
 
 

ເອກະສານປະກອບການສອນວຊິາ 
 
 

ເສດຖະກດິກະສກິ າ 
Agricultural Economics 

 
 

ສ າລບັຫ ກັສູດຊັ ັ້ນສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເຂດເນນີສູງ 
 
 

ຂຽນໂດຍ: ອຈ. ສມົຄດິ ຈະເລນີຜນົ 
ກວດແກ ັ້ໂດຍ: ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫ ກັສູດ 

 
 

ສະໜບັສະໜນູໂດຍ: 

 

ປະຕບິດັໂດຍ: 

ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການປບັປຸງວທິະຍາໄລ
ກະສກິ າ ແລະປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື 
(SURAFCO Project) 

 
ສະໜບັຫະໜນູດ ັ້ານວຊິາການ: 

 
 
 
 

ທນັວາ 2016



i 
 

ຄ ານ າ 
 
 ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບນັລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກ ຄ ື 3 ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ ັ້ຮອດປ ີ2020 
ໂດຍຖເືອາົນະໂຍບາຍ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົລງົເທື່ ອລະກ ັ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້
ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກການເປນັປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ການສ ັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ຖເືອາົວຽກງານ ການກ ່ ສ ັ້າງ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັວຽກງານບຸລມິະສດິໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ໃນການ
ພດັທະນາຂະແໜງ ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ 
 ປະຈບຸນັເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດບັຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດ ຍງັບ ່ ທນັມຄຸີນນະພາບດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ມຈີ ານວນບ ່ ພຽງພ  ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງລງົຮອດທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນ. ສະນັ ັ້ນກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ກ ານດົຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການ
ສ ກສາດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຕ່ນີ ັ້ຫາ ປ ີ 2020 ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພດັທະນາສມີແືຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊື່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກບັ
ລະບບົການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ ັ້າງຫ ກັສູດທີ່ ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສດິສອນທີ່ ເນັ ັ້ນ
ເອາົຜູ ັ້ຮຽນເປນັສູນກາງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ  ່ ງມຄີວາມ
ຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໃໝ່ ດ ັ້ວຍຮູບການຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັວຊິາການທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊ ານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສມົບດັທີ່ ເໝາະສມົ. ເພື່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ທ່ວງທນັກບັສະພາບການດັ່ ງກ່າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື ຈ ່ ງໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດຊັ ັ້ນສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງປະກອບ
ດ ັ້ວຍ 4 ສາຂາວຊິາ ເຊັ່ ນ: ປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິ າ. ຫ ກັສູດນີ ັ້ 
ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພື່ ອກ ່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານການ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ອອກຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ ັ້ປະຕບິດັ
ຕາມຂ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດບັຊັ ັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີ່ ສ າຄນັຂອງຫ ກັສູດ ເຊັ່ ນ: ເອກະສານຫ ກັສູດ, ຄ າອະທບິາຍເນື ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນື ັ້ອໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວຊິາ ຫ  ື ເອີ ັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມກືານ
ຮຽນການສອນ. ສະນັ ັ້ນ ຈ ່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມຂືອງແຕ່ລະວຊິາທີ່ ມໃີນຫ ກັສູດດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ເພື່ ອຕອບ
ສະໜອງຈດຸປະສງົຂອງຫ ກັສູດ ທີ່ ເນັ ັ້ນໃສ່ 5 ອງົປະກອບຫ ກັດັ່ ງນີ ັ້: 1). ການສ ັ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, 3). ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງ, 4). ເນັ ັ້ນການເຮດັ
ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ແລະ 5). ການມສ່ີວນຮ່ວມດ ັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ 
 ໃນການພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມເືຫ ົ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານມອບໝາຍໃຫ ັ້ອາຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫ ກັ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປນັຜູ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ຈ າເປນັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຝ ກ
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ອບົຮມົກ່ຽວກບັຫ ກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, 
ການແລກປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບນັດາຜູ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສບົການ ຈາກສະຖາບນັການ
ສ ກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ ນໆ. ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ ກ ໄດ ັ້ມກີານກວດແກ ັ້ເນື ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າ
ມະ ການພດັທະນາຫ ກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດັສະໝ
ອນ ຖານະສກັ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທ່ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສສຸີກ ວລິະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ່ ຄ າ ວລິະວງົສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນັທະວງົສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງົ
ແສນເມອືງ, ທ່ານ ມຸນຊິາ ພງົບນັດດິ, ທ່ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນກິອນ ສຸດທວິງົ. 
ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ຍງັມ ີທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວົໜັ້າໂຄງການ
ປບັປຸງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜອື (SURAFCO) ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັດາຊ່ຽວຊານທີ່ ປ ກສາ
ທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອກີຈ ານວນໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສູດ ແມ່ນຈດຸປະສງົໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດ ັ້ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ ອງົການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທ ນ
ຈາກອງົການຮ່ວມ ື ແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC) ຕັ ັ້ງແຕ່ປ ີ 2009 ເປນັຕົ ັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານເຕກັນກິ ໃນການພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງຂອງຫ ກັສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ວທິະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 
 ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມນືີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ 
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຍງັສາມາດນ າໄປປບັໃຊ ັ້ໃນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິນັ ັ້ນ, ຖ ັ້າຫາກພບົເຫນັຂ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ່ ສອດຄ່ອງເໝາະສມົ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົ່ ງຂ ັ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ າໜຕິຊິມົໄປທີ່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື
ຊາບ ເພື່ ອຈະໄດ ັ້ນ າໄປປບັປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ດກີວ່າເກົ່ າໃນອະນາຄດົ 
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 ປື ັ້ມຄູ່ມກ່ືຽວກບັ ເສດຖະກດິກະສກິ າ ເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອແນໃສ່ຮບັ
ໃຊ ັ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບບົໃນລະບບົຊັ ັ້ນສູງ ຂອງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອື. ຜູ ັ້ຂຽນ
ໄດ ັ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປື ັ້ມຄູ່ມທືີ່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ, ຜນົຂອງການທດົລອງ, ເກບັກ າຂ ັ້ມູນທາງດ ັ້ານການປູກຝງັ ແລະ ລ ັ້ຽງສດັຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການ
ສອບຖາມນ າຜູ ັ້ປະສບົຜນົສ າ ເລດັໃນທາງດ ັ້ານການລ ັ້ຽງສດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ແຕ່ລະບດົຮຽນໃນປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ ແລະ ເປນັທດິທາງອນັໜ ່ ງ
ໃຫ ັ້ແກ່ບນັດານກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພ ັ້ອມຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ທີ່ ມກັເຮດັທຸລະກດິກ່ຽວກບັການ
ກະສກິ າ ວທິກີານຕ່າງໆ ໃນການສ ັ້າງເສດຖະກດິຂອງຕນົເອງ. 

ໃນປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ເວົ ັ້າເຖງິບດົບາດກະສກິ າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ, ແນວຄວາມ
ຄດິກ່ຽວກບັເສດຖະກດິ, ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ, ການປະເມນີຜນົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງ
ການຜະລດິກະສກິ າ, ສ ກສາກ ລະນກີານລງົທ ນປູກຖົ່ ວເຫ ອືງ 

ປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ໄດ ັ້ຈດັພມິຂ ັ້ນເທື່ ອທ າອດິ, ຍ່ອມມຂີ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງຫ າຍດ ັ້ານ ຈະເປນັດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສບັ ຫ  ືສ ານວນ, ເພາະສະນັ ັ້ນ ໃນນາມຜູ ັ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍນິດຮີບັເອາົຄ າຕ ານຕິຊິມົ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປນັຢ່າງສູງ ຕ ່ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ ັ້ອ່ານທຸກໆທ່ານດ ັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ເພື່ ອຈະໄດ ັ້ປບັປຸງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ
ເນື ັ້ອໃນທ່ຍີງັບ ່ ທນັຄບົຖັ້ວນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເພີ່ ມເຕມີ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວວິດັທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນສມົບູນຍິ່ ງຂ ັ້ນ 
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ  

1. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັບດົບາດກະສດິກ າຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດ 
2. ອະທບິາຍອງົປະກອບຂອງເສດຖະກດິ 
 

ເນື ັ້ອໃນ 
 
1.1      ບດົບາດກະສດິກ າຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດ 

 1.1.1  GDP ແມ່ນຫຍງັ ແລະ ສດັສ່ວນຂອງມນັມຫີຍງັແດ່ ? 
ຜະລດິຕະພນັລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP) ແມ່ນຕວົຊີ ັ້ບອກອນັເປນັພື ັ້ນຖານ  ເພື່ ອວດັ

ແທກຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງສະແດງມູນຄ່າລວມຂອງສນິຄ ັ້າ  ແລະ ບ ລກິານ
ຕ່າງໆເປນັເງນິໂດລາ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ່ ງ ເຊິ່ ງບອກໄດ ັ້ເຖງີຂະໜາດຂອງເສດຖະກດິ. ໂດຍປກົກະຕແິລ ັ້ວ 
GDP ແມ່ນຖກືນ າເອາົມາປຽບທຽບກນັຕາມໄຕມາດ ຫລ ື ເປນັປທີີ່ ຜ່ານມາ. ຕວົຢ່າງ: ຖ ັ້າຫາກວ່າ GDP
ຂອງປຕີ ່ ປີແມ່ນເພີ່ ມຂ ັ້ນ 3 % ນີ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າເສດຖະກດິໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ 3 % ເມື່ ອທຽບກບັປີ
ທີ່ ຜ່ານມາ. (ໝາຍເຫດບ ່ ລວມເອາົລາຍຮບັຈາກຕ່າງປະເທດ) ການຄດິໄລ່ GDP ແມ່ນຫຍຸ ັ້ງຍາກ (ເພາະສະ 
ນັ ັ້ນພວກເຮາົໃຫ ັ້ນກັເສດຖະສາດເປນັຜູ ັ້ຄດິໄລ່) ແຕ່ຫາກວ່າພື ັ້ນຖານການຄດິໄລ່ສ່ວນຫລາຍແລ ັ້ວ ແມ່ນ
ສາມາດຄດິໄລ່ໄດ ັ້ 1 ໃນສອງວທິ ີ ເຊັ່ ນ: ບວກລາຍຮບັຂອງໝດົທຸກຄນົໃນປີໜື່ ງເຂົ ັ້າກນັ (ວທິກີານຄດິໄລ່
ຈາກລາຍຮບັ) ຫລ ືບວກລາຍຈ່າຍຂອງໝດົທຸກຄນົເຂົ ັ້າກນັ (ວທິຄີດິໄລ່ຈາກການໃຊ ັ້ຈ່າຍ) ຕາມຫລກັການ
ແລ ັ້ວທງັສອງວທິກີານແມ່ນຈະໄດ ັ້ຜນົຮບັຄ ັ້າຍຄກືນັ ວທິກີານຄດິໄລ່ຈາກລາຍຮບັ ເຊິ່ ງບາງຄັ ັ້ງໄດ ັ້ອງີ ໃສ່ວທິີ
ການນີ ັ້ຄດິ ໄລ່ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັລວມພາຍໃນປະເທດ GDP (I), ແມ່ນໄດ ັ້ຄດິໄລ່ໂດຍການບວກເງນິ
ຊດົເຊຍີໃຫ ັ້ລູກຈ ັ້າງ, ກ າໄລລວມສ າລບັບ ລສິດັນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບ ່ ແມ່ນນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ອາກອນຫກັອອກ
ເງນິຊ່ວຍເຫລອືຕ່າງໆ, ວທິກີານຄດິໄລ່ຈາກຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍແມ່ນວທິກີານທີ່ ໄດ ັ້ນ ັ້າໃຊ ັ້ເລື ັ້ອຍໆ  ແລະຄດິໄລ່ໂດຍ
ການບວກມູນຄ່າລວມການບ ລໂິພກ, ການລງົທ ນ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກ
ສຸດທ ິເຊິ່ ງໃຜໆກ ່ ຮູ ັ້ວ່າຜະລດິຕະພນັເສດຖະກດິ ແລະ ການຕບີໂຕ ເຊິ່ ງເອາົ GDP ເປນັຕວົແທນນັ ັ້ນມນັຈ ່ ງ
ສົ່ ງຜນົກະທບົເຖງິເກອືບໝດົທຸກຄນົຢູ່ໃນເສດຖະກດິນັ ັ້ນ 
 ຕວົຢ່າງ: ເມື່ ອເສດຖະກດິດທ່ີານຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ອດັຕາຄນົຫວ່າງງານແມ່ນຕ ່ າ ແລະ ອດັຕາຄ່າຈ ັ້າງ  
ສູງຂ ັ້ນຢູ່ໃນພາກທຸລະກດິຍ ັ້ອນວ່າ ຄວາມຕ ັ້ອງການທາງດ ັ້ານແຮງງານເພື່ ອທີ່ ຈະສະໜອງຕອບຕ ່ ກບັການຂະ 
ຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ການປ່ຽນແປງຕວົເລກ GDP ບ ່ ວ່າຈະຂ ັ້ນ ຫລ ືລງົ ຕາມປກົກະຕແິລ ັ້ວຈະ
ສົ່ ງຜນົສະທ ັ້ອນອນັໃດໜ ງຕ ່ ກບັຕະຫລາດຫຸ ັ້ນ ມນັກ ບ ່ ເຂົ ັ້າໃຈຍາກເຖງີເຫດຜນົວ່າຍ ັ້ອນຫຍງັ: ເສດຖະກດິທີ່
ບ ່ ດແີມ່ນໝາຍເຖງິກ າໄລຂອງບ ລສິດັແມ່ນບ ່ ດ ີ ຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າລາຄາຂອງຫຸ ັ້ນແມ່ນຕ ່ າ ນກັລງົທນືແມ່ນ

ບດົທ ີ1 
ບດົບາດກະສກິ າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 
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ກງັວນົຫລາຍກ່ຽວກບັໂຕເລກການເຕບີໂຕ GDP ຫາກຕດິລບົ ເຊິ່ ງແມ່ນປດັໄຈໜ ່ ງທີ່ ນກັເສດຖະສາດນ າ
ໃຊ ັ້ເພື່ ອກ ານດົວ່າເສດຖະກດິແມ່ນຢູ່ໃນທ່າທີ່ ຖດົຖອຍ ສ າລບັຫວົຂ ັ້ນີ ັ້ແມ່ນມຂີ ັ້ມູນຕວົຊີ ັ້ບອກທາງດ ັ້ານເສດ 
ຖະກດິມະຫາພາກ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການວເິຄາະ  ແລະ ວໄິຈຈາກທະນາຄານກາງຫລກືມົສະຖຕິກິະຊວງ ແຜນ 
ການ ແລະ ການລງົທນື ເຊິ່ ງເຮາົຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນຕາມລາຄາປ ີ 1990 ໃນປ ີ2010 ເທົ່ າກບັ 8,1 % ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ສະເລ່ຍໃນປີແມ່ນຢູ່ປະມານ 5,8 % 
ໃນທ ັ້າຍປ ີ2010 ລາຍລະອຽດໃຫ ັ້ເບິ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ັ້: 
 
ຕາຕະລາງທ ີ1      ຕວົເລກຊີ ັ້ບອກເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັຂອງ ສປປ ລາວ 

ລາຍການ 2007 2008 2009 2010 Items 
ຂະແໜງການຜະລດິ(%)     RealSector(in 

percent) 
ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນປ ີ1990 (GDP) 

6.8 7.8 7.8 8.1 GDP Growth Rate 
GDP at (Contant 
Price 1990) 

ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ທ ັ້າຍປີ 5.57 3.17 3.92 5.76 Inflation Rate(End of  
Period) 

ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ສະເລ່ຍໃນປ ີ 4.51 7.63 0.03 5.98  Inflation Rate 
(annual Average 

ການເງນິຂອງລດັທຽບໃສ່ 
GDP (%) 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

Public Finance 
(In percent of GDP) 

ຂະແໜງການເງນິຕ່າງປະເທດ
ທຽບໃສ່ GDP (%) 

2007 2008 2009 2010 External Sector 
(in percent of GDP) 

ລາຍຮບັງບົປະມານລວມທງັ
ເງນິຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ 

16.47 17.43 17.58 22.31 Revenues and 
Grants 

ລາຍຮບັພາຍໃນ 10.92 14.59 15.12 15.73 Revenues 
ເງນິຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ 2.80 2.87 2.46 6.57 Grants 
ລວມຍອດລາຍຈາຍ ແລະ ໃຫ ັ້
ກູ ັ້ຍມືສຸດທ ິ

19.53 20.50 21.00 24.57 Total Expenditure  
Net lendind 

ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານທົ່ ວໄປ 9.30 12.27 13.85 12.73 Current 
Expenditures 

ລາຍຈ່າຍລງົທ ນ ແລະ ໃຫ ັ້ກູ ັ້
ຍມືສຸດທ ິ

7.53 8.24 7.15 9.45 Capital and on 
lending net 

ດຸ່ນດຽງລວມ -2.73 -3.07 -3.42 -3.02 Overall Cash 
Balance 
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ຕາຕະລາງທ ີ1 (ຕ ່ )     ຕວົເລກຊີ ັ້ບອກເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັຂອງ ສປປ ລາວ  
ລາຍການ 2007 2008 2009 2010 Items 

ດຸ່ນດຽງລວມທີ່ ບ ່ ນບັເງນິ
ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ 

-5.92 -5.94 -5.87 -5.82 Overall Cash Balance 
(Excluding Grants) 

ຂະແໜງເງນິຕາ (%) 2007 2008 2009 2010 Monetary Sector 
(In percent) 

ອດັຕາການເພີ ັ້ມຂ ັ້ນຂອງ
ປະລມິານເງນິທ ັ້າຍປ ີ(%) 

38,72 18,31 31,23 39,13 Annual Growth Rate 
Of Money Supply M2 

ດຸນການຊ າລະກບັຕ່າງປະ
ເທດ 

4.72 1.90 -0.07 1.52 Overall Balance 

ດຸນການຊ າລະເງນິປກົກະຕິ
ລວມລວມທງັເງນິໂອນຂອງ
ລດັ 

2.53 1.71 1.09 0.46 CurrentAccount 
Balance(including 
Of official Transfer) 

ດຸນການຊ າລະເງນິປກົກະຕິ
ບ ່ ລວມເອາົເງນິໂອນຂອງລດັ 

1.4 0.3 -2.8 -1.2 CurrentAccount 
Balance(Excluding 
official Transfer) 

ດຸນການຄ ັ້າ -3.36 -5.89 -7.30 -4.90 Trade Balance 
ດຸນບນັຊທີ ນ ແລະ ການເງນິ 9.36 8.14 11.52 6.46 Capitaland Financial 

Account 
ມູນຄ່າການຄ ັ້າ 46.98 47.20 44.92 59.39 ForeignTradeVolume 
ຍອດໜີັ້ສນິຕ່າງປະເທດ 57.70 48.50 48.15 43.72  

ແຫລ່ງຂ ັ້ມູນ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນື (ຄດັມາຈາກບດົລາຍງານເສດຖະ 
ກດິປະຈ າປ ີ2010 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ) 
 1.1.2   ອງົປະກອບຂອງ GDP (composition by sector) 
ຕາຕະລາງທ ີ2     ອງົປະກອບຂອງ GDP 

ລາຍການ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ກະສກິ າ 45.5 43.7 41.0 39.0 37.7 32.4 33.2 32.5 32.5 30.8 
ອຸດສາຫະກ າ 18.3 19.5 21.3 20.5 23.5 29.8 28.7 27.9 26.5 27.4 
ບ ລກິານ 36.2 37.8 37.7 40.5 39.8 37.7 38.2 39.7 41.0 41.8 

 1.1.3 ການກະສກິ າປະກອບສ່ວນໃນຍອດພະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) 
  ລາຍຮບັຈາກກະສກິ າປະກອບສ່ວນຫ າຍກ່ວາ 28% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ

ໃນ ແລະ ອດັຕາການເຕບີໂຕໃນຂະແໜງການນີ ັ້ແມ່ນ 2 - 3 %ຕ ່ ປ ີ(ປ ີ2011) (ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັ
ພາຍໃນ = ການກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການບ ລກິານ) (ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ຫ  ື
ກະຊວງກະສກິ າ) 
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Agriculture: 31 %, Industry: 27 %, Services: 42%,(Data released on November 2010) 
ຮູບທ ີ1     ອງົປະກອບຂອງ GDP 

 

1.1.4 ການກະສກິ າຕອບສະໜອງ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ 
  ຕອບສະໜອງ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ ັ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ 

ສ່ວນເຫ ອືແມ່ນຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ຕະຫ າດພາຍໃນ. ສ າລບັ ສປປ ລາວ ແລ ັ້ວການກະສກິ າການຮບັປະກນັ
ທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນການຜະລດິເຂົ ັ້າ, ພດືຜກັ ແລະ ຊີ ັ້ນ. ສ່ວນເນື ັ້ອທີ່ ໃນການຜະລດິເຂົ ັ້າແມ່ນມີ
ປະມານ 264,000 ເຮກັຕ່າ ແລະ ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າແມ່ນ 2,295 ລ ັ້ານໂຕນ (ຂ ັ້ມູນນີ ັ້ແມ່ນເອາົຈາກກະຊວງ
ກະສກິ າປ່າໄມ. 2012) ຫ  ືເອາົນ າຖານຂ ັ້ມູນຂອງ FAO 

1.1.5 ການກະສກິ າຕອບສະໜອງທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ 
 ເປນັການຜດັປ່ຽນທ ນຮອນ ຈາກຂະແໜງການກະສກິ າໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ ນ: ພາສ,ີ

ອາກອນ (ພາສທີີ່ ດນິ), ຄ່າເຊົ່ າດນິ, ອດັຕາດອກເບັ ັ້ຍ (ທະນາຄານ, ເຈ ົ ັ້າຂອງເງນິກູ ັ້, ຜູ ັ້ປະກອບສິ ັ້ນເຊື່ ອ)  
ເຊິ່ ງລາຍຮບັທີ່ ໄດ ັ້ແມ່ນລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນການກະສກິ າ, ເຈ ົ ັ້າຂອງແຮງງານທີ່ ຮບັຊ ັ້ສນິຄ ັ້າ ຈາກຊາວກະສກິອນ
ໃນລາຄາທີ່ ຕ ່ າ ແຕ່ຂາຍສນິຄ ັ້າສ າເລດັຮູບຈາກໂຮງງານໃນລາຄາທີ່ ສູງ 

1.1.6 ການກະສກິ າຕອບສະໜອງວຽກເຮດັງານທ າ 
 ຂະແໜງການກະສກິ າຖກືເປນັຂະແໜງການທີ່ ປະກອບສ່ວນໃນການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານ

ທ າໃກ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົລາວເປນັຈ ານວນຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະປ ີ ຈາກຂ ັ້ມູນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດປີ 2011 ໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ າຍກວ່າ 75 % ແມ່ນປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງກະ
ກກິ າ ນອກຈາກນັ ັ້ນແລ ັ້ວປະຈບຸນັປະເທດລາວໄດ ັ້ມກີານເປດີກວ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວໃນປີ
ໜ ່ ງຫ າຍພນັຄນົເຊັ່ ນກນັ 

1.1.7 ການກະສກິ າປະກອບໃນການສົ່ ງອອກ 
ປະລມິານ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັກະສກິ າຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນນບັ

ມື ັ້ນບັເພີ ັ້ມ ຂ ັ້ນ ເນື່ ອງມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການມຜີະລດິຕະພນັເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປ ີ ເຊິ່ ງໃນສກົປ ີ2010 
- 2012 ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ລາຍຮບັຈາກການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັຂອງຂະແໜງການກະສກິ າໂດຍປະມານ 
137 ກວ່າລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັໂດຍສະເພາະແມ່ນມາຈາກຜະລຕິະພນັກາເຟ, ຊາ ແລະ ພດື 

31% 

27% 

42% ກະສກິ າ 

ອຸດສາຫະກ າ 

ບ ລກິານ 
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1.2   ທ່າແຮງ ແລະ ຂ ັ້ຈ າກດັໃນການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ 
1.2.1    ທ່າແຮງໃນການພດັທະນາ 

- ມແີຫ ່ ງນ ັ້າຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຊິ່ ງເປນັທ່າແຮງອນັໃຫຍ່ໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາ, ກ າລງັໄຟ 
ຟ ັ້ານ ັ້າຕກົ 

-  ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານຊນົລະປະທານ ເມື່ ອຂະແໜງການນີ ັ້ມກີານພດັທະນາອາດເພີ ັ້ມ  
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍໃນການປູກພດື 

- ທ່າແຮງໃນການພດັທະນາທີ່ ມລີກັສະນະຍນືຍງົ ໃຫ ັ້ແກ່ໄມ ັ້ທີ່ ມຄຸີນຄາສູງ ສະໜອງ
ການຈດັ ການຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ ແລະ ແຜນການປູກປ່າຄນືໃໝ່ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ 

- ທ່າແຮງສ າຄນັສ າລບັການສົ່ ງອອກເຄອືງປ່າຂອງດງົເຊັ່ ນ: ໝາກແໜງ, ຄັ່ ງ, ຍານ 
ແລະ ຢາງໄມ ັ້ ອື່ ນໆ 

- ມທ່ີາແຮງໃນການເພີ່ ມປະລມິານການສງົອອກແຮ່ທາດທີ່ ດ າເນນີຢູ່ແລ ັ້ວ ສ າລບັກດິ 
ຈະກ າບ ່ ແຮ່ ແລະ ສົ່ ງອອກບນັດາແຮ່ທາດທີ່ ກ າລງັຊອກຄົ ັ້ນໄດ ັ້ 

- ມຄີວາມໃກ ັ້ຄຽງກບັຕະຫ າດພາຍນອກ ຕະຫ າດໃຫຍ່ກ າລງັພົ ັ້ນເດນັຂ ັ້ນ ເປນັທີ່ ຕັ ັ້ງ
ຍຸດທະສາດທີ່ ມທ່ີາແຮງສ າລບັການສົ່ ງສນິຄ ັ້າຜ່ານ 

1.2.2   ຂ ັ້ຈ າກດັ 
- ການແຍກອອກເປນັສ່ວນໆຂອງສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຍ ັ້ອນຫ າຍສ່ວນຂອງປະ

ເທດຖກືຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຍ ັ້ອນທີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ ແລະ ຍ ັ້ອນປະຊາກອນປະກອບດ ັ້ວຍຫ າຍຊນົເຜົ່ າ. 
- ການຄຸ ັ້ມຄອງການຜະລດິແບບພ ກຸ ັ້ມຢູ່ກຸ ັ້ມກນິ ແລະ ການແລກປ່ຽນແບບວດັຖຸກບັ

ວດັຖຸທີ່ ປະຊາກອນສ່ວນຫ າຍດ າເນນີຢູ່ 
- ໂຄງຮ່າງພື ັ້ນຖານໃນທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທຜິນົ (ຕາໜ່າງຂນົສງົ ແລະ ລະບບົສື່ ສານນານ) 
- ຂ ັ້ມູນທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທຜິນົກ່ຽວກບັຕວົແປທີ່ ສ າຄນັຂອງປະເທດເຊັ່ ນ: ຕວົແປທາງດ ັ້ານ

ວດັຖຸ, ເສດຖະກດິ ແລະ ພູມອາກາດ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິເງອືນໄຂຕະຫ າດ, ວທິະຍາການ ແລະ ໂອກາດ
ການລງົທ ນທີ່ ມຢູ່ີໃນປະເທດ 

- ແຫ ່ ງການເງນິພານຍໃນມຂີ ຈ າກດັ, ເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຈ າເປນັ ຕ ່ ການຂ ັ້ນກບັການ
ຊ່ວຍເຫ ອືດ ັ້ານການເງນິພາຍນອກໃຫ ັ້ແກ່ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມກີານດຸ່ນດ່ຽງ
ທາງລບົຂອງການໃຊ ັ້ຈ່າຍ ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 

1. ອະທບິາຍແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັເສກຖະກດິ 
2. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະກດິ 
 

ເນື ັ້ອໃນ 
2.1  ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັທດິສະດເີສດຖະກດິ 
 2.1.1 ຄວາມຕ ັ້ອງການ (Demand) 

ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ແມ່ນປ່ຽນແປງຕາມສະພາບເສດຖະກດິແລະສງັຄມົຂອງ
ຕນົເອງ ເຊິ່ ງເຮາົສາມາດແບ່ງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດອອກເປນັ 5 ຊະນດິຄ:ື   ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນ
ສຸດ, ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ສິ ັ້ນສຸດ, ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ທດົແທນກນັໄດ ັ້, ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ກາຍເປນັພ ດຕກິ າ
ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ປະກອບກນັ 

1. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນສຸດ 
 ໂດຍທົ່ ວໄປແລ ັ້ວຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນສຸດຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄນົແມ່ນຈະແຕກ
ຕ່າງກນັ ແລະຈ ະປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ເຊິ່ ງເມ ື່ ອໄດ ັ້ເກດີມຄີວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນສຸດແລ ັ້ວກ ຈະມີ
ຄວາມຢາກເປນັເຈົ ັ້າຂອງເພີ ັ້ມຂ ັ້ນເລື ັ້ອຍໆ ໂດຍປກົກະຕແິລ ັ້ວຄວາມຕ ັ້ອງການຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານຂອງມະນຸດແມ່ນ
ປດັໃຈ 4 ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ ອາຫານການກນິ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ຢາປວົພະຍາດ ປດັໃຈເຫ ົ່ ານີ ັ້
ແມ່ນສິ່ ງຈ າເປນັສ າລບັການມຊີວີດິຢູ່ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເມື່ ອເສດຖະກດິສງັຄມົມກີານຂະຫຍາຍ 
ຕວົເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນສຸດຂອງມະນຸດມເີພີ ັ້ມຫ າຍຂ ັ້ນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັ, ລດົ, ເຮອືນ, ທີ່ ດນິ,
ຄອມຟວິເຕ,ີ ໂທລະພາບ, ຕູ ັ້ເຢນັ ເປນັຕົ ັ້ນ ແຕ່ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດຈະຖກືຈ າກດັດ ັ້ວຍລາຍໄດ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້
ຮບັ, ຄວາມຕ ັ້ອງການເງນິຂອງມະນຸດແມ່ນຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ສິ ັ້ນສຸດ ໂດຍທົ່ ວໄປແລ ັ້ວຄວາມຕ ັ້ອງການ
ຂອງມະນຸດເມື່ ອມເີງນິຫ າຍຂ ັ້ນກ ຍິ່ ງມຄີວາມຕ ັ້ອງການເພີ ັ້ມຂ ັ້ນເລື ັ້ອຍໆ, ເນື່ ອງຈາກເງນິແມ່ນຊບັສນິທີ່ ມ ີ
ສະພາບຄ່ອງສູງ ແລະ ສາມາດນ າໄປແລກປ່ຽນເປນັສິ່ ງຂອງເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ
ໄດ ັ້ງ່າຍ 

2. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ສິ ັ້ນສຸດ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ສິ ັ້ນສຸດ ແມ່ນຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ເມ ື່ ອມະນຸດເຮາົໄດ ັ້ສິ່ ງຂອງມາ

ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕນົເອງແລ ັ້ວກ ຈະຢຸດຕຄິວາມຕ ັ້ອງການໃນສິ່ ງນັ ັ້ນເຊັ່ ນ: ເມື່ ອມະນຸດເຮາົ
ເກດີຄວາມຫວີກ ຈະຫາອາຫານມາເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການອາຫານຂອງຕນົ ແລະ ເມື່ ອໄດ ັ້ບ ລໂິພກອາ 
ຫານຈນົອີ່ ມແລ ັ້ວກ ຈະບ ່ ສາມາດບ ລໂິພກອາຫານໄດ ັ້ອກີ. 

 

ບດົທ ີ2 
ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັເສດຖະກດິ 
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3. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ທດົແທນກນັໄດ ັ້ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ແມ່ນມຫີ າຍຊະນດິເມື່ ອມະນຸດເຮາົຫວິອາຫານກ ມອີາ 

ຫານຫ າຍຊະນດິເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຫ າຍຊະນດິກ ສາມາດໃຊ ັ້ທດົ
ແທນກນັໄດ ັ້ເຊັ່ ນ: ຊີ ັ້ນໝກູບັຊີ ັ້ນງວົ, ຊີ ັ້ນເປດັກບັຊີ ັ້ນໄກ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ທດົແທນກນັໄດ ັ້ຈະເກດີຂ ັ້ນ ໄດ ັ້ກ 
ຕ ່ ເມ ື່ ອສນິຄ ັ້າທີ່ ໃຊ ັ້ທດົແທນກນັໄດ ັ້ຊະນດິໃດໜ ່ ງມລີາຄາສູງຂ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູບ ລໂິພກຕ ັ້ອງປ່ຽນໄປຊື ັ້ສນິຄ ັ້າອກີ
ຊະນດິໜ ່ ງທີ່ ມລີາຄາຕ ່ າກວ່າ ແລະ ໃຊ ັ້ທດົແທນກນັໄດ ັ້ ປະກດົການນີ ັ້ແມ່ນເຮດັໃຫ ັ້ຫ ຸດການຜູກຂາດໃນ
ການຈ າໜ່າຍສນິຄ ັ້າ ແລະ ກ ່ ໃຫ ັ້ເກດີທດິສະດທີາງເສດຖະສາດຄທືດິສະດກີານທດົແທນກນັ 

4. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ກາຍເປນັພ ດຕກິ າ 
 ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ກາຍເປນັພ ດຕກິ າຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກແມ່ນສິ່ ງຂອງຕ່າງໆທີ່ ມະນຸດນ າ
ມາຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕນົຢ່າງສະໝ ່ າສະເໝຈີນົກາຍເປນັຄວາມຊນິເຄຍີເຊັ່ ນ: ເບຍ, ເຫ ົ ັ້າ,
ຢາສູບ ແລະ ສນິຄ ັ້າຊະນດິຕ່າງໆ ທີ່ ຄນົບ ລໂິພກຈນົກາຍເປນັພ ດຕກິ າແລະບ ່ ສາມາດປ່ຽນແປງພ ດຕກິ າການ
ບ ລໂິພກໄດ ັ້ໂດຍງ່າຍ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ໃນຕະຫ າດແຂ່ງຂນັສມົບູນສ າລບັສນິຄ ັ້າທີ່ ການເປນັພ ດຕກິ າຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກກ 
ຈະໂຄສະນາໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບ ລໂິພກໄດ ັ້ນ າສນິຄ ັ້າຂອງຕນົໄປໃຊ ັ້ຈນົຕດັສນິໃຈຊື ັ້ຫາມາໃຊ ັ້ເປນັປະຈ າ 

5. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ໃຊ ັ້ປະກອບກນັ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ໃຊ ັ້ປະກອບກນັແມ່ນການຊື ັ້ສິ່ ງຂອງຊະນດິໜ ່ ງແລ ັ້ວຍງັຕ ັ້ອງການ

ອກີຊະນດິໜ ່ ງເມ ື່ ອເພີ ັ້ມການບ ລໂິພກສິ່ ງໜ ່ ງອກີຢ່າງທີ່ ໃຊ ັ້ປະກອບກນັກ ຈະມກີານບ ລໂິພກເພີ ັ້ມຂ ັ້ນເພື່ ອຈະ
ສາມາດໃຊ ັ້ປະໂຫຍດໄດ ັ້ຢ່າງສມົບູນ ແລະ ສິ່ ງຂອງທີ່ ໃຊ ັ້ຄວບຄູ່ກນັນີ ັ້ຖ ັ້າຫາກແຍກອອກຈາກກນັແລ ັ້ວຈະ
ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດນ າໃຊ ັ້ປະໂຫຍດໄດ ັ້ຫ ຸດລງົ ສິ່ ງຂອງທີ່ ໃຊ ັ້ປະກອບກນັມຄີ:ື ລດົກບັນ ັ້າມນັ, ກາເຟກບັນ ັ້າຕານ
ຫ  ືອາຫານກບັຄນົເປນັຕົ ັ້ນ 

2.1.2   ການສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການ (Supply) 
   ສິ່ ງທີ່ ສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດແມ່ນສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ ຫ  ື ເອີ ັ້ນວ່າ
ຊບັສນິ ເຊິ່ ງເຮາົສາມາດແບ່ງຊບັສອິອກເປນັ 2 ປະເພດຄ:ື ຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ລ ັ້າ ແລະ ຊບັສນິທາງເສດຖະສາດ. 

1. ຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ລ ັ້າ 
  ຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ລ ັ້າໝາຍເຖງິການໄດ ັ້ມາຂອງຊບັສນິ ໂດຍບ ່ ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍ ເຊິ່ ງໂດຍທົ່ ວ

ໄປແມ່ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢ່ີາງຫ ວງຫ າຍໃນທ າມະຊາດເຊັ່ ນ: ອາກາດ, ນ ັ້າ, ລມົ ແລະ ແສງແດດເປນັຕົ ັ້ນ 
ການພຈິາລະນາວ່າຊບັສນິໃດໜ ່ ງແມ່ນຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ລ ັ້າ ຫ  ືບ ່ ນ ັ ັ້ນ, ແມ່ນຂ ັ້ນກບັວ່າເຮາົໄດ ັ້ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍເພື່ ອໃຫ ັ້
ໄດ ັ້ມາເຊິ່ ງຊບັສນິນັ ັ້ນ ຫ  ືບ ່ ເຊັ່ ນ: ຖ ັ້າຈ າເປນັຈະຕ ັ້ອງຊື ັ້ນ ັ້າມາບ ລໂິພກກ ລະນນີີ ັ້ນ ັ້າຖວ່ືາບ ່ ແມ່ນຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ລ ັ້າ
ຍ ັ້ອນເຮາົໄດ ັ້ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຊື ັ້ນ ັ້າ ຫ  ື ຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ມາລ ັ້າແມ່ນຊບັສນິທີ່ ໄດ ັ້ມາໂດຍບ ່ ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍແຕ່ເຮາົ
ສາມາດນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຕະຫ ອດເວລາທີ່ ຕ ັ້ອງການເຊັ່ ນ: ອາກາດທີ່ ເຮາົຫາໃຈໃນກ ລະນນີີ ັ້ອາກາດແມ່ນຊບັສນິ ໄດ ັ້ລ ັ້າ 

2. ຊບັສນິທາງເສດຖະສາດ 
 ຊບັສນິທາງເສດຖະສາດ ແມ່ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍເພື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາເຊິ່ ງຊບັ
ສນິນັ ັ້ນ ແລະ ຊບັສນິທາງເສດຖະສາດແມ່ນຊບັສນິທີ່ ມຢູ່ີຢ່າງຈ າກດັ ແລະ ບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງ
ມະນຸດ ເມື່ ອເຮາົຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາເຊິ່ ງຊບັສນິນີ ັ້ກ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງຊື ັ້ ຫ  ື ມກີານແລກປຽນດ ັ້ວຍສິ່ ງຂອງຈິ່ ງຈະ
ໄດມາ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຊບັສນິທາງເສດຖະສາດຈ ່ ງເປນັເຄື່ ອງສະແດງເຖງິຄວາມຮັ່ ງມຂີອງມະນຸດ ຈາກການພຈິາລະ 
ນາຊບັສນິທາງເສດຖະສາດທີ່ ບຸກຄນົເຫ ົ່ ານັ ັ້ນໄດ ັ້ຄອບຄອງຢູ່. 
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2.2  ຄວາມໝາຍເສດຖະກດິ (What is Economics) 
ດັ່ ງໄດ ັ້ກ່າວແລ ັ້ວວ່າປະຈບຸນັຂອບເຂດ ແລະ ເນື ັ້ອຫາຂອງເສດຖະສາດໄດ ັ້ຂະຫຍາຍແລະຄອບຄຸມ

