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ບດົສະຫ ຼຸບ: ຫ ກັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ

ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard 

1. ໂຄງການ USAID Okard 

 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ

ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງປັດໃຈທາງດ້ານອາຍຸ 
ເພດ ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢູ່ເບ ັ້ອງຫລັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດ

ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງກິດຈະກ າ

ຫລັກແມ່ນໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ.  

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶີ່ງນ  າໃຊ້ ວທິກີານເອາົລະບບົ

ເປນັໃຈກາງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສັງຄົມ (MHPSS). ນອກຈາກນັັ້ນໂຄງການ ຍັງນ າໃຊ້ ວທິກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກ າການ

ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີີ່ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ສຸດ ແມ່ນເພ ີ່ອປະເມີນ ແລະ ກ າຈັດອຸປະສັກ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດທີີ່ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງຄວາມພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ
ທີີ່ຕົກຄ້າງ, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດ

ອຸດຕັນ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ 

ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການໃນຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນ.  
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ໂຄງການນີັ້ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 

• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງສ າລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ MHPSS ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ລວມທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍ
ຂຶັ້ນ 

• ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສ າລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການ
ພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ເຊ ີ່ອວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານທ້ອງຖິີ່ນຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ດັົ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ

ຍ່ອຍ ຈາກພາກລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ. ເພ ີ່ອ

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກ າຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນເລ ີ່ອງການພັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ
ຂອງອົງການ, ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມ

ສາມາດ ເຊິີ່ງຈະດ າເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນ າຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພັດທະນາເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ທັງໝົດເຊິີ່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ບນັດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ 
ແລະ ການໃຫ້ຄ າປຶກສາຫາລ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການເພ ີ່ອສ້າງຂັັ້ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ພາຍຫລັງທີີ່ສິັ້ນສຸດໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາຫາລ  ລວມທງັການປະເມນີອງົການ 
ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ຜູໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັັ້ງເພ ີ່ອຄນົທີີ່ມຄີວາມ
ພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກ າໄລ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນ
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ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່
ລະດົມທຶນໃນການສະໜອງ ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສິດທ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກທ່ມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ  ອ ຟ ື້ນຟ ູຄນຸນະພາບຊວີດິ 
ຂອງຄນົພກິານ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພ ີ່ອການ

ສະຫນບັສະຫນນຸ ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ
ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຼຸມຊນົ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດ າເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມ
ຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  

 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິີ່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶີ່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິີ່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID 

Okard ທີີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶີ່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢ່າງສະ

ໝ ່າສະໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ 
ຫລ  ແບບປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງ

ທາງດ້ານການເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. 

ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນ າໃຊ້ການທົບ

ທວນ ຫ    ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ນ າເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທັກສະໄປໃຊ້ຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ ຈະພັດທະນາໂຄງຮ່າງ
ຫລັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີີ່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບ

ທວນຄ ນ, ການຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ ່າສະເໝີສ າລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການວັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ  
ໝາກຜົນທີີ່ດີ.  
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3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຼຸມຊນົ (CBID) 

ໜຶີ່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ ການ

ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່

ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຼຸມຊົນ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາຖາ

ບັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດຂອງ CBID ແມ່ນເພ ີ່ອຊຼຸກຍູ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດ າລົງຊີວິດ ແລະ 

ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ເຊິີ່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີີ່
ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິີ່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນ. 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຢູ່ ເມ ອງຄ າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພູ
ທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະດ າເນີນງານໂດຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ  ອຟ ື້ນຟູຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພ ີ່ອການສະຫນັບສະຫນຸນ 

ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ 

ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານ

ດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ີ່ອ

ລະບຸອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງ

ເຕັມສ່ວນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ີ່ອກ າຈັດອຸປະສັກ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານັັ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີີ່ຈ າເປນັສ າລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
 

ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ 

CBID ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ເໝາະສົມໂດຍ ເນັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມ
ສາມາດຫລັກຄ :  

a. ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ  
b. ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ  
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c. ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 
d. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ 
e. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກ າ ຜ່ານຂັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນ ເພ ີ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຼຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 
 

• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາທີີ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດ າລົງຊີວິດດ້ວຕົນເອງ, ການ

ເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີີ່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີີ່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກ າ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ີ່ສານກັບຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານ

ວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັ ວຽກງານຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ  
 

• ມີຫນ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ສ ີ່ສານກັບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຈັນຍາບັນ  

• ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມ ີ່ອເຮັດ
ວຽກກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອ ານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຫລັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດ າເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ 
ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
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3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 

 

• ຊອກຮູ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິີ່ງໃໝ່ໆ ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີີ່ມີປະໂຫຍດໃນ
ການກ າຈັດອຸປະສັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນ າໃຊ້ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊຼຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮູ້

ທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 

 

4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

 

• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມຫ ັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 

• ຮັບຮູ້ວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງ
ພາຍນອກ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ຮອຍມົນທິນ, ການຈ າແນກ, ການຂົົ່ມ

ເຫັງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານ

ຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ; 

• ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນເລ ີ່ອງຄວາມເປັນພິການ 

ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີີ່ພວກເຂົາເຮັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ຊຼຸມຊົນ 

  

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ  

 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າລົງຊີວິດ, ການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ສຶກສາ ຄ ກັບຄົນອ ີ່ນ 
 

 

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານເຊັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊັັ້ັັ້ນ, ສີຜິວ, ວັດທະນະທ າ, ຄວາມພິການ, 

ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິີ່ນຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານ

ການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
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5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັ CBID  

ໃນໄລຍະເດ ອນທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮັບການ

ຝຶກອົບຮົມ ເຊິີ່ງຈະຖ ກຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຊຼຸດຝຶກ

ອົບຮົມເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ີ່ອລະນ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະ
ຊຼຸດ ແມ່ນອອກແບບມາເພ ີ່ອສະໜອງຊຼຸດຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່

ມີຄວາມພິການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານ IGA ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່

ໃນຊຼຸມຊົນເພ ີ່ອນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ 

ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຊຼຸດຝຶກອົບຮົມສ າລັບປີທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ແລະ ວີທີທີີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັັ້ນຕອນທ າອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ການສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນ.  
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ປ ື້ມຄູ່ມ ທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຼຸດແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນ

ຊ່ວງໄລຍະດ າເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການເວີລດ໌

ເອດຢູເຄຊັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢູ່ໃນເວັບໄຊ

ຂອງ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 

 

ສ ີ່ສິີ່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard 

ເຊິີ່ງແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາ
ເມຣິກາ ພາຍໃຕ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 

 

ຄູ່ມ ນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການ

ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ 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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ໂຄງຮ່າງຫລັກສຸດ 
ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ : ທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ຄວາມພິການ ແລະ  ວິທີການດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 

(ລະຫດັຝກຶອບົຮມົ: CBID-P1F) 

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ຜູອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາກສະໜາມ, ພະນັກງານ ກິດຈະກ າສ້າງລາຍ

ຮັບ ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ແລະ ພະນັກງານ ບ ລິຫານຂອງ QLA ແລະ ARMI ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ 

ໄລຍະຝກຶອບົຮມົ:  1 ມ ັ້  

ສະຖານທີີ່:  STELLA, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ: 6 ມຖິຼຸນາ 2019 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້

ເປ ື້າໝາຍ : ຮູ້ຈັກກັບການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າວ່າມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການຄ ແນວໃດ, ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ (SBC) ແລະ ລະບຸວ່າ

ຍ້ອນຫຍັງ ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ຫ    SBCC ຈຶີ່ງເປັນອົງປະກອບທີີ່ສ າຄັນໃນໂຄງການທົດ

ລອງ CBID ຂອງໂຄງການ USAID Okard.  

ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ:້ 

ພາຍຫລັງສ າເລັດການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດ: 

1. ຮູ້ຈັກກັບການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ ຂອງຕົນເອງ ຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄ ຳນຶງເຖິງ

ຄວາມຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ ຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ອາດຈະມີ ຫ   ປະຕ ິບັດຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

2. ອະທິບາຍວ່າ ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ (SBCC) ແລະ ຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶຶ່ງສ ຳ

ຄັນສ ຳລັບກຳນພັດທະນຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີຶ່ມີຄວຳມພິກຳນ (DID) ເພ ຶ່ອສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ.   

3. ລະບຸປະເພດ ແລະ ລະດັບຂອງກຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍທີຶ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ພິຈຳລະນຳໃນຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳ. 

4. ອະທິບາຍແຕ່ລະລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ( ຂັັ້ນເມີນເສີຍ / ບ ໍ່ທັນຮັບຮູ້, ຂັັ້ນລັງເລໃຈ / ຮັບຮູ້

ແລ້ວ, ຂັັ້ນຕັດສິນໃຈ ຫ   ກະກຽມ, ຂັ ນລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ຂັັ້ນຮັກສາການປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ). 

5. ລະບຸບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ສ້າງຈູງໃຈຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 
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6. ລະບຸບັນດຳປະເພດຕ່ຳງໆຂອງກິດຈະກ ຳທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບລ ຳດັບຂັ ນຂອງ ຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳ. 

7. ເຊ ີ່ອມໂຍງກິດຈະກ  າຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດຮ້ັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ຂອງ CBID ແລະ ກິດຈະກ າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນ. 
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ຄູ່ມ ນີັ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນພ ັ້ນຖານເພ ີ່ອແນະນ າ ທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ຄວາມພິການ ແລະ ວິທີການເພ ີ່ອການປ່ຽນແປງ
ພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ (SBC) ດັົ່ງທີີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເປ ື້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້

ຕາມໂຄງຮ່າງຂອງຫ ັກສູດຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກພາກສະໜາມ CBID, ຫົວໜ້າ

ທີມ CBID, ພະນັກງານກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮັບ IGA ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານຈາກ QLA ແລະ ARMI ໄດ້ຮູ້ຈັກ

ກັບຄວາມຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຊ່ວຍ

ໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງ
ສັງຄົມດັົ່ງກ່າວແມ່ນອົງປະກອບໜຶີ່ງທີີ່ສ າຄັນຕ ໍ່ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ 
ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard. 

ນອກຈາກນີັ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈປະເພດຕ່າງໆ ຂອງກິດຈະກ າການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທີີ່ກ່ຽວພັນ
ກັບລ າດັບຂັັ້ນຂອງຂະບວນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງ
ດ້ານບວກກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

ການຝຶກອົບຮົມແບ່ງອອກເປັນ 5 ພາກ ແລະ ມີຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຄ ດັົ່ງນີັ້: 

ພາກຂອງຄູ່ມ  ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

I. ການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ພຶດຕິກ າຕ ໍ່ ຄວາມພິການ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງມັນຕ ໍ່ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢູ່
ໃນຊຼຸມຊົນ  

 

 

ຮູ້ຈັກກັບການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ ຂອງຕົນເອງ ຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ແລະ ຄ ານຶງເຖິງການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ 
ຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ອາດຈະມີ ຫ   ໄດ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄຸນລັກສະນະທີີ່ແຕກຕ່າງກັນບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານ ອາຍຸ, ເພດ, ບົດບາດ

ຍິງຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ອ ີ່ນໆ) 

II. ກຳນນ ຳສະເໜີກ່ຽວກັບກຳນສ ຶ່ສຳນ

ກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳທຳງສັງຄົມ 

ອະທິບາຍວ່າ ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ 
(SBCC) ແລະ ຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶີ່ງມີຄວາມສ າຄັນສ າລັບການພັດທະນາແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (DID) ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.   

III. ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການ 
ແລະ ລ າດັບຂັັ້ນຂອງຂະບວນການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ 

ລະບຸປະເພດ ແລະ ລະດັບຂອງກຸ່ມເປ ື້າໝາຍທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ
ໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 

ບົດສະເໜີ 
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ອະທິບາຍແຕ່ລະລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ( ຂັັ້ນເມີນເສີຍ / ບ ໍ່

ທັນຮັບຮູ້, ຂັັ້ນລັງເລໃຈ / ຮັບຮູ້ແລ້ວ, ຂັັ້ນຕັດສິນໃຈ ຫ   ກະກຽມ, ຂັ ນລົງມ 

ປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສາການປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ). 

 

IV. ຄວຳມເຂົ ຳໃຈກ່ຽວກັບສິຶ່ງກີດ

ຂວຳງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈສ ຳລັບກຳນ

ປ່ຽນແປງ 

 

ລະບຸບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິ
ກ າ. 

V. ກິດຈະກ າຂອງການສ ີ່ສານການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ແລະ 
ກິດຈະກ າ CBID  

ລະບຸບັນດາປະເພດຕ່າງໆຂອງກິດຈະກ າທີີ່ສອດຄ່ອງກັບລ າດັບຂັັ້ນຂອງ 
ຂະບວນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 
 
ເຊ ີ່ອມໂຍງກິດຈະກ າຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ 
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ CBID ແລະ ກິດຈະກ າການເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນ 
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ກິດຈະກ າທີ 1 

 

  ກະລຸນາອ່ານເບິີ່ງປະໂຫຍກຂ້າງລຸມນີັ້ ແລ້ວທ່ານຄິດແນວໃດຕ ໍ່ກັບປະໂຫຍກດັົ່ງກ່າວ? 

 

ປະໂຫຍກ 
ຢູ່ໃນຊຼຸມຊນົຂອງຂ້ອຍ……. 

 
ແມ່ນ 

 
ອຳດຈະ 

 
ບ   ີ່ແມ່ນ 

1. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ໄດ້ຫ າຍຄ ກັນກັບຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ  

   

2. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຫ າຍຄ ກັນກັບ
ຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ 

   

3. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຼຸມບ້ານຫ າຍເທົົ່າກັນກັບ
ຊາວບ້ານຄົນອ ີ່ນໆ 

   

4. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນເປັນພາລະຂອງບ້ານ    

5. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີໂອກາດເທົົ່າທຽມທີີ່ຈະເປັນບຸກຄົນທີີ່ມີຊ ີ່

ສຽງ, ທ່ານໝໍ, ພະນັກງານລັດ ຫ   ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໄດ້. 

