືກເສັຍຫາຍ
ເຂົາທີ

0

ໝາຍເຫດ
ຕາຕະລາງທີ 20

ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ

4.1 ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ ແລະ ຂາດທນ

ແບບຄິດໄລ່

ລວມທັງໝົດ(ກີບ)

ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ

(ບ) = (ທ) - (ຍ)

(ບ) = -1,020,000

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ

(ຜ) = (ປ) - (ຕ)

(ຜ) = 1,070,000

ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ວັນງານ

(ຝ) = (ຜ) / (ງ)

(ຝ) = 8,232

ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ເຮັກຕາ

(ພ) = (ທ) + (ນ)

(ພ) = 2,229,400

4.2 ການວິເຄາະຜົນກາໄລຕ່ ຫົວໜ່ວຍ

ັ້ ນໃສ່ໃນແບບຟອມ ແລະ ຄິດໄລ່ຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວບັນດາຂມູ
ັ້ ນລຸ່ ມນີ ັ້ ແມ່ ນມີຄວາມ
ຫງັ ຈາກຕື່ມຂມູ
ສາຄັນ ແລະ ຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່:
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ັ້ ່ (ຟ)
ເນືອທີ

ັ້ ນສາຄັນແລະຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່
ບັນດາຂມູ
ັ້ ນທີ່ສາຄັນ
ຂມູ

ຜົນຜະລິດທັງໝົດ
ຜະລິດຕະພາບ

ຈານວນ
0,48 ha
40 T
83,33 t/ha

ັ ເງ ິນສົດ (ກ)
ມູນຄ່າທນໝູນວຽນທີ່ເປນ

420,000 ກີບ

ັ ເງ ິນສົດ (ຂ)
ມູນຄ່າທນໝູນວຽນທີ່ບ່ ເປນ

0 ກີບ

ມູນຄ່າແຮງງານທັງໝົດ (ຊ)

3,350,000 ກີບ

ັ້ ງໝົດ (ມູນຄ່າທນໝູນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ) (ຕ)
ມູນຄ່າສິ່ງນາເຂົາທັ

3,770,000 ກີບ

ຈານວນວັນງານທັງໝົດ (ງ)

130 ວັນງານ

ັ ເງ ົນສົດ (ທ)
ມູນຄ່າການຜະລິດທີ່ເປນ

0 ກີບ

ັ ເງ ົນສົດ (ນ)
ມູນຄ່າການຜະລິດທີ່ບ່ ເປນ

4,840,121 ກີບ

ັ ທັງໝົດ (ປ)
ມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮບ

4,840,121 ກີບ

ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດ (ບ)

-1,020,000 ກີບ

ຜົນກາໄລລວມ (ຜ)

1,070,121 ກີບ

ຜົນກາໄລລວມ/ວັນ (ຝ)
ຜົນກາໄລລວມ/ເຮັກຕາ (ພ)

8,232 ກີບ
2,229,419 ກີບ

ັ້ ນສະຖິຕຂ
ິ ໄລ່ ຜະລິດຕະພາບ ອີງຕາມຂມູ
ິ ອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກາ
ທາອິດ ຕັ້ອງໄດັ້ຄດ
(FAO) ໃນປີ 2002 ຜະລິດຕະພາບຕະພາບສະເລ່ຍຂອງການຜະລິດອັ້ອຍໃນປະເທດລາວແມ່ ນ 31,8
ໂຕນ/ຮຕ. ແຕ່ຜະລິດຕະພາບຂອງ ທັ້າວ ບົວສອນ ແມ່ ນສູ ງກ່ ວາຫາຍ (ຜົນຜະລິດ 40 ໂຕນ/0,48 ຮຕ =
83 ໂຕນ/ຮຕ) ເຊິ່ງສູ ງກ່ ວາເກືອບ 3 ເທົ່າຕົວ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍດັ່ງກ່ າວ

ັ້ ນ
ຄາແນະນາ: ຖັ້າຕົວເລກດັ່ງກ່ າວຫາກສູ ງກ່ ວາມາດຖານຫາຍ ທາອິດທ່ານອາດຈະໄດັ້ກວດກາຂມູ
ັ້ ນທີ່ໄດັ້ນັນຖື
ັ້ ກຕ ັ້ອງກັບຄວາມຈິງ ຫ ື ບ່ ຈາກນັນກ
ັ້ ກວດກາການຄິດໄລ່ຄືນອີກເພື່ອຄວາມຖືກຕັ້ອງ
ຄືນວ່າຂມູ
ົ ຢ່າງທີ່ຍົກໃຫັ້ເຫັນ) ສະແດງວ່າ ທັ້າວ ບົວສອນ ແມ່ ນຢູ່ ໃນ
ຖັ້າຫາກວ່າຖືກຕັ້ອງໝົດແລັ້ວ (ໃນກລະນີຕວ
່ ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ດິນມີຄວາມອຸ ດມ
ື
ົ ສົມບູນ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ດີ ແຕ່ວ່າກມີການນາ
ສະພາບເງ່ ອນໄຂທີ
ັ້
ັ້ າຍ ລາວຈະຕັ້ອງຄານງເຖິງບັນຫາຄວາມຈິງດັ່ງກ່ າວນີດັ້ວຍ
ັ ໃຈນາເຂົາຫ
ໃຊັ້ປດ
ັ
ອັນດັບທີ 2 ຄວນເບິ່ງ ຜົນກາໄລລວມ ຜົນກາໄລລວມ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 1,070,121 ກີບ ແມ່ ນບ່ ເປນ

