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ບົດຄັດຫຍໍ້ 

ໃນໄລຍະແຫ່ງການຂ້າມຜ່ານ ຈາກການຜະລິດໃນຮູບແບບກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ການຜະລິດເປັນ 
ສິນຄ້ານັ້ນຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຕອບ 
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທັງທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ການລິເລີ່ມທີ່ເກີດຂື້ນດ້ວຍຕົວມັນເອງຍາມໃດກໍ່ທ້ໍຖອຍຍ້ອນຂາດການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ
ສິນເຊື່ອທີ່ແທດເໝາະ, ຂາດໂຄງຮ່າງພື້ນຖານທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ຂາດລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດລວມໝູ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນການທັບມ້າງ 
ອາດີດສະຫະກອນແຫ່ງລັດ. ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ, ກ່ໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ມີການອອກລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວພົວ 
ພັນເຖິງສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ສະຫະກອນການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປລາວ ເທື່ອ. ຈະເຫັນໄດ້ກໍ່ພຽງ
ແຕ່ເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະສາມາດສ້າງຕັ້ງເປັນກຸ່ມສິນເຊື່ອ  ຫຼື ເປັນກຸ່ມ 
ສ້າງລາຍຮັບຂະໜາດນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ວິສະ ຫະກິດກະສິກຳໃນລາວ ສ່ວນຫຼວງ ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກ ໂຄງ ການສາກົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອເປັນການວາງຮາກຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງສະຫະ
ກອນໃນອານາຄົດໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການສ້າງຕັ້ງວິສະຫະກິດກະສິກຳ
ຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນການສ້າງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທຳໃຫ້ແກ່ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນການລະດົມ
ທຶນ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ.

ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງສະມະຄົມ ຫຼື ສະຫະກອນຈາກຂອງກຸ່ມທ່ີມີໃນ 
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຄ່ືອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ອຳນາດສາຍພົວພັນ 
ຖານພີ່ນ້ອງ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງກຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳພາໃນຊຸມຊົນ 
ຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມກໍ່ຄືອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
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ຂັ້ນເມືອງ. ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການປັບປຸງກົດລະບຽບ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍສ້າງຕັ້ງເປັນສະມາຄົມ ຫຼື ສະ 
ຫະກອນ (ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງລະບົບສັນຍານເຕືອນຄວາມພ້ອມຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ 
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ ໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ, ການສະຫຼຸບລາຍງານ 
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຮັບຮູ້ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາຕ້ອງມີ 
ຄວາມໂປ່ງໄສພາຍໃນກຸ່ມ).

1 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ (IRD) ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນາໆຊາດ (CIFOR)
2 ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI)
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Managing the transition from farmers’ groups to 
agricultural cooperatives in Lao PDR

Jean-Christophe Castella1, Bounthanom Bouahom2, Anousith Keophoxay2, Linkham Douangsavanh2

Abstract

In a time of transition from subsistence to commercial agriculture, small farming 
households need to be better organized in order to match the market demand in terms of prod-
uct volume and quality. However, spontaneous initiatives are often discouraged by the lack 
of proper support in terms of credit, infrastructures, legal framework or relevant information. 
After a period of collectivization, then the dismantlement of former State-cooperatives, the 
recent legislation related to farmers associations and agricultural cooperatives is difficult 
to translate into concrete collective action. Active informal associations in Laos tend to be 
credit groups or small income generating groups. Small farmers’ groups and agro-enterprises 
have been created - in most cases with the help of international projects - that could lay the 
foundation of future cooperatives. However, policy distortions tend to favor large-scale en-
terprises and create unfair competition for small agro-enterprises in mobilizing capital.

The conditions for the emergence of larger associations or cooperatives from exist-
ing groups were investigated. Our study revealed the importance of social networks and 
power relations as a factor of cohesion within groups. Local leadership plays a crucial role 
in connecting the group members to the village and district institutions. Recommendations 
are provided to improve group management rules as a pre-requisite to up-scaling into larger 
associations, e.g. monitoring and alert system for the compliance of group members and 
managing committee to the internal rules, reporting procedures to group members, transpar-
ency of group decision making processes.

1 Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France) and Centre for International Forestry 

Research (CIFOR, Indonesia)

2 Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry 

Research Institute (NAFRI), Vientiane, Lao PDR
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1. ພາກສະເໜີ

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ, ສະມາຄົມອອມຊັບ 
ແລະ ເງິນກູ້ໄດ້ກຳເນີດເກີດຂື້ນໃນລາວກ່ອນປີ 
1975, ໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງລະບອບການ 
ປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວ. ພາຍຫຼັງປີ 1975, 
ກົດໝາຍສະຫະກອນກໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຫຼື ທຸກໆສະມາຄົມ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ. ລັດຖະບານ 
ລາວ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງເອົາ 4 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
ຂຶ້ນໂດຍເຮັດຕາມຮູບແບບ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງສສຫວຽດນາມ, ເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະ 
ມາຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບດ້ວຍ: ແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ສະຫະພັນກຳມະບານ 
ລາວ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຕົວ 
ແທນໃນທຸກລະດັບການປົກຄອງ (ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ 
ລົງຮອດຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຂ້ັນບ້ານ) ພາຍ 
ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຈາກລັດຖະບານໃນຂັ້ນສູນກາງ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການຈັດ ຕັ້ງຂອງ ສປປ 
ລາວ ກ່ໍບ່ໍຄືກັບຂອງ ສສຫວຽດນາມໄປໝົດ, ເນ່ືອງ 
ຈາກວ່າບໍ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງ ຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນ 
ລາວທີ່ຈະສາມາດສະໜອງລະບຽບພື້ນຖານໃຫ້ 
ການດຳເນີນງານ ແບບລວມໝູ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດທາງດ້ານຜົນຜະ 
ລິດກະສິກຳ. ໃນຊຸມປີ 1975, ສະຫະກອນກະ 
ສິກຳແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ ການລວບລວມ 
ເອົາພາຫານະການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ 
ພາຍໄຕ້ໂຄງປະກອບການຜະລິດລວມໝູ່ທີ່ມີຊື່ 
ເອີ້ນວ່າ: “ສະຫະກອນ”. ຄະນະຊ້ີນຳການພັດທະ 
ນາສະຫະກອນ ແມ່ນໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານພາຍ

ໃຕ້ສະພາລັດຖະມົນຕີຈົນກະທັ້ງ ໄດ້ຖືກໂອນໄປ 
ເປັນກົມໜຶ່ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ 
ໄມ້ ໃນປີ 1983. ພາຍໃຕ້ລະບອບການວາງແຜນ 
ເສດຖະກິດຈາກລະດັບສູນກາງ ສະຫະກອນການ 
ຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາໄປຕາມຮູບແບບ
ຂອງສສຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ບັນລຸຜົນທາງດ້ານ 
ການຄາໍ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ 
ປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
ປີ 1978 ຈຳນວນຂອງສະຫະກອນແຫ່ງລັດແມ່ນ 
ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ມີເຖີງນວນ 1.300 ແຫ່ງ 
ແລະ ເພີ່ມເປັນ 3.000 ແຫ່ງພາຍໃນປີ 1985 
(Machima and Prakash, 1987). ສຳລັບສະ 
ຫະກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນລະດັບບ້ານກໍ່ໄດ້ເຕົ້າ 
ໂຮມກັນເຂົ້າເປັນສະຫະກອນໃຫຍ່ ແລະ ກາຍ 
ມາເປັນລັກສະນະອາຍາສິດ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເຈັ້ຍສໍ 
ຫຼາຍກວ່າທີ່ມີໃນຕົວຈິງ. ໃນປີ 1986, ກົນໄກເສດ 
ຖະກິດໃໝ່ໄດ້ເປັນການສ້າງຈຸດຈົບ ໃຫ້ແກ່ສະຫະ 
ກອນແຫ່ງລັດ ແລະ ມີການສົ່ງເສີມແນວຄວາມ 
ຄິດກ່ຽວກັບສະຫະກອນແບບໃໝ່ທີ່ດີກວ່າໃນ 
ການປັບຕົວສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ (ພົມວິຫານ, 
1986). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ 
ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ: “ສະຫະກອນ” ເນ່ືອງຈາກແນວຄວາມ 
ຄິດສະຫະກອນແບບໃໝ່ໃນທີ່ນີ້ມັນໄດ້ພົວພັນ
ກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງຜະລິດແບບລວມໝູ່ ຊຶ່ງມີ 
ບົດຮຽນທາງດ້ານລົບ ໃນການວາງແຜນສ້າງ “ສະ 
ຫະກອນ” ຈາກສູນກາງ, ດ່ັງຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຈາກຂ້ັນເທິງລົງຫາຂ້ັນລຸ່ມ 
ແມ່ນຍັງຂາດລະບົບການຄຸ້ມຄອງການບັນຊາ, 
ປະສິດຕິພາບໃນການກວດກາຍັງຕ່ຳ, ຂາດປັດໄຈ 
ສະໜອງທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການປູກຝັງ, ຂາດ 
ການຝຶກອົບຮົມ, ຂາດລະບົບການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຂາດທັກສະໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງຂອງພະ 
ນັກງານສະຫະກອນ.
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ມາເຖິງປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ຮູບແບບສະ 
ຫະກອນແຫ່ງລັດແມ່ນໄດ້ຢຸດຕິລົງ ແລະ ທຸກພາ 
ຫະນະການຜະລິດ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຄືນຫຼືຂາຍໃຫ້ສະ 
ມາຊິກຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເດີມ. ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ, 
ກ່ໍເລ່ີມມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານການຈັດຕ້ັງ ກຸ່ມ  
ທ່ີມີຮູບແບບການຜະລິດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເຊ່ັນ: ກຸ່ມ 
ຜູ້ຜະລິດ,  ສະມາຄົມຜູ້ນຳໃຊ້ນາ້ໍ, ກຸ່ມສິນເຊ່ືອ ແລະ   
ກຸ່ມອອມຊັບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກທາງລັດຖະບານ. ກຸ່ມຕ່າງໆ 
ເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ ເປັນເອກະ 
ລາດເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຍັງຂາດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການດຳເນີນງານກ່ໍຕາມ. ແຕ່ພວກເຂົາ 
ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ຄາດ 
ຫວັງວ່າຈະເປັນສະຫະກອນທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕຽມການ
ທີ່ຈະສາມາດປ່ຽນ ເປັນສະຫະກອນ “ທັນສະໄໝ” 
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນັບແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990 ເປັນ 
ຕົ້ນມາ, ມີຫຼາຍອົງການພັດທະນາສາກົນ (ສະຫະ 
ພັນສະຫະກອນສາກົນ, ອົງການສະຫະປະຊາ 
ຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ/UNDP, ອົງການອາຫານ 
ແລະ ການກະເສດ/FAO, ທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ/ADB) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດ 
ຖະບານລາວ ໃນການສົ່ງເສີມຂະບວນການສ້າງ 
ສະຫະກອນແບບໃໝ່ໃນ ສປປລາວ (Box 1).

2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທີການ

ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດວຽກງານໂດຍສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ວາງຈຸດປະສົງການສຶກ 
ສາຄົ້ນຄວ້າຫຼັກອອກດັ່ງນີ້: (i) ເພື່ອເປັນການສະ 
ສົມປະສົບປະການຈາກຫຼາຍໂຄງການທ່ີໄດ້ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດວຽກງານ ພາຍໃຕ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດ 
ຖະບານ ແລະ ໂຄງການການພັດທະນາສາກົນ 
ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງການພັດທະນາຊຸມຊົນ, (ii) 

ເພື່ອສຶກສາຈາກທັງສອງປະສົບການ ທີ່ຜ່ານມາ 
ອັນໄດ້ແກ່ປະສົບການທີ່ປະສົມຜົນສຳເລັດ ແລະ  
ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມດຳເນີນງານຜ່ານ 
ມາໃນອາດີດທີ່ພົວພັນເຖິງການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊາວ 
ກະສິກອນ, ສະມາຄົມ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນ 
ງານຂອງສະຫະກອນ, ແລະ (iii) ເພື່ອເປັນການ 
ສະໜອງທິດທາງທ່ີແທດເໝາະໃຫ້ແກ່ການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງການ 
ສ້າງສະຫະກອນແບບໃໝ່ໃນສປປລາວ.

ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນ 
ໄປໂດຍການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍ 
ງານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ນຳໃຊ້ແບບຟອມສອບຖາມ
ຈຳນວນໜ່ຶງເພ່ືອສຳພາດກັບພາກສ່ວນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຜູ້ທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາທີ່ພົວ 
ພັນເຖິງກິດຈະກຳການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ົງ 
ເສີມກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ຈາກເອກກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆໂດຍ
ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຈຳ
ນວນ 25 ໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນໃນເຂດເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.

3. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີສະຫະ 
ກອນແບບໃໝ່ ໃນສປປລາວ?

