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ຜະລິດ ກະສິກໍາທີ່ ແຕກຕ່າງ ອອກຈາກວິທີການປະຕິບັດຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນ?”
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ໃນທາງທິດສະດີ ຈຸດປະສົງ ຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດ

ມັນມີແບບການເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ຫຼື ການປະດິດສ້າງ, ກ່ຽວກັບທັງການປະຕິບັດໃນພາກສະໝາມ, ການ ຂັບເຄື່ອນຂອງອົງກອນ, ການປະ

ແມ່ນ ເພື່ອນໍາເອົາຫຼາກຫຼາຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ - ຊາວ

“The theoretical objectives of a capacity needs assessment are
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ສົມປະສານຂອງຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ກັບຫຼາກຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ…?

ຄໍາວ່າ ນະວັດຕະກໍາ ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ຊຶ່ງອາດໝາຍເຖິງ ບາງສິ່ງຢ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ມີການດໍາເນີນ ງານ, ບາງສິ່ງທີ່ເປັນວຽກ ງານ.
ໃນ ສປປ ລາວ, ມັນໝາຍເຖິງການປະສົມປະສານກັນຂອງ 4 ລັກສະນະ:

vມີໂຄງສ້າງຂອງກຸ່ມເປັນຢ່າງດີ + ມີເປົ້າໝາຍການຜະລິດທີ່ເຈາະຈົງ + ມີສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນຈໍານວນໜຶ່ງ (ຊຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນຫົວ

ໜ້າກຸ່ມທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ) ທີ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນການດໍາເນີນ ງານ + ສະມາຊິກສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແບ່ງປັນແນວ

(CDAIS country report, 2016)

ຄວາມຄິດທີ່ຈະແຈ້ງອັນດຽວກັນ ກ່ຽວກັບເປົ້່າໝາຍທີ່ພວກ ເຂົາຕ້ອງການຈະກ້າວໄປ.

ການປະເມີນຄວາມສາມາດຕົວເອງ
ບໍ່ແມ່ນຂະບວນການແບບເສັ້ນຊື່
(ບົດລາຍງານລະດັບປະເທດຂອງໂຄງການ CDAIS, ປີ 2016)

ມີເງື່ອນໄຂຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ຕໍ່ບັນຫາ
ການກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ?
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- ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄວາມສາມາດ (ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນ

ພວກເຂົາຈະຈໍາເປັນໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຄ່ຽງຄຸ່ກັບການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ:
ເຊິ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຂະບວນການ “ຮຽນຮູ້ດ້ວຍານເຮັດຕົວຈິງ” ໄປພ້ອມໆ ກັນ.
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ຊ່ວຍກຸ່ມ ນໍາພາ ວິທີການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ ຂອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ທີ່
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ຈຸດປະສົງຂອງການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ຕໍ່ບັນຫາການກະສິກໍາໃນ
ສປປ ລາວມີຫຍັງແດ່?
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ຍົງ ທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ, ເຊີ່ງມັນດີຫວ່າການສະໜັບສະໜູນແບບຕາມກໍານົດເວລາ ໃດໜຶ່ງ.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຊີ້ນໍາຄວາມ
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(ຖ້ານະວັດຕະກໍານັ້ນມີເປົ້າໝາຍດ້ານອົງກອນ ຫຼື ຈຸດປະສົງທາງດ້ານການສ້າງອົງກອນ)

- ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງ, ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ດີສຸດເພື່ອສ້າງການສະໜັບສະໜູນທີ່ຍືນ

rossman

ຂອງກຸ່ມ, ການຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ, …) ທີ່ເດັ່ນ ຊຶ່ງສາມາດຕໍ່ຍອດໄດ້.

- ມີທ່າແຮງດ້ານການຕະຫຼາດ (ຖ້ານະວັດຕະກໍານັ້ນມີເປົ້າໝາຍດ້ານຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ) ຫຼື ຄວາມຈໍາເປັນ ຕົວຈິງ
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ວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ

#1

ແນ່ໃສ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ສໍາລັບນະວັດຕະກໍາ.

#2

ເຂົ້າຄຸນນະພາບ

#3

ສໍາລັບສ້າງນະວັດຕະກໍາ. ໃນ ສປປ ລາວ ໝາຍວ່າ ຊອກຫາກຸ່ມທີ່ມີ i) ໂຄງ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອັນເປັນບຸລິ
ມະສິດຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ທ່ານບໍ່ເຫັນດີນໍາກໍຕາມ.

ສໍາຄັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຫ້າວຫັນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສາມາດຂັໍບເຄື່ອນ ກຸ່ມໄດ້, iv) ມີຄວາມ

ຊ່ວຍພວກເຂົາຂຽນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນທໍາອິດ ຊຶ່ງເປັນທິດເຍືອງທາງ ແລະ

ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ້າງຄວາມອາດ

ເຕັກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງອົງ ກອນ, ການຕະຫຼາດ) ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສານຕໍ່,

ການໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້. ນີ້ເປັນຄໍາຂ້ວນຂອງ

ການດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ. ຜົນກໍ່ຄື, ບໍ່ມີເຄື່ອງມືມອບໃຫ້ພວກເຂົາ ແຕ່ພວກ

ປະຕິບັດຂະບວນການຮຽນຮູ້ແມ່ນ: ວາງແຜນ-ທົດລອງ-ເບິ່ງຄືນວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ-

ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອອນ, ຄັດເລືອກ ຄູຝຶກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງແຜນຝຶກອົບ

ນະວັດຕະກໍາແມ່ນ ທັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການຄິດ. ເພື່ອ ‘ປະດິດສ້າງ’ ປະຊາ`
ຊົນຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນວິທີຄິດ ຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ດັ່ງກ່າວ, ອັນດັບທີໜຶ່ງຕ້ອງ ຈໍາແນກວ່າບ່ອນໃດມີ ນະວັດຕະກໍາ ຫຼື ທ່າແຮງ

ສ້າງທີ່ດີ, ii) ມີຄວາມ ສົນໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງດຽວກັນ, iii) ມີສະມາຊິກຜູ້

ແປຄວາມຕ້ອງການທີ່ສະ
ແດງອອກມາ ເປັນຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດ.
ກ າ ນ ສ ະ ແ ດ ງ ຄ ວ າ ມ ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ອັ ນ ຈໍ າ ເ ປັ ນ ແ ມ່ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ເ ວົ້ າ ອ ອ ກ
ມາຕາມເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.

ປົກກະຕິແລ້ວໃນ

ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ,

ປະຊາຊົນຈະເວົ້າວ່າ: ພວກເຂົາຕ້ອງການເງິນ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ຝຶກອົບຮົມ

ສາມາດອັນເຂັ້ມແຂງຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄວາມສາມາດ (ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດດ້ານ

ຄ່ອຍໆ ຜັກດັນພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມ

ສາມາດໃຫ້ພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາ ມາດ ໄດ້ມາຕາມສິ່ງທີ່ ພວກເຂົາຕ້ອງ

v) ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີ.

ວິທີການທັງໝົດ: “ການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດຕົວຈິງໄປພ້ອມກັນ”. ແບບແຜນການ

ເຂົາພັດຖືກຝຶກຝົນ

#4

ຂຽນແຜນຄືນໃໝ່ ແລະ ທົດລອງອີກຄັ້ງ.

ຮົມທີ່ພວກເຂົາເພິ່ງພໍໃຈ, ເຮັດການປະເມີນດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຈລະ

ຄ່ອຍໆ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ
ເຈົ້າການເອງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ການຮວມເອົາຫຼາຍປະເພດ
ຂອງການກໍານົດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ປ່ອນໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ພົບກັນແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມ, ມັນບໍ່
ເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ. ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.
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ໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ ‘ໂທລະສັບທົດສອບ’, ຊຶ່ງດໍາເນີນຄືແນວນີ້:
ພາຍຫຼັງສ້າງແຜນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນທໍາອິດໄດ້ຖືກຕົກລົງເຫັນດີ,

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໄດ້ຕິດຕາມ ໃນໄລຍະປະມານ ຫົກເດືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍພວກເຂົາ.
ຈາກນັ້ນ, ຄົນໃນທີມງານໂຄງການ CDAIS, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກຸ່ມນັ້ນ

ໂທຫາກຸ່ມເພື່ອກວດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ, ເຫດຜົນຂອງ

ມັນ, ແລະ ແມ່ນກິດຈະກໍາໃດທີ່ເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິ
ບັດມີຫຍັງ. ພວກເຂົາຕ້ອງຕອບກັບຄໍາຖາມ ດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ, ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຊ່ວຍ. ນີ້ເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກ ເຂົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ. ເນື້ອໃນທີ່ສົ່ງກໍ່ຄື: ກິດຈະກໍາ
ເຫຼົ່ານີ້ເປັນ ຂອງພວກເຈົ້າ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ ພວກເຈົ້າເອງ, ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຕ້ອງຈັດຕັ້ງ
ດ້ວຍຕົວເຈົ້າເອງ.
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ການຂະຫຍາຍນະວັດຕະ
ກໍາຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.

