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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັຼກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫັຼກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັຼກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັຼກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັຼກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫົຼື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັຼກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັຼກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
 



iii 

ບົດນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ” ເຫັຼັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອແນໃສ່
ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜ ອ. ຜູ້
ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດທາງດ້ານການຈັດການຕະຫຼາດຂອງວັດຖຸດິບໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ທາງ
ດ້ານການຕະຫຼາດຂອງວັດຖຸດິບ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທີການຕ່າງໆ ໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການດ າເນີນ
ທຸລະກິດໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ໃນປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ ຈະໄດເ້ວົັ້າເຖິງຄວາມຮູ້ເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ, ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານກ່ຽວກັບສິນຄ້າກະສິກ າ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ພ ື່ຄ້າຄົນກາງຂອງສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພ ດ ແລະ ສັດ 
ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດ, ການບ ລິໂພກສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພ ດ ແລະ ສັດ, ການ
ວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພ ດ ແລະ ສັດ 

 ປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫຼາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫຼ  ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ 
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1 

ບດົທ ີ1 
ຄວາມຮູເ້ບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກບັການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດໄດ້ 
 ອະທິບາຍໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດໃນລະບົບເສດຖະກິດ 
 ກ າໄດ້ວິວັດທະນາການຂອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດ 
 ບອກຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວາ່ການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 
 ແມ່ນກິດຈະກ າຕ່າງໆເຊິື່ງຈະນ າຜົນຜະລິດຈາກມ ຊາວກະສິກອນ ຫຼ  ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າໄປຍັງ
ຜູບ້ ລໂິພກຜູສຸ້ດທ້າຍ, ເພ ື່ອຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເກີດຄວາມເພິື່ງພ ໃຈກິດຈະກ າເຫົຼື່ານີັ້ ໄດ້
ແກກ່ານຊ ັ້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວກະສິກອນ, ຕ ື່ຈາກນັັ້ນພ ື່ຄ້າຄົນກາງລວບລວມແລ້ວເພ ື່ອສົື່ງຂາຍຕ ື່ໄປ, ຜົນ
ຜະລິດບາງຊະນິດກ່ອນທີື່ຈະຈ າໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ບ ລໂິພກ ອາດຜ່ານຂະບວນການແປຮູບຈັດລະດັບຊັັ້ນມາດຖານ
ຂອງສິນຄ້າ, ບັນຈຸຫຸ້ມຫ ື່ແລ້ວສົື່ງຂາຍໃຫ້ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຫຼ  ຜູ້ບ ລໂິພກ 
 ການຕະຫຼາດກະສກິ າເປັນວິຊາໜ ື່ງຂອງສາຂາວິຊາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ທີື່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນການ
ນ າເອົາຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີທາງການຕະຫຼາດໄປໃຊ້ໃນການແກໄ້ຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າກະສິກ າໃນ
ອົງການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າກະສິກ າ ຕັັ້ງແຕ່ລະດັບຂອງຊາວກະສິກອນ, ພ ື່ຄ້າຄົນກາງ, ຜູ້ແປຮູບ 
ແລະ ຜູບ້ ລິໂພກທັງພາຍໃນປະເທດເອງ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ, ການສ ກສາສິນຄ້າກະສິກ າຈະເນັັ້ນໃນລັກສະນະ
ທຸລະກິດ ຫຼ  ການຕະຫຼາດລະດັບຈຸລະພາກ (Micro Marketing) ເປັນເປົັ້າໝາຍຫັຼກ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ການຕະຫຼາດມະຫາພາກ (Macro Marketing) ທີື່ມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ສົື່ງເສີມການ
ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະເສິກ າໃນທຸກລະດັບຂອງການຈັດການຕະຫຼາດບ ື່ວ່າທາງກົງ ຫຼ  ທາງອ້ອມ 
 ການນ າເອົາທິດສະດີທາງການຕະຫຼາດ ມາປະຍຸກໃຊກ້ັບສິນຄາ້ສະເພາະຢ່າງ ຄ ສິນຄ້າກະສິກ າ
(Agricultural Products) ເຊິື່ງຜູ້ສ ກສາຕ້ອງເຂົັ້າໃຈທິດສະດີໃນຫັຼກການຕະຫຼາດມາກ່ອນ ແລະ ເລ ອກ
ນ າເອົາມາໃຊ້ກັບສິນຄ້າກະສິກ າຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນຄ : ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ຂອງບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່: ຊາວກະສິກອນ, ພ ື່ຄ້າຄົນກາງ, ຜູແ້ປຮູບ ແລະ ຜູບ້ ລິໂພກ, ການໃຊແ້ຜນ 
ການທາງຕະຫຼາດຕັັ້ງແຕ່ການເລ ອກຜະລິດ ຫຼ  ຈັດຫາສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, 
ການກ ານົດລາຄາຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ການສົື່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການກ ານົດ
ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການກ ານົດແຜນຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນສ າເລັດຕາມ
ແຜນທີື່ພ ໃຈແກ່ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດເຖິງຜູບ້ ລິໂພກ, ນອກຈາກນີັ້ຜູສ້ ກສາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ສ າຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງການສິກ າຂອງລັດຖະບານ ຕາມນະໂຍບາຍດັື່ງກ່າວນີັ້ ສະຖາບັນທາງການ
ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ເພ ື່ອພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, 
ເພ ື່ອໃຫ້ການດ າເນີນງານປະສົບຜົນສ າເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ກ າໄລຕາມເປົັ້າໝາຍ. 
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1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດພ ດ ແລະ ສດັ 
1. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍສ້າງປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ບ ລໂິພກຄ : ສ້າງປະໂຫຍດກ່ຽວກັບເວລາ, ສະຖານທີື່  

ຮູບຮ່າງ ແລະ ການແລກປ່ຽນກ າມະສິດ ດັື່ງນີັ້:  
 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດກະສິກ າ ໃນຊ່ວງທີື່ມີການຜະລິດຫຼາຍ (ຊ່ວງ

ເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ) ໄປເຖິງໃນເວລາທີື່ມີການຜະລິດໜ້ອຍ (ຊ່ວງລະດູການປູກ) ເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ຜະລິດເພ ື່ອບ ລິໂພກຕະຫຼອດເວລາ. 

 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນ າຜົນຜະລິດຈາກບ່ອນທີື່ປູກໄປຍັງບ່ອນອ ື່ນໆ ທີື່ບ ື່ໄດ້ມີການປກູ 
ແລະ ກະຈາຍໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກຢ່າງທົື່ວເຖິງ. 

 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍແປຮູບ ແລະ ການຈັດຊັັ້ນມາດຕະຖານຂອງຜົນຜະລິດ ຕາມທີື່ຜູ້
ບ ລິໂພກຕ້ອງການ. 

 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຈັດການຊ ັ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເພ ື່ອໃຫ້ມີ
ກ າມະສິດໃນຜົນຜະລິດນັັ້ນ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງຊ່ວຍກ ານົດລາຄາທີື່ຍຸດຕິທ າແກ່ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍອີກດ້ວຍ. 

2. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນ າອຸປະສົງຂອງຜູ້ບ ລິໂພກໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ການຕະຫຼາດເປັນສ ື່ກາງໃນການ
ນ າອຸປະສົງ ຫຼ  ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ໄປຍັງຜູ້ຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ເຖິງຈ ານວນ ແລະ 
ລາຄາຂອງຜົນຜະລິດທີື່ຕ້ອງການ, ນອກຈາກນັັ້ນການຕະຫຼາດຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ວ່າຜູ້ບ ລິໂພກຢູ່ບ່ອນ
ໃດ, ຄວາມຕ້ອງການຜົນຜະລິດໃນເວລາໃດ ແລະ ຈ ານວນເທົື່າໃດ. 

3. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນ າສົື່ງຜົນຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ເມ ື່ອຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ອຸປະສົງຂອງຜູ້
ບ ລິໂພກແລ້ວ, ຜູ້ຜະລິດກ ື່ຈະຜະລິດຕາມຜູ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກວ່າຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຢູ່
ຫ່າງໄກກັນ, ດັື່ງນັັ້ນຈ ື່ງຕ້ອງການການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ື່ອທີື່ຈະນ າຜົນຜະລິດໄປໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກ 
ໂດຍການເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕະຫຼາດໜ້ອຍທີື່ສຸດ. 

 
1.3 ໜາ້ທີື່ຂອງການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັໃນລະບບົເສດຖະກດິ 
 ການຕະຫຼາດແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກ, ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ
ອາດແບ່ງອອກຕາມກິດຈະກ າທີື່ເຮັດໄດ້ ດັື່ງນີັ້: 

1.3.1 ໜາ້ທີື່ກຽ່ວກບັການແລກປຽ່ນ (exchange function) 
 ເປັນໜ້າທີື່ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຕົວ
ສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ:  

1) ການຊ ັ້: ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ ລວມເຖິງການເລ ອກຊະນິດ ແລະ ປະເພດ
ຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການລວມທັງຄຸນນະພາບຕາມປະລິມານທີື່ຕ້ອງການ, ເພ ື່ອວັດຖຸປະສົງສະເພາະຂອງຜູ້
ໃຊ.້ ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ມີກດິຈະກ າທີື່ຕ້ອງເຮັດຄ : 

 ການເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ: ເປັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຜູຊ້ ັ້ທີື່ຈະຕ້ອງການ
ຕັດສິນໃຈຊ ັ້, ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທີື່
ເຂົາຕ້ອງການ, ບາງຄັັ້ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຊ້ ັ້ຈະເກີດຂ ັ້ນຈາກກິດຈະກ າໃນການສ້າງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝ
າຍຂອງຜູຂ້າຍ. 

 ການເລ ອກແຫຼື່ງຈ າໜ່າຍ: ເມ ື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂ ັ້ນ ຜູຊ້ ັ້ກ ື່ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລ ອກບ່ອນຂາຍທີື່ຕົນພ ໃຈ, ບາງຄັັ້ງຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູຊ້ອກຫາລູກຄ້າ ທີື່ຕົນຄາດວ່າຈະຊ ັ້ສິນ
ຄ້າຂອງຕົນດ້ວຍການຫາຕະຫຼາດທີື່ມີຜູຊ້ ັ້ສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນ. 
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 ການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ: ການພິຈາລະນາຄວາມ     
ເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ ທີື່ຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ັ້ ອາດຕັດສິນໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

1. ວິທີກວດສອບ 
2. ຕົວຢ່າງ 
3. ອະທິບາຍ 

 ການເຈລະຈາກັບຜູຂ້າຍໃນການໂອນປ່ຽນມ ສິນຄ້າທີື່ຊ ັ້: ໂດຍເຈລະຈາເລ ື່ອງ
ລາຄ້າເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ, ການເຮັດສັນຍາສົື່ງມອບສິນຄ້າເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

2) ການຂາຍ (Selling) ໜ້າທີື່ການຂາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບໂອນປ່ຽນມ ສິນຄ້າ ດັື່ງນີັ້: 
 ການສ້າງອຸປະສົງ: ເປັນການສ້າງເຄ ື່ອງມ ທາງການຕະຫຼາດສົື່ງເສີມການຂາຍ 

ເຊັື່ນ: ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ, ການໂຄສະນາ, ການກະກຽມຄູມ່ , ການແຈ້ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ແທນຈ າໜ່າຍ, ການຫຼຸດ
ແລກແຈກແຖມເປັນຕົັ້ນ 

 ການຊອກຫາຜູ້ຊ ັ້: ການສ້າງອຸປະສົງຢ່າງດ່ຽວບ ື່ພຽງພ ທີື່ຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດການ
ຂາຍ, ຜູຊ້ ັ້ແລະ ຜູຂ້າຍພ້ອມທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກ າລວມກັນໃນບາງຄັັ້ງ, ຜູຊ້ ັ້ຈະເປັນຜູ້ເລີື່ມນ າມາເຊິື່ງຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການຊ ັ້ກ ື່ຕາມ, ຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູປ້ະສານໃຫ້ການຊ ັ້ຂາຍນີັ້ເກີດຂ ັ້ນແທ້ຈິງ, ເຊິື່ງຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງ
ຫາວິທີກ ື່ໃຫ້ເກີດການຂາຍເຊັື່ນ: ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ, ການໃຊ້ຈັດສະແດງສິນຄ້າເປັນຕົັ້ນ 

 ການເຈລະຈາຕົກລົງ ແລະ ໂອນປ່ຽນແປງມ ສິນຄ້າ: ເປັນການເຈລະຈາເງ ື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆເຊັື່ນ: ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, ກ ານົດໄລຍະເວລາການຊ າລະເງິນ, ການສົື່ງມອບເປັນຕົັ້ນ 

 ຄວາມສ າຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ: ຜູຜ້ະລິດ, ຜູຂ້າຍຈະຕ້ອງເລ ອກແນວທາງ 
ແລະ ຮູທ້າງໃນການຈ າໜາຍແບບໃດ, ຈ າເປັນຈະຕ້ອງກ ານດົນະໂຍບາຍ ໃນການຈັດຈ າໜ່າຍໃຫ້ແນ່ນອນ, 
ນະໂຍບາຍໃນການເລ ອກພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ, ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕົັ້ນ 

1.3.2 ໜາ້ທີື່ກຽ່ວກບັທາງກາຍຍະພາບ (physical function) 
 ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນການຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບ
ຂອງສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ 

1. ການຂນົສົື່ງ: ເປັນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜົນຜະລິດຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປສູ່ຕະຫຼາດ ເພ ື່ອບ 
ລິໂພກຈະໄດຊ້ ັ້ສະດວກ, ການຂົນສົື່ງນອກຈາກຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດການຊ ັ້ຂາຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະຈາຍ
ອອກໄປສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລິໂພກຢ່າງທົື່ວເຖິງ, ການຂົນສົື່ງທີື່ດີ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ
ພາຫະນະຂົນສົື່ງ, ເສັັ້ນທາງຂົນສົື່ງ, ເຄ ື່ອງມ , ເຄ ື່ອງໃຊຢ້່າງພຽງພ  ແລະ ມປີະສິດທິພາບພ້ອມທັງມີຄວາມສະ
ດວກ, ປອດໄຟ, ວອ່ງໄວ, ຄ່າຂົນສົື່ງຕ ື່າ, ການຂົນສົື່ງມີປະລິມານຫຼາຍ, ພ້ອມທັງລະວັງການສູນເສຍຕ່າງໆ 
ອັນເກີດຂ ັ້ນຂະນະຂົນສົື່ງໃຫ້ໝົດໄປ 

2. ການເກບັຮກັສາ: ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບຮັກສາໄວຊ້່ວງໄລຍະເວລາໜ ື່ງ ເພ ື່ອ
ຄວບຄຸມລາຄາມີໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປເຊັື່ນ: ການຄວບຄຸມລາຄາ ເພ ື່ອລ ຖ້າໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສົມ 
ສ າລັບລາຄາຜະລິດຜົນທີື່ຕ ື່າເກີນໄປ, ເພ ື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນ, ມປີະລິມານພຽງພ  ແລະ ສະໜ ື່າສະເໝີ 

3. ການແປຮບູ:  ການແປຮູບມຄີວາມສ າຄັນ ຕ ື່ກັບລະບົບການຕະຫຼາດສິນຄ້າເປັນ
ຢ່າງຍິື່ງ ແລະ ບົດບາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດນັັ້ນ ເປັນຕາໜ້າ
ກິນ, ມບີົດບາດສ າຄັນຕ ື່ນະໂຍບາຍການຄ້າທີື່ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ, ການປ່ຽນແປງທາງການຄ້າຜົນຜະລິດການກະ
ສິກ າ ນອກຈາກນັັ້ນ ການແປຮູບກ ື່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄົງທົນຖາວອນບ ື່ເນົື່າເສຍງ່າຍ, ເກັບຮັກສາໄດ້ດົນ, ມຄີວາມ
ສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຕົັ້ນທ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງປະໂຫຍດຜົນຜະລິດນັັ້ນໃຊ້ໄດຫຼ້າຍທາງ. 
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1.3.3 ໜາ້ທີື່ກຽ່ວກບັການອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
1. ການກ ານດົມາດຖານ ແລະ ການຈດັເກຼດສນິຄາ້: ການກ ານົດມາດຖານ ເພ ື່ອເປັນ

ການວາງແຜນບັງຄັບໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນແຕ່ລະເກຼດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບຢ່າງດຽວກັນ, ສ່ວນການຈັດເກຣດ
ສິນຄ້າຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນທ ນໃນການຊ ັ້ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຫຼຸດລົງຫຼາຍ, ເນ ື່ອງຈາກບ ື່ມີການກວດສອບຄຸນນະພາບ 
ຂອງສິນຄ້າກ່ອນຊ ັ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົື່ງສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂ ັ້ນ. 

2. ການເງິນ: ກິດຈະກ າການຕະຫຼາດຕ້ອງມເີງິນທ ນ ສ າລັບການດ າເນີນການ ເພ ື່ອທີ
ຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການເຖິງມ ຜູ້ບ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູໃ້ຊສ້ິນຄ້າທາງອຸດສາຫະກ າ, ບັນຫາແຫຼື່ງ
ເງນິທ ນເພ ື່ອກິດຈະກ າການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຍັງຂາດລະບົບທີື່ດີເທົື່າທີື່ເປັນຢູ,່ ແຫຼື່ງເງິນທ ນສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງພວກພ ື່ຄ້າມັກເປັນແຫຼື່ງຈາກຕົນເອງ, ລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆ ແຕ່ກ ື່ບ ພຽງພ , ຂາດລະບົບທີື່ດີ, ດອກ
ເບ້ຍສູງ, ເຊິື່ງເປັນບັນຫາໂດຍກົງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສູງ. 

3. ການສຽ່ງໄພ: ເປັນໜ້າທີື່ຂອງການຍອມຮັບຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂ ັ້ນໄດໃ້ນ
ການຕະຫຼາດຜົນຜະລິດ ເຊິື່ງແບ່ງອອກເປັນ:  

 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງກາຍຍະພາບ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີເກີດຂ ັ້ນຈາກການສູນ
ເສຍຂອງຜົນຜະລິດເຊັື່ນ: ໄຟໄໝ,້ ອຸບັດຕິເຫດ, ພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໜາວເປັນຕົັ້ນ. 

 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງການຕະຫຼາດ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກ
ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຜົນຜະລດິເມ ື່ອຖ ກນ າເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດ. 

4. ຂາ່ວສານການຕະຫາຼດ: ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການບ ລິການຂ່າວສານການຕະຫຼາດ
ກະສິກ າ, ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ຖ ກຕ້ອງແນ່ນອນ ຈະຊ່ວຍຕັດສິນໃຈທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ພຽງພ ທີື່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ການວາງແຜນການຕະຫຼາດລ່ວງໜ້າໄດຖ້ ກຕ້ອງຍິື່ງຂ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູຜ້ະລິດ ຈະໄດ້ຮູກ້ານເຄ ື່ອນໄຫວ
ຂອງລາຄາຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດໄດ້ຖ ກຕ້ອງ, ຜູ້ແຈກຢາຍ ຫຼ  ພ ື່ຄ້າຈະໄດຮ້ັບປະໂຫຍດ ຫຼ  ການກ ານົດ
ປະລິມານຊ ັ້ຂາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສ າລັບຜູບ້ ລິໂພກສາມາດທີື່ຈະກ ານົດ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ກຽມພ້ອມຮັບຄວາມເຄ ື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໄດ້. (ຄະນະກ າມະການພັດ 
ທະນາຫຼັກສູດ, 2003) 
 
1.4 ວວິດັທະນາການຂອງການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 
 ສັງຄົມຂອງມະນຸດໃນໄລຍະເບ ັ້ອງຕົັ້ນນັັ້ນເປັນລັກສະນະແບບຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ ່ ແຕ່ລະຄອບຄົວຕ່າງ
ກ ື່ສະແຫວງຫາສິື່ງທີື່ຈະມາລ້ຽງຊີບໃຫ້ຄົງຢູໄ່ດ້, ບ ື່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ, ທີື່ຢູ່ອາໃສຕະຫຼອດຮອດ
ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ ເຊິື່ງອາໃສຈາກສິື່ງທີື່ມີຢູຕ່າມທ າມະຊາດຫຼາຍກວ່າຈະຜະລິດຂ ັ້ນມາເອງ, ອາຫານແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກພ ດທີື່ເກີດຂ ັ້ນຢູຕ່າມທ າມະຊາດ ຫຼ  ຈາກປ່ານາໆຊະນິດ ແລະ ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມໄດ້ຈາກພ ດ ຫຼ  ໜັງສັດຕ່າງໆ. 
 ຕ ື່ມາມະນຸດເລີື່ມຮູ້ຈັກການຜະລິດແບບງ່າຍໆ ໂດຍຮຽນແບບທ າມະຊາດເຊັື່ນ: ການປູກຝັງແບບ
ງ່າຍໆ, ການເຮັດອາວຸດຈາກຫີນ ຫຼ  ຈາກຕົັ້ນໄມ້ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການລ່າສັດ ແລະ ໄດ້ມກີານພັດທະນາສິື່ງຕ່າງໆ
ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ໄດມ້ີການຜະລິດເພ ື່ອການດ າລົງຊີວິດຫຼາຍກວ່າຈະສະແຫວງຫາຈາກທ າມະຊາດ, ແຕ່ການ
ຜະລິດນັັ້ນຍັງເປັນລັກສະນະການຜະລິດເພ ື່ອຄົນໃນຄອບຄົວເທົື່ານັັ້ນ. (ສົມພະລັງ, 2003) 
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1.5 ຄວາມສ າພນັລະຫວາ່ງການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັກບັການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ 

 ຄ າວ່າ ການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ າຕ່າງໆ, ການຕະຫຼາດມີບົດບາດອັນສ າຄັນຕ ື່ການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການພັດທະນາການຕະຫຼາດຈະຂະໜານກັນໄປກັບການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດທັງສອງຢ່າງ ເຊິື່ງອາດກ່າວໄດ້ວ່າ: ການຕະຫຼາດຄ ຜົນຜະລິດຂອງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
 ປະເທດທີື່ທຸກຈົນ ຫຼ  ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຍັງເປັນປະເທດທຸກຈົນ ເພາະບ ື່ມີຊັບພະຍາກອນທີື່
ຈ າເປັນຕ ື່ການພັດທະນາ, ເມ ື່ອມີການລົງທ ນໃນອຸດສາຫະກ າ, ວິສາຫະກິດເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້
ກ າໄລ, ການກະທ າເຫົຼື່ານີັ້ກ ື່ໃຫ້ເກີດຕ່ອງໂສ້ ນັັ້ນກ ື່ຄ ເມ ື່ອມກີານລົງທ ນຫຼາຍຂ ັ້ນ, ກ ື່ມີການຈ້າງງານຫຼາຍຂ ັ້ນ 
ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂ ັ້ນ, ມີລາຍໄດຫຼ້າຍຂ ັ້ນ, ມີການປະຢັດຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ອ ື່ນໆ... ພະລັງທາງເສດຖະກິດເຫົຼື່ານີັ້
ຮັບປະກັນເຖິງການຈະເລນີເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ອົງປະກອບຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ 
ໄດ້ແກ:່ ການອອມ, ການລົງທ ນ, ການຜະລິດ ແລະ ການບ ລໂິພກ, ອົງປະກອບທັງໝົດມີຄວາມສ າຄັນເທົື່າ
ທຽມກັນ ສ າລັບການຈະເລນີເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການຕະຫຼາດໃນຖານະການເຮັດໜ້າທີື່ທຸລະກິດ ແລະ 
ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 
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ບົດທີ 2  
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ສາເຫດການເຂົັ້າມາມີບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ
ກະສິກ າໄດ ້

 ບອກລັກສະນະການເຂົັ້າມາມບີົດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຂອງລັດຖະບານ 
 ອະທິບາຍບົດບາດຂອງລັດຖະບານມກີານປັບປຸງການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ 
 ອະທິບາຍບົດບາດຂອງລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຂອງປະເທດລາວ 
 ກ າໄດ້ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສ າຄັນຂອງລັດຖະບານຕ ື່ກັບສິນຄ້າກະສິກ າ (ສັນຍາ) 
 ອະທິບາຍຜົນດີ, ຜົນເສຍ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ ຂອງການເຮັດຟາມແບບມສີັນຍາ 

 
ເນ ັ້ອໃນ   
 
2.1 ຈດຸປະສງົ ແລະ ສາເຫດການເຂົັ້າມາມບີດົບາດຂອງລດັຖະບານ ໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້

ກະສກິ າ 
2.1.1 ຈດຸປະສງົ 

 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານການພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ໄດວ້າງວິໄສທັດໄວ້ ດັື່ງນີັ້:  

  ການພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄປຕາມທິດພັດທະນາຮອບດ້ານ, ຄົບ
ຊຸດ ແລະ ມີການ ປະສົມປະສານ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໃໝ ຢູ່ເຂດທີື່ມທ່ີາແຮງ ແລະ 
ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສົມ 

 ສົື່ງເສີມການຜະລິດ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ ເພ ື່ອຊົມໃຊພ້າຍໃນ ແລະ 
ສົື່ງອອກ 

 ປັບປຸງແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍການສ້າງເປັນຟາມ, ກຸ່ມການ
ຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ 

2.1.2 ສາເຫດການເຂົັ້າມາມບີດົບາດຂອງລດັຖະບານໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້ກະສກິ າ 
 ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເຂົັ້າມາມີບົດບາດ ໃນການດ າເນີນກິດຈະການກະສິກ າ ກ ື່
ເພ ື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ດ າເນີນກິດຈະການທາງດ້ານກະສກິ າ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບທີື່ດິນກະສິກ າ, ຊົນລະປະທານ, ແນວພັນພ ດ, ແນວພັນສັດ, ຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສັດ, ຢາປາບສັດຕພູ ດ 
ແລະ ຢາປົວສັດ, ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກການກະເສດ, ສາງເກັບມ້ຽນ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດ
ກະສິກ າ, ຕະຫຼາດກະສິກ າ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດທາງດ້ານກະສິກ າ ດ້ວຍການວາງ
ລະບຽບກົດ   ໝາຍ, ຂ ັ້ກ ານົດ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອ, 
ນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ ຫຼ  ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ, ຈ າກັດການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າກະສິກ າປະເພດຕາ່ງໆທີື່ບ ື່ຈ າເປັນ, 
ເພ ື່ອສົື່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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2.2  ລັກສະນະການເຂົັ້າມາມບີດົບາດໃນຕະຫາຼດສິນຄາ້ກະສກິ າຂອງລດັຖະບານ 
 ລັກສະນະການເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈ ລະຈອນ
ແຈກຢາຍສິນຄ້າກະສິກ າໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆຊອກຫາຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ການເປີດການ
ວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຊ ັ້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
ກະສິກ າ ນອກຈາກນີັ້ລັດຍັງຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກ າຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍການຜູກພັນສອງສົັ້ນ, ລວມທັງສົື່ງ
ເສີມການສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນ ແລະ ບ ລິສັດຂອງລັດ ເພ ື່ອຜກູພັນຊ ັ້-ຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກ າ 
 ການນ າຜົນຜະລິດກະສິກ າເຂົັ້າມາໃນປະເທດ ຫຼ  ສົື່ງອອກນອກປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

 
2.3 ບດົບາດຂອງລດັຖະບານໃນການປບັປງຸການຕະຫາຼດສນິຄ້າກະສກິ າ 
 ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າກ ມຄີວາມສ າຄັນຫຼາຍ ເຊິື່ງຖ້າ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສ່ວນລວມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຜູຜ້ະລິດຈະໄດຮ້ັບປະໂຫຍດເພີື່ມຂ ັ້ນ ຜູ້
ບ ລໂິພກກ ຈະມີສິນຄ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາທີື່ເໝາະສົມ ຜູເ້ຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດກ ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ຕອບແທນຄຸ້ມຄ່າ ສະຫຼຸບໄດວ້່າຖ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຜົນດີຈະເກີດຂ ັ້ນກັບທຸກຝ່າຍປັນຫາທີື່ສ າຄັນມີດັື່ງ
ນີັ້:  