ພວກເຮົາອາດອີງໃສ່ ຮູບແບບທິດສະດີທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດທ່ີໄດ້ຖືກນຳມາສະເໜີ
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍທ່ານ Braudel ແລະ ຖືກນຳ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງ ສສຫວຽດນາມ ໂດຍ 
ທ່ານ Bergeret (2002). ປະເທດລາວກໍ່ຄືກັນ 
ກັບສສຫວຽດນາມ ທ່ີໄດ້ສືບທອດມູນເຊ້ືອພ້ືນຖານ 
ເສດຖະກິດລວມໝູ່ (ພື້ນຖານເສດຖະກິດຄອບ 
ຄົວ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ). ຊຶ່ງໃນລະດັບພື້ນ 
ຖານກ່ໍແມ່ນເສດຖະກິດຄອບຄົວພາຍໃຕ້ການດຳ 
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ເນີນທຸລະກິດ ແບບບ່ໍເປັນທາງການແຕ່ໄດ້ຮັບການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ມີປະສິດທິ 
ພາບ. ໃນລະດັບພ້ືນຖານເສດຖະກິດ ແຫ່ງລັດກໍ່ມີ 
ຫຼາຍບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບ 
ທາງລັດຖະບານ ແລະ ເຈລະຈາກັບນັກລົງທຶນ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດ. ແຕ່ 
ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານແມ່ນ 
ຍັງຂາດຂ້ັນຊ່ວງກາງ (ລະຫວ່າງພ້ືນຖານເສດຖະ 
ກິດຄອບຄົວ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ) ຊຶ່ງມີ 

ຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານກະໂດດຂ້ັນ ແລະ ສາມາດເກາະກ່າຍ 
ກັນໄດ້ເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ທ່ານ Braudel ຈຶ່ງ
ໄດ້ຈິນຕະນາການຮູບພາບຈຳລອງເຫດການໃນ 
ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານສອງຊັ້ນ ອັນປະກອບດ້ວຍ 
ຊັ້ນໄຕ້ດິນ (ກໍ່ຄືຊັ້ນພື້ນຖານ ຫຼື ຂັ້ນຮາກຖານ) ທີ່ 
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຄອບ 
ຄົວ ແລະ ຊັ້ນທີ່ສອງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເສດຖະ 
ກິດແຫ່ງລັດ (ຮູບພາບ 1 ແລະ ຕາຕະລາງ1).

ແຕ່ຍັງຂາດການກໍ່ສ້າງຊັ້ນທີ່ໜຶ່ງທີເປັນ 
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸລະ 
ກິດຂະໜາດກາງ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ ແລະ 
ຮູບແບບອົງການຈັດຕັ້ງພົນລະເຮືອນຕ່າງໆ. ຊຶ່ງ 
ຊັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້, ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ 
ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານຕະຫຼາດທີ່ພົວພັນເຖິງ 
ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນການຫຼີກ 
ລ້ຽງບັນຫາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມໃນການປ່ຽນແປງເສດຖະ 
ກິດຢ່າງໄວວາ.

ເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ

ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ພື້ນຖານເສດຖະກິດຄອບຄົວ

ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

ຊັ້ນທີ 2

ຊັ້ນທີ 1

ຊັ້ນໄຕ້ດິນ

ຮູບພາບ 1: ທິດສະດີ 3 ຊັ້ນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
ຂອງທ່ານ Braudel

ການພັດທະນາແບບ ປະສົມ ປະສານ ການປຸງ ແຕ່ງ-ການ ຕະຫຼາດ ສີນ ເຊື່ອ-ອອມ ຊັບ

ພາກສ່ວນ ໃນ 
ລະບົບ
(ຊັ້ນທ່ີ2)

ມີ ຫຼາຍການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອລ້າເພື່ອ ພັດທະ 
ນາພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກ ຍາກ

ບໍລິສັດ, ລັດ ວິ ສາ ຫະກິດ, ນັກ 
ລົງທຶນຊາວ ຕ່າງປະ ເທດ  ດຳ 
ເນີນ ທຸລະ ກິດ ຮ່ວມກັນ

ທະນະ ຄານການ 
ຄ້າ ຂອງ ລັດ  ແລະ  
ເອກກະ ຊົນ

ພາກສ່ວນ 
ກາງ (ຊັ້ນ ທ່ີ1)

ວິ ສະຫະ ກິດ ກະສິກຳ ຂະໜາດ ນ້ອຍ  ແລະ ສະຫະກອນສີນ ເຊື່ອ
ພໍ່ຄ້າຄົນ ກາງ  ແລະ ຊາວ ຄ້າຂາຍ

ພາກສ່ວນ
ນອກ ລະບົບ
(ຊັ້ນ  ໃຕ້ ດິນ)

ກອງ ທືນໝູນວຽນຂອງ 
ບ້ານ, ທະນາຄານ ເຂົ້າ  ແລະ 
ທະນາຄານສັດລ້ຽງ

ວິ ສະຫະ ກິດ ພື້ນຖານ ຄອບ ຄົວ  
ແລະ ກຸ່ມ ຊາວ ກະສິ ກອນ

 ເງິນ ກູ້ ຈາກຄົວ 
ເຮືອນ  ເຖິງ ຄົວ 
ເຮືອນ  ແລະ  ຜູ້ ໃຫ້ 
ກູ້ ຍືມ ເງີ ນ

ຕາຕະລາງທີ 1: ມີສາມຊັ້ນຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ
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ນອກເໜືອຈາກການຜະລິດ ແລະ ການຕະ 
ຫຼາດທາງດ້ານກະສິກຳແລ້ວສະຫະກອນກໍ່ຍັງ
ສາມາດຫຼິ້ນບົດບາດໃນການເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ 
ມີສິດອຳນາດ ຫຼື ໃຫ້ສິດແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະກອນແມ່ນມີຄວາມ 
ສຳຄັນແກ່ລັດຖະບານໃນການສະໜັບສະໜູນ 
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດ 
ທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: (i) ເພື່ອເປັນ
ການຜູກມັດກັບທຸກໆອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນສັງ 
ຄົມໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ (ii) ເພື່ອ 
ເປັນການແບ່ງປັນບັນດາຜົນປະໂຫຍດຄືນໃໝ່ 
ໃຫ້ທົ່ວເຖິງປະຊາຊົນ ໃນການເປີດປະເທດສູ່ເສດ 
ຖະກິດໃນພາກພື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກ 
ຂະບວນການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວນ້ີ ບ່ໍມີການຄຸ້ມຄອງ 
ທີ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ 
ເສຍ ບົດບາດການຄວບຄຸມອຳນາດ. ຍ້ອນສາ 
ເຫດດ່ັງກ່າວນ້ີ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ປະເດັນການປ່ຽນແປງ 
ຈາກການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃຫ້ກ້າວໄປ 
ເປັນ ສະຫະກອນ ຫຼື ສະມາຄົມໃນເມື່ອກ່ອນມີການ 
ດຳເນີນງານຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ມີບ່ໍຜົນຄືບໜ້າໃດໆ.

4. ຍັງມີສະຫະກອນຮູບແບບໃດແດ່ທີ່
ດຳເນີນງານໃນ ສປປລາວ?

ມີຄຳຖາມຢູ່ບ່ອນວ່າ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງໄດ້ນິ 
ຍາມຮູບແບບສະຫະກອນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນ 
ການເຊ່ືອມໂຍງລະຫ່ວາງຊ້ັນໃຕ້ດິນ, ຊ້ັນພ້ືນຖານ 
ຂອງໂຄງປະກອບສ້າງ ທາງເສດຖະກິດຄອບຄົວ 
ກັບຊ້ັນທີສອງ,  ອັນໄດ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ. ບັນ 
ຫານ້ີ, ຈະພາພວກເຮົາກັບຄືນ ໄປສູ່ແນວຄວາມຄິດ 
ຕ້ົນສະບັບທ່ີວ່າສະຫະກອນ ຄືກຸ່ມກຸ້ມຕ້ົນເອງໂດຍ 
ການສ້າງເສດຖະກິດ ໃຫ້ເປັນຈຸດແຂງພາຍໃນສັງ 

ຄົມ (EDC, 2002). ສະຫະພັນສະຫະກອນນາໆ 
ຊາດໄດ້ໃຫ້ນິຍາມວ່າ “ສະມາຄົມທີ່ເປັນອິດສະ
ຫຼະແມ່ນການລວມຕົວຂອງບຸກຄົນດ້ວຍຄວາມ 
ສະມັກໃຈເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ຄວາມມຸ້ງຫວັງ ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ 
ໂດຍເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງ
ຈກັໂຮງງານຢາ່ງມປີະຊາທປິະໄຕ”.       ນຍິາມສະຫະ 
ກອນຂອງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນບໍ່ຄືກັນອີງຕາມ 
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງຂອງ 
ແຕ່ລະປະເທດ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ນິຍາມ 
ສະຫະກອນ ຊ່ຶງມີທ່ີມາຈາກ ສສ. ຫຽວດນາມ ເນ່ືອງ 
ຈາກວ່າເປັນປະເທດທ່ີມີທິດທາງ ການເມືອງຄ້າຍ 
ຄືກັນກັບສປປລາວ, ຊ່ຶງໄດ້ນິຍາມໄວ້ວ່າ: “ຫົວໜ່ວຍ 
ເສດຖະກິດນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບກຸ້ມ 
ຕົນເອງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ 
ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດອັນໜ່ຶງອັນ
ດຽວກັນ ແລະ ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຢ່າງສະມັກ 
ໃຈໂດຍການທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂັ້ມແຂງລວມໝູ່ກໍຄືຂອງສະ
ມາຊິກແຕ່ລະຄົນ, ຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນ 
ແລະ ກັນໃນການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ 
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຍ່ິງໆຂ້ືນ
ໄປ, ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດທັງ ເປັນການປະກອບສ່ວນ 
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ 
ເທດ” (EDC, 2002).

ອີງຕາມ “ຫຼັກການການຮ່ວມມື”ທີ່ມີການ
ຮັບຮອງແລ້ວວ່າສະຫະກອນ ແມ່ນບັນດາສະມາ 
ຊິກທັງເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຮງ 
ຈັກໂຮງງານດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ, ເປັນອິດສະ  
ຫຼະກຸ້ມຕົນເອງ. ບັນດາສະຫະກອນທີ່ດຳເນີນງານ 
ໄປພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະຫະກອນທີ່ປະກາດໃຊ້ 
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ໂດຍລັດຖະບານ  ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນຫົວ 
ໜ່ວຍນິຕິບຸກຄົນ. ການຮັກສາຄວາມເປັນເອກກະ 
ລາດຂອງສະຫະກອນໃຫ້ຄົງຢູ່ນ້ັນແມ່ນຂື້ນກັບ 
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງສະມາຊິກ ແລະ ໂຄງຮ່າງ 
ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕອັນໂປ່ງໃສ. ມີກົດ 
ລະບຽບເປັນຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ 
ສະມາຊິກ (Za-Zenchu, 2008). ສຳລັບສະຫະ 
ກອນກະສິກຳ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະມາຊິກ 4 
ປະເພດການບໍລິການຕົ້ນຕໍໄດ້ແກ່: ສິນເຊື່ອ, ຂາ 
ເຂົ້າກະສິກຳ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ທິດຊີ້ນຳຕ່າງໆ 
(ອັນໄດ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ອື່ນໆ). ນອກຈາກນີ້, ສະຫະກອນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ 
ພົວພັນປະສານງານໃນທາງສາຍຕັ້ງກັບຜູ້ສະ 
ໜອງວັດຖຸ ແລະ ຜູ້ເກັບຊື້ພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
(ໃນຊັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຊັ້ນສອງ). ນອກຈາກນີ້, 
ສະຫະກອນຍັງໄດ້ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ອັນໄດ້ແກ່: ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ລະບົບການ 
ຂົນສົ່ງ, ການປຸງແຕ່ງເພ່ືອເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດ 
ຕະພັນ ແລະ ເປັນການອຳວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດກັບພາຍນອກ.

ເນ່ືອງຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານບົດ 
ບາດໜ້າທ່ີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຕັ້ງສະ 
ຫະກອນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະກຳການດຳເນີນ 
ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນໃຫ້ສະມາ 
ຊິກແລ້ວ. ສະຫະກອນຍັງສາມາດສ້າງຄວາມສຳ 
ພັນກັບສະຫະພັນສະຫະກອນນາໆຊາດທ່ີໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊີ້ນຳໃນການເຄື່ອນໄຫວ 
ກິດຈະກຳຂອງສະຫະກອນ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ກຸ່ມ 
ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງລວມໝູ່ ຂອງບັນດາສະມາ 
ຊິກທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມໝູ່.
ກຸ່ມບໍ່ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ມີໂຄງຮ່າງການ 
ຈັດຕັ້ງໃນສາຍຂວາງ ຫຼື ສາຍຕ້ັງກຸ່ມດຳເນີນທຸລະ 

ກິດຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍການນຳໃຊ້ທຶນຮອນຈຳ 
ນວນນ້ອຍໃນຂອບເຂດຂອງວຽກງານ ແລະ ຂະ 
ໜາດທີ່ຈຳກັດ (Za-Zenchu, 2008).

ເງ່ືອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ໃນການຫັນເອົາບັນດາ 
ກຸ່ມທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໄປເປັນສະຫະກອນ 
ແມ່ນ: (i) ລັດຖະບານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດໃນ 
ການສ້າງສະຫະກອນຈະແຈ້ງ ໂດຍອອກດຳລັດ 
ກຳນົດນິຍາມ ແລະ ກອບເນ້ືອໃນທາງດ້ານກົດ 
ໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງໃນເດືອນມີນາ 2010 ໄດ້ 
ມີດຳລັດສະຫະກອນອອກມາຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທົບ 
ທວນກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ (ລັດຖະບານລາວ, 
2010) ແລະ (ii) ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ວິໄສທັດອັນໃໝ່ຂອງສະຫະກອນ, ເພ່ືອເປັນການ 
ຫຼີກລ້ຽງຄວາມປົນເປກັບສະຫະກອນແຫ່ງລັດ 
ໃນເມ່ືອກ່ອນ. ຊ່ຶງມັນໄດ້ກາຍມາເປັນບູລິມະສິດ 
ໜຶ່ງໃນແຜນງານຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງກະສິ 
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປີ 2011-2020 (ກະຊວງກະ 
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2010).

