ື່ ຊກ
ໍ າ: ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່ າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນກ່ ຽວກັບຊາ ແລະ
ິ ດຈະກ
ກາເຟ ຢ່ ແຂວງຊຽງຊວາງ.
ຄວາມເປັນມາ
ີ ານຂອງການຮຽນຮລູ້ ະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນ (F2F).
ໂຄງການ LURAS ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັ ນພິເສດໃນວິທກ
ູ້ ນໄດູ້ອິງໃສ່ບັນດາປະສົບການຕົວຈິງດັ່ງຕ່ ໄປນີ:ູ້
ີ ານດັ່ງກ່ າວນີແມ່
ວິທກ
ູ້
• ການໃຫູ້ບລິການສົ່ງເສີມຈາກຊາວກະສິກອນແມ່ ນບົນພນຖານປະສົ
ບການຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ບົດຮຽນຕົວຈິງ ໂດຍບ່ ຈາກັດສະເພາະແຕ່ ບັນຫາດູ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ ຍັງກ່ ຽວຂູ້ອງກັບດູ້ານປັ ດໃຈນາເຂົາູ້ ແລະ
ັ ທາງດູ້ານການຕະຫຼາດ.
ຜົນໄດູ້ຮບ
ູ້
ູ້ າໃຈກັ
ູ້
ີ ວ່າ “ຄົນມາແຕ່ ທາງ
• ເມ່ ອຊາວກະສິກອນໄດູ້ເວົາໄດູ້ລົ
ມກັນ ມັນເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົາເຂົ
ນ ແລະກັນໄດູ້ດກ
ູ້ ງໄດູ້ທຸກເມ່ ອ.
ນອກ”ເພາະການໃຫູ້ບລິການແບບເປັ ນກັນເອງ ແລະເຂົາເຖີ

• ບັນດາ “ຜໃູ້ ຫູ້ບລິການໃນທູ້ອງຖີ່ນ” ແມ່ ນຕອບສະໜອງໄດູ້ຕ່ ຄວາມຕ ູ້ອງການ ແລະແກ ູ້ໄຂບັນຫາຂອງຊາວ
ກະສິກອນ.

ູ້
ີ ານຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນໄດູ້ສູ້າງຂນພາຍໃຕ
• ວິທກ
ແູ້ ນວຄິດ “CLEAR” ໝາຍວ່າ: ຊາວ
ູ້ ນເປັ ນຂະບວນການ
ູ້
່ ງເສີມ ແລະ ເຮັດການຄົນຄວູ້
ູ້
ກະສິກອນເປັ ນເຈົາການໃນວຽກງານສົ
າຕົວຈິງເອງ. ນີແມ່

ູ້
ູ້ າງສັງຄົມຢ່ ໃນລະດັບບູ້ານ ທີ່ອິງໃສ່ 3 ຫຼກ
ັ ການຄ: ຊຸມຊົນເປັ ນເຈົາການນ
ຮຽນຮທ
າພາທຸກກິດຈະກາ, ການ
ໃຫູ້ບລິການສົ່ງເສີມຢ່ ກັບທີ່ ແລະ ເປັ ນການຮຽນຮຮູ້ ່ ວມກັນ.

ູ້ ່ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າດາເນີນງານຂອງລະບົບສົ່ງເສີມຂັນສ
ູ້ ນກາງ ແລະເປັ ນການເພີ່ມຄວາມອາດ
ີ ານນີກ
• ວິທກ
ສາມາດຂອງຜໃູ້ ຫູ້ບລິການສົ່ງເສີມຢ່ ທູ້ອງຖີ່ນ. ຄຽງຄ່ ກັນນີ,ູ້ ກ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ ູ້ໄຂບັນຫາທີ່ພະນັກງານ
ສົ່ງເສີມຂອງລັດບ່ ພຽງພ.

ູ້ ອງຖີ່ນບ່ ແມ່ ນວິທ ີ
ີ ານຮຽນຮລູ້ ະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນ ແລະ ການໃຫູ້ບລິການສົ່ງເສີມໃນຂັນທູ້
• ວິທກ
ການອັນໃໝ່ ເພາະຊາວກະສິກອນໄດູ້ຮຽນຮນູ້ າກັນມາໄດູ້ຫຼາຍພັນປີ ແລູ້ວ (ດົນກວ່າລະບົບການສົ່ງເສີມໄດູ້ຖກ
ູ້ ເຊັ່ນ: ອົງການ SDC ໄດູ້ມຄ
ູ້ ນ)
ີ ວາມສາເລັດໃນການສົ່ງເສີມໃຫູ້ເກີດມີຫວ
ົ ໜ່ວຍຜໃູ້ ຫູ້ບລິການໃນ
ສູ້າງຕັງຂ
ູ້ ອງຖີ່ນ ຫຼ ຜໃູ້ ຫູ້ບລິການສົ່ງເສີມກັບທີ່ເກອບເຖີງ 3,000 ຄົນ ໃນ 60 ສະມາຄົມ.
ຂັນທູ້

ູ້
ີ ານ ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນແມ່ ນມີຮບແບບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄ:
• ວິທກ
ບດ
ູ້ ນຂ່າວສານຢ່ ກັບທີ່: ທ່ານ ກ ໄດູ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນຂອງລາວຢ່
o ການແລກປ່ຽນຂມ
ກອງປະຊຸມບູ້ານ.