1. ບ ື່ມີການຊ ັ້ຂາຍຕາມຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ໃນປັດຈຸບັນໃນການຊ ັ້-ຂາຍໃນລະດັບການສົື່ງອອກ 
ມກີານກ ານົດລາຄາຕາມຄຸນນະພາບເພາະຜູຊ້ ັ້ໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບຜູບ້ ລໂິພກໃນເມ ອງ
ໃຫຍຕ່້ອງການສິນຄ້າບາງຊະນິດ ມີການຊ ັ້-ຂາຍຕາມຄຸນນະພາບແຕ່ເປັນຄຸນນະພາບທີື່ຄັດເອງ ໂດຍສະເພາະ
ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ ຫຼ  ພ ື່ຄ້າປີກ ແຕ່ຂາດຫັຼກເກນທີື່ແນ່ນອນທີື່ບ ື່ເປັນລະບົບ ແລະ ໃຊ້ສະເພາະຕະຫຼາດລະດັບໜ ື່ງ 
ແຕ່ຍັງບ ື່ມີການປະຕິບັດກັບສິນຄ້າທຸກຊະນິດ ໂດຍອາໄສຄຸນນະພາບສະເລ່ຍ ຫຼ  ລາຄາສະເລ່ຍ ຜູ້ທີື່ເສຍ
ປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດກ ື່ຄ ຜູ້ຜະລິດ 

2. ຂາດໜ່ວຍທີື່ໃຊ້ຊັື່ງຕາຊິງ ຕວງ ວັດ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດທຸກລະດັບ ມີທັງຊ ັ້-ຂາຍ
ໂດຍຢ ດນ ັ້າໜັກ ເຊັື່ື່ນ: ເປັນກິໂລກຼາມ ຫຼ  ປະລິມານ ແລະ ການກະຕວງກັນເປັນຖັງ ໃນການກະຕວງກັນເປັນ
ຖັງມີທັງການກະຕວງທີື່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ພາຊະນະທີື່ໃຊ້ສະເພາະໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ລະດັບຕະຫຼາດກ 
ໃຊ້ບ ື່ຄ ກັນເຊັື່ນ: ການຊ ັ້ເຂົັ້າໃນລະດັບໄຮ່ນາໃຊ້ຕວງເປັນຖັງ ເຊິື່ງຂະໜາດຖັງກ ບ ື່ເທົື່າກັນ ລະດັບພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ
ໃຊ້ໜ່ວຍເປັນຫາບ (ຫາບໜ ື່ງມີ 10 ກິໂລກຼາມ) ລະການສົື່ງອອກ ແລະ ຂາຍປີກ ມີທັງສັື່ງເປັນກິໂລກຼາມ ມີ
ທັງການຕວງເປັນລິດສິນຄ້າອ ື່ນໆກ ື່ເຊັື່ນກັນການໃຊໜ່້ວຍວັດຕ່າງກັນໃນຕະຫຼາດແຕລ່ະດັບຈະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້
ໄດ້ປຽບ ແລະ ເສຍປຽບ 

3. ຍັງຂາດຂ ັ້ມູນຂ່າວສານການຕະຫຼາດພ ື່ຄ້າຄົນກາງ ເຊັື່ນ: ການສົື່ງອອກ ແລະພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງລາຍ
ໃຫຍ່ສາມາດຈັດຫາຂ່າວສານການຕະຫຼາດໄດ້ເອງ ເພາະມີຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໃນເລ ື່ອງນີັ້ຢູ່ແລ້ວແຕ່ບ ື່ອາດຈັດຫາ
ໄດ້ ເພາະເປັນບ ລິການທີື່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລັດຖະບານຈ ື່ງຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ ແຕ່ກ ື່ເຮັດຈ າກັດພຽງແຕ່ປະກາດ
ລາຄາສິນຄ້າທາງວິທະຍຸ ຫຼ  ທາງໂທລະພາບ ຜູ້ຜະລິດຍັງບ ື່ໄດ້ປະໂຫຍດເຕັມທີື່ ຂ່າວສານການຕະຫຼາດທີື່ຈະ
ໄດ້ປະໂຫຍດນອກຈາກຈະຕ້ອງບອກພາວະຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຄາດຄະເນເຫດການໃນອານາ
ຄົດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພ ື່ອຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍໄດ ້

4. ເນ ື່ອງຈາກຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະພາກສ່ວນມີສິນຄ້າເຫຼ ອຂາຍບ ື່ຫຼາຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍກັນໄປ
ໃນແຫຼື່ງຜະລິດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກແຫຼື່ງຊ ັ້-ຂາຍຫັຼກ ປະກອບກັບສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ຜະລິດຈະຂາຍທັນທີຫັຼງຈາກ
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ຜະລິດໂອກາດທີື່ຈະຂາຍໄດ້ຕາມລາຄາຕະຫຼາດໃນຕອນນັັ້ນ ແລະ ຕາມຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າມີໜ້ອຍ ເພາະ
ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນບ ື່ມີໂອກາດຮູ້ວ່າລາຄາຕະຫຼາດຕົວຈິງ ເປັນແບບໃດນອກຈາກຜູ້ຊ ັ້ຈະບອກ ໃນການປັບປຸງ
ໃນເລ ື່ອງນີັ້ເຊິື່ງເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍລັກສະນະ ເຊັື່ນ: ພະຍາຍາມທີື່ຈະໃຫ້ມີແຫຼື່ງຊ ັ້-ຂາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຈະໃຫ້ຜູ້
ຜະລິດສິນຄ້າມາຂາຍ ແລະ ມຜີູ້ຊ ັ້ຫຼາຍຄົນກ ຄິດວ່າລາຄາທີື່ຊ ັ້ຂາຍກັນນັັ້ນຫຼາຍຂ ັ້ນ ການປັບປຸງອີກຢ່າງໜ ື່ງຄ 
ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດລວບລວມເປັນກຸ່ມໃຫ້ມີປະລິມານຫຼາຍ ແລ້ວນັດໝາຍກັບຜູ້ຊ ັ້ໃຫ້ມາຕົກລົງລາຄາຊ ັ້-ຂາຍ ແຕ່
ໃນທາງປະຕິບັດຍັງເຮັດໜ້າທີື່ຍັງບ ື່ໄດ້ເຕັມທີື່ 
 ໃນການປັບປຸງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກ ື່ມີບົດບາດໄດ້ ຜູ້ຜະລິດເອງກ ເຮັດໄດ້ ໂດຍຄັດ 
ແລະ ແຍກສິນຄ້າຕາມຄຸນນະພາບກ່ອນຂາຍ ຄົນກາງມີໜ້າທີື່ຈະຕ້ອງເຮັດຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຜູ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ ຜູ້
ບ ລິໂພກກ ື່ມີບົດບາດທີື່ຈະສະແດງໃຫ້ພ ື່ຄ້າຄົນກາງຮູ້ວ່າຕ້ອງການບ ລິການຕະຫຼາດແບບໃດເຊັື່ນ: ຖ້າຍາກໄດ້
ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີ ກ ື່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊ ັ້ໃນລາຄາທີື່ແພງຂ ັ້ນ ການປັບປຸງສວນໜ ື່ງລັດຖະບານຕ້ອງດ າເນີນ
ການເຊັື່ນ: ໃນເລ ື່ອງສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ການສ ື່ສານຄົມມະນາຄົມ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ຂ ັ້ບັງຄັບລວມ 
ທັງເບິື່ງແຍງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕິດຕາມລະບຽບ ແລະ  ຂ ັ້ບັງຄັບຕ່າງໆອີກດ້ວຍ 
 
2.4 ບດົບາດຂອງລດັຖະບານທີື່ກຽ່ວກບັການຕະຫາຼດສິນຄາ້ກະສກິ າຂອງປະເທດລາວ 
 ບົດບາດຂອງລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ ກ ື່ຄ ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດສິນຄ້າ ເຊິື່ງ
ເປັນບັນຫາທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ້າທາຍອັນໜ ື່ງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດຕະຫຼາດຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດຢູບ່ ື່ໜ້ອຍ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ສະພາບສິນຄ້າເຫຼ ອບາງບ່ອນ ແລະ 
ຂາດເຂີນບາງບ່ອນ, ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຜະລິດທີື່ອ່ອນນ້ອຍ ເປັນເຫດໃຫ້
ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງນ າເຂົັ້າມາ, ເຊິື່ງມີອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົວກ ານົດສະພາບເງິນ, 
ສະພາບສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມັນກ ື່ເປັນປັດໃຈຕົັ້ນຕ  ທີື່ເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບໄພເງິນເຟີັ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ມີຄວາມຫຼ ື່ແຫຼມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການຄຸ້ມຄອງສິນ
ຄ້າຍັງບ ື່ມີກົນໄກ ຫຼ  ລະບົບທີື່ຄ່ອງແຄ້ວ ຫຼ  ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ, ສິນຄ້າ ແລະ ລັກສະນະຂອງ
ເສດຖະກິດທີື່ອາໄສການນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດດັື່ງທີື່ກ່າວມາ. ຂາດລະບົບສະຖິຕິ ເພ ື່ອພະຍາກອນ ຫຼ  ວິໄຈ
ສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕົກຢູໃ່ນສະພາບແລ່ນນ າເຫດການ ຈົນກາຍເປັນ
ວົງຈອນຊ ັ້າແລ້ວຊ ັ້າອີກ. ລະບົບຕະຫຼາດສ່ວນຫຼາຍຢູ່ຕາມຕົວເມ ອງໃຫຍ,່ ເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ 
ຫີຼກຫຼາຍພ ັ້ນທີື່ຂອງປະເທດ ຖ ກຕັດຂາດຈາກຕາໜ່າງບ ລິການການຄ້າ. ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຍັງບ ື່ທັນມີ
ມາດຕະການທີື່ຊັດເຈນ ທັງທາງດ້ານນິຕກິ າກ ື່ຄ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນນັັ້ນຕ້ອງ:  

1. ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບເສດຖະກິດ
ຕະຫຼາດຕາມທິດ “ ຕີລາຄາຕະຫຼາດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາຕະຫຼາດດ້ວຍວິທີທາງຕະຫຼາດ“  ໃຫ້ໄດ້. 

2. ສ້າງກົນໄກພະຍາກອນຕະຫຼາດ, ສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ ເພ ື່ອຄາດຄະເນເຫດການລ່ວງໜ້າ ແນ
ໃສກ່ະກຽມມາດຕະການຮອງຮັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກບັສະພາບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

3. ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຕາມທິດຮັບປະກັນນະໂຍບາຍລາຄາດຽວ ຫຼ  ລາຄາລອຍຕົວ ຕິດພັນ
ກັບການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູຊ້ົມໃຊໃ້ນສັງຄົມ ໂດຍຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມາດ
ຕະການດ້ານລາຄາໃຫ້ເໝາະສົມ, ແຊກແຊງດ້ວຍວິທີທາງເສດຖະກິດເປັນສ າຄັນ ແລະ ເມ ື່ອຈ າເປັນເຊັື່ນ: 
ແຊກແຊງດ້ວຍຄັງສິນຄ້າ ຫຼ  ຄັງຄ ັ້າປະກັນລາຄາ ດັື່ງນີັ້ເປັນຕົັ້ນ. 

4. ນ າໃຊ້ທຸກເຄ ື່ອງມ  ( ບ ລິການ, ກົດໝາຍ) ຈັດຕັັ້ງກົນໄກ ຫຼ  ອົງກອນປົກປ້ອງສິດທິຜູຊົ້ມໃຊ ້
ທີື່ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ, ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາ ໃນນີັ້ແມ່ນສິດໃນການໄດເ້ລ ອກຊ ັ້
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ສິນຄ້າ ໃນປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເປັນທ າ, ສິດທິໃນການເຂົັ້າສູຕ່ະຫຼາດ (ການເລ ອກຊ ັ້ສິນຄ້າ), 
ສິດທິໃນການຮັບຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດທີື່ຊ ັ້ເປັນພາສາລາວ (ເຊັື່ນ: ລາຍການສິນຄ້າ, ສະຫຼາກ
ສິນຄ້າ) ແລະ ສິດທິໃນການໄດຮ້ັບຄ່າໃຊແ້ທນເມ ື່ອໄດ້ອຸປະໂພກສິນຄ້າເສ ື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ອ ື່ນໆ ເຊິື່ງ
ເປັນຜົນເສຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. 

5. ການຄຸ້ມຄອງການຈ ລະຈອນສິນຄ້າດ້ວຍຮູບການດັດສົມ ຫຼ  ດຸ່ນດ່ຽງສິນຄ້າທີື່ມຄີວາມຈູງໃຈ 
ແລະ ກະຕກຸຊຸກຍູ້ສູງ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຈາກບ່ອນທີື່ມເີຫຼ ອຕະຫຼາດໄປສູບ່່ອນທີື່ຂາດເຂີນ, ຂະຫຍາຍ
ຕະຫຼາດ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບຢັື່ງຢາຍຢູໃ່ນທຸກພ ັ້ນທີື່ຂອງປະເທດ ເພ ື່ອ
ເຊ ື່ອມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຜິດໂຕນລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມ ອງ, ໃນນີັ້ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຕ້ອງເລີື່
ມຈາກຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງຕະຫຼາດນັດ ໄປຈົນເຖິງການຈັດຕັັ້ງຕະຫຼາດແບບຖາວອນ ເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດຂາຍ
ເຄ ື່ອງສົດ, ສູນທອມສັດ, ຕະຫຼາດຂາຍຍົກ ຫຼ  ຕະຫຼາດກາງ, ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ, ດັື່ງນີັ້ເປັນຕົັ້ນ ລົບລ້າງທຸກ
ຮູບແບບຕັດແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ບ ື່ຈ າເປັນຕ ື່ການຈ ລະຈອນສິນຄ້າໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສິັ້ນເຊີງ, ຊຸກຍູ້
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບ ລິການສອງສົັ້ນ, ດັດສົມ ຫຼ  ດຸ່ນດ່ຽງສິນຄ້າຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. (ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາການຄ້າຂອງ ສປປລາວ ໄລຍະແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020) 
 
2.5 ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສ າຄັນຂອງລດັຖະບານຕ ື່ກັບສນິຄ້າກະສກິ າ  

2.5.1 ມາດຕະການຂອງລດັຖະບານຕ ື່ກບັສນິຄາ້ກະສກິ າ 
1. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ເອ ັ້ອອ ານວຍ 

 ການປັບປຸງລະບົບການຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 
 ການປັບປຸງລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ 
 ການພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ 
 ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ 
 ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວທີທີື່ປ ກສາຫາລ  ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ທຸລະ

ກິດ 
2. ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ 

 ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຍົກລະດັບສີມ ແຮງງານ 
 ສ້າງລະບົບການເຮັດສັນຍາມອບເໝົາການຜະລິດ ແລະ ບ ລິການ ວິສາຫະ

ກິດຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
 ເພີື່ມທະວີການສົື່ງເສີມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ 
 ສົື່ງເສີມການບ ລິການພັດທະນາທຸລະກິດ 
 ສ້າງກ ານົດໝາຍປຽບທຽບດ້ານຜະລິດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະ 

ຖານ 
 ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບການບົື່ມເພາະ ຫຼ  ອະນຸບານທຸລະກິດຕ່າງໆ 
 ສ້າງ ແລະ ສົື່ງເສີມທຸລະກິດ 

3. ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ເພີື່ມທະວີການສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດ 
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 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດຕະຫຼາດຊ່ອງຫວ່າງພ້ອມທັງສົື່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ການບ ລິການສ າລັບຕະຫຼາດຊ່ອງຫວ່າງນັັ້ນໆ 

 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສົື່ງເສີມຂະບວນການກ ື່ສ້າງ ໜ ື່ງເມ ອງໜ ື່ງຜະລິດຕະພັນ 
 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດມບີ ລິສັດການຄ້າເພ ື່ອເກັບຊ ັ້ ແລະ ຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນວິສາ

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
 ເພິື່ມການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ເລັື່ງລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ (AFTA) ແລະ ກະກຽມເງ ື່ອນໄຂອັນຈ າເປັນ ເພ ື່ອເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ
ການຄ້າໂລກ (WTO)  

 ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະໜອງການຈັດຊ ັ້ ແລະ 
ການໃຊ້ບ ລິການຂອງລັດ 

4. ການປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫຼື່ງທ ນ 
 ປັບປຸງໂຄງລ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພ ື່ອສ້າງຫັຼກຄ ັ້າປະກັນໃຫ້ແກຜູ່້ສະໜອງ

ສິນເຊ ື່ອ 
 ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ເກີດມີການສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃນຮູບແບບການເຊົື່າສິນເຊ ື່ອ 
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕານ່າງ ແລະ ຮູບແບບການບ ລກິານຂອງ

ທະນາຄານ 
 ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການກູຢ້ ມ 
 ການສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນ ແລະ ທະນາຄານສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ

ຂະ   ໜາດນ້ອຍ 
5. ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີື່ເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງບັນດາອົງການຈັດ

ຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ 
 ສ້າງລະບຽບການທີື່ເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງ

ທຸລະກິດ 
 ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ 
 ສົື່ງເສີມອົງການຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ ໃນການເຮັດບົດບາດສະໜອງບ ລິການ

ພັດທະນາທຸລະກິດແກສ່ະມາຊິກ ນັບທັງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດ 
6. ການເສີມຂະຫຍາຍທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກປະກອບ

ກິດຈະການໃນສັງຄົມ 
 ເອົາວິຊາການກ ື່ສ້າງຄຸນລັກສະນະຜູປ້ະກອບການເຂົັ້າໃນລະບົບການສ ກສາ 
 ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນແຜນງານສົື່ງເສີມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມນ້ອຍ 
 ຈັດການປະກວດແຜນທຸລະກິດດີເດັື່ນປະຈ າປີ 
 ນ າໃຊ້ສ ື່ຕ່າງໆເພ ື່ອສ້າງພາບພົດທາງບວກຂອງຜູປ້ະກອບກິດຈະການໃນ

ສັງຄົມ ແລະ ຫັນປ່ຽນທັດສະນະຄະຕຂິອງພະນັກງານລັດ 
 ຈັດຕັັ້ງການມອບລາງວັນ ແກຜູ່ປ້ະກອບກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດດີເດັື່ນ

ປະຈ າປີ ເພ ື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. (ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 2008) 
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2.5.2 ນະໂຍບາຍສ າຄັນຂອງລດັຖະບານຕ ື່ກບັສນິຄາ້ກະສກິ າ 
 ອີງຕາມວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍ
ອອກດ າລັດເລກທີ 42/ນຍ, ລົງວັນທີ 20/4/2004 ວ່າດ້ວຍການສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ດ າລັດສະບັບນີັ້ ເປັນດ າລັດສະບັບທ າອິດ ທີື່ໄດກ້ ານົດນະໂຍບາຍ ຫຼ  ທິດທາງ, 
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍໃນການສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນ ສປປລາວ, ໂດຍ
ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນການກ ື່ຕັັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງທຸລະກິດທີື່ມີຢູແ່ລ້ວໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງ 
 ໃນດ າລັດເລກທີ 42/ນຍ ໄດ້ກ ານົດ 6 ນະໂຍບາຍ ຫຼ  ທິດທາງທີື່ເປັນບຸລິມະສິດ ເພ ື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານສ າລັບສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະ   
ໜາດນ້ອຍຄ :  

1. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ເອ ັ້ອອ ານວຍ 
2. ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ 
3. ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
4. ການປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫຼື່ງທ ນ 
5. ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີື່ເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກກ່ານສ້າງຕັັ້ງ ບັນດາອົງການ

ຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ 
6. ການເສີມຂະຫຍາຍທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກປະກອບ

ກິດຈະການໃນສັງຄົມ 
 

2.6 ຜົນດ,ີ ຜນົເສຍ, ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ໂອກາດ ຂອງການເຮດັຟາມແບບມສີັນຍາ 
 ສ າລັບ ສປປ ລາວ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູລ້ົງທ ນສ່ວນໃຫຍນ່ າໃຊ້ຂ ັ້ຕົກລົງເປັນບ່ອນອີງ, ເພ ື່ອດ າ
ເນີນການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຮ່ວມກັນ, ຂ ັ້ຕົກລົງນັັ້ນລວມທັງປາກເປົື່າ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, 
ເປັນທາງການ ແລະ ບ ື່ເປັນທາງການ, ຈົດທະບຽນ ແລະ ບ ື່ຈົດທະບຽນ, ນ າໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບທາງດ້ານ
ການບ ລິຫານ, ເສດຖະກິດ ແລະ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ການນ າໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບເຫົຼື່ານີັ້ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ 
ຜົນແນວໃດນັັ້ນແມ່ນປະເດັນທີື່ສ າຄັນ ຂ ັ້ຕົກລົງແມ່ນການຈັດກຽມໜ ື່ງ ເຊິື່ງສອງ ຫຼ  ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊິື່ງແຕ່ລະ
ຝ່າຍຮັບຮູຮ້່ວມກັນໃນໜ້າທີື່ທີື່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.  

2.6.1 ຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດຟາມແບບມສີນັຍາ (Contract  Farming) 
 ໝາຍເຖິງລະບົບການກະເສດ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງທີື່ມີການເຮັດສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍ
ຜົນຜະລິດລ່ວງໜ້າ ລະຫວ່າງຝ່າຍຊາວກະສິກອນ ຫຼ  ເຈົັ້າຂອງຟາມກັບຄູ່ສັນຍາກ ື່ຄ ຜູ້ຮັບປະກັນ ເຊິື່ງມັກເປັນ
ບ ລິສັດເອກະຊົນ, ທີື່ສັນຍາວ່າຈະຊ ັ້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວກະສກິອນໃນລາຄາທີື່ຕົກລົງກັນຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນ ເຊິື່ງ
ຈະປ່ຽນແປງໄດ້ກ ື່ຕ ື່ເມ ື່ອຄົບກ ານົດສັນຍາ, ການສັນຍາ ຫຼ  ຂ ັ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບ ລິສັດເອກະຊົນກັບຊາວ
ກະສິກອນ, ໂດຍມີການເຮັດສັນຍາຂ ັ້ຕົກລົງທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ການເຮດັສັນຍາດ້ວຍປາກເປົື່າ, 
ເຊິື່ງມີການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂຕະຫຼອດຈົນຂ ັ້ບັງຄັບຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງ ຫຼ  ບ ລິສັດກ ານົດ 
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2.6.2 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສຽ່ງ 
 ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມແປປວນທີື່ອາດເກີດຂ ັ້ນຈາກເຫດການຕ່າງໆ ເຊິື່ງອາດບ ື່
ເປັນໄປຕາມທີື່ຄາດຫວັງເຊັື່ນ: ກ າໄລສຸດທິທີື່ຊາວກະສິກອນຜູຜ້ະລິດພາຍໃຕ້ການເຮັດສັນຍາ, ອາດໄດຮ້ັບ
ສູງ ຫຼ  ຕ ື່າກວ່າລະດັບຄ່າທີື່ຄາດຫວັງໄວ້.  

2.6.3 ຜນົດ/ີຈດຸດຂີອງການເຮດັຟາມແບບມສີນັຍາ 
 ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າແບບມຂີ ັ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແມ່ນຮູບແບບການ

ຜະລິດທີື່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເຊິື່ງຊາວກະສິກອນໄດຕ້ົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນເລ ື່ອງຂອງ
ລະບອບລາຄາ, ພ ດຜັກທີື່ເຂົາເຈົັ້າຈະຜະລິດເພ ື່ອຂາຍສົື່ງຕ ື່ຜູ້ຊ ັ້ ເຊິື່ງເປັນທັງຕະຫຼາດ ຫຼ  ສະໜອງຕະຫຼາດ, 
ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ. 

  ການຜະລິດແບບມພີັນທະສັນຍາຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ໃນການທີື່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງ
ຫາຕະຫຼາດດ້ວຍຕົນເອງ. 

 ໄດ້ຮັບລາຄາຕາມທີື່ກ ານົດກັບບ ລິສັດ, ຜົນຜະລິດສາມາດຂາຍໄດ້ແນ່ນອນ ແລະ 
ເປັນການຮັບປະກັນລາຍໄດ,້ ຮັບປະກັນທາງດ້ານລາຄາລ່ວງໜ້າ. 

 ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຄວາມຮູທ້າງດ້ານວິຊາການ, ການອອກແບບຟາມໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຫຼຸດຕົັ້ນທ ນໃນການຜະລິດພ້ອມທັງຈັດຫາວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໃຈການ
ຜະລິດຕ່າງໆ ອາດລວມເຖິງການສະໜັບສະໜຸນສິນເຊ ື່ອທາງການເງິນ. 

  ຜົນຜະລິດໄດ້ມາດຖານດຽວກັນກັບທີື່ທາງບ ລິສັດກ ານົດ ແລະ ກົງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 

 ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສກິອນມປີະສິດທິພາບໃນການບ ລິຫານຈັດການ ແລະ ເພີື່ມໂອ
ກາດໃນການຈ້າງງານ 

 ສາມາດຄວບຄຸມຕົັ້ນທ ນໄດ,້ ສາມາດຄາດຄະເນວາງແຜນການຕະຫຼາດ, ຜູບ້ ລ ິ  
ໂພກໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນນະພາບສິນຄ້າສູງ ແລະ ລາຄາຖ ກລົງ 

2.6.4 ຜນົເສຍ/ຈຸດອອ່ນຂອງການເຮດັຟາມແບບມສີັນຍາ 
 ໃນ ສປປ ລາວ ລະບົບກົດໝາຍຍັງບ ື່ທັນສົມບູນ ແລະ ໝາຍວ່າຜູທີ້ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແບບມີຂ ັ້ຜູກພັນສັນຍາ ສ່ວນໃຫຍ່ບ ື່ໄດ້ເພິື່ງພາອາໃສທາງກົດໝາຍ  
 ການເຂົັ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທ າ ຫຼ  ການບ ລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຍັງບ ື່

ທັນສະດວກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເພາະສ າລັບຊາວກະສິກອນທີື່ມີຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທ ນ
ຈ າກັດ 

 ການເຮັດຟາມແບບມສີັນຍາພາກເອກະຊົນ ມັກຈະເຮດັສັນຍາໃນຮູບແບບເອົາ
ປຽບຊາວກະສິກອນ, ໃນເລ ື່ອງຜົນຕອບແທນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນທ າ 

 ເງິນລົງທ ນຕ ື່ຟາມຂ້ອນຂ້າງສູງ ເມ ື່ອປຽບທຽບກັບລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ, ເຮັດ
ໃຫ້ການຄ ນທ ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ, ເພາະແຫຼື່ງທ ນຂອງຊາວກະສິກອນມາຈາກການກູຢ້ ມຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນ, ດັື່ງນັັ້ນຫາກບ ລິສັດຍົກເລີກສັນຍາກັບຊາວກະສິກອນໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫຼ  ບ ື່ວາງແຜນການຜະລິດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນອາດຈະລົັ້ມລະລາຍໄດ້, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງພົບສັດສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍ (ຕົັ້ນທ ນ) ຕ ື່ລາຍໄດ້
ຂອງຟາມຂ້ອນຂ້າງສູງປະມານ 27-92 ຖ ວ່າມຄີວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍ. 

 ຊາວກະສິກອນມີຄວາມສ່ຽງສູງຂ ັ້ນ ເມ ື່ອໄດຮ້ັບຜົນກະທົບທາງທ າມະຊາດ ເຊັື່ນ: 
ນ ັ້າຖ້ວມ, ໄຟແລ້ງ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍຜົນຜະລິດຫຼາຍຂ ັ້ນ, ເມ ື່ອລວມກັບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຈາກການດ າເນີນງານເຊັື່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານ ັ້າ ແລະ ອ ື່ນໆ 
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 ການເຮັດສັນຍາບ ື່ໄດ້ຄ ານວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການຜະລິດ ຂອງຊາວທີື່ເປັນຂັັ້ນ
ໄດເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສກິອນບ ື່ສາມາດຄາດການໄດ້ຈຸດກຸ້ມທ ນ ແລະ ກ າໄລ
ຈາກການລົງທ ນຈ ື່ງເຮັດເກີດຄວາມເສຍປຽບ 

2.6.5 ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮດັຟາມແບບມສີນັຍາ 
 ກ. ຄວາມສຽ່ງໃນການເຮດັຟາມແບບມສີັນຍາ 

 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າ: ເນ ື່ອງຈາກປັດໄຈຕ່າງໆເຊັື່ນ: ດ້ານກາຍ
ຍະພາບ, ດ້ານສະພາບອາກາດທີື່ມີການປ່ຽນແປງ, ລາຄາວັດຖຸດິບ (ອາຫານສັດ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ຢາປາບ
ສັດຕພູ ດ ແລະ ອ ື່ນໆ) ໃນການຜະລິດທີື່ສູງຂ ັ້ນ. 

