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ບດົສະຫ ບຸ: ຫ ກັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ

ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard  

I. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການພັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່

ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທາງດ້ານອາຍຸ ເພດ ການສະແດງ

ອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກລັດຖະບານ 

ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜ ້ໃດ

ຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢ ູ່ເບ ັ້ອງຫລັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜ ນການເຂົັ້າເຖິງຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້

າທີີ່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງກິດຈະກໍາຫລັກແມ່ນໄດ້

ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ ູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶີ່ງນ  າໃຊ້ ວທິກີານເອາົລະບບົເປນັໃຈ

ກາງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ 

(MHPSS). ນອກຈາກນັັ້ນໂຄງການ ຍັງນ າໃຊ້ ວທິກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີີ່
ສະໜັບສະໜ ນພວກເຂົາ ແລະ ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ສຸດ ແມ່ນເພ ີ່ອປະເມີນ ແລະ ກໍາຈັດອຸປະສັກຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອ
ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການໄດ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ.  

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍໂອກາດທີີ່
ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງຄວາມພິການຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີີ່ຕົກຄ້າງ, 

USAID Okard ໂອກາດ 
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ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອຸດຕັນ ແລະ 

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ 

ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສັງຄົມໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ
ກັບຄົນອ ີ່ນ.  

ໂຄງການນີັ້ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທີີ່ການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ສໍາລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທີີ່ການ ແລະ MHPSS ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລວມ

ທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍຂຶັ້ນ 

• ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສໍາລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການພັດທະນາ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢ ເຄຊັນ ເຊ ີ່ອວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄ ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານທ້ອງຖິີ່ນຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ດັົ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍ ຈາກ

ພາກລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ 

ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄ ່
ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນເລ ີ່ອງການພັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງອົງການ, ອົງການເວີລດ໌ເອດຢ 

ເຄຊັນ ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິີ່ງຈະດໍາເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍ
ງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນໍາຈາກຜ ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພັດທະນາເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົ
ດເຊິີ່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   



 

3 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານ
ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ບນັດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜ ສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ 

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງເປັນທາງການເພ ີ່ອສ້າງຂັັ້ນຕອນການພັດທະນາ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມພາຍຫລັງທີີ່ສິັ້ນ
ສຸດໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາຫາລ  ລວມທງັການປະເມນີອງົການ ແລະ 

ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ຜ ໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັັ້ງເພ ີ່ອຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ
ແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກາໍໄລ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນດ້ານການ
ຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັັ້ງ

ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່ລະດົມທຶນໃນການສະ
ໜອງ ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສິດທິ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ 
 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກທ່ມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ  ອ ຟ ື້ນຟ  ຄນຸນະພາບຊວີດິ ຂອງ
ຄນົພກິານ ແລະ ຜ ລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພ ີ່ອການສະຫນບັສະຫນນຸ 

ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມສີວ່ນ

ຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຢູ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມ

ທັງການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  
 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ເຊິີ່ງມີຫລາຍຮ ບແບບ. ວິທີການໜຶີ່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິີ່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID Okard ທີີ່ມີ

ຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶີ່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢູ່າງສະໝ່ໍາສະໝີ ເປັນ
ເວລາຍາວນານ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ ຫລ  ແບບປະສົມ
ປະສານກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍໝົດ
ທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢູ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການ

ຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຫລັກສ ດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນໍາໃຊ້ການທົບ

ທວນ ຫ    ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮ ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກ
ສະໄປໃຊ້ຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ ຈະພັດທະນາໂຄງຮ່າງຫລັກສ ດ 
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ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີີ່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮ ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍັງຮັບຮ ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບທວນຄ ນ, ການ

ຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ່ໍາສະເໝີສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການວັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ  ໝາກຜົນທີີ່ດີ.  

3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ (CBID) 
ໜຶີ່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ ການພັດທະນາ

ແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ 

ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ ໂດຍ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາຖາບັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດຂອງ 

CBID ແມ່ນເພ ີ່ອຊຸກຍ ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ເຊິີ່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີີ່ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢ ູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິີ່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ. 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຢ ູ່ ເມ ອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພ ທອງ 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະດໍາເນີນງານໂດຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ  ອຟ ື້ນຟ ຄຸນນະພາບຊີວິດ 
ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພ ີ່ອການສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະ ປັບປຸງ

ຊົນນະບົດ (ARMI) ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ແລະ ອົງການ

ມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາ

ການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ີ່ອລະບຸ

ອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢູ່າງເຕັມສ່ວນ 

ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜ ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອໃຫ້

ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ີ່ອກໍາຈັດອຸປະສັກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການເຫລົົ່ານັັ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີີ່ຈາໍເປນັສາໍລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
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ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຜ ້ເຜີຍແຜ່ທີີ່ດີສໍາລັບ 
ການສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນສ ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜ ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

CBID, ພະນັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີີ່ເ

ໝາະສົມໂດຍ ເນັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມສາມາດຫລັກຄ : (1) ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ, (2) ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ (3) 

ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ, (4) ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ (5) ການຄິດວິເຄາະ

ຮອບດ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 

ການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮ ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິ

ກໍາ ຜ່ານຂັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮ ້ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ

ຕ່າງໆໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

ຄວາມສາມາດຫລກັທີີ່ຄາດຫວງັຈາກສະມາຊກິທມີງານ CBID 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 
 

• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາທີີ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດແບບບ ໍ່ອາໄສໃຜ, 

ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢ ູ່ທີີ່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີີ່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກໍາ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ີ່ສານກັບຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜ ້ດໍາເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນ; 

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮ ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາ
ການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັ ວຽກງານຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ ແລະ ບນົພ ັ້ນຖານການເຄາົລບົເຊິີ່ງກນັ ແລະ 

ກນັ 
 

• ມີຫນ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕົວຢູ່າງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ສ ີ່ສານກັບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈຢູ່າງມີຈັນຍາບັນ  
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• ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມ ີ່ອ

ເຮັດວຽກກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອໍານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຫລັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ

ພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢ ູ່ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮ ້ ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ບາງຢູ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຢູ່າງຮອບຄອບ ເພ ີ່ອ
ບ ໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 

• ຊອກຮ ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິີ່ງໃໝ່ໆ ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີີ່ມີປະໂຫຍດໃນການ

ກໍາຈັດອຸປະສັກ ຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ໄດ້ຮຽນຮ ້ຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮ ້ທີີ່ໄດ້

ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 

4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ຫ ັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 

• ຮັບຮ ້ວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮ ບຮ່າງພາຍ
ນອກ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ການປະນາມ, ການຂົົ່ມເຫັງ, ການລ່ວງລະເມີດ, 

ການກັົ່ນແກ້ງ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດ, ການຈ າແນກ, ການສ້າງຮອຍມົນທິນ,  ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມດ້ອຍ

ໂອກາດທີີ່ເກີດມາຈາກບັນຫາຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ; 

• ຮັບຮ ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນເລ ີ່ອງຄວາມເປັນພິການ ແລະ 

ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີີ່ພວກເຂົາເຮັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊຸມ

ຊົນ 

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານເຊັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊັັ້ັັ້ນ, ສີຜິວ, ວັດທະນະ
ທໍາ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິີ່ນ
ຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
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5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິ າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

ສງັຄມົ 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ, ການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ສຶກສາ ຄ ກັບຄົນອ ີ່ນ 

• ສອດແຊກຫລັກປະຕິບັດດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມເຂົັ້າໃນວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ສິດທິມະນຸດຂັັ້ນພ ັ້ນຖານເຫລົົ່ານີັ້ແມ່ນຖ ກເຜີຍແຜ່ ຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນສໍາລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ໂດຍປາສະຈາກອະຄະຕິໃດໆ.  

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮ ກ່້ຽວກັບ CBID  
ໃນໄລຍະເດ ອນທໍາອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ເຊິີ່ງຈະຖ ກຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ີ່ອລະນ້ອຍຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຸດ ແມ່ນ
ອອກແບບມາເພ ີ່ອສະໜອງຊຸດຄວາມຮ ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜ ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານ IGA ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນ

ຊຸມຊົນເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້, ທກັສະທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ ພາຍ

ໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ 
ວີທີທີີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຊຸມ

ຊົນ.  
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ປ ື້ມຄ ່ມ ທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຸດແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢ ເຄຊັນ 

(ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢ ູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ອົງການເວີລດ

ເອດຢ ເຄຊັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 

ສ ີ່ສິີ່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢ  ເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard 

ເຊິີ່ງແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິ

ກາ ພາຍໃຕ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 

ຄ ່ມ ນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນ 

ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄ

ຊັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລ  ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ. 

 

 

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກອບົຮມົ 
ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ :  ບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃນໂຄງການທົດລອງດ້ານການ

ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນຂອງໂຄງການ USAID Okard  

ລະຫດັຝກຶອບົຮມົ: CBID_GID_01 
 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ 
 

 

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກສະໜາມ CBID ເພ ີ່ອ ວາງແຜນ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ແຜນ

ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກແຜນແມ່ບົດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິີ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ໂດຍການເພີີ່ມ
ຄວາມຮ ້, ປູ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ເສີມທັກສະກ່ຽວກັບທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 
 
 

ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮ  ້ 
  

ພາຍຫ ງັການຝກຶອບົຮມົສິັ້ນສດຸ, ຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມຈະສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຈິີ່ງເປັນອົງປະກອບ

ໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ໂຄງການ USAID Okard ແລະ ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນຫຍັງ? 

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ຜ ອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານ CBID, ຫົວໜ້າທີມງານ, ພະນັກງານ IGA, ຜ ້ຄຸ້ມ

ຄອງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານ CBID ແລະ ພະນັກງານຕິດຕາມ ຈາກສະມາຄົມ  QLA ແລະ ARMI  

ໄລຍະເວລາ: 2 ມ ັ້   

ສະຖານທີີ່ :  STELLA 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ: ວັນທ ີ31 ຕຸລາ - ວັນທ ີ 1 ພະຈິກ 2019. 



 

11 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານ
ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

2. ອະທິບາຍໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການ
ກໍານົດຕາຍຕົວ; 

3. ຈ ີ່ ຄໍານິຍາມ ຂອງຄໍາວ່າ: ພາວະທັບຊ້ອນ ແລະ ຄໍານິຍາມ ຂອງຄໍາວ່າ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນ
ສັງຄົມ; 

4. ອະທິບາຍ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການກໍານົດຕາຍຕົວ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ ີ່ອງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງ

ສັງຄົມອ ີ່ນໆ (ຂະຫຍາຍຄວາມຮ ້ທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ ຊຸດຝຶກອົບຮົມທີ 1 ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) 

5. ປຽບທຽບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທໍາ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ, ຄວາມ
ພິການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບມາດຕະການພິເສດ ແລະ ມາດຕະການພິເສດຊົົ່ວຄາວ; 

6. ທົບທວນ ຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລະບຸບັນຫາ ແລະ ກິດຈະກໍາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີີ່
ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມທີີ່ຕິດພັນກັບແຜນແມ່
ບົດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ;   

7. ຮັບຮ ້ໄດ້ເຖິງບັນດາບົດບາດດັົ່ງເດີມພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ, ຜ ້ຊາຍ, 
ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ຜ ້ສ ງອາຍຸທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີີ່ມີຄວາມພິການ ໂດຍຜ່ານວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ 

ໃນວຽກງານ CBID ແນວໃດ;  

8. ຮັບຮ ້ໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບົດບາດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ

ພະນັກງານ CBID ທັງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ໃນເວລາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ ູ່ໃນຫ້ອງການ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ; 

9. ອະທິບາຍ ເຕັກນິກທີີ່ເປັນຮ ບປະທໍາ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ 
ແລະ ແມ່ຍິງທີີ່ມີອາຍຸສ ງ; 

10. ນໍາໃຊ້ ພາສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ ແລະ ຄວາມພິການ ແລະ ນໍາໃຊ້ຮ ບພາບແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກຄົນ ໃນເອກະສານວຽກງານ CBID; 

11. ເຂົັ້າໃຈແບບຟອມຕິດຕາມປະເມີນຂອງໂຄງການ USAID ໂອກາດ ແລະ ລາຍການກວດສອບໃນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານ ບົດບາດຍິງ ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຕ ໍ່ທີມງານ CBID ໃນວຽກ

ງານໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ; 

12. ລະບຸໄດບົ້ດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະນັກງານ CBID ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ GIDAP ແລະ 

ລະບຸຜ ້ທີີ່ຈະເປັນຂອດປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພ ີ່ອປະສານງານກ່ຽວກັບແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານ
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ;



 

12 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານດ້ານ
ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

 

 

 

 

• ເພດແມ່ນລັກສະນະທາງດ້ານຊີວະສາດທີີ່ແບ່ງແຍກ ວ່າເປັນແມ່ຍີງ ຫ   ຜ ້ຊາຍ  
• ເພດແມ່ນມີມາແຕ່ກໍາເນີດ ແລະ ທໍາມະຊາດເປັນຜ ້ສ້າງຂຶັ້ນ 

• ເພດແມ່ນຄ ກັນໝົດໃນທຸກສັງຄົມທົົ່ວໂລກ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ (ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານ

ຮ່າງກາຍທີີ່ກໍານົດວ່າແມ່ນແມ່ຍີງ ຫ   ຜ ້ຊາຍ ທີີ່ບ ໍ່ໄດປູ້່ຽນແປງຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ)   

• ເພດແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ.  

 

ລກັສະນະຫ ກັທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍທີີ່ແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງແມຍ່ງີ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ມຄີ ແນວໃດ? 

ແມ່ຍິງ ມີ: 
• ລະບົບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກ

ເພດຊາຍ ຄ : ມີອະໄວຍະເພດຍິງ, ມີມົດລ ກ, 
ມີຮວຍໄຂ່ ແລະ ໜ່ວຍໄຂ່. 

• ມີປະຈໍາເດ ອນ. 
• ຖ ພາ ແລະ ເກີດລ ກໄດ້. 
• ມີເຕົັ້ານົມທໍາມະຊາດ ເພ ີ່ອລ້ຽງລ ກ ແລະ 

ສາມາດໃຫ້ນົມລ ກດ້ວຍເຕົັ້ານົມຂອງຕົນເອງ. 

ຜ ້ຊາຍ ມີ: 
• ລະບົບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກ

ເພດຍີງ ຄ : ມີອະໄວຍະເພດຊາຍ, ນໍໍ້າເຊ ັ້ອເພ ີ່ອ
ສ ບພັນ. 

• ຄ ຫອຍ ແລະ ສຽງທີີ່ໃຫຍ່ກ່ວາ. 

ບາງກ ລະນີ ຄົນໆໜຶີ່ງອາດມີອະໄວຍະວະທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ຄົນທີີ່ມີ ສອງເພດ ຫ   ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ 

 

ເພດ ແລະ ບດົບາດຍີງ-ຊາຍ ແຕກຕາ່ງກັນແນວໃດ ?  

