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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview and Farmer-Level 
Demand for Insurance Survey, 2016. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, 
https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-land-use/. 

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in ASEAN 
(CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development and 
implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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10 
ໄລຍະເລລາໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່
ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 
ນ ັ້ ແມີ່ ນບົດແນະນ າຂັັ້ ນຕອນສ າລັບລັດຖະບານໃນອະນາຄົດ 
ທ ີ່ ຈະພິຈາລະນາກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເປ ດຕົວໃນໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ ຫ ຼື  
ທົບທວນຄຼື ນສ າລັບການປັບປຸງໂຄງການໃນປະຈຸບັນ. ບົດແນະນ າ 10 ໄລຍະນ ັ້  
ໄດັ້ ຖຼື ກສັ້ າງຂຼື ັ້ ນເພຼື ີ່ ອກອງປະຊຸມແລກປີ່ ຽນຄວາມຮູັ້   ກີ່ ຽວກັບ  ເຄຼື ອຂີ່ າຍຄວາມຕັ້ ານທານສະພາບອາກາດ 
ອາຊຽນ (ASEAN-CRN)  ກີ່ ຽວກັບ  ນະໂຍບາຍທ ີ່ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ 
ໃນການສົີ່ ງເສ ມການຄ ັ້ າປະກັນດິ ນຟັ້ າອາກາດກະສິ ກ າ ເພຼື ີ່ ອເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມຢຼື ດຢຸີ່ ນໃນອາຊຽນ, 
ໄດັ້ ຈັດຂ ັ້ ນໃນວັນທ  16- ວັນທ  18 ສິ ງຫາ 2016 ທ ີ່ ນະຄອນ ໂຮີ່ ຈ ມິ ນ, ຫວຽດນາມ.  
 
ຄູີ່ ມຼື ນ ັ້ ຖຼື ກສັ້ າງຂຼື ັ້ ນໂດຍໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ G4INDO, 
ໄດັ້ ຮັບທ ນຈາກອົງການອະວະກາດແຫີ່ ງຊາດຂອງເນເທ ແລນ. ທີ່ ານນາງ Laura Johnson Blair ທ ີ່ ປ ກສາ
ອິ ດສະລະ ທັງເປັນຫົວໜັ້ າໃນການພິມເຜ ຍແຜີ່ ເອກະສານສະບັບນ ັ້  ແລະ ທີ່ ານ Emilio Hernandez ຈາກ
ອົງການອາຫານ  ແລະ ການກະເສດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ທີ່ ານ Chee Koon Ong ຈາກ 
SwissRe Singapore ໄດັ້ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້ າໃນການພັດທະນາເອກະສານສະບັບນ ັ້ .  
 
ວາລະການແລກປີ່ ຽນຄວາມຮູັ້ ຂອງອາຊຽນ-CRN  ກີ່ ຽວກັບ  
ການຄ ັ້ າປະກັນດິ ນຟັ້ າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິ ກ າ ຈັດຂ ັ້ ນໂດຍອົງການ Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ໂດຍຜີ່ ານໂຄງການປີ່ າໄມັ້  ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ (FOR-CC) ຂອງໂຄງການອາຊຽນ-ເຢຍລະມັນ  ກີ່ ຽວກັບ  
ການຕອບສະໜອງຕ ີ່ ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ (GAP-CC) ແລະ ໄດັ້ ຮັບທ ນຈາກກະຊວງການຮີ່ ວມມຼື
ດັ້ ານເສດຖະກິ ດ ແລະ ການພັດທະນາລັດຖະບານກາງເຢຍລະມັນ. ASEAN-CRN ແມີ່ ນໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງ
ຕັັ້ ງຂ ັ້ ນເພຼື ີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ (AMS) ຢູີ່ ໃນທີ່ າທ ີ່ ດ ກວີ່ າເກົ ີ່ າໃນການດັດປັບຂະ
ແໜງກະສິ ກ າຂອງຕົນໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າກັບການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ ເພ ີ່ ມຄວາມສາມາດບົີ່ ມຊັ້ ອນ
ດັ້ ານການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຕົນ. 
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ໄລຍະທ  1. ການປະເມ ນຜູັ້ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນເບຼື ັ້ ອງຕົັ້ ນ ກີ່ ຽວກັບ 
ການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ 
 

a) ການສົນທະນາເບຼື ັ້ ອງຕົັ້ ນພາຍໃນພາກສີ່ ວນລັດຖະບານ ທ ີ່ ມ ຄວາມສົນໃຈ ກີ່ ຽວກັບ 
ການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ ເພຼືີ່ ອກ ານົດຄວາມຕັ້ ອງການສ າລັບໂຄງການດັີ່ ງກີ່ າວ. 
ການສົນທະນາເຫ ົີ່ ານ ັ້ ອາດຈະເວົ ັ້ າເຖິງຍຸດທະສາດການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ 
ຄວາມຢຼື ດຢຸີ່ ນຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນ, ການປີ່ ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ ີ່ ກັບກະສິ ກ າຂອງປະເທດ ແລະ/ຫ ຼື  
ຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ຈະນ າໃຊັ້ ການບ ລິ ການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຢີ່ າງເປັນທາງການ 
ໃຫັ້ ແກີ່ ການປີ່ ອຍສິ ນເຊຼືີ່ ອຊົນນະບົດທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ. 

 
b) ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຜູັ້ ຕາງໜັ້ າພາກເອກະຊົນ ແມີ່ ນໄດັ້ ຮັບການຊຸກຍູັ້ ໃນໄລຍະເລ ີ່ ມຕົັ້ ນ, 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ ຼື  ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນ. 
ສີ່ ວນຫ າຍແລັ້ ວ, ຜູັ້  ຕາງໜັ້ າພາກເອກະຊົນໃຫັ້ ທັດສະນະທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ, 
ຊ ີ່ ງໃນທ ີ່ ສຸດຈະເຮັດໃຫັ້ ໂຄງການຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ ອງການຂອງພວກເຂົ າ, ສາມາດປະຕິບັດໄດັ້  
ແລະ ບັນລຸຜົນກະທົບທ ີ່ ມ ຈຸດປະສົງ. ນອກຈາກນັັ້ ນ, 
ປັດໄຈນ າເຂົ ັ້ າຈາກພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງເອກະຊົນໃນໄລຍະນ ັ້  
ຈະມ ຄຸນຄີ່ າໃນການກ ານົດຕົວກ ານົດສ າລັບການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ .  

 
c) ການກ ານົດເປົ ັ້ າໝາຍຢີ່ າງກວັ້ າງຂວາງ ສ າລັບການສົີ່ ງເສ ມການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ ແລະ 

ເຄຼືີ່ ອງມຼື ຫ ຸ ດ ຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຢີ່ າງເປັນທາງການ 
ທ ີ່ ໂອນຄວາມສີ່ ຽງໄປສູີ່ ອຸດສາຫະກ າຄ ັ້ າປະກັນພາກລັດ ຫ ຼື  ເອກະຊົນ. ຜະລິ ດຕະພັນປະຄ ັ້ າປະກັນເຫ ົີ່ າ
ນ ັ້ ສາມາດສັ້ າງການປົກປັກຮັກສາເພ ີ່ ມເຕ ມ ເພຼືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍການຕອບໂຕັ້ ການປີ່ ຽນແປງຂອງ
ດິ ນຟັ້ າອາກາດຂອງລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນ, ການເຂົ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊຼືີ່ ອໃນຊົນນະບົດ, ດັ້ ວຍເງິ ນອຸດ
ໜູນທ ີ່ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້ າເປັນຕົັ້ ນ. 

 
d) ເມຼືີ່ ອມ ແນວຄວາມຄິ ດທ ີ່ ກວັ້ າງຂວາງ, ເປ ດຕົວກຸີ່ ມວິ ຊາການທ ີ່ ມ ຫ າຍພາກສີ່ ວນ. 

ຄະນະວິ ຊາການນ ັ້ ອາດຈະປະກອບມ ສະມາຊິ ກຈາກກະຊວງການເງິ ນ, ກະຊວງກະສິ ກ າ, 
ຜູັ້ ຄຸັ້ ມຄອງຄ ັ້ າປະກັນ, ບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນ, ກົມອຸຕຸນິ ຍົມແຫີ່ ງຊາດ, ທ ີ່ ປ ກສາດັ້ ານວິ ຊາການ, 
ຜູັ້ ນ າອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ, ອົງການຈັດຕັັ້ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ (ຖັ້ າມ ).  

 
e) ຮັບປະກັນການສະໜອງທ ນສ າລັບການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້  ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ 

ໂດຍສະ ເພາະແມີ່ ນແຫ ີ່ ງຈາກພາຍໃນຂອງລັດຖະບານຈາກກະຊວງການເງິ ນ ຫ ຼື  ກະຊວງກະສິ ກ າ ຫ ຼື  
ຖັ້ າຈ າເປັນ, ຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ. 
ທ ີ່ ປ ກສາດັ້ ານວິ ຊາການພາຍນອກອາດຈະຮັບປະກັນໃນເວລານ ັ້ ເພຼືີ່ ອກວດກາ ແລະ 
ດ າເນ ນການສັ້ າງຄວາມສາມາດ ໃນໄລຍະເບຼື ັ້ ອງຕົັ້ ນສ າລັບການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ , 
ການພັດທະນາຜະລິ ດ ຕະພັນ, ການສັ້ າງຂະບວນການ ແລະ ການທົດລອງ. 

 
f) ກ ານົດໂຄງສັ້ າງການລາຍງານ ແລະ ກ ານົດເວລາ (ມ ທີ່ າແຮງໂດຍບົດແນະນ າສະບັບນ ັ້ ) 