 ຄວາມບ ື່ແນ່ນອນໃນດ້ານການຜະລິດແບບຕ ື່ເນ ື່ອງເຊັື່ນ: ກ ລະນີສັດໄດ້ແກ ່
ການລ້ຽງປາໃນກະຊັງ, ໄກ່ ເຊິື່ງບ ລິສັດເຮັດສັນຍາປີຕ ື່ປີກັບຊາວກະສິກອນ 

 ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກເທັກໂນໂລຢີຂອງບ ລິສັດ ແລະ ການຜູກຂາດທາງ
ດ້ານປັດໃຈການຜະລິດກັບບ ລິສັດ  

 ການຜະລິດທີື່ມີບ ລິສັດຄວບຄຸມດ້ານລາຄາ ເຊິື່ງບ ື່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້
ເກີດມີການວິໄຈຄວບຄູ່ກັນໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າບ ລິສັດຈະກ ານົດມາດຖານສິນຄ້າແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ຊາວ
ກະສິກອນບ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມຂ ັ້ນ, ບາງກ ລະນຖີ ກເອົາປຽບເຊັື່ນ: ການນ າໄກທີ່ື່ບ ື່ໄດມ້າດຕະຖານໃຫ້
ຊາວກະສິກອນລ້ຽງ, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຢ ດໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍອາຫານເພີື່ມຂ ັ້ນ ກະ
ເສດພັນທະສັນຍາກັບໂອກາດການພັດທະນາຂອງຊາວກະສກິອນ  
 ຂ.  ໂອກາດໃນການເຮັດຟາມແບບມສີນັຍາ 
 ໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດເອກະຊົນ, ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູແ້ປຮູບ
ແບບຈ້າງລ້ຽງ ແລະ ເຊົື່າຟາມ 
 ສ າລບັບ ລສິດັເອກະຊນົ 

 ຂະຫຍາຍກ າລັງການຜະລິດໄດ້ໂດຍບ ື່ກະທົບຕ ື່ຂີດຈ າກັດດ້ານເງິນທ ນ ແລະ 
ການຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ 

 ໄດ້ຜົນຜະລິດທີື່ມຄີຸນນະພາບ ເນ ື່ອງຈາກສາມາດຄວບຄຸມການດ າເນີນງານ
ຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້ໃນລະດັບໜ ື່ງ 

 ສາມາດຫຼຸດຕົັ້ນທ ນເງິນລົງທ ນ ເຊັື່ນ: ພາວະດອກເບ້ຍ 
 ຄວບຄຸມການຜະລິດໄດເ້ຕັມທີື່ ເນ ື່ອງຈາກຮັບຜິດຊອບຂະບວນການຜະລິດ

ທັງໝົດ 
 ບ ື່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຍາດແຍ່ງຊາວກະສິກອນຈາກຄູ່ແຂ່ງ 

 ສ າລບັຊາວກະສກິອນ 
 ບ ື່ຕ້ອງເຮັດເລ ື່ອງການຕະຫຼາດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ບ ື່ມີຄວາມສ່ຽງສ າລັບການ

ແປປວນທາງດ້ານລາຄາຂອງຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດ 
 ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກບ ລິສັດເອກະຊົນ ເຮັດ

ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ປະສິດທິພາບຍິື່ງຂ ັ້ນ 
 ບ ື່ຕ້ອງຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຫາວັດຖຸດິບເຊັື່ນ: ອາຫານ, ຢາ ເຊິື່ງ

ເປັນຕົັ້ນທ ນຫັຼກ 
 ສ າລບັຜູລ້ົງທ ນ/ເຈົັ້າຂອງທີື່ດນິ 

 ບ ື່ມີພາລະໃນການບ ລິຫານຈັດການຟາມ 
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 ບ ື່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍກົງ ຈາກຄວາມແປປວນຂອງລາຄາຜົນຜະລິດ ຫຼ  ພະ 
ຍາດລະບາດ 
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ບົດທີ 3 
ການຕະຫຼາດ ແລະ ພ ື່ຄ້າຄົນກາງໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ຈ າແນກລະດັບການຕະຫຼາດ 
 ອະທິບາຍໜ້າທີື່ຂອງພ ື່ຄ້າຄົນກາງ 

 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຕະຫາຼດສນິຄາ້ກະສກິ າລະດບັຕາ່ງໆ 
 ໝາຍເຖິງລັກສະນະຄວາມສ າພັນ ຂອງການດ າເນີນງານທຸກຊະນິດໃນການຕະຫຼາດ ລວມທັງ
ຄວາມສ າພັນຂອງການບ ລິການຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ ຜູ້ຮັບບ ລິການໃນຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນລະດັບການຕະຫຼາດຈະ
ປະກອບດ້ວຍລະດັບໃດແດ່ ຕະຫຼາດແຕ່ລະລະດັບມິກິດຈະກ າຫຍັງແດ່ ລວມທັງຄວາມສ າພັນຂອງຜູ້ດ າເນີນ
ກິດຈະ ກ າດ້ວຍ, ລະດັບຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າແບ່ງອອກເປນັ 3 ລະດັບຄ : 

3.1.1 ຕະຫາຼດໃນແຫຼື່ງຜະລດິ 
 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ: ຕະຫຼາດໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນຫຼາຍທີື່ສຸດ, ເປັນຕະຫຼາດທີື່

ມີການລວບລວມຜນົຜະລິດອັນດັບໜ ື່ງຂອງກະສິກ າຂັັ້ນເລີື່ມຕົັ້ນ, ມີການຈັດ ຫຼ  ຄັດເລ ອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ
ບາງຊະນິດເລັກນ້ອຍ 

 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ: ປະລິມານ ແລະ ຊະນິດຂອງສິນຄ້າກະສິກ າ ທີື່ລວບລວມ
ຈະມີຫຼາຍຂ ັ້ນ, ມີການເພີື່ມລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍການເກັບຮັກສາປັບປຸງ, ແປຮູບເປັນຕົັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສູນ
ກາງຄົມມະນາຄົມທີື່ສ າຄັນຂອງແຂວງ, ລະບົບການຊ ັ້-ຂາຍຂອງຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນຈະມີຄວາມສັບຊ້ອນ
ກວ່າຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ 

3.1.2 ຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 
 ເປັນຕະຫຼາດລະດັບສຸດທ້າຍໃນການລວບລວມສິນຄ້າກະສກິ າ, ການດ າເນີນການຊ ັ້
ຂາຍ ເພ ື່ອນ າໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ຫຼ  ໂຮງງານແປຮູບທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕັັ້ງຢູ່ຈຸດສະດວກໃນການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ແລະ ການຕິດຕ ື່ 

3.1.3 ຕະຫາຼດຂາຍຍ່ອຍ 
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຢູ່ໃກ້ຊິດຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ 
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຊ ັ້-ຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າກະສິກ າ ໃນລະດັບສຸດທ້າຍຂອງລະບົບ

ຕະຫຼາດ 
 ເຮັດໜ້າທີື່ສ າຄັນໃນການຈັດສັນສິນຄ້າກະສິກ າໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກຜູ້ສຸດທ້າຍ 

 

3.2 ພ ື່ຄາ້ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດທອ້ງຖິື່ນ 
 ພ ື່ຄ້າລວບລວມໃນທ້ອງຖິື່ນ 
 ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕົວແທນ 
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 ພ ື່ຄ້າເຣ່ ຫຼ  ພ ື່ຄ້າຈະລາຈອນ 
 ສະຖາບັນກະສິກ າ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນ 

 

3.3 ພ ື່ຄາ້ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດປາຍທາງ 
 ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ພ ື່ຄ້າກ າໄລໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ພ ື່ຄ້າສົື່ງອອກ 
 ພ ື່ຄ້າແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ 
 ຄົນກາງທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ  ບ ລິການທາງດ້ານຕະຫຼາດ 
 ສະຖາບັນກະສິກ າ ແລະ ອົງການຂອງລັດຖະບານ 

 

3.4 ພ ື່ຄາ້ຄນົກາງໃນຕະຫາຼດຂາຍຍອ່ຍ 
 ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍ 
 ພ ື່ຄ້າຕາມຕະຫຼາດຂາຍສົດ 
 ພ ື່ຄ້າຕາມທີື່ຢູ່ອາໄສ 
 ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ 
3.4.1 ພ ື່ຄາ້ລວບລວມໃນຕະຫາຼດທອ້ງຖິື່ນ 

 ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ ່ ອອກໄປຮັບຊ ັ້ເຖິງບ່ອນຜະລິດ
ຂອງຊາວກະສິກອນ 

 ດ າເນີນທຸລະກິດສະເພາະລະດູທີື່ມີຜົນຜະລິດອອກສູ່ຕະຫຼາດເທົື່ານັັ້ນ 
 ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນທຸລະກດິບ ື່ຫຼາຍປານໃດ 
 ຜົນຕອບແທນໄດ້ຈາກການຈັດສັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂົນສົື່ງ 

3.4.2 ນາຍໜາ້ ຫຼ  ຕວົແທນໃນຕະຫາຼດທ້ອງຖິື່ນ 
 ເປັນບຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍກັບຊາວກະສິກອນເປັນຢ່າງດີ 
 ເປັນຕົວແທນໃນການຮັບຊ ັ້ ແລະ ລວບລວມສິນຄ້າໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າໃນລະດັບຕ່າງໆ

ຕ່າງໆ 
 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີສະເພາະພ ດໄຮ່ ຫຼ  ສິນຄ້າທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ 
 ໄດ້ຈາກການຕອບແທນຈາກການທ າໜ້າທີື່ ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ຫຼ  ປະລິມານທີື່

ຮັບຊ ັ້ໄດ ້
3.4.3 ພ ື່ຄາ້ເຮ ່ຫຼ  ພ ື່ຄາ້ຈະລາຈອນ 

 ຜູ້ທີື່ມີພາຫະນະໃນການຂົນສົື່ງເປັນອຸປະກອນທີື່ສ າຄັນ 
 ຊ່ວຍໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຫຼາຍຂ ັ້ນ 
 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຄ່າຂົນສົື່ງ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ 

3.4.4 ສະຖາບນັຊາວກະສກິອນ 
 ເປັນອົງກອນທີື່ຈັດຕັັ້ງຂ ັ້ນເປັນກຸ່ມຂອງຊາວກະສິກອນ 
 ລວບລວມ ແລະ ຮັບຊ ັ້ສນິຄ້າຈາກສະມາຊິກໃນກຸ່ມຂອງຊາວກະສິກອນ 
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 ເພີື່ມອ ານາດໃນການຕ ື່ລອງ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນມີລັກສະນະເປັນໂຮງງານແປຮູບຂະໜາດນ້ອຍ

ຕັັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານມັດເສັັ້ນມັນອັດ 
3.4.5 ພ ື່ຄາ້ຂາຍໃນຕະຫາຼດກາງທອ້ງຖິື່ນ 

 ມີຂະໜາດທຸລະກິດ ອຸປະກອນ ແລະ ເງິນທ ນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ 
 ທ າທຸລະກິດສະເພາະສິນຄ້າໃດໜ ື່ງ 
 ໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 

3.4.6 ຕວົແທນໃນຕະຫາຼດກາງທອ້ງຖິື່ນ 
 ເປັນຕົວແທນໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດ

ປາຍທາງ 
 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ແລະ ບ ລິການ ທີື່ສາມາດຕິດຕ ື່ກັບ

ພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງໄດ້ 
 ພ ື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ ມີລັກສະນະທ າໜ້າທີື່ໃນການແປ

ຮູບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
 ສະຖາບັນກະສິກອນ ແລະ ອົງກອນຂອງລັດຖະບານມີລັກສະນະເປັນຊຸມນຸມ

ສະຫະກອນລະດັບແຂວງ, ອົງການຄັງສິນຄ້າ ແລະ ອົງການຕະຫຼາດ ເພ ື່ອຊາວກະສິກອນ 
 ດ າເນີນຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເພ  ື່ອສົື່ງເສີມຊ່ວຍເຫຼ ອຊາວກະສິກອນ 

3.4.7 ພ ື່ຄາ້ຂາຍສົື່ງໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 
 ຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ກາງທ້ອງຖິື່ນ 
 ນ າສິນຄ້າມາປັບປຸງເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນຈຸຫຸ້ມຫ ື່ໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຜູ້ບ ລິໂພກ 
 ນາຍໜ້າ ຫຼ  ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງມີລັກສະນະເປັນພ ື່ຄ້າທີື່ເຮັດໜ້າທີື່

ໃນການຕິດຕ ື່ຊ ັ້-ຂາຍລະຫວ່າງພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງກັບພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ 
3.4.8 ພ ື່ຄາ້ເກງກ າໄລໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 

 ເຮັດການຊ ັ້ຂາຍໂດຍຫວັງຜົນກ າໄລຈາກການຂ ັ້ນລົງຂອງສິນຄ້າ 
 ພ ື່ຄ້າສົື່ງອອກມີລັກສະນະເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີື່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 

3.4.9 ພ ື່ຄາ້ໂຮງງານແປຮບູໃນຕະຫາຼດກາງປາຍທາງ 
 ໂຮງງານແປຮູບທີື່ໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຊາວກະສິກອນ ເປັນວັດຖຸດິບທີື່ຕັັ້ງຢູ່ໃນ ຫຼ  ຕະຫຼາດ
ກາງປາຍທາງຕົວເມ ອງ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ 

3.4.10 ພ ື່ຄາ້ຕາມຕະຫາຼດສດົ 
 ຂາຍສິນຄ້າກະເສດປະຈ າຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ ໂດຍຮັບຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ

ໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ 
 ຜູ້ຂາຍປະຈ າຕາມຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ ມີລັກສະນະຄັງຮ້ານຂາຍສິນຄ້າກະສິກ າ ຕາມຊຸມ

ຊົນ ຫຼ  ໝູ່ບ້ານ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າສານ 
3.4.11 ຊບຸເປມີາເກດັ 

 ຮ້ານອາຫານ ຫຼ  ຕະຫຼາດທີື່ມີການຈັດສັນສິນຄ້າແບບທັນສະໄໝ ສະດວກສະບາຍໃນ
ການຊ ັ້, ສ່ວນໃຫຍ່ຕັັ້ງຢູ່ຊຸມຊົນ ຫຼ  ສູນການຄ້າຕ່າງໆ. 
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3.5 ການປຽ່ນແປງຂອງລະບບົການຕະຫາຼດ 
 ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ ເພາະມີປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ທີື່ສົື່ງຜົນພ້ອມກນັ 
ເຊັື່ນ: 

 ການຊ ັ້-ຂາຍຕາມຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ 
 ມາດຕະຖານໃນການຊັື່ງນ ັ້າໜັກ 
 ຊາວກະສິກອນຍັງຂາດເຂີນຂ ັ້ມູນຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ 
 ຊາວກະສິກອນມີສິນຄ້າບ ື່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 

 ບນັຫາ ແລະ ຂ ັ້ຈ າກດັຂອງຕະຫາຼດ   ໃນບັນຫານີັ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ : 
1. ໃນສ່ວນຂອງຊາວກະສິກອນມີບັນຫາ ແລະ ຂ ັ້ຈ າກັດຄ : 

 ຄວາມສ່ຽງຕ ື່ລາຍໄດ້: ເປັນຄວາມສ່ຽງທັງໃນການຜະລິດ ອັນເກີດຈາກສະພາບແວດ
ລ້ອມແລະ ສ່ຽງທາງການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຈາກການຂ ັ້ນລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ທີື່ຢູ່ນອກການຄວບຄຸມດູແລຂອງ
ຊາວກະສິກອນ 

 ຂາດແຄນເງິນທ ນ ແລະ ທີື່ດິນໃນການເຮັດກະສິກ າອ ານາດການຕ ື່ລອງຈິື່ງມີນ້ອຍ ຫຼ  
ອາດ ຈະບ ື່ມີເລີຍ 

 ພ ດຕິກ າການຂາຍແບບດັັ້ງເດີມໃນລັກສະນະການປ່ອຍສິນຄ້າອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ການ
ເອົາໃຈໃສ່ດູແລໃນເລ ື່ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ, ເຊິື່ງອາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາໂດຍ
ສະເລ່ຍທີື່ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຢູ່ໃນລະດັບຕ ື່າ 

2. ສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຢູ່ກັບຮູບແບບດັັ້ງເດີມ ທີື່ມີຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຜ່ານພ ື່ຄ້າທ້ອງຖິື່ນຫຼາຍຂັັ້ັນ
ຕອນແຕ່ບ ື່ມີສູນລວມ ຫຼ  ສູນກາງການຊ ັ້-ຂາຍ ທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ມີ
ສະຖານທີື່ອັນແນ່ນອນ ແລະ ສາມາດຕິດຕ ື່ກັບຜູ້ຊ ັ້ໂດຍກົງ 

 ມີຄວາມບ ື່ສະດວກທາງດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງອັນເປັນປັດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະ
ສິ ກອນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ, ຍົກຍ້າຍສິນຄ້າຕາມຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍຕ ື່ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ 

 ຊາວກະສິກອນບ ື່ມີໂອກາດໄດຮ້ັບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຈາກການຕະຫຼາດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າການ
ກະຈາຍຂ ັ້ມູນສ່ວນກາງໄປຍັງພ ັ້ນທີື່ຕ່າງໆບ ື່ທົື່ວເຖີື່ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະກະຈາຍໄປສະເພາະກຸ່ມພ ື່ຄ້າທີື່ເປັນຜູ້ຊ ັ້ 
ເຖິື່ງແມ່ນວ່າໃນຫຼາຍຄັັ້ງຊາວກະສິກອນອາດຈະບ ື່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ ແຕ່ບ ື່ມີ
ໂອກາດໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີື່ເພາະຂ ັ້ມູນບ ື່ທັນສະໄໝ ຫຼ  ພຽງພ ຕ ື່ ຊາວກະສິກອນຈະນ າມາຕັດສິນໃຈ
ທີື່ຈະຂາຍສິນຄ້າອອກ ຫຼ  ເກັບໄວ້ ເພ ື່ອໃຫ້ລາຄາຂ ັ້ນໃນໂອກາດຕ ື່ໄປ 
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ບົດທີ 4 
ການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພ ດ ແລະ ສັດ ທີື່ສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍ 

 ການຕະຫຼາດພ ດ ແລະ ສັດ 
 ຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດທີື່ສ າຄນັໃນ ສປປ ລາວ 
 ກະສິກ າຖ ວ່າເປັນເຂດເສດຖະກິດທີື່ສ າຄັນພາກໜ ື່ງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງທຸກປະເທດ, 
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງ ສ າລັບປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາທົື່ວໄປ, ການພັດທະນາເຂດກະສິກ າສ່ວນຫຼາຍຈະ
ເນັັ້ນໄປທີື່ການພັດທະນາການຜະລິດ ຫຼາຍກວ່າການພັດທະນາດ້ານການຕະຫຼາດ, ດັື່ງນັັ້ນ ເມ ື່ອເກີດບັນຫາ
ດ້ານການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສກິ າຂ ັ້ນ ຈ ື່ງມັກຈະເປັນການແກ້ບັນຫາໄລຍະສັັ້ນປີຕ ື່ປີ, ທັງທີື່ບັນຫາເຂດກະສິ
ກ າມັກຈະເປັນບັນຫາແບບເກີດຂ ັ້ນຊ ັ້າໆກັນເກ ອບທຸກປີກ ື່ຕາມ ເຊັື່ນ: ບັນຫາລາຄາຕົກຕ ື່າຂອງຜົນຜະລິດ ໃນ
ລະດູການເກັບກ່ຽວ, ບັນຫາເລ ື່ອງບ ື່ມີອ ານາດຕ ື່ລອງລາຄາຂອງຊາວກະສິກອນເປັນຕົັ້ນ. ການແກ້ບັນຫາ
ດັື່ງກ່າວຍັງຕ້ອງກະທ າຢູ່ທຸກປີ ແລະ ການແກ້ບັນຫາມັກຈະດ າເນີນການ ໂດຍພາກລັດທະບານເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ 
 ເນ ັ້ອຫາຂອງບົດນີັ້ຈະປະກອບດ້ວຍ ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດ, ບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ
ສິນຄ້າກະສິກ າ, ພ້ອມຕົວແປທີື່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາດັື່ງກ່າວ, ການແກ້ບັນຫາຂອງສິນຄ້າກະສິກ າທີື່ຜ່ານ
ມາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຕະຫຼາດ 

4.1.1 ລະບບົການຕະຫາຼດພ ດ 
 ລະບົບການຕະຫຼາດພ ດສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບການຂາຍໂດຍກົງ, ໂດຍຊາວ
ກະສິກອນຂາຍສິນຄ້າພ ດໃຫ້ກບັພ ື່ຄ້າທ້ອງຖິື່ນເຊິື່ງເປັນຂາປະຈ າ, ພ ື່ຄາ້ທ້ອງຖິື່ນຈະເປັນຜູ້ກ ານົດລາຄາຮັບຊ ັ້
ຈາກຊາວກະສກິອນ, ປະຈຸບັນສິນຄ້າມີຫຼາຍຊະນິດລະບົບການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂ່າວສານພັດທະນາ
ກວ້າງຂວາງ, ມີຜົນດີເຮັດໃຫ້ລະບົບການຕະຫຼາດສິນຄ້າພ ດມຫຼີາຍຮູບແບບດັື່ງນີັ້ : 

 ການຂາຍໂດຍກົງ: ຄ ການຂາຍໃຫ້ກັບພ ື່ຄ້າທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ໂຮງງານຕ່າງໆ, ສິນຄ້າພ ດ
ທີື່ຂາຍເຊັື່ນ: ເຂົັ້າເປ ອກ, ສາລີ, ມັນຕົັ້ນ... ເຊິື່ງສີນຄ້າແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການຕະຫຼາດ ແລະ 
ພ ື່ຄ້າຄົນກາງຫຼາຍຂັັ້ນຕອນຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກ. 

 ການຂາຍສົື່ງ: ເປັນການກະຈາຍສິນຄ້າໂດຍສະມາຄົມການຄ້າ ເອີັ້ນວ່າ: ຮ້ານຄ້າສົື່ງ 
ຫຼ  ຜູ້ຂາຍສົື່ງ, ເຮັດໜ້າທີື່ຈັດການຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລວບລວມໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບ
ການຂົນສົື່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ເຊິື່ງເປັນຄົນກາງອີກປະເພດໜ ື່ງ, ການເຮັດໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຂາຍສົື່ງມີບົດບາດ
ຫຼາຍຕ ື່ຜູ້ຜະລິດ, ເພາະຜູ້ຜະລິດສາມາດໃຊ້ຜູ້ຂາຍສົື່ງກະຈາຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພາະ
ກິດຈະການດັື່ງກ່າວ ໂດຍປົກກະຕິຈະມີລູກຄາ້ປະຈ າ ແລະ ມີຈ ານວນຫຼາຍທີື່ຈະຮອງຮັບສິນຄ້າຕາມທີື່
ກິດຈະການໃຫ້ບ ລິການ. 
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 ການຂາຍຍ່ອຍ: ແມ່ນການທີື່ກິດຈະການເລ ອກຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼ  ຜູ້ຂາຍ
ສົື່ງ ແລະ ມາຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະນະທີື່ໜ້າສົນໃຈຕ ື່ການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ຈາກຜູ້ບ ລິໂພກ, ການຂາຍຍ່ອຍຕ້ອງສ ກ
ສາພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍກ່ອນຕັດສິນໃຈຊ ັ້ສິນຄ້າ. 

4.1.2 ການຕະຫາຼດພ ດທັນຍາຫານ (ຕະຫາຼດຂອງເຂົັ້າ) 
1) ຄນຸລກັສະນະຂອງການປກູເຂົັ້າ 

 ເຂົັ້າເປັນພ ດໃນຕະກຸນຫຍ້າ ເຊິື່ງໃຊ້ບ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົື່ງອອກ ເພ ື່ອ
ນ າລາຍໄດ້ເຂົັ້າສູ່ປະເທດ, ເຂົັ້າທີື່ນິຍົມປູກກັນທົື່ວໄປຄ : ເຂົັ້າຈ້າວ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວ, ໂດຍມີການປູກໃນ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະພູມມີປະເທດ ຂອງແຕ່ລະເຂດ
ແຂວງ, ເມ ອງຕ່າງໃນທົື່ວປະເທດຂອງລາວ, ການປູກເຂົັ້ານັບວ່າເປັນອາຊີບຫັຼກຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາມາ
ຕັັ້ງແຕ່ບູຮານນະການ ແລະ ສ ບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັື່ນຄົນ, ແຕ່ການປູກເຂົັ້າໃນເມ ື່ອກ່ອນແມ່ນປູກພ ກຸ້ມກນິ 
ສະເພາະຄອບຄົວໃຜມັນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ຕົກມາປະຈຸບັນການປກູເຂົັ້າຢູ່ປະເທດຂອງເຮົາ ບ ື່ພຽງແຕ່ກຸ້ມກິນເທົື່າ
ນັັ້ນ, ເຂົັ້າຍັງເປັນພ ດຊະນິດໜ ື່ງທີື່ສາມາດສ້າງເສດຖະກິດນ າລາຍໄດ້ເຂົັ້າມາສູ່ປະເທດອີກດ້ວຍ. 

2) ໂຄງສາ້ງຂອງການຕະຫາຼດເຂົັ້າ 
 ເຂົັ້າທີື່ຜະລິດໃນປີໜ ື່ງ ນອກຈາກໃຊ້ບ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດແລ້ວ, ສ່ວນໜ ື່ງຍັງ
ຈະສົື່ງອອກຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ, ເຂົັ້າເປ ອກທີື່ໄດ້ຈາກຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ລວມ
ທັງການແປຮູບ, ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ, ໂດຍອາດຈະແບ່ງຕະຫຼາດເຂົັ້າໂຄງສ້າງ
ໄດ້ດັື່ງນີັ້:  

 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ: ເປັນຕະຫຼາດທີື່ດ າເນີນການແລກປຽື່ນຊ ັ້ຂາຍພາຍໃນ 
ແຫຼື່ງທີື່ເຮັດການຜະລິດເຂົັ້າທີື່ໃກ້ຄຽງທີື່ສຸດເປັນຫັຼກ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງມີຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບາງຄັັ້ງບ ື່ມີ
ສະຖານທີື່ໃນການຊ ັ້-ຂາຍເປັນຈຸດທີື່ແນ່ນອນ ອາດເປັນແຄມທົື່ງນາ, ແຄມທາງເຊິື່ງຜູ້ຊ ັ້-ຂາຍ ສາມາດພົບປະ 
ແລະ ນ າເຂົັ້າມາສະເໜີຂາຍໄດ້ເຊິື່ງພ ື່ຄ້າປະກອບທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຈະເປັນຜູ້ຕິດຕ ື່ກັບກັບຊາວກະສິກອນ
ໂດຍກົງ 

 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ: ຕະຫຼາດນີັ້ຕັັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມ ອງ ຫຼ  ອ້ອມຮອບຕົວເມ ອງ 
ທີື່ມີເສັັ້ນທາງຄົມະນາຄົມຕິດຕ ື່ສະດວກສະບາຍ, ມີສະຖານທີື່ຊ ັ້-ຂາຍແນ່ນອນ, ເປັນຕະຫຼາດທີື່ເກັບຊ ັ້ເຂົັ້າ
ຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຈາກຊາວກະສກິອນໂດຍກົງ, ພ ື່ຄ້າຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ
ພ ື່ຄ້າທີື່ເກັບຊ ັ້ຈາກທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ໃນເມ ອງ, ຕົວແທນ ຫຼ  ນາຍໜ້າໂຮງສີເຂົັ້າ, ພ ື່ຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃນການ
ເກັບຊ ັ້ເຂົັ້າຈາກຊາວກະສິກອນ, ການຊ ັ້ຂາຍອາດຈະເຮັດໂດຍກົງ ຫຼ  ຜ່ານຕົວແທນ ແລະ ບາງເທ ື່ອອາດໃຫ້
ເງນິກູ້ແກ່ພ ື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ຊາວກະສິກອນ, ລວມທັງເປັນຜູ້ຈັດຊັັ້ນຄຸນະພາບຂອງເຂົັ້າ ແລະ ກ ານົດລາຄາ
ໃຫ້ພ ື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນເພ ື່ອຮັບຊ ັ້ຈາກຊາວກະສກິອນ 

 ຕະຫຼາດປາຍທາງ: ເປັນຕະຫຼາດທີື່ມີສິນຄ້າອອກໄປຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຫຼ  
ລວບລວມສິນຄ້າຈາກຕະຫຼາດອ ື່ນໆ, ແລ້ວເຮັດການຈັດຊັັ້ນຄຸນະພາບ ແລະ ບັນຈຸກະສອບ ຕະຫຼອດຮອດ
ການແປຮູບແລ້ວສົື່ງກັບໄປຂາຍຍັງຕະຫຼາດເດີມອີກຄັັ້ງ, ຕະຫຼາດທີື່ເຮັດໃນໜ້າທີື່ນີັ້ປະກອບດ້ວຍພ ື່ຄ້າຂາຍ
ສົື່ງ, ຕົວແທນ ຫຼ  ນາຍໜ້າ, ໂຮງງານແປຮູບ, ພ ື່ຄ້າສົື່ງອອກ, ອົງກອນຂອງລັດ. ພ ື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດຈະເປັນຜູ້
ກ ານົດລາຄາສິນຄ້າ ເພ ື່ອຊ ັ້ຂາຍມີການອອກໃບແຈ້ງລາຄາສນິຄ້າໄປຕາມພ ື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ໄລຍະທີື່ເຂົັ້າເປ ອກຂາດແຄນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ 

4.1.3 ການຕະຫາຼດພ ດຜກັ 
 ຜັກເປັນພ ດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ: ຜັກເປັນຜົນຜະລິດທາງກະສິ
ກ າທີື່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມລະດູການສະຫັຼບກັນໄປ, ບາງຊະນິດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼອດປີ
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ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຜັກຕ້ອງຂ ັ້ນກັບປັດໃຈທາງທ າມະຊາດເປັນສ າຄັນ, ແຕ່ປະລິມານການຜະລິດໄດ້ເພີື່ມ
ຂ ັ້ນທຸກໆປີ 
 ໃນປະຈຸບັນນີັ້ການຜະລິດພ ດຜັກແມ່ນມີລັກສະນະເປັນຮູບແບບການຄ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ, ຄ ບ ື່
ໄດ້ປູກເພ ື່ອບ ລິໂພກພາຍໃນເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພ ື່ອຜະລິດເພ ື່ອການສົື່ງອອກໄປຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ 
(ໃນແຂວງຈ າປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກກະລ ື່າປ,ີ ຜັກກາດຂາວເປັນຕົັ້ນ)  ຮູບແບບການຜະລິດນີັ້ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຕະຫຼາດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການກະສກິ າ (ຜູ້ຜະລິດ) ພ ື່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ,  ໃນອາດີດລະບົບການຜະລິດພ ດຜັກເປັນແບບຕະຫຼາດລວມຜັກ ຈາກແຫຼື່ງຜະລິດຕ່າງໆທົື່ວ
ປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ໄປລວມຕົວຢູ່ແຕ່ສ່ວນກາງຄ ຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງ, ໃນປະຈຸບັນມີລັກສະນະເປັນການ
ກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂ ັ້ນໂດຍປຽື່ນທິດທາງການກະຈາຍຕົວຂອງຜັກໄປສູ່ຕະຫຼາດຊານເມ ອງ, ຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງໃນ
ແຂວງອ ື່ນໆເພີື່ມຂ ັ້ນ. 
 ແຫຼື່ງຜະລດິ ແລະ ຊະນດິຂອງພ ດທີື່ປກູ 
 ແຫຼື່ງຜະລິດພ ດຜັກຂອງປະເທດລາວເຮົາ ແມ່ນມີກະແຈກກະຈາຍໃນທຸກພາກຂອງ
ປະເທດເຊັື່ນ: ພາກໃຕ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຈ າປາສັກ ທີື່ມີຄວາມສາມາດໃນການສົື່ງອອກຜັກກະລ າປ ີ
ແລະ ພ ດຜັກອ ື່ນໆ. ພາກກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມີການຜະລິດຕາມແຄມແມ່ນ ັ້າທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜ ອຂອງລາວ. ຊະນິດ
ພ ດທີື່ປູກມີຈ ານວນຫຼາຍຊະນິດ ທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ໝາກເຜັດ, ກະທຽມ,   
ໝາາກຖົື່ວ, ປະເພດຫອມ, ກະລ າປີ, ໝາກແຕງ, ຜັກກາດ, ໝາກເລັື່ນ ແລະ ພ ດຜັກອ ື່ນໆ. 
 ລະດບັ ແລະ ໜາ້ທີື່ການຕະຫາຼດຜກັ 

1) ລະດັບຊາວສວນ 
 ໂດຍທົື່ວໄປຊາວສວນສ່ວນຫຼາຍ ຈ າໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງທີື່ປາກທາງ, 
ສ່ວນທີື່ເຫຼ ອ ຈ ື່ງຂາຍໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າທີື່ເກັບຊ ັ້ໃນທ້ອງຖິື່ນ, ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພ ື່ຄ້າຕ່າງແຂວງໃນ
ປະລມິານທີື່ໃກ້ຄຽງກັນ, ວິທີການຈ າໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ພ ື່ຄ້າມີ 2 ວິທີຄ : ວິທີການຊ ັ້-ຂາຍຫັຼງການເກັບກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດ ແລະ ວິທີການຊ ັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າກ່ອນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມ
ວິທີທ າອິດໃນທາງປະຕິບັດພ ື່ຄ້າຄົນກາງມັກມີອ ານາດໃນການຕ ື່ລອງລາຄາຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຊາວສວນເມ ື່ອ
ຂາຍຜົນຜະລິດແມ່ນຕ້ອງການຮັບເງິນສົດ 

2) ລະດັບຂາຍສົື່ງ 
 ໂດຍທົື່ວໄປພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງພ ດຜັກ ແມ່ນນ າໃຊ້ລົດບັນທຸກເປັນພາຫະນະໃນການ
ຂົນສົື່ງຜັກ, ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງບາງເທ ື່ອບ ື່ສາມາດຈ າໜ່າຍຜັກໝົດພາຍໃນວັນດຽວ, ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 
100/20% ຂອງປະລິມານຜກັຊ ັ້ມາແຕ່ລະວັນ, ສະນັັ້ນຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີື່ຈ າໜ່າຍ
ຜັກ. ໃນການເກັບຮັກສາຜັກມັກຈະເກີດການເນົື່າເສຍໄດ້ງ່າຍ, ທັງນີັ້ແມ່ນຂ ັ້ນຢູກັບຜັກແຕ່ລະປະເພດ, ຜັກ
ກິນໃບມັກເກີດການເນົື່າເສຍໄວທີື່ສຸດ 

3) ລະດັບຂາຍຍ່ອຍ 
 ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄປຮັບຊ ັ້ຜັກຈາກພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ ຊາວສວນໃນແຂວງ 
ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ໂດຍມີການຂົນສົື່ງທາງບົກ ໄລຍະທາງປະມານ 20-50 ກິໂລເເມັດ, ພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍຈະ
ຈ າໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກໃນແຂວງດຽວກັນ, ຜັກທີື່ຊ ັ້ມາພ ື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ບ ື່ສາມາດຂາຍໝົດບາດດຽວ
ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ທີື່ບ້ານເຮ ອນເພ ື່ອຂາຍໃນວັນຕ ື່ໄປ 
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4) ລະດັບຜູ້ບ ລິໂພກ 
 ປັດໃຈສ າຄັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກຜັກຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ
ຂອງພ ດຜັກ, ຄວາມສະດວກໃນການຫາຊ ັ້, ລາຄາຜັກ, ລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜູ້ບ ລິໂພກຜູ້ບ ລິໂພກ, 
ບາງສ່ວນຈະບ ລິໂພກຜັກໃນຊ່ວງເທດສະການງານບຸນຕ່າງໆຫຼາຍທີື່ສຸດ, ຜູ້ບ ລິໂພກມັກນິຍົມຊ ັ້ຜັກຈາກ
ຕະຫຼາດໃກ້ບ້ານ, ເພາະສະດວກຜັກມີຄຸນນະພາບສົດ ແລະ ລາຄາຖ ກກວ່າ, ສ່ວນປະລິມານຜັກທີື່ຊ ັ້ແຕ່ລະ
ຄັັ້ງບ  ື່ພຽງພ ສ າລັບການບ ລິໂພກ, ໃນການຊ ັ້ຜັກຜູ້ບ ລໂິພກຕ້ອງຖາມລາຄາກ່ອນຕັດສິນໃຈຊ ັ້ 

4.1.4 ການຕະຫາຼດໝາກໄມ ້
 ລັກສະນະຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ: ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນແຫຼື່ງຂອງ
ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ສະນັັ້ນ ຄົນເຮົາ ຈິ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ບ ລິໂພກໝາກໄມ້
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການບ ລິໂພກໝາກໄມ້ນັບມ ັ້ສູງຂ ັ້ນ, ເນ ື່ອງມາຈາກພົນລະເມ ອງເພີື່ມ
ຂ ັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງໝາກໄມ້ ຈ ື່ງມກີານຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກບັການເພີື່ມຂ ັ້ນ
ຂອງພົນລະເມ ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະພາບການຜະລິດ  ໝາກໄມ້ບັນດາເມ ອງໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພີື່ມຂ ັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດແມ່ນຫຼຸດລົງ. ພ ັ້ນທີື່ຜະລິດ
ໝາກໄມ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການກະຈາຍຢູ່ແຄມແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ນ ັ້າງ ື່ມເປັນຕົັ້ນແມ່ນເມ ອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊ
ທານີ ແລະ ສີໂຄດ. ຜົນການສ າພາດຊາວສວນເຫັນວ່າ: ຜົນຜະລິດຜັກທັງໝົດ 686 ຮຕ, ໝາກໄມ້ 329 
ຮຕ. ຊະນິດຜັກທີື່ປູກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ຜົນການສ າຫວຼດໄດ້ຮູ້ວ່າມີ 12 ຊະນິດທີື່
ປູກຫຼາຍ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີ 8 ຊະນິດ. ການຜະລິດຜກັ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງຊາວສວນສ່ວນຫຼາຍຍັງນ າ
ໃຊ້ເຕັກນິກປະຖົມປະຖານ, ເຮັດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍ, ຍັງຜະລິດບ ື່ເປັນລະບົບຢ່າງມີແຜນການ, ການ
ເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກລົງສູ່ຊາວສວນຍັງມີໜ້ອຍ. ລະບົບການຕະຫຼາດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນໃນວົງແຄບ, ມີແຕ່ຕະຫຼາດພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ບ ື່ມີຜັກ ຫຼ    ໝາກໄມ້ສົື່ງ
ອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍ. ລາຄາຜະລິດຕະພັນບ ື່ຄົງຕົວ, ບ ື່ມີການຄ ັ້າປະກັນ, ການນ າເຂົັ້າຜັກຈາກ
ຕ່າງປະເທດຍັງຄຸ້ມຄອງບ ື່ໄດ້ດີ, ເຮັດລາຄາສິນຄ້າຕົກຕ ື່າ. 

4.1.5 ພ ດເສດຖະກດິ 
1) ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງກາເຟ 

 ກາເຟເປັນສິນຄ້າກະສິກ າສົື່ງອອກອັນດັບໜ ື່ງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນ 
ກ າລັງແຮງທີື່ສ າຄັນຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ, ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ການພັດທະນາຂະແໜງກາເຟໄດ້ມີຜົນກະທົບທາງບວກທີື່ສ າຄັນ ຕ ື່ເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມຄ :  

 ທາງກງົ: ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດມີລາຍຮັບເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ, ສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ລັດໃນການເກັບພາສີ-ອາກອນ 

 ທາງອອ້ມ: ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນເຂັັ້ມແຂງ. ກາເຟໄດ້ລ້ຽງຊີວິດຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຫຼາຍ
ກວ່າ 25,000 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນໃນທົື່ວປະເທດ. 

2) ເນ ັ້ອທີື່ປູກກາເຟ 
 ປະຈຸບັນທົື່ວປະເທດມີເນ ັ້ອທີື່ປູກກາເຟ 78,000 ຮຕ, ໃນນັັ້ນໃນເຂດພູພຽງ

ບ ລິເວນກວມເອົາ 95 ກວມເອົາ 3 ແຂວງອ ຈ າປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ 
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 ເນ ັ້ອທີື່ປູກກາເຟກ າລັງຂະຫຍາຍໄປບັນດາແຂວງອ ື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນ
ບັນດາແຂວງພາກ  ເໜ ອ ປະກອບມີ 3 ສາຍພັນກາເຟ: Arabica, Robusta & Excelsa, ຢູ່ລາວ 80% 
ແມ່ນກາເຟ Robusta. 

 ແຫຼື່ງທີື່ມາ: ສ າມະນາໃນງານບຸນມະໂຫລານກາເຟຄັັ້ງທີ 1, ວັນທີ 25 – 26 
ຕຸລາ 2014 ທີື່ແຂວງຈ າປາສັກ 

 ການຕະຫຼາດການປຸງແຕ່ງກາເຟລາວ 
 ໃນຊຸມປີຜ່ານມາທາງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ໄດ້ລົງທ ນຢ່າງມະຫາສານເຂົັ້າ

ໃນປັດໃຈການປຸງແຕ່ງ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທາງປຽກ (ອິັ້ວ), ໂຮງສີກາເຟທັນສະໄໝ, ໂຮງງານກາເຟຂົັ້ວ ແລະ 
ອ ື່ນໆ.  

 ກາເຟຂົັ້ວຂອງລາວໄດ້ເລິື່ມມີບົດບາດສ າຄັນ ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ 
ຕະຫຼາດພາກພ ັ້ນ.  

 ການປຸງແຕ່ງໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຕະຫຼາດ 

 ຫຼາຍຍີື່ຫ ັ້ກາເຟຂົັ້ວໄດ້ເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂຄຸນ
ນະພາບ   

3) ການຕະຫຼາດ 
 ໃນປະລິມານການຜະລິດທັງໝົດປະມານຫຼາຍກວ່າ 30,000 ໂຕນ (ປີ 2013), 
ໃນນີັ້ສົື່ງອອກ 28,000 ໂຕນ, ສ່ວນທີື່ເຫຼ ອແມ່ນບ ລິໂພກພາຍໃນ 
 ຕະຫຼາດກາເຟລາວ (green bean) ສົື່ງອອກໄປ 24 ປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ໃນບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ແລະ ອາຊີ. ສ່ວນກາເຟຂົັ້ວແມ່ນຈ າໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ກ ື່
ມີສ່ວນໜ ື່ງທີື່ສົື່ງອອກຂາຍໃນບາງປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ຢູໂຣບ 
 ມູນຄ່າການສົື່ງອອກກາເຟລາວຕາມລະດູການ ໃນປີ 2012 - 2013 ເທົື່າກັບ 67 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

4) ການຈັດຕັັ້ງໃນຕ່ອງໂສ້ກາເຟລາວປະກອບມີດັື່ງນີັ້ັ້: 
 ການຈັດຕັັ້ງການຜະລິດ: ການຈັດຕັັ້ງການຜະລິດກ່ຽວກັບກາເຟ ເຊິື່ງ

ປະກອບມີກຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນສ າຄັນເຊັື່ນ: ກຸ່ມຜະລິດ (ລະດັບບ້ານ), ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ (ລະດັບເມ ອງ), 
ສະຫະກອນ (ລະດັບເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ທົື່ວປະເທດ) ເຊັື່ນ: ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟພູພຽງບ ລະເວນ 
(1600 ຄອບຄົວທີື່ເປັນສະມາຊິກ), ສະຫະກອນກາເຟ (2000 ຄອບຄົວສະມາຊິກ) ແລະ ອ ື່ນໆ  

 ການຈັດຕັັ້ງຜູ້ເກັບຊ ັ້: ປະກອບມີກຸ່ມເກັບຊ ັ້ (ລະດັບເມ ອງ) ເຊັື່ນ: ກຸ່ມເກັບ
ຊ ັ້ກາເຟ ເມ ອງປາກຊ່ອງ (130 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກັບຊ ັ້ເມ ອງເລົື່າງາມ (21 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກັບຊ ັ້ເມ ອງທ່າ
ແຕງ (10 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເມ ອງດາກຈ ງ ແລະ ອ ື່ນໆ 

 ສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການ: ສະມາຄົມກາເຟລາວ ມີສະມາຊິກ 29 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ບ ລິສັດ) ໃນນີັ້ຈະຍົກພຽງ 10 ຫົວໜ່ວຍ ເຊັື່ນ: ກຸ່ມບ ລິສັດດາວເຮ ອງ, ບ ລິສັດສີນຸກພັດທະນາເຊ
ກອງຈ າກັດ, ບ ລິສັດອຸດົມຊັບຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ, ບ ລິສັດສົື່ງເສີມການຄ້າກະສກິ າຈ າກັດ, ບ ລິສັດແສງໄຊການ
ຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ, ບ ລິສັດຈ າປາສັກຈະເລີນການກະເສດຈ າກັດ, ບ ລິສັດສີວິໄລຈະເລີນການຄ້າຈ າກັດ, ບ ລິສັດ
ທອງໃສການກະເສດຈ າກັດ, ບ ລິສັດເພັດຄ າໄຊຈ າກັດ, ບ ລິສັດຟີດາວຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ນອກນັັ້ນຍັງມີບ ລິສັດ
ປະກອບການອ ື່ນໆ 
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 ການຈັດຕັັ້ງຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ: ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມ
ກາເຟລາວ (ໄດ້ຮັບການແຕງ່ຕັັ້ງຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 058/ນຍ, ລົງວັນທີ 
25/06/2010) ຄະນະກ າມະການ 9 ທ່ານ (ລັດຖະມົນຕີ 5 ທ່ານ, ຮອງເຈົັ້າແຂວງ 3 ແຂວງ ແລະ ປະທານ
ສະມາຄົມກາເຟລາວ), ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການ (11 ທ່ານຈາກ 6 ກະຊວງ, ສອຄ ແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສະມາຄົມກາເຟລາວ).  

 
4.2 ການຕະຫາຼດສດັທີື່ສ າຄນັໃນ ສປປ ລາວ 
 ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງກິດຈະກ າຕ່າງທີື່ນ າເອົາສັດມຊີີວິດຈາກບ່ອນຜະລິດ (ຊາວ
ກະສິກອນ) ຫຼ  ບ ລິສັດຄົບວົງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ  ໝາຍເຖິງການ
ດ າເນີນກິດຈະກ າອັນຈະສົື່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະຈາຍຈາກຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກ, ເພ ື່ອບ ລິໂພກ
ໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ດັງນັັ້ນ ການຕະຫຼາດສັດຈ ື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງເປັນ
ລະບົບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສົື່ງເສີມການ
ຂາຍ, ການຈ າໜ່າຍເປັນຕົັ້ນ. 

4.2.1 ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດສັດ 
1) ຂອບເຂດຂອງການຕະຫາຼດສັດ 

 ການຕະຫຼາດສັດເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງວິຊາເສດຖະກິດ  ເຊິື່ງນ າເອົາທິດສະດີທາງ
ເສດຖະສາດມາອະທິບາຍເຖິງພ ດທິກ າ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຕະຫຼາດຈະຄວບຄຸມເຖິງ
ບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຜູຜ້ະລິດໄປຫາຜູ້ບ ລິໂພກສຸດທ້າຍ ໃນ
ຮູບແບບຕ່າງໆຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ, ເຊິື່ງບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຫຼາຍຕັັ້ງແຕ່
ການລວບລວມຜົນຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົື່ງ, ການກ ານົດມາດຖານ, ການແປຮູບ, ການຊ ັ້-ຂາຍ
ເປັນຕົັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນການສ ກສາວິຊາການຕະຫຼາດສັດຈ ື່ງເປັນການສ ກສາເຖິງການດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ມີ
ຜົນຕ ື່ຜົນຜະລິດສັດ ຕັັ້ງແຕ່ເກີດຜົນຜະລິດແລ້ວຜ່ານໄປຍັງຜູບ້ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ, ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ທີື່
ກຽ່ວຂ້ອງ ຫຼ  ສະຖາບັນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າການຕະຫຼາດ. 

2) ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດສດັ 
 ການຕະຫຼາດສັດເປັນຂະບວນການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າອົງກອນ  ທັງພາກ
ລັດ  ແລະ ເອກະຊົນ, ການດ າເນີນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດສົື່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວ້າງ ທັງໃນແງ່ຂອງ
ຜົນດີ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານຜົນເສຍທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດຈ ື່ງ
ຈ າແນກຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

 ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕ ື່ສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນ (ຕັັ້ງແຕ່ຜູຜ້ະລິດ
ຈົນເຖິງຜູ້ບ ລໂິພກ) ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າການຊ ັ້-ຂາຍຂອງບຸກຄົນ ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຍົກ
ລະດັບມາດຖານການຄອງຊີບຂອງປະຊາກອນໃນສັງຄັມໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ, ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາຊີບຕ່າງໆ
ແກບຸ່ກຄົນເພີື່ມຫຼາຍຂ ັ້ນ 

 ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີື່ມີຕ ື່ລະບົບເສດຖະກິດເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນມີລາຍໄດ້ສູງຂ ັ້ນ.  ເຮັດໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນຂອງປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິຫານການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດຂອງປະເທດ 
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4.2.2 ຕະຫາຼດສ າລບັຜະລດິຕະພນັສດັ 
 ຜູ້ຜະລິດຫາຜູ້ສົື່ງອອກຕະຫຼາດເປັນບ່ອນທີື່ຜະລິດຕະພັນສັດຖ ກນ າເຂົັ້າໄປຂາຍ ແລະ
ໃນທີື່ສຸດກ ື່ຖ ກນ າເຂົັ້າໄປບ ລິໂພກ, ເຊິື່ງມີໂຄງປະກອບຢູ່ຫຼາຍຂັັ້ນຕອນ, ເຊິື່ງບ ື່ພຽງແຕ່ຖ ກກ ານົດສະຖານທີື່
ເທົື່ານັັ້ນ, ການເລ ື່ອນລ ັ້າບັນຫາຂັັ້ນຕອນເຫົຼື່ານີັ້ (ຢ່າງນ້ອຍ 6 ຂັັ້ຕອນ) ແລະ ການປ່ຽນແປງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ
ໃນດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ຈ ານວນຂອງການເໜັງຕີງ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໃນທຸກຂັັ້ນຕອນຈະມີ
ບ ລິໂພກສຸດທ້າຍ, ເຊິື່ງແມ່ນບ່ອນມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສິັ້ນສຸດລົງ, ການຄ້າຂາຍສັດສາມາດປ່ຽນເປັນການ
ຄ້າຂາຍຊີັ້ນສັດຖ້າຫາກວ່າການຂາຍສັດເປັນຜົນດີທາງດ້ານເງິນ, ຂັັ້ນຕອນເຫົຼື່ານີັ້ມັກມີລັກສະນະຕົັ້ນຕ ດ້ວຍ
ການເພີື່ມມູນຄ່າຈາກຕົວແທນຈ າໜ່າຍ, ໄລຍະທາງຂອງການຂົນສົື່ງ, ທັງຂ ັ້ນຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນໂຕສິນຄ້າ 
ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນເອງ 

 ຈາກທັດສະນະຂອງຊາວກະສກິອນຜູ້ຜະລິດສັດ, ບູລິມະສິດທ າອິດຂອງການຈ 
ລະຈອນເປັນຜະລິດຕະພັນສັດ  ແມ່ນເພ ື່ອບ ລິໂພກຂອງຄອບຄົວ. ການກະສິກ າຂອງຄອບຄົວແມ່ນຜະລິດ
ເພ ື່ອລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ເພ ື່ອສະໜອງວັດຖຸອ ື່ນ ຫຼ  ສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດທີື່ຖ ວ່າແມ່ນຄວາມຈ າເປັນທີື່ຄອບຄົວ
ຕ້ອງການ. ພາຍໃຕ້ການຜະລດິແບບພ ພຽງ, ສິື່ງສ າຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຜະລດິ ແມ່ນເລັື່ງໃສ່
ການກຸ້ມຕົນເອງຈາກຄວາມບາກບັື່ນຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. ອາດຈະມີຜົນຜະລິດທີື່ເຫຼ ອໃຊ້ເຫຼ ອກິນເກີດຂ ັ້ນ, ເຊິື່ງ
ຖ ວ່າເປັນໂຊກອ ານວຍພາໃຫ້ມີການຊ ັ້-ຂາຍ ເຊິື່ງລວມເຖິງການແລກປ່ຽນສິນຄ້າກ ື່ຄ ການສ້າງລາຍຮັບທີື່ເປັນ
ເງນິສົດ 

 ມັນນ າໄປສູ່ຂັັ້ນຕອນຕ ື່ໄປຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງໃນຊູມຊົນ ໃກ້ຄຽງ
ທີື່ໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນ. ບ້ານເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ໃກ້ຄຽງ  ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີື່ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານມີ
ຄວາມພຽບພ້ອມກວ່າ ແລະ ສະໝ ື່າສະເໝີກວ່າ. ຂັັ້ນຕອນການຕະຫຼາດນີັ້ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້
ບ ລິໂພກ, ມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນໂດຍກົງຢ່າງເປັນປະຈ າ ໂດຍບ ື່ມີພ ື່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ບ ື່ມີລະບົບ
ແລກປ່ຽນເກີດຂ ັ້ ນ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແລກປ່ຽນດ້ວຍເງິນສົດ. ອົງປະກອບສ າຄັນ
ຂອງຕະຫຼາດໃນຂັັ້ນນີັ້  ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສັດ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດ ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ມີຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼ  
ສາດສະໜາ, ງານຊາປະນະກດິສົບ, ງານກິນດອງພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງຕ່າງໆ, ເຊິື່ງຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊີັ້ນ
ເປັນອາຫານສູງເພ ື່ອຈັດລ້ຽງໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າມາຮ່ວມງານດັື່ງກ່າວ 

 ໃນລ າດັບຕ ື່ໄປ ມີພວກພ ື່ຄ້າສັນຈອນເດີນທາງໄປແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ  ໃນອະນາເຂດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ  ເພ ື່ອຊອກຫາຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງ ສະເພາະທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າມີທາງອອກສິນຄ້ານັັ້ນ, ຕາມ
ປົກກະຕິແມ່ນເຂດຫ່າງໄກກວາ່ໝູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.  ພ ື່ຄ້າດັື່ງກ່າວນັັ້ນອາດເປັນຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດເອງ 
ຫຼື່  ເປັນຜູໜ້ ື່ງໃນບ້ານໄດ້ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ໃນການສະໜອງສັດລ້ຽງເພ ື່ອຂາຍ, ສະນັັ້ນລາວຈ ື່ງເປນັຜູ້ສະໜອງ
ແຫຼື່ງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານປະຈ າທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນອ ື່ນໆ. ພວກພ ື່ຄ້ານ າເອົາຜະລິດຕະພັນສັດເຫົຼື່ານັັ້ນ, 
ສະນັັ້ນຈ ື່ງເປັນຜູ້ສະໜອງແຫຼື່ງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານປະຈ າທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ຊາວຊາວກະສິກອນອ ື່ນ. ພວກພ ື່ຄ້ານ າ
ເອົາຜະລິດຕະພັນສັດເຫົຼື່ານັັ້ນໄປສູ່ຕົວເມ ອງໃຫຍ່ບ່ອນທີື່ເປັນຕະຫຼາດ (ເມ ອງ ຫຼ  ແຂວງ), ຜູ້ແປຮູບທີື່ໄດ້
ແຕ່ງຕັັ້ງຢ່າງເປັນທາງການທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼ  ສູນກາງເກັບຊ ັ້, ພວກພ ື່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ
ດ້ວຍຮູບການແບບການລາຍງານເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນສ າຄັນໃນຫຼາຍກ ລະນີ. ໂດຍທົື່ວໄປເຂົາເຈົັ້າທັງໝົດຈະ
ເປັນຜູ້ຜູກຂາດໃນການເກັບຊ ັ້, ຖ້າພວກເຂົາເປັນຜູ້ຊ ັ້ຄົນດຽວ ຊາວກະສິກອນຈ ື່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການ
ບ ລິຫານລາຄາ ເພາະວ່າບ ື່ມີບ່ອນທີື່ໄປຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ມັນແມ່ນຕະຫຼາດຜູ້ຊ ັ້ 

 ພ ື່ຄ້າຄົນກາງຈ ານວນຫຼາຍຂອງກຸ່ມພ ື່ຄ້າ ເປັນຜູ້ເພີື່ມມູນຄ່າຂອງການເກັບຊ ັ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນ ແລະ ການຈັດແຈງຕ ື່ກັບສິນຄ້າທີື່ອັື່ງອ , ຕົັ້ນຕ ແມ່ນນອນຢູ່ກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງການລ້ຽງສັດໄປສູ່ຜູ້
ບ ລິໂພກກັບບັນດາເທດສະບານເມ ອງທີື່ສ າຄັນເຊັື່ນ: ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປາກເຊ ຫຼ  ນະຄອນ 
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ຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນສະຖານະເປັນພ ື່ຄ້າ, ພ ື່ຄ້າຄົນກາງກ ື່ເຊັື່ນດຽວກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະ
ກິດສ າລັບການຊ ັ້-ຂາຍຈາກລັດຖະບານ 

 ພ ື່ຄ້າຄົນກາງເປັນຜູ້ສະໜອງສັດ ເປັນສ່ວນສ າຄັນສ າລັບການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນ, ໂຮງຂ້າສັດຂອງເທດສະບານ, ຄົນຂ້າສັດ, ຜູ້ຂ້າສດັ ແລະ ແມ່ຄ້າຂາຍຊີັ້ນຍ່ອຍໃນຕົວເມ ອງເຫົຼື່ານີັ້, ທີື່ຊີັ້ນ
ສົດໄດ້ຮັບການແປຮູບເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ສຸດທ້າຍໄປຂາຍໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກປາຍທາງ 

 ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງມີໂອກາດເພີື່ມສູງ ຖ້າວ່ານ າໄປຂາຍໃນປະເທດຈີນ, 
ຫວຽດນາມ, ໄທ, ພະມ້າ, ກ າປູເຈຍ. ພ ື່ຄ້າຄົນກາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ ານານໃນນາມຜູ້ສົື່ງອອກ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ
ສັດລ້ຽງເປັນຕົັ້ນຕ ຜ່ານຊາຍແດນ, ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວເຂົາເຈົັ້າກ ື່ມີສວ່ນຮ່ວມ ນ າເຂົັ້າຜະລິດຕະພັນສັດເຊັື່ນກັນ 
ແລະ ແບບບ ື່ຖ ກລະບຽບ, ເຊິື່ງອາດຈະເປັນປດັໃຈສ າຄັນທີື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ຂອງການປ້ອງກັນອະ 
ນາໄມສັດຢູ່ຊາຍແດນ 

4.2.3 ການຕະຫາຼດຜະລດິຕະພນັສດັຂັັ້ນ 1 
 ຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ ນອກຈາກຈະລ້ຽງໄວ້ໃຊ້ງານແລ້ວ, ຊີັ້ນງົວຍັງເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູ້
ບ ລິໂພກທົື່ວໄປ ຊ ັ້ໄປປະກອບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸລະກິດການຊ ັ້-ຂາຍງົວ ເພ ື່ອນ າໄປແຍກສິັ້ນສ່ວນຂາຍ 
 ລກັສະນະຕະຫາຼດງວົຊີັ້ນ ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່: ຕະຫຼາດງົວມີຊີວິດ, ຕະຫຼາດງົວ
ຊີັ້ນ 
 ວິທກີານຕະຫາຼດງວົຊີັ້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່: 

1) ວິທີການຕະຫຼາດງົວລ້ຽງທົື່ວໄປ ຫຼ  ງົວຝູງ 
 ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວມີຊີວິດ ໃຫ້ກັບຜູ້ລວບລວມທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຄ້າ
ສົື່ງງົວມີຊີວິດ ເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດນັດງົວ ຫຼ  ຜູ້ຄ້າປີກຍ່ອຍແຍກສິັ້ນສ່ວນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ 

2) ວິທີການຕະຫຼາດງົວ 
 ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼ  ສະຖານທີື່
ຕ່າງໆ ທີື່ຕົນເອງເປັນສະມາຊິກ ຫຼ  ຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າງົວ ໂດຍຂາຍຕາມນ ັ້າໜັກຊາກທີື່ຂ້າແລວ້ ສ າຫຼັບງົວຄັດ
ຖິັ້ມຈະຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທົື່ວໄປ ໂດຍຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນນ າໄປແຍກສິັ້ນສ່ວນຂາຍໃນຕະຫຼາດຕ ື່ໄປ. 