 

ນຍິາມຂອງຄາໍວາ່ “ເພດ” 

ເພດ ແມ່ນລັກສະນະທາງດ້ານຊີວະສາດຂອງມະນຸດ ທີີ່ບົົ່ງບອກວ່າ ເປັນແມ່ຍີງ ຫ   ຜ ້ຊາຍ (ເຊັົ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ຂອງລະບົບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງດ້ານພັນທຸກໍາ) ເຊິີ່ງຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆເຫ ົົ່ານີັ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້

ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ. 
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• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການຈໍາແນກທາງສັງຄົມຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ວ່າເປັນ ແມ່ຍີງ ຫ   ຜ ້ຊາຍ; 

• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງການກະທໍາ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ເປັນພຶດຕິກ າ, ພາລະ

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ;  

• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການກ ານົດສາຍພົວພັນທາງດ້ານອ ານາດລະຫວ່າງ 

ຍິງ-ຊາຍ, ເດັກຍິງ-ເດັກຊາຍ, ຜ ້ສ ງອາຍຸທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢ ູ່ໃນສັງຄົມ; 

• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ. 

• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ບ ໍ່ແມ່ນລັກສະນະທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ເຊິີ່ງສາມາດ

ປູ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ສາມາດປູ່ຽນແປງອັດຕະລັກ ຫ   ຄວາມເປັນຕົນໂຕ ແລະ ສາຍ
ພົວພັນຂອງພວກເຂົາ ເຊິີ່ງຂຶັ້ນຢ ູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່. 

• ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ ດ້ວຍການສຶກສາ, ການຮຽນຮ ້, ຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກຝ ນ ແລະ 

ການພັດທະນາຕົນເອງ. 

 

  

ນຍິາມຂອງຄາໍວາ່ “ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ” 

ຄໍາວ່າ ບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມລະຫວ່າງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍໃນຕະຫລອດໄລຍະ

ຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມເຫລົົ່ານີັ້ ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍສັງຄົມ ເຊັົ່ນວ່າ: ພວກມັນຖ ກກໍານົດໂດຍ
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ, ແບ່ງແຍກດ້ານ ບດົບາດ, ອາໍນາດ ແລະ ການແຈກຢາຍຊບັພະຍາກອນ ສ າລັບ ແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜ ້ຊາຍ.  
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    ບດົຝກຶຫດັທບົທວນຄວາມເຂົັ້າໃຈ ເລ ີ່ອງ ເພດ ແລະ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ 

    ຈົົ່ງອ່ານເບິີ່ງຂ ໍ້ຄວາມລຸ່ມນີັ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຂ ໍ້ໃດແມ່ນ ເພດ ແລະ ຂ ໍ້ໃດ ແມ່ນ ບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ? 

ໃຫຂ້ຽນຄາໍວາ່ “ເພດ” ຫລ  “ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ” ໃສແ່ຖວຕ ໍ່ໄປຂອງຂ ໍ້ຄວາມ ທີີ່ຢ ູ່ທາງດາ້ນຂວາມ  

ສຽງຂອງຜ ້ຊາຍຈະປູ່ຽນເມ ີ່ອກ້າວເຂົັ້າສ ່ຊ່ວງໄວໝຸ່ມ ແຕ່ສຽງຂອງແມ່ຍີງຈະບ ໍ່ປູ່ຽນ  

ແມ່ຍິງມີໜ້າທີີ່ແຕ່ງກິນໃນຄອບຄົວ  

ແມ່ຍິງເປັນຄົນຂີັ້ອາຍ ແລະ ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ   

ແມ່ຍິງເກີດລ ກໄດ ້ຜ ້ຊາຍເກີດລ ກບ ໍ່ໄດ້  

ເດັກຊາຍຈະຮຽນຮ ້ໄດ້ໄວກວ່າເດັກຍິງ   

ແມ່ຍິງຈົົ່ງຜົມຍາວ   

ຮ່າງກາຍຂອງຜ ້ຊາຍຈະເຕີບໂຕ ແລະ ມີກ້າມໃຫຍ່ກວ່າຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ   

 

ການກາໍນດົຕາຍຕວົແມນ່ຫຍງັ?  

 

 

 
 

ຕົວຢູ່າງຂອງ ບົດບາດທາງເພດທີີ່ຖ ກກໍານົດຈາກສັງຄົມ ແມ່ນກວມເອົາ ຄວາມເຊ ີ່ອທີີ່ວ່າ ແມ່ຍີງມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເປັນ
ດັົ່ງຄໍາເວົັ້າຕ ໍ່ໄປນີັ້ຫ າຍກ່ວາເພດຊາຍຄ :   

• ແມ່ຍີງເປັນຄົນໂອບເອ ັ້ອອາລີ (ລັກສະນະຄຸນສົມບັດໃນດ້ານບວກ)  

• ມັກຈົົ່ມວ່າຫລາຍ (ລັກສະນະລັກສະນະຄຸນສົມບັດໃນດ້ານລົບ) 

• ລ້ຽງລ ກໄດ້ດີກ່ວາ (ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ) 

ການກໍານດົຕາຍຕວົ ແລະ ບນັທດັຖານທາງສງັຄົມ 

 

ການກາໍນດົຕາຍຕວົ ແມ່ນ ການຕີຂອບ ຄວາມເຊ ີ່ອ ຫ   ແນວຄວາມຄດິ ທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ 
ເຊິີ່ງເຊ ີ່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຄົນໃດກຸ່ມຄົນໜຶີ່ງ. ການກໍານົດຕາຍຕົວມັກອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຄົນ, ຄວາມ
ສົນໃຈ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເຊິີ່ງສະແດງອອກທີີ່ສໍາພັດໄດ້ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕ ໍ່ບົດບາດການກະທໍາຕ່າງໆ. 
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• ແມ່ຍິງຄວນສ້າງຄອບຄົວບ ໍ່ໃຫ້ກາຍຕອນອາຍຸ 20 ປີ ຕົັ້ນໆ (ຄວາມຄາດຫວັງຕ ໍ່ບົດບາດການກະທໍາ)  

ອີກຕົວຢູ່າງໜຶີ່ງຂອງ ບົດບາດທາງເພດທີີ່ຖ ກກໍານົດຈາກສັງຄົມ ແມ່ນກວມເອົາ ຄວາມເຊ ີ່ອທີີ່ວ່າ ເພດຊາຍມີແນວໂນ້ມທີີ່
ຈະເປັນດັົ່ງຄໍາເວົັ້າຕ ໍ່ໄປນີັ້ຫ າຍກ່ວາ ເພດຍີງຄ :  

• ເປັນຄົນທີີ່ເພິີ່ງພາຕົນເອງ  (ລັກສະນະຄຸນສົມບັດໃນດ້ານບວກ) 

• ອວດເກັົ່ງ (ລັກສະນະຄຸນສົມບັດໃນດ້ານລົບ)  

• ເກັົ່ງດ້ານກິລາ (ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ)  

• ຈະເຮັດວຽກໃນບົດບາດນໍາພາໃດໜຶີ່ງ ໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ (ຄວາມຄາດຫວັງຕ ໍ່ບົດບາດການກະທໍາ)  

ສາມາດເຂົັ້າເບິີ່ງວີດີໂອກ່ຽວກັບບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການກໍານົດຕາຍຕົວກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ຜ ້ຊາຍໄດ້ທີີ່ 

ເວັບໄຊ: https://www.youtube.com/watch?v=LdEAz3mjaSw  

ພວກເຮົາຮ ້ວ່າ ການກໍານົດຕາຍຕົວ ແມ່ນ ມີຢ ູ່ໃນສງັຄມົ ບ ໍ່ວ່າຈະມີຕ ໍ່
ກັບເລ ີ່ອງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແຕ່ລະກຸ່ມຄົນທີີ່ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ, 
ຜ ້ທີີ່ມີຄວາມພິການ, ເຊ ັ້ອຊາດທີີ່ແຕກຕ່າງ, ຊົນເຜົົ່າ, ສາສະໜາ, ຜ ້ທີີ່
ມີລັກສະນະທາງເພດທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອ ີ່ນ ແລະ ບັນດາຄຸນ
ລັກສະນະທາງຕ່າງໆທາງສັງຄົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນດີ ຫ   ບ  
ກັບບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆເຫ ົົ່ານັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮ ້ໄດ້ເຖິງການ
ກໍານົດຕາຍຕົວທີີ່ມີຜົນໄປໃນທາງບວກ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງ
ທີີ່ລົບ ເຊິີ່ງຈະມີຕ ໍ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ. ສະນັັ້ນ ການມີຈິດສໍາ
ນຶກພຽງຢູ່າງດຽວ ຈຶີ່ງຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດນໍາໄປສ ່ການກະທໍາ ແລະ ການປູ່ຽນແປງໃດໆໃນພຶດຕິກໍາຂອງຄົນ ເມ ີ່ອເຂົັ້າໃຈ
ບັນຫາແລ້ວຕ້ອງນໍາມາພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LdEAz3mjaSw
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ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ 

 

 

 

 

ຄົນເຮົາ ແມ່ນຖ ກແນະນໍາ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍບັນທັດຖານທີີ່ເປັນກົດໝາຍ. ສະນັັ້ນ ໃຫ້ສຶກສາເພີີ່ມເຕີມໃນຕາຕະລາງດັົ່ງ
ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ເພ ີ່ອສັງເກດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນທັດຖານທີີ່ເປັນກົດໝາຍ ແລະ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ວ່າມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ພຶດຕິກໍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາແນວໃດ. 

 

ຄົນເຮົາໄດ້ຖ ກອົບຮົມສັົ່ງສອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ – ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ ລວມທັງ

ວິທີການທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຈະສ ີ່ສານ ແລະ ປະຕິບັດກັບເພດທີີ່ຕົງກັນຂ້າມ ຫ   ເພດດຽວກັນ ພາຍໃນ ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ 

 ບນັທດັຖານທາງກດົໝາຍ ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ 

ຂ ໍ້ດຂີອງການມບີນັທດັຖານ ຫ   
ເຫດຜນົທາງດາ້ນບວກຕ ໍ່ຜ ປ້ະຕບິດັ 

ເຄົາລົບຫ ັກການອໍານາດທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ 

ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຫ   ເຫັນດີຈາກ
ບຸກຄົນອ ີ່ນ 

ຜນົເສຍຂອງການບ ໍ່ປະຕບິດັຕາມ
ບນັທດັຖານ ຫ   ເຫດຜນົທາງດາ້ນລບົ 

ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສາມາດລົງໂທດບຸກຄົນທີີ່
ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມ 

ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກບຸກຄົນ
ອ ີ່ນ 

ທາ່ນຮ ສ້ກຶແນວໃດ ຖາ້ຫາກວາ່ ບ ໍ່ໄດ້
ປະຕບິດັຕາມບນັທດັຖານຕາ່ງໆ 

ຮ ້ສຶກຢ້ານກົວ ຮ ້ສຶກອັບອາຍ 

ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ ແມ່ນຄວາມເຊ ີ່ອທີີ່ຜ່ານການແລກປູ່ຽນເຫັນດີໂດຍຫ າຍໆຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມທີີ່ມີຕ ໍ່ການກະ
ທໍາຂອງຜ ້ຄົນ ( ແມ່ນຫຍັງຄ ພຶດຕິກ າໂດຍລວມ) ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄ ສິີ່ງທີີ່ຄາດຫວັງຂອງສັງຄົມ (ພຶດຕິກໍາອັນໃດທີີ່ເໝາະ

ສົມ). ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ ແນໃສເ່ພ ີ່ອຶເປນັບອ່ນອງິ, ນາໍໃຊໃ້ນການຄວບຄມຸ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພດຶຕກິາໍທີີ່ຖ ກຕອ້ງ  ແລະ 

ຖ ກຍອມຮບັ ເຊິີ່ງສັງຄົມຈະເປັນຜ ້ຕັດສິນວ່າ ເຫັນດີ ຫ   ບ ໍ່ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດ.  
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ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ. ເມ ີ່ອບຸກຄົນ ຫລ  ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ ຫາກປະພຶດ “ບ ໍ່ແທດເໝາະ” ກັບບັນທັດຖານຂອງສັງຄົມທີີ່ສ້າງ

ໄວ້ ພວກເຂົາມັກປະເຊີນກັບການຖ ກດ ໝີີ່ນ, ການປະຕິບັດທີີ່ມີການຈໍາແນກ ຫລ  ຖ ກແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

 

ຈົົ່ງອາ່ນເບິີ່ງຂ ໍ້ຄວາມຄດິຂາ້ງລຸມ່ນີັ້ ແລະ ໃຫຕ້ດັສນິໃຈວາ່ ຂ ໍ້ຄວາມດັົ່ງກາ່ວ ແມນ່ “ການກາໍນດົຕາຍຕວົ” ຫລ  

“ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ” ແລະ ການກາໍນດົຕາຍຕວົ ຫລ  ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົນີັ້ ເປນັອນັຕະລາຍບ ໍ່ (ຄກຸຄາມສດິທິ

ສວ່ນບກຸຄນົບ ) ເຊັົ່ນ: ມນັໄດເ້ປນັການຈ າກດັສດິທຂິອງຄນົໃດໜຶີ່ງ, ຈາໍກດັບນັດາຄວາມສນົໃຈ ແລະ ກາລະໂອກາດ

ຕາ່ງໆຂອງພວກເຂາົເຈົັ້າບ ໍ່?  

 
 

ຂ ໍ້ຄວາມຄດິ ການກາໍນດົຕາຍຕວົ ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ 

ເດັກຍິງໃສ່ຊຸດສີບົວ; ເດັກຊາຍໃສ່ຊຸດສີຟ້າ   

ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍພິການທີີ່ສ ງອາຍຸແລ້ວ ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ 
ບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ 

  

ແມ່ຍິງໃສ່ເກີບສົັ້ນສ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍໃສ່ເກີບຄັດມັນ ໃນເວລາເຮັດຽກ
ຢ ູ່ຫ້ອງການ 

  

ຜ ້ຊາຍຄວນເປັນຄົນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ບ ໍ່ຄວນສະແດງອອກທາງອາລົມ   

ແມ່ຍິງຄວນເປັນຄົນດ ແລ ແລະ ລ້ຽງດ    

ແມ່ຍິງເຜົົ່າມົັ້ງເປັນຄົນໃຈກ້ວາງ ແລະ ຍອມຮັບໄດສ້ະພາບຂອງຜົວທີີ່
ມີເມຍຫລາຍຄົນ 

  

ຜ ້ບ່າວຄວນເປັນຄົນຈ່າຍຄ່າອາຫານ (ລ້ຽງ) ຜ ້ສາວ ເວລາພົບປະກິນ

ເຂົັ້າດ້ວຍກັນ 

  

ຄົນຫ ໜວກບ ໍ່ສະຫລາດເທົົ່າກັບຄົນຫ ດີ   
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ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນຄົນທີີ່ມີຄວາມກ້າຫານ, ໃຈກ້ວາງ, ເປັນ
ຕົວແບບ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຢ ູ່ກັບຄວາມພິການ
ຂອງພວກເຂົາ 

  

ຜ ້ສ ງອາຍຸແມ່ນມີເຫ ີ່ອແຮງນ້ອຍ, ລ ມສິີ່ງຕ່າງໆໄດງ້່າຍ ແລະ ມັກ
ເຮັດຜິດ 

  

ອາຈານ ຫ   ຄ  ທີີ່ເປັນຄົນ ທີີ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ ແມ່ນ
ຕົວຢູ່າງທີີ່ບ ໍ່ດີ ຫ   ອັນຕະລາຍ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 

  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະມີຈຸດປະສົງທີີ່ດີ, ປາດສະຈາກບ ໍ່ໄດ້ທີີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົັ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາອາໄສຢ ູ່ໃນສັງຄົມທີີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການກໍານົດຕາຍຕົວ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກບັນດາຄວາມຄິດເຫ ົົ່ານີັ້ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ບ ໍ່ເຫັນດີນໍາກ ຕາມ. ບາງຄັັ້ງ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການກໍານົດຕາຍຕົວດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ສົົ່ງຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ກັບ
ແນວຄວາມຄິດ, ຄວາມຮ ້ສຶກ, ແລະ ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາຕ ໍ່ກັບຄົນອ ີ່ນ.  
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ກິດຈະກໍາ  
 

ມບີນັຫາຫຍງັແດ ່ ທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການກາໍນດົຕາຍຕວົ ແລະ ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ ທີີ່ທາ່ນເຮດັວຽກຢ ູ່ 

ເຊິີ່ງຜ ຄ້ນົກາໍລງັປະເຊນີຢ ູ່ໃນຊມຸຊນົ? ໃຫພ້ຈິາລະນາຕາມຄາໍຖາມດັົ່ງລຸມ່ນີັ້:  

 
 

1. ບັນຫາກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນ ຊນົເຜົົ່າ ໃນເມ ອງ ແລະ ແຂວງເປ ື້າໝາຍຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ?  