ສ າລັບກຸີ່ ມວິ ຊາການ. 
 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ໄລຍະທ  2. ບົດສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້  ແລະ 
ການປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງຂອງຊາວກະສິ ກອນ 
 

ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ນ ັ້ ແມີ່ ນບາດກັ້ າວທ ີ່ ສ າຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງການ, ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ 
ການສັ້ າງຕົວກ ານົດການທ ີ່ ສ າຄັນສ າລັບພຼື ັ້ ນຖານຂອງໂຄງການ. 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການເກັບກ າຂ ັ້ ມູນລະດັບປະເທດ ແລະ ການສ າຫ ວດລະດັບຊາວກະສິ ກອນ 
ຊ ີ່ ງອາດຈະດ າເນ ນໂດຍທ ມງານສະເພາະ ທ ີ່ ແຕີ່ ງຕັັ້ ງໂດຍຄະນະວິ ຊາການແຫີ່ ງຊາດ ແລະ/ຫ ຼື  
ຈຸດປະສົງພາຍນອກທ ີ່ ປ ກສາດັ້ ານວິ ຊາການອາດຈະຖຼື ກນ າມາໃຫັ້ ຄ າແນະນ າ ແລະ 
ຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອໃນການວິ ເຄາະ. ໂດຍວິ ທ ທາງການ, 
ທ ມງານພາຍໃນປະເທດໄດັ້ ຮັບການແນະນ າຈາກຊີ່ ຽວຊານພາຍນອກ 
ທ ີ່ ຍັງສາມາດມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງທ ມງານຂັັ້ ນສູນກາງ 
ທ ີ່ ຈະມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນໂຄງການພັດທະນາຕະຫ ອດ 10 ໄລຍະ. ການສັ້ າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມທັກສະໃນການແກັ້ ໄຂບັນຫາຕ ີ່ ໄປ 
ແມີ່ ນສ າຄັນຕ ີ່ ກັບຄວາມຍຼື ນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການດັີ່ ງກີ່ າວ. 
 

a. ການເກັບກ າຂ ັ້ ມູນຂັັ້ ນສູນກາງ 
i. ຂະແໜງກະສິ ກ າ – ຕົວຢີ່ າງ: ລະບົບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າການປູກຝັງ ແລະ ລັ້ ຽງສັດທ ີ່ ສ າຄັນ, ຄວາມ

ສີ່ ຽງຕ ີ່ ການປູກຝັງ ແລະ ການລັ້ ຽງສັດ.  
ii. ຂະແໜງຄ ັ້ າປະກັນ – ຕົວຢີ່ າງ. ລະບຽບການຄຸັ້ ມຄອງ, 

ການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ມ ຢູີ່ .  
iii. ຂະແໜງການເງິ ນ – ຕົວຢີ່ າງ. ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງລັດຖະບານໃນການກູັ້ ຢຼື ມທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ 

ແລະ ຊົນ ນະບົດ; ແລະ ສະຖາບັນການເງິ ນເອກະຊົນທ ີ່ ສະເໜ ໃຫັ້ ກູັ້ ຢຼື ມແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນ 
(ອັນນ ັ້ ອາດຈະລວມເຖິງຂະແໜງການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນທາງການ).  

iv. ມຼື ຖຼື  - ຕົວຢີ່ າງ: ຜູັ້ ປະກອບການເຄຼື ອຂີ່ າຍໂທລະສັບມຼື ຖຼື ທ ີ່ ມ ການເຂົ ັ້ າເຖິງຊົນນະບົດ.  
v. Index Data – ຕົວຢີ່ າງ ປະຫວັດສາດເວລາຂອງສະພາບອາກາດ, ຜົນຜະລິ ດ ແລະ ຂ ັ້ ມູນລາຄາ.  
vi. ການສ ກສາທ ີ່ ມ ຢູີ່ ໃນການປະເມ ນການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າໃນປະຈຸບັນ ແລະ 

ສິີ່ ງທັ້ າທາຍຂອງໂຄງການ. 
 
 

b. ການສ າຫ ວດລະດັບຊາວກະສິ ກອນ - 
ຈະຖຼື ກດ າເນ ນຢູີ່ ແຕີ່ ລະແຂວງພິຈາລະນາສ າລັບການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າໃນຂະບວນການພັດ
ທະນາ. ໂດຍເໝາະສົມແມີ່ ນມ ຄະນະປະຕິບັດງານທ ີ່ ມ ການມອບໝາຍໃຫັ້ ແກີ່ ການສົີ່ ງເສ ມທັ້ ອງຖິີ່ ນ 
(ສ າລັບການປະສານງານ ແລະ ແບບສອບຖາມ) ແລະ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ແຕີ່ ລະແຂວງ/ເມຼື ອງເລຼື ອກຕັັ້ ງ 
ເພຼືີ່ ອພົບປະ/ສ າພາດ/ສ າຫ ວດກຸີ່ ມຜູັ້ ຕາງໜັ້ າຊາວກະສິ ກອນ. ກີ່ ອນການດ າເນ ນການສ າຫ ວດລະດັບ
ຊາວກະສິ ກອນ, ຄວນເນັັ້ ນໃສີ່ ການສັ້ າງແບບສອບຖາມ  ແລະ ການສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ຜູັ້ ສ າຫ ວດ, 
ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະດ າເນ ນການສ າຫ ວດ. ຫົວຂ ັ້ ຂ ັ້ ມູນຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ຄວນຈະຖຼື ກກີ່ າວເຖິງໃນການສ າຫ ວດນ ັ້ . 
ໃນການສ າຫ ວດຕົວຈິ ງ, ຄ າຖາມຈະມ ໃນປະໂຫຍກທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ ແລະ 
ມ ຕົວຢີ່ າງໃຫັ້ ໃນບາງສະຖານະການ. 
ມ ຄວາມສ າຄັນທ ີ່ ພະນັກງານປະຕິບັດການສ າຫ ວດປະຕິບັດຫ າຍກວີ່ າການສົນທະນາ, 
ຖາມຄ າຖາມຕິດຕາມເພຼືີ່ ອກວດສອບສະຖານະການທ ີ່  ແທັ້ ຈິ ງຂອງຊາວກະສິ ກອນ, 
ບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ຖາມຄ າຖາມທ ີ່ ຂຽນຂຼື ັ້ ນ. ການສ າຫ ວດນ ັ້ , ນອກເໜຼື ອຈາກຂ ັ້ ມູນດັ້ ານປະລິ ມານ, 
ກ າລັງຊອກຫາຄວາມຮູັ້ ດັ້ ານຄຸນນະພາບທ ີ່ ຈະອ ງໃສີ່ ໂຄງການສີ່ ວນໜ ີ່ ງ. 

 
i. ຄົວເຮຼື ອນຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ການເຮັດໄຮີ່  - ອາຍຸ, ອົງປະກອບຂອງຄົວເຮຼື ອນ, ເນຼື ັ້ ອທ ີ່ ປູກຝັງ, 

ຂອບເຂດປູກຝັງ, ສວນປູກເອງ/ເຊົີ່ າ/ແບີ່ ງປັນ, ໄລຍະເວລາຂອງລະດູການ, ພຼື ດທ ີ່ ປູກ, 
ການເກັບກີ່ ຽວຫ ັ້ າສຸດທຽບກັບຜົນຜະລິ ດທ ີ່ ຄາດໄວັ້ , ການເໜັງຕ ງຂອງລາຄາ, 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ການເງິ ນ/ການເຂົ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊຼືີ່ ອສ າລັບວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ ແລະ ແຮງງານ, ຕະຫ າດພຼື ດ. ຕົວກາງ, 
ການນ າໃຊັ້ ວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຍ ີ່ ຫ ັ້ , ບີ່ ອນທ ີ່ ຊຼື ັ້ ວັດສະດຸ.  

 
ii. ຂ ັ້ ມູນຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງ - ສາເຫດຫ ັ ກຂອງການເກັບກີ່ ຽວ/ຜົນລະປູກບ ີ່ ດ ແມີ່ ນຫຍັງ 

(ຂ ັ້ ມູນເປັນໄປໄດັ້ : ໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ, ພາຍຸ, ຝົນທ ີ່ ຕົກຜິດປົກກະຕິ, ພະຍາດ, ສັດຕູພຼື ດ, 
ການເໜັງຕ ງຂອງລາຄາ, ສິ ນຄັ້ າຂາດຕະຫ າດ, ອຼືີ່ ນໆ), ການສູນເສຍຜົນຜະລິ ດສີ່ ວນຮັ້ ອຍ 
(ຖັ້ າມ ) ປະສົບກັບຫຍັງ. ລະດູການທ ີ່ ຜີ່ ານມາ/ປ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, 
ການປີ່ ຽນແປງຂອງສາເຫດຂອງຜົນຜະລິ ດຍີ່ ອຍທ ີ່ ເໝາະສົມ, 
ປະຈຸບັນທີ່ ານຄຸັ້ ມຄອງແຕີ່ ລະຄວາມສີ່ ຽງເຫ ົີ່ ານ ັ້ ແນວໃດ, 
ຍຸດທະສາດການຮັບມຼື ກັບການສູນເສຍການເກັບກີ່ ຽວ/ຜົນກະທົບໃນລະ ດູການປູກຕ ີ່ ໄປ. 

 
iii. ຕົັ້ ນທ ນການຜະລິ ດ – ທີ່ ານປູກໃນເນຼື ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນເທົີ່ າໃດເພຼືີ່ ອປູກພຼື ດຕົັ້ ນຢຼື ນ; ທີ່ ານໄດັ້ ໃຊັ້ ຈີ່ າຍແນວ

