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ບດົສະຫຼຼຸບ: ຫຼຼັກການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ 

ໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ 

ອົງການພຼັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ 

ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທາງດ້ານອາຍຸ ເພດ ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫຼ  ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ 

USAID Okard ແມ່ນ ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ ພາກລຼັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທາງສຼັງຄົມ ຕະຫຼອດເຖິງ 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອພຼັດທະນາ ແລະ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 

ບຼັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ 

ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢູ່ເບ ັ້ອງຫລຼັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜຼັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສຼັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ 

ເຊິີ່ງກິດຈະກໍາຫລຼັກແມ່ນໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈຼັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ແລະ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ.  

ເພ ີ່ອຮຼັບປະກຼັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶີ່ງນ  າໃຊ້ 

ວທິກີານເອາົລະບບົເປນັໃຈກາງ 

ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລຼັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິກາ

ນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສຼັງຄົມ 

(MHPSS). ນອກຈາກນຼັັ້ນໂຄງການ ຍຼັງນໍາໃຊ້ ວທິກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ 

ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂ ແລະ 

ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີີ່ສະໜຼັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ 

ສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດ ແມ່ນເພ ີ່ອປະເມີນ ແລະ ກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບຼັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການໄດ້ຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ.  
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍໂອກາດທີີ່ສຸດໃນສຼັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລຼັກຂອງຄວາມພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ 

ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທຼັນແຕກທີີ່ຕົກຄ້າງ, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊຼັົ່ນ: 
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ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສຼັັ້ນເລ ອດອຸດຕຼັນ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ 

ພຼັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສຼັງຄົມ 

ຈະຊ່ວຍສະໜຼັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ 

ເຮຼັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສຼັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກຼັບຄົນອ ີ່ນ.  
 

ໂຄງການນີັ້ແມ່ນເຮຼັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາ

ມພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສຼັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫຼັນ ພ້ອມທຼັງຄາດຫວຼັງຜົນໄດ້ຮຼັບດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
 

● ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ໄດ້ຮຼັບການປັບປຸງສໍາລຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

● ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທຼັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ MHPSS ໄດ້ຮຼັບການສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງ 

ລວມທຼັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

● ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮຼັດງານທໍາ ແລະ 

ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍຂຶັ້ນ 

● ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຼັງໝົດ ລວມທຼັງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫຼັນໃນການສ້າງ ແລະ 

ສະໜຼັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶັ້ນ 

ສໍາລຼັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການພຼັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ການສົົ່ງເສີມການພຼັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລຼັກການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ ເຊ ີ່ອວ່າການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານທ້ອງຖິີ່ນຈະເປັນການສ້າງຄວາມຍ ນຍົງ, ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard 

ຈະໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບທຶນຍ່ອຍ ຈາກພາກລຼັດຖະບານ, 

ບຼັນດາອົງການສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສຼັງກຼັດລຼັດ ແລະ ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວຼັງຜົນກໍາໄລ. ເພ ີ່ອຮຼັບປະກຼັນຄຸນນະພາບ ແລະ 

ຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງການປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາຫລຼັກຂອງໂຄງການທຼັງຫມົດ ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານໃນເລ ີ່ອງການພຼັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງອົງການ, 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄຼັນໃນເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 

ເຊິີ່ງຈະດໍາເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນໍາຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 
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ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພຼັດທະນາເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທຼັງໝົດເຊິີ່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard 

ຈະໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຢູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລຼັກດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   
 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ບຼັນດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ 

ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການເພ ີ່ອສ້າງຂຼັັ້ນຕອນການພຼັດທະນາ ແລະ 

ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນຼັກງານໃຫ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມພາຍຫລຼັງທີີ່ສິັ້ນສຸດ

ໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້າໍປກຶສາຫາລ  ລວມທຼັງການປະເມນີອງົການ 

ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ຜູໄ້ດຮ້ຼັບທນຶຍອ່ຍ ລວມທຼັງ 

ອງົການຈຼັດຕຼັັ້ງເພ ີ່ອຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວຼັງຜນົກາໍໄລ 

ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ 

ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫຼອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ 

ມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່ລະດົມທຶນໃນການສະໜອງ 

ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທຼັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ສິດທ,ິ 

ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ລຼັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກທ່ມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫຼ ອ ຟ ື້ນຟ ູຄນຸນະພາບຊວີດິ 

ຂອງຄນົພກິານ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ 

ເພ ີ່ອການສະຫນຼັບສະຫນຸນ ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບົດ ແຂວງ ສະຫວຼັນນະເຂດ (ARMI) 

ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ 

ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, 

ລວມທຼັງການເພີີ່ມຄວາມຮຼັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນຼັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  
 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ສາມາດວຼັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫລຼັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທໍາ & 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິີ່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶີ່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິີ່ງພະນຼັກງານ ໂຄງການ 

USAID Okard ທີີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮຼັດວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກຼັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶີ່ງ ຫລ  

ຫລາຍຄົນຢ່າງສະໝ່ໍາສະໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ບຼັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສຼັບ ຫລ  ອີເມວ 

ຫລ  ພົບປະກຼັນ ຫລ  ແບບປະສົມປະສານກຼັນ. ນອກຈາກນີັ້ 

ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈຼັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບທຶນຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: 
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ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຕິດຕາມ, 

ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພຼັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ຫລຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທຼັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ໂດຍນໍາໃຊ້ການທົບທວນ ຫຼ   ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບຼັດ ແລະ 

ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ທຼັກສະໄປໃຊ້ຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ 

ຈະພຼັດທະນາໂຄງຮ່າງຫລຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີີ່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ 

ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ດ້ວຍຄວາມລະມຼັດລະວຼັງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard 

ຍຼັງຮຼັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການທົບທວນຄ ນ, ການຕຼັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ 

ສະໝ່ໍາສະເໝີສໍາລຼັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ 

ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລຼັບການວຼັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮຼັບ  ໝາກຜົນທີີ່ດີ.  

3. ການພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ (CBID) 

ໜຶີ່ງໃນຄຸນລຼັກສະນະຫລຼັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ 

ການພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ ຫຼ  CBID. ການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ 

ແມ່ນວິທີການທີີ່ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຼັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຼຸມຊົນ ໂດຍການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ ແລະ 

ຜ່ານຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາຖາບຼັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດຂອງ CBID 

ແມ່ນເພ ີ່ອຊຼຸກຍູ້ສຼັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກຼັບມາດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກຼັນ 

ເຊິີ່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີີ່ພວກເຂົາ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ 

ແມ່ນວິທີການທີີ່ອີງໃສ່ຫລຼັກຖານເຊິີ່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລຼັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ 

ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຊຼຸມຊົນ. ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຢູ່ ເມ ອງຄໍາ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ ຈະດໍາເນີນງານໂດຍ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທາງສຼັງຄົມ ຈາກ 

ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼ ອຟ ື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ 

ສະມາຄົມ ເພ ີ່ອການສະຫນຼັບສະຫນຸນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) 

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທໍາ & 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການຈາກ 

ໂຄງການ USAID Okard 
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ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນ 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ີ່ອລະບຸອຸປະສຼັກຕ ໍ່ 

ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ແລະ 

ການເຮຼັດວຽກກຼັບຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສຼັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັນເພ ີ່ອກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກ ແລະ 

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານຼັັ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີີ່ຈາໍເປນັສາໍລຼັບທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
 

ເພ ີ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ໂຄງການທົດລອງ 

ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ທີມງານພາກສະໜາມ, 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນຼັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, 

ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີີ່ເໝາະສົມໂດຍ ເນຼັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມສາມາດຫລຼັກຄ :  

1. ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ  

2. ການປະຕິບຼັດຕາມຈຼັນຍາບຼັນ  

3. ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕຼັດສິນແບບມ ອາຊີບ 

4. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ 

5. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດ້ຮຼັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດຼັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກໍາ ຜ່ານຂຼັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID 

ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ເພ ີ່ອເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຼຸມຊົນ, 

ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ 

ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
 

 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິຼັດວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 

 

● ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈຼັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີີ່ 

ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດດ້ວຕົນເອງ, 

ການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີີ່ດີ;  
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● ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນເຖິງ ລຼັກສະນະທີີ່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກໍາ, ລຼັກສະນະພາຍນອກ ແລະ 

ການສ ີ່ສານກຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ 

ຜູ້ດໍາເນີນງານຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ; 

● ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກຼັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ 

ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ສໍາລຼັບການພຼັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິຼັດ ວຽກງານຕາມຫຼຼັກຈຼັນຍາບຼັນ  
 

● ມີຫນ້າທີີ່ຮຼັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບຼັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈຼັນຍາບຼັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼ  

ສ ີ່ສານກຼັບສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕຼັດສິນໃຈຢ່າງມີຈຼັນຍາບຼັນ  

● ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 

ເມ ີ່ອເຮຼັດວຽກກຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອໍານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ 

ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

● ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, 

ຫລຼັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

● ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄຼັນຕ ໍ່ກຼັບວຼັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

● ຮຼັບຮູ້ຂ ໍ້ຈໍາກຼັດໃນດ້ານທຼັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕຼັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ 

ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫເ້ກດີອຼັນຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນາໍໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕຼັດສນິແບບມ ອາຊບີ 
 

● ຊອກຮູ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສຼັນ ແລະ ຄິດຫາສິີ່ງໃໝ່ໆ 

ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີີ່ມີປະໂຫຍດໃນການກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິກາ

ນ 

● ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ 

ທຼັກສະທີີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊຼຸດຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮຼັດວຽກ 

ລວມທຼັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບຼັດວຽກຕົວຈິງ. 
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4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮຼັບ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  
 

● ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ 

ປະຕິບຼັດຕາມຫຼຼັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 

● ຮຼັບຮູ້ວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ 

ບາງຄຼັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງພາຍນອກ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກຼັບຄວາມອຼັບອາຍ, 

ຮອຍມົນທິນ, ການຈໍາແນກ, ການຂົົ່ມເຫຼັງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, 

ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບຼັນຫາທາງດ້ານຈິດຕະສຼັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫຼ  

ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສຼັງຄົມ; 

● ຮຼັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນເລ ີ່ອງຄວາມເປັນພິການ 

ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ວຽກທີີ່ພວກເຂົາເຮຼັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

ແລະ ຊຼຸມຊົນ 
 

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ 

ຄວາມຍຕຸທິາໍທາງດາ້ນເສດຖະກດິສຼັງຄມົ 

 

● ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂຼັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກຼັນ ເຊຼັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

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

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກຼັບ CBID  
 

ໃນໄລຍະເດ ອນທໍາອິດຂອງການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID 

ຈະໄດ້ຮຼັບການຝຶກອົບຮົມ ເຊິີ່ງຈະຖ ກຈຼັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID 

Okard. ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລຼັກເທ ີ່ອລະນ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. 

ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຼຸດ ແມ່ນອອກແບບມາເພ ີ່ອສະໜອງຊຼຸດຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກໍາທີີ່ສະໜຼັບສະໜູນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ 

ຜູ້ດໍາເນີນງານຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນກ່ຽວກຼັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຂຼັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ.  
 

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫຼາຍໆດ້ານເຊຼັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊຼັັ້ຼັັ້ນ, ສີຜິວ, ວຼັດທະນະທໍາ, ຄວາມພິການ, 

ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລຼັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິີ່ນຖານ, 

ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  



 

8 | CBID_P1A ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນຼັກງານ IGA 

ຈະໄດ້ເຮຼັດວຽກຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທຼັກສະທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບຼັດວຽກ ແລະ 

ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ 

ແມ່ນຊຼຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລຼັບປີທໍາອິດຂອງການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ ແລະ ວີທີທີີ່ພວກເຂົາຈະເຮຼັດວຽກກຼັບ 2-3 

ຂຼັັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນ.  

 

 

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຼຸດແມ່ນໃຊ້ສໍາລຼັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI 

ໃນຊ່ວງໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງສະບຼັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣຼັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  

ຢູ່ໃນເວຼັບໄຊຂອງ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 
 

ສ ີ່ສິີ່ງພິມດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard 

ເຊິີ່ງແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ ອົງການພຼັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ 

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

 

ຄູ່ມ ນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ 

ໂດຍຜ່ານ ອົງການພຼັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ 

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ແມ່ນຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆຕ ໍ່ທຼັດສະນະຂອງ 

ອົງການ USAID ຫລ  ລຼັດຖະບານ ສະຫະລຼັດ ອາເມຣິກາ. 
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ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຝ ກອບົຮມົ 

ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ : ຄວາມຫາຼກຫາຼຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ 

ລະຫຼັດການຝກຶອບົຮມົ: CBID-P1A  

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາກສະໜາມ, ພະນຼັກງານ 

ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮຼັບ ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ແລະ ພະນຼັກງານ ບ ລິຫານຂອງ QLA ແລະ ARMI 

ເພ ີ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການທົດລອງດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ  

ໄລຍະເວລາ:  2 ມ ັ້ 

ສະຖານທີີ່: ຫອ້ງການ STELLA, Vientiane Laos  

 ວຼັນທ ີແລະ ເວລາ: ວຼັນທ ີ20- 21 ພດຶສະພາ 2019 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ 

ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ເປີດກວ້າງ ແນວຄວາມຄິດ ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ ແລະ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 

ຕ ໍ່ກຼັບແນວຄວາມຄິດດຼັົ່ງກ່າວ ແລະ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮູ້ຈຼັກ ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄຼັນຕ ໍ່ກຼັບ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທີີ່ມີຢູ່ໃນມະນຸດເຮົາທຸກຄົນ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້ 

ພາຍຫຼຼັງການ ຝກຶອບົຮມົນີັ້ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຈະໄດຮ້ຽນຮູ:້ 

1. ການວິເຄາະໄຈ້ແຍກ ຄວາມໝາຍ ຂອງ “ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ” ໃນ ຂົງເຂດ ສະພາບແວດລ້ອມ 

ຂອງປະເທດລາວ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຫຼາຍຂຶັ້ນ ກ່ຽວກຼັບ ແນວຄວາມຄິດດຼັົ່ງກ່າວ ແລະ ຮຼັບຮູ້ 

ເຖິງ ບຼັນດາກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ການຖ ກລະເມີດສິດທິຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.  

2. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະ ໄດ ້ຮຼັບຮູ້ເຖິງ ປັດໃຈຫຼາກຫຼາຍທີີ່ ເຮຼັດໃຫ້ ມະນຸດເຮົາ ມີຄວາມຄ ກຼັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກຼັນ, 

ແລະ ສາມາດເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຮຼັດຫນ້າທີີ່ການ ເປັນພຽງພາກສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດເທົົ່ານຼັັ້ນ. 

3. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນ ສົມຄວນໄດ້ຮຼັບການເຄົາລົບ ແລະ 

ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກໆດ້ານຢ່າງເທົົ່າທຽມກຼັນ. 

4. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ເຂົັ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ 

ຮຼັບຮູ້ເຖິງ ສິີ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕິ ທີີ່ ປ ດກຼັັ້ນບາງກຸ່ມຄົນ 
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ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນສຼັງຄົມ 

ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກຼັບຄົນອ ີ່ນໆ 

5. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ເປີດກວ້າງ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກຼັບ ບຼັນດາ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຜິດຕ່າງໆທີີ່ 

ກ່ຽວພຼັນກຼັບຄວາມພິການ ແລະ ທົບທວນຄ ນ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຕົນເອງ.  