2. ແມ່ນຫຍັງຄ  ບັນຫາສະເພາະ ທີີ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທີີ່ມຄີວາມພກິານ ປະສົບພົບພ ໍ້ ເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງພວກເຂົາຢ ູ່ໃນສັງຄົມ?  

3. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກໍາການຄັດກອງ ແລະ ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ້ໃຫ້ຊຸມຊົນຕ ໍ່ກັບວຽກງານຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລ  ຄ້າຍຄ ກັນ ລະຫວ່າງບັນຫາຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີ
ອາຍຸ ແລະ ເພດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນບ  ເຊັົ່ນ: ແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ, ເດກັຊາຍ ແລະ ເດກັຍງິ, ຜ ້ສ ງອາຍທຸງັແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ 
ມແີນວໃດແດ?່  

4. ທ່ານເຄີຍພົບພ ໍ້ຜ ້ໃດບ  ທີີ່ເປັນຄົນທີີ່ມີ ລດົສະນຍິມົທາງເພດ ທີີ່ແຕກຕາ່ງກນັ? ທ່ານເຄີຍສັງເກດບ  ວ່າເຂົາເຈົັ້າເຫ ົົ່ານັັ້ນ 

ມີບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍອັນໃດອັນເນ ີ່ອງມາຈາກຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດຂອງພວກເຂົາ ?  

  

ໂຄງການ USAID Okard ສົົ່ງເສມີຜ ໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍທກຸຝູ່າຍໃຫ ້ຫລກີລຽ່ງການກ ານດົຕາຍຕວົ ນ າໃຊແ້ນວຄວາມຄດິຕ ໍ່ກບັ
ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ, ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ເລ ີ່ອງອາຍ,ຸ ເຊ ັ້ອຊາດ, ຊນົເຜົົ່າ, ແນວຄວາມຄດິຕ ໍ່ກຸມ່ຄນົທີີ່ມຄີວາມຫ າກ ທາງ
ເພດ ເພ ີ່ອກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ພຈິາລະນາວາ່ ພວກເຮາົສາມາດ
ເຮດັຫຍງັໄດ ້ເພ ີ່ອແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຂາົ. ຈະມກີານອອກແບບກດິຈະກາໍ ເພ ີ່ອເຮດັໃຫ ້ໂຄງການ USAID 

Okard ສາມາດ ສະໜອງໂອກາດທີີ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ເປນັທ າ ສາໍຫ ບັທກຸຄນົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ແມຍ່ງິ, ຜ ຊ້າຍ, ເດກັຊາຍ, 
ເດກັຍງິ, ຜ ສ້ ງອາຍທຸງັແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທີີ່ມຄີວາມເປນັພກິານ ໂດຍບ ໍ່ມກີານຈາໍແນກ ເລ ີ່ອງເພດ, ບດົບາດ, ອາຍ,ຸ ປະເພດ
ຄວາມເປນັພກິານ ຫ   ຄວາມບກົຜອ່ງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຜ ທ້ີີ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນລດົສະນຍິມົທາງເພດ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິ
ໂຄງການ.  
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ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ນໍາໃຊ້ວິທີການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການຄົັ້ນຄ້ວາບັນຫາຂອງກຸ່ມສະເພາະໃດໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງພວກເຂົາ. ເຊິີ່ງບາງຄັັ້ງ ໂຄງການຈະ:  

• ນໍາໃຊ້ມຸມມອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ເປັນຫ ັກ ໃນການເບິີ່ງບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເລ ີ່ອງເພດ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ ກິດຈະກໍາການສົົ່ງເສີມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ. 

• ນໍາໃຊ້ມຸມມອງ ກ່ຽວກັບການເບີີ່ງບັນຫາໃນດ້ານຄວາມເປັນພິການເປັນຫ ັກ ເພ ີ່ອຊອກຮ ້
ເຖິງຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອພວກເຂົາ
ແນວໃດ?  

• ນໍາໃຊ້ການເບີີ່ງບັນຫາດ້ວຍ ມຸມມອງບົດບາດທາງເພດທີີ່ຫ າກຫ າຍ (LGBTI) ເພ ີ່ອຊອກຫາບັນຫາທີີ່ ກຸ່ມ 

LGBTI ໄດປ້ະເຊີນ. 

ໃນໂຄງການ USAID Okard, ພວກເຮົານ າໃຊ້ທິດສະດີໜຶີ່ງ ທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: “ພາວະທັບຊ້ອນ”. ໃນບົດຖັດໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້

ທ່ານໄດເ້ຂົັ້າໃຈວ່າ ພາວະທັບຊ້ອນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງພາວະທັບຊ້ອນຈິີ່ງມີ ຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ຕ ໍ່ກັບການວິເຄາະ
ບັນຫາ ແລະ ສະຖານະການຂອງຄົນຄົນໜຶີ່ງ. 
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“ພາວະທບັຊອ້ນ” ຄ  ແນວທາງທີີ່ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດ ວ່າ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດ ປະເຊີນກັບຄວາມໄດ້ປຽບ 

ແລະ ຄວາມເສຍປຽບແນວໃດ ໂດຍອີງໃສ່ການປະສົມປະສານທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ເພດ, ບົດບາດ

ຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມເປັນພິການ, ເລ ີ່ອງອາຍຸ, ຊົນເຜົົ່າ, ສາສະໜາ, ລັກສະນະທາງເພດ, ແລະ ພ ັ້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ (ຢ ູ່ຕົວ

ເມ ອງ ຫ   ຊົນນະບົດ). 

 

 

ໃຫ້ເຂົັ້າໄປເວັບໄຊດ້ານລຸ່ມນີັ້ ເພ ີ່ອເບີີ່ງວີດີໂອ ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ພາວະທັບຊ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE  

 

ພາວະທບັຊອ້ນແມນ່ຫຍັງ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE
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ເປ ື້າໝາຍຂອງໂຄງການ USAID Okard ຄ  ການປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາການດ າລົງຊີວິດແບບບ ໍ່ອາໄສໃຜ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ ບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ອາຍຸ, ບົດບາດຍິງ 

ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນ ສປປ ລາວ. 

ດ້ວຍການພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາວະທັບຊ້ອນ, ໂຄງການ USAID Okard ພົບວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການປະເຊີນກັບຂ ໍ້

ເສຍປຽບ ແລະ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການທີີ່ປະສົມປະສານໄປດ້ວຍຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ບົດບາດ

ຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົົ່າ, ລັກສະນະທາງເພດ, ການສຶກສາ ແລະ ລັກສະນະທາງພ ມສາດ (ຕົວເມ ອງ ແລະ 

ຊົນນະບົດ). 

ຂອ້ຍຈາໍເປນັຕອ້ງຮ ຫ້ຍງັກຽ່ວກບັຄນົໆໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອໃຫເ້ຂົັ້າໃຈສະພາບຂອງພວກເຂາົໄດຢູ້່າງເຕມັສວ່ນ?  

ມາເບິີ່ງຕົວຢູ່າງ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມພິການ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: 

 

 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ

ຜ ້ຊາຍທີີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ແມ່ຍິງທີີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ
ທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ

ຜ ້ຊາຍທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານການເບິີ່ງ

ເຫັນແມ່ຍິງທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິ

ປັນຍາ

ແມ່ຍິງທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານສະພາບຈດິ

ແມ່ຍິງທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານການປາກ
ເວົັ້າ ແລະ ການສ ີ່ສານ
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ໃຫ້ສັງເກດເບິີ່ງຮ ບພາບ ແລະ ຄົັ້ນຄິດວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຄົນດ້ອຍໂອກາດທີີ່ສຸດ? ຖ້າຫາກພວກເຮົາສັງເກດພຽງຄວາມບົກ
ຜ່ອງປະເພດຕ່າງໆພ້ອມກັບການແຍກເພດ ພວກເຮົາ ອາດຈະບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈສະພາບຂອງຄົນໄດຢູ້່າງຄົບຖ້ວນ. ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການທີີ່ຈະຮ ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລ ີ່ອງ ອາຍຸ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ລັກສະນະທາງພ ມສາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງສັງຄົມ
ທີີ່ສໍາຄັນອ ີ່ນໆອີກ. ຕອນນີັ້ ພວກເຮົາມາປູ່ຽນແຜນພາບກັນ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນດີຂຶັ້ນ.  

 

ຈາກນີັ້, ພວກເຮົາມາເລ ອກເອົາສອງຄົນອອກຈາກແຜ່ນພາບ ແລະ ວິເຄາະເບິີ່ງຄຸນລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອໃຫ້ທ່ານຜ ້
ອ່ານມີຄວາມເຂົາໃຈເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວິເຄາະສະພາບຂອງຄົນໆໜຶີ່ງ. 

ໃນສະຖານະການດັົ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາ ມີແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມທີີ່ເປັນຄົນລາວຄົນໜຶີ່ງເຊິີ່ງ
ຫ ພິການ ອາໄສຢ ູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ລາວປະເຊີນກັບຂ ໍ້ເສຍປຽບ ເນ ີ່ອງ

ຈາກວ່າ ລາວມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ - ລາວບ ໍ່ສາມາດສ ີ່ສານກັບທຸກ

ຄົນທີີ່ລາວພົບ ແລະ ພົວພັນໄດ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ: ທ່ານໝໍ ຫລ  ຜ ້ຄົນທີີ່ລາວ
ພົບພ ໍ້ຢ ູ່ຕະຫລາດ. ແຕ່ຢູ່າງໃດກ ຕາມ ລາວສາມາດໃຊ້ພາສາມ ສ ີ່ສານກັບຄອບຄົວ 
ແລະ ໝ ່ເພ ີ່ອນຂອງລາວ. ລາວມີວຽກເຮັດຢ ູ່ທີີ່ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶີ່ງຮ່ວມກັບຫ າຍໆຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການຫ ຄ ກັນ. ລາວມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະດ້ອຍໂອກາດຫລາຍກວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າລາວເປັນເພດຍິງ ແລະ ອາດປະ
ເຊີນກັບການຖ ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫລ  ຖ ກຈໍາກັດສິດທິເນ ີ່ອງຈາກບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ

ຄົນທີີ່ມີຄວາມ  
ພິການ

ຜ ້ຊາຍມົັ້ງທີີ່ສ ງອາຍຸທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງທີີ່ອາໄສຢ ູ່
ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ

ແມ່ຍິງໄວໜ ່ມທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນເຊິີ່ງອາໄສ
ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ຊາຍມົັ້ງທີີ່ເປັນຜ ້ໃຫຍ່ເຊິີ່ງມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເບິີ່ງເຫັນອາໄສ
ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ 

ເປັນຄົນຂ້າມເພດຍິງສາວໄວໜຸ່ມທີີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງດ້ານສະຕິປັນຍາ ອາໄສຢ ູ່ໃນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແມ່ຍິງລາວທີີ່ເປັນຜ ້ໃຫຍ່ເຊິີ່ງມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 
ອາໄສຢ ູ່ໝ ່ບ້ານໃນຊົນນະບົດ

ແມ່ຍິງຂະມຸທີີ່ສ ງອາຍຸ ທີີ່ອາໄສຢ ູ່ໃນ
ໝ ່ບ້ານໃກ້ກັບຕົວເມ ອງເຊິີ່ງລາວມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປາກເວົັ້າ 

ແລະ ການໄດ້ຍິນ
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ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

ສັງຄົມ. ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລາວສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ສະມາຄົມຄົນຫ ໜວກ. ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມທີີ່ເປັນຄົນລາວຄົນນີັ້ປະສົບກັບບັນຫາເນ ີ່ອງຈາກຄວາມເປັນພິການຂອງລາວ ແລະ 
ຄວາມທ້າທາຍດ້ານສິດທິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ລາວຍັງມີໂອກາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆ ອັນເນ ີ່ອງມາຈາກເຂດ
ພ ັ້ນທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວ. ຕ ໍ່ໄປນີັ້ຄ  ບົດສະຫລຸບການວິເຄາະກ່ຽວກັບສະພາບຂອງລາວ:  

ຂ ໍ້ໄດປ້ຽບ ຫ   ຂດີຄວາມສາມາດຕາ່ງໆ (+) ຂ ໍ້ເສຍປຽບຫ  ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ (-) 

ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາມ ສ ີ່ສານກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝ ່ເພ ີ່ອນ

ທີີ່ຜ່ານການຝຶກໂດຍສະມາຄົມຄົນຫ ໜວກ (ຄວາມເປັນ

ພິການ) 

ລາວບ ໍ່ຄ່ອຍເຂົັ້າຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຢູ່າງກວ້າງຂວາງເລ ັ້ອຍໆ 
ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວບ ໍ່ສາມາດສ ີ່ສານກັບພວກເຂົາໄດ ້

(ຄວາມເປັນພິການ)  

ລາວມີວຽກເຮັດຢ ູ່ທີີ່ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶີ່ງຮ່ວມກັບຫ າຍໆຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການຫ ຄ ກັນ (ລັກສະນະທາງພ ມສາດ) 

ລາວອາດມີຄວາມສ່ຽງຖ ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫລ  ຈໍາກັດໂອກາດຕ່າງໆ ເນ ີ່ອງຈາກ ບັນດາບັນທັດຖານ

ທາງດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ (ເລ ີ່ອງສິດທິທາງເພດ)  
 

ລາວສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກສະມາຄົມຄົນຫ ໜວກ ແລະ 

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (ສພຊລ) 

(ພ ັ້ນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ລັກສະນະທາງພ ມສາດ)  

 

 

ຜ ້ຊາຍສ ງອາຍຸຄົນນີັ້ ອາໄສຢ ູ່ໃນບ້ານຊົນນະບົດແຫ່ງໜຶີ່ງ ແລະ ໃຊ້ເວລາສວ່ນ
ໃຫຍ່ຂອງລາວຢ ູ່ທີີ່ເຮ ອນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນ
ການຍ່າງ. ລາວເປັນຄົນຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວທຸກຍາກ. ພວກ
ເຂົາມັກປູ່ອຍໃຫ້ລາວຢ ູ່ເຮ ອນຄົນດຽວ ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂົາໄດພ້ະຍາຍາມ
ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ໄຮ່ຢ ູ່ນາ. ແຕ່ພວກເຂົາກ 
ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ທິດທາງຂອງລາວ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວຖ ກ
ເຄົາລົບ ເປັນຜ ້ໃຫຍ່ ຜ ້ເຖົັ້າຜ ້ແກ່ຄົນໜຶີ່ງໃນຄອບຄົວ ແລະ ລາວກ ເປັນຜ ້ຊາຍ. 
ຜ ້ຊາຍສ ງອາຍຸຄົນນີັ້ ກ ຍັງປະສົບກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວ ອາຍຸ

ຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ປັດຈຸບັນນີັ້ ລາວມີອາຍຸ 75 ປີ ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາເນ ີ່ອງຈາກ ອາຍຸ, ລາວເປັນຊົນເຜົົ່າ ມີ ຄວາມພິການ 
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ແລະ ຍັງອາໄສຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກລີກ (ລັກສະນະທາງພ ມສາດ).  ຕ ໍ່ໄປນີັ້ຄ  ບົດສະຫລຸບການວິເຄາະກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ

ລາວ: 

ຂ ໍ້ໄດປ້ຽບ ຫ   ຂດີຄວາມສາມາດຕາ່ງ (+) ຂ ໍ້ເສຍປຽບຫ  ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ (-) 

ລາວອາຍຸສ ງກວ່າດັົ່ງນັັ້ນຈຶີ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນຖານະ

ເປັນຜ ້ອາວຸໂສ (ຄວາມສາມາດຍ້ອນອາຍຸ) 
 

ລາວເປັນຄົນເຜົົ່າມົັ້ງ ແລະ ຢ ູ່ໃນຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກ່ວາ 
ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວມາຈາກກຸ່ມຄົນຊົນເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ

(ຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານເຊ ັ້ອຊາດ/ຊົນເຜົົ່າ) 

ລາວສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງ

ຄອບຄົວ  (ສາມາດເຮັດໄດ້ຍ້ອນສິດທິທາງດ້ານບົດບາດ 

ຍິງ-ຊາຍ) 
 

ລາວບ ໍ່ສາມາດອອກໄປຈາກເຮ ອນ ແລະ ຖ ກປູ່ອຍທຸກມ ັ້ 
ໃນຂະນະທີີ່ຄົນອ ີ່ນໆພາຍໃນຄອບຄົວພາກັນອອກໄປ

ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ (ຂ ໍ້ຈໍາກັດຍ້ອນຄວາມເປັນພິການ) 

 
ລາວອາໄສຢ ູ່ບ້ານໜຶີ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດແຫ່ງໜຶີ່ງ ທີີ່ມີ
ສະພາບເສັັ້ນທາງບ ໍ່ດີ ຢ ູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງໝໍເມ ອງ ແລະ 

ໂຮງໝໍແຂວງ (ຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພ ມສາດ)  
 

ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເນ ີ່ອງຈາກໄວຊາລາ (ບັນຫາ

ດ້ານອາຍຸ) 

ສະພາບແຕ່ລະບຸກຄົນມັກຈະ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນອັນເນ ີ່ອງມາຈາກປັດໄຈຕ່າງໆທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ບົົ່ງ
ບອກເຖິງຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງພວກເຂົາວ່າຫ າຍ ຫນ້ອຍສໍ່າໃດ. ມັນອາດຈະງ່າຍເກີນໄປ ຖ້າເຮົາຈະວິເຄາະບັນຫາ ໂດຍ

ໃຊ້ ມຸມມອງພຽງດ້ານດຽວ ຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ: ມຸມມອງດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ຫ   ມ ມມອງດ້ານຄວາມເປັນພິການ.  

ໃນຂະນະທີີ່ມັກເປັນເລ ີ່ອງປ ກກະຕິທີີ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີີ່ສ ງອາຍຸມັກຈະດ້ອຍໂອກາດກວ່າເພດຊາຍ, ເດັກຊາຍ, 
ແລະ ຜ ້ອາວຸໂສເພດຊາຍ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາບ ໍ່ສາມາດຄາດເດົາບັນຫາໄດ້ແບບນີັ້ໄດ້ເລີຍ ຈົນກວ່າ ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາ 
ສະພາບ ຮອບດ້ານທັງໝົດຂອງບຸກຄົນ. ການນໍາໃຊ້ ພາວະທັບຊ້ອນ ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈ

ສະພາບການຂອງບຸກຄົນໆໜຶີ່ງໄດ້ຢູ່າງແທ້ຈິງ ຫ   ຮອບດ້ານ - ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ປະສົມກັບແມ່ນຫຍັງຄ ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຂົາ ເຊິີ່ງວິທີນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າ ກິດຈະກໍາອັນໃດສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໄດ.້  
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 “ການແບງ່ແຍກທາງສງັຄມົ ອະທິບາຍ ສະຖານະການ ທີີ່ບັນດາບຸກຄົນໃດຫນຶີ່ງ ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ທາງ

ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການເມ ອງ ແລະ ຊີວິດວັດທະນະທໍາ ລວມທັງ ຂະບວນການທີີ່ນໍາມາຊຶີ່ງສະຖານະການນັັ້ນ ຫ   

ການຮັກສາສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ”. (UN, 2016)2 

ການແບງ່ແຍກທາງສງັຄມົ ອະທິບາຍເຖິງ ປະກົດການ ທີີ່ກຸ່ມຄົນສະເພາະໃດໜຶີ່ງ ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮ ້, ບ ໍ່ມີສຽງ (ປະກອບສ່ວນ

ດ້ວຍການເວົັ້ັ້າ), ຫ   ຖ ກຮັບຮ ້ ແລະ ມີສຽງໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ບ ໍ່ສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງ ໄດ້ຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ຄວບຄຸມສິດທິ

ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມມັກຮັກ ຫ   ເພິີ່ງພ ໃຈ ຂອງພວກເຂົາ ເຊິີ່ງໄດ້ຈໍາກັດຄວາມເປັນຕົນໂຕ ຫ   ອັດຕະລັກ
ຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນບັນດາຄຸນລັກສະນະທາງສັງຄົມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ລະດັບການສຶກສາ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ອາຍຸ, ຄວາມເປັນພິການ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫລ  ພ ັ້ນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ເຊິີ່ງເຂົາເຈົັ້າດໍາລົງຊີວິດຢ ູ່ ຫລ  ວັດທະນາທໍາຕ່າງໆ ທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຖ ກແບ່ງແຍກຈາກສັງຄົມ.   

 

 

 

 

 

                                                           
2 Leaving No One Behind: The imperative of inclusive development (UN, 2016) 

http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf. 

 

ການແບງ່ແຍກທາງສງັຄົມ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄົມ ແມນ່ຫຍັງ?  
 

file:///D:/WE-11Nov%2019/Training/CBID%20package%203/http
http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf
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"ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄມົ ແມ່ນ ຂະບວນການ ປັບປຸງເງ ີ່ອນໄຂຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ສ າລັບບຸກຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ຫ   ເສຍປຽບ ບົນພ ັ້ນຖານທາງດ້ານ ອາຍຸ, ເພດ, ຄວາມພິການ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ຕົັ້ນກໍາເນີດ, ສາ

ສະໜາ, ເສດຖະກິດ ຫ   ສະຖານະພາບອ ີ່ນໆອີກ ໂດຍຜ່ານການເພີີ່ມໂອກາດຕ່າງໆ, ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ, 

ການນໍາໃຊ້ສຽງ ແລະ ສິດທິເຊິີ່ງຄວນໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ສະນັັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມຈຶີ່ງແມ່ນ ທັງ

ຂະບວນການ ແລະ ເປ ື້າໝາຍ”. UN, 20163 

ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແມ່ນຂະບວນການຂອງການປັບປຸງເງ ີ່ອນໄຂ ເຊິີ່ງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ໄດ້ເປັນສ່ວນ
ໜຶີ່ງໃນສັງຄົມ - ເປັນການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງຄົນທີີ່ໄດ້ເສຍປຽບ ຫ   ດ້ອຍ

ໂອກາດ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ.4 

ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແມ່ນແນໃສ່ການລຶບລ້າງບັນດາອຸປະສັກຕ່າງໆທີີ່ມີຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 

 

 

  

                                                           
3 https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf 
 
4 https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion 
 

https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
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ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫລັກການທົົ່ວໄປຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ (UNCRPD) ແລະ ປັດຊະຍາຂອງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມກັບ

ຄວາມເຊ ີ່ອທີີ່ວ່າ ບ ໍ່ຄວນປະຖີັ້ມຜ ໃ້ດໄວເ້ບ ັ້ອງຫລງັ ໃນການພັດທະນາ. ໂຄງການ USAID Okard ເຊ ີ່ອໝັົ່ນວ່າ ຈະບ ໍ່ມີຜ ້

ໃດຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ເບ ັ້ອງຫລັງ ໃນໂຄງການທົດລອງວຽກງານດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶີ່ງຕ້ອງການກໍານົດບັນຫາທີີ່ຈະນໍາໄປສ ່ການແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ແລະ ການເພີີ່ມພ ນຄວາມເປັນດ້ອຍ
ໂອກາດຂອງບຸກຄົນໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈັດສັນກິດຈະກໍາໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸ
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມສໍາລັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທຸກຄົນ. 

  

• ແມ່ນເອກະສານສະບັບໜຶີ່ງໃນບັນດາຊຸດເອະສານຂອງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຂອງໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໂດຍອົງການ USAID;  

• ແມ່ນແຜນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ USAID Okard ພິຈາລະນາບັນຫາ

ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊ ີ່ອມສານບັນດາມາດຕະການ
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບເຂົັ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ; 

• ໄດ້ຖ ກທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງປະຈໍາທຸກໆ 6 ເດ ອນ; 

• ມີຜ ້ປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ ູ່ຫ້ອງການ

ລະດັບພາກພ ັ້ນອາຊີ (RDMA) ນະຄອນ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ຄອຍໃຫ້ການ

ຕິດຕາມແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ; 

• ພະນັກງານວິຊາການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເປັນຜ ປະສານ

ງານດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ;  

ເປນັຫຍັງ ບດົບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄົມ ຈຶີ່ງສາໍຄັນຕ ໍ່ກັບໂຄງການ USAID Okard ແລະ 

ໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ? 

ແຜນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ (GIDAP) ແມນ່ຫຍັງ?  
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• ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບສະພາບຂອງຄວາມພິການເວລາປະສົມປະສານກັບຄຸນລັກສະນະທາງເພດ, ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, 
ອາຍຸ, ເຊ ັ້ອຊາດ ຫ   ຊົນເຜົົ່າແລ້ວສາມາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນມີຄວາມສ່ຽງເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດຫລາຍຂຶັ້ນແນວໃດ; 

• ເພ ີ່ອວາງແຜນເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິແຍກເພດ, ອາຍຸ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອ ີ່ນໆອີກ ເຊັົ່ນ: ຊົນເຜົົ່າ ຫ   ເຊ ັ້ອຊາດ ເພ ີ່ອໃຫ້
ເຂົັ້າໃຈສະຖານະການ ແລະ ຕິດຕາມການປູ່ຽນແປງ; 

• ລະບຸແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ີ່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາຫ ັບ

ທຸກຄົນໃຫ້ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຈະຫລາຍໄດ;້ 

• ເພ ີ່ອເພີີ່ມໂອກາດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍທີີ່ພວກເຮົາບ ໍ່ໄດ້ປະປູ່ອຍຜ ້ໃດໄວ້
ເບ ັ້ອງຫລັງ; 

• ເພ ີ່ອຫລີກລ່ຽງການສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດອໍານາດທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີທີີ່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນສໍາຫ ັບໝົດທຸກຄົນ; 

 

ໂຄງການ USAID Okard ໄດ້ກ ານົດ 4 ຂົງເຂດສ າຄັນ ທີີ່ເນັັ້ນຢ ູ່ໃນແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຄ : 

• ການເຂົັ້າເຖງິແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານ ແລະ ການສ ີ່ສານສາໍລບັທກຸຄນົ: ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນແມ່ນ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ. ຖ້າພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ພວກເຂົາອາດຈະພາດຂ ໍ້
ມ ນຂ່າວສານທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂາດການເຂົັ້າເຖິງ ໂອກາດ ແລະ ກາຍເປັນຜ ້ເສຍປຽບ ຫ   ດ້ອຍໂອກາດ;  

• ການເຂົັ້າເຖງິການບ ລກິານດາ້ນສຂຸະພາບ, ການຟ ື້ນຟ ທາງດາ້ນໜາ້ທີີ່ການ ແລະ ອປຸະກອນອາໍນວຍຄວາມສະດວກ:  

ນີັ້ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນຫ າຍເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ ອາຍຸ, ເພດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
, ເຊ ັ້ອຊາດ ແລະ ລັກສະນະທາງພ ມສາດ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າ
ທີີ່ການ ລວມທັງ ອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊິີ່ງພວກເຂົາສາມາດເພີີ່ມປະສິດຕິພາບການເຮັດໜ້າທີີ່ການ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

ເປ ື້າໝາຍຂອງແຜນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັດາ້ນບດົບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ ສາໍລບັໂຄງການ USAID 

Okard ແມນ່ຫຍັງ?  

 

ບນັດາຂງົເຂດຫ ກັທີີ່ໂຄງການ USAID Okard ສມຸໃສ ່ມຫີຍັງແດ?່ 
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• ການເຂົັ້າເຖງິການຊວ່ຍເຫລ ອການບ ລກິານທາງດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ: ນີັ້ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນຫ າຍເພ ີ່ອ

ຮັບປະກັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ ເພດ, ອາຍຸ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຊ ັ້ອຊາດ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ
, ພ ັ້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມທີີ່ຕົນຕ້ອງການ; 

• ການເຂົັ້າເຖງິ ອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ:  ເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ

ພິການທຸກຄົນ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ ອາຍຸ, ເພດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຊ ັ້ອຊາດ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ພ ັ້ນຖານການດໍາລົງ

ຊີວິດ (ລັກສະນະທາງພ ມສາດ) ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີີ່ພວກ

ເຂົາຕ້ອງການ. 

ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍແຕ່ລະຝູ່າຍພາຍໃຕ້ ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຈະພັດທະນາແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂະໜາດໜ້ອຍຂອງຕົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສີີ່ ຂົງເຂດທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ສາມາດເພີີ່ມເຕີມ
ບັນຫາອ ີ່ນໆຫາກຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍໄດ້ພົບພ ໍ້ ເຊັົ່ນ: ຕິດພັນກັບໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນ
ຊຸມຊົນໃນ ເມ ອງ ຄໍາ ຫ   ເມ ອງ ໄຊພ ທອງ.  

 

 

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທຽ່ງທາໍ ແມນ່ຫຍັງ?  

 

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແມ່ນສອງຍຸດທະສາດທີີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ເພ ີ່ອຜັກດັນການກ ໍ່ສ້າງ 
ສົົ່ງເສີມ ຄວາມຍຸຕິທໍາ. 

• ຄວາມສະເໝພີາບ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນແມ່ນຖ ກປະຕິບັດແບບດຽວກັນ ຫ   ຄ ກັນໝົດ. 
• ຄວາມທຽ່ງທາໍ ແມ່ນການປະຕິບັດຕ ໍ່ທຸກຄົນຢູ່າງເປັນທໍາຄ ກັນ ໂດຍການຮັບຮ ້ເຖິງສະພາບສະເພາະຂອງພວກ

ເຂົາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງໃນລະບົບຕ່າງໆ. ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ ແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ທຸກຄົນແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ບັນດາຜົນຮັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. ມັນເປັນການໃຫ້ 
ໃນສິີ່ງທີີ່ທກຸຄົນຕ້ອງການ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 
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ຄວາມສະເໝີພາບ ແມ່ນແນໃສ່ການສົົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທໍາ ແຕ່ມັນຈະໄດ້ຜົນກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ີ່ອ ທຸກຄົນເລີີ່ມຕົັ້ນຈາກຈຸດດຽວກັນ 
ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອແບບດຽວກັນ. ຄວາມທ່ຽງທໍາ ເບິີ່ງຄ ວ່າ ບ ໍ່ຍຸຕິທໍາ ແຕ່ວ່າມັນຂັບເຄ ີ່ອນທຸກຄົນຢູ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າເຂົັ້າຫາເສັັ້ນໄຊ (ຈຸດຄວາມສໍາເລັດ) ໂດຍການປັບລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າໄປແຕ່ລະຂັັ້ນ. 

