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GFRAS ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາເຕັມທີ່ວ່າ Global Forum for Rural
Advisory Services ຫຼື ແປເປັນພາສາລາວວ່າ “ກອງປະຊຸມລະດັບ
ໂລກກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກຳໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ” ເຊິ່ງສ້າງຂື້ນໂດຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີບົດບາດໃນການ
ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກະສິກຳໃນເຂດຊົນນະບົດ. ພາລະກິດຂອງ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ນໍາພາການ
ບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. GFRAS ເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນອີງຕາມ
ແຜນການພັ ດ ທະນາຂອງໂລກໂດຍມີ ເ ປົ້ າ ໝາຍເພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
“ນັກສົ່ງເສີມຍຸກໃໝ່”: ບົດບາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ
ເພື່ອຍົກລະດັບວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກະສິ
ກຳມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
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ຄຼີສຕິນ ເດວິດ

ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ເອກະສານສະບັ ບ ນີ້ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍຈາກບັ ນ
ດາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບ
ກ່ອນຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ເອກະສານສະບັບນີ້ ແລະ ໃນ
ບັນດາຜູ້ທີປະກອບຄໍາຄິດເຫັນນັ້ນ
ພວກເຮົາຢາກສະແດງຄວາມຮູ້
ບຸນຄຸນແດ່ ທ່ານ ຈອນ ເດແອນ, ທ່ານ ແມກດາລີນາ ບລັນ, ທ່ານ ຣິກກາ
ຣາຈາລາທີ, ທ່ານ ເຈຟ ມູຕີມບາ, ທ່ານ ຈາເວຍ ເອກບອຍ, ທ່ານ ຣອຍ
ເມີເຣ-ໄພຼອໍ, ທ່ານ ມີຣາ ໂວເປຣັສຫ-ປູຣາ, ທ່ານ ເດວິດ ໂດລີ, ແລະ
ທ່ານ ອີມິໂລ ຣັຊ ທີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ເອກະສານສະບັບນີ້ແບບ
ເຕັມສ່ວນ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງ ທ່ານ ສູ ແຄນເນ
ດາວີຊັນ ສໍາລັບການນໍາພາ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານແບບໜ້າ-ຕໍ່ໜ້າກັນ, ການປຶກສາຫາລືທາງ ອີເມວ ແລະ ການສໍາຫຼວດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ
ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈໝົດທຸກຄົນ (ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ)
ທີ່ໄດ້ ອ່ານບົດສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້
ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດທາງ ອອນໄລ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລືທາງ ອີເມວ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ເຊັ່ນກັນຕໍ່ບັນດາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຕໍ່ກັບເອກະສານ
ສະບັບນີ້ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ GFRAS ທີ່ຈັດ
ຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ (ໃນຄັ້ງວັນທີ 26-28 ກັນຍາ 2012) ແລະ
ກອງປະຊຸ ມ ລະດັ ບ ໂລກກ່ ຽ ວກັ ບ ການຄົ້ ນ ຄ້ ວ າວຽກງານກະສິ ກໍ າ ເພື່ ອ
ການພັດທະນາ (GCARD-II) ຢູ່ປະເທດ ອູລາກວຍ (29 ຕຸລາ - 1
ພະຈິກ 2012).

ອອກແບບ ແລະ ລຽບລຽງໂດຍ
ທ່ານ ໂປລີເຄຼຍ
ຮູບພາບປະກອບ:
ໜ້າທີ່ 1: ໂດຍ ທ່ານ ຊູນາ/ຄຼີດສ
ໜ້າທີ 3: ໂດຍ ທ່ານ ວິນເຊັນ ລອງ/ເທັກໂນເຊີບ
ໜ້າທີ 9, 12: ໂດຍ ທ່ານ ຄຼີດສ
ໜ້າທີ 6: ໂດຍ ທ່ານ ໄນ ສປາກູ/ເທັກໂນເຊີບ
ໜ້າທີ 10: ໂດຍ ທ່ານ ຊູນາ/ເອວເກ ດີເມວ
ໜ້າທີ 16 & 20: ອີຣິກ ແມກກໍ
ເທັກໂນເຊີບ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ສົ່ງເສີມທາງ
ອອກ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
http://www.technoserve.org/
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ບົດບາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດເພື່ອຍົກລະດັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ
ແນະນໍາ ດ້ານກະສິກຳໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້
ADB	ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
AFAAS
ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກ
ສາດ້ານກະສິກໍາໃນຊົນນະບົດຂອງບັນດາ
ປະເທດໃນທະວີບອັບຟຼີກກາ
AFDB	ທະນາຄານພັດທະນາປະເທດອັບຟຼິກກາ
AIAEE	ສະມາຄົມເພື່ອການສຶກສາທາງດ້ານກະສິກໍາ
ແລະ ການສົ່ງເສີມສາກົນ
AIS	ລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານ
ກະສິກຳ
ANAFE	ເຄືອຂ່າຍຂອງປະເທດອັບຟຼິກກາເພື່ອການ
ສຶກສາທາງດ້ານກະສິກໍາ, ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
APAARI
ສະມາຄົມສະຖາບັນການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈທາງ
ດ້ານກະສິກໍາຂອງອາຊີ-ປາຊີຟິກ
APEN	ເຄືອຂ່າຍວຽກງານສົ່ງເສີມເຂດອົດສະຕາລີ
-ປາຊີຟີກ
APIRAS	ເຄື່ອຂ່າຍການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາໃນຊົນນະບົດບັນດາປະເທດມີທະເລ
ໃນເຂດອາຊີ-ປາຊີຝິກ
ASEAN	ປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ATI	ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມກະສິກໍາ
ATS	ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກໍາ
CARICOM	ປະຊາຄົມ ຄາຣີບຽນ
CGIAR	ກຸ່ມທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ
ສາກົນ
CRS
ອົງການບໍລິການສິ່ງບັນເທົາທຸກ ແຄດໂທລິກ
CTA	ສູນກາງທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອການຮ່ວມມື
ທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ
EAS	ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກ
ສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນນະບົດ
EBRD	ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ
ການພັດທະນາ
EU	ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ
EWB	ວິສະວະກອນແບບບໍ່ມີພົມແດນ
FAO	ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ
FARA	ເວທີແລກປຽນຄໍາຄິດເຫັນສໍາລັບການຄົ້ນ
ຄ້ວາກະສິກໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິ
ກອນຢູ່ໃນປະເທດອັບຟຼິກກາ
FAS	ໜ່ວຍງານບໍລິການສົ່ງເສີມຟາມ
FOs	ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ
GCARD	ກອງປະຊຸມໂລກກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ
ກະສິກໍາເພື່ອການພັດທະນາ
GCHERA	ກຸ່ມພັນທະມິດທົ່ວໂລກຂອງສະມາຄົມການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງສໍາລັບວິທະຍາສາດການກະ
ເສດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
GDPRD	ຖານຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນທົ່ວໂລກເພື່ອການພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ
GFAR	ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກເພື່ອການຄົ້ນຄ້ວາ
ທາງດ້ານກະສິກໍາ
GFRAS	ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກກ່ຽວກັບການບໍລິ
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກຳໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ
GIZ	ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງລັດຖະບານ
ເຢຍລະມັນ
IADB	ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດອາເມລິກາ

IFAD
ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ
IALB	ວິຊາການລະດັບສາກົນທີໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ
IFDC
ສູນພັດທະນາປຸຍສາກົນ
INCAGRO	ການຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ
ແຜນການສົ່ງເສີມຂອງປະເທດ ເປຣູ
KHDP	ແຜນງານການພັດທະນາການປູກພຶດໃນ
ເຮືອນຮົ່ມ ເກຣາລາ
MANAGE	ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາແຫ່ງ
ຊາດ
MEAS	ການສ້າງຄວາມທັນສະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການບໍລິ
ການສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກຳ
MoFA	ກະຊວງອາຫານ ແລະ ການກະເສດ
NAADS	ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
ແຫ່ງຊາດ
NI	ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ....
OECD	ອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ ແລະ ການພັດທະນາ
RCBP	ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ
RELASER
ເຄືອຂ່າຍ ອາເມລິກາ-ລາຕິນ ເພື່ອການບໍລິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ
RUFORUM	ກອງປະຊຸມສົນທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາ
ໄລໃນເຂດພາກພື້ນ
SAARC	ສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນຕົກເພື່ອການຮ່ວມມື
ໃນເຂດພາກພື້ນ
SADC	ປະຊາຄົມເພື່ອການພັດທະນາທະວິບອາຟຼິກ
ກາໃຕ້
SEARCA	ສູນກາງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ການຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ
TAP	ຖານການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດຮ້ອນ
UWI	ມະຫາວິທະຍາໄລພາກຕາເວັນຕົກແຫ່ງຊາດ
ຂອງອີນເດຍ
UWI-CARICOM	ມະຫາວິທະຍາໄລພາກຕາເວັນຕົກແຫ່ງຊາດ
ຂອງອິນເດຍ (ວິທະຍາເຂດ ໂມນາ),
ປະຊາຄົມຈາໄມກາ ແລະ ຄາຣູບຽນ

1. ບົດນໍາ
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານ
ມາກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການບໍ
ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກຳໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນ ແຕ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາເປັນໃນ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ (EAS) ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ.ເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບບົດບາດຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍາຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ (AIS).
ທີ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກ້ວາງຂວາງເທື່ອ.
ເອກະສານສະບັບນີ້ມີເປົ້າ
ໝາຍເພື່ອເພີ່ມເຕີມໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວດ້ວຍການສ້າງ
ວິໃສທັດອັນໃໝ່ສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ (EAS)
ຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ (AIS), ທີ່ພວກເຮົາ
ເອີ້ນວ່າ “ນັກສົ່ງເສີມຍຸກໃໝ່” ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງບົດບາດ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໝາຍເຖິງບົດບາດ ແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງທັງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂອງລະບົບທັງໝົດ.
ເອກະສານສະບັບນີ້
ຈຶ່ງເວົ້າເຖິງແນວທາງຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິໃສທັດດັ່ງກ່າວສາມາດດໍາເນີນ
ການໄດ້ຢູ່ທຸກລະດັບ.
ແຮງຜັ ກ ດັ ນ ທີ່ ຢູ່ ເ ບື້ ອ ງຫຼັ ງ ການພັ ດ ທະນາແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງຄໍ າ ວ່ າ
“ນັກສົງ່ ເສີມ ຍຸກໃໝ່” ນີແ
້ ມ່ນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບນ
ັ ໃຫ້ມີ
ຂີດຄວາມສາມາດໃໝ່ໆໃນການໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບໂຕ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃໝ່ໃນການພັດທະນາ
ກະສິກາໍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້ເຊັນ
່ : ປະລິມານນໍາ້ ທີມ
່ ກ
ີ ານຫຼດ
ຸ ລົງ,
ການເຊືອ
່ ມໂຊມຂອງດິນກໍາລັງເພີມ
່ ຫຼາຍຂືນ
້ , ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ການຕະຫຼາດກໍກາໍ ລັງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍແ
່ ນ່ນອນ. ໃນຊຸມປີທ່ີ
ຜ່ານມາ ແມ່ນເລີມ
້ ເຫັນຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນນະບົດເພື່ອດໍາເນີນບົດບາດໃນຮູບແບບເດີມ
ເຊັນ
່ : ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສືສ
່ ານຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນ
ນັບມືມ
້ ກ
ີ ານຫຼດ
ຸ ລົງ. ໃນຄະນະທີກ
່ ານບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິງ່ ທ້າທາຍແບບເກົາ່
ແລະ
ແບບໃໝ່, ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການເງິນຕໍວ
່ ຽກ
ງານສົງ່ ເສີມໃນຫຼາຍໆປະເທດ ຊໍາ້ ພັດຫຼດ
ຸ ໜ້ອຍຖອຍລົງອີກ. ຫຼາຍປະ
ເທດກໍໄດ້ເລີມ
່ ຕົນ
້ ຕັງ້ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ຂອງການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນພ້ອມກັນຄືດ່ັງທີ່ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງນັນ
້ ໄດ້ບ.ໍ ລັດຖະບານໄດ້ຕອບໂຕ້ຕ່ໍ ບັນດາຄໍາວິຈານຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້
ດ້ວຍການຫຼດ
ຸ ຂະໜາດວຽກງານສົງ່ ເສີມລົງ, ກະຈາຍວຽກງານສົງ່ ເສີມລົງ
ໄປສູໜ
່ ວ
່ ຍງານບໍລຫ
ິ ານທ້ອງຖິນ
່ , ຖອນຕົວ ອອກຈາກການສະໜອງທຶນ

ແລະ ການນໍາສົງ່ ສິນຄ້າ, ມີການສົງ່ ເສີມໃຫ້ ພາກເອກະຊົນຫຼາຍຂືນ
້
(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຈ້າງ ຄົນຈາກພາຍ
ນອກ). ໃນຄະນະທີ່ ພືນ
້ ທີກ
່ ານສົງ່ ເສີມກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງ,
ມີການເຂົາ້ ຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ດ້ວຍການມີສວ
່ ນຮ່ວມຈາກ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນເພີມ
່ ຂືນ
້ (ເຊັນ
່ : ການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານປັດໃຈ
ນໍາເຂົາ້ -ກະສິກາໍ , ທຸລະກິດກະສິກາໍ , ການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການ
ເງິນ), ອົງການຈັດຕັງ້ ທີບ
່ ໄ
່ໍ ດ້ສງັ ກັດລັດ (ທັງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ
ປະເທດ); ກຸມ
່ ຜູຜ
້ ະລິດ, ສະຫະກອນ ແລະ ສະມາຄົມ; ທີປ
່ ກ
ຶ ສາ
ເອກະລາດ ( ບັນດາຜູທ
້ ຕ
່ີ ດ
ິ ພັນກັບທຸລະກິດກະສິກາໍ ຫຼື ສະມາ
ຄົມຜູຜ
້ ະລິດ) ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຂໍມ
້ ນ
ູ ICT ໃນຂັນ
້ ຮາກຖານ.
ສິງ່ ເຫຼາ່ົ ນີທ
້ ງັ ໝົດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມຈ
ີ າໍ ນວນແຮງງານ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນເພີ່ມຂື້ນສູ່ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ພ້ອມທັງ ຍັງໄດ້ນາໍ ເອົາຄວາມຮູ,້ ທັກຊະ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສໍານານງານອັນໃໝ່ເຂົາ້ ມາ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການມີຫາຼ ຍພາກສ່ວນປະກອບ
ສ່ວນເຂົາ້ ຄືແນວນີ້ ກໍຍງັ ໄດ້ນາໍ ເອົາສິງ່ ທ້າທາຍຕ່າງໆ
ເຂົ້ າ ມາຕື່ ມ ອີ ກ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບ,
ການຊີນ
້ າໍ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຮັບປະ
ກັນໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານສົມທົບ ແລະ ການເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງວຽກງານ
ສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈກ່ຽວກັບການ
ສືສານ ແລະ ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆໃນລະ
ຫວ່າງທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈ
ທີ່ດີຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆ, ແຕ່
ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ມີຕົວແບບໃນການບໍລິການ
ໃຫ້ຄາ
ໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາ
ໍ . ໃນເວລາດຽວກັນມັນກໍມບ
ີ າງກິດ
ຈະກໍາທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທົດລອງແນວທາງ ແລະຮູບແບບ
ໃໝ່ ໆ ໃນການພັ ດ ທະນາຂີ ດ ຄວາມສາມາດເພື່ ອ ການຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ. ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້
ສ້າງຂື້ນຈາກບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ
ກ່ຽວກັບການສື່ສານ ແລະ ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ, ຈາກປະສົບ
ການສົ່ງເສີມຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຈາກ
ການຖົ ກ ຖຽງກັ ນ ໃນປະຈຸ ບັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ລະບົ ບ ການປະດິ ດ ສິ່ ງ
ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປະສົບການໃນການພັດທະນາຂິດ
ຄວາມສາມາດສໍາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການປະດິດສ້າງສິ່ງ
ໃໝ່ໆ.
1

ເປົ້ າ ໝາຍຫຼັ ກ ຂອງເອກະສານສະບັ ບ ນີ້ ແ ມ່ ນ ເພື່ ອ ສ້ າ ງຄວາມກະຈ່ າ ງ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິ
ກໍາຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປຶກສາຫາ
ລືບັນດາແນວທາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ຜະລິດໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລວມທັງຜູ້ລ້ຽງສັດ ແລະ ຊາວ
ປະມົງ), ໂດຍສະເພາະຊາວກະສກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດ
ນ້ອຍທີ່ມີຢູ່ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
ແຜນກໍານົດທິດທາງຂອງກອງປະຊຸມທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິ
ໃຈທາງດ້ານກະສິກໍາເພື່ອການພັດທະນາ (GCARD) ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃສ່
ການດໍ າ ເນີ ນ ງານຕ່ າ ງໆໃນການປັ ບ ປຸ ງ ຂີ ດ ຄວາມສາມາດເພື່ ອ ສ້ າ ງ,
ແບ່ງປັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກະສິກໍາເພື່ອການພັດທະນາໃນ
ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານທັງໝົດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນການປະ
ດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບ
ການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ4.
ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ (EAS)
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາກັນ ບໍ່ພຽງແຕ່
ກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ຍັງເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຜູ້ດໍາເນີນ
ງານທັງໝົດ (ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການປ່ອຍເງິນສິນເຊື່ອ, ປັດໃຈ
ນໍາເຂົ້າຕ່າງໆ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການເຊື່ອມໂຍງຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ
ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ) ເຊິ່ງກໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນເຊັ່ນກັນໃນການ
ປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາ
ໍ . ແຕ່ເພືອ
່ ດໍາເນີນບົດບາດໃນການ
ເຊື່ ອ ມໂຍງສິ່ ງ ດັ່ ງ ກ່ າ ວເຫຼົ່ າ ນີ້ ເ ຂົ້ າ ຫາກັ ນ ຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບໄດ້ ນັ້ ນ ,
ການບໍລິການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນເອງອອກສູ່ວົງກວ້າງ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນ

ການດໍາເນີນບົດບາດແບບເດີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກ່ວາເກົ່າ ແລະ ພັດທະນາ
ຂີ ດ ຄວາມສາມາດອັ ນ ໃໝ່ ເ ພື່ ອ ປະເຊີ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາສິ່ ງ ທ້ າ ທາຍແບບ
ໃໝ່ໆ.
ການປຶ ກ ສາຫາລື ໃ ນປະຈຸ ບັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງຄໍ າ ວ່ າ
“ນັກສົ່ງເສີມຍຸກໃໝ່” ແມ່ນຄາດການວ່າຈະສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບບົດບາດຂອງຜູ້ດໍາເນີນການຕ່າງໆໃນການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນກໍານົດ
ທິ ດ ທາງຂອງກອງປະຊຸ ມ ລະດັ ບ ໂລກກ່ ຽ ວກັ ບ ການຄົ້ ນ ຄ້ ວ າວິ ໃ ຈທາງ
ດ້ານກະສິກໍາເພື່ອການພັດທະນາ (GCARD) ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດ
ທະນາຂື້ນຢູ່ທຸກບ່ອນ ແຕ່ຈະອີງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການ ແລະພັດທະນາຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ອີງຕາມສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ
ກາລະໂອກາດສະເພາະທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງກອງ
ປະຊຸມລະດັບໂລກເພື່ອການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ (GFRAS) ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສະ
ໜອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານເອກະສານສະບັບນີ້
ເພື່ອວ່າບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ
ທັງໝົດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ
ການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຈະສາມາດພິຈາລະນາຮັບເອົາທາງເລື່ອກຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຈັດລຽງ
ເປັນບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາໄດ້.