 

 

ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ແມ່ນເປັນ ຫົວຂ ໍ້ທໍາອິດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ CBID ແລະ ເປັນເທ ີ່ອທໍາອິດທີີ່ 

ທີມງານ CBID ຂອງ QLA ແລະ ARMI ທີີ່ຈະໄດ້ພົບປະກຼັນ ພະນຼັກງານຫ້ອງການເວີດລ໌ເອດຢູເຄຊຼັນ (WEI) 

ແລະ ອົງການເພ ີ່ອມະນຸດສະທໍາ (HI) ທີີ່ໄດ້ພົບປະທີມງານ), ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມ CBID_P1A 

ຈຶີ່ງມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ ເປີດກວ້າງ ອົບອຸ່ນປອດໄພ ໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈຼັກກຼັນ ແລະ 

ເສີມສ້າງຄວາມສາມຼັກຄີ ປອງດອງ ເພ ີ່ອ ສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫ້ ທີມງານ CBID ທຸກຄົນ.    
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ທີມງານ USAID Okard ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍຼັງບຼັນດາແຂກຮຼັບເຊີນທຸກໆທ່ານດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ທີີ່ສະຫຼະເວລາ 

ແລະ ໃຫ້ກຽດມາເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ  CBID ຊຼຸດທີີ່ຫນຶີ່ງພ້ອມທຼັງໃຫ້ການສະຫນຼັບສະຫນຸນ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນແລກປ່ຽນປະສົບການນໍາພວກເຮົາ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີີ່ປະກອບສ່ວນໃນການເຮຼັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ປະສົບຜົນສໍາເລຼັດ ແລະ 

ຂອບໃຈສໍາລຼັບການສະຫນຼັບສະຫນຸນຂອງທຸກທ່ານຕະຫຼອດມາ. 

 

ຄາໍຂອບໃຈ 

 

ທາ່ນ ອາດ ຫລວງລາດ 

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບ ລິສຼັດ ມວນຊົນ ຈໍາກຼັດ 

ທາ່ນນາງ ເມດຕາ ທບິພະວງົ 

ຫົວຫນ້າບ ລິຫານ- ການເງິນ, COPE 

ທາ່ນນາງ ລຼັດສະຫມງິ ສ ພາບມໄີຊ                

ນາຍບຼັນຊີໂຄງການ ຂອງອົງການ 

ChildFund Laos 

 

Mr Nouanta Latsavongxay 

ທີີ່ປຶກສາ ສໍາລຼັບ CBM ຢູ່ລາວ 

 

ທາ່ນ ບນຸຫນຼັກ ກນຸນາວຼັນ ແລະ  

ລກູຊາຍ- ແຊມ 

 

ທ່ານ ທອງຈຼັນ ດວງມາລາໄລ 

 

ທາ່ນ ທນິນະກອນ ພອ້ມດວ້ຍຄອບຄວົ 

 

ທາ່ນ ສກຸທະວສີອນ ຄນູສປີະເສດີ 

 

ທາ່ນ ເຢທ້າວ ພອ້ມດວ້ຍຄອບຄວົ 
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“ຄວາມພິການເປນັສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ” 

 

“ຄວາມຮູ້ດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຫຼັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ແມ່ນວຼັດຖຼຸສິີ່ງຂອງທາງການກຸສົນ ຫລ  

ພາລະທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການຊ່ວຍເຫລ ອ ແຕ່ເປັນຄົນທີີ່ມີສິດເທົົ່າທຽມກຼັນ ແລະ ມີກຽດສຼັກສ ີ

ທີີ່ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບພ ັ້ນຖານຂອງມະນຸດທຸກຄົນ. 

ຫລຼັກການຂອງການຄວາມເຄົາລົບເຊິີ່ງກຼັນ ແລະ 

ກຼັນທາງດ້ານລຼັກສະນະຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງພວກເຮົານີັ້ແມ່ນເປັນສິີ່ງສໍາຄຼັນ, ເຊິີ່ງເປັນຫຼາຍກວ່າການຍອມຮຼັບ 

ມຼັນແມ່ນການເຄົາລົບ ແລະ ການຍົກຍ້ອງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍທີີ່ເຮຼັດໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີເອກະລຼັກສະເພາະຕົວ 

ໂດຍບ ໍ່ຄໍານຶງເຖິງເງ ີ່ອນໄຂທາງດ້ານ ຊົນຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງ ຊາຍ, ລົດນິຍົມທາງເພດ, ຖານະທາງເສດຖະກິດ 

- ສຼັງຄົມ, ອາຍຸ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊ ີ່ອທາງການເມ ອງ ຫລ  ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການ.  

ສະເຫລມີສະຫລອງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ 

 

 



 

14 | CBID_P1A ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

ເມ ີ່ອພວກເຮົາເລີີ່ມເຂົັ້າໃຈເຊິີ່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ ເຮົາສາມາດກ້າວຂ້າມຜ່ານການບ ໍ່ຍອມຮຼັບ ຫຼ  ການແບ່ງແຍກ 

ແລ້ວອ້າແຂນຮຼັບຕ້ອນ ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງ ຫຼາກຫຼາຍມິຕິ 

ຂອງຄວາມຫລາກຫລາຍທີີ່ມີຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຕະຫຼອດເຖິງພາຍໃນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຮົາທຸກຄົນ.”  

ກາ່ວໂດຍ ທາ່ນ ເບນີາດ ແຟຣຼັງ 

ຫວົໜາ້ໂຄງການ USAID Okard 
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 ຄວາມຄາ້ຍຄ ກຼັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນ 
 

“ທກຸຄນົມຄີວາມແຕກຕາ່ງກຼັນ 

ແຕໃ່ນຄວາມແຕກຕາ່ງນຼັັ້ນ 

ພວກເຮາົກ ໍ່ມຫີລາຍຢາ່ງທີີ່ຄາ້ຍຄ ກຼັນ” 

 

ອາດ ຫລວງລາດ 

 

 

ເພ ີ່ອຄ່ອຍໆສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນມິດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ 

ພວກເຮົາເລີີ່ມການເດີນທາງໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກຼັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຜ່ານກິດຈະກໍາ Speed Dating. ຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມທຸກຄົນລວມທຼັງ 

ວິທະຍາກອນໄດ້ຮຼັບໂອກາດໃຫ້ທໍາຄວາມຮູ້ຈຼັກກຼັນຫລາຍຂຶັ້ນ ໂດຍການ ໂອ້ລົມ ເພ ີ່ອຊອກຫາ ຄວາມຄ້າຍຄ ກຼັນ 

ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນລະຫວ່າງຄູ່ສົນທະນາຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກຼັບຫົວຂ ໍ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວຼັນຕ່າງໆ 

ເຊຼັົ່ນ: ບົດບາດຍິງ ຊາຍ, ອາຍຸ, ກິດຈະກໍາປະຈໍາວຼັນ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ມຼັກເຮຼັດໃນຍາມຫວ່າງ, ອາຫານທີີ່ມຼັກກິນ, ອາຊີບ, 

ການສຶກສາ, ຄອບຄົວ, ເປ ື້າໝາຍ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  
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ຈດຸປະສງົຫຼຼັກຂອງກດິຈະກາໍດຼັົ່ງກາ່ວນີັ້ ແມນ່ເພ ີ່ອສົົ່ງເສມີໃຫຜູ້ເ້ຂົັ້າຮວ່ມ ໄດ ້ຊອກຮູ ້ແລະ 

ຄອ່ຍໆເຂົັ້າໃຈເຖງິ ຮບູແບບຂອງຄວາມຫາຼກຫາຼຍຕາ່ງໆທີີ່ມໃີນມະນດຸແຕລ່ະຄນົ ແລະ 

ເຂົັ້າໃຈໄດວ້າ່ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮຼັດໜາ້ທີີ່ການ ແມນ່ສວ່ນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ ແລະ 

ທກຸຄນົຄວນໄດຮ້ຼັບການເຄາົລບົ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງເທົົ່າທຽມຄ ກຼັນ. 