ທີ່ໜັ້າເພິ່ງພໃຈ ເພາະວ່າຜະລິດຕະພາບແມ່ ນສູງກ່ ວາມາດຖານຫາຍ ເຊິ່ງດັ່ງກ່ າວແມ່ ນຍ ັ້ອນມີການນາໃຊັ້
ັ້ າຍທັງເປນ
ັ ໃຈນາເຂົາຫ
ັ ເງ ິນສົດ ແລະ ບ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ຖັ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສັງເກດຢ່າງລະອຽດແລັ້ວຈະ
ປດ
ັ້
ື ັ້
ເຫັນວ່າ ທັ້າວ ບົວສອນ ໄດັ້ຊແນວພັ
ນ, ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ ແລະ ຈ່ າຍຄ່າກະກຽມດິນ ນອກຈາກນັນການປູ
ກ
ີ ັ້ ນ 130 ວັນງານ) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫັ້ມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາັ້
ອັ້ອຍແມ່ ນຕັ້ອງການແຮງງານຫາຍ (ໃນກລະນີນແມ່
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ັ້ ນຢ
ັ້ ່ າງຫວງຫາຍ ມັນກ່ ຈະຕັ້ອງໃຫັ້ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕ່ ວັນງານຫຸ ດລົງຫາຍເຫອ
ື ພຽງແຕ່ 8,323 ກີບ/ວັນ
ເພີມຂ
່
່
່
່
ັ້ ນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນ
ງານ ເຊິງຕ່ າກ່ ວາຄ່າແຮງງານຢູ່ ໃນທັ້ອງ ຖິນຫາຍກ່ ວາເຄິງໜງ (35,000 ກີບ/ວັນງານ) ຂມູ
ິ າບຂອງການຜະລິດດັ່ງກ່ າວກັບ
ມີຄວາມສາຄັນຖັ້າຫາກວ່າຊາວກະສິກອນຕັ້ອງການຈະປຽບທຽບປະສິຕພ
ການຜະລິດອື່ນ ຫ ື ກັບຊາວກະສິກອນອື່ນ.

ັ້ ລາຄາແນວພັນ ແລະ
ັ ການຍາກທີ່ຈະຫຸ ດຜ່ອນລາຍຈ່ າຍກ່ ຽວກັບສິ່ງນາເຂົາ,
ຄາແນະນາ: ມັນເປນ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ກຸ່ ມອາດຈະ
ັ
ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດໄດັ້ຖືກກາໜົດໂດຍບລິສດ
ການຊືແນວພັ
ນຈານວນຫາຍໂດຍການຈັດຕັງເປ
ຫຸ ດຜ່ອນລາຄາຈານວນໃດໜ່ ງ, ການຫຸ ດຜ່ອນລາຍຈ່ າຍສາລັບຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ ໂດຍການນາໃຊັ້ຝ່ ຸ ນຊີວະ
ັ້
ັ ອີກທາງເລືອກໜ່ ງໃນການຫຸ ດຜ່ອນຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ ສາລັບສິ່ງນາເຂົາການກວດວັ
ພາບເປນ
ນງານຈະບອກເຖິງວັນ

ງານທີ່ຕັ້ອງການ ຈານວນວັນງານທັງໝົດແມ່ ນ 130 ວັນງານ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ: ກ) ການປູ ກອັ້ອຍແມ່ ນມີ
ັ ຕອັ້ ງຈ ັ້າງ
ຄວາມຕັ້ອງການໃຊັ້ແຮງງານຫາຍ ແລະ ຂ) ທັ້າວ ບົວສອນ ຕັ້ອງໄດັ້ມີຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ ຈ່ ງບ່ ຈາເປນ
ແຮງງານພາຍນອກ ຕົວຢ່າງ: ການປູກແມ່ ນໃຊັ້ເວລາໜ່ ງອາທິດໂດຍນາໃຊັ້ແຮງງານໃນຄອບຄົວ 6 ແຮງງານ
ັ 30 ວັນງານ
ແລະ ໃຊັ້ເວລາເຖິງ 5 ວັນ ເຊິ່ງເປນ
ລາວມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫາຍຄົນທີ່ສາມາດຫຸ ດຜ່ອນຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນການຈ ັ້າງແຮງ
ງານພາຍນອນຖັ້າຫາກວ່າເມື່ອໃດລາວຫາກມີຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍໃນການຈ ັ້າງຄ່າແຮງງານຈາກພາຍນອກ ການຜະລິດ
ຄາແນະນາ:

ົ ກາໄລເລີຍບັນຫາສາຄັນອື່ນທີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເບິ່ງແມ່ ນ ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ີນສົດ ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ທັ້າວ ບົວສອນ
ຈະບ່ ມີຜນ
ັ ຫາເນື່ອງຈາກວ່າດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດຂອງລາວມີຄ່າລົບ
ແມ່ ນມີບນ
ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດດັ່ງກ່ າວມີຄ່າລົບກເພາະວ່າ
ັ້ ນດັ່ງກ່ າວຍັງບອກວ່າລາວໄດັ້ນາໃຊັ້ເງ ິນ ສົດຈາກ
ລາວບ່ ສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດຂອງລາວໃຫັ້ແກ່ ໂຮງງານ ຂມູ
ັ້
ແຫ່ ງອື່ນເຊັນ: ການຜະລິດອື່ນ ຫ ື ເງ ິນທີ່ໄດເກັບຮັກສາໄວັ້ເພື່ອໃຊັ້ເຂົາໃນການຜະລິ
ດດັ່ງກ່ າວລາວອາດຈະ
ັ້ ນທີ່ຍັງບ່ ທັນໄດັ້ທດ
ັ້ ມເງ ິນເພື່ອແກ ັ້ໄຂສະຖານນະການດັ່ງກ່ າວຕົນທ
ົ ແທນຄືນ
ກູຍື
ເຊິ່ງມີມູນຄ່າລົບ
(ັ້ ່ ເປນ
ັ ເງ ິນສົດທັງໝົດ (1,020,000 ກີບ) ສະນັນັ້ ມູນຄ່າ
1,020,000 ກີບ) ແມ່ ນມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທີ
ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 4,840,121 ກີບ ແມ່ ນບ່ ມີມູນຄ່າຫຍັງໝົດຈົນກ່ ວາລາວຈະໄດັ້ຂາຍຜົນ
ຜະ ລິດຂອງລາວໃຫັ້ແກ່ ໂຮງງານ

ັ້ ນໂຮງງານ
ຄາແນະນາ: ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດທີ່ມີຄ່າລົບສະແດງໃຫັ້ເຫັນວ່າ ການຜະລິດອັ້ອຍເພື່ອປອ
ັ້ ອນຈະປູກຄວນມີການຕົກລົງ
ດຽວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ ັ້ອຍແມ່ ນມີຄວາມສ່ຽງສູ ງ ເພາະສະນັນກ່

ັ້
່ າງໂຮງງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນເສຍກ່ ອນ ຊາວກະສິກອນ
ກັນລະອຽດກ່ ຽວກັບລະບຽບການຊືຂາຍລະຫວ
ັ ການຜະລິດຊະນິດໃໝ່ ໂດຍທົ່ວໄປ
ທີ່ມີກະແສເງ ິນສົດບ່ ຫາຍຄວນຈະຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດອັ້ອຍເປນ
ແລັ້ວດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດຄວນມີຄ່າບວກສະເໝີ, ຍົກເວັນການຜະລິດ ສາລັບຊົມໃຊັ້ພາຍໃນຄອບຄົວ (ເຊັ່ນ:
ັ້
ການປູກເຂົາ)

ຄາແນະນາທົ່ວໄປ: ການປູກອັ້ອຍແມ່ ນບ່ ເໝາະສົມກັບຄອບຄົວຂອງ ທັ້າວ ບົວສອນ ເຖິງແມ່ ນວ່າ
ັ້
ົ ກາໄລຈາກການຜະລິດອັ້ອຍ
ລາວຈະອີງໃສ່ຂໄດັ້ປຽບທາງດັ້ານແຮງງານໃນຄອບຄົ
ວກຕາມ ລາວກຍັງບ່ ໄດັ້ຜນ

ື ຢນ
ັ ຈາກບລິສດ
ັ ກ່ ຽວກັບລາຄາ ແລະ ປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດທີ່
ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວບ່ ໄດັ້ຮັບການຢນ
ັ້
ຕ ັ້ອງການຊືຂາຍ
ລາວຈິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູ ງໃນການຜະລິດອັ້ອຍ, ລາວເອງກຍັງບ່ ທັນມີລະບົບການເກັບຮັກສາ
ທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດອາດຖືກເສຍຫາຍໄດັ້: ພວກເຮົາແນະນາວ່າ: ທັ້າວ ບົວ
ສອນ ຄວນຈະປ່ຽນການຜະລິດໃໝ່ທີ່ມີ ກ) ການຄາປະກັນດັ້ານການຕະຫາດສູ ງກ່ ວາ ແລະ ຂ) ຜົນ
ກາໄລລວມສູງກ່ ວາ
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ີ ານຜະລິດທີ່
ຕົວຢ່າງ 2 ການປຽບທຽບການຜະລິດໜ່ ງລະຫວ່າງ2ຄອບຄົວດັ້ວຍການນາໃຊັ້ວິທກ
ັ ຮຽນ)
ແຕກຕ່ າງກັນ (ຢາຍ 2 ແບບຟອມໃຫັ້ນກ
-

ັ້
ີ ບບນາໃຊັ້ຝຸ່ ນຊີວະພາບ ໃນປີ 2008
ຄອບຄົວ ທັ້າວ ບຸ ນນາ: ການປູ ກເຂົານາປ
ແ

ັ້ ນທົ່ວໄປ
ຕາຕະລາງທີ 22 ຂມູ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ັ້
ປະເພດເຂົານາ