ກ່ອງທີ 1: ນິຍາມບາງຄໍາສັບທີ່ສໍາຄັນ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ (EAS): ເອກະສານສະບັບນີ້ນໍາໃຊ້ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິ

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາທີ່ໄດ້ກໍານົດຂື້ນໂດຍກອງປະຊຸມລະດັບໂລກເພື່ອການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດຊົນນະບົດ (GFRAS)
ທີ່ປະກອບມີທັງໝົດທຸກກິດຈະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ບັນດາຜູ້ດໍາ
ເນີນງານອື່ນໆຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການພັດທະນາການປະຕິບັດ ແລະ ທັກຊະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິ
ການຈັດການເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ1. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້
ດໍາເນີນງານໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ (ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ); ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຊຸມ
ຊົນຊາວຊົນນະບົດຢູ່ໃນວົງກວ້າງຫຼາຍຂື້ນ (ນອກເໜືອຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ) ລວມທັງຄໍາແນະນໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ,
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ; ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການເປັນຄົນມືກາງຢູ່ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ.

ລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ: ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ

ທີ່ສຸມໃສ່ການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການ ແລະ ຮູບແບບໃໝ່ໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າມານໍາໃຊ້ແບບເປັນເສດຖະກິດພ້ອມກັບສະຖາບັນ ແລະ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ2. ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະ
ສິກໍານັ້ນແມ່ນວ່າ
ການປະດິດສ້າງແມ່ນຂະບວນການຕອບສະໜອງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານຈໍານວນຫຼາຍໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມຮູ້,
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ເກີດຂື້ນ. ສະຖາບັນ (ກົດລະບຽບ, ທັດສະນະ, ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕ່າງໆ)
ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ກໍານົດຂີດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
ການປັບປຸງການຕອບສະໜອງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູດ
້ າ
ໍ ເນີນການຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູໃ
່ ນລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາ
ໍ ແມ່ນມີ ຄວາມ
ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ ແລະ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ມັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ: OECD ໄດ້ນິນາມຄໍາວ່າ “ຂີດຄວາມສາມາດ” ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມທັງໝົດ

ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ “ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ” ແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຄົນ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມທັງໝົດກໍໃຫ້ເກີດຜົນ, ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງ, ດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ ແລະ ຮັກສາຂີດຄວາມສາມາດຜ່ານການເວລາ3.
ໝາຍຄວາມວ່າ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບບຸກຄົນ, ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບ
ການເຮັດວຽກ. ນີ້ອາດຈະລວມມີກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງທີ່ລວມມີທັງການປັບປຸງທັກຊະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິໃສທັດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະກິດ ຫຼື ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການ, ພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາຍພົວພັນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງລະ
ຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນພັນທະມິດຕໍ່ກັນຕ່າງໆ.
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2. ບົດບາດຂອງວຽກງານສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ການ
ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິ
ກໍາ ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ
ທາງດ້ານກະສິກໍາ
2.1

ຄວາມຕ້ອງການອັນໃໝ່ໃນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກາໍ
ໃນເມືອ
່ ກ່ອນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານດ້ານ
ກະສິກາໍ ຂອງພາກລັດ
ແມ່ນຖືກສ້າງຕັງ້ ຂືນ
້ ເພືອ
່ ເຜີຍແພ່ຂມ
້ໍ ນ
ູ ຂ່າວສານ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ ທີໄ
່ ດ້ຈາກການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈທາງດ້ານກະສິກາໍ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຕາມການສົມມຸດຕິຖານແລ້ວ ຄວາມຮູໃ້ ຫມ່ທເ່ີ ກີດ
ຂືນ
້ ຈາກການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈ ເມືອ
່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຖ່າຍທອດໄປສູຊ
່ າວກະສິກອນ
ໂດຍສໍານັກງານສົງ່ ເສີມຕ່າງໆ ກໍຈະນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາເອົາຄວາມຮູດ
້ ງ່ັ ກ່າວ
ນັນ
້ ໄປປະຍຸກໃຊ້ ແລະ ຕໍຈ
່ າກນັນ
້ ກໍຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການປັບປຸງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ເພີມ
່ ລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄວ
ົ ເຮືອນຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້. ເວົາ້ ລວມແລ້ວ ບົດບາດຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແມ່ນກ່ຽວກັບການສືສ
່ ານ ແລະ ເຜີຍແພ່
ຂໍມ
້ ນ
ູ ອັນໃໝ່ ພ້ອມທັງຫຼກ
ັ ການດໍາເນີນການຜະລິດກະສິກາໍ ທີດ
່ ກ
ີ ວ່າເກົາ່ .
ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບແບບດັງ່ ກ່າວຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ຊາວກະສິ
ກອນສ່ວນບຸກຄົນ ກໍຈ
່ ະໄດ້ນາໍ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມນ
ັ ກໍຍງັ
ບໍ່ທັນພຽງພໍທ່ຈ
ີ ະຮັບມືກັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ທ່ເີ ກີດຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໄດ້.
ນັບຕັງ້ ແຕ່ຕນ
້ົ ຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົນ
້ ມາ ວຽກງານກະສິກາໍ ກໍໄດ້ເລີມ
່ ຕົນ
້ ມີ
ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂດຍທົວ
່ ໄປແລ້ວ ຜົນຜະລິດ ແລະ
ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກາໍ ແມ່ນມີການເພີມ
່ ຂືນ
້ ກໍຕ
່ າມ ແຕ່
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (ລວມທັງບໍສ
່ າມາດຄໍາ້ ປະກັນທາງດ້ານໂພ
ສະນາການ) ກໍຍງັ ມີແພ່ຫາຼ ຍຢູໃ່ ນຫຼາຍໆຂົງເຂດພາກພືນ
້ ທີບ
່ ນ
່ໍ ຍ
ິ ມ
ົ ເຮັດກະ
ສິກາໍ . ເພືອ
່ ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນປູກຝັງໃຫ້ຍງັ ຄົງສະ
ພາບເດີມໄດ້ນນ
້ັ , ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູໃ່ ນຂັນ
້ ຮາກຖານຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຄຸມ
້ ຄອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ. ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານ
ມານີ້ ອັດຕາການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ຢູໃ່ ນຂະແໜງການກະສິກາໍ ກໍໄດ້
ເພີມ
່ ສູງຂືນ
້ ຫຼາຍ ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ໄປຮັບ
ຈ້າງແຮງງານເອົາເງິນເບັຍ
້ ມືຈ
້ າກການເຮັດກະສິກາໍ ກໍຕາມ. ດັງ່ ນັນ
້ ຈຶງ່ ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາໃນຂັນ
້ ຕໍໄ
່ ປຕືມ
່ ອີກ ແລະມີການຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັ ດ ຮູ ບ ແບບການສົ່ ງ ເສີ ມ ທີ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຕ່ໍ ບົ ດ ບາດຍິ ງ -ຊາຍຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ

ກ່ວາເກົາ່ . ການເປີດຕະຫຼາດກະສິກາໍ ຍັງເປັນການເພີມ
່ ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ບນ
ັ
ດາປະເທດທີທ
່ ກ
ຸ ຍາກກວ່າ ແລະ ບັນດາຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍທີມ
່ ີ
ອໍານາດໃນການຕໍລ
່ ອງໜ້ອຍ ແລະ ມີສດ
ິ ມີສຽງທາງດ້ານການເມືອງທີຈ
່ າໍ
ກັດ. ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະ
ສິກາໍ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂືນ
້ ກວ່າເກົາ່ ຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີຮ
່ ນ
ຸ
ແຮງຂຶນ
້ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງແຫຼງ່ ຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ທີນ
່ ບ
ັ ມືຫ
້ າຍາກ ກໍ
ຈະເປັນອີກສິງ່ ທ້າທາຍໜຶງ່ ທີຕ
່ ອ
້ ງປະເສີນຫຼາຍຂືນ
້ ເລືອ
້ ຍໆ.
ສິງ່ ທ້າທາຍແບບໃໝ່ຕາ່ ງໆເຫຼາ່ົ ນີ້ ຍັງໝາຍເຖິງວ່າ ການສົງ່ ເສີມ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກາໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສມ
ຸ່
ໃສ່ຈດ
ຸ ປະສົງຕ່າງໆ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິງ່ ບໍໄ
່ ດ້ຈາໍ ກັດສະເພາະແຕ່
ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີອນ
ັ ໃໝ່ເທົາ່ ນັນ
້ . ແຕ່ຈະຮວບຮວມເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດພາຍໃນ
ແລະ ຕະຫຼາດ5 ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕອບສະ
ໜອງໃຫ້ຫາຼ ຍຂືນ
້ ກວ່າເກົາ່ ໄດ້ ຢູໃ່ ນບ່ອນທີມ
່ ກ
ີ ານແຂ່ງຂັນທີເ່ ພີມ
່ ສູງ
ຂືນ
້ ຢູໃ່ ນຍຸກໂລກາພິວດ
ັ ; ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດຄົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ6,7 ສົງ່
ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານອະນຸລກ
ັ ທາງດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ;
ເຊືອ
່ ມໂຍງການ
ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີກບ
ັ ຂະແໜງການບໍລກ
ິ ານອືນ
່ ໆກ່ຽວກັບສິນ
ເຊືອ
່ , ຕະຫຼາດນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົງ່ ອອກ9,10 ແລະ ປັບປຸງບົດບາດໃນການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ທີລ
່ ວມມີທງັ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການປະດິດສິງ່ ໃໝ່ໆ, ສ້າງ
ການເຊືອ
່ ມໂຍງລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ,
ແລະ ພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜຸນ
ຈຸດຢືນຂອງຊາວກະສິກອນໃນການຕໍລ
່ ອງລາຄາ11,12.
ການທີຈ
່ ະຈັດການກັບບັນດາສິງ່ ທ້າທາຍເຫຼາ່ົ ນີຢ
້ ໃູ່ ນທົວ
່ ໂລກນີໄ
້ ດ້
ນັນ
້ ມັນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມກ
ີ ານສ້າງ, ການດັດປັບ
ໃຫ້ເຂົາ້ ກັບສະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູແ
້ ບບອັນໃໝ່. ນີ້
ແມ່ນລວມມີທງັ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການສະໜັບສະ
ໜຸນຈາກຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັງ້ ຢູໃ່ ນວົງກວ້າງ ໃນລະບົບການ
ປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ . ຍິງ່ ໄປກວ່ານັນ
້ ແນວ
ທາງແກ້ໄຂຕ່າງໆສໍາລັບສິງ່ ທ້າທາຍແບບໃໝ່ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມຮ
ີ ບ
ູ ແບບໃໝ່ໃນການເຮັດ
ວຽກນໍາກັນ, ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການຕົກລົງລະຫວ່າງ
ບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການຝ່າຍຕ່າງໆ13.

3

2.2

ລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ຂອງຄໍາວ່າ ບົດບາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານ
ກະສິກໍາ

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິ
ກໍາ (AIS) ແມ່ນນັບມືເ້ ປັນທີຍ
່ ອມຮັບວ່າເປັນສິງ່ ທີເ່ ປັນປະໂຫຍດເພືອ
່ ກຳ
ນົດບັນດາໜ້າວຽກໃນການແຊກແຊງເຂົາ້ ໄປພັດທະນາ, ການອອກແບບ
ການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ໜ້າວຽກເສີມທີປ
່ ະກົດວ່າມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ຫາຼ ຍທີສ
່ ດ
ຸ ທີຈ
່ ະໃຫ້ການສົງ່ ເສີມການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະ
ສິກາໍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທີເ່ ປັນທໍາ14. ການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈທາງດ້ານ
ກະສິກາໍ , ການສົງ່ ເສີມ, ການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນອົງປະ
ກອບ ທີເ່ ປັນກຸນແຈອັນສໍາຄັນຂອງລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງ
ດ້ານ
ກະສິກາໍ
(ພາບປະກອບທີ່
1)
ແລະບົດບາດ
ແລະ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິງ່ ເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ແມ່ນປ່ຽນແປງໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງການຜະລິດຢູໃ່ ນປະເທດຕ່າງໆ. ການນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ
ລະບົບການປະດິດ ສ້າງສິງ່ ໃໝ່ຢໃູ່ ນສະພາບເງືອ
່ ນໄຂທາງດ້ານກະສິກາໍ ທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ ສະໜອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈທີເ່ ປັນປະໂຫຍດຈໍານວນ
ຫຼາຍກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆ ແລະ ບົດບາດທີມ
່ ທ
ີ າ່ ແຮງຂອງ
ວຽກງານສົງ່ ເສີມຢູ່ ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ
(AIS). ຄຸນຄ່າອັນ ໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງຂອງແນວຄິດກ່ຽວກັບລະບົບການປະດິດ
ສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງ ດ້ານກະສິກາໍ ສໍາລັບວຽກງານສົງ່ ເສີມ ກໍຄ
່ ກ
ື ານເອົາບົດ
ບາດ ແລະ ການ ຈັດຕັງ້ ວຽກງານສົງ່ ເສີມເຂົາ້ ມາເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຜູດ
້ າໍ
ເນີນການຢູໃ່ ນວົງກວ້າງ, ທັງເປັນສ່ວນໜຶງ່ ໃນຂະບວນການ, ສະຖາບັນ
ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕ່າງໆທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈຳເປັນສໍາລັບການປະດິດສ້າງສິງ່
ໃໝ່ໆ (ເບິງ່ ກ່ອງທີ 2).
ຄືດງ່ັ ຫຼກ
ັ ຖານທີຊ
່ ບ
້ີ ອກຢູໃ່ ນກ່ອງທີ 2, ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ (EAS) ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນຂະບວນ
ການຂອງການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆໄດ້ດກ
ີ ວ່າເກົາ່
ຖ້າສາມາດປະຕິບດ
ັ

ຕາມບົດບາດໃໝ່, ຮັບໜ້າວຽກໃໝ່, ສ້າງຍຸດທະສາດຂືນ
້ ໃໝ່ທມ
່ີ ຄ
ີ ວາມ
ເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບໃໝ່ໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້
ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສືສ
່ ານປະຊາສໍາພັນໃຫ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ແລະ ຄວາມຮູ້
ໃໝ່ ເຊິງ່ ເປັນຮູບແບບທີເ່ ຄີຍປະຕິບດ
ັ ກັນມາແຕ່ດງ້ັ ເດີມ ພຽງແຕ່ຢາ່ ງດຽວ
ນັ້ ນ ແມ່ ນ ບໍ່ ພ ຽງພໍ ທ່ີ ຈ ະນໍ າ ໄປສູ່ ກ ານປະດິ ດ ສ້ າ ງສິ່ ງ ໃໝ່ ໆ ຂື້ ນ ໄດ້ .
ການສົງ່ ເສີມ ແລະບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ແນະນໍາດ້ານກະສິກຳ (EAS) ຍັງຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບາດອື່ນອີກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປະດິດ
ສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆສາມາດດໍາເນີນການໄດ້.
2.2.1 ບົດບາດຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ແນະນໍາດ້ານກະສິກາໍ (EAS): ຢູໃ່ ນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ທາງ
ດ້ານກະສິກາໍ (AIS), ບົດບາດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລະບົບການສົງ່ ເສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະ
ບົດບາດ, ໜ້າທີໃ່ ນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຜູ້
ສະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ອືນ
່ ໆ ແລະ ບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການທັງໝົດຢູໃ່ ນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່
ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ (AIS).
ບົດບາດຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາຂອງລັດ
ຢູໃ່ ນແຕ່ລະປະເທດ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນຮ່າງຂຶນ
້ ມາຕາມເປົາ້ ໝາຍ
ການພັດທະນາກະສິກາໍ ແຫ່ງຊາດ. ເປົາ້ ໝາຍເຫຼາ່ົ ນີ້ ອາດປະກອບດ້ວຍ
ການບັນລຸການຄໍາ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວຊົນນະບົດ,
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ດ້ວຍການສ້າງຕົນ
້ ທຶນທາງສັງຄົມ ຫຼື ການປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ25. ການສົງ່ ເສີມຂອງພາກລັດ ແມ່ນເປັນພຽງພາກສ່ວນ
ໜ່ງຶ ຂອງຜູດ
້ າໍ ເນີນການທີເ່ ປັນກາງ ແລະມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນຈໍານວນບັນ
ດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການອືນ
່ ໆຢູໃ່ ນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະ
ສິກາໍ , ຖ້າສົມທຽບເຖິງຄວາມໄດ້ປຽບແລ້ວ ແມ່ນການຄົງຕົວຢູໃ່ ນຮູບແບບ
ການປ່ຽນແປງເຊິງ່ ເປັນຄືອງົ ການຈັດຕັງ້ ໜຶງ່ ທີເ່ ປັນ “ຂົວຕໍ”່ , ສ້າງການ
ເຊື່ ອ ມໂຍງເອົ າ ບັ ນ ດາຄວາມຮູ້ ຕ່ າ ງໆເຂົ້ າ ໃສ່ ກັ ນ ໂດຍຜູ້ ດໍ າ ເນີ ນ ການ

ພາບສະແດງທີ 1: ລົບບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ

ຜູ້ບໍລິໂພກ
ລະບົບຄົ້ນຄ້ວາ
ກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ
ຜູ້ສົ່ງອອກ

ອົງກອນຜູ້ຜະລິດ

ອົງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການປະສານງານ

ຊາວກະສິກອນ

ຜູ້ສະໜອງປັດໃຈນໍາເຂົ້າ
ສໍານັກງານມາດຕະຖານ

ການບໍລິການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ແລະ
ການພັດທະນາທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກງານທີ່ດິນ

ອົງການຈັດຕັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກງານສິນເຊື່ອ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບແຜນວຽກທາງດ້ານລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ
ສະຖາບັນ, ການປະຕິບັດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ທັດຊະນະທີ່ເປັນທາງການ
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ດັດປັບມາຈາກ Rivera, M.W., Alex, G., Hanson, J. and R. Birner. 2006. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ: ວິວັດທະນາການ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ
ກອບແຜນວຽກຂອງອົງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກະສິກໍາ. ເອກະສານທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ການສຶກສາທາງດ້ານກະສິກໍາສາກົນ (AIAEE)
ຢູ່ໃນຫາດຊາຍທີ່ມີນໍ້າຈຶດ, ຟຼໍຣິດາ, 14-18 ພຶດສະພາ 2006.
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ກ່ອງທີ 2: ພາບລວມຕ່າງໆຈາກການຄົ້ນຄ້ວາລະບົບການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ (AIS) ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ ການສົ່ງເສີມບໍລິການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ (EAS)
1. ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ແມ່ນຂະບວນການເຮັດວຽກນໍາກັນເພື່ອສ້າງອົງຄວາມຮູ້ຂື້ນ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ເອົາໄປນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນ
ຂະບວນການໂດຍກົງທາງວິທະຍາສາດເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ ແລະ ຖ່າຍທອດໄປສູ່ວຽກງານສົ່ງເສີມເພື່ອເຜີຍແພ່ອອກສູ່ວົງ
ກວ້າງ15.
2. ຈຸດໃຈກາງຂອງຂະບວນການນີ້ ແມ່ນການຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ມີອົງຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ສາມາດເພີ້ມເຕີມໃຫ້ກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຍ້ອນວ່າຜູ້ດໍາເນີນການບາງຄັ້ງຕ້ອງການໃຫ້ມີການພັກດັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ມີການຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ປຶກສາຫາລືນໍາກັນ,
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ມີການແບ່ງປັນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ (ຫຼືທີ່ເອີີ້ນວ່າ ເວທີສຳລັບການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ)16.
3. ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນສື່ກາງ (ຫຼືິທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເປັນສື່ກາງ) ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງ, ຮັກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ
ບຸກຄົນກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການໃນວົງກວ້າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ17.
4. ສະຖາບັນ (ທັດສະນະ, ອຸປະນິໃສ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ມາດຖານ, ການປະຕິບັດ ແລະ ແນວທາງການເຮັດວຽກຕ່າງໆ) ຈະເປັນ
ສິ່ງກໍານົດວິທີການພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກນຳກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະ
ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ກໍຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ18. ດັ່ງນັ້ນ ການສະໜັບສະໜຸນເພື່ອໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງຢູ່ໃນສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
5. ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສົມປະສານທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດັດປັບທາງດ້ານສະຖາບັນ.
ການລົງທຶນ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແບບໃໝ່ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເຮັດຄ່ຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ19.
6. ການແຊກແຊງແບບດັ່ງເດີມເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຄົ້ວຄ້ວາວິໃຈ, ການສົ່ງເສີມ, ການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ລະ
ຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຊາວກະສິກອນເຂົ້າໃສ່ກັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະ
ດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຂື້ນມາໄດ້ເທື່ອ.
ສິ່ງນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍການແຊກເຂົ້າໄປເພີ່ມຕື່ມໃນເລື່ອງຂອງທັກສະ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ບັນດາສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ,
ປັບປຸງໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສະພາບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານຕ່າງໆ ເພື່ອປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ຂື້ນມາ20.
7. ການນໍ າ ເອົ າ ຄວາມຮູ້ ແ ບບໃໝ່ ໄ ປນໍ າ ໃຊ້ ນັ້ ນ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຈະດໍ າ ເນີ ນ ການພາຍຫຼັ ງ ການຄົ້ ນ ຄ້ ວ າວິ ໃ ຈເພື່ ອ ເຜີ ຍ ແພ່ ຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ມ າຢ່ າ ງດຽວ.
ການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ ແລະສະໜັບສະໜູນເພີ້ມຕື່ມອີກ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານສະ
ເພາະດ້ານ, ບາງຄັ້ງກໍຕ້ອງມີການດັດປັບບັນດາເຕັກນິກທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃໝ່ ໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ ຫຼື ຮຽນຮູ້
ວິທີທີ່ຈະປະຕິບັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນສິ່ງໃໝ່21,22.
8. ການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ແມ່ນລວມມີການດໍາເນີນງານ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຢູ່ໃນວົງກ້ວາງ (ທີ່ຖືກດໍາເນີນການໂດຍ
ສໍານັກງານຫຼາຍໆແຫ່ງໂດຍຜ່ານວິທີການສົນທະນາແລກປ່ຽນ, ການເປັນພັນທະມິດ ຫຼື ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນ) ທີ່ ໝາຍເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຢ່າງເປັນໝູຄະນະ.
ໃນຄະນະທີ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາເອົາການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈມານໍາໃຊ້, ມັນກໍຈະມີຄຸນຄ່າພຽງແຕ່ເມື່ອຕອນທີ່ໄດ້ເອົາຮວບຮວມເຂົ້າກັນກັບ ບັນດາໜ້າ
ວຽກອື່ນໆໃນການຄຸ້ມຄອງການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ, ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ການປະຊາສໍາພັນກ່ຽວ
ກັບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ, ການໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຄັດແຍ່ງ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ການ
ບໍລິການປັດໃຈນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຈັດວິທີສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ, ການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້
ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕໍ່ລອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຫຼັກການປະຕິບັດ ແລະ ການດໍາເນີນງານ23.
9. ການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້
ແລະ
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
ຄວາມສາມາດເພື່ອຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນແນວທາງອັນໃໝ່ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດແບບໃໝ່ເພີ່ມຂື້ນ ກໍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາ
ຄັນຂອງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະແໜງການ ຫຼື ລະບົບ24. ເພາະສະນັ້ນ,
ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ບໍຄວນເໜັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄວາມສໍານານງານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການ.
ຕ່າງໆ ດ້ວຍການສົງ່ ເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ມີເວທີແລກປ່ຽນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຕໍຈ
່ າກ
ນັນ
້ ກໍຈະເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມກ
ີ ານປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆ
ເກີດຂືນ
້ . ການສົງ່ ເສີມຂອງພາກລັດ ກໍຄວນສູຊ
້ ນ
ົ ພະຍາຍາມເພືອ
່ ພັດທະ
ນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຜູສ
້ ະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການ
ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ປະກອບສ່ ວ ນເຂົ້າ ໃນເປົ້າ ໝາຍການພັ ດ ທະນາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້ ໄ ດ້ ດີຂ້ືນ
ກ່ວາເກົາ່ .
ໃນກໍລະນີຂອງບັນດາຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາອື່ນໆ (ນອກຈາກພາກລັດ), ບົດບາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກຈະຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງຜົນປະ

ໂຫຍດທາງດ້ານທຸລະກິດ (ພາກເອກະຊົນ), ຕາມບູລິມະສິດ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ແລະ
ຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ້ອງຖິ່ນ
(NGOs), ສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຜະລິດ)
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການຕ່າງໆສະເພາະ
ດ້ານ (ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ) ດັ່ງນັ້ນ ບົດບາດ ແລະ ຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ .
ພວກເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດວຽກແບບໃຜລາວ ໂດຍສຸມໃສ່
ແຕ່ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນເຂດພື້ີນທີ່ໃດໜຶ່ງ
ສະເພາະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃດໜຶ່ງສະ
ເພາະ. ຢູ່ໃນທັງໝົດທຸກກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຄວນທີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ
ກໍາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໄປສູ່ການສະໜັບສະໜຸນບັນດາຜູ້ນໍາເນີນການຢູ່
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ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ (AIS) ແລະ ປະ
ສານສົມທົບກັບຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາອື່ນໆ (EAS). ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບັນດາອົງການ NGO
ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການສ້າງຕົ້ນທຶນທາງສັງຄົມ
ຄວນປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຂະແໜງການສົ່ ງ ເສີ ມ ຂອງພາກລັ ດ ໃນການ
ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ຜູ້ນໍາຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ບັນດາຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາອື່ນໆ, ລວມທັງພະນັກ
ງານໃນຂະແໜງການຂອງລັດກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຕົ້ນທຶນທາງສັງຄົມ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບໍລິສັດ ທຸລະກິດກະສິກໍາຂອງພາກເອກະຊົນ ກໍຄວນທີ່ຈະ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຂະແໜງການສົ່ງເສີມຂອງພາກລັດ ແລະ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ເພື່ອລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເອົາຊາວກະສິກອນໃຫ້ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດຊື້
ຂາຍທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ບາງອົງການ ຈັດຕັ້ງ (ທີ່ສາມາດເປັນຄົນກາງໄດ້)
ແມ່ ນ ຈະດໍ າ ເນີ ນ ການໄດ້ ດີ ກ ວ່ າ ໃນການພັ ດ ທະນາສາຍພົ ວ ພັ ນ ລະ
ຫວ່າງຜູ້ດໍາເນີນການຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານມີການປະ
ສານສົມທົບນໍາກັນ.
2.2.2 ໜ້າທີ່ຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ
ເນື່ອງຈາກບົດບາດຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກ
ສາດ້ານກະສິກໍາຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ
(AIS) ແມ່ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສໍານານງານໃຫ້
ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການອື່ນໆເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ມີການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ, ດັ່ງນັ້ນ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ (EAS) ຄວນປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ໃນວົງກ້ວາງຄືດັ່ງ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນ (ກ່ອງທີ 2, ຂໍ້ 8). ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ
ເອົາໄວ້ ກໍ່ຄື ຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍານັ້ນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມທຸກໆໜ້າທີ່ຕ່າງໆເຫຼົ່າ
ນັ້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ໜ້າທີ່ຕົວຈິງ ທີ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
ແມ່ ນ ຈະອີ ງ ຕາມຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງຊາວກະສິ ກ ອນທີ່ ຢ າກໄດ້ ຮັ ບ
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສະພາບເງື່ອນໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາລະບົດບາດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່.
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ທາງໜຶ່ງທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງໜ້າທີ່ສະເພາະຕ່າງໆໃດໜຶ່ງໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຈະ
ຕ້ອງມີການຈັດເວທີສົນທະນາທີ່ນໍາເອົາບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເຂົ້າມາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ແລະ ປັບປຸງການເຮັດວຽກນໍາກັນ
ເພື່ອປ່ຽນແປງແນວທາງໃນການດໍາເນີນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ຕົນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆ (‘ເວທີສົນທະນາການ
ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ’)26. ຕົວຢ່າງ: ເວທີສົນທະນາການປະດິດສ້າງສິ່ງ
ໃໝ່ໆແຫ່ງຊາດສໍາລັບຂະແໜງການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ ເບນິນ ທີ່ມີຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກເຈັດກຸ່ມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
(ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ; ກຸ່ມຜູ້ແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; ກຸ່ມວິ
ຊາການ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ; ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ; ຜູ້
ກໍານົດນະໂຍບາຍຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການປະເມີນບັນດາຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແລະ ການກະຕຸກ
ຊູກຍູ້ໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ27. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານ
ຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະດິດ
ຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຂື້ນມາໄດ້ນັ້ນ, ໜ້າທີ່ດໍາເນີນງານໃນການສື່ສານປະຊາ
ສໍາພັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້
ທາງສັງຄົມ ແລະ ການຮັບມືກ່ຽວກັບອໍານາດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຄັດ
ແຍ່ງກັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ28. ໜ້າທີ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ
‘ການວາງຂອບເຂດຂອງວຽກງານ’, ‘ການເປັນຄົນກາງ’ ແລະ ໄລຍະຫຼັງ
ມານີ້ໄດ້ພາກັນເອີ້ນວ່າ
‘ການເປັນສື່ກາງໃນການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງ
ໃໝ່ໆ’31.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມທີ່ນັບມື້ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ຫຼາຍພາກສ່ວນ, ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານ
ກະສິກໍາໃນຂະແໜງການຂອງລັດ
ກໍຄວນດໍາເນີນການເປັນຜູ້ນໍາພາ
(ໂດຍປະສານສົມທົບຮ່ວມກັບເວທີສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ)
ໃນການກໍານົດຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆໃນການສະໜອງການບໍລິການ
ແລະ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊ່ອງວ່າງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຜ່ານການດໍາ
ເນີນງານຂອງພາກລັດ ຫຼື ການສະໜອງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິ
ການ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງເສີມ, ການປະ
ສານສົມທົບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ສົ່ງເສີມ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ. ຂະແໜງການຂອງລັດຍັງຈະ
ຕ້ອງໄດ້ນໍາພາການປະສານງານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງວຽກງານ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາທີ່ມີຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດໄດ້.
ການປະສານງານກໍ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ
ຄົນທຸກຍາກ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາຊາວ
ກະສິກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.
ການປະ
ສານງານຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອມີຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ມີທ່າແຮງ ມີວິໄສທັດທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ
ການປະສານສົມທົບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ
ຜົນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອວ່າ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງຈະສະໜັບ
ສະໜຸຸນໃຫ້ເກີດມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຫຼາຍຂື້ນຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ32.
2.2.3 ຍູດທະສາດການປະຕິຮູບ
ເມື່ອການດໍາເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານ
ກະສິກໍາ (ຫຼື ການດໍາເນີນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຢູ່ໃນລະບົບການ
ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ-AIS)
ຫາກຂື້ນຢູ່ກັບທັກສະ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ວິທີການທີ່ຜູ້ດໍາເນີນ
ການປະຕິບັດ ຫຼື ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ດໍາ
ເນີນການຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ-AIS
ຄົນອື່ນໆ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ
ຂອງຕົນເຂົ້າໃນຂະບວນການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆນັ້ນ, ການປະຕິຮູບຈຶ່ງ
ບໍ່ຄວນຈໍາກັດພຽງແຕ່ສະເພາະການເຮັດວຽກສົ່ງເສີມເທົ່ານັ້ນ. ທາງທີ່ດີ
ແລ້ວການປະຕິຮູບ ຄວນມີເປົ້າໝາຍທີ່ສຸມໃສ່ຜູ້ດໍາເນີນການທັງໝົດຢູ່
ໃນທຸກລະດັບຂອງລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາAIS ໂດຍອີງຕາມການຄົ້ນພົບຕ່າງໆຈາກການວິເຄາະລະບົບການປະ
ດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ 2.2.5). ການປະຕິຮູບຕ່າງໆ ຍັງສົມຄວນທີ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນ
ການຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ດໍາເນີນການທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ສ້າງອິດທິຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານ
ກະສິກໍາ-AIS, ເພື່ອດໍາເນີນງານໃຫ້ເປັນລະບົບ.
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ຈະເໜັ້ນໜັກ
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ.
ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ
ແມ່ນຂະບວນການອັນໜຶ່ງຂອງການເພີ່ມ
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະ ພາບ, ດັ່ງນັ້ນ ການຫ້າງຫາກະກຽມວຽກງານ
ສົ່ງເສີມແບບໃໝ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄ່ອຍໆພັດທະນາຂື້ນບົນພື້ນຖານ
ຄວາມຕ້ອງການຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ,
ສະພາບເງື່ອນໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ.
ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການປະຕິຮູບ ຄວນຢູ່ບົນພື້ນຖານການທົດລອງ
ເຮັດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ (ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃນຫົວຂໍ້ 4.2.3) ເຊິ່ງສາມາດ
ດໍາເນີນການລິເລີ່ມທົດທອງໂດຍເວທີສໍາລັບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ
ຫຼື ເຄືອຂ່າຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາແຫ່ງຊາດ. ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງ ການທີ່ມີບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການທີ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຢູ່ໃນວົງກ້ວາງ, ຈຸດປະສົງການພັດທະນາ, ສິ່ງທ້າ
ທາຍ, ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນດາໂອກາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ້ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ, ເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຮູບແບບໜຶ່ງດຽວຂອງການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ
ປະຕິຮູບຢ່າງດຽວທົ່ວປະເທດ, ທົ່ວແຂວງ ຫຼື ທົວລັດນັ້ນ ບໍ່ຄວນເປັນແນວ
ທາງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບການດຳເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການສົ່ງເສີມ
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ.
2.2.4 ຂີດຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ສໍາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ
ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິ
ກໍາ-EAS ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະດັບຂີດຄວາມສາມາດແບບໃໝ່ ເພື່ອຮັບມື
ກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງຄ່ອຍໆພັດທະນາຂື້ນຢູ່ໃນຂະແໜງການ
ຜະລິດກະສິກໍາ, ບົດບາດແບບໃໝ່ຕ່າງໆ, ໜ້າທີ່ການດໍາເນີນງານ ແລະ
ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້. ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS ຄວນມີຂີດຄວາມສາ

ມາດເພື່ອດໍາເນີນບັນດາໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່
ໆໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນມາປຶກສາຫາລືກ່ອນໜ້ານີ້ (ກ່ອງທີ 2).
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ
ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂິດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ການດໍາເນີນງານເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານກະສິ
ກໍາທີ່ເໝາະສົມ, ນໍາໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊ່ວຍຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້
ຜະລິດ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ, ຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຈັດ
ການກັ ບ ຮູ ບ ແບບການປ່ ຽ ນແປງຂອງສະພາບດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດ,
ຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
2.2.5 ການວິເຄາະຂີດຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນມີອິດທິພົນຕໍ່ອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່າ
ນັ້ນ ສຸ່ມໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ. ສະພາບເງື່ອນໄຂດັ່ງ
ກ່າວຈະສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງກະຕຸກ
ຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ດໍ າ ເນີ ນ ງານຢູ່ ໃ ນຮູ ບ ແບບທີ່ ແ ນ່ ນ ອນໃດໜຶ່ ງ .
ເພາະສະນັ້ນ ການວິເຄາະຂີດຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນສໍາລັບ
ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຂອງລະບົບການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່
ທາງດ້ານກະສິກໍາ ຈຶ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເພື່ອລິເລີ່ມການພັດທະ
ນາຂີດຄວາມສາມາດ. ການນໍາໃຊ້ ‘ເຄື່ອງມືທີ່ມີສີ່ອົງປະກອບ’33
ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນສໍາລັບການປະເມີນໃນລັກສະນະເປັນການວິ
ເຄາະຂີດຄວາມສາມາດໃນການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ກໍສາ
ມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງສີ່ອົງປະກອບທີ່ວ່ານີ້ ຄື:
1. ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການ/ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບົດບາດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ (ລວມທັງຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ທັກສະຄວາມສາມາດ
ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນ;
2. ຮູບແບບຂອງການເຮັດວຽກນຳກັນລະຫວ່າງຜູ້ດໍາເນີນການ
ຕ່າງໆ
3. ສະຖາບັນ (ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຂະນົບທໍານຽມ,
ນິໃສ ແລະ ການປະຕິບັດ) ແລະ;
4. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍທາງດ້ານນະໂຍ
ບາຍ
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ ຄໍ າ ປຶ ກ ສາດ້ າ ນກະສິ ກໍ າ ແບບມີ ຫຼ າ ຍ
ພາກສ່ວນ ເຊິ່ງນັບມື້ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຄວາມເປັນເອກະລາດໃນ
ການສົ່ງເສີມຂອງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການອື່ນ
ໆຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ທາງ
ດ້ານກະສິກໍາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ສາ
ມາດດໍາເນີນການໄດ້ນັ້ນ ການວິເຄາະຂີດ
ຄວາມສາມາດຢູ່ ໃ ນວົ ງ ກວ້ າ ງສໍ າ ລັ ບ ລະບົ ບ
ການປະດິ ດ ຄິ ດ ສ້ າ ງສິ່ ງ ໃໝ່ ທ າງດ້ າ ນກະສິ ກໍ າ ຈຶ່ ງ ມີ
ຄວາມສໍາຄັນ ຫຼືສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການວິເຄາະຂີດຄວາມສາ
ມາດທີ່ມີຢູ່ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍາ
ຄວນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການວິເຄາະຂີດ
ຄວາມສາມາດໃນວົງກວ້າງທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ ຢູ່ໃນລະບົບການ
ປ ະ ດິ ດ ຄິ ດ ສ້ າ ງ ສິ່ ງ ໃ ໝ່ ໆ ທ າ ງ ດ້ າ ນ ກ ະ ສິ ກໍ າ .
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດ ຄວນ
ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນຂະບວນການປຶກສາຫາລື. ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມ
ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຢູ່ໃນລະດັບບຸກຄົນ
ໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອອກ
ສູ່ວົງກວ້າງ ແລະ ບໍ່ມີການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ຢູ່ໃນ
ລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍນັ້ນ
ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ເພາະສະນັ້ນ ການພັດທະນາ
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ຂີດຄວາມສາມາດຕ້ອງສຸມໃສ່ທັງສາມມິຕິໃນຮູບແບບທີ່ມີການປະສົມ
ປະສານກັນເປັນໜຶ່ງດຽວ. ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປແມ່ນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບມິຕິຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.

3. ລະດັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດກ່ຽວ
ກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ34 ຈະສະ ໜອງກອບແຜນວຽກທີ່
ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂີດຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ກໍມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກ
ສາດ້ານກະສິກໍາ. ກອບແຜນວຽກຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ
ເສດ ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
ແລະ ການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນທັງໝົດສາມລະດັບເຊັ່ນ: ລະດັບບຸກຄົນ,
ລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະດັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.
ຄວາມຮຽກຮ້ ອງຕ້ ອງການດ້ າ ນຂີ ດ ຄວາມສາມາດຢູ່ ໃ ນສາມລະດັ ບ ນີ້
ແມ່ນມີດັ່ງນີ້:
• ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ: ຄວາມຮູ້, ທັກສະ (ທາງດ້ານ
ເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ), ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆທີ່ສາມາດ
ຍົກຂື້ນມານໍາສະເໜີໄດ້ ໂດຍຜ່ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ.
• ໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ: ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ,
ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ພ້ອມທັງເຄືອຂ່າຍຂອງອົງ
ການຈັດຕັ້ງໃນດ້ານ: ກ) ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ສາຍພົວພັນ; ຂ) ຂີດຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນງານ
(ສາຍພົວພັນ, ຂະບວນການ, ລະບົບຕ່າງໆ, ຂັ້ນຕອນ, ການອະນຸມັດ,

ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ; ຄ) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ
ການເງິນ (ນະໂຍບາຍ, ການຊັບຊ້ອນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ); ງ)
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂໍ້ມູນ; ແລະ ຈ) ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.
• ໃ ນລະດັ ບ ສະພາບແວດລ້ ອ ມທີ່ ເ ອື້ ອ ອໍ າ ນວຍແມ່ ນ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ :
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ວິໃສທັດທາງດ້ານການເມືອງ; ນະໂຍບາຍ,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ກອບແຜນວຽກທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ; ຂະບວນການ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະ
ແໜງການຂອງລັດແຫ່ງຊາດ; ການປົກຄອງ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງດ້ານ
ອໍານາດ; ໂຄງລ້າງພື້ນຖານ; ສິ່ງດຶງດູດໃຈ ແລະ ຂະນົບທໍານຽມທາງ
ສັງຄົມ.
ຂີ ດ ຄ ວ າ ມ ສ າ ມ າ ດ ໃ ນ ກ າ ນ ດໍ າ ເ ນີ ນ ງ າ ນ ຈໍ າ ນ ວ ນ ໜຶ່ ງ ດັ່ ງ ຕໍ່ ໄ ປ ນີ້
ທີ່ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ເປັນຜູ້ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີຢູ່ໃນທັງໝົດສາມລະດັບ ເຊິ່ງລວມມີດັ່ງນີ້:
ກ) ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານນະໂຍບາຍ: ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ນໍາພາການປະຕິຮູບນະໂຍ
ບາຍ:
ຂ) ຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄວາມຮູ້: ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າ
ເຖິງ, ການສ້າງຂື້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ
ຄວາມຮູ້
ຄ) ຂີດຄວາມສາມາດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ: ຄວາມສາມາດເຂົ້າໄປ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ, ພັນທະມິດ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.
ງ) ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຄວາມສາມາດໃນການ
ຄຸ້ມຄອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາພາການດໍາເນີນແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ເລີ່ມຈາກການວາງແຜນໄປເຖິງການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.
3.1 ລະດັບບຸກຄົນ
ຄໍາແນະນໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການໃຫ້ຂ້ມ
ໍ ູນກ່ຽວກັບ
ເຕັກໂນໂລຊີແບບເປັນຊຸດອີກຕໍໄ
່ ປແລ້ວ. ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກາໍ (EAS) ຄວນມີບກ
ຸ ຄົນທີມ
່ ຄ
ີ ວາມ

ຕາຕະລາງທີ 1: ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຕ້ອງການໃນລະດັບບຸກຄົນໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS
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ທາງດ້ານເຕັກນິກ

ທາງດ້ານການດໍາເນີນງານ

ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບເຕັກໂນ
ໂລຊີ/ການປະຕິບັດ/ມາດຕະຖານ/
ລະບຽບການ/ນະໂຍບາຍ/
ທີ່ເໝາະສົມ/ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ/
ນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງກະສິກໍາ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
ບາງຂົງເຂດໜ້າວຽກທາງດ້ານເຕັກນິກ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມມີດັ່ງນີ້:
ບັນດາທາງເລື່ອກຕ່າງໆທາງດ້ານ
ເຕັກນິກເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ
ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປ່
ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ທຸລະກິດກະສິກໍາ, ການເພີ່ມມູນຄ່າ ແລະ
ການພັດທະນາຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ;
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະວິທະຍາ;
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ສິດທິຂອງຊາວກະສິກອນ; ການນໍາ
ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການສື່ສານປະຊາສໍາພັນແບບໃໝ່

ການປຸກລະດົບຊຸມຊົນ (ການຈັດຕັງ້ ກຸມ
່ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ກຸມ
່ ແມ່ຍງິ ໃນຊົນນະບົດເປັນກຸມ
່ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ/
ເປັນກຸມ
່ ຕາມຄວາມສົນໃຈ)
ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງຊາວກະສິກອນ (ຈັດຕັງ້ ໃຫ້ເປັນກຸມ
່ , ເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນສະຫະພັນ
ຊາວກະສິກອນ ເພືອ
່ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີສ
່ ງ່ົ ເສີມ ແລະ ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແບບໃໝ່ໃນການ
ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ການເຊືອ
່ ມໂຍງເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ເຂົາ້ ເຖິງແຫຼງ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃໝ່ໆ)
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ (ໃຫ້ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປຶກສາຫາລື, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງປະຊາມະຕິ ແລະ
ຮ່ວມດໍາເນີນງານ, ໄປຕາມຂະບວນການຂອງຜູທ
້ ມ
່ີ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຝ່າຍ
ການຝຶກສອນ (ຊີນ
້ າໍ ການສໍາຫຼວດຕົນເອງ ແລະ ການໃຫ້ຄາໍ ແນະນໍາເພືອ
່ ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ )
ການຮຽນຮູຜ
້ າ່ ນການສະທ້ອນຄືນ (ຈັດຕັງ້ ສໍາມະນາແລກປ່ຽນອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ)້
ການໄກ່ເກ່ຍຂໍຄ
້ ດ
ັ ແຍງ (ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືຫາທາງອອກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບນ
ັ ລຸຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງເຫັນດີຮວ
່ ມກັນ
ການເຈລະຈາຕໍລ
່ ອງ (ຊ່ວຍໃຫ້ບນ
ັ ລຸຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງແບບເປັນທີພ
່ ໃໍ ຈ ຫຼື ການປານີປານອມກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸມ
່ ແລະ ພັດທະ
ນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕໍລ
່ ອງລະຫວ່າງບັນດາຜູທ
້ ມ
່ີ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ)
ການເປັນຄົນກາງ (ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຫຼາຍຝ່າຍລະຫວ່າງບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການໃນລະດັບວົງກວ້າງ
ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການພັດທະນາການເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ
ການສະໜັບສະໜຸນເພືອ
່ ໃຫ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ
ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູນ
້ າໍ ເພືອ
່ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະມີການກະຕຸນ
້
ການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງິນ)
ການຄິດໃນຮູບແບບທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ້າງສັນ ແລະ ມີແຜນການ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການສະທ້ອນຄືນຕົນເອງ ແລະ ການຮຽນຮູຈ
້ າກຄວາມຜິດພາດ
ການມີແນວຄິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ການມີຄວາມໂປງໃສຕໍໜາ້ ທີ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການອຸທຕ
ິ ນ
ົ /ຄວາມມຸງ້ ໝັນ
້
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາທີມງານຢູໃ່ ນຫຼາຍອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມ່ຍງິ ຊົນນະບົດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກນ
ົ ລະຍຸດວິທກ
ີ ານສົງ່ ເສີມທີໃ່ ີ ຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ ເລືອ
່ ງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເຂົາ້ ໃຈດີ
ກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລືອກທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທເ່ີ ໝາະສົມ,
ວິທກ
ີ ານເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ວິເຄາະການຕະຫຼາດ, ມາດຕະຖານ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ. ພະນັກງານທີມຂ
ີ ດ
ີ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ
້ ຄອງ
ຂະບວນການທາງດ້ານການຈັດຕັງ້ ແລະທາງສັງຄົມ ເພືອ
່ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆນັນ
້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັນ
່ ກັນ
(ຕາຕະລາງທີ 1).
ບັນດາຂີດຄວາມສາມາດທີໄ
່ ດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 ຈະບໍສ
່ າມາດພົບ
ເຫັນໄດ້ ຫຼື ຖືກພັດທະນາຂືນ
້ ນໍາບຸກຄົນໃດໜຶງ່ ຫຼື ແມ່ນກະທັງອົງການ
ຈັດຕັງ້ ໃດໜຶງ່ . ນອກຈາກນັນ
້ ແລ້ວ ຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້
ກໍບມ
່ໍ ຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນທີຈ
່ ະຕ້ອງມີຢໃູ່ ນທຸກໆສະຖານະການ. ເພາະສະນັນ
້ ,
ສໍ າ ນັ ກ ງ າ ນ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ທີ່ ມີ ຄ ວ າ ມ ຫຼ າ ກ ຫຼ າ ຍ ທ າ ງ ດ້ າ ນ ສ າ ຍ ອ າ ຊີ ບ ,
ມີທມ
ີ ງານທີຫ
່ າຼ ກຫຼາຍ ແລະເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ຢູໃ່ ນ
ລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ ຈຶງ່ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ ຈຶງ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ມກ
ີ ານຈັດຕັງ້ ຄືດງ່ັ ຕໍໄ
່ ປນີ:້

ການປະກອບພະນັກງານ: ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ
ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສົມປະສານເອົາບັນດາຜູທ
້ ມ
່ີ ີ
ຄວາມຮູທ
້ ວ
່ົ ໄປ ແລະ ຜູທ
້ ມ
່ີ ຄ
ີ ວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ທີມ
່ ບ
ີ ດ
ົ ຮຽນ
ແຕກຕ່າງກັນມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັນ
່ : ຢູໃ່ ນບັນດາອົງການ
ຈັດຕັງ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັນ
່ : ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນທີເ່ ຮັດທຸລະກິດກະສິກາໍ , ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ ແລະ ອືນ
່ ໆ) ບັນດາລູກຈ້າງທີຢ
່ ຂ
ູ່ ນ
້ັ
ຕໍາ່ ສຸດໃນລະບົບການເຮັດວຽກ (ຜູທ
້ ພ
່ີ ວ
ົ ພັນໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ) ສາມາດ
ເປັນຜູທ
້ ມ
່ີ ຄ
ີ ວາມຮູທ
້ ວ
່ົ ໄປ (ຜູທ
້ ມ
່ີ ຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈໂດຍລວມກ່ຽວກັບເຕັກໂນ
ໂລຊີທາງດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ມີທກ
ັ ສະຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການ, ການສືສ
່ ານປະຊາສໍາພັນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮູບການທີໃ່ ຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ). ຄວາມສາມາດຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະສານ
ສົມທົບເຂົາ້ ໃວ້ຢໃູ່ ນຫຼກ
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົາ້ . ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຄວນທີຈ
່ ະໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກທີມງານຂອງຜູຊ
້ ຽ່ ວ
ຊານສະເພາະດ້ານທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຊໍານານງານໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການຜະລິດ,
ທະລຸກດ
ິ ແລະການຕະຫຼາດ, ການສ້າງຕົນ
້ ທຶນທາງສັງຄົມ, ການຄຸມ
້ ຄອງ
ສາຍພົວພັນ, ການສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການປະເມີນຜົນ, ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ,
ການເຊືອ
່ ມໂຍງກັບບັນດາອົງການ
ຈັດຕັງ້ ຕ່າງໆຢູໃ່ ນຂັນ
້ ກາງ
ແລະ

ຂັນ
້ ທີສ
່ ງູ ກວ່ານັນ
້ . ຢູໃ່ ນຫຼາຍໆວັດທະນາທໍາ ແມ່ນບໍເ່ ປັນທີຍ
່ ອມຮັບ
ກ າ ນ ໃ ຫ້ ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ທີ່ ເ ປັ ນ ຜູ້ ຊ າ ຍ ມ າ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ສົ່ ງ
ເສີມນໍາແມ່ຍງິ ຢູໃ່ ນບ້ານ. ໃນກໍລະນີດງ່ັ ກ່າວ, ມັນກໍມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນທີ່ປຶກສາວຽກງານສົ່ງເສີມທີ່ເປັນແມ່ຍິງ
ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້ 35 ໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ.
ຕາມການປະເມີນກັນ ມີພຽງແຕ່ 15 ສ່ວນຮ້ອຍເທົາ່ ນັນ
້ ໃນທົວ
່ ໂລກ
ທີມ
່ ພ
ີ ະນັກງານສົງ່ ເສີມເປັນຜູຍ
້ ງິ ແລະ ມີພຽງ 5 ສ່ວນຮ້ອຍເທົາ່ ນັນ
້
ທີເ່ ປັນຊາວກະສິກອນຍິງ ທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານ
ສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ 38.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານແມ່ນສາມາດຈ້າງເອົາ
ມາເຮັດວຽກເປັນບາງເວລາກໍໄດ້ໂດຍຂືນ
້ ຢູກ
່ ບ
ັ ສະຖານ
ະການ. ໃນບາງອົງການຈັດຕັງ້ ເຊັນ
່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີປ
່ ກ
ຶ ສາ
ຈະມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍປະກອບ
ດ້ ວ ຍຊ່ ຽ ວຊານທີ່ ມີ ຄ ວາມຮູ້ ສ ະເພາະດ້ າ ນ
ທີສ
່ າມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ໃຫ້ຄາໍ ແນະນໍາ
ເລືອ
່ ງເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານຈັດການ
ສະເພາະດ້ານ. ເຊັນ
່ ດຽວກັນກັບໃນກໍລະນີ
ທີໂ
່ ຄງການໃດໜຶງ່ ຫາກກໍາລັງດໍາເນີນການ
ເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນໃຫ້ເຂົ້າກັບຕະ
ຫຼາດທີມ
່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ່າສູງ, ມັນກໍຈາໍ ເປັນຕ້ອງມີຊຽ່ ວ
ຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕ໋ອງ
ໂສ້ມນ
ູ ຄ່າ. ປະເດັນກໍຄື ຕ້ອງເບິງ່ ພາລະບົດບາດຂອງ
ໂຄງການ/ອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ບັນດາສິງ່ ທ້າທາຍຕ່າງໆຢູໃ່ ນສະ
ພາບເງືອ
່ ນໄຂນັນ
້ ເພືອ
່ ເປັນສິງ່ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການລະຫວ່າງ
ຜູທ
້ ມ
່ີ ຄ
ີ ວາມຮູທ
້ ວ
່ົ ໄປ ແລະ ຜູທ
້ ມ
່ີ ຄ
ີ ວາມຮູສ
້ ະເພາະດ້ານ
ໃນສັດສ່ວນທີເ່ ໝາະສົມ.

ການກໍານົດເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ເຂົາ້ ກັບໜ້າວຽກ: ພາຍໃນໂຄງຮ່າງການຈັດ
ັ ຕັງ້ ຂອງອົງກອນ
ໃດໜຶງ່ ຂີດຄວາມສາມາດທີຕ
່ ອ
້ ງການໃນຂັນ
້ ຕ່າງໆ ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ທາງດ້ານການດໍາເນີນງານແມ່ນແຕກຕ່າງ
ກັນໄປ ແລະ ຂຶນ
້ ກັບໜ້າວຽກທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບ ພ້ອມທັງຄຸນລັກສະນະ
ສະເພາະດ້ານ (ເຊັນ
່ : ຂໍຈ
້ າໍ ກັດ, ທ່າແຮງຕ່າງໆ) ຂອງສະຖານທີ່
ທີອ
່ ງົ ກອນນັນ
້ ກໍາລັງດໍາເນີນງານຢູ.່ ຕົວຢ່າງເຊັນ
່ : ສຳລັບວຽກງານດ້ານ
ການຄຸມ
້ ຄອງ, ການເຮັດວຽກນໍາຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
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ແລະ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານນະໂຍຍາຍ ແມ່ນຕ້ອງການ
ພະນັກງານທີເ່ ຮັດວຽກຢູໃ່ ນລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານອາວຸໂສ
ໃນການບໍລກ
ິ ານສົງ່ ເສີມຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າ ພະນັກງານທີເ່ ຮັດວຽກຢູພ
່ າກ
ສະໜາມ. ເຊັນ
່ ດຽວກັນ ທໍາມະຊາດຂອງລະບົບນະເວດວິທະຍາ, ລະບົບ
ການຜະລິດກະສິກາໍ ຫຼື ວິສາຫະກິດ (ສິນຄ້າ, ຂະໜາດພືນ
້ ທີກ
່ ານຜະລິດ
ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານຈັດການ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ) ກໍເປັນສິງ່ ກໍານົດວ່າ ຄວນຈະເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານໃດ. ໃນລັກສະນະທີຄ
່ າ້ ຍ
ຄືກນ
ັ , ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
(EAS)
ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການສະໜັນສະໜູນທາງດ້ານສື່
ຕ່າງໆ ຢູໃ່ ນຂະແໜງການກະສິກາໍ ອາດຕ້ອງການໃຫ້ມຂ
ີ ດ
ິ ຄວາມສາມາດ
ໃນການນໍາໃຊ້ສ່ື ແລະ ການສືສ
່ ານປະຊາສໍາພັນໃຫ້ຄນ
ົ ຕ່າງໆໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້
ພຽງເທົາ່ ນັນ
້ ກໍພ
່ .ໍ
3.2 ລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບອົງການຈັດຕັງ້ ລວມມີ ອົງການຈັດຕັງ້ ສ່ວນ
ບຸກຄົນ, ລະບົບຕ່າງໆ, ຂັນ
້ ຕອນ ແລະ ກອບວຽກສະຖາບັນການຈັດຕັງ້
ຂອງອົງກອນ ເຊິງ່ ໂດຍພືນ
້ ຖານແລ້ວ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ອງົ ກອນໃດໜຶງ່
ດໍາເນີນການ ແລະ ໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ
ອົງປະກອບ ດ້ວຍການສ້າງຕົນ
້ ທຶນທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນ
ທີເ່ ປັນກໍາລັງແຮງງານຂອງອົງກອນ37. ສະຖາບັນການສ້າງຕັງ້ ແລະ ບັນ
ດາສາຍພົວພັນທາງດ້ານອົງການຈັດຕັງ້ ໃນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍ
ລິການໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ເປັນໂຕກໍານົດຕົນ
້ ຕໍ ລະດັບຂີດຄວາມ
ສາມາດດັງ່ ກ່າວ ເພາະສະນັນ
້
ຈຶງ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສະຖາບັນທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ
(ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ, ອຸປະນິໃສ, ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ, ກົດລະບຽບ ແລະ
ກົດໝາຍ) ເຊິງ່ ສະໜັບສະໜຸນການເຮັດວຽກດ້ວຍກັນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ.້
ເມືອ
່ ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ເປັນຜູສ
້ າ້ ງຂະບວນການປະດິດຄິດສ້າງສິງ່
ໃໝ່ໆໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂືນ
້ ມາໄດ້, ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະຖາບັນ
ຈຶ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ.
‘ສະຖາບັນ’ ທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ ຢູໃ່ ນໜ່ວຍງານສົງ່ ເສີມຂອງພາກລັດອາດ
ຈະລວມມີ: ລະບົບການຈັດຂັນ
້ ທີຂ
່ ອນຂ້າງຊືຕ
່ ງົ ແລະ ມີຮບ
ູ ແບບການວາງ
ແຜນຈາກຂັນ
້ ສູນກາງ;
ມີການນໍາໃຊ້ຮບ
ູ ແບບດັງ່ ເດີມໃນການປະເມີນ
ການດໍາເນີນງານຕາມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ; ມີປະຫວັດໃນການໃຫ້
ລາງວັນຕໍຜ
່ ນ
ົ ສໍາເລັດເທົາ່ ນັນ
້
ດັງ່ ນັນ
້ ຈຶງ່ ມີການລະເລີຍຕໍກ
່ ານລາຍງານ
ແລະ ການວິເຄາະເຫດຜົນຂອງຄວາມລົມ
້ ເຫຼວ; ມີປະຫວັດຂອງການເຮັດ
ວຽກຢ່າງເປັນເອກະລາດ;
ບໍຄ
່ ອ
່ ຍມີຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ໃນອົງການຈັດຕັງ້
ອືນ
່ ໆ; ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບດັງ່ ເດີມ
່ ທີມ
່ ງຸ້ ເນັນ
້ ໃສ່ແຕ່ການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍກວ່າການມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ
ແລະ ຄວາມເພິງ່ ພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ38.
ບັນດາສະຖາບັນເຫຼາ່ົ ນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ວຽກ
ງານສົງ່ ເສີມຂອງພາກລັດຂະຫຍາຍບົດບາດອອກໄປສູວ
່ ງົ ກວ້າງຫຼາຍຂືນ
້
ກວ່ານີຕ
້ ມ
່ື ອີກ. ນອກຈາກນັນ
້ ແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ໃຈ້
ແຍກ ແລະ ຄົນ
້ ຫາບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ
ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການອືນ
່ ໆ ຢູ່
ໃນລະບົບການປະດິດຄິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ ທີມ
່ ນ
ີ ໃິ ສ ແລະ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ທີຄ
່ າ້ ຍຄືກນ
ັ ທີສ
່ າ້ ງຂໍຈ
້ າໍ ກັດໃຫ້ແກ່ການເຮັດວຽກຢ່າງ
ມີປະສິດຕິຜນ
ົ ນໍາບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການອືນ
່ ໆຢູໃ່ ນລະດັບຕ່າງໆ.
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ທີ່ ໄ ດ້ ຄ າດການໄວ້ ຢູ່ ພ າຍໃຕ້ ລ ະບົ ບ ການປະດິ ດ ຄິ ດ ສ້ າ ງສິ່ ງ ໃໝ່ ໆ
ທາງດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນັ້ນ, ວຽກງານ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS ກໍຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີຂີດຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ
(ຕາຕະລາງທີ 2).
ຖ້າບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ຕ່າງໆ
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ຫາກບໍໄ
່ ດ້ປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ

ກ່ຽວກັບພາລະກິດ, ການບໍລກ
ິ ານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນດໍາເນີນ
ງານຂອງຕົນ ແບບເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ມັນກໍຈະສົງ່ ຜົນກະທົບຕໍຄ
່ ວາມລົມ
້
ເຫຼວໃນການດໍາເນີນງານ, ຖືກລົມ
້ ລະລາຍ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ39. ຫຼາຍອົງການ
ຈັດຕັງ້ ຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ມີວດ
ັ ທະນາທໍາແຫ່ງການຮຽນຮູເ້ ທືອ
່ . ການສ້າງຖານທີເ່ ປັນ
ເວທີສນ
ົ ທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ, ຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມລົມ
້
ເຫຼວ ແລະ ການທົບທວນຄືນສິງ່ ຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ສົມ
ຄວນທີ່ຈະມີສະຖານທີ່ເພື່ອດໍາເນີນການທົດລອງກົນລະຍຸດຫຼືວິທີການ
ແບບໃໝ່ຕາ່ ງໆ. ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ -EAS ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເບິງ່ ກວ້າງມອງໄກ ແລະ ສ້າງແຮງ
ບັນດານໃຈຕໍກ
່ ານເປັນຜູນ
້ າໍ
ເພືອ
່ ໃຫ້ມກ
ີ ານຮຽນຮູຈ
້ າກປະສົບການໄດ້
ຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ ແລະ ສ້າງວັດທະນາທໍາຂອງການປະຕິບດ
ັ ທີດເີ ລີດ. ທ່ານ
ສະວາຊັນ ແລະ ຣາຈາລາຕິ (2010) ໄດ້ພດ
ັ ທະນາເຄືອ
່ ງມືການສໍາຫຼວດ
ແບບງ່າຍດາຍຂືນ
້ ມາ ເພືອ
່ ນໍາໃຊ້ເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ຂ່າວສານໃນດ້ານ
ຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ຈາກບັນດາຜູສ
້ ະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ 40.
3.3 ລະດັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
ສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມມຸງ້ ໝັນ
້ ແລະ
ວິໃສທັດທາງດ້ານການເມືອງ; ນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ , ກອບແຜນວຽກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ, ຂັນ
້ ຕອນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້
ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ, ການປົກຄອງ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງດ້ານ
ອໍານາດ, ບັນດາສິງ່ ຈູງໃຈ ແລະ ກົດເກນທາງສັງຄົມທີອ
່ າໍ ນວຍຄວາມສະ
ດວກ (ຫຼື ເປັນສິງ່ ກິດຂວາງ) ຕໍກ
່ ານພັດທະນາຂອງອົງການຈັດຕັງ້ ໃດ
ໜຶງ່ 41. ການດໍາເນີນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກາໍ -EAS ແມ່ນຂືນ
້ ກັບສະພາບເງືອ
່ ນໄຂຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້ ທີເ່ ກີດ
ຂືນ
້ ຢູໃ່ ນສະພາບແວດລ້ອມແບບຕາຍຕົວ. ຕົວຢ່າງ: ນະໂຍບາຍທາງດ້ານ
ກະສິກາໍ ທີບ
່ ດ
່ໍ ີ ຈະສ້າງໃຫ້ເກີດມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີບ
່ ເ່ໍ ອືອ
້ ອໍານວຍ
ແລະ ສົງ່ ຜົນກະທົບຫຼາຍສົມຄວນຕໍບ
່ ນ
ັ ດາແຜນງານການສົງ່ ເສີມຕ່າງໆ.
ການມີກອບແຜນວຽກທາງດ້ານລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງທີເ່ ໝາະສົມ ແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນລະບົບການສົ່ງເສີມທີ່ເປັນຂະບວນການເພື່ອຮັບປະ
ກັນການແຂ່ງຂັນທີຍ
່ ດ
ຸ ຕິທາໍ , ຈັດໃຫ້ມບ
ີ ອ
່ ນແລກປ່ຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີ

ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາຜູສ
້ ະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ຕ່າງໆ. ບາງສະພາບເງືອ
່ ນໄຂຈໍາ
ນວນໜຶງ່ ຢູໃ່ ນສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍແມ່ນລວມມີດງ່ັ ນີ:້
• ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ບັນດາສິ່ງຈູງໃຈຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມ
ການຜະລິດ, ການປະຕິຮູບການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງ
ສິນເຊື່ອ.
• ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາ
ແລະ
ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS
• ການກະຈາຍອໍານາດທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການເງິນລົງສູທ
່ ອ
້ ງຖິນ
່
ພ້ອມທັງກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບຂອງອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ຢູໃ່ ນການພັດທະນາກະສິກາໍ
ລວມທັງການສະ
ໜັບສະໜຸນຕໍວ
່ ຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ -EAS
• ກອບແຜນວຽກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍສໍາລັບວຽກງານ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ບັນດາ
ແນວທາງຕ່າງໆ ເຊິ່ງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວສ້າງຮູບແບບການປະຕິບັດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂື້ນຢູ່ໃນຂະແໜງການ
ແລະ ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ-AIS
• ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມພຽງຂອງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການ
ອື່ນໆຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດຄິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ-AIS
(ການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ, ຂະແໜງສຶກສາ, ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ)
ເພື່ອແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນ,

ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນການດໍາເນີນວຽກງານສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊາວກະ
ສິກອນ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
• ສະຖາບັນທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປະສານງານເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS, ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ
ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ
ທາງດ້ານກະສິກໍາ-AIS ຫຼາຍກວ່າສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດໃຫ້ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ດ້ວຍການໃຫ້ເຮັດຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ຮັບການ
ມອບໝາຍເປັນທາງການ.
• ຂີດຄວາມສາມາດໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອດັດປັບ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນບົນພື້ນຖານຂອງບົດຮຽນທີ່ທອດຖອນ
ໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍ
ບາຍໃນຂະບວນການທີ່ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.
• ການຫ້າງຫາກະກຽມດ້ານການເງິນ ທີ່ກະຕຸ້ນການຫັນທິດໃສ່ລູກ
ຄ້າ, ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປະສານສົມ
ທົບລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS.
• ລະດັບຂອງຄວາມຮູ້ໜັງສື ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດັບການສຶກສາຢູ່
ໃນປະເທດ/ແຂວງ/ທ້ອງຖິ່ນ
• ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ທະໜົນຫົນທາງ, ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,
ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ)
• ການມີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຕາຕະລາງ 2: ຂີດຄວາມສາມາດທີຕ
່ ອ
້ ງການໃນລະດັບອົງການຈັດຕັງ້ ໃນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກາໍ -EAS
ຂົງເຂດວຽກງານໃນວົງກວ້າງ

ຂົງເຂດວຽກງານສະເພາະດ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໜ້າທີ່ການຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານຍຸດທະສາດ

ຄວາມເປັນຜູນ
້ າໍ (ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ)້ , ການສ້າງວິໃສທັດ, ການຄຸມ
້ ຄອງ ການປ່ຽນແປງ,
ຂີດຄວາມສາມາດເພືອ
່ ຕອບໂຕ້ກບ
ັ ເຫດການສຸກເສີນ, ສາຍພົວພັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ການສະໜັບສະໜຸນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄວາມສາມາດເພື່ອສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງອອກເປັນບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນການຈັດລະບົບຕາມລໍາດັບຂັ້ນ
ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ

ສາຍພົວພັນ

ກໍານົດສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນ, ພ້ອມທັງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຢູ່ ໃນລະ
ຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ແລະ ທົ່ວທັງໝົດອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະບົບການປະ
ດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ; ການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື; ການສ້າງເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ເພື່ອໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ຂັ້ນຕອນ, ລະບົບ ແລະ
ລະບຽບການ

ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ, ການນໍາພາ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການສື່ສານພາຍໃນ, ການປະເມີນ
ການດໍາເນີນງານ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຮຽນຮູ້, ການຕິດ
ຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດຕ່າງໆ ແລະຮູບແບບຕ່າງໆນໍາໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ

ຄຸນຄ່າ, ສິງດຶງດູດໃຈ/ລາງວັນ

ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ, ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດຂັ້ນພື້ນຖານ, ການເຂົ້າເຖິງທຸກລະດັບ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ,
ການຮຽນຮູ້, ກົນໄກຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ສິງຈູງໃຈສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ດີ, ມາດຕະຖານຕ່າງໆທີ່ສາ
ມາດເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງພຶດຕິກໍາຂອງບຸກຄົນຢູ່ໃນອົງກອນ, ສ້າງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ
ການທົບທວນຄືນ, ການມີຊື່ສຽງ/ຄວາມນັບໜ້າຖືຕາ

ຊັນພະຍາກອນມະ ນຸດ

ຄວາມສາມາດທີ່ຈະສະໜອງຈໍານວນພະນັກງານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນອົງການຈັດ
ຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອເປັນກໍາລັງເສີມ ແລະ ເພີີມເຂົ້າຕື່ມໃສ່ຄວາມຊໍານານງານຂອງຕົນ; ການມີຂໍ້ກໍານົດໜ້າວຽກທີ່ຊັດເຈນ,
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ມີການກໍານົດທີ່ຊັດເຈນ, ການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈຕ່າງໆ, ການເຂົ້າເຖິງຄວາມ
ຮູ້ໃໝ່, ກົນໄກຕ່າງໆ ເພື່ອບຸກລະດົມ, ໃຫ້ການອົບຮົມ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາ ກອນໄວ້

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການເງິນ

ຄວາມສາມາດທີ່ຈະສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບເປັນເງິນເດືອນພະນັກງານ, ລາຍຈ່າຍອື່ນໆສໍາລັບ ການດໍາ
ເນີນງານ ແລະ ການລົງທຶນ, ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື ຮູບແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດວຽກງານທີ່ຍືນຍົງທີ່ຮັກສາໃຫ້ອົງກອນດໍາລົງຢູ່ໃນວຽກງານຕໍ່ໄປ

ຊັບພະຍາກອນຄວາມຮູ້ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ແມ່ນລວມມີທັງການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດ
ເພຶ່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ຄວາມສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາທາງດ້ານການ
ປຸກລະດົມ, ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຝຶກອົບຮົມ, ເສັ້ນທາງ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງການຕະຫຼາດ
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• ການມີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາປັັດໃຈນໍາເຂົ້າ
• ສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມທີສ
່ າມາດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້
ການມີສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ເປັນສິ່ງຢືນຢັນ
ເຖິງລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ແຕ່ການມີສະພາບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນການເພີ້ມໂອກາດ
ໃນການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ
ໃດໜຶ່ງເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ສະພາບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆນີ້. ສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ ເ ອື້ ອ ອໍ າ ນວຍສາມາດປະກົ ດ ເປັ ນ ຜົ ນ ໄດ້ ດ້ ວ ຍການສ້ າ ງບັ ນ ດາຂີ ດ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ກ) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອດັດປັບບັນດາ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການ ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ເພື່ອສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງທີ່ມີການ
ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ
ຂ) ລິເລີ່ມດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ ແລະ ການປະສານສົມທົບກັນລະ
ຫວ່ າ ງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຕ່ າ ງໆທີ່ ຢູ່ ໃ ນລະບົ ບ ການປະດິ ດ ຄິ ດ ສ້ າ ງສິ່ ງ
ໃໝ່ໆ ແລະ ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ
ຄ) ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ, ການ
ຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມກັນ, ການສຶກສາການດໍາເນີນງານ ແລະ ການປະເມີນ
ຮ່ວມກັນທີ່ຈະນໍາເອົາຂົງເຂດວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆອອກມາໄດ້ທີ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເອົາ ໃຈໃສ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ງ) ຈັດຕັ້ງກົນໄກການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາກຸ່ມ
ເຮັດວຽກຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ດໍາເນີນການຫຼາຍຝ່າຍ, ພັດທະນາ
ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດແບບເປັນຂະ
ບວນການສໍາລັບຂະແໜງການ
ຈ) ສ້ າ ງຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ພ ຽງພໍ ທີ່ ຕ້ ອ ງການສໍ າ ລັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ນະໂຍ
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ບາຍທີ່ອິງໃສ່ຫຼັກຖານເປັນພື້ນຖານ ແລະ ການເຮັດການຕັດສິນໃຈ
ສ) ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງວຽກງານ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS ຮ່ວມ
ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ,
ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກການເມືອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະ
ຈັດການກັບບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງນະໂຍ
ບາຍ (ການນໍາໃຊ້ ເວບໄຊ, ບົດຄັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ)
ຊ) ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບສື່ (ການສື່ສານປະຊາສໍາພັນ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງສື່)

4. ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດ
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມມາດ ແມ່ນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ແລະ
ເປັນຂະບວນການປ່ຽນແປງ. ນອກຈາກການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈໍາ
ເປັນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການແລ້ວ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທີ່
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການຕ່າງໆທີ່
ຢູ່ພາຍໃນລະບົບດໍາເນີນງານໃດໜຶ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ (ບໍ່ວ່າຈະຢູ່
ໃນອົງກອນ, ຂະແໜງການ, ປະເທດ ຫຼື ເຂດພາກພື້ນກໍຕາມ)42.
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຄວນສ້າງບົນພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ແລະ ຄວນມີການການຮຽນຮູ້ ແລະ ການດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຍຸດທະສາດການຮ່ວມງານສໍາລັບໄລຍະຍາວ, ມີຄວາມ
ກົມກຽວກັນ ແລະ ການປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຜູ້ດໍາ
ເນີນການຕ່າງໆດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ບັນດາ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ43.
ໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ
ແລະ ວິທີການເຈລະຈາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ

ເຊັ່ນກັນ.
ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບຕ່າງໆໃນວົງກ້ວາງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຖ້າຫາກ
ຕ້ອງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຢູ່ໃນທັງສາມລະດັບ. ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ
ນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງແນວທາງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍສໍານັກງານຕ່າງໆ. ຈຸດປະສົງຂອງຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອວາດ
ພາບໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວິທີການຕ່າງໆ ໃນການສະໜັບສະ
ໜູນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ບາງແນວຄວາມຄິດທີ່ໜ້າ
ສົນໃຈ.
4.1 ການສະໜັບສະໜູນຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບບຸກຄົນ
ຄວາມສາມາດຢູ່ໃນລະດັບຂົງເຂດພື້ນທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ:
ການພັດທະນາ
ການຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສື່ສານເຕັກໂນ
ໂລຊີ (ICT) ແມ່ນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດໃນລະດັບຕ່າງໆ
(ຈາກລະດັບວິຊາຊີບເຖິງລະດັບວິຊາການ) ຈາກຫຼັກສູດທີ່ບັນດາໂຮງ
ຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ພັດ
ທະນາຂຶ້ນມາສໍາລັບບັນດາຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້. ທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ບັນດາ
ຊ່ຽວຊານດ້ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
ແລະ ການນໍາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີຮູບ
ແບບວິທີການໃໝ່ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການຮຽນຮູ້ແບບເດີມ ເຊັ່ນ ການຮຽນ
ຮູ້ຈາກການປະຕິບັດ. ປະຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການສິດສອນຢູ່ຕາມໂຮງ
ຮຽນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ຮູບການນີ້ເທື່ອ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນແນວທາງທີ່ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາ
ໄລຕ່າງໆ ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ
ຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ ການສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງຫາກສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ,
ຈະມີຄວາມເໝາະສົມກ່ວາ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈໍາກັດໜ້ອຍກ່ວາບັນດາ
ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບໜ່ວຍກິດສໍາ
ລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນສໍາ
ລັບການການສຶກສາທາງໄກ ແມ່ນອີກຫົນທາງໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່.