   
 

ໃນຮ ບພາບນີັ້, ມີຮົັ້ວອັນໜຶີ່ງ (ປຽບເໝ ອນ

ອຸປະສັກ / ດິນຈີີ່ທີີ່ເປັນກໍາແພງກັັ້ນ) ໄດ້ຕັນ

ທຸກຄົນໃນການເບິີ່ງເຫັນການແຂ່ງຂັນກິລາ 
ເບສບອລ. ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະຄົນຖ ກປະຕິບັດ

ແບບດຽວກັນ - ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຫີບ ຂະ

ໜາດດຽວກັນເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການເບິີ່ງເຫັນ 
ຂ້າມຮົັ້ວ. ເຊິີ່ງນີັ້ຄ  ການສາທິດເຖິງຍຸດທະ
ສາດຂອງ ຄວາມສະເໝພີາບ ເຊິີ່ງບ ໍ່ແມ່ນ
ວ່າ ທຸກຄົນຈະສາມາດແນມເຫັນ ເກມ 
ການແຂ່ງຂັນໄດ້. 

 

 

ໃນຮ ບພາບນີັ້ ຕ່າງຄົນຕ່າງກ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫລ ອທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ
ແຕ່ສ່ວນລະບຸກຄົນ ເຊິີ່ງນີັ້ຄ  ການ
ສາທິດ ຄວາມທຽ່ງທາໍ. ຜນົຂອງການ
ປະຕິແບບນີັ້ ກ ໍ່ຄ  ທຸກຄົນແມ່ນ
ສາມາດແນມເບິີ່ງເຫັນ ເກມແຂ່ງຂັນ
ໄດຄ້ ກັນ. 

 

 

ໃນຮ ບພາບນີັ້ ທຸກຄົນສາມາດ ເຫັນເກມ
ແຂ່ງຂັນໄດ້ ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງເພິີ່ງພາການຊ່ວຍເຫ  ອ 
ຫ   ການສະໜັບສະໜ ນເພີີ່ມເຕີມໃດໆ ຍ້ອນ
ວ່າ ຮົັ້ວ ທີີ່ເປັນອຸປະສັກນັັ້ນ ໄດ້ຖ ກຍ້າຍອອກ
ໄປ. ເຊິີ່ງນີັ້ ກ ໝາຍວ່າ ສາເຫດຂອງຄວາມບ ໍ່

ເປັນທໍາ ຫ  ອຸປະສັກ/ດິນຈີີ່ທີີ່ເປັນກໍາແພງຕັນ

ເອົາໄວ້ນັັ້ນ ໄດ້ຖ ກຖ ກຍ້າຍອອກໄປ.  

ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນອີກຮ ບພາບຈໍານວນໜຶີ່ງທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທໍາ:  
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ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນພິການ  

 

    ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທ າ  
    ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອາຍຸ, ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມພິການ 
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ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທໍາ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ 

 

ຢາກກວດເບິີ່ງວ່າ ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທ່ຽງທໍາ ແລ້ວຫ  ບ  ແມ່ນໃຫ້ກວດເບິີ່ງ 3 ປັດໃຈ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຄ :  

1. ເບິີ່ງດ້ານ ໂອກາດ; 

2. ການເຂົັ້າເຖງິ - ການນໍາໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢ ູ່; 

3. ການຄວບຄມຸ ຫ   ອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບໂອກາດຕ່າງໆທີີ່ມີຢ ູ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫ ່ງຊັບພະກອນ; 

ດ້ວຍການຕັັ້ງ 3 ຄໍາຖາມງ່າຍໆດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດເ້ຖິງຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  ຂອງ
ໝົດທຸກຄົນໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ: 

1. ມີໃຜແດ່ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກທີທ່ານເຮັດ? 

2. ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງແດ່ຕ ໍ່ການແບ່ງແຍກນີັ້? 

3. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງທີີ່ແຕກຕ່າງເພ ີ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ? 
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ພວກເຮົາກັບໄປເບິີ່ງຕົວຢູ່າງກ່ອນໜ້ານີັ້ນໍາກັນ ແລະ ເບິີ່ງວ່າ ພວກມັນເຊ ີ່ອມໂຍງກັບ ໂອກາດ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມ ແນວໃດ:  

  

ໂອກາດຕາ່ງໆ ແມ່ນຖ ກ
ກໍາຈັດ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວ
ບ ໍ່ສາມາດສ ີ່ສານກັບທຸກ
ຄົນໄດ້ 

ລກັສະນະທາງພ ມສາດ -     
ໝາຍຄວາມວ່າ ລາວສາມາດ 
ເຂົັ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆ
ໄດຢູ້່າງງ່າຍດາຍ ຢ ູ່ສະມາຄົມ
ຄົນຫ ໜວກ ແລະ ສະມາຄົມ
ຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ 

ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງຄົນນີັ້ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຊຸກຍ ້ຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ຕ ໍ່ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງລາວ. ລາວສາມາດສະແດງຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ (ມອີາໍນາດ ແລະ ສາມາດ

ຄວບຄມຸ) ນໍາຄອບຄົວຂອງລາວ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ພວກ
ເຂົາທຸກຄົນສາມາດສ ີ່ສານກັນດ້ວຍການໃຊ້ພາສາມ . 
ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຍັງຖ ວ່າເປັນສິີ່ງທີີ່ຍຸ້ງຍາກໃນບາງ

ສະຖານະການ ເຊັົ່ນ: ຖ້າລາວໄປພົບທ່ານໝໍດ້ວຍການ
ໄປຄົນດຽວເຊິີ່ງ ທ່ານຫມ ບ ໍ່ຮ ້ພາສາມ ຄ ກັນກັບລາວ 

ແມ່ຍິງໄວຫນຸ່ມລາວທີີ່
ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ການໄດ້ຍິນ ເຊິີ່ງ
ອາໄສຢ ູ່ໃນ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
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ຜ ້ຊາຍມົັ້ງທີີ່ສ ງອາຍຸທີີ່
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການຍ່າງທີີ່ອາໄສຢ ູ່
ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ
ໄກສອກຫລີກ 

ໂອກາດຕາ່ງໆ ແມ່ນຖ ກ
ຈໍາກັດ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວບ ໍ່
ສາມາດເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາ
ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບ ໍ່ມີ

ເຄ ີ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫ   ບຸກຄົນທີີ່ຊ່ວຍເຫລ ອລາວ 

ລັກສະນະທາງພ ມສາດ -     
ໝາຍເຖິງວ່າ ລາວມີຄວາມທ້າ
ທາຍຫລາຍໃນການເຂົັ້າເຖງິ 
ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ,  ການ

ໄດ້ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາ, 
ການໄປເອົາຢາປີິ່ນປ ວພະຍາດ 

ຫລ  ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍໃນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວ 

ໃນຂະນະທີີ່ລາວສາມາດຕັດສິນໃຈ  
ແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ເນ ີ່ອງຈາກ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບທີີ່
ວ່າ ລາວເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
ສະນັັ້ນ, ລາວຈິີ່ງມີ ອາໍນາດທີີ່ນອ້ຍລງົ 
ແລະ ການຄວບຄມຸ ທີີ່ນ້ອຍກວ່າເມ ີ່ອ

ທຽບໃສ່ຜ ້ຊາຍຄົນອ ີ່ນ 
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ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມນ່ຫຍັງ?  

 

 

ວິທກີານແກ້ໄຂເພ ີ່ອໃຫເ້ກີດມຄີວາມທຽ່ງທາໍ, ສະເໝີພາບ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄົມ 
 

ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແມ່ນຂະບວນການ ຂອງການທີີ່ຈະກາຍມາເປັນຄົນທີີ່ເຂັັ້ມແຂງກ່ວາ ແລະ ມີຄວາມໝັັ້ນໃຈ
ຫລາຍຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນການຄວບຄຸມຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາສິີ່ງທີີ່ຕົນມີໃຫ້

ໝັັ້ນຄົງ.  ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງຄົນ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶີ່ງອໍານາດໃນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວຢູ່າງເປັນອິດສະຫ ະພາບ, ນໍາໃຊ້ສິດທິຂອງຕົນ ແລະ ເຕີມເຕັມສັກກາຍະພາບຂອງຕົນເອງຢູ່າງເຕັມທີີ່ 

ແລະ ເທົົ່າທຽມກັບຄົນອ ີ່ນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີີ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມ່ນຕ້ອງເລີີ່ມມາຈາກຕົວຂອງບຸກຄົນ ແລະ 
ການປູ່ຽນແປງພາຍໃນ  ແຕ່ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ, ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາສາຖາບັນ ສາມາດສ້າງເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ຫລ  ທໍາລາຍສິີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ເພ ີ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ ໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ. 

 

ຄວາມສະເຫມພີາບ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
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ບາດກ້າວການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍີງ, ຜ ້ຊາຍ, ເດັກຍີງ, ເດັກຊາຍ ແລະ ຜ ້ສ ງອາຍຸ ທັງຍີງ ແລະ ຊາຍ ຖ ກອອກ
ແບບມາເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາວາງແຜນໃນການປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນທີີ່

ຍັງດ້ອຍໂອກາດກ່ວາ ເຊິີ່ງມີທັງໝົດ 5 ບາດກ້າວ ການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ ໃນກອບຂອງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຄ : 

ການໃຫ້ສະຫວັດດີການ, ການເຂົັ້າເຖິງ, ການສ້າງຈິດສໍານຶກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄວບຄຸມ. 

• ການໃຫສ້ະຫວດັດກີານ ໝາຍເຖິງ ການປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົນ ເຊັົ່ນ: ການມີ
ລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ໂພຊະນາການທີີ່ດີກວ່າ ແລະ ອ ີ່ນໆ ໂດຍການສະໜອງຊັບພະຍາກອນອັນຈໍາເປັນ ແລະ ວັດຖຸ
ອຸປະກອນທີີ່ຕ້ອງການຫ ັກຖ ກຕອບສະໜອງ ຄ : ອາຫານການກິນ, ລາຍໄດ້, ແລະ ຢາປີິ່ນປ ວພະຍາດ.  

• ການເຂົັ້າເຖງິ ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຫ ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢ ູ່ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນສະແດງເຖິງການໄດ້ຕັດສິນໃຈ. ການເຂົັ້າເຖິງແມ່ນທັງຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄົນໃນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການມີສວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ີ່ອໃຫ້ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ດິນ, ການຈ້າງງານ, ແຫ ່ງທຶນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ສະຖານທີີ່ການບ ລິການທາງດ້ານ
ສາທາລະນະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ. 

• ການມຈີດິສາໍນກຶ ໝາຍເຖິງ ບັນດາອຸປະສັກຕ່າງໆທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງ ແລະ ນໍາໄປສ ່ການຈໍາແນກ 
ຖ ກຮັບຮ ້ ແລະ ມີບັນດາກິດຈະກໍາ ຫ   ການກະທໍາຕ່າງໆ ທີີ່ຈໍາເປັນ ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ. ມັນ
ເປັນບົດບາດກ່ຽວກັບຄວາມເຊ ີ່ອ ເຊິີ່ງສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ນໍາໄປສ ່ຄວາມສະເໝີພາບ. ຈິດສໍານຶກຂອງຄົນ
ມີຫ າຍລະດັບ. 

o ບ ໍ່ມຈີດິສາໍນກຶ - ໂດຍພ ັ້ນຖານ ບາງຄົນ ຈະບ ໍ່ມີຈິດສໍານຶກ ຫ   ມີຄວາມຮັບຮ ້ຕ ໍ່ກັບບັນດາອຸປະສັກ ຕ່າງໆ

ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນເລີຍ ຫລ  ເອີັ້ນວ່າ ມີການປະຕິເສດບັນຫາ ເຊັົ່ນວ່າ: ‘ມີການເບິີ່ງຂ້າມເລ ີ່ອງ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ’ 

o ມຈີດິສາໍນກຶ - ໃນລະດັບຕ ໍ່ມານີັ້ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮັບຮ ້ໃນລະດັບໜຶີ່ງ ຄ : ມີຈິດສໍານຶກຕ ໍ່ກັບ ບັນດາ

ຫາຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດສ້ະແດງອອກດ້ວຍການກະທໍາ ຫ   ລົງມ ແກ້ໄຂ. 

o ມຄີວາມຕ ີ່ນຕວົ - ເປັນລະດັບຖັດໄປ ທີີ່ມີທັງ ຄວາມຮັບຮ ້ ແລະ ການສະແດງອອກ ເຊິີ່ງສະແດງດ້ວຍ

ການຫ ີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ່າງໆທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນທີີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆໄດ້ຢູ່າງຈິງຈັງ.  

o ມຄີວາມຊາບຊ ມ - ເປັນລະດັບສຸດທ້າຍທີີ່ທຸກຄົນສາມາດເບິີ່ງເຫັນສະພາບລວມຂອງບັນຫາ ແລະ ມີ

ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

• ການມສີວ່ນຮວ່ມ ເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີີ່ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບລະດັບຈິດສໍານຶກ ແລ້ວໄດ້
ປະກອບສ່ວນທຸກຄົນເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາ.  

• ການຄວບຄມຸ ໝາຍເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈທີີ່ສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບການ ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິເສດ ຊັບສິນ 
ທີີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ນັັ້ນ. 
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ບາດກາ້ວການສາ້ງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ 

ຕວົຢູ່າງບນັດາກດິຈະກາໍພາຍໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມີ
ສວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົທີີ່ຕອບສະໜອງ 

ດ້ານການໃຫ້ສະຫວັດດີການ • ການສະໜັບສະໜ ນຄ່າປີິ່ນປ ວ ແລະ ການເດີນທາງໄປຍັງສະຖານທີີ່
ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທີີ່ການ ລວມທັງ
ອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ່າງໆ. 

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານເຄ ີ່ອງບ ລິໂພກ (ເຂົັ້າສານ) ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ

ໃນບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂອງໂຄງການ (AGM) 

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທຶນການສຶກສາສໍາລັບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ. 
ການເຂົັ້າເຖິງ • ເຂົັ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານຊັບສິນເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກິດຈະ

ກໍາ AGM ແລະ ATEC ເພ ີ່ອເພີີ່ມລາຍໄດ້. 

• ເຂົັ້າເຖິງກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບ. 
• ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທີີ່ການ ແລະ 

ການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ. 
• ເຂົັ້າເຖິງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອແບບເພ ີ່ອນຊ່ວຍເພ ີ່ອນ. 
• ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ. 
• ເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການສ ີ່ສານໃນຫ າກຫ າຍຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດ້. 
ການສ້າງຈິດສໍານຶກ • ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ - ຈັດກິດຈະກໍາປ ກຈິດສໍານຶກໃນຂັັ້ນ

ຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ ແລະ ຊຸກຍ ້ພວກເຂົາໃຫ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມສໍາຫ ັບທຸກຄົນ.  

