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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫຼັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫຼັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫຼົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົງື່ ຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ
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ບົດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ” ເຫຼັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່
ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ. ຜູ້
ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນາຜູ້ປະສົບ
ຜົນສາເລັດທາງດ້ານການຈັດການຕະຫຼາດຂອງວັດຖຸດິບໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫຼັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ທາງ
ດ້ານການຕະຫຼາດຂອງວັດຖຸດິບ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທີການຕ່າງໆ ໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການດາເນີນ
ທຸລະກິດໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ.
ໃນປັ້ມເຫຼັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມຮູ້ເບັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ, ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານກ່ຽວກັບສິນຄ້າກະສິກາ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ພື່ຄ້າຄົນກາງຂອງສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພດ ແລະ ສັດ
ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດ, ການບລິໂພກສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພດ ແລະ ສັດ, ການ
ວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກພດ ແລະ ສັດ
ປມ
ັ້ ເຫຼັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫຼາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫຼ ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ັງບທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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ບົດທີ 1
ຄວາມຮູເ້ ບອ
ັ້ ງຕົນ
ັ້ ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດໄດ້
 ອະທິບາຍໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດໃນລະບົບເສດຖະກິດ
 ກາໄດ້ວິວັດທະນາການຂອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດ
 ບອກຄວາມສາພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ແມ່ນກິດຈະກາຕ່າງໆເຊິື່ງຈະນາຜົນຜະລິດຈາກມຊາວກະສິກອນ ຫຼ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາໄປຍັງ
ຜູບ
້ ລິໂພກຜູສ
້ ຸດທ້າຍ, ເພື່ອຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເກີດຄວາມເພິື່ງພໃຈກິດຈະກາເຫຼົື່ານີັ້ ໄດ້
ແກ່ການຊຜ
ັ້ ົນຜະລິດຈາກຊາວກະສິກອນ, ຕື່ຈາກນັັ້ນພື່ຄ້າຄົນກາງລວບລວມແລ້ວເພື່ອສົື່ງຂາຍຕໄື່ ປ, ຜົນ
ຜະລິດບາງຊະນິດກ່ອນທີື່ຈະຈາໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກ ອາດຜ່ານຂະບວນການແປຮູບຈັດລະດັບຊັັ້ນມາດຖານ
ຂອງສິນຄ້າ, ບັນຈຸຫຸ້ມຫແ
ື່ ລ້ວສົື່ງຂາຍໃຫ້ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຫຼ ຜູ້ບລິໂພກ
ການຕະຫຼາດກະສິກາເປັນວິຊາໜື່ງຂອງສາຂາວິຊາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ທີມ
ື່ ີຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນການ
ນາເອົາຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີທາງການຕະຫຼາດໄປໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າກະສິກາໃນ
ອົງການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າກະສິກາ ຕັັ້ງແຕ່ລະດັບຂອງຊາວກະສິກອນ, ພື່ຄ້າຄົນກາງ, ຜູ້ແປຮູບ
ແລະ ຜູບ
້ ລິໂພກທັງພາຍໃນປະເທດເອງ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ, ການສກສາສິນຄ້າກະສິກາຈະເນັັ້ນໃນລັກສະນະ
ທຸລະກິດ ຫຼ ການຕະຫຼາດລະດັບຈຸລະພາກ (Micro Marketing) ເປັນເປົັ້າໝາຍຫຼັກ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ການຕະຫຼາດມະຫາພາກ (Macro Marketing) ທີື່ມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ສົງື່ ເສີມການ
ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະເສິກາໃນທຸກລະດັບຂອງການຈັດການຕະຫຼາດບື່ວ່າທາງກົງ ຫຼ ທາງອ້ອມ
ການນາເອົາທິດສະດີທາງການຕະຫຼາດ ມາປະຍຸກໃຊ້ກັບສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ຄສິນຄ້າກະສິກາ
(Agricultural Products) ເຊິື່ງຜູ້ສກສາຕ້ອງເຂົັ້າໃຈທິດສະດີໃນຫຼກ
ັ ການຕະຫຼາດມາກ່ອນ ແລະ ເລອກ
ນາເອົາມາໃຊ້ກັບສິນຄ້າກະສິກາຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີສ
ື່ າຄັນຄ: ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ຂອງບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່: ຊາວກະສິກອນ, ພື່ຄ້າຄົນກາງ, ຜູແ
້ ປຮູບ ແລະ ຜູບ
້ ລິໂພກ, ການໃຊ້ແຜນ
ການທາງຕະຫຼາດຕັັ້ງແຕ່ການເລອກຜະລິດ ຫຼ ຈັດຫາສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ,
ການການົດລາຄາຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ການສົື່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການການົດ
ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ແລະ ການການົດແຜນຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນສາເລັດຕາມ
ແຜນທີື່ພໃຈແກ່ບຸກຄົນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກ, ນອກຈາກນີັ້ຜສ
ູ້ ກສາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ສາຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງການສິກາຂອງລັດຖະບານ ຕາມນະໂຍບາຍດັື່ງກ່າວນີັ້ ສະຖາບັນທາງການ
ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,
ເພື່ອໃຫ້ການດາເນີນງານປະສົບຜົນສາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ກາໄລຕາມເປົັ້າໝາຍ.
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1.2

ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດພດ ແລະ ສັດ

1. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍສ້າງປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ບລິໂພກຄ: ສ້າງປະໂຫຍດກ່ຽວກັບເວລາ, ສະຖານທີື່
ຮູບຮ່າງ ແລະ ການແລກປ່ຽນກາມະສິດ ດັື່ງນີ:ັ້
 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດກະສິກາ ໃນຊ່ວງທີມ
ື່ ີການຜະລິດຫຼາຍ (ຊ່ວງ
ເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ) ໄປເຖິງໃນເວລາທີື່ມີການຜະລິດໜ້ອຍ (ຊ່ວງລະດູການປູກ) ເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ຜະລິດເພື່ອບລິໂພກຕະຫຼອດເວລາ.
 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນາຜົນຜະລິດຈາກບ່ອນທີື່ປູກໄປຍັງບ່ອນອື່ນໆ ທີື່ບື່ໄດ້ມີການປູກ
ແລະ ກະຈາຍໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກຢ່າງທົື່ວເຖິງ.
 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍແປຮູບ ແລະ ການຈັດຊັັ້ນມາດຕະຖານຂອງຜົນຜະລິດ ຕາມທີື່ຜູ້
ບລິໂພກຕ້ອງການ.
 ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຈັດການຊັ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ກາມະສິດໃນຜົນຜະລິດນັັ້ນ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງຊ່ວຍການົດລາຄາທີື່ຍຸດຕິທາແກ່ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍອີກດ້ວຍ.
2. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນາອຸປະສົງຂອງຜູ້ບລິໂພກໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ການຕະຫຼາດເປັນສື່ກາງໃນການ
ນາອຸປະສົງ ຫຼ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ ໄປຍັງຜູ້ຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ເຖິງຈານວນ ແລະ
ລາຄາຂອງຜົນຜະລິດທີື່ຕ້ອງການ, ນອກຈາກນັັ້ນການຕະຫຼາດຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ວ່າຜູ້ບລິໂພກຢູ່ບ່ອນ
ໃດ, ຄວາມຕ້ອງການຜົນຜະລິດໃນເວລາໃດ ແລະ ຈານວນເທົື່າໃດ.
3. ການຕະຫຼາດຊ່ວຍນາສົື່ງຜົນຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ
ເມື່ອຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮູ້ອຸປະສົງຂອງຜູ້
ບລິໂພກແລ້ວ, ຜູ້ຜະລິດກື່ຈະຜະລິດຕາມຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງການ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ບລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຢູ່
ຫ່າງໄກກັນ, ດັື່ງນັັ້ນຈງື່ ຕ້ອງການການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທີື່ຈະນາຜົນຜະລິດໄປໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກ
ໂດຍການເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕະຫຼາດໜ້ອຍທີື່ສຸດ.

1.3

ໜ້າທີຂ
ື່ ອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

ການຕະຫຼາດແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ, ໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດ
ອາດແບ່ງອອກຕາມກິດຈະກາທີື່ເຮັດໄດ້ ດັື່ງນີ:ັ້
1.3.1 ໜ້າທີື່ກຽ່ ວກັບການແລກປ່ຽນ (exchange function)
ເປັນໜ້າທີື່ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຕົວ
ສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ:
1) ການຊ:ັ້ ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊັ້ ລວມເຖິງການເລອກຊະນິດ ແລະ ປະເພດ
ຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການລວມທັງຄຸນນະພາບຕາມປະລິມານທີື່ຕ້ອງການ, ເພື່ອວັດຖຸປະສົງສະເພາະຂອງຜູ້
ໃຊ້. ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການຊມ
ັ້ ີກດ
ິ ຈະກາທີື່ຕ້ອງເຮັດຄ:
 ການເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ: ເປັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຜູຊ
້ ທ
ັ້ ີື່ຈະຕ້ອງການ
ຕັດສິນໃຈຊ,ັ້ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທີື່
ເຂົາຕ້ອງການ, ບາງຄັັ້ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະເກີດຂັ້ນຈາກກິດຈະກາໃນການສ້າງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝ
າຍຂອງຜູຂ
້ າຍ.
 ການເລອກແຫຼື່ງຈາໜ່າຍ: ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂັ້ນ ຜູຊ
້ ກ
ັ້ ື່ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລອກບ່ອນຂາຍທີື່ຕົນພໃຈ, ບາງຄັັ້ງຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູຊ
້ ອກຫາລູກຄ້າ ທີື່ຕນ
ົ ຄາດວ່າຈະຊສ
ັ້ ິນ
ຄ້າຂອງຕົນດ້ວຍການຫາຕະຫຼາດທີື່ມີຜຊ
ູ້ ັ້ສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນ.
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 ການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ:
ການພິຈາລະນາຄວາມ
ເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ ທີື່ຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊັ້ ອາດຕັດສິນໄດ້ດັື່ງນີັ້:
1. ວິທກ
ີ ວດສອບ
2. ຕົວຢ່າງ
3. ອະທິບາຍ
 ການເຈລະຈາກັບຜູຂ
້ າຍໃນການໂອນປ່ຽນມສິນຄ້າທີື່ຊັ້: ໂດຍເຈລະຈາເລື່ອງ
ລາຄ້າເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ, ການເຮັດສັນຍາສົື່ງມອບສິນຄ້າເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ.
2) ການຂາຍ (Selling) ໜ້າທີື່ການຂາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບໂອນປ່ຽນມສິນຄ້າ ດັື່ງນີ:ັ້
 ການສ້າງອຸປະສົງ: ເປັນການສ້າງເຄື່ອງມທາງການຕະຫຼາດສົື່ງເສີມການຂາຍ
ເຊັື່ນ: ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ, ການໂຄສະນາ, ການກະກຽມຄູມ
່ , ການແຈ້ງຊັ້ຂອງຜູ້ແທນຈາໜ່າຍ, ການຫຼຸດ
ແລກແຈກແຖມເປັນຕົັ້ນ
 ການຊອກຫາຜູ້ຊ:ັ້ ການສ້າງອຸປະສົງຢ່າງດ່ຽວບພ
ື່ ຽງພທີື່ຈະກື່ໃຫ້ເກີດການ
ຂາຍ, ຜູຊ
້ ແ
ັ້ ລະ ຜູຂ
້ າຍພ້ອມທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກາລວມກັນໃນບາງຄັັ້ງ, ຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະເປັນຜູ້ເລີມ
ື່ ນາມາເຊິງື່ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການຊກ
ັ້ ື່ຕາມ, ຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເປັນຜູປ
້ ະສານໃຫ້ການຊຂ
ັ້ າຍນີເັ້ ກີດຂັ້ນແທ້ຈິງ, ເຊິື່ງຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງ
ຫາວິທີກໃື່ ຫ້ເກີດການຂາຍເຊັື່ນ: ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ, ການໃຊ້ຈັດສະແດງສິນຄ້າເປັນຕົັ້ນ
 ການເຈລະຈາຕົກລົງ ແລະ ໂອນປ່ຽນແປງມສິນຄ້າ: ເປັນການເຈລະຈາເງື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆເຊັື່ນ: ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, ການົດໄລຍະເວລາການຊາລະເງິນ, ການສົື່ງມອບເປັນຕົັ້ນ
 ຄວາມສາຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ: ຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູຂ
້ າຍຈະຕ້ອງເລອກແນວທາງ
ແລະ ຮູທ
້ າງໃນການຈາໜາຍແບບໃດ, ຈາເປັນຈະຕ້ອງການົດນະໂຍບາຍ ໃນການຈັດຈາໜ່າຍໃຫ້ແນ່ນອນ,
ນະໂຍບາຍໃນການເລອກພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ, ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕົັ້ນ
1.3.2 ໜ້າທີື່ກຽ່ ວກັບທາງກາຍຍະພາບ (physical function)
ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນການຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບ
ຂອງສິນຄ້າແບ່ງອອກເປັນ
1. ການຂົນສົງື່ : ເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍຜົນຜະລິດຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປສູ່ຕະຫຼາດ ເພື່ອບ
ລິໂພກຈະໄດ້ຊັ້ສະດວກ, ການຂົນສົື່ງນອກຈາກຈະກື່ໃຫ້ເກີດການຊຂ
ັ້ າຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະຈາຍ
ອອກໄປສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກຢ່າງທົື່ວເຖິງ, ການຂົນສົື່ງທີື່ດີ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ
ພາຫະນະຂົນສົື່ງ, ເສັັ້ນທາງຂົນສົື່ງ, ເຄື່ອງມ, ເຄື່ອງໃຊ້ຢ່າງພຽງພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບພ້ອມທັງມີຄວາມສະ
ດວກ, ປອດໄຟ, ວອ່ງໄວ, ຄ່າຂົນສົື່ງຕື່າ, ການຂົນສົື່ງມີປະລິມານຫຼາຍ, ພ້ອມທັງລະວັງການສູນເສຍຕ່າງໆ
ອັນເກີດຂັ້ນຂະນະຂົນສົື່ງໃຫ້ໝົດໄປ
2. ການເກັບຮັກສາ: ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບຮັກສາໄວ້ຊ່ວງໄລຍະເວລາໜື່ງ ເພື່ອ
ຄວບຄຸມລາຄາມີໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປເຊັື່ນ: ການຄວບຄຸມລາຄາ ເພື່ອລຖ້າໄລຍະເວລາທີເື່ ໝາະສົມ
ສາລັບລາຄາຜະລິດຜົນທີື່ຕື່າເກີນໄປ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂັ້ນ, ມີປະລິມານພຽງພ ແລະ ສະໜື່າສະເໝີ
3. ການແປຮູບ: ການແປຮູບມີຄວາມສາຄັນ ຕກ
ື່ ັບລະບົບການຕະຫຼາດສິນຄ້າເປັນ
ຢ່າງຍິື່ງ ແລະ ບົດບາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດນັັ້ນ ເປັນຕາໜ້າ
ກິນ, ມີບົດບາດສາຄັນຕື່ນະໂຍບາຍການຄ້າທີື່ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ, ການປ່ຽນແປງທາງການຄ້າຜົນຜະລິດການກະ
ສິກາ ນອກຈາກນັັ້ນ ການແປຮູບກື່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄົງທົນຖາວອນບເື່ ນົື່າເສຍງ່າຍ, ເກັບຮັກສາໄດ້ດົນ, ມີຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຕົັ້ນທນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງປະໂຫຍດຜົນຜະລິດນັັ້ນໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍທາງ.
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1.3.3

ໜ້າທີື່ກຽ່ ວກັບການອານວຍຄວາມສະດວກ
1. ການການົດມາດຖານ ແລະ ການຈັດເກຼດສິນຄ້າ: ການການົດມາດຖານ ເພື່ອເປັນ
ການວາງແຜນບັງຄັບໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນແຕ່ລະເກຼດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບຢ່າງດຽວກັນ, ສ່ວນການຈັດເກຣດ
ສິນຄ້າຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນທນໃນການຊັ້ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຫຼຸດລົງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກບື່ມີການກວດສອບຄຸນນະພາບ
ຂອງສິນຄ້າກ່ອນຊັ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົື່ງສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂັ້ນ.
2. ການເງິນ: ກິດຈະກາການຕະຫຼາດຕ້ອງມີເງິນທນ ສາລັບການດາເນີນການ ເພື່ອທີ
ຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການເຖິງມຜູ້ບລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູໃ້ ຊ້ສິນຄ້າທາງອຸດສາຫະກາ, ບັນຫາແຫຼື່ງ
ເງິນທນເພື່ອກິດຈະກາການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຍັງຂາດລະບົບທີື່ດີເທົື່າທີື່ເປັນຢູ,່ ແຫຼື່ງເງິນທນສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງພວກພື່ຄ້າມັກເປັນແຫຼື່ງຈາກຕົນເອງ, ລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆ ແຕ່ກື່ບພຽງພ, ຂາດລະບົບທີື່ດີ, ດອກ
ເບ້ຍສູງ, ເຊິງື່ ເປັນບັນຫາໂດຍກົງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທນການຕະຫຼາດສູງ.
3. ການສ່ຽງໄພ: ເປັນໜ້າທີື່ຂອງການຍອມຮັບຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂັ້ນໄດ້ໃນ
ການຕະຫຼາດຜົນຜະລິດ ເຊິື່ງແບ່ງອອກເປັນ:
 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງກາຍຍະພາບ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີເກີດຂັ້ນຈາກການສູນ
ເສຍຂອງຜົນຜະລິດເຊັື່ນ: ໄຟໄໝ້, ອຸບັດຕິເຫດ, ພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໜາວເປັນຕົັ້ນ.
 ຄວາມສ່ຽງໄພທາງການຕະຫຼາດ: ເປັນຄວາມສ່ຽງໄພທີື່ເກີດຂັ້ນ ເນື່ອງຈາກ
ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຜົນຜະລິດເມື່ອຖກນາເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດ.
4. ຂ່າວສານການຕະຫຼາດ: ເປັນໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບການບລິການຂ່າວສານການຕະຫຼາດ
ກະສິກາ, ຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານທີື່ຖກຕ້ອງແນ່ນອນ ຈະຊ່ວຍຕັດສິນໃຈທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ພຽງພທີື່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ການວາງແຜນການຕະຫຼາດລ່ວງໜ້າໄດ້ຖກຕ້ອງຍິື່ງຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູຜ
້ ະລິດ ຈະໄດ້ຮກ
ູ້ ານເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງລາຄາຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດໄດ້ຖກຕ້ອງ, ຜູ້ແຈກຢາຍ ຫຼ ພື່ຄ້າຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຫຼ ການການົດ
ປະລິມານຊຂ
ັ້ າຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສາລັບຜູບ
້ ລິໂພກສາມາດທີຈ
ື່ ະການົດ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ກຽມພ້ອມຮັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໄດ້. (ຄະນະກາມະການພັດ
ທະນາຫຼັກສູດ, 2003)

1.4

ວິວດ
ັ ທະນາການຂອງການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ສັງຄົມຂອງມະນຸດໃນໄລຍະເບັ້ອງຕົັ້ນນັັ້ນເປັນລັກສະນະແບບຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ ແຕ່ລະຄອບຄົວຕ່າງ
ກື່ສະແຫວງຫາສິື່ງທີື່ຈະມາລ້ຽງຊີບໃຫ້ຄົງຢູໄ່ ດ້, ບື່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ, ທີື່ຢູ່ອາໃສຕະຫຼອດຮອດ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ ເຊິື່ງອາໃສຈາກສິື່ງທີື່ມີຢຕ
ູ່ າມທາມະຊາດຫຼາຍກວ່າຈະຜະລິດຂັ້ນມາເອງ, ອາຫານແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກພດທີເື່ ກີດຂັ້ນຢູຕ
່ າມທາມະຊາດ ຫຼ ຈາກປ່ານາໆຊະນິດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມໄດ້ຈາກພດ ຫຼ ໜັງສັດຕ່າງໆ.
ຕື່ມາມະນຸດເລີື່ມຮູ້ຈັກການຜະລິດແບບງ່າຍໆ ໂດຍຮຽນແບບທາມະຊາດເຊັື່ນ: ການປູກຝັງແບບ
ງ່າຍໆ, ການເຮັດອາວຸດຈາກຫີນ ຫຼ ຈາກຕົັ້ນໄມ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການລ່າສັດ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາສິື່ງຕ່າງໆ
ຂັ້ນເລັ້ອຍໆ, ໄດ້ມີການຜະລິດເພື່ອການດາລົງຊີວິດຫຼາຍກວ່າຈະສະແຫວງຫາຈາກທາມະຊາດ, ແຕ່ການ
ຜະລິດນັັ້ນຍັງເປັນລັກສະນະການຜະລິດເພື່ອຄົນໃນຄອບຄົວເທົື່ານັັ້ນ. (ສົມພະລັງ, 2003)
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1.5

ຄວາມສາພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ
ເສດຖະກິດ

ແລະ

ສັດກັບການພັດທະນາ

ຄາວ່າ ການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກາຕ່າງໆ, ການຕະຫຼາດມີບົດບາດອັນສາຄັນຕື່ການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການພັດທະນາການຕະຫຼາດຈະຂະໜານກັນໄປກັບການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດທັງສອງຢ່າງ ເຊິື່ງອາດກ່າວໄດ້ວ່າ: ການຕະຫຼາດຄຜົນຜະລິດຂອງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ປະເທດທີື່ທຸກຈົນ ຫຼ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຍັງເປັນປະເທດທຸກຈົນ ເພາະບື່ມີຊັບພະຍາກອນທີື່
ຈາເປັນຕື່ການພັດທະນາ, ເມື່ອມີການລົງທນໃນອຸດສາຫະກາ, ວິສາຫະກິດເກີດຂັ້ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້
ກາໄລ, ການກະທາເຫຼົື່ານີັ້ກື່ໃຫ້ເກີດຕ່ອງໂສ້ ນັັ້ນກື່ຄເມື່ອມີການລົງທນຫຼາຍຂັ້ນ, ກື່ມີການຈ້າງງານຫຼາຍຂັ້ນ
ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂັ້ນ, ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ, ມີການປະຢັດຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ... ພະລັງທາງເສດຖະກິດເຫຼົື່ານີັ້
ຮັບປະກັນເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ອົງປະກອບຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ
ໄດ້ແກ່: ການອອມ, ການລົງທນ, ການຜະລິດ ແລະ ການບລິໂພກ, ອົງປະກອບທັງໝົດມີຄວາມສາຄັນເທົື່າ
ທຽມກັນ ສາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການຕະຫຼາດໃນຖານະການເຮັດໜ້າທີື່ທຸລະກິດ ແລະ
ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດທີື່ມີອິດທິພົນຕື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
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ບົດທີ 2
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ສາເຫດການເຂົັ້າມາມີບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ
ກະສິກາໄດ້
 ບອກລັກສະນະການເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ
 ອະທິບາຍບົດບາດຂອງລັດຖະບານມີການປັບປຸງການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
 ອະທິບາຍບົດບາດຂອງລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງປະເທດລາວ
 ກາໄດ້ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສາຄັນຂອງລັດຖະບານຕື່ກັບສິນຄ້າກະສິກາ (ສັນຍາ)
 ອະທິບາຍຜົນດີ, ຜົນເສຍ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ ຂອງການເຮັດຟາມແບບມີສັນຍາ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຈຸດປະສົງ ແລະ ສາເຫດການເຂົາັ້ ມາມີບດ
ົ ບາດຂອງລັດຖະບານ ໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ
ກະສິກາ
2.1.1

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງວິໄສທັດໄວ້ ດັື່ງນີ:ັ້

ການພັດທະນາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄປຕາມທິດພັດທະນາຮອບດ້ານ, ຄົບ
ຊຸດ ແລະ ມີການ ປະສົມປະສານ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໃໝ ຢູ່ເຂດທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ
ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ
 ສົື່ງເສີມການຜະລິດ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ
ສົື່ງອອກ
 ປັບປຸງແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍການສ້າງເປັນຟາມ, ກຸ່ມການ
ຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ
2.1.2 ສາເຫດການເຂົາັ້ ມາມີບດ
ົ ບາດຂອງລັດຖະບານໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເຂົັ້າມາມີບົດບາດ ໃນການດາເນີນກິດຈະການກະສິກາ ກື່
ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ດາເນີນກິດຈະການທາງດ້ານກະສິກາ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບທີື່ດິນກະສິກາ, ຊົນລະປະທານ, ແນວພັນພດ, ແນວພັນສັດ, ຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສັດ, ຢາປາບສັດຕູພດ
ແລະ ຢາປົວສັດ, ເຄື່ອງມ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກການກະເສດ, ສາງເກັບມ້ຽນ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດ
ກະສິກາ, ຕະຫຼາດກະສິກາ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດທາງດ້ານກະສິກາ ດ້ວຍການວາງ
ລະບຽບກົດ ໝາຍ, ຂັ້ການົດ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ,
ນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ, ຈາກັດການນາເຂົັ້າສິນຄ້າກະສິກາປະເພດຕ່າງໆທີື່ບື່ຈາເປັນ,
ເພື່ອສົື່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດຈາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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2.2

ລັກສະນະການເຂົາັ້ ມາມີບດ
ົ ບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ

ລັກສະນະການເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈລະຈອນ
ແຈກຢາຍສິນຄ້າກະສິກາໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆຊອກຫາຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ການເປີດການ
ວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຊ-ັ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
ກະສິກາ ນອກຈາກນີລ
ັ້ ັດຍັງຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກາຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍການຜູກພັນສອງສົັ້ນ, ລວມທັງສົື່ງ
ເສີມການສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນ ແລະ ບລິສັດຂອງລັດ ເພື່ອຜູກພັນຊ-ັ້ ຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກາ
ການນາຜົນຜະລິດກະສິກາເຂົັ້າມາໃນປະເທດ ຫຼ ສົື່ງອອກນອກປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