ເລີ່ມຈາກການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທີ່ມີການປະດິດສ້າງດີທີ່ສຸດ ໃນເມືອງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອ
ຊອກຫາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສໍາ ລັບການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມອື່ນໆ. ເມື່ອກຸ່ມມີ
ຄວາມສໍາເລັດໂດຍກາຍເປັນກຸ່ມຍືນຍົງ, ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ ການແບ່ງ
ປັນໃຫ້ກຸ່ມອື່ນໆ.

ຊ່ວຍກຸ່ມ

ແລະ

ຫ້ອງການກະສິກໍາ

ແລະ

ປ່າໄມ້ເມືອງ

ຫາວິທີເພື່ອແບ່ງປັນ ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບກຸ່ມອື່ນໃນບ້ານອື່ນໆ. ເຮັດໃຫ້
ກຸ່ມເຂັ້ມແຂງດີກ່ອນ ແລ້ວຂະຫຍາຍພາຍໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ບ້ານ ຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ
ກ່ອນຈະຂະຫຍາຍໃນຂັ້ນເມືອງ.

ບັນຫາດ້ານການພັດທະນາແມ່ນຮັບມືໄດ້ດີກວ່າ

ຖ້າພວກເຮົາສາມາດນໍາພາກສ່

ວນກ່ຽວຂ້ອງທີແຕກຕ່າງກັນມາ ຮ່ວມ ກັນໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ແປຮູບ, ພໍ່-

ແມ່ຄ້າ, ນັກສົ່ງເສີມ, ນັກການທະນາຄານ). ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຸກການ ຮ່ວມມື
ຈະມີປະສິດທິພາບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ຖ້າຫາກມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານເອງ,
ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກ ເຮົາຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດກິດຈະກໍານັ້ນ. ນີ້ກໍ່ເປັນພາກ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້. ຄູ່ຮ່ວມງານຜູ້ທໍາອິດຢູ່ຈຸດ ເລີ່ມຕົ້ນ (ສ່ວນຫຼາຍກໍ່
ແມ່ນຊາວກະສິກອນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນສະເໝີໄປ) ທີ່ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງຂອງພວກ

ເຂົາເອງ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເມື່ອພວກເຂົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໜຶ່ງ ໂດຍ
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕ້ອງການຄູ່ຮ່ວມງານນັ້ນ ເພື່ອ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດທີ່ວາງໄວ້.

#8

ໃຫ້ສາມາດຂຽນແຜນງົບປະມານ,

ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອເພື່ອຊື້

ຈາຕໍ່ລອງກັບພໍ່ຄ້າ ແລະ ທັກສະທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການບັນລຸຈຸດປະ
ສົງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເອງ.

#6

ພັດທະນາຍຸດທະວິທີການ
ຝຶກຊ້ອມທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຮຽນ
ຮູ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດກິດຈະກໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ທັ ກ ສະທີ່ ກຸ່ ມ ເປົ້ າ ໝາຍກໍ າ ລັ ງ ພັ ດ ທະນາຈະບໍ່ ແ ມ່ ນ ພຽງແຕ່ ເ ປັ ນ ປະໂຫຍດສໍ າ ລັ ບ

ຜະລິດຕະພັນເປົ້າໝາຍອັນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງຮຽນຮູ່ວິທີການໄລ່ລຽງຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ພວກເຂົາສາມາດ ນໍາໃຊ້ ຄວາມ

ຮູ້ນີ້ໃນການໄລ່ລຽງການຜະລິດອື່ນໆ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຜະລິດອອກມາ. ໃນທໍາ
ນອງດຽວກັນ, ເມື່ອ ຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຊໍານານເຮັດການສໍາຫຼວດ

ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ, ພວກເຂົາສາມາດຄິດອອກແບບທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ດັ່ງ
ກ່າວເພື່ອພັດທະນາ ຂັ້ນຕອນໃໝ່ເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພວກເຂົາ (ຕົວຢ່າງ:

ຈາກການຂຸນໝູ ຂາຍ ໄປສູ່ການເຮັດໃສ້ກອກ), ຫຼື ພັດທະນາຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າໃໝ່,

ຕົວຢ່າງ, ຈາກການຂຸນໝູ ໄປສູ່ການລ້ຽງງົວ ແລະ ການຜະລິດພືດຜັກ. ອີກ
ຄວາມໝາຍໜຶ່ງ, ເມື່ອພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງ
ພວກເຂົາ: ພວກເຂົາກໍ່ກ້າທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະການໃໝ່.