ໃດໃນລະດູການທ ີ່ ຜີ່ ານມາໃນການປູກເມັດພັນ, ປຸຸ໋ ຍ, ການກະກຽມທ ີ່ ດິ ນ, ແຮງງານ, ສານເຄມ , 
ການປູກພຼື ດ, ການຂຸດຄົັ້ ນ, ການຕ , ການບັນຈຸ, ການຂົນສົີ່ ງ, ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍອຼືີ່ ນໆ;   

 
iv. ການຄ ັ້ າປະກັນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງຂອງລັດຖະບານ - ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ສຸດໃນການຄຸັ້ ມຄອງ, 

ການຊົດເຊ ຍຈະຖຼື ກນ າໃຊັ້ ແນວໃດຖັ້ າການເກັບກູັ້ ທ ີ່ ສູນເສຍ, 
ຖັ້ າການລົງທ ນກະສິ ກ າປົກປັ້ ອງສິີ່ ງທ ີ່ ຈະເຮັດທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນກັບວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ/ສິ ນເຊຼືີ່ ອ/ ແລະ 
ອຼືີ່ ນໆ, ຄວາມຄິ ດ ກີ່ ຽວກັບ ວິ ທ ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດໃນການເຂົ ັ້ າເຖິງຄ ັ້ າປະກັນ/ການບ ລິ ການ ຫ ຼື  
ໂຄງການໃດໆໃນປະຈຸບັນ. ຊາວກະສິ ກອນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ນ າໃຊັ້ .  

 
v. ການນ າໃຊັ້ ໂທລະສັບມຼື ຖຼື  – ການນ າໃຊັ້ ການສົີ່ ງຂ ັ້ ຄວາມ, ອິ ນເຕ ເນັດໃນໂທລະສັບ, ການເຂົ ັ້ າ

ເຖິງ/ການນ າໃຊັ້ ເງິ ນໂທລະສັບມຼື ຖຼື , ຜູັ້ ໃຫັ້ ບ ລິ ທ ີ່ ຕັ້ ອງການ/ການຄຸັ້ ມຄອງທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ.  

 
vi. ທັດສະນະ ແລະ ປະສົບການຄ ັ້ າປະກັນ - ຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນໃນປະຈຸບັນ/ອະດ ດ, 

ທີ່ ານໄດັ້ ຍິ ນຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນທ ີ່ ວາງຂາຍກີ່ ອນ, ປະເພດໃດແດີ່  (ເຊັີ່ ນ: ສຸຂະພາບ, ຊ ວິ ດ, 
ການປູກພຼື ດ), ຄວາມສົນໃຈໃນຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນ, ຄວາມກັງວົນ ກີ່ ຽວກັບ 
ຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນ, ບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນ/ຍ ີ່ ຫ ັ້ ທ ີ່ ຕັ້ ອງການ.  

 
vii. ການເຂົ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊຼືີ່ ອ – ປະຈຸບັນນ ັ້ ທີ່ ານເອົ າເງິ ນກູັ້ ບ , ທີ່ ານມ ກຸີ່ ມທັ້ ອນເງິ ນບັ້ ານ, 

ທີ່ ານມ ບັນຊ ທະນາຄານ, ທະນາຄານໃຫັ້ ເງິ ນກູັ້ ແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນເພຼືີ່ ອຕົັ້ ນທ ນການຜະລິ ດ, 
ເງຼືີ່ ອນໄຂຂອງເງິ ນກູັ້ ເຫ ົີ່ ານ ັ້ ມ ຫຍັງແດີ່ , ທີ່ ານເຄ ຍກູັ້ ຢຼື ມເງິ ນຈາກສິ ນເຊຼືີ່ ອທະນາຄານບ ີ່ , 
ມ ເງຼືີ່ ອນໄຂໃນການໄດັ້ ຮັບເງິ ນກູັ້ ຢີ່ າງເປັນທາງການອັນໃດ, 
ລັດຖະບານສະເໜ ໃຫັ້ ກູັ້ ຢຼື ມການປູກພຼື ດ, ທີ່ ານໄດັ້ ຮັບສິ ນເຊຼືີ່ ອຈາກພ ີ່ ຄັ້ າກະສິ ກ າທັ້ ອງຖິີ່ ນ ຫ ຼື  
ຜູັ້ ລົງທ ນ, ດອກເບັ້ ຍເງິ ນກູັ້ ຈາກພ ີ່ ຄັ້ າ, ຈະເກ ດຫຍັງຂ ັ້ ນກັບເງິ ນກູັ້ , ທີ່ ານຕັ້ ອງການການເຂົ ັ້ າເຖິງ
ເງິ ນກູັ້ ຢຼື ມຫ າຍຂ ັ້ ນ, ທີ່ ານຕັ້ ອງການເງິ ນກູັ້ ຢຼື ມເພຼືີ່ ອລົງທ ນໃນກະສິ ກ າ ຫ ຼື  ເພຼືີ່ ອຈຸດປະສົງອຼືີ່ ນໆ, 
ທີ່ ານຈະເຮັດແນວໃດແຕກຕີ່ າງກັນຖັ້ າຫາກວີ່ າທີ່ ານສາມາດກູັ້ ຢຼື ມເງິ ນ.  

 
viii. ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ - ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, 

ການລວບລວມອຼືີ່ ນໆໃນແຂວງ, ວິ ທ ການຂອງອົງການຈັດຕັັ້ ງ, ສະໝັກໃຈ ຫ ຼື  ການເປັນສະມາຊິ ກ
ພາກບັງຄັບ, ຂະໜາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິ ກ (ການເຂົ ັ້ າເຖິງໂຄງການ ຫ ຼື  ການປັ້ ອນຂ ັ້ ມູນ 
ແລະ ອຼືີ່ ນໆ). 

  

 

 

 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ix. ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ - 
ແຜນງານຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນແນໃສີ່ ຊາວກະສິ ກອນໃນເຂດພຼື ັ້ ນທ ີ່ , 
ຜົນປະໂຫຍດແມີ່ ນການເຂົ ັ້ າເຖິງ, ຄວາມຕັ້ ອງການເພຼືີ່ ອເຂົ ັ້ າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ, ທັດສະນະ 
ກີ່ ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ.  

 
c. ການວິ ເຄາະຂ ັ້ ມູນທ ີ່ ເກັບກ າກັບຊາວກະສິ ກອນ ແລະ 

ຂັັ້ ນສູນກາງເພຼືີ່ ອກ ານົດຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ຈະກວມເອົ າ, ຜະລິ ດຕະພັນໃດທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ໂດຍມ ຂ ັ້ ມູນ 
ແລະ ຂ ັ້ ມູນຄວາມສີ່ ຽງ, ຊີ່ ອງທາງການແຈກຢາຍທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງ, ຮູບແບບການເຂົ ັ້ າເຖິງຊາວກະສິ ກອນ, 
ຕັ້ ອງການເງິ ນອຸດໜູນ ແລະ ການຈັດບູລິ ມະສິ ດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດພາຍໃນລັດຖະບານ. 

 

ໄລຍະທ  3. ຄູີ່ ຮີ່ ວມມຼື ໃນການຄ ັ້ າປະກັນ ແລະ ຂອບນິ ຕິກ າ 
 

a. ທົບທວນຄຼື ນ, ຖັ້ າມ , ປະຈຸບັນ, ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ກີ່ ຽວກັບ 
ຜະລິ ດຕະພັນການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ -  ຫ ຼື  ຄັ້ າຍຄຼື ກັນ - ການຄ ັ້ າປະກັນ ແລະ 
ເຄຼືີ່ ອງມຼື ທາງດັ້ ານການເງິ ນທ ີ່ ມ ຢູີ່ ໃນປັດຈຸບັນສ າລັບຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນັ້ ອຍ. 
ຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນດັດຊະນ ອາດຈະຕົກຢູີ່ ໃນຂອບລະບຽບການການເງິ ນປະເທດ.  

 
b. ອອກແບບໂຄງການສະຖາບັນສ າລັບການສະໜອງ ແລະ ຈ າໜີ່ າຍການຄ ັ້ າປະກັນກະສິ ກ າ. 

ໂຄງຮີ່ າງການນ ັ້ ຕັ້ ອງປະກອບມ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈ ກີ່ ຽວກັບ 
ວີ່ າການສະໜອງການຄ ັ້ າປະກັນຈະເຮັດຜີ່ ານບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນສີ່ ວນບຸກຄົນ ຫ ຼື  ຜູັ້ ຄ ັ້ າປະກັນ; 
ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະຮັບປະກັນຄວາມສີ່ ຽງ (ທັ້ ອງຖິີ່ ນ, ສາກົນ ຫ ຼື  ທັງສອງ); ແລະ 
ພາລະບົດບາດໂດຍກົງໃນການຄຸັ້ ມຄອງຄ ັ້ າປະກັນ/ລະບຽບການ/ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານຈະປະ
ຕິບັດ. ສະຖາປັດຕະຍະກ າສະຖາບັນດັີ່ ງກີ່ າວຈ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນໄວ ແລະ 
ອາດຈະໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊີ່ ຽວຊານສາກົນ, ນ າເອົ າປະສົບການຈາກພາກພຼື ັ້ ນອຼືີ່ ນໆ. 

 
c. ໃຫັ້ ອົງການຄຸັ້ ມຄອງການຄ ັ້ າປະກັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນຄະນະເຮັດວຽກເພຼືີ່ ອ