5. ຊັ້ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ລັກ 
ສະນະພ້ືນຖານຂອງກຸ່ມ ຊາວກະສິກອນ 
ໃນປະຈຸບັນມີສະພາບເປັນແນວໃດ? 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ວິສະຫະກິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍ, ວິສະຫະກິດຈຸລະພາກ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ມະຫາຊົນ ໂດຍສະເພາະສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ແມ່ນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ 
ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດລາວ (ຊັ້ນ 
ທ່ີໜ່ຶງ). ບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 
ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ 
ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບໍ່ຢູ່ໃນກອບກົດໝາຍຮອງຮັບ 
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ເປັນສະຫະກອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາກຸ່ມດັງກ່າວນັ້ນ 
ຈຶ່ງໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ເປັນວິສະຫະກິດເອກະຊົນ 
ຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (CCSP) ທີ່ໄດ້ຂື້ນທະ 
ບຽນສະຫະກອນຢ່າງ ເປັນທາງການພາຍໃຕ້ການ 
ປະກາດໃຊ້ດຳລັດວ່າດ້ວຍສິນເຊື່ອ ຈຸລະພາກມາ 
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1996. ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງຢູ່ 
ເຂດພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອເປັນ 
ການລິເລ່ີມປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານ 
ຂອງກຸ່ມໄປໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຮູບແບບຂອງກຸ່ມ 
ຊາວກະສິກອນປະກອບມີ 3 ຮູບແບບດ້ວຍກັນ 
(ຕາຕະລາງ 2) ອີງຕາມກິດຈະກຳ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ 
ຂອງ ການກຳເນີດຂ້ຶນອັນໄດ້ແກ່: (i) ການພັດທະ 
ນາແບບປະສົມປະສານລວມໝູ່, (ii) ຜົນຜະລິດ 
ທາງ ການຕະຫຼາດ, ແລະ (iii) ການບໍລິການສິນເຊ່ືອ.
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການຈັດຮູບແບບດ່ັງກ່າວນ້ີບາງ 
ຄັ້ງກໍ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຄ້າຍຄືກັນກັບການວິວັດທະນາ 
ການຂອງກຸ່ມທ່ີມີການຍ້າຍຈາກກຸ່ມປະເພດໜ່ຶງໄປ 
ຫາອີກກຸ່ມໜຶ່ງ. ເຊ່ັນໃນກໍລະນີຂອງສະຫະກອນ 
ສິນເຊື່ອເພື່ອສ່ົງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
(CCSP) ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມການພັດທະນາແບບປະສົມ 
ປະສານໂດຍການຕະຫຼາດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດ 
ທະນາເຄືອຄ່າຍສິນເຊື່ອທີ່ກວ້າງຂວາງ (Box2). 
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິສະຫະກິດ “ຜະລິດ 
ຕະພັນຂອງຊາວກະສິກອນ” ທີ່ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຫັນຮູບແບບ
ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນຈາກການລິເລີ່ມພາຍ 
ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໄປສູ່ຂະບວນການສະຫະກອນ 
ຮູບແບບໃໝ່. ທັງໝົດກຸ່ມຊາວກະສິກອນທີ່ກ່າວ
ມາພວກເຮົາສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຈາກ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕ້ັງກຸ່ມທ່ີຜ່ານ
ມາມີດັ່ງນີ້:

5.1 ກຸ່ມພັດທະນາຊຸມຊົນ

ລັດຖະບານ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາ 
ກົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ພາຍໃຕ້ 
ໂຄງການພັດທະນາໄດ້ສົ່ງເສີມກຸ່ມພັດທະນາ 
ຊຸມຊົນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. ອົງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສຸມ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ ການພັດທະນາໃນຂັ້ນບ້ານ 
ທີ່ພິຈາລະນາຈາກການຕິດພັນກັບ “ທຳມະຊາດ” 
ໃນກິດຈະກຳ “ການພັດທະນາຊຸມຊົນ” ກິດຈະກຳ 
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງສິນ 
ເຊື່ອ-ອອມຊັບ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງກ່ໍໄດ້ຮັບການພັດ
ທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

ບົນພື້ນຖານການສຳຫຼວດ ແລະ ວິເຄາະ 
ສະພາບລວມໃນລະດັບບ້ານ ເຫັນໄດ້ວ່າຮູບແບບ 
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ. ການວິ 
ເຄາະ “ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ” ໄດ້ສະແດງໃຫ້  
ເຫັນວ່າການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ
ທີ່ຈະດຳເນີນງານພາຍໃນກຸ່ມ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກລຳ
ບາກຫຼາຍເພາະການປະສານງານພາຍໃນຊຸມຊົນ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານອຳນາດການ 
ປົກຄອງບ້ານ. ດ່ັງນ້ັນ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຄະນະບ້ານ 
ຈ່ຶງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມເອງ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ
ຮົມ ຫຼື ກິດຈະກຳການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມປູກຝັງ ຫຼື ລ້ຽງ 
ສັດ, ການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ 
ຊາດ, ເພ່ີມຈຳນວນກິດຈະກຳ ການຜະລິດເພ່ືອເປັນ 
ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ເພື່ອເປັນການ 
ສ່ົງເສີມກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວນ້ັນໃຫ້ບັນລຸຜົນ, ຊາວກະ
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ສິກອນຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງ     ເຂ້ົາເປັນກຸ່ມຕ່າງໆ  ເພືອ່ 
ໃຫ້ກາຍເປັນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາ
ການໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາກຸ່ມເຫຼົ່າ ນັ້ນ
ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກທາງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 
ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູນວຽນຂອງບ້ານ, ທະນາ 
ຄານເຂົ້າ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນາໍ້, ການປູກ 
ຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອື່ນໆ. 
ກຸ່ມຖືວ່າເປັນເຄ່ືອງມື ທ່ີນຳໄປສູ່ຂະບວນການຖ່າຍ 
ທອດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຮູບແບບດັ້ງເດີມ 
ໂດຍທາງຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ເມືອງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ 
ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ. 

ປະເດັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງກຸ່ມເຫຼ່ົານັ້ນຈະ 
ເຂ້ົາມາກ່ຽວຂ້ອງ ຫັຼງຈາກສຸມການລົງທຶນທາງດ້ານ 
ລະບົບການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ແລ້ວເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງກຸ່ມຖືກປະລະ. 
ເນື່ອງຈາກວິຊາການສົ່ງເສີມ ຍັງຂາດການພົວພັນ 
ກັບຂັ້ນເທິງ ແລະ ຮາກຖານດ້ວຍສາເຫດຍ້ອນ 
ຂາດປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນ (ບ່ໍມີງົບປະມານພຽງ 
ພໍທີ່ຈະຈ່າຍຄ່ານາໍ້ມັນລົດຈັກໃຫ້ພະນັກງານລົງ 
ຮາກຖານ). ນອກຈາກນີ້, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຍັງຂາດທັກສະໃນການຄິດຄ້ົນແນວຄິດໃໝ່ໃນ 
ຂະບວນການຮຽນຮູ້, ຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເນ່ືອງ 
ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ງານໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ  ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ມາ 
ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ແຕ່ເມື່ອຫຼັງຈາກທີ່ທາງໂຄງ 
ການສິ້ນສຸດລົງ ພັດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນລົດລົງນຳ. ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມ ໄດ້ຮັບການປະ
ຕິບັດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ.

5.2 ກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ອອມຊັບ

ມີພຽງແຕ່ກຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນທີ່ສືບຕໍ່ 
ລະດົມທຶນ ເພື່ອເຮັດກຸ່ມຂອງຕົນມີຄວາມຍືນຍົງ 
ພາຍຫັຼງທ່ີໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອສ້ີນສຸດລົງເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນ: ກອງທຶນໝູນວຽນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມອອມ 
ຊັບ ແລະ ສິນເຊື່ອ (www.microfinancelaop-
dr.org), ທະນາຄານເຂົ້າ (Datta, 2007) ຫຼື 
ທະນາຄານສັດ (Ficthtl and Scoizec, 2005) 
ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກການປະເມີນຜົນເຫັນໄດ້ວ່າຍັງ 
ມີຫຼາຍໆໂຄງການ ໄດ້ບັນຈຸເອົາກິດຈະກຳການ 
ອອມຊັບ ແລະ ສິນເຊື່ອ ຫຼື ເອົາພຽງແຕ່ກິດຈະກຳ 
ການເງິນຈຸລະພາກໂດຍເຂ້ົາໃຈວ່າການລະດົມ
ທຶນແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງວຽກ  
ງານໃດໜຶ່ງເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ທັງເປັນ 
ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ຫາກເມື່ອຖາມ 
ເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ ຕັດສິນໃຈເຂົ້າ 
ຮ່ວມກຸ່ມນ້ັນ ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງ ? ຄຳຕອບ 
ກໍ່ຄື “ສາມາດເຂ້ົາເຖິງສິນເຊື່ອ” ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກ 
ແລະ ເຫດຜົນຕ່ໍມາແມ່ນ, “ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ບົດ 
ຮຽນອັນໃໝ່”. 

ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງການເງິນຈຸລະ 
ພາກໃນທ່ົວປະເທດກວມອັດຕາ 23%, ໃນຂະນະ 
ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນກວມອັດຕາ 25%, 
ບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆ ກວມອັດຕາ 19% 
ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆກວມອັດຕາ 33% 
(ດາລາຈັນທະລາ, 2006). ລະບົບທະນາຄານ 
ໄດ້ປ່ອຍທຶນສິນເຊ່ືອອອກສູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນ 
ຂອບເຂດຈຳກັດ. ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ປ່ອຍເງິນກູ້ແມ່ນອາໄສ 
ສາຍພົວພັນທາງຍາດພີ່ນ້ອງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ 
ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ (EDC, 2002) ສຳ 
ລັບວິທີການອອມຊັບຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນ 
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ນະບົດແມ່ນຈະຊ້ືເປັນວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງຈຳ 
ນວນໜຶ່ງໄວ້ ຫຼື ທ້ອນເງິນໄວ້ເອງພາຍ ໃນເຮືອນ. 
ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ, ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ທີ່ທ້ອນເງິນໄດ້ 
ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຜູ້ຈັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ
ພາຍໃນຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຍິງຈຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນກິດຈະກຳການອອມຊັບ ແລະ ສິນເຊ່ືອຂອງ 
ບ້ານ. ອີງຕາມເມື່ອກ່ອນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ເປັນຜູ້ສະໜອງສິນເຊື່ອຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຊາວ 
ກະສິກອນ ຊຶ່ງລວມມີຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 
200.000 ກວ່າຄົນ (ດາລາຈັນທະລາ, 2004). 
ດ່ັງນ້ັນ, ໃນກໍລະນີທ່ີກຸ່ມສິນເຊ່ືອພົບບັນຫາ ຫືຼ ມີ 
ການຂັດແຍ່ງພາຍໃນກຸ່ມ ທາງຄະນະກຸ່ມຈະເຂົ້າ 
ໄປພົວພັນນຳສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງເພ່ືອມາໄກ່ 
ເກ່ຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບັນຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງກອງທຶນໃນເວລາທ່ີສະມາຊິກສົ່ງເງິນຕົ້ນທຶນ 
ໃຫ້ກຸ່ມຊັກຊ້າ ແລະ ອື່ນໆ. 

ໃນຊ່ວງປີ 1996, ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍ 
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ໄດ້ຖືກອານຸມັດຈາກລັດຖະ 
ບານທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສະຫະກອນສິນເຊື່ອດຳ 
ເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (CCSP) ພາຍໃຕ້ 
ການຂຶ້ນທະບຽນ ກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 
ຢ່າງເປັນທາງການ. ຈົນມາເຖິງປີ 2008, ທະນາ 
ຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃໝ່ອີງ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ 
ຕີວ່າດ້ວຍການຊີ້ນຳການເງິນຈຸລະພາກ (ເລກທີ 
05/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ເມສາ 2007), ຊຶ່ງໄດ້ວາງ 
ລະບຽບໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ 
ສະຫະກອນການເງິນທີ່ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: “ສະຫະພັນ 
ອອມຊັບ ແລະ ສິນເຊື່ອ” ເອກກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ 
ໄດ້ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ຂົງເຂດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ງານສະຫະກອນສິນເຊື່ອໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງນິຕິກຳ ດ່ັງກ່າວນີ້ກໍ 

ຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງສິນເຊ່ືອທີ່ 
ເປັນທາງການ (ທະນາຄານ) ກັບສິນເຊ່ືອທີ່ບໍ່ເປັນ 
ທາງການ (ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້) ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກ.