ບັ້ານ

ຂອງຊາວກະສິກອນ
ທັ້າວ ບຸ ນນາ

ວັນ, ເດືອນ, ປີ
ັ້ ນ
ເກັບກາຂມູ

ໜອງໂນ

ັ້
ີ
ເຂົານາປ

ັ້
ເຂົານາແຊງ

ເມືອງ

ລວມຜົນຜະລິດ

ສະມັດຕະພາບ

(ກລ)

(ກລ/ຮຕ)

4,800

5,322

10/11/2008

ໄຊທານີ

ໄລຍະການຜະລິດ

ແຂວງ

ັ້ ່ (ເຮັກຕາ) (ຟ)
ລວມເນືອທີ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

0.9

(1 ລະດູການ)
7-11/2008
ຕາຕະລາງທີ 23
2.1 ທນໝູນວຽນ

ແນວພັນ

ຝຸ່ ນທາມະຊາດ

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ

ັ້ ນໝູນວຽນ
ສິ່ງນາເຂົາທ
ຫົວ

ຈາ

ລາຄາ/

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຫົວໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

(ກີບ)

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ກິໂລ

60

3,000

60

180,000

ລີດ

4

70,000

4

280,000

ລີດ

6

10,000 6

60,000

ຄັນ

1

200,000 1

200,000
(ຂ)

460,000

ື
ຍາປາບສັດຕູພດ
ັ້ ນລະປະທານ
ນາຊົ
ໄຟຟາັ້
ັ້ ນ
ນາມັ

ຄ່າເຊົ່າລົດໄຖ
ອື່ນໆ
ລວມ
ລວມມູນຄ່າທນ
ໝູນວຽນທັງໝົດ

(ກ)
(ຄ) = (ກ) + (ຂ)

(ຄ)

260,000

720,000
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ຕາຕະລາງທີ 24
2.2 ຄ່າແຮງງານ

ັ້ ່ າແຮງງານ
ສິ່ງນາເຂົາຄ
ຈານວນ

ລາຄາ

ວັນງານ

/ວັນງານ
(ກີບ)

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ຈານວນ

ັ
ເປນ

ັ
ບ່ ເປນ

ຈານວນ

ເງ ິນສົດ

ເງ ິນສົດ

ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ

4

35,000

4

140,000

ຫວ່ານ ຫ ື ສັກກ ັ້າ

2

35,000

2

70,000

ກຽມດິນ

16

35,000

16

560,000

ົ ກ ັ້າ
ຫກ
ັ ດາ
ປກ

5

35,000

5

175,000

35

35,000

30

1,050,000

ບົວລະບັດຮັກສາ/

3

35,000

3

105,000

ຊາກ ັ້າ

5

175,000

ແປງຝາຍ
ອື່ນໆ
ລວມ

84

(ງ)

ລວມຄ່າແຮງງານ

(ຊ) = (ຈ) + (ສ)

(ຈ)

715,000

(ຊ)

(ສ)

2,625,000

3,340,000

ທັງໝົດ

ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ງ
ນາເຂົາັ້

(ຍ) = (ກ)+(ຈ)

(ດ) =

(ຍ) = 975,000

(ຂ)+(ສ)

ັ້ ງໝົດ (ຕ) = (ຍ) + (ດ)
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ

(ດ) =
3,085,000

(ຕ)

4,060,000
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນໄດັ້

ຫ/ໜ

ຮັບ
ັ້ ່ ໄດັ້ຂາຍ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ້ ່ ໄດັ້ຊົມ
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ໃຊັ້ໃນຄອບຄົວ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ັ ໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ່ ນ
ື
ແບ່ງປນ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ແລກປ່ຽນ

ຜົນຜະລິດທີ່ເກັບໄວັ້
ັ ແນວພັນ
ເປນ
ື ໃນ
ຜົນຜະລິດທີ່ຍັງເຫອ

ຈ/ນ

ລາຄາ/

ທັງໝົດ

ຫ/ໜ
(ກີບ)

ກິໂລ

3,700

3,000

1,100

3,000

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

1,100

3,300,00

3,700 11,100,000

ກິໂລ
ກິໂລ
ກິໂລ
ກິໂລ
ກິໂລ

ັ
ປະຈຸບນ
ື ຈາກ
ຂາຍສິ່ງເສດເຫອ

0

ັ
ຜົນຜະລິດຫກ
ລວມ

ກິໂລ

4,800

(ຖ)

(ທ)

11,100,000

(ນ) 3,300,00
0

ລວມມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບທັງໝົດ (ຍ )= (ທ) + (ນ)
3.2ມູນຄ່າຜົນຜະລິດທີ່ ຫົວ
ຈາ
ລາຄາ
ໜ່ວຍ

ເສຍຫາຍ
ັ້ ່ ຖືກເສັຍຫາຍ
ເຂົາທີ

(ຍ)

14,400,000

ັ ມູນຄ່າ(ກີບ)
ຄິດເປນ

ນວນ
0

ໝາຍເຫດ
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ການຄິດໄລເສດຖະກິດ

4.1 ການຄິດໄລຜົນກາໄລ ແລະ ຂາດທນ

ແບບຄິດໄລ

ລວມທັງໝົດ(ກີບ)

ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ

(ບ) = (ທ) - (ຍ)

(ບ) = 10,125,000

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ

(ຜ) = (ປ) - (ຕ)

(ຜ) = 10,340,000

ຜົນກາໄລລວມ/1ວັນງານ

(ຝ) = (ຜ) / (ງ)

(ຝ) = 123,095

ຜົນກາໄລລວມ/1ເຮັກຕາ

(ພ) = (ທ) + (ນ)

4.2 ການວິເຄາະຜົນກາໄລ/ຫົວໜ່ວຍ
(ພ) = 11,488,889
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ັ້
ີ ບບນາໃຊັ້ຝຸ່ ນເຄມີໃນປີ 2008
ຄອບຄົວ ນາງ ແລວຄາ: ການປູ ກເຂົານາປ
ແ
ັ້ ນທົ່ວໄປ
ຕາຕະລາງທີ 27 ຂມູ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ັ້
ປະເພດເຂົານາ

ບັ້ານ

ຂອງຊາວກະສິກອນ
ນ ແລວຄາ

ວັນ, ເດືອນ, ປີ
ັ້ ນ
ເກັບກາຂມູ

ໂພມະນີເໜືອ

ັ້
ີ
ເຂົານາປ

ັ້
ເຂົານາແຊງ

ເມືອງ

ລວມຜົນຜະລິດ

ສະມັດຕະພາບ

(ກລ)

(ກລ/ຮຕ)

6,500

4,514

17/11/2008

ວຽງຄາ

ໄລຍະການຜະລິດ

ແຂວງ

ັ້ ່ (ເຮັກຕາ) (ຟ)
ລວມເນືອທີ

ວຽງຈັນ

1.44

(1 ລະດູການ)
7-11/2007
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ັ້ ນໝູນວຽນ
ສິ່ງນາເຂົາທ

2.1 ທນໝູນວຽນ

ຫົວ

ຈາ

ລາຄາ/

ໜ່ວຍ

ນວນ

ຫົວໜ່ວຍ

ທັງໝົດ

(ກີບ)

ແນວພັນ

ກິໂລ

152

ຝຸ່ ນວິທະຍາສາດ

ເປາົ

4

ຝຸ່ ນທາມະຊາດ

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ

ຈາ

ັ
ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

2,500
250,000

4

1,000,000

(ກ)

1,000,000

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

152

380,000

(ຂ)

380,000

ື
ຍາປາບສັດຕູພດ
ັ້ ນລະປະທານ
ນາຊົ
ໄຟຟາັ້
ັ້ ນ
ນາມັ

ຄ່າເຊົ່າລົດໄຖ
ອື່ນໆ
ລວມ
ລວມມູນຄ່າທນ
ໝູນວຽນທັງໝົດ

(ຄ) = (ກ) + (ຂ)

(ຄ)

1,380,000

38

ຕາຕະລາງທີ 29

ັ້ ່ າແຮງງານ
ສິ່ງນາເຂົາຄ

2.2 ຄ່າແຮງງານ

ຈານວນ

ລາຄາ/

ວັນງານ

ວັນງານ
(ກີບ)

ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ

2

ັ ເງ ິນ (ກີບ)
ຄິດເປນ
ຈາ

ັ
ເປນ

ຈາ

ັ
ບ່ ເປນ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

ນວນ

ເງ ິນສົດ

30,000

2

ຫວ່ານ ຫ ື ສັກກ ັ້າ

60,000

2

ຊາກ ັ້າ
ກຽມດິນ

24

24

ລົກກ ັ້າ
ັ ດາ
ປກ

5

30,000

45

35,000

ບົວລະບັດຮັກສາ /

8

30,000

ເກັບກ່ ຽວ ແລະ ຕາກ

27

30,000

ຟາດ ແລະ ຂົນສົງ
ອື່ນໆ

6

ລວມ

84

ລວມຄ່າແຮງງານທັງໝົດ
ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາັ້

(ຊ) = (ຈ) + (ສ)

45

1,360,000
5

150,000

8

240,000

(ສ)

450,000

1,890,000

ແປງຝາຍ

(ງ)

(ຍ) =

(ດ) =

(ກ)+(ຈ)

(ຂ)+(ສ)

ັ້ ງໝົດ (ຕ) = (ຍ) + (ດ)
ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ງນາເຂົາທັ

27

810,000

6

625,000

(ຈ)

4,675,000

(ຊ)
(ຍ)= 975,000
(ຕ)

5,125,000
(ດ) = 830,000
6,505,000
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

3.1 ມູນຄ່າຂອງຜົນ

ຫ/ໜ

ໄດັ້ຮັບ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ຈ/ນ

ລາຄາ/

ທັງໝົດ

ຫ/ໜ
(ກີບ)

ກິໂລ

2,000

3,000

4,500

3,000

6,500

(ທ)

ັ ເງ ິນກີບ
ຄິດເປນ
ຈ/ນ

ັ ເງ ິນສົດ
ບ່ ເປນ

4,500

13,500,000

6,000,000

(ນ)

13,500,000

(ຍ)