   

6. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນມັກຖ ກເວົັ້າກວນ, ເວົັ້າຂັວນໃນທາງທີີ່ບ ໍ່

ດີ, ຕ ານ ິຫ   ເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ 

   

7. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນສາມາດປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ແກ່ຄອບຄົວຄ ໄດ້ຫ າຍຄ ກັນກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອ ີ່ນໆ 

   

8. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ການສະໜັບສະໜູນ)ທີີ່
ພຽງພ ຈາກລັດຖະບານ 

   

9. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກໄດ.້    

10. ຜູ້ໃຫ້ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບຮູ້ວິທີການແນະນ າໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ 

   

 

I. ການຮັບຮູ້, ຄວາມເຊ ີ່ອ, ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ຄວາມພິການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ ໍ່

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພິການຢູໃ່ນຊຼຸມຊນົ 
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ຄວາມຮບັຮູແ້ມນ່ຖ ກຂບັເຄ ີ່ອນໂດຍປດັໃຈຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ: 

• ປດັໃຈຈາກພາຍໃນ ແມ່ນລວມມີ ປະສົບການ, ບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ: 

➢ ປະສບົການ: ແມ່ນຮູບແບບຂອງເຫດການ ຫ   ການພົວພັນໃດໜຶີ່ງທີີ່ຄົນເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນອະດີດ 
ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ. ຄົນເຮົາຈະເລ ອກເອົາຄວາມຮັບຮູ້ທີີ່ເໝາະສົມກັບ
ສິີ່ງທີີ່ຕົນເອງໄດ້ປະສົບພົບພ ໍ້ໃນອະດີດ. 

➢ ບກຸຄະລກິກະພາບ: ແມ່ນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີີ່ມີອິດທິພົນຕ ໍ່ວິທີການເລ ອກເອົາຄວາມຮັບຮູ້. 
➢ ແຮງຈງູໃຈ: ຄນົເຮົາຈະເລ ອກເອົາຄວາມຮັບຮູ້ຕາມສິີ່ງທີີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໃນເວລານັັ້ນ. ຄົນເຮົາ

ມັກເລ ອກສິີ່ງທີີ່ຄິດວ່າຈະຊ່ວຍຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງໃນປະຈຸບັນ, ແລະ 
ມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະບ ໍ່ສົນໃຈຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ. 

 
• ປດັໃຈຈາກພາຍນອກ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ລວມເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ/ການປະຕິບັດທາງ

ສາດສະໜາ, ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ າ, ແລະ ອິດທິພົນຂອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ: 

 
➢ ຄວາມເຊ ີ່ອ/ການປະຕບິດັທາງສາດສະໜາ: ແມ່ນການຍອມຮັບວ່າສິີ່ງໃດສິີ່ງໜຶີ່ງແມ່ນມີຢູ່ ຫ   

ເປັນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະສິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຫາຂ ໍ້ພິສູດໄດ້. ຄວາມເຊ ີ່ອອາດມາຈາກສາດສະໜາ, 

ຕ ານານ, ສິີ່ງສັກສັດ, ສັດທາ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
➢ ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ: ໝາຍເຖິງກົດລະບຽບ ຫ   ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພຶດຕິກ າ ແລະ ຄວາມຄິດ

ອີງຕາມຄວາມເຊ ີ່ອຮ່ວມກັນພາຍໃນ ວັດທະນະທ າ ຫ   ສັງຄົມສະເພາະກຸ່ມ. 
➢ ອດິທພິນົທາງດາ້ນຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ: ບັນດາຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ມາຈາກສ ີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຮັບຮູ້ແມນ່ຫຍັງ? 

ຄວາມຮັບຮູ້ແມ່ນຂະບວນການທີີ່ຄົນເຮົາພິຈາລະນາ, ວິເຄາະ, ການຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບທຸກໆປະເພດຂອງ

ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ. 
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ປດັໃຈບາງຢາ່ງອາດເປນັສາເຫດພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມເຊ ີ່ອໃນທາງດາ້ນລບົຕ ໍ່ຄວາມພກິານເຊັົ່ນ: 

• ການຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈິດສ ານຶກກ່ຽວກັບຄວາມພິການ. 
• ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ຜິດໆ ຫ   ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມພິການ. 
• ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານທີີ່ຜິດໆຂອງສ ີ່ຍ້ອນບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່

ເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ອາດພາໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃນດ້ານລົບຕ ໍ່ຄວາມພິການ. 

ໃນຫ າຍໆກ ລະນີທີີ່ຄວາມເຊ ີ່ອໃນດ້ານລົບກ່ຽວກັບຄວາມພິການແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງຄວາມ
ບົກຜ່ອງ, ແລະ ຄວາມອັກຄະຕິທີີ່ມັກຈະເກີດຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະມັກເກີດຂຶັ້ນກັບຜູ້ທີີ່ມີບັນຫາທາງສະພາບຈິດ. 

ນອກຈາກນັັ້ນຄວາມເຊ ີ່ອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສາເຫດຂອງຄວາມພິການທີີ່ເກີດຂຶັ້ນເຊັົ່ນ ຄົນມັກຈະມີອັກ
ຄະຕິກັບຄົນທີີ່ເກີດມາພ້ອມກັບຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍຫ າຍກ່ວາຄົນທີີ່ເກີດມີຄວາມບົກຜ່ອງຕາມພາຍຫລັງ
ເນ ີ່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ.  

ໃນບາງກ ລະນີ, ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມບົກຜ່ອງເນ ີ່ອງຈາກການເປັນທະຫານພັນທະແມ່ນຈະໄດ້ຮັບກຽດ ແລະ 

ເປັນທີີ່ເຄົາລົບຢູ່ໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ບັນຫາທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສາມາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມທ້າທາຍທີີ່

ຊັບຊ້ອນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍິງທີີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ ແລະ ຍັງມີຄວາມພິການອີກ ອາດຈະ
ຕ້ອງພົບກັບການຈ າແນກ ແລະ ການປະນາມຈາກສັງຄົມຫ າຍກ່ວາຜູ້ທີີ່ມີຄວາມພິການແຕ່ມີຖານະທີີ່ຮັົ່ງມີກ່ວາ. 

ຢູໃ່ນທົົ່ວໂລກ, ຄວາມພກິານແມນ່ມກັຈະກຽ່ວພນັກບັຄວາມເຊ ີ່ອທາງດາ້ນລບົເຊິີ່ງພາໃຫເ້ກດີມ:ີ 

• ການກາ່ວປະນາມ: ແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ທາງລົບທີີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງບ ໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ຫ   ເບິີ່ງພຽງຈຸດ
ແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍຂອງຄົນອ ີ່ນເທົົ່ານັັ້ນ. 