ການຜະລິດແບບອິນຊີ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
ຄົນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ
ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າການສະໜອງ. ໂຄງານ CDAIS
ໄດ້ເລີ່ມຝຶກຝົນກຸ່ມໜຶ່ງ ຢູ່ບ້ານໂນນແຕ້ ແລະ
ອີກກຸ່ມໜື່ງຢູ່ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ໃກ້ກັບຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ.
ທັງສອງກຸ່ມ ໄດ້ກາຍເປັນກຸ່ມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ມີຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ວຍຕົວເອງ ໃນການປັບດັດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້າວຽກ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດກຸ່ມ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຖານລຸກຄ້າ ຂອງພວກເຂົາ. ກຸ່ມທົ່ງມັ່ງ ໄດ້ລະ
ດົມສະມາຊິກໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະ
ຈຸບັນໄດ້ສະໜອງຜັກໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານຊີ້ນ ດາດທີ່ຂຶ້ນປ້າຍໂຄ
ສະນາໂລໂກ້ຂອງກຸ່ມໃນລາຍການອາຫານຂອງຮ້ານ. ຂໍຂອບໃຈ
ຕໍ່ກັບການເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ໂຄງການ CDAIS,
ທັງສອງກຸ່ມແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມໃກ້ຊິດ
ກັບລັດຖະບານ ຕໍ່ກັບວຽກງານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ທິ່
http://cdais.net/2018/09/18/laos-a-story-of-change-on-rice/

ແລະ ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານອິນຊີ. ທ້າຍສຸດ,
ກຸ່ມທົ່ງມັ່ງ ໄດ້ວາງແຜນວ່າຈະລົງທະບຽນກຽມ
ສ້າງກຸ່ມເປັນສະຫະກອນຢ່າງເປັນທາງ ການໃນອານາຄົດນີ້.

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ທີ່
http://cdais.net/2017/12/21/laos-story-of-change-2/

ໝູ
ຊີ້ນໝູແມ່ນອາຫານຫຼັກຂອງຄົນອາຊີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຫຼາຍ
ກວ່າການສະໜອງຢູ່ສະເໜີ. ຢູ່ບ້ານດົງຂ່າ, ເມືອງຊະນະຄາມ,
ແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຸ່ມຜະລິດໝູທີ່ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ເລີ່ມ
ເຮັດວຽກນໍາໃນປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ມີຄວາມເຂົ້ມແຂງເທື່ອລະກ້າວ.
ຈາກກຸ່ມຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເປັນທາງ ການທີ່ບໍ່ຮູ້ວິທີການຜະລິດລູກໝູ,
ໃນປັດຈຸບັນກຸ່ມມີສະມາຊິກທັງໝັດ 30 ຄອບຄົວ ທີ່ຜະລິດໝູໄດ້ຫຼາຍ
ກວ່າ 2,000 ໂຕ. ຂໍຍົກສູງກົນໄກການຂັບເຄື່ອນ ຂອງຄະນະຄຸ້ມ
ຄອງກຸ່ມ, ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນກໍາລັງເລີ່ມ ຜະລິດລູກໝູໄດ້ເອງ,
ຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດໄປສູ່ແຂວງອື່ນ ໆ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດ
ຜະລິດຕະ ພັນ ທີ່ມີມູນຄ່າເພິ່ມເຊັ່ນ ການເຮັດໃສ້ກອກ. ດ້ວຍການ
‘ສະໜັບສະໜູນແບບສຸກເສີນ’ ເລັກນ້ອຍຈາກໂຄງ ການ CDAIS,
ສະມາຊີກພາຍໃນກຸ່ມໄດ້ພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ກັບທາງພາກລັດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ສະໜອງ, ພໍ່ຄ້າ ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາ ໃນການປັບປຸງທັກສະ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຕະຫຼາດ. ປະຈຸບັນນີ້, ກຸ່ມສາມາດ ກຸ້ມຕົນ
ເອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງພາຍໃນເມືອງ.
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຄື່ອຂ່າຍຊາວກະສິກອນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ
ປະສົບການຂອງພວກເຂົາ.
ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ທີ່
http://cdais.net/2018/07/02/
laos-a-story-of-change-on-pig- production/