ປ ກສາຫາລຼື ກີ່ ຽວກັບການເພ ີ່ ມເຕ ມ ຫ ຼື  ປັບປຸງລະບຽບການເພຼືີ່ ອໃຫັ້ ການປະກັນກະສິ ກ າມ ຢູີ່ ພາຍໃນປະ
ເທດ, ມ ຄວາມສາມາດບົີ່ ມຊັ້ ອນທ ີ່ ປ ກສາດັ້ ານວິ ຊາການໃຫັ້ ແກີ່ ລະບຽບການໃໝີ່ . 
ອະນຸຍາດໃຫັ້ ບ ລິ ສັດພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ, ລວມທັງຄົນກາງຄ ັ້ າປະກັນ 
ໄດັ້ ຮັບໃບອະນຸຍາດຢີ່ າງເໝາະສົມ. 
ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງພາກເອກະຊົນສາມາດມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໂດຍກົງໃນຂະບວນການນ ັ້ ເພຼືີ່ ອຮັບປະກັ
ນການກ ານົດລະບຽບການ ກີ່ ຽວກັບ ການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ 
ໃນທ ີ່ ສຸດກາຍເປັນຂອບຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ສ າລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຍຼື ນຍົງຂອງຂະ 
ແໜງການ.  

 
d. ທົບທວນຄຼື ນບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຜູັ້ ໃຫັ້ ບ ລິ ການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ຫ ຼື  

ມ ຄວາມສົນໃຈໃນການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ, ເຂົ ັ້ າໃຈຜະລິ ດຕະພັນໃນປະຈຸບັນໃນຕະຫ າດ ແລະ 
ກ ານົດຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ - ອາດຈະເປັນບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນຂອງລັດຖະບານເອງ. 

 
e. ປະເມ ນບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງສ າລັບຄວາມສາມາດ 

ໃນການຮັບປະກັນຄຼື ນຜະລິ ດຕະພັນຂອງລັດຖະບານທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ , ຄວາມຊ ານານດັ້ ານວິ ຊາການ 
ກີ່ ຽວກັບ ການກ ານົດ/ລາຄາຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈໃນໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາຕະຫ າດຄ ັ້ າປະກັນກະສິ ກ າໃນປະເທດ.  

 
f. ປ ກສາຫາລຼື ກັບຜູັ້ ໃຫັ້ ທ ນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງ ຫ ຼື  ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາສາກົນ ກີ່ ຽວກັບ 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມດັ້ ານວິ ຊາການຂອງພວກເຂົ າໃນການອອກແບບ ແລະ 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ການເປ ດຕົວໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນການປູກພຼື ດ ແລະ 
ການສະໜອງທ ນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງຂອງວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ. ນ ັ້ ແມີ່ ນບາດກັ້ າວຕ ີ່ ເນຼືີ່ ອງ, ມ ການຕິດຕ ີ່ ພົວພັນ
ທ ີ່ ເໝາະສົມໃນໄລຍະ 1.  

 
g. ຮັບປະກັນຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບພະແນກລັດຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມມຼື

ການປະຕິບັດທ ີ່ ສ າຄັນທັງໝົດ/ບ ລິ ສັດ. 
 

 

ໄລຍະທ  4. ການສັ້ າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການເກຼື ັ້ ອໜູນແຫີ່ ງຊາດ 
 

a. ກ ານົດພາລະບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນ, ລວມທັງກະຊວງໃດເປັນຜູັ້ ນ າພາ 
(ການປັບປຸງໂຄງສັ້ າງທ ີ່ ວາງແຜນໃນໄລຍະ 1), ຂະແໜງການໃດມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໂດຍກົງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ (ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ) ທ ີ່ ຕັ້ ອງການ.  
 

b. ປະເມ ນລະດັບການຄ ັ້ າປະກັນ –  ຫ ຼື  ຫ າຍລະດັບ – ຈາກຈຸນລະພາກ 
(ຊາວກະສິ ກອນສີ່ ວນບຸກຄົນຄ ັ້ າປະກັນ), meso (ສ າລັບອົງການຈັດຕັັ້ ງ, ບ ລິ ສັດ, ໂຄງການ)  ຫ ຼື  
ມະຫາພາກ (ການຄອບຄຸມຂອງທົີ່ ວປະເທດ ຫ ຼື  ພາກພຼື ັ້ ນ). ວິ ທ ການຄ ັ້ າປະກັນນ ັ້ ແມີ່ ນສີ່ ວນໜ ີ່ ງ 
ຂອງຍຸດທະສາດການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານສະພາບອາກາດທ ີ່ ໃຫຍີ່ ກວີ່ າຂອງລັດຖະບານ. 
 

c. ປ ກສາຫາລຼື  ກີ່ ຽວກັບ ຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ ທີ່ າແຮງສ າລັບເງິ ນອຸດໜູນ,  
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍເຫ ົີ່ ານ ັ້ ຈະຖຼື ກຈີ່ າຍແນວໃດ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວແມີ່ ນຫຍັງ - 
ເງິ ນອຸດໜູນຈະຫ ຸ ດລົງຕາມເວລາ.  

 
d. ບັງຄັບ ຫ ຼື  ສະໝັກໃຈ – ຊາວກະສິ ກອນເລຼື ອກເຂົ ັ້ າ  ຫ ຼື  ອອກຈາກການຄຸັ້ ມຄອງ  ຫ ຼື  

ຕັ້ ອງການໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນທັງໝົດ ຫ ຼື  
ຊາວກະສິ ກອນທັງໝົດທ ີ່ ເຂົ ັ້ າເຖິງການບ ລິ ການຂອງລັດຖະບານອຼືີ່ ນໆ 
(ສາມາດສະໜັບສະໜູນໄດັ້ ໂດຍການເລຼື ອກຊີ່ ອງທາງການແຈກຢາຍ).  

 
e. ຮີ່ າງຂອບນະໂຍບາຍແຫີ່ ງຊາດໃໝີ່ ສ າລັບໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນ, ລວມທັງແຫ ີ່ ງທ ນ. 

ຄວາມຊ ານານດັ້ ານວິ ຊາການພາຍນອກຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນເວລານ ັ້ , 
ຍັງໄດັ້ ຮຽນຮູັ້ ຈາກຂອບທ ີ່ ຄັ້ າຍຄຼື ກັນໃນປະ ເທດທ ີ່ ຄັ້ າຍຄຼື ກັນ.  

 
f. ສັ້ າງງົບປະມານຕົວຊ ັ້ ວັດສ າລັບໂຄງການທົບລອງ, ການປະຕິບັດປ ທ າອິ ດ ແລະ 

ຖັ້ າຫາກວີ່ າມ ເງິ ນອຸດໜູນ, ຂອບເຂດທ ີ່ ໃຊັ້ ເວລາຕ ີ່ ໄປອ ກ 
ເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນທາງດັ້ ານການເງິ ນທ ມ ຢູີ່ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍ 5 ປ . 

 
 

ໄລຍະທ  5. ການພັດທະນາ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ລາຄາຜະລິ ດຕະພັນ 
 

a. ໂດຍອ ງໃສີ່ ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້  ແລະ ການສົນທະນາກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, 
ກ ານົດການປູກພຼື ດເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຄ ັ້ າປະກັນໃນການທົດລອງ ແລະ ປ ທ າອິ ດ, 
ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ກວມເອົ າ, ປະເພດຜະລິ ດຕະພັນ (ການຊົດເຊ ຍ, ດັດຊະນ ) ແລະ 
ແຫ ີ່ ງຂ ັ້ ມູນສ າລັບຜະລິ ດຕະພັນເຫ ົີ່ ານັັ້ ນ. 

 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

 i. ການອອກແບບຜະລິ ດຕະພັນດັ້ ານວິ ຊາການ – ການຊົດເຊ ຍ, ດັດຊະນ  ຫ ຼື  ປະສົມ (ຕັ້ ອງເຂົ ັ້ າ
ໃຈຜົນດ , ຜົນເສຍ ແລະ ການນ າໃຊັ້ ຂອງແຕີ່ ລະຄົນ). ຮັບປະກັນໃຫັ້ ຜູັ້ ຄ ັ້ າປະກັນ/ຜູັ້ ຄ ັ້ າປະກັນຕ ີ່  
ແລະ/ຫ ຼື  ລັດຖະບານມ ຄວາມຊ ານານໃນແຫ ີ່ ງຂ ັ້ ມູນ, ພັດທະນາຮູບແບບດັດສະນ , 
ລາຄາຜະລິ ດຕະພັນ. 

 
b. ການລວບລວມຂ ັ້ ມູນ (ໄລຍະປະຫວັດສາດ 10-30 ປ ) ສ າລັບການພັດທະນາຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ລາຄາ 

- ອັດຕາສີ່ ວນການສູນເສຍປະຫວັດສາດທ ີ່ ໃຫັ້ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຄຸັ້ ມຄອງ, 
ຂ ັ້ ມູນສະພາບອາກາດ/ຜົນຜະລິ ດສ າລັບຜະລິ ດຕະພັນດັດສະນ . 
ສ າລັບຜະລິ ດຕະພັນດັດສະນ ດິ ນຟັ້ າອາກາດ, ປະກອບມ ຫັ້ ອງການອຸຕຸນິ ຍົມແຫີ່ ງຊາດ ແລະ 
ຫັ້ ອງການສະຖິຕິແຫີ່ ງຊາດໃນຄະນະວິ ຊາການເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນການເຂົ ັ້ າເຖິງຂ ັ້ ມູນຢີ່ າງງີ່ າຍດາຍ. 

 
c. ຕັດສິ ນໃຈວີ່ າຊາວກະສິ ກອນໃດສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ 

ຖັ້ າມ ຊຸດຍີ່ ອຍສາມາດເຂົ ັ້ າຫາການອຸດໜູນໃດໆ ກີ່ ຽວກັບ ຜະລິ ດຕະພັນ. 