ເຫ ອືງຕ່າງໆຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງຈິ່ ງເປນັການຍາກທີ່ ຈະຂຽນຄ ານຍິາມ ເຊິ່ ງສາມາດລະບຸຂອບເຂດ ແລະ ເນື ັ້ອຫາ
ຂອງເສດຖະສາດໄວ ັ້ໄດ ັ້ຄບົຖັ້ວນດ ັ້ວຍຂ ັ້ຄວາມພຽງ 3 - 4 ແຖວ ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມນກັວຊິາການທາງ
ເສດຖະສາດກ  ໄດ ັ້ພຽງພະຍາຍາມສະເໜຄີ ານຍິາມໄວ ັ້ຫ າຍສ ານວນ ເຊິ່ ງອາດແບ່ງຄ ານຍິາມເຫ ົ່ ານັ ັ້ນອອກເປນັ
2 ແນວ ແນວໜ ່ ງຄນືຍິາມທີ່ ເນັ ັ້ນເຖງິສະວດັດກີານທາງເສດຖະກດິຂອງມະນຸດ (Materialistic 
definition of economics) ອກີແນວໜ ່ ງຄຄື ານຍິາມທີ່ ເນັ ັ້ນເຖງິຄວາມຈ າກດັຂອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີ
(scarcity definition ofeconomics) ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມໃນປະຈບຸນັນີ ັ້ນກັເສດຖະສາດໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັຕ ່
ຄ ານຍິາມແນວທີ່ ສອງເພາະຄອບຄຸມສາລະຂອງເສດຖະສາດທົ່ ວເຖງິໄດ ັ້ຫ າຍກ່າວ (Lord Lionel 
Robbins) ເປນັໜ ່ ງໃນບນັດານກັເສດຖະສາດກຸ່ມທ າອດິທີ່ ໃຫ ັ້ຄ ານຍິາມເສດຖະສາດໃນແນວນີ ັ້ ເຊິ່ ງລະບຸ
ວ່າ: 
 “ເສດຖະສາດຄສືາດທີ່ ສ ກສາເຖງິພ ກທກິ າຂອງມະນຸດໃນດ ັ້ານຄວາມສ າພນັລະຫວ່າງຜນົກບັຊບັ 
ພະຍາກອນອນັມຢູ່ີຈ າກດັເຊິ່ ງອາດນ າໄປໃຊ ັ້ເພື່ ອການຕ່າງໆໄດ ັ້ຫ າຍທາງ” (Economic is the science 
which studies human behavior as relationship between end and scarce means 
which have altermative uses) 

ນອກຈາກນີ ັ້ຕ າລາເສດຖະສາດສ່ວນຫ າຍໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງຕ າລາທີ່ ຂຽນໂດຍນກັເສດຖະສາດ 
ນໂີອຄ າດສກິຕ່າງຍ ດຄ ານຍິາມເສດຖະສາດໃນແນວນີ ັ້ ຍກົຕວົຢ່າງ: ພ່ອນເອແຊມມວນຊັ່ ນນກັເສດຖະສາດ
ຊາວ ອາເມລກິາ ຜູ ັ້ຂຽນຕ າລາຫ ກັເສດຖະສາທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຄວາມນຍິມົຫ າຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄ ານຍິາມເສດຖະສາດໄວ ັ້ວ່າ: 

- ເສດຖະສາດ ຄກືານສ ກສາກ່ຽວກບັການທີ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ສງັຄມົເລອືກໃຊ ັ້ປະ 
ໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນອນັມຢູ່ີຈ າກດັ (ເຊິ່ ງອາດໃຊ ັ້ເພື່ ອການຕ່າງໆໄດ ັ້ຫ າຍທາງ) ໃນການຜະລດິສນິຄ ັ້າ
ຊະນດິຕ່າງໆ ແລະ ແຈກຍາຍສນິຄ ັ້າເຫ ົ່ ານັ ັ້ນເພື່ ອການບ ລໂິພກບ ່ ວ່າໃນປະຈບຸນັ ຫ  ື ອະນາຄດົ ລະຫວ່າງ
ບຸກຄນົ ແລະ ກຸ່ມບຸກຄນົຕ່າງ ໃໆນສງັຄມົ (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) 

- ຈາກການພຈິາລະນາຄ ານຍິາມທງັ 2 ຢ່າງໃນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນອາດສະຫ ຸບສນັໄດ ັ້ວ່າ: 
ເສດຖະສາດ ຄສືາດທີ່ ສ ກສາກ່ຽວກບັການເລອືກຫນົທາງໃນການໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນການຜະລດິອນັມຢູ່ີຈ າ 
ກດັສບັລບັການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານເພື່ ອໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກຄ ານຍິາມຫ າຍຢ່າງທີ່ ຍກົ
ມາສະແດງເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ຄວນອະທບິາຍຢູ່ 5 ຄ າ ຄ:ື 1) ການເລອືກ, 2) ຊບັພະຍາກອນການ
ຜະລດິ, 3) ການມຢູ່ີຈ າກດັ, 4) ສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານ, 5) ຄວາມຕ ັ້ອງການບ ່ ຈ າກດັ 
 2.2.1 ຄ າວ່າການເລອືກ (choice) 

ຄ າວ່າການເລອືກເກດີຂ ັ້ນເພາະຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆສາມາດນ າໄປໃຊ ັ້ປະໂຫຍດໄດ ັ້ຫ າຍ 
ທາງນອກຈາກນີ ັ້ຄວາມບ ່ ສມົດູນລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ບ ່ ຈ າກດັກບັຄວາມຕ ັ້ອງການກບັຊບັພະຍາກອນ
ການຜະລດິທີ່ ມຢູ່ີຈ າກດັເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການບາງສ່ວນບ ່ ສາມາດຈະບນັລຸຜນົໄດ ັ້ເຮາົຈ ິ່ ງຕ ັ້ອງເລອືກໃຊ ັ້ຊບັ 
ພະຍາກອນອນັມຈີ າກດັໄປແນວທາງທີ່ ຈະກ ່ ໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ຫ  ື
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ໃຫ ັ້ຄວາມພ ໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດການຕດັ ສນິໃຈເລອືກດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ເປນັພ ດຕກິ າ ເຊິ່ ງເສດຖະ 
ກດິຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານທີ່ ຕ ັ້ອງປະເສນີຕັ ັ້ງແຕ່ລະດບັບຸກຄນົກຸ່ມບຸກ ຄນົໄປຈນົເຖງິລະດບັປະເທດ ໃນລະດບັບຸກຄນົ 
ຫ  ື ກຸ່ມບຸກຄນົທີ່ ມລີາຍໄດ ັ້ຈ າກດັເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດໃຊ ັ້ຈ່າຍໄດ ັ້ຕາມໃຈຊອບເມື່ ອມສີນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານທີ່ ຢາກ
ໄດ ັ້ພ ັ້ອມກນັຫ າຍຢ່າງບຸກຄນົຈິ່ ງຕ ັ້ອງຕດັສນິໃຈເລອືກ ເຊິ່ ງສະເພາະສນິຄ ັ້າທີ່ ຈະໃຫ ັ້ຄວາມພ ໃຈສູງສຸດໃນປະ 
ເທດຈ າເປນັຕ ັ້ອງຕດັສນິໃຈເລອືກໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຈີ າກດັໄປໃນທາງທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົສ່ວນໃຫຍ່ໄດ ັ້
ຮບັຄວາມພ ໃຈສູງສຸດເຊນັກນັ 
 ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ການເລອືກຈິ່ ງເປນັເງາົຂອງເສດຖະສາດສິ່ ງໃດທີ່ ມປີະເດນັກ່ຽວກບັການເລອືກ
ໃຊ່ ເຊິ່ ງຊບັພະຍາກອນສິ່ ງນັ ັ້ນຍ່ອມກ່ຽວຂອງກບັເສດຖະສາດ 

2.2.2 ຄ າວ່າຊບັພະຍາກອນການຜະລດິ (Productive resource) 
ຊບັພະຍາກອນທີ່ ນ າມາຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຮຽກອກີຊື່ ໜ ່ ງວ່າປດັໃຈການ

ຜະລດິ (Factor Productive) ແບ່ງເປນັ 4 ປະເພດ ຄ:ື ທີ່ ດນິ (Land), ແຮງງານ (Labor), ທ ນ 
(Capital) ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການ (Entripeneur) 

1. ທີ່ ດນິ ໄດ ັ້ແກ່ທີ່ ດນິລວມທງັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອື່ ນໆເຊ່ນ: ປ່າໄມ, ແຮ່ທາດ
ສດັນ ັ້າຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິປະລມິານນ ັ້າຝນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕາມທ າມະຊາດຕ່າງໆເປນັຕົ ັ້ນ ສິ່ ງ
ເຫ ົ່ ານີ ັ້ມຢູ່ີຕາມທ າມະຊາດມະນຸດສ ັ້າງຂ ັ້ນບ ່ ໄດ ັ້ ແຕ່ສາມາດປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ໄດ ັ້ເຊ່ນ: ປບັປຸງທີ່ ດນິໃຫ ັ້ອຸດມົສມົບູນຂ ັ້ນເປນັຕົ ັ້ນຜນົຕອບແທນຈາກການໃຊ ັ້ທີ່ ດນິຮຽກວ່າຄ່າເຊົ່ າ (rent) 

2. ແຮງານ ເປນັຊບັພະຍາມະນຸດ (human resource) ໄດ ັ້ແກ່: ສະຕປິນັຍາຄວາມ
ຮູ ັ້ຄວາມຄດິແຮງງານ ແລະ ແຮງໃຈທີ່ ມະນຸດທຸ ັ້ມເທໃຫ ັ້ແກ່ການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານ (ແຮງານສດັບ ່
ຖເືປນັປດັໃຈການຜະລດິປະເພດແຮງານແຕ່ຖເືປນັທ ນ) ໂດຍທົ່ ວໄປມກີານແບ່ງແຮງານເປນັ 3 ປະເພດຄ:ື 
ແຮງານມສີມີເືຊັ່ ນ: ນກັວທິະຍາສາດນກັວຊິາການວສິະວະກອນ ແລະ ແພດເປນັຕົ ັ້ນ ແຮງງານຄິ່ ງມສີມີເືຊັ່ ນ
ຊ່າງໄມ ັ້, ຊ່າງເຄນກິ, ພະນກັງານເສມີ, ຄນົຄຸມເຄື່ ອງຈກັໃນໂຮງງານເປນັຕົ ັ້ນ ແຮງງານບ ່ ມສີມີເືຊັ່ ນ 
ກ າມະກອນແບກຫາມ, ຄນົຍາມເປນັຕົ ັ້ນ ຜນົຕອບແທນຂອງແຮງງານເອີ ັ້ນວ່າຄ່າຈ ັ້າງ ແລະ ເງນິເດອືນ 
(Wage and salary) 

3. ທ ນ ຄສືິ່ ງທີ່ ມະນຸດສ ັ້າງຂ ັ້ນເພື່ ອໃຊ ັ້ຮ່ວມກບັປດັໃຈການຜະລດິອື່ ນໆ ໃນການຜະ 
ລດິ ແລະ ບ ລກິານທຸນຫ ສືນິຄ ັ້າທ ນ (Capital goods) ແບ່ງເປນັ 2 ປະເພດຄ:ື ສິ່ ງກ ່ ສ ັ້າງ 
(Construction) ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິ (equipment) ການລງົທ ນ (investment) ໝາຍເຖງິ
ການໃຊ ັ້ຈ່ຍລງົທ ນໂດຍມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ັ້ການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລໂິພກໃນອະນາຄດົເພີ ັ້ມຂ ັ້ນສ່ວນ
ເງນິທ ນ (money capital) ນັ ັ້ນນກັເສດຖະສາດຖວ່ືາເປນັພຽງຊື່ ກາງໃຫ ັ້ເກດີສນິຊບັປະເພດທ ນສນິຊບັປະ 
ເພດທ ນຍ່ອມສະທ ັ້ອນຄວາມເປນັຈງິທາງເສດຖະກດິຍິ່ ງກວ່າຈ ານວນເງນິທ ນ, ດັ່ ງນັ ັ້ນສນິຄ ັ້າທ ນຈິ່ ງມຄີວາມ
ສ າຄນັໃນທາງເສດຖະກດິຫ າຍກວ່າເງນິທ ນ ແຕ່ເນື່ ອງຈາກການວດັຜນົຕອບແທນຈາກປດັໃຈທ ນໂດຍກງົມີ
ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກເຮາົຈິ່ ງໃຊ ັ້ຜນົຕອບແທນຂອງເງນິທ ນອນັໄດ ັ້ແກ່ດອກເບ ັ້ຍ (interest) ເປນັຜນົຕອບແທນ
ຂອງປດັໃຈທ ນດ ັ້ວຍ 

4. ຜູ ັ້ປະກອບການ ຄຜູື ັ້ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ລວບລວມປດັໃຈການຜະລດິ 3 ປະການທີ່ ກ່າວມາ
ໃນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນເພື່ ອທ າການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ ັ້ປະກອບການຮຽກວ່າກ າໄລ
(profit) ຄ າວ່າ” ການມຢູ່ີຈ າກດັ” (scarcity) ນີ ັ້ເປນັການເບິ່ ງສ່ວນທງັໝດົກ່າວຄຊືບັພະຍາກອນທຸກຢ່າງ
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ໃນໂລກລ ັ້ວນແຕ່ມຢູ່ີຢ່າງຈ າກດັບ ່ ວ່າຈະເປນັທີ່ ດນິຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດເຄື່ ອງຈກັຕ່າງໆ ແລະ ກ າລງັ
ແຮງງານເມື່ ອນ າຊບັພະຍາກອນເຫ ົ່ ານີ ັ້ໄປໃຊ ັ້ໃນການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຈິ່ ງໄດ ັ້ສນິຄ ັ້າ ແລະ 
ບ ລກິານໃນປະລມິານທີ່ ຈ າກດັ ໃນໂລກນີ ັ້ບ ່ ມປີະເທດໃດທີ່ ສາມາດໄດ ັ້ຊບັພະຍາກອນມາໂດຍບ ່ ຈ າກດັແມ ັ້ແຕ່
ປະເທດທີ່ ຈດັວ່າໄດ ັ້ຄອບຄອງຊບັພະຍາກອນຊະນດິໃດຊະນດິໜ ່ ງຫ າຍກວ່າປະເທດອື່ ນໆກ ຍງັຕ ັ້ອງປະສບົ
ກບັພາວະ ”ການມຢູ່ີຈ າກດັ” ຢ່າງຫ ກີລຽງບ ່ ໄດ ັ້ຕວົຢ່າງສະຫະພາບໂຊວຽດ ເຊິ່ ງເປນັປະເທດໜ ່ ງໃນໂລກທີ່ ມີ
ປະລມິານສ າຮອງນ ັ້າມນັຫ າຍທີ່ ສຸດກ ຍງັປະສບົກບັພາວະການມນີ ັ້າມນັຢູ່ຈ າກດັ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປໃນປະເທດ
ນີ ັ້ຍງັຄງົມຄີວາມເປນັຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ ເນື່ ອງຈາກບ ່ ໄດ ັ້ມນີ ັ້າມນັຫ ວງຫ າຍພ ທີ່ ຈະນ າໄປແລກສນິຄ ັ້າຕ່າງໆ
ໃນຈ ານວນຫ າຍເທົ່ າທີ່ ຕ ັ້ອງການໄດ ັ້ ຫ  ື ກ ລະນສີະຫະລດັອາເມລກິາໃນຊ່ວງເຄິ່ ງສດັຕະວດັທີ່ ຜ່ານມາຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດມຢູ່ີອຸດມົສມົບຸນສາມາດນ າໄປໃຊ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານ
ໄດ ັ້ມາກມາຍເຫ ອືເຟອື ຊາວອາເມລກິາສວນຫ າຍໃນຍຸກນັ ັ້ນມຄີວາມເປນັຢູ່ຄອນຂ ັ້າງສມົບູນພູນສຸກສາມາດ
ສະສມົທ ນໄດ ັ້ຈ ານວນຫ າຍແຕ່ໃນປະຈບຸນັການມຢູ່ີຈ າກດັປະກດົເດັ່ ນສດັຂ ັ້ນເລື ັ້ອຍໆ 

 
2.3 ລະບບົເສດຖະກດິໃນ ສປປ ລາວ 

2.3.1 ລະບບົເສດຖະກດິ 
ມກີານຈດັແບ່ງລະບບົເສດຖະກດິອອກເປນັ 4 ປະເພດຄ:ື 
1. ເສດຖະກດິແບບດັ ັ້ງເດມີ: ເປນັການປະຕບິດັຕາມແບບແຜນທີ່ ປະຕບິດັກນັມາເຊັ່ ນ

ພ ່ ແມ່ ເປນັຊາວນາລູກກ ່ ເຮດັນາ 
2. ເສດຖະກດິແບບວາງແຜນ: ລດັຖະບານເປນັຜູ ັ້ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຫວົໜັ້າ

ການຜະລດິ 
3. ເສດຖະກດິຕະຫ າດ:  ອາໄສພ ດຕກິ າຂອງຕະຫ າດເປນັຕວົກ ານດົ ແລະ ທຸກຄນົມີ

ອດິສະລະ ໃນການຕດັສນິໃຈໃນການຊື ັ້ຂາຍ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງຂອງລດັຖະບານກນົໄກລາຄາ 
ເປນັຕວົກ ານດົພ ດຕກິ າຂອງຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງ 

4. ເສດຖະກດິປະສມົ: ເປນັການປະສມົປະສານລະຫ່ວາງເສດຖະກດິແບບວາງແຜນ
ກບັເສດຖະກດິຕະຫ າດ ຕວົຢ່າງມບີາງລດັວສິາຫະກດິສະໜອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ບ ລກິານອນັຈ າເປນັແກ່
ສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ໄຟຟ ັ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ ັ້ເອກະຊນົດ າເນນີທຸລະກດິດ ັ້ານອື່ ນໆ. 