ການມີສ່ວນຮ່ວມ • ບັນດາສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນລົງມ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມສໍາຫ ັບທຸກຄົນ ເຊັົ່ນ: ຊ່ວຍສ້າງທາງເນີນຢ ູ່ໂຮງຮຽນ, ພາກັນຈັດ
ກອງປະຊຸມບ້ານຢ ູ່ໃນສະຖານທີີ່ ທີສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ສໍາຫ ັບໝົດທຸກ
ຄົນ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຄອບຄົວບ້ານໄກ້ເຮ ອນຄຽງທີີ່ມີເດັກ ຫ   ຜ ້ສ ງ
ອາຍຸທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

 

ໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ຂອງໂຄງການ USAID Okard ພວມແກໄ້ຂບນັຫາໃນບາດກາ້ວ

ໃດ ຂອງກອບການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຄ້ນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ?   
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ການຄວບຄຸມ • ໃນເວລາວາງແຜນກິດຈະກໍາ ບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນຜ ້ຕັດສິນ
ໃຈກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຢາກຈະເຂົັ້າເຖິງ.  

• ໃນເວລາເລ ອກກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍຮັບ ຫ   AGM, ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການເປັນຜ ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະ
ເລ ອກເອົາກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບຫຍັງ 

 
 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

ໃຫທ້ບົທວນຄ ນກຽ່ວກບັບນັຫາ ການກາໍນດົຕາຍຕວົ ແລະ ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົຕາ່ງໆ ທີີ່ມຢີ ູ່ໃນເມ ອງເປ ື້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ໃຫພ້ຈິາລະນາເບິີ່ງວາ່ ບນັດາບດົບາດດັົ່ງເດມີທີີ່ມຢີ ູ່
ພາຍໃນຄອບຄວົໄດສ້ົົ່ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ ແມຍ່ງິ, ຜ ຊ້າຍ, ເດກັຍງິ, ເດກັຊາຍ, ຜ ້ສ ງອາຍ ຸທງັແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທີີ່ມຄີວາມ
ເປນັພກິານ ແນວໃດ?  

• ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການເຂົັ້າໄປປ ິ່ນປ ວ ແລະ ໄປໂຮງໝໍ. 
• ການເດີນທາງຈາກເຮ ອນໄປຍັງໂຮງໝໍ ຫ   ສະຖານທີີ່ອ ີ່ນໆ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ. 
• ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ ູ່, ການຝຶກອົບຮົມ ຫ   ການຈ້າງ

ງານ. 
• ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ການເກັບຮັກສາເງິນຄໍາ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ. 
• ການຕັດສິນໃຈວ່າ ຜ ້ໃດຈະເຮັດວຽກຫຍັງຢ ູ່ໃນຄອບຄົວ ລວມທັງບົດບາດການເປັນຜ ້ເບິີ່ງແຍງດ ແລສໍາລັບຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ. 
• ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ການດໍາລົງຊີວິດແບບເອກະລາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ. 

ການຄວບຄມຸ ຄ  ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນສ ງສຸດຂອງຫ ັກການມີສ່ວນຮ່ວມ 5 ຮ່ວມ ແລະ ໂດຍປ ກກະຕິ ບ ໍ່ສາມາດ 
ບນັລໄຸດງ້າ່ຍໆ. ມັນຕ້ອງການໆສະໜັບສະໜ ນ ຫ   ຊ່ວຍເຫ  ອຫ າຍ ເພ ີ່ອເພີີ່ມພ ນຄວາມຮ ້, ພະລັງອໍານາດ, ທັກສະ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຄົນ ເພ ີ່ອສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້.  
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ໃນຂະນະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ການຊຸກຍ ້

ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົັ້າ (ລວມມີ ຄ ່ສົມລົດ, ຜ ້ໃຫ້ກໍາເນີດ (ພ ໍ່,ແມ່) ແລະ 

ພີີ່ນ້ອງທັງຍີງ ແລະ ຊາຍ) ໄດ້ ຮວ່ມຄດິ, ຮ່ວມ ຕດັສນິໃຈ, ຮວ່ມຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ ແລະ ຕດິຕາມຮ່ວມ

ກັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພວກເຂົາ.  

ວິທີການ ທີີ່ເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງເຊິີ່ງລວມເອົາທຸກບຸກຄົນ ຈະຊ່ວຍຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ ກິດຈະກໍາອັນໃດ    
ເໝາະສົມທີີ່ສຸດກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນໍາມາຊຶີ່ງຜົນປະໂຫຍດແກ່ຄອບຄົວທີີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ. ທິດສະດີນີັ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວດໍາເນີນການວິເຄາະດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ ເພ ີ່ອຄິດຫາການປະກອບສ່ວນ

ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ - ວຽກອັນໃດທີີ່ແຕ່ລະຄົນເຮັດ, ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເວລາຫ າຍປານໃດກັບໜ້າວຽກດັົ່ງກ່າວ ໂດຍອິງໃສ່

ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ຄົນທີີ່ມີແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນຄອບຄົວຕ ໍ່ກັບວຽກງານທີີ່ມອບ ແລະ ສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນຂອງວຽກງານທີີ່ແບ່ງ ແລະ ສ້າງການປູ່ຽນແປງເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ

ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນຫ າຍຂຶັ້ນ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ CBID ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຫ າຍຂຶັ້ນ ຫ   ໜັກຂຶັ້ນ ເຊັົ່ນ: ເພີີ່ມວຽກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີີ່ອາຍຸສ ງ ໃນການໃຫ້ພວກ
ເຂົາເປັນຜ ້ດ ແລ. 

ຈ ີ່ໄວວ້າ່: 

ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງເເນໃ່ສ່ການຮັບປະກັນວ່າ ຄອບຄົວເປັນເຈົັ້າການໃນການບ ລິຫານຈັດການປະຈໍາວັນ
ກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ , ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການສຶກສາ, ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ດ້ວຍວິທີການລວມເອົາທຸກຄົນເຊິີ່ງ

ເປັນສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ (ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ພ ໍ່ ແລະ ແມ່, ຜົວ ຫລ  ເມຍ, ລ ກໆ ແລະ ອ້າຍ ເອ ັ້ອຍ ນ້ອງ, ປ ູ່ 

ຍ່າ ຫລ  ບຸກຄົນອ ີ່ນໆທີີ່ອາໄສຢ ູ່ເຮ ອນ) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຕັດສິນໃຈ ເວລາທີີ່ພິຈາລະນາ

ວ່າ ກິດຈະກໍາອັນໃດເໝາະສົມທີີ່ສຸດ ເພ ີ່ອປັບປຸງ ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມ
ເປັນເອກະລາດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

ສາມແນວຄວາມຄິດທີີ່ສະໜັບສະໜ ນວິທີການທີີ່ເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ:  

a. ຄອບຄວົແມນ່ຄນົທີີ່ຮ ຈ້ກັຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານດທີີີ່ສດຸ: ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກວຽກງານພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ມີຄຸນຄ່າເທົົ່າກັນ, 

ຄອບຄົວຄນົທີີ່ມີຄວາມພິການເປັນຜ ້ກໍານົດບຸລິມະສິດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
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CBID ໃນການແນະນໍາທິດທາງ ແລະ ການດໍາເນີນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ຄໍາແນະນໍາທີີ່ໃຫ້ໂດຍພະນັກງານຜ ້

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຕັດສິນໃຈຖ ກກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານ

ການປະກອບເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ ໃນການການວາງແຜນກິດຈະກໍາສ່ວນບຸກຄົນ.  

b. ບນັດາຄອບຄວົແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ມຄີວາມເປນັເອກະລກັ:  ແຕ່ລະຄອບຄົວຈະມີໂຄງສ້າງຂອງຕົນ
ເອງ, ມີບົດບາດ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງຕົນ. ການເຄົາລົບ ແລະ ຍອມຮັບ
ໃນຄວາມຫລາກຫລາຍນີັ້ ແມ່ນຫ ັກການສໍາຄັນຂອງວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ. 

c. ການເຮດັໜາ້ທີີ່ການຢູ່າງເຕມັສວ່ນຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານຈະບນັລໄຸດເ້ມ ີ່ອມຄີອບຄວົທີີ່ສະໜບັສະໜ ນ: ໄດ້ມີຂ ໍ້
ມ ນຫລັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ນໍາໄປສ ່ການເພີີ່ມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງ
ຄອບຄົວ ແລະ ອາດນໍາໄປສ ່ການເຮັດໜ້າທີີ່ການທີີ່ດີຂຶັ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ເປັນການສົົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດແກ່ຄອບຄົວ. ເພີີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເຮັດໜ້າທີີ່
ການຢູ່າງມີປະສິພາບ ເພ ີ່ອໃຫ້ ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ, ບັນດາຍຸດທະສາດ, ວິທີການຮັບມ ກັບ
ບັນຫາ ເພ ີ່ອບັນລຸການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢູ່າງເຕັມສ່ວນ. 

ຄນຸລກັສະນະຂອງວທິກີານເອາົຄອບຄວົເປນັໃຈກາງ 

• ການພັດທະນາຄວາມສໍາພັນກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ ບົນພ ັ້ນຖານການສ້າງຄວາມ
ເຊ ີ່ອໝັັ້ນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມເຄົາລົບ, ສັດຊ ີ່ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແລະ ສ ີ່ສານແບບເຫັນອົກເຫັນໃຈ. 

• ຕອບສະໜອງກິດຈະກໍາແບບລາຍບຸກຄົນ, ເໝາະສົມກັບກັບວັດທະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, ມີຄວາມຢ ດ
ຍຸນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວ. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາລາຍ
ບຸກຄົນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍຕ ໍ່ຄວາມເປັນໃຈກາງຂອງຄອບຄົວ. ການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ   
ການສະໜອງການບ ລິການ ແມ່ນຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ, ບ ໍ່
ແມ່ນໃຫ້ຄອບຄົວແທດເໝາະກັບກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ  ການສະ
ໜອງການບ ລິການ. 

• ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆແມ່ນອິງໃສ່ຄຸນຄ່າ ແລະ ວິໄສທັດຂອງຄອບຄົວ, ບົດບາດຂອງຄອບຄົວ ( ມີການແບ່ງ

ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບເທົົ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້) ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຄອບຄົວ ບວກກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ

ຄອບຄົວທີີ່ບັນດາສະມາຊິກອາໄສຢ ູ່ ເພ ີ່ອກໍານົດສະພາບເນ ັ້ອໃນຂອງກ ລະນີຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ພວກມັນຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ມີຄຸນຄ່າທີີ່ສຸດຂອງຄອບຄົວ ເຊິີ່ງບ ໍ່ແມ່ນ
ມາຈາກຕົວແທນພຽງຄົນດຽວທີີ່ກໍາອໍານາດຂອງຄອບຄົວ.  
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ໃນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ CBID ທີີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ຫລັກການ ແລະ ພຶດຕິກ າທາງດ້ານຈາຣິຍະ

ທໍາ. ຈົົ່ງອ່ານເບິີ່ງຂ ໍ້ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີັ້ເພ ີ່ອເປັນການທົບທວນຄ ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຄນຸຄາ່: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ 

 

 

ຫລກັການທາງດາ້ນຈາຣຍິະທາໍ:  ຄວາມສະເ
ໝີພາບດ້ານກາລະໂອກາດ, ການເຂົັ້າເຖິງ
ໄດ,້ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ 
ຈິງຈັງ ສໍາລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ູ່ໃນ
ສັງຄົມ 

• ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ  CBID ພະຍາມທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈທໍາ

ມະຊາດຂອງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງສັງຄົມດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ
ຕ ໍ່ຄວາມເປັນພິການ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເພດ, ອາຍຸ, 
ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມອ ີ່ນໆ 

• ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ  CBID ຊຸກຍ ້ການປູ່ຽນແປງທາງ

ສັງຄົມກັບ ຫລ  ໃນນາມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມເລັົ່ງໃສ່ການ
ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ລະດົມການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງ
ຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ. 

• ຜ ອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ  CBID ແນໃ່ສເ່ພ ີ່ອຮບັປະກນັການເຂົັ້າ

ເຖງິຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານ, ການບ ລກິານຕາ່ງໆ, ແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນ, 
ຄວາມສະເໝພີາບທາງດາ້ນໂອກາດ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນ
ການຕດັສນິໃຈສາໍລບັທກຸຄນົຢູ່າງມປີະໂຫຍດ. 
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ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸເຖິງຄວາມສະເໝີພາບນັັ້ນ ມີຫ າຍກໍາແພງທີີ່ຕ້ອງທະລຸ ແລະ ຂັັ້ນໃດເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ໄຕ່ເຕົັ້າ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ,  ຜ ້
ຊາຍ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ທີີ່ສ ງອາຍຸ ທີີ່ຍັງຢ ູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິີ່ງເນ ີ່ອງມາຈາກການປະສົມ

ປະສານຂອງບັນດາຄຸນລັກສະນະທາງສັງຄົມ ຫ   ທັບຊ້ອນຂອງບັນດາອັດຕະລັກຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດ, ເຫດຜົນທາງ

ດ້ານເພດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ, ເຊ ັ້ອຊາດ ແລະ ພ ັ້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ). ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການນັັ້ນ ຍັງບ ໍ່ສາມາດນໍາ

ໃຊ້ສິດຂອງຕົນເອງແມ່ນກະທັັ້ງຄວາມຕ້ອງການໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ດັົ່ງນັັ້ນ ມາດຕະການພິເສດ ແລະ ມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ຈຶີ່ງນໍາມາໃຊ້ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັບເຂົັ້າໃກ້ຄວາມສະເໝີພາບ ຫ   ປ ດຊ່ອງ
ຫວ່າງທີີ່ຍັງເປັນບັນຫາ.  

 

" ມາດຕະການພເິສດ " ແມ່ນມາດຕະການທີີ່ໃຊ້ໃນການສົົ່ງເສີມກຸ່ມຄົນທີີ່ມີສະຖານະພາບທີີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານເຊ ັ້ອ

ຊາດ ຫ   ເປັນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນປະເທດ ຫ   ໂຄງການໃດໜຶີ່ງ ເຊິີ່ງ ລວມທັງຄົນພ ັ້ນເມ ອງ, ບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ແມ່ຍິງ, 

ເດັກນ້ອຍ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ, ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ (LGBTQI) ຍົກຕົວຢູ່າງ ຄ : ດ້ວຍການໃຫ້ສິດພິເສດແກ່

ກຸ່ມຄົນດັົ່ງກ່າວ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ. ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວນີັ້ຍັງຮຽກວ່າວ່າເປັນ 'ມາດ

ຕະການຢ ນຢນັສດິທດິາ້ນບວກ' ຫລ  ບາງຄັັ້ງ ກ ເປັນ: ' ການຈາໍແນກໃນທາງບວກ' ຕ ໍ່ກັບຄົນອ ີ່ນ.  

ມາດຕະການພເິສດ ແລະ ມາດຕະການພເິສດຊົົ່ວຄາວພເິສດແມນ່ຫຍັງ?  
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ມາດຕະການພິເສດ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຕະຫລອດເວລາ ຖ ກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສະພາບທີີ່ ຖາວອນ ແລະ ເປັນການແຈກຢາຍ
ບັນດາເງ ີ່ອນໄຂທົົ່ວໄປ ຫ   ການຮັບເອົາບັນດານະໂຍບາຍທົົ່ວໄປທາງສັງຄົມ ເພ ີ່ອປັບປຸງສະພາບຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນສະເພາະ 
ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ ມາດຕະການທີີ່ຈະນາໍໃຊເ້ນ ີ່ອງມາຈາກການເກດີລ ກ ຫລ  ສດິທທິາງດາ້ນສຂຸະພາບຈະເລນີພນັຂອງແມຍ່ງີ.  