ູ້ ເີ ດັ່ນ ຫຼ ວິຊາການບູ້ານ) ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້
o ຢ່ ລະດັບຊຸມຊົນ ຫຼ ກຸ່ ມບູ້ານ: ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ (ຜດ
ູ້
ແກ່ ຊາວກະສິກອນຄົນອ່ ນໆຢ່ ຕະຫຼາດນັດ (ອາທິດລະ 1 ຄັງ).
o ໃຫູ້ການຝຶ ກອົບຮົມຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການແກ່ ກຸ່ ມຜະລິດອ່ ນທີ່ຢ່ ນອກບູ້ານຕົນເອງ.
o ທັດສະນະສຶກສາຢ່ ບ່ອນອ່ ນ (ບູ້ານ, ເມອງ ແລະ ແຂວງອ່ ນ).

o ກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງຕ່ າງໆ ລວມທັງພາກເອກະຊົນ.
o ກອງປະຊຸມປະຈາປີ ຂອງຊາວກະສິກອນ.

• ໂຄງການ LURAS ໄດູ້ສະໜັບສະໜນໃຫູ້ຕາງໜູ້າຊາວສວນກາເຟຈານວນໜຶ່ງຢ່ ເຂດແກ່ ວແສດໄປທັດສະນະ
ສຶກສາການປກກາເຟຢ່ ເມອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ເອົາຊາວສວນຊາເຂດພສັນໄປທັດສະນະສຶກສາ
ູ້
ົ ໄຊ.
ການປກ ແລະ ແປຮບຊາຢ່ ແຂວງຜົງສາລີ
ແລະ ແຂວງອຸ ດມ
ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດູ້ ແລະ ປັດໃຈສ່ ຜົນສາເລັດ
ູ້
ີ ະສິດທິພາບ ກ່ ຕ່ ເມ່ ອມີການການົດເປົ າໝາຍຊັ
 ການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນທີມປ
ດ
ເຈນ ແລະ ສາມາດແກ ູ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງໄດູ້
ູ້ າທີ່ດີ:
 ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນຕອູ້ ງການຂະບວນການເອອອ
 ປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການກ່ ອນການຈັດການແລກປ່ຽນ
ູ້ ່ ວມ
 ລະມັດລະວັງໃນການຄັດເລອກຜເູ້ ຂົາຮ
ູ້ ເປັ ນຜຈ
ີ ບ
ັ ຄຝຶ ກ ແລະ ອົງການຈັດຕັງທີ
ູ້ ດ
ັ ທັດສະນະສຶກສາ
 ມີການສ່ ສານທີດກ
 ຕິດຕາມ-ຊຸກຍ ູ້ຢ່ ຊຸມຊົນໃຫູ້ເປັ ນປົ ກກະຕິ
ູ້
 ເຮັດຮ່ວມກັບກິດຈະກາອ່ ນຂອງ CLEAR ເຊັ່ນ: ໃຫູ້ຊຸມຊົນເປັ ນເຈົາການ
ູ້ ່ ວມກິດຈະກາແລກປ່ຽນຢ່ ນອກຊຸມຊົນ
 ຖູ້າບ່ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແທູ້ຈິງ, ແມ່ ຍິງອາດບ່ ໄດູ້ຖກຄັດເລອກເຂົາຮ
ິ ຈະກາ ສົ່ງເສີມຊາ ແລະ ກາເຟແບບອະນຸລກ
ັ ຢ່ ຊຽງຂວາງໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າມີ
ພວກເຂົາ. ແຕ່ກລະນີກດ
ູ້ ່ ວມ...ແລະ ກາຍເປັ ນຊ່ຽວຊານຊາວກະສິກອນ!
ຄວາມເປັ ນໄປໄດູ້ສາລັບແມ່ ຍິງຈະເຂົາຮ