19,500,000

ຈ/ນ

ັ ເງ ິນສົດ
ເປນ

2,000

6,000,000

ຂາຍ

ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ກິໂລ

ຊົມໃຊໃນຄອບຄົວ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ

ກິໂລ

ັ ໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ່ ນ
ື
ແບ່ງປນ
ັ້ ່ ໄດັ້
ຜົນຜະລິດເຂົາທີ
ແລກປ່ຽນ

ກິໂລ

ຜົນຜະລິດທີ່ເກັບໄວັ້ ກິໂລ
ັ ແນວພັນ
ເປນ
ື
ຜົນຜະລິດທີ່ຍັງເຫອ
ກິໂລ
ັ
ໃນປະຈຸບນ
ື
ຂາຍສິ່ງເສດເຫອ
ັ
ຈາກຜົນຜະລິດຫກ
ລວມ

ກິໂລ

ລວມມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮັບທັງໝົດ (ຍ) = (ທ) + (ນ)
3.2ມູນຄ່າຜົນ
ຜະລິດທີ່ເສຍຫາຍ

ຫ/ໜ

ຈ/ນ

ລາຄາ

ັ້ ່ ຖືກເສັຍຫາຍ
ເຂົາທີ

ັ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຄິດເປນ
0

ໝາຍເຫດ
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ການຄິດໄລເສດຖະກິດ

4.1 ການຄິດໄລຜົນກາໄລ ແລະ ຂາດທນ

ແບບຄິດໄລ

ລວມທັງໝົດ(ກີບ)

ດູນດ່ຽງເງ ິນສົດ

(ບ) = (ທ) - (ຍ)

(ບ) = 325,000

ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ

(ຜ) = (ປ) - (ຕ)

(ຜ) = 12,995,000

ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ວັນງານ

(ຝ) = (ຜ) / (ງ)

(ຝ) = 111,068

ຜົນກາໄລລວມ/ 1 ເຮັກຕາ

(ພ) = (ທ) + (ນ)

(ພ) = 9,024,306

4.2 ການວິເຄາະຜົນກາໄລຕ່ ຫົວໜ່ວຍ
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ັ້ ນ 2 ຄອບຄົວ
ການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂມູ

ັ້ ນທີ່ສາຄັນ
ຂມູ
ັ້ (ຟ)
ເນືອທີ
ຜົນຜະລິດທັງໝົດ
ຜະລິດຕະພາບ

ັ ເງ ິນສົດ (ກ)
ມູນຄ່າທືນໝູນວຽນທີ່ເປນ
ັ ເງ ິນສົດ (ຂ)
ມູນຄ່າທືນໝູນວຽນທີ່ບ່ ເປນ
ມູນຄ່າແຮງງານທັງໝົດ (ຊ)
ັ້ ງໝົດ (ມູນຄ່າທືນ
ມູນຄ່າສິ່ງນາເຈົາທັ

ທັ້າວ ບຸ ນນາ
ັ້
ີ າໃຊັ້ຝຸ່ ນຊີວະພາບ”
“ເຂົານາປ
ນ

ນາງ ແລວຄາ
ັ້
ີ າໃຊັ້ຝຸ່ ນເຄມີ”
“ເຂົານາປ
ນ

0,9 ha

1,14 ha

4,8 t

6,5 t

3,5 t/ha

4,5 t/ha

420,000 ກີບ
460,000 ກີບ

100,000 ກີບ

3,340,000 ກີບ

5,125,000 ກີບ

4,060,000 ກີບ

6,505,000 ກີບ

84 ວັນງານ

117 ວັນງານ

ໝູນວຽນ ແລະຄ່າແຮງງານ) (ຕ)
ຈານວນວັນງານທັງໝົດ (ງ)
ັ ເງ ົນສົດ (ທ)
ມູນຄ່າການຜະລິດທີ່ເປນ
ັ ເງ ົນສົດ (ນ)
ມູນຄ່າການຜະລິດທີ່ບ່ ເປນ

11,100,000 ກີບ

6,000,000 ກີບ

3,300,000 ກີບ

13,500,000 ກີບ

ັ ທັງໝົດ (ປ)
ມູນຄ່າຜົນໄດັ້ຮບ

14,400,000 ກີບ

19,500,000 ກີບ

ດຸ່ ນດ່ຽງເງ ິນສົດ (ບ)

10,125,000 ກີບ

325,000 ກີບ

ຜົນກາໄລລວມ (ຜ)

10,340,000 ກີບ

12,995,000 ກີບ

123,095 ກີບ

111,068 ກີບ

11,488,889 ກີບ

9,024,306 ກີບ

ຜົນກາໄລລວມ/ວັນ (ຝ)
ຜົນກາໄລລວມ/ເຮັກຕ່າ (ພ)
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ບົດທີ 5
ື ງ
ສກສາກລະນີການລົງທນປູກຖົ່ວເຫອ
ຈຸດປະສົງ

ັ ຮຽນສາມາດວິເຄາະກລະນີສກສາແຜນການເງ ິນຈາກການລົງທນ
1. ເພື່ອໃຫັ້ນກ

ັ້
ເນືອໃນ
5.1

ແຜ່ນການເງ ິນ


ັ້ ນລວມປທ
ີ ່ີ1
ຕົນທ
1. ຖາງປ່າ 500,000 ກີບ/ha = 500,000 ກີບ x 20 ha = 10,000,000 ກີບ
ັ້ ດພັນ 6,000 ກີບ/kg/1ໄລ = 16,000 m2
2. ຊືເມັ
5 kg
x