 
d. ອ ງຕາມລາຍລະອຽດຂອງຜະລິ ດຕະພັນ, ລາຄາຜະລິ ດຕະພັນສ າລັບປະເທດຢູີ່ ໃນເມຼື ອງ ຫ ຼື  

ໜີ່ ວຍບ ລິ ການບ ລິ ຫານທ ີ່ ນັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ . 
ບ ລິ ສຸດທ ີ່ ດ ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ການຄ ານວນຕົວເລກສະຖິຕິ ກີ່ ຽວກັບ ຂ ັ້ ມູນປະຫວັດສາດ ກີ່ ຽວກັບ 
ປະສິ ດທິພາບການປູກພຼື ດ. ໃຫັ້ ທາງເລຼື ອກທ ີ່ ຫ າກຫ າຍສ າລັບການປົກຫຸັ້ ມຂອງແບບດັັ້ ງເດ ມ ແລະ 
ການປົກຫຸັ້ ມຂອງໄພພິບັດ, ລາຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກັບ ຄວາມຖ ີ່ ປະຫວັດສາດການຈີ່ າຍເງິ ນ 
ສ າລັບເຂດທ ີ່ ເລຼື ອກເພຼືີ່ ອໃຫັ້ ຜູັ້ ຕັດສິ ນໃຈຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ເຂົ ັ້ າໃຈວີ່ າແຕີ່ ລະຜະລິ ດຕະພັນຈະຈີ່ າຍເລຼື ັ້ ອຍໆເທົີ່ າໃດ. ອາດຈະຕັ້ ອງການຄວາມຊ ານານສາກົນ 
(ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ເພຼືີ່ ອສັ້ າງຄວາມສາມາດໃນບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, 
ດັ້ ວຍລາຄາສຸດທັ້ າຍທ ີ່ ເຮັດຢູີ່ ໃນລະດັບຜູັ້ ຄ ັ້ າປະກັນຄຼື ນ. 

 
e. ຖັ້ າມ ເງິ ນອຸດໜູນ, ໃຫັ້ ລາຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກັບ 

ຜົນກະທົບຂອງຊາວກະສິ ກອນທ ີ່ ຄາດວີ່ າຈະຈີ່ າຍອອກຈາກກະເປົ າ ຫ ຼື  ຜີ່ ານຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ຫຸັ້ ມຫ ີ່ . 

 
f. ຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ກ ານົດຊີ່ ອງທາງການແຈກຢາຍທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດສ າລັບການຄ ັ້ າປະກັນ - 

ເປັນໄປໄດັ້ ລວມທັງການເຊຼືີ່ ອມໂຍງກັບສິ ນເຊຼືີ່ ອກະສິ ກ າ, ຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນອຼືີ່ ນໆ?, 
ສົມທົບກັບໂຄງການເງິ ນອຸດໜູນຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນ, ຜີ່ ານກຸີ່ ມຊາວກະສິ ກອນທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ ຫ ຼື  
ອຼືີ່ ນໆ. 

 
g. ຊອກຫາວິ ທ ການທ ີ່ ຈະໃຊັ້ ເຄຼື ອຂີ່ າຍມຼື ຖຼື ໃນປະຈຸບັນ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບການເງິ ນຜີ່ ານມຼື ຖຼື ສ າລັບການລົງທະບຽນຊາວກະສິ ກອນ, 
ການຈີ່ າຍເງິ ນຄີ່ າຕີ່ າງໆ, ການຈີ່ າຍເງິ ນຊົດເຊ ຍ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການປັບປຸງໃນແຕີ່ ລະລະດູການ. 

 
h. ດ າເນ ນການວິ ເຄາະຜົນປະໂຫຍດຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຈາກທັດສະນະຂອງຊາວກະສິ ກອນ 

ໂດຍພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງການຄ ັ້ າປະກັນ/ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານອຼືີ່ ນໆ 
ໃນລະດູການທ ີ່ ມ ການເກັບກີ່ ຽວທ ີ່ ດ , ການເກັບກີ່ ຽວໃນການສູນເສຍ 50% ແລະ 
ລະດູໄພພິບັດທ ີ່ ມ ການສູນເສຍຜົນຜະລິ ດ 90% (ຫ ຼື  ລະດັບການສູນເສຍ. ພິຈາລະນາໃນປະເທດແມີ່ ນ
ໄພພິບັດ). ລະດັບການສູນເສຍທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດັ້ ເຫ ົີ່ ານ ັ້ ສາມາດຖຼື ກກ ານົດໄດັ້  ໂດຍຜີ່ ານການຕິດ 
ຕາມທາງດັ້ ານປະຈັກພະຍານໃນລະດັບປະເທດ ແລະ 
ໂດຍການປ ກສາຫາລຼື ກັບບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ກີ່ ຽວກັບ ຄວາມສີ່ ຽງຂອງພວກເຂົ າ. 
ໃນການວິ ເຄາະ, ຄິ ດໄລີ່ ໂດຍອ ງໃສີ່ ລາຍຮັບການເກັບກູັ້ /ທ ີ່ ຄາດໄວັ້ , 
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຄ ັ້ າປະກັນໃນລະດັບຊາວກະສິ ກອນ (ເງິ ນອຸດໜູນຂອງລັດຖະບານໜັ້ ອຍລົງ) ແລະ 
ການບັນເທົາທຸກອຼືີ່ ນໆຂອງລັດ ຖະບານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ. 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

 

ໄລຍະທ  6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ຂະບວນການສັ້ າງ 
 

a. ແບີ່ ງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕີ່ ລະຄູີ່ ຮີ່ ວມມຼື ຢີ່ າງຈະແຈັ້ ງ, ມ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ຮັດແໜັ້ ນແຮງຈູງໃຈໃຫັ້ ສ າເລັດ. ກ ານົດໂຄງການຄຸັ້ ມຄອງໂຄງການທ ີ່ ຈະແຈັ້ ງ (ໄດັ້
ປ ກສາຫາລຼື ກັນໃນໄລຍະກີ່ ອນໜັ້ ານ ັ້ ), ສ າຄັນທ ີ່ ສຸດ. 

 
b. ສັ້ າງຮີ່ າງ SOPs, ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທຸກພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງໃນການພັດທະນາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

i. ການຕະຫ າດ  
ii. ການແຜີ່ ກະຈາຍ  
iii. ການລົງທະບຽນລູກຄັ້ າ (ສ າເນົ າແບບເຈັ້ ຍ ຫ ຼື  ດິ ຈິ ຕອນ)  
iv. ການເກັບຂ ັ້ ມູນທ ີ່ ທັນສະໄໝ  
v. ການເກັບກ າຂ ັ້ ມູນເພຼືີ່ ອປະເມ ນການສູນເສຍ  
vi. ການປະເມ ນການສູນເສຍໃນລະດັບພາກສະໜາມ (ສ າລັບການຊົດເຊ ຍ)  ຫ ຼື  ຜີ່ ານຂ ັ້ ມູນດັດສະນ   
vii. ການແຈກຢາຍຄີ່ າຊົດເຊ ຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນທ ີ່ ປະສົບກັບການສູນເສຍ  
viii. ຄວາມຄິ ດເຫັນພາກສະໜາມ ກີ່ ຽວກັບ ຄວາມສີ່ ຽງພຼື ັ້ ນຖານ (ສ າລັບຜະລິ ດຕະພັນດັດສະນ ) 

 
c. ສັ້ າງຍຸດທະສາດທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ໃນການຝ ກອົບຮົມຊາວກະສິ ກອນ/ສັງຄົມ, ການທົດລອງ ແລະ ຫ ັ ງຈາກ

ນັັ້ ນຂະຫຍາຍຂະໜາດ. ຈັດຮູບແບບເປັນແຜນທຸລະກິດທ ີ່ ມ ງົບປະມານປັບປຸງ 
(ປັບປຸງຈາກໄລຍະທ ີ່ ຜີ່ ານມາ). 
 

d. ສັ້ າງເອກະສານທ ີ່ ຈ າເປັນທັງໝົດເພຼືີ່ ອສະໜັບສະໜູນ SOPs, 
ເຊັີ່ ນເອກະສານນະໂຍບາຍຊາວກະສິ ກອນ. 

 

ໄລຍະທ  7. ການຝ ກອົບຮົມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແລະ 
ການສັ້ າງສັງຄົມຊາວກະສິ ກອນ 
 

a. ການພັດທະນາຄູີ່ ມຼື ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ 
ການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານພາກສະໜາມທ ີ່ ຈະດ າເນ ນການຝ ກອົບຮົມຊາວກະສິ ກອນ ແລະ 
ການຂາຍ.  

 
b. ສັ້ າງການສຼືີ່ ສານ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ. 

 
c. ຈັດຕັັ້ ງການຝ ກອົບຮົບແບບເປັນລ າດັບ ແລະ 

ລະບົບຕີ່ ອງໂສັ້ ການຄຸັ້ ມຄອງແຕີ່ ຂັັ້ ນສູນກາງລົງຮອດບັ້ ານ ເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນການຕິດຕ ີ່ ສຼືີ່ ສານ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຊ ັ້ ນ າພະນັກງານຂັັ້ ນບັ້ ານ.  

 
d. ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມການຝ ກອົບຮົມໃນລະດັບກຸີ່ ມຊາວກະສິ ກອນ ( ຫ ຼື  

ຖັ້ າບ ີ່ ດັີ່ ງນັັ້ ນ ກ ານົດໂດຍຊີ່ ອງທາງການແຈກຢາຍຄ ັ້ າປະກັນທ ີ່ ເລຼື ອກ). ບັນທ ກລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບ
ຊາວກະສິ ກອນ/ກຸີ່ ມທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການຝ ກອົບຮົມທ ີ່ ມ ເບ ຕິດຕ ີ່ ສ າລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ).  