2.3

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາກມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ເຊິື່ງຖ້າ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ກຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສ່ວນລວມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຜູຜ
້ ະລິດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດເພີື່ມຂັ້ນ ຜູ້
ບລິໂພກກຈະມີສິນຄ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາທີື່ເໝາະສົມ ຜູເ້ ຮັດໜ້າທີື່ການຕະຫຼາດກຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ຕອບແທນຄຸ້ມຄ່າ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຖ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຜົນດີຈະເກີດຂັ້ນກັບທຸກຝ່າຍປັນຫາທີື່ສາຄັນມີດັື່ງ
ນີ:ັ້
1. ບມ
ື່ ີການຊຂ
ັ້ າຍຕາມຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ໃນປັດຈຸບັນໃນການຊ-ັ້ ຂາຍໃນລະດັບການສົື່ງອອກ
ມີການການົດລາຄາຕາມຄຸນນະພາບເພາະຜູຊ
້ ໃັ້ ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບຜູບ
້ ລິໂພກໃນເມອງ
ໃຫຍ່ຕ້ອງການສິນຄ້າບາງຊະນິດ ມີການຊ-ັ້ ຂາຍຕາມຄຸນນະພາບແຕ່ເປັນຄຸນນະພາບທີື່ຄັດເອງ ໂດຍສະເພາະ
ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ ຫຼ ພື່ຄ້າປີກ ແຕ່ຂາດຫຼັກເກນທີແ
ື່ ນ່ນອນທີື່ບເື່ ປັນລະບົບ ແລະ ໃຊ້ສະເພາະຕະຫຼາດລະດັບໜງື່
ແຕ່ຍັງບມ
ື່ ີການປະຕິບັດກັບສິນຄ້າທຸກຊະນິດ ໂດຍອາໄສຄຸນນະພາບສະເລ່ຍ ຫຼ ລາຄາສະເລ່ຍ ຜູ້ທີື່ເສຍ
ປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດກື່ຄຜູ້ຜະລິດ
2. ຂາດໜ່ວຍທີື່ໃຊ້ຊັື່ງຕາຊິງ ຕວງ ວັດ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດທຸກລະດັບ ມີທັງຊັ້-ຂາຍ
ໂດຍຢດນັ້າໜັກ ເຊັື່ນ: ເປັນກິໂລກຼາມ ຫຼ ປະລິມານ ແລະ ການກະຕວງກັນເປັນຖັງ ໃນການກະຕວງກັນເປັນ
ຖັງມີທັງການກະຕວງທີື່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ພາຊະນະທີື່ໃຊ້ສະເພາະໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ລະດັບຕະຫຼາດກ
ໃຊ້ບຄ
ື່ ກັນເຊັື່ນ: ການຊັ້ເຂົັ້າໃນລະດັບໄຮ່ນາໃຊ້ຕວງເປັນຖັງ ເຊິື່ງຂະໜາດຖັງກບື່ເທົື່າກັນ ລະດັບພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ
ໃຊ້ໜ່ວຍເປັນຫາບ (ຫາບໜື່ງມີ 10 ກິໂລກຼາມ) ລະການສົງື່ ອອກ ແລະ ຂາຍປີກ ມີທັງສັື່ງເປັນກິໂລກຼາມ ມີ
ທັງການຕວງເປັນລິດສິນຄ້າອື່ນໆກເື່ ຊັື່ນກັນການໃຊ້ໜ່ວຍວັດຕ່າງກັນໃນຕະຫຼາດແຕ່ລະດັບຈະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້
ໄດ້ປຽບ ແລະ ເສຍປຽບ
3. ຍັງຂາດຂັ້ມູນຂ່າວສານການຕະຫຼາດພື່ຄ້າຄົນກາງ ເຊັື່ນ: ການສົື່ງອອກ ແລະພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງລາຍ
ໃຫຍ່ສາມາດຈັດຫາຂ່າວສານການຕະຫຼາດໄດ້ເອງ ເພາະມີຜູ້ໃຫ້ບລິການໃນເລື່ອງນີັ້ຢູ່ແລ້ວແຕ່ບື່ອາດຈັດຫາ
ໄດ້ ເພາະເປັນບລິການທີື່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລັດຖະບານຈື່ງຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ ແຕ່ກື່ເຮັດຈາກັດພຽງແຕ່ປະກາດ
ລາຄາສິນຄ້າທາງວິທະຍຸ ຫຼ ທາງໂທລະພາບ ຜູ້ຜະລິດຍັງບື່ໄດ້ປະໂຫຍດເຕັມທີື່ ຂ່າວສານການຕະຫຼາດທີື່ຈະ
ໄດ້ປະໂຫຍດນອກຈາກຈະຕ້ອງບອກພາວະຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຄາດຄະເນເຫດການໃນອານາ
ຄົດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພື່ອຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍໄດ້
4. ເນື່ອງຈາກຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະພາກສ່ວນມີສິນຄ້າເຫຼອຂາຍບື່ຫຼາຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍກັນໄປ
ໃນແຫຼື່ງຜະລິດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກແຫຼື່ງຊ-ັ້ ຂາຍຫຼັກ ປະກອບກັບສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ຜະລິດຈະຂາຍທັນທີຫຼັງຈາກ
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ຜະລິດໂອກາດທີື່ຈະຂາຍໄດ້ຕາມລາຄາຕະຫຼາດໃນຕອນນັັ້ນ ແລະ ຕາມຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າມີໜ້ອຍ ເພາະ
ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນບື່ມີໂອກາດຮູ້ວ່າລາຄາຕະຫຼາດຕົວຈິງ ເປັນແບບໃດນອກຈາກຜູ້ຊັ້ຈະບອກ ໃນການປັບປຸງ
ໃນເລື່ອງນີັ້ເຊິື່ງເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍລັກສະນະ ເຊັື່ນ: ພະຍາຍາມທີື່ຈະໃຫ້ມີແຫຼື່ງຊັ້-ຂາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຈະໃຫ້ຜູ້
ຜະລິດສິນຄ້າມາຂາຍ ແລະ ມີຜູ້ຊັ້ຫຼາຍຄົນກຄິດວ່າລາຄາທີື່ຊັ້ຂາຍກັນນັັ້ນຫຼາຍຂັ້ນ ການປັບປຸງອີກຢ່າງໜື່ງຄ
ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດລວບລວມເປັນກຸ່ມໃຫ້ມີປະລິມານຫຼາຍ ແລ້ວນັດໝາຍກັບຜູ້ຊັ້ໃຫ້ມາຕົກລົງລາຄາຊັ້-ຂາຍ ແຕ່
ໃນທາງປະຕິບັດຍັງເຮັດໜ້າທີື່ຍັງບື່ໄດ້ເຕັມທີື່
ໃນການປັບປຸງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກື່ມີບົດບາດໄດ້ ຜູ້ຜະລິດເອງກເຮັດໄດ້ ໂດຍຄັດ
ແລະ ແຍກສິນຄ້າຕາມຄຸນນະພາບກ່ອນຂາຍ ຄົນກາງມີໜ້າທີື່ຈະຕ້ອງເຮັດຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງການ ຜູ້
ບລິໂພກກື່ມີບົດບາດທີື່ຈະສະແດງໃຫ້ພື່ຄ້າຄົນກາງຮູ້ວ່າຕ້ອງການບລິການຕະຫຼາດແບບໃດເຊັື່ນ: ຖ້າຍາກໄດ້
ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີ ກື່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊັ້ໃນລາຄາທີື່ແພງຂັ້ນ ການປັບປຸງສວນໜື່ງລັດຖະບານຕ້ອງດາເນີນ
ການເຊັື່ນ: ໃນເລື່ອງສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ຂັ້ບັງຄັບລວມ
ທັງເບິງື່ ແຍງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕິດຕາມລະບຽບ ແລະ ຂບ
ັ້ ັງຄັບຕ່າງໆອີກດ້ວຍ

2.4

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານທີກ
ື່ ຽ່ ວກັບການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂອງປະເທດລາວ

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ ກື່ຄການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດສິນຄ້າ ເຊິື່ງ
ເປັນບັນຫາທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ້າທາຍອັນໜື່ງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດຕະຫຼາດຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ແລະ ປະສົບຜົນສາເລັດຢູບ
່ ື່ໜ້ອຍ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ສະພາບສິນຄ້າເຫຼອບາງບ່ອນ ແລະ
ຂາດເຂີນບາງບ່ອນ, ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຜະລິດທີື່ອ່ອນນ້ອຍ ເປັນເຫດໃຫ້
ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງນາເຂົັ້າມາ, ເຊິງື່ ມີອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົວການົດສະພາບເງິນ,
ສະພາບສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມັນກື່ເປັນປັດໃຈຕົັ້ນຕ ທີື່ເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບໄພເງິນເຟີັ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ມີຄວາມຫຼແ
ື່ ຫຼມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການຄຸ້ມຄອງສິນ
ຄ້າຍັງບື່ມີກົນໄກ ຫຼ ລະບົບທີື່ຄ່ອງແຄ້ວ ຫຼ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ, ສິນຄ້າ ແລະ ລັກສະນະຂອງ
ເສດຖະກິດທີື່ອາໄສການນາເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດດັື່ງທີື່ກ່າວມາ. ຂາດລະບົບສະຖິຕິ ເພື່ອພະຍາກອນ ຫຼ ວິໄຈ
ສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕົກຢູໃ່ ນສະພາບແລ່ນນາເຫດການ ຈົນກາຍເປັນ
ວົງຈອນຊັ້າແລ້ວຊັ້າອີກ. ລະບົບຕະຫຼາດສ່ວນຫຼາຍຢູ່ຕາມຕົວເມອງໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກຫຼາຍພັ້ນທີື່ຂອງປະເທດ ຖກຕັດຂາດຈາກຕາໜ່າງບລິການການຄ້າ. ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຍັງບື່ທັນມີ
ມາດຕະການທີຊ
ື່ ັດເຈນ ທັງທາງດ້ານນິຕກ
ິ າກື່ຄພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນນັັ້ນຕ້ອງ:
1. ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບເສດຖະກິດ
ຕະຫຼາດຕາມທິດ “ ຕີລາຄາຕະຫຼາດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕະຫຼາດດ້ວຍວິທີທາງຕະຫຼາດ“ ໃຫ້ໄດ້.
2. ສ້າງກົນໄກພະຍາກອນຕະຫຼາດ, ສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ ເພື່ອຄາດຄະເນເຫດການລ່ວງໜ້າ ແນ
ໃສ່ກະກຽມມາດຕະການຮອງຮັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຕາມທິດຮັບປະກັນນະໂຍບາຍລາຄາດຽວ ຫຼ ລາຄາລອຍຕົວ ຕິດພັນ
ກັບການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູຊ
້ ົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ໂດຍຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມາດ
ຕະການດ້ານລາຄາໃຫ້ເໝາະສົມ, ແຊກແຊງດ້ວຍວິທີທາງເສດຖະກິດເປັນສາຄັນ ແລະ ເມື່ອຈາເປັນເຊັື່ນ:
ແຊກແຊງດ້ວຍຄັງສິນຄ້າ ຫຼ ຄັງຄັ້າປະກັນລາຄາ ດັື່ງນີເັ້ ປັນຕົັ້ນ.
4. ນາໃຊ້ທຸກເຄື່ອງມ ( ບລິການ, ກົດໝາຍ) ຈັດຕັັ້ງກົນໄກ ຫຼ ອົງກອນປົກປ້ອງສິດທິຜຊ
ູ້ ົມໃຊ້
ທີເື່ ປັນຮູບເປັນຮ່າງ, ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາ ໃນນີແ
ັ້ ມ່ນສິດໃນການໄດ້ເລອກຊັ້
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ສິນຄ້າ ໃນປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເປັນທາ, ສິດທິໃນການເຂົັ້າສູຕ
່ ະຫຼາດ (ການເລອກຊສ
ັ້ ິນຄ້າ),
ສິດທິໃນການຮັບຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດທີື່ຊັ້ເປັນພາສາລາວ (ເຊັື່ນ: ລາຍການສິນຄ້າ, ສະຫຼາກ
ສິນຄ້າ) ແລະ ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ແທນເມື່ອໄດ້ອຸປະໂພກສິນຄ້າເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິື່ງ
ເປັນຜົນເສຍຕື່ສຸຂະພາບ.
5. ການຄຸ້ມຄອງການຈລະຈອນສິນຄ້າດ້ວຍຮູບການດັດສົມ ຫຼ ດຸ່ນດ່ຽງສິນຄ້າທີື່ມຄ
ີ ວາມຈູງໃຈ
ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູສ
້ ູງ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຈາກບ່ອນທີື່ມເີ ຫຼອຕະຫຼາດໄປສູບ
່ ່ອນທີຂ
ື່ າດເຂີນ, ຂະຫຍາຍ
ຕະຫຼາດ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບຢັງື່ ຢາຍຢູໃ່ ນທຸກພັ້ນທີື່ຂອງປະເທດ ເພື່ອ
ເຊື່ອມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຜິດໂຕນລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມອງ, ໃນນີກ
ັ້ ານຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຕ້ອງເລີື່
ມຈາກຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງຕະຫຼາດນັດ ໄປຈົນເຖິງການຈັດຕັັ້ງຕະຫຼາດແບບຖາວອນ ເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດຂາຍ
ເຄື່ອງສົດ, ສູນທອມສັດ, ຕະຫຼາດຂາຍຍົກ ຫຼ ຕະຫຼາດກາງ, ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ, ດັື່ງນີັ້ເປັນຕົັ້ນ ລົບລ້າງທຸກ
ຮູບແບບຕັດແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ບື່ຈາເປັນຕື່ການຈລະຈອນສິນຄ້າໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສິັ້ນເຊີງ, ຊຸກຍູ້
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບລິການທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບລິການສອງສົັ້ນ, ດັດສົມ ຫຼ ດຸ່ນດ່ຽງສິນຄ້າຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. (ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາການຄ້າຂອງ ສປປລາວ ໄລຍະແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020)

2.5

ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍສາຄັນຂອງລັດຖະບານຕກ
ື່ ັບສິນຄ້າກະສິກາ
2.5.1

ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານຕກ
ື່ ບ
ັ ສິນຄ້າກະສິກາ
1. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ເອັ້ອອານວຍ
 ການປັບປຸງລະບົບການຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
 ການປັບປຸງລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ
 ການພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ
 ການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ
 ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວທີທີື່ປກສາຫາລ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ທຸລະ

ກິດ
2. ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
 ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແຮງງານ
 ສ້າງລະບົບການເຮັດສັນຍາມອບເໝົາການຜະລິດ ແລະ ບລິການ ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 ເພີື່ມທະວີການສົື່ງເສີມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
 ສົື່ງເສີມການບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ
 ສ້າງການົດໝາຍປຽບທຽບດ້ານຜະລິດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະ
ຖານ
 ສ້າງໃຫ້ມລ
ີ ະບົບການບົື່ມເພາະ ຫຼ ອະນຸບານທຸລະກິດຕ່າງໆ
 ສ້າງ ແລະ ສົື່ງເສີມທຸລະກິດ
3. ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 ເພີື່ມທະວີການສະໜອງຂັ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດ
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 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການົດຕະຫຼາດຊ່ອງຫວ່າງພ້ອມທັງສົື່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ການບລິການສາລັບຕະຫຼາດຊ່ອງຫວ່າງນັັ້ນໆ
 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສົື່ງເສີມຂະບວນການກື່ສ້າງ ໜື່ງເມອງໜື່ງຜະລິດຕະພັນ
 ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ເກີດມີບລິສັດການຄ້າເພື່ອເກັບຊັ້ ແລະ ຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 ເພິື່ມການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ເລັື່ງລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ (AFTA) ແລະ ກະກຽມເງື່ອນໄຂອັນຈາເປັນ ເພື່ອເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ
ການຄ້າໂລກ (WTO)
 ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະໜອງການຈັດຊັ້
ແລະ
ການໃຊ້ບລິການຂອງລັດ
4. ການປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫຼື່ງທນ
 ປັບປຸງໂຄງລ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງຫຼັກຄັ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງ
ສິນເຊື່ອ
 ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເກີດມີການສະໜອງສິນເຊື່ອໃນຮູບແບບການເຊົື່າສິນເຊື່ອ
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕານ່າງ ແລະ ຮູບແບບການບລິການຂອງ
ທະນາຄານ
 ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການກູຢ
້ ມ
 ການສ້າງຕັັ້ງກອງທນ ແລະ ທະນາຄານສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ
ຂະ ໜາດນ້ອຍ
5. ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີື່ເອອ
ັ້ ອານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງບັນດາອົງການຈັດ
ຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ
 ສ້າງລະບຽບການທີື່ເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັງັ້ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງ
ທຸລະກິດ
 ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ
 ສົື່ງເສີມອົງການຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ ໃນການເຮັດບົດບາດສະໜອງບລິການ
ພັດທະນາທຸລະກິດແກ່ສະມາຊິກ ນັບທັງຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດ
6. ການເສີມຂະຫຍາຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະ
ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກປະກອບ
ກິດຈະການໃນສັງຄົມ
 ເອົາວິຊາການກື່ສ້າງຄຸນລັກສະນະຜູປ
້ ະກອບການເຂົັ້າໃນລະບົບການສກສາ
 ສ້າງ ແລະ ດາເນີນແຜນງານສົື່ງເສີມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມນ້ອຍ
 ຈັດການປະກວດແຜນທຸລະກິດດີເດັື່ນປະຈາປີ
 ນາໃຊ້ສຕ
ື່ ່າງໆເພື່ອສ້າງພາບພົດທາງບວກຂອງຜູປ
້ ະກອບກິດຈະການໃນ
ສັງຄົມ ແລະ ຫັນປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຂອງພະນັກງານລັດ
 ຈັດຕັັ້ງການມອບລາງວັນ ແກ່ຜປ
ູ້ ະກອບກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດດີເດັື່ນ
ປະຈາປີ ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. (ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, 2008)
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2.5.2

ນະໂຍບາຍສາຄັນຂອງລັດຖະບານຕກ
ື່ ບ
ັ ສິນຄ້າກະສິກາ
ອີງຕາມວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍ
ອອກດາລັດເລກທີ 42/ນຍ, ລົງວັນທີ 20/4/2004 ວ່າດ້ວຍການສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ດາລັດສະບັບນີັ້ ເປັນດາລັດສະບັບທາອິດ ທີື່ໄດ້ການົດນະໂຍບາຍ ຫຼ ທິດທາງ,
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍໃນການສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນ ສປປລາວ, ໂດຍ
ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນການກື່ຕັັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງທຸລະກິດທີື່ມີຢແ
ູ່ ລ້ວໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕເື່ ນື່ອງ
ໃນດາລັດເລກທີ 42/ນຍ ໄດ້ການົດ 6 ນະໂຍບາຍ ຫຼ ທິດທາງທີື່ເປັນບຸລິມະສິດ ເພອ
ື່
ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານສາລັບສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍຄ:
1. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ເອັ້ອອານວຍ
2. ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
3. ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
4. ການປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫຼື່ງທນ
5. ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີເື່ ອັ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງ ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັັ້ງທາງທຸລະກິດ
6. ການເສີມຂະຫຍາຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະ
ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກປະກອບ
ກິດຈະການໃນສັງຄົມ

2.6

ຜົນດີ, ຜົນເສຍ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ ຂອງການເຮັດຟາມແບບມີສັນຍາ

ສາລັບ ສປປ ລາວ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູລ
້ ົງທນສ່ວນໃຫຍ່ນາໃຊ້ຂຕ
ັ້ ົກລົງເປັນບ່ອນອີງ, ເພື່ອດາ
ເນີນການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າຮ່ວມກັນ, ຂຕ
ັ້ ົກລົງນັັ້ນລວມທັງປາກເປົື່າ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ເປັນທາງການ ແລະ ບື່ເປັນທາງການ, ຈົດທະບຽນ ແລະ ບື່ຈົດທະບຽນ, ນາໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບທາງດ້ານ
ການບລິຫານ, ເສດຖະກິດ ແລະ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ການນາໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບເຫຼົື່ານີັ້ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ
ຜົນແນວໃດນັັ້ນແມ່ນປະເດັນທີື່ສາຄັນ ຂັ້ຕົກລົງແມ່ນການຈັດກຽມໜື່ງ ເຊິື່ງສອງ ຫຼ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊິື່ງແຕ່ລະ
ຝ່າຍຮັບຮູຮ
້ ່ວມກັນໃນໜ້າທີື່ທີື່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.
2.6.1 ຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດຟາມແບບມີສນ
ັ ຍາ (Contract Farming)
ໝາຍເຖິງລະບົບການກະເສດ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງທີື່ມີການເຮັດສັນຍາຊັ້-ຂາຍ
ຜົນຜະລິດລ່ວງໜ້າ ລະຫວ່າງຝ່າຍຊາວກະສິກອນ ຫຼ ເຈົັ້າຂອງຟາມກັບຄູ່ສັນຍາກື່ຄຜູ້ຮັບປະກັນ ເຊິື່ງມັກເປັນ
ບລິສັດເອກະຊົນ, ທີື່ສັນຍາວ່າຈະຊັ້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວກະສິກອນໃນລາຄາທີື່ຕົກລົງກັນຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນ ເຊິື່ງ
ຈະປ່ຽນແປງໄດ້ກື່ຕື່ເມື່ອຄົບການົດສັນຍາ, ການສັນຍາ ຫຼ ຂັ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບລິສັດເອກະຊົນກັບຊາວ
ກະສິກອນ, ໂດຍມີການເຮັດສັນຍາຂຕ
ັ້ ົກລົງທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ການເຮັດສັນຍາດ້ວຍປາກເປົື່າ,
ເຊິື່ງມີການການົດເງື່ອນໄຂຕະຫຼອດຈົນຂບ
ັ້ ັງຄັບຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງ ຫຼ ບລິສັດການົດ
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2.6.2

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສ່ຽງ
ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມແປປວນທີື່ອາດເກີດຂັ້ນຈາກເຫດການຕ່າງໆ ເຊິື່ງອາດບື່
ເປັນໄປຕາມທີື່ຄາດຫວັງເຊັື່ນ: ກາໄລສຸດທິທີື່ຊາວກະສິກອນຜູຜ
້ ະລິດພາຍໃຕ້ການເຮັດສັນຍາ, ອາດໄດ້ຮັບ
ສູງ ຫຼ ຕື່າກວ່າລະດັບຄ່າທີື່ຄາດຫວັງໄວ້.
2.6.3 ຜົນດີ/ຈຸດດີຂອງການເຮັດຟາມແບບມີສນ
ັ ຍາ
 ການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າແບບມີຂຜ
ັ້ ູກພັນໃນສັນຍາ
ແມ່ນຮູບແບບການ
ຜະລິດທີື່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ,
ເຊິື່ງຊາວກະສິກອນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ໃນເລື່ອງຂອງ
ລະບອບລາຄາ, ພດຜັກທີື່ເຂົາເຈົັ້າຈະຜະລິດເພື່ອຂາຍສົື່ງຕື່ຜູ້ຊັ້ ເຊິື່ງເປັນທັງຕະຫຼາດ ຫຼ ສະໜອງຕະຫຼາດ,
ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ.

ການຜະລິດແບບມີພັນທະສັນຍາຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ໃນການທີື່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງ
ຫາຕະຫຼາດດ້ວຍຕົນເອງ.
 ໄດ້ຮັບລາຄາຕາມທີື່ການົດກັບບລິສັດ, ຜົນຜະລິດສາມາດຂາຍໄດ້ແນ່ນອນ ແລະ
ເປັນການຮັບປະກັນລາຍໄດ້, ຮັບປະກັນທາງດ້ານລາຄາລ່ວງໜ້າ.
 ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຄວາມຮູທ
້ າງດ້ານວິຊາການ,
ການອອກແບບຟາມໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຫຼຸດຕົັ້ນທນໃນການຜະລິດພ້ອມທັງຈັດຫາວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໃຈການ
ຜະລິດຕ່າງໆ ອາດລວມເຖິງການສະໜັບສະໜຸນສິນເຊື່ອທາງການເງິນ.

ຜົນຜະລິດໄດ້ມາດຖານດຽວກັນກັບທີື່ທາງບລິສັດການົດ ແລະ ກົງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
 ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີປະສິດທິພາບໃນການບລິຫານຈັດການ ແລະ ເພີື່ມໂອ
ກາດໃນການຈ້າງງານ
 ສາມາດຄວບຄຸມຕົັ້ນທນໄດ້, ສາມາດຄາດຄະເນວາງແຜນການຕະຫຼາດ, ຜູບ
້ ລິ
ໂພກໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນນະພາບສິນຄ້າສູງ ແລະ ລາຄາຖກລົງ
2.6.4 ຜົນເສຍ/ຈຸດອ່ອນຂອງການເຮັດຟາມແບບມີສັນຍາ
 ໃນ ສປປ ລາວ ລະບົບກົດໝາຍຍັງບື່ທັນສົມບູນ ແລະ ໝາຍວ່າຜູທ
້ ີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແບບມີຂຜ
ັ້ ູກພັນສັນຍາ ສ່ວນໃຫຍ່ບໄື່ ດ້ເພິື່ງພາອາໃສທາງກົດໝາຍ
 ການເຂົັ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທາ ຫຼ ການບລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຍັງບື່
ທັນສະດວກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເພາະສາລັບຊາວກະສິກອນທີື່ມຖ
ີ ານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທນ
ຈາກັດ
 ການເຮັດຟາມແບບມີສັນຍາພາກເອກະຊົນ ມັກຈະເຮັດສັນຍາໃນຮູບແບບເອົາ
ປຽບຊາວກະສິກອນ, ໃນເລື່ອງຜົນຕອບແທນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນທາ
 ເງິນລົງທນຕື່ຟາມຂ້ອນຂ້າງສູງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂັ້ນ, ເຮັດ
ໃຫ້ການຄນທນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ, ເພາະແຫຼື່ງທນຂອງຊາວກະສິກອນມາຈາກການກູຢ
້ ມຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນ, ດັື່ງນັັ້ນຫາກບລິສັດຍົກເລີກສັນຍາກັບຊາວກະສິກອນໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫຼ ບື່ວາງແຜນການຜະລິດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນອາດຈະລົັ້ມລະລາຍໄດ້, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງພົບສັດສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍ (ຕົັ້ນທນ) ຕື່ລາຍໄດ້
ຂອງຟາມຂ້ອນຂ້າງສູງປະມານ 27-92 ຖວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍ.
 ຊາວກະສິກອນມີຄວາມສ່ຽງສູງຂັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງທາມະຊາດ ເຊັື່ນ:
ນັ້າຖ້ວມ, ໄຟແລ້ງ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍຜົນຜະລິດຫຼາຍຂັ້ນ, ເມື່ອລວມກັບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຈາກການດາເນີນງານເຊັື່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານັ້າ ແລະ ອື່ນໆ
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 ການເຮັດສັນຍາບໄື່ ດ້ຄານວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການຜະລິດ ຂອງຊາວທີື່ເປັນຂັັ້ນ
ໄດເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນບື່ສາມາດຄາດການໄດ້ຈຸດກຸ້ມທນ ແລະ ກາໄລ
ຈາກການລົງທນຈື່ງເຮັດເກີດຄວາມເສຍປຽບ
2.6.5 ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດຟາມແບບມີສນ
ັ ຍາ
ກ. ຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດຟາມແບບມີສັນຍາ
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າ: ເນື່ອງຈາກປັດໄຈຕ່າງໆເຊັື່ນ: ດ້ານກາຍ
ຍະພາບ, ດ້ານສະພາບອາກາດທີື່ມີການປ່ຽນແປງ, ລາຄາວັດຖຸດິບ (ອາຫານສັດ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ຢາປາບ
ສັດຕູພດ ແລະ ອື່ນໆ) ໃນການຜະລິດທີື່ສູງຂັ້ນ.
 ຄວາມບແ
ື່ ນ່ນອນໃນດ້ານການຜະລິດແບບຕເື່ ນື່ອງເຊັື່ນ: ກລະນີສັດໄດ້ແກ່
ການລ້ຽງປາໃນກະຊັງ, ໄກ່ ເຊິື່ງບລິສັດເຮັດສັນຍາປີຕື່ປີກັບຊາວກະສິກອນ
 ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກເທັກໂນໂລຢີຂອງບລິສັດ ແລະ ການຜູກຂາດທາງ
ດ້ານປັດໃຈການຜະລິດກັບບລິສັດ
 ການຜະລິດທີື່ມີບລິສັດຄວບຄຸມດ້ານລາຄາ
ເຊິື່ງບື່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້
ເກີດມີການວິໄຈຄວບຄູ່ກັນໄປ,
ເຖິງແມ່ນວ່າບລິສັດຈະການົດມາດຖານສິນຄ້າແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່ຊາວ
ກະສິກອນບໄື່ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມຂັ້ນ, ບາງກລະນີຖກເອົາປຽບເຊັື່ນ: ການນາໄກ່ທີື່ບື່ໄດ້ມາດຕະຖານໃຫ້
ຊາວກະສິກອນລ້ຽງ, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຢດໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາຫານເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ກະ
ເສດພັນທະສັນຍາກັບໂອກາດການພັດທະນາຂອງຊາວກະສິກອນ
ຂ. ໂອກາດໃນການເຮັດຟາມແບບມີສນ
ັ ຍາ
ໂອກາດໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສັດເອກະຊົນ, ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູແ
້ ປຮູບ
ແບບຈ້າງລ້ຽງ ແລະ ເຊົື່າຟາມ
ສາລັບບລິສດ
ັ ເອກະຊົນ
 ຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດໄດ້ໂດຍບື່ກະທົບຕື່ຂີດຈາກັດດ້ານເງິນທນ ແລະ
ການຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ
 ໄດ້ຜົນຜະລິດທີື່ມີຄຸນນະພາບ ເນື່ອງຈາກສາມາດຄວບຄຸມການດາເນີນງານ
ຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ
 ສາມາດຫຼຸດຕົັ້ນທນເງິນລົງທນ ເຊັື່ນ: ພາວະດອກເບ້ຍ
 ຄວບຄຸມການຜະລິດໄດ້ເຕັມທີື່ ເນື່ອງຈາກຮັບຜິດຊອບຂະບວນການຜະລິດ
ທັງໝົດ
 ບື່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຍາດແຍ່ງຊາວກະສິກອນຈາກຄູ່ແຂ່ງ
ສາລັບຊາວກະສິກອນ
 ບື່ຕ້ອງເຮັດເລື່ອງການຕະຫຼາດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ບື່ມີຄວາມສ່ຽງສາລັບການ
ແປປວນທາງດ້ານລາຄາຂອງຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດ
 ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກບລິສັດເອກະຊົນ ເຮັດ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ປະສິດທິພາບຍິື່ງຂັ້ນ
 ບື່ຕ້ອງຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຫາວັດຖຸດິບເຊັື່ນ: ອາຫານ, ຢາ ເຊິື່ງ
ເປັນຕົັ້ນທນຫຼັກ
ສາລັບຜູລ
້ ົງທນ/ເຈົາັ້ ຂອງທີດ
ື່ ນ
ິ
 ບື່ມີພາລະໃນການບລິຫານຈັດການຟາມ
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ຍາດລະບາດ