5.3 ກຸ່ມການຕະຫຼາດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດ 
ຕະພັນ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນຄັ້ງວັນທີ 07 ມີນາ 
2001 ໄດ້ເສມີຂະຫຍາຍ “ເສດຖະກດິຂັນ້ພືນ້ຖານ 
ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ສະຫະກອນການ
ຜະລິດກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ການບໍລິການ 
ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ, ສິນເຊ່ືອ 
ແລະ ການຕະຫຼາດ” (ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, 
2001). ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ສະໜັບ 
ສະໜູນສ່ົງເສີມກິດຈະກຳການດຳເນີນທຸລະກິດ  
ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ (ວິສະຫະກິດກະ 
ສິກຳເອກກະຊົນ ແລະ ສະຫະກອນ) ທີ່ຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນທີ່ເຄີຍຖືກຂັດຂວາງໃນ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະ 
ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ຫຼື 
ຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສ່ົງເສີມ 
ອົງການຈັດຕ້ັງໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີຄວາມອາດ 
ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສາຍພົວພັນ 
ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ, ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາ ເຖິງການສ້າງຄວາມອາດສາ 
ມາດໃຫ້ແກ່ທັງສອງດ້ານຂົວຕໍ່ທ່ີແຍກລະຫວ່າງ 
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ 
ເນ່ືອງຈາກປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະ 
ບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງຂາດການສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການສ້າງຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນໄລຍະຍາວ. 
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ນອກຈາກນີ້, ວິສະຫະກິດກະສິກຳ ແລະ ສະຖາ 
ບັນສະຫະກອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການເຂົ້າໄປ 
ຮ່ວມກໍ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການມາດຕະການສ້າງ 
ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນເຫ່ົຼານ້ັນສາ
ມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

ອີງຕາມມະຕິຄຳສ່ັງຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ຈາກການສັງລວມບົດຮຽນ ໃນໄລຍະທ່ີຜ່ານມາຂອງ 
ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດຕ່າງໆທີ່ມັກ
ຈະຢຸດເຊົາຜະລິດສິນຄ້າທ່ີບ່ໍສາມາດຈຳໜ່າຍໄດ້. 
ແຕ່ກ່ໍມີຫຼາຍວິສະຫະກິດກະສິກຳ ທ່ີໄດ້ກຳເນີດຂ້ຶນ
ທ່ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ມີຫຼາຍໂຄງ 
ການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸລະ 
ກິດບໍລິການໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ (Box 2; Connell, 
2005; Manivong et al., 2005; Foppes 
ແລະ Phommasane, 2006; Ledecq et al., 
2006; Fullbrook, 2007). ການເຊື່ອມໂຍງ 
ຊາວກະສິກອນໄປສູ່ຕະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານການພັດ 
ທະນາວິສະຫະກິດກະສິກຳ ທ່ີຄາດວ່າຈະເປັນການ 
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກຈາກການ ເພ່ີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫ່ຼງລາຍ 
ຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ, ໂດຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະ 
ພັນທ່ີຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ. ໃນເບ້ືອງຕ້ົນວິສະ 
ຫະກິດກະສິກຳຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ບຸກ 
ເບີກໃນແຖວໜ້າເປັນຕ້ົນແມ່ນ “ຜະລິດຕະພັນຊາວ 
ກະສິກອນລາວ” “ເພື່ອນຊາວກະສິກອນໃນເຂດ 
ພູດອຍ”, ໂຄງການ SADU ແລະ ໂຄງການ 
VECO-ບໍ່ແກ້ວ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງສະ 
ຫະກອນແບບປະສົມປະສານ ທ່ີກວມເອົາກິດຈະ 
ກຳການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ໃນປີ 2004, ອີງຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານຮວມກຸ່ມເພື່ອ “ການເຊ່ືອມໂຍງຊາວກະ 
ສິກອນສູ່ຕະຫຼາດ”, ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 25 ສະຖາ 
ບັນ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ
ເກັບກ່ຽວປະສົບການ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງກຸ່ມຕ່າງໆແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍຫຼາກ 
ຫຼາຍຮູບແບບພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງໂຄງການ. 
ບົດຮຽນຫັຼກທ່ີຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ຢ່າງລະອຽດໃນພາກ 
ຕໍ່ໜ້ານີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຄືດັ່ງນີ້: ເພື່ອສູ້ຢັນກັບ 
ການແຂ່ງຂັນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສະຫະກິດ 
ກະສິກຳຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ “ຕ່ອງໂສ້ການຕະ 
ຫຼາດ” ໂດຍຜ່ານພາກສ່ວນກຸ່ມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍ 
ໃນທ້ອງຖ່ິນແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ແຕ່ຜູ້ຜະລິດພຽງ 
ຢ່າງດຽວ. ການດຳເນີນງານ ສະຫະກອນແມ່ນຈຳ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນເພ່ືອ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະ 
ຫຼາດທັງໃນຮູບການທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ  
ນະພາບ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ກຸ່ມຊາວກະສິ 
ກອນຄວນຈະເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກດ້ວຍ 
ພວກເຂົາເອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການພັດທະນາຊຸມ 
ຊົນດ້ວຍວິທີການຂອງໂຄງການ SADU, ຕ່ອງ 
ໂສ້ການຕະຫຼາດອື່ນໆ (ພໍ່ຄ້າ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ), 
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ (ຜະລິດຕະພັນຊາວກະສິ 
ກອນລາວ). ການຄຸ້ມຄອງການແປຮູບຈາກການ 
ດຳເນີນທຸລະກິດຄອບຄົວ ໄປສູ່ການດຳເນີນທຸລະ 
ກິດແບບວິສະຫະກິດກະສິກຳ, ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີອຳນາດໃນການລິເລີ່ມຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ການສະໜອງປັດໄຈການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເພື່ອສະດວກ 
ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ (ການຍົກເວ້ັນພາສີ, ຄວບ 
ຄຸມຕິດຕາມສັນຍາທຳການຜະລິດ, ການເສີມ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກ ແລະ ການປ້ອງ 
ກັນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຜິດກົດໝາຍ).
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 6. ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປ່ຽນກຸ່ມຊາວກະ 
ສິກອນໄປເປັນສະຫະກອນໄດ້? ການ 
ສ້າງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເອື່ອຍອີງສັງຄົມ

ຈາກບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆຂອງ 
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖອດຖອນມາ
ນ້ັນສາມາດຕອບຄຳຖາມໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ 
ທ່ີປະກອບກັບປະສົບການ ລິເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ວຽກງານຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ. ຊຶ່ງພວກເຂົາ  
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ່ີທ້າທາຍໃນການຫັນປ່ຽນກຸ່ມ
ຊາວກະສິກອນ ໄປເປັນສະຫະກອນກະສິກຳ 
ໂດຍໄດ້ຄົ້ນພົບກົນໄກຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຮັບ 
ຮອງໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງວຽກງານ ສະຫະກອນໃນ 
ສປປລາວໃນຕໍ່ໜ້າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ກໍ່ 
ຕໍ່ເມື່ອ.

6.1 ການເຂົ້າເຖິງການເງິນທີ່ເປັນສິ່ງຈູງໃຈ 
ຫຼັກໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ

ການລະດົມທຶນໃນການດຳເນີດທຸລະກິດກະ   
ສິ ກຳແມ່ນປດັໄຈຫຼກັທີເ່ຮັດໃຫກຸ່້ມຊາວກະສິກອນ 
ປະສົບຜົນສຳເລັດ.      ເຖິງແມ່ນວ່າ,   ສະຫະກອນບ່ໍແມ່ນ 
ອົງການເພື່ອການກຸສົນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ ທາງດ້ານການເງິນເພ່ີມ 
ຂື້ນໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ມີ
ການຊ່ວງຊິງກັນດຳເນີນທຸລະກິດ. ບາງໂຄງການ
ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງກຸ່ມຜູ້ຜະ
ລິດໃນລະດັບຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການຕ່າງໆຈາກທາງໂຄງການ. “ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຜົນປະ 
ໂຫຍດ” ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຢູ່ຍືນຍົງ ໄປຈົນເຖິງຊ່ວງໄລຍະ 

ສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການເພາະອີງຕາມເງື່ອນໄຂ 
ແລະ ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ ຂອງທາງໂຄງ
ການໃນການສະໜັບສະໜູນການເງິນໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
ເຈົ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຄ່ອຍໆ 
ສະຫຼາຍຕົວໄປໃນຊ່ວງໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ເຫດຜົນທ່ີເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ໂຄງການມີຄວາມ 
ຫ່ວງໄຍຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງໃນການດຳເນີນງານຂອງ 
ກຸ່ມ ຈິງ່ໄດ້ຈດັຕ້ັງກຸມ່ສນິເຊືອ່ ແລະ ກຸມ່ອອມຊບັຂ້ຶນ 
ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດສະໜັ
ບສະໜູນກິດຈະກຳ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂື້ນໃນໄລຍະ
ທ່ີທາງໂຄງການຍັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່. 
ຈາກຫຼາຍປະສົບການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຂ້ັນຕອນລິເລີ່ມກິດຈະກຳການເງິນຈຸ
ລະພາກໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດບ້ານທີ່ທຸກຍາກ 
ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ຂາດການສຶກສາ, ສິ່ງສຳຄັນ 
ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍເງິນຈຳນວນໜ້ອຍໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນຄວນເລີ່ມ ຈາກກິດຈະກຳການ  
ອອມຊັບ. ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ ຈະມີຄວາມຮູ້
ສຶກສູງຕ່ໍໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮວ່ມໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ໄລ 
ຍະການລິເລີ່ມຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຍາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງພາຍໃນກຸ່ມກ່ອນທີ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍກວ້າງ  
ອອກສູ່ສະມາຊິກຫືຼຜັນຂະຫຍາຍງົບປະມານໂດຍ  
ຜ່ານເງິນກູ້/ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທາງໂຄງການ 
ຫຼື ຈາກສະຖາບັນການເງິນໃນລະບົບ.

ທະນາຄານໂລກ ກໍ່ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນເຖິງ 
“ການກຳເນີດກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ອອມຊັບທີ່ບໍ່ຍືນ 
ຍົງພາຍໃຕ້ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ, ການລົງທຶນ 
ໃນຂ້ັນບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ເກືອບ 
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ເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກໂຄງການ ທີ່ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ 
ຂອງສປປລາວ” (ທະນາຄານໂລກ, 2008). ການ 
ສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 
ທີ່ເຮັດການຜະລິດພໍກຸ້ມກິນ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບການໃຊ້ 
ເງິນຕາກໍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ເນື່ອງຈາກປະຊາ 
ຊນົທີທ່ກຸຍາກເຫຼົາ່ນີ ້ແມນ່ຕົກຢູໃ່ນຫຼມຸພາງຄວາມ 
ເປັນໜີ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ບູລິມະສິດສະຫະ 
ກອນການເງິນຈຸລະພາກຄວນຈະຮັບໃຊ້ພົນລະ 
ເມືອງຈຳນວນ 30% ຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງ 
ໝົດ (70% ແມ່ນຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍ) ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ້ປະກອບການດຳເນີນທຸ 
ລະກິດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາ
ຕະຫຼາດເຂົ້າມາ.

6.2 ການຮັກສາອັດຕາສ່ວນຂອງສັງຄົມທີ່ປະ 
ສົມປະສານເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ 
ສະຫະກອນປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຖານະຄອບຄົວຮ່ັງ 
ມີ ຫຼື ທຸກຍາກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຍກອອກດ້ວຍ 
ຕົວມັນເອງ, ຈາກການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພາຍ 
ໃນກຸ່ມ. ມີຫຼາຍໆຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ໄດ້ຖືກຄັດ 
ເລືອກເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມສິນເຊື່ອ-
ອອມຊັບ ຫຼື ຖືກກີດກັນໃນການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ 
ເພາະເຂົາເຈ້ົາ ເຫ່ົຼານ້ັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການຊົດ 
ໃຊເງິນຄືນໃຫ້ທາງກຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຊິກພາຍ 
ໃນກຸ່ມສິນເຊື່ອ-ອອມຊັບຈະມີແຕ່ຄອບຄົວທີ່  
ມີຖານະປານກາງ. ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກມີ 
ແນວໂນ້ມທີ່ຈະກູ້ຢືມເງິນ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຮີບ 
ດ່ວນພາຍໃນຄອບຄົວ ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມອາດ 
ສາມາດໃນການຊົດໃຊ້ເງິນຄືນຍັງຕຳ່ ແລະ ເງິນ 