 

 

 

 

 

  “ກິດຈະກໍານີັ້ຊ່ວຍເຮຼັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກຼັນ ແລະ ຮູ້ຈຼັກກຼັນຫລາຍຂຶັ້ນ. ທຸກຄົນທີີ່ມາຈາກແຕ່ລະແຂວງ 

ອາດມີວິຖີຊີວິດທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະມີຮູບຮ່າງພາຍນອກ ຫລ  

ຄວາມບົກຜ່ອງທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ ແຕ່ຂ້ອຍເຊ ີ່ອວ່າ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄຼັັ້ງນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ 

ຮ່ວມກຼັນສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ດີກ່ຽວກຼັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວິທີທີີ່ຈະເຮຼັດໃຫ້ສຼັງຄົມນີັ້ 

ເປັນສຼັງຄົມທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລຼັບທຸກຄົນຫລາຍຂຶັ້ນ.”  

ເມດຕາ ທບິພະວງົ 

 

 

 

 

ພວກເຮົານໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງດອກໄມ້ໃນກິດຈະ

ກໍາ Speed Dating 

ເພ ີ່ອກະຕຸກຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ 

ກີບດອກໄມ້ແຕ່ລະກີບແມ່ນຕົວແທນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລ

ະຫວ່າງຕົວເຮົາ ກຼັບ 

ຄົນອ ີ່ນເຊິີ່ງພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມງາມທີີ່ເປັນເອກະລຼັກໃນ

ຮູບແບບຂອງຕົວເຮົາເອງຄ ກຼັນກຼັບ ກີບດອກໄມ້ແຕ່ລະກີບ 

ແລະ ໃນຂະນະດຽວກຼັນ 

ພວກເຮົາທຸກຄົນແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄ ກຼັນຜ່ານສູນກາງເກສ
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ມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ປຽບເໝ ອນດອກໄມຊ້ະນິດຕ່າງໆທີີ່ມເີອກະລຼັກສະເພາະຕົວ 

ເມ ີ່ອນໍາມາລວມກຼັນ ເຮົາສາມາດສ້າງໂລກນີັ້ໃຫ້ເປັນສວນດອກໄມທີ້ີ່ງດົງາມໄດ້ 
 

 

ກຸ່ມຄົນທີີ່ຢູໃ່ນສະພາບທີີ່ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຖ ກແບງ່ແຍກ 

 

 

 

“ຕອນຂ້ອຍຍ່າງເຂົັ້າຫາຄົນອ ີ່ນ ເຂົາເບິີ່ງຂ້ອຍ ແລະ ພະຍາຍາມແລ່ນໜີຈາກຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈຶີ່ງຖາມຕົນເອງວ່າ 

ຂ້ອຍເບິີ່ງເປັນຕາຢ້ານ ຫລ  ແປກປະຫລາດຫຼາຍບ ໍ່? ແຕ່ໃນທີີ່ສຸດ ຂ້ອຍຈຶີ່ງຮູ້ວ່າ 

ຄໍາເວົັ້າຢູ່ເທິງໜ້າຜາກຂອງຂ້ອຍແມ່ນບອກວ່າ ຫຼັນໜາ້ໜຈີາກຂອ້ຍ.” 

ດາຈາງ - ພະນຼັກງານ CBID ກາ່ວພາຍຫລຼັງ ກດິຈະກາໍ  ‘I LABEL YOU’  
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ພວກເຮົາບາງຄົນ ຫຼ  

ອາດຈະແມ່ນທຸກຄົນກ ໍ່ເປັນໄດ້ ທີີ່ອາດຈະເຄີຍປະເຊີນກຼັບຊ່ວງເວລາທີີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາກໍາລຼັງມີປ້າຍທີີ່ຂຽນວ່າ “ 

ຫຼັນໜາ້ໜຈີາກຂອ້ຍ ” ຕດິຢູ່ກຼັບໂຕເຮົາ — ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທີີ່ເຮົາຮູ້ສຶກ ຖ ກເມີນເສີຍ ຫລ  

ບ ໍ່ມີໃຜສົນໃຈຄ ກຼັນກຼັບວ່າ ຄົນອ ີ່ນ ຫຼັນຫນ້າຫນີຈາກເຮົາ ຫຼ  ຢາກຢູ່ຫ່າງຈາກເຮົາຕະຫຼອດເວລາ. 

ບາງກຸ່ມຄົນອາດເຄີຍປະເຊີນກຼັບບຼັນຫາດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ຫລາຍກວ່າຄົນອ ີ່ນ ຫລ  ອາດເປັນປະຈໍາ 

ເຊິີ່ງໃນນີັ້ກ ໍ່ລວມເຖິງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  

ກິດຈະກໍາໃນຫົວຂ ໍ້ ຂອ້ຍຕດິປ້າຍໃຫເ້ຈົັ້າ ຫຼ  I label you ຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຮຽນຮູ້ 

ຄວາມໝາຍໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມຮຼັບຮູ້ກ່ຽວກຼັບ ກຸ່ມຄົນໃນພົນລະເມ ອງລາວ 

ທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຖ ກລະເມີດສິດທິ ດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລ  

ບຸກຄົນທີີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຖ ກຕິດປ້າຍທີີ່ບົົ່ງບອກໃຫ້ຄົນອ ີ່ນ “ ຫຼັນໜາ້ໜ”ີ  ຈາກລາວຕະຫຼອດເວລາ. 
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ກຸ່ມຄົນທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ມຄີວາມສຽ່ງ 
ໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນທີີ່ປະເຊີນຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຖ ກລະເມີດສິດດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ ໍ່ກຼັບ ຄວາມທຸກຍາກ, ການລະເມີດ, ການຂົົ່ມເຫຼັງ, ໄພທໍາມະຊາດ, ການຈໍາແນກ ແລະ 

ບຼັນຫາອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີີ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ.  

ລະດຼັບ ຂອງຄວາມສ່ຽງ ສາມາດແຕກຕ່າງກຼັນອອກໄປ ຂຶັ້ນກຼັບ ປັດໄຈ ຫຼາຍໆຢ່າງເຊຼັົ່ນ: ອາຍຸ, ບົດບາດຍິງ 

ຊາຍ, ລະດຼັບການສຶກສາ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສະຖານະພາບ, ອາຊີບ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ 

ອ ີ່ນໆ ຕະຫຼອດເຖິງປັດໄຈທາງດ້ານ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ວຼັດທະນະທໍາ ກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຮຼັບຮອງຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ 

ທີີ່ກຸ່ມຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາໄສຢູ່. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ບ ໍ່ວ່າກຸ່ມຄົນທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຈະແມ່ນໃຜ ຫຼ  ມາຈາກໃສ 

ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນ ພາກສ່ວນຫນຶີ່ງທີີ່ສວຍງາມຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດທຼັງຫມົດ 
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ລົມກຼັນກ່ຽວກຼັບຄວາມເຊ ີ່ອ !  

 

 

     

 

“ອາດ ຄິດວ່າ ອາດ 

ບ ໍ່ຢາກເອີັ້ນຕົນເອງວ່າ ‘ເປັນພິການ’ 

ເພາະ ອາດ ເຊ ີ່ອວ່າ ອາດ 

ສາມາດເຮຼັດໄດ້ຫລາຍໆຢ່າງທີີ່ຄົນອ ີ່ນເຮຼັດໄດ້ ແລະ ອາດ  

ເຊ ີ່ອໃນຕົນເອງວ່າ ອາດ ເຂຼັັ້ມແຂງ ແລະ 

ໄດ້ຮຼັບຄວາມເຄົາລົບຈາກຄົນອ ີ່ນ. ພະຍາຍາມຢ່າເບິີ່ງຂ້າມ 

ຄວາມສາມາດຂອງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, 

ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີຄວາມຝັນ, 

ຈົົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຍ່າງຕາມຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ຄວາມຝັນເຫລົົ່ານຼັັ້ນຈະເປັນຈິງ ຫລ  ບ ໍ່ກ ຕາມ. 