ໃນຄວາມເປນັຈງິລະບບົເສດຖະກດິຈະເປນັແບບປະສມົປະສານໃນບາງປະເທດລດັວສິາ
ຫະກດິອາດຈະມຫີ າຍ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແຕ່ໃນບາງປະເທດເອກະຊນົຈະກວມເອາົສດັສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເສດ 
ຖະກດິໂດຍພື ັ້ນຖານແລ ັ້ວ ໃນລະບບົເສດຖະກດິຕະຫ າດບ ່ ໄດ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າພາກສ່ວນລດັບ ່ ໄດ ັ້ມບີດົບາດ
ຫຍງັເລຍີພຽງແຕ່ວ່າໜ່ວຍງານລດັຈະເປນັຜູ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ານມະຫາພາກ ແລະ ພະຍາຍາມແຊກແຊງການເຄື່ ອນ
ໄຫວຂອງທຸລະກດິໜັ້ອຍເທົ່ າທີ່ ຈະໜັ້ອຍໄດ ັ້ ຫ  ື ອກີຄວາມໜ ່ ງກ ່ ຄປ່ືອຍໃຫ ັ້ເປນັໄປຕາມກນົໄກຕະຫ າດ 
ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ລດັຖະບານກ ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານລງົທ ນ ໃນການສ ັ້າງຖະໜນົຫນົທາງ, ໄຟຟ ັ້ານ ັ້າປະປາ, 
ລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົລວມທງັມລີະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຣດັກຸມເພ ່ ອປັ້ອງກນັຂ ັ້ຂດັແຍ ັ້ງ  ແລະ ເອາົລດັເອາົ
ປຽບທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ 
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2.3.2 ອງົປະກອບ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນລະບບົເສດຖະກດິ 
  ໃນລະບບົເສດຖະກດິສາມາດຈດັແບ່ງອງົປະກອບອອກເປນັ 2 ປະເພດຄ:ື ເອກະຊນົ 
ແລະ ລດັຖະບານ ໃນອງົປະກອບເອກະຊນົປະກອບມ:ີ ຜູ ັ້ຜະລດິ, ພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງ  ແລະ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກໂດຍແຕ່
ລະຝ່າຍມໜີ ັ້າທີ່   ແລະ ພວົພນັກນັດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  
 ຜູ ັ້ຜະລດິ: ເປນັຜູ ັ້ທີ່ ສະໜອງສນິຄ ັ້າ  ແລະ ບ ລກິານໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນຈະໝາຍເຖງິຊາວໄຮ່
ຊາວນາ, ຊ່າງຫດັຖະກ າຕະຫ ອດເຖງິໂຮງງານ ແລະ ຮ ັ້ານອາຫານ ຈະແມ່ນພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງເປນັຄນົທີ່ ຊື ັ້ຜນົ
ຜະລດິຈາກຊາວກະສກິອນໃນທົ່ ງໄຮ່ທົ່ ງນາ ແລ ັ້ວເອາົໄປຂາຍຕ ່ ແກ່ຜູ ັ້ຊື ັ້ ຫ  ືຜູ ັ້ບ ລໂິພກຢູ່ໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ 
ຫ  ືສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 
 ອງົປະກອບທີ່ ສອງຂອງລະບບົເສດຖະກດິແມ່ນພາກສ່ວນລດັຖະບານເປນັຕົ ັ້ນ ແມ່ນພະ
ແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ພະແນກກະສກິ າ  ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ພະແນກອຸດສາຫະກ າ  ແລະ  ການຄ ັ້າ
, ພະແນກສ ກສາ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ  ແລະ  ອື່ ນໆ ບນັດາໜ່ວຍງານຂອງລດັເຫ ົ່ ານີ ັ້ຈະເປນັຜູ ັ້ຕັ ັ້ງກະຕິ
ກາໃຫ ັ້ການເຄອືນໄຫວຂອງຜູ ັ້ຜະລດິພ ່ ຄ ັ້າຄນົກາງ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ຕະຫ ອດເຖງິອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຕະຫ າດ, ການໄກ່ເກ່ຍຂ 
ຂດັແຍ່ງ  ແລະ ການຝ ກສມີແີຮງງານ ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມລດັຖະບານກ ່ ເກບັພາສອີາກອນ  ແລະ ຄ່າທ ານຽມ
ຕ່າງໆຈາກບນັດາບຸກຄນົເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ 
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ຈດຸປະສງົ 
ເພື່ ອໃຫ່ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ອະທບິາຍລະບບົເສດຖະກດິ, ອງົປະກອບ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນລະບບົເສດຖະກດິ 
2. ວເິຄາະຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ 
 

ເນື ັ້ອໃນ 
 
3.1   ການກ າໜດົລາຄາໂດຍອຸປະສງົ ແລະ ອຸປະທານ 
 ໃນລະບບົເສດຖະກດິວສິະຫະກດິເສລ ີຫ  ືລະບບົຕະຫ າດມກີານໃຊ ັ້ລະບບົລາຄາເປນັເຄື່ ອງມໃືນ
ການຕດັສນິບນັຫາພື ັ້ນຖານທາງເສດຖະກດິກ່າວຄ:ື ໜ່ວຍເສດຖະກດິໃນລະບບົເສດຖະກດິ ອາດແບ່ງໄດ ັ້
ເປນັ 2 ຝ່າຍ ໄດ ັ້ແກ່ຝ່າຍຄວົເຮອືນ (Households) ແລະ ຝ່າຍທຸລະກດິ ຫ  ື ໜ່ວຍ ຜະລດິ (Firms) 
ຝ່າຍຄວົເຮອືນໃນຖານະທີ່ ເປນັເຈ ົ ັ້າຂອງປດັໃນການຜະລດິ ຈະຕດັສນິໃຈຂາຍ ຫ  ືໃຫ ັ້ເຊົ່ າປດັໃຈການຜະລດິ
ໃຫ ັ້ແກ່ໜ່ວຍຜະລດິໃນຕະຫ າດປດັໃຈໂດຍໄດ ັ້ຮບັຄ່າຕອບແທນເປນັຄ່າຈ ັ້າງຄ່າເຊົ່ າດອກເບັ ັ້ຍ ແລະ ກ າໄລ
ນອກຈາກນີ ັ້ຝ່າຍຄວົເຮອືນ ເປນັຖານະຜູ ັ້ບ ລໂິພກຈະສະແດງ ຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລໂິພກສນິຄ ັ້າ
ໃນຕະຫ າດຜນົຜະລດິສ າລບັຝ່າຍຜະລດິຈະຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບ ລກິານຊະນດິ 
ແລະ ປະລມິານຂອງສນິຄ ັ້າການເລອືກ ເຕກັນກິານຜະລດິ ການຈ ັ້າງປດັໃຈການຜະລດິຕະຫ ອດຈນົການຂາຍ
ຜນົຜະລດິ ນັ ັ້ນຄຝ່ືາຍທຸລະກດິຈະມສ່ີວນກ່ຽວຂອງທງັໃນຕະຫ າດຜນົຜະລດິ ແລະ ຕະຫ າດປດັໃຈເຊັ່ ນດຽວ
ກບັຝ່າຍຄວົເຮອືນ 
 ໂດຍທົ່ ວໄປຜູ ັ້ຊື ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຂາຍແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕດັສນິໃຈໂດຍຄ ານ ງເຖງິປະໂຫຍດສູງສຸດ  ຂອງຕນົ 
ການຕດັສນິໃຈຂອງທງັສອງຝ່າຍນີ ັ້ເອງທີ່ ລວມກນັກ າໜດົລາຄາການຕດັສນິໃຈຂອງຜູ ັ້ຊື ັ້ກ່ຽວຂອງກບັ ອຸປະ
ສງົ (Demand) ສ່ວນການຕດັສນິໃຈຂອງຜູ ັ້ຂາຍກ່ຽວຂອງກບັອຸປະທານ (Supply) ດັ່ ງນັ ັ້ນ ລາຄາຈິ່ ງກ າ
ໜດົວ່າ ອຸປະສງົ ແລະ ອຸປະທານຮວມກນັ 
 ຈາກການພຈິາລະນາຂ ັ້າງຕົ ັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວ່າຕະຫ າດແບ່ງໄດ ັ້ເປນັ 2 ປະເພດ ຄ:ື ຕະຫ າດຜະລດິ 
ແລະ ຕະຫ າດປດັໃຈການຜະລດິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມໃນນີ ັ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັການສ ກສາ ການທ າງານຂອງລະບບົລາຄາ
ໃນຕະຫ າດຜນົຜະລດິ ສ າລບັໃນບດົນີ ັ້ ການສ ກສາແບ່ງເປນັ 2 ສ່ວນ ຄ:ື ອຸປະສງົ ແລະ ອຸປະທ່ານ 
 
3.2 ອຸປະສງົ 

ໝາຍເຖງິຄວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ຫ  ືບ ລກິານຂອງບຸກຄນົໃດໜ ່ ງໃນລະດບັລາຄາທີ່ ຕ່າງກນັ ຖັ້າ
ລາຄາຖກືລງົອຸປະສງົ (ຄວາມຕ ັ້ອງການ) ຈະສູງຂ ັ້ນເຊັ່ ນ: ຖັ້າລາຄາໝາກແໜ່ງຫ ຸດລງົພ ່ ຄ ັ້າເກບັຊື ັ້ກ ຈະຮບັຊື ັ້
ໝາກແໜ່ງຈາກປະຊາຊນົໃນປະລມິານຫ າຍຂ ັ້ນ 

ບດົທ ີ3 
ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ 
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ຕາຕະລາງທ ີ3     ລາຄາໝາກແໜ່ງ ແລະ ອຸປະສງົ/ຄວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ 
ລາຄາໝາກແໜ່ງ ອຸປະສງົ/ຄວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ 

15,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 40 ກໂິລກຣາມ 

14,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 60 ກໂິລກຣາມ 

13,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 75 ກໂິລກຣາມ 

12,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 80 ກໂິລກຣາມ 

 
ເມື່ ອເອາົມາແຕ ັ້ມເປນັເສັ ັ້ນສະແດງຈະໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

 
 

ຮູບທ ີ2    ເສັ ັ້ນສະແດງອຸປະສງົ (ຄວາມຕ ັ້ອງການ) 
 
3.3 ອຸປະທານ 

ໝາຍເຖງິຜູ ັ້ຂາຍຍນິດສີະໝອງສນິຄ ັ້າ ຫ  ື ບ ລກິານໃນລະດບັລາຄາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຖັ້າລາຄາແພງ
ຂ ັ້ນຜູ ັ້ຂາຍຈະຍນິດຂີາຍສນິຄ ັ້າຫ າຍຂ ັ້ນເຊັ່ ນ: ຖ ັ້າປນີີ ັ້ໝາກໂມລາຄາດປີະຊາຊນົຈະພາກນັປູກເພື່ ອຂາຍໃຫ ັ້ພ ່  
ຄ ັ້າເກບັຊື ັ້ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ. 

 
ຕາຕະລາງທ ີ4     ລາຄາໝາກແໜ່ງ  ແລະ ອຸປະສງົ/ຄວາມຕ ັ້ອງການຂາຍ 

ລາຄາໝາກແໜ່ງ ອຸປະທານ/ຍນິດຂີາຍ 

10,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 30 ກໂິລກຣາມ 
12,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 40 ກໂິລກຣາມ 
14,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 60 ກໂິລກຣາມ 
16,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ 70 ກໂິລກຣາມ 
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ເມື່ ອເອາົມາແຕ ັ້ມເປນັເສັ ັ້ນສະແດງຈະໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

 
 

ຮູບທ ີ3     ເສັ ັ້ນສະແດງອຸປະທານ (ການສະໜອງ) 
  

ລາຄາຈະຖກືກ ານດົໂດຍອຸປະສງົ (ຄວາມຕ ັ້ອງການ)  ແລະ ອຸປະທານ (ການສະໜອງ) ເຊິ່ ງແມ່ນ
ຈດຸຕດັກນັລະຫວ່າງເສັ ັ້ນອຸປະສງົ ແລະ ເສັ ັ້ນອຸປະທານ ຖັ້າລາຄາສູງເກນີຄວນກ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າລົ ັ້ນຕະ 
ຫ າດ ແລະ ເມື່ ອບ ່ ມຄີນົຢາກຊື ັ້ຫ າຍ ລາຄາກ ຈະຫ ຸດລງົມາ ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມຖັ້າລາຄາຕ ່ າເກນີໄປຄນົກ ຈະ
ແຫ່ກນັໄປຊື ັ້ ແລະ ໃຫ ັ້ລາຄາແພງຂ ັ້ນຕາມພາຍຫ ງັ 
 

 
 

ຮູບທ ີ4     ການກ ານດົລາຄາຕາມກນົໄກຕະຫ າດ 
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ການເຮດັວຽກຂອງກນົໄກລາຄາເຖງິແມ່ນວ່າລາຄາສນິຄ ັ້າຈະຖກືກ ານດົໂດຍອຸປະສງົ (ຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການ) ແລະ ອຸປະທານ (ການສະໜອງ) ແຕ່ລາຄາກ ຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເມອືມຜີນົກະທບົຕ ່ ອຸປະສງົ  ແລະ 
ອຸປະທານຕວົຢ່າງ: ຖັ້າຫາກປນີີ ັ້ເກດີແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບ ່ ສາມາດເກບັໝາກແໜ່ງໄດ ັ້ຫ າຍນັ ັ້ນຄ ື ອຸ 
ປະທານ (ການສະໜອງ) ຫ ຸດລງົຖັ້າອຸປະສງົ (ຄວາມຕ ັ້ອງການ) ຍງັຄເືກົ່ າຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃຫ ັ້ໝາກແໜ່ງ 
ຂາດຕະຫ າດ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ລາຄາໝາກແໜ່ງແພງຂ ັ້ນ ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມຖັ້າມບີາງປດັໃຈກະທບົຕ ່ ອຸປະສງົ 
(ຄວາມຕ ັ້ອງການ) ເຊັ່ ນ: ບ ລສິດັເກບັຊື ັ້ໝາກແໜ່ງ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຊື ັ້ສູງຂ ັ້ນຈະເຮດັໃຫ ັ້ເສັ ັ້ນອຸປະສງົ 
(ຄວາມຕ ັ້ອງການ) ຍບັຂ ັ້ນ, ຖັ້າການເກບັກູ ັ້ໝາກແໜ່ງຂອງປະຊາຊນົ ຫ  ື ອຸປະທານ (ການສະໜອງ) ຍງັຄື
ເກົ່ າລາຄາກ ຈະສູງຂ ັ້ນ 
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ຈດຸປະສງົ 
ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ຄດິໄລເສດຖະກດິການຜະລດິ ແລະ ການແປຮູບຜະລດິຕະພນັ 
2. ວເິຄາະການໄລລຽງເສດຖະກດິໃນການຜະລດິໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 

4.1 ຄວາມເປນັມາ 
ຂ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານເສດຖະກດິແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັທີ່ ສຸດສ າລບັຊາວກະສກິອນ  ເພື່ ອ

ໃຫ ັ້ເຂາົເຈ ົ ັ້າເຂົ ັ້າໃຈເຖງິການດ າເນນີງານ ແລະ ໂອກາດໃນການປບັປຸງການຜະລດິກະສກິ າ  ແລະ ການຕະ 
ຫ າດ ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັເສດຖະກດິຂອງຟາມຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນໄດ ັ້ເຫນັເຖງິການລງົທ ນ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຕ່າງໆ 
ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກການຜະລດິຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ ນອກຈາກນັ ັ້ນມນັຍງັຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນສາມາດວເິຄາະ
ຂັ ັ້ນຕອນການຜະລດິເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການລງົທ ນຕ ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ຜນົກ າ 
ໄລຕ ່ ວນັ ຫ  ື ຜນົກ າໄລຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຜນົຜະລດິເວົ ັ້າລວມແລ ັ້ວຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນໃນ
ການຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະສບືຕ ່ , ປບັປຸງ, ປ່ຽນແປງທີ່ ເຂາົເຈ ົ ັ້າດ າເນນີການຜະລດິຢູ່ນັ ັ້ນ ຜ່ານການວເິຄາະຂ ັ້ມູນຊາວ
ກະສກິອນຈະສາມາດຮບັຮູ ັ້ເຖງິປະສທິພິາບ ແລະ ປະສທິຜິນົຂອງການລງົທ ນ ແລະ ເຕກັນກິການຜະລດິ
ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການວເິຄາະທີ່ ມຄີວາມຖກືຕ ັ້ອງເໝາະສມົ ມນັຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມເີຄື່ ອງມກືານໄລ່ລຽງເສດ 
ຖະກດິທີ່ ເຂົ ັ້າໃຈງ່າຍຄ າແນະນ າທີ່ ລະອຽດຈະແຈ ັ້ງຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ພະນກັງານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ຊາວກະສ ິ
ກອນເກບັກ າ  ແລະ ວເິຄາະຂ ັ້ມູນເສດຖະກດິຂອງບນັດາກດິຈະກ າຫ ກັຕ່າງໆໃນການຜະລດິ ຈດຸປະສງົປ ັ້ມ
ຄູ່ມສືະບບັນີ ັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດຄດິໄລ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັທາງເສດຖະກດິຈາກການຜະລດິ ຫ  ື ແປຮູບຜະ 
ລດິຕະພນັກະສກິ າໃນລະດູການໜ ່ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຂອງລາວເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວແມ່ນສ ັ້າງ
ຂ ັ້ນເພື່ ອບນັລຸ 2 ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຄ:ື 

1. ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດຕດັສນິໃຈໃນການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ, ແຮງງານ ແລະ ທ ນຮອນຢ່າງ
ມປີະສດິທຜິນົສູງທີ່ ສຸດມນັຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນສາມາດຕດັສນິໃຈວ່າຈະເລອືກຜະລດິພດື ຫ  ື ສດັ
ຊະນດິໃດໃນລະດູການຜະລດິຕ ່ ໄປ 

2. ເພື່ ອກວດກາຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົກດິຈະກ າການສົ່ ງເສມີເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍສາມາດ 
 ປຽບທຽບລະຫວ່າງບນັດາຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮວມໃນກຸ່ມໃດກຸ່ມໜ ່ ງ ຫ  ືໂຄງການຮຽນຮູ ັ້ໃດໜ ່ ງ 
 ປຽບທຽບລະຫວ່າງນກັສ ກສາທີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ ັ້ທບີ ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມການຮຽນຫ ກັສູດນີ ັ້, 
 ປຽບທຽບຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກກດິຈະກ າການຜະລດິຂອງນກັສ ກສາລະຫວ່າງກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ

ການຮ ່ າຮຽນໃນກ ລະນຈີະໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ແບບຟອມເພື່ ອເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ຄດິໄລ່ກ່ອນໄດ ັ້ຮບັການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ 

ບດົທ ີ4 
ການປະເມນີຜນົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງການຜະລດິກະສກິ າ 
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ນ າໃຊ ັ້ອກີຄັ ັ້ງໜ ່ ງ ຫ ງັຈາກການຮຽນຫ ກັສູດນີ ັ້ນອກຈາກນັ ັ້ນພະນກັງານສົ່ ງເສມີກະສກິ າຍງັສາມາດນ າໃຊ ັ້ຜນົ 
ໄດ ັ້ ຮບັຈາກການເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອກ ານດົຄວາມຕ ັ້ອງການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກພາຍນອກອກີດ ັ້ວຍ 

 
4.2 ວທິກີານໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ 

4.2.1 ທ ນຄງົທີ່  
  ທ ນຄງົທີ່  ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດບັຂອງຍອດຂາຍຖັ້າຫາກວ່າຍອດຂາຍເພີ ັ້

ມຂ ັ້ນ ຫ  ືຫ ຸດລງົ ແຕ່ສິ່ ງອື່ ນບ ່ ໄດ ັ້ປ່ຽນແປງຕົ ັ້ນທ ນຄງົທີ່ ຍງັຄເືກົ່ າ ຕວົຢ່າງ: ຕົ ັ້ນທ ນຄງົທີ່ ປະກອບມຄ່ີາເຊົ່ າ, 
ເງນິເດອືນລູກຄ ັ້າປະຈ າ ແລະ ຄ່າຫ ູ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ ຕົ ັ້ນທ ນເຊິ່ ງບ ່ ຄງົທີ່  ແມ່ນຈະປ່ຽນແປງຫລ ືເຄິ່ ງປ່ຽນແປງ 

 

 
ຮູບທ ີ5     ເສັ ັ້ນສະແດງເຖງິຕົ ັ້ນທ ນຕ່າງໆ 
 

4.2.2 ຕົ ັ້ນທ ນໝນູວຽນ 
ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍເຊິ່ ງປ່ຽນແປງໄປຕາມສດັສ່ວນຂອງຍອດຂາຍຕົ ັ້ນທ ນດ ັ້ານແຮງງານ, ວດັຖຸດບິ 

ຫລ ືຄ່າສີ ັ້ນເປອືງທີ່ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງບ ລມິາດຂອງຫວົໜ່ວຍຜະລດິຕະພນັ 

 

ຮູບທ ີ6     ເສັ ັ້ນສະແດງເຖງິຕົ ັ້ນທ ນຄງົທີ່  ແລະ ຕົ ັ້ນທ ນປ່ຽນແປງ 
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ມາດຕະຖານທີ່ ນກັການເງນິຈະພະຍາຍາມຄວບຄຸມກ ຄກືານຄດິໄລ່ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນຂອງກດິຈະການ 
 ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະເບິ່ ງແຍງໃຫ ັ້ກດິຈະການນັ ັ້ນຕ ັ້ອງມຍີອດຂາຍທີ່ ສູງກວ່າຈດຸກຸ ັ້ມທ ນນີ ັ້ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ5     ພາບລວມຕາຕະລາງການວເິຄາະຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ 
ລ າດບັ ຈ ານວນຜະລດິຕະພນັ (ອນັ) 0 10 20 30 40 50 
1 ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄງົທີ່  (ກບີ) 