4.1.1 ການສ້າງຕັງ້ ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງສູນໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ:
ຜ່ານໄລຍະເວລາຫຼາຍໆປີ,
ຫຼາຍປະເທດ
ກໍ ໄ ດ້ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ສູ ນ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຂອງຕົ ນ ເອງຂື້ ນ ທີ່ ຂື້ ນ ກັ ບ ກະຊວງກະ
ສິ ກໍ າ /ກະຊວງສຶ ກ ສາເພື່ ອ ສ້ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການ
ພັ ດ ທະນາທັ ກ ສະດ້ າ ນເຕັ ກ ນິ ກ ວິ ຊ າການກ່ ຽ ວກັ ບ ການຜະລິ ດ ພຶ ດ /
ທັກສະທາງດ້ານວິສາຫະກິດ ແລະ ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ
ປຸກລະດົມສັງຄົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສື່ສານປະຊາສໍາພັນ, ການ
ເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.
ບາງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ກໍ ຍັ ງ ຈັ ດ ບັ ນ ດາແຜນງານຕ່ າ ງໆເພື່ ອ ເສີ ມ ສ້ າ ງຂີ ດ
ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການຄົນອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
ສະຖາບັ ນ ຄຸ້ ມ ຄອງວຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ ກະສິ ກໍ າ ແຫ່ ງ ຊາດ-MANAGE
ກໍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໜອງປັດໃຈນໍາເຂົ້າຢູ່ໃນປະ
ເທດອີນເດຍ, ການພັດທະນາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ - ກະສິກໍາຈັດ
ໂດຍ ສູນການພັດທະນາປຸຍສາກົນ-IFDC ແລະ ພະນັກງານລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນປະເທດຟີລິປີນ ຈັດໂດຍສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມກະສິກໍາATI). ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ລັດຖະບານ ສົ່ງເງິນຄ່າຮຽນຄືນໃຫ້ພະນັກ
ງານສົ່ງເສີມຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງລັດ ທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດໃນສາ
ຂາວິຊາການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ທີ່ດໍາເນີນການສອນໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ.
ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີທີ່ບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້
ໄດ້ມີການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຈັດການແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຄຸນນະພາບການຝຶກອົບ
ຮົມຕໍ່າຢູ່ໃນບັນດາສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງ: ການເສີມສ້າງ

ຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສົ່ງເສີມ
ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາ
ມາດໃນເຂດຊົນນະບົດ (RCBP) ທີ່ຫາກໍສິ້ນສຸດລົງ ໃນລະຫວ່າງ
ບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ທີ່ປະເທດ ເອທີໂອປີ. ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ອົງການ
CIAT, ອົງການ ເຮວວິຕັດ ລວມທັງອົງການພັດທະນາ ແລະ
ການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວິດ (SDC) ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາຄູ່ມື
ແນະນໍາກ່ຽວກັບ ‘ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດກະສິກໍາ’ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜຸນພະນັກງານສົ່ງເສີມໃນການສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍ ລິ ກ ານໃຫ້ ຄໍ າ ປຶ ກ ສາດ້ າ ນກະສິ ກໍ າ ໃຫ້ ຊ າວກະສິ ກ ອນທີ່ ມຸ້ ງ
ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ44. ອົງການ USAIDEgypt ກໍາລັງໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບໂຮງຮຽນເຕັກ
ນິກກະສິກໍາ (ATS) ຢູ່ໃນປະເທດ ອີຢິບ ດ້ວຍການກວດແກ້ຫຼັກສູດ
ການຮຽນການສອນຄືນໃໝ່, ຈັດໃຫ້ມີການປັບປຸງອຸປະກອນການ
ຮຽນການສອນ ແລະ ບັນດາຄູອາຈານໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງ
ກ່າວ45. ຢູ່ໃນປະເທດ ການາ ໂຄງການວິສະວະກອນບໍ່ມີພົມແດນ
(EWB) ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງອາຫານ ແລະ ການກະເສດ
(MoFA) ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ
ການສອນພາກວິຊາທຸລະກິດ-ກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາວິສາ
ຫະກິດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທັກສະຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້
ບັນດານັກສຶກສາຕ່າງໆຢູ່ໃນໂຮງຮຽນກະສິກໍາ46.
ຢູ່ໃນທະວິບ
ເອີຣົບ, IALB (ສະຖາບັນສຶກສາສາກົນສໍາລັບທີ່ປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ) ໄດ້
ດໍາເນີນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຫ້ໃບຢັ້ງຢືນແກ່ບັນດາທີ່ປຶກສາ
ຕ່າງໆເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານວິທິການ,
ການສື່ສານປະຊາສໍາພັນ ແລະ ທັກສະຄວາມຮູ້ທາງສັງຄົມ.
ໃນຂະນະທີການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການບໍລິການຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນ; ມັນກໍມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດຢູ່ໃນ ‘ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ’ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນສໍາ
ລັບຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ.
4.2 ການສະໜັບສະໜູນຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບ
ອົງການຈັດຕັ້ງ
ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກາໍ (EAS) ຈໍາເປັນຕ້ອງມີກນ
ົ ໄກຕ່າງໆ
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການຊີນ
້ າໍ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາ
ການຈາກບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຕ່ າ ງໆທີ່ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ນອກຈາກສິງ່
ເຫຼາ່ົ ນີ,້ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງອົງກອນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້
ເພືອ
່ ດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮຽນໃນພາກປະ
ຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ ລວມທັງການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆເຊັນ
່ :
ການຝຶກສອນເພື່ອຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານການຄຸ້ມ
ຄອງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນການຄຸມ
້ ຄອງບັນ
ດາອົງການຈັດຕັງ້ ທີກ
່ າໍ ລັງຮຽນຮູເ້ ພືອ
່ ກ້າວໄປສູກ
່ ານດໍາເນີນງານ
ທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງ; ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ທົບທວນຄືນດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃນອົງກອນ, ຮ່ວມກັບຄູຮ
່ ວ
່ ມ
ງານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຕົນກ່ຽວກັບປະສົບການໂດຍມີເປົາ້
ໝາຍເພືອ
່ ປັບປຸງການດໍາເນີນງານ (ອີງຕາມບົດຮຽນຕ່າງໆ
ຈາກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ); ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການພັດທະນາໂຄງສ້າງ ແລະ ການອອກແບບການວາງແຜນແບບ
ມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ຂະບວນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ດ້ວຍຕົນເອງ;
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຝຶກສອນເພືອ
່ ປັບປຸງ
ການສືສ
່ ານປະຊາສໍາພັນ,
ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານ
ແລະ ການປະເມີນການດໍາເນີນງານ; ການວາງແຜນປະກອບອາຊີບ.
ປະເພດການຝຶກສອນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຮູບແບບນີ້
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ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ມາຈາກ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີປ
່ ກ
ຶ ສາ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ບໍລກ
ິ ານທຸລະກິດແຫ່ງຕ່າງໆ. ໃນບາງປະເທດເລືອ
່ ງນີ້ ອາດຈະຕ້ອງການ
ໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາຂີດ
ິ ຄວາມສາມາດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ແລະ ໂຮງຮຽນບໍລິ
ຫານທຸລະກິດຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນັນ
້ັ ໃນການອອກແບບໂປຼແກມຝຶກອົບຮົມທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງກັບຂະແໜງການພັດທະນາຊົນນະບົດ.

4.2.1 ການສ້າງຕັງ້ ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ແນະນໍາ ດ້ານກະສິກາໍ : ບັນດາຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ມີບດ
ົ ບາດທີສ
່ າໍ ຄັນໃນ
ການສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຕັງ້ ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້
ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ຢູໃ່ ນບັນດາປະເທດ ເອີຣບ
ົ ກາງ ແລະ ເອີຣບ
ົ ຕາເວັນ
ອອກໃນຊ່ວງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ (ພາຍຫຼງັ ປີ-1991 ເປັນຕົນ
້ ໄປ). ກົມປູກ
ຝັງແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປະເທດ
ລັດເຊຍ ໃນການສ້າງຕັງ້ ການບໍລກ
ິ ານຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການໃຫ້ຄາໍ
ປຶກສາ ທີນ
່ າໍ ໃຊ້ຮບ
ູ ແບບລະບົບການສົງ່ ເສີມຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມ
ລິກາ. ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງຢູປ
່ ະເທດ ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ໃນໂຄງການດັງ່ ກ່າວ. ລະບົບການບໍລກ
ິ ານສົງ່ ເສີມຢູໃ່ ນປະເທດທີເ່ ປັນ
ສະມາຊິກໃໝ່ຂອງທະວິບເອີຣບ
ົ
ແມ່ນກໍາລັງມີການພັດທະນາເປັນເທືອ
່
ລະກ້າວ. ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງທະວິບ ເອີຣບ
ົ ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນບັນດາລັດທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍ
ບໍລກ
ິ ານສົງ່ ເສີມຟາມ (FAS) ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ. ບັນດາໜ່ວຍບໍລກ
ິ ານ
ສົງ່ ເສີມຟາມແຫ່ງຊາດ
ຮັບປະກັນວ່າ
ຊາວກະສິກອນແຕ່ລະຄົນ
ສາມາດໄປຊອກຫາ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາແນະນໍາພືນ
້ ຖານກ່ຽວກັບການປະຕິ
ບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພຶດ.
4.2.2 ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງເພືອ
່ ເພີມ
່ ຄວາມຕ້ອງການ: ໃນກໍລະນີຂອງ
INCAGRO (Innovacion y Competitividad para el Agro Peruano), ໄດ້ນາໍ ໃຊ້ຮບ
ູ ແບບການປະມູນແຂ່ງຂັນເພືອ
່ ເພີມ
່ ຄວາມຕ້ອງການ
ແລະ ການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານສົງ່ ເສີມ47. ກອງທຶນພັດທະນາເຕັກໂນ
ໂລຊີກະສິກາໍ ຂອງ INCAGRO ມີຄວາມສໍາຄັນຢູບ
່ ອນວ່າ ຊາວກະສິ
ກອນ ໄດ້ເປັນເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ແລະ ພວກເຂົາເປັນຜູເ້ ຮັດສັນຍາຈ້າງງານ
ກັບບັນດາຜູສ
້ ະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກາໍ
ເພືອ
່ ມາດໍາເນີນບັນດາກິດຈະກໍາຈໍາເປັນສະເພາະໃດໜຶງ່ .
ການເຮັດແບບນີ້ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບ
ທັກ ສະໃນການຈັດຕັງ້ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ. ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ
ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແຫ່ງຊາດ ຢູໃ່ ນປະເທດ ອູການດາ (NAADS) ກໍ
ແມ່ນອີກຄວາມພະຍາຍາມໜຶ່ງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິ
ກອນ ເພືອ
່ ໃຫ້ສາມາດຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ .
4.2.3 ຮຽນຮູເ້ ພຶອ
່ ການດໍາເນີນງານ (ຮຽນຮູຈ
້ າກການປະຕິບດ
ັ ): ການຮຽນ
ຮູເ້ ພືອ
່ ການດໍາເນີນງານ (ການຮຽນຮູຈ
້ າກການປະຕິບດ
ັ ) ແມ່ນຍຸດທະສາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພືອ
່ ເພີມ
່ ຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການຮຽນຮູ້
ຂອງບັນດາພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນໃດໜຶງ່
ແລະ
ລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍໄ
່ ດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້ຫາຼ ຍໃນການພັດ
ທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້
ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
(EAS), ແຕ່ມນ
ັ ກໍມທ
ີ າ່ ແຮງຫຼາຍໃນການພັດ
ທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການດໍາເນີນງານໃນວຽກງານສົງ່ ເສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
(EAS). ກົນລະຍຸດ
ດັງ່ ກ່າວແມ່ນອາໃສຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງພະນັກງານໃຫ້ເປັນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນການສ້າງໂອກາດຕ່າງໆ ເພືອ
່ ທໍາການທົດລອງ,
ທົບທວນຄືນ ແລະ ແລກປ່ຽນການຮຽນຮູຂ
້ ອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຕົວຈິງທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຢູໃ່ ນອົງກອນ. ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການພັດທະນາການປູກ
ພຶດໃນເຮືອນຮົມ
່ ຢູເ່ ມືອງ ເກລາຣາ ທີອ
່ ງົ ການ ອີຢູ ໃຫ້ທນ
ຶ ສະໜັບສະໜູນ
ຢູໃ່ ນປະເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ດາໍ ເນີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາເປັນ
ຮູບແບບຂອງໂຄງການທົດລອງ ໂດຍມີການຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນອືນ
່ ໆ
ນໍາ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ພະນັກງານໃນການທົບທວນຄືນເພືອ
່ ໃຫ້
ເຂົາ້ ໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໃນໄລຍະຍາວ48. ໃນຂະບວນການ
ດັງ່ ກ່າວນີ,້
ມັນໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ສາໍ ລັບການທົດ
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ລອງ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົາ້ ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີມ
່ ີ
ການພັດທະນາໄປເທືອ
່ ລະໜ້ອຍ. ການຮຽນຮູເ້ ພືອ
່ ດໍາເນີນງານ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການມີຜອ
ູ້ າໍ ນວຍຄວາມສະ
ດວກຈາກພາຍນອກ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃນຂະບວນການດັງ່ ກ່າວນີໄ
້ ດ້.
ບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວດ
ັ ທະນາທໍາແຫ່ງການຮຽນຮູເ້ ພືອ
່
ເຮັດໃຫ້ຍດ
ຸ ທະສາດດັງ່ ກ່າວນີບ
້ ນ
ັ ລຸໄດ້. ການຮຽນຮູເ້ ພືອ
່ ດໍາເນີນງານ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ໃນອົງກອນຕ່າງໆ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຍືດຍຸນຕໍ່
ພະນັກງານລະດັບກາງ ແລະຕົນ
້ ເພືອ
່ ທົດລອງ ນໍາໃຊ້ຍດ
ຸ ທະວິທຫ
ີ າຼ ຍໆ
ຢ່າງທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໄປ.
4.3

ການສະໜັບສະໜູນຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບສະພາບແວດ
ລ້ອມທີ່ ເອື້ອອໍານວຍ
ສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິ
ພາບຂອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ແລະ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງ, ການ
ເງິນ, ອົງກອນ, ສະຖາບັນ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ
້ ຖານຢູໃ່ ນລະດັບວົງກວ້າງ.
ຫົວຂໍ້ນ້ຈ
ີ ະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຕ້ອງ
ການໃນລະດັບອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ເຊິງ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເລືອ
່ ງ
ຂອງການຮຽນຮູ້ເພື່ອດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນກັບບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການອື່ນໆ
ຢູໃ່ ນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ (AIS). ສິງ່ ດັງ່
ກ່າວນີຮ
້ ຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານຊີນ
້ າໍ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຈາກບັນດາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບສູງທີ່ ຊໍານານງານໃນດ້ານການເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ ແລະ ເວທີສນ
ົ ທະນາ
ຂອງຜູດ
້ າໍ ເນີນການຫຼາຍຝ່າຍ, ການຄຸມ
້ ຄອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ. ສິງ່ ນີ້ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັງ່ ກ່າວເຊັນ
່ ກັນ. ບາງທີມະຫາວິທະຍາ
ໄລຕ່າງໆ ກໍອາດຈະມີຄວາມສົນໃຈເຊັນ
່ ກັນໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ແບບພິເສດສໍາລັບວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ ດັງ່ ກ່າວທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ,
ແຕ່ບມ
່ໍ ຂ
ີ ຈ
້ໍ າໍ ກັດເຊັນ
່
ວິຊາຮຽນພາກປົກກະຕິ. ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງສາມາດມີບດ
ົ ບາດທີສ
່ າໍ
ຄັນໃນການທົບທວນຄືນໜ່ວຍງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກ
ສາດ້ານກະສິກາໍ ທີດ
່ າໍ ເນີນການໂດຍສໍານັກງານຕ່າງໆ, ດໍາເນີນການຄົນ
້
ຄ້ວາວິໃຈການດໍາເນີນງານໂດຍການຮ່ວມມືກບ
ັ ໜ່ວຍສົງ່ ເສີມ ແລະ ການ
ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ , ພັດທະນາກອບແຜນວຽກແບບໃໝ່
ເພືອ
່ ຈັດຕັງ້ ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິ
ກໍາ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບເອົາກົນລະຍຸດດັງ່ ກ່າວໃຫ້ເຂົາ້ ໃສ່ກບ
ັ ຫຼກ
ັ ສູດ
ການຮຽນການສອນທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ

4.3.1 ການຮຽນຮູເ້ ພືອ
່ ດໍາເນີນງານຢູໃ່ ນລະດັບຂັນ
້ ຂອງຖານການປະດິດ
ສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆ: ນີ້ແມ່ນວິທີການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂື້ນໃນການ
ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນ
ປະເທດ ອາຟຼີກກາ ແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ. ຖານການປະດິດສ້າງ
ສິ່ງໃໝ່ໆ
ແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຈັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການເຈລະຈາຕໍ່
ລອງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ເພື່ອການດໍາເນີນງານໂດຍການ
ນໍາເອົາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າມາເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ເພື່ອດໍາເນີນ
ບົ ດ ບາດຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ໄດ້ ຢ່ າ ງເໝາະສົ ມ ຢູ່ ໃ ນຖານການປະດິ ດ ສ້ າ ງ
ສິ່ງໃໝ່ໆ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຝ່າຍ,
ການສ້າງ
ຄວາມເຊື່ອຖື, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ, ການສ້າງທີມງານ, ທັກສະໃນການ
ຮັບຝັງ ແລະ ການໄກ່ເກຍບັນຫາ. ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຮັດ
ວຽກຢູ່ ໃ ນຮູ ບ ແບບຕ່ າ ງໆແມ່ ນ ຈະປະກອບສ່ ວ ນຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາຂີ ດ
ຄວາມສາມາດອັ ນ ໃໝ່ ຕ່ າ ງໆເຫຼົ່ າ ນັ້ ນ ດ້ ວ ຍແນວທາງຂອງການຮຽນ
ຮູ້ເພື່ອການດໍາເນີນງານ. ຖ້າບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ພຽງພໍຕ່າງໆ ຫາກ
ຖືກສ້າງຂື້ນເປັນເອກະສານ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ,
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະຍາວຂອງວິທີ
ການດັ່ງກ່າວມັນກໍຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດອັນໃໝ່ ແລະ ການສ້າງໃຫ້ເປັນສະຖາບັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.