ມີການປ່ຽນ

ແປງໄປຄຽງຄູ່ກັບຂະບວນການຮຽນຮູ້, ແຜນຝຶກຊ້ອມ ຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກ

ດ້ານນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ

ລະດັບຊາດ

(National

Innovation

Facilitator-NIF) ກໍ່ ເປັນດັ່ງຄູ່ມືແນະນໍາໜຶ່ງ. NIF ນໍາໃຊ້ແຜນຝຶກຊ້ອມເພື່ອກໍາ

ນົດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ໃນການລົງຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມ ອາດສາມາດ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກຸ່ມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ.

ແຜນຝຶກຊ້ອມຊ່ວຍ

NIF

ຕິດຕາມບູລິມະສິດຕ່າງໆ ທີ່ກໍາ ນົດໄວ້, ບໍ່ແມ່ນການຕິດຕາມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ແຕ່ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້

ທີ່ໄດ້ກໍານົດຮູບແບບແຕ່ລະກິດ

ຈະກໍາທີ່ກຸ່ມ

ຕ້ອງການ ຊື່ງເປັນຮູບແບບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມ ກ້າວໜ້າ ໄດ້ໃນຂະ
ບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງດັ່ງກ່າວ.

ເປົ້າໝາຍການຜະລິດເປັນ
ພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ຜັັກອິນຊີ

ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຂອງຕະຫຼາດໂລກແມ່ນກໍາລັງເຕິບໂຕ ແລະ ລັດຖະບານລາວ
ກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວນີ້. ໂຄງການ CDAIS
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸມາດຖານທີ່
ສູງຂຶ້ນຂອງຜູ້ຊື້ສາກົນ. ສິ່ງທ້າທາຍໄດ້ ເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບຂອດການປະສານງານ
ໃນກຸ່ມຊາວນາເອງ ແລະ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນລັດຖະບານລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ,
ແລະ ສິ່ງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດເມັດພັນ, ສະຖາບັນການເງິນ,
ໂຮງສີເຂົ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລິສັດສາກົນ ແລະ ຊາວນາ. ກອງປະຊຸມໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ
2018 ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການລະຫຼີ້ນເປັນຕົວລະຄອນໃນເຫດຈໍາລອງໂດຍໄດ້ນໍາເອົາ ຊາວນາ,
ພໍ່ຄ້າ ທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລິສັດ, ທະນາຄານ, ພະນັກງານພາກລັດເຂົ້າມາເປັນຕົວລະຄອນ
ໃນເຫດຈໍາລອງ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະ
ພາບ. ຊຶ່ງມັນອາດເປັນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງທາງ ດ້ານທັດສະນະຂອງບັນດາ
ຜູ້ມີບົດບາດໃນຕ້ອງໂສ້ດັ່ງກ່າວ.

ໃນປະເທດລາວ,
ຄວາມອາດສາມາດ
ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ຜ່ານກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມມື
ນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ
ຂອງ ໂຄງການ
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ພັດທະນາຄວາມສາມາດ
ຂອງອົງກອນໃນລະດັບ
ຊາດ ສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ການສະໜັບ ສະ
ໜູນນະວັດຕະກໍາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ຄວາມໂດດດຽວຂອງອົງກອນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດບໍລິຫານການສະໜັບສະໜູນນະວັດ

ຕະກໍາໄດ້ ໃນລະດັບຊາດ. ສິ່ງທ້າ ທາຍແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງກອນລະດັບ
ຊາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນລະດັບປະເທດເພື່ອ

ສະໜັບສະໜູນຫລາຍທີມງານສົ່ງ

ເສີມໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງສາມາດເອື້ອອໍານວຍນະວັດຕະກໍາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິ
ພາບ.