ຢ່າງນ້ອຍກ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາພະຍາຍາມເຊິີ່ງມຼັນອາດຈະມີອຸປະສຼັກຕ ໍ່

ການບຼັນລຸຄວາມຝັນເຫລົົ່ານຼັັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ປັບປຸງ 

ແລະ ພຼັດທະນາພວກເຂົາເອງເພ ີ່ອໃຫ້ບຼັນລຸເປ ື້າໝາຍ. 

ການປ່ຽນແປງບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍ ທາງດ້ານລົບສະເໝີໄປ 

ແຕ່ມຼັນສາມາດເປັນການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີີ່ດີໄດ້.”  

ອາດ ຫລວງລາດ 

 
 

“ສໍາລຼັບຄອບຄົວ ທີີ່ມີຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເປັນໜຶີ່ງໃນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ, 

ກະລຸນາປະຕິບຼັດຕ ໍ່ພວກເຂົາບົນພຶັ້ນຖານຄວາມເທົົ່າທຽມກຼັບຄົນອ ີ່ນ. 

ເມ ີ່ອຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຄອບຄົວຂອງເຈົັ້າເຈຼັບປ່ວຍ, 

ພວກເຂົາກ ຕ້ອງການການປ ິ່ນປ ວແບບດຽວກຼັນກຼັບສະມາຊິກຄົນອ ີ່ນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການໃນຄອບຄົວ ແລະ 

 

 ຖ ກ  ຜິດ ຄວາມເຊ ີ່ອ #1:  

ຊວີດິຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານແຕກຕາ່ງຈາກຊວີດິຂອງຄນົທີີ່ບ ໍ່ມຄີ

ວາມພກິານຫລາຍ              
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ພວກເຂົາກ ຕ້ອງການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຄ ກຼັນ ກຼັບຄົນອ ີ່ນໆ. ລົມນໍາເຂົາ ຖາມເຂົາວ່າເຂົາຕ້ອງການຫຍຼັງ 

ພະຍາຍາມບ ໍ່ໄປຕຼັດສິນໃຈແທນເຂົາເຈົັ້າ ພຽງເພາະເຂົາເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ” 

ນວນຕາ ລາດສະວງົໄຊ 

                                   

“ຂ້ອຍພະຍາຍາມຕຼັັ້ງໃຈເຮຼັດວຽກໃຫ້ດີທີີ່ສຸດເພ ີ່ອພິສູດ ແລະ 

ສະແດງໃຫ້ທຸກຄົນເຫຼັນວ່າຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຕກຕ່າງຈາກຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການສະເພາະລຼັກສະນະພ

າຍນອກເທົົ່ານຼັັ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກຄົນເຮົາເປີດໃຈ ແລະ ເບິີ່ງຄວາມສາມາດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, 

ພວກເຂົາຈະເຫຼັນ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການກ ມີສຼັກກະຍະພາບຄ ກຼັນ 

ກຼັບຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ.” 

ເມດຕາ ທບິພະວງົ 
 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສິີ່ງກີດຂວາງ 
 

 

 

 

ສິີ່ງກີດຂວາງປຽບດຼັົ່ງ ກໍາແພງຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ຖ ກສ້າງ ແລະ ກ ໍ່ຕົວໃຫຍ່ຂຶັ້ນດ້ວຍ 

ສິີ່ງກີດຂວາງຫຼາຍຢ່າງທີີ່ມີນຼັບບ ໍ່ຖ້ວນເຊິີ່ງ ກໍາແພງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ຈໍາກຼັດ ຫລ  ປ ດກຼັັ້ນ 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສຼັງຄົມຢ່າງເຕຼັມສ່ວນຄ ກຼັບຄົນອ ີ່ນ. 

ໃນນຼັັ້ນ ມີສິີ່ງກີດຂວາງຫລາຍຢ່າງທີີ່ເຮຼັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລວງຫລາຍ ຫລ  

ອາດເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ເລີຍ ສໍາລຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ຈະເຮຼັດໜ້າທີີ່ການຕ່າງໆໄດ້. 

 ຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ ຫມາຍເຖງິຄົນທີີ່ ມຄີວາມບກົພອ່ງ ໄລຍະຍາວ ທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, 

ສະພາບຈດິ, ສະຕປິນັຍາ ຫຼ  ປະສາດສາໍພຼັດ ເຊິີ່ງ ເມ ີ່ອປະກອບກຼັບ ສິີ່ງກີດຂວາງ ຕາ່ງໆແລວ້ 

ອາດຈະ ປ ດກຼັັ້ນ ການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເຕຼັມສວ່ນ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ຂອງພວກເຂາົໃນສຼັງຄົມ 

ບນົພ ັ້ນຖານຄວາມສະເຫມພີາບກຼັບຜູ້ອ ີ່ນ 

 



 

22 | CBID_P1A ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

ບຼັນດາປັດໄຈໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທີີ່ມີຢູ່ ຫລ  ການຂາດບາງປັດໄຈ ອາດຈະຈໍາກຼັດການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ 

ສ້າງຄວາມພິການຂຶັ້ນມາໄດ້ ເຊຼັົ່ນ:  

● ສະພາບແວດລ້ອມສະຖານທີີ່ພາຍນອກຕ່າງໆ ທີີ່ເຮຼັດໃຫ້ບາງຄົນບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ 

● ຂາດສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເຕຼັກໂນໂລຊີທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 

ການດຼັດແປງ ແລະ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ) 

● ທຼັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບຂອງຄົນຕ ໍ່ຄວາມພິການ 

● ການບ ລິການ, ການຂາດ ລະບົບ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ສະຫນຼັບສະຫນຸນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຫລ  ບາງລະບົບ 

ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ ໍ່ສາມາດ 

ກີດຂວາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດໄດ້ 

ສະນຼັັ້ນ, ສະມາຊິກໃນຊຼຸມຊົນແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີີ່ຮຼັບຜິດຊອບອຼັນສໍາຄຼັນໃນການຊອກຫາ ແລະ 

ແກ້ໄຂສິີ່ງກີດຂວາງເຫລົົ່ານຼັັ້ນເພ ີ່ອສ້າງສຼັງຄົມທີີ່ ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລຼັບທຸກຄົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕົວຢາ່ງ: 

ຄົນທີີ່ນຼັົ່ງລ ໍ້ເລ ີ່ອນອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດວຽກ 

ບ ໍ່ແມ່ນຍ້ອນເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແຕ່ເປັນຍ້ອນສິີ່ງກີດຂວາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ 

ເຊຼັົ່ນ: 

ຂຼັັ້ນໄດທີີ່ກີດກຼັນການເຂົັ້າເຖິງໃນສະຖານທີີ່ເຮຼັດວຽກເຊິີ່ງກີດຂວາງການເຂົັ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາ 

ຫລ  ສິີ່ງກີດຂວາງດ້ານທຼັດສະນະຄະຕິຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານທີີ່ອາດຈະເບິີ່ງຂ້າມ 

ສຼັກກະພາບໃນການເຮຼັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. 
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ເດຼັກທີີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົັ້າໂຮງນຮຽນເນ ີ່ອງຈາກທຼັດສະນະຄະ

ຕິຂອງຄູອາຈານ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ 

ພ ໍ່ແມ່ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົັ້າກຼັບນຼັກຮຽນທີີ່ມີຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ທີີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ ແຕ່ບ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ 

ເດຼັກທີີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຈະບ ໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ສະເໝີໄປ.  
 