16,000 m2

10,000 m2 = 1 ha

x = 5 x 10,000/1,600 = 31.25/kg/ha
31.25 x 20 ha = 265 kg x 6,000 ກີບ = 3,750,000 ກີບ
 ຄ່າໄຖ = 500,000 ກີບ/ha = 500,000 ກີບ x 20 ha = 10,000,000 ກີບ.
3. ຄ່າຈ ັ້າງແຮງງານ = 30/ha = 30 x 600 x 30,000 ກີບ
30,000/ແຮງງານ = 18,000,000 ກີບ
4. ຄ່າບົວລະບັດຮັກສາ 2,000,000 ກີບ/ha
= 2,000,000 x 20 = 40,000,000 ກີບ
5. ຄ່າກັບກ່ ຽວ 39,000,000 ກີບ/20 ha
6. ຜົນຜະລິດທີ່ໄດັ້ຮັບແມ່ ນ 2 t/ha, ລາຄາຂາຍອອກແມ່ ນ 5,000 ກີບ/kg
ັ້ ນປທ
ີ ່ ີ 1 ແມ່ ນ:
ລວມຕົນທ
40,000,000 + 39,000,000 + 10,000,000 + 3,750,000 + 10,000,000
= 111,750,000 ກີບ
ີ ່ ີ 1 = 2 x 20 x 1,000 x 5,000 ກີບ = 200,000,000 ກີບ
 ລາຍຮັບປທ
ີ ່ ີ 1 = 200,000,000 ກີບ - 111,750,000 ກີບ
 ຜົນຕອບແທນປທ
= 88,250,000 ກີບ
ັ້ ນປທ
ີ ່ ີ 2 = 111,750,000 - 10,000,000 = 101,750,000 ກີບ
ລວມຕົນທ
ີ ່ ີ 2 = 200,000,000 ກີບ - 101,750,000 ກີບ =
 ຜົນຕອບແທນປທ
98,250,000 ກີບ
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ັ້ ນລວມປທ
ີ ່ີ3
ຕົນທ
-

ທນໝູນວຽນ = 101,750,000 ກີບ

ັ ປຸ ງດິນ ສູດ: 15 15 15 ໃສ່ 15 kg /ໄລ່, ລາຄາຊື ັ້ 2,000 ກີບ/kg
ທນປບ
ັ້ ນລວມປທ
ີ ່ີ3
ຕົນທ
-



15 kg
x

1,600 m2

10,000 m2

x = 15,000 x 10,000 /1,600 = 93.75 kg/ha


93.75 x 20 x 2,000 ກີບ
ັ້ ນລວມປທ
ີ ່ີ3
ຕົນທ
15 Kg
X

1600m2

10.000m2

X = 15.000 1600 = 93,75Kgha = 93,75 x 20 x 2000 ກີບ
= 3.750.000 ກີບ
ັ້ ນປທ
ີ ່ ີ 3 = 101.750.000 ກີບ  3.750.000ກີບ
ລວມຕົນທ
= 105.500.000 ກີບ
ີ ່ ີ 3 200.000.000 ກີບ  105.500.000 ກີບ
ຜົນຕອບແທນປທ


= 94.500.000 ກີບ
ັ້ ນປທ
ີ ່ີ4
ຕົນທ
ທນໝູນວຽນ = 101.750.000 ກີບ
ັ ປຸ ງດິນ = 16Kgໄລ່
ທນປບ

16 x 10.000 m2 / 1600m2 = 100Kgha.
100 Kg x 20 x 2000 ກີບ = 4.000.000 ກີບ
ັ້ ນປທ
ີ ່ ີ 4 = 101.750.000 ກີບ 4.000.000 ກີບ
ລວມຕົນທ
= 105.750.000 ກີບ
ີ ່ ີ 4 = 200.000.000 105.750.000 ກີບ
ຜົນຕອບແທນປທ


= 94.250.000 ກີບ
ັ້ ນລວມປທ
ີ ີ5
ຕົນທ
ທນໝູນວຽນ = 101.750.000 ກີບ
ັ ປຸ ງດິນ = 17 Kg/ໄລ່ x 10.000 m2 / 1600 = 106,25 Kgha.
ຄ່າປບ
106,25 x 20 x 2000 ກີບ = 4.250.000 ກີບ.
ັ້ ນປທ
ີ ່ ີ 5 =101.750.000.ກີບ  4.250.000 ກີບ
ລວມຕົນທ
=106.000.000 ກີບ
ີ ່ ີ 5 = 200.000.000 ກີບ  106.000.000 ກີບ
ຜົນຕອບແທນປທ
= 94.000.000 ກີບ
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ັ້ ນຂອງແຕ່ລະປີ
ລວມຕົນທື