4.3.2:ການສ້າງເຄືອຂ່າຍແລະການສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ: ການຂາດ
ພື້ນທີ່ສໍາລັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ການນໍາພາຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ
ສໍາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ-EAS ມີສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂອງ
ບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ (ນັກການເມືອງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ)
ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານກະສິກໍາ ນັບມື້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ການ
ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານກະສິກໍາໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢູ່ໃນຊຸມປີວ່າງບໍ່ດົນ
ຜ່ານມານີ້ ກໍໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນ ເຂດຊົນນະບົດ-GFRAS ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້
ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການກະຕຸ້ນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸກສຸກຍູ້ໃຫ້
ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຢູ່ພາຍໃນລະດັບເຂດພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ
ແລະ ລະດັບນະໂຍບາຍໃນທົ່ວໂລກ. ຄາດການວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ມີ ສ ະພາບແວດລ້ ອ ມທີ່ ໃ ຫ້ ກ ານສະໜັ ບ ສະໜຸ ນ ສໍ າ ລັ ບ ການລົ ງ ທຶ ນ ໃນ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ-EAS48.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄືອຂ່າຍຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດພາກພື້ນເຊັ່ນ: AFAAS (ປະເທດອາຝຼິກາ),
RELASER (ປະເທດອາເມລິກາ ລາຕີນ); APEN (ເຄືອຂ່າຍ
ການສົ່ງເສີມໃນເຂດອົດສະຕາລີແລະອາຊີ-ປາຊີຟິກ), APIRAS (ເຄືອ
ຂ່າຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໃນໝູ່ເກາະ ເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ) ແລະ PIEN (ເຄືອຂ່າຍ
ການສົ່ງເສີມໃນເຂດໝູ່ເກາະປາຊີຝິກ) ແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ສ້າງອິດທິພົນຕໍ່ນະໂຍບາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຍັງຈະ
ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມຂຶ້ນອີກໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອພັດທະນາ
ເຄືອຂ່າຍໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ແລກປ່ຽນປະສົບການຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວທັງປະເທດ ແລະໃນພາກພື້ນ
ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.
4.3.3 ການບັນທຶກ ແລະ ການພັດທະນາກອບວຽກໃໝ່: ນອກຈາກ
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO ແລະ ທະນາຄານໂລກແລ້ວ,
ບັ ນ ດາຄູ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາອື່ ນ ໆໃນລະຫວ່ າ ງທົ ດ ສະຫວັ ດ ທີ່ ຜ່ າ ນມາຍັ ງ
ໄດ້ ເ ລີ່ ມ ຕີ ລ າຄາໃຫ້ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການບັ ນ ທຶ ກ ປະສົ ບ ການ
ຕ່ າ ງໆເປັ ນ ເອກະສານໄວ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະຕິ ຮູ ບ ລະບົ ບ ການສົ່ ງ ເສີ ມ
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາ
ກອບວຽກໃໝ່ເພື່ອເປັນການຊີ້ນໍາໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການປະຕິຮູບ
ຕ່າງໆ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງສະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີສົນທະ
ນາແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ (NI), ເວທີສົນທະນາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ຜ່ານໄລຍະເວລາ 15 ປີຜ່ານ
ມາ, ວິທີສົນທະນາແນວຄວາດຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ (NI) ຍັງໄດ້ຈັດພີມເອ
ກະສານຫຼາຍສະບັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບແງ່ມູມຕ່າງໆ
ຂອງຮູບ
ແບບການປະຕິຮູບການສົ່ງເສີມ50.
ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກກ່ຽວກັບ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ (GFRAS)
ໄດ້ເຂົ້າມາດໍາເນີນການບັນດາແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຂອງ
NI ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຄືອຂ່າຍສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໃນເຂດພາກພື້ນເຊັ່ນ: AFAAS ແລະ
RELASER
ກໍຍັງນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຮູບແບບຕ່າງໆໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາແລະ ກອບແຜນວຽກຕ່າງໆເພື່ອຈັດການກັບບັນດາ
ສິງ່ ທ້າທາຍແບບໃໝ່ຕາ່ ງໆ. MEAS (ການສ້າງຄວາມທັນສະໃໝໃຫ້ວຽກ
ງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ) ແມ່ນແນວ
ຄວາມຄິ ດ ລິ ເ ລີ່ ມ ທົ່ ວ ໂລກອີ ກ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ພະຍາຍາມທີ່ ຈ ະກໍ າ ນົ ດ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີເພື່ອສ້າງ
ຕັ້ງໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາທີ່
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໄດ້. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງກັດລັດ
ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່

ສໍາລັບພະນັກງານສົ່ງເສີມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ອົງການ
CRS ໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ ສໍ າ ນັ ກ ງານສົ່ ງ ເສີ ມ ຕ່ າ ງໆທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ຊາວກະສິ
ກອນ51. ວາງບໍ່ດົນມານີ້ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຍັງໄດ້
ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຜູ້ຈັດການສົ່ງເສີມອາວຸໂສ,
ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງ
ການປະຕິຮູບວຽກງານສົ່ງເສີມ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງເກີດຂື້ນໃນການດໍາເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມເພີ່ມຕື່ມເພື່ອເຊື່ອມໂຍງອົງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າ
ໃສ່ການປະຕິຮູບຫຼັກສູດ ແລະ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ແລະ
ການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບເຂດພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້
ຄໍ າ ປຶ ກ ສາດ້ າ ນກະສິ ກໍ າ ຢູ່ ໃ ນຫຼ າ ຍປະເທດດ້ ວ ຍການສະໜອງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກແລະການເງິນ. ການໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານນີ້ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢ່າງລຽນຕິດຢູ່ໃນຫຼາຍ
ປະເທດ ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມລັກສະນະຂອງການສ້າງຕັ້ງວິທີ
ການຫ້ າ ງຫາກະກຽມວຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ ແບບໃໝ່ ຢູ່ ໃ ນເອີ ຣົ ບ
ພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ເອີຣົບກາງ ເພື່ອສົ່ງເສີມກົນລະຍຸດກະ
ຈາຍຂີດຄວາມສາມາດລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນໄປຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວຽກງານສົ່ງເສີມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆໃນອາຊີ ແລະ ລິເລີ່ມທົດລອງບັນດາແນວຄວາມຄິດດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນໃນການປະດິດຄິດສ້າງທາງດ້ານສະຖາບັນແບບໃໝ່ຢູ່
ໃນປະເທດ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ເຂດສາຫາລາ ອາຟຼິກກາ.
ການປະກອບສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆເຫຼົ່ າ ນີ້ ແ ມ່ ນ ຍັ ງ ຄົ ງ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ
ຫຼາຍເພື່ອພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍໆສິ່ງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້
ໂດຍຜ່ າ ນການຍົ ກ ລະດັ ບ ການລົ ງ ທຶ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມເຂັ້ ມ
ແຂງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການ
ທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນວຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຢູ່ໃນລະບົບ
ການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ.
ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນຖອດຖອນຈາກ
ບົ ດ ຮຽນທີ່ ໄ ດ້ ຈ າກຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ໄລຍະຜ່ າ ນມາໃນການພັ ດ ທະນາຂີິ ດ
ຄວາມສາມາດ (ເບິ່ງກ່ອງທີ 3).
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ກ່ອງທີ 3: ພາບລວມຈາກບັນດາແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໂດຍລວມແມ່ນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢ່າງຍາວນານ. ມາເຖິງປະຈຸບນ
ັ ນີເ້ ຫັນວ່າມີຈາໍ
ນວນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາສະຫະລັດທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໂດຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ/ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກ
ໃນການພັດທະນາບັນດາປະເທດຕ່າງໆ.
ການທົບທວນຄືນເບິງຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໄດ້ພສ
ິ ດ
ູ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
“ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ” ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າໃນການພັດນາບັນດາສະຖາບັນທ້ອງຖິນ
່ ຫລື ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທ້ອງ
ຖິນ
່ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງ; ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານໃຊ້ຈາ່ ຍໃນມູນຄ່າທີສ
່ ງູ , ຂັບເຄືອ
່ ນໂດຍຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື , ມັກເພີມ
່ ການເອືອ
່ ຍອີງໃສ່ແຕ່ຊຽ່ ວຊານຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ບໍເ່ ປັນໄປຕາມບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດ52. ການຄັດເລືອກເອົາກິດຈະກໍາທີສ
່ າມາດມອງເຫັນຜົນ (ຕາມຄວາມມັກຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ບັນດາປະເທດຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ) ແລະ ຄວາມເພີງ່ ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ ທີເ່ ນັນ
້ ໃສ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ທີເ່ ປັນຮູບປະທໍາ ນໍາໄປສູກ
່ ານເໜັນ
້ ໜັກໃສ່ບລ
ູ ມ
ິ ະສິດຂອງປະເທດ
ເຈົາ້ ພາບໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີກດ
ິ ຈະກໍາການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທີເ່ ປັນຮູບປະທໍາທີໜ
່ ອ
້ ຍກວ່າ53. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຍັງໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດແຄນການອະທິບາຍຄວາມໝາຍທີຊ
່ ດ
ັ ເຈນ, ບໍມ
່ ກ
ີ ອບແຜນວຽກທີມ
່ ຄ
ີ ວາມກົມກືນກັນ ແລະ ບໍມ
່ ກ
ີ ານຕິດຕາມກວດ
ກາຜົນໄດ້ທມ
່ີ ປ
ີ ະສິດທິພາບ54.
ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີຜ
່ າ່ ນມາ ໄດ້ພບ
ົ ເຫັນມີການປັບປຸງຄວາມເຂົາ້ ໃຈໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ື ກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ບາງພາບລວມທີ່
ໄດ້ມາຈາກການທົບທວນຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບເລືອ
່ ງນີແ
້ ມ່ນມີຄດ
ື ງ່ັ ນີ:້
1. ການວິເຄາະ: ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດແມ່ນບູລມ
ິ ະສິດອັນທໍາອິດທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ເພືອ
່ ເຮັດການຕັດສິນໃຈວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນ
ຕໍກ
່ ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຖ້າມີການສະໜັບສະໜຸນຕໍກ
່ ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແລ້ວ
ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍໄດ້. ການວິເຄາະຄວນເລີມ
່ ຕົນ
້ ຢູໃ່ ນລະດັບຂອງລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ສິງ່ ທີເ່ ປັນເລືອ
່ ງ
ທ້າທາຍແມ່ນການກໍານົດ ແລະ ການສ້າງການເຊືອ
່ ມໂຍງທີມ
່ ຄ
ີ ວາມອ່ອນແອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງ. ການວິເຄາະບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ກຽ່ ວກັບເລືອ
່ ງ
ດັງ່ ກ່າວນີຄ
້ ວນຈະເປັນການວິເຄາະບັນຫາດ້ວຍຕົວເອງ. ພະຍາຍາມໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າເປັນຫຍັງ ລະບົບຈຶງ່ ເປັນແນວນີ້ ຫຼາຍກວ່າທີຈ
່ ະເບິງ່ ວ່າ ເປັນ
ຫຍັງລະບົບຈຶງ່ ໃຊ້ການບໍໄ
່ ດ້55.
2. ຄວາມເປັນເຈົາ້ ການ: ຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຕ່າງໆ ບໍເ່ ປັນເຈົາ້ ການຕໍແ
່ ຜນງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຕກ
ົ ລົງເຫັນດີກຽ່ ວກັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆເປັນທີຮ
່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະໄດ້ສາ້ ງເນືອ
້ ໃນຂືນ
້ ເປັນຮູບຮ່າງກໍຕ
່ າມ, ພວກເຂົາກໍຈະບໍມ
່ ີ
ຄວາມມຸງ້ ໝັນ
້ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາແຜນງານຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ດໍາເນີນການໄດ5້ 6,57.
3. ຄວາມຍືນຍົງ: ເມືອ
່ ກົນລະຍຸດແບບໃໝ່ ແລະ ການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆກໍາລັງຖືກນໍາເຂົາ້ ມານໍາສະເໜີຢໃູ່ ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ
ເລືອ
່ ງຂອງຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆນັນ
້
ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານຄົນ
້ ຄ້ວາພິຈາລະນາແຕ່ຫວ
ົ ທີໃນການນໍາສະເໜີບນ
ັ ດາແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
່
ຕ່າງໆ58. ການອອກແບບໂຄງການຄວນດໍາເນີນການບົນພືນ
້ ຖານຂອງການປະເມີນເບິງ່ ຊັບພະຍາກອນຕົວຈິງພາຍໃນ ທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ກດ
ິ ຈະ
ກໍາຂອງໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງ59. ນອກຈາກການມີຊບ
ັ ພະຍາກອນດ້ານວັດຖຸແລ້ວ, ການມີຄວາມຍືນຍົງກໍຈະຂືນ
້ ຢູກ
່ ບ
ັ ບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆທາງ
ດ້ານສະຖາບັນ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສິງ່ ຈູງໃຈຕ່າງໆ
4. ບໍຈ
່ າໍ ເປັນຕ້ອງຜ່ານໂຄງການແບບທາງການ: ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ບໍຈ
່ າໍ ເປັນທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກພາຍນອກສະເໝີໄປ ເພືອ
່ ພັດທະນາຈຸດປະສົງສະເພາະດ້ານ . ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ແມ່ນສາມາດດໍາເນີນການ ໄດ້ດວ
້ ຍການຮຽນຮູຈ
້ າກການເຮັດຕົວຈິງ, ການໄປເຂົາ້ ຮ່ວມ, ການສັງເກດການ ແລະ ການສົມທຽບປະສົບການຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນັນ
້ ແລ້ວ ອາດມາໃນຮູບແບບຫຼື ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶງ່ ເຊິງ່ ນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາ ການສົງ່ ເສີມ ຫຼື ການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈ60.
5. ຂັນ
້ ຕອນໄລຍະຍາວ: ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແມ່ນຂະບວນທີຍ
່ າວນານ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ ນບ່ອນທີຂ
່ ດ
ີ ຄວາມສາມາດໃນເບືອ
້ ງຕົນ
້ ມີ
ຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍ. ການປັບປຸງໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມມຸງ້ ໝັນ
້ ທີຈ
່ ະສືບຕໍດ
່ ຳເນີນການພາຍຫຼງັ ການສີນ
້ ສຸດການໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກ
ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ 61.
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5. ຄໍາສະເໜີ ແນະສໍາລັບການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາດ້ານ
ກະສິກໍາ
ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ມີບດ
ົ ບາດທີ່
ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກາໍ . ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ສິງ່ ເຫຼາ່ົ ນີຈ
້ າໍ ເປັນຕ້ອງມີຂດ
ິ ຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ເພືອ
່ ຈັດການກັບບັນດາ
ສິງ່ ທ້າທາຍທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ ໃນວຽກງານກະສິກາໍ ແລະ ເພືອ
່ ປະກອບ
ສ່ວນທີດ
່ ກ
ີ ວ່າຕໍກ
່ ານປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ - ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມຂ
ີ ະບວນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ມີການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມຮູ້
ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນລະດັບວົງກວ້າງໃນລະບົບການປະ
ດິດສິງ່ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ . ວຽກງານການສົງ່ ເສີມໄດ້ກາຍມາເປັນຂະ
ບວນການທີ່ມີຫຼາຍຝ່າຍເຮັດວຽກນໍາກັນໂດຍມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການທຸລະກິດເອກະຊົນ (ຂາເຂົາ້ ກະສິກາໍ , ທຸລະ
ກິດກະສິກາໍ , ການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນ), ອົງການຈັດຕັງ້ ທີບ
່ ສ
່ໍ ງັ ກັດ
ລັດຖະບານ (ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ), ກຸມ
່ ຜູຜ
້ ະລິດ, ສະຫະກອນ
ແລະ ສະມາຄົມ, ບັນດາທີປ
່ ກ
ຶ ສາຕ່າງໆ (ແບບເອກະລາດ ແລະ ຈໍານວນ
ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບທຸລະກິດກະສິກາໍ /ສະມາຄົມຜູຜ
້ ະລິດ), ການບໍລກ
ິ ານຂໍມ
້ ນ
ູ
ຂ່າວສານ, ການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂນ
້ັ
ຕົນ
້ . ເພືອ
່ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີດ
່ ກ
ີ ວ່າເຂົາ້ ໃນການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່
ໆທາງດ້ານກະສິກາໍ , ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ
ດ້ານກະສິກາໍ ຄວນດໍາເນີນບົດບາດຢ່າງເປັນຂະບວນການຢູໃ່ ນວົງກວ້າງ.
ສິງ່ ເຫຼາ່ົ ນີແ
້ ມ່ນລວມມີທງັ ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ, ການຈັດຕັງ້ ກຸມ
່ ຜູຜ
້ ະ
ລິດ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມຊ
ີ ອ
່ ງທາງເຂົາ້ ເຖິງສິນເຊືອ
່ , ການ
ບໍລກ
ິ ານປັດໃຈນໍາເຂົາ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ , ຈັດເວທີສນ
ົ ທະນາກ່ຽວກັບການ
ປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆ, ສົງ່ ເສີມຄວາມເທົາ່ ທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູອ
້ ນ
ັ ໃໝ່ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ການສາທິດຕ່າງໆ. ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ດາໍ ເນີນບົດບາດເຫຼາ່ົ ນີໄ
້ ດ້, ການສົງ່ ເສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂດ
ີ ຄວາມ
ສາມາດອັນໃໝ່ຢໃູ່ ນລະດັບອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້
ອໍານວຍ (ລະບົບ) ຢູທ
່ ກ
ຸ ລະດັບ.
ໃນລະດັບບຸກຄົນ, ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ
ເຕັກນິກວິຊາການ ບວກກັບທັກສະຕ່າງໆເພືອ
່ ຄຸມ
້ ຄອງຂະບວນການທາງ
ສັງຄົມ. ຢູໃ່ ນລະດັບອົງການຈັດຕັງ້ , ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກ
ສາດ້ານກະສິກາໍ ຄວນມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດຢູໃ່ ນລະບົບ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນ
ຕ່າງໆ ເພືອ
່ ຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງ
ການເງິນ, ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພືອ
່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄຮ
ູ່ ວ
່ ມ
ງານ ແລະ ການຮຽນຮູ,້ ກອບແຜນວຽກເພືອ
່ ຈັດການກັບປະເດັນຕ່າງໆ
ທາງດ້ານສະຖາບັນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ. ຢູໃ່ ນລະດັບສະ
ພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍ, ຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົາ້ ກັບສະພາບໃນທ້ອງຖິນ
່
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ເຊັນ
່ ດຽວກັນ, ຍຸດທະສາດໃນການປະຕິຮບ
ູ ຄວນ
ນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະຖາບັນ
ແລະ ນະໂຍບາຍທີເ່ ສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຜູດ
້ າໍ ເນີນການ
ຕ່າງໆຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາເພື່ອເຮັດ
ວຽກໃຫ້ເປັນລະບົບ. ຢູໃ່ ນທຸກລະດັບທັງໝົດ ຄວນມີກນ
ົ ໄກຕ່າງໆເພືອ
່ ເບິງ່
ບັນຫາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊ່ອງທາງເພືອ
່ ໃຫ້ແມ່ຍງິ ແລະຜູຊ
້ າຍ
ເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານເທົາ່ ທຽມກັນ; ກົນໄກເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ຂອງໄວໜຸມ
່ ໃນວຽກງານກະສິກາໍ ; ແລະ ບັນດາໂອກາດຕ່າງໆເພືອ
່ ນໍາໃຊ້
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ, ການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂນ
້ັ ພືນ
້ ຖານ ເພືອ
່
ປັບປຸງການດໍາເນີນວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ . ເພືອ
່ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ໃນການສົງ່ ເສີມ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ , ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລເິ ລີມ
່ ການ
ດໍາເນີນງານຢູໃ່ ນລະດັບຊາດ, ລະດັບເຂດພາກພືນ
້ ແລະ ລະດັບໂລກ.
ການດໍາເນີນງານ ແລະ ຜູດ
້ າໍ ເນີນການຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີແ
້ ມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄາໍ ສະເໜີ