ບື່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍກົງ ຈາກຄວາມແປປວນຂອງລາຄາຜົນຜະລິດ ຫຼ ພະ
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ບົດທີ 3
ການຕະຫຼາດ ແລະ ພື່ຄ້າຄົນກາງໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ຈາແນກລະດັບການຕະຫຼາດ
 ອະທິບາຍໜ້າທີື່ຂອງພື່ຄ້າຄົນກາງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາລະດັບຕ່າງໆ

ໝາຍເຖິງລັກສະນະຄວາມສາພັນ ຂອງການດາເນີນງານທຸກຊະນິດໃນການຕະຫຼາດ ລວມທັງ
ຄວາມສາພັນຂອງການບລິການຜູ້ໃຫ້ບລິການ ແລະ ຜູ້ຮັບບລິການໃນຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນລະດັບການຕະຫຼາດຈະ
ປະກອບດ້ວຍລະດັບໃດແດ່ ຕະຫຼາດແຕ່ລະລະດັບມິກິດຈະກາຫຍັງແດ່ ລວມທັງຄວາມສາພັນຂອງຜູ້ດາເນີນ
ກິດຈະ ກາດ້ວຍ, ລະດັບຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ:
3.1.1 ຕະຫຼາດໃນແຫຼງື່ ຜະລິດ
 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ: ຕະຫຼາດໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນຫຼາຍທີື່ສຸດ, ເປັນຕະຫຼາດທີື່
ມີການລວບລວມຜົນຜະລິດອັນດັບໜື່ງຂອງກະສິກາຂັັ້ນເລີື່ມຕົັ້ນ, ມີການຈັດ ຫຼ ຄັດເລອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ
ບາງຊະນິດເລັກນ້ອຍ
 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ: ປະລິມານ ແລະ ຊະນິດຂອງສິນຄ້າກະສິກາ ທີື່ລວບລວມ
ຈະມີຫຼາຍຂັ້ນ, ມີການເພີື່ມລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍການເກັບຮັກສາປັບປຸງ, ແປຮູບເປັນຕົັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສູນ
ກາງຄົມມະນາຄົມທີສ
ື່ າຄັນຂອງແຂວງ, ລະບົບການຊັ້-ຂາຍຂອງຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນຈະມີຄວາມສັບຊ້ອນ
ກວ່າຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ
3.1.2 ຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ເປັນຕະຫຼາດລະດັບສຸດທ້າຍໃນການລວບລວມສິນຄ້າກະສິກາ,
ການດາເນີນການຊັ້
ຂາຍ ເພອ
ື່ ນາໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ ຫຼ ໂຮງງານແປຮູບທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕັັ້ງຢູ່ຈຸດສະດວກໃນການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ແລະ ການຕິດຕື່
3.1.3 ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຢູ່ໃກ້ຊິດຜູ້ບລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ
 ເປັນຕະຫຼາດທີື່ຊ-ັ້ ຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າກະສິກາ ໃນລະດັບສຸດທ້າຍຂອງລະບົບ
ຕະຫຼາດ
 ເຮັດໜ້າທີື່ສາຄັນໃນການຈັດສັນສິນຄ້າກະສິກາໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກຜູ້ສຸດທ້າຍ

3.2

ພຄ
ື່ າ້ ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ
ື່



ພື່ຄ້າລວບລວມໃນທ້ອງຖິື່ນ
ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕົວແທນ
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3.3

ພຄ
ື່ າ້ ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດປາຍທາງ








3.4

ພື່ຄ້າເຣ່ ຫຼ ພື່ຄ້າຈະລາຈອນ
ສະຖາບັນກະສິກາ
ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນ

ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ພື່ຄ້າກາໄລໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ພື່ຄ້າສົື່ງອອກ
ພື່ຄ້າແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ຄົນກາງທີື່ອານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ ບລິການທາງດ້ານຕະຫຼາດ
ສະຖາບັນກະສິກາ ແລະ ອົງການຂອງລັດຖະບານ

ພຄ
ື່ າ້ ຄົນກາງໃນຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ

 ພື່ຄ້າຍ່ອຍ
 ພື່ຄ້າຕາມຕະຫຼາດຂາຍສົດ
 ພື່ຄ້າຕາມທີື່ຢູ່ອາໄສ
 ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ
3.4.1 ພຄ
ື່ າ້ ລວບລວມໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ
 ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່
ອອກໄປຮັບຊັ້ເຖິງບ່ອນຜະລິດ
ຂອງຊາວກະສິກອນ
 ດາເນີນທຸລະກິດສະເພາະລະດູທີື່ມີຜົນຜະລິດອອກສູ່ຕະຫຼາດເທົື່ານັັ້ນ
 ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນທຸລະກິດບື່ຫຼາຍປານໃດ
 ຜົນຕອບແທນໄດ້ຈາກການຈັດສັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂົນສົື່ງ
3.4.2 ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ
ື່
 ເປັນບຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍກັບຊາວກະສິກອນເປັນຢ່າງດີ
 ເປັນຕົວແທນໃນການຮັບຊັ້ ແລະ ລວບລວມສິນຄ້າໃຫ້ກັບພື່ຄ້າໃນລະດັບຕ່າງໆ
ຕ່າງໆ
 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີສະເພາະພດໄຮ່ ຫຼ ສິນຄ້າທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ
 ໄດ້ຈາກການຕອບແທນຈາກການທາໜ້າທີື່ ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ຫຼ ປະລິມານທີື່
ຮັບຊັ້ໄດ້
3.4.3 ພຄ
ື່ າ້ ເຮ່ ຫຼ ພຄ
ື່ າ້ ຈະລາຈອນ
 ຜູ້ທີື່ມີພາຫະນະໃນການຂົນສົື່ງເປັນອຸປະກອນທີື່ສາຄັນ
 ຊ່ວຍໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຫຼາຍຂັ້ນ
 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຄ່າຂົນສົື່ງ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
3.4.4 ສະຖາບັນຊາວກະສິກອນ
 ເປັນອົງກອນທີື່ຈັດຕັັ້ງຂັ້ນເປັນກຸ່ມຂອງຊາວກະສິກອນ
 ລວບລວມ ແລະ ຮັບຊັ້ສນ
ິ ຄ້າຈາກສະມາຊິກໃນກຸ່ມຂອງຊາວກະສິກອນ
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 ເພີື່ມອານາດໃນການຕື່ລອງ
 ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນທ້ອງຖິື່ນມີລັກສະນະເປັນໂຮງງານແປຮູບຂະໜາດນ້ອຍ
ຕັັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານມັດເສັັ້ນມັນອັດ
3.4.5 ພຄ
ື່ າ້ ຂາຍໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ມີຂະໜາດທຸລະກິດ ອຸປະກອນ ແລະ ເງິນທນໃນການດາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ
 ທາທຸລະກິດສະເພາະສິນຄ້າໃດໜື່ງ
 ໃຫ້ສິນເຊື່ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ
3.4.6 ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ເປັນຕົວແທນໃນການຊັ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດ
ປາຍທາງ
 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາ ແລະ ບລິການ ທີື່ສາມາດຕິດຕື່ກັບ
ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງໄດ້
 ພື່ຄ້າໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ ມີລັກສະນະທາໜ້າທີື່ໃນການແປ
ຮູບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ສະຖາບັນກະສິກອນ ແລະ ອົງກອນຂອງລັດຖະບານມີລັກສະນະເປັນຊຸມນຸມ
ສະຫະກອນລະດັບແຂວງ, ອົງການຄັງສິນຄ້າ ແລະ ອົງການຕະຫຼາດ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ
 ດາເນີນຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສົື່ງເສີມຊ່ວຍເຫຼອຊາວກະສິກອນ
3.4.7 ພຄ
ື່ າ້ ຂາຍສົື່ງໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ຮັບຊັ້ສນ
ິ ຄ້າຈາກພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ກາງທ້ອງຖິື່ນ
 ນາສິນຄ້າມາປັບປຸງເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນຈຸຫຸ້ມຫື່ໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜູ້ບລິໂພກ
 ນາຍໜ້າ ຫຼ ຕົວແທນໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງມີລັກສະນະເປັນພື່ຄ້າທີື່ເຮັດໜ້າທີື່
ໃນການຕິດຕື່ຊ-ັ້ ຂາຍລະຫວ່າງພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງກັບພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ
3.4.8 ພຄ
ື່ າ້ ເກງກາໄລໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
 ເຮັດການຊັ້ຂາຍໂດຍຫວັງຜົນກາໄລຈາກການຂັ້ນລົງຂອງສິນຄ້າ
 ພື່ຄ້າສົື່ງອອກມີລັກສະນະເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີື່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
3.4.9 ພຄ
ື່ າ້ ໂຮງງານແປຮູບໃນຕະຫຼາດກາງປາຍທາງ
ໂຮງງານແປຮູບທີື່ໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຊາວກະສິກອນ ເປັນວັດຖຸດິບທີື່ຕັັ້ງຢູ່ໃນ ຫຼ ຕະຫຼາດ
ກາງປາຍທາງຕົວເມອງ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ
3.4.10 ພຄ
ື່ າ້ ຕາມຕະຫຼາດສົດ
 ຂາຍສິນຄ້າກະເສດປະຈາຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ ໂດຍຮັບຊັ້ສິນຄ້າຈາກພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ
ໃນຕະຫຼາດລະດັບຕ່າງໆ
 ຜູ້ຂາຍປະຈາຕາມຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ ມີລັກສະນະຄັງຮ້ານຂາຍສິນຄ້າກະສິກາ ຕາມຊຸມ
ຊົນ ຫຼ ໝູ່ບ້ານ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າສານ
3.4.11 ຊຸບເປີມາເກັດ
ຮ້ານອາຫານ ຫຼ ຕະຫຼາດທີື່ມີການຈັດສັນສິນຄ້າແບບທັນສະໄໝ ສະດວກສະບາຍໃນ
ການຊັ້, ສ່ວນໃຫຍ່ຕັັ້ງຢູ່ຊຸມຊົນ ຫຼ ສູນການຄ້າຕ່າງໆ.
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3.5

ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບການຕະຫຼາດ
ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ

ເພາະມີປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ

ທີື່ສົື່ງຜົນພ້ອມກັນ

ເຊັື່ນ:
 ການຊັ້-ຂາຍຕາມຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ
 ມາດຕະຖານໃນການຊັື່ງນັ້າໜັກ
 ຊາວກະສິກອນຍັງຂາດເຂີນຂັ້ມູນຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ
 ຊາວກະສິກອນມີສິນຄ້າບື່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ
ບັນຫາ ແລະ ຂຈ
ັ້ າກັດຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນຫານີັ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ:
1. ໃນສ່ວນຂອງຊາວກະສິກອນມີບັນຫາ ແລະ ຂັ້ຈາກັດຄ:
 ຄວາມສ່ຽງຕື່ລາຍໄດ້: ເປັນຄວາມສ່ຽງທັງໃນການຜະລິດ ອັນເກີດຈາກສະພາບແວດ
ລ້ອມແລະ ສ່ຽງທາງການຕະຫຼາດທີື່ເກີດຈາກການຂັ້ນລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ທີື່ຢູ່ນອກການຄວບຄຸມດູແລຂອງ
ຊາວກະສິກອນ
 ຂາດແຄນເງິນທນ ແລະ ທີື່ດິນໃນການເຮັດກະສິກາອານາດການຕື່ລອງຈິື່ງມີນ້ອຍ ຫຼ
ອາດ ຈະບື່ມີເລີຍ
 ພດຕິກາການຂາຍແບບດັັ້ງເດີມໃນລັກສະນະການປ່ອຍສິນຄ້າອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ການ
ເອົາໃຈໃສ່ດູແລໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ, ເຊິື່ງອາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາໂດຍ
ສະເລ່ຍທີື່ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຢູ່ໃນລະດັບຕື່າ
2. ສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຢູ່ກັບຮູບແບບດັັ້ງເດີມ ທີື່ມີຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຜ່ານພື່ຄ້າທ້ອງຖິື່ນຫຼາຍຂັັ້ັນ
ຕອນແຕ່ບື່ມີສູນລວມ ຫຼ ສູນກາງການຊັ້-ຂາຍ ທີອ
ື່ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ມີ
ສະຖານທີື່ອັນແນ່ນອນ ແລະ ສາມາດຕິດຕື່ກັບຜູ້ຊັ້ໂດຍກົງ
 ມີຄວາມບື່ສະດວກທາງດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງອັນເປັນປັດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະ
ສິ ກອນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ, ຍົກຍ້າຍສິນຄ້າຕາມຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍຕື່ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ
 ຊາວກະສິກອນບື່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂັ້ມູນຂ່າວສານຈາກການຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກວ່າການ
ກະຈາຍຂັ້ມູນສ່ວນກາງໄປຍັງພນ
ັ້ ທີື່ຕ່າງໆບື່ທົື່ວເຖີື່ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະກະຈາຍໄປສະເພາະກຸ່ມພື່ຄ້າທີື່ເປັນຜູ້ຊັ້
ເຖິື່ງແມ່ນວ່າໃນຫຼາຍຄັັ້ງຊາວກະສິກອນອາດຈະບື່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ
ແຕ່ບື່ມີ
ໂອກາດໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີື່ເພາະຂັ້ມູນບື່ທັນສະໄໝ ຫຼ ພຽງພຕື່ ຊາວກະສິກອນຈະນາມາຕັດສິນໃຈ
ທີື່ຈະຂາຍສິນຄ້າອອກ ຫຼ ເກັບໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ລາຄາຂັ້ນໃນໂອກາດຕື່ໄປ
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ບົດທີ 4
ການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບພດ ແລະ ສັດ ທີື່ສາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍ
 ການຕະຫຼາດພດ ແລະ ສັດ
 ຄວາມສາພັນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດທີສ
ື່ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ

ກະສິກາຖວ່າເປັນເຂດເສດຖະກິດທີື່ສາຄັນພາກໜື່ງ
ໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງທຸກປະເທດ,
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງ ສາລັບປະເທດທີື່ກາລັງພັດທະນາທົື່ວໄປ, ການພັດທະນາເຂດກະສິກາສ່ວນຫຼາຍຈະ
ເນັັ້ນໄປທີື່ການພັດທະນາການຜະລິດ ຫຼາຍກວ່າການພັດທະນາດ້ານການຕະຫຼາດ, ດັື່ງນັັ້ນ ເມື່ອເກີດບັນຫາ
ດ້ານການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາຂັ້ນ ຈື່ງມັກຈະເປັນການແກ້ບັນຫາໄລຍະສັັ້ນປີຕື່ປີ, ທັງທີື່ບັນຫາເຂດກະສິ
ກາມັກຈະເປັນບັນຫາແບບເກີດຂັ້ນຊັ້າໆກັນເກອບທຸກປີກື່ຕາມ ເຊັື່ນ: ບັນຫາລາຄາຕົກຕື່າຂອງຜົນຜະລິດ ໃນ
ລະດູການເກັບກ່ຽວ, ບັນຫາເລື່ອງບື່ມີອານາດຕື່ລອງລາຄາຂອງຊາວກະສິກອນເປັນຕົັ້ນ. ການແກ້ບັນຫາ
ດັື່ງກ່າວຍັງຕ້ອງກະທາຢູ່ທຸກປີ ແລະ ການແກ້ບັນຫາມັກຈະດາເນີນການ ໂດຍພາກລັດທະບານເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່
ເນັ້ອຫາຂອງບົດນີັ້ຈະປະກອບດ້ວຍ ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດ, ບັນຫາຂອງການຕະຫຼາດ
ສິນຄ້າກະສິກາ, ພ້ອມຕົວແປທີື່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາດັື່ງກ່າວ, ການແກ້ບັນຫາຂອງສິນຄ້າກະສິກາທີື່ຜ່ານ
ມາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຕະຫຼາດ
4.1.1 ລະບົບການຕະຫຼາດພດ
ລະບົບການຕະຫຼາດພດສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບການຂາຍໂດຍກົງ, ໂດຍຊາວ
ກະສິກອນຂາຍສິນຄ້າພດໃຫ້ກບ
ັ ພື່ຄ້າທ້ອງຖິນ
ື່ ເຊິື່ງເປັນຂາປະຈາ, ພື່ຄາ້ ທ້ອງຖິື່ນຈະເປັນຜູ້ການົດລາຄາຮັບຊັ້
ຈາກຊາວກະສິກອນ, ປະຈຸບັນສິນຄ້າມີຫຼາຍຊະນິດລະບົບການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂ່າວສານພັດທະນາ
ກວ້າງຂວາງ, ມີຜົນດີເຮັດໃຫ້ລະບົບການຕະຫຼາດສິນຄ້າພດມີຫຼາຍຮູບແບບດັື່ງນີັ້ :
 ການຂາຍໂດຍກົງ: ຄການຂາຍໃຫ້ກັບພື່ຄ້າທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ ໂຮງງານຕ່າງໆ, ສິນຄ້າພດ
ທີື່ຂາຍເຊັນ
ື່ : ເຂົັ້າເປອກ, ສາລີ, ມັນຕົັ້ນ... ເຊິື່ງສີນຄ້າແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການຕະຫຼາດ ແລະ
ພື່ຄ້າຄົນກາງຫຼາຍຂັັ້ນຕອນຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ.
 ການຂາຍສົື່ງ: ເປັນການກະຈາຍສິນຄ້າໂດຍສະມາຄົມການຄ້າ ເອີັ້ນວ່າ: ຮ້ານຄ້າສົື່ງ
ຫຼ ຜູ້ຂາຍສົື່ງ, ເຮັດໜ້າທີື່ຈັດການຊັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລວບລວມໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບ
ການຂົນສົື່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ເຊິື່ງເປັນຄົນກາງອີກປະເພດໜື່ງ, ການເຮັດໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຂາຍສົື່ງມີບົດບາດ
ຫຼາຍຕື່ຜູ້ຜະລິດ, ເພາະຜູ້ຜະລິດສາມາດໃຊ້ຜູ້ຂາຍສົື່ງກະຈາຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພາະ
ກິດຈະການດັື່ງກ່າວ ໂດຍປົກກະຕິຈະມີລູກຄ້າປະຈາ ແລະ ມີຈານວນຫຼາຍທີື່ຈະຮອງຮັບສິນຄ້າຕາມທີື່
ກິດຈະການໃຫ້ບລິການ.
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 ການຂາຍຍ່ອຍ: ແມ່ນການທີື່ກິດຈະການເລອກຊັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼ ຜູ້ຂາຍ
ສົື່ງ ແລະ ມາຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະນະທີື່ໜ້າສົນໃຈຕື່ການຕັດສິນໃຈຊັ້ຈາກຜູ້ບລິໂພກ, ການຂາຍຍ່ອຍຕ້ອງສກ
ສາພດຕິກາຂອງຜູ້ບລິໂພກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍກ່ອນຕັດສິນໃຈຊັ້ສິນຄ້າ.
4.1.2 ການຕະຫຼາດພດທັນຍາຫານ (ຕະຫຼາດຂອງເຂົາັ້ )
1) ຄຸນລັກສະນະຂອງການປູກເຂົາັ້
ເຂົັ້າເປັນພດໃນຕະກຸນຫຍ້າ ເຊິື່ງໃຊ້ບລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົື່ງອອກ ເພື່ອ
ນາລາຍໄດ້ເຂົັ້າສູ່ປະເທດ, ເຂົັ້າທີນ
ື່ ິຍົມປູກກັນທົື່ວໄປຄ: ເຂົັ້າຈ້າວ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວ, ໂດຍມີການປູກໃນ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະພູມມີປະເທດ ຂອງແຕ່ລະເຂດ
ແຂວງ, ເມອງຕ່າງໃນທົື່ວປະເທດຂອງລາວ, ການປູກເຂົັ້ານັບວ່າເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາມາ
ຕັັ້ງແຕ່ບູຮານນະການ ແລະ ສບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັື່ນຄົນ, ແຕ່ການປູກເຂົັ້າໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນປູກພກຸ້ມກິນ
ສະເພາະຄອບຄົວໃຜມັນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ຕົກມາປະຈຸບັນການປູກເຂົັ້າຢູ່ປະເທດຂອງເຮົາ ບື່ພຽງແຕ່ກຸ້ມກິນເທົື່າ
ນັັ້ນ, ເຂົັ້າຍັງເປັນພດຊະນິດໜື່ງທີື່ສາມາດສ້າງເສດຖະກິດນາລາຍໄດ້ເຂົັ້າມາສູ່ປະເທດອີກດ້ວຍ.
2) ໂຄງສ້າງຂອງການຕະຫຼາດເຂົາັ້
ເຂົັ້າທີື່ຜະລິດໃນປີໜື່ງ ນອກຈາກໃຊ້ບລິໂພກພາຍໃນປະເທດແລ້ວ, ສ່ວນໜື່ງຍັງ
ຈະສົື່ງອອກຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ, ເຂົັ້າເປອກທີື່ໄດ້ຈາກຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ລວມ
ທັງການແປຮູບ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ, ໂດຍອາດຈະແບ່ງຕະຫຼາດເຂົັ້າໂຄງສ້າງ
ໄດ້ດັື່ງນີັ້:
 ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ:
ເປັນຕະຫຼາດທີື່ດາເນີນການແລກປຽື່ນຊັ້ຂາຍພາຍໃນ
ແຫຼື່ງທີື່ເຮັດການຜະລິດເຂົັ້າທີື່ໃກ້ຄຽງທີື່ສຸດເປັນຫຼັກ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງມີຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບາງຄັັ້ງບື່ມີ
ສະຖານທີື່ໃນການຊ-ັ້ ຂາຍເປັນຈຸດທີື່ແນ່ນອນ ອາດເປັນແຄມທົື່ງນາ, ແຄມທາງເຊິງື່ ຜູ້ຊັ້-ຂາຍ ສາມາດພົບປະ
ແລະ ນາເຂົັ້າມາສະເໜີຂາຍໄດ້ເຊິງື່ ພື່ຄ້າປະກອບທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຈະເປັນຜູ້ຕິດຕື່ກັບກັບຊາວກະສິກອນ
ໂດຍກົງ
 ຕະຫຼາດກາງທ້ອງຖິື່ນ: ຕະຫຼາດນີັ້ຕັັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມອງ ຫຼ ອ້ອມຮອບຕົວເມອງ
ທີື່ມີເສັັ້ນທາງຄົມະນາຄົມຕິດຕື່ສະດວກສະບາຍ, ມີສະຖານທີື່ຊັ້-ຂາຍແນ່ນອນ, ເປັນຕະຫຼາດທີື່ເກັບຊັ້ເຂົັ້າ
ຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຈາກຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ, ພື່ຄ້າຄົນກາງໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ
ພື່ຄ້າທີື່ເກັບຊັ້ຈາກທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ ໃນເມອງ, ຕົວແທນ ຫຼ ນາຍໜ້າໂຮງສີເຂົັ້າ, ພື່ຄ້າເຫຼົື່ານີັ້ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃນການ
ເກັບຊັ້ເຂົັ້າຈາກຊາວກະສິກອນ, ການຊັ້ຂາຍອາດຈະເຮັດໂດຍກົງ ຫຼ ຜ່ານຕົວແທນ ແລະ ບາງເທື່ອອາດໃຫ້
ເງິນກູ້ແກ່ພື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ ຊາວກະສິກອນ, ລວມທັງເປັນຜູ້ຈັດຊັັ້ນຄຸນະພາບຂອງເຂົັ້າ ແລະ ການົດລາຄາ
ໃຫ້ພື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນເພື່ອຮັບຊັ້ຈາກຊາວກະສິກອນ
 ຕະຫຼາດປາຍທາງ: ເປັນຕະຫຼາດທີື່ມີສິນຄ້າອອກໄປຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຫຼ
ລວບລວມສິນຄ້າຈາກຕະຫຼາດອື່ນໆ, ແລ້ວເຮັດການຈັດຊັັ້ນຄຸນະພາບ ແລະ ບັນຈຸກະສອບ ຕະຫຼອດຮອດ
ການແປຮູບແລ້ວສົື່ງກັບໄປຂາຍຍັງຕະຫຼາດເດີມອີກຄັັ້ງ, ຕະຫຼາດທີື່ເຮັດໃນໜ້າທີື່ນີັ້ປະກອບດ້ວຍພື່ຄ້າຂາຍ
ສົງື່ , ຕົວແທນ ຫຼ ນາຍໜ້າ, ໂຮງງານແປຮູບ, ພື່ຄ້າສົື່ງອອກ, ອົງກອນຂອງລັດ. ພື່ຄ້າໃນຕະຫຼາດຈະເປັນຜູ້
ການົດລາຄາສິນຄ້າ ເພື່ອຊັ້ຂາຍມີການອອກໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າໄປຕາມພື່ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ໄລຍະທີື່ເຂົັ້າເປອກຂາດແຄນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
4.1.3 ການຕະຫຼາດພດຜັກ
ຜັກເປັນພດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ: ຜັກເປັນຜົນຜະລິດທາງກະສິ
ກາທີື່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມລະດູການສະຫຼບ
ັ ກັນໄປ, ບາງຊະນິດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼອດປີ
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ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຜັກຕ້ອງຂນ
ັ້ ກັບປັດໃຈທາງທາມະຊາດເປັນສາຄັນ, ແຕ່ປະລິມານການຜະລິດໄດ້ເພີື່ມ
ຂນ
ັ້ ທຸກໆປີ
ໃນປະຈຸບັນນີັ້ການຜະລິດພດຜັກແມ່ນມີລັກສະນະເປັນຮູບແບບການຄ້າຫຼາຍຂັ້ນ, ຄບື່
ໄດ້ປູກເພື່ອບລິໂພກພາຍໃນເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພື່ອຜະລິດເພື່ອການສົື່ງອອກໄປຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ
(ໃນແຂວງຈາປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກກະລື່າປີ, ຜັກກາດຂາວເປັນຕົັ້ນ) ຮູບແບບການຜະລິດນີັ້ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຕະຫຼາດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຕື່ການກະສິກາ (ຜູ້ຜະລິດ) ພື່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກ
ຫຼາຍຂນ
ັ້ ,
ໃນອາດີດລະບົບການຜະລິດພດຜັກເປັນແບບຕະຫຼາດລວມຜັກ ຈາກແຫຼື່ງຜະລິດຕ່າງໆທົື່ວ
ປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ໄປລວມຕົວຢູ່ແຕ່ສ່ວນກາງຄຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງ, ໃນປະຈຸບັນມີລັກສະນະເປັນການ
ກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂັ້ນໂດຍປຽື່ນທິດທາງການກະຈາຍຕົວຂອງຜັກໄປສູ່ຕະຫຼາດຊານເມອງ, ຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງໃນ
ແຂວງອນ
ື່ ໆເພີື່ມຂນ
ັ້ .
ແຫຼື່ງຜະລິດ ແລະ ຊະນິດຂອງພດທີປ
ື່ ກ
ູ
ແຫຼື່ງຜະລິດພດຜັກຂອງປະເທດລາວເຮົາ
ແມ່ນມີກະແຈກກະຈາຍໃນທຸກພາກຂອງ
ປະເທດເຊັື່ນ: ພາກໃຕ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຈາປາສັກ ທີມ
ື່ ີຄວາມສາມາດໃນການສົື່ງອອກຜັກກະລາປີ
ແລະ ພດຜັກອື່ນໆ. ພາກກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມີການຜະລິດຕາມແຄມແມ່ນັ້າທີື່ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜອຂອງລາວ. ຊະນິດ
ພດທີື່ປູກມີຈານວນຫຼາຍຊະນິດ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ໝາກເຜັດ, ກະທຽມ,
ໝາາກຖົື່ວ, ປະເພດຫອມ, ກະລາປີ, ໝາກແຕງ, ຜັກກາດ, ໝາກເລັື່ນ ແລະ ພດຜັກອື່ນໆ.
ລະດັບ ແລະ ໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດຜັກ
1) ລະດັບຊາວສວນ
ໂດຍທົື່ວໄປຊາວສວນສ່ວນຫຼາຍ
ຈາໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງທີື່ປາກທາງ,
ສ່ວນທີື່ເຫຼອ ຈື່ງຂາຍໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າທີື່ເກັບຊັ້ໃນທ້ອງຖິື່ນ, ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພື່ຄ້າຕ່າງແຂວງໃນ
ປະລິມານທີື່ໃກ້ຄຽງກັນ, ວິທີການຈາໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ພື່ຄ້າມີ 2 ວິທີຄ: ວິທີການຊັ້-ຂາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດ ແລະ ວິທີການຊັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າກ່ອນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມ
ວິທີທາອິດໃນທາງປະຕິບັດພື່ຄ້າຄົນກາງມັກມີອານາດໃນການຕື່ລອງລາຄາຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຊາວສວນເມື່ອ
ຂາຍຜົນຜະລິດແມ່ນຕ້ອງການຮັບເງິນສົດ
2) ລະດັບຂາຍສົື່ງ
ໂດຍທົື່ວໄປພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງພດຜັກ ແມ່ນນາໃຊ້ລົດບັນທຸກເປັນພາຫະນະໃນການ
ຂົນສົື່ງຜັກ,
ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງບາງເທື່ອບື່ສາມາດຈາໜ່າຍຜັກໝົດພາຍໃນວັນດຽວ,
ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ
100/20% ຂອງປະລິມານຜັກຊັ້ມາແຕ່ລະວັນ, ສະນັັ້ນຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີື່ຈາໜ່າຍ
ຜັກ. ໃນການເກັບຮັກສາຜັກມັກຈະເກີດການເນົື່າເສຍໄດ້ງ່າຍ, ທັງນີັ້ແມ່ນຂັ້ນຢູກັບຜັກແຕ່ລະປະເພດ, ຜັກ
ກິນໃບມັກເກີດການເນົື່າເສຍໄວທີື່ສຸດ
3) ລະດັບຂາຍຍ່ອຍ
ພຄ
ື່ ້າຂາຍຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄປຮັບຊັ້ຜັກຈາກພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງ
ຊາວສວນໃນແຂວງ
ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ໂດຍມີການຂົນສົື່ງທາງບົກ ໄລຍະທາງປະມານ 20-50 ກິໂລເເມັດ, ພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍຈະ
ຈາໜ່າຍຜັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິໂພກໃນແຂວງດຽວກັນ, ຜັກທີື່ຊັ້ມາພື່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ບື່ສາມາດຂາຍໝົດບາດດຽວ
ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ທີື່ບ້ານເຮອນເພື່ອຂາຍໃນວັນຕື່ໄປ
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4) ລະດັບຜູ້ບລິໂພກ
ປັດໃຈສາຄັນທີມ
ື່ ີຜົນກະທົບຕື່ຜູ້ບລິໂພກຜັກຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ
ຂອງພດຜັກ, ຄວາມສະດວກໃນການຫາຊັ້, ລາຄາຜັກ, ລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜູ້ບລິໂພກຜູ້ບລິໂພກ,
ບາງສ່ວນຈະບລິໂພກຜັກໃນຊ່ວງເທດສະການງານບຸນຕ່າງໆຫຼາຍທີື່ສຸດ,
ຜູ້ບລິໂພກມັກນິຍົມຊັ້ຜັກຈາກ
ຕະຫຼາດໃກ້ບ້ານ, ເພາະສະດວກຜັກມີຄຸນນະພາບສົດ ແລະ ລາຄາຖກກວ່າ, ສ່ວນປະລິມານຜັກທີື່ຊັ້ແຕ່ລະ
ຄັັ້ງບື່ພຽງພສາລັບການບລິໂພກ, ໃນການຊັ້ຜັກຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງຖາມລາຄາກ່ອນຕັດສິນໃຈຊັ້
4.1.4 ການຕະຫຼາດໝາກໄມ້
ລັກສະນະຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ: ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນແຫຼື່ງຂອງ
ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີື່ຈາເປັນຕື່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ສະນັັ້ນ ຄົນເຮົາ ຈິງື່ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ບລິໂພກໝາກໄມ້
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການບລິໂພກໝາກໄມ້ນັບມັ້ສູງຂນ
ັ້ , ເນື່ອງມາຈາກພົນລະເມອງເພີື່ມ
ຂນ
ັ້ . ດັື່ງນັັ້ນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງໝາກໄມ້ ຈື່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັບການເພີື່ມຂັ້ນ
ຂອງພົນລະເມອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະພາບການຜະລິດ ໝາກໄມ້ບັນດາເມອງໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພີື່ມຂັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າເນັ້ອທີື່ການຜະລິດແມ່ນຫຼຸດລົງ. ພັ້ນທີື່ຜະລິດ
ໝາກໄມ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການກະຈາຍຢູ່ແຄມແມ່ນັ້າຂອງ ແລະ ນັ້າງື່ມເປັນຕົັ້ນແມ່ນເມອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊ
ທານີ ແລະ ສີໂຄດ. ຜົນການສາພາດຊາວສວນເຫັນວ່າ: ຜົນຜະລິດຜັກທັງໝົດ 686 ຮຕ, ໝາກໄມ້ 329
ຮຕ. ຊະນິດຜັກທີື່ປູກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ຜົນການສາຫຼວດໄດ້ຮູ້ວ່າມີ 12 ຊະນິດທີື່
ປູກຫຼາຍ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີ 8 ຊະນິດ. ການຜະລິດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງຊາວສວນສ່ວນຫຼາຍຍັງນາ
ໃຊ້ເຕັກນິກປະຖົມປະຖານ, ເຮັດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍ, ຍັງຜະລິດບື່ເປັນລະບົບຢ່າງມີແຜນການ, ການ
ເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກລົງສູ່ຊາວສວນຍັງມີໜ້ອຍ. ລະບົບການຕະຫຼາດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນໃນວົງແຄບ, ມີແຕ່ຕະຫຼາດພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ບື່ມີຜັກ ຫຼ ໝາກໄມ້ສົື່ງ
ອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍ. ລາຄາຜະລິດຕະພັນບື່ຄົງຕົວ, ບື່ມີການຄັ້າປະກັນ, ການນາເຂົັ້າຜັກຈາກ
ຕ່າງປະເທດຍັງຄຸ້ມຄອງບື່ໄດ້ດີ, ເຮັດລາຄາສິນຄ້າຕົກຕື່າ.
4.1.5 ພດເສດຖະກິດ
1) ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງກາເຟ
ກາເຟເປັນສິນຄ້າກະສິກາສົື່ງອອກອັນດັບໜື່ງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນ
ກາລັງແຮງທີື່ສາຄັນຂອງຂະແໜງການກະສິກາ,
ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ
ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ການພັດທະນາຂະແໜງກາເຟໄດ້ມີຜົນກະທົບທາງບວກທີື່ສາຄັນ ຕື່ເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມຄ:
 ທາງກົງ: ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດມີລາຍຮັບເພີື່ມຂນ
ັ້ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ, ສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ລັດໃນການເກັບພາສີ-ອາກອນ
 ທາງອ້ອມ: ສ້າງວຽກເຮັດງານທາ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນເຂັັ້ມແຂງ. ກາເຟໄດ້ລ້ຽງຊີວິດຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຫຼາຍ
ກວ່າ 25,000 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນໃນທົື່ວປະເທດ.
2) ເນອ
ັ້ ທີື່ປູກກາເຟ
 ປະຈຸບັນທົື່ວປະເທດມີເນັ້ອທີື່ປູກກາເຟ 78,000 ຮຕ, ໃນນັັ້ນໃນເຂດພູພຽງ
ບລິເວນກວມເອົາ 95 ກວມເອົາ 3 ແຂວງອ ຈາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ
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 ເນັ້ອທີື່ປູກກາເຟກາລັງຂະຫຍາຍໄປບັນດາແຂວງອື່ນໆ
ໂດຍສະເພາະໃນ
ບັນດາແຂວງພາກ ເໜອ ປະກອບມີ 3 ສາຍພັນກາເຟ: Arabica, Robusta & Excelsa, ຢູ່ລາວ 80%
ແມ່ນກາເຟ Robusta.
 ແຫຼື່ງທີື່ມາ: ສາມະນາໃນງານບຸນມະໂຫລານກາເຟຄັັ້ງທີ 1, ວັນທີ 25 – 26
ຕຸລາ 2014 ທີື່ແຂວງຈາປາສັກ
 ການຕະຫຼາດການປຸງແຕ່ງກາເຟລາວ
 ໃນຊຸມປີຜ່ານມາທາງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ໄດ້ລົງທນຢ່າງມະຫາສານເຂົັ້າ
ໃນປັດໃຈການປຸງແຕ່ງ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທາງປຽກ (ອິັ້ວ), ໂຮງສີກາເຟທັນສະໄໝ, ໂຮງງານກາເຟຂົັ້ວ ແລະ
ອື່ນໆ.
 ກາເຟຂົັ້ວຂອງລາວໄດ້ເລິື່ມມີບົດບາດສາຄັນ ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ
ຕະຫຼາດພາກພັ້ນ.
 ການປຸງແຕ່ງໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຕະຫຼາດ
 ຫຼາຍຍີື່ຫັ້ກາເຟຂົັ້ວໄດ້ເກີດຂັ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຄຸນ
ນະພາບ
3) ການຕະຫຼາດ
ໃນປະລິມານການຜະລິດທັງໝົດປະມານຫຼາຍກວ່າ 30,000 ໂຕນ (ປີ 2013),
ໃນນີັ້ສົື່ງອອກ 28,000 ໂຕນ, ສ່ວນທີື່ເຫຼອແມ່ນບລິໂພກພາຍໃນ
ຕະຫຼາດກາເຟລາວ (green bean) ສົື່ງອອກໄປ 24 ປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ໃນບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ແລະ ອາຊີ. ສ່ວນກາເຟຂົັ້ວແມ່ນຈາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ກື່
ມີສ່ວນໜື່ງທີື່ສົື່ງອອກຂາຍໃນບາງປະເທດໃນພາກພັ້ນ ແລະ ຢູໂຣບ
ມູນຄ່າການສົື່ງອອກກາເຟລາວຕາມລະດູການ ໃນປີ 2012 - 2013 ເທົື່າກັບ 67
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
4) ການຈັດຕັັ້ງໃນຕ່ອງໂສ້ກາເຟລາວປະກອບມີດັື່ງນີັ້:
 ການຈັດຕັງັ້ ການຜະລິດ:
ການຈັດຕັັ້ງການຜະລິດກ່ຽວກັບກາເຟ
ເຊິື່ງ
ປະກອບມີກຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນສາຄັນເຊັື່ນ: ກຸ່ມຜະລິດ (ລະດັບບ້ານ), ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ (ລະດັບເມອງ),
ສະຫະກອນ (ລະດັບເມອງ, ແຂວງ ແລະ ທົື່ວປະເທດ) ເຊັື່ນ: ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟພູພຽງບລະເວນ
(1600 ຄອບຄົວທີື່ເປັນສະມາຊິກ), ສະຫະກອນກາເຟ (2000 ຄອບຄົວສະມາຊິກ) ແລະ ອື່ນໆ
 ການຈັດຕັັ້ງຜູ້ເກັບຊັ້: ປະກອບມີກຸ່ມເກັບຊັ້ (ລະດັບເມອງ) ເຊັື່ນ: ກຸ່ມເກັບ
ຊັ້ກາເຟ ເມອງປາກຊ່ອງ (130 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກັບຊັ້ເມອງເລົື່າງາມ (21 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເກັບຊັ້ເມອງທ່າ
ແຕງ (10 ຫົວໜ່ວຍ), ກຸ່ມເມອງດາກຈງ ແລະ ອື່ນໆ
 ສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການ: ສະມາຄົມກາເຟລາວ ມີສະມາຊິກ 29 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ບລິສັດ) ໃນນີັ້ຈະຍົກພຽງ 10 ຫົວໜ່ວຍ ເຊັື່ນ: ກຸ່ມບລິສັດດາວເຮອງ, ບລິສັດສີນຸກພັດທະນາເຊ
ກອງຈາກັດ, ບລິສັດອຸດົມຊັບຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ, ບລິສັດສົື່ງເສີມການຄ້າກະສິກາຈາກັດ, ບລິສັດແສງໄຊການ
ຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ, ບລິສັດຈາປາສັກຈະເລີນການກະເສດຈາກັດ, ບລິສັດສີວິໄລຈະເລີນການຄ້າຈາກັດ, ບລິສັດ
ທອງໃສການກະເສດຈາກັດ, ບລິສັດເພັດຄາໄຊຈາກັດ, ບລິສັດຟີດາວຈາກັດຜູ້ດຽວ, ນອກນັັ້ນຍັງມີບລິສັດ
ປະກອບການອື່ນໆ
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 ການຈັດຕັັ້ງຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ: ຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົື່ງເສີມ
ກາເຟລາວ
(ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມຂັ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ
058/ນຍ,
ລົງວັນທີ
25/06/2010) ຄະນະກາມະການ 9 ທ່ານ (ລັດຖະມົນຕີ 5 ທ່ານ, ຮອງເຈົັ້າແຂວງ 3 ແຂວງ ແລະ ປະທານ
ສະມາຄົມກາເຟລາວ), ກອງເລຂາຄະນະກາມະການ (11 ທ່ານຈາກ 6 ກະຊວງ, ສອຄ ແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະມາຄົມກາເຟລາວ).

4.2

ການຕະຫຼາດສັດທີສ
ື່ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງກິດຈະກາຕ່າງທີນ
ື່ າເອົາສັດມີຊີວິດຈາກບ່ອນຜະລິດ (ຊາວ
ກະສິກອນ) ຫຼ ບລິສັດຄົບວົງຈອນ ໄປເຖິງຜູ້ບລິໂພກໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ ໝາຍເຖິງການ
ດາເນີນກິດຈະກ າອັນຈະສົື່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະຈາຍຈາກຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ, ເພື່ອບລິໂພກ
ໃນລັກສະນະທີື່ ຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ , ດັງ ນັັ້ນ ການຕະຫຼາດສັດຈ ື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກ ວ້ າງເປັນ
ລະບົບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສົື່ງເສີມການ
ຂາຍ, ການຈາໜ່າຍເປັນຕົັ້ນ.
4.2.1 ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
1) ຂອບເຂດຂອງການຕະຫຼາດສັດ
ການຕະຫຼາດສັດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງວິຊາເສດຖະກິດ
ເຊິື່ງນາເອົາທິດສະດີທາງ
ເສດຖະສາດມາອະທິບາຍເຖິງພດທິກາ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຕະຫຼາດຈະຄວບຄຸມເຖິງ
ບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຜູຜ
້ ະລິດໄປຫາຜູ້ບລິໂພກສຸດທ້າຍ ໃນ
ຮູບແບບຕ່າງໆຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງການ, ເຊິງື່ ບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ຫຼາຍຕັັ້ງແຕ່
ການລວບລວມຜົນຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົື່ງ, ການການົດມາດຖານ, ການແປຮູບ, ການຊ-ັ້ ຂາຍ
ເປັນຕົັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນການສກສາວິຊາການຕະຫຼາດສັດຈື່ງເປັນການສກສາເຖິງການດາເນີນກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີື່ມີ
ຜົນຕຜ
ື່ ົນຜະລິດສັດ
ຕັັ້ງແຕ່ເກີດຜົນຜະລິດແລ້ວຜ່ານໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ,
ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາການຕະຫຼາດ.
2) ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດ
ການຕະຫຼາດສັດເປັນຂະບວນການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາອົງກອນ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການດາເນີນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດສົື່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວ້າງ ທັງໃນແງ່ຂອງ
ຜົນດີ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານຜົນເສຍທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດຈື່ງ
ຈາແນກຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດສັດໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
 ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ີຕສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນ (ຕັັ້ງແຕ່ຜຜ
ູ້ ະລິດ
ຈົນເຖິງຜູ້ບລິໂພກ) ເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດປ່ຽນແປງພດຕິກາການຊ-ັ້ ຂາຍຂອງບຸກຄົນ ການຕະຫຼາດຊ່ວຍຍົກ
ລະດັບມາດຖານການຄອງຊີບຂອງປະຊາກອນໃນສັງຄັມໃຫ້ສູງຂັ້ນ, ການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາຊີບຕ່າງໆ
ແກ່ບຸກຄົນເພີື່ມຫຼາຍຂັ້ນ
 ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ີຕລ
ື່ ະບົບເສດຖະກິດເຊັື່ນ: ການຕະຫຼາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນມີລາຍໄດ້ສູງຂັ້ນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນຂອງປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າ ແລະ ບລິຫານການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດ
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4.2.2

ຕະຫຼາດສາລັບຜະລິດຕະພັນສັດ
ຜູ້ຜະລິດຫາຜູ້ສົື່ງອອກຕະຫຼາດເປັນບ່ອນທີື່ຜະລິດຕະພັນສັດຖກນາເຂົັ້າໄປຂາຍ ແລະ
ໃນທີື່ສຸດກື່ຖກນາເຂົັ້າໄປບລິໂພກ, ເຊິງື່ ມີໂຄງປະກອບຢູ່ຫຼາຍຂັັ້ນຕອນ, ເຊິງື່ ບື່ພຽງແຕ່ຖກການົດສະຖານທີື່
ເທົື່ານັັ້ນ, ການເລື່ອນລັ້າບັນຫາຂັັ້ນຕອນເຫຼົື່ານີັ້ (ຢ່າງນ້ອຍ 6 ຂັັ້ຕອນ) ແລະ ການປ່ຽນແປງທີື່ມີຄວາມສາຄັນ
ໃນດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ຈານວນຂອງການເໜັງຕີງ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໃນທຸກຂັັ້ນຕອນຈະມີ
ບລິໂພກສຸດທ້າຍ, ເຊິື່ງແມ່ນບ່ອນມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສິັ້ນສຸດລົງ, ການຄ້າຂາຍສັດສາມາດປ່ຽນເປັນການ
ຄ້າຂາຍຊີັ້ນສັດຖ້າຫາກວ່າການຂາຍສັດເປັນຜົນດີທາງດ້ານເງິນ, ຂັນ
ັ້ ຕອນເຫຼົື່ານີັ້ມັກມີລັກສະນະຕົັ້ນຕດ້ວຍ
ການເພີື່ມມູນຄ່າຈາກຕົວແທນຈາໜ່າຍ, ໄລຍະທາງຂອງການຂົນສົື່ງ, ທັງຂັ້ນຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນໂຕສິນຄ້າ
ຫຼ ຜະລິດຕະພັນເອງ
 ຈາກທັດສະນະຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດສັດ, ບູລິມະສິດທາອິດຂອງການຈ
ລະຈອນເປັນຜະລິດຕະພັນສັດ ແມ່ນເພື່ອບລິໂພກຂອງຄອບຄົວ. ການກະສິກາຂອງຄອບຄົວແມ່ນຜະລິດ
ເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອສະໜອງວັດຖຸອື່ນ ຫຼ ສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດທີື່ຖວ່າແມ່ນຄວາມຈາເປັນທີື່ຄອບຄົວ
ຕ້ອງການ. ພາຍໃຕ້ການຜະລິດແບບພພຽງ, ສິື່ງສາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຜະລິດ ແມ່ນເລັື່ງໃສ່
ການກຸ້ມຕົນເອງຈາກຄວາມບາກບັື່ນຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. ອາດຈະມີຜົນຜະລິດທີື່ເຫຼອໃຊ້ເຫຼອກິນເກີດຂັ້ນ, ເຊິງື່
ຖວ່າເປັນໂຊກອານວຍພາໃຫ້ມີການຊັ້-ຂາຍ ເຊິື່ງລວມເຖິງການແລກປ່ຽນສິນຄ້າກື່ຄການສ້າງລາຍຮັບທີື່ເປັນ
ເງິນສົດ
 ມັນນາໄປສູ່ຂັັ້ນຕອນຕື່ໄປຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງໃນຊູມຊົນ ໃກ້ຄຽງ
ທີື່ໃກ້ຊິດກັບຊາວກະສິກອນ. ບ້ານເຮອນ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີື່ຂັ້ມູນຂ່າວສານມີ
ຄວາມພຽບພ້ອມກວ່າ ແລະ ສະໝື່າສະເໝີກວ່າ. ຂັັ້ນຕອນການຕະຫຼາດນີັ້ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້
ບລິໂພກ, ມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນໂດຍກົງຢ່າງເປັນປະຈາ ໂດຍບື່ມີພື່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ບື່ມີລະບົບ
ແລກປ່ຽນເກີດຂນ
ັ້ , ເນື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແລກປ່ຽນດ້ວຍເງິນສົດ. ອົງປະກອບສາຄັນ
ຂອງຕະຫຼາດໃນຂັັ້ນນີັ້ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສັດ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດ ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ມີຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼ
ສາດສະໜາ, ງານຊາປະນະກິດສົບ, ງານກິນດອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຕ່າງໆ, ເຊິງື່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊີັ້ນ
ເປັນອາຫານສູງເພື່ອຈັດລ້ຽງໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າມາຮ່ວມງານດັື່ງກ່າວ
 ໃນລາດັບຕື່ໄປ ມີພວກພື່ຄ້າສັນຈອນເດີນທາງໄປແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ ໃນອະນາເຂດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ ເພື່ອຊອກຫາຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງ ສະເພາະທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າມີທາງອອກສິນຄ້ານັັ້ນ, ຕາມ
ປົກກະຕິແມ່ນເຂດຫ່າງໄກກວ່າໝູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ພື່ຄ້າດັື່ງກ່າວນັັ້ນອາດເປັນຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດເອງ
ຫຼື່ ເປັນຜູໜ
້ ື່ງໃນບ້ານໄດ້ຖກແຕ່ງຕັັ້ງຂັ້ນ ໃນການສະໜອງສັດລ້ຽງເພື່ອຂາຍ, ສະນັັ້ນລາວຈື່ງເປັນຜູ້ສະໜອງ
ແຫຼື່ງຂັ້ມູນຂ່າວສານປະຈາທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນອື່ນໆ. ພວກພື່ຄ້ານາເອົາຜະລິດຕະພັນສັດເຫຼົື່ານັັ້ນ,
ສະນັັ້ນຈື່ງເປັນຜູ້ສະໜອງແຫຼື່ງຂັ້ມູນຂ່າວສານປະຈາທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ຊາວຊາວກະສິກອນອື່ນ. ພວກພື່ຄ້ານາ
ເອົາຜະລິດຕະພັນສັດເຫຼົື່ານັັ້ນໄປສູ່ຕົວເມອງໃຫຍ່ບ່ອນທີື່ເປັນຕະຫຼາດ (ເມອງ ຫຼ ແຂວງ), ຜູ້ແປຮູບທີື່ໄດ້
ແຕ່ງຕັງັ້ ຢ່າງເປັນທາງການທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼ ສູນກາງເກັບຊັ້, ພວກພື່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ
ດ້ວຍຮູບການແບບການລາຍງານເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນສາຄັນໃນຫຼາຍກລະນີ. ໂດຍທົື່ວໄປເຂົາເຈົັ້າທັງໝົດຈະ
ເປັນຜູ້ຜູກຂາດໃນການເກັບຊັ້,
ຖ້າພວກເຂົາເປັນຜູ້ຊັ້ຄົນດຽວ
ຊາວກະສິກອນຈື່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການ
ບລິຫານລາຄາ ເພາະວ່າບື່ມີບ່ອນທີື່ໄປຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ມັນແມ່ນຕະຫຼາດຜູ້ຊັ້
 ພື່ຄ້າຄົນກາງຈານວນຫຼາຍຂອງກຸ່ມພື່ຄ້າ ເປັນຜູ້ເພີື່ມມູນຄ່າຂອງການເກັບຊັ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນ ແລະ ການຈັດແຈງຕື່ກັບສິນຄ້າທີື່ອັື່ງອ, ຕົັ້ນຕແມ່ນນອນຢູ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງການລ້ຽງສັດໄປສູ່ຜູ້
ບລິໂພກກັບບັນດາເທດສະບານເມອງທີື່ສາຄັນເຊັື່ນ: ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປາກເຊ ຫຼ ນະຄອນ
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ຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນສະຖານະເປັນພື່ຄ້າ, ພື່ຄ້າຄົນກາງກື່ເຊັື່ນດຽວກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະ
ກິດສາລັບການຊ-ັ້ ຂາຍຈາກລັດຖະບານ
 ພື່ຄ້າຄົນກາງເປັນຜູ້ສະໜອງສັດ ເປັນສ່ວນສາຄັນສາລັບການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນ, ໂຮງຂ້າສັດຂອງເທດສະບານ, ຄົນຂ້າສັດ, ຜູ້ຂ້າສັດ ແລະ ແມ່ຄ້າຂາຍຊີັ້ນຍ່ອຍໃນຕົວເມອງເຫຼົື່ານີັ້, ທີື່ຊີັ້ນ
ສົດໄດ້ຮັບການແປຮູບເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ສຸດທ້າຍໄປຂາຍໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກປາຍທາງ
 ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງມີໂອກາດເພີື່ມສູງ ຖ້າວ່ານາໄປຂາຍໃນປະເທດຈີນ,
ຫວຽດນາມ, ໄທ, ພະມ້າ, ກາປູເຈຍ. ພື່ຄ້າຄົນກາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊານານໃນນາມຜູ້ສົື່ງອອກ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ
ສັດລ້ຽງເປັນຕົັ້ນຕຜ່ານຊາຍແດນ, ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວເຂົາເຈົັ້າກື່ມີສວ່ນຮ່ວມ ນາເຂົັ້າຜະລິດຕະພັນສັດເຊັື່ນກັນ
ແລະ ແບບບື່ຖກລະບຽບ, ເຊິງື່ ອາດຈະເປັນປັດໃຈສາຄັນທີື່ກື່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ຂອງການປ້ອງກັນອະ
ນາໄມສັດຢູ່ຊາຍແດນ
4.2.3 ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນສັດຂັນ
ັ້ 1
ຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ ນອກຈາກຈະລ້ຽງໄວ້ໃຊ້ງານແລ້ວ, ຊີັ້ນງົວຍັງເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູ້
ບລິໂພກທົື່ວໄປ ຊັ້ໄປປະກອບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸລະກິດການຊັ້-ຂາຍງົວ ເພື່ອນາໄປແຍກສິັ້ນສ່ວນຂາຍ
ລັກສະນະຕະຫຼາດງົວຊີນ
ັ້ ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່: ຕະຫຼາດງົວມີຊີວິດ, ຕະຫຼາດງົວ
ຊີັ້ນ
ວິທກ
ີ ານຕະຫຼາດງົວຊີນ
ັ້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່:
1) ວິທີການຕະຫຼາດງົວລ້ຽງທົື່ວໄປ ຫຼ ງົວຝູງ
ເລີມ
ື່ ຕົັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວມີຊີວິດ ໃຫ້ກັບຜູ້ລວບລວມທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຄ້າ
ສົື່ງງົວມີຊີວິດ ເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດນັດງົວ ຫຼ ຜູ້ຄ້າປີກຍ່ອຍແຍກສິັ້ນສ່ວນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ
2) ວິທີການຕະຫຼາດງົວ
ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກຊາວກະສິກອນຂາຍງົວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼ ສະຖານທີື່
ຕ່າງໆ ທີື່ຕົນເອງເປັນສະມາຊິກ ຫຼ ຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າງົວ ໂດຍຂາຍຕາມນັ້າໜັກຊາກທີື່ຂ້າແລ້ວ ສາຫຼັບງົວຄັດ
ຖິັ້ມຈະຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທົື່ວໄປ ໂດຍຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າໃນທ້ອງຖິື່ນນາໄປແຍກສິັ້ນສ່ວນຂາຍໃນຕະຫຼາດຕື່ໄປ.
4.2.4 ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນສັດຂັນ
ັ້ 2
ການຈາໜ່າຍຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກອະນາໄມສາລັບການວາງ
ຂາຍດັື່ງນີ:ັ້
1) ການຈາໜ່າຍຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຢູໃ່ ນທ້ອງຕະຫຼາດ:
 ຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍຕ້ອງມີເອກະສານຢັັ້ງຢນ ທີື່ອອກໃຫ້
ໂດຍໂຮງງານຂ້າສັດ ຫຼ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢນມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົມລ້ຽງ ແລະ ການ
ປະມົງ, ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈາແຂວງ, ປະຈາແຂວງ ຫຼ ນະຄອນເທົື່ານັັ້ນ
 ຊີັ້ນ ແລະ ເຄອ
ື່ ງໃນທີື່ວາງຂາຍຢູຕ
່ ະຫຼາດ ຄວນຫ້ອຍໄວ້ໂດຍໃຊ້ຂເກາະທີື່
ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີື່ບເື່ ຂົັ້າໝ້ຽງ ແລະ ທາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ
 ໃນກື່ລະນີວາງຂາຍຢູເ່ ທີງໂຕະຫ້າມວາງຊີັ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃນປົນກັນ, ເລອດທີື່
ວາງຂາຍຕ້ອງແບ່ງໄວ້ໃນຖັງຕ່າງຫາກ. ໜ້າໂຕະທີື່ວາງຂາຍຊີັ້ນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີື່ບເື່ ຂົັ້າໝ້ຽງ, ທາຄວາມ
ສະອາດງ່າຍ, ຄວາມສູງຂອງໂຕະຈາກໜ້າດິນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໜ້າກ້ວ້າງບໃື່ ຫ້ເກີນ 80
ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໂຕະຕ້ອງໄດ້ທາຄວາມສະອາດທຸກໆຄັັ້ງທັງກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການວາງຂາຍ
 ຜູຂ
້ າຍຊີັ້ນຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດໃນລະດັບສູງ, ຕ້ອງຕັດເລັບມໃຫ້ສັັ້ນ
ແລະ ລ້າງມຫຼາຍຄັັ້ງເທົື່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີື່ໃຊ້ຫ້ອງນັ້າທຸກຄັັ້ງ
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 ການຈາໜ່າຍຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຢູຮ
່ ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຊີັ້ນ ຫຼ ຜະ
ລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັັ້ງຢນຈາກໂຮງງານຂ້າສັດ ຫຼ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍທີື່ໄດ້ຢັັ້ງຢນມາດ
ຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈາແຂວງ ຫຼ ນະ
ຄອນຫຼວງ
 ຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ວາງຂາຍນັັ້ນ ຕ້ອງມີການຫຸ້ມຫຖ
ື່ ກຕາມຫຼັກອະ
ນາໄມ ແລະ ຕ້ອງຕິດໃບແນະນາທີື່ບົື່ງບອກເຖິງນັ້າໜັກ, ລາຄາ, ວັນທີື່ຫຸ້ມຫື່, ຊະນິດ, ປະເພດ ແລະ ແຫຼື່ງທີື່
ມາຂອງຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດ
 ບ່ອນວາງຂາຍຕ້ອງຈັດວາງໃນຕູແ
້ ຊ່ແຂງ ຫຼ ຕູ້ແກ້ວທີື່ມີລະບົບຄວາມເຢັນຢູ່
ລະຫວ່າງ 0-4 ອົງສາເຊ
2) ຕະຫຼາດສົື່ງອອກສັດ
ຊາວກະສິກອນລາວ ຕ້ອງຖກປົກປ້ອງຈາກການລັື່ງໄຫຼຂອງສິນຄ້າເຂົັ້າມາຂາຍ,
ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົັ້າບື່ທັນເຂັັ້ມແຂງໃນການສົື່ງອອກ, ໂດຍສະເພາະປະເພດໝູ ແລະ ສັດປີກການ
ປັບປຸງການປຸງແຕ່ງຊີັ້ນ, ບື່ສະໜັບສະໜູນລະບົບຮັກສາຄວາມເຢັນ ຫຼ ປະເພດຕູ້ແຊ່ແຂງຂອງໂຮງຂ້າສັດ ໃນ
ຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ. ບື່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໂຮງຂ້າສັດທີື່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ຕ້ອງເປັນແບບງ່າຍ
ດາຍ, ແຕ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເໝາະສົມທີື່ສຸດ, ຂແນະນາຢ່າງສຸດໃຈວ່າ ລະບົບຊີັ້ນຮ້ອນຂ້າ-ຂາຍຊີັ້ນສັດໃນ
ວັນດຽວແມ່ນໃຫ້ຮັກສາໄວ້, ແຕ່ໃຫ້ມີການດັດແປງສາລັບຫຼັກອະນາໄມ ແລະ ໃຫ້ມີຊີັ້ນຄຸນນະພາບ. ມີຜູ້
ຂາຍຊີັ້ນ ຫຼ ຄອບຄົວຈານວນໜ້ອຍທີື່ສຸດທີື່ມີຕູ້ເຢັນພຽງພ ເພື່ອຮອງຮັບຊີັ້ນແຊ່ເຢັນ ຫຼ ແຊ່ແຂງ, ມາດ
ຕະການແບບງ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີັ້ນ ປະກອບມີ ບື່ໃຫ້ຊາກສັດຕິດກັບພັ້ນດິນ ຫຼ ພັ້ນເຮອນ. ມີການ
ຈັດຫານາໃຊ້ຢ່າງພຽງພ, ຈາກັດການເຂົັ້າ-ອອກໂຮງຂ້າສັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ຄວບຄຸມການຫ້ອຍຊາກສັດ, ການ
ກວດກາຊີັ້ນທີື່ເຄັື່ງຄັດຢູ່ໃນໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ປັບປຸງສີື່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຂ້າສັດ. ໃຫ້ບູລິມະ
ສີດສາລັບການບັງ ຄັບໃຊ້ລະບຽບການປະຕິບັດຂອງໂຮງຂ້າສັດ, ຊອກຫາຄາແນ່ນາດ້ານວິຊາສະເພາະ ຈາກຜູ້
ຊ່ຽວຊານດ້ານຫຼັກອະນາໄມຊີນ
ັ້
ແລະ ດ້ານການອອກແບບໂຮງຂ້າສັດ ກ່ອນຈະສົື່ງເສີມການປ່ຽນແປງ
ສະຖານທີື່ຂ້າສັດ.
3) ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດ
ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສັດເພື່ອຈາໜ່າຍ ຕ້ອງຂົນສົື່ງດ້ວຍພາຫະນະທີື່
ຮັບປະກັນ, ຕ້ອງມີສິື່ງປົກປິດ ຫຼ ຫຸ້ມຫື່ເປັນຢ່າງດີ, ເພື່ອປ້ອງກັນຂີຝ
ັ້ ຸ່ນ, ແມງວັນ ແລະ ສິື່ງອນ
ື່ ໆ ທີື່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການປົນເປັ້ອນໃສ່ຊີັ້ນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກອະນາໄມດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້
 ພາຫະນະທີື່ໃຊ້ຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງສະອາດ, ບເື່ ຂົັ້າໝ້ຽງ
ມີລະບົບຄວາມເຢັນ
 ການຂົນສົື່ງຊີັ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຕ້ອງແຍກແຕ່ລະພາກສ່ວນບໃື່ ຫ້ປົນ
ເປກັນ
 ຕ້ອງທາຄວາມສະອາດຂ້າເຊັ້ອພາຫະນະຂົນສົື່ງ, ທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການນາ
ໃຊ້ທຸກຄັັ້ງ
4.2.5 ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນສັດຂັນ
ັ້ 3 (ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດສັດ)
1) ຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດສັດ
ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາ ຈັດເປັນທຸລະກິດປະເພດໜື່ງ ເຊິື່ງລວມທັງການ
ຜະລິດການເກັບຮັກສາ ຕະຫຼອດເຖິງການຈາໜ່າຍ ສະນັັ້ນ ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກື່ຄການນາເອົາວັດຖຸດິບ
ດ້ານການກະສິກາມາເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວັດຖຸເອງໂດຍກົງ ຫຼ ໄດ້ຈາກສິື່ງເສດເຫຼອ,
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ຈາກວັດຖຸດບ
ິ ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງ ເຊິື່ງຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ຫຼ ໜ້ອຍແມ່ນຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດ
ຂອງວັດຖຸ ແລະ ອີກຢ່າງໜື່ງຜົນຜະລິດກະສິກາແມ່ນມີຕາມລະດູການຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກພັດມີ
ຕະຫຼອດປີ
2) ຄວາມສາຄັນຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດສັດ
ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດມີຄວາມສາຄັນຕື່ການດາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດດັື່ງນີັ້:
 ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດນາໃຊ້ຜົນຜະລິດກະສິກາ ແລະ ຈາກທາມະຊາດໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິດຈະກາຕື່ເນື່ອງເຊັື່ນ: ປູກສາລີລ້ຽງສັດ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ໂຮງງານຫົວອາຫານສັດກາຍເປັນອຸດສາຫະກາເປັນຕົັ້ນ ເຄື່ອງບັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອື່ນໆ, ນອກນີັ້ຍັງມີ
ອຸດສາຫະກາທີື່ໄດ້ຈາກວັດຖຸດິບທີື່ເປັນຂອງເສດເຫຼອ ເຊັື່ນ: ໜັງ ແລະ ກະດູກ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່
 ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫຼາຍ ແມ່ນເຮັດການຜະລິດກະສິກາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຖ້າບື່ມີການແປຮູບຈະມີບັນຫາເລື່ອງການຕະຫຼາດ
3) ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາ
 ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມເສຍຂອງວັດຖຸດິບ ເພາະວັດຖຸດິບສ່ວນຫຼາຍອາດ
ເປັນຈາພວກສັດຈງື່ ມີການເຊື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫຼ ຊ້າຂັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ
 ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ຫຼ ຄຸນລັກຊະນະວັດຖຸດິບໃຫ້ຖກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ
ຄວາມປອດໄພກັບການໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບຊະນິດດຽວ, ແຕ່
ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໝາກນັດສາມາດເຮັດນັ້າໝາກນັດ, ກວນ, ເຊື່ອມ, ແຜ່ນ.
4) ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ
ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະ
ນາໄມ, ຄວາມປອດໄພຕຜ
ື່ ບ
ູ້ ລິໂພກ, ບໃື່ ຫ້ມີຜົນກະທົບຕສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ຕື່ສະພາບແວດລ້ອມ. ສະຖານທີກ
ື່ ານ
ປຸງແຕ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີກ
ື່ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.

4.3

ວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດທີສ
ື່ ງົື່ ອອກຕ່າງປະເທດ

ສະພາບການສົື່ງອອກສິນຄ້າພດຂອງປະເທດທີື່ຜະລິດຂັ້ນ ເພື່ອໃຊ້ພາຍໃນປະເທດເປັນຫຼັກ ເຊັື່ນ:
ເຂົັ້າ, ຝ້າຍ, ແລະ ຖົື່ວຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດສົື່ງອອກ, ສິນຄ້າພດແຕ່ລະຊະນິດ ອາດມີຕະຫຼາດທີື່ສາຄັນແຕກ
ຕ່າງກັນອອກໄປ, ແຕ່ລະປີໃນປະເທດ ຫຼ ໃນແຂ່ງຂັນທີື່ສົື່ງສິນຄ້າອອກໃນແຕ່ລະປີບອກມູນຄ່າເປັນເງິນຍິື່ງດີ
4.3.1 ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕກ
ື່ ານສົງື່ ອອກ
 ປະລິມານການນາເຂົັ້າຂອງປະເທດຜູ້ຊັ້
 ປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ
 ການຊ່ວຍເຫຼອທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຜູ້ຄ້າ
 ການລົງທນຂອງຕ່າງປະເທດ
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4.3.2

ພດຕິກາຜູບ
້ ລິໂພກ
ການສກສາວິທີການທີື່ແຕ່ລະບຸກຄົນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ (ເງິນ, ເວລາ, ບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ອື່ນໆ) ກ່ຽວກັບການບລິໂພກສິນຄ້າ ເຊິື່ງນັກການຕະຫຼາດຕ້ອງສກສາວ່າ: ສິນຄ້າທີື່ຈະສະເ
ໜີຂາຍນັັ້ນແມ່ນໃຜເປັນລູກຄ້າເປົັ້າໜາຍ, ຜູ້ບລິໂພກຊັ້ຫຍັງ, ເປັນຫຍັງຈື່ງຊັ້, ຊໄັ້ ດ້ແນວໃດ, ຈະຊັ້ເວລາໃດ,
ຊຢ
ັ້ ູ່ໃສ, ແມ່ນໃຜມີອິດທິພົນຕື່ການຊັ້, ຊັ້ເລອ
ັ້ ຍໆບື່.
4.3.3 ພດຕິກາຂອງຜູ້ຊັ້
ພດຕິກາຜູ້ຊັ້ຄ: ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທາຂອງຜູ້ບລິໂພກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຊັ້ ແລະ ການໃຊ້ສິນຄ້າ, ດັື່ງນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງໄດ້ສກສາ ແລະ ວິເຄາະເຖິງພດຕິກາການ
ຊັ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການດັື່ງນີັ້:
1) ວິທີການທີື່ຜູ້ຊັ້ສະແດງອອກ ນັກເສດຖະສາດ ຕ້ອງວາງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ຂອງພດໃຫ້ຖກຕ້ອງ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ທຸກລະກິດປະສົບຄວາມສາເລັດ
2) ຈາກແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພິື່ງພໄຈວ່າສິື່ງ
ໃດສ້າງຄວາມພໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິໂພກຈື່ງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈຫຼັກທີື່ມີອິດທິພົນຕຜູ້ຊັ້ ຫຼ ບື່, ຊັ້ຫຍັງ, ຢູ່
ໃສ, ເວລາໃດ, ຊັ້ໄດ້ແນວໃດ
3) ເມື່ອການຕະຫຼາດໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆ ທີື່ມອ
ີ ິດພົນຕື່ພດຕິກາຂອງຜູ້ຊັ້ທີື່ດີ
ຂນ
ັ້ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກການຕະຫຼາດຄາດຄະເນເຖິງການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຊັ້ ມີຕື່ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ຂອງພດໄດ້
4.3.4 ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການຕັດສິນໃຈຊຂ
ັ້ ອງຜູບ
້ ລິໂພກ
ຂັັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈຊັ້ຂອງຜູ້ບລິໂພກສາມາດແບງອອກໄດ້ 5 ຂັັ້ນຕອນ ຄ:
1) ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ: ຂະບວນການເລີື່ມຂັ້ນ ເມື່ອບຸກຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການ ເຊິື່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຂັ້ນພາຍໃນ ເຊັື່ນ: ຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຈາກສິື່ງກະຕຸ້ນພາຍນອກ
ເຊັື່ນ: ບຸກຄົນນັັ້ນເຫັນໂຄສະນາ ຫຼ ຕົວສິນຄ້າແລ້ວເກີດຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນ
2) ຄົັ້ນຫາຂັ້ມູນ: ໃນເມື່ອບຸກຄົນເກີດຄວາມຕ້ອງແລ້ວຂັັ້ນຕອນຕື່ໄປຄ ການຄົັ້ນຫາຂັ້
ມູນ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດັື່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມພໃຈຂັ້ມູນກ່ຽວກັບການລຸ້ນ, ລາຄາ, ຍີື່ຫັ້, ຄຸນ
ນະພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ການບລິການຫຼັງກາຍຂາຍເປັນຕົັ້ນ.
3) ການປະເມີນທາງເລອກຕ່າງໆ: ຜູ້ບລິໂພກຈະປະເມີນທາງເລອກຕ່າງໆ ທີື່ເປັນໄປ
ໄດ້ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຊັ້ສິນຄ້າ, ໃນຂັັ້ນນີັ້ຜູ້ບລິໂພກ ຈະຕ້ອງການົດກົດເກນໃນການພິຈາລະນາໃນການຊັ້
ເຊັື່ນ: ອາດເລອກຍີື່ຫັ້ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກົດເກນ ຫຼ ບາງຄົນອາດເລອກລາຄາ ແລະ ການບລິການຫຼັງການ
ຊັ້
4) ການຕັດສິນໃຈຊັ້: ຜູ້ຊຕ
ັ້ ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິື່ງປະກອບຫຼາຍຢ່າງເຊັື່ນ:
 ຜະລິດຕະພັນ
 ຍີື່ຫັ້
 ແບບ
 ຈານວນທີື່ຈະຊັ້
 ສະຖານທີື່ທີື່ຈະຊັ້
 ເວລາ
 ຜູ້ຂາຍ
 ລາຄາ
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 ວິທີື່ການຈ່າຍເງິນ
5) ພດຕິກາໃນການໃຊ້: ນັກຕະຫຼາດທີື່ດີທັງຫຼາຍບື່ຄວນພໃຈ ພຽງແຕ່ການຂາຍ
ສິນຄ້າໄດ້ເທົາື່ ນັັ້ນ, ຈະຕ້ອງຕິດຕາມອີກວ່າຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູໃ້ ຊ້ພໃຈໃນການໃຊ້ສິນຄ້າຂອງຕົນ ຫຼ ບື່ ສິນຄ້າຊະນິດ
ໃດ, ໃຜເປັນຜູ້ຊັ້ໃຊ້, ໃຊ້ແນວໃດ, ໃຊ້ຢູ່ໃສ,ໃຊ້ເວລາໃດ, ຕະຫຼາດສາມາດນາມາປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ຫຸ້ມ
ຫື່ ຫຼ ໃຊ້ໃນເວລາໂຄສະນາໄດ້ເປັນຢ່າງດີໃນການຊ່ວຍໂອກາດໃຫ້ສິນຄ້ານັັ້ນຂາຍໄດ້ງ່າຍ.
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ບົດທີ 5
ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
 ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ
 ອະທິບາຍຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
 ບອກການວິເຄາະຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ

ການດາເນີນງານທຸລະກິດພາຍໃຕ້ການແຂ່ງຂັນທີື່ເພີື່ມຂນ
ັ້ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ພາຍໃຕ້ການແຂ່ງ
ຂັນທາງເທັກໂນໂລຢີທີື່ວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະການດາເນີນງານດ້ານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງມີການວາງ
ແຜນໃຫ້ຮອບຄອບໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ເຊິງື່ ເປັນການປະຕິບັດງານໃນແນວການບລິຫານການຕະຫຼາດ ທີື່ມີຈຸດປະ
ສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼ ເວົັ້າອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ: ຕະຫຼາດແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເຮົາກັບຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ
ສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຊ-ັ້ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ຊກ
ັ້ ານບລິການເຊິງື່ ກັນ ແລະ ກັນ ບາດກ້າວທາອິດທີຈ
ື່ ະ
ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງລູກຄ້າເຊັື່ນ:
ຕະຫຼາດຂອງການບລິໂພກ, ຕະຫຼາດການຜະລິດ, ຕະຫຼາດຜູ້ດາເນີນກິດຈະການຂາຍ, ຕະຫຼາດລັດຖະບານ
ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນເປັນຕົັ້ນ. ການດາເນີນທຸລະກິດແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີການການົດລາຄາ, ປະລິມານຜົນ
ຜະລິດທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວມີການສກສາຂມ
ັ້ ູນຢ່າງລະອຽດ, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການປະກອບ
ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ມີການລົງທນສູງ ຄວາມສ່ຽງກື່ສູງ, ເພາະຄູ່ແຂ່ງຂັນເພີື່ມຂນ
ັ້ ຫຼາຍ ດັື່ງນັັ້ນ ເພອ
ື່ ຊຸກຍູ້
ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ, ການດາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ຜູຜ
້ ະລິດຕ້ອງຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຂັ້ນຈາກເດີມ ໃຫ້ພຽງພກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍຜູ້ຜະລິດເນັນ
ັ້ ໃສ່ຜບ
ູ້ ລິໂພກເປັນຫຼັກ

5.2

ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຮູບແບບຕ່າງໆ

ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດຈະມີ 2 ຮູບແບບໃຫຍ່ທີື່ຕ່າງກັນຄ:
5.2.1 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນສົມບູນ
 ກຸ່ມຜະລິດສິນຄ້າມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັນ, ລັກສະນະຂອງຜູຂ
້ າຍ ແລະ ຜູບ
້ ລິໂພກ
ກື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັນ
 ທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູບ
້ ລິໂພກມີຈານວນຫຼາຍ ດັື່ງນັັ້ນ ການຊັ້-ຂາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ
ຈະເປັນຈານວນໜ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບຂັ້ມູນການຊ-ັ້ ຂາຍແລກປ່ຽນທັງໝົດ ການເພີື່ມ ຫຼ ຫຼຸດລະດັບຂອງຜູ້
ຜະລິດ ຈະບື່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງສິນຄ້າຕະຫຼາດປ່ຽນແປງ ແລະ ໃນຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບລິ
ໂພກ ຈະບື່ມີຜົນຕລ
ື່ າຄາສິນຄ້າ
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 ທັງຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູຊ
້ ັ້ ຮູຂ
້ ັ້ມູນຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາ ແລະ ສະພາບ
ຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ ເມື່ອສິນຄ້າມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຢ່າງ
ສົມບູນຈື່ງມີພຽງລາຄາດຽວ
 ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວ ການເຂົັ້າ-ອອກຈາກຕະຫຼາດຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູ້ຊັ້
ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເສລີ
 ປັດໄຈການຜະລິດສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດທີື່ບື່ມີ
ປະສິດທິພາບຖກຄັດອອກຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ມີກຸ່ມຜະລິດອື່ນມາແທນທີື່
5.2.2 ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນບສ
ື່ ມ
ົ ບູນ
ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນບື່ສົມບູນປະກອບມີປະເພດຍ່ອຍຄ:
1) ຕະຫຼາດຜູກຂາດ
 ມີຜູ້ຜະລິດພຽງລາຍດຽວ
 ຜູຜ
້ ະລິດມີການຜູກຂາດ ກື່ຕເື່ ມື່ອສິນຄ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກຜູ້ຜະລິດ
ອື່ນໆ
 ຜູຜ
້ ະລິດມີອານາດທີື່ຈະການົດເລື່ອງລາຄາ ແລະ ປະລິມານຂາຍເອງ
2) ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຜູກຂາດ
 ຜູຂ
້ າຍມີຈານວນຫຼາຍ
 ສິນຄ້າທີື່ຈາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດແຕກຕ່າງກັນ ກື່ຄໃນການບັນຈຸຫຸ່ມຫື່, ວິທີ
ການຈັດຈາໜ່າຍ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າຕ່າງໆເປັນຕົັ້ນ ແຕ່ສິນຄ້າສາມາດທົດແທນກັນໄດ້.
 ຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູຂ
້ າຍ ແລະ ຜູຊ
້ ັ້ສາມາດເຂົັ້າ - ອອກຕະຫຼາດໄດ້ງ່າຍ.
3) ຕະຫຼາດທີມ
ື່ ີຜູ້ຂາຍໜ້ອຍ
 ຈານວນຜູຂ
້ າຍໜ້ອຍທີື່ມີຂະໜາດທຸລະກິດໃຫຍ່ຈາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ຜຊ
ູ້ ັ້ ຫຼ
ຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍ
 ຜູຂ
້ າຍແຕ່ລະລາຍຜະລິດສິນຄ້າຈານວນຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບປະລິມານສິນຄ້າ
ໃນຕະຫຼາດທັງໝົດ ຜູ້ຂາຍຈະຜະລິດສິນຄ້າທີມ
ື່ ລ
ີ ັກສະນະຄ້າຍກັນ
 ມັກແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານອື່ນຫຼາຍກວ່າດ້ານລາຄາ
 ພດຕິກາຂອງຜູຂ
້ າຍແຕ່ລະລາຍໃນຕະຫຼາດຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໝາຍ
ເຖິງຮູບແບບຂອງພດຕິກາທີື່ໜ່ວຍທຸລະກິດຈະໃຊ້ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບຕະຫຼາດ

5.3

ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າ ພດ ແລະ ສັດ

ເມື່ອຜູ້ຜະລິດພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນໄດ້ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາແມ່ນມີຜົນກະທົບຕເື່ ສດຖະກິດໂດຍ
ກົງເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດຂອງເຮົາຫຼຸດລົງ ຫຼ ຄູ່ແຂ່ງຂັນກ້າວເຂົັ້າມາໃຊ້ຕາແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ (Unique
positioning) ຂອງເຮົາແລ້ວ ເຮົາກື່ຈາເປັນຕ້ອງພັດທະນາຍຸດທະວິທີການຕະຫຼາດ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນໃນ
ແຜນຂອງເຮົາ ຫຼ ເວົັ້າອີກແບບໜື່ງວ່າ ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ
ຂອງຜູຜ
້ ະລິດສິນຄ້າປະເພດພດຜັກ, ພດທັນຍາຫານ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດຂັັ້ນຕ່າງໆ ສິນຄ້າ
ກະສິກາຫຼາຍປະເພດ ນີອ
ັ້ າດມີຄວາມສ່ຽງແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະພດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ແມ່ນການ
ຜະລິດທີື່ຂນ
ັ້ ກັບລະດູການ, ຜົນຜະລິດທີື່ເໜົື່າເສຍງ່າຍ, ເຊິງື່ ມີຜົນກະທົບດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ,
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ດ້ານປະລິມານ, ດ້ານລາຄາຜູສ
້ ະໜອງຜົນຜະລິດມີຈານວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຫຼາຍຂນ
ັ້
ຕະຫຼາດພດຜັກໝາຍເຖິງ ພດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າພດຜັກເປັນຜົນຜະລິດ
ທາງກະສິກາທີື່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມລະດູການສະຫຼັບກັນໄປ ບາງຊະນິດໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ຕະຫຼອດປີ ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຜັກຕ້ອງຂັ້ນກັບປັດໃຈທາງທາມະຊາດເປັນສາຄັນ ແຕ່ປະລິມານການຜະລິດ
ໄດ້ເພີື່ມຂນ
ັ້ ທຸກໆປີ
ຕະຫຼາດສັດໝາຍເຖິງ ສັດທີື່ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າຊີັ້ນສັດເປັນສິນຄ້າຫຼັກໃນ
ແຕ່ລະວັນທີື່ຜບ
ູ້ ລິໂພກມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີສ
ື່ ຸດ ສ່ວນໃນຄວາມໝາຍທາງທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງທຸລະກິດ
ຕ່າງໆ ທີື່ນາເອົາສັດທີື່ມີຊີວິດຈາກແຫຼື່ງຜະລິດ (ການກະເສດ) ຫຼ ບລິສັດຄົບວົງຈອນໄປເຖິງຜູ້ບລິໂພກໃນ
ເວລາ ແລະ ສະຖານທີທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ ໝາຍເຖິງ ການດາເນີນກິດຈະກາທີື່ສົື່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດກະຈາຍຈາກ
ຜູ້ຜະລິດສັດໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກ, ເພອ
ື່ ໃຊ້ບລິໂພກໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ດັື່ງນັັ້ນ, ການ
ຕະຫຼາດສັດ ຈື່ງມີຄວາມໝາຍທີື່ກວ້າງ, ເປັນລະບົບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການ
ວິໄຈຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການສົື່ງເສີມການຂາຍ, ການຈັດຈາໜ່າຍເປັນຕົັ້ນ
ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອສະກັດກັັ້ນບໃື່ ຫ້ຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນ A ເຂົັ້າມາໃນຕະຫຼາດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ວິທີສົື່ງເສີມການ
ຕະຫຼາດຢ່າງໜັກໃນຊ່ວງການເປີດຕົວສິນຄ້າຂອງຄູແ
່ ຂ່ງ A ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ເຂດກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ.