 ຄ່ານ ັ້າ 
 ຄ່າໄຟຟ ັ້າ 
 ເງນິເດອືນປະຈ າ 

35 35 35 35 35 35 

2 ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍປ່ຽນແປງ (ກບີ) 
 ຄ່າວດັຖຸດບິ 
 ຄ່າຈ ັ້າງແຮງງານ 
 ຄ່ານ ັ້າມນັ 
 ຄ່າໄຟຟ ັ້າ 

0 5 10 15 20 25 

3 ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍລວມ (2 + 3) 35 40 45 50 55 60 
4 ຕົ ັ້ນທ ນ/ຊື ັ້ (4÷1)  4 2,25 1,70 1,40 1,20 
5 ລາຄາຂາຍອນັລະ (ກບີ) 2 2 2 2 2 2 
6 ຍອດຂາຍ (1 x 6) 0 20 40 60 80 100 
7 ກ າໄລ (ຂາດທ ນ) (35) (20) (5) 10 25 40 

 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຄື່ ອງມມືຄີວາມກະທດັຮດັງ່າຍດາຍທີ່ ສຸດ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ທົ່ ວໄປຈ ່ ງໄດ ັ້
ເລອືກເອາົລະດບັຄວາມລະອຽດຊດັເຈນໃນການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິຢູ່ໃນລະດບັກາງ ຫ  ື ມູນຄ່າຜນົກ າໄລ 
ລວມ (GrossMargin) ມູນຄ່າຜນົກ າໄລໄດ ັ້ຖກືຄດິໄລ່ໂດຍການປຽບທຽບລະຫວ່າງລາຍຮບັທງັໝດົ 
ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍທ ນໝນູວຽນຂອງແຕ່ລະກດິຈະກ າການຜະລດິແຕ່ລະອນັເຄື່ ອງມນືີ ັ້ບ ່ ໄດ ັ້ຖກືອອກແບບໃຫ ັ້
ມຄີວາມລະອຽດຊດັເຈນຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ສູງທີ່ ມກີານຄດິໄລ່ຢູ່ໃນລະບບົຟາມທງັໝດົ ເຊິ່ ງເປນັວທິກີານຄດິໄລ່
ທີ່ ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສບັສນົເກນີໄປສ າລບັຊາວກະສກິອນ ເພາະສະນັ ັ້ນທ ນຄງົທີ່ ຄ່າຫ ູ ັ້ຍຫ ັ້ຽນຂອງຊບັສນິຄງົ
ທີ່  ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍເຊັ່ ນ ຄ່າພາສອີາກອນ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຕ່າງໆແມ່ນບ ່ ໄດ ັ້ຖກືນ າມາຄດິໄລ່. 
  ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າຜນົກ າໄລລວມແມ່ນໄດ ັ້ມກີານຍອມຮບັຈາກສາກນົ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫ ັ້ສາ 
ມາດສມົທຽບຜນົຂອງການດ າເນນີງານຈາກກດິຈະກ າການຜະລດິຕ່າງໆ ປຽບທຽບກບັກດິຈະກ າໃດໜ ່ ງໃນ
ແຕ່ລະປ ີຫ  ືຜນົຂອງການດ າເນນີການຜະລດິໃດໜ ່ ງລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ັ້ວຍກນັ. 
 ມູນຄ່າຜນົກ າໄລທີ່ ມຜີນົບວກກ ຈະປະກອບສ່ວນເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍທ ນຄງົທີ່  ສະນັ ັ້ນການ
ເພີ່ ມມູນຄ່າຜນົກ າໄລໃຫ ັ້ສູງຂ ັ້ນກ ເທົ່ າກບັວ່າເພີ່ ມລາຍຮບັສຸດທ ິຫ  ືຫ ຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ຫ  ືຂາດທ ນຍ ັ້ອນ
ວ່າມູນຄ່າທ ນຄງົທີ່ ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ. 
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 ອງີໃສ່ສະພາບຂອງປະເທດລາວໃນປະຈບຸນັເຫນັວ່າການຄດິໄລ່ມູນຄ່າຜນົກ າໄລລວມ
(Gross Margin) ແມ່ນເໝາະສມົທີ່ ສຸດສ າລບັຕລີາຄາດ ັ້ານເສດຖະກດິໃນການຜະລດິ  ແລະ  ການແປ
ຮູບຜະລດິຕະພນັກະສກິ າຂອງຊາວກະສກິອນ ຂະໜາດນ ັ້ອຍຍ ັ້ອນເຫດຜນົດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 

1. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງກດິຈະກ າຟາມຢູ່ໃນພື ັ້ນທີ່ ດຽວກນັ: ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຂອງລາວ
ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດເນນີສູງແຕ່ລະຄວົເຮອືນຈະດ າເນນີການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ຫ າກຫ າຍໃນພື ັ້ນທີ່ ດຽວກນັໄດ ັ້
ຖກືນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ປູກຜກັສວນຄວົ, ພດືທົ່ ວໄປ, ລ ັ້ຽງສດັກະສກິ າປ່າໄມ ັ້ ເພາະສະນັ ັ້ນມນັມຄີວາມ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ ຈະຄດິໄລ່ມູນຄ່າຂອງດນິ ແລະ ພາສອີາກອນສ າລບັແຕ່ລະກດິຈະກ າ 

2. ການນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິຄງົທີ່ ໃນຫ າຍກດິຈະກ າ: ຄ ັ້າຍຄກືບັຂ ັ້ 1. ຂ ັ້າງເທງິ, ເຄື່ ອງມື
ອຸປະກອນບ ່ ຖກືນ າໃຊ ັ້ພຽງແຕ່ກດິຈະກ າດຽວເທົ່ ານັ ັ້ນ ຕວົຢ່າງ ລດົໄຖນາ ໄດ ັ້ຖກືນ າໃຊ ັ້ໃນການກະກຽມດນິ
ປູກເຂົ ັ້າ ແຕ່ຍງັສາມາດນ າໃຊ ັ້ເພື່ ອດູດນ ັ້າຫດົຜກັ  ແລະ ນ າ ໃຊ ັ້ພາຍໃນຄວົເຮອືນ, ເລື່ ອຍໄມ ັ້, ຂນົສົ່ ງເຄື່ ອງປ່າ
ຂອງດງົໄປຕະຫ າດ, ສເີຂົ ັ້າ  ແລະອື່ ນໆ. ມນັມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສບັສນົທີ່ ຈະຄດິໄລ່ຄ່າຫ ູ ັ້ຍຫ ັ້ຽນຂອງຊບັ
ສມົບດັຄງົທີ່ ດັ່ ງກ່າວ 

3. ຂາດຂ ັ້ມນູລະອຽດຊດັເຈນ: ເນື່ ອງຈາກວ່າຊາວກະສກິອນສ່ວນຫ າຍຍງັຜະລດິເພື່ ອ
ຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນຄອບຄວົທງັໝດົ ຫ  ື ສ່ວນໜ ່ ງ, ດັ່ ງນັ ັ້ນເຂາົເຈ ົ ັ້າບ ່ ໄດ ັ້ບນັທ ກການລງົທ ນ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ  ແລະ 
ລາຍຮບັຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ ມບີາງຄອບຄວົຍງັບ ່ ທນັຮູ ັ້ຈກັວ່າເນື ັ້ອທີ່ ຂອງຕນົເອງມເີທົ່ າໃດແທ ັ້ ມນັຈິ່ ງມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງ 
ຍາກໃນການຄດິໄລ່ຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນຂອງຊບັສນິຄງົທີ່  

4. ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຊາວກະສກິອນ: ເຫດຜນົທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສຸດແມ່ນຜນົດຂີອງການປະ
ເມນີທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິສ າລບັຊາວກະສກິອນ ຊາວກະສກິອນຕ ັ້ອງການຮູ ັ້ວ່າເຂາົເຈ ົ ັ້າໄດ ັ້ຮບັຜນົຜະລດິຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ັ້າ ຫ  ື ບ ່  ແລະ ເທົ່ າໃດ: ຫ າຍ, ໜັ້ອຍ, ບ ່ ໄດ ັ້ກ າໄລເລຍີ ຫ  ືຂາດທ ນ ຂ ັ້ມູນມກີານຫ ຸດລື່ ນກນັພຽງປະ 
ມານ 10,000 ກບີ ຈະບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ການປະເມນີໂດຍລວມເທົ່ າໃດ ເຄື່ ອງມແືມ່ນຖກືສ ັ້າງຂ ັ້ນເພື່ ອຊ່ວຍ
ໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນປບັປຸງການຜະລດິຂອງເຂາົ ແລະ ກ າໜດົບນັຫາຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ໂອກາດມນັຈະນ າທາງ
ໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈຕ ່ ກບັຂະບວນການດັ່ ງກ່າວການຄດິໄລ່ມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັແມ່ນ 
ພຽງພ ແລ ັ້ວ 

ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຮາົ ບ ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ການຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລລວມ (Gross Margin) 
ເພື່ ອການປະເມນີເສດຖະກດິຂອງລະບບົຟາມທງັໝດົກ ່ ຕາມມນັຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານກ່ຽວ
ກບັອງົປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບບົຟາມທງັໝດົ  

ໂດຍທົ່ ວໄປແລ ັ້ວຟາມໃດໜ ່ ງຈະປະກອບມ ີ 3 ອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັເຊັ່ ນ: ກ) ປະ
ເພດການຜະລດິ, ຂ) ກດິຈະກ າການຜະລດິ ແລະ ຄ) ການດ າເນນີການຜະລດິ ດັ່ ງນັ ັ້ນ ພວກເຮາົສາມາດຄດິ
ໄລ່ຜນົກ າໄລລວມສ າລບັແຕ່ລະປະເພດການຜະລດິ ແລະ ແຕ່ລະກດິຈະການຜະລດິຂອງແຕ່ລະປະເພດ
ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈເຖງິບນັຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍໃດໜ ່ ງ ພວກເຮາົຈ າເປນັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະເມນີ
ເຖງິບນັດາຂ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານຂອງຟາມທງັໝດົ, ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ຂະໜາດຂອງຟາມທງັໝດົ, ປະເພດການຜະລດິ
ທງັໝດົ, ຂະໜາດຂອງການຜະລດິແຕ່ລະປະເພດ, ກດິຈະກ າການຜະລດິທງັໜດົຂອງແຕ່ລະປະເພດ, ໄລ
ຍະເວລາທງັໝດົໝດົທີ່ ໄດ ັ້ດ າເນນີການຜະລດິມາແລ ັ້ວ ແລະ ຈ ານວນແຮງງານໃນຄອບຄວົ ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວຈະ
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັພາບລວມຂອງການຜະລດິແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະກດິຈະກ າທີ່ ໄດ ັ້ມກີານຜະລດິ ມນັ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ ັ້ພະນກັງານສົ່ ງເສມີ ສາມາດໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າໄດ ັ້ໂດຍອງີໃສ່ຟາມທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີ 



20 
 

ຕາຕະລາງທ ີ 6     ນຍິາມຄ າສບັ 
ຄ າສບັ ຄວາມໝາຍ 

ມູນຄ່າທີ່ ເປນັເງນິສດົ ແມ່ນມູນຄ່າເງນິທີ່ ໄດ ັ້ຈ່າຍໄປຕວົຈງິເພື່ ອຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານໃດໜື່ ງ 
ດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົ ແມ່ນຜນົໄດ ັ້ຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົຕວົຈງິ ຈາກກດິຈະກ າການຜະລດິໃດໜື່ ງໂດຍໄດ ັ້

ຈາກການເອາົມູນຄ່າຂອງຍອດຂາຍຜນົຜະລດິທງັໝດົ ທີ່ ເປນັເງນິສດົ ລບົອອກ
ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທີ່ ເປນັເງນິສດົທງັໝດົ 

ຄ່າຫ ູ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງວດັຖຸຄງົທີ່ ທີ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິ  ໂດຍ
ທົ່ ວໄປແມ່ນຄດິໄລ່ເປນັແຕ່ລະປ ີ

ທ ນຄງົທີ່  ແມ່ນມູນຄ່າວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ຫລ ືວດັຖຸສິ່ ງຂອງທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິ
ໃຫ ັ້ແກ່ກດິຈະກ າໃດໜ ່ ງເຊິ່ ງມອີາຍຸການນ າໃຊ ັ້ແຕ່ 1 ປຂີ ັ້ນໄປ ຫລ ື ມອີາຍຸການ
ນ າໃຊ ັ້ຫ າຍກວ່າໜ ່ ງລະດຸການຜະລດິຂອງກດິຈະກ າໜ ່ ງ ຫລ ືຮ່ວມກດິຈະກ າ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ ໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົຈາກການຜະລດິຂອງກດິຈະກ າໃດໜ ່ ງ ທງັເປນັ   
ເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົອາດຄດິໄລ່ເປນັແຕ່ລະກດິຈະກ າການຜະລດິ ແລະ 
ພາຍໃນລະດູການຜະລດິໜ ່ ງ 

ມູນຄ່າຜນົກ າໄລລວມ ແມ່ນຜນົກ າໄລລວມທງັໝດົຂອງກດິຈະກ າການຜະລດິໃດໜ ່ ງ ໂດຍໄດ ັ້ຈາກ  
ການເອາົມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ (ທີ່ ເປນັເງນິສດົ ຫລ ື ບ ່ ເປນັເງນິສດົ) ລບົ  
ອອກມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ທີ່ ເປນັເງນິສດົ ຫລ ືບ ່ ເປນັເງນິສດົ) ອາດ 
ຄດິໄລ່ເປນັແຕ່ລະກດິຈະກ າການຜະລດິ ແລະ ພາຍໃນລະດູການຜະລດິໜ ່ ງ 

ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ ແມ່ນປດັໄຈການຜະລດິ ເຊິ່ ງໃນທີ່ ນີ ັ້ປະກອບດ ັ້ວຍທ ນມູນວຽນ, ທ ນຄງົທີ່   
ແລະ ຄ່າແຮງງານທງັໝດົໃນໜ ່ ງຮອບວຽນ 

ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ ທີ່ ໄດ ັ້ຈ ັ້າງແຮງງານ ເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິສ າລບັ  ລະດູ
ການຜະລດິໜ ່ ງ ເຊິ່ ງຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍດັ່ ງກ່າວອາດຈະເປນັເງນິສດົ ແລະ  ບ ່ ເປນັເງນິສດົ
ແລະແຮງງານທີ່ ໃຊ ັ້ນັ ັ້ນອາດຈະເປນັແຮງງານໃນຄອບຄວົ ຫລ ືຈາກຄນົພາຍນອກ 

ວນັງານ ແມ່ນຈ ານວນມື ັ້ ທີ່ ໃຊ ັ້ແຮງງານໜ ່ ງ ເພື່ ອປະຕບິດັໃຫ ັ້ສ າເລດັກດິຈະກ າໃດໜ ່ ງ  
ໂດຍຄດິໄລ່ເວລາເຮດັວຽກແມ່ນ 8 ຊົ່ ວໂມງຕ ່ ມ ື ັ້ 

ພາສທີີ່ ດນິ ແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ ໄດ ັ້ເສຍພນັທະທີ່ ດນິໃຫ ັ້ແກ່ລດັຕາມລາຄາຕວົຈງິທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້
ຕາມລະບຽບ ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ 

ມູນຄ່າທີ່ ບ ່ ເປນັ
ເງນິສດົ 

ແມ່ນການຕລີາຄາມູນຄ່າຂອງສນິຄ ັ້າ, ການບ ລກິານ ຫລ ືແຮງງານຕາມລາຄາໃນ
ທ ັ້ອງຕະຫລາດຕວົຈງິ ແຕ່ວ່າບ ່ ໄດ ັ້ຈ່າຍເປນັເງນິສດົ 

ມູນຄ່າທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິ 
ສດົ 

ແມ່ນການຕລີາຄາມູນຄ່າຂອງສນິຄ ັ້າ, ການບ ລກິານ ຫລ ື ແຮງງານຕາມລາຄາໃນ
ທ ັ້ອງຕະຫ າດຕວົຈງິ ແຕ່ວ່າບ ່ ໄດ ັ້ຈ່າຍເປນັເງນິສດົ 
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ຕາຕະລາງທ ີ6 (ຕ ່ )     ນຍິາມຄ າສບັ 
ຄ າສບັ ຄວາມໝາຍ 

ທນືໝນູວຽນ ແມ່ນອຸປະກອນ, ວດັຖຸ ຫລ ື ສິ່ ງຂອງທີ່ ໄດ ັ້ຊື ັ້ ຫລ ື ໃຊ ັ້ຈ່າຍ ເພື່ ອໃຊ ັ້ໃນການ  
ຜະລດິສ າລບັລະດູການຜະລດິໜ ່ ງ ຫລ ືຮອບວຽນໜ ່ ງເທົ່ ານັ ັ້ນ 

ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງ
ຜນົຜະລດິ 

ແມ່ນມູນຄ່າຜນົຜະລດິ ທີ່ ຖກືທ າລາຍດ ັ້ວຍປດັໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ສດັຕູພດື, ພະ  
ຍາດລະບາດ, ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ອື່ ນໆ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວແມ່ນຄດິເປນັເງນິ  
ເພື່ ອສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການເສຍຫາຍນັ ັ້ນ 

ຜະລດິຕະພນັ ໃນປື ັ້ມເຄື່ ອງມສືະບບັນີ ັ້ ແມ່ນປະກອບມຫີ າຍກດິຈະກ າ ເຊັ່ ນ: ກດິຈະກ າການ
ຜະລດິ, ປູກຝງັ ຫລ ື ລ ັ້ຽງສດັ. ຄ າວ່າຜະລດິຕະພນັໃນທີ່ ນີ ັ້ ເປນັຕວົແທນໃຫ ັ້
ແກ່ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຂອງກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ເຫ ົ ັ້າ, ເຂົ ັ້າ, ສາລ,ີ ໄກ່, ປາ 
ແລະ ອື່ ນໆ 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ວນັ
ງານ 

ແມ່ນບອກເຖງິປະສດິທພິາບ ຂອງການນ າໃຊ ັ້ແຮງງານເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິໃນ  
ລະດູການຜະລດິ ຫລ ື ຮອບວຽນການຜະລດິໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັຜນົກ າໄລທງັ  
ໝດົ ຫານໃຫ ັ້ຈ ານວນວນັງານ 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ເນື ັ້ອທີ່  ແມ່ນບອກເຖງິປະສດິທພິາບຂອງການນ າໃຊ ັ້ເນື ັ້ອທີ່ ດນິ ເພື່ ອທ າການຜະລດິ  
ໃນລະດູການຜະລດິ ຫລ ື ຮອບວຽນການຜະລດິໜ ່່ ງ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັຜນົກ າໄລ  
ລວມທງັໝດົ ຫານໃຫ ັ້ເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ຫວົ
ໜ່ວຍຜນົຜະລດິ 

ແມ່ນບອກເຖງິປະສດິທພິາບ ຂອງການຜະລດິຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຜນົຜະລດິໃນລະດູ  
ການຜະລດິ ຫລ ື ຮອບວຽນການຜະລດິໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັຜນົກ າໄລລວມທງັ  
ໝດົຫານໃຫ ັ້ ຜນົຜະລດິທງັໝດົ 

ມູນຄ່າສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ ໄດ ັ້ລງົທ ນໄປໃນການຜະລດິທງັໝດົ ທງັເປນັເງນິສດົ ແລະ ບ ່
ເປນັເງນິສດົ 

ລວມເນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົ ແມ່ນເນື ັ້ອທີ່ ດນິລວມທງັໝດົ ທີ່ ຊາວກະສກິອນທ າການປູກຝງັ ຫ  ື ລ ັ້ຽງສດັ 
ສ າລບັກດິຈະກ າການຜະລດິໜ ່ ງໆ ຫລ ື ບາງຄັ ັ້ງມກີານຮ່ວມກດິຈະກ າ ແຕ່ໃຫ ັ້
ຄດິໄລ່ເປນັຫວົໜ່ວຍເຮກັຕາ (ha) 

ປະເພດການຜະລດິ ກຸ່ມກດິຈະກ າການຜະລດິແຕ່ລະຊະນດິ ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິເຂົ ັ້າ, ການຜະລດິ
ສດັປກີ 