• ການແບງ່ແຍກ: ການປະຕິບັດທີີ່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ ຫ   ບ ໍ່ຍຸດຕິທ າຂອງບຸກຄົນ ຫລ  ກຸ່ມຄົນໂດຍອີງໃສ່ຄຸນ
ລັກສະນະສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ. 

• ຄວາມຮນຸແຮງ ແລະ ການລວ່ງລະເມດີທກຸຮບູແບບ: ພດຶຕິກ າທີີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຈາກບຸກຄົນໜຶີ່ງຕ ໍ່
ຄົນອ ີ່ນໆບ ໍ່ວ່າຈະເປັນພຶດຕິກ າທີີ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເພດ, ການຂົົ່ມຂູ່ ແລະ ບັງຄັບ. ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການສ່ວນຫ າຍມັກຈະປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງຈາກຜູ້ເບິີ່ງແຍງ, ຫ   ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໝູ່

ເພ ີ່ອນ ແລະ/ຫ   ຊຼຸມຊົນ. 

 ຄວາມເຊ ີ່ອແມນ່ຫຍັງ? 

ວັດທະນະທ າທີີ່ແຕກຕ່າງກັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມເຊ ີ່ອທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວເມ ີ່ອເວົັ້າເຖິງຄວາມ
ເຊ ີ່ອແມ່ນມັກຈະກ່ຽວພັນເຖິງສາດສະໜາເຊັົ່ນຄວາມເຊ ີ່ອໃນພຣະພຸດທະເຈົັ້າ ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອໃນເວນກ າ. 
ຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ ວິທະຍາສາດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບ່ອນທີີ່ວ່າວິທະຍາສາດສາມາດທົດສອບໄດ້, ແຕ່

ຄວາມເຊ ີ່ອບ ໍ່ສາມາດທົດສອບໄດ້. 



 

17 | C B I D _ P 1 F  ທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ຄວາມພິການ ແລະ ວິທີການດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທັດສະນະຄະຕິປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບລວມມີ: ອົງປະກອບທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ອົງປະກອບທາງ
ດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ອົງປະກອບທາງດ້ານພຶດຕິກ າ.  

ໂດຍພ ັ້ນຖານແລ້ວ, ອົງປະກອບທາງດ້ານຄວາມຄິດແມ່ນຂຶັ້ນກັບການຮັບຮູ້, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ   ຄວາມຮູ້, 
ສ່ວນອົງປະກອບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກ.  ອົງປະກອບດ້ານພຶດຕິກ າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທັດສະນະຄະຕິໄດ້ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ການປະພຶດຂອງຄົນເຮົາ ຫ   ສິີ່ງທີີ່ເຮົາປະຕິບັດ.   ທັດສະນະຄະຕິ ແມ່ນການປະເມີນຜົນທີີ່
ມີທັງທາງບວກ ຫ   ທາງລົບຂ ຶັ້ນກັບລະດັບຄວາມມັກ ຫ   ບ ໍ່ມັກໃນສິີ່ງໃດໜຶີ່ງ. 

 

 

  

 ທດັສະນະຄະຕິແມນ່ຫຍັງ? 

ທັດສະນະຄະຕິແມ່ນການຕອບສະໜອງຂອງຄົນເຮົາຕ ໍ່ຜູ້ຄົນ, ສະຖານທີີ່, ສິີ່ງຂອງ, ຫ   ເຫດການຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ

ໃນຊີວິດ. ທັດສະນະຄະຕິຍັງສາມາດໝາຍເຖິງ ມຸມມອງຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຂອງບຸກຄົນ ແລະ 

ອ ີ່ນໆ. ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາທີີ່ມີຕ ໍ່ຜູ້ຄົນ, ສະຖານທີີ່, ສິີ່ງຂອງ, ຫ   ສະຖານະການຕ່າງໆ ແມ່ນເປັນຕົວກ ານົດ

ສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາເລ ອກປະຕິບັດ. 

ຮບູທ ີ1: ອງົປະກອບທດັສະນະຄະຕຂິອງຄນົ 

ຕວົຢາ່ງ: ຄົນທີີ່ຢ້ານຄົນທີີ່ເປັນໂລກຈິດ 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນຄວາມຄດິ: ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ
ຄົນໂລກຈິດມີແນວໂນມທີີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 

 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນຄວາມຮູສ້ກຶ: ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ 
ຢ້ານຄົນທີີ່ເປັນໂລກຈິດ 

 

ອງົປະກອບດາ້ນພດຶຕກິ າ: ພວກເຮົາຈະຫ ີກລ່ຽງການ 
ເຂົັ້າໃກ້ກັບຄົນທີີ່ີ່ເປັນໂລກຈິດ 
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ທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກ 

 
ຄົນທີີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນດ້ານບວກຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມ

ພິການຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບຄວາມດີ, ຄວາມສາມາດ ຫລາຍ    
ກ່ວາດ້ານລົບ ແລະ ສະພາບຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ຜູ້ທີີ່ມີ
ທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກຈະບ ໍ່ພິຈາລະນາຂ ໍ້ຜິດພາດຂອງຄົນອ ີ່ນ 
ຫ   ຄວາມລົັ້ມເຫລວທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງ, ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖ ວ່ານັັ້ນ
ແມ່ນເປັນໂອກາດ. ພວກເຂົາຈະເຂົັ້າໃຈຄົນທີີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍ
ການເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ ໃນກຽດສັກສີ, ເອກະລາດໃນການຕັດສິນ

ໃຈໃນການດ າລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ; ພວກເຂົາເຄົາລົບຕ ໍ່ຄວາມ
ແຕກຕ່າງ ແລະ ຍອມຮັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນໜຶີ່ງໃນຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດ ໂດຍບ ໍ່ມີການຈ າແນກໃດໆຕ ໍ່ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
 

ຄນົທີີ່ມທີດັສະນະຄະຕທິາງບວກແມນ່ຈະມທີດັສະນະຄະຕທິີີ່ສະແດງອອກດັົ່ງນີັ້: 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນຂອງຂ້ອຍຄ ກັນກັບທຸກຄົນ. 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສົມຄວນທີີ່ຈະມີຄວາມຮັກ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິີ່ງແຍງຈາກ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ. 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດ. 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເປັນນັກຮຽນທີີ່ດີ ແລະ ເປັນພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກເກັົ່ງໄດ້.  
• ຂ້ອຍມັກໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
• ຂ້ອຍຄິດວ່າລູກຂອງຂ້ອຍສາມາດເປັນໝູ່ກັບທຸກໆຄົນໄດ້ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງມີການຄ ານຶງເລ ີ່ອງຄວາມພິການ ຫ   

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ. 