ຕວົຢູ່າງກຽ່ວມາດຕະການພເິສດຕາ່ງໆ: 

• ການມີອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫ   ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍທີີ່ຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫລ ອແກ່ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃຫ້ດີຂຶັ້ນ; 

• ແມ່ຍີງພະນັກງານທີີ່ເປັນແມ່ລ ກອ່ອນເຊິີ່ງມີລ ກອາຍຸຕໍ່າກວ່າໜຶີ່ງປີ ລົງມາ ມີສິດພັກວຽກ 1 ຊົົ່ວໂມງ ຕ ໍ່ມ ັ້ ເພ ີ່ອໃຫ້

ນົມ ແລະ ດ ແລລ ກ ໂດຍຜ ້ກ່ຽວຍັງສາມາດໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນຕາມປ ກກະຕິ; 

• ເດັກ ຫ   ໄວໜຸ່ມທີີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ຫລ  ຕໍ່າສຸດບ ໍ່ໃຫ້ກາຍ 12 ປີ ຄວນຈະເຮັດສະເພາະວຽກທີີ່ເບົາ ເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ໄດ້

ສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫ   ມັນສະໝອງຂອງພວກເຂົາ; 
• ການພິຈາລະນາໃຫ້ມີລ່າມແປພາສາມ ໃຫ້ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ; 
• ມີການປັບສະພາບແວດລ້ອມ ຫລ  ພ ັ້ນທີີ່ເພ ີ່ອໃຫ້ເເທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ງ່າຍ; 
• ການເວົັ້າໃຫ້ດັງຂຶັ້ນ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ໄດ້ຍິນສຽງຂອງທ່ານດີຂຶັ້ນ. 

 

ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈົົ່ງຂຽນບັນດາຕົວຢູ່າງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການພິເສດ ທີີ່ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ທີີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫລ  ຈາກການປະຕິບັດທ່ານເອງ ມີຫຍັງແດ່? 

 

 

 

 

 

" ມາດຕະການພເິສດຊົົ່ວຄາວ " ແມ່ນມາດຕະການທີີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອເລັົ່ງລັດຄວາມສໍາເລັດຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ນໍາໃຊ້

ພຽງຊ່ວງເວລາໃດໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອແກໄ້ຂການຈາໍແນກຮ ບແບບຕາ່ງໆທງັໃນອະດດີ ແລະ ປດັຈບຸນັ ທີີ່ມີ ຕ ໍ່ກຸ່ມຄົນ ຫລ  ບຸກຄົນທີີ່
ເສຍປຽບໃດໜຶີ່ງ ເຊິີ່ງໄລຍະເວລາໄດ້ຖ ກກໍານົດໂດຍຜົນລັບຂອງມັນ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ຈະບ ໍ່ຖ ກສ ບຕ ໍ່ ເມ ີ່ອເປ ື້າ
ໝາຍນັັ້ນຫາກໄດຖ້ ກບນັລແຸລວ້.  

ຕວົຢູ່າງຂອງບນັດາມາດຕະການພເິສດຊົົ່ວຄາວ: 



 

45 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານດ້ານ
ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

• ມີໂຄງການໜຶີ່ງທີີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມເປັນພິການ ໃນປະເທດລາວ ເພ ີ່ອຍົກສ ງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ 
ຈິດສໍານຶກຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ; 

• ການຕອບສະໜອງອາຫານ, ນໍໍ້າດ ີ່ມທີີ່ສະອາດ ແລະ ເຄ ີ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ; 

• ການປະກອບພະນັກງານຄົນຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າໃນທີມງານເພ ີ່ອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂຶັ້ນ. 

• ການເຊ ັ້ອເຊີນເອົາແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເຂົັ້າມາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້
ຍີນສິດສຽງຂອງພວກເຂົາ; 

• ກຸ່ມງານພາກສະໜາມ CBID ມີການພິຈາລະນາຜ ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີີ່ເປັນເພດຍີງເດີນທາງໄປ

ກ່ອນເພດຊາຍ ເພ ີ່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການທີີ່ບ ໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶັ້ນ ເຊັົ່ນ ລົດເພ ຫ   ຕິນຮົົ່ວຕ່າງໆ ແລ້ວເພດ
ຊາຍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ເຊັົ່ນ ຊ່ວຍລາກ ຫ   ຊ້ອມແປງຕາມທາງ ເມ ີ່ອນໍາຫ ັງມາ; 

• ເຂດບ້ານເປ ື້າໝາຍທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ຄຽງກັບຫ້ອງການແມ່ນໄດ້ຖ ກສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານຜ ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ເພດຍິງເຄ ີ່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ເພ ີ່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນໄລຍະການເດີນທາງ ແລະ ຮັບປະກັນ

ດ້ານຄວາມປອດໄພ.  

ຕ ໍ່ໄປຈົົ່ງຂຽນອອກບັນດາຕົວຢູ່າງຂອງທ່ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ມາດຕະການພິເສດຊົົ່ວຄາວ ເຊິີ່ງທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້
ຢ ູ່ ຫ   ມີຢ ູ່ໃນໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ທີີ່ທ່ານຮ ້ຈັກ?  

 

 

 

 

ການເຊ ີ່ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງທກຸຄນົໃນສງັຄນົໃນວຽກງານ CBID  

ການພິຈາລະນາມາດຕະການພິເສດ ແລະ ມາດຕະການພິເສດຊົົ່ວຄາວເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ. 
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• ບັນດາປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນາທໍາສາມາດສົົ່ງຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ກັບປະສິດທິພາບຜົນລັບຂອງງານ ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ 

ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານ CBID ທີີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິີ່ນ ຫລ  ຊົນເຜົົ່າ ອາດຈະມີການສົນທະນາທີີ່ດີກ່ວາ 

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສົນທະນາກັບພະນັກງານທີີ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ ຫ   ຄົນທ້ອງຖີີ່ນດຽວກັນ ແລະ ສາມາດສ ີ່ສານ
ພາສາດຽວກັນກັບເຂົາເຈົັ້າ.  

• ການສົນທະນາກັບຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີີ່ເປັນເພດດຽວກັນ ສາມາດເພີີ່ມຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້

ໄດ້ຮັບຜົົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃນການສົນທະນາ ແລະ ແລກປູ່ຽນປະສົບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກຍິງ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມີທາງເລ ອກວ່າພວກເຂົາຢາກລົມກັບຜ ້ໃດ 

ເພ ີ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສະບາຍໃຈທີີ່ສຸດ ເຊັົ່ນ: ລົມນໍາຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີີ່ເປັນເພດຊາຍ ຫ   ເພດຍີງ

ໄດ້. 
• ທີມງານທີີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ບຸກຄົນຕວົ

ແບບທີີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈແກ່ທັງຊຸມຊົນ ແລະ ພາຍໃນທີມງານເອງ ເປັນການສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ; 

 

ຈົົ່ງຂຽນຄໍາແນະນໍາ ຫ   ຄວາມຄິດຂອງທ່ານວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີີ່ພະນັກງານ CBID ຄວນຈະພິຈາລະນາ ເວລາເຮັດວຽກ

ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການມີສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ?  

 

 

 

 

ຍ້ອນຫຍັງຈຶີ່ງມຄີວາມສາໍຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງທມີງານພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ 

ປະຈາໍພາກສະໜາມ?  
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ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມກີານແບງ່ແຍກ ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພາະວ່າ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນການວິເຄາະແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດ
ທຸກຄົນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້
ມ ນທີີ່ຊັດເຈນ ເພ ີ່ອການປະເມີນທີີ່ມີປະສິດຕິພາບ ພາຍຫ ັງດໍາເນີນກິດຈະກໍາສໍາເລັດ ສະນັັ້ນ ໂຄງການຈຶີ່ງສາມາດ ຕິດຕາມ

ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ບ ໍ່ມີໃຜຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢ ູ່ເບ ັ້ອງຫລັງ.5 ສໍາຫ ັບຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລ ີ່ອງຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ

ແບ່ງແຍກແບບລະອຽດ ຈະຖ ກນໍາສະເໜີຢ ູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ ້. 

 

 

ຄໍາເວົັ້າທີີ່ພວກເຮົາເປັັ່ງອອກມາ ຫລ  ຂຽນລົງໃນເອກະສານຕ່າງໆ ບາງຄັັ້ງສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍ່ ແລະ 
ສາມາດເປັນແຮງການກະຕຸ້ນຕ ໍ່ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການກໍານົດຕາຍຕົວ ຫລ  ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມໄດ.້ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບພາສາທີີ່ພວກເຮົາໃຊ້ ຢ ູ່ໃນໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມ

ຊົນຂອງໂຄງການ USAID Okard ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາບ ໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນການກໍານົດຕາຍຕົວ ຫລ  

ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມທີີ່ເປັນຜົນໃນທາງລົບ ແຕ່ວ່າມີການນໍາໃຊ້ພາສາທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບ
ທຸກຄົນ ເຊັົ່ນຄໍານຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ ແລະ ສະແດງເຖິງລັກສະນະທາງ
ສັງຄົມອ ີ່ນໆ. 

ໃຫ້ເບິີ່ງຮ ບພາບຂ້າງລຸ່ມນີັ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ພາສາທີີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ມີສ່ວນສໍາລັບທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ
ແນວໃດ. 

                                                           
5 https://www.iisd.org/blog/disaggregated-data-essential-leave-no-one-behind 

ເປນັຫຍັງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມກີານແບງ່ແຍກຈຶີ່ງມຄີວາມສາໍຄັນ? 

 

ການນາໍໃຊພ້າສາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

 

https://www.iisd.org/blog/disaggregated-data-essential-leave-no-one-behind
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ເວລາທີີ່ພວກເຮົາຄິດຫາພາສາທີີ່ພວກເຮົາໃຊ້ ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ເລ ີ່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ, ແລະ 
ຄວາມເປັນພິການ. ທ່ານສາມາດເບີີ່ງຕົວຢູ່າງຈາກວິທີການຕ່າງໆທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການນໍາໃຊ້ພາສາຂອງພວກເຮົາຄ : 

• ການນາໍໃຊພ້າສາທີີ່ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງທກຸເພດ ຫ   ຄາໍນງຶເຖງິດາ້ນບດົບາດຍງີ-ຊາຍ - ແມ່ນການນໍາໃຊ້ພາສາທີີ່ລະບຸ

ເຖິງຄວາມເປັນເພດຢູ່າງຊັດເຈນຄ  (ລາວຜ ້ຊາຍ (he), ລາວຜ ້ຍິງ (she), ຂອງລາວຜ ້ຍິງ (her), ຂອງລາວຜ ້ຊາຍ 

(his), ຜ ້ຊາຍ (men) ແລະ ແມ່ຍິງ (women)) 

• ການນາໍໃຊພ້າສາທີີ່ມຄີວາມເປນັກາງທາງດາ້ນບດົບາດຍງີ-ຊາຍ - ເປັນຄໍາເວົັ້າທີີ່ບ ໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມມັກ ຫ   ຕ ໍ່ຕ້ານ

ຕ ໍ່ກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊັົ່ນດ້ວຍການໃຊ້ຄໍາວ່າ ພວກເຂົາ (they), ຂອງພວກເຂົາ (their), ນັກທຸລະກິດ 

(businessperson), ຄ ່ສົມລົດຂອງພວກເຂົາ (their partner/spouse), ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດ (Police 

officer ) ແທນ ຄໍາເວົັ້າທີີ່ມີຄວາມ ລາໍອຽງທາງເພດ ຫ   ອະຄະຕິດ້ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ - ທີີ່ມັກ ຫ   ຕ ໍ່ຕ້ານທາງ

ເພດຄ  ຄໍາວ່າ ທ່ານປະທານ (chairman), ມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ (manmade), ນັກທຸລະກິດ (the 

businessman)  ແລະ ເມຍຂອງລາວ (his wife), ຕ າຫລວດຜ ້ຊາຍ (policeman) ແລະ ຕ າຫລວດຜ ້ຍິງ 

(police woman) 
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• ການນາໍໃຊພ້າສາທີີ່ມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນອາຍ,ຸ ບດົບາດຍງີ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມເປນັພກິານ ໃຫກ້າ່ວຢູ່າງຊດັເຈນັຄ  
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທີີ່ມີຄວາມພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຜ ້ສ ງອາຍຸທັງແມ່ຍີງ ແລະ 

ຜ ້ຊາຍທີີ່ມີຄວາມເປັນພິການ.   

ກດິຈະກາໍ: ຈົົ່ງອ່ານເບິີ່ງຕົວຢູ່າງຄໍາປາໄສໜຶີ່ງໃນທີີ່ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ແລ້ວໃຫ້ເບິີ່ງຢູ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບບັນດາ
ຄໍາສັບ ແລະ ສັງເກດວ່າ ທ່ານຈະປູ່ຽນແປງຫຍັງໄດ້ຈາກບົດດັົ່ງກ່າວ ເພາະວ່າບົດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມອ່ອນໂຍນ 
ແລະ ບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາຫ ັບໝົດທຸກຄົນເທ ີ່ອ.  

ຕວົຢູ່າງ: ຄໍາປາໄສໜຶີ່ງທີີ່ກ່າວໃນງານຖະແຫລ່ງຂ່າວໂດຍສະພາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ສປຊ ກ່ຽວກັບປະເທດທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ

ຈາກ ສົງຄາມການເມ ອງ ເຊັົ່ນ ປະເທດຊີເຣຍ (ເຂດຕາເວັນອອກກາງ):  

“ໃຜກ ຕາມທີີ່ເຫັນຮ ບພາບທີີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງປະເທດ Y ສາມາດສໍາພັດໄດ້ຈາກໃຈຂອງລາວ (his heart). ວິກິດ

ດັງກ່າວນີັ້ແມ່ນສີມ ຂອງ ມະນຸດເປັນຄົນສ້າງຂຶັ້ນ (man-made) ແລະ ການແກ້ໄຂທາງທະຫານ ອາດນ າໄປສ ່

ຄວາມທຸກທ ລະມານທີີ່ບ ໍ່ສີັ້ນສຸດ ແລະ ເປັນໜຶີ່ງໃນວິກິດທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ທີີ່ມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ 

(man-made) ໃນທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງຂ້ອຍຢ ູ່ພາກພ ັ້ນດັົ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີັ້, ລາວ 

(she) ໄດ້ພົບປະກັບເກ ອບໝົດທຸກຄົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລາວ (she) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກທຸກຄົນວ່າ 

ມັນມີພ້ອມທີີ່ຊັດເຈນຈາກທຸກພາກສ່ວນເພ ີ່ອເຮັດວຽກໃກ້ສິດຮ່ວມກັນ ເພ ີ່ອຊອກຫາທາງແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ”  

ທາ່ນໄດພ້ບົຄາໍສບັທີີ່ບ ໍ່ມຄີວາມເປນັກາງ ຫລ  ມຄີວາມລະອຽດອອ່ນທາງດາ້ນບດົບາດຍງີ-ຊາຍບ ໍ່? 
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ລອງເບິີ່ງອີກຄັັ້ງ ແລ້ວພວກເຮົາລອງມາປູ່ຽນບາງຄໍາສັບເບິີ່ງ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຄໍາເວົັ້າມີຄວາມລໍາອຽງທາງດ້ານບົດບາດຂອງຍີ 
ແລະ ຊາຍ ຫ   ທາງເພດ:  

“ໃຜກ ຕາມທີີ່ເຫັນຮ ບພາບທີີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງປະເທດ Y ສາມາດສໍາພັດໄດ້ຈາກຈິດໃຈຂອງ ພວກເຂາົ (their 

heart). ວິກິດດັງກ່າວນີັ້ແມ່ນສີມ ຂອງ ມະນດຸເປນັຄນົສາ້ງຂຶັ້ນ (human-made) ແລະ ການແກ້ໄຂທາງທະຫານ 

ອາດນໍາໄປສ ່ຄວາມທຸກທ ລະມານທີີ່ບ ໍ່ສີັ້ນສຸດ ແລະ ເປັນໜຶີ່ງໃນວິກິດທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ທີີ່ມະນດຸ

ສາ້ງຂຶັ້ນ (human-made) ໃນທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງຂ້ອຍຢ ູ່ພາກພ ັ້ນດັົ່ງກ່າວໃນອາທິດ

ແລ້ວນີັ້, ພວກເຂາົ (they) ໄດ້ພົບປະກັບເກ ອບໝົດທຸກຄົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  ພວກເຂາົ (they) ໄດ້ຮັບການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກທຸກຄົນວ່າ ມັນມີພ້ອມທີີ່ຊັດເຈນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພ ີ່ອເຮັດວຽກໃກ້ສິດຮ່ວມກັນເພ ີ່ອຊອກຫາ

ທາງແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ”. 