 

ໃນສຼັງຄົມທີີ່ມີເລນແວ່ນຕາ ທີີ່ຖ ກຕ້ອງສໍາລຼັບຄົນສາຍຕາສຼັັ້ນຫລາຍ, ບຸກຄົນເຫຼົົ່ານີັ້ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າ ມີຄວາມພິການ, 

ແຕ່ແນວໃດກ ຕາມ ຄົນທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບແບບດຽວກຼັນນີັ້ໃນສຼັງຄົມທີີ່ບ ໍ່ມີເລນແວ່ນຕາທີີ່ຖ ກຕ້ອງ ຈະຖ ວ່າ 

ມີຄວາມພິການ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າ 

ລະດຼັບຂອງການເບິີ່ງເຫຼັນໄດ້ປ ດກຼັັ້ນບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ຈາກການປະຕິບຼັດໜ້າທີີ່ການຕ່າງໆ ເຊຼັົ່ນ: ການອ່ານ, 

ການຫຍິບເຄ ີ່ອງ ຫລ  ການເຮຼັດສວນ.  
 
 

 

 

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກທີມງານພາກສະໜາມ CBID, 

ສະມາຊິກໃນຊຼຸມຊົນທຸກຄົນມີໜ້າທີີ່ຮຼັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂສິີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆເຫລົົ່ານຼັັ້ນ ແລະ 

ເພ ີ່ອສ້າງໃຫ້ຊຼຸມຊົນ ເປັນ ຊຼຸມຊົນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລຼັບທຸກຄົນຫລາຍຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງທຸກຄົນບ ໍ່ວ່າຈະມີ 

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະພາບຈິດ, ສະຕິປັນຍາ ຫລ  ປະສາດສໍາຜຼັດ 

ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສຼັງຄົມໄດ້ຢ່າງເຕຼັມທີ ແລະ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພຶັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກຼັບຄົນອ ີ່ນ.  

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພິການ 
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ການມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດເປັນໄປໄດ້ 

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະມາຊິກໝົດທຸກຄົນໃນສຼັງຄົມ ແລະ ແມ່ນການປະຕິບຼັດທີີ່ 

ສະຫນຼັບສະຫນຸນໃຫ້ ຄົນ ຫລ  ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນ ໄດ້ຮຼັບການຍອມຮຼັບ ແລະ 

ຖ ກຕ້ອນຮຼັບຮອບດ້ານລວມທຼັງດ້ານວຼັດທະນາທໍາ ແລະ ສຼັງຄົມພ້ອມທຼັງໄດ້ຮຼັບການປະຕິບຼັດຢ່າງເທົົ່າທຽມກຼັນ.  

ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ ທີີ່ເວລາເຮົາໄດ້ຮຼັບຄວາມເຄົາລົບ ຫຼ  ຖ ກຍອມຮຼັບ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄຸນຄ່າ 

ກຼັບສິີ່ງທີີ່ເຮົາເປັນ. ຂະບວນການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການສ ີ່ສານ ແລະ ການເຕົັ້າໂຮມແຕ່ລະຄົນເຂົັ້າຫາກຼັນ 

ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄຼັນ ຕ ໍ່ກຼັບກິດຈະກໍາທຼັງໝົດໃນສຼັງຄົມ 

ນຼັບຕຼັັ້ງແຕ່ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການປ ິ່ນປ ວທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໂອກາດດ້ານວຽກເຮຼັດງານທໍາ, 

ການເຂົັ້າເຖິງອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ຈໍາເປັນ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ ແລະ 

ການສ ີ່ສານກຼັບຄົນອ ີ່ນ ພ້ອມທຼັງຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງໄປມາ ແລະ 

ການເຂົັ້າເຖິງສະຖານທີີ່ໆແຕກຕ່າງຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, 

ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສຼັງຄົມທຸກປະເພດຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຈະຫລາຍໄດ້, 

ໄດ້ຮຼັບການເຄົາລົບຢ່າງເທົົ່າທຽມກຼັນໃນສະຖານທີີ່ເຮຼັດວຽກ ມີສິດມີສຽງໃນການອອກຄວາມຄິດເຫຼັນ ແລະ 

ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການຕຼັດສິນໃຈ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນຊີວິດປະຈໍາວຼັນອ ີ່ນໆ.  

ສະຫຼຼຸບລວມແລວ້ ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມຫລາກຫລາຍ ຫມາຍເຖງິການປະສມົປະສານ 

ຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມເປນັມາທີີ່ແຕກຕາ່ງກຼັນ ການມສີວ່ນຮວ່ມຈຶີ່ງແມນ່ຂະບວນການໃນການນາໍເອາົ 

ການປະສມົປະສານ ຂອງກຸມ່ຄນົທຼັງຫມດົນີັ້ ມາຢູຮ່ວ່ມກຼັນ ເຊິີ່ງກ ໍ່ຄ ການອາ້ແຂນຮຼັບຕອ້ນ ແລະ ສະເຫລມີສະຫລອງ 

ຫາຼກຫາຼຍມຕິຂິອງຄວາມຫລາກຫລາຍ ໂດຍປາສະຈາກການຈາໍແນກ ແລະ ການກດີກຼັນ.  
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ລົມກຼັນກ່ຽວກຼັບຄວາມເຊ ີ່ອ !  

 

 

 

 

“ຫລາຍຄົນເຊ ີ່ອວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດມີລູກ ຫລ  ມີຄອບຄົວໄດ.້ 

ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ຕອນຂ້ອຍເປັນເດຼັກນ້ອຍ ຂ້ອຍກ ເຄີຍຄິດແບບນຼັັ້ນ. 

ຂ້ອຍສົງໄສວ່າ ຂ້ອຍຈະສາມາດມີລູກ ຫລ  ມີຄອບຄົວທີີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ບ ໍ່ນ  ເພາະວ່າຂ້ອຍເປັນໂປລິໂອ ແຕ່ຕອນນີັ້ 

ຂ້ອຍພູມໃຈທີີ່ຈະບອກວ່າ ຂ້ອຍມີລູກທີີ່ໜ້າຮຼັກສາມຄົນ. ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກ ແລະ ລ ມຄວາມເຈຼັບປວດທຼັງໝົດ 

ຕອນທ່ານໝໍບອກຂ້ອຍວ່າ ລູກຂອງຂ້ອຍແຂງແຮງ ແລະ 

ບ ໍ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງໃດໆເລີຍ.  

ຄວາມເຂົັ້າໃຈຜິດກ່ຽວກຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການວ່າ ບ ໍ່ຄວນມີລູກ 

ໄດ້ສ້າງຮອຍມົນທຶນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ສະນຼັັ້ນ 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຕ້ອງຄິດບວກ, 

ພວກເຂົາຈຶີ່ງສາມາດເອົາຊະນະກຼັບອຸປະສຼັກເຫລົົ່ານຼັັ້ນໄດ້ ແລະ 

ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນສຼັງຄົມຢ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ມີອິດສະຫລະຄ ກຼັບຄົນອ ີ່ນ.  

ແນວໃດກ ຕາມ ສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດກ ຄ  

ຄອບຄົວທີີ່ຕ້ອງໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ກໍາລຼັງໃຈພວກເຂົາ. 

ພ ໍ່ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍເປັນຜູ້ສະໜຼັບສະໜູນ ໃຫ້ຂ້ອຍເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕະຫລອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍ 

ບ ໍ່ໃຫ້ຂອ້ຍຍອມແພ້.”   ແລະ ນີັ້ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ຊຼຸກຍູ້ 

 

 ຖ ກ  ຜິດ ຄວາມເຊ ີ່ອ #2:  

ສວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານບ ໍ່ສາມາດມລີກູໄດ ້

 

ເມດຕາ ທບິພະວງົ 
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ສໍາລຼັບ ອາດ  ແລ້ວ ອາດ ມີມຸມມອງທີີ່ແຕກຕ່າງໃນເລ ີ່ອງນີັ້. 