4.2.4 ການຕະຫາຼດຜະລດິຕະພນັສດັຂັັ້ນ 2  
 ການຈ າໜ່າຍຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກອະນາໄມສ າລັບການວາງ
ຂາຍດັື່ງນີັ້: 

1) ການຈ າໜ່າຍຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຢູໃ່ນທ້ອງຕະຫຼາດ: 
 ຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍຕ້ອງມີເອກະສານຢັັ້ງຢ ນ  ທີື່ອອກໃຫ້

ໂດຍໂຮງງານຂ້າສັດ ຫຼ  ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍທີື່ໄດຮ້ັບການຢັັ້ງຢ ນມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົມລ້ຽງ ແລະ ການ
ປະມົງ, ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມປ້ະຈ າແຂວງ, ປະຈ າແຂວງ ຫຼ  ນະຄອນເທົື່ານັັ້ນ 

 ຊີັ້ນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃນທີື່ວາງຂາຍຢູຕ່ະຫຼາດ  ຄວນຫ້ອຍໄວ້ໂດຍໃຊຂ້ ເກາະທີື່
ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີື່ບ ື່ເຂົັ້າໝ້ຽງ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ 

 ໃນກ ື່ລະນີວາງຂາຍຢູເ່ທີງໂຕະຫ້າມວາງຊີັ້ນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃນປົນກັນ, ເລ ອດທີື່
ວາງຂາຍຕ້ອງແບ່ງໄວໃ້ນຖັງຕ່າງຫາກ. ໜ້າໂຕະທີື່ວາງຂາຍຊີັ້ນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີື່ບ ື່ເຂົັ້າໝ້ຽງ, ທ າຄວາມ
ສະອາດງ່າຍ, ຄວາມສູງຂອງໂຕະຈາກໜ້າດິນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໜ້າກ້ວາ້ງບ ື່ໃຫ້ເກີນ 80 
ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໂຕະຕ້ອງໄດ້ທ າຄວາມສະອາດທຸກໆຄັັ້ງທັງກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການວາງຂາຍ 

 ຜູຂ້າຍຊີັ້ນຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດໃນລະດັບສູງ, ຕ້ອງຕັດເລັບມ ໃຫ້ສັັ້ນ 
ແລະ ລ້າງມ ຫຼາຍຄັັ້ງເທົື່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ໂດຍສະເພາະພາຍຫັຼງທີື່ໃຊ້ຫ້ອງນ ັ້າທຸກຄັັ້ງ 
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 ການຈ າໜ່າຍຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຢູຮ່້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະ
ລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຈາກໂຮງງານຂ້າສັດ ຫຼ  ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍທີື່ໄດ້ຢັັ້ງຢ ນມາດ
ຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼ  ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ປະຈ າແຂວງ ຫຼ  ນະ
ຄອນຫຼວງ 

 ຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍນັັ້ນ ຕ້ອງມີການຫຸ້ມຫ ື່ຖ ກຕາມຫັຼກອະ
ນາໄມ ແລະ ຕ້ອງຕິດໃບແນະນ າທີື່ບົື່ງບອກເຖິງນ ັ້າໜັກ, ລາຄາ, ວັນທີື່ຫຸ້ມຫ ື່, ຊະນິດ, ປະເພດ ແລະ ແຫຼື່ງທີື່
ມາຂອງຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດ 

 ບ່ອນວາງຂາຍຕ້ອງຈັດວາງໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ ຫຼ  ຕູ້ແກ້ວທີື່ມີລະບົບຄວາມເຢັນຢູ່
ລະຫວ່າງ 0-4 ອົງສາເຊ 

2) ຕະຫຼາດສົື່ງອອກສັດ  
 ຊາວກະສິກອນລາວ ຕ້ອງຖ ກປົກປ້ອງຈາກການລັື່ງໄຫຼຂອງສິນຄ້າເຂົັ້າມາຂາຍ, 
ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົັ້າບ ື່ທັນເຂັັ້ມແຂງໃນການສົື່ງອອກ, ໂດຍສະເພາະປະເພດໝູ ແລະ ສັດປີກການ
ປັບປຸງການປຸງແຕ່ງຊີັ້ນ, ບ ື່ສະໜັບສະໜູນລະບົບຮັກສາຄວາມເຢັນ ຫຼ  ປະເພດຕູ້ແຊ່ແຂງຂອງໂຮງຂ້າສັດ ໃນ
ຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ. ບ ື່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໂຮງຂ້າສັດທີື່ສະຫັຼບສບັຊ້ອນ, ຕ້ອງເປັນແບບງ່າຍ 
ດາຍ, ແຕ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເໝາະສົມທີື່ສຸດ, ຂ ແນະນ າຢ່າງສຸດໃຈວ່າ ລະບົບຊີັ້ນຮ້ອນຂ້າ-ຂາຍຊີັ້ນສັດໃນ
ວັນດຽວແມ່ນໃຫ້ຮັກສາໄວ້, ແຕ່ໃຫ້ມີການດັດແປງສ າລັບຫັຼກອະນາໄມ ແລະ ໃຫ້ມີຊີັ້ນຄຸນນະພາບ. ມີຜູ້
ຂາຍຊີັ້ນ ຫຼ  ຄອບຄົວຈ ານວນໜ້ອຍທີື່ສຸດທີື່ມີຕູ້ເຢັນພຽງພ  ເພ ື່ອຮອງຮັບຊີັ້ນແຊ່ເຢັນ ຫຼ  ແຊ່ແຂງ, ມາດ
ຕະການແບບງ່າຍເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີັ້ນ ປະກອບມີ ບ ື່ໃຫ້ຊາກສັດຕິດກັບພ ັ້ນດິນ ຫຼ  ພ ັ້ນເຮ ອນ. ມີການ
ຈັດຫານ າໃຊ້ຢ່າງພຽງພ , ຈ າກັດການເຂົັ້າ-ອອກໂຮງຂ້າສັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ຄວບຄຸມການຫ້ອຍຊາກສັດ, ການ
ກວດກາຊີັ້ນທີື່ເຄັື່ງຄັດຢູ່ໃນໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ປັບປຸງສີື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຂ້າສັດ. ໃຫ້ບູລິມະ
ສີດສ າລັບການບັງ ຄັບໃຊ້ລະບຽບການປະຕິບັດຂອງໂຮງຂ້າສັດ, ຊອກຫາຄ າແນ່ນ າດ້ານວິຊາສະເພາະ ຈາກຜູ້
ຊ່ຽວຊານດ້ານຫັຼກອະນາໄມຊີັ້ນ ແລະ ດ້ານການອອກແບບໂຮງຂ້າສັດ ກ່ອນຈະສົື່ງເສີມການປ່ຽນແປງ
ສະຖານທີື່ຂ້າສັດ. 

3) ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດ 
 ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສັດເພ ື່ອຈ າໜ່າຍ ຕ້ອງຂົນສົື່ງດ້ວຍພາຫະນະທີື່
ຮັບປະກັນ, ຕ້ອງມີສິື່ງປົກປິດ ຫຼ  ຫຸ້ມຫ ື່ເປັນຢ່າງດີ, ເພ ື່ອປ້ອງກັນຂີັ້ຝຸ່ນ, ແມງວັນ ແລະ ສິື່ງອ ື່ນໆ ທີື່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການປົນເປ ັ້ອນໃສ່ຊີັ້ນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຫັຼກອະນາໄມດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ພາຫະນະທີື່ໃຊຂ້ົນສົື່ງຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງສະອາດ, ບ ື່ເຂົັ້າໝ້ຽງ  
ມລີະບົບຄວາມເຢັນ 

 ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຕ້ອງແຍກແຕ່ລະພາກສ່ວນບ ື່ໃຫ້ປົນ
ເປກັນ 

 ຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດຂ້າເຊ ັ້ອພາຫະນະຂົນສົື່ງ, ທັງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການນ າ
ໃຊທຸ້ກຄັັ້ງ 

4.2.5 ການຕະຫາຼດຜະລດິຕະພນັສດັຂັັ້ນ 3 (ການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິສດັ) 
1) ຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດສັດ 

 ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າ ຈັດເປັນທຸລະກິດປະເພດໜ ື່ງ  ເຊິື່ງລວມທັງການ
ຜະລິດການເກັບຮັກສາ ຕະຫຼອດເຖິງການຈ າໜ່າຍ ສະນັັ້ນ ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກ ື່ຄ ການນ າເອົາວັດຖຸດິບ
ດ້ານການກະສກິ າມາເປັນຜະລດິຕະພັນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວັດຖຸເອງໂດຍກົງ ຫຼ  ໄດ້ຈາກສິື່ງເສດເຫຼ ອ, 
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ຈາກວັດຖຸດບິໂດຍຜ່ານຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງ ເຊິື່ງຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ຫຼ  ໜ້ອຍແມ່ນຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດ
ຂອງວັດຖຸ ແລະ ອີກຢ່າງໜ ື່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າແມ່ນມີຕາມລະດູການຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກພັດມີ
ຕະຫຼອດປ ີ

2) ຄວາມສ າຄັນຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດສັດ 
 ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການດ າລົງຊີວິດຂອງມະນຸດດັື່ງນີັ້: 

 ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດນ າໃຊ້ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຈາກທ າມະຊາດໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິດຈະກ າຕ ື່ເນ ື່ອງເຊັື່ນ: ປູກສາລີລ້ຽງສັດ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ໂຮງງານຫົວອາຫານສັດກາຍເປັນອຸດສາຫະກ າເປັນຕົັ້ນ ເຄ ື່ອງບັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ, ນອກນີັ້ຍັງມີ
ອຸດສາຫະກ າທີື່ໄດ້ຈາກວັດຖຸດິບທີື່ເປັນຂອງເສດເຫຼ ອ ເຊັື່ນ: ໜັງ ແລະ ກະດູກ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 
 ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນ

ຫຼາຍ ແມ່ນເຮັດການຜະລິດກະສິກ າເປັນສ່ວນໃຫຍ ່ຖ້າບ ື່ມີການແປຮູບຈະມີບັນຫາເລ ື່ອງການຕະຫຼາດ 
3) ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າ 

 ເພ ື່ອປ້ອງກັນການເຊ ື່ອມເສຍຂອງວັດຖຸດິບ ເພາະວັດຖຸດິບສ່ວນຫຼາຍອາດ
ເປັນຈ າພວກສັດຈ ື່ງມີການເຊ ື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫຼ  ຊ້າຂ ັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ 

 ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ຫຼ  ຄຸນລັກຊະນະວັດຖຸດິບໃຫ້ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພກັບການໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບຊະນິດດຽວ, ແຕ່
ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໝາກນັດສາມາດເຮັດນ ັ້າໝາກນັດ, ກວນ, ເຊ ື່ອມ, ແຜ່ນ. 

4) ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ 
 ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ  ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະ
ນາໄມ, ຄວາມປອດໄພຕ ື່ຜູບ້ ລິໂພກ, ບ ື່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕ ື່ສັງຄົມ ແລະ ຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມ. ສະຖານທີື່ການ
ປຸງແຕ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 
4.3 ວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັທີື່ສົື່ງອອກຕາ່ງປະເທດ 
 ສະພາບການສົື່ງອອກສິນຄ້າພ ດຂອງປະເທດທີື່ຜະລິດຂ ັ້ນ ເພ ື່ອໃຊ້ພາຍໃນປະເທດເປັນຫັຼກ ເຊັື່ນ: 
ເຂົັ້າ, ຝ້າຍ, ແລະ ຖົື່ວຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດສົື່ງອອກ, ສິນຄ້າພ ດແຕ່ລະຊະນິດ ອາດມີຕະຫຼາດທີື່ສ າຄັນແຕກ
ຕ່າງກັນອອກໄປ, ແຕ່ລະປີໃນປະເທດ ຫຼ  ໃນແຂ່ງຂັນທີື່ສົື່ງສິນຄ້າອອກໃນແຕ່ລະປີບອກມນູຄ່າເປັນເງິນຍິື່ງດີ 

4.3.1 ປດັໃຈທີື່ມຜີນົຕ ື່ການສົື່ງອອກ 
 ປະລິມານການນ າເຂົັ້າຂອງປະເທດຜູ້ຊ ັ້ 
 ປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ 
 ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຜູ້ຄ້າ 
 ການລົງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ 
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4.3.2 ພ ດຕກິ າຜູບ້ ລໂິພກ 
 ການສ ກສາວິທີການທີື່ແຕ່ລະບກຸຄົນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ (ເງິນ, ເວລາ, ບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ອ ື່ນໆ) ກ່ຽວກັບການບ ລິໂພກສິນຄ້າ ເຊິື່ງນັກການຕະຫຼາດຕ້ອງສ ກສາວ່າ: ສິນຄ້າທີື່ຈະສະເ
ໜີຂາຍນັັ້ນແມ່ນໃຜເປັນລູກຄ້າເປົັ້າໜາຍ, ຜູ້ບ ລໂິພກຊ ັ້ຫຍັງ, ເປັນຫຍັງຈ ື່ງຊ ັ້, ຊ ັ້ໄດ້ແນວໃດ, ຈະຊ ັ້ເວລາໃດ, 
ຊ ັ້ຢູ່ໃສ, ແມ່ນໃຜມີອິດທິພົນຕ ື່ການຊ ັ້, ຊ ັ້ເລ ັ້ອຍໆບ ື່. 

4.3.3 ພ ດຕກິ າຂອງຜູ້ຊ ັ້ 
 ພ ດຕິກ າຜູ້ຊ ັ້ຄ : ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຊ ັ້ ແລະ ການໃຊ້ສິນຄ້າ, ດັື່ງນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງໄດ້ສ ກສາ ແລະ ວິເຄາະເຖິງພ ດຕິກ າການ
ຊ ັ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການດັື່ງນີັ້: 

1) ວິທີການທີື່ຜູ້ຊ ັ້ສະແດງອອກ ນັກເສດຖະສາດ ຕ້ອງວາງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ຂອງພ ດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ທຸກລະກິດປະສົບຄວາມສ າເລັດ 

2) ຈາກແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ທີື່ເຮດັໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພິື່ງພ ໄຈວ່າສິື່ງ
ໃດສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກຈ ື່ງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈຫັຼກທີື່ມີອິດທິພົນຕ ຜູ້ຊ ັ້ ຫຼ  ບ ື່, ຊ ັ້ຫຍັງ, ຢູ່
ໃສ, ເວລາໃດ, ຊ ັ້ໄດ້ແນວໃດ 

3) ເມ ື່ອການຕະຫຼາດໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆ ທີື່ມອີິດພົນຕ ື່ພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ຊ ັ້ທີື່ດີ
ຂ ັ້ນ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກການຕະຫຼາດຄາດຄະເນເຖິງການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຊ ັ້ ມີຕ ື່ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ຂອງພ ດໄດ ້

4.3.4 ຂັັ້ນຕອນໃນການຕດັສນິໃຈຊ ັ້ຂອງຜູບ້ ລໂິພກ 
 ຂັັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກສາມາດແບງອອກໄດ້ 5 ຂັັ້ນຕອນ ຄ :  

1) ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ: ຂະບວນການເລີື່ມຂ ັ້ນ ເມ ື່ອບຸກຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການ ເຊິື່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນ ເຊັື່ນ: ຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຈາກສິື່ງກະຕຸ້ນພາຍນອກ
ເຊັື່ນ: ບຸກຄົນນັັ້ນເຫັນໂຄສະນາ ຫຼ  ຕົວສິນຄ້າແລ້ວເກີດຄວາມຕ້ອງການຂ ັ້ນ 

2) ຄົັ້ນຫາຂ ັ້ມູນ: ໃນເມ ື່ອບຸກຄົນເກີດຄວາມຕ້ອງແລ້ວຂັັ້ນຕອນຕ ື່ໄປຄ  ການຄົັ້ນຫາຂ ັ້
ມູນ, ເພ ື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດັື່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມພ ໃຈຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການລຸ້ນ, ລາຄາ, ຍີື່ຫ ັ້, ຄຸນ
ນະພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ການບ ລິການຫັຼງກາຍຂາຍເປັນຕົັ້ນ. 

3) ການປະເມີນທາງເລ ອກຕ່າງໆ: ຜູ້ບ ລິໂພກຈະປະເມີນທາງເລ ອກຕ່າງໆ ທີື່ເປັນໄປ
ໄດ້ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ສິນຄ້າ, ໃນຂັັ້ນນີັ້ຜູ້ບ ລິໂພກ ຈະຕ້ອງກ ານົດກົດເກນໃນການພິຈາລະນາໃນການຊ ັ້
ເຊັື່ນ: ອາດເລ ອກຍີື່ຫ ັ້ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກົດເກນ ຫຼ  ບາງຄົນອາດເລ ອກລາຄາ ແລະ ການບ ລິການຫັຼງການ
ຊ ັ້ 

4) ການຕັດສິນໃຈຊ ັ້:  ຜູ້ຊ ັ້ຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິື່ງປະກອບຫຼາຍຢ່າງເຊັື່ນ: 
 ຜະລິດຕະພັນ 
 ຍີື່ຫ ັ້ 
 ແບບ 
 ຈ ານວນທີື່ຈະຊ ັ້ 
 ສະຖານທີື່ທີື່ຈະຊ ັ້ 
 ເວລາ 
 ຜູ້ຂາຍ 
 ລາຄາ 
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 ວິທີື່ການຈ່າຍເງິນ 
5) ພ ດຕິກ າໃນການໃຊ້: ນັກຕະຫຼາດທີື່ດີທັງຫຼາຍບ ື່ຄວນພ ໃຈ ພຽງແຕ່ການຂາຍ

ສິນຄ້າໄດ້ເທົື່ານັັ້ນ, ຈະຕ້ອງຕິດຕາມອີກວ່າຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູໃ້ຊ້ພ ໃຈໃນການໃຊ້ສິນຄ້າຂອງຕົນ ຫຼ  ບ ື່ ສິນຄ້າຊະນິດ
ໃດ, ໃຜເປັນຜູ້ຊ ັ້ໃຊ້, ໃຊ້ແນວໃດ, ໃຊ້ຢູ່ໃສ,ໃຊ້ເວລາໃດ, ຕະຫຼາດສາມາດນ າມາປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ຫຸ້ມ
ຫ ື່ ຫຼ  ໃຊ້ໃນເວລາໂຄສະນາໄດ້ເປັນຢ່າງດີໃນການຊ່ວຍໂອກາດໃຫ້ສິນຄ້ານັັ້ນຂາຍໄດ້ງ່າຍ. 
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ບດົທ ີ5 
ການແຂ່ງຂນັໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້ວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

 ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ 
 ອະທິບາຍຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ 
 ບອກການວິເຄາະຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກັບການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້ 
 ການດ າເນີນງານທຸລະກິດພາຍໃຕ້ການແຂ່ງຂັນທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ພາຍໃຕ້ການແຂ່ງ 
ຂັນທາງເທັກໂນໂລຢີທີື່ວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະການດ າເນີນງານດ້ານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງມີການວາງ
ແຜນໃຫ້ຮອບຄອບໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ເຊິື່ງເປັນການປະຕິບັດງານໃນແນວການບ ລິຫານການຕະຫຼາດ ທີື່ມີຈຸດປະ 
ສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼ  ເວົັ້າອີກຢ່າງໜ ື່ງວ່າ: ຕະຫຼາດແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເຮົາກັບຄູແ່ຂ່ງຂັນ 
ສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຊ ັ້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ຊ ັ້ການບ ລິການເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ບາດກ້າວທ າອິດທີື່ຈະ
ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງລູກຄ້າເຊັື່ນ: 
ຕະຫຼາດຂອງການບ ລໂິພກ, ຕະຫຼາດການຜະລິດ, ຕະຫຼາດຜູ້ດ າເນີນກິດຈະການຂາຍ, ຕະຫຼາດລັດຖະບານ 
ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນເປັນຕົັ້ນ. ການດ າເນີນທຸລະກິດແນນ່ອນວ່າຕ້ອງມີການກ ານົດລາຄາ, ປະລິມານຜົນ
ຜະລິດທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວມີການສ ກສາຂ ັ້ມູນຢ່າງລະອຽດ, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການປະກອບ
ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ມີການລົງທ ນສູງ ຄວາມສ່ຽງກ ື່ສູງ, ເພາະຄູ່ແຂ່ງຂັນເພີື່ມຂ ັ້ນຫຼາຍ ດັື່ງນັັ້ນ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້
ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ, ການດ າເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍຕົວ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ຜູຜ້ະລິດຕ້ອງຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຂ ັ້ນຈາກເດີມ ໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍຜູ້ຜະລິດເນັັ້ນໃສ່ຜູບ້ ລິໂພກເປັນຫັຼກ 
 
5.2 ຕະຫາຼດແຂງ່ຂນັຮບູແບບຕາ່ງໆ 
 ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດຈະມີ 2 ຮູບແບບໃຫຍທີ່ື່ຕ່າງກນັຄ : 

5.2.1 ຕະຫາຼດແຂງ່ຂນັສມົບນູ 
 ກຸ່ມຜະລິດສິນຄ້າມລີັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນ, ລັກສະນະຂອງຜູຂ້າຍ ແລະ ຜູບ້ ລໂິພກ 

ກ ື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນ 
 ທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູບ້ ລໂິພກມີຈ ານວນຫຼາຍ ດັື່ງນັັ້ນ ການຊ ັ້-ຂາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ

ຈະເປັນຈ ານວນໜ້ອຍ ເມ ື່ອທຽບກັບຂ ັ້ມູນການຊ ັ້-ຂາຍແລກປ່ຽນທັງໝົດ ການເພີື່ມ ຫຼ  ຫຼຸດລະດັບຂອງຜູ້
ຜະລິດ ຈະບ ື່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງສິນຄ້າຕະຫຼາດປ່ຽນແປງ ແລະ ໃນຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບ ລ ິ 
ໂພກ ຈະບ ື່ມີຜົນຕ ື່ລາຄາສິນຄ້າ 
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 ທັງຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູຊ້ ັ້ ຮູຂ້ ັ້ມູນຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາ ແລະ ສະພາບ
ຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ ເມ ື່ອສິນຄ້າມລີັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຢ່າງ
ສົມບູນຈ ື່ງມີພຽງລາຄາດຽວ 

 ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວ ການເຂົັ້າ-ອອກຈາກຕະຫຼາດຂອງຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້
ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເສລີ 

 ປັດໄຈການຜະລິດສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຜູຜ້ະລິດທີື່ບ ື່ມີ
ປະສິດທິພາບຖ ກຄັດອອກຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ມກີຸ່ມຜະລິດອ ື່ນມາແທນທີື່ 

5.2.2 ຕະຫາຼດແຂງ່ຂນັບ ື່ສມົບນູ 
 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນບ ື່ສົມບູນປະກອບມີປະເພດຍ່ອຍຄ :  

1) ຕະຫຼາດຜູກຂາດ 
 ມີຜູຜ້ະລິດພຽງລາຍດຽວ 
 ຜູຜ້ະລິດມີການຜູກຂາດ ກ ື່ຕ ື່ເມ ື່ອສິນຄ້າມຄີວາມແຕກຕ່າງ ຈາກຜູ້ຜະລິດ

ອ ື່ນໆ 
 ຜູຜ້ະລິດມີອ ານາດທີື່ຈະກ ານົດເລ ື່ອງລາຄາ ແລະ ປະລິມານຂາຍເອງ 

2) ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຜູກຂາດ 
 ຜູຂ້າຍມຈີ ານວນຫຼາຍ  
 ສິນຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດແຕກຕ່າງກັນ ກ ື່ຄ ໃນການບັນຈຫຸຸ່ມຫ ື່, ວິທີ

ການຈັດຈ າໜ່າຍ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າຕ່າງໆເປັນຕົັ້ນ ແຕ່ສິນຄ້າສາມາດທົດແທນກັນໄດ້. 
 ຜູຜ້ະລິດ, ຜູຂ້າຍ ແລະ ຜູຊ້ ັ້ສາມາດເຂົັ້າ - ອອກຕະຫຼາດໄດງ້່າຍ. 

3) ຕະຫຼາດທີື່ມີຜູ້ຂາຍໜ້ອຍ 
 ຈ ານວນຜູຂ້າຍໜ້ອຍທີື່ມຂີະໜາດທລຸະກິດໃຫຍຈ່ າໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ຜູຊ້ ັ້ ຫຼ  

ຜູບ້ ລໂິພກຫຼາຍ 
 ຜູຂ້າຍແຕ່ລະລາຍຜະລິດສິນຄ້າຈ ານວນຫຼາຍ ເມ ື່ອທຽບກັບປະລິມານສິນຄ້າ

ໃນຕະຫຼາດທັງໝົດ ຜູ້ຂາຍຈະຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັນ 
 ມັກແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານອ ື່ນຫຼາຍກວ່າດ້ານລາຄາ 
 ພ ດຕກິ າຂອງຜູຂ້າຍແຕ່ລະລາຍໃນຕະຫຼາດຈະມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໝາຍ

ເຖິງຮູບແບບຂອງພ ດຕິກ າທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຈະໃຊ້ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບຕະຫຼາດ 
 

5.3 ຮບູແບບການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດສນິຄາ້ ພ ດ ແລະ ສດັ 
 ເມ  ື່ອຜູ້ຜະລິດພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນໄດ້ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາແມ່ນມຜີົນກະທົບຕ ື່ເສດຖະກິດໂດຍ
ກົງເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດຂອງເຮົາຫຼຸດລົງ ຫຼ  ຄູ່ແຂ່ງຂັນກ້າວເຂົັ້າມາໃຊຕ້ າແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ (Unique 
positioning) ຂອງເຮົາແລ້ວ ເຮົາກ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາຍຸດທະວິທີການຕະຫຼາດ ເພ ື່ອການແຂ່ງຂັນໃນ
ແຜນຂອງເຮົາ ຫຼ  ເວົັ້າອີກແບບໜ ື່ງວ່າ ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ
ຂອງຜູຜ້ະລິດສິນຄ້າປະເພດພ ດຜັກ, ພ ດທັນຍາຫານ, ໝາກໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຂັັ້ນຕ່າງໆ ສິນຄ້າ
ກະສິກ າຫຼາຍປະເພດ ນີັ້ອາດມີຄວາມສ່ຽງແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະພ ດຜັກ ແລະ ໝາກໄມແ້ມ່ນການ
ຜະລິດທີື່ຂ ັ້ນກັບລະດູການ, ຜົນຜະລິດທີື່ເໜົື່າເສຍງ່າຍ, ເຊິື່ງມີຜົນກະທົບດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລດິ, 
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ດ້ານປະລິມານ, ດ້ານລາຄາຜູສ້ະໜອງຜົນຜະລິດມີຈ ານວນຫຼາຍເຮດັໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ 
 ຕະຫຼາດພ ດຜັກໝາຍເຖິງ ພ ດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າພ ດຜັກເປັນຜົນຜະລິດ
ທາງກະສິກ າທີື່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມລະດູການສະຫັຼບກັນໄປ ບາງຊະນິດໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ຕະຫຼອດປ ີເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຜັກຕ້ອງຂ ັ້ນກັບປັດໃຈທາງທ າມະຊາດເປັນສ າຄັນ ແຕ່ປະລິມານການຜະລິດ
ໄດ້ເພີື່ມຂ ັ້ນທຸກໆປີ 
 ຕະຫຼາດສັດໝາຍເຖິງ ສັດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າຊີັ້ນສັດເປັນສິນຄ້າຫັຼກໃນ
ແຕ່ລະວັນທີື່ຜູບ້ ລໂິພກມຄີວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີື່ສຸດ ສ່ວນໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທຸລະກິດ
ຕ່າງໆ ທີື່ນ າເອົາສັດທີື່ມີຊີວິດຈາກແຫຼື່ງຜະລິດ (ການກະເສດ) ຫຼ  ບ ລິສັດຄົບວົງຈອນໄປເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກໃນ
ເວລາ ແລະ ສະຖານທີທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ  ໝາຍເຖິງ ການດ າເນີນກິດຈະກ າທີື່ສົື່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດກະຈາຍຈາກ
ຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກ, ເພ ື່ອໃຊ້ບ ລິໂພກໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ດັື່ງນັັ້ນ, ການ
ຕະຫຼາດສັດ ຈ ື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງ, ເປັນລະບົບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການ
ວິໄຈຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສົື່ງເສີມການຂາຍ, ການຈດັຈ າໜ່າຍເປັນຕົັ້ນ 
 ຕວົຢາ່ງ: ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນບ ື່ໃຫ້ຄູແ່ຂ່ງຂັນ A ເຂົັ້າມາໃນຕະຫຼາດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ວິທີສົື່ງເສີມການ
ຕະຫຼາດຢ່າງໜັກໃນຊ່ວງການເປີດຕົວສິນຄ້າຂອງຄູແ່ຂ່ງ A ໂດຍເນັັ້ນໃສເ່ຂດກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ. 
 
5.3 ການວເິຄາະຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົເສຍຂອງການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດ 

5.3.1 ການວເິຄາະຜນົຜະລດິ. 
 ການວິເຄາະຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ ແມ່ນເພ ື່ອຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງ
ບັນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການຕະຫຼາດ ເຊິື່ງຜົນຜະລິດຕະຫຼາດພ ດ ໄດ້ແກ່:  

1) ການວເິຄາະໜາ້ທີື່ທາງການຕະຫາຼດ 
 ຊ່ວຍປະເມີນຕົັ້ນທ ນທາງການຕະຫຼາດ ຜູຜ້ະລິດປະເພດໃດເຮັດໜ້າທີື່ການ

ຕະຫຼາດຫຼາຍ ກ ື່ມີຕົັ້ນທ ນການຕະຫຼາດສູງກວ່າຜູຜ້ະລິດປະເພດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບ
ໄດ້ຜູຜ້ະລິດປະເພດດຽວກັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈ ື່ງມີຕົັ້ນທ ນສູງກວ່າອີກຝ່າຍ. 

 ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈ ື່ງມີຕົັ້ນທ ນການຕະຫຼາດ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ສິນຄ້າທີື່ເໜົື່າເສຍງ່າຍຈະມຕີົັ້ນທ ນສູງກວ່າ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງສູງກວ່າສິນຄ້າທີື່ບ ື່ເໜົື່າ
ເສຍງ່າຍ 

2) ການວເິຄາະສະຖາບນັທາງການຕະຫາຼດ 
 ການວິເຄາະເຖິງລັກສະນະຂອງຜູເ້ຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນການຕະຫຼາດ

ໄດ້ແກ່: ພ ື່ຄ້າຄົນກາງ ເຊິື່ງຜົນການວິເຄາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ມີປະ
ໂຫຍດຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຄວນປັບປຸງໃນດ້ານໃດ 

 ການວິເຄາະການຕະຫຼາດອາດມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທັງນີັ້ ເພາະພ ື່ຄ້າຄົນກາງ
ມັກຈະມີການເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນໄດ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ 
 ນອກຈາກນັັ້ນ ຜູຜ້ະລິດກ ານົດລູກຄ້າກຸ່ມເປົັ້າໝາຍແລວ້ ຈ ື່ງກ ານົດແຜນການ
ຕະຫຼາດ ເພ ື່ອມຸ່ງໄປສູລູ່ກຄ້າດັື່ງກ່າວ ໃນແຜນການຕະຫຼາດຈະມກີານກ ານົດລາຄາຂອງສິນຄ້າ, ການຕຽມຈັດ
ຈ າໜ່າຍ, ການສົື່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການເກັບຮັກສາ, ການກ ານົດມາດຖານການ
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ບັນຈຫຸຸ້ມຫ ື່ຂອງສິນຄ້າ ນອກຈາກນີັ້ຍັງໄດ້ວິເຄາະຈຸດກຸ້ມທ ນຊ ື່ງຈະມີຜົນຕ ື່ລາຄາ ແລະ ປະລິມານຜົນຜະລິດ 
ລວມໄປເຖິງກ າໄລ 
 ລາຄາຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກ າແມ່ນເປັນຕົວກ ານົດທີື່ສ າຄັນດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

 ລະດັບລາຍໄດ້ຂອງຟາມ 
 ຕົັ້ນທ ນສ າລັບສະບຽງຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 
 ຕົັ້ນທ ນສ າລັບວັດຖຸດິບຂອງໂຮງງານ 
 ກ າໄລຂອງວິສາຫະກິດ ເພ ື່ອການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າ 
 ຜົນຕອບແທນຂອງ (ພ ື່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າ), ສິນຄ້າກະສິກ າ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ການສະໜອງຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ 
3) ໜາ້ທີື່ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ 

 ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ 
 ຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ຂອງຜູບ້ ລໂິພກຂ ັ້ນຢູ່ກັບລາຄາ ຄ ລາຄາສູງມີຄົນຊ ັ້ໜ້ອຍ ໃຫ້
ປັດໃຈອ ື່ນບ ື່ປ່ຽນແປງ (all other factors are held unchanged) ຍ່ອມໃຫ້ປ່ຽນແປງສະເພາະລາຄາ 
ແລະ ສິນຄ້າທີື່ຈະຊ ັ້ ແຕ່ລາຄາຕ ື່າລົງຈະມີຜູ້ຕ້ອງການຊ ັ້ຫຼາຍ, ຊ ັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄປບ ລິໂພກຈ ານວນຫຼາຍ ລາຄາ 
ແລະ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ສິນຄ້າ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກນັ ຄວາມກ່ຽວພັນນີັ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ ຫຼ  ເສັັ້ນ
ສະແດງ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນກັນງ່າຍໆຈະເອີັ້ນວ່າ “ເສັັ້ນຄວາມຕ້ອງການ” ຫຼ  “ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການ” ລາຍ
ລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 1 ຄວາມຕອ້ງການຂອງພ ດຜກັ 
 
ລະດັບ ລາຄາພ ດຜັກໃນ 1 ກໂິລ (ກີບ) ຈ ານວນທີື່ຕ້ອງການຊ ັ້ (ກິໂລ) 
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ຮບູທີ 1  ລາຄາ ກບັປະລມິານຊ ັ້ 
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ຄວາມຕອ້ງການຂອງຊີັ້ນສດັ 
 

ລະດັບ ລາຄາຊີັ້ນສັດໃນ 1 ກິໂລ (ກີບ) ຈ ານວນທີື່ຕ້ອງການຊ ັ້ (ກິໂລ) 
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ຮບູທີ 2 ລາຄາກບັປະລມິານຊ ັ້ 
 

5.3.2 ວເິຄາະຜນົເສຍຂອງການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດ 
 ມີການເກີດຂ ັ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ 2 ຄົນທີື່ເປັນຄູແ່ຂ່ງຂັນກນັເພ ື່ອຍາດແຍ່ງເອົາລູກຄ້າ 
ເຊິື່ງແຕ່ລະຄູແ່ຂ່ງຂັນຕ່າງກ ື່ມຈີຸດປະສົງອັນດຽວກັນຄ : ດ ງດູດໃຈບັນດາລູກຄ້າ 
 ຫັຼງຈາກຄູແ່ຂ່ງຂັນຝ່າຍໃດໜ ື່ງ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ແລ້ວ ກ ື່ຍັງບ ື່ທັນພຽງພ ເທ ື່ອ, ເພາະວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນອ ື່ນ  ກ ື່ພາະຍາຍາມຄົັ້ນຄວ້າຫາຄວາມຢາກໄດ້ຂອງບັນດາລູກ
ຄ້າ ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດມີຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຫຼາຍທີື່ສຸດ ເມ ື່ອກ້າວເຂົັ້າສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ບັນດາວິສາຫະກິດ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາຕັັ້ງຕົວຢູ ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດໃໝ່ໆຂອງລາວ ກ ື່ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ, 
ສິື່ງທີື່ຫີຼກລຽງບ ື່ໄດ້ ສ າລັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູບ້ັນດາຄູແ່ຂງ່ຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ 
 ແນ່ນອນວ່າບັນດາວິສາຫະກິດໃດໜ ື່ງ ຈະຕ້ອງສວມບົດບາດເປັນລູກຄ້າ ແລະ ສົມ
ທຽບຜະລິດຕະພັນ, ລາຄາ, ວົງຈອນການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານຂອງຕົນກັບຄູແ່ຂ່ງນີັ້ ແມ່ນຊ່ອງ
ທາງດຽວທີື່ຈະວິເຄາະເຫັນບັນດາຂ ັ້ໄດ້ປຽບ  ແລະ ຂ ັ້ເສຍປຽບຂອງຕົນໃນການແຂ່ງຂັນ ອັນນັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິ
ສາຫະກິດເພີື່ມຄວາມໜັກແໜ້ນ  ໃນການດ ງດູດໃຈລູກຄ້າ, ເພີື່ມການສະໜອງຂອງຕົນດ້ວຍການເສີມ
ຂະຫຍາຍຈຸດແຂ່ງ ແລະ ປັບປຸງຈຸດອ່ອນຂອງຕົນໃນຂັັ້ນຕ ື່ໄປ ເພ ື່ອກ້າວໄປສູກ່ານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້
ດີກວ່າຄູແ່ຂ່ງຂັນຂອງຕົນ 
 

ຕອ້ງວເິຄາະໃຫຮູ້ຈ້ກັບນັດາຄູແ່ຂງ່ຂນັ 
 

ແບບຟອມກະກຽມໂດຍ: 
ຜະລິດຕະພັນ:                                                           ວັນທີ:............................. 
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1 ຂ່າວສານທົື່ວໄປ: 
2 ຊ ື່ຂອງວິສາຫະກິດ: 

3 ທີື່ຢູ່: 
4 ເບີໂທລະສັບ: 
5 ສາຂາ: 
6 ຜະລິດຕະພັນ: 

7 ຂ່າວສານພິເສດ: 

8 ປີເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດ: 

10 ຈ ານວນລູກຄ້າ: 

11 ຍອດຂາຍ: 

12 ບ ລມິາດການຂາຍ: 

13 ສະຖານະດ້ານການເງິນ: 

14 ອາຍຸ, ປະສົບການໃນຂົງເຂດນີັ້, ຄວາມຮູ,້ ຈຸດແຂ່ງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ...... 

15 ບັນດາທີື່ປ ກສາພາຍນອກ: 

16 ບັນດາລູກຄ້າທີື່ສ າຄັນ: 

17 ຍຸດທະສາດທາງຕະຫຼາດ: 

18 ການຕັັ້ງລາຄາ: 

19 ການຈ າໜ່າຍ: 

20 ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ: 
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ສມົທຽບຕນົເອງໃສບ່ນັດາຄູແ່ຂງ່ຂນັ 
 
ແບບຟອມກະກຽມໂດຍ: 
ຜະລິດຕະພັນ:       ວັນທີ:............................. 
      
ຊ  ື່ຄູແ່ຂ່ງຂັນ:.................................................................................................. 

ຜະລິດຕະພັນຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນ:................................................................................ 

ລ/ດ ດ້ານການແຂ່ງຂັນ ພັນລະນາຄູແ່ຂ່ງຂອງທ່ານ ວິສາຫະກິດຂອງທ່ານມີ 

1 ປະລິມານ   

2 ລາຄາ   

3 ຄຸນນະພາບ   

4 ການບ ລິການ   

5 ການຈັດຈ າໜ່າຍ   

6 ການໂຄສະນາ   

7 ການສົື່ງເສີມ   

8 ຊ ື່ສຽງ   

9 ອ ື່ນໆ   

 ລວມ   

 
5.4 ຮບູແບບການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດທີື່ເໝາະສມົກບັສະຖານະການໃນປະຈບຸນັ  
 ໃນປະຈຸບັນນີັ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ມີລັກສະນະເປັນຮູບແບບການຄ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊິື່ງບ ື່ໄດ້
ຜະລິດ ເພ ື່ອບ ລິໂພກພາຍໃນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຜະລິດເພ ື່ອການສົື່ງອອກໄປຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ການ
ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ (ໃນແຂວງຈ າປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກກະລ າປີ, ຜັກກາດຂາວເປັນຕົັ້ນ)  ຮູບ
ແບບການຜະລິດນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການກະສິກ າ (ຜູ້ຜະລິດ) ພ ື່ຄ້າ
ຄົນກາງ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍຂ ັ້ນ ໃນອາດີດລະບົບການຜະລິດພ ດຜັກເປັນແບບຕະຫຼາດລວມ ຜັກຈາກແຫຼື່ງ
ຜະລິດຕ່າງໆ ທົື່ວປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໄປລວມຕົວຢູ່ແຕ່ສວນກາງຄ : ຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງ ໃນປະຈຸບັນມີລັກສະນະ
ເປັນການກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍປ່ຽນທິດທາງການກະຈາຍຕົວຂອງຜັກໄປສູ່ຕະຫຼາດຊານເມ ອງ, ຕະຫຼາດ
ຂາຍສົື່ງໃນແຂວງອ ື່ນໆເພີື່ມຂ ັ້ນ 
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ບດົທ ີ6 
ການບ ລໂິພກສນິຄາ້ວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິລາຍ: 

 ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຈາກການບ ລິໂພກສິນຄ້າ 
 ປັດໃຈທີື່ມີຜົນຕ ື່ການບ ລິໂພກສິນຄ້າ 
 ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ປະໂຫຍດການສ ກສາດາ້ນການບ ລໂິພກສນິຄາ້ວດັຖດຸບິ ພ ດ 

ແລະ ສດັ 
 ຕະຫຼາດຍຸກໃໝ່ໃນປະຈຸບັນທຸກໜ່ວຍງານທຸລະກິດກະສິກ າ ນັັ້ນແມ່ນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການ
ຕະຫຼາດນັັ້ນເປັນເຄ ື່ອງມ ຊ່ວຍສ້າງຍອດຂາຍ, ລາຍໄດ້ ແລະ ກ າໄລ ໃຫ້ເປັນທຸລະກິດໃນລະບົບເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ ເຊິື່ງຕ້ອງໃຊ້ການຕະຫຼາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລາຄາພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ລວມທັງການຕະຫຼາດກະສິກ າໂລກ ສະນັັ້ນຕະຫຼາດກະສກິ າມີຄວາມສ າຄັນ 
ແລະ ມີປະໂຫຍດ ດັື່ງນີັ້: 

6.1.1 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຕ ື່ເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກລະດັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ດັື່ງນັັ້ນ 

ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປະດິດຄິດຄົັ້ນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ບ ລິການວັດຕະກ າໃໝ່ໆຂ ັ້ນ ເພ ື່ອສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີື່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ເຊັື່ນ: ໃຫ້ມີເຄ ື່ອງໝາຍການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ອາຫານທີື່ບ ລິໂພກ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະດວກສະບາຍ ຂອງການໝູນວຽນວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໃຈ
ການຜະລິດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຜົນຜະລິດກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າທີື່ນ າມາໃຊ້ເປັນປັດໃຈການຜະລິດທີື່ນ າມາຜ່ານ
ຂະບວນການຜະລິດ ມາຜະລດິເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການເຊິື່ງເປັນທີື່ເພິື່ງພ ໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກ
ຜູ້ບ ລິໂພກ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສີມສ້າງຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆ ອາດຈະ
ເປັນຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປັດໃຈເຫົຼື່ານີັ້ເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້
ກັບປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂ ັ້ນ 

 ເປັນສິື່ງທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເພີື່ມການຜະລິດ ເພ ື່ັ້ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ ັ້ທີື່
ເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ວັດຖຸດິບປັດໃຈການຜະລິດ ເກີດການລົງທ ນການຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເກີດການຈ້າງແຮງງານເພີື່ມຂ ັ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ້າງລາຍໄດ້ສູງ ເປັນການເພີື່ມກ າລັງຊ ັ້ຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮ ອງ 
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  ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະໜັບສະໜູນການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບ
ໂລກ ເປັນສິື່ງທີື່ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຜູ້ບ ລິໂພກ ອອກໄປໃຫ້ກວ້າງຂວາງຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ໄປ
ສູ່ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 

6.1.2 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຕ ື່ທລຸະກດິ ຫຼ  ອົງກອນ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຄຸນຄ່າ ແລະ ເສີມມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ກນ

ບ ລິການ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງກິດຈະກ າຂອງງານຕະຫຼາດໃໝ່ ຕາມກະແສຄວາມນິຍົມ

ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ ກ າໄລໃຫ້ກັບອົງການທີື່ສາມາດຕ ື່ສູ້ກັບການແຂ່ງຂັນໄດ້ 
 ໃຫ້ເກີດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ເນ ື່ອງຈາກເກີດການ

ປະຢັດຕ ື່ຂະໜາດຂອງການຜະລິດຈ ານວນຫຼາຍ ອັນເປັນມາຈາກການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການຕະຫຼາດໄປ ເພີື່ມ
ປະລິມານການຜະລິດ ດ້ວຍການໃຊ້ວິທີການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງນັກທຸລະກິດມີຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ແລະ ການພັດທະນາສິື່ງ    
ໃໝ່ ມາສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 

6.1.3 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຕ ື່ປັດໃຈຂອງບກຸຄນົ 
 ສາມາດນ າຫັຼກການຕະຫຼາດໄປໃຊ້ໃນການດ າລົງຊີວິດຄ : ການປະກອບອາຊີບ

ສ່ວນຕົວ ແລະ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ສ້າງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງສ າພັນທີື່ດີຕ ື່ລູກຄ້າ 
 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກໄດ້ຮັບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທາງການຕະຫຼາດຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນ

ຄົນມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກເກີດມີຄວາມຮັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ໃນການເລ ອກຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຕ ື່ສຸຂະພາບ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງອາຊີບຕ່າງໆ ໃຫ້ບຸກຄົນປະກອບວິຊາຊີບທາງການຕະຫຼາດ
ຄ : ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ເກີດອາຊີບໄດ້ທີື່ຫຼາກຫຼາາຍ ເຊັື່ນ: ການໃຊ້ເຕັກນິກໃນການຂາຍໂດຍມີຮູບແບບຜະລິດ 
ຕະພັນ ຕາມກະແສຄວາມນິຍມົໃໝ່ໆສະເໝີ ການວິໄຈຕະຫຼາດທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນການລົງ
ພາກສະໜາມ ເພ ື່ອການຄົັ້ນຫາຄ າຕອບການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາທີື່ໃຊ້ສ ື່ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ນ າເຕັກ
ໂນໂລຢີໃໝ່ມານ າສະເໜີ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິສັດໄດ້. 

 ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບຸກຄົນດີຂ ັ້ນ ເພາະເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຊີວິດໃຫ້ກັບບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກການປະກອບວິຊາຊີບທາງການຕະຫຼາດ 

 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ໂພກໄດ້ຮັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ຈາກການບ ລິໂພກສນິຄ້າ, ໄດ້ຮັບຄວາມ
ສະດວກດ້ານຂ ັ້ມູນ, ຮູບແບບລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ສະຖານທີື່ ແລະ ເວລາໃນການຊ ັ້ 
ແລະ ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃນການບ ລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ 

 
6.2 ມນູເຫດຈງູໃຈໃຫກ້ານຊ ັ້ສນິຄາ້ 
 ການເຮັດສິື່ງໃດສິື່ງໜ ື່ງຂອງຄົນເຮົາ ຍ່ອມຕ້ອງມີເຫດຜົນມາສະເໜີ ບາງຄົນເຮົາຮູ້ຕົນດີວ່າ ເປນັ
ຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດສິື່ງນັັ້ນ ແຕ່ບາງຄົນບ ື່ຮູ້ຕົວ ແລະ ບອກບ ື່ໄດ້ເປັນຫຍັງຕົນເອງຈ ື່ງເຮັດສິື່ງດັື່ງກ່າວ ຈາກການ
ສ ກສາທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ພົບວ່າ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ (need) ແລະ ຄວາມຢາກໄດ ້
(want) ໃນສິື່ງຕ່າງໆຢູ່ໂດຍທ າມະຊາດ ແລະ ມີສິື່ງກະຕຸ້ນເຊັື່ນ: ຕ້ອງການອາຫານມາບ າບັດຄວາມຫິວ, 
ຕ້ອງການເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມມາປົກປິດຮ່າງກ່າຍຫ ຫຸ້ມໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ, ຕ້ອງການທີື່ຢູ່ອາໄສ
ໃຫ້ປອດໄພ ສະດວກສະບາຍ ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນຍອມຮັບຄວາມສາມາດ, ຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບ
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ຍົກຍອ້ງນັບຖ ເຊັນນີັ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ເມ ື່ອມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍ ຈະບ ື່ມີການສະແດງອອກ ຫຼ  ພ ດຕິ
ກ າສະແຫວງຫາສິື່ງບ າບັດຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ທີື່ເກີດຈາກການສະສົມເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ຕົນເອງເກີດຄວາມພ ໃຈໃຫ້ໄດ້ ເຫດຜົນທີື່ມາຂອງການກະທ າ ເອີັ້ນວ່າ: ແຮງຈູງໃຈ 
 ການທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກ ຫຼ  ກິດຈະການທຸລະກິດຈະມີການຊ ັ້ຜະລິຕະພັນໃດໜ ື່ງ ຈະຕ້ອງມີເຫດຜົນ ຫຼ  
ແຮງຈູງໃຈເຊັື່ນກັນເອີັ້ນວ່າ: ແຮງຈູງໃຈຊ ັ້ (Buying Motives) ດັື່ງນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈ ື່ງຕ້ອງຄົັ້ນຫາ
ແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ຊ ັ້ໃຫ້ພົບ ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການເລ ອກອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນການສະເ
ໜີຂາຍ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈສູງສຸດແກ່ຜູ້ຊ ັ້ ທັງນ າຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແຮງຈູງໃຈທີື່ມາຈາກ
ພາຍໃນ ຫຼ  ພາຍນອກບຸກຄົນນັັ້ນໄດ້ ນັກການຕະຫຼາດຈ ື່ງອາໄສຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີື່ມາຈາກຕົວ
ຜະລິດຕະພັນ ລາຄາການສະເໜີຂາຍ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃນການກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້
ບ ລິໂພກ 
 
6.3 ປດັໃຈທີື່ມຜີນົຕ ື່ການບ ລໂິພກວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 
 ໃນວັດຕະນາກ າບາງຢ່າງ ມີຜນົກະທົບຕ ື່ອັດຕາການຍ່ອມຮບັຂອງຜູ້ບ ລິໂພກໄວ ຫຼ  ຊ້າ ຈະມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດຜູ້ບ ລິໂພກຍອມຮັບໄດ້ທັນທີ ໃນຂະນະທີື່ຜະລິດຕະພັນບາງ
ຊະນິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ຈົນກວ່າທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຈະຍອມຮັບ ແລະ ນ າໄປໃຊ້ໄດ້ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຄວາມໄວ
ຂອງຂະບວນການຍອມຮັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຕ ື່ໄປນີັ້: 

1. ຄວາມສ່ຽງ (The risk) ເນ ື່ອງຈາກຕົັ້ນທ ນຂອງຜະລິດຕະພັນລາຄາແພງ ຄິດວ່າຖ້າຊ ັ້ມາໃຊ້
ແລ້ວ ບ ື່ຄຸມ້ຄ່າ ຫຼ  ບ ື່ໝັັ້ນໃຈໃນການຊ ັ້ມາບ ລິໂພກ 

2. ຄວາມປຽບເໝ ອນຜະລິດຕະພັນອ ື່ນ (Relative advantage over other 
products) ຍິື່ງວັດຕະນາກ າມີຄວາມເໜ ອຊັັ້ນກວ່າຜະລິດຕະພັນທີື່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍເທົື່າໃດ ກ ື່ຍິື່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໄວຫຼາຍຂ ັ້ນເທົື່ານັັ້ນ 

3. ຄວາມສາມາດເຂົັ້າໄດ້ກັບຄວາມຄິດທີື່ຍອມຮັບມາກ່ອນ (Compatibility with 
previously ideas) ເຊັື່ນ: ແນວພັນ, ປຸ໋ຍ ສ່ວນບຸກຄະລາກອນທີື່ສອດຄອງກັບຄ່ານິຍົມ ແລະ ແບບ
ການດ າລົງຊີວິດຂອງຄົນລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບສູງ ເປັນຕົັ້ນ 

4. ຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ (Complexity) ຍິື່ງວັດຕະນາກ າມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍເທົື່າໃດ ກ ື່ຍິື່ງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດ້ມີການຍອມຮັບຊ້າຫຼາຍຂ ັ້ນເທົື່ານັັ້ນ 

5. ຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງໄດ ້(Divisibility) ຍິື່ງນາວັດຕະນາກ າແບ່ງໃຫ້ການທົດລອງໃນ
ການໄປນ າໃຊ້ ກ ື່ຍິື່ງເພີື່ມອັດຕາການຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ການຈັດໃຫ້ມີການເຊົື່າເຄ ື່ອງ, ອຸປະກອນ, 
ແນວພັນພ ດ ແລະ ແນວພັນສັດ ໄປທົດລອງນ າໃຊ້ກ່ອນ ເພ ື່ອຊອບຄວາມພ ໃຈ 

6. ຄວາມສາມາດໃນການສ ື່ສານໄດ້ (Communicability) ຍິື່ງນະວັດຕະນາກ າສະແດງໃຫ້
ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ ເຊິື່ງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ຫຼ  ບັນລະຍາຍໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນເຂົັ້າໃຈໄດ້ກ ື່ຍິື່ງຈະໄດ້ມີ
ການຍອມຮັບໄດ້ໄວຂ ັ້ນເຊັື່ນ: ແນວພັນພ ດ ແລະ ແນວພັນສັດ 
 
6.4 ຄວາມຕອ້ງການວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 
 ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດນັັ້ນ ແມ່ນປ່ຽນແປງຕາມສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນ
ເອງ. ເຊິື່ງເຮາົສາມາດແບ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດອອກເປັນ 5 ຊະນິດ ຄ : ຄວາມຕ້ອງການທີື່ບ ື່ສິັ້ນສຸດ, 



42 

ຄວາມຕ້ອງການທີື່ສິັ້ນສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການທີື່ທົດແທນກັນໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການທີື່ກາຍເປັນພ ດຕິກ າ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນ 

6.4.1 ຄວາມຕອ້ງການທີື່ບ ື່ສິັ້ນສດຸ 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການທີື່ບ ື່ສິັ້ນສຸດແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ເຊິື່ງເມ ື່ອໄດ້ເກີດມີຄວາມຕ້ອງການທີື່ບ ື່ສິັ້ນສຸດແລ້ວ ກ ື່ຈະມີຄວາມຢາກເປັນ
ເຈົັ້າຂອງເພີື່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດແມ່ນປັດໃຈ 4 ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 
ອາຫານການກິນ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ປັດໃຈເຫົຼື່ານີັ້ແມ່ນສິື່ງຈ າເປັນສ າລັບການມີ
ຊີວິດຢູ່ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງມະນຸດ ແຕ່ເມ ື່ອເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດເພີື່ມຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ໂທລະສັບ, ລົດຍົນ, ເຮ ອນ, ທີື່ດິນ, ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບ ແລະ ຕູ້ເຢັນ 
ເປັນຕົັ້ນ.  ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຈະຖ ກຈ າກັດດ້ວຍລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ຮັບ, ຄວາມຕ້ອງການເງິນຂອງ
ມະນຸດ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ບ ື່ສິນສຸດ. ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ເມ ື່ອມີເງິນຫຼາຍ
ຂ ັ້ນກ ື່ຍິື່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ເນ ື່ອງຈາກເງິນທີື່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ ແລະ ສາມາດນ າໄປແລກ 
ປ່ຽນສິື່ງຂອງ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາໄດ້ທຸກຢ່າງ 

6.4.2 ຄວາມຕອ້ງການທີື່ສິັ້ນສດຸ 
 ຄວາມຕ້ອງການທີື່ສິັ້ນສຸດ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ມະນຸດເຮົາເມ ື່ອໄດ້ສິື່ງຂອງມາເພ ື່ອ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນແລ້ວ ກ ຈະຢຸດຕິຄວາມຕ້ອງການໃນສິື່ງນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ເມ ື່ອຄົນເຮົາຫາກເກີດຄວາມຫິວ
ກ ື່ຈະຫາອາຫານ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ເມ ື່ອບ ລິໂພກອາຫານນັັ້ນອີື່ມແລ້ວ ກ ື່ຈະບ ື່
ສາມາດບ ລິໂພກອາຫານນັັ້ນໄດ້ອີກ. 

6.4.3 ຄວາມຕອ້ງການທີື່ທດົແທນກນັໄດ້ 
 ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ເມ ື່ອຄົນເຮົາຫວິອາຫານ ກ ມີອາຫານ
ຫຼາຍຊະນິດ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຊະນິດກ ສາມາດໃຊ້ທົດ
ແທນກັນໄດ້ ເຊັື່ນ: ຊີັ້ນໝູກັບຊີັ້ນງົວ, ຊີັ້ນເປັດກັບຊີັ້ນໄກ່, ເຂົັ້າກັບສາລີ. ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ທົດແທນ
ກັນໄດ້ ຈະເກີດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອສິນຄ້າທີື່ທົດແທນກັນໄດ້ຊະນິດໃດໜ ື່ງ ມີລາຄາສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກ
ຕ້ອງປ່ຽນໄປຊ ັ້ສິນຄ້າອີກຊະນິດໜ ື່ງທີື່ມີລາຄາຕ ື່າກວ່າ ແລະ ໃຊ້ທົດແທນກັນໄດ້ ປະກົດການນີັ້ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດ
ການຜູກຂາດ ໃນການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. 

6.4.4 ຄວາມຕອ້ງການທີື່ກາຍເປນັພ ດຕກິ າ 
 ຄວາມຕ້ອງການທີື່ກາຍເປັນພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແມ່ນສິື່ງຂອງຕ່າງໆທີື່ຄົນເຮົານ າມາ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ຈົນກາຍເປັນຄວາມສິັ້ນເຄີຍ ເຊັື່ນ: ເບຍ, ເຫົຼັ້າ, 
ຢາສູບ ແລະ ສິນຄ້າຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່ຄົນເຮົາບ ລິໂພກ ຈົນກ່າຍເປັນພ ດຕິກ າ ແລະ ບ ື່ສາມາດປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າ
ການບ ລິໂພກໄດ້ໂດຍງ່າຍ.  

6.4.5 ຄວາມຕອ້ງການທີື່ໃຊປ້ະກອບກນັ 
 ຄວາມຕ້ອງການທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນ ແມ່ນການຊ ັ້ສິື່ງຂອງຊະນິດໜ ື່ງ ແລ້ວຍັງຕ້ອງຊ ັ້ອີກ
ຊະນິດອ ື່ນອີກ, ເມ ື່ອເພີື່ມການບ ລິໂພກສິື່ງໜ ື່ງອີກຢ່າງທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນກ ື່ຈະມີການບ ລໂິພກເພີື່ມຂ ັ້ນ ເພ ື່ອ
ຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສິື່ງຂອງທີື່ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັນນີັ້ ຖ້າຫາກແຍກອອກກັນແລ້ວ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດນ າໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼຸດລົງ. ສິື່ງຂອງທີື່ປະກອບກັນມີ ຄ : ອາຫານກັບຄົນ ແລະ ກາເຟກັບນ ັ້າ
ຕານ. 
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6.5 ຄວາມຕອ້ງການວດັຖດຸບິເພ ື່ອສົື່ງອອກ 
 ເປັນຄວາມສ າພັນຕ ື່ເນ ື່ອງຈາກການຄ ານ ງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ ັ້ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ບ ລິໂພກຈະຕ້ອງການ
ຊ ັ້ສິນຄ້າບ ລິການດ້ວຍວິທີທີື່ສະດວກຫຼາຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ສະດວກກ່ຽວກັບແຫຼື່ງຊ ັ້ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປ
ໄກ, ບ ື່ຕ້ອງເລ ອກຫຼາຍ, ບ ື່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈຍາກ ດັື່ງນັັ້ນ ແຫຼື່ງຂາຍທີື່ມີໂອກາດສູງຄ : ໃກ້ກັບຕົວຜູ້ບ ລິໂພກ 
ກິດຈະການຄ້າຈ ື່ງເຕີບໂຕໄວ ຜູ້ບ ລິໂພກນິຍົມໄປຊ ັ້ສິນຄ້າຕາມສູນຮ້ານຄ້າ ເນ ື່ອງຈາກມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດໃຫ້
ເລ ອກ, ການສະເໜີຂາຍສົື່ງເຖິງບ້ານ (Direct sales)  ໃນປະຈຸບັນ ມີທຸລະກດິຂາຍສິນຄ້າຜ່ານ 
(Catalog) ທີື່ຈະສົື່ງໃຫ້ໄປເຖິງບ້ານເກີດຂ ັ້ນ ລວມທັງມີການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າທາງໜ້າໂທລະພາບຫຼາຍ
ຂ ັ້ນ, ໃຫ້ໝາຍເລກໂທລະສັບໃຫ້ລູກຄ້າທີື່ສົນໃຈໂທກັບໄປຕິດຕ ື່ສັື່ງຊ ັ້ໄດ້ ແລະ ການສະເໜີຂາຍຜ່ານທາງ 
online 
 ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດໃດໜ ື່ງ ແລ້ວແຕ່ສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດ
ການຄ້າຂາອອກໄດ້. ການລະບຸຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຈົນເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ າບ ື່
ສາມາດຂະຫຍາຍສາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັື່ນ: ການທີື່ຈະຖ ກລະບຸຜະລິດຕະພັນພ ດຜັກ ແລະ ການຜະລິດ
ສັດ ດັື່ງນັັ້ນ ການກ ານົດຕົວທ າອິດທີື່ຈະສະເໜີຂາຍຈ ື່ງຕ້ອງສ້າງຂອບເຂດທີື່ກວ້າງໄດ້ ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແນວຄວາມຄິດການຕະຫຼາດ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ ເຊັື່ນ: ທຸລະກິດ
ສະເໜີຂາຍຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ບ ລິໂພກ ເຊິື່ງທຸລະກິດໜ ື່ງສາມາດຈະຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. ສານພິດ ແລະ 
ການບ ລິການທີື່ເກີດຈາກຄ າວ່າ  ຄວາມປອດໄພ ແຍກງ່າຍໆເປັນຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ຫຼ  ໃນຊັບສິນການ
ຜະລິດພ ດຜັກ, ສັດ ແລະ ອາຫານຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ນ ທຸລະກິດຈ ື່ງບ ື່ຄວນຂອບເຂດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ 
ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ 
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ບດົທ ີ7 
ການວເິຄາະບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍ: 

 ລັກສະນະການພິຈາລະນາບັນຫາການຕະຫຼາດສິນຄ້າ 
 ກ່ຽວກັບການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດສິນຄ້າ 
 ກ່ຽວກັບຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ ແລະ ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດສິນຄ້າ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ລກັສະນະການພຈິາລະນາບນັຫາການຕະຫາຼດສນິຄາ້ວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 

7.1.1 ລກັສະນະສນິຄາ້ 
 ສິນຄ້າຈ າໜ່າຍມີລັກສະນະເປັນນ ັ້າ, ກ້ອນ, ເມັດ, ຜົງ ຫຼ  ລັກສະນະອ ື່ນໆ. ມີຄຸນສົມ
ທາງຟິຊິກ ຫຼ  ທາງເຄມີ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີື່ປອດສານຜິດແທ້ ຫຼ  ບ ື່ ເພ ື່ອຈະໄດ້ເລ ອກວັດຖຸດິບທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
ເພ ື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຮັດໜ້າທີປ້ອງກັນຮັກສາໄດ້ດີ ການເລ ອກສິນຄ້າວັດຖຸດິບບ ື່ຖ ກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້
ສິນຄ້າເສຍຫາຍງ່າຍ, ຕົັ້ນທ ນສູງ, ລູກຄ້າຈະຂາດຄວາມນິຍົມ ຈ າໜ່າຍໄດ້ຍາກ ຫຼ  ຈ າໜ່າຍບ ື່ໄດ້ເລີຍ. 

7.1.2 ຕະຫາຼດເປົັ້າໝາຍ 
 ລູກຄ້າເກີດມີຄວາມພ ໃຈ ຍອມຮັບໃນຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂ ັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈະສ້າງມູນຄ່າ
ເພີື່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັັນໄດ້ ຈ ື່ງຕ້ອງສ ກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະນິຍົມໃຊ້ ຫຼ  
ບ ລິໂພກແຕກຕ່າງກັນ, ພ ດຕິກ າໃນການຊ  ັ້ແຕກຕ່າງກັນ ຊ ັ້ໜ້ອຍ ຫຼ  ຊ ັ້ຫຼາຍ ຕ້ອງສ ກສາເພ ື່ອຈະໄດຕ້ອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຫຼ  ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ. 

7.1.3 ວິທກີານຈ າໜາ່ຍ 
 ຜະລິດຕະພັນ ເມ ື່ອອອກຈາກຟາມ ຫຼ  ຕະຫຼາດໄປສູ່ລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍໄດ້ໂດຍວິທີການ
ຈັດຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ບ ື່ຜ່ານຜູ້ຄ້າຄົນກາງໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກເລີຍ ຫາກຈ າໜ່າຍໃຫ້ຄົນກາງ ຄົນກາງປະເພດໃດ, 
ຄົນກາງມີລັກສະນະຊ ັ້ສິນຄ້າເຂົັ້າຮ້ານແນວໃດ, ວາງສິນຄ້າແນວໃດ, ລັກສະນະການຈັດການ, ວິທີການຂາຍ, 
ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄ້າງແນວໃດ ລວມທັງການພິຈາລະນາຄູ່ແຂ່ງຂັນທີື່ຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຊະນິດ
ດຽວ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີື່ດຽວກັນ 

7.1.4 ການຂນົສົື່ງ 
 ການຂົນສົື່ງສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດ ມີຫຼາຍວິທີ ແລະ ໃຊ້ພາຫະນະແຕກຕ່າງກັນ ລວມ
ທັງໄລຍະທາງທີື່ຕ້ອງຂົນສົື່ງ ຍອມໝາຍເຖິງຄວາມທົນທານ, ຄວາມແຂງແຮງ ປ້ອງກັນສິນຄ້າໃນການຂົນສົື່ງ
ໃຫ້ປອດໄພໄດ້ດີພຽງໃດ ວິທີການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າດ້ວຍອຸປະກອນແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນ ກິດຈະການຈ ື່ງ
ຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງການຂົນສົື່ງ ທີື່ໃຊ້ເພ ື່ອພິຈາລະນາການປຽບທຽບຜົນເສຍຫາຍທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນໃຫ້ນ້ອຍທີື່ສຸດ 
ລວມທັງການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເລ ື່ອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນສິື່ງທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາດ້ວຍ 
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7.2 ວເິຄາະບນັຫາໜາ້ທີື່ການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 
 ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພ ດຜັກ ຫຼ  ສັດໃນສະໄໝກ່ອນຄ : ຄວາມສາມາດໃນການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຄົງສະພາບ (Protection) ໃນໄລຍະເວລາໜ ື່ງ ຫຼ  ຈົນກວ່າຈະນ າໄປໃຊ້ ເຊັື່ນ: ການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າ ຕ ື່ມາຕະຫຼາດສນິຄ້າກະຈາາຍກວ້າງຂ ັ້ນ ສະນັັ້ນຈ ື່ງເກີດຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ສະດວກໃນດ້ານການສົື່ງມອບຕ ື່ລູກຄ້າ ເພ ື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເມ ື່ອມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍ
ຂ ັ້ນ ໃນດ້ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion) ແລະ ມີໜ້າທີສ າຄັນ ຄ :  

1. ການປ້ອງກັນ (Protection),  
2. ສ້າງຄວາມສະດວກ (Convenience),  
3. ຊ່ວຍສ ື່ສານການຕະຫຼາດ (Communication),   
4. ຊ່ວຍສົື່ງເສີມຕະຫຼາດ (Promotion) 

 
7.3 ວເິຄາະໂຄງສາ້ງການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 
 ໃນອົງກອນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ບັນຫາດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ໂຄງສ້າງຂ້ອນຂ້າງຈະໝັັ້ນຄົງ ບ ື່ມີ
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ການປຽ່ນແປງດ້ານວັດທະນະທ າຂອງອົງກອນ ຫຼ  ການ
ປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ເປັນຂະບວນການທີື່ປ່ຽນແປງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ເຖິງຢາງໃດກ ື່ຕາມໃນທາງ
ວັດທະນະທ າ ແລະ ໂຄງສ້າງ ສາມາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວ ກ ື່ໃຫ້ເກີດການຕ ື່ສູ້ເພ ື່ອຊ່ວງຊິງອ ານາດກັນຂ ັ້ນ
ພາຍໃນອົງການ 
 ການວິເຄາະໂຄງສ້າງສະຖານະການ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການຕະຫຼາດເບີື່ງເຫັນພາບທີື່ສົມບູນກ່ຽວ
ກັບສະຖານະພາບຂອງອົງກອນທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີື່ສ າຄັນ 3 ສ່ວນ ຄ : ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ, ສະພາບແວດລ້ອມລູກຄ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມພາຍ
ນອກ 
 

 
 
ຮບູທ ີ3 ອງົປະກອບຂອງຕະຫາຼດ 

ສະພາບແວດລ້ອມ
ພາຍໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມ
ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ

ສະພາບແວດລ້ອມ
ພາຍນອກ
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7.4 ວເິຄາະບນັຫາການຕະຫາຼດວດັຖດຸບິໃນລກັສະນະອ ື່ນໆຂອງວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 
 ບັນຫາ ລັກສະນະໃນການຕະຫຼາດ ປະກອບມີດັື່ງນີັ້: 

 ລັກສະນະທີື່ເປັນແງ່ບວກ ແລະ ແງ່ລົບຂອງອົງກອນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດວ່າຈະ
ເປັນແນວໃດ 

 ມີບັນຫາໃດແດ່ ທີື່ເປັນບັນຫາໃນອົງການ ຫຼ  ການແຍ່ງຊິງອ ານນາດ ອັນອາດມີຜົນກະທົບຕ ື່
ກິດຈະກ າການຕະຫຼາດຂອງເຮົາ 

 ຖານະ ແລະ ໜ້າທີື່ຄວາມສ າຄັນຂອງຕະຫຼາດໃນສາຍຕາຂອງຝ່າຍອ ື່ນໆໃນອົງກອນ, ຕ າແ
ໜ່ງຜູ້ບ ລິຫານທີື່ສ າຄັນ ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼ  ບ ື່ໃນອານາຄົດ 

 ບ ລິສັດຈະເນັັ້ນແຜນໄລຍະຍາວ ຫຼ  ໄລຍະສັັ້ນ ການເນັັ້ນໃນບັນຫາດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈະມີຜົນກະທົບ
ຕ ື່ກິດຈະກ າການຕະຫຼາດຂອງເຮົາ ຫຼ  ບ ື່ 

 ປະຈຸບັນມີບັນຫາທີື່ເປັນແງ່ບວກ ຫຼ  ແງ່ລົບ ກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈ ພະນັກງານທີື່ຢູ່ໃນຕ າແໜງ່
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕ ື່ກັບລູກຄ້າໂດຍກົງ ເຊັື່ນ: ພະນັກງານຂາຍ ຫຼ  ພະນັກງານບ ລິການລູກຄ້າເປັນຕົັ້ນ 
 
7.5 ຕົັ້ນທ ນການຜະລດິສນິຄາ້ວດັຖດຸບິ ພ ດ ແລະ ສດັ 

 ແມ່ນເງິນທີື່ຈ່າຍເພ ື່ອຜະລິດໄດ້ຜະລິດຕະພັນອັນໜ ື່ງ ເຊັື່ນ: ຄ່າວັດຖຸດິບຜັກ ແລະ ສັດ, ແຮງ
ງານ ແລະຄ່າສິັ້ນເປ ອງອ ື່ນໆ 

 ທຸກໆທຸລະກິດລ້ວນແຕ່ມີຕົັ້ນທ ນ 2 ປະເພດ 
 ຕົັ້ນທ ນຄົງທີື່  
 ເງິນເດ ອນພະນັກງານ 
 ຄ່າສິັ້ນເປ ອງພາຍໃນຫ້ອງການ; ອ ື່ນໆ 
 ຕົັ້ນທ ນປ່ຽນແປງ-ປ່ຽນແປງໄປຕາມບ ລິມາດການຜະລິດ ຫຼ  ບ ລິການ ແລະ ຍອດຂາຍ 
 ວັດຖຸດິບ 
 ແຮງງານ; ອ ື່ນໆ 

 ຕົັ້ນທ ນທົື່ວໄປໃນທຸລະກິດ 
 ຄ່າວັດຖຸດິບ                       
 ຄ່າເຊົື່າ 
 ຄ່ານ ັ້າ, ໄຟຟ້າ 
 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາ 
 ຄ່າທ ານຽມທະນາຄານ 
 ຄ່າປະກັນໄພ 
 ຄ່າເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ 
 ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ 
 ຄ່າໂຄສະນາ 
 ຄ່າທີື່ປ ກສາດ້ານກົດໝາຍ 
 ຄ່າເຮັດບັນຊີ 
 ຄ່າໂທລະສັບ 
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 ຄ່າປະຕັງທຸລະກິດ 
 

 
 
ຮບູທ ີ4  ຕົັ້ນທ ນການຜະລດິ 
 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ: ກມົສົື່ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ 
 
7.6 ການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິສນິຄາ້ວດັຖດຸບິພ ດ ແລະ ສດັ 

7.6.1 ບາດກາ້ວໃນການຄດິໄລເ່ສດຖະກດິ 
1) ບນັທ ກຂ ັ້ມນູທົື່ວໄປຂອງຊາວກະສກິອນ 

 ພາກຂ ັ້ມູນທົື່ວໄປ ຈະປະກອບມີລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການຜະລິດທີື່ສ າຄັນຈ ານວນໜ ື່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ້ານ, 
ເມ ອງ, ແຂວງ, ວັນເດ ອນປີ ເກັບຂ ັ້ມູນ, ໄລຍະເວລາທີື່ໄດ້ດ າເນີນການຜະລິດຕົວຈິງ, ປະເພດການຜະລິດ ຫຼ  
ຊະນິດແນວພັນທີື່ຊ ັ້ໃຊ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ລວມເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດທັງໝົດ 
 ນັກສ າພາດຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທ ກຂ ັ້ມູນໃສ່ຫ້ອງທີື່ກຽມດັື່ງກ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ສິື່ງ
ທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນທີື່ນີັ້ ແມ່ນການບັນທ ກໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດ ແມ່ນໃຫ້ຖ ເອົາຕັັ້ງແຕ່ເດ ອນປີທີື່
ເລີື່ມຕົັ້ນ ຫາເດ ອນປີທີື່ເກັບກ່ຽວ. ອີກບັນໜ ື່ງແມ່ນການເກັບກ າເນ ັ້ອທີື່ຜົນຜະລິດ ສ່ວນຫຼາຍປະຊາຊົນ ອາດ
ເວົັ້າເປັນຕາແມັດ, ໄຮ່ ແລະ ຈ ານວນແນວພັນທີື່ປູກ ສະນັັ້ນ ການບັນທ ກຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນເຮັກຕາເສຍ
ກ່ອນ 

2) ບນັທ ກສິື່ງນ າເຂົັ້າພອ້ມທງັຄດິໄລມ່ນູຄາ່ ເຊິື່ງປະກອບດວ້ຍດັື່ງນີັ້: 
 ທ ນໝຸນວຽນທີີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ແລ້ວຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມທີື່ເປັນ

ເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຂອງທ ນໝຸນວຽນ 1 ປີ ຫຼ  ລະດູການໜ ື່ງ 
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 ຈ ານວນວັນງານທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນແຕ່ລະກິດຈະກ າຂອງການຜະລິດ ແລ້ວ
ຄິດໄລ່ຈ ານວນວັນງານທັງໝົດ, ມູນຄ່າແຮງງານທີື່ເປັນເງິນສົດ, ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ລວມທັງໝົດ 

3) ບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລມ່ນູຄາ່ຂອງຜນົໄດຮ້ບັເຊິື່ງປະກອບດວ້ຍ 
 ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ 
 ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ຍາດຕິ

ພີື່ນ້ອງ ຫຼ  ແລກປ່ຽນອ ື່ນໆ 
 ຄິດໄລ່ລວວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ, ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ລວມທັງ

ໝົດ 
4) ບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລມ່ນູຄາ່ຜນົຜະລດິທີື່ຖ ກເສຍຫາຍພອ້ມທັງສາເຫດ 
5) ນ າຂ ັ້ັ້ມນູທີື່ໄດມ້າເພ ື່ອຄດິໄລ່ເສດຖະກດິ ເຊິື່ງປະກອບດວ້ຍ: 

 ຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລ/ຂາດທ ນ ເຊິື່ງລວມມີ: ດູນດ່ຽງເງິນສົດ ແລະ ຜົນກ າ
ໄລລວມທັງໝົດ 

 ຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ຜົນກ າໄລຕ ື່ 1 ວັນງານ 
ແລະ ຜົນກ າໄລທັງໝົດຕ ື່ 1 ຫົວໜ່ວຍ ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ ຫຼ  ຜົນຜະລິດເຊັື່ນ: ຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ 1 ເຮັກຕາ, ຕ ື່ຜົນ
ຜະລິດສັດ 1 ໂຕ 
 ຕວົຢາ່ງ: 
 ທິມງານສົື່ງເສີມກະສິກ າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ າພາດ ນາງ ພອນທິບ ຢູ່ບ້ານ 
ປາກເຊ ອງ ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 15/5/2016. ການສ າພາດພົບວ່າ ລາວໄດ້ປູກຜັກ
ປອດສານພດິ ໃນລະຫວ່າງ 2015 ຫາ ຕົັ້ນປີ 2016 ໂດຍໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຜົນຜະລິດ
ທັງໝົດແມ່ນ 500 Kg 
 ການສງັເກດຕລີາຄາ 
 ນອກຈາກຈະບັນທ ກຂ ັ້ມູນທົື່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນແລ້ວ ຢູ່ໃນພາກຂ ັ້ມູນທົື່ວ
ໄປ ຍັງມີຫ້ອງເພ ື່ອບັນທ ກຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ຂອງການຜະລິດ 
ດັື່ງນັັ້ນ ວິຊາການຈະສາມາດຕີລາຄາສະພາບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວໄດ້ ຂ ັ້ມູນທັງກ່າວຈະ
ສາມາດນ າໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ 
ຖ້າຫາກຜົນຜະລິດມີປະສິດທິາບຕ ື່າເກີນໄປ ເມ ື່ອທຽບກັບມາດຕະຖານທົື່ວໄປ ຫຼ  ການຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ
ມັນຈະຕ້ອງມີສາເຫດຂອງບັນຫາ ສະນັັ້ນ ນັກສົື່ງເສີມກ ື່ສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຫາວິທີທາງແກ້ໄຂດ້ວຍ
ເຕັກນິກວິທີການທີື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດໃນຄັັ້ງຕ ື່ໄປ 

7.6.2 ການບນັທ ກ ແລະ ຄິດໄລມ່ນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າ 
 ການຜະລິດໃດໆກ ື່ຕ້ອງມີການລົງທ ນເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ສິື່ງນ າເຂົັ້າ ຫຼ  ປັດໃຈນ າເຂົັ້າ ໃນການ
ຄິດໄລ່ເສດຖະກິດໃນປ ັ້ມເຄ ື່ອງມ ສະບັບນນີັ້ ມີຄວາມຕ້ອງການຂ ັ້ມູນສິື່ງນ າເຂົັ້າ ຫຼ  ການລົງທ ນ ເຊັື່ນ: ທ ນ
ໝູນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ສິື່ງນ າເຂົັ້າອາດເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ. 