ກູ້ທີ່ໄດ້ມານັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃນການລົງທຶນທາງ 
ດ້ານການຜະລິດ ຈະມີກໍ່ມີພຽງແຕ່ເຮັດໃນໄລຍະ 
ທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການຂາດສິ່ງຄາໍ້ປະ 
ກັນ (ໃບຕາດິນ, ຊັບສິນ ຕ່າງໆ) ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂາດ 
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກທາງຄະນະກຸ່ມ. ກົງກັນຂ້າມ 
ກັບຄອບຄົວທ່ີຮ່ັງມີ ພັດບ່ໍຕ້ອງການເຂ້ົາເປັນສະມາ 
ຊິກພາຍໃນກຸ່ມເນ່ືອງຈາກພວກເຂົາຖືວ່າຈຳນວນ 
ເງິນກູ້ມີໜ້ອຍໂພດ ບໍ່ພຽງພໍກັບກິດຈະກຳທີ່ຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເງິນປັນຜົນກ່ໍຕຳ່່ເຊັ່ນດຽວກັນ. 
ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ທ້ອນເງິນໃນກຸ່ມ 
ອອມຊັບມີວົງເງິນໜ້ອຍ  ກ່ໍຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນກູ້ໜ້ອຍ 
ເຊັ່ນດຽວກັນເຮັດໃຫ້ວົງເງິນກູ້ທ່ີໄດ້ມາບ່ໍພຽພໍທ່ີຈະ 
ໄປປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້. 
ຊຶ່ງກິດຈະກຳການອອມຊັບນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປຢ່າງ 
ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນໜ້ອຍ ແຕ່ອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍສູງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການການລົງທຶນຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຫຼື ການປູກ 
ພືດຢືນຕ້ົນເປັນການສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຫ້ແກ່ຄອບ
ຄົວຊາວກະສິກອນທີ່ມີຖານະຮັ່ງມີ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ອັດຕາດອກເບ້ຍຕຳ່ກໍ່ພາໃຫ້ 
ຄວາມຕ້ອງການກູ້ຢືມຫຼາຍກວ່າການຕອບສະ 
ໜອງຂອງກອງທຶນ, ເປັນການກົດດັນຄວາມຍືນ 
ຍົງຂອງກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ອອມຊັບ. ການປ່ອຍ 
ສິນເຊື່ອແບບໝູນວຽນ ກໍ່ຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມ 
ສ່ຽງໃນການໃຊ້ອຳນາດປ່ອຍເງິນກູ້ ຂອງສາຍຍາດ 
ພີ່ນ້ອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄອບຄົວ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ 
ຄາດວ່າຈະມີບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງໃນການສົ່ງເງິນ
ກູ້, ມັນກໍຄ້າຍຄືກັບວ່າ ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈະມີຜົນ 
ກະທົບຫຼາຍກວ່າເງິນກູ້ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ
ໄກສອກຫີຼກໂດຍສະເພາະທາງພາກເໜືອຂອງ 
ລາວໃນເຂດທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບການເງິນຕຳ່ 
ແລະ ການລົງຕິດຕາມກວດກາ ທີ່ເປັນການສິ້ນ 
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ເປືອງງົບປະມານ (World Bank, 2008). ດັ່ງ 
ນັ້ນ, ທາງເລືອກການເງິນຈຸລະພາກ ຄວນຈັດສັນ 
ໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງ ຄອບຄົວທ່ີມີລາຍຮັບຕຳ່, 
ປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຄວນຈະ 
ມີການບໍລິຫານ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ, ໃນຂະ 
ນະທີ່ການດຳເນີນງານລະບົບສິນເຊື່ອເອກກະ 
ຊົນທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ ທີ່ສາມາດປະສົບຜົນ 
ສຳເລັດຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ (ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ 
ເພື່ອສ່ົງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ CCSP, ທະ 
ນາຄານສະຫະກອນນາຊາຍທອງ). ສຳລັບສອງ 
ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີຫຼາຍຮູບແບບການຈັດການ 
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການຕໍ່ລອງເຈລະຈາກັບຊຸມ
ຊົນພາຍໃນບ້ານ.

6.3 ປັດຈຸບັນ, ໃນຊຸມຊົນຂອງບ້ານຍັງມີການ 
ລະດົມທຶນເພື່ອສ້າງກອງທຶນຢູ່ບໍ່ ?

 ເປັນທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວວ່າ ການກຳເນີດ 
ເກີດຂື້ນຂອງກຸ່ມ ທີ່ລິເລີ່ມຈາກປັດໄຈພາຍໃນຕົວ 
ມັນເອງນ້ັນ (ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ) 
ແມ່ນມີໂອກາດດີທີ່ຈະຢູ່ລອດຫຼາຍກວ່າກຸ່ມທີ່ໄປ 
ກຳນົດໃຫ້ເກີດຂ້ືນຈາກປັດໄຈພາຍນອກ (ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ການບັນຊາຈາກທາງໂຄງການ). ຊ່ຶງເປັນສ່ິງສຳຄັນ 
ເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ຈະຕີລາຄາ ແລະ ເອີ້ນວ່າອັນໃດ 
ແມ່ນ “ຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານ” ທີ່ສາມາດສະໜັບສະ 
ໜູນການລວມຕົວຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ 
ເພ່ືອກ້າວໄປເຖິງສະຫະກອນໃນອານາຄົດ (Olson, 
1973). ໃນປີ 2006 ໄດ້ມີການອະທິບາຍແນວ 
ຄວາມຄິດຂອງຊຸມຊົນ ພາຍໃນບ້ານທ່ີບ່ໍແມ່ນເປັນ 
ສະຖາບັນຄົງທ່ີແຕ່ເປັນຂະບວນການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
“ໂຄງຮ່າງສ້າງຕັ້ງບ້ານ” ທີ່ໄດ້ກຳນົດຮູບຮ່າງລັກ 
ສະນະຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການກຳນົດຄວາມອາດ 

ສາມາດເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການດຳເນີນງານຂອງ 
ສະຫະກອນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຖືກ 
ຮຽກຮ້ອງຂຶ້ນມາ ເພ່ືອປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ 
ກະສິກຳຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ນອກຈາກນີ້, 
ຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນກຸມ່ ກໍໄ່ດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ 
ເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດພາຍ 
ໃນກຸ່ມ, ຄວາມໜຽວແໜນ້ຂອງກຸ່ມ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ຈາກ 
ການພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ລະຫວ່າງສະມາຊິກ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໄດ້ 
ຖືກຮັບຮອງເອົາເປັນກົດລະບຽບ, ບັນທັດຖານໃນ 
ທາງກວ້າງຂອງສັງຄົມ ແລະ ການລົງໂທດເພ່ືອ 
ດັດສົມການປະພຶດກາຍເປັນທຶນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ສຳ 
ຄັນຂອງສັງຄົມ. ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບໃນບ້ານ 
ທາງດ້ານຊັບສິນ/ທຶນຮອນ ທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນ 
ໄດ້ໃນບ້ານທີ່ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານບ້ານເຮືອນໃໝ່ 
ຫຼື ບ້ານປະສົມທ່ີມີການຍົກຍ້າຍ ຄົວເຮືອນມາຢູ່ 
ໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ. ຜົນສຸດທ້າຍ, ໂອກາດທີ່ປະສົບ 
ຜົນສຳເລັດຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຮູບ 
ແບບພື້ນຖານກິດຈະກຳ ພາຍໃນຊຸມຊົນແມ່ນຍັງ 
ຕາ່ໍຢູ່ໃນບ້ານທ່ີມີການຕ້ັງຖ່ິນຖານບ້ານເຮືອນໃໝ່ 
(ນະໂຍບາຍລວມຈາກກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເມືອງຊຳ 
ເໜືອ).

ທ່ານ Connell (2005) ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຂໍ້ຄົງຄ້າງອື່ນໆ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາວິສະຫະ 
ກິດກະສິກຳ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 
ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາຊີ 
ວິດການເປັນຢູ່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບນຳ 
ເຂົ້າໜ້ອຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ ແລະ ມີ 
ມູນຄ່າການຜະລິດຕຳ່. ແຕ່ສຳລັບບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງ 
ໄກຈາກຊຸມຊົນ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ງພາອາໄສຊຶ່ງ 
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ກັນ ແລະ ກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນການແລກປ່ຽນຜົນຜະ 
ລິດສ່ວນເກີນນຳກັນ ເພື່ອພໍລິໂພກພາຍໃນຄອບ 
ຄົວພາຍຫຼັງສຳເລັດ ການເກັບກ່ຽວແທນທີ່ຈະເປັນ 
ການຄ້າຂາຍໃຫ້ກັນ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະ 
ລິດຮູບແບບວິສະຫະກິດ ແມ່ນພົວພັນເຖິງການ 
ປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ: (i) ການເຮັດກະ 
ເສດສຸມທ່ີມີຄວາມຈຳ ເປັນໃນການເພ່ີມຜົນຜະລິດ 
ໃຫ້ສູງຂ້ືນ ແລະ ນຳໃຊ້ພ້ືນທ່ີໃຫ້ເກີດປະສິດຕິພາບ, 
(ii) ຜົນຜະລິດທ່ີໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເກັບກ່ຽວ ແມ່ນຂາຍ 
ເພື່ອເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແທນ 
ທ່ີຈະເປັນການແລກປ່ຽນກັນລ້າໆພາຍໃນຊຸມຊົນ. 
ດ່ັງນ້ັນ,   ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ   ແລະ  ການ 
ເຊ່ືອມສານກັນທາງດ້ານປະເພນີແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພັດທະນາ ຫຼື ທົບທວນຄືນເຖິງຮູບແບບໃໝ່ຂອງ 
“ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຂອງຊຸມຊົນ”. ຕົວຢ່າງໂຄງການ 
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຊຸມຊົນໄດ້ຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ 
ບໍ່ຖ້າຫາກໂຄງການສາມາດຂຸດຄ້ົນທ່າແຮງບົ່ມ 
ຊ້ອນຂອງທຶນຮອນ/ຊັບສິນທາງສັງຄົມ, ເລີ່ມສ້າງ 
ຈາກກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜ້ອຍທ່ີດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນ 
ຕົວ (ໂຄງການ VECO-ບໍ່ແກ້ວ) ຫຼື ເປັນການຜູກ 
ມັດກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຕ່ອງໂສ້ 
ການຕະຫຼາດໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ. ຈາກບົດຮຽນໃນ 
ການດຳເນີນງານຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ່ີໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນຊຸມຊົນຕ້ັງແຕ່ອາດີດຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ 
ຂອງຊຸມຊົນດ້ວຍການນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຄະ 
ນະກຳມະການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງ 
ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ ຂອງກຸ່ມທີ່ມີປະສິດທິ 
ຜົນ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນການລິເລີ່ມການສ້າງ 
ຕັ້ງສະຫະກອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ອຳນາດການປົກຄອງຄວນຈະໃຫ້ບູລິມະ 
ສິດໃນໄລຍະລິເລີ່ມ ຜັນຂະຫຍາຍຕົວແບບໃຫ້ປະ 
ສົບຜົນສຳເລັດເພ່ືອເປັນການສາທິດລົງສູ່ຊຸມຊົນ.

6.4 ການຊີ້ນຳນຳພາໂດຍການປະສານສົມ 
ທົບຈາກສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວວ່າ 
ກຸມ່ຊາວກະສກິອນ ທ່ີປະສົບຜນົສຳເລດັແມນ່ເປນັ 
ກຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດທີ່ພຽບ 
ພ້ອມຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ້າ 
ກຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນຳໃນຄະນະກຳມະການທີ່ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ,  ມີຄວາມເຄົາລົບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນໜ້າ 
ທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍງານທີ່ສາ 
ມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ກຸ່ມມີຄວາມຍືນຍົງໄປໃນ
ທາງດ້ານບວກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບ 
ທ່ີເປັນອຸປະສັກຈາກສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງທ່ີອາດ 
ຈະເປນັຂໍຈ້ຳກດັ ໃນການສະໜບັສະໜນູການສາ້ງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຊຸມຊົນກໍ່ຕາມ. 
ແຕ່ຜູ້ນຳຈະຄ່ອຍໆຊຶມຊັບວັດທະນະທຳ, ຈິດວິນ 
ຍານຕ່ໍກັບກຸ່ມທ່ີເປັນລະບົບຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການອະ 
ທິບາຍສະຖານະການ ໃນທີ່ນີ້ສາມາດຮູ້ສຶກ ແລະ 
ເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ພາຍຫັຼງການສົນທະນາ 
ກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ. ທຶນ/ຊັບສິນກໍ່ເຊັ່ນດຽວ 
ກັນກັບທຶນ/ຊັບສິນທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດ 
ໄດ້ດ້ວຍດຳລັດໃດໆ ແຕ່ຜູ້ນຳກຸ່ມສາມາດຖືກຄົົ້ນ
ພົບໄດ້, ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກອົບຮົມໄດ້.

ຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນຜູ້ທີ່ສຳຄັນ ພາຍໃນທ້ອງ 
ຖ່ິນເນ່ືອງຈາກ: (i) ຫົວໜ້າກຸ່ມມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ເຊື່ອມໂຍງສະມາຊິກໄປພ້ອມກັບ ການພັດທະນາ 
ສາຍພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ 
(ການປະສານສົມທົບ ທາງສາຍຂວາງ), ແລະ (ii) 
ຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນຜູ້ເປີດປະຕູ ໃຫ້ກຸ່ມອອກສູ່ໂລກ 
ພາຍນອກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ 
ທາງດ້ານສັນຍາກັບພໍ່ຄ້າ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ 
ຈາກທາງທະນາຄານ (ການປະສານສົມທົບກັບ 
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ທາງສາຍຕ້ັງ). ມີຫຼາຍກໍລະນີທ່ີທາງສະມາຊິກພາຍ 
ໃນກຸ່ມເປັນສະມາຊິກພາຍໃນຄະນະປົກຄອງ 
ບ້ານຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານ ຊ້ອນກັນລະ 
ຫວ່າງໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານປົກຄອງຂອງບ້ານ 
ກັບໂຄງຮ່າງການຈັດການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ. ຊ່ຶງສະພາບ 
ການດັ່ງກ່າວນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດສະໜັບສະ 
ໜູນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ 
ປະສານສົມທົບທ່ີດີລະຫວ່າງການປົກຄອງທາງ 
ສາຍຕັ້ງຂອງກຸ່ມກັບພາກສ່ວນບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ 
ທີ່ມີອິດທິພົນໃນການຕັດສິນໃຈ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ 
ນຳກຸ່ມສາມາດດັດປັບ, ອອກກົດບັງຄັບ ແລະ ລົງ 
ໂທດຕໍ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະພຶດ 
ບໍ່ດີໃນກຸ່ມອັນຈະເປັນການນຳທາງໄປສູ່ການດຳ 
ເນີນງານຂອງກຸ່ມບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ມີຫຼາຍກໍລະນີການດຳເນີນທຸລະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ພໍ່ຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ໃນ 
ສປປລາວ ທີ່ມີການສະໜອງປັດໄຈຂາເຂົ້າຫຼາຍ 
ຢ່າງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ນັ້ນເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ປະ 
ສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າພາຍຫຼັງ 
ຊາວກະສິກອນສາມາດ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້
ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ພັດຂາຍຜົນຜະລິດໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າ 
ຜູ້ທີ່ໃຫ້ລາຄາສູງກວ່າ ທາງບໍລິສັດທີ່ມາລົງທຶນໃຫ້. 
ດັ່ງນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ພໍ່ຄ້າທີ່ມາລົງທຶນ 
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ມີເຄ່ືອງມືທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ດຳເນີນ 
ສັນຍາທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້. ຫາກເປັນຄືແນວນ້ັນເມ່ືອປາ 
ສະຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນກັບຜູ້ນຳ 
ກຸ່ມແລ້ວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢຸດເຊົາສະໜອງການ 
ບໍລິການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ມີ 
ບົດລາຍງານຫຼາຍບົດທີ່ກ່າວວ່າ ພໍ່ຄ້າພາຍໃນຊຸມ 
ຊົນເປັນຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບ, ມີຄວາມເຄົາລົບໃນສັນ 
ຍາ ແລະ ຖືກຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງຊາວບ້ານ. ການ 

ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານອຳນາດພາຍໃນ 
ກຸ່ມແມ່ນເປັນຊັບສິນອັນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເພື່ອ 
ເປັນການຫີຼກລ້ຽງສະພາບການສ້າງອຳນາດກຸ່ມ 
ກ້ອນຊຶ່ງຄົນດຽວເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ມີ 
ສ່ວນໃນກຸ່ມ ຫືຼ ບ່ໍມີສ່ວນໃນກຸ່ມ, ຜູ້ໃດມີສິດໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຄວນຖືກໂທດ.

6.5 ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຄຸ້ມຄອງຄວາມເຄັ່ງ 
ຕຶງໃນການກີດກັນກັບການເປີດປະຕູສູ່ໂລກ 
ພາຍນອກ

ການຫັນປ່ຽນຈາກກຸ່ມຊາວກະສິກອນໄປ 
ເປັນສະຫະກອນການຜະລິດທີ່ເປັນສະມາຄົມ 
ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາ 
ຍາມບຳລຸງຮັັກສາຄວາມເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວພາຍ 
ໃນກຸ່ມໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ ກຳລັງເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍ 
ຕົວ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການລວມຕົວກັນເຂົ້າເປັນສະ 
ມາຊິກໃໝ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃໝ່. 
ໂຄງຮ່າງການປົກຄອງແບບບ່ໍເປັນທາງການໄດ້ມີ
ການປັບຕົວທີ່ດີ ໃນການຮ່ວມກຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ 
ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກກັນ ເປັນຢ່າງດີມາກ່ອນ ແລະ ມີ 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນທຸກໆການ 
ດຳເນີນງານແຕ່ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະເປັນ 
ການຜູກມັດ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳທາງດ້ານ 
ທຸລະກິດການຜະລິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ບັນຫາທີ່ເກີດ 
ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆແມ່ນເກີດ ຈາກການປ່ຽນແປງສັດສ່ວນ 
ການດຳເນີນງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປຽນແປງ 
ໃນລະບົບການປົກຄອງ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ, 
ວິທີການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານພາຍໃນບ້ານເປັນວິທີ
ການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີປະສິດທິພາບ ໃນເວລາປະຕິບັດ 
ງານກັບບັນດາບໍລິສັດໃຫ່ຍໆ ທີ່ມີຄວາມຫວັງຕ້ອງ 
ການຈຳນວນຜະລິດຕະພັນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ມີມາດຕະຖານສູງ. ຊຶ່ງນາຍບ້ານເປັນຜູ້ທີ່ຫຍຸ້ງນຳ 
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ວຽກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳການ
ດຳເນີນງານສະຫະກອນຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ຖືກມອບ
ໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງ
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ສະມາຊິກພາຍ 
ໃນຊຸມຊົນ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຫົວໜ້າກຸ່ມ (ຍ້ອນ 
ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ເອົາຈິງເອົາຈັງ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ 
ອື່ນໆ). ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີການ 
ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ບໍລິຫານໄດ້ດີ 
ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງ ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຫົວຄິດ 
ທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳ 
ເລັດໃນການເຊື່ອມໂຍງຊຸມຊົນຊຶ່ງພວກຕົນຮູ້ດີ 
ເຂ້ົາກັບຊຸມຊົນບ້ານອື່ນໆ (ການປະສານງານຕາມ 
ສາຍຂວາງ) ກັບກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ການ 
ປະສານງານຕາມສາຍຕັ້ງ). ການຂ້າມຜ່ານລະ 
ບົບການປົກຄອງໜຶ່ງ ໄປສູ່ລະບົບອ່ືນມັນພົວພັນ 
ເຖິງຂະບວນການຮຽນຮູ້ແບບລວມໝູ່ທີ່ຜູກພັນ 
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ 
ທີ່ມີມາແຕ່ໄລຍະທຳອິດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ງານ, ຕົວຢ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານພາຍໃນ 
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ດັ່ງຕົວຢ່າງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຈາກໄລຍະການຂ້າມຜ່ານ ການສ້າງກຸມ່ທີ່ໃຫຍ່ໄປ 
ຫາການສ້າງເຄື່ອຄ່າຍທີ່ເປັນລະບົບສົມບູນແບບ. 
ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າສະຫະ 
ກອນທ່ີທັນສະໃໝແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນທັກສະໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ຂອງບຸກຄະລາກອນ, ຊ່ຶງຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວນີ້ໃນ 
ເມ່ືອກ່ອນແມ່ນບໍ່ທັນມີ ຫຼື ຖືກຕີລາຄາຕຳ່ເກີນໄປ. 
ການສ້າງປະສົບການ ຈາກອົງການທ່ີໄດ້ຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດວຽກງານຢູ່ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ຜູ້ຍິງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ລິເລ່ີມການດຳເນີນງານການເງິນ 
ຈຸລະພາກ) ຫຼືບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ (ຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ດີ) 

ເປັນໜ່ຶງຫົນທາງທ່ີຈະສາມາດ ດຳເນີນງານໄປໄດ້ດີ. 
ການສະໜັບສະໜູນຄົນລຸ້ນໃໝ່ ຂອງຜູ້ປະກອບ 
ການເອກກະຊົນທີ່ເປັນເອກກະລາດ, ໂດຍຜ່ານ 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າມີຜົນດີ 
ຕໍ່ການປົກຄອງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. 
ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາ 
ຊົນໃນການສະເໜີທາງເລືອກ ແລະ ຕັດສິນໃຈປະ 
ຕິບັດງານທີ່ອາດເປັນຜົນດີ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທີ່ເຂົາເຈົ້າ 
ຢູ່ນັ້ນ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຊຸມຊົນໂດຍ 
ການເຊ່ືອມໂຍງວິສະຫະກິດກະສິກຳ ແລະ ສະຫະ 
ກອນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມອາດສາ 
ມາດໃຫ້ການປົກຄອງ ໃນແຕ່ລະດັບການຈັດຕັ້ງມ ີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ລະດັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເມືອງ 
ແລະ ແຂວງ). ຫຼັກຖານການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໄດ້  
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃນການພັດທະ 
ນາ (World Bank, 2008). ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີພຽງ 
ຮູບແບບດຽວໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ປະສົບການຈາກຫຼາຍໆ ໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທຸກຍາກ, 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການປົກຄອງ, ພາກສ່ວນ 
ເອກກະຊົນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວ 
ກະສິກອນໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນການລະດົມທຶນ 
ຮອນ ແລະ ອອກສຽງ. ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເປັນອົງປະ 
ກອບທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ດ່ັງຂະບວນການຮຽນຮູ້ລວມໝູ່ສາມາດນຳ 
ຮູບແບບມາໝູນໃຊ້ເປັນວິທີການໄດ້. ຊ່ຶງກ່ອນອ່ືນ 
ໝົດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດໃຈຮັບການຮຽນຮູ້ຈາກ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ. ອັນດັບທີ່ສອງແມ່ນກົນໄກ 
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ການປະສານງານທ່ີຄວນຈະມີການປະເມີນຜົນ 
ຄືນ ແລະ ຄວາມສາມາດຈາກປະສົບການຢູ່ພາກ 
ສະໜາມໃນ ສປປລາວ ແລະ ກິດຈະກຳການດຳ 
ເນີນງານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບສາກົນ. ອັນດັບທີ 
ສາມໄດ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ດັ່ງເຊັ່ນ: “ສູນ 
ຊັບພະຍາກອນສະຫະກອນ” (ພາຍໃຕ້ອົງກອນ 
ຄຸ້ມຄອງໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ສະພາອຸດສະຫະກຳ ແລະ 
ການຄ້າແຫ່ງຊາດ) ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງໃນຮູບແບບ 
ລວມສູນຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອການສະໜັບ
ສະໜູນການດຳເນີນກິດຈະກຳ ແລະ ການແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນ.

7. ສະຫຼຸບລວມ

ສະຫະກອນແບບໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 
ເປັນໄປຄືແນວໃດ? ທີ່ອາດຈະຂຶ້ນກັບຂະບວນ 
ການຮຽນຮູ້ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳກັນ. ສະ 
ຫະກອນບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນທີ່ຢູ່ກັບທີ່ທີ່ບໍ່ມີການ 
ເໜັງຕີງແຕ່ເປັນສະຖາບັນ ທີ່ມີການປັບຕົວເຂ້ົາກັບ 
ການປ່ຽນແປງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕົວ 
ຢ່າງເຊັ່ນ: ການພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງ 
ສະມາຊິກກັບພາກສ່ວນອ່ືນ ຢູ່ພາຍນອກຜົນຂອງ 
ຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ
ນີ້ເປັນໄປຢ່າງບໍ່ສາມາດ ຄາດຄະເນໄດ້ຊຶ່ງຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບບັນດາປັດໄຈອື່ນໆ, ຂຶ້ນກັບຜູ້ນຳພາຍໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ການລິເລີ່ມ 
ແລະ ການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຸ່ມ. ຂະ 
ບວນການຮຽນຮູ້ແບບລວມໝູ່ທີ່ມີການປັບຕົວສູງ 
ຜັນແປໄປໃນທ່າມກາງການກຳເນີດສະຫະກອນ 
ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບບົດຮຽນ ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານ 
ມາໂດຍຫຼີກລ້ຽງບົດຮຽນທີ່ຜິດພາດໃນອາດີດບົນ 
ພື້ນຖານຜົນສຳເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີດີທ່ີສຸດຈາກ 

ສາກົນ. ແທນທ່ີຈະເປັນການອອກແບບ ແລະ ວາງ 
ແຜນນຳໃຊ້ຮູບແບບສະຫະກອນທີ່ຕາຍຕົວໃນ 
ອະນາຄົດ, ມັນຈະເປັນເລື່ອງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ມີປະ 
ສດິທຜິນົໃນການລງົທນຶ   (i) ເພື່ອສະໜອງກອບນະ 
ໂຍບາຍທ່ີມີລັກສະນະສະໜັບສະໜູນສິ່ງແວດ 
ລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, (ii) ເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜູນການນຳໃຊ້ກົນໄກການດຳເນີນງານຂອງ 
ສະມາຄົມໃນໄລຍະຍາວ ແລະ (iii) ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ 
ຕິດຕາມ ແລະ ສະສົມປະສົບປະການເຂົ້າສູ່ສະ 
ຫະກອນ.

8. ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍ

1. ໃນໄລຍະແຫ່ງການຂ້າມຜ່ານ ຈາກການ 
ຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນ 
ສິນຄ້າ, ການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນການຜະລິດຮູບ 
ແບບໃໝ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນທີ່ສາ 
ມາດສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງຊັບພະຍາກອນແບບລວມໝູ່ ຫືຼ ເປັນການ 
ເອົາ ກຸ່ມຊາວກະສກິອນ ເຂົາ້ສູກ່ານປງຸແຕ່ງລະດບັ 
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນກະສິ 
ກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຂະບວນການສ້າງຕັ້ງສະຫະ 
ກອນຕ້ອງກວມເອົາທຸກຊ້ັນຄົນ ພາຍໃນສັງຄົມແທນ 
ທີ່ຈະມີສະເພາະພຽງແຕ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະ 
ຊາຊົນຊາວຊົນນະບົດທີ່ເຮັດທຸລະກິດລວມໝູ່ຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດເທົ່ານັ້ນ. 

2. ຂະບວນການຂອງການດຳເນີນງານສະ 
ຫະກອນໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປະເຊີນກັບ 
ອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍໃດທີ່ຮອງຮັບ ຊຶ່ງອາດຈະຕີ 
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ຄວາມໝາຍວ່າ ຍັງຂາດການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ. ຈົນມາເຖິງໃນໄລຍະຫຼັງໆຜ່ານມານີ້, 
ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາ 
ລະນາສ້າງຮ່າງດຳລັດສະຫະກອນຂ້ຶນໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.  
ດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສະຫະກອນການຜະລິດ 
ແລະ ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 
ປະຈຸບັນແຕ່ເງື່ອນໄຂ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການ 
ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງ 
ພໍເທ່ົາທ່ີຄວນ. ນອກຈາກນ້ີ, ນິຕິກຳກ່ຽວກັບສະຫະ 
ກອນຄວນຈະກວມເອົາປະເດັນທາງສັງຄົມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງນອກເໜືອໄປກ່ວາການຜະລິດກະ
ສິກຳ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດໃນ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ຊຸມ 
ຊົນຊົນນະບົດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນຫຼາຍຂື້ນ.