 

ທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບ 

 

ຄົນທີີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນດ້ານລົບແມ່ນຈະເບິີ່ງຄົນຢູ່ທີີ່ຄວາມພິການ, ຄວາມບົກຜ່ອງ ຫ   ຮູບລັກສະນະພາຍ

ນອກ ແລະ ຈຸດທີີ່ແຕກຕ່າງຂອງຄົນອ ີ່ນຫ າຍກ່ວາຄວາມສາມາດ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ. ນອກຈາກນີັ້ 
ພວກເຂົາຍັງບ ໍ່ມັກການປ່ຽນແປງ ແທນທີີ່ຈະປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ປ່ຽນແປງໄປ. ພວກເຂົາອາດຈະ
ຕ ານ,ິ ຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ເວົັ້າສຽດສີຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກບ ໍ່ດີ ແລະ ຖ ກຈ າແນກ. ທັດສະນະ
ຄະຕິ ແລະ ການຮັບຮູ້ໃນດ້ານລົບແມ່ນມັກຈະມາຈາກການຮັບຂ ໍ້ມູນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຫ   ບ ໍ່ພຽງພ  ເຊິີ່ງອາດຈະພາໃຫ້
ເກີດເປັນອຸປະສັກທີີ່ສ າຄັນໃນການກີດຂວາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຫ   ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ໃນການເຂົັ້າເຖິງກິດຈະກ າທາງສັງຄົມ, ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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ຄນົທີີ່ມທີດັສະນະຄະຕທິາງລບົແມນ່ຈະມທີດັສະນະຄະຕທິີີ່ສະແດງອອກດັົ່ງນີັ້: 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນເປັນພາລະຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ. ພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນ
ຫຍັງເລີຍ. ມັນບ ໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງໃນການທີີ່ຈະເຊີນພວກເຂົາມາຮ່ວມກິດຈະກ າ ຫລ  ປະຊຼຸມບ້ານ. 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນເປັນຄວາມອັບອາຍຂອງຄອບຄົວວົງຕະກຸນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ນ າເອົາຄວາມ
ໂຊກຮ້າຍເຂົັ້າມາ. 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນເປັນຄົນເປ ເປ ື້ອນ, ພວກເຂົາຈະ
ເອົາພະຍາດມາຕິດຕ ໍ່ໃສ່ຄົນອ ີ່ນ. 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສົມຄວນທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ຈາກຂ້ອຍ. 

• ຂ້ອຍບ ໍ່ຢາກຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
• ການເບິີ່ງແຍງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນເສຍທັງເງິນ ແລະ 

ເສຍທັງເຫ ີ່ອແຮງ. 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ຄວນມີຄວາມຮັກ ຫ   ໄດ້ແຕ່ງງານ. 

 

 

ທັດສະນະຄະຕິແບບເປນັກາງ 
 

 

 

 

ຄົນທີີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບເປັນກາງຈະບ ໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນດ້ານບວກ ຫ   ລົບຕ ໍ່
ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ພວກເຂົາບ ໍ່ສົນໃຈກັບບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງໃດໆເລີຍ 
ແລະ ປ່ອຍປະໃຫ້ຄົນອ ີ່ນເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ. ພວກເຂົາບ ໍ່ສົນໃຈຫຍັງຫ າຍກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງຖ້າຫາກການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ໄດ້ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ. 
 

 
 

ຄນົທີີ່ມທີດັສະນະຄະຕທິີີ່ເປນັກາງແມນ່ຈະມທີດັສະນະຄະຕທິີີ່ສະແດງອອກດັົ່ງນີັ້: 
 
• ຂ້ອຍບ ໍ່ຮູ້ຫຍັງຫລາຍກ່ຽວກັບຄວາມພິການ. 
• ຂ້ອຍກ ໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນເລ ີ່ອງດີຖ້າຫາກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານບຸນບ້ານ, ແຕ່ມັນກະບ ໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ອຍທີີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົັ້າຮ່ວມ. 
• ບັນຫາສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍກະມີຫລາຍຢູ່ແລ້ວ, ຂ້ອຍບ ໍ່ມີເວລາມາຄິດເລ ີ່ອງຂອງຜູ້ອ ີ່ນດອກ, ແຕ່ມັນກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ ້  

ໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍບ ໍ່ມັກ ຫລ  ມີບັນຫາຫຍັງກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
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ສະຫລບຸລວມແລວ້:  

ພວກເຮົາຄວນຈ ີ່ໄວ້ວ່າພຶດຕິກ າຂອງຄົນໆໜຶີ່ງອາດບ ໍ່ໄດ້ສະທ້ອນທັດສະນະຄະຕິຂອງຄົນໆນັັ້ນສະເໝີໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ ໍ່ຕາມ, ຄົນເຮົາອາດຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງຕົນເອງ ຖ້າຫາກພວກເຂົາໄດ້ຖ ກຊີັ້ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ 

ພຶດຕິກ າຂອງພວກເຂົາແມ່ນບ ໍ່ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ທັດສະນະຄະຕິທາງບວກແມ່ນ

ມັກຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານດີຕ ໍ່ພຶດຕິກ າຂອງຄົນ. 

 

ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນຜ່ານໄລຍະເວລາຫ າຍປີດ້ວຍປັດໃຈຫ າຍໆຢ່າງ. ບາງຄັັ້ງແມ່ນອີງໃສ່ປະສົບ
ການຂອງຄົນເຮົາ, ບາງຄັັ້ງອາດຈະໄດ້ມາຈາກບຸກຄົນອ ີ່ນ. ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາອາດຈະອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ ຫ   ສິີ່ງ

ທີີ່ເຮົາພິຈາລະນາວ່າເປັນຈິງ. ຄົນເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນເອງໄດ້. ສິີ່ງທີີ່ຄວນຈະເຮັດຖ້າຢາກ
ປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິນັັ້ນກ ໍ່ຄ  ການປ່ຽນແປງວິທີຄິດ ຫ   ການຮັບຮູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຄວາມ

ຮູ້ສຶກຂອງຄົນບ ໍ່ແມ່ນເລ ີ່ອງງາຍດາຍເລີຍ. ອົງປະກອບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທັດສະນະຄະຕິນັັ້ນແມ່ນມີອ ານາດ 
ແລະ ຍາກທີີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ແຕ່ສິີ່ງທ າອິດທີີ່ຄົນເຮົາສາມາດພະຍາຍາມທີີ່ຈະປ່ຽນແປງໄດ້ນັັ້ນກ ໍ່ຄ ອົງປະກອບ
ທາງດ້ານຄວາມຄິດ (ການຮັບຮູ້) ແລະ ອົງປະກອບທາງດ້ານພຶດຕິກ າ. 
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ກິດຈະກ າທີ 2 
 

• ການປ່ຽນແປງມີຄວາມໝາຍແນວໃດສ າລັບທ່ານ? 