5.3

ການວິເຄາະຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນເສຍຂອງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ
5.3.1

ການວິເຄາະຜົນຜະລິດ.
ການວິເຄາະຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ ແມ່ນເພື່ອຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງ
ບັນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການຕະຫຼາດ ເຊິງື່ ຜົນຜະລິດຕະຫຼາດພດ ໄດ້ແກ່:
1) ການວິເຄາະໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດ
 ຊ່ວຍປະເມີນຕົັ້ນທນທາງການຕະຫຼາດ ຜູຜ
້ ະລິດປະເພດໃດເຮັດໜ້າທີກ
ື່ ານ
ຕະຫຼາດຫຼາຍ ກື່ມີຕົັ້ນທນການຕະຫຼາດສູງກວ່າຜູຜ
້ ະລິດປະເພດທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບ
ໄດ້ຜຜ
ູ້ ະລິດປະເພດດຽວກັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈື່ງມີຕົັ້ນທນສູງກວ່າອີກຝ່າຍ.
 ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈື່ງມີຕົັ້ນທນການຕະຫຼາດ
ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ສິນຄ້າທີື່ເໜົື່າເສຍງ່າຍຈະມີຕົັ້ນທນສູງກວ່າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າສິນຄ້າທີື່ບເື່ ໜົື່າ
ເສຍງ່າຍ
2) ການວິເຄາະສະຖາບັນທາງການຕະຫຼາດ
 ການວິເຄາະເຖິງລັກສະນະຂອງຜູເ້ ຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນການຕະຫຼາດ
ໄດ້ແກ່: ພື່ຄ້າຄົນກາງ ເຊິງື່ ຜົນການວິເຄາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມີປະ
ໂຫຍດຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຄວນປັບປຸງໃນດ້ານໃດ
 ການວິເຄາະການຕະຫຼາດອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທັງນີັ້ ເພາະພື່ຄ້າຄົນກາງ
ມັກຈະມີການເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນໄດ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຜູຜ
້ ະລິດການົດລູກຄ້າກຸ່ມເປົັ້າໝາຍແລ້ວ ຈື່ງການົດແຜນການ
ຕະຫຼາດ ເພອ
ື່ ມຸ່ງໄປສູລ
່ ູກຄ້າດັື່ງກ່າວ ໃນແຜນການຕະຫຼາດຈະມີການການົດລາຄາຂອງສິນຄ້າ, ການຕຽມຈັດ
ຈາໜ່າຍ, ການສົື່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການເກັບຮັກສາ, ການການົດມາດຖານການ
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ບັນຈຸຫຸ້ມຫື່ຂອງສິນຄ້າ ນອກຈາກນີຍ
ັ້ ັງໄດ້ວິເຄາະຈຸດກຸ້ມທນຊື່ງຈະມີຜົນຕື່ລາຄາ ແລະ ປະລິມານຜົນຜະລິດ
ລວມໄປເຖິງກາໄລ
ລາຄາຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກາແມ່ນເປັນຕົວການົດທີື່ສາຄັນດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
 ລະດັບລາຍໄດ້ຂອງຟາມ
 ຕົັ້ນທນສາລັບສະບຽງຂອງຜູ້ບລິໂພກ
 ຕົັ້ນທນສາລັບວັດຖຸດິບຂອງໂຮງງານ
 ກາໄລຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອການຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກາ
 ຜົນຕອບແທນຂອງ (ພື່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າ), ສິນຄ້າກະສິກາ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ການສະໜອງຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກາ
3) ໜ້າທີກ
ື່ ານສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ
ຄວາມຕ້ອງການຊັ້ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກຂັ້ນຢູ່ກັບລາຄາ ຄລາຄາສູງມີຄົນຊັ້ໜ້ອຍ ໃຫ້
ປັດໃຈອື່ນບື່ປ່ຽນແປງ (all other factors are held unchanged) ຍ່ອມໃຫ້ປ່ຽນແປງສະເພາະລາຄາ
ແລະ ສິນຄ້າທີື່ຈະຊັ້ ແຕ່ລາຄາຕື່າລົງຈະມີຜູ້ຕ້ອງການຊັ້ຫຼາຍ, ຊສ
ັ້ ິນຄ້ານັັ້ນໄປບລິໂພກຈານວນຫຼາຍ ລາຄາ
ແລະ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການຊັ້ສິນຄ້າ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ຄວາມກ່ຽວພັນນີັ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ ຫຼ ເສັັ້ນ
ສະແດງ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນກັນງ່າຍໆຈະເອີັ້ນວ່າ “ເສັັ້ນຄວາມຕ້ອງການ” ຫຼ “ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການ” ລາຍ
ລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 1
ລະດັບ
A
B
C
D
E

ຄວາມຕ້ອງການຂອງພດຜັກ
ລາຄາພດຜັກໃນ 1 ກິໂລ (ກີບ)
16.000
12.000
10.000
6.000
4.000

ຈານວນທີື່ຕ້ອງການຊັ້ (ກິໂລ)
8
10
13
15
20
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18000
16000
14000
12000
Column1

10000

ຈານວນທີື່ຕ້ອງການຊັ້2

8000

ລາຄາພດຜັກ

6000
4000
2000
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10

13

15

20

ຮູບທີ 1 ລາຄາ ກັບປະລິມານຊັ້
ຕາຕະລາງທີ 2 ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊີນ
ັ້ ສັດ
ລະດັບ
20
0
Categ…

A
B
C
D
E

ລາຄາຊີັ້ນສັດໃນ 1 ກິໂລ (ກີບ)
Ser
ies
3

ຈານວນທີື່ຕ້ອງການຊັ້ (ກິໂລ)
4
8
10
15
20
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Series 3

40000

ຈານວນທີື່ຕ້ອງການຊັ້2
ລາຄາຊີັ້ນສັດ

30000

20000
10000
0
4

8

10

15

20

ຮູບທີ 2 ລາຄາກັບປະລິມານຊັ້
5.3.2

ວິເຄາະຜົນເສຍຂອງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ
ມີການເກີດຂຂ
ັ້ ັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ 2 ຄົນທີື່ເປັນຄູແ
່ ຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາລູກຄ້າ
ເຊິງື່ ແຕ່ລະຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຕ່າງກື່ມຈ
ີ ຸດປະສົງອັນດຽວກັນຄ: ດງດູດໃຈບັນດາລູກຄ້າ
ຫຼັງຈາກຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຝ່າຍໃດໜື່ງ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ແລ້ວ ກື່ຍັງບື່ທັນພຽງພເທື່ອ, ເພາະວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນອນ
ື່ ກື່ພາະຍາຍາມຄົັ້ນຄວ້າຫາຄວາມຢາກໄດ້ຂອງບັນດາລູກ
ຄ້າ ເພອ
ື່ ໃຫ້ລູກຄ້າເກີດມີຄວາມເພິງື່ ພໃຈຫຼາຍທີສ
ື່ ຸດ ເມື່ອກ້າວເຂົັ້າສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ບັນດາວິສາຫະກິດ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາຕັັ້ງຕົວຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດໃໝ່ໆຂອງລາວ ກື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂນ
ັ້ ,
ສິື່ງທີື່ຫຼີກລຽງບື່ໄດ້ ສາລັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູບ
້ ັນດາຄູແ
່ ຂ່ງຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ
ແນ່ນອນວ່າບັນດາວິສາຫະກິດໃດໜື່ງ ຈະຕ້ອງສວມບົດບາດເປັນລູກຄ້າ ແລະ ສົມ
ທຽບຜະລິດຕະພັນ, ລາຄາ, ວົງຈອນການຈາໜ່າຍ ແລະ ການຕິດຕື່ສື່ສານຂອງຕົນກັບຄູແ
່ ຂ່ງນີັ້ ແມ່ນຊ່ອງ
ທາງດຽວທີື່ຈະວິເຄາະເຫັນບັນດາຂໄັ້ ດ້ປຽບ ແລະ ຂເັ້ ສຍປຽບຂອງຕົນໃນການແຂ່ງຂັນ ອັນນັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິ
ສາຫະກິດເພີມ
ື່ ຄວາມໜັກແໜ້ນ
ໃນການດງດູດໃຈລູກຄ້າ, ເພີື່ມການສະໜອງຂອງຕົນດ້ວຍການເສີມ
ຂະຫຍາຍຈຸດແຂ່ງ ແລະ ປັບປຸງຈຸດອ່ອນຂອງຕົນໃນຂັັ້ນຕໄື່ ປ ເພອ
ື່ ກ້າວໄປສູກ
່ ານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້
ດີກວ່າຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຂອງຕົນ
ຕ້ອງວິເຄາະໃຫ້ຮຈ
ູ້ ກ
ັ ບັນດາຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ
ແບບຟອມກະກຽມໂດຍ:
ຜະລິດຕະພັນ:

ວັນທີ:.............................
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1

ຂ່າວສານທົື່ວໄປ:

2

ຊຂ
ື່ ອງວິສາຫະກິດ:

3

ທີື່ຢູ່:

4

ເບີໂທລະສັບ:

5

ສາຂາ:

6

ຜະລິດຕະພັນ:

7

ຂ່າວສານພິເສດ:

8

ປີເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດ:

10

ຈານວນລູກຄ້າ:

11

ຍອດຂາຍ:

12

ບລິມາດການຂາຍ:

13

ສະຖານະດ້ານການເງິນ:

14

ອາຍຸ, ປະສົບການໃນຂົງເຂດນີ,ັ້ ຄວາມຮູ,້ ຈຸດແຂ່ງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ......

15

ບັນດາທີື່ປກສາພາຍນອກ:

16

ບັນດາລູກຄ້າທີື່ສາຄັນ:

17

ຍຸດທະສາດທາງຕະຫຼາດ:

18

ການຕັັ້ງລາຄາ:

19

ການຈາໜ່າຍ:

20

ການຕິດຕື່ສສ
ື່ ານ:
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ສົມທຽບຕົນເອງໃສ່ບນ
ັ ດາຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ
ແບບຟອມກະກຽມໂດຍ:
ຜະລິດຕະພັນ:

ວັນທີ:.............................

ຊຄ
ື່ ແ
ູ່ ຂ່ງຂັນ:..................................................................................................
ຜະລິດຕະພັນຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ:................................................................................
ລ/ດ

ດ້ານການແຂ່ງຂັນ

1

ປະລິມານ

2

ລາຄາ

3

ຄຸນນະພາບ

4

ການບລິການ

5

ການຈັດຈາໜ່າຍ

6

ການໂຄສະນາ

7

ການສົື່ງເສີມ

8

ຊສ
ື່ ຽງ

9

ອນ
ື່ ໆ

ພັນລະນາຄູແ
່ ຂ່ງຂອງທ່ານ

ວິສາຫະກິດຂອງທ່ານມີ

ລວມ

5.4

ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທີເື່ ໝາະສົມກັບສະຖານະການໃນປະຈຸບນ
ັ

ໃນປະຈຸບັນນີັ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ມີລັກສະນະເປັນຮູບແບບການຄ້າຫຼາຍຂັ້ນ ເຊິງື່ ບື່ໄດ້
ຜະລິດ ເພື່ອບລິໂພກພາຍໃນເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຜະລິດເພື່ອການສົື່ງອອກໄປຈາໜ່າຍຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ການ
ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ (ໃນແຂວງຈາປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກກະລາປີ, ຜັກກາດຂາວເປັນຕົັ້ນ) ຮູບ
ແບບການຜະລິດນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການຕະຫຼາດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຕື່ການກະສິກາ (ຜູ້ຜະລິດ) ພື່ຄ້າ
ຄົນກາງ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກຫຼາຍຂັ້ນ ໃນອາດີດລະບົບການຜະລິດພດຜັກເປັນແບບຕະຫຼາດລວມ ຜັກຈາກແຫຼື່ງ
ຜະລິດຕ່າງໆ ທົື່ວປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໄປລວມຕົວຢູ່ແຕ່ສວນກາງຄ: ຕະຫຼາດຂາຍສົື່ງ ໃນປະຈຸບັນມີລັກສະນະ
ເປັນການກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂັ້ນ ໂດຍປ່ຽນທິດທາງການກະຈາຍຕົວຂອງຜັກໄປສູ່ຕະຫຼາດຊານເມອງ, ຕະຫຼາດ
ຂາຍສົງື່ ໃນແຂວງອື່ນໆເພີື່ມຂັ້ນ
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ບົດທີ 6
ການບລິໂພກສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິລາຍ:
 ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຈາກການບລິໂພກສິນຄ້າ
 ປັດໃຈທີື່ມີຜົນຕື່ການບລິໂພກສິນຄ້າ
 ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດການສກສາດ້ານການບລິໂພກສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ
ແລະ ສັດ

ຕະຫຼາດຍຸກໃໝ່ໃນປະຈຸບັນທຸກໜ່ວຍງານທຸລະກິດກະສິກາ ນັັ້ນແມ່ນໃຫ້ຄວາມສາຄັນຂອງການ
ຕະຫຼາດນັັ້ນເປັນເຄື່ອງມຊ່ວຍສ້າງຍອດຂາຍ, ລາຍໄດ້ ແລະ ກາໄລ ໃຫ້ເປັນທຸລະກິດໃນລະບົບເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ ເຊິື່ງຕ້ອງໃຊ້ການຕະຫຼາດ ເພື່ອການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລາຄາພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ລວມທັງການຕະຫຼາດກະສິກາໂລກ ສະນັັ້ນຕະຫຼາດກະສິກາມີຄວາມສາຄັນ
ແລະ ມີປະໂຫຍດ ດັື່ງນີັ້:
6.1.1 ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຕື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກລະດັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ດັື່ງນັັ້ນ
ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປະດິດຄິດຄົັ້ນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ບລິການວັດຕະກາໃໝ່ໆຂນ
ັ້ ເພື່ອສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີື່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ເຊັື່ນ: ໃຫ້ມີເຄື່ອງໝາຍການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ອາຫານທີື່ບລິໂພກ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະດວກສະບາຍ ຂອງການໝູນວຽນວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໃຈ
ການຜະລິດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຜົນຜະລິດກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາທີື່ນາມາໃຊ້ເປັນປັດໃຈການຜະລິດທີື່ນາມາຜ່ານ
ຂະບວນການຜະລິດ ມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບລິການເຊິື່ງເປັນທີື່ເພິື່ງພໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກ
ຜູ້ບລິໂພກ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສີມສ້າງຄວາມຕ້ອງການຊັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຕ່າງໆ ອາດຈະ
ເປັນຄວາມຕ້ອງການຊັ້ຂອງຜູ້ບລິໂພກທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປັດໃຈເຫຼົື່ານີັ້ເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້
ກັບປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂັ້ນ
 ເປັນສິື່ງທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເພີື່ມການຜະລິດ ເພື່ັ້ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊັ້ທີື່
ເພີື່ມຂັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ວັດຖຸດິບປັດໃຈການຜະລິດ ເກີດການລົງທນການຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເກີດການຈ້າງແຮງງານເພີື່ມຂັ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ້າງລາຍໄດ້ສູງ ເປັນການເພີື່ມກາລັງຊັ້ຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮອງ
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 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະໜັບສະໜູນການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບ
ໂລກ ເປັນສິື່ງທີື່ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຜູ້ບລິໂພກ ອອກໄປໃຫ້ກວ້າງຂວາງຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ໄປ
ສູ່ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
6.1.2 ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຕື່ທລ
ຸ ະກິດ ຫຼ ອົງກອນ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຄຸນຄ່າ ແລະ ເສີມມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ກນ
ບລິການ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຂັ້ນ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງກິດຈະກາຂອງງານຕະຫຼາດໃໝ່ ຕາມກະແສຄວາມນິຍົມ
ຂອງຜູ້ບລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ ກາໄລໃຫ້ກັບອົງການທີື່ສາມາດຕື່ສູ້ກັບການແຂ່ງຂັນໄດ້
 ໃຫ້ເກີດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນຕື່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ເນື່ອງຈາກເກີດການ
ປະຢັດຕື່ຂະໜາດຂອງການຜະລິດຈານວນຫຼາຍ ອັນເປັນມາຈາກການນາໃຊ້ເຄື່ອງມການຕະຫຼາດໄປ ເພີື່ມ
ປະລິມານການຜະລິດ ດ້ວຍການໃຊ້ວິທີການຈາໜ່າຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງນັກທຸລະກິດມີຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ແລະ ການພັດທະນາສິື່ງ
ໃໝ່ ມາສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
6.1.3 ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຕປ
ື່ ັດໃຈຂອງບຸກຄົນ
 ສາມາດນາຫຼັກການຕະຫຼາດໄປໃຊ້ໃນການດາລົງຊີວິດຄ:
ການປະກອບອາຊີບ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວັນ ສ້າງຄວາມເພິື່ງພໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງສາພັນທີື່ດີຕລ
ື່ ູກຄ້າ
 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກໄດ້ຮັບຂັ້ມູນຂ່າວສານທາງການຕະຫຼາດຫຼາຍຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນ
ຄົນມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກເກີດມີຄວາມຮັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂັ້ນ ໃນການເລອກຊັ້ຜະລິດຕະພັນ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຕື່ສຸຂະພາບ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງອາຊີບຕ່າງໆ ໃຫ້ບຸກຄົນປະກອບວິຊາຊີບທາງການຕະຫຼາດ
ຄ: ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ເກີດອາຊີບໄດ້ທີື່ຫຼາກຫຼາາຍ ເຊັື່ນ: ການໃຊ້ເຕັກນິກໃນການຂາຍໂດຍມີຮູບແບບຜະລິດ
ຕະພັນ ຕາມກະແສຄວາມນິຍມ
ົ ໃໝ່ໆສະເໝີ ການວິໄຈຕະຫຼາດທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນການລົງ
ພາກສະໜາມ ເພື່ອການຄົັ້ນຫາຄາຕອບການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາທີື່ໃຊ້ສື່ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ນາເຕັກ
ໂນໂລຢີໃໝ່ມານາສະເໜີ ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ບລິສັດໄດ້.
 ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບຸກຄົນດີຂັ້ນ ເພາະເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຊີວິດໃຫ້ກັບບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກການປະກອບວິຊາຊີບທາງການຕະຫຼາດ
 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໂພກໄດ້ຮັບຄວາມເພິື່ງພໃຈ ຈາກການບລິໂພກສິນຄ້າ, ໄດ້ຮັບຄວາມ
ສະດວກດ້ານຂັ້ມູນ, ຮູບແບບລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ສະຖານທີື່ ແລະ ເວລາໃນການຊັ້
ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໃຈໃນການບລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ

6.2

ມູນເຫດຈູງໃຈໃຫ້ການຊສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າ

ການເຮັດສິື່ງໃດສິື່ງໜື່ງຂອງຄົນເຮົາ ຍ່ອມຕ້ອງມີເຫດຜົນມາສະເໜີ ບາງຄົນເຮົາຮູ້ຕົນດີວ່າ ເປັນ
ຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດສິື່ງນັັ້ນ ແຕ່ບາງຄົນບື່ຮູ້ຕົວ ແລະ ບອກບື່ໄດ້ເປັນຫຍັງຕົນເອງຈື່ງເຮັດສິື່ງດັື່ງກ່າວ ຈາກການ
ສກສາທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ພົບວ່າ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ (need) ແລະ ຄວາມຢາກໄດ້
(want) ໃນສິື່ງຕ່າງໆຢູ່ໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ມີສິື່ງກະຕຸ້ນເຊັື່ນ: ຕ້ອງການອາຫານມາບາບັດຄວາມຫິວ,
ຕ້ອງການເຄອ
ື່ ງນຸ່ງຫົື່ມມາປົກປິດຮ່າງກ່າຍຫຫຸ້ມໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ, ຕ້ອງການທີື່ຢູ່ອາໄສ
ໃຫ້ປອດໄພ ສະດວກສະບາຍ ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນຍອມຮັບຄວາມສາມາດ, ຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບ
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ຍົກຍ້ອງນັບຖເຊັນນີັ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍ ຈະບື່ມີການສະແດງອອກ ຫຼ ພດຕິ
ກາສະແຫວງຫາສິື່ງບາບັດຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ທີື່ເກີດຈາກການສະສົມເພີື່ມຂັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ຕົນເອງເກີດຄວາມພໃຈໃຫ້ໄດ້ ເຫດຜົນທີື່ມາຂອງການກະທາ ເອີັ້ນວ່າ: ແຮງຈູງໃຈ
ການທີື່ຜູ້ບລິໂພກ ຫຼ ກິດຈະການທຸລະກິດຈະມີການຊັ້ຜະລິຕະພັນໃດໜື່ງ ຈະຕ້ອງມີເຫດຜົນ ຫຼ
ແຮງຈູງໃຈເຊັນ
ື່ ກັນເອີັ້ນວ່າ: ແຮງຈູງໃຈຊັ້ (Buying Motives) ດັື່ງນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈື່ງຕ້ອງຄົັ້ນຫາ
ແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ຊັ້ໃຫ້ພົບ ແລະ ນາມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການເລອກອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນການສະເ
ໜີຂາຍ ເພອ
ື່ ສ້າງຄວາມເພິື່ງພໃຈສູງສຸດແກ່ຜູ້ຊັ້ ທັງນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແຮງຈູງໃຈທີື່ມາຈາກ
ພາຍໃນ ຫຼ ພາຍນອກບຸກຄົນນັັ້ນໄດ້ ນັກການຕະຫຼາດຈື່ງອາໄສຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີື່ມາຈາກຕົວ
ຜະລິດຕະພັນ ລາຄາການສະເໜີຂາຍ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃນການກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້
ບລິໂພກ

6.3

ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕກ
ື່ ານບລິໂພກວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ໃນວັດຕະນາກາບາງຢ່າງ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕື່ອັດຕາການຍ່ອມຮັບຂອງຜູ້ບລິໂພກໄວ ຫຼ ຊ້າ ຈະມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດຜູ້ບລິໂພກຍອມຮັບໄດ້ທັນທີ ໃນຂະນະທີື່ຜະລິດຕະພັນບາງ
ຊະນິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ຈົນກວ່າທີື່ຜູ້ບລິໂພກຈະຍອມຮັບ ແລະ ນາໄປໃຊ້ໄດ້ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຄວາມໄວ
ຂອງຂະບວນການຍອມຮັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຕື່ໄປນີັ້:
1. ຄວາມສ່ຽງ (The risk) ເນື່ອງຈາກຕົັ້ນທນຂອງຜະລິດຕະພັນລາຄາແພງ ຄິດວ່າຖ້າຊັ້ມາໃຊ້
ແລ້ວ ບື່ຄມ
ຸ້ ຄ່າ ຫຼ ບື່ໝັັ້ນໃຈໃນການຊັ້ມາບລິໂພກ
2. ຄວາມປຽບເໝອນຜະລິດຕະພັນອື່ນ (Relative advantage over other
products) ຍິື່ງວັດຕະນາກາມີຄວາມເໜອຊັັ້ນກວ່າຜະລິດຕະພັນທີື່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍເທົື່າໃດ ກື່ຍິື່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໄວຫຼາຍຂັ້ນເທົື່ານັັ້ນ
3. ຄວາມສາມາດເຂົັ້າໄດ້ກັບຄວາມຄິດທີື່ຍອມຮັບມາກ່ອນ
(Compatibility
with
previously ideas) ເຊັື່ນ: ແນວພັນ, ປຸ໋ຍ ສ່ວນບຸກຄະລາກອນທີື່ສອດຄອງກັບຄ່ານິຍົມ ແລະ ແບບ
ການດາລົງຊີວິດຂອງຄົນລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບສູງ ເປັນຕົັ້ນ
4. ຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ (Complexity) ຍິື່ງວັດຕະນາກາມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ
ການນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍເທົື່າໃດ ກື່ຍິື່ງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດ້ມີການຍອມຮັບຊ້າຫຼາຍຂັ້ນເທົື່ານັັ້ນ
5. ຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງໄດ້ (Divisibility) ຍິື່ງນາວັດຕະນາກາແບ່ງໃຫ້ການທົດລອງໃນ
ການໄປນາໃຊ້ ກື່ຍິື່ງເພີື່ມອັດຕາການຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ ເຊັື່ນ: ການຈັດໃຫ້ມີການເຊົື່າເຄື່ອງ, ອຸປະກອນ,
ແນວພັນພດ ແລະ ແນວພັນສັດ ໄປທົດລອງນາໃຊ້ກ່ອນ ເພື່ອຊອບຄວາມພໃຈ
6. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານໄດ້ (Communicability) ຍິື່ງນະວັດຕະນາກາສະແດງໃຫ້
ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ ເຊິື່ງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ຫຼ ບັນລະຍາຍໃຫ້ຜູ້ອນ
ື່ ເຂົັ້າໃຈໄດ້ກື່ຍິື່ງຈະໄດ້ມີ
ການຍອມຮັບໄດ້ໄວຂັ້ນເຊັື່ນ: ແນວພັນພດ ແລະ ແນວພັນສັດ