3. ຂັ້ນເທິງບໍ່ສາມາດກຳນົດປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຫະກອນໄດ້ ເນ່ືອງຈາກ 
ເປັນບັນຫາ ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ທາງດ້ານສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊ່ັນການສ້າງ 
ລະບຽບກົດໝາຍ) ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 
ຕໍຂ່ະບວນການປບັຕວົທີກ່ຽ່ວພນັ ເຖງິການສາ້ງກຳ 
ລັງໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນພ້ອມທັງ 
ມີການປັບຕົວ ຕ່ໍຂະບວນການຮຽນຮູ້ແບບລວມໝູ່. 
ເນ່ືອງຈາກຂະບວນການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນຈະ 
ຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຈາກຂັ້ນລຸ່ມຫາຂັ້ນເທິງທີ່ມີຄວາມ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕ່ໍໍເນ່ືອງ, ຝຶກ 
ແອບໃຫ້ຜູ້ນຳພາຍໃນຊຸມຊົນ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຈາກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫຼາຍລະດັບ.

4. ມີສາມດ້ານຂອງບັນຫາ ທີ່ຄວນເອົາ 
ໃຈໃສ່ຕໍ່ການກຳເນີດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ຄົງຕົວຂອງສະຫະກອນໃນນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ບຸ 
ລິມະສິດໃນການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການ 
ສ້າງສະຖາບັນຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

ການຈັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມເໝາະສົມ 
ຂອງວຽກການອອມຊັບ/ສິນເຊື່ອໂດຍທົ່ວໄປ 
ແລ້ວແມ່ນພົວພັນເຖິງ ວຽກງານການເງິນດ້ານ 
ຊັບສິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ການ 
ລະດົມທຶນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນລະດັບໃດກໍຕາມ, ຊຶ່ງ 
ເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃນເບື້ອງຕ້ົນ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາມາເຕ້ົາ 
ໂຮມກັນແທນທີ່ຈະເປັນການພັດທະນາດ້ວຍ 
ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ. ຖ້າຫາກ 
ບ່ໍມີການອອມຊັບສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງ 
ເຂັ້ມງວດຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມນັ້ນໆລົ້ມລະລາຍໄປ.

ຄວາມໜຽວແໜ້ນຂອງການຈັດຕ້ັງກຸ່ມ 
ແບບລວມໝູ່ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ການນຳຂອງກຸ່ມ 
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ດຳເນີນງານ 
ຢ່າງເປັນລະບົບລະບຽບ ລວມທັງການກວດກາ ຈາກ   
ສັງຄົມພາຍນອກພ້ອມດ້ວຍການລົງໂທດອ່ືນໆ 
ຕ່ໍສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ. ການພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ 
ກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມບໍ່ຄວນຖືວ່າ
ເປັນພຶດຕິກຳຄົງທີ່, ຄວນຈະມີການຜັນແປປ່ຽນ 
ແປງເປັນປະຈຳ ເພ່ືອເປັນການປັບປຸງກຸ່ມ ແລະ  ປັບ 
ຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບກາລະໂອກາດອັນໃໝ່, ກັບເຫດ 
ການທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ, ກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ 
ດຸເດືອດ ແລະ ຕ່ໍການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ 
ອ້ອມຂ້າງອື່ນໆ.



181ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

ຂະບວນການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ  
ແລະ ຄວາມຄອງຕົວ ຂອງການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ 
ແບບລວມໝູ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍການ 
ດຸ່ນດຽງລະຫ່ວາງຄວາມກົມກຽວພາຍໃນ (ສະມາ 
ຊິກ, ຜູ້ນຳກຸ່ມ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການເປີດປະຕູ 
ສູ່ໂລກພາຍນອກ (ທີ່ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທາງ 
ດ້ານສິນເຊື່ອ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ). ດັ່ງ ນັ້ນ, 
ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຂອງການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ 
ສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກຸ່ມ (ອັນໄດ້ແກ່ 
ການຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ປະເພດຈາກມູມທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)  
ແລະ ການວາງແຜນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຸ່ມ 
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພ່ືອເປັນການຫີຼກລ້ຽງການມອບ 
ໝາຍວຽກຫຼາຍເກີນຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມ 
ກົມກຽວກັນພາຍໃນກຸ່ມຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ 
ໃໝ່ ຫຼື ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນສະມາຊິກໃໝ່. 

5. ໄດ້ມີຫຼາຍໆໂຄງການຕົວແບບ ແລະ ຈາກ 
ປະສົມການໃນການດຳເນີນງານຂອງກຸ່ມຊາວກະ 
ສິກອນໃນ ສປປລາວ ທ່ີເປັນພ້ືນຖານອັນດີ ເພ່ືອ 
ສະໜັບສະໜູນການກຳເນີດ ຂອງສະຫະກອນຈາກ 
ພາຍໃນຕົວມັນເອງ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວແບບຈາກພາຍ 
ນອກທ່ີນຳມາປັບປຸງໃຫ້ເຂ້ົາກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ). 
ການສຶກສາຈາກປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານ 
ມາທີ່ມີທັງບົດຮຽນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ບົດ 
ຮຽນທ່ີປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆນ້ັນເປັນສ່ິງຈຳເປັນ 
ທີ່ສຸດເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ກົນໄກຈຳນວນໜຶ່ງ 
ຈຳເປັນຕ້ອງພັດທະນາຂຶ້ນມາ ເພ່ືອສະສົມຄວາມ 
ຮູ້ໄປພ້ອມໆກັບຂະບວນການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານສະ
ຖາບັນລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
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ຊື່ໂຄງການ
ຈາກການ
ສຳພາດ

ຈາກບົດ
ລາຍງານ

ADB-NAFES- ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ (ນາໍ້ງື່ມ)/2003-2011 X

ADB-UNODC- ໂຄງການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບລ້າງການປູກຝິ່ນ, 
ແຂວງຫົວພັນ

X

AFD-PDDP- ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ X

AFD-PCADR-PASS- ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດສາລີ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ X

AFD-PCADR-PAB- ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດກາເຟ ຢູ່ບໍລິເວນ X

CARE Laos- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດພູດອຍ (PARUA) X

CCSP- ສະຫະກອນສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ - ຜະລິດຕະພັນ 
ຊາວກະສິກອນລາວ 

X

CIDSE Laos- ແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ X

DGRV- ມູນລະນິທິທະນາຄານ Raiffaisen ເຢຍສະມັນ - ແຜນງານສະຫະກອນ 
ພາກພື້ນ

X

EC- ໂຄງການພັດທະນາຈຸລະພາກ ພາຍໃຕ້ຊຸມຊົນພື້ນຖານ (MDLC) X

FAO-NAFES- ໂຄງການຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ/2003-2008 X

FAO-NAFRI- ໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ/2004-
2006

X

ໂຄງການເພື່ອນຊາວກະສິກອນ, ແຂວງຫຼວງນາໍ້ທາ X

GTZ-RDMA- ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ເຂດພູດອຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ທາງ
ພາກເໜືອຂອງລາວ

X

ໂຄງການ HEIFER-NAFRI-ໂຄງການລ້ຽງສັດ 2005-2008 X

ຕາຕະລາງ 2. ລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນເອກກະສານ ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດງານຮ່ວມກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົມ
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IFAD-NAFES- ໂຄງການພັດທະນາຜະລິດເປັນສິນຄ້າ/2001-2010 X

IUCN-NAFRI- ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ຍືນຍົງ, ກໍລະນີສຶກສາແຂວງ
ອຸດົມໄຊ

X

JICA-FORCOM- ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ພາຍໃນຊຸມຊົນ/2004-2009 X

MRC-NAFRI- ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ/2005-2006 X

SDC-NAFRI/CIAT- ວິສະຫະກິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອ 
ຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດ ນາມ (SADU)

X

VECO- ກຸ່ມສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ X

WB-FINNIDA-NAFES-SUFORD- ປ່າຊົມໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະ 
ບົດ/2003-2008

X

WB-NAFES- ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ(ADP)/2002-2006 X

WB- ໂຄງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ X

WWF-NAFES- ໂຄງການເກັບກູ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫວາຍ/2006-2008 X
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ໃນປີ  1986, ທ່ານ.  ໄກສອນ ພົມວິຫານປະທານປະເທດແຫ່ງ  ສປປລາວ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍແນວ 
ຄວາມຄດິໃນການສາ້ງ ຕັງ້ສະຫະກອນແບບໃໝໃ່ນ ສປປລາວ,  ໂດຍທາ່ນໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າບຮາ່ງ 
ກົດໝາຍສະຫະກອນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພົມວິຫານ, 1986). ໃນປີ 2000, ກອງ 
ປະຊຸມສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ມູມມອງຂອງສະຫະ
ກອນກະສິກຳໃນລາວ”ປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 75 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. 
ຫຼັງຈາກສຳເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊຽວຊານຫຼາຍໆທ່ານ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງດວ້ຍການສະເໜີຂໍ້ແນະນຳ (ລັດຕະນະມະໄລ., 2002: 
EDC, 2002). ຈົນມາເຖິງປີ 2005, ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ສ່ົງເສີມ 
ສະຫະກອນກະສິກຳທີ່ທັນສະໃໝຂື້ນ ໂດຍຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືກອງປະຊຸມພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ມີຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການອອກນິຕິກຳຢ່າງເປັນທາງການ. ພາຍຫຼັງໄດ້ມີຄຳຮຽກ 
ຮ້ອງດັງກ່າວນ້ີລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ 
ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຜຸູ້ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ. ຊຶ່ງຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ 
ຍຸດຕິທຳຢູ່ໃນຊ່ວງປີ 2005. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນເມສາ 2007 ເປັນປະທານໂດຍສະຫະພັນສະຫະກອນນາໆ 
ຊາດປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ຊຶ່ງເນື້ອໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງຮ່າງດຳລັດສະຫະກອນ ໂດຍການປະ 
ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກພາກສ່ວນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ. ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ຖືກ 
ລວບລວມເຂົ້າກັບຮ່າງດຳລັດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສຳນັກງານນາຍຍົກໃນເດືອນມີຖຸນາ 2007 
ເພ່ືອເຊັນອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນກົດໝາຍ. ຈົນມາເຖິງເດືອນມີນາ 2010, ທ່ານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດາໍລັດສະຫະກອນ.

Box 1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງດຳລັດສະຫະກອນໃນສປປລາວ 
(ດັດແກ້ມາຈາກ Za-Zenchu, 2008)
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສະມາຄົມເພ່ືອການພັດທະນາສັງຄົມຊົນນະບົດຢູ່ໃນລາວ 
(ASDSP) ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຈາລຶກໄວ້ເນື່ອງຈາກສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກນຳພາ 
ການປະສົມປະສານ ສາມຮູບແບບກຸ່ມຊາວກະສິກອນໄດ້ແກ່: ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິນ 
ເຊື່ອ-ອອມຊັບ ແລະ ການຕະຫຼາດ-ການປຸງແຕ່ງ. ທີ່ໄດ້ສະໜອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ໂດຍ 
ລົງເລິກ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການຫັນເປັນສະຫະກອນ. ການລິເລີ່ມທີ່ໃຫ້ຄວາມຫັວງ 
ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 3-5 ປີ. ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມຊົນນະບົດຢູ່ໃນລາວ (ASDSP) ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 
ຂື້ນ ໃນປີ 1988, ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຫວນເບິ່ງຄືນປະຫວັດ
ໃນ 20 ປີຜ່ານມາຂອງອົງກອນດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ມີໜຶ່ງດຽວດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ບໍ່ຊາໍ້ 
ແບບຂອງໃຜ (ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄົນທີ່ມີທັດສະນະແຕກຕ່າງໄດ້ 
ແລະ ໄດ້ມີຫຼາຍໆບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ ເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນ 
ການລິເລີ່ມສະຫະກອນໃໝ່.