ຕາຕະລາງທີ 33

ລາຍການ
ສັ້າງອາຄານ

ີ ່ີ2
ປທ

ີ ່ີ3
ປທ

ີ ່ີ4
ປທ

9.000.000

ຖາງປ່າ

10.000.000

ແນວພັນ

3.750.000

ຄ່າໄຖ

1.000.000

ຄ່າແຮງງານ

18.000.000

ຄ່າບົວລະບັດ

4.000.000

ຄ່າເກັບ ແລະ ຕີ

30.000.000

ລວມ

111.750.000

ທນໜູນວຽນ

101.750.000

ລວມ

101.750.000

ທນໜູນວຽນ

101.750.000

ປຸ ຍ

3,750,000

ທນໜູນວຽນ
ປຸ ຍ
ີ ່ີ5
ປທ

ຫົວໜ່ວຍ / ກີບ / 20 ha

101.750.000
4,000,000

ລວມ

105,750,000

ທນໜູນວຽນ

101.750.000

ປຸ ຍ

4,250,000

ລວມ
ຕາຕະລາງທີ 34
ີ ່ ລົ
ີ ງທນ
ປທ

106,000,000

ັ້ ນ ແລະ ຜົນກາໄລ
ລວມແຜນການເງ ີນຂອງຕົນທື
ັ້ ນ (ກີບ)
ຕົນທ
ລາຍຮັບ (ກີບ)

ກາໄລ (ກີບ)

1

111.750.000

200.000.000

88.250.000

2

101.750.000

200.000.000

98.250.000

3

105.500.000

200.000.000

94.500.000

4

105.750.000

200.000.000

94.250.000

5

106.000.000

200.000.000

94.000.000

ລວມ

530.750.000

100.000.000

469.250.000
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1.

ັ ( NPV ) net present value
ຊອກຫາມູນຄ່າໃນປະຈຸບນ
NPV= PV0 PV1 PV2  PV3 PV4 ( 1 ).

 PV0 = 111.750.000 ÷( 1  0,1 )0 = 111.750.000.
 PV1 = 98.250.000 ÷( 1 0.1 )1 = 89.318.181
 PV2 = 94.50.000 ÷( 1  0.1 )2 = 78.099.173.
 PV3 = 94.250.000 ÷ ( 1  0,1 )3 = 70.864.661.
 PV4 =94.000.000 ÷ ( 10,1 )4 = 64.383.561. ແທນໃສ່ (1)
NPV = 111750000  89.318.181  78.099.173  70.864.661 +
64.383.561 = 190.915.576
2.

ຊອກຫາອັດຕາຜົນຕອບແທນ (IRR ) Internal Rate of Return
(ກາໜົດ r= 80 % )
 ອິງຕາມສູ ດ: IRR = r1 + (r2 - r1 ) x NPV1 ÷ (NPV1  NPV2) (2)
 ຊອກ NPV2 = PV2.0 + PV2.1+ PV2.2 + PV2.3 + PV2.4 (3)
 ແຕ່ PV2.0 = 111.750.000 ÷ ( 1 + 0,8 )0 = 111.750.000
 PV2.1 = 98.250.000 ÷ (1 + 0,8) 1 = 54.583.3333.
 PV2.2 = 94.500.000 ÷ (1 + 0,8) 2 = 29.166.666.
 PV2.3 = 94.250.000 ÷ (1 + 0,8) 3 = 16.166.380.
 PV2.4 = 94.000.000 ÷ (1 + 0,8) 4 = 8.960.915. ແທນໃສ່ (3)
NPV2 = 111.750.000 + 54.583.3333 + 29.166.666 +
16.166.380 + 8.960.915 =  2.872.706 ແທນໃສ່ ( 2)
IRR = 0,1 + (0,8 0,1)  190.915.576 ÷ (190.-915.576 + 2.872.706)
= 0,79 = 79%.

ັ
ສະແດງວ່າ IRR  [10 % ; 80 %] ຫ ື r1  IRR ແລະ 0  NPV ສະແດງວ່າບລິສດ
ັ້
ື ງນີສາມາດຍອມຮັ
ຖົ່ວເຫອ
ບໄດັ້
ັ້ ນໄປຝາກໄວັ້ໃນທະນາຄານແລັ້ວສົມທຽບໃສ່ຜົນກາໄລທີ່ເຮົາໄດັ້ຮັບໃນ
ສົມມຸ ດວ່າເຮົາເອົາຕົນທຸ
ັ້ ນດຽວກັນ (10 %)
ການທຸລະກິດຊ່ວງໄລຍະ 5 ປໂີ ດຍສົມທຽບໃສ່ດອກເບັຍອັ
530.750.000

100 %

X

10 %

X
3.

= 53.075.000 ກີບ  469.250.000 ກີບ.
ຊ່ວງໄລຍະການຮັບທນຄື
ອີງຕາມສູ ດສ d = I ÷ A

d= 530.750.000 ÷ 200.000.000 = 2,65 ປີ
ັ້ ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ອີກ
ສະແດງວ່າເຮົາທຸລະກິດພຽງແຕ່ສອງປເີ ຄີ່ງເຮົາສາມາດສົ່ງເງ ີນທີ່ກູຍື
ັ ກາໄລ
ສອງປເີ ຄິ່ງແມ່ ນໄລຍະທີ່ໂຄງການໄດັ້ຮບ
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