6.4

ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດນັັ້ນ ແມ່ນປ່ຽນແປງຕາມສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນ
ເອງ. ເຊິື່ງເຮົາສາມາດແບ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດອອກເປັນ 5 ຊະນິດ ຄ: ຄວາມຕ້ອງການທີື່ບື່ສິັ້ນສຸດ,
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ຄວາມຕ້ອງການທີື່ສິັ້ນສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການທີື່ທົດແທນກັນໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການທີື່ກາຍເປັນພດຕິກາ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນ
6.4.1 ຄວາມຕ້ອງການທີບ
ື່ ສ
ື່ ນ
ິັ້ ສຸດ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການທີື່ບື່ສິັ້ນສຸດແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ເຊິື່ງເມື່ອໄດ້ເກີດມີຄວາມຕ້ອງການທີື່ບື່ສິັ້ນສຸດແລ້ວ ກື່ຈະມີຄວາມຢາກເປັນ
ເຈົັ້າຂອງເພີມ
ື່ ຂັ້ນເລອ
ັ້ ຍໆ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດແມ່ນປັດໃຈ 4 ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ
ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ປັດໃຈເຫຼົື່ານີັ້ແມ່ນສິື່ງຈາເປັນສາລັບການມີ
ຊີວິດຢູ່ຂັັ້ນພນ
ັ້ ຖານຂອງມະນຸດ ແຕ່ເມື່ອເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດເພີື່ມຫຼາຍຂັ້ນ ເຊັື່ນ: ໂທລະສັບ, ລົດຍົນ, ເຮອນ, ທີື່ດິນ, ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບ ແລະ ຕູ້ເຢັນ
ເປັນຕົັ້ນ. ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຈະຖກຈາກັດດ້ວຍລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ຮັບ, ຄວາມຕ້ອງການເງິນຂອງ
ມະນຸດ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ບື່ສິນສຸດ. ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ເມື່ອມີເງິນຫຼາຍ
ຂນ
ັ້ ກື່ຍິື່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມຂັ້ນເລັ້ອຍໆ, ເນື່ອງຈາກເງິນທີື່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ ແລະ ສາມາດນາໄປແລກ
ປ່ຽນສິື່ງຂອງ ເພອ
ື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາໄດ້ທຸກຢ່າງ
6.4.2 ຄວາມຕ້ອງການທີສ
ື່ ນ
ິັ້ ສຸດ
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ສິັ້ນສຸດ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ມະນຸດເຮົາເມື່ອໄດ້ສິື່ງຂອງມາເພື່ອ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນແລ້ວ ກຈະຢຸດຕິຄວາມຕ້ອງການໃນສິື່ງນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ເມື່ອຄົນເຮົາຫາກເກີດຄວາມຫິວ
ກື່ຈະຫາອາຫານ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ເມື່ອບລິໂພກອາຫານນັັ້ນອີື່ມແລ້ວ ກື່ຈະບື່
ສາມາດບລິໂພກອາຫານນັັ້ນໄດ້ອີກ.
6.4.3 ຄວາມຕ້ອງການທີທ
ື່ ດ
ົ ແທນກັນໄດ້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ເມື່ອຄົນເຮົາຫິວອາຫານ ກມີອາຫານ
ຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຊະນິດກສາມາດໃຊ້ທົດ
ແທນກັນໄດ້ ເຊັື່ນ: ຊີັ້ນໝູກັບຊີັ້ນງົວ, ຊີັ້ນເປັດກັບຊີັ້ນໄກ່, ເຂົັ້າກັບສາລີ. ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ທົດແທນ
ກັນໄດ້ ຈະເກີດໄດ້ກຕື່ເມື່ອສິນຄ້າທີື່ທົດແທນກັນໄດ້ຊະນິດໃດໜື່ງ ມີລາຄາສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກ
ຕ້ອງປ່ຽນໄປຊັ້ສິນຄ້າອີກຊະນິດໜື່ງທີື່ມີລາຄາຕື່າກວ່າ ແລະ ໃຊ້ທົດແທນກັນໄດ້ ປະກົດການນີັ້ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດ
ການຜູກຂາດ ໃນການຈາໜ່າຍສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ.
6.4.4 ຄວາມຕ້ອງການທີກ
ື່ າຍເປັນພດຕິກາ
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ກາຍເປັນພດຕິກາຂອງຜູ້ບລິໂພກ ແມ່ນສິື່ງຂອງຕ່າງໆທີື່ຄົນເຮົານາມາ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ຈົນກາຍເປັນຄວາມສິັ້ນເຄີຍ ເຊັື່ນ: ເບຍ, ເຫຼົັ້າ,
ຢາສູບ ແລະ ສິນຄ້າຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່ຄົນເຮົາບລິໂພກ ຈົນກ່າຍເປັນພດຕິກາ ແລະ ບື່ສາມາດປ່ຽນແປງພດຕິກາ
ການບລິໂພກໄດ້ໂດຍງ່າຍ.
6.4.5 ຄວາມຕ້ອງການທີໃື່ ຊ້ປະກອບກັນ
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນ ແມ່ນການຊັ້ສິື່ງຂອງຊະນິດໜື່ງ ແລ້ວຍັງຕ້ອງຊັ້ອີກ
ຊະນິດອື່ນອີກ, ເມື່ອເພີື່ມການບລິໂພກສິື່ງໜື່ງອີກຢ່າງທີື່ໃຊ້ປະກອບກັນກື່ຈະມີການບລິໂພກເພີື່ມຂັ້ນ ເພື່ອ
ຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສິື່ງຂອງທີື່ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັນນີັ້ ຖ້າຫາກແຍກອອກກັນແລ້ວ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼຸດລົງ. ສິື່ງຂອງທີື່ປະກອບກັນມີ ຄ: ອາຫານກັບຄົນ ແລະ ກາເຟກັບນັ້າ
ຕານ.
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6.5

ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດບ
ິ ເພອ
ື່ ສົງື່ ອອກ

ເປັນຄວາມສາພັນຕື່ເນື່ອງຈາກການຄານງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊັ້ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ບລິໂພກຈະຕ້ອງການ
ຊສ
ັ້ ິນຄ້າບລິການດ້ວຍວິທີທີື່ສະດວກຫຼາຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ສະດວກກ່ຽວກັບແຫຼື່ງຊັ້ ບື່ຈາເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປ
ໄກ, ບື່ຕ້ອງເລອກຫຼາຍ, ບື່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈຍາກ ດັື່ງນັັ້ນ ແຫຼື່ງຂາຍທີື່ມີໂອກາດສູງຄ: ໃກ້ກັບຕົວຜູ້ບລິໂພກ
ກິດຈະການຄ້າຈື່ງເຕີບໂຕໄວ ຜູ້ບລິໂພກນິຍົມໄປຊັ້ສິນຄ້າຕາມສູນຮ້ານຄ້າ ເນື່ອງຈາກມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດໃຫ້
ເລອກ, ການສະເໜີຂາຍສົື່ງເຖິງບ້ານ (Direct sales)
ໃນປະຈຸບັນ ມີທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າຜ່ານ
(Catalog) ທີື່ຈະສົື່ງໃຫ້ໄປເຖິງບ້ານເກີດຂັ້ນ ລວມທັງມີການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າທາງໜ້າໂທລະພາບຫຼາຍ
ຂນ
ັ້ , ໃຫ້ໝາຍເລກໂທລະສັບໃຫ້ລູກຄ້າທີື່ສົນໃຈໂທກັບໄປຕິດຕື່ສັື່ງຊັ້ໄດ້ ແລະ ການສະເໜີຂາຍຜ່ານທາງ
online
ບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດໃດໜື່ງ ແລ້ວແຕ່ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດ
ການຄ້າຂາອອກໄດ້. ການລະບຸຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຈົນເຮັດໃຫ້ກິດຈະກາບື່
ສາມາດຂະຫຍາຍສາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັື່ນ: ການທີື່ຈະຖກລະບຸຜະລິດຕະພັນພດຜັກ ແລະ ການຜະລິດ
ສັດ ດັື່ງນັັ້ນ ການການົດຕົວທາອິດທີື່ຈະສະເໜີຂາຍຈື່ງຕ້ອງສ້າງຂອບເຂດທີື່ກວ້າງໄດ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແນວຄວາມຄິດການຕະຫຼາດ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ ເຊັື່ນ: ທຸລະກິດ
ສະເໜີຂາຍຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ບລິໂພກ ເຊິື່ງທຸລະກິດໜື່ງສາມາດຈະຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ. ສານພິດ ແລະ
ການບລິການທີື່ເກີດຈາກຄາວ່າ ຄວາມປອດໄພ ແຍກງ່າຍໆເປັນຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ຫຼ ໃນຊັບສິນການ
ຜະລິດພດຜັກ, ສັດ ແລະ ອາຫານຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ນ ທຸລະກິດຈື່ງບື່ຄວນຂອບເຂດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ
ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ
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ບົດທີ 7
ການວິເຄາະບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍ:
 ລັກສະນະການພິຈາລະນາບັນຫາການຕະຫຼາດສິນຄ້າ
 ກ່ຽວກັບການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດສິນຄ້າ
 ກ່ຽວກັບຕົັ້ນທນການຜະລິດ ແລະ ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດສິນຄ້າ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ລັກສະນະການພິຈາລະນາບັນຫາການຕະຫຼາດສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ
7.1.1

ລັກສະນະສິນຄ້າ
ສິນຄ້າຈາໜ່າຍມີລັກສະນະເປັນນັ້າ, ກ້ອນ, ເມັດ, ຜົງ ຫຼ ລັກສະນະອື່ນໆ. ມີຄຸນສົມ
ທາງຟິຊິກ ຫຼ ທາງເຄມີ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີປ
ື່ ອດສານຜິດແທ້ ຫຼ ບື່ ເພື່ອຈະໄດ້ເລອກວັດຖຸດິບທີື່ຖກຕ້ອງ
ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຮັດໜ້າທີປ້ອງກັນຮັກສາໄດ້ດີ ການເລອກສິນຄ້າວັດຖຸດິບບື່ຖກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້
ສິນຄ້າເສຍຫາຍງ່າຍ, ຕົັ້ນທນສູງ, ລູກຄ້າຈະຂາດຄວາມນິຍົມ ຈາໜ່າຍໄດ້ຍາກ ຫຼ ຈາໜ່າຍບື່ໄດ້ເລີຍ.
7.1.2 ຕະຫຼາດເປົາັ້ ໝາຍ
ລູກຄ້າເກີດມີຄວາມພໃຈ ຍອມຮັບໃນຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈະສ້າງມູນຄ່າ
ເພີື່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັັນໄດ້ ຈື່ງຕ້ອງສກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະນິຍົມໃຊ້ ຫຼ
ບລິໂພກແຕກຕ່າງກັນ, ພດຕິກາໃນການຊັ້ແຕກຕ່າງກັນ ຊັ້ໜອ
້ ຍ ຫຼ ຊຫ
ັ້ ຼາຍ ຕ້ອງສກສາເພື່ອຈະໄດ້ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຫຼ ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ.
7.1.3 ວິທກ
ີ ານຈາໜ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນ ເມື່ອອອກຈາກຟາມ ຫຼ ຕະຫຼາດໄປສູ່ລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍໄດ້ໂດຍວິທີການ
ຈັດຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ບື່ຜ່ານຜູ້ຄ້າຄົນກາງໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກເລີຍ ຫາກຈາໜ່າຍໃຫ້ຄົນກາງ ຄົນກາງປະເພດໃດ,
ຄົນກາງມີລັກສະນະຊັ້ສິນຄ້າເຂົັ້າຮ້ານແນວໃດ, ວາງສິນຄ້າແນວໃດ, ລັກສະນະການຈັດການ, ວິທີການຂາຍ,
ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄ້າງແນວໃດ ລວມທັງການພິຈາລະນາຄູ່ແຂ່ງຂັນທີື່ຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຊະນິດ
ດຽວ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີື່ດຽວກັນ
7.1.4 ການຂົນສົງື່
ການຂົນສົື່ງສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດ ມີຫຼາຍວິທີ ແລະ ໃຊ້ພາຫະນະແຕກຕ່າງກັນ ລວມ
ທັງໄລຍະທາງທີື່ຕ້ອງຂົນສົື່ງ ຍອມໝາຍເຖິງຄວາມທົນທານ, ຄວາມແຂງແຮງ ປ້ອງກັນສິນຄ້າໃນການຂົນສົງື່
ໃຫ້ປອດໄພໄດ້ດີພຽງໃດ ວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າດ້ວຍອຸປະກອນແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນ ກິດຈະການຈງື່
ຕ້ອງຄານງເຖິງການຂົນສົື່ງ
ທີື່ໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາການປຽບທຽບຜົນເສຍຫາຍທີື່ຈະເກີດຂັ້ນໃຫ້ນ້ອຍທີື່ສຸດ
ລວມທັງການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເລື່ອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນສິື່ງທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາດ້ວຍ
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7.2

ວິເຄາະບັນຫາໜ້າທີກ
ື່ ານຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພດຜັກ ຫຼ ສັດໃນສະໄໝກ່ອນຄ: ຄວາມສາມາດໃນການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຄົງສະພາບ (Protection) ໃນໄລຍະເວລາໜື່ງ ຫຼ ຈົນກວ່າຈະນາໄປໃຊ້ ເຊັື່ນ: ການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າ ຕື່ມາຕະຫຼາດສິນຄ້າກະຈາາຍກວ້າງຂັ້ນ ສະນັັ້ນຈື່ງເກີດຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ສະດວກໃນດ້ານການສົື່ງມອບຕື່ລູກຄ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ເມື່ອມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍ
ຂັ້ນ ໃນດ້ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion) ແລະ ມີໜ້າທີສາຄັນ ຄ:
1. ການປ້ອງກັນ (Protection),
2. ສ້າງຄວາມສະດວກ (Convenience),
3. ຊ່ວຍສື່ສານການຕະຫຼາດ (Communication),
4. ຊ່ວຍສົື່ງເສີມຕະຫຼາດ (Promotion)

7.3

ວິເຄາະໂຄງສ້າງການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ໃນອົງກອນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ບັນຫາດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ໂຄງສ້າງຂ້ອນຂ້າງຈະໝັັ້ນຄົງ ບື່ມີ
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ການປ່ຽນແປງດ້ານວັດທະນະທາຂອງອົງກອນ ຫຼ ການ
ປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ເປັນຂະບວນການທີື່ປ່ຽນແປງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ເຖິງຢາງໃດກື່ຕາມໃນທາງ
ວັດທະນະທາ ແລະ ໂຄງສ້າງ ສາມາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວ ກື່ໃຫ້ເກີດການຕື່ສູ້ເພື່ອຊ່ວງຊິງອານາດກັນຂັ້ນ
ພາຍໃນອົງການ
ການວິເຄາະໂຄງສ້າງສະຖານະການ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການຕະຫຼາດເບີື່ງເຫັນພາບທີື່ສົມບູນກ່ຽວ
ກັບສະຖານະພາບຂອງອົງກອນທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີື່ສາຄັນ 3 ສ່ວນ ຄ: ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ, ສະພາບແວດລ້ອມລູກຄ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມພາຍ
ນອກ

ສະພາບແວດລ້ອມ
ພາຍໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມ
ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ

ສະພາບແວດລ້ອມ
ພາຍນອກ

ຮູບທີ 3 ອົງປະກອບຂອງຕະຫຼາດ
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7.4

ວິເຄາະບັນຫາການຕະຫຼາດວັດຖຸດບ
ິ ໃນລັກສະນະອື່ນໆຂອງວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

ບັນຫາ ລັກສະນະໃນການຕະຫຼາດ ປະກອບມີດັື່ງນີັ້:
 ລັກສະນະທີື່ເປັນແງ່ບວກ ແລະ ແງ່ລົບຂອງອົງກອນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດວ່າຈະ
ເປັນແນວໃດ
 ມີບັນຫາໃດແດ່ ທີື່ເປັນບັນຫາໃນອົງການ ຫຼ ການແຍ່ງຊິງອານນາດ ອັນອາດມີຜົນກະທົບຕື່
ກິດຈະກາການຕະຫຼາດຂອງເຮົາ
 ຖານະ ແລະ ໜ້າທີື່ຄວາມສາຄັນຂອງຕະຫຼາດໃນສາຍຕາຂອງຝ່າຍອື່ນໆໃນອົງກອນ, ຕາແ
ໜ່ງຜູ້ບລິຫານທີື່ສາຄັນ ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼ ບື່ໃນອານາຄົດ
 ບລິສັດຈະເນັັ້ນແຜນໄລຍະຍາວ ຫຼ ໄລຍະສັັ້ນ ການເນັັ້ນໃນບັນຫາດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈະມີຜົນກະທົບ
ຕື່ກິດຈະກາການຕະຫຼາດຂອງເຮົາ ຫຼ ບື່
 ປະຈຸບັນມີບັນຫາທີື່ເປັນແງ່ບວກ ຫຼ ແງ່ລົບ ກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈ ພະນັກງານທີື່ຢູ່ໃນຕາແໜ່ງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕື່ກັບລູກຄ້າໂດຍກົງ ເຊັື່ນ: ພະນັກງານຂາຍ ຫຼ ພະນັກງານບລິການລູກຄ້າເປັນຕົັ້ນ

7.5

ຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ

 ແມ່ນເງິນທີຈ
ື່ ່າຍເພອ
ື່ ຜະລິດໄດ້ຜະລິດຕະພັນອັນໜື່ງ ເຊັື່ນ: ຄ່າວັດຖຸດິບຜັກ ແລະ ສັດ, ແຮງ
ງານ ແລະຄ່າສິນ
ັ້ ເປອງອື່ນໆ
 ທຸກໆທຸລະກິດລ້ວນແຕ່ມີຕົັ້ນທນ 2 ປະເພດ
 ຕົັ້ນທນຄົງທີື່
 ເງິນເດອນພະນັກງານ
 ຄ່າສິັ້ນເປອງພາຍໃນຫ້ອງການ; ອນ
ື່ ໆ
 ຕົັ້ນທນປ່ຽນແປງ-ປ່ຽນແປງໄປຕາມບລິມາດການຜະລິດ ຫຼ ບລິການ ແລະ ຍອດຂາຍ
 ວັດຖຸດິບ
 ແຮງງານ; ອນ
ື່ ໆ
ຕົັ້ນທນທົື່ວໄປໃນທຸລະກິດ
 ຄ່າວັດຖຸດິບ
 ຄ່າເຊົື່າ
 ຄ່ານັ້າ, ໄຟຟ້າ
 ຄ່າບາລຸງຮັກສາ
 ຄ່າທານຽມທະນາຄານ
 ຄ່າປະກັນໄພ
 ຄ່າເຄອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
 ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ
 ຄ່າໂຄສະນາ
 ຄ່າທີື່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ
 ຄ່າເຮັດບັນຊີ
 ຄ່າໂທລະສັບ
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ຄ່າປະຕັງທຸລະກິດ

ຮູບທີ 4 ຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດ
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ: ກົມສົື່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ສະຫະກອນ

7.6

ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດສິນຄ້າວັດຖຸດບ
ິ ພດ ແລະ ສັດ
7.6.1

ບາດກ້າວໃນການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ
1) ບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ທົວ
ື່ ໄປຂອງຊາວກະສິກອນ
ພາກຂັ້ມູນທົື່ວໄປ ຈະປະກອບມີລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ຂັ້ມູນກ່ຽວກັບການຜະລິດທີື່ສາຄັນຈານວນໜື່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ້ານ,
ເມອງ, ແຂວງ, ວັນເດອນປີ ເກັບຂັ້ມູນ, ໄລຍະເວລາທີື່ໄດ້ດາເນີນການຜະລິດຕົວຈິງ, ປະເພດການຜະລິດ ຫຼ
ຊະນິດແນວພັນທີື່ຊັ້ໃຊ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ລວມເນັ້ອທີື່ການຜະລິດທັງໝົດ
ນັກສາພາດຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທກຂັ້ມູນໃສ່ຫ້ອງທີື່ກຽມດັື່ງກ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ສິື່ງ
ທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນທີື່ນີັ້ ແມ່ນການບັນທກໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດ ແມ່ນໃຫ້ຖເອົາຕັັ້ງແຕ່ເດອນປີທີື່
ເລີື່ມຕົັ້ນ ຫາເດອນປີທີື່ເກັບກ່ຽວ. ອີກບັນໜື່ງແມ່ນການເກັບກາເນັ້ອທີື່ຜົນຜະລິດ ສ່ວນຫຼາຍປະຊາຊົນ ອາດ
ເວົັ້າເປັນຕາແມັດ, ໄຮ່ ແລະ ຈານວນແນວພັນທີື່ປູກ ສະນັັ້ນ ການບັນທກຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນເຮັກຕາເສຍ
ກ່ອນ
2) ບັນທກສິງື່ ນາເຂົາັ້ ພ້ອມທັງຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າ ເຊິງື່ ປະກອບດ້ວຍດັງື່ ນີ:ັ້
 ທນໝຸນວຽນທີີື່ໄດ້ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ແລ້ວຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມທີື່ເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຂອງທນໝຸນວຽນ 1 ປີ ຫຼ ລະດູການໜື່ງ
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 ຈານວນວັນງານທີື່ໄດ້ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນແຕ່ລະກິດຈະກາຂອງການຜະລິດ ແລ້ວ
ຄິດໄລ່ຈານວນວັນງານທັງໝົດ, ມູນຄ່າແຮງງານທີື່ເປັນເງິນສົດ, ບື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ລວມທັງໝົດ
3) ບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮບ
ັ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ
 ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ
 ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮອນ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ຍາດຕິ
ພີນ
ື່ ້ອງ ຫຼ ແລກປ່ຽນອື່ນໆ
 ຄິດໄລ່ລວວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ, ບື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ລວມທັງ
ໝົດ
4) ບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າຜົນຜະລິດທີຖ
ື່ ກເສຍຫາຍພ້ອມທັງສາເຫດ
5) ນາຂມ
ັ້ ນ
ູ ທີໄື່ ດ້ມາເພອ
ື່ ຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ເຊິງື່ ປະກອບດ້ວຍ:
 ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ/ຂາດທນ ເຊິື່ງລວມມີ: ດູນດ່ຽງເງິນສົດ ແລະ ຜົນກາ
ໄລລວມທັງໝົດ
 ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ຜົນກາໄລຕື່ 1 ວັນງານ
ແລະ ຜົນກາໄລທັງໝົດຕື່ 1 ຫົວໜ່ວຍ ຕົັ້ນທນການຜະລິດ ຫຼ ຜົນຜະລິດເຊັື່ນ: ຕື່ເນັ້ອທີື່ 1 ເຮັກຕາ, ຕື່ຜົນ
ຜະລິດສັດ 1 ໂຕ
ຕົວຢ່າງ:
ທິມງານສົື່ງເສີມກະສິກາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສາພາດ ນາງ ພອນທິບ ຢູ່ບ້ານ
ປາກເຊອງ ເມອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 15/5/2016. ການສາພາດພົບວ່າ ລາວໄດ້ປູກຜັກ
ປອດສານພິດ ໃນລະຫວ່າງ 2015 ຫາ ຕົັ້ນປີ 2016 ໂດຍໃຊ້ເນັ້ອທີື່ທັງໝົດ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຜົນຜະລິດ
ທັງໝົດແມ່ນ 500 Kg

ການສັງເກດຕີລາຄາ

ນອກຈາກຈະບັນທກຂັ້ມູນທົື່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນແລ້ວ ຢູ່ໃນພາກຂັ້ມູນທົື່ວ
ໄປ ຍັງມີຫ້ອງເພອ
ື່ ບັນທກຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ເນັ້ອທີື່ຂອງການຜະລິດ
ດັື່ງນັັ້ນ ວິຊາການຈະສາມາດຕີລາຄາສະພາບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວໄດ້ ຂັ້ມູນທັງກ່າວຈະ
ສາມາດນາໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝກອົບຮົມ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ
ຖ້າຫາກຜົນຜະລິດມີປະສິດທິາບຕື່າເກີນໄປ ເມື່ອທຽບກັບມາດຕະຖານທົື່ວໄປ ຫຼ ການຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ
ມັນຈະຕ້ອງມີສາເຫດຂອງບັນຫາ ສະນັັ້ນ ນັກສົື່ງເສີມກື່ສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຫາວິທີທາງແກ້ໄຂດ້ວຍ
ເຕັກນິກວິທີການທີື່ເໝາະສົມ ເພື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດໃນຄັັ້ງຕື່ໄປ
7.6.2 ການບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າສິງື່ ນາເຂົາັ້
ການຜະລິດໃດໆກື່ຕ້ອງມີການລົງທນເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ສິື່ງນາເຂົັ້າ ຫຼ ປັດໃຈນາເຂົັ້າ ໃນການ
ຄິດໄລ່ເສດຖະກິດໃນປັ້ມເຄື່ອງມສະບັບນນີັ້ ມີຄວາມຕ້ອງການຂັ້ມູນສິື່ງນາເຂົັ້າ ຫຼ ການລົງທນ ເຊັື່ນ: ທນ
ໝູນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ສິື່ງນາເຂົັ້າອາດເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ.
1) ທນໝຸນວຽນ
ທນໝຸນວຽນແມ່ນອຸປະກອນ ຫຼ ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ໄດ້ຊັ້ ຫຼ ການໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າການ
ໃນການຜະລິດ ສາລັບລະດູການຜະລິດໃດໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ຄ່າແນວພັນ, ຄ່າກຽມດິນ, ຝຸ່ນ, ຢາ, ຄ່າ
ຂົນສົື່ງ...
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ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ທນໝູນວຽນແຕ່ລະອັນ ແມ່ນມີດງັື່ ລຸມ
່ ນີັ້:
ມູນຄ່າອຸປະກອນ ຫຼ ວັດຖຸສງິື່ ຂອງ = ລາຄາໜ່ວຍ (ກີບ/ຫົວໜ່ວຍ x ຈານວນຫົວໜ່ວຍ)
ຫຼັງຈາກຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ແຕ່ລະອຸປະກອນຂອງແຕ່ລະອັນແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່
ຜົນລວມຂອງທນໝູນວຽນທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັັ້ນກື່ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງ
ຕົັ້ນທນໝຸນວຽນທັງໝົດເພື່ອຈະໄດ້ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຄັັ້ງຕື່ໄປ:
ຕົວຢ່າງ: ຊາວກະສິກອນໄດ້ນາໃຊ້ສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ເປັນທນໝຸນວຽນ ໃນການປູກເຂົັ້າ
ນາປີ ມີພຽງແນວພັນປູກ ແລະ ນັ້າມັນລົດ ໄດ້ນາໃຊ້ແນວພັນປູກ ແມ່ນ 40 Kg ເຊິື່ງມີລາຄາ 1,800 ກີບ/
ກິໂລ ແຕ່ວາ່ ຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວ ໄດ້ລົງທນຊັ້ແນວພັນປູກພຽງແຕ່ 10 Kg ສ່ວນອີກ 30 Kg ແມ່ນລາວ
ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນລະດູຜ່ານມາ ສ່ວນນັ້າມັນລົດ ແມ່ນໄດ້ຊັ້ເປັນເງິນສົດ ເຊິື່ງໄດ້ໃຊ້ຈານວນ 12 ລິດ ແລະ ມີ
ລາຄາ 14,000 ກີບ/ລິດ ດັື່ງນັັ້ນມູນຄ່າແນວພັນທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ, ຄ່ານັ້າມັນ ແລະ ມູນຄ່າ
ທນໝຸນວຽນທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້:
ມູນຄ່າແນວພັນທີື່ເປັນເງິນສົດ = 10 Kg x 1,800 ກີບ/Kg = 18,000 ກີບ
ມູນຄ່ານັ້າມັນລົດທີື່ໃຊ້ທັງໝົດເປັນເງິນສົດ = 12ລິດ x 14,000 ກີບ =
168,000 ກີບ
ມູນຄ່າທນໝູນວຽນທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ = 18,000 ກີບ +168,000 ກີບ =
186,000 ກີບ
ມູນຄ່າທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ 30 Kg x 1,800 ກີບ = 54,000 ກີບ
ມູນຄ່າທນໝຸນວຽນທັງໝົດ = 186,000 + 54,000 ກີບ
2) ຄ່າແຮງງານ
ການນາໃຊ້ໃນການຜະລິດໃດໜື່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກລະອຽດເປັນແຕ່ກິດຈະ
ກາ ຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນຈົນເຖິງການເກັບກ່ຽວ ເຊັື່ນ: ຖາງ, ຈູດ, ອະນາໄມ, ກະກຽມດິນ, ປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ
ເກັບກ່ຽວ. ການບັນທກລາຍຈ່າຍສາລັບຄ່າແຮງງານ ກ່ອນອື່ນໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ທກວັນງານທີື່ໃຊ້ແຕ່ລະກິດຈະ
ກາ ຫຼັງຈາກນັັ້ນກື່ບັນທກຄ່າແຮງງານຕື່ວັນງານ ເຊິື່ງຂັ້ນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຕ່ລະໜ້າວຽກຈານວນວັນງານ
ທີໃື່ ຊ້ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາ ຈະຕ້ອງອອກເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານອີກ ຖ້າຫາກວ່າເປັນງານຄອບຄົວ ຫຼ ການ
ຊ່ວຍເຫຼອລ້າແມ່ນບັນທກໃສ່ຫ້ອງ “ບື່ເປັນເງິນສົດ” ສ່ວນຄ່າແຮງງານຈ້າງແມ່ນບັນທກໃສ່ “ເປັນເງິນສົດ”
ເພອ
ື່ ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດສາລັບລະດູການໃດໜື່ງ ຫ ຮອບວຽນໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ

ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ແມ່ນມີດງັື່ ນີັ້:

ຄ່າແຮງງານ (ກີບ) = ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (ກີບ/ຄົນ/ວັນ x ຈານວນວັນງານ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນນາໃຊ້ລາຄາຈ້າງແຮງງານລາຍວັນຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງ
ເປັນຈານວນເງິນກີບ/ວັນ/ຄົນ ລາຄາດັື່ງກ່າວແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກັບໜ້າວຽກ ສາລັບວຽກໜັກກມ
ື່ ີລາຄາແພງກວ່າ
ວຽກເບົາ
ຈານວນວັນງານ ແມ່ນຈານວນມັ້ທີື່ໄດ້ນາໃຊ້ແຮງງານໜື່ງ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ສາ
ເລັດກິດຈະກາໃດໜື່ງ ໂດຍຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກແມ່ນ 8 ຊົື່ວໂມງຕື່ມັ້
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ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ມດ
ີ ງັື່ ນີ:ັ້
ຈານວນວັນງານ = ຈານວນມັ້ x ຈານວນວັນງານ
ຕົວຢ່າງ: ຊາວກະສິກອນນາໃຊ້ແຮງງານຂອງຄອບຄົວ 4 ຄົນ ແລະ ຈ້າງແຮງງານ
ເພີື່ມອີກ 2 ຄົນ ເພື່ອກຽມດິນປູກຜັກ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ ຈື່ງສາເລັດ. ອັດຕາການຈ້າງຢູ່ພາຍໃນບ້ານ
ດັື່ງກ່າວແມ່ນ 20,000 ກີບ ຈະສາມາດຄິດໄລ່ມູນຄ່າແຮງງານທີື່ນາໃຊ້ນັັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຈານວນ
ວັນງານທີື່ນາໃຊ້ທັງໝົດເສຍກ່ອນ
ຈານວນວັນງານສາລັບແຮງງານຈ້າງ = 5 ມັ້ x 2 ຄົນ = 10 ວັນງານ
ຈານວນວັນງານສາລັບແຮງງານຄອບຄົວ = 5 ມັ້ x 4 ຄົນ = 20 ຄົນ
ຈານວນວັນງານທັງໝົດທີື່ໃຊ້ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ = 10 ວັນງານ + 20 ວັນງານ
= 30 ວັນງານ
ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າແຮງງານໃນການດານາເປັນເງິນສົດ = 20,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ x
10 ວັນງານ = 200,000 ກີບ
ມູນຄ່າແຮງງານໃນການດານາທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ = 20,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ x 20
ວັນງານ = 400,000 ກີບ
3) ຄິດມູນຄ່າສິງື່ ນາເຂົາັ້
ຫຼັງຈາກທີື່ໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງທນໝຸນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານທັງໝົດເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ເປັນສົດ, ຜົນລວມຂອງ
ມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ບື່ເປັນສົດ ແລະ ລວມສິື່ງມູນຄ່າທັງໝົດ.

ການຄິດໄລ່ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທີື່ເປັນເງິນສົດ

ການຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ເປັນເງິນສົດ

ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ

ແບບຕັງັ້ ໄດ້ດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທີເື່ ປັນເງິນສົດ = ລວມມູນຄ່າທນໝຸນວຽນທີື່ເປັນເງິນສົດ + ລວມຄ່າຈ້າງແຮງງານທີື່
ເປັນເງິນສົດ

ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ລວມຂອງມູນຄ່າສິງື່ ນາເຂົາັ້ ທີບ
ື່ ື່ເປັນເງິນສົດ
ການຄິດໄລ່ລວມຂອງມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ

ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ

ແບບຕັັ້ງດັງື່ ລຸ່ມນີັ້:
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ າທີບ
ື່ ເື່ ປັນເງິນສົດ = ລວມມູນຄ່າຕົນ
ັ້ ທນມູນວຽນທີບ
ື່ ເື່ ປັນເງິນສົດ + ລວມຄ່າຈ້າງແຮງ
ງານທີບ
ື່ ເື່ ປັນເງິນສົດ

ການຄິດໄລ່ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທັງໝົດ
ມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດ
ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ

ແມ່ນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ລົງທນໄປໃນການຜະລິດທັງໝົດທັງ
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ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດແບບຕັັ້ງດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທັງໝົດ = ລວມສິື່ງນາເຂົາັ້ ທີເື່ ປັນເງິນສົດ + ລວມສິງື່ ນາເຂົາັ້ ທີບ
ື່ ື່ເປັນເງິນສົດ
ສະນັັ້ື່ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງ
ສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດເສຍກ່ອນ ຢູ່ໃນຮ່າງເກັບກາຂັ້ມູນໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມິ
ການຄິດໄລ່ທີື່ຕື່ເນື່ອງກັນ. ສະນັັ້ນ ການຄິດໄລ່ພຽງແຕ່ນາໃຊ້ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ມາກ່ອນຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເພື່ອ
ມາຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດ.
ຕົວຢ່າງ:

ການຄິດໄລ່ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທີື່ເປັນເງິນສົດ

ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນເງິນສົດ ກ່ຽວກັບທນ
ໝູນວຽນແມ່ນ 186,000 ກີບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດສາລັບຄ່າແຮງງານແມ່ນ 700,000 ກີບ ດັື່ງນັັ້ນ.
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າເປັນເງິນສົດ = 186,000 ກີບ + 700,000 ກີບ =
886,000 ກີບ
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້ື່າເປັນເງິນສົດ = 886,000 ກີບ

ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ລວມຂອງມູນຄ່າທີບ
ື່ ື່ເປັນເງິນສົດ

ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດກ່ຽວກັບທນ
ມູນວຽນ ແລະ ຄ່າແຮງງານແມ່ນ 54,000 ກີບ ແລະ 1,360,000 ກີບ ຕາມລາດັບ
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ = 54,000 ກີບ + 1,360,000 ກີບ =
1,414,000 ກີບ
ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທີື່ບື່ເປັນສົດ = 1,414,000 ກີບ

ການຄິດໄລ່ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົາັ້ ທັງໝົດ
ົ

ຊາວກະສິກອນໄດ້ໃຊ້ເງິນສົດ ເພື່ອຊັ້ສິື່ງນາເຂົັ້າເພື່ອການຜະລິດນາປີ ຈານວນ
886,000 ກີບ ແລະ ລາວໄດ້ນາໃຊ້ສິື່ງນາເຂົັ້າຫຼາຍຢ່າງທີື່ເປັນຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ ແມ່ນ
1,414,000 ກີບ ສະນັັ້ນ ລວມມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້:
ມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດ = 886,000 ກີບ + 1,414,000 ກີບ
ມູນຄ່າສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດ = 2,300,000 ກີບ

ການສັງເກດຕີລາຄາ

ສິື່ງນາເຂົັ້າແມ່ນມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບຜົນກາໄລຂອງການຜະລິດ ຖ້າວ່າ ມູນ
ຄ່າລວມຂອງສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດມີຫຼາຍ ກື່ຈະເປັນປັດໃຈສາຄັນທີື່ເຮັດໃຫ້ຜົນກາໄລຫຼຸດລົງ
7.6.3 ການບັນທກ ແລະ ຄິດໄລ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ
ພາກຜົນໄດ້ຮັບແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ: ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນ
ເງິນສົດ. ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນໄດ້ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດ ເຊິື່ງລວມທັງຜົນຜະລິດຕົັ້ນຕ ແລະ ຜົນ
ຜະລິດສາຮອງ ສ່ວນທີື່ໄດ້ຮັບທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນໄດ້ຈາກມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ໄດ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
ຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນຜູ້ອື່ນ ແລະ ສ່ວນທີື່ຍັງເຫຼອປະຈຸບັນ
ສະນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທກຈານວນປະລິມານຂອງແຕ່ລະອັນ ພ້ອມທັງລາຄາລົງໃນຮ່າງ
ເກັບກາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນາໄປຄິດໄລ່ມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບຕື່ໄປ.
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1) ການຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດ
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຈານວນເງິນສົດທີື່ໄດ້
ຂາຍຜົນຜະລິດຫຼັກ ແລະ ສາຮອງ. ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ວິທີການຄິດໄລ່ດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ (ກີບ) = ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (ກີບ/ຫົວໜ່ວຍ) x ຈານວນຫົວໜ່ວຍ
ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະອັນແລ້ວ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມ
ຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່ເປັນເງິນສົດ ເພື່ອຈະນາໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ຕື່ໄປ
2) ມູນຄ່າການນາໃຊ້ຜນ
ົ ຜະລິດ (ບື່ເປັນເງິນສົດ)
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການນາໃຊ້ຜນ
ົ ຜະລິດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າທີື່ບື່ເປັນ
ເງິນສົດຂອງຜົນຜະລິດທີື່ນາໃຊ້ໃນຄົວເຮອນ, ແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຍັງເຫຼອໃນປະຈຸບັນ. ວິທີ
ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄກັນກັບການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດຂ້າງເທິງ
ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດແຕ່ລະອັນແລ້ວ
ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນ
ລວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່ບື່ເປັນເງິນສົດ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄິດໄລ່ຕື່ໄປ
3) ການຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ
ມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ ແມ່ນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການຜະລິດທັງໝົດ ທີື່ເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນສົດ

ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່ແມ່ນມີດງັື່ ລຸມ
່ ນີັ້:

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ = ລວມຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີເື່ ປັນເງິນສົດ + ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີບ
ື່ ເື່ ປັນເງິນສົດ
ສະນັັ້ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່
ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບື່ເປັນເງິນເງິນສົດເສຍກ່ອນ
ຕົວຢ່າງ:
ກ. ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດ (ເປັນເງິນສົດ)
ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3,500 Kg. ລາວ
ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດຈານວນ 850 Kg ດ້ວຍລາຄາ 1,600 ກີບ ສ່ວນເຫຼອແມ່ນນາໃຊ້ໃນຄອບຄົວ. ດັື່ງນັັ້ນ:
ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ຂາຍກີບ (ກີບ) = 1,600 ກີບ/Kg x 850 Kg
ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໄດ້ຂາຍ (ກີບ) = 1,360,000 ກີບ
ຂ. ມູນຄ່າການນາໃຊ້ຜນ
ົ ຜະລິດ (ບເື່ ປັນເງິນສົດ)
ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3,500 Kg. ລາວ
ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນຜະລິດພາຍໃນຄອບຄົວຈານວນ 1,700 Kg. ມູນຄ່າຂອງເຂົັ້າແມ່ນ 1,600 ກີບ/Kg. ດັື່ງນັັ້ນ
ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໃນຄອບຄົວ (ກີບ) = 1,600 ກີບ/Kg x 1,700 Kg
ມູນຄ່າເຂົັ້າທີື່ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ (ກີບ) = 2,720,000 ກີບ
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ຄ. ການຄິດໄລ່ມນ
ູ ຄ່າຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ
ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບເງິນສົດ
ລວມທັງໝົດຈາກການຂາຍເຂົັ້າ
ແມ່ນ
1,360,000 ກີບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນໃຫ້ຍາດຕິພີນ້ອງ, ແລກປ່ຽນ
ສິື່ງຂອງ ແລະ ຍັງມີເຂົັ້າທີື່ຍັງເຫຼອຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນ 4,240,000 ກີບ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ
ຈະມີດັື່ງນີັ້:
ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ = 1,360,000 ກີບ + 4,240,000 ກີບ
ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ = 5,600,000 ກີບ

ສັງເກດການຕີລາຄາ

ຜົນໄດ້ຮັບຈະບອກເຖິງປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ ພ້ອມ
ດ້ວຍການນາໃຊ້ຜົນຜະລິດດັື່ງກ່າວ. ການຂາຍຜົນຜະລິດຈະມີຄວາມສາພັນໂດຍກົງ ກັບລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນ
ສົດ ສາລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຜົນຜະລິດບາງຊະນິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະນາໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເຂົັ້າ ຖ້າຫາກວ່າຊາວກະສິກອນບື່ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດ ກື່ຈະບື່ມີຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ ກົງກັນ
ຂ້າມ ຖ້າມີການຂາຍຜົນຜະລິດກື່ຈະມີລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ
7.6.4 ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ
ການບັນທກມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ ແມ່ນເພອ
ື່ ປະເມີນເຖິງຜົນເສຍຫາຍດ້ານ
ເສດຖະກິດ ສາລັບການຜະລິດດັື່ງກ່າວ ໂດຍການສັງເກດຕີລາຄາປຽບທຽບກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ
ເພອ
ື່ ຫາທາງແກ້ໄຂໃນຕື່ໜ້າ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ມີຄວາມງ່າຍດາຍ ຄວນບັນທກຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດ
ຂນ
ັ້ ຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມດາເນີນການຜະລິດ ຈົນເຖິງຜົນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ສັດຕູພດທາລາຍ, ໄພນັ້ຖ້ວມ, ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ...
ການຄິດໄລ່ຜົນເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ ແມ່ນການຕີລາຄາເປັນຈານວນເງິນ ເພື່ອໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ຄວາມສາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄວາມເສຍຫາຍດັື່ງກ່າວ. ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນຄ້າຍຄກັນກັບວິທີ
ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດຕະພັນ, ເຊິື່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຂາຍຜົນຜະລິດຂ້າງເທິງ ວິທີການ
ຄິດໄລ່ມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ = ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (ກີບ/ຫົວໜ່ວຍ) x ຈານວນຫົວໜ່ວຍທີເື່ ສຍໄປ
ຕົວຢ່າງ:
ໃນການປູກເຂົັ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າໃນ
ລະດູການຜ່ານມາທັງໝົດປະມານ 500 ກິໂລ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສອງອາທິດຫຼັງຈາກການປັກດາ ເນື່ອງຈາກ
ມີການລະບາດຂອງຫອຍເຊີລີັ້. ລາຄາຜົນຜະລິດຕາມທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນ 1,500 ກີບ/Kg. ດັື່ງນັັ້ນ
ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າ (ກີບ) = 1,500 ກີບ/Kg x 500 Kg
ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າ (ກີບ) = 750,000 ກີບ

ການສັງເກດຕີລາຄາ

ຢູ່ໃນພາກຜົນຜະລິດທີື່ຖກເສຍຫາຍຈະບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ສາຍເຫດທີື່ກື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດທີື່ຖກເສຍຫາຍຫາກມີຄວາມສາຄັນທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສູນເສຍຄິດເປັນຈານວນເງິນເຖິງ 750,000 ກີບ.
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ດັື່ງນັັ້ນນັກສົື່ງເສີມສາມາດຊ່ວຍຊາວກະສິກອນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດຫອຍເຊີລີັ້ໄດ້ກື່ຈະສາມາດເພີື່ມ
ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົັ້າອີກຕື່ມ.
7.6.5 ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ
ການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສາຄັນ ເຊັື່ນ: ການຄິດໄລ່ຜົນກາ
ໄລ, ຂາດທນ ແລະ ວິເຄາະຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍ
ກ. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລ ແລະ ຂາດທນ
ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລ ແລະ ຂາດທນ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສາຄັນ ເຊັື່ນ:
ການຄິດໄລ່ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ

ການຄິດໄລ່ດນ
ຸ່ ດ່ຽງເງິນສົດ

ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ແມ່ນບອກເຖິງສະຖານະພາບຂອງເງິນສົດທີື່ມີຢູ່ ຫຼັງຈາກລະດູ
ການຜະລິດ ຫຼ ຮອບວຽນການຜະລິດ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ດຸນ
່ ດ່ຽງເງິນສົດ = ລວມຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີເື່ ປັນເງິນສົດ - ລວມລາຍຈ່າຍທີເື່ ປັນເງິນສົດ

ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລ່ທງັ ໝົດ
ຜົນກາໄລທັງໝົດ ແມ່ນມູນຄ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີື່ໄດ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບ
ສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດແລ້ວ ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ = ລວມຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ - ສິງື່ ນາເຂົາັ້ ທັງໝົດ
ສະນັັ້ນ ກ່ອນຈະຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບທັງໝົດ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາລັບສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດເສຍກ່ອນ.
ຂ. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ຫົວໜ່ວຍແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກາໄລຕື່ 1 ຫົວໜ່ວຍ
ຜົນຜະລິດ ຫຼ ໜື່ງຫົວໜ່ວຍປັດໃຈການຜະລິດ. ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດທີື່ສາມາດນາໃຊ້ ເພື່ອປຽບທຽບລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ຫຼ
ລະຫວ່າງກິດຈະກາຕ່າງໆ
ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມຕື່ຫວ
ົ ໜ່ວຍ ປະກອບດ້ວຍການຄິດໄລ່ທີື່ສາຄັນ ເຊັື່ນ:
ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ເນັ້ອທີື່, ຜົນກາໄລຕື່ວັນງານ, ຜົນກາໄລຕື່ຜົນຜະລິດ

ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລຕວ
ື່ ນ
ັ ງານ

ຜົນກາໄລລວມຕື່ວັນງານ ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການນາໃຊ້ແຮງງານ
ເຂົັ້າໃນການຜະລິດໃນລະດູການໜື່ງ ຫຼ ຮອບວຽນການຜະລິດໜື່ງ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕວ
ື່ ນ
ັ ງານ = ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ/ຈານວນວັນງານທັງໝົດ
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ການຄິດໄລ່ລວມຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍຕເື່ ນອ
ັ້ ທີກ
ື່ ານຜະລິດ
ການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມຕື່ຫວ
ົ ໜ່ວຍ ແມ່ນໃຊ້ສາລັບການປູກຝັງ ຫຼ ການ
ລ້ຽງສັດທີື່ໄດ້ໃຊ້ເນອ
ັ້ ທີື່ດິນ. ຜົນກາໄລລວມຕື່ເນັ້ອທີື່ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການນາໃຊ້ເນັ້ອທີື່ດິນ
ເພື່ອເຮັດການຜະລິດ ຫຼ ຮອບວຽນການຜະລິດໜື່ງ. ວິທີການຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕເື່ ນອ
ັ້ ທີື່ = ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ/ຈານວນຜົນຜະລິດທັງໝົດ
ດັື່ງນັັ້ນ ຫຼັງຈາກທີື່ເຮົາຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດຂອງການຜະລິດແລ້ວ ເຮົາກື່
ສາມາດນາເອົາມາຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ເນັ້ອທີໄື່ ດ້. ສ່ວນເນັ້ອທີື່ການຜະລິດໄດ້ຈາກການບັນທກຢູ່ໃນຫ້ອງເນັ້ອທີື່
ການຜະລິດ ຂອງພາກຂັ້ມູນທົື່ວໄປໃນການເກັບຂັ້ມູນ. ໃນການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ເນັ້ອທີື່ ສ່ວນຫຼຍຈະນິຍົມ
ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເນອ
ັ້ ທີື່ເປັນ ເຮັກຕາ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ການຜະລິດໃດທີື່ປະຊາຊົນບື່ໄດ້ນາໃຊ້ເນັ້ອທີື່ດິນຫຼາຍ ເຊັື່ນ:
ການປູກຜັກ, ການລ້ຽງສັດ ກື່ສາມາດນາໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເນັ້ອທີື່ເປັນ ໄຮ່ (ໝາຍເຫດ: 1 ໄຮ່ = 40 ມ2 x 40
ມ2 = 1,600 ມ2) ເພື່ອມາຄິດໄລ່ກື່ໄດ້

ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕຫ
ື່ ວ
ົ ໜ່ວຍຜົນຜະລິດ

ຖ້າຫາກວ່າ ການຜະລິດກະສິກາບື່ໄດ້ນາໃຊ້ດິນກະສິກາເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການແປ
ຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ແລະ ການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ຫຼ ກາງ ເຊັື່ນ: ສັດປີກ ແລະ ໝູ, ຈະບື່ສາມາດຄິດໄລ່ຕື່
ເນອ
ັ້ ທີື່ການຜະລິດໄດ້ ສະນັັ້ນຈື່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດໜື່ງ. ຜົນກາໄລຕື່ຫົວ
ໜ່ວຍຜົນຜະລິດໃນປີໜື່ງ ແມ່ນບອກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດຕື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດຕື່ລະດູການ
ຜະລິດ ຫຼ ຮອບວຽນການຜະລິດໜື່ງ ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕຫ
ື່ ວ
ົ ໜ່ວຍ = ລວມຜົນກາໄລທັງໝົດ/ຈານວນຜົນຜະລິດສັດທັງໝົດ
ດັື່ງນັັ້ນ ຫຼັງຈາກທີື່ເຮົາໄດ້ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດຂອງການຜະລິດ ຢູ່ໃນຂັ້ທີື່
ຜ່ານມາເຮົາກື່ສາມາດນາເອົາມາຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດໄດ້
ຕົວຢ່າງ:
ກ. ການຄິດໄລ່ດນ
ຸ່ ດ່ຽງເງິນສົດ
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. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມທັງໝົດ
ຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ຮັບມູນຄ່າລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ
ແມ່ນ
5,600,000 ກີບ ແຕ່ຊາວກະສິກອນດັື່ງກ່າວ ໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍໃນການຊັ້ສິື່ງນາເຂົັ້າທັງໝົດທີື່ຄິດເປັນມູນຄ່າ
2,300,000 ກີບ ດັື່ງນັັ້ນຜົນກາໄລລວມທັງໝົດຈະມີດັື່ງນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ = 5,600,000 ກີບ - 2,300,000 ກີບ
ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ = 3,300,000 ກີບ
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ຄ. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕວ
ື່ ນ
ັ ງານ
ຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ຮັບກາໄລລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ
ແມ່ນ
3,300,000 ກີບ. ໃນການຜະລິດລາວໄດ້ນາໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດແມ່ນ 103 ວັນງານ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກາໄລ
ລວມຕື່ວັນງານຈະມີດັື່ງນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕື່ວັນງານ = 3,300,000 ກີບ/103 ວັນງານ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ວັນງານ = 32,039 ກີບ/ຄົນ/ວັນ ຫຼ ກີບຕື່ວັນງານ
ງ. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍເນັ້ອທີກ
ື່ ານຜະລິດ
ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນກາໄລລວມທັງໝົດຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ ແມ່ນ
3,300,000 ກີບ. ໃນການຜະລິດລາວໄດ້ໃຊ້ເນັ້ອທີື່ດິນທັງໝົດແມ່ນ 1 ເຮັກຕາ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກາໄລລວມຕື່
ເນອ
ັ້ ທີື່ຈະມີດັື່ງນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕື່ເນັ້ອທີື່ = 3,300,000 ກີບ/1 ເຮັກຕາ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ເນັ້ອທີື່ = 3,300,000 ກີບ
ຈ. ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ກາໄລລວມຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດ
ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ ຈາກການລ້ຽງໄກ່ລາດທັງໝົດ
58 ໂຕ ແມ່ນ 164,000 ກີບ. ດັື່ງນັັ້ນ ຜົນກາໄລລວມຕື່ໄກ່ 1 ໂຕ ຈະມີດັື່ງນີັ້:
ຜົນກາໄລລວມຕື່ໄກ່ 1 ໂຕ = 164,000 ກີບ / 58 ໂຕ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ໄກ່ 1 ໂຕ = 2,828 ກີບ/ໂຕ

ການສັງເກດຕີລາຄາ

ຜົນຂອງການຄິດໄລ່ເສດຖະກິດ ແມ່ນບອກເຖິງສະພາບການດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ, ຜົນ
ກາໄລລວມທັງໝົດ, ຜົນກາໄລລວມຕື່ວັນງານ ແລະ ຜົນກາໄລລວມຕື່ເນັ້ອທີື່ການຜະລິດ ຫຼ ຕື່ຫົວໜ່ວຍການ
ຜະລິດ
ກ. ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ
ດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ ຈະບອກເຖິງຖານະຄຸນນະພາບຂອງເງິນສົດທີື່ ໄດ້ຮັບໃນການ
ຜະລິດ. ຖ້າຫາກວ່າການຜະລິດຂາດດຸ່ນເງິນສົດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວກະສິກອນໄດ້ລົງທນທີື່ເປັນເງິນສົດ
ຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນສົດ. ດັື່ງນັັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈະຕ້ອງຊອກເງິນສົດຈາກແຫຼື່ງອື່ນມາຖົມຂຸມເພື່ອ
ລົງທນໃນລະດູການຜະລິດຕື່ໄປ ເຊິື່ງອາດຈະນາໄປສູ່ບັນຫາໜີັ້ສິນ ຖ້າຫາກວ່າຊາວກະສິກອນມີດຸ່ນດ່ຽງ
ເງິນສົດຫຼາຍ ກື່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີທນສະສົມຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ສາມາດນາໄປລົງໃສ່ກິດຈະກາອື່ນ.
ຂ. ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ
ຜົນກາໄລລວມທັງໝົດ ແມ່ນບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິ ຂອງການ
ຜະລິດ. ຖ້າຫາກວ່າຜົນກາໄລທັງໝົດມີຄ່າລົບ, ໝາຍຄວາມວ່າຊາວກະສິກອນລົງທນເຂົັ້າການຜະລິດມີມນ
ູ
ຄ່າສູງກວ່າຜົນໄດ້ຮັບ. ດັື່ງນັັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສາຍເຫດ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ.
ຄ. ຜົນກາໄລລວມຕວ
ື່ ນ
ັ ງານ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ວັນງານ ແມ່ນບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນໄດ້ຮັບຕື່ແຮງງານຕື່ມັ້. ຖ້າ
ຫາກວ່າ ຜົນກາໄລຕື່ວັນງານຫາກຕື່າກວ່າຄ່າແຮງງານຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນຫຼາຍ, ນັກວິຊາການຈະຕ້ອງຫາທາງ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີກິດຈະກາສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມ ໃນກລະນີທີື່ມີພຽງແຕ່ກິດຈະກາການຜະລິດດຽວ. ຂັ້ມູນ
ດັື່ງກ່າວ ຍັງສາມາດນາໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ.
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ກິດຈະກາໃດທີື່ມີຜົນກາໄລຕື່ວັນງານສູງກວ່າ.

57

ງ. ຜົນກາໄລລວມຕຫ
ື່ ວ
ົ ໜ່ວຍ
ຜົນກາໄລລວມຕື່ຫົວໜ່ວຍສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍສອງວິທີການ ເຊັື່ນ: ການ
ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ຫວ
ົ ໜ່ວຍເນັ້ອທີື່ ແລະ ຕື່ຫົວໜ່ວຍຜົນຜະລິດ. ຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍເນັ້ອທີື່ບອກເຖິງ
ປະສິດທິພາບຂອງການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເປັນຕົັ້ນແມ່ນເນັ້ອທີື່ການຜະລິດ ສ່ວນການຜະລິດທີື່ບື່ໄດ້ນາໃຊ້
ເນອ
ັ້ ທີື່ດິນຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ແມ່ນຄິດໄລ່ຜົນກາໄລຕື່ຫົວ
ໜ່ວຍຜົນຜະລິດ. ຂັ້ມູນດັື່ງກ່າວຍັງສາມາດນາໄປປຽບທຽບລະຫວ່າງກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ. ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າກິດຈະກາໃດທີື່ມີຜົນກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍ
ສູງກວ່າ.
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