• ພຶດຕິກ າຂອງທ່ານອັນໃດທີີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະປ່ຽນແປງ, ແລະ ທ່ານຢາກຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຫຍັງ

ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນຂອງທ່ານ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. ການນ າສະເໜີກ່ຽວກັບການສ ີ່ສານການປຽ່ນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄມົ (SBCC) 

ກຳນປ່ຽນແປງໝຳຍເຖິງ: 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

ພຶດຕິກ ຳ  3 ຢ່ຳງຂອງທ່ຳນທີຶ່ຢຳກຈະປ່ຽນແປງ 

1.………………………………………… 

2…………………………………………… 

3…………………………………………… 

ກຳນປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 1 ຢ່ຳງທີຶ່ທ່ຳນຢຳກ

ຈະໃຫ້ມີກຳນປ່ຽນແປງ: 

……………………………………………………

…………………………………… 
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ເຄ ີ່ອງມ ຫ ັກສ າຄັນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການດ າເນີນການຂອງ SBCC ແມ່ນຜ່ານສ ີ່ມວນຊົນ, ກິດຈະກ າ

ລະດັບຊຼຸມຊົນ, ການສ ີ່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ການສ ີ່ສານຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສ ີ່ໃຫມ່ໆທີີ່ເໝາະ

ສົມ. SBCC ທີີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍຕ ໍ່ການປັບປຸງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າຂອງຫ າຍໆ

ກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ.  

ສ າລັບໃນວຽກງານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ (CBID), SBCC ຈະມີຄວາມສ າຄັນ

ຫ າຍໃນການປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າ ຂອງຜູ້ສະໜອງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ  ການຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ, ຜູ້ນ າໃຊ້ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ວິສາຫະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນ

ເອກກະຊົນ, ຜູ້ຈ້າງງານ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຜູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຕ ໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  

ສາມາດນ າໃຊ້ SBCC ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພີີ່ມການນ າໃຊ້ການບ ລິການ ແລະ ປັບປຸງພຶດຕິກ າດັົ່ງກ່າວ

ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. 

 

  

ການສ ີ່ສານການປຽ່ນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄມົແມນ່ຫຍັງ (SBCC)? 

ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ (SBCC) ແມ່ນການນ າໃຊ້ການສ ີ່ສານເພ ີ່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 

ແລະ ສົົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທີີ່ມີຜົນດ້ານບວກຕ ໍ່ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມເຊ ີ່ອ ຫ   

ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ. SBCC ເປັນຫ າຍກ່ວາການສົົ່ງຂ ໍ້ມູນ ຫ   ຄ າຄົມທີີ່ງ່າຍດາຍ. ແຕ່ SBCC ແມ່ນລວມ
ເອົາທຸກໆວິທີການທີີ່ບຸກຄົນ ຫ   ກຸ່ມຄົນໃຊ້ສ ີ່ສານຄວາມໝາຍ. 
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ຕວົຢາ່ງ: 

SBCC ມີບົດບາດສ າຄັນໃນແຕ່ລະລ າດັບຂັັ້ນຂອງການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ໄລຍະກ່ອນການ

ບ ລິການ, ໄລຍະການສະໜອງການບ ລິການ ແລະ ໄລຍະຫລັງຂອງການບ ລິການ ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ໄລຍະກອ່ນການບ ລກິານ:  

SBCC ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການໂດຍສ້າງການສະໜັບສະໜູນ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ 

ຊຼຸມຊົນ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາ ສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ີ່ນໆ ທີີ່ມີຜົນທາງບວກ, ແລະ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ໄລຍະຫ ງັການບ ລກິານ:  

SBCC ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມ ແລະ ການຮັກສາພຶດຕິກ າໃຫ້ມີຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍການ

ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊຼຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການ. SBCC ຍັງສາມາດຊ່ວຍ

ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການໂດຍການເອົາຜູ້ນ າຢູ່ໃນ
ຊຼຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີີ່ມີອິດທິພົນຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຸກລະດົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນ ເພ ີ່ອປັບປ່ຽນບັນທັດຖານທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພຶດຕິກ າຂອງການຊອກຫາການສະໜອງການ
ບ ລິການ. 

ໄລຍະການສະໜອງການບ ລກິານ: 

ສາມາດໃຊ້ວິທີການຂອງ SBCC ເພ ີ່ອຊ່ວຍເພີີ່ມປະສົບການທາງບວກຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການນ າໃຊ້

ບ ລິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພຶດຕິກ າໃໝ່ຈະໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍການປັບປຸງການໃຫ້ຄ າປຶກສາຂອງຜູ້ສະໜອງການ
ບ ລິການ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
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• SBCC ເປນັການສ ີ່ສານທີີ່ມຂີະບວນການ: SBCC ແມ່ນຂະບວນການທັງໝົດຂອງການສ ີ່ສານທີີ່ຫ າຍກ່ວາ

ການເປັນພະລິດຕະພັນ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເຜີຍແຜເ່ຊັົ່ນ ໂປສເຕີັ້, ໂທລະພາບ, ຫ   ໂຄສະນາ

ທາງວິທະຍຸ, ແຜ່ນພັບ ຫ   ໃບປ ວຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພຽງ ພາກສ່ວນນ້ອຍສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂະບວນການ.  

SBCC ທີີ່ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນຈະເລີີ່ມຕົັ້ນຈາກການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະເພ ີ່ອທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບສະພາບ

ການ ແລະ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ແຜນຍຸດທະສາດຈະຖ ກສ້າງຂຶັ້ນເພ ີ່ອທີີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ

ການສ ີ່ສານຫ ັກໂດຍຜ່ານຫ າຍຊ່ອງທາງ (ສິີ່ງພິມ, ຊຼຸມຊົນ, ສ ີ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການສ ີ່ສານລະຫ່ວາງບຸກຄົນ, 

ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ) ເພ ີ່ອເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຄົນເປ ື້າໝາຍ. 
 

• SBCC ເຮດັວຽກຢູໃ່ນຫ າຍລະດບັ: ເພ ີ່ອບັນລຸການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມແບບຍ ນຍົງ, ແມ່ນ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ SBCC ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນຫ າຍໆລະດັບຂັັ້ນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ລະດັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ, 

ການສະໜອງການບ ລິການ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ອ ານວຍ. SBCC ຮັບຮູ້ວ່າການປ່ຽນແປງຂອງບຸກຄົນ 

ແລະ ສັງຄົມແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນເອງ, ແຕ່ມັນຂຶັ້ນກັບລະບົບໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນທັດຖານຂອງສັງຄົມ. 

 

• SBCC ນ າໃຊຫ້ າຍຊອ່ງທາງ: ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານຕ່າງໆແມ່ນນ າໃຊ້ຫລາຍຊ່ອງທາງໃນການສ ີ່ສານ

ເພ ີ່ອເຂົັ້າເຖິງຫ າຍລະດັບຂັັ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ. ພຶດຕິກ າ ແລະ ການປ່ຽນທາງສັງຄົມມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເກີດຂຶັ້ນຊ ້າໆ 
ແລະ ອາດຈະມີການສະເໜີຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. 

 

• SBCC ແມນ່ຍດຸທະສາດ: SBCC ແມ່ນອີງໃສ່ທິດສະດີ ແລະ ຖ ກອອກແບບໂດຍນ າໃຊ້ຫ ັກຖານທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້

ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຂົັ້າໃຈສະຖານະການ, ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ແລະ ແຜນງານທີີ່ມີຢູ. 