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 

ຄົນທີີ່ເຫຼັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການປະສົບຜົນສໍາເລຼັດໃນຊີວິດ, 

ພວກເຂົາມຼັກຄິດວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຄົນນຼັັ້ນເປັນຄົນກ້າຫານ, 

ບ ໍ່ມີຄວາມຢ້ານ ແລະ ມີແຮງບຼັນດານໃຈຫລາຍ. ແນວໃດກ ຕາມ 

ຈາກມຸມມອງຂອງອາດ, ອາດມີຄວາມຢ້ານ ອາດເຄີຍເຮຼັດຜດິພາດ 

ແລະ ອາດກ ບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍກວ່າຄົນອ ີ່ນ, 

ພຽງແຕ່ອາດສາມາດຕ ີ່ນຂຶັ້ນມາໄດ້, ຖູແຂ້ວ, ກິນອາຫານ ແລະ ເບິີ່ງແຍງຕົນເອງໄດ້ ສິີ່ງນີັ້ບ ໍ່ແມ່ນຄວາມກ້າຫານ 

ແຕ່ມຼັນຄ ສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຮຼັດໃນຊີວິດປະຈໍາວຼັນຢູ່ແລ້ວ.  

 

ຍ້ອນຫຍຼັງພຽງແຕ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເຮຼັດໄດ້, 

ມຼັນກາຍເປັນເລ ີ່ອງແຮງບຼັນດານໃຈສໍາລຼັບຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ. 

ການທີີ່ເຮົາອາໄສຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເປັນເຄ ີ່ອງມ ສ້າງແຮງບຼັນດານໃຈສໍາລຼັບທ່ານ ມຼັນອາດມີຂ ໍ້ດີບາງຢ່າງ 

ແຕ່ພວກທ່ານຕ້ອງໄດ້ລະມຼັດລະວຼັງ. 

ຖ້າພວກເຮົາຫາກໃຊ້ກຸ່ມຄົນໃດໜຶີ່ງໃນສຼັງຄົມເປັນເຄ ີ່ອງມ ເພ ີ່ອເຮຼັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີ ຫລ  ບ ໍ່ດີຕ ໍ່ບາງຢ່າງ, 

ມຼັນອາດກາຍເປັນການບ ໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕ ໍ່ບຸກຄົນເຫລົົ່ານຼັັ້ນ ເພາະວ່າພວກເຂົາບ ໍ່ແມ່ນວຼັດຖຼຸສິີ່ງຂອງ. 

ສິີ່ງທີີ່ທ່ານສາມາດເຮຼັດໄດ້ ຄ  ຮຽນຮູ້ວິທີການດໍາລົງຊີວິດຈາກພວກເຂົາ ແລະ 

ວິທີທີີ່ພວກເຂົາຮຼັບມ ກຼັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ 

ແຕ່ຢ່າອີດູສົງສານພວກເຂົາ. 

 

ສິີ່ງທາໍອດິແມນ່ເຮາົຕອ້ງມຄີວາມເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ ແລະ ປບັປງຸຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງເຮາົເອງກຽ່ວກຼັບຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

ແລະ ນຼັັ້ນແມນ່ສິີ່ງສາໍຄຼັນທີີ່ສດຸ.  

ຄວາມເຊ ີ່ອ #3:  ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານທກຸຄນົແມນ່ຄນົກາ້ຫານ ແລະ 

ສາມາດເປນັແຮງບຼັນດານໃຈໃຫຜູ້ອ້ ີ່ນໄດຍ້ອ້ນເຂາົສາມາດດາໍລງົຊວີດິຢູກ່ຼັ

ບຄວາມພກິານຂອງພວກເຂາົ. 

 

 

 ຖ ກ  ຜິດ 
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ອາດ ຫລວງລາດ 
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ຂ ໍ້ຄວາມເຖິງທີມງານພາກສະຫນາມ CBID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ຮູ້ເຂົາຮູ້ເຮົາ” 

ພວກເຮາົຄວນຮູຈ້ຼັກພວກເຂາົ  (ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ) ແລະ ພວກເຮາົຄວນຮູຈ້ຼັກຕວົເຮາົເອງ !  

ຮູ້ຈຼັກພວກເຂົາໝາຍເຖິງ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮຼັບຮູ້ກ່ຽວກຼັຼັບຄວາມພິການ ຫຼ  

ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງພວກເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ແມ່ນຫຍຼັງຄ  ວິທີທາງທີີ່ເໝາະສົມໃນການຊ່ວຍເຫລ ອພວກເຂົາ. 

ຮູ້ຈຼັກເຮົາເອງໝາຍເຖິງ ເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າເຮົາມີຄວາມເຕຼັມໃຈ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວບ ໍ່.  

ທ່ານມີຄວາມເຕຼັມໃຈ ແລະ ພ້ອມທີີ່ຈະຢູ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລ ອຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແລ້ວຫຼ ບ ໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ພວກເຂົາຈະມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ຮຸນແຮງ ຫລ  ເມ ີ່ອພວກເຂົາອາດມີພະຍາດຕິດຕ ໍ່ກ ຕາມ? 

ພວກເຮາົຕອ້ງມຄີວາມຕຼັັ້ງໃຈ ແລະ ມຫີຼຼັກຫມຼັັ້ນໃນການຊວ່ຍເຫລ ອພວກເຂາົຈາກໃຈຈງິແທ້ໆ  

ມຼັນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍ ສໍາລຼັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີີ່ຈະດໍາເນີນການສໍາຫລວດກ່ຽວກຼັບ ຄອບຄົວ, 

ຊຼຸມຊົນ, ປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອ. ການວິເຄາະຊຼຸມຊົນເປັນສິີ່ງສໍາຄຼັນກ່ອນການເລີີ່ມເຮຼັດວຽກໃນຊຼຸມຊົນ. 

ນຼັັ້ນຄ ເຫດຜົນວ່າ ການເຂົັ້າໃຈພວກເຂົາ ແລະ ການຮູ້ຈຼັກຕົວເຮົາເອງຈຶີ່ງເປັນສິີ່ງສໍາຄຼັນ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານຼັັ້ນ 

ຕ້ອງມີການຮຽນຮູ້ວິທີປັບຕົວເຮົາໃຫ້ເຂົັ້າກຼັບພວກເຂົາ. ພະຍາຍາມເຄົາລົບວຼັດທະນະທໍາ ແລະ 
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ຄວາມເຊ ີ່ອຂອງຊຼຸມຊົນ, ທ່ານບ ໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ 

ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາໄດ້ພາຍໃນຄຼັັ້ງດຽວມຼັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ.  

ນວນຕາ ລາດສະວົງໄຊ 

 

ຄອບຄວົແມ່ນສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຊມ ແລະ ພ ໍ່ຂອງລາວ (ທາ່ນ ບນຸຫນຼັກ ກຸນນາວຼັນ) 

“ມຼັນບ ໍ່ມີສູດຕາຍຕົວ ໃນການປ ິ່ນປ ວສໍາລຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພາະພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນ 

ແລະ ມີເອກະລຼັກສະເພາະຕົວ. ພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ. 

ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຈິງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຜູ້ເບິີ່ງແຍງ ເພາະວ່າ ພ ໍ່ແມ່ ແລະ 

ຄອບຄົວເປັນຄົນທີີ່ຮູ້ຈຼັກພວກເຂົາດີທີີ່ສຸດ” 

 

“ຂອ້ຍໃຊເ້ວລາຢູກ່ຼັບລກູຊາຍຂອງຂອ້ຍຕະຫລອດ 24 

ຊົົ່ວໂມງ, 

ເມຍຂອ້ຍກຼັບຂອ້ຍພະຍາຍາມທີີ່ສດຸເພ ີ່ອຊອກຫາວາ່ 

ລາວມຼັກຫຍຼັງ ແລະ 
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ພວກເຮາົນາໍໃຊສ້ິີ່ງນຼັັ້ນເພ ີ່ອກະຕຸນ້ລາວ, ພວກເຮາົກະຕຸນ້ທກຸຢາ່ງທີີ່ລາວສາມາດເຮຼັດໄດ ້ແລະ ເຮຼັດໃຫໄ້ດຫ້ລາຍຂຶັ້ນ.” 

ຂ້ອຍຈະສຼັງເກດລູກຕະຫຼອດ ແລະ ເຫຼັນວ່າລາວມຼັກເປີດນໍ້າກ໋ອກ, 

ຂ້ອຍເລີຍສ້າງກ໋ອກນ້ໍາຢູ່ອ້ອມເຮ ອນໃຫ້ລາວໄດ້ຫລິັ້ນ ພ້ອມດຽວກຼັນກ ໄດ້ຝຶກແອບການນໍາໃຊ້ມ  ແລະ 

ແຂນຂອງລາວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວມຼັກດົນຕີ ແລະ ຂ້ອຍກ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສິີ່ງນີັ້ກະຕຸ້ນລາວໃຫ້ ລາວຮຽນຄານ. 

ຂ້ອຍບ ໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກອຼັບອາຍທີີ່ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍເປັນເດຼັກພິການສະໜອງມາແຕ່ກໍາເນີດ, 

ຂ້ອຍພູມໃຈທີີ່ຈະບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ ລາວຄ ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍຈະບ ໍ່ຍອມແພ້, 

ຂ້ອຍບ ໍ່ໄດ້ຄາດຫວຼັງຫຍຼັງຫລາຍ ແຕ່ຂ້ອຍເຊ ີ່ອວ່າ ມ ັ້ໜຶີ່ງລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍຈະສາມາດຍ່າງໄດ້, ຂ້ອຍໝຼັັ້ນໃຈວ່າ 

ມ ັ້ໜຶີ່ງລາວຈະດີຂຶັ້ນ ແລະ ຂ້ອຍຈະບ ໍ່ຍອມແພ້. 

 

 

ຄອບຄວົແມ່ນສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດ 

 

ຂ້ອຍໂຊກດີຫລາຍທີີ່ມີຄົນທີີ່ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນເຊຼັົ່ນ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໝູ່ເພ ີ່ອນຂອງຂ້ອຍ ແລະ 

ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້ອຍທຸກຄົນເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮຼັບເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍ. ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍປຽບ      

ເໝ ອນ ຜູ້ທີີ່ປ ກປ້ອງຂ້ອຍຈາກຄົນທີີ່ຈະມາເວົັ້າ ຫຼ  ເຮຼັດຫຍຼັງທີີ່ບ ໍ່ດີໃສ່ຂ້ອຍ.  

ພະຍາຍາມ ລະມຼັດລະວຼັງກ່ຽວກຼັບຄໍາເວົັ້າຂອງທ່ານ ເມ ີ່ອລົມກຼັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພາະວ່າ 

ພວກເຂົາບາງຄົນອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນໄຫວງ່າຍ ແລະ 

ຄໍາເວົັ້າຂອງທ່ານອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາໄດ້.  

ກະລນຸາເອາົໃຈໃສລ່າຍລະອຽດເລຼັກໆນອ້ຍໆ, ເອາົໃຈໃສພ່ວກເຂາົ, ສະໜຼັບສະໜນູພວກເຂາົ, 

ຍກົຍອ້ງພວກເຂາົໃນການພຼັດທະນາເລຼັກໆນອ້ຍໆທີີ່ພວກເຂາົເຮຼັດໄດໃ້ນແຕລ່ະມ ັ້ ແລະ ນຼັັ້ນຄ ກາໍລຼັງໃຈທີີ່ສາໍຄຼັນຫາຼຍ.  

 

ມຼັນເປັນສິີ່ງສໍາຄຼັນສໍາລຼັບທ່ານທີີ່ຈະເຂົັ້າໃຈເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ່າງແທ້ຈິງ 

ກ່ອນທີີ່ຈະສະໜອງການປ ິ່ນປ ວ ຫລ  

ການສະໜຼັບສະໜູນທີີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ເມ ີ່ອສອງປີກ່ອນພາຍຫລຼັງທີີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ທ່ານຫມ ບົົ່ງມະຕິວ່າ ຂ້ອຍຈະພິການຖາວອນ. ຂ້ອຍບ ໍ່ເຊ ີ່ອທ່ານໝໍ 

ແລະ ພະຍາຍາມພິສູດວ່າ ຂ້ອຍສາມາດຍ່າງໄດ້ ແລະ ຍຼັງສ ບຕ ໍ່ຝຶກແອບທຸກໆມ ັ້ຈົນເຖິງປັດຈູບຼັນ. 
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ຂ້ອຍຕຼັັ້ງເປ ື້າໝາຍໃຫ້ກຼັບຕົວເອງ ສາມເດ ອນ, ຫົກເດ ອນ, ສອງ ຫລ  

ສາມປີຈາກນີັ້ໄປ ແລະ ການພຼັດທະນາທີີ່ຂ້ອຍຢາກເຫຼັນສໍາລຼັບຕົວເອງ.  

ສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດສໍາລຼັບຂ້ອຍຄ  ການມີເປ ື້າໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບວິໄນໃນແຕ່ລະມ ັ້, ຂ້ອຍກໍານົດເວລາໃນການຝຶກແອບ ແລະ 

ອອກກໍາລຼັງກາຍທຸກໆມ ັ້ດ້ວຍຄວາມຫວຼັງວ່າ: 

ໃນອີກຫ້າປີຂ້າງໜ້າຂ້ອຍຈະສາມາດຍ່າງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ມຼັນຈະແມ່ນຂາເບ ັ້ອງດຽວກ ຕາມທີີ່ຂ້ອຍສາມາດຍ່າງໄດ້ຂ້ອຍກ ໍ່ດີໃຈທີີ່ສຸດແລ້ວ. 

  ລຼັດສະຫມງິ ສ ພາບມໄີຊ                 
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ປະສົບການຈິງໃນຊີວິດທີີ່ ໄດ້ຮຼັບການແບ່ງປັນຜ່ານຄູ່ມ ນີັ້ຈາກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຫລາກຫລາຍສໍ່າໃດ. 

ພວກເຂົາຍຼັງພິສູດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ວ່າການເຮຼັດໜ້າທີີ່ການທີີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສາມາດບຼັນລຸໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ 

ຜ່ານການສະໜຼັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕຼັັ້ງໃຈຂອງຕົນເອງ. 

ພວກເຮົາສາມາດເວົັ້າໄດ້ຢ່າງໝຼັັ້ນໃຈວ່າ ຄົນໃນຄອບຄົວຮູ້ຈຼັກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການດີທີີ່ສຸດ. 

ພວກເຮົາຄວນຍອມຮຼັບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີີ່ ໄດ້ຈາກປະສົບການຈິງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ 

ກ່ອນທີີ່ຈະດໍາເນີນການປ ິ່ນປ ວໃດໜຶີ່ງ ແລະ ສິີ່ງສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ ເນຼັັ້ນໃສສ່ິີ່ງທີີ່ພວກເຂາົສາມາດເຮຼັດໄດ ້

ຫລາຍກວາ່ສິີ່ງທີີ່ພວກເຂາົບ ໍ່ສາມາດເຮຼັດໄດ.້  

ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນ ແລະ ມີເອກະລຼັກສະເພາະຕົວ 

ເພາະວ່າຄວາມພິການເປັນພຽງສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ. ການເຄົາລົບ ແລະ 

ການຍອມຮຼັບຄວາມຫລາກຫລາຍນີັ້ ແມ່ນອົງປະກອບສໍາຄຼັນຂອງວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ແລະ 

ເປັນບາດກ້າວທີີ່ສໍາຄຼັນທີີ່ສຸດຂອງການສ້າງຊຼຸມຊນົແບບມສີວ່ນຮວ່ມໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ. 
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