ພາສາທີີ່ຄວນນາໍໃຊ ້ແລະ ບ ໍ່ຄວນນາໍໃຊ ້ໃນການສ ີ່ສານທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບຄວາມລະອຽດອອ່ນທາງດາ້ນວຽກ
ງານຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

ຄວນນາໍໃຊ ້ ບ ໍ່ຄວນນາໍໃຊ ້

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພົກຜ່ອງ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
 

ພິການ, ເສຍອົງຄະ, ການໃຊ້ຄໍາຫຍ ໍ້ຂອງຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ເປັນ PWD 

ຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ, ຄົນທີີ່ບ ໍ່ເສຍອົງຄະ, ຄົນສາຍຕາດີ ຄົນປ ກກະຕິ  
ບຸກຄົນທີີ່ຫ ບ ໍ່ໄດ້ຍິນ, ບຸກຄົນທີີ່ໄດ້ຍິນຍາກ, ບຸກຄົນ

ຕາບອດຄົນໜຶີ່ງ ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ຫ ໜວກຄົນໜຶີ່ງ, ບຸກຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ 

ທຸກທ ລະມານຈາກການສ ນເສຍການໄດ້ຍິນ, ຫ ໜວກ 

ແລະ ປາກກ ກ  

ບຸກຄົນທີີ່ນໍາໃຊ້ລ ໍ້ເລ ີ່ອນອັນໜຶີ່ງ, ບຸກຄົນນ າໃຊ້ລ ໍ້ເລ ີ່ອນ 
 

ມີຂ ໍ້ກໍາຈັດໂດຍລ ໍ້ເລ ີ່ອນ, ຜ ກພັນກັບລ ໍ້ເລ ີ່ອນ 

ຢ ູ່ກັບ/ ມີ/ປະສົບກັບ ຄວາມພິການ / ຄວາມບົກຜ່ອງ 
 

ທຸກທ ລະມານຈາກ   
ບຸກຄົນທີີ່ມີພະຍາດໂປລິໂອ, ບຸກຄົນທີີ່ເປັນລ່ອຍພາຍຫ ັງມີ
ພະຍາດໂປລີໂອ  

ໄດ້ທຸກທ ລະມານຈາກ ພະຍາດໂປລິໂອ  

ຫ້ອງນໍໍ້າທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ / ບ່ອນຈອດລົດ

ສໍາລັບບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ  
ຫອງນໍໍ້າພິການ / ບ່ອນຈອດລົດພິການ  
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ຄົນທີີ່ຢ ູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ 

ຄົນທີີ່ຢ ູ່ໃນສະຖານະການທີີ່ມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດ / ຄົນ

ທີີ່ຢ ູ່ສະຖານະການທີີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມເປັນດ້ອຍ
ໂອກາດຕ ໍ່.... 

ຄຸນທຸກຈົນ 

ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ (ແມ່ນກະທັັ້ງອົງການສະຫະ

ປະຊາຊາດກ ຍັງນໍາໃຊ້ຄໍາວ່າ ບັນດາກຸ່ມທີີ່ດ້ອຍ

ໂອກາດ) 

 

 

ຮ ບພາບຕ່າງໆກ ຄ ກັນກັບການນໍາໃຊ້ຄໍາເວົັ້າ ຫ   ບັນດາຄໍາສັບຕ່າງໆ ເຊິີ່ງສາມາດກະຕຸ້ນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການ
ກໍານົດຕາຍຕົວ, ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ. ເມ ີ່ອໃດທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ພວກເຮົາຈົົ່ງນໍາໃຊ້
ຮ ບພາບທີີ່ເປັນການສົົ່ງເສີມບັນທັດຖານທາງສັງຄົມໄປໃນທາງບວກ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໝົດທຸກຄົນ. 
ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຄ ບາງຂ ໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບກາານເຮັດໃຫ້ຮ ບພາບມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບທຸກຄົນຫລາຍຂຶັ້ນ. 

ຈາກນີັ້ ໃຫ້ເບິີ່ງຮ ບພາບຕ ໍ່ໄປ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ຮ ບພາບເຫລົົ່ານີັ້ກໍາລັງສ ີ່ຄວາມໝາຍຫຍັງອອກໄປ?  

ການໃຊຮ້ ບພາບແບບທີີ່ມສີວ່ນຮວ່ມ 

 



 

52 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານດ້ານ
ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

  

ບັນດາຮ ບພາບຂ້າງເທິງເຫລົົ່ານີັ້ ແມ່ນການສົົ່ງເສີີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢູ່າງຊັດເຈນ ເພາະມັນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນກໍາລັງມີສ່ວນເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກເຮ ອນການຊານ ແລະ ມີບົດບາດໃນ
ຄອບຄົວຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ. ແນວໃດກ ຕາມ, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມ ມມອງຂອງບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍແລ້ວ ຮ ບພາບຂ້າງເທິງກໍາລັງ
ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດຕາຍຕົວ ທີີ່ມີຕ ໍ່ແມ່ຍີງວ່າ ເປັນຜ ້ແຕ່ງຢ ູ່ຄົວກິນ ແລະ ມີແຕ່ເພດຊາຍທີີ່ມີບົດບາດໃນວຽກງານ
ຫ້ອງການ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ. 

ສະນັັ້ນ ພວກເຮົາຈະມີວິທີປູ່ຽນແປງຮ ບພາບຂ້າງເທິງແນວໃດ ເພ ີ່ອໃຫ້ ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ, ບ ໍ່ຈໍາ

ແນກເລ ີ່ອງອາຍຸ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄປພ້ອມໆກັນ? 

ຈົົ່ງຂຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນວ່າງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
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ສອງຮ ບພາບຂ້າງເທິງເຫລົົ່ານີັ້ກ ເຊັົ່ນດຽວກັນ ໃນຂະນະທີີ່ສະແດງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່
ສົົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ເຊິີ່ງບົົ່ງບອກວ່າແມ່ຍີງນັັ້ນ ແມ່ນເຮັດວຽກຕັດຫຍິບໄດ້ດີກ່ວາ ໃນຂະນະທີີ່ເພດ
ຊາຍເຮັດວຽກທີີ່ກ້າວໜ້າກ່ວາເຊັົ່ນ: ເປັນຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ. ສະນັັ້ນ ພວກເຮົາຈະປູ່ຽນແປງຮ ບພາບເຫລົົ່ານີັ້ແບບໃດ 
ໃຫ້ມີການຄໍານຶງເຖິງສິດທິທາງດ້ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ, ອາຍຸ ແລະ ຄວາມເປັນພິການ?  

ຈົົ່ງຂຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ລຸ່ມນີັ້: 
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ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ລອງມາເບິີ່ງຮ ບພາບທີີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຄ :   

 

ຢ ູ່ໃນຮ ບພາບດັົ່ງກ່າວນີັ້ ພວກເຮົາເຫັນຜ ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງທັງສອງແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ວຽກເຮ ອນການຊານ ເຊິີ່ງເປັນພາບທີີ່ສົົ່ງເສີມ
ຄວາມເທົົ່າທຽມດ້ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ໃນການ
ແບ່ງໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄອບຄົວ. 

ເພ ີ່ອເຮັດຮ ບພາບມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ຄ  
ສະແດງເຖິງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ພິຈາລະນາດ້ານອາຍຸ ຮ ບ
ພາບຄວນຈະມີ ເດັກ ຫ   ຜ ້ສ ງອາຍຸທີີ່ມີຄວາມ
ພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ ູ່ໃນພາບຕ ີ່ມອີກ.  

 

 

ໃນຮ ບພາບດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນສົົ່ງເສີມບົດບາດ
ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມ່ຍີງທີີ່ພວມມີສ່ວນ
ຮ່ວມນໍາພາຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມບ້ານໜຶີ່ງຢູ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ ລາວອາດເປັນແມ່ຍີງຄົນໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມ
ພິການກ ໄດ້.  

 

ແຕ່ຍັງບ ໍ່ມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫ   ຟັງທີີ່ທີີ່ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍດ້ານອາຍຸທີີ່ເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖ ກເບິີ່ງຂ້າມ ແລະ 
ບ ໍ່ໄດ້ສະແດງອອກຢ ູ່ໃນຮ ບພາບ. 

 

ສະນັັ້ນ ທ່ານຈະປູ່ຽນແປງຮ ບພາບນີັ້ແນວໃດ?  
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ຮ ບພາບນີັ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄົນຄົນ
ໜຶີ່ງທີີ່ເປັນ ດາວຊິງໂດຣມ ເຊິີ່ງກໍາລັງກວາດພ ັ້ນ
ຢ ູ່ ແລະ ເປັນສິີ່ງທີີ່ດີ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າເປັນ
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາສາມາດ
ເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ                                                                                                                                         
ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ. ພາບດັົ່ງກ່າວ ຍັງສ ີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເພດຊາຍກ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກ
ຄອບຄົວ ເຊິີ່ງບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນແຕ່ແມ່ຍີງ.  

ແຕ່ວ່າຮ ບພາບດັົ່ງກ່າວ ມີພຽງຜ ້ຊາຍຄົນນີັ້ຄົນ
ດຽວ ເຊິີ່ງມີຫ າຍໆຄັັ້ງທີີ່ພວກເຮົາເຫັນຮ ບຂອງ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ໄດ້ເຊ ີ່ອມກັບຮ ບຂອງ
ຄົນອ ີ່ນໆທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ ເຊິີ່ງນີັ້ ບ ໍ່ໄດ້ແມ່ນ
ການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຊຸມຊົນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ໝົດທຸກຄົນ. ຮ ບພາບນີັ້ສາມາດປັບປຸງໂດຍໃຫ້
ຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມເປັນພິການເຮັດວຽກເຮ ອນຢ ູ່
ໃກ້ກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນນີັ້.  
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ຮ ບພາບສຸດທ້າຍນີັ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມ

ຫລາກຫລາຍຂອງມວນມະນຸດ - ມີທັງຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ, ຜ ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ, ເດັກຍີງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຜ ້ສ ງ
ອາຍຸທັງຍີງ ແລະ ຊາຍ.  

ເຄ ີ່ອງນຸ່ງຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທຸກ
ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ເບິີ່ງຄ ວ່າ 
ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
ຮ ບພາບນີັ້ ແມ່ນສ ີ່ເຖິງສັງຄົມທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງໝົດທຸກຄົນ.   

 

 

• ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຮ ບພາບຕ່າງໆບ ໍ່ໄດ້ກໍານດົຕາຍຕົວບົດບາດຂອງກຸ່ມຄົນກຸ່ມຄົນໃດໜຶີ່ງສະເພາະເຈາະຈົງ (ໃຫ້

ສັງເກດເບີີ່ງບັນດາຮ ບພາບຕົວຢູ່າງຕ່າງໆຂ້າງເທິງ) 

• ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮ ບພາບທີີ່ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ການປູ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີີ່ບວກ (ໃຫ້ຫລີກລ່ຽງ

ການນໍາໃຊ້ຮ ບພາບທີີ່ສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງລົບສໍາທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ເພດໃດເພດໜຶີ່ງ) 

 

 

 

   

 

 

 

ໃຫ້ສົົ່ງເສີມບຸກຄົນຕົວແບບທີີ່ເປັນເພດຊາຍໃນການ
ແບ່ງປັນໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄອບຄົວ ເຊິີ່ງຖ ໄດ້ວ່າ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນມາດຕະການພິເສດຊົົ່ວຄາວ ເພ ີ່ອ

ສົົ່ງເສີມການປູ່ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມໄປໃນທາງ
ທີີ່ບວກ ທີີ່ສະແດງເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຊາຍ 

 

 

ຄໍາແນະນາໍເພີີ່ມເຕມີເພ ີ່ອເຮດັໃຫສ້ງັຄົມມສີວ່ນຮວ່ມຫລາຍຂຶັ້ນ ! 



 

57 | C B I D _ G I D _ 0 1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂຄງການທົດລອງວຽກງານດ້ານ
ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

 

 

    

 

ຮ ບພາບນີັ້ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການ
ປາກເວົັ້າ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈຄວາມລະອຽດອ່ອນ

ຂອງຊຸມຊົນ ເຊັົ່ນວ່າ ການແຍກອອກແມ່ຍີງນັົ່ງຝາກໜຶີ່ງ
ຕ່າງຫາກ ແລະ ມີຕົວແທນແມ່ຍີງຂຶັ້ນເວົັ້າ ເພ ີ່ອສະແດງ
ເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍີງໃນບົດບາດການ
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ເປັນຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນທີີ່

ປະຊຸມ. 

ຊຸກຍ ສົ້ົ່ງເສີມໃຫ້ໃຫ້ເພດຊາຍ
ຊ່ວຍແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ພາຍໃນຄອບຄົວ 
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ໃຫພ້ຈິາລະນາຮ ບທີີ່ສ ີ່ຄວາມໝາຍໄປໃນທາງບວກ, ພາບສ ີ່ເຖງິຄນົທີີ່ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເປນັແຮງບນັດານໃຈໃຫກ້ບັ
ທາ່ນຜ ຟ້ງັ ຫ   ຜ ຊ້ມົ.  

 

 

ຫ ີກລ່ຽງພາບທີີ່ໂສກເສົັ້າ 
(X) 

ສ  ົ່ງເສມີພາບທີົ່ ມຄີວາມ

ເບກີບານມ ົ່ວນຊ ົ່ນ (✓) 

X ✓ 

ພິຈາລະນາການໃຊຮ້ບູພາບທີົ່ ສ  ົ່ງເສີມເຖງິຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ ແລະ ການມສີົ່ວນຮົ່ວມຢົ່າງເຕັມ

ສົ່ວນຂອງໝ ດທກຸຄ  ນ. 

ໃຫ້ຮັບຮ ້ເຖິງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ພິຈາລະນາຢູ່າງຈິງຈັງໃນການສົົ່ງເສີມການປູ່ຽນແປງໄປໃນທາງບວກເວລາທີີ່ພັດທະນາເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆເທົົ່າທີີ່

ເປັນໄປໄດ້. 
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ຕວົຢູ່າງຂອງຮ ບພາບແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່າງເຕມັສວ່ນ:  