ຜົນໄດູ້ຮັບ
ູ້
ູ້ ຄອງສວນຊາ ແລະ ກາເຟເປັນຕົນແມ່
o ເພີ່ມຄວາມຮ ູ້ໃນການຄຸ ມ
ນການຕັດແຕ່ງກິ່ງຫງ່ າ ແລະ ການບົວລະບັດ
ຮັກສາວສນຊາ ແລະສວນກາເຟ.
ີ ານປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ມີໂອກາດ
o ປ່ຽນແປງຮບແບບໃນການແປຮບຊາ (ຊາວສວນຈ່ າຍເອງ) ເຮັດໃຫູ້ມກ
ດູ້ານການຕະຫຼາດ

o ຊາວສວນແມ່ ຍິງຈານວນໜຶ່ງໄດູ້ກາຍເປັ ນຄຝຶ ກສາລັບຊາ ແລະ ກາເຟ.
ູ້ ຄອງຮົ່ມສວນກາເຟທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອ່ ນໆ.
o ເພີ່ມຄວາມສົມບຸ ນຂອງດິນ ແລະ ການຄຸ ມ
ູ້ ່ ອຂະຫຍາຍການຜະລິດໃຫູ້ໄດູ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ບູ້ານ.
o ໄດູ້ສູ້າງສວນກ ູ້າເບູ້ຍຂນເພ
ູ້ ນແປຮບກາເຟ ແລະ ມີການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງຈັດການໂດຍຊາວສວນເອງ.
o ໄດູ້ສູ້າງຕັງສ

ູ້
ົ ກາເຟອິນຊີ ໂດຍເພີ່ມມນຄ່າທາງສັງຄົມ
o ໄດູ້ມີການຕ່ ລອງເຮັດສັນຍາຊ-ຂາຍກັ
ບພາກເອກະຊົນ, ໃຫູ້ຄ່ານິຍມ
ູ້ ະລິດ (ເຈັດພັນກີບຕ່ ກິໂລ).
ແກ່ ຜຜ
ູ້
o ຊາວສວນກາເຟໄດູ້ເລີ່ມເຮັດການຄົນຄວູ້
າດູ້ວຍຕົວເອງເພ່ ອຊອກຊ່ອງທາງປັ ບປຸ ງຜົນຜະລິດ (ກາລັງດາເນີນ
ການທົດລອງ).

o ຊາວສວນເຂດແກ່ ວແສດເຮັດການຝຶ ກອົບຮົມໃຫູ້ຊາວສວນກຸ່ ມອ່ ນໆຢ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ສິ່ງທູ້າທາຍ

•

ູ້ ນຂນກັ
ູ້ ບການສະໜັບສະໜນຂອງບັນດາໂຄງການ
ັ ນີ,ູ້ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສາລັບກິດຈະກາເຫຼ່ ານີ
ົ ແມ່
ເຖີງປະຈຸບນ
ູ້
ີ ດ
ົ ບາດສາຄັນໃນການຈັດກິດ
ໃນຕ່ ໜູ້າ, ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າອົງການຈັດຕັງຊາວກະສິ
ກອນຈະເປັ ນຄົນທີມບ

•

ຈະກາການຮຽນຮລູ້ ະຫວ່າງຊາວກະສິກອນເອງ ໂດຍການນາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ.
ູ້
ການເຊ່ ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງກິດຈະກາການຮຽນຮລູ້ ະຫວ່າງຊາວນາ ແລະ ກິດຈະກາການຄົນຄວູ້
າໂດຍການ

•

•

ູ້
ີ ນ.
ເຮັດຕົວຈິງຈະເປັນການປັບປຸ ງຂະບວນການຮຽນຮຂູ້ ອງຊາວກະສິກອນໃຫູ້ດຂ
ູ້ ານວຍທີດ ີ ແລະ ເຮັດການ
ີ ານເອອອ
ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍກັນ ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມກ
ູ້ ານວຍຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງ ເພາະຊາວກະສິກອນຈານວນຫຼາຍຍັງບ່ ເຂົາໃຈເຖີ
ູ້
ເອອອ
ງຄວາມສາຄັນຂອງການຮຽນຮ ູ້
ຮ່ວມກັນ.

•

ູ້ າກັດໂດຍສະເພາະການໄປທັດສະນະສຶກສາ
ບາງຮບແບບຂອງການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນຍັງມີຂຈ
ູ້ ່ ວມ).
(ບາງເຂດຍັງບ່ ອະນຸຍາດໃຫູ້ແມ່ ຍິງເຂົາຮ

•

ີ ະສົບການໃນການດາເນີນການຮຽນຮ ູ້ ຫຼ ສິດສອນກັນເອງໄດູ້ ແຕ່
ເຖີງວ່າຊາວກະສິກອນຈານວນຫຼາຍໄດູ້ມປ
ູ້
ີ ານດັ່ງກ່ າວ.
ຍັງບ່ ທັນມີອງົ ການຈັດຕັງຊາວກະສິ
ກອນ (ກຸ່ ມຜະລິດໃດ) ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍວິທກ

