
ຊ ື່ ກິດຈະກໍາ: ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັກ່ຽວກບັຊາ ແລະ 

ກາເຟ ຢ ່ ແຂວງຊຽງຊວາງ. 
ຄວາມເປັນມາ 

ໂຄງການ LURAS ໄດ ູ້ເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດໃນວທິກີານຂອງການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັ (F2F).  
ວທິກີານດັ່ ງກ່າວນີ ູ້ແມ່ນໄດ ູ້ອງິໃສ່ບນັດາປະສບົການຕວົຈງິດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ູ້: 

• ການໃຫ ູ້ບ ລກິານສົ່ ງເສມີຈາກຊາວກະສກິອນແມ່ນບນົພ ູ້ນຖານປະສບົການຕວົຈງິຂອງພວກເຂາົ ແລະ 
ບດົຮຽນຕວົຈງິ ໂດຍບ ່ ຈ າກດັສະເພາະແຕ່ບນັຫາດ ູ້ານເຕກັນກິ ແຕ່ຍງັກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັດ ູ້ານປັດໃຈນ າເຂົ ູ້າ ແລະ
ຜນົໄດ ູ້ຮບັທາງດ ູ້ານການຕະຫຼາດ. 

• ເມ ່ ອຊາວກະສກິອນໄດ ູ້ເວົ ູ້າໄດ ູ້ລມົກນັ ມນັເຮດັໃຫ ູ້ເຂາົເຈ ົ ູ້າເຂົ ູ້າໃຈກນັ ແລະກນັໄດ ູ້ດກີວ່າ “ຄນົມາແຕ່ທາງ
ນອກ”ເພາະການໃຫ ູ້ບ ລກິານແບບເປັນກນັເອງ ແລະເຂົ ູ້າເຖງີໄດ ູ້ທຸກເມ ່ ອ. 

• ບນັດາ “ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບ ລກິານໃນທ ູ້ອງຖີ່ ນ” ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ ູ້ຕ ່ ຄວາມຕ ູ້ອງການ ແລະແກ ູ້ໄຂບນັຫາຂອງຊາວ
ກະສກິອນ. 

• ວທິກີານຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັໄດ ູ້ສ ູ້າງຂ ູ້ນພາຍໃຕ ູ້ແນວຄດິ “CLEAR” ໝາຍວ່າ: ຊາວ
ກະສກິອນເປັນເຈົ ູ້າການໃນວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ເຮດັການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າຕວົຈງິເອງ. ນີ ູ້ແມ່ນເປັນຂະບວນການ
ຮຽນຮ ູ້ທາງສງັຄມົຢ ່ ໃນລະດບັບ ູ້ານ ທີ່ ອງິໃສ່ 3 ຫຼກັການຄ :  ຊຸມຊນົເປັນເຈົ ູ້າການນ າພາທຸກກດິຈະກ າ, ການ
ໃຫ ູ້ບ ລກິານສົ່ ງເສມີຢ ່ ກບັທີ່  ແລະ ເປັນການຮຽນຮ ູ້ຮ່ວມກນັ. 

• ວທິກີານນີ ູ້ກ ່ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄ່າດ າເນນີງານຂອງລະບບົສົ່ ງເສມີຂັ ູ້ນສ ນກາງ ແລະເປັນການເພີ່ ມຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້ບ ລກິານສົ່ ງເສມີຢ ່ ທ ູ້ອງຖີ່ ນ. ຄຽງຄ ່ ກນັນີ ູ້, ກ ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ ູ້ໄຂບນັຫາທີ່ ພະນກັງານ
ສົ່ ງເສມີຂອງລດັບ ່ ພຽງພ . 

• ວທິກີານຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັ ແລະ ການໃຫ ູ້ບ ລກິານສົ່ ງເສມີໃນຂັ ູ້ນທ ູ້ອງຖີ່ ນບ ່ ແມ່ນວທິີ
ການອນັໃໝ່ ເພາະຊາວກະສກິອນໄດ ູ້ຮຽນຮ ູ້ນ າກນັມາໄດ ູ້ຫຼາຍພນັປີແລ ູ້ວ (ດນົກວ່າລະບບົການສົ່ ງເສມີໄດ ູ້ຖ ກ
ສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂ ູ້ນ) ເຊັ່ ນ: ອງົການ SDC   ໄດ ູ້ມຄີວາມສ າເລດັໃນການສົ່ ງເສມີໃຫ ູ້ເກດີມຫີວົໜ່ວຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ບ ລກິານໃນ
ຂັ ູ້ນທ ູ້ອງຖີ່ ນ ຫຼ  ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບ ລກິານສົ່ ງເສມີກບັທີ່ ເກ  ອບເຖງີ 3,000 ຄນົ  ໃນ 60  ສະມາຄມົ.  

• ວທິກີານ ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັແມ່ນມຮີ ບແບບໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຄ : 
o ການແລກປ່ຽນຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານຢ ່ ກບັທີ່ : ທ່ານ ກ ໄດ ູ້ແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນຂອງລາວຢ ່

ກອງປະຊຸມບ ູ້ານ. 
o ຢ ່ ລະດບັຊຸມຊນົ ຫຼ  ກຸ່ມບ ູ້ານ: ຊາວກະສກິອນຕວົແບບ (ຜ ູ້ດເີດັ່ ນ ຫຼ  ວຊິາການບ ູ້ານ) ໄດ ູ້ໃຫ ູ້ຄວາມຮ ູ້

ແກ່ຊາວກະສກິອນຄນົອ ່ ນໆຢ ່ ຕະຫຼາດນດັ (ອາທດິລະ 1 ຄັ ູ້ງ). 
o ໃຫ ູ້ການຝຶກອບົຮມົຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການແກ່ກຸ່ມຜະລດິອ ່ ນທີ່ ຢ ່ ນອກບ ູ້ານຕນົເອງ. 
o ທດັສະນະສກຶສາຢ ່ ບ່ອນອ ່ ນ (ບ ູ້ານ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງອ ່ ນ). 



o ກອງປະຊຸມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງຕ່າງໆ ລວມທງັພາກເອກະຊນົ. 
o ກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຊາວກະສກິອນ. 

• ໂຄງການ LURAS ໄດ ູ້ສະໜບັສະໜ ນໃຫ ູ້ຕາງໜູ້າຊາວສວນກາເຟຈ ານວນໜຶ່ ງຢ ່ ເຂດແກ່ວແສດໄປທດັສະນະ
ສກຶສາການປ ກກາເຟຢ ່ ເມ  ອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ເອາົຊາວສວນຊາເຂດພ ສນັໄປທດັສະນະສກຶສາ
ການປ ກ ແລະ ແປຮ ບຊາຢ ່ ແຂວງຜົ ູ້ງສາລ ີແລະ ແຂວງອຸດມົໄຊ. 

 ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດ ູ້ ແລະ ປັດໃຈສ ່ ຜນົສ າເລດັ 

 ການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນທມີປີະສດິທພິາບ ກ ່ ຕ ່ ເມ  ່ ອມກີານກ ານດົເປົູ້າໝາຍຊດັ
ເຈນ ແລະ ສາມາດແກ ູ້ໄຂບນັຫາຕວົຈງິໄດ ູ້ 

 ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນຕ ູ້ອງການຂະບວນການເອ ູ້ອອ າທີ່ ດ:ີ 

 ປະເມນີຄວາມຕ ູ້ອງການກ່ອນການຈດັການແລກປ່ຽນ 

 ລະມດັລະວງັໃນການຄດັເລ ອກຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມ 

 ມກີານສ ່ ສານທດີກີບັຄ ຝຶກ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ູ້ງທເີປັນຜ ູ້ຈດັທດັສະນະສກຶສາ 

 ຕດິຕາມ-ຊຸກຍ ູ້ຢ ່ ຊຸມຊນົໃຫ ູ້ເປັນປົກກະຕ ິ

 ເຮດັຮ່ວມກບັກດິຈະກ າອ ່ ນຂອງ CLEAR ເຊັ່ ນ: ໃຫ ູ້ຊຸມຊນົເປັນເຈົ ູ້າການ 

 ຖູ້າບ ່ ມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ແທ ູ້ຈງິ, ແມ່ຍງິອາດບ ່ ໄດ ູ້ຖ ກຄດັເລ ອກເຂົ ູ້າຮ່ວມກດິຈະກ າແລກປ່ຽນຢ ່ ນອກຊຸມຊນົ
ພວກເຂາົ. ແຕ່ກ ລະນກີດິຈະກ າ ສົ່ ງເສມີຊາ ແລະ ກາເຟແບບອະນຸລກັຢ ່ ຊຽງຂວາງໄດ ູ້ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັວ່າມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ູ້ສ າລບັແມ່ຍງິຈະເຂົ ູ້າຮ່ວມ...ແລະ ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານຊາວກະສກິອນ! 

ຜນົໄດ ູ້ຮບັ 

o ເພີ່ ມຄວາມຮ ູ້ໃນການຄຸ ູ້ມຄອງສວນຊາ ແລະ ກາເຟເປັນຕົ ູ້ນແມ່ນການຕດັແຕ່ງກິ່ ງຫງ່າ ແລະ ການບວົລະບດັ
ຮກັສາວສນຊາ ແລະສວນກາເຟ. 

o ປ່ຽນແປງຮ ບແບບໃນການແປຮ ບຊາ (ຊາວສວນຈ່າຍເອງ) ເຮດັໃຫ ູ້ມກີານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມໂີອກາດ
ດ ູ້ານການຕະຫຼາດ 

o ຊາວສວນແມ່ຍງິຈ ານວນໜຶ່ ງໄດ ູ້ກາຍເປັນຄ ຝຶກສ າລບັຊາ ແລະ ກາເຟ. 
o ເພີ່ ມຄວາມສມົບຸນຂອງດນິ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງຮົ່ ມສວນກາເຟທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ອ ່ ນໆ. 
o ໄດ ູ້ສ ູ້າງສວນກ ູ້າເບ ູ້ຍຂ ູ້ນເພ ່ ອຂະຫຍາຍການຜະລດິໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ບ ູ້ານ. 
o ໄດ ູ້ສ ູ້າງຕັ ູ້ງສ ນແປຮ ບກາເຟ ແລະ ມກີານຄຸ ູ້ມຄອງຈດັການໂດຍຊາວສວນເອງ. 



o ໄດ ູ້ມກີານຕ ່ ລອງເຮດັສນັຍາຊ ູ້-ຂາຍກບັພາກເອກະຊນົ, ໃຫ ູ້ຄ່ານຍິມົກາເຟອນິຊ ີໂດຍເພີ່ ມມ ນຄ່າທາງສງັຄມົ
ແກ່ຜ ູ້ຜະລດິ (ເຈດັພນັກບີຕ ່ ກໂິລ).     

o ຊາວສວນກາເຟໄດ ູ້ເລີ່ ມເຮດັການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າດ ູ້ວຍຕວົເອງເພ ່ ອຊອກຊ່ອງທາງປັບປຸງຜນົຜະລດິ (ກ າລງັດ າເນນີ
ການທດົລອງ). 

o ຊາວສວນເຂດແກ່ວແສດເຮດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ູ້ຊາວສວນກຸ່ມອ ່ ນໆຢ ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
 

ສິ່ ງທ ູ້າທາຍ 

• ເຖງີປະຈບຸນັນີ ູ້, ຄ່າໃຊ ູ້ຈ່າຍສ າລບັກດິຈະກ າເຫຼົ່ ານີ ູ້ແມ່ນຂ ູ້ນກບັການສະໜບັສະໜ ນຂອງບນັດາໂຄງການ 
• ໃນຕ ່ ໜ ູ້າ, ມຄີວາມຄາດຫວງັວ່າອງົການຈດັຕັ ູ້ງຊາວກະສກິອນຈະເປັນຄນົທມີບີດົບາດສ າຄນັໃນການຈດັກດິ

ຈະກ າການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນເອງ ໂດຍການນ າໃຊ ູ້ຊບັພະຍາກອນຂອງພວກເຂາົ.  
• ການເຊ ່ ອມໂຍງກນັລະຫວ່າງກດິຈະກ າການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວນາ ແລະ ກດິຈະກ າການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າໂດຍການ

ເຮດັຕວົຈງິຈະເປັນການປັບປຸງຂະບວນການຮຽນຮ ູ້ຂອງຊາວກະສກິອນໃຫ ູ້ດຂີ ູ້ນ. 
• ການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນດ ູ້ວຍກນັ ມນັຍງັຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ມກີານເອ ູ້ອອ ານວຍທດີ ີແລະ ເຮດັການ

ເອ ູ້ອອ ານວຍຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ເພາະຊາວກະສກິອນຈ ານວນຫຼາຍຍງັບ ່ ເຂົ ູ້າໃຈເຖງີຄວາມສ າຄນັຂອງການຮຽນຮ ູ້
ຮ່ວມກນັ. 

• ບາງຮ ບແບບຂອງການຮຽນຮ ູ້ລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນຍງັມຂີ ູ້ຈ າກດັໂດຍສະເພາະການໄປທດັສະນະສກຶສາ 
(ບາງເຂດຍງັບ ່ ອະນຸຍາດໃຫ ູ້ແມ່ຍງິເຂົ ູ້າຮ່ວມ). 

• ເຖງີວ່າຊາວກະສກິອນຈ ານວນຫຼາຍໄດ ູ້ມປີະສບົການໃນການດ າເນນີການຮຽນຮ ູ້ ຫຼ   ສດິສອນກນັເອງໄດ ູ້ ແຕ່
ຍງັບ ່ ທນັມອີງົການຈດັຕັ ູ້ງຊາວກະສກິອນ (ກຸ່ມຜະລດິໃດ) ທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍວທິກີານດັ່ ງກ່າວ. 

 