ກດິຈະກ າການຜະລດິ ກດິຈະກ າການຜະລດິໃດໜ ່ ງເຊັ່ ນ: ການຜະລດິເຂົ ັ້າອນິຊ ີ ສ າລບັການບ ລໂິພກ 
ພາຍໃນຄອບຄວົ, ການລ ັ້ຽງໄກ່ 

 
4.3 ເຄື່ ອງມກືານຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 

ເຄື່ ອງມກືານຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ ໄດ ັ້ຖກືອອກແບບສ າລບັກດິຈະກ າການຜະລດິ ແລະ  ການແປ
ຮູບຜະລດິພນັກະສກິ າ, ສະນັ ັ້ນ ຈ ່ ງປະກອບມ ີ3 ປະເພດແບບຟອມຫ ກັເຊັ່ ນ: ແບບຟອມສ າລບັການປູກຝງັ 
ການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການແປຮູບຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ຍງັໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍແບບຟອມຫ ກັ
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ໄປເປນັແບບຟອມສະເພາະທີ່ ນ າໃຊ ັ້ແຕ່ລະກດິຈະກ າການຜະລດິອກີ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສະດວກໃນການນ າໃຊ ັ້ ເຊິ່ ງ 
ລວມມ ີ 16 ແບບຟອມ, ປື ັ້ມເຄື່ ອງມສືະບບັນີ ັ້ໄດ ັ້ນ າສະເໜໃີຫ ັ້ເຫນັການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັການ
ຜະລດິກະສກິ າ, ການລ ັ້ຽງສດັ, ແລະ ກດິຈະກ າການສ ັ້າງລາຍຮບັທີ່ ສ າຄນັຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນ ັ້ອຍ
ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຂອງລາວ (ເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ ັ້ຖກືສ ັ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ທດົສອບຢູ່ບນັດາແຂວງ
ພາກເໜອື, ສະນັ ັ້ນອາດມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ັ້ອງມກີານດດັແປງບາງຢ່າງເພື່ ອໃຫ ັ້ເໜາະສມົກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົ
ຈງິຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ) 
 
4.4 ແບບຟອມການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັການປູກເຂົ ັ້ານາ 
ຕາຕະລາງທ ີ7     ຂ ັ້ມນູທົ່ ວໄປ 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ບ ັ້ານ ປະເພດເຂົ ັ້ານາ 
  ເຂົ ັ້ານາປ ີ ເຂົ ັ້ານາແຊງ 
ວນັ, ເດອືນ, ປ ີເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເມອືງ ລວມຜນົຜະລດິ (ກລ) ສະມດັຕະພາບ(ກລ/ຮຕ) 
    
ໄລຍະການຜະລດິ (ລະດູການ) ແຂວງ ລວມເນື ັ້ອທີ່  (ເຮກັຕາ) 
   

 
ຕາຕະລາງທ ີ8     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1  ທ ນໝນູວຽນ ຫວົໜວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 

ຈ ານວນ ເປນັ
ເງນິສດົ 

ຈ ານວນ ບ ່ ເປນັ
ເງນິສດົ 

ແນວພນັ        
ຝຸ່ນທ າມະຊາດ        
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ        
ນ ັ້າຊນົລະປະທານ        
ໄຟຟ ັ້າ        
ນ ັ້າມນັ        
ຄ່າເຊົ່ າລດົໄຖນາ        
ຄ່າເຊົ່ າຄວາຍ        
ອື່ ນໆ        
ລວມ     (ກ)   (ຂ)  
ລວມມູນຄ່າທ ນ
ໝນູວຽນທງັໝດົ 

  (ຄ) = (ກ)+(ຂ)   (ຄ)  
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ຕາຕະລາງທ ີ9     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າຄ່າແຮງງານ 
2.2   ຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ 

ວນັງານ 
ລາຄາ/ 
ວນັງານ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ ານວນ ເປນັ 

ເງນິສດົ 
ຈ ານວນ ບ ່ ເປນັ

ເງນິສດົ 
ກຽມໃຮ່ຕາກ ັ້າ       
ຫວ່ານ ແລະ ສກັກ ັ້າ       
ຊ າກ ັ້າ       
ກຽມດນິ       
ຫ ກົກ ັ້າ       
ປກັດ າ       
ບວົລະບດັຮກັສາ (ຫ ກົຫຍ ັ້າ, 
 ໃສ່ຝຸ່ນ) 

      

ເກບັກ່ຽວ ແລະ ຕາກ       
ມດັ ແລະ ກອງ       
ຟາດ ແລະ ຂນົສົ່ ງ       
ອື່ ນໆ       
ລວມ  (ງ) (ຈ)  (ສ)  
ລວມຄ່າແຮງງານທງັໝດົ (ຊ) = (ຈ) + (ສ) (ຊ)  
ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ (ຍ) =

(ກ)+(ຈ) 
(ຕ) =
(ຂ)+(ສ) 

(ຍ)  (ດ)  

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ) = (ຍ) + (ດ) (ຕ)    
 
ຕາຕະລາງທ ີ10     ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ າ
ນວນ 
 

ລາ
ຄາ 

ຄດິເປນັເງນິກບີ 
ຈ ານວນ ເປນັ 

ເງນິສດົ 
ຈ ານວນ ບ ່ ເປນັ

ເງນິສດົ 
ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຂາຍ        
ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ໃນ
ຄອບຄວົ 

       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ແບ່ງປນັໃຫ ັ້
ຜູ ັ້ອື່ ນ 

       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ແລກປ່ຽນ        
ເຂົ ັ້າເກບັໄວ ັ້ເປນັແນວພນັ        
ເຂົ ັ້າທີ່ ເຫ ອືໃນປະຈບຸນັ        
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ຕາຕະລາງທ ີ10 (ຕ ່ )    ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ າ
ນວນ 
 

ລາ
ຄາ 

ຄດິເປນັເງນິກບີ 
ຈ ານວນ ເປນັ 

ເງນິສດົ 
ຈ ານວນ ບ ່ ເປນັ

ເງນິສດົ 
ຂາຍສິ່ ງເສດເຫ ອືຈາກຜນົຜະ 
ລດິຫ ກັ 

       

ລວມ   (ຖ)         (ທ)  (ນ)  
ລວມມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ    (ຍ) = (ທ) + (ນ) (ຍ)  
3.2 ມູນຄ່າຜນົຜະລດິທີ່ ຖກື
ເສຍັຫາຍ 

ຫວົ
ໜ່ວຍ   

ຈ າ
ນວນ   

ລາ
ຄາ 

ຄດິເປນັມູນຄ່າ(ກບີ) 

ເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍັຫາຍ    
ໝາຍເຫດ: 

 
ຕາຕະລາງທ ີ11     ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 
4.1 ການຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ           ແບບຄດິໄລ່ ລວມທງັໝດົ(ກບີ) 
ດູນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) =  (ທ) - (ຍ) (ບ) = 
ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) = (ປ) - (ຕ) (ຜ) = 
4.2 ການວເິຄາະຜນົກ າໄລຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ 
ຜນົກ າໄລລວມ/1 ວນັງານ (ຝ) = (ຜ) / (ງ) (ຝ) = 
ຜນົກ າໄລລວມ/1 ເຮກັຕາ (ພ) = (ທ) + (ນ) (ພ) = 

 
4.5 ບາດກ ັ້າວໃນການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 

ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິຈະປະກອບມ ີ5 ບາດກ ັ້າວທີ່ ພະນກັງານເກບັກ າຂ ັ້ມູນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັ
ຕາມແຕ່ລະຂັ ັ້ນຕອນຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ເຊິ່ ງມບີາດກ ັ້າວຕ ່ ໄປນີ ັ້: 

1. ບນັທ ກຂ ັ້ມູນທົ່ ວໄປຂອງຊາວກະສກິອນ 
2. ບນັທ ກສິ່ ງປດັໃຈນ າເຂົ ັ້າພ ັ້ອມທງັຄດິໄລ່ມູນຄ່າ ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: 

 ທ ນໝນູວຽນທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິແລ ັ້ວຄດິໄລ່ມູນຄ່າລວມທີ່ ເປນັເງນິສດົ 
ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ມູນຄ່າລວມທງັໝດົຂອງທ ນໝນູວຽນໃນປ ີ1  ຫ  ືລະດູການຜະລດິໜ ່ ງ 

 ຈ ານວນພະນກັງານທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າຂອງການຜະລດິ ແລ ັ້ວຄດິໄລ່
ຈ ານວນພະນກັງານທງັໝດົມູນຄ່າແຮງານທີ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົພ ັ້ອມທງັມູນຄ່າລວມຂອງຄ່າ
ແຮງງານໃນປ ີ1 ຫ  ືລະດູການຜະລດິໜ ່ ງ 

 ຄດິໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງປດັໄຈນ າເຂົ ັ້າທີ່ ເປນັເງນິສດົ, ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ລວມທງັ
ໝດົ 
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3. ບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລ່ມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ 
 ມູນຄ່າການຂາຍຜນົຜະລດິທງັໝດົທີ່ ເປນັເງນິສດົ 
 ມູນຄ່າຂອງຜນົຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ໃນຄວົເຮອືນ, ແບ່ງປນັໃຫ ັ້ຍາດພີ່ ນ ັ້ອງ, ແລກປ່ຽນ 

ແລະ ຍງັເຫ ອືໃນປດັຈບຸນັທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 
 ຄດິໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງຜນົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົ,ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ແລະ ລວມທງັໝດົ 

4. ບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜນົຜະລດິທີ່ ຖກືເສຍຫາຍພ ັ້ອມທງັສາເຫດ 
5. ນ າຂ ັ້ມູນທີ່ ໄດ ັ້ມາ ເພື່ ອຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: 

 ຄດິໄລ່ຜນົກ າ ໄລ ຂາດທ ນເຊິ່ ງລວມມ:ີ ດູນດ່ຽງເງນິສດົ ແລະ ຜນົກ າໄລລວມທງັໝດົ 
 ຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ຜນົກ າໄລຕ ່  1 ວນັງານ  ແລະ 

ຜນົກ າໄລທງັໝດົຕ ່  1 ຫວົໜ່ວຍ, ຕນົທ ນການຜະລດິ ຫ  ືຜນົຜະລດິເຊັ່ ນ: ຕ ່ ເນື ັ້ອທີ່  1 ເຮກັຕາ, ຕ ່ ຜນົຜະລດິ
ເຫ ົ ັ້າ 1 ລດີ ຫ  ືຕ ່ ຜນົຜະລດິສດັ 1 ໂຕ. 

 
4.6 ຕວົຢ່າງໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ 

ຊາວກະສກິອນໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທີ່ ເປນັທ ນໝນູວຽນ ໃນການປູກເຂົ ັ້ານາປມີພີຽງແນວເຂົ ັ້າປູກ  
ແລະ ນ ັ້າມນັລດົ, ລາວໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ແນວພນັເຂົ ັ້າປູກແມ່ນ 40 ກໂິລກຣາມ ເຊິ່ ງມລີາຄາແມ່ນ 1,800 ກບີ/ກິ
ໂລກຣາມ ແຕ່ວ່າຊາວກະສກິອນໄດ ັ້ລງົທ ນຊື ັ້ແນວເຂົ ັ້າເປອືກພຽງແຕ່ 10 ກໂິລກຣາມ ສ່ວນອກີ 30 ກິ
ໂລກຣາມ ແມ່ນລາວໄດ ັ້ເກບັໄວ ັ້ໃນລະດູຜ່ານມາ, ສ່ວນນ ັ້າມນັລດົໄດ ັ້ຊື ັ້ເປນັເງນິສດົເຊິ່ ງໄດ ັ້ໃຊ ັ້ຈ່າຍຈ ານວນ 
12 ລດີ  ແລະ ລາຄາ 14,000 ກບີ/ລດີ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ມູນຄ່າແນວພນັທີ່ ໃຊ ັ້ເປນັເງນິສດົ  ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ  
ແລະ ມູນຄ່າໝນູວຽນທງັໝດົຈະມດີັ່ ງນີ ັ້:  

 ມູນຄ່າແນວພນັທີ່ ເປນັເງນິສດົ = 10 ກໂິລກຣາມ x 1,800 ກບີ/ກໂິລກຣາມ = 18,000 ກບີ 
 ມູນຄ່ານ ັ້າມນັທີ່ ໃຊ ັ້ທງັໝດົເປນັເງນິສດົ =12 ລດີ x 14,000 ກບີ/ກໂິລກຣາມ = 168,000 ກບີ 
 ມູນຄ່າແນວພນັທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ = 30 ກໂິລກຣາມ x 1,800 ກບີ = 54,000 ກບີ 
 ມູນຄ່າທ ນໝນູວຽນທງັໝດົ = 186,000 ກບີ + 54,000 ກບີ = 240,000 ກບີ 

 
ຕວົຢ່າງ: ການບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລ່ທ ນໝນູວຽນ ໃສ່ໃນຮ່າງເກບັກ າຂ ັ້ມູນໄດ ັ້ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັດັ່ ງນີ ັ້: 

ຕາຕະລາງທ ີ12     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1 ທ ນໝນູວຽນ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ ານວນ
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ຫວົ
ໜ່ວຍ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ແນວພນັ ກໂິລ 40 1,800 10 1,800 30 54,000 
ຝຸ່ນທ າມະຊາດ        
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ        
ຢາປາບສດັຕູ ພດື        
ນ ັ້າຊນົລະປະທານ        
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ຕາຕະລາງທ ີ12 (ຕ ່ )     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1 ທ ນໝນູວຽນ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ ານວນ
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ຫວົ
ໜ່ວຍ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ໄຟຟ ັ້າ        
ນ ັ້າມນັ ລດີ 12 14,000 12 168,000   
ຄ່າເຊົ່ າລດົໄຖນາ        
ຄ່າເຊົ່ າຄວາຍ        
ອື່ ນໆ        
ລວມ     (ກ) 186,000  (ຂ) 54,000 
ລວມມູນຄ່າທ ນ
ໝນູວຽນທງັໝດົ 

  (ຄ) = (ກ)+(ຂ)  (ຄ) 240,000 

 
ຕາຕະລາງທ ີ13      ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າແຮງງານ 
2.2 ຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ 

ວນັງານ 
ລາຄາ/ 
ວນັງານ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ 5 20,000 2 40,000 3 60,000 
ຫວ່ານ ແລະ ສກັກ ັ້າ 1 20,000   1 20,000 
ຊ າກ ັ້າ       
ກຽມດນິ 6 20,000 2 40,000 4 80,000 
ຫ ກົກ ັ້າ 10 20,000 2 40,000 8 160,000 
ປກັດ າ 30 20,000 10 200,000 20 400,000 
ບວົລະບດັຮກັສາ 
(ຫ ກົຫຍ ັ້າ,ໃສ່ຝຸ່ນ) 

15 20,000 5 100,000 10 200,000 

ເກບັກ່ຽວ ແລະ ຕາກ 20 20,000 10 200,000 10 200,000 
ມດັ ແລະ ກອງ 6 20,000 2 40,000 4 80,000 
ຟາດ ແລະ ຂນົສົ່ ງ 10 20,000 2 40,000 8 160,000 
ອື່ ນໆ       
ລວມ 103 (ງ) (ຈ) 700,000 (ສ) 1,360,000 
ລວມຄ່າແຮງງານທງັໝດົ     (ຊ) = (ຈ) + (ສ) (ຊ) 2,060,000 
ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ (ຍ) = 

(ກ)+(ຈ) 
(ດ) = 
(ຂ)+(ສ) 

(ຍ) = 886,000 (ດ) = 1,414,000 

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ)= (ຍ) + (ດ) (ຕ) 2,300,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ14     ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັ 
ຫວົ 
ໜ່ວຍ 

ຈ າ
ນວນ 
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫວົ
ໜ່ວຍ 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າ 
ທີ່ ໄດ ັ້ຂາຍ 

ກໂິລ 850 1,600 850 1,360,000   

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ຊມົໃຊ ັ້ໃນຄອບຄວົ 

ກໂິລ 1,700 1,600   1,700 2,720,000 

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແບ່ງປນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອື່ ນ 

ກໂິລ 100 1,600     

ຜນົຜະລດິ 
ເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ແລກປ່ຽນ 

ກໂິລ 100 1,600     

ເຂົ ັ້າເກບັໄວ ັ້ເປນັ
ແນວພນັ 

ກໂິລ 50 1,600     

ເຂົ ັ້າທີ່ ເຫ ອືໃນປະຈຸ
ບນັ 

ກໂິລ 700 1,600     

ຂາຍສິ່ ງເສດເຫ ອື
ຈາກຜນົຜະລດິຫ ກັ 

    0  0 

ລວມ ກໂິລ 3,500 (ຖ)       (ທ) 1,360,000 (ນ) 4,240,000 
ລວມມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ    (ຍ) = (ທ) + (ນ) (ຍ)  
3.2 ມູນຄ່າຜນົ
ຜະລດິທີ່ ເສຍຫາຍ  

ຫວົ
ໜ່ວຍ 

ຈ າ
ນວນ 

ລາຄາ ຄດິເປນັມູນຄ່າ (ກບີ) 

ເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍັຫາຍ ກໂິລ 500 1,500 750,000 
ໝາຍເຫດ:     ຫອຍເຊລີກີດັຕົ ັ້ນເຂົ ັ້າໃນຊ່ວງສອງອາທດິຫ ງັຈາກປກັດ າ 
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ຕາຕະລາງທ ີ15     ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 
4.1 ການຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລ ແລະ 
ຂາດທ ນ 

ແບບຄດິໄລ່ ລວມທງັໝດົ (ກບີ) 

ດູນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) ລວມຜນົໄດ ັ້ຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົ (ທ) - 
ລວມລາຍຈ່າຍທີ່ ເປນັເງນິສດົ (ຍ)  

(ບ) = 474,000 

ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) = ລວມຜນົຮບັທງັໝດົ (ປ) - 
ລວມສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ) 

(ຜ) = 3,300,000 

4.2 ການວເິຄາະຜນົກ າໄລຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ວນັງານ (ຝ) = ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ(ຜ) –  

ຈ ານວນວນັງານທງັໝດົ  
(ຝ) = 32,039 

ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ເຮກັຕາ (ພ) ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) / 
ເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ (ຟ) 

(ພ) = 3,300,000 

 
- ການຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຜນົຜະລດິ 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ (ພ) = ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) / ຈ ານວນຜນົຜະລດິສດັທງັໝດົ (ຟ) 
 
4.7 ບາດກ ັ້າວໃນການບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລ່ 

ຂັ ັ້ນຕອນໃນການບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານມດີັ່ ງນີ ັ້: 
1. ກວດເບິ່ ງລາຍການທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ແຮງງານເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິຢູ່ໃນຖນັທ ີ1 ຖັ້າບ ່ ທນັຄບົຖັ້ວນກ 

ສາມາດຕື່ ມໃສ່ບ່ອນທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ເຊັ່ ນ: ອື່ ນໆ…… 
2. ບນັທ ກຈ ານວນວນັງານທີ່ ໃຊ ັ້ໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າໃສ່ໃນຖນັທ ີ 2 ຫັ້ອງ “ຈ ານວນວນັງານ” 

ແລ ັ້ວຄດິໄລ່ລວມວນັງານທີ່ ໃຊ ັ້ທງັໝດົໃສ່ໃນຫ ັ້ອງລຸ່ມສຸດ “(ງ)” 
3. ບນັທ ກຄ່າຈ ັ້າງຕ ່ ວນັງານຂອງແຕ່ລະກດິຈະກ າໃສ່ຖນັທ ີ3 ຫັ້ອງ “ລາຄາຕ ່ ວນັງານ”; 
4. ບນັທ ກຈ ານວນວນັງານທີ່ ໄດ ັ້ຈ ັ້າງໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າໃສ່ໃນຖນັທ ີ4 ຫັ້ອງ “ຈ ານວນ”; 
5. ຄດິໄລ່ມູນຄ່າຂອງແຮງງານທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າທີ່ ເປນັເງນິສດົ ໃສ່ໃນຖນັທ ີ 5 