 
e. ສະໜອງວິ ທ ການກວດສອບຄຸນນະພາບໃນການຝ ກອົບຮົມ ແລະ 

ການສ າຫ ວດຄັດເລຼື ອກຊາວກະສິ ກອນເພຼືີ່ ອທົດສອບຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈໃນອຸປະກອນທ ີ່ ນ າສະເໜ  
(ແບບສ າຫ ວດຜີ່ ານທາງໂທລະສັບ). 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

  
 

ໄລຍະທ  8. ການທົດລອງ/ພິສູດຮູບແບບຂອງການລິ ເລ ີ່ ມ ແລະ ການປັບປຸງ 
 

a. ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້ , ດ າເນ ນການທົດລອງ ກີ່ ຽວກັບ ອົງປະກອບດັ້ ານວິ ຊາການຂອງຜະລິ ດຕະພັນ, 
ໂດຍສະເພາະກັບດັດສະນ ຜະລິ ດຕະພັນ ເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າໄດັ້ ສຸມໃສີ່ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ເໝາະສົມທ ີ່ ສຸດ ແລະ 
ຖຼື ກກະຕຸັ້ ນໃນເຫດການທ ີ່ ຖຼື ກຕັ້ ອງ.  

 
b. ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂະບວນການທ ີ່ ພັດທະນາຜີ່ ານຊີ່ ອງທາງການຈ າໜີ່ າຍທ ີ່ ໄດັ້ ກ ານົດ, ລວມມ : 

ການລົງທະບຽນຊາວກະສິ ກອນ, ການເກັບຂ ັ້ ມູທ ີ່ ທັນສະໄໝ/ໂອນໃຫັ້ ບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, 
ການແຈກຢາຍເອກະສານນະໂຍບາຍ, ການທົບທວນຄຼື ນ/ການປະເມ ນການສູນເສຍ, 
ການໂອນເງິ ນຊົດເຊ ຍ.  

 
c. ຖັ້ າມ ເງິ ນອຸດໜູນ, ໃຫັ້ ລາຍງານຊາວກະສິ ກອນຜູັ້ ຄ ັ້ າປະກັນ/ລາຍລະອຽດອຼືີ່ ນໆ 

ໃຫັ້ ໜີ່ ວຍງານທ ີ່ ຈີ່ າຍເງິ ນອຸດໜູນເພຼືີ່ ອໂອນເງິ ນອຸດໜູນໃຫັ້ ບ ລິ ສັດຄ ັ້ າປະກັນທັ້ ອງຖິີ່ ນ.  

 
d. ທົດສອບປະສິ ດທິພາບຂອງເທກໂນໂລຍ ໃໝີ່ ເຊັີ່ ນ: ໂທລະສັບມຼື ຖຼື ສ າລັບການລົງທະບຽນ, 

ການເກັບຂ ັ້ ມູທ ີ່ ທັນສະໄໝ ຫ ຼື  ການຈີ່ າຍຄີ່ າຊົດເຊ ຍ. 
 

 
ໄລຍະທ  9. ທົບທວນຮູບແບບ, ຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ການປະສານງານກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ 
 

a. ປະຕິບັດການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນຂອງການທົດລອງ 
ເພຼືີ່ ອກ ານົດສິີ່ ງທັ້ າທາຍ/ຈຸດອີ່ ອນໃນທົີ່ ວທຸກຂັັ້ ນຕອນການປະຕິບັດ, ການປະສານງານຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ ແລະ 
ການປະຕິບັດຜະລິ ດຕະພັນດັ້ ານວິ ຊາການ.  

 
b. ສ າພາດຊາວກະສິ ກອນ, ອ ານາດການປົກຄອງຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ 

ພະນັກງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເພຼືີ່ ອເຂົ ັ້ າໃຈຂ ັ້ ບົກຜີ່ ອງ ແລະ ເກັບກ າທັດສະນະ/ຄ າຄິ ດເຫັນ ກີ່ ຽວກັບ 
ອົງປະກອບແຜນງານເພຼືີ່ ອປັບປຸງ.  

 
c. ສະເໜ  ແລະ ປ ກສາຫາລຼື ກັບບັນດາຄະນະວິ ຊາການແຫີ່ ງຊາດ ເພຼືີ່ ອປີ່ ຽນແປງ ແລະ 

ປັບປຸງໂຄງການທົດລອງກີ່ ອນການເປ ດຕົວຢີ່ າງເຕັມຮູບແບບ. ໂດຍວິ ທ ທາງການ, 
ມ ຄວາມຍຼື ດຫຍຸີ່ ນໃນບາງຂົງເຂດຂອງຂອບນະໂຍບາຍ ກີ່ ຽວກັບ ປະເພດຜະລິ ດຕະພັນ, ຄວາມສີ່ ຽງ ຫ ຼື  
ຍຸດທະສາດຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ເພຼືີ່ ອອະນຸຍາດໃຫັ້ ປັບປຸງໂຄງການ.  

 
d. ລາຍງານບົດລາຍງານຂອງຄະນະເຮັດວຽກກີ່ ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງການ ເພຼືີ່ ອໃຫັ້ ທຸກພາກສີ່ ວນທ ີ່

ກີ່ ຽວຂັ້ ອງໄດັ້ ເຜ ຍແຜີ່ , ລວມທັງບົດຮຽນທ ີ່ ສ າຄັນໃນທຸກມຼື ັ້  ແລະ ວິ ທ ທ ີ່ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ
ປະຕິບັດຕ ີ່ ການຮຽນຮູັ້ ເຫ ົີ່ ານ ັ້ . 

 

 

 

 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

 

ໄລຍະທ  10. ການລິ ເລ ີ່ ມແຜນງານ ແລະ ການຍົກລະດັບຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນ 
 

 
a. ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໂຄງການສະບັບປັບປຸງ ແລະ SOPs ກັບພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງ.  

 
b. ສຼື ບຕ ີ່ ດ າເນ ນການຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມ ນຜົນກັບພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງ, ຊາວກະສິ ກອນເປົ ັ້ າໝາຍ  

ແລະ ຕົວກາງອຼືີ່ ນໆຂອງລັດຖະບານ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງຜະລິ ດຕະພັນຢີ່ າງຕ ີ່ ເນຼືີ່ ອງ.  

 
c. ດ າເນ ນການກວດສອບປະຈ າປ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ ແລະ ຂະບວນການທັງໝົດ.  

 
d. ສັ້ າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວໃຫັ້ ແກີ່ ການຄ ັ້ າປະກັນ ແລະ ເງິ ນອຸດໜູນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງ 

ເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນເປົ ັ້ າໝາຍຫ ັ ກຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຄ ັ້ າປະກັນໃຫັ້ ບັນລຸໄດັ້ . 
  



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ລະດັບຄວາມຕັ້ ອງການຂອງຊາວກະສິ ກອນສ າລັບການສ າຫ ວດການຄ ັ້ າປະ
ກັນ 
 

1. ເຫດຜົນ 

ເປົ ັ້ າໝາຍຂອງການສ າຫ ວດຊາວກະສິ ກອນແມີ່ ນເພຼືີ່ ອເຂົ ັ້ າໃຈຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ 
ຄວາມຕັ້ ອງການຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນກະສິ ກ າຂອງຊາວກະສິ ກອນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. 
ການສ າຫ ວດນ ັ້ ຈັດຂ ັ້ ນໃນ ໄລຍະທ  2 – ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້  ແລະ 
ການປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງຂອງຊາວກະສິ ກອນ - ໃນ 10 
ໄລຍະໃນການພັດທະນາໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ຄູີ່ ມຼື ແນະນ າ, ພັດທະນາສ າລັບກອງປະຊຸມ 
ASEAN-CRN. 
ໄລຍະການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ແມີ່ ນບາດກັ້ າວອັນສ າຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງການເພຼືີ່ ອຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ 
ກ ານົດຕົວກ ານົດການທ ີ່ ສ າຄັນສ າ ລັບພຼື ັ້ ນຖານຂອງໂຄງການ. ຜີ່ ານການວິ ເຄາະການເກັບກ າຂ ັ້ ມູນຂອງ
ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ລະດັບຊາດທ ີ່ ໄດັ້ ເກັບກ າໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ 2, 
ຜົນໄດັ້ ຮັບແມີ່ ນການກ ານົດຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຄຸັ້ ມຄອງ, 
ຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ຂອງຂ ັ້ ມູນ ແລະ ຂ ັ້ ມູນຄວາມສີ່ ຽງ, ຊີ່ ອງທາງການແຈກຢາຍທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງ, 
ຮູບແບບການເຂົ ັ້ າເຖິງຊາວກະສິ ກອນ, ຄວາມຕັ້ ອງການເງິ ນອຸດໜູນ ແລະ 
ອົງປະກອບທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດຂອງທ ມງານຄ ັ້ າປະກັນພຼື ດພັນແຫີ່ ງຊາດ.  