ແນະໄວ້ຢຂ
ູ່ າ້ ງລຸມ
່ ດັງ່ ນີ:້
ການດໍາເນີນງານ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນງານ
5.1 ລະດັບປະເທດ

ການວິເຄາະ ແລະ ການປະຕິຮູບ
N1. ວິເຄາະບົດບາດ ໜ້າທີໃ່ ນລະບົບການປະດິດສ້າງສິງ່ ໃໝ່ໆທາງ
ດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ການສັງເຄາະ ສັງຮວມ,ແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ ຜົນ
ການສຶກສາທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ
(ດໍາເນີນການໂດຍ: ອົງກອນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ທີ່ປຶກສາໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາ
ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ).
N2. ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຜູສ
້ ະໜອງບໍລກ
ິ ານ ໃນວຽກສົງ່ ເສີມກະສິ
ກຳຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ, ວິເຄາະຮູບແບບການສະໜອງວຽກງານ
ສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ
ແລະ
ສືບຕໍດ
່ າໍ ເນີນການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈເພືອ
່ ສະໜັບສະໜຸນ
ການປະຕິຮບ
ູ ໂດຍມີຫກ
ັຼ ຖານອ້າງອິງທີໜ
່ ກ
ັ ແໜ້ນ ແລະ ເຜີຍ
ແຜ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານສົງ່ ເສີມ
່ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກຳ (ດໍາເດີນການໂດຍ: ລັດຖະບານ
ໂດຍຜ່ານກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້; ເວທີສນ
ົ ທະນາ
ແລະ ເຄືອ
່ ຂ່າຍວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ
ປຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະພາຄົນ
້ ຄ້ວາ ແລະ ສູນຄົນ
້
ຄ້ວານະໂຍບາຍອືນ
່ ໆ, ອົງການຈັດຕັງ້ ຊາວກະສິກອນ, ອົງ
ການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ອົງການ
CGIAR.
N3. ດໍາເນີນການດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອວິເຄາະຂີດຄວາມສາມາດ
ດ້ານວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານຄຸມ
້ ຄອງ, ເຄືອ
່
ຂ່າຍ,
ເວທີແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນວຽກງານສົງ່ ເສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ທີມ
່ ຜ
ີ ອ
ູ້ າໍ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ)
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
N4. ສ
 ້າງເວທີສົນທະນາແບບສ້າງສັນ, ດໍາເນີນການ
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລິເລີ່ມເພື່ອທົດລອງວິທີການໃໝ່
ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງຕ່າງໆ
ເຫຼົ່ານີ້ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ອົງກອນ
ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຜູ້
ດໍ າ ເນີ ນ ການອື່ ນ ໆຢູ່ ໃ ນລະບົ ບ ການ
ປະດິ ດ ສິ່ ງ ໃໝ່ ໆ ທາງດ້ າ ນກະສິ ກໍ າ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາຕ່າງໆ)
N5. ຈ
 ັດຕັ້ງການປະສານສົມທົບ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຮ່ວມ
ກັ ບ ບັ ນ ດາຜູ້ ດໍ າ ເນີ ນ ງານຕ່ າ ງໆຢູ່ ໃ ນລະບົ ບ ການປະ
ດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້
ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ
ດ້ວຍ
ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະຕິບັດແບບທັງຮຽນທັງເຮັດຕົວ
ຈິງ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ສະພາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສົ່ງເສີມ,
ສູນຝຶກອົບຮົມໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກົມສົ່ງເສີມ
ແລະ ພາກສ່ວນບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ)
N6. ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍແຫ່ງຊາດຂອງຜຸ້ສະ
ໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ກະສິກາໍ ຢູໃ່ ນລະດັບຕ່າງໆ ແລະ ການສ້າງກໍາລັງແຮງໃນບັນດາ
ເຄືອຂ່າຍ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ກົມສົງ່ ເສີມກະສິກາໍ ແລະ ສະຫະກອນ,
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາຜູສ
້ ະໜອງວຽກງານສົງ່ ເສີມ
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ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ , ນັກວິຊາຊີບຝ່າຍປະ
ຊາສັງຄົມໃນວຽກງານສົງ່ ເສີມ, ເຄືອຂ່າຍວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ການ
ບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ໃນເຂດພາກພືນ
້
ແລະ ມູນນິທິ
ເອກະຊົນ)

ການຊີ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ
N7. ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃນການຊີ້ ນໍ າ ດ້ າ ນວິ ຊ າການໃຫ້ ແ ກ່ ວ ຽກສົ່ ງ
ເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາໂດຍອົງການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນການຄົ້ ນ ຄ້ ວ າວິ ໃ ຈໂດຍຜ່ າ ນບັ ນ ດາ
ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການຄົ້ນຄ້ວາ - ການສົ່ງເສີມຮ່ວມກັນ
(ດໍາເນີນການໂດຍ: ສະພາຄົ້ນຄ້ວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພາກເອ
ກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງກັດລັດ)
N8. ສຸ່ມໃສ່ ການພັດທະນາສະຖາບັນຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍການ
ເຮັ ດ ວຽກຜ່ າ ນອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງຜູ້ ຜ ະລິ ດ ຢູ່ ໃ ນຫຼ າ ຍລະດັ ບ
(ດໍາເນີນການໂດຍ: ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ,
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ສະໜອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ)

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຮຽນຮູ້
N9. ສ້າງກົນໄກເພື່ອເກັບກໍາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆດ້ວຍການຕິດຕາມກວດ
ກາ, ການສະທ້ອນຄືນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ທົບທວນຄືນລະບົບ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ;
ສ້າງສາຍໃຍການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືປະຕິບັດລະ
ຫວ່າງກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພາກສ່ວນບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງພາກສ່ວນເຮັດ
ການສົ່ງເສີມ-ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາຕ່າງໆ
ແລະ
ເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ;
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ)
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ
N10. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ;
ຕ້ ອ ງກໍ າ ນົ ດ ຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ າ ນໃຫ້ ຊັ ດ ເຈນເພື່ ອ ສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ; ຍົກລະດັບການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິການຈັດການ
ແລະ ໂຮງຮຽນບໍລິຫານທຸລະກິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະເພາະບຸກຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວ
ກັບການຝຶກສອນ, ການເອື້ອອໍານວຍ, ການນໍາພາ, ການສ້າງວິ
ໃສທັດ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ICT ໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ (ດໍາເນີນ
ການໂດຍ: ກະຊວງກະສິກໍາ,ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະ
ກອນ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມ/
ການບໍລິຫານຈັດການ).
N11. ພັດທະນາຫຼັກສູດການຍົກລະດັບວິຊາຊີບ, ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ
ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຢູ່ທີເຮັດວຽກສົ່ງ
ເສີມ-ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາແລະ ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍການດໍ າ ເນີ ນ ການທົ ບ ທວນຄື ນ ຫຼັ ກ ສູ ດ ຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍສຸ ດ
ແມ່ນໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ທຸກໆ ຫ້າປີ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ວິທະຍາໄລ,
ສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງກັດລັດ
ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ພາກ
ສ່ວນບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະ
ສິກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອົງການອາຫານ ແລະ
ການກະເສດ , ອົງການ GIZ)
ການສະໜອງທຶນ
N12. ປັບປຸງກົນໄກການສະໜອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີຄວາມຍືນ
ຍົງສໍາລັບທັງໝົດທຸກຂະແໜງການຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
(ດໍາເນີນການໂດຍ:
ລັດຖະບານຂັ້ນສຸນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ລະດັບທ້ອງ ຖິ່ນ,
ເຄືອຂ່າຍວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະ
ສິກໍາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ,
ມູນນິທິເອກະຊົນ)
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5.2 ລະດັບພາກພື້ນ
R1. ສ
 ະໜັບສະໜຸນການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸ
ພາກພື້ນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນໜ້າວຽກຂອງ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ; ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ
ແລະ ອະນຸພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ອົງການ
ປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມໃນເຂດພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ADB, AFDB, IADB,
EBRD ແລະ ອື່ນໆ; ກຸ່ມເສດຖະກິດໃນເຂດພາກພື້ນເຊັ່ນ:
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດໃນເຂດພາກພື້ນ ຕົວຢ່າງ: ອົງການ SADC
ຢູ່ໃນປະເທດ ອາຟຼິກກາ, ປະເທດອາຊຽນໃນເຂດ ອາຊີ ແລະ
ປາຊີຟິກສະມາຄົມ SAARC ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນຕົກ
R2. ເ ກັບກໍາ ແລະ ຮວບຮ່ວມຫຼັກຖານອ້າງອີງໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງວຽກ
ງານສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກໍາຢູ່ໃນ
ເຂດພາກພື້ນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (ດໍາເນີນການໂດຍ:
ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິ
ກໍາໃນເຂດພາກພື້ນ; ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ,
CGIAR, ມະຫາວິທະຍາໄລໃນເຂດພາກພື້ນ, ເຄືອຂ່າຍການ
ສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ ຕົວຢ່າງ: African Network for
Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFEF), Regional Universities Forum for
Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)
ຢູ່ໃນປະເທດ
ອັບຟຼິກກາ,
AGRINATURA/Agreenium
ຢູ່ທະວີບ ຢູຣົບ, Asia-Pacific Association of Agricultural
Research Institutions (APAARI) ແລະ Forum for Agricultural Research in Africa (FARA); ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິ
ກອນໃນເຂດພາກພື້ນ.
R3. ກ
 ຳນົດ ແລະ ສະເໜີຈຸດຢືນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນຕໍ່
ຂະບວນການ ກຳນົດນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜຸນວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກຳ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ເຄືອ
ຂ່າຍພາກພື້ນກ່ຽວກັບວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກ
ສາດ້ານກະສິກຳ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງກອນນະໂຍບາຍໃນ
ເຂດພາກພື້ນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນໃນເຂດພາກພື້ນ,
ນັກຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ໃນເຂດ
ພາກພື້ນ).
R4. ພ
 ັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່, ກອບວຽກ ແລະ
ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້
ຄໍາທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບ
ແລະ
ການຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ
(ດໍາເນີນການໂດຍ:
ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິ
ກໍາໃນເຂດພາກພື້ນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊາວກະສິກອນ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນັກພັດທະນາ; ວິທະຍາໄລ
ແລະ ສູນການສຶກສາດ້ານວິຊາການໃນເຂດພາກພື້ນ (ຕົວຢ່າງ:
RUFORUM ຢູ່ໃນປະເທດ ອັບຟຼິກກາ; Science and Education for Agriculture and Development (SEARCA)
ຢູ່ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, University of the West
Indies (UWI)/ Caribbean Community (CARICOM) ຢູ່ໃນ
ຄາຣີບຽນ).
R5. ຈ
 ັດຕັ້ງເວທີການປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກ
ພື້ນ ແລະ ກຳນົດແຜນງານຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ປະສົບການ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
(ດໍາເນີນການໂດຍ: ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຂອງພາກພື້ນ ໂດຍມີ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກບັນດາ
ຜູ້ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນລະບົບການປະດິດສິ່ງ ໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ).
5.3 ລະດັບໂລກ
G1. ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາແນະນໍາດ້ານກະສິກຳໃນຊົນນະບົດ Global Forum

for Rural Advisory Services (GFRAS) ແລະ
ຜູດ
້ າໍ ເນີນງານໃນລະດັບສາກົນອືນ
່ ໆ
ເພືອ
່ ໃຫ້ທດ
ິ
ແລະ
ຊີນ
້ າໍ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສໍາລັບວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາຢູໃ່ ນລະດັບໂລກ
(ດໍາເນີນການໂດຍ:
ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນທີມ
່ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດ
ທະນາກະສິກຳ ແລະ ຊົນນະບົດ ເຊັນ
່ : ທະນາຄານໂລກ, ສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, Technical Centre
for Agricultural CTA, GIZ, International Fertiliser Development Centre (IFAD), Modernizing Extension and
Advisory
Services
(MEAS),
ອົງການຈັດຕັງ້
ຊາວກະສິກອນໂລກ, Global Confederation of Higher Education Association for the Agricultural & Life Sciences
(GCHERA), Global Forum on Agricultural Research
(GFAR); ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ).
G2. ສາ້ ງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ, ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ປະສານງານກັບເຄືອ
ຂ່າຍການສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາລະດັບພາກພືນ
້
ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ຕາມລໍາດັບ (ດໍາເນີນການ
ໂດຍ: GFRAS, ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, CTA,
MEAS, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ພາກພືນ
້ ).
G3. ພດ
ັ ທະນາຂອບວຽກ, ເຄືອ
່ ງມື, ແບບຝຶກອົບຮົບ, ປືມ
້ ຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ
ແຫຼງ່ ການລົງ ທຶນ, ເອກະສານຜົນການຫາລື ເພືອ
່ ກຳນົດ ຮູບຮ່າງທິດທາງວິວດ
ັ ທະນາການຂອງວຽກສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ
ປຶກສາດ້ານກະສິກຳ ລວມທັງ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ (ດໍາເນີນການໂດຍ: GFRAS ໂດຍການປະສານ
ສົມທົບກັບຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ , ນັກຄົນ
້ ຄ້ວາວິໃຈ ແລະ ນັກພັດທະນາຕ່າງໆ
ທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບວຽກສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານກະສິ
ກຳ ແລະ ໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ທະນາຄານໂລກ,
CTA, MEAS, CABI ແລະ CRS)
G4. ປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຢູ່ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານ

ກະສິກຳ (ດໍາເນີນ ການໂດຍ: GFRAS, GDPRD)
G5. ດໍາເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບ
ບົດບາດ ຂອງວຽກສົງ່ ເສີມ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາ
ໍ ປຶກສາໃນການ
ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການປັບ
ປຸງການສະໜອງທຶນ, ການປະຕິຮູບອົງກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ໃນລະບົບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານກະສິກໍາ
(ດໍາເນີນ
ການໂດຍ: GFRAS ໂດຍປະສານສົມ ທົບກັບເຄືອຂ່າຍຂອງພາກ
ພື້ນ, ອົງການພັດທະນາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ອົງການພັດທະນາ
ສາກົນອື່ນໆ, ອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາສາກົນ, G8
ແລະ G20)
G6. ສງ່ົ ເສີມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການລະດັບພາກພືນ
້
ກ່ຽວກັບການປະຕິຮບ
ູ ແລະ ວິທກ
ີ ານແບບໃໝ່ໃນການສົງ່ ເສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ (ດໍາເນີນການໂດຍ: GFRAS
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຄືອຂ່າຍພາກພືນ
້ , ອົງການອາຫານ
ແລະ ການກະເສດ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ອືນ
່ ໆ)
G7. ໃ
 ຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາ
ການໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກ
ສາດ້ານກະສິກຳ
ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຈັດການກັບການປ່ຽນແປງ
ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດລວມທັງຮູບແບບ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບໃໝ່; ນໍາໃຊ້ການລົງທຶນແບບໃໝ່
ເພື່ອທົດສອບວິທີການໃໝ່ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການປະຕິຮູບໂຄງ
ສ້າງຂອງອົງກອນ (ດໍາເນີນການໂດຍ: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກໍາ
ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ,
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ກອງທຶນສາກົນ
ເພື່ອການພັດທະນາ ກະສິກຳ).
G8. ພ
 ັດທະນາແຜນງານຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບວຽກສົ່ງເສີມ
ແລະ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ (ດໍາເນີນການໂດຍ: AIAEE, GCHERA,
GFAR ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ).
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