ຫັ້ອງ “ເປນັເງນິສດົ” ແລ ັ້ວລວມມູນຄ່າແຮງງານທີ່ ເປນັເງນິສດົລງົໃນຫ ັ້ອງລຸ່ມສຸດ “(ຈ)” 
6. ບນັທ ນຈ ານວນວນັງານທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຈ ັ້າງ ໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າໃສ່ໃນຖນັທ ີ6 ຫັ້ອງ “ຈ ານວນ”; 
7. ຄດິໄລ່ມູນຄ່າຂອງແຮງງານທີ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ໃນແຕ່ລະກດິຈະກ າທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ໃສ່ໃນຖນັທ ີ 7 

ຫັ້ອງ “ບ ່ ເປນັເງນິສດົ” ແລ ັ້ວລວມມູນຄ່າແຮງງານທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົລງົໃນຫ ັ້ອງລຸ່ມສຸດ “(ສ)” ຄດິໄລ່ມູນຄ່າ
ລວມຂອງຄ່າແຮງງານທງັໝດົໃສ່ໃນຫ ັ້ອງ “(ຊ)” 
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4.8 ແບບຟອມ ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິສ າລບັການປູກອ ັ້ອຍ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ16     ຂ ັ້ມນູທົ່ ວໄປ 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 
ຂອງຊາວກະສກິອນ 

ບ ັ້ານ ປະເພດເຂົ ັ້ານາ 

ທັ້າວ ບວົສອນ ໜອງເຄງັ ເຂົ ັ້ານາປ ີ ເຂົ ັ້ານາແຊງ 
ວນັ, ເດອືນ, ປ ີ 
ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ 

ເມອືງ ລວມຜນົຜະລດິ 
(ກລ) 

ສະມດັຕະພາບ 
(ກລ/ຮຕ) 

10/11/2008 ໄຊທານ ີ 40,000 83,333 
ໄລຍະການຜະລດິ  
(1 ລະດູການ) 

ແຂວງ ລວມເນື ັ້ອທື່  (ເຮກັຕາ) (ຟ) 

6/2007-2/2008 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 0.48 
 
 

ຕາຕະລາງທ ີ17     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1 ທ ນໝນູວຽນ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ ານວນ
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫວົໜ່ວຍ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ແນວພນັ ໂຕ່ນ 1 120,000 1 120,000   
ຍາປາບສດັຕູພດື ແກ ັ້ວ 2 150,000 2 300,000   
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ        
ຝຸ່ນທ າມະຊາດ        
ອື່ ນໆ        
ລວມ    (ກ) 420,000 (ຂ) 0 
ລວມມູນຄ່າທ ນ
ໝນູວຽນທງັໝດົ 

 (ຄ) = (ກ) + (ຂ) (ຄ) 240,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ18     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າຄ່າແຮງງານ 
2.2 ຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ 

ວນັງານ 
ລາຄາ/ 
ວນັງານ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

ກຽມດນິ 20 20,000 20 600,000 20 0 
ປູກ 30 30,000   30 900,000 
ບວົລະບດັຮກັສາ 
ແລະ ເສຍຫຍ ັ້າ 

25 30,000   25 750,000 

ເກບັກູ ັ້ຜນົຜະລດິ 35 20,000   35 700,000 
ຂນົສົ່ ງ 10 20,000   20 400,000 
ອື່ ນໆ       
ລວມ 130 (ງ) (ຈ) 600,000 (ສ) 2,750,000 
ລວມຄ່າແຮງງານທງັ
ໝດົ 

    (ຊ)= (ຈ) + (ສ) (ຊ) 3,350,000 

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງ
ນ າເຂົ ັ້າ 

(ຍ) =
(ກ)+(ຈ) 

(ດ) = 
(ຂ)+(ສ) 

(ຍ)= 1,020,000 (ດ) = 2,750,000 

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ)= (ຍ)+(ດ) (ຕ) 3,770,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ19     ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັ 
ຫວົ 
ໜ່ວຍ 

ຈ ານວນ
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/
ຫວົ
ໜ່ວຍ 

ຄດິເປນັເງນິກບີ 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ
ເງນິສດົ 

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຂາຍ        
ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຊມົ
ໃຊ ັ້ໃນຄອບຄວົ 

       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແບ່ງປນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອື່ ນ 

       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແລກປ່ຽນ 

       

ຜນົຜະລດິທີ່ ເກບັໄວ ັ້
ເປນັແນວພນັ 

       

ຜນົຜະລດິທີ່ ຍງັເຫ ອືໃນ
ປະຈບຸນັ 

ກໂິລ 40,001 121   40,00
1 

4,840,121 

ຂາຍສິ່ ງເສດເຫ ອືຈາກ
ຜນົຜະລດິຫ ກັ 

    0  0 

ລວມ ກໂິລ 40,001 (ຖ)       (ທ) 0 (ນ) 4,840,121 
ລວມມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ    (ຍ)= (ທ) + (ນ) (ຍ) 4,840,121 
3.2ມູນຄ່າຜນົຜະລດິທີ່
ເສຍຫາຍ  

ຫວົ
ໜ່ວຍ   

ຈ ານວນ   ລາຄາ ຄດິເປນັມູນຄ່າ(ກບີ) 

ເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍັຫາຍ    0 
ໝາຍເຫດ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ20     ການຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ 
4.1 ການຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ               ແບບຄດິໄລ່ ລວມທງັໝດົ(ກບີ) 
ດູນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) =  (ທ) - (ຍ) (ບ) = -1,020,000 
ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) = (ປ) - (ຕ) (ຜ) = 1,070,000 
4.2 ການວເິຄາະຜນົກ າໄລຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ວນັງານ (ຝ) = (ຜ) / (ງ) (ຝ) = 8,232 
ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ເຮກັຕາ (ພ) = (ທ) + (ນ) (ພ) = 2,229,400 

 
ຫ ງັຈາກຕື່ ມຂ ັ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມ ແລະ ຄດິໄລ່ຮຽບຮ ັ້ອຍແລ ັ້ວບນັດາຂ ັ້ມູນລຸ່ມນີ ັ້ ແມ່ນມຄີວາມ

ສ າຄນັ ແລະ ຄວນຈະເອາົໃຈໃສ່: 
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ຕາຕະລາງທ ີ21     ບນັດາຂ ັ້ມນູສ າຄນັແລະຄວນຈະເອາົໃຈໃສ່ 
ຂ ັ້ມນູທີ່ ສ າຄນັ ຈ ານວນ 

ເນື ັ້ອທີ່  (ຟ) 0,48 ha 
ຜນົຜະລດິທງັໝດົ 40 T 
ຜະລດິຕະພາບ 83,33 t/ha 
ມູນຄ່າທ ນໝນູວຽນທີ່ ເປນັເງນິສດົ (ກ) 420,000 ກບີ 
ມູນຄ່າທ ນໝນູວຽນທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ (ຂ) 0 ກບີ 
ມູນຄ່າແຮງງານທງັໝດົ (ຊ) 3,350,000 ກບີ 
ມູນຄ່າສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ມູນຄ່າທ ນໝນູວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ) (ຕ) 3,770,000 ກບີ 
ຈ ານວນວນັງານທງັໝດົ (ງ) 130 ວນັງານ 
ມູນຄ່າການຜະລດິທີ່ ເປນັເງນົສດົ (ທ) 0 ກບີ 
ມູນຄ່າການຜະລດິທີ່ ບ ່ ເປນັເງນົສດົ (ນ) 4,840,121 ກບີ 
ມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ (ປ) 4,840,121 ກບີ 
ດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) -1,020,000 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ (ຜ) 1,070,121 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ວນັ (ຝ) 8,232 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ເຮກັຕາ (ພ) 2,229,419 ກບີ 

 
ທ າອດິ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິໄລ່ ຜະລດິຕະພາບ ອງີຕາມຂ ັ້ມູນສະຖຕິຂິອງອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກິ າ

(FAO) ໃນປ ີ 2002 ຜະລດິຕະພາບຕະພາບສະເລ່ຍຂອງການຜະລດິອ ັ້ອຍໃນປະເທດລາວແມ່ນ 31,8 
ໂຕນ/ຮຕ. ແຕ່ຜະລດິຕະພາບຂອງ ທ ັ້າວ ບວົສອນ ແມ່ນສູງກ່ວາຫ າຍ (ຜນົຜະລດິ 40 ໂຕນ/0,48 ຮຕ = 
83 ໂຕນ/ຮຕ) ເຊິ່ ງສູງກ່ວາເກອືບ 3 ເທົ່ າຕວົ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍດັ່ ງກ່າວ 

ຄ າແນະນ າ: ຖ ັ້າຕວົເລກດັ່ ງກ່າວຫາກສູງກ່ວາມາດຖານຫ າຍ ທ າອດິທ່ານອາດຈະໄດ ັ້ກວດກາຂ ັ້ມູນ
ຄນືວ່າຂ ັ້ມູນທີ່ ໄດ ັ້ນັ ັ້ນຖກືຕ ັ້ອງກບັຄວາມຈງິ ຫ  ືບ ່  ຈາກນັ ັ້ນກ ກວດກາການຄດິໄລ່ຄນືອກີເພື່ ອຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ 
ຖັ້າຫາກວ່າຖກືຕ ັ້ອງໝດົແລ ັ້ວ (ໃນກ ລະນຕີວົຢ່າງທີ່ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ) ສະແດງວ່າ ທ ັ້າວ ບວົສອນ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົເຊັ່ ນ: ດນິມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ  ແລະ ມກີານຈດັການທີ່ ດ ີແຕ່ວ່າກ ມກີານນ າ
ໃຊ ັ້ປດັໃຈນ າເຂົ ັ້າຫ າຍ ລາວຈະຕ ັ້ອງຄ ານ ງເຖງິບນັຫາຄວາມຈງິດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ດ ັ້ວຍ 

ອນັດບັທ ີ2 ຄວນເບິ່ ງ ຜນົກ າໄລລວມ ຜນົກ າໄລລວມ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 1,070,121 ກບີ ແມ່ນບ ່ ເປນັ
ທີ່ ໜ ັ້າເພິ່ ງພ ໃຈ ເພາະວ່າຜະລດິຕະພາບແມ່ນສູງກ່ວາມາດຖານຫ າຍ ເຊິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍ ັ້ອນມກີານນ າໃຊ ັ້
ປດັໃຈນ າເຂົ ັ້າຫ າຍທງັເປນັເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ ຖັ້າຫາກວ່າພວກເຮາົສງັເກດຢ່າງລະອຽດແລ ັ້ວຈະ
ເຫນັວ່າ ທ ັ້າວ ບວົສອນ ໄດ ັ້ຊື ັ້ແນວພນັ, ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ ແລະ ຈ່າຍຄ່າກະກຽມດນິ ນອກຈາກນັ ັ້ນການປູກ
ອ ັ້ອຍແມ່ນຕ ັ້ອງການແຮງງານຫ າຍ (ໃນກ ລະນນີີ ັ້ແມ່ນ 130 ວນັງານ) ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ
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ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ມນັກ ່ ຈະຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຜນົກ າໄລລວມຕ ່ ວນັງານຫ ຸດລງົຫ າຍເຫ ອືພຽງແຕ່ 8,323 ກບີ/ວນັ
ງານ ເຊິ່ ງຕ ່ າກ່ວາຄ່າແຮງງານຢູ່ໃນທ ັ້ອງ  ຖິ່ ນຫ າຍກ່ວາເຄິ່ ງໜ ່ ງ (35,000 ກບີ/ວນັງານ) ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນ
ມຄີວາມສ າຄນັຖັ້າຫາກວ່າຊາວກະສກິອນຕ ັ້ອງການຈະປຽບທຽບປະສຕິພິາບຂອງການຜະລດິດັ່ ງກ່າວກບັ
ການຜະລດິອື່ ນ ຫ  ືກບັຊາວກະສກິອນອື່ ນ. 
 ຄ າແນະນ າ: ມນັເປນັການຍາກທີ່ ຈະຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ, ລາຄາແນວພນັ ແລະ
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດໄດ ັ້ຖກືກ າໜດົໂດຍບ ລສິດັ ການຊື ັ້ແນວພນັຈ ານວນຫ າຍໂດຍການຈດັຕັ ັ້ງເປນັກຸ່ມອາດຈະ
ຫ ຸດຜ່ອນລາຄາຈ ານວນໃດໜ ່ ງ, ການຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍສ າລບັຝຸ່ນວທິະຍາສາດ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ຝຸ່ນຊວີະ
ພາບເປນັອກີທາງເລອືກໜ ່ ງໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ ສ າລບັສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າການກວດວນັງານຈະບອກເຖງິວນັ
ງານທີ່ ຕ ັ້ອງການ ຈ ານວນວນັງານທງັໝດົແມ່ນ 130 ວນັງານ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ: ກ) ການປູກອ ັ້ອຍແມ່ນມີ
ຄວາມຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ແຮງງານຫ າຍ ແລະ ຂ) ທ ັ້າວ ບວົສອນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມຄີອບຄວົທີ່ ໃຫຍ່ ຈ ່ ງບ ່ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງຈ ັ້າງ
ແຮງງານພາຍນອກ ຕວົຢ່າງ: ການປູກແມ່ນໃຊ ັ້ເວລາໜ ່ ງອາທດິໂດຍນ າໃຊ ັ້ແຮງງານໃນຄອບຄວົ 6 ແຮງງານ 
ແລະ ໃຊ ັ້ເວລາເຖງິ 5 ວນັ ເຊິ່ ງເປນັ 30 ວນັງານ 

ຄ າແນະນ າ: ລາວມສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົຫ າຍຄນົທີ່ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຈ ັ້າງແຮງ
ງານພາຍນອນຖັ້າຫາກວ່າເມື່ ອໃດລາວຫາກມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຈ ັ້າງຄ່າແຮງງານຈາກພາຍນອກ ການຜະລດິ
ຈະບ ່ ມຜີນົກ າໄລເລຍີບນັຫາສ າຄນັອື່ ນທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເບິ່ ງແມ່ນ ດຸ່ນດ່ຽງເງນີສດົ ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ທ ັ້າວ ບວົສອນ 
ແມ່ນມບີນັຫາເນື່ ອງຈາກວ່າດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົຂອງລາວມຄ່ີາລບົ ດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົດັ່ ງກ່າວມຄ່ີາລບົກ ເພາະວ່າ
ລາວບ ່ ສາມາດຂາຍຜນົຜະລດິຂອງລາວໃຫ ັ້ແກ່ໂຮງງານ ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວຍງັບອກວ່າລາວໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເງນິ ສດົຈາກ
ແຫ ່ ງອື່ ນເຊນັ: ການຜະລດິອື່ ນ ຫ  ື ເງນິທີ່ ໄດເກບັຮກັສາໄວ ັ້ເພື່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິດັ່ ງກ່າວລາວອາດຈະ
ກູ ັ້ຍມືເງນິເພື່ ອແກ ັ້ໄຂສະຖານນະການດັ່ ງກ່າວຕົ ັ້ນທ ນທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ທດົແທນຄນື ເຊິ່ ງມມີູນຄ່າລບົ (-
1,020,000 ກບີ) ແມ່ນມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທີ່ ເປນັເງນິສດົທງັໝດົ (1,020,000 ກບີ) ສະນັ ັ້ນ ມູນຄ່າ
ຂອງຜນົຜະລດິທງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 4,840,121 ກບີ ແມ່ນບ ່ ມມີູນຄ່າຫຍງັໝດົຈນົກ່ວາລາວຈະໄດ ັ້ຂາຍຜນົ
ຜະ ລດິຂອງລາວໃຫ ັ້ແກ່ໂຮງງານ 

ຄ າແນະນ າ: ດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົທີ່ ມຄ່ີາລບົສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ການຜະລດິອ ັ້ອຍເພື່ ອປັ້ອນໂຮງງານ
ດຽວຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນ ັ້ອຍແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງສູງ ເພາະສະນັ ັ້ນກ່ອນຈະປູກຄວນມກີານຕກົລງົ
ກນັລະອຽດກ່ຽວກບັລະບຽບການຊື ັ້ຂາຍລະຫວ່າງໂຮງງານ ແລະ ຊາວກະສກິອນເສຍກ່ອນ ຊາວກະສກິອນ
ທີ່ ມກີະແສເງນິສດົບ ່ ຫ າຍຄວນຈະຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລດິອ ັ້ອຍເປນັການຜະລດິຊະນດິໃໝ່ ໂດຍທົ່ ວໄປ
ແລ ັ້ວດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົຄວນມຄ່ີາບວກສະເໝ,ີ ຍກົເວນັການຜະລດິ ສ າລບັຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນຄອບຄວົ (ເຊັ່ ນ: 
ການປູກເຂົ ັ້າ) 

ຄ າແນະນ າທົ່ ວໄປ: ການປູກອ ັ້ອຍແມ່ນບ ່ ເໝາະສມົກບັຄອບຄວົຂອງ ທ ັ້າວ ບວົສອນ ເຖງິແມ່ນວ່າ
ລາວຈະອງີໃສ່ຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບທາງດ ັ້ານແຮງງານໃນຄອບຄວົກ ຕາມ ລາວກ ຍງັບ ່  ໄດ ັ້ຜນົກ າໄລຈາກການຜະລດິອ ັ້ອຍ
ເລຍີ ເນື່ ອງຈາກວ່າລາວບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການຢນືຢນັຈາກບ ລສິດັກ່ຽວກບັລາຄາ ແລະ ປະລມິານຂອງຜນົຜະລດິທີ່
ຕ ັ້ອງການຊື ັ້ຂາຍ ລາວຈິ່ ງມຄີວາມສ່ຽງສູງໃນການຜະລດິອ ັ້ອຍ, ລາວເອງກ ຍງັບ ່ ທນັມລີະບບົການເກບັຮກັສາ
ທີ່ ເໝາະສມົ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຜນົຜະລດິທງັໝດົອາດຖກືເສຍຫາຍໄດ ັ້: ພວກເຮາົແນະນ າວ່າ: ທ ັ້າວ ບວົ
ສອນ ຄວນຈະປ່ຽນການຜະລດິໃໝ່ທີ່ ມ ີ ກ) ການຄ າປະກນັດ ັ້ານການຕະຫ າດສູງກ່ວາ ແລະ ຂ) ຜນົ
ກ າໄລລວມສູງກ່ວາ 
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ຕວົຢ່າງ 2 ການປຽບທຽບການຜະລດິໜ ່ ງລະຫວ່າງ2ຄອບຄວົດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້ວທິກີານຜະລດິທີ່  
ແຕກຕ່າງກນັ (ຢາຍ 2 ແບບຟອມໃຫ ັ້ນກັຮຽນ) 

- ຄອບຄວົ ທ ັ້າວ ບຸນນ າ: ການປູກເຂົ ັ້ານາປແີບບນ າໃຊ ັ້ຝຸ່ນຊວີະພາບ ໃນປ ີ2008 
 

ຕາຕະລາງທ ີ22     ຂ ັ້ມນູທົ່ ວໄປ 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 
ຂອງຊາວກະສກິອນ 

ບ ັ້ານ ປະເພດເຂົ ັ້ານາ 

ທັ້າວ ບຸນນ າ ໜອງໂນ ເຂົ ັ້ານາປ ີ ເຂົ ັ້ານາແຊງ 
ວນັ, ເດອືນ, ປ ີ
ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ 

ເມອືງ ລວມຜນົຜະລດິ 
 (ກລ) 

ສະມດັຕະພາບ 
(ກລ/ຮຕ) 

10/11/2008 ໄຊທານ ີ 4,800 5,322 
ໄລຍະການຜະລດິ 
(1 ລະດູການ) 

ແຂວງ ລວມເນື ັ້ອທີ່  (ເຮກັຕາ) (ຟ) 