ການສ າຫ ວດທ ີ່ ຄັ້ າຍຄຼື ກັນໄດັ້ ດ າເນ ນໃນເດຼື ອນມ ນາ, 2015 ໃນເຂດໂຄງການ G4INDO ໃນ East Java. 
ຍັ້ ອນວີ່ າເປົ ັ້ າໝາຍຂອງ G4INDO ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານອິ ນໂດເນເຊຍ ແລະ 
ກະຊວງກະສິ ກ າ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າຂອງຕົນໃຫັ້ ປະສົບຜົນສ າເລັດ, 
ມັນເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ທ ມງານ G4INDO ຕັ້ ອງມ ທັດສະນະຢີ່ າງຈະແຈັ້ ງ ແລະ ຖຼື ກຕັ້ ອງ ກີ່ ຽວກັບ 
ສິີ່ ງທັ້ າທາຍ/ຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານການຜະລິ ດກະສິ ກ າໃນປະຈຸບັນຂອງຊາວກະສິ ກອນ. 
ຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ເໝາະສົມສາມາດອອກແບບ ແລະ ແຈກຢາຍ. ອ ງຕາມວິ ທ ການ, 
ການສ າຫ ວດນ ັ້ ບ ີ່ ໄດັ້ ໝາຍຄວາມວີ່ າຖຼື ກຕັ້ ອງທາງສະຖິຕິ ຫ ຼື  ມ ວິ ທ ການວິ ທະຍາສາດສູງ. 
ເປົ ັ້ າໝາຍແມີ່ ນເພຼືີ່ ອຮຽນຮູັ້ ຈາກຕົວແທນຍີ່ ອຍຂອງຊາວກະສິ ກອນ ກີ່ ຽວກັບ ປະສົບການ ແລະ 
ຄວາມຕັ້ ອງການຂອງພວກເຂົ າ. 
 

2. ການສ າຫ ວດ 
 

ຊາວກະສິ ກອນເຫ ົີ່ ານ ັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການສ າພາດ ບ ີ່ ຄວນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານກະສິ ກ າ. 
ໂດຍວິ ທ ທາງການ, ຜູັ້ ສ າພາດຍັງສາມາດເບິີ່ ງແຜນການຂອງຊາວກະສິ ກອນ 
ເພຼືີ່ ອສະແດງໃຫັ້ ເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ຊາວກະສິ ກອນກ າລັງອະທິບາຍ, 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມັນອາດຈະມ ຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກທາງດັ້ ານການເດ ນທາງໃນບາງພຼື ັ້ ນທ ີ່ .  

 
ການສົນທະນາຂອງຊາວກະສິ ກອນຄວນສຸມໃສີ່ ການເຂົ ັ້ າໃຈສະຖານະການຊາວກະສິ ກອນ, ຂ ັ້ ມູນຄວາມສີ່ ຽງ, 
ການເຂົ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊຼືີ່ ອ, ການນ າໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຢ ມຼື ຖຼື  ແລະ 
ລາຍລະອຽດອຼືີ່ ນໆທ ີ່ ສ າຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນພຼື ດພັນແຫີ່ ງຊາດທ ີ່ ມ ປະສິ ດທິພາບ. 
ວິ ທ ການສ າຫ ວດແມີ່ ນການສົນທະນາ ທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນທາງການໃນຫ າຍໆຫົວຂ ັ້ ທ ີ່ ກົງກັນ 
ຂັ້ າມກັບຄ າຖາມທ ີ່ ເຄັີ່ ງຄັດທ ີ່ ມ ຫ າຍທາງເລຼື ອກ. ການສົນທະນາແມີ່ ນມ ຈຸດປະສົງທ ີ່ ຈະມ ການພົວພັນກັບຄຼື ນ
ໄປມາລະຫວີ່ າງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ກຸີ່ ມ. ວິ ທ ນ ັ້ ມ ປະສິ ດທິຜົນ, ເຮັດໃຫັ້ ການສົນທະນາມ ລັກສະນະເປັນທ າມະ
ຊາດກວີ່ າ, ໂດຍຊາວກະສິ ກອນໄດັ້ ອະທິບາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຈຸດຕີ່ າງໆ. 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

3. ຄ າຖາມການສ າຫ ວດ 

1.  ພາກແນະນ າ 
a.  ການແນະນ າໂດຍຫຍ ັ້ ຂອງຜູັ້ ສ າພາດ 
b.  ອະທິບາຍເປົ ັ້ າໝາຍຂອງການສົນທະນານ ັ້  
c.   ຖາມຊາວກະສິ ກອນວີ່ າລາວ/ນາງເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະຕອບຄ າຖາມ 

 
2.  ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ການດ າເນ ນງານດັ້ ານກະສິ ກ າ 

a. ຈ ານວນສະມາຊິ ກຄົວເຮຼື ອນ ແລະ ອົງປະກອບຂອງຄົວເຮຼື ອນ  
b. ເນຼື ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນປູກຝັງ ແລະ ຈ ານວນທົີ່ ງນາ  
c. ຊາວກະສິ ກອນເຕັມຕົວ ຫ ຼື  ຍັງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນກິດຈະກ າລາຍໄດັ້ ເພ ີ່ ມເຕ ມບາງຢີ່ າງ, 

ກິດຈະກ າໃດ  
d. ລາວເປັນເຈົ ັ້ າຂອງທົີ່ ງນາ ຫ ຼື  ແມີ່ ນລາວເຊົີ່ າ, ການຈັດແບີ່ ງການປູກພຼື ດ  
e. ໄລຍະເວລາຂອງລະດູການ, ພຼື ດທ ີ່ ປູກໃນລະດູຝົນ, ລະດູແລັ້ ງ  
f. ຜົນຜະລິ ດສະເລີ່ ຍທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບໃນປ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ (ຕ ີ່ ການເກັບກີ່ ຽວ) ທ ີ່ ປະກອບເປັນ 

"ຜົນຜະລິ ດທ ີ່ ດ /ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ"  
g. ການເກັບກີ່ ຽວລະດູການທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ສຸມໃສີ່ ເຂົ ັ້ າ: ຖັ້ າຫາກວີ່ າບ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນຜະລິ ດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ, ເປັນ

ຫຍັງຈ ີ່ ງບ ີ່ ໄດັ້   
h. ລາວຈັດການການເງິ ນການປູກພຼື ດແນວໃດ: ຈີ່ າຍຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍທັງໝົດຈາກກະເປົຸ໋ າຂອງຕົນເອງ, 

ຢຼື ມເງິ ນ, ເຮັດວຽກພາກສະໜາມທັງໝົດດັ້ ວຍແຮງງານຄອບຄົວ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ.  
i. ວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າທ ີ່ ຊຼື ັ້ ແມີ່ ນຫຍັງ? ແນວພັນ, ຝຸີ່ ນ, ສານເຄມ  ແລະ ອຼືີ່ ນໆ  
j. ຄວາມສັດຊຼືີ່ ຕ ີ່ ຍ ີ່ ຫ ັ້ ໃນວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ, ພວກເຂົ າຊຼື ັ້ ທຸກໆລະດູການບ ? ພວກເຂົ າຊຼື ັ້ ຈາກໃຜ?  
k. ໃຜຊຼື ັ້ ການຜະລິ ດ, ລາຄາມ ການປີ່ ຽນແປງ, ມັນຖຼື ກກ ານົດໂດຍລັດຖະບານ?  
l. ມ ໃຜມາພຼື ັ້ ນທ ີ່ ຂອງທີ່ ານເພຼືີ່ ອເກັບກ າຂ ັ້ ມູນຜົນຜະລິ ດດັ້ ວຍການສ າຫ ວດ ຫ ຼື  

ການເອົ າພຼື ດຜົນບ ? 
 

3.  ລາຍການລະອຽດຕົັ້ ນທ ນການຜະລິ ດ 
a.  ຕຼືີ່ ມຂ ັ້ ມູນໃສີ່ ໃນຕາຕະລາງຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້  ກີ່ ຽວກັບ ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຂອງການຜະລິ ດ. 
b.  ແຫ ີ່ ງທ ນໃດທ ີ່ ຕັ້ ອງການຊຼື ັ້ ວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ ແລະ ຄີ່ າຈັ້ າງແຮງງານ? 
 

ພຼື ດ   
ເຂດການປູກຝັງ   
ວັນທ ລະດູການປູກຝັງ   
ວັນທ ລະດູການເກັບກີ່ ຽວ   
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍ ສະກຸນເງິ ນດົງ ຄ າເຫັນ 
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ   
ເມັດພຼື ດ   
ຝຸີ່ ນ 1   
ຝຸີ່ ນ 2   
ຢາຂັ້ າສັດຕູພຼື ດ   
ສານກ າຈັດສັດຕູພຼື ດ/ອຼືີ່ ນ   
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍສົັ້ ນເຂົ ັ້ າອຼືີ່ ນໆ   
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍສົັ້ ນເຂົ ັ້ າທັງໝົດ   
ຄີ່ າແຮງງານ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ   
ການກຽມອະນຸບານ, ປູກພຼື ດ   
ການກຽມສະຖານທ ີ່    
ການການຕົັ້ ນ   
ຊົນລະປະທານ   
ການກ າຈັດວັດຊະພຼື ດ   



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

ການນ າໃຊັ້ ຝູີ່ ນ ແລະ ສານເຄມ    
ການເກັບກີ່ ຽວ   
ຂະບວນການຫ ັ ງການເກັບກີ່ ຽວ   
ການບັນຈຸໃສີ່ ຖົງ - ຕົັ້ ນທ ນຂອງຖົງ   
ການຂົນສົີ່ ງໄປຕະຫ າດ   
ຄີ່ າແຮງງານ ແລະ ຄີ່ າອຼືີ່ ນໆ   
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍທັງໝົດ   
ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຕ ີ່ ເຮັກຕັ້ າ   
ຄີ່ າແຮງງານ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ   
ການກຽມອະນຸບານ, ປູກພຼື ດ   
ການກຽມສະຖານທ ີ່    
ການການຕົັ້ ນ   

 
4.  ບັນທ ກຄວາມສີ່ ຽງ 

a. ເມຼືີ່ ອການເກັບກີ່ ຽວຂອງທີ່ ານບ ີ່ ໄດັ້ ດ , ມັກຈະເກ ດຫຍັງຂ ັ້ ນໃນລະດູການ? ສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ : 
ໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ, ພະຍຸ, ຝົນທ ີ່ ຜິດປົກກະຕິ, ພະຍາດ, ສັດຕູພຼື ດ (ແມງໄມັ້ , ເຊຼື ັ້ ອເຫັດ, ...), ສັດກິນ 
ຫ ຼື  ທ າລາຍພຼື ດ (ໜູ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ), ການໜັງຕ ງຂອງລາຄາຕະຫ າດ, ສິ ນຄັ້ າຂາດຕະຫ າດ, 
ການລັກ,  ໝາກເຫັບຕົກ, ນ ັ້ າຖັ້ ວມ, ...  

1. ຄວາມສີ່ ຽງສູງສຸດຂອງການຂຸດຄົັ້ ນຍີ່ ອຍທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ.  

2. ເປ ເຊັນການສູນເສຍປະສົບການໃນລະດູການທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ປ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ?  

3. ການປີ່ ຽນແປງສາເຫດຂອງຜົນຜະລິ ດຍີ່ ອຍທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ?  
b. ປະຈຸບັນທີ່ ານຄຸັ້ ມຄອງຄວາມສີ່ ຽງແຕີ່ ລະອັນແນວໃດ - ຕົວຢີ່ າງ: 

ການຊົນລະປະທານສ າລັບໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ  ຫ ຼື  ສານເຄມ ສ າລັບສັດຕູພຼື ດບາງຊະນິ ດ?  
c. ຖັ້ າບ ີ່ ມ ລາຍຮັບຈາກການເກັບກີ່ ຽວ, ທີ່ ານຈະມ ເງິ ນມາປູກແນວໃດໃນລະດູການໜັ້ າ? 

ເປັນໄປໄດັ້ : ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຈ ານວນອາຫານທ ີ່ ກິນໃນແຕີ່ ລະມຼື ັ້ , 
ອ ງໃສີ່ ການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດັ້ ານສະບຽງອາຫານຫ າຍຂ ັ້ ນ, ເອົ າເງິ ນກູັ້ ຢຼື ມ, 
ອ ງໃສີ່ ການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອຈາກຜູັ້ ອຼືີ່ ນ, ເອົ າເດັກນັ້ ອຍອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ຂາຍສັດລັ້ ຽງ, 
ເງິ ນສົດຈາກກິດຈະກ າທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນກະສິ ກ າ.  

d. ຊາວກະສິ ກອນຈະເຮັດແນວໃດແຕກຕີ່ າງກັນ 
ຖັ້ າຫາກວີ່ າການປູກພຼື ດຂອງຕົນຈະໄດັ້ ຮັບການຄ ັ້ າປະກັນ: ເມັດພຼື ດອຼືີ່ ນໆ, ຝຸີ່ ນຫ າຍ, 
ຜູັ້ ສະໜອງອຼືີ່ ນໆ, ບ ີ່ ເອົ າສິ ນເຊຼືີ່ ອອ ກຕ ີ່ ໄປ, ເງິ ນເດຼື ອນໜັ້ ອຍ/ເງິ ນຈາກແຮງງານບາດເຈັບ. 

 
5.  ການເຂົ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊຼືີ່ ອ 

a. ທີ່ ານເຄ ຍກູັ້ ຢຼື ມເງິ ນເພຼືີ່ ອປູກຝັງບ ? ທີ່ ານຮູັ້ ຈັກຄົນອຼືີ່ ນທ ີ່ ເອົ າເງິ ນກູັ້ ດັີ່ ງກີ່ າວບ ?  
b. ບັ້ ານຂອງທີ່ ານມ ກຸີ່ ມເງິ ນຝາກປະຢັດບ ?  
c. ທະນາຄານ, ອົງການ NGO  ຫ ຼື  ໂຄງການຂອງລັດຖະບານໃດທ ີ່ ໃຫັ້ ເງິ ນກູັ້ ແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນ?  
d. ທີ່ ານຮູັ້ ອັດຕາດອກເບັ້ ຍເງິ ນກູັ້ ເຫ ົີ່ ານ ັ້ ບ ? ພວກເຂົ າຕັ້ ອງຈີ່ າຍຄຼື ນໃນລະດູການ ຫ ຼື  

ເມຼືີ່ ອເກັບກີ່ ຽວເຂົ ັ້ າເທົີ່ ານັັ້ ນ?  
e. ພ ີ່ ຄັ້ າ ຫ ຼື  ຜູັ້ ຄັ້ າຂາຍກະສິ ກ າໃຫັ້ ສິ ນເຊຼືີ່ ອແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນບ ? ສິ ນເຊຼືີ່ ອນ ັ້ ເຮັດວຽກແນວໃດ?  
f. ຖັ້ າຊາວກະສິ ກອນເຮັດຜິດໜ ັ້ ໃນເງິ ນກູັ້ ທ ີ່ ເປັນທາງການນ ັ້ , ທີ່ ານຮູັ້ ບ ີ່ ວີ່ າມັນຈະເກ ດຫຍັງຂ ັ້ ນ?  
g. ຖັ້ າທີ່ ານສາມາດກູັ້ ຢຼື ມເພຼືີ່ ອເຮັດໄຮີ່ , ທີ່ ານຢາກໄດັ້ ບ ? 

 
6.  ການໃຊັ້ ໂທລະສັບມຼື ຖຼື  

a. ໃຊັ້ ຊິ ມກາດ, ເຄຼື ອຂີ່ າຍໃດ?  
b. ທີ່ ານ SMS ເລຼື ັ້ ອຍປານໃດ?  
c. ໃຊັ້ ອິ ນເຕ ເນັດໃນໂທລະສັບ ຫ ຼື  ເງິ ນມຼື ຖຼື ? 

 
 



 

 

ໄລຍະໃນການພັດທະນາແຜນງານຄ ັ້ າປະກັນການປູກຝັງແຫີ່ ງຊາດ: ພາບລວມບົດແນະນ າ 

 

7.  ທາງເລຼື ອກການຄ ັ້ າປະກັນ 
a. ທີ່ ານມ ຜະລິ ດຕະພັນຄ ັ້ າປະກັນບ ? ທີ່ ານເຄ ຍຢູີ່ ໃນອະດ ດບ ? ຜະລິ ດຕະພັນດ ບ , 

ພວກເຂົ າໄດັ້ ຊົດເຊ ຍທີ່ ານເມຼືີ່ ອພວກເຂົ າຄວນບ ?  
b. ທີ່ ານມ ບ ລິ ສັດ ຫ ຼື  ຍ ີ່ ຫ ັ້ ຄ ັ້ າປະກັນທ ີ່ ທີ່ ານໄວັ້ ວາງໃຈບ ?  
c. ທີ່ ານໄດັ້ ຍິ ນ ກີ່ ຽວກັບ ໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນການປູກພຼື ດຂອງລັດຖະບານ  
d. ສ າລັບໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນການປູກພຼື ດ, 

ທີ່ ານຄິ ດວີ່ າຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ຈະກວມເອົ າແມີ່ ນຫຍັງ?  
e. ທີ່ ານຄິ ດວີ່ າອັນໃດຈະເປັນວິ ທ ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດໃນການເຂົ ັ້ າເຖິງຄ ັ້ າປະກັນ – ມ ບ ລິ ການ  ຫ ຼື  

ໂຄງການທ ີ່ ຊາວກະສິ ກອນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ທ ີ່ ໃຊັ້ ໃນປັດຈຸບັນບ ? 
 
8.  ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ 

a. ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ - ທີ່ ານຂ ັ້ ນກັບກຸີ່ ມຊາວກະສິ ກອນບ ?  
b. ຊາວກະສິ ກອນໃນເຂດຂອງທີ່ ານເປັນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ ງບ ? ພວກເຂົ າສະໝັກໃຈ  ຫ ຼື  

ຕັ້ ອງການບ ?  
c. ຜົນປະໂຫຍດສ າລັບອົງການຈັດຕັັ້ ງແມີ່ ນຫຍັງ? 

 
ຂ ັ້ ສະເໜ ອຼືີ່ ນໆເພຼືີ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບເຂົ ັ້ າໃນການພັດທະນາໂຄງການຄ ັ້ າປະກັນແຫີ່ ງຊາດ: 

 
1. ກີ່ ຽວກັບ ການປະເມ ນນະໂຍບາຍຄ ັ້ າປະກັນໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົ າສະເໜ ໃຫັ້ ລວມເອົ າກ ລະນ ສ ກສາ 

ກີ່ ຽວກັບ ເງຼືີ່ ອນໄຂຂອງການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອລັ້ າ.  
2. ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເປ ດຕົວໂຄງການຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ , ເອກະສານຄູີ່ ມຼື ອາດຈະຕັ້ ອງການປະກອບມ ການອອກກົດ  

ໝາຍເພຼືີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
ໂຄງການທ ີ່ ຈະເປ ດຕົວກ ີ່ ຄວນຈະອ ງໃສີ່ ຜົນຂອງການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ .  

3. ການພັດທະນາການຈັດປະເພດຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ການຈັດປະເພດຂັັ້ ນລ າດັບ - ເນຼືີ່ ອງຈາກອັດຕາ 
ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງການຮຽກຮັ້ ອງຈະຂ ັ້ ນກັບປະເພດຂອງຄວາມສີ່ ຽງສູງ;  

4. ການຈັດຫາຂອບເຂດບັງຄັບສ າລັບການປູກພຼື ດສະເພາະ ແລະ 
ເປັນທາງເລຼື ອກສ າລັບຊາວກະສິ ກອນທ ີ່ ມ ລາຍໄດັ້ ດັ້ ວຍຕົນເອງ.
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