ງົວພັນປັບປຸງ
ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດສັດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ຄືດັ່ງທີ່ມີ ‘ຊາຍແດນຕິດຈອດ’
ກັບ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ປະເທດລາວ ມີຕໍາແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກ
ສະເພາະ ສໍາລັບສະໜອງ ການຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍຜ່ານການຜະລິດພາຍໃນ ຫຼື ການຂົນຖ່າຍສິນ
ຄ້າຜ່ານແດນ. ມັນມີທ່າແຮງສູງ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ-ຖ້າພວກເຂົາສາມາດສ້າງກຸ່ມຄຸ່ຮ່ວມມື
ເພື່ອປັບປຸງບັນດາທັກສະດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ
ກຸ່ມໜຶ່ງຄື ກຸ່ມລ້ຽງງົວບ້ານເກີນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຈຸດປ່ຽນແປງສໍາລັບກຸ່ມແມ່ນມາຈາກຊ່ວງ ເວລາ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ CDAIS ໃນ ເດືອນມີນາ 2017. ໃນຕອນນັ້ນ,
ສະມາຊິກກຸ່ມໄດ້ລີເລີ່ມສ້າງຜົນສໍາ ເລັດດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງການປ່ຽນແປງຮູບແບບການສົ່ງທຶນຢືມ
(ໂຕງົວ) ກັບບໍລີສັດໃຫຍ່ໃນ ປະເທດ ລາວ. ຕໍ່ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມລ້ຽງງົວສາມາດຕີລາຄາາຄະນະຊີ້ນຳກຸ່ມ ແລະ
ໄດ້ຫັນທິດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ການປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ທາດອາຫານສັດໃຫ້ແກ່ງົວພື້ນເມືອງ
ຂອງພວກເຂົາ.
ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ທີ່
http://cdais.net/2018/06/29/laos-a-story-of-change-on-cattle-production/

ການຜະລິດສັດນໍ້າເປັນອາຫານທາດຊີ້ນ ໃນນາເຂົ້າ
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າແມ່ນມີມາແຕ່ຫຼາຍສັດຕະວັດກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ມີຫຍັງແປກໃຈເລີຍ ເມື່ອຊາວກະສິກອນ
ບ້ານໜອງຄຳແຮດ ແລະ ບ້ານພິນໃຕ້, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະລ້ຽງປາ ແລະ ກົບໃນ
ນາເຂົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກົບເປັນອາຫານທີ່ມີຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ການລ່າກົບ ຫຼື ‘ຈັບກົບ’ ໃນຫຼາຍສີບປີຜ່ານ
ມາເຮັດໃຫ້ຈໍານວນກົບຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ການປຸກລະດົມ ໃຫ້ຊາວນາທົດລອງລ້ຽງກົບ ແຕ່
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງຂີດຂວາງທາງດ້ານເຕັກນິກ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ ການລ້ຽງໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ ລວມທັງ ຄວາມ
ສ່ຽງໃນການລົງທຶນທີ່ຊາວນາຈະໄດ້ຮັບຕໍ່ການຜະລິດນີ້. ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມທີ່ພວກ
ເຂົາ ໄປເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດສັດປີກ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ມີຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນໃໝ່ນີ້. ເບິ່ງແລ້ວ
ອາດຈະເຫັນເປັນຄວາມ ລົ້ມເຫຼວ, ແຕ່ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງຊາວກະສິກອນໃນການ
ເປັນເຈົ້າການຂອງການພັດທະນາພວກເຂົາເອງ …ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ດ້ວຍ ການເຮັດຕົວຈິງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາຮ່ວມສຳພັນ ໃນ ສປປ ລາວ
CDAIS ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ລມທັງບັນດາອົງກອນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ແລະເມືອງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ກະສິກຳຮ່ວມສຳພັນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ມີກຸ່ມປະ

ສານງານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃນ ກຊ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພືອສະໜັບສະໜູນຂອດການປະສານງານໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມສຳພັນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃນຂະນະດຽວ ກັນກໍ່ຊ່ວຍຫ້ອງການ ກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຂະຫຍາຍນະວັດຕະກໍານັ້ນໃນລະດັບເມືອງ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານກະສິກໍາຮ່ວມສຳພັນລະດັບຊາດ ທັງໝົດ 7 ຄົນທໍາອິດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນ (3 ຄົນ ຈາກ NAFRI, 2 ຄົນ
ຈາກກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, 1 ຄົນຈາກ ມຊ ແລະ 1 ຄົນເປັນປຶກສາ) ແລະ ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມປະສານງານຂອງກົມ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ທັກສະທີ່ໄດ້ ຮັບໄປທົ່ວປະເທດ. ແລະ ພວກເ
ຂົາໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