7-11/2008 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 0.9 
 
ຕາຕະລາງທ ີ23      ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1 ທ ນໝນູວຽນ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ າ 
ນວນ 
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫວົໜ່ວຍ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ແນວພນັ ກໂິລ 60 3,000   60 180,000 
ຝຸ່ນທ າມະຊາດ ລດີ 4 70,000   4 280,000 
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ        
ຍາປາບສດັຕູພດື        
ນ ັ້າຊນົລະປະທານ        
ໄຟຟ ັ້າ        
ນ ັ້າມນັ ລດີ 6 10,000 6 60,000   
ຄ່າເຊົ່ າລດົໄຖ ຄນັ 1 200,000 1 200,000   
ອື່ ນໆ        
ລວມ     (ກ) 260,000 (ຂ) 460,000 
ລວມມູນຄ່າທ ນ
ໝນູວຽນທງັໝດົ 

  (ຄ) = (ກ) + (ຂ)  (ຄ) 720,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ24     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າຄ່າແຮງງານ 
2.2 ຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ 

ວນັງານ 
ລາຄາ 
/ວນັງານ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ ານວນ ເປນັ 

ເງນິສດົ 
ຈ ານວນ ບ ່ ເປນັ 

ເງນິສດົ 
ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ 4 35,000   4 140,000 
ຫວ່ານ ຫ  ືສກັກ ັ້າ 2 35,000   2 70,000 
ຊ າກ ັ້າ       
ກຽມດນິ 16 35,000   16 560,000 
ຫ ກົກ ັ້າ 5 35,000   5 175,000 
ປກັດ າ 35 35,000 5 175,000 30 1,050,000 
ບວົລະບດັຮກັສາ/
ແປງຝາຍ 

3 35,000   3 105,000 

ອື່ ນໆ       
ລວມ 84 (ງ) (ຈ) 715,000 (ສ) 2,625,000 
ລວມຄ່າແຮງງານ
ທງັໝດົ 

    (ຊ) = (ຈ) + (ສ) (ຊ) 3,340,000 

ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ ງ
ນ າເຂົ ັ້າ 

(ຍ) = (ກ)+(ຈ) (ດ) = 
(ຂ)+(ສ) 

(ຍ) = 975,000 (ດ) = 
3,085,000 

ລວມມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ) = (ຍ) + (ດ) (ຕ) 4,060,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ25     ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົໄດ ັ້
ຮບັ 

ຫ/ໜ ຈ/ນ 
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫ/ໜ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຂາຍ ກໂິລ 3,700 3,000 3,700 11,100,000   
ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຊມົ
ໃຊ ັ້ໃນຄອບຄວົ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແບ່ງປນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອື່ ນ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແລກປ່ຽນ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິທີ່ ເກບັໄວ ັ້
ເປນັແນວພນັ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິທີ່ ຍງັເຫ ອືໃນ
ປະຈບຸນັ 

ກໂິລ 1,100 3,000   1,100 3,300,00
0 

ຂາຍສິ່ ງເສດເຫ ອືຈາກ
ຜນົຜະລດິຫ ກັ 

       

ລວມ ກໂິລ 4,800 (ຖ)       (ທ) 11,100,000 (ນ) 3,300,00
0 

ລວມມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ    (ຍ )= (ທ) + (ນ) (ຍ) 14,400,000 
3.2ມູນຄ່າຜນົຜະລດິທີ່
ເສຍຫາຍ  

ຫວົ
ໜ່ວຍ   

ຈ າ
ນວນ   

ລາຄາ ຄດິເປນັມູນຄ່າ(ກບີ) 

ເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍັຫາຍ    0 
ໝາຍເຫດ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ26     ການຄດິໄລເສດຖະກດິ 

4.1 ການຄດິໄລຜນົກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ ແບບຄດິໄລ ລວມທງັໝດົ(ກບີ) 
ດູນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) =  (ທ) - (ຍ) (ບ) = 10,125,000 
ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) = (ປ) - (ຕ) (ຜ) = 10,340,000 
4.2 ການວເິຄາະຜນົກ າໄລ/ຫວົໜ່ວຍ 
ຜນົກ າໄລລວມ/1ວນັງານ (ຝ) = (ຜ) / (ງ) (ຝ) = 123,095 
ຜນົກ າໄລລວມ/1ເຮກັຕາ (ພ) = (ທ) + (ນ) (ພ) = 11,488,889 
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ຄອບຄວົ ນາງ ແລວຄ າ: ການປູກເຂົ ັ້ານາປແີບບນ າໃຊ ັ້ຝຸ່ນເຄມໃີນປ ີ2008 
 

ຕາຕະລາງທ ີ27     ຂ ັ້ມນູທົ່ ວໄປ 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 
ຂອງຊາວກະສກິອນ 

ບ ັ້ານ ປະເພດເຂົ ັ້ານາ 

ນ ແລວຄ າ ໂພມະນເີໜອື ເຂົ ັ້ານາປ ີ ເຂົ ັ້ານາແຊງ 
ວນັ, ເດອືນ, ປ ີ 
ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ 

ເມອືງ ລວມຜນົຜະລດິ 
(ກລ) 

ສະມດັຕະພາບ 
(ກລ/ຮຕ) 

17/11/2008 ວຽງຄ າ 6,500 4,514 
ໄລຍະການຜະລດິ 
(1 ລະດູການ) 

ແຂວງ ລວມເນື ັ້ອທີ່  (ເຮກັຕາ) (ຟ) 

7-11/2007 ວຽງຈນັ 1.44 
 
ຕາຕະລາງທ ີ28     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທ ນໝນູວຽນ 
2.1 ທ ນໝນູວຽນ ຫວົ

ໜ່ວຍ 
ຈ າ 
ນວນ 
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫວົໜ່ວຍ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ແນວພນັ ກໂິລ 152 2,500   152 380,000 
ຝຸ່ນທ າມະຊາດ        
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ ເປາົ 4 250,000 4 1,000,000   
ຍາປາບສດັຕູພດື        
ນ ັ້າຊນົລະປະທານ        
ໄຟຟ ັ້າ        
ນ ັ້າມນັ        
ຄ່າເຊົ່ າລດົໄຖ        
ອື່ ນໆ        
ລວມ     (ກ) 1,000,000  (ຂ) 380,000 
ລວມມູນຄ່າທ ນ
ໝນູວຽນທງັໝດົ 

  (ຄ) = (ກ) + (ຂ)  (ຄ) 1,380,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ29     ສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າຄ່າແຮງງານ 
2.2 ຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ 

ວນັງານ 
ລາຄາ/ 
ວນັງານ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິ (ກບີ) 
ຈ າ 
ນວນ 

ເປນັ 
ເງນິສດົ 

ຈ າ 
ນວນ 

ບ ່ ເປນັ
ເງນິສດົ 

ກຽມໄຮ່ຕາກ ັ້າ 2 30,000   2 60,000 
ຫວ່ານ ຫ  ືສກັກ ັ້າ     2  
ຊ າກ ັ້າ       
ກຽມດນິ 24  24 1,360,000   
ລກົກ ັ້າ 5 30,000   5 150,000 
ປກັດ າ 45 35,000 45 1,890,000   
ບວົລະບດັຮກັສາ / 
ແປງຝາຍ 

8 30,000   8 240,000 

ເກບັກ່ຽວ ແລະ ຕາກ 27 30,000 27 810,000   
ຟາດ ແລະ ຂນົສງົ 6  6 625,000   
ອື່ ນໆ       
ລວມ 84 (ງ) (ຈ) 4,675,000 (ສ) 450,000 
ລວມຄ່າແຮງງານທງັໝດົ     (ຊ) = (ຈ) + (ສ) (ຊ) 5,125,000 
ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າ (ຍ) =

(ກ)+(ຈ) 
(ດ) =
(ຂ)+(ສ) 

(ຍ)= 975,000 (ດ) = 830,000 

ລວມູນຄ່າຂອງສິ່ ງນ າເຂົ ັ້າທງັໝດົ (ຕ) = (ຍ) + (ດ) (ຕ) 6,505,000 
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ຕາຕະລາງທ ີ30     ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
3.1 ມູນຄ່າຂອງຜນົ
ໄດ ັ້ຮບັ 

ຫ/ໜ ຈ/ນ 
ທງັໝດົ 

ລາຄາ/ 
ຫ/ໜ 
(ກບີ) 

ຄດິເປນັເງນິກບີ 
ຈ/ນ ເປນັເງນິສດົ ຈ/ນ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ຂາຍ 

ກໂິລ 2,000 3,000 2,000 6,000,000   

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ຊມົໃຊໃນຄອບຄວົ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແບ່ງປນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອື່ ນ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້
ແລກປ່ຽນ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິທີ່ ເກບັໄວ ັ້
ເປນັແນວພນັ 

ກໂິລ       

ຜນົຜະລດິທີ່ ຍງັເຫ ອື
ໃນປະຈບຸນັ 

ກໂິລ 4,500 3,000   4,500 13,500,000 

ຂາຍສິ່ ງເສດເຫ ອື
ຈາກຜນົຜະລດິຫ ກັ 

       

ລວມ ກໂິລ 6,500  (ທ) 6,000,000 (ນ) 13,500,000 
ລວມມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ (ຍ) = (ທ) + (ນ) (ຍ) 19,500,000 
3.2ມູນຄ່າຜນົ
ຜະລດິທີ່ ເສຍຫາຍ  

ຫ/ໜ   ຈ/ນ ລາຄາ ຄດິເປນັມູນຄ່າ (ກບີ) 

ເຂົ ັ້າທີ່ ຖກືເສຍັຫາຍ    0 
ໝາຍເຫດ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ31     ການຄດິໄລເສດຖະກດິ 
4.1 ການຄດິໄລຜນົກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ             ແບບຄດິໄລ ລວມທງັໝດົ(ກບີ) 
ດູນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) = (ທ) - (ຍ) (ບ) = 325,000 
ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ (ຜ) = (ປ) - (ຕ) (ຜ) = 12,995,000 
4.2 ການວເິຄາະຜນົກ າໄລຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ວນັງານ (ຝ) = (ຜ) / (ງ) (ຝ) = 111,068 
ຜນົກ າໄລລວມ/ 1 ເຮກັຕາ (ພ) = (ທ) + (ນ) (ພ) = 9,024,306 
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ຕາຕະລາງທ ີ32     ການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂ ັ້ມນູ 2 ຄອບຄວົ 

ຂ ັ້ມນູທີ່ ສ າຄນັ 
ທັ້າວ ບຸນນ າ 

“ເຂົ ັ້ານາປນີ າໃຊ ັ້ຝຸ່ນຊວີະພາບ” 
ນາງ ແລວຄ າ 

“ເຂົ ັ້ານາປນີ າໃຊ ັ້ຝຸ່ນເຄມ”ີ 
ເນື ັ້ອທ ີ(ຟ) 0,9 ha 1,14 ha 
ຜນົຜະລດິທງັໝດົ 4,8 t 6,5 t 
ຜະລດິຕະພາບ 3,5 t/ha 4,5 t/ha 
ມູນຄ່າທນືໝນູວຽນທີ່ ເປນັເງນິສດົ (ກ) 420,000 ກບີ  
ມູນຄ່າທນືໝນູວຽນທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ (ຂ) 460,000 ກບີ 100,000 ກບີ 
ມູນຄ່າແຮງງານທງັໝດົ (ຊ) 3,340,000 ກບີ 5,125,000 ກບີ 
ມູນຄ່າສິ່ ງນ າເຈ ົ ັ້າທງັໝດົ (ມູນຄ່າທນື
ໝນູວຽນ ແລະຄ່າແຮງງານ) (ຕ) 

4,060,000 ກບີ 6,505,000 ກບີ 

ຈ ານວນວນັງານທງັໝດົ (ງ) 84 ວນັງານ 117 ວນັງານ 
ມູນຄ່າການຜະລດິທີ່ ເປນັເງນົສດົ (ທ) 11,100,000 ກບີ 6,000,000 ກບີ 
ມູນຄ່າການຜະລດິທີ່ ບ ່ ເປນັເງນົສດົ (ນ) 3,300,000 ກບີ 13,500,000 ກບີ 
ມູນຄ່າຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ (ປ) 14,400,000 ກບີ 19,500,000 ກບີ 
ດຸ່ນດ່ຽງເງນິສດົ (ບ) 10,125,000 ກບີ 325,000 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ (ຜ) 10,340,000 ກບີ 12,995,000 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ວນັ (ຝ) 123,095 ກບີ 111,068 ກບີ 
ຜນົກ າໄລລວມ/ເຮກັຕ່າ (ພ) 11,488,889 ກບີ 9,024,306 ກບີ 



41 
 

 
 

ຈດຸປະສງົ 
1. ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັຮຽນສາມາດວເິຄາະກ ລະນສີ ກສາແຜນການເງນິຈາກການລງົທ ນ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
5.1 ແຜ່ນການເງນິ 

 ຕົ ັ້ນທ ນລວມປທີີ່  1 
1. ຖາງປ່າ 500,000 ກບີ/ha = 500,000 ກບີ x 20 ha = 10,000,000 ກບີ 
2. ຊື ັ້ເມດັພນັ 6,000 ກບີ/kg/1ໄລ  = 16,000 m2 
     5 kg        16,000 m2 

    x          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 ກບີ = 3,750,000 ກບີ 

 ຄ່າໄຖ = 500,000 ກບີ/ha = 500,000 ກບີ x 20 ha = 10,000,000 ກບີ. 
3. ຄ່າຈ ັ້າງແຮງງານ = 30/ha = 30 x 600 x 30,000 ກບີ   
30,000/ແຮງງານ = 18,000,000 ກບີ 
4. ຄ່າບວົລະບດັຮກັສາ 2,000,000 ກບີ/ha  

= 2,000,000 x 20 = 40,000,000 ກບີ 
5. ຄ່າກບັກ່ຽວ 39,000,000 ກບີ/20 ha 
6. ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັແມ່ນ 2 t/ha, ລາຄາຂາຍອອກແມ່ນ 5,000 ກບີ/kg 
 ລວມຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  1 ແມ່ນ: 
 40,000,000 + 39,000,000 + 10,000,000 + 3,750,000 + 10,000,000 
 = 111,750,000 ກບີ 

 ລາຍຮບັປທີີ່  1 = 2 x 20 x 1,000 x 5,000 ກບີ = 200,000,000 ກບີ 
 ຜນົຕອບແທນປທີີ່  1 = 200,000,000 ກບີ - 111,750,000 ກບີ   

 = 88,250,000 ກບີ 
  ລວມຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  2 = 111,750,000 - 10,000,000 = 101,750,000 ກບີ 

 ຜນົຕອບແທນປທີີ່  2 = 200,000,000 ກບີ - 101,750,000 ກບີ = 
 98,250,000 ກບີ 

 

ບດົທ ີ5 
ສ ກສາກ ລະນກີານລງົທ ນປູກຖົ່ ວເຫ ອືງ 
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 ຕົ ັ້ນທ ນລວມປທີີ່  3  
- ທ ນໝນູວຽນ = 101,750,000 ກບີ 
- ທ ນປບັປຸງດນິ ສູດ: 15 15 15  ໃສ່ 15 kg /ໄລ່, ລາຄາຊື ັ້ 2,000 ກບີ/kg 

 ຕົ ັ້ນທ ນລວມປທີີ່  3 
    15 kg     1,600 m2 
     x          10,000 m2 

     x  =   15,000 x 10,000 /1,600 = 93.75 kg/ha  
  93.75 x 20 x 2,000 ກບີ 

 ຕົ ັ້ນທ ນລວມປທີີ່  3  
15 Kg          1600m2 
X           10.000m2 

 X = 15.000 1600 = 93,75Kgha = 93,75 x 20 x 2000 ກບີ  
 = 3.750.000 ກບີ 
 ລວມຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  3 = 101.750.000 ກບີ  3.750.000ກບີ 
  = 105.500.000 ກບີ 
 ຜນົຕອບແທນປທີີ່  3  200.000.000 ກບີ  105.500.000 ກບີ  
 = 94.500.000 ກບີ 
 ຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  4  

 ທ ນໝນູວຽນ = 101.750.000 ກບີ 
 ທ ນປບັປຸງດນິ = 16Kgໄລ່ 

16 x 10.000 m2 / 1600m2 = 100Kgha. 
100 Kg x 20 x 2000 ກບີ = 4.000.000 ກບີ 

  ລວມຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  4 = 101.750.000 ກບີ 4.000.000 ກບີ  
 = 105.750.000 ກບີ 
 ຜນົຕອບແທນປທີີ່  4 = 200.000.000 105.750.000 ກບີ  
 = 94.250.000 ກບີ 
 ຕົ ັ້ນທ ນລວມປທີ ີ5 

 ທ ນໝນູວຽນ = 101.750.000 ກບີ 
 ຄ່າປບັປຸງດນິ = 17 Kg/ໄລ່  x 10.000 m2 / 1600 = 106,25 Kgha. 

106,25 x 20 x 2000 ກບີ = 4.250.000 ກບີ. 
 ລວມຕົ ັ້ນທ ນປທີີ່  5 =101.750.000.ກບີ  4.250.000 ກບີ 
 =106.000.000 ກບີ 
 ຜນົຕອບແທນປທີີ່  5 = 200.000.000 ກບີ  106.000.000 ກບີ 
 = 94.000.000 ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ ີ33     ລວມຕົ ັ້ນທນືຂອງແຕ່ລະປ ີ
ລາຍການ            ຫວົໜ່ວຍ / ກບີ / 20 ha 

 ສ ັ້າງອາຄານ 9.000.000  

 ຖາງປ່າ 10.000.000  
 ແນວພນັ 3.750.000  
 ຄ່າໄຖ 1.000.000  
 ຄ່າແຮງງານ 18.000.000  
 ຄ່າບວົລະບດັ 4.000.000  
 ຄ່າເກບັ ແລະ ຕ ີ 30.000.000  
 ລວມ 111.750.000  
ປທີີ່  2    
 ທ ນໜນູວຽນ 101.750.000  
 ລວມ 101.750.000  
ປທີີ່  3    
 ທ ນໜນູວຽນ 101.750.000  
 ປຸຍ 3,750,000  
ປທີີ່  4    
 ທ ນໜນູວຽນ 101.750.000  
 ປຸຍ 4,000,000  
 ລວມ 105,750,000  
ປທີີ່  5    
 ທ ນໜນູວຽນ 101.750.000  
 ປຸຍ 4,250,000  
 ລວມ 106,000,000  

 

ຕາຕະລາງທ ີ34     ລວມແຜນການເງນີຂອງຕົ ັ້ນທນື ແລະ ຜນົກ າໄລ 
ປທີີ່ ລງົທ ນ ຕົ ັ້ນທ ນ (ກບີ) ລາຍຮບັ (ກບີ) ກ າໄລ (ກບີ) 

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. ຊອກຫາມນູຄ່າໃນປະຈບຸນັ ( NPV ) net present value 
  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. ຊອກຫາອດັຕາຜນົຕອບແທນ (IRR ) Internal Rate of Return 
  (ກ າໜດົ r= 80 % )  

 ອງິຕາມສູດ:  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  ສະແດງວ່າບ ລສິດັ
ຖົ່ ວເຫ ອືງນີ ັ້ສາມາດຍອມຮບັໄດ ັ້ 

ສມົມຸດວ່າເຮາົເອາົຕົ ັ້ນທຸນໄປຝາກໄວ ັ້ໃນທະນາຄານແລ ັ້ວສມົທຽບໃສ່ຜນົກ າໄລທີ່ ເຮາົໄດ ັ້ຮບັໃນ
ການທຸລະກດິຊ່ວງໄລຍະ 5 ປໂີດຍສມົທຽບໃສ່ດອກເບັ ັ້ຍອນັດຽວກນັ (10 %) 

530.750.000   100 %  
X    10 %  
X      =  53.075.000 ກບີ   469.250.000 ກບີ.  
 
3. ຊ່ວງໄລຍະການຮບັທ ນຄ ື

 ອງີຕາມສູດສ  d = I ÷ A  
 d= 530.750.000 ÷ 200.000.000 = 2,65 ປ ີ

 ສະແດງວ່າເຮາົທຸລະກດິພຽງແຕ່ສອງປເີຄີ່ ງເຮາົສາມາດສົ່ ງເງນີທີ່ ກູ ັ້ຍມືຈາກທະນາຄານ ແລະ ອກີ
ສອງປເີຄິ່ ງແມ່ນໄລຍະທີ່  ໂຄງການໄດ ັ້ຮບັກ າໄລ
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ເອກະສານອ ັ້າງອງີ 
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