1) ທ ນໝນຸວຽນ 
 ທ ນໝຸນວຽນແມ່ນອຸປະກອນ ຫຼ  ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ໄດ້ຊ ັ້ ຫຼ  ການໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້ັ້າການ
ໃນການຜະລິດ ສ າລັບລະດູການຜະລິດໃດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ຄ່າແນວພັນ, ຄ່າກຽມດິນ, ຝຸ່ນ, ຢາ, ຄ່າ
ຂົນສົື່ງ... 
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 ວິທຄີດິໄລທ່ ນໝນູວຽນແຕລ່ະອນັ ແມນ່ມດີັື່ງລຸມ່ນີັ້: 
 
ມນູຄາ່ອປຸະກອນ ຫຼ  ວດັຖສຸິື່ງຂອງ = ລາຄາໜ່ວຍ (ກບີ/ຫວົໜວ່ຍ x ຈ ານວນຫົວໜວ່ຍ) 
  
 ຫັຼງຈາກຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ແຕ່ລະອຸປະກອນຂອງແຕ່ລະອັນແລວ້ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່
ຜົນລວມຂອງທ ນໝູນວຽນທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ື່ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງ
ຕົັ້ນທ ນໝຸນວຽນທັງໝົດເພ ື່ອຈະໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນຄັັ້ງຕ  ື່ໄປ: 
 ຕວົຢາ່ງ: ຊາວກະສິກອນໄດ້ນ າໃຊ້ສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປັນທ ນໝຸນວຽນ ໃນການປູກເຂົັ້າ 
ນາປ ີມີພຽງແນວພັນປູກ ແລະ ນ ັ້າມັນລົດ ໄດ້ນ າໃຊ້ແນວພັນປູກ ແມ່ນ 40 Kg ເຊິື່ງມີລາຄາ 1,800 ກີບ/
ກິໂລ ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວ ໄດ້ລົງທ ນຊ ັ້ແນວພນັປູກພຽງແຕ່ 10 Kg ສ່ວນອີກ 30 Kg ແມ່ນລາວ
ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນລະດູຜ່ານມາ ສວ່ນນ ັ້າມັນລົດ ແມ່ນໄດ້ຊ ັ້ເປນັເງນິສົດ ເຊິື່ງໄດ້ໃຊ້ຈ ານວນ 12 ລິດ ແລະ ມີ
ລາຄາ 14,000 ກີບ/ລິດ ດັື່ງນັັ້ນມູນຄ່າແນວພັນທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ, ຄ່ານ ັ້າມັນ ແລະ ມູນຄ່າ
ທ ນໝຸນວຽນທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ມູນຄ່າແນວພັນທີື່ເປັນເງິນສົດ = 10 Kg x 1,800 ກີບ/Kg = 18,000 ກີບ 
 ມູນຄ່ານ ັ້າມັນລົດທີື່ໃຊ້ທັງໝົດເປັນເງິນສົດ = 12ລິດ x 14,000 ກີບ = 
168,000 ກີບ 
 ມູນຄ່າທ ນໝູນວຽນທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ = 18,000 ກີບ +168,000 ກີບ = 
186,000 ກີບ 
 ມູນຄ່າທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ 30 Kg x 1,800 ກີບ = 54,000 ກີບ 
 ມູນຄ່າທ ນໝຸນວຽນທັງໝົດ = 186,000 + 54,000 ກີບ 

2) ຄາ່ແຮງງານ 
 ການນ າໃຊ້ໃນການຜະລິດໃດໜ ື່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກລະອຽດເປັນແຕ່ກິດຈະ
ກ າ ຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນຈົນເຖິງການເກັບກ່ຽວ ເຊັື່ນ: ຖາງ, ຈູດ, ອະນາໄມ, ກະກຽມດິນ, ປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ 
ເກັບກ່ຽວ. ການບັນທ ກລາຍຈ່າຍສ າລັບຄ່າແຮງງານ ກ່ອນອ ື່ນໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ທ ກວັນງານທີື່ໃຊ້ແຕ່ລະກິດຈະ
ກ າ ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ື່ບັນທ ກຄ່າແຮງງານຕ ື່ວັນງານ ເຊິື່ງຂ ັ້ນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຕ່ລະໜ້າວຽກຈ ານວນວັນງານ
ທີື່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະກິດຈະກ າ ຈະຕ້ອງອອກເພ ື່ອຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານອີກ ຖ້າຫາກວ່າເປັນງານຄອບຄົວ ຫຼ  ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າແມ່ນບັນທ ກໃສ່ຫ້ອງ “ບ ື່ເປນັເງນິສດົ” ສ່ວນຄ່າແຮງງານຈ້າງແມ່ນບັນທ ກໃສ່ “ເປັນເງນິສດົ” 
ເພ ື່ອໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດສ າລັບລະດູການໃດໜ ື່ງ ຫ  ຮອບວຽນໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ 
 ວິທຄີດິໄລແ່ມນ່ມດີັື່ງນີັ້: 
 
ຄາ່ແຮງງານ (ກບີ) = ລາຄາຫວົໜວ່ຍ (ກບີ/ຄນົ/ວນັ x ຈ ານວນວນັງານ 
 
 ລາຄາຫົວໜວ່ຍ ແມ່ນນ າໃຊລ້າຄາຈ້າງແຮງງານລາຍວັນຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງ
ເປັນຈ ານວນເງິນກີບ/ວັນ/ຄົນ ລາຄາດັື່ງກ່າວແມ່ນຂ ັ້ນຢູ່ກັບໜ້າວຽກ ສ າລັບວຽກໜັກກ ື່ມີລາຄາແພງກວ່າ
ວຽກເບົາ 
 ຈ ານວນວນັງານ ແມ່ນຈ ານວນມ ັ້ທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ແຮງງານໜ ື່ງ ເພ ື່ອປະຕິບັດໃຫ້ສ າ
ເລັດກິດຈະກ າໃດໜ ື່ງ ໂດຍຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກແມ່ນ 8 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ມ ັ້ 
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 ວິທຄີດິໄລມ່ດີັື່ງນີັ້: 
 
ຈ ານວນວນັງານ = ຈ ານວນມ ັ້ x ຈ ານວນວນັງານ 
 
 ຕວົຢາ່ງ: ຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້ແຮງງານຂອງຄອບຄົວ 4 ຄົນ ແລະ ຈ້າງແຮງງານ
ເພີື່ມອີກ 2 ຄົນ ເພ ື່ອກຽມດິນປູກຜັກ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ ຈ ື່ງສ າເລັດ. ອັດຕາການຈ້າງຢູ່ພາຍໃນບ້ານ
ດັື່ງກ່າວແມ່ນ 20,000 ກີບ ຈະສາມາດຄິດໄລ່ມູນຄ່າແຮງງານທີື່ນ າໃຊ້ນັັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຈ ານວນ
ວັນງານທີື່ນ າໃຊ້ທັງໝົດເສຍກ່ອນ 
 ຈ ານວນວັນງານສ າລັບແຮງງານຈ້າງ = 5 ມ ັ້ x 2 ຄົນ = 10 ວັນງານ 
 ຈ ານວນວັນງານສ າລັບແຮງງານຄອບຄົວ = 5 ມ ັ້ x 4 ຄົນ = 20 ຄົນ 
 ຈ ານວນວັນງານທັງໝົດທີື່ໃຊ້ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ = 10 ວັນງານ + 20 ວັນງານ 
= 30 ວັນງານ 
 ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າແຮງງານໃນການດ ານາເປັນເງິນສົດ = 20,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ x 
10 ວັນງານ = 200,000 ກບີ 
 ມູນຄ່າແຮງງານໃນການດ ານາທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ = 20,000 ກບີ/ຄົນ/ວັນ x 20 
ວັນງານ = 400,000 ກີບ 

3) ຄດິມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າ 
 ຫັຼງຈາກທີື່ໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງທ ນໝຸນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານທັງໝົດເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປັນສົດ, ຜົນລວມຂອງ
ມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ເປັນສົດ ແລະ ລວມສິື່ງມູນຄ່າທັງໝົດ. 
 ການຄດິໄລລ່ວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປນັເງນິສດົ 
 ການຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ
ແບບຕັັ້ງໄດ້ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ລວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປນັເງນິສດົ = ລວມມນູຄາ່ທ ນໝຸນວຽນທີື່ເປນັເງນິສດົ + ລວມຄາ່ຈາ້ງແຮງງານທີື່
ເປນັເງນິສດົ 

 
 ການຄດິໄລຜ່ນົລວມຂອງມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ື່ເປນັເງນິສດົ 
 ການຄິດໄລ່ລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ
ແບບຕັັ້ງດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ລວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າາທີື່ບ ື່ື່ເປນັເງນິສດົ = ລວມມນູຄາ່ຕົັ້ນທ ນມນູວຽນທີື່ບ ື່ເປັນເງນິສດົ + ລວມຄາ່ຈາ້ງແຮງ
ງານທີື່ບ ື່ເປັນເງນິສດົ 
 
 ການຄດິໄລລ່ວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝດົ 
 ມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດ ແມ່ນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ລົງທ ນໄປໃນການຜະລິດທັງໝົດທັງ
ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ 
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 ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດແບບຕັັ້ງດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ລວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທງັໝົດ = ລວມສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປນັເງນິສດົ + ລວມສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ເປນັເງນິສດົ 
 
 ສະນັັ້ື່ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ມູນຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງ
ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດເສຍກ່ອນ ຢູ່ໃນຮ່າງເກັບກ າຂ ັ້ມູນໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມິ
ການຄິດໄລ່ທີື່ຕ ື່ເນ ື່ອງກັນ. ສະນັັ້ນ ການຄິດໄລ່ພຽງແຕ່ນ າໃຊ້ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ມາກ່ອນຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເພ ື່ອ
ມາຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດ. 
 ຕວົຢາ່ງ: 
 ການຄດິໄລລ່ວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ເປນັເງນິສດົ 
 ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນເງິນສົດ ກ່ຽວກັບທ ນ
ໝູນວຽນແມ່ນ 186,000 ກີບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດສ າລັບຄ່າແຮງງານແມ່ນ 700,000 ກີບ ດັື່ງນັັ້ນ. 
 ລວມມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າເປັນເງິນສົດ = 186,000 ກີບ + 700,000 ກີບ = 
886,000 ກີບ 
 ລວມມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້ື່າເປັນເງິນສົດ =  886,000 ກີບ 
 ການຄດິໄລຜ່ນົລວມຂອງມນູຄາ່ທີື່ບ ື່ເປນັເງນິສດົ 
 ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດກ່ຽວກັບທ ນ
ມູນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານແມ່ນ 54,000 ກີບ ແລະ 1,360,000 ກີບ ຕາມລ າດັບ 
 ລວມມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ = 54,000 ກີບ + 1,360,000 ກີບ = 
1,414,000 ກີບ 
 ລວມມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທີື່ບ ື່ເປັນສົດ = 1,414,000 ກີບ 
 ການຄດິໄລລ່ວມມນູຄາ່ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດົ 
 ຊາວກະສິກອນໄດ້ໃຊ້ເງິນສົດ ເພ ື່ອຊ ັ້ສິື່ງນ າເຂົັ້າເພ ື່ອການຜະລິດນາປີ ຈ ານວນ 
886,000 ກີບ  ແລະ ລາວໄດ້ນ າໃຊ້ສິື່ງນ າເຂົັ້າຫຼາຍຢ່າງທີື່ເປັນຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ ແມ່ນ 
1,414,000 ກີບ ສະນັັ້ນ ລວມມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດ = 886,000 ກີບ + 1,414,000 ກີບ 
 ມູນຄ່າສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດ = 2,300,000 ກີບ 
 ການສງັເກດຕລີາຄາ 
 ສິື່ງນ າເຂົັ້າແມ່ນມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບຜົນກ າໄລຂອງການຜະລິດ ຖ້າວ່າ ມູນ
ຄ່າລວມຂອງສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດມີຫຼາຍ ກ ື່ຈະເປັນປັດໃຈສ າຄັນທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນກ າໄລຫຼຸດລົງ 

7.6.3 ການບນັທ ກ ແລະ ຄິດໄລຜ່ນົໄດຮ້ບັ 
 ພາກຜົນໄດ້ຮັບແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ : ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນ
ເງິນສົດ. ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນໄດ້ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດ ເຊິື່ງລວມທັງຜົນຜະລິດຕົັ້ນຕ  ແລະ ຜົນ
ຜະລິດສ າຮອງ ສ່ວນທີື່ໄດ້ຮັບທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນໄດ້ຈາກມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ໄດ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
ຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນຜູ້ອ ື່ນ ແລະ ສ່ວນທີື່ຍັງເຫຼ ອປະຈຸບັນ 
 ສະນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທ ກຈ ານວນປະລິມານຂອງແຕ່ລະອັນ ພ້ອມທັງລາຄາລົງໃນຮ່າງ
ເກັບກ າ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດນ າໄປຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບຕ ື່ໄປ. 
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1) ການຄດິໄລມ່ນູຄາ່ການຂາຍຜນົຜະລດິ 
 ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜນົຜະລິດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຈ ານວນເງິນສົດທີື່ໄດ້
ຂາຍຜົນຜະລິດຫັຼກ ແລະ ສ າຮອງ. ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ວິທີການຄິດໄລ່ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ມນູຄາ່ຂອງຜະລດິຕະພນັ (ກບີ) = ລາຄາຫວົໜວ່ຍ (ກບີ/ຫົວໜວ່ຍ) x ຈ ານວນຫວົໜວ່ຍ    
 
 ຫັຼງຈາກການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະອັນແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມ
ຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ ເພ ື່ອຈະນ າໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ຕ ື່ໄປ 

2) ມນູຄາ່ການນ າໃຊຜ້ນົຜະລດິ (ບ ື່ເປນັເງນິສດົ) 
 ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການນ າໃຊ້ຜນົຜະລິດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າທີື່ບ ື່ເປັນ
ເງິນສົດຂອງຜົນຜະລິດທີື່ນ າໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ, ແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຍັງເຫຼ ອໃນປະຈຸບັນ. ວິທີ
ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄ ກັນກັບການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດຂ້າງເທິງ 
 ຫັຼງຈາກການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດແຕ່ລະອັນແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນ 
ລວມຂອງຜົນໄດຮ້ັບທັງໝົດທີື່ບ ື່ເປັນເງິນສົດ ເພ ື່ອຈະໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄິດໄລ່ຕ ື່ໄປ 

3) ການຄດິໄລມ່ນູຄາ່ຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ 
 ມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ ແມ່ນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການຜະລິດທັງໝົດ ທີື່ເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນສົດ 
 ວິທກີານຄດິໄລແ່ມນ່ມດີັື່ງລຸມ່ນີັ້: 
 
ຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ = ລວມຜນົໄດຮ້ບັທີື່ເປນັເງນິສົດ + ຜນົໄດຮ້ບັທີື່ບ ື່ເປນັເງນິສົດ 
 
 ສະນັັ້ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ຜົນໄດຮ້ັບທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່
ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບ ື່ເປັນເງິນເງິນສົດເສຍກ່ອນ 
 ຕົວຢ່າງ: 
 ກ. ມນູຄາ່ການຂາຍຜນົຜະລດິ (ເປນັເງນິສົດ) 
 ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສກິອນໄດ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3,500 Kg. ລາວ
ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດຈ ານວນ 850 Kg ດ້ວຍລາຄາ 1,600 ກບີ ສ່ວນເຫຼ ອແມ່ນນ າໃຊ້ໃນຄອບຄົວ. ດັື່ງນັັ້ນ: 
 ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ຂາຍກີບ (ກີບ) = 1,600 ກີບ/Kg x 850 Kg 
 ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໄດ້ຂາຍ (ກີບ) = 1,360,000 ກີບ 
 ຂ. ມນູຄາ່ການນ າໃຊຜ້ນົຜະລດິ (ບ ື່ເປນັເງິນສດົ) 
 ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສກິອນໄດ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3,500 Kg. ລາວ
ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນຜະລິດພາຍໃນຄອບຄົວຈ ານວນ 1,700 Kg. ມູນຄ່າຂອງເຂົັ້າແມ່ນ 1,600 ກີບ/Kg. ດັື່ງນັັ້ນ 
 ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໄດ້ຊົມໃຊໃ້ນຄອບຄົວ (ກີບ) = 1,600 ກີບ/Kg x 1,700 Kg 
 ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ (ກີບ) = 2,720,000 ກີບ 
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 ຄ. ການຄດິໄລມ່ນູຄາ່ຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ 
 ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບເງິນສົດ ລວມທັງໝົດຈາກການຂາຍເຂົັ້າ ແມ່ນ 
1,360,000 ກີບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນໃຫ້ຍາດຕິພີນ້ອງ, ແລກປ່ຽນ
ສິື່ງຂອງ ແລະ ຍັງມີເຂົັ້າທີື່ຍັງເຫຼ ອຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນ 4,240,000 ກີບ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ
ຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ = 1,360,000 ກີບ + 4,240,000 ກບີ 
 ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ = 5,600,000 ກີບ 
 ສງັເກດການຕລີາຄາ 
 ຜົນໄດ້ຮັບຈະບອກເຖິງປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ ພ້ອມ
ດ້ວຍການນ າໃຊ້ຜົນຜະລິດດັື່ງກ່າວ. ການຂາຍຜົນຜະລິດຈະມີຄວາມສ າພັນໂດຍກົງ ກັບລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນ 
ສົດ ສ າລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຜົນຜະລິດບາງຊະນິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະນ າໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເຂົັ້າ ຖ້າຫາກວ່າຊາວກະສິກອນບ ື່ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດ ກ ື່ຈະບ ື່ມີຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ກົງກັນ 
ຂ້າມ ຖ້າມີການຂາຍຜົນຜະລິດກ ື່ຈະມີລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ 

7.6.4 ມນູຄາ່ເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ 
 ການບັນທ ກມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ ແມ່ນເພ ື່ອປະເມີນເຖິງຜົນເສຍຫາຍດ້ານ
ເສດຖະກິດ ສ າລັບການຜະລິດດັື່ງກ່າວ ໂດຍການສັງເກດຕີລາຄາປຽບທຽບກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ 
ເພ ື່ອຫາທາງແກ້ໄຂໃນຕ ື່ໜ້າ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ມີຄວາມງ່າຍດາຍ ຄວນບັນທ ກຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດ
ຂ ັ້ນ ຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມດ າເນີນການຜະລິດ ຈົນເຖິງຜົນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ສັດຕູພ ດທ າລາຍ, ໄພນ ັ້ຖ້ວມ, ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ... 
 ການຄິດໄລ່ຜົນເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ ແມ່ນການຕີລາຄາເປັນຈ ານວນເງິນ ເພ ື່ອໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄວາມເສຍຫາຍດັື່ງກ່າວ. ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນກັບວິທີ
ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດຕະພັນ, ເຊິື່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດຂ້າງເທິງ ວິທີການ
ຄິດໄລ່ມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ມນູຄາ່ເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິ = ລາຄາຫວົໜວ່ຍ (ກບີ/ຫວົໜວ່ຍ)  x ຈ ານວນຫວົໜວ່ຍທີື່ເສຍໄປ 
 
 ຕວົຢາ່ງ: 
 ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າໃນ
ລະດູການຜ່ານມາທັງໝົດປະມານ 500 ກິໂລ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສອງອາທິດຫັຼງຈາກການປັກດ າ ເນ ື່ອງຈາກ
ມີການລະບາດຂອງຫອຍເຊີລີັ້. ລາຄາຜົນຜະລິດຕາມທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນ 1,500 ກີບ/Kg. ດັື່ງນັັ້ນ 
 ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າ (ກີບ) = 1,500 ກີບ/Kg x 500 Kg 
 ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າ (ກີບ) = 750,000 ກບີ 
 ການສງັເກດຕລີາຄາ 
 ຢູ່ໃນພາກຜົນຜະລິດທີື່ຖ ກເສຍຫາຍຈະບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ແລະ ສາຍເຫດທີື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດທີື່ຖ ກເສຍຫາຍຫາກມີຄວາມສ າຄັນທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສູນເສຍຄິດເປັນຈ ານວນເງິນເຖິງ 750,000 ກີບ. 
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ດັື່ງນັັ້ນນັກສົື່ງເສມີສາມາດຊ່ວຍຊາວກະສິກອນໃນການປ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈັດຫອຍເຊີລີັ້ໄດ້ກ ື່ຈະສາມາດເພີື່ມ
ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົັ້າອີກຕ ື່ມ. 

7.6.5 ການຄດິໄລເ່ສດຖະກດິ 
 ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສ າຄັນ ເຊັື່ນ: ການຄິດໄລ່ຜົນກ າ
ໄລ, ຂາດທ ນ ແລະ ວິເຄາະຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ 
 ກ.  ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 
 ການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສ າຄັນ ເຊັື່ນ: 
ການຄິດໄລ່ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ 
 ການຄດິໄລດຸ່ນ່ດຽ່ງເງນິສດົ 
 ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ແມ່ນບອກເຖິງສະຖານະພາບຂອງເງິນສົດທີື່ມີຢູ່ ຫັຼງຈາກລະດູ
ການຜະລິດ ຫຼ  ຮອບວຽນການຜະລິດ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ດຸນ່ດຽ່ງເງນິສົດ = ລວມຜນົໄດຮ້ບັທີື່ເປັນເງນິສດົ - ລວມລາຍຈາ່ຍທີື່ເປນັເງນິສົດ 
 
 ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລທ່ງັໝດົ 
 ຜົນກ າໄລທັງໝົດ ແມ່ນມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່ໄດ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບ
ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດແລ້ວ ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຜນົກ າໄລລວມທັງໝດົ = ລວມຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ - ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝດົ 
 
 ສະນັັ້ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບທັງໝົດ ແລະ ລາຍຈ່າຍສ າລັບສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດເສຍກ່ອນ. 
 ຂ. ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜວ່ຍ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜ່ວຍແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກ າໄລຕ ື່ 1 ຫົວໜ່ວຍ
ຜົນຜະລິດ ຫຼ  ໜ ື່ງຫົວໜ່ວຍປັດໃຈການຜະລິດ. ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ ເພ ື່ອປຽບທຽບລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ຫຼ  
ລະຫວ່າງກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
 ການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສ າຄັນ ເຊັື່ນ: 
ການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່, ຜົນກ າໄລຕ ື່ວັນງານ, ຜົນກ າໄລຕ ື່ຜົນຜະລິດ 
 ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລຕ ື່ວນັງານ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ວັນງານ ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການນ າໃຊ້ແຮງງານ
ເຂົັ້າໃນການຜະລິດໃນລະດູການໜ ື່ງ ຫຼ  ຮອບວຽນການຜະລິດໜ ື່ງ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ື່ວນັງານ = ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ/ຈ ານວນວນັງານທງັໝດົ 
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 ການຄດິໄລລ່ວມຕ ື່ຫົວໜວ່ຍຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ການຜະລດິ 
 ການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການປູກຝັງ ຫຼ  ການ
ລ້ຽງສັດທີື່ໄດ້ໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ. ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການນ າໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ 
ເພ ື່ອເຮັດການຜະລິດ ຫຼ  ຮອບວຽນການຜະລິດໜ ື່ງ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຜນົກ າໄລລວມຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ = ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ/ຈ ານວນຜນົຜະລດິທງັໝດົ 
 
 ດັື່ງນັັ້ນ ຫັຼງຈາກທີື່ເຮົາຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດຂອງການຜະລິດແລ້ວ ເຮົາກ ື່
ສາມາດນ າເອົາມາຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ໄດ້. ສ່ວນເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດໄດ້ຈາກການບັນທ ກຢູ່ໃນຫ້ອງເນ ັ້ອທີື່
ການຜະລິດ ຂອງພາກຂ ັ້ມູນທົື່ວໄປໃນການເກັບຂ ັ້ມູນ. ໃນການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ ສ່ວນຫຼຍຈະນິຍົມ
ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເນ ັ້ອທີື່ເປັນ ເຮັກຕາ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ການຜະລິດໃດທີື່ປະຊາຊົນບ ື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນຫຼາຍ ເຊັື່ນ: 
ການປູກຜັກ, ການລຽ້ງສັດ ກ ື່ສາມາດນ າໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເນ ັ້ອທີື່ເປັນ ໄຮ່ (ໝາຍເຫດ: 1 ໄຮ່ = 40 ມ2 x 40 
ມ2 = 1,600 ມ2) ເພ ື່ອມາຄິດໄລ່ກ ື່ໄດ ້
 ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫວົໜວ່ຍຜນົຜະລດິ 
 ຖ້າຫາກວ່າ ການຜະລິດກະສກິ າບ ື່ໄດ້ນ າໃຊ້ດິນກະສກິ າເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການແປ
ຮູບຜະລິດຕະພນັກະສິກ າ ແລະ ການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ຫຼ  ກາງ ເຊັື່ນ: ສັດປີກ ແລະ ໝູ, ຈະບ ື່ສາມາດຄິດໄລຕ່ ື່
ເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດໄດ້ ສະນັັ້ນຈ ື່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດໜ ື່ງ. ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວ
ໜ່ວຍຜົນຜະລິດໃນປີໜ ື່ງ ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດຕ ື່ລະດູການ
ຜະລິດ ຫຼ  ຮອບວຽນການຜະລິດໜ ື່ງ ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

ຜນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫວົໜວ່ຍ = ລວມຜນົກ າໄລທງັໝດົ/ຈ ານວນຜົນຜະລດິສດັທັງໝດົ 
 
 ດັື່ງນັັ້ນ ຫັຼງຈາກທີື່ເຮົາໄດ້ຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດຂອງການຜະລິດ ຢູ່ໃນຂ ັ້ທີື່
ຜ່ານມາເຮົາກ ື່ສາມາດນ າເອົາມາຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດໄດ້ 
 ຕວົຢາ່ງ: 
 ກ. ການຄດິໄລດຸ່ນ່ດຽ່ງເງນິສົດ 
 ຊາວກະສິກອນໄດ້ເງິນລວມທັງໝົດຈາກການຂາຍເຂົັ້າ ແມ່ນ 1,360,000 
ກີບ ແລະ ມີລາຍຈ່າຍທີື່ເປັນເງິນສົດທັງໝົດ ແມ່ນ 886,000 ກີບ. ດັື່ງນັັ້ນ ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ດຸ່ນດຽງເງິນສົດ = 1,360,000 ກີບ - 886,000 ກີບ 
 ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ = 474, 000 ກີບ 
 ຂ. ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມທັງໝດົ 
 ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບມູນຄ່າລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ ແມ່ນ 
5,600,000 ກີບ ແຕ່ຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວ ໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຊ ັ້ສິື່ງນ າເຂົັ້າທັງໝົດທີື່ຄິດເປັນມູນຄ່າ 
2,300,000 ກີບ ດັື່ງນັັ້ນຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ =  5,600,000 ກີບ - 2,300,000 ກີບ 
 ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ = 3,300,000 ກີບ 
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 ຄ. ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມຕ ື່ວນັງານ 
 ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບກ າໄລລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ ແມ່ນ 
3,300,000 ກີບ. ໃນການຜະລິດລາວໄດ້ນ າໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດແມ່ນ 103 ວັນງານ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກ າໄລ 
ລວມຕ ື່ວັນງານຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ວັນງານ = 3,300,000 ກີບ/103 ວັນງານ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ວັນງານ = 32,039 ກີບ/ຄົນ/ວັນ ຫຼ  ກີບຕ ື່ວັນງານ 
 ງ. ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜວ່ຍເນ ັ້ອທີື່ການຜະລດິ 
 ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ ແມ່ນ 
3,300,000 ກີບ. ໃນການຜະລິດລາວໄດ້ໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນທັງໝົດແມ່ນ 1 ເຮັກຕາ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່
ເນ ັ້ອທີື່ຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ = 3,300,000 ກີບ/1 ເຮັກຕາ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ = 3,300,000 ກີບ 
 ຈ. ການຄດິໄລຜ່ນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜວ່ຍຜນົຜະລດິ 
 ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ ຈາກການລ້ຽງໄກ່ລາດທັງໝົດ 
58 ໂຕ  ແມ່ນ 164,000 ກບີ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ໄກ່ 1 ໂຕ ຈະມີດັື່ງນີັ້: 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ໄກ່ 1 ໂຕ = 164,000 ກີບ / 58 ໂຕ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ໄກ່ 1 ໂຕ = 2,828 ກີບ/ໂຕ 
 ການສງັເກດຕລີາຄາ 
 ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ແມ່ນບອກເຖິງສະພາບການດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ, ຜົນ
ກ າໄລລວມທັງໝົດ, ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ວັນງານ ແລະ ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ ຫຼ  ຕ ື່ຫົວໜ່ວຍການ
ຜະລິດ 
 ກ. ດຸ່ນດຽ່ງເງິນສດົ 
 ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ຈະບອກເຖິງຖານະຄຸນນະພາບຂອງເງິນສົດທີື່ ໄດ້ຮັບໃນການ
ຜະລິດ. ຖ້າຫາກວ່າການຜະລິດຂາດດຸ່ນເງິນສົດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວກະສິກອນໄດ້ລົງທ ນທີື່ເປັນເງິນສົດ
ຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ. ດັື່ງນັັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈະຕ້ອງຊອກເງິນສົດຈາກແຫຼື່ງອ ື່ນມາຖົມຂຸມເພ ື່ອ
ລົງທ ນໃນລະດູການຜະລິດຕ ື່ໄປ ເຊິື່ງອາດຈະນ າໄປສູ່ບັນຫາໜີັ້ສິນ ຖ້າຫາກວ່າຊາວກະສິກອນມີດຸ່ນດ່ຽງ
ເງິນສົດຫຼາຍ ກ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີທ ນສະສົມຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ສາມາດນ າໄປລົງໃສ່ກິດຈະກ າອ ື່ນ. 
 ຂ. ຜນົກ າໄລລວມທງັໝດົ 
 ຜົນກ າໄລລວມທັງໝົດ ແມ່ນບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິ ຂອງການ
ຜະລິດ. ຖ້າຫາກວ່າຜົນກ າໄລທັງໝົດມີຄ່າລົບ, ໝາຍຄວາມວ່າຊາວກະສິກອນລົງທ ນເຂົັ້າການຜະລິດມີມນູ
ຄ່າສູງກວ່າຜົນໄດ້ຮັບ. ດັື່ງນັັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສາຍເຫດ ເພ ື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ. 
 ຄ. ຜນົກ າໄລລວມຕ ື່ວນັງານ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ວັນງານ ແມ່ນບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບຕ ື່ແຮງງານຕ ື່ມ ັ້. ຖ້າ
ຫາກວ່າ ຜົນກ າໄລຕ ື່ວັນງານຫາກຕ ື່າກວ່າຄ່າແຮງງານຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນຫຼາຍ, ນັກວິຊາການຈະຕ້ອງຫາທາງ
ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມ ໃນກ ລະນີທີື່ມີພຽງແຕ່ກິດຈະກ າການຜະລິດດຽວ. ຂ ັ້ມູນ
ດັື່ງກ່າວ ຍັງສາມາດນ າໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກິດຈະກ າການຜະລິດ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ. 
ເພ ື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ກິດຈະກ າໃດທີື່ມີຜົນກ າໄລຕ ື່ວັນງານສູງກວ່າ. 
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 ງ. ຜນົກ າໄລລວມຕ ື່ຫວົໜວ່ຍ 
 ຜົນກ າໄລລວມຕ ື່ຫົວໜ່ວຍສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍສອງວິທີການ ເຊັື່ນ: ການ
ຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫວົໜ່ວຍເນ ັ້ອທີື່ ແລະ ຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດ. ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍເນ ັ້ອທີື່ບອກເຖິງ
ປະສິດທິພາບຂອງການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເປັນຕົັ້ນແມ່ນເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ ສ່ວນການຜະລິດທີື່ບ ື່ໄດ້ນ າໃຊ້
ເນ ັ້ອທີື່ດິນຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແມ່ນຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວ
ໜ່ວຍຜົນຜະລິດ. ຂ ັ້ມູນດັື່ງກ່າວຍັງສາມາດນ າໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກິດຈະກ າການຜະລິດ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ. ເພ ື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າກິດຈະກ າໃດທີື່ມີຜົນກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ
ສູງກວ່າ. 
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