ທ່ານ. ແສງດາວ ວັງແກ້ວໄຊ, ເປັນຜູ້ລິເລ່ີມສັນຍາທຳການຜະລິດກະສິກຳຜູ້ທຳອິດຢູ່ໃນຊ່ວງ
ທ້າຍປີ 1970 ຢູ່ເມືອງກາສີແຂວງວຽງຈັນ. ຊຶ່ງການສ້າງສັນຍາ ທຳການຜະລິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ 
ເພື່ອເປັນການຄາໍ້ປະກັນ ການສະໜອງຜົນຜະລິດສາລີ ປ້ອນໂຮງງານຫົວອາຫານສັດທີ່ທ່ານ 
ເອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕ້ັງ “ສະຫະກອນທັນສະໃໝ” 
ໂດຍອີງຕາມສະຫະກອນ ໃນຮູບແບບຂອງປະເທດຝຮ່ັງ ແຕ່ມັນພັດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະຫະ 
ກອນແຫ່ງລັດໃນສະໃໝດຽວກັນນັ້ນ. ໃນຊຸມຕົ້ນປີ 1990, ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດປະເທດສູ່ຕະຫຼາດ 
ເສດຖະກິດ ທ່ານໄດ້ອອກແບບວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະບັດໂຄງການພັດທະນາແບປະສົມ 
ປະສານຢູ່ເຂດເມືອງກາສີ ຮ່ວມກັບກຸ່ມນັກຮຽນຮູ້ຂອງລາວ (ທ່ີປະກອບມີ ທ່ານ ດຣ.ສີສະຫຼຽວ 
ສະແຫວງສຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ) ແລະ ອົງການ NGOs 
ປະຈຳປະເທດຝຮັ່ງ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ. ໃນເວລານັ້ນ, ສະມາຄົມ 
ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ຊົນນະບົດຢູ່ໃນລາວ (ASDSP) ແມ່ນເປັນສະມາຄົມໜຶ່ງທີ່ດຳ
ເນີນງານຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະມາຄົມຂອງປະເທດຝຮັ່ງ ແລະ ຍັງສາມາດລະດົມເງິນເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການພັດທະນາໃນລາວ ຊ່ຶງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະບັດໂດຍການ 
ລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັນ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ. ແສງດາວ ແລະ
 

Box 2. ປະສົບການຂອງ “ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມຊົນນະບົດຢູ່ລາວ” (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກ 
ການສຳພາດ ທ່ານດຣ. ສີສະຫຼຽວສະແຫວງສຶກສາ ແລະ ທ່ານ. ລັດຕະປະເສີດ ຫຍຸຍວານິດວົງ-ກິຕຳ 
ແລະ ດັດແກ້ມາຈາກ Guegan, 2007).
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ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫຼຽວ. ໃນຊ່ວງປີ 1990-1994, “ໂຄງການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານຢູ່ 
ເຂດເມືອງກາສີ”  ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ໃນການສ້າງຝາຍກ້ັນນາ້ໍ, ຂຸດທາງ, 
ຊຶ່ງທາງໂຄງການໄດ້ສະໜອງປັດໄຈພື້ນຖານອັນປະກອບດ້ວຍການບໍລິການສິນເຊື່ອ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.  ຈາກຫຼາຍໆນະວັດຕະກຳທ່ີພົວພັນເຖິງການເງິນຈຸ 
ລະພາກ ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທ່ີໄດ້ທົດສອບ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳໃນຫຼາຍໆບ້ານ ໂດຍຫັນ 
ປ່ຽນເຂດພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດໄປສູ່ການຜະລິດສາລີ, ໝາກໂມ ແລະ ຖົ່ວດິນ. ໃນໄລຍະເບື້ອງ 
ຕົ້ນຂອງໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດໃນການຈັດຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດເຂົ້າໃນ “ສະມາ 
ຄົມຊາວກະສິກອນເພື່ອເປັນການພັດທະນາເມືອງກາສີ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຳນາດການ 
ປົກຄອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນຊ່ືສະມາຄົມຊາວກະສິກອນເປັນ “ສະຫະກອນຊາວກະສິ 
ກອນເມືອງກາສີ” ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການເມືອງ ໃນໄລຍະນັ້ນ. 
ໃນປີ 1992, ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້້ລະແວງສົງໄສຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ສ່ັງປິດໂຄງການກະ 
ທັນຫັນ, ຕໍ່ມາຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທ່ີຍາວນານ ເຮັດໃຫ້ອຳນາດ  
ການປົກຄອງເຊ່ືອໝ້ັນວ່າການຈັດຕ້ັງຂອງຊາວກະສິກອນບ່ໍໄດ້ມີເຫດຜົນໃດມາແອບແຝງນອກ  
ເໜືອໄປກວ່າການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການເພີ່ມຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ. ໂຄງການ 
ຈ່ິງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ຈົນເຖິງໄລຍະສຸດທ້າຍໃນປີ 1995. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊັບ 
ສິນທຸກຢ່າງຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນຜູ້ເຮັດການຜະລິດ ໂດຍການປ່ຽນຮູບແບບ 
ໂຄງການໄປເປັນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດການເງິນເອກະຊົນລົງທະບຽນກັບທະ
ນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະຫະກອນສິນ ເຊື່ອໃນຄັ້ງທຳອິດ 
ຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເອງຂອງຊາວກະສິກອນ ເມືອງກາສີໄດ້ 
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຕາມແຕ່ລະກິດຈະກຳທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລິ 
ເລີ່ມຜ່ານມາຈາກທາງໂຄງການ.

ມີສາມກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະທຳອິດໃນປີ 1996 ໄດ້ແກ່ກິດຈະກຳການສ້າງ 
ຝາຍກັນນາໍ້ (ປະກອບມີ 2000 ໂຄງການຊົນລະປະທານ), ກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິ 
ກຳ (ບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນຊາວກະສິກອນລາວ) ແລະ ກິດຈະກຳສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກ (ສະຫະກອນ 
ສິນເຊື່ອເພື່ອການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ CCSP) ແມ່ນປະສົມປະສານ ເຂົ້າເປັນລະບົບສະຫະ 
ກອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. “ກຸ່ມ” ໃນ 
ທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຊາວກະສິກອນພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານການດຳເນີນທຸ 
ລະກິດທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະກອນ “ພັດທະນາຊຸມຊົນ”, “ສິນເຊື່ອ ແລະ ອອມຊັບ” ແລະ 
“ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ” ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດລາວ ແມ່ນຍັງແຄບບໍ່ທັນສາມາດສະ 
ໜອງການຄ້າໃນທາງກວ້າງໄດ້ເທື່ອ. ຜະລິດຕະພັນກະສິກອນລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ 
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ປີ 1994 ໃນນາມເປັນວິສະຫະກິດສະຫະກອນການຄ້າ ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງເພ່ືອການສົ່ງອອກ 
ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດລາວ. ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນຍາວນານ ໃນການ 
ທົດລອງ ແລະ ຈາກບົດຮຽນທີ່ຜິດພາດຜ່ານໃນການສ້າງວິສະຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກເຄື່ອຂ່າຍ ການຄ້າຍຸດຕິທຳສາກົນ ແລະ ສາມາດເພີ່ມບໍລິມາດຂອງຜົນຜະລິດ 
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ (ປະມານ 40 ກວ່າຜະລິດຕະພັນ). ທາງບໍລິສັດ 
ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານ 200 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 80 ຄົນ ແມ່ນເຮັດວຽກເຕັມເວລາ. ຕົກມາເຖິງປີ 
2001, ບໍລິສັດໃໝ່ບໍລິສັດໜຶ່ງ ຊຶ່ວ່າຜະລິດຕະພັນບາຈຽງ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມຊາວ 
ກະສິກອນທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ.  ຊຶ່ງເປັນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການຂະ 
ຫຍາຍກິດຈະກຳເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ທ່ີໄດ້ປຽບທາງການຄ້າ 
ທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄູ່ແຂ່ງທາງການຄ້າ. ລະບົບການສົ່ງສິນຄ້າຍຸດຕິທຳທີ່ເນັ້ນໃສ່ 
ການສົ່ງ ອອກ (70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງອອກ) ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຫຼີກລ່ຽງຈາກ 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຂອງຕະຫຼາດ  ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ ມີຢ່າງຈຳກັດ,   ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມລະມັດ  
ລະວັງໄດ້ນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດ ການຂາຍສິນຄ້າແບບຫຼຸບທຶນ ເພື່ອທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມ 
ຂອງຄູ່ແຂ່ງມ້າງເພ ກົດລະບຽບໃນການຄ້າ ຫຼື ສັນຍາເພື່ອສວຍໂອກາດເກງເອົາກຳໄລໃນໄລ
ຍະສັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ການເງິນຈຸລະພາກແມ່ນເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນ ໃນການດຳເນີນງານໄລຍະຕ້ົນການ 
ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ໃນທັນໃດນັ້ນກຸ່ມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າການທີ່ບໍ່ມີສິນເຊື່ອ 
ນ້ັນເຮັດໃຫ້ທຸກກິດຈະກຳ ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍໂຄງການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານຈະ 
ບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ຕະຫຼອດຮອດຝັ່ງ. ໃນປີ 1996, ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ສະໜອງສະ 
ຫະກອນສິນເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (CCSP) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ 
ພົບກັບອຸປະສັກ ເນື່ອງຈາກຂາດກອບທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການບໍລິຫານ. ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 
1996, ດຳລັດສະຫະກອນສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກ ທ່ີເປັນທາງການໄດ້ຖືກວາງອອກ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 
ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຖືກຕ້ອງກັບຂົງເຂດວຽກງານ. ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ເພື່ອທຸລະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ (CCSP) ເປັນສະຫະກອນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃຕ້ 
ກົດລະບຽບໃໝ່. ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ຈຳນວນສາຂາສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍເຖິງ 12 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 9 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ 
ຊາວກະສິກອນປະມານ 1.500  ຄົນ, ພ່ໍຄ້າ ແລະ ວິສະຫະກິດສິນເຊ່ືອ. ດ່ັງໃນນາມເປັນສະມາຊິກ 
ພາຍໃນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ກໍ່ຄືຜູ້ທີ່ກູ້ຢືມເງິນເຂົາເຈົ້າມີສິດມີສຽງ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງສະຫະ 
ກອນໄດ້. ໃນປີ 2003, ໂຄງສ້າງການປະສານງານໃໝ່ຂອງກອງທຶນສະຫະກອນແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມເອົາເປັນສະຫະພັນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
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ງານພາຍໃນກຸ່ມທີ່ມີທ່າອ່ຽງເຄ່ືອນໄຫວ ເປັນເອກກະລາດພໍໃຜພໍລາວ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າໂຄງ 
ຮ່າງດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບລວມຄວາມເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວ 
ຂອງກຸ່ມ ແລະ ເພື່ອລວມສູນການເຈລະຈາກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເຊັ່ນ: ສະຖາບັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ. ກອງທຶນສະຫະກອນຍັງໄດ້ສະໜອງ ການບໍລິການຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດບູລະນະຮັກສາກິດຈະກຳ ແລະ ມີ 
ນາໍ້ໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງສະຫະກອນ. ລ່າສຸດນີ້, ກອງທຶນສະຫະກອນໄດ້ມີການປະເມີນຜົນຄືນ 
ເຖິງສະຫະກອນສິນເຊຶ່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (CCSP) ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະລິ 
ເລີ່ມຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອຂ່າຍຢ່າງປອດໄພ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດບັນຫາ 
(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະໄພເງິນກີບເຟີ້ຊ່ວງປີ 1990, ເມື່ອມູນຄ່າຂອງເງິນກີບຕົກຕາໍ່ 
ກວມເຖິງ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ) ຫຼື ເປັນການເພີ່ມ 
ທຶນການຜະລິດຂຶ້ນ. ກອງທຶນສະຫະກອນ ໄດ້ກາຍມາເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ມີການສະ 
ໜອງສິນເຊື່ອເປັນເງິນກີບ ໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນສິນເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (CCSP) 
ແລະ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (ທີ່ລວມທັງກຸ່ມສະຫະກອນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ 
ການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບາຈຽງ).

ຈາກຫຼາຍໆບົດຮຽນທ່ີຜ່ານມາໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 1980 ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ວ່າ: ອັນດັບທຳ 
ອິດແມ່ນການເປັນຜູ້ນຳອັນເຂັ້ມແຂງ ທີ່ຍຶດໜ່ຽວໃນມິດຕະພາບ, ການໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ 
ແລກປ່ຽນອຸດົມການດ້ານສະຫະກອນລວມໝູ່ ຂອງທັງສອງຄົນອັນໄດ້ແກ່: ທ່ານ. ແສງດາວ 
ແລະ ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫຼຽວ. ອັນດັບທີສອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຕິດຕໍ່ພົວພັນ 
ກັບພະນັກງານລັດເປັນຢ່າງດີ. ນັບຕັ້ງແຕ່, ເລີ້ມມີໜໍ່ແໜງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເກີດຂື້ນມາ 
ແລະ ກຸ່ມກໍ່ເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນເຈດຕະນາດີ ເນື່ອງຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທ່ີບໍ່ໄດ້ຖືກອານຸມັດໃນ 
ເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຍ້ອນມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລ້ວພະຍາຍາມອີກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 
ຫາຍຂ້ໍສົງໄສຂອງເຈດຕະນາທ່ີບ່ໍດີ ໂດຍການໃຫ້ສິດສຽງແກ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກໃນການອອກ 
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ. ສາຍພົວພັນໄດ້ຖືກສານຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອົງກອນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ (NGOs), 
ສະຖາບັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ຈາກບັນດາປະເທດເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງແຮງ 
ບັນດານໃຈເພື່ອໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ບັນລຸຜົນ ທ່ີໄດ້ປູທາງໃຫ້ແກ່ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ການສ້າງຕ້ັງກຸ່ມ. ອົງການຈັດຕ້ັງສາມັກຄີເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດສອດຄ່ອງກັນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ
ສະຫະກອນ ແລະ ຂະບວນການໄຕ່ເຕ້ົາກ້າວຂຶ້ນ ຂອງບັນດາຫົວໜ້າສະຫະກອນດີກ່ວາສະ 
ຖາບັນຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການດຳເນີນງານ ໄປພ້ອມກັບໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ລົງເລິກເຖິງ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນບໍ່ຫຼາຍກັບສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.  
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຄົນທ່ີມີການສຶກສາ, ມີທັກສະ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລື  
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ລົ້ນສູງ, ເປັນຜູ້ດັດປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມສາມາດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍລິສຸດແກ່ສັງຄົມ. ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ບໍ່ຄືກັບບາດກ້າວ 
ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍໆໂຄງການສາກົນ ລວມໄປເຖິງວິທີການປົກຄອງທ່ີໂປ່ງໃສ, ຮູບແບບ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງໝົດນັ້ນຖຶກຄວບຄຸມ ໂດຍປະຊາຊົນລາວເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.