  

 

 ຫ ັກການສ າຄັນຂອງ SBCC 
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ກິດຈະກ າທ ີ3 - ສນົທະນາ 

 

ກ. ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ທີີ່ໂຄງການ USAID Okard ມີຄວາມຫວັງທີີ່ຈະໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນໂຄງການທົດລອງ

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ CBID (ສ າລັບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ. ການສ ີ່ສານດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ (SBCC) ຈະສາມາດຊ່ວຍຊຼຸມຊົນໃຫ້ກາຍເປັນຊຼຸນຊົນທີີ່ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແນວໃດ? (ຄ ານຶງການຮັບຮູ້ທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ, ທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ພຶດຕິກ າຈາກພາກທີີ່ຜ່ານມາ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 | C B I D _ P 1 F  ທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ຄວາມພິການ ແລະ ວິທີການດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 

 

 

 

 

 

 

 

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເບິີ່ງປັດໃຈທີີ່ຢູ່ເບ ັ້ອງຫ ັງສິີ່ງທີີ່ກີດຂວາງ ຫ   ການຈ າແນກຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພີການ
ຢ່າງລະອຽດ. ມັນເປັນສິີ່ງທີີ່ຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າໃຈປັດໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທີີ່ກ ານົດ
ພຶດຕິກ າຂອງພວກເຂົາໂດຍການເບິີ່ງຈາກສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນນັັ້ນ ກັບ ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພ ີ່ອນ ແລະ ຊຼຸມ
ຊົນ. ພ້ອມນັັ້ນ, ປັດໃຈທາງສັງຄົມກ ໍ່ເປັນສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນ. 

ຮູບວົງມົນ ທາງລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນເອີັ້ນວ່າ ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງສັງຄົມ ທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີີ່ 
ປັດໃຈໃນລະດັບໃດຫນຶີ່ງໃນສັງຄົມ ເຊັົ່ນ ລະດັບບຸກຄົນ ສາມາດມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ປັດໃຈຕ່າງໆ ໃນ ລະດັບອ ີ່ນໆຂອງ
ສັງຄົມ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ຂັັ້ນ ຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ ຫ   ສັງຄົມ. SBCC ໃນວຽກງານ CBID ແມ່ນຈະປະຕິບັດ ກິດຈະກ າ

ຫ ັກໃນທຸກໆລະດັບ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ລ າດັບຂັັ້ນຂອງຂະບວນການປຽ່ນແປງພຶດຕິກ າ
ທາງສັງຄມົ 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການ - ເປນັຫຍັງຄົນເຮາົຈຶີ່ງເຮດັໃນສງິທີີ່ພວກເຂາົເຮດັ? 
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• ບກຸຄນົ: ໃນລະດັບນີັ້, ພຶດຕິກ າແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນມາຈາກປັດໃຈພາຍໃນຕົວຂອງບຸກຄົນເອງ. ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນຄວາມ

ຮູ້, ທັດສະນະຄະຕ,ິ ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອ. 

• ຄອບຄວົ ແລະ ໝູເ່ພ ີ່ອນ: ໃນລະດັບນີັ້, ພຶດຕິກ າສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກແວດວົງສັງຄົມ ແລະ 

ຄອບຄົວທີີ່ໃກ້ຊິດ, ໝູ່ເພ ີ່ອນ, ຄູ່ສົມລົດ, ແຟນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ 

• ຊຼຸມຊນົ: ໝາຍເຖິງອິດທິພົນຈາກສະພາບການທາງສັງຄົມທີີ່ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວດ າລົງຊີວິດຢູ່ ແລະ ສາຍພົວພັນທາງ
ດ້ານສັງຄົມ, ມີການກ່ຽວພັນກັບປັດໃຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປ ກປ້ອງ. ເຊິີ່ງລວມມີການເປັນຜູ້ນ າ, ການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້

ມູນຂ່າວສານ, ການສະໜອງການບ ລິການ, ກອງທຶນທາງສັງຄົມ ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.  

• ສງັຄມົ/ໂຄງສາ້ງທາງສງັຄມົ: ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ກ້ວາງຂຶັ້ນທີີ່ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຫ   ກີດຂວາງພຶດຕິກ າ. 
ຕົວຢ່າງ: ການນ າ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບ ລິການ, ນະໂຍບາຍ, ຄ າແນະນ າ ແລະ 

ພິທີການ, ສາດສະໜາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ສ ີ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນທັດຖານທາງດ້ານ

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານລາຍຮັບ. 

 

 

 

ການວິເຄາະເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມແມ່ນເພ ີ່ອກ ານົດກຸ່ມຄົນເປ ື້າໝາຍທີີ່ ກິດຈະກ າຂອງ SBCC ພະຍາຍາມທີີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 
 
ກ. ການກ ານດົກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ 

       ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ທີີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າເພ ີ່ອການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຂອງ
ໂຄງການທົດລອງ CBID ຢູ່ໃນເມ ອງເປ ື້າໝາຍລວມມີ: 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ຊາຍ ແລະ ຍິງ) 
• ເດັກທີີ່ມີຄວາມພິການ (ອາຍຸຕ ່າກວ່າ 18 ປີ) 
• ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການດ້ານການປ ິ່ນປ ວສຸຂະພາບ ແລະ ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
• ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ນາຍຈ້າງ) 
• ແລະ ບຸກຄົນອ ີ່ນໆທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: 

o ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີີ່ມີພາວະສ່ຽງ. 
o ຫົວໜ້າຊຼຸມຊົນເຊັົ່ນ: ນາຍບ້ານ, ແນວໂຮມ, ຜູ້ນ າສາດສະໜາ 
o ນາຍຄູ ແລະ ໝູ່ເພ ີ່ອນ 
o ບຸກຄົນຕົັ້ນແບບ 

 ວິເຄາະ ເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ - ໃຜຈະເປນັບກຸຄົນ/ກຸ່ມຄົນເປ ື້າໝາຍທີີ່ຈະເຂົັ້າມາຮວ່ມ? 
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ສ າລັບ SBCC ແມ່ນໃຫ້ຄິດເຖິງ 3 ລະດັບຂອງກຸ່ມເປ ື້າໝາຍທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມຄ  ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ ັກ, ກຸ່ມເປ ື້າ
ໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮອງ ແລະ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມລະດັບສາມ. 

• ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຫ ກັ (ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ): ແມ່ນກຸ່ມຄົນຫ ັກທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນໂດຍກົງ ແບບສະເພາະ ແລະ 
ເຈາະຈົງເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດປ່ຽນແປງ ຫ   ປັບປຸງພຶດຕິກ າຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຮອງ: ແມ່ນເຄ ອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມທີີ່ເປັນ
ທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງການ; ເຊິີ່ງອາດຈະມີອິດທິພົນຕ ໍ່ພຶດຕິກ າຂອງເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ ັກໄດ້ ລວມ

ມີຄອບຄົວ, ໝູ່ເພ ີ່ອນ, ຄົນໄວດຽວກັນ, ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ເຄ ີ່ອຂ່າຍທາງສາດສະໜາ. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່

ຕາມ, ເມ ີ່ອລະບຸກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມສ າຮອງ, ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໃຫ້ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ຫລີກລ້ຽງ
ການໃຊ້ຄ າສັບທົົ່ວໄປເຊັົ່ນ: ຄ າວ່າ “ຄົນໃນຊຼຸມຊົນ” ແລະ/ຫ   “ຜູ້ນ າທາງສາດສະໜາ”.  

• ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມລະດບັສາມ: ແມ່ນຄົນຜູ້ທີີ່ມີການເຄ ີ່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫ  ອທາງອ້ອມ ຫ   ອາດເປັນ
ບຸກຄົນທີີ່ພາໃຫ້ເກີດມີສິີ່ງກີດຂວາງແກ່ພຶດຕິກ າຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມອ ີ່ນໆ. ການກະທ າຂອງ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມລະດັບສາມ ຈະສະທ້ອນເຖິງປັດໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຢ່າງກ້ວາງ
ຂວາງ ຊຶີ່ງຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອ ັ້ອອ ານວຍ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າແບບຍ ນຍົງ. ກຸ່ມຄົນເຫ ົົ່ານີັ້
ອາດລວມມີຕົວແທນພາກລັດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ອ ີ່ນໆ. 

ນີັ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ ັກ, ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮອງ ແລະ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

ລະດັບສາມຂອງກິດຈະກ າການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຂອງ CBID. 
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ຕາຕະລາງທີ 1: ຕົວຢ່າງຂອງເຄ ີ່ອງມ ການກ ານົດກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 

 

  

 

 

ກິດຈະກ າທີ 4. ກ 

 

  ກະລຸນາລະບຸກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມອີງໃສ່ພຶດຕິກ າຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ1 ຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

ພດຶຕກິ າ ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຫ ກັ ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຮອງ 
ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມລະດບັ

ສາມ 
ຕົວຢ່າງ:  ການຂົົ່ມເຫັງ, 
ເວົັ້າສຽດສີໃຫ້ແກ່
ເດັກນ້ອຍທີີ່ມີຄວາມ
ພິການຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ 

ຜູ້ທີີ່ຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງ
ຮຽນ/ ນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຫ້ອງດຽວ
ກັບເດັກທີີ່ມີຄວາມພິການ 

ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, 

ນາຍຄູ, ຄອບຄົວຂອງເດັກທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ, ນັກຮຽນທີີ່ຢູ່
ຫ້ອງອ ີ່ນ 

ນາຍບ້ານ, ອ ານວຍການສູນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ 

ການກັກຂັງເດັກທີີ່ມີ
ຄວາມພິການໄວ້ຢູ່ໃນ
ບ້ານ ແລະ ບ ໍ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຫ ິັ້ນກັບເດັກ
ຄົນອ ີ່ນໆ 

 

 

 

 

  

ບ ໍ່ໄດ້ເຊີນຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຼຸມ
ບ້ານ/ກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
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ຂ. ການກ ານດົດາ້ນຄວາມຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ການປະຕບິດັ (KAP) 

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນກ່ອນທີີ່ຈະສ້າງກິດຈະກ າທີີ່ຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ສະຖານະກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ ັກ, ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮອງ ແລະ ກຸ່ມ
ເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມລະດັບສາມ. 

ຄວາມຮູ ້ ທດັສະນະຄະຕ ິ ການປະຕບິດັ 
ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈກັບຄ າວ່າຄວາມ
ພິການຄ ແນວໃດ? 

ພວກເຂົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມ
ພິການ? 

ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ (“ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດເມ ີ່ອ
ພົບເຫັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ?”) 

ພວກເຂົາປະຕິບັດແນວໃດຕ ໍ່ກັບ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ? 

ພວກເຂົາເວົັ້າກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ຫ   ເວົັ້າເຖິງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການຄ ແນວໃດ? 

 

 

 

 

ກດິຈະກ າທ ີ4.ຂ: ສນົທະນາແບບເປນັກຸມ່ 

 

ຄ າຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າວິທີການໃດແດ່ທີີ່ເຮົາສາມາດນ າໃຊ້ເພ ີ່ອຮັບຮູ້ສະຖານະຂອງ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ ັກ, 

ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮອງ ແລະ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມລະດັບສາມ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົັ້າຕ ໍ່ຄວາມພິການ? 

 

 

 

 

ຄ າຖາມ: CBID ມີບົດບາດຫຍັງແດ່ ໃນການທີີ່ຈະເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ

ຂອງຄົນຢູ່ໃນສອງເມ ອງເປ ື້າໝາຍຂອງ CBID (ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຊ່ວງທີີ່ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການ

ປະຕິບັດ ເລີີ່ມມີການປ່ຽນແປງ (ໃນທາງບວກ, ຫ   ທາງລົບ)? 
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ຮູບແບບລະດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງມີຜົນສ າຄັນຕ ໍ່ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. ຮູບແບບການ
ປ່ຽນແປງແມ່ນແນໃສ່ຄວາມພ້ອມຂອງບຸກຄົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະບຸກຄົນ
ແມ່ນມີລ າດັບຄວາມພ້ອມທີີ່ຈະປ່ຽນແປງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິີ່ງພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກ າ
ທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະຕາມລ າດັບຂັັ້ນທີີ່ພວກເຂົາຢູ່. ຮູບແບບລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງມີຢູ່ 5 ລ າດັບຄ : 

1.  ຂັັ້ນເມນີເສຍີ/ບ ໍ່ທນັຮບັຮູ:້ 

ແມ່ນຂັັ້ນຂອງການທີີ່ບ ໍ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີັ້. ຫ າຍໆຄົນທີີ່ຢູ່ໃນລ າດັບຂັັ້ນນີັ້
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ໍ່ຮັບຮູ້ ຫ   ເຂົັ້າໃຈເຖິງບັນຫາ. ພວກເຂົາອາດຈະບ ໍ່ເຊ ີ່ອວ່າບັນຫານັັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ ຫ   
ພວກເຂົາສາມາດເອົາຊະນະບັນຫານັັ້ນໄດ້. 

2. ຂັັ້ນລງັເລໃຈ/ ຮບັຮູແ້ລວ້ 

ແມ່ນການທີີ່ຮັບຮູ້ຕ ໍ່ບັນຫາມີຢູ່, ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ຢູ່ໃນລ າດັບຂັັ້ນນີັ້ແມ່ນກ າລັງພິຈາລະນາແບບຈິງຈັງໃນການທີີ່ຈະເອົາ

ຊະນະຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ, ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນ ແລະ ຕັັ້ງໃຈທີີ່ຈະເລີີ່ມລົງມ ປະຕິບັດ. 

3. ຂັັ້ນຕດັສນິໃຈ/ ກະກຽມ  

ແມ່ນຂັັ້ນທີີ່ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ຈະປ່ຽນແປງ. ຄົນທີີ່ຢູ່ໃນລ າດັບຂັັ້ນນີັ້ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທີີ່ຈະເລີີ່ມ
ລົງມ ປະຕິບັດໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີັ້; ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ລົງມ ປະຕິບັດໃນໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ. ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວໄດ້
ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງ.  

4. ຂັັ້ນລງົມ ປະຕບິດັ: 

ແມ່ນຂັັ້ນທີີ່ຕັັ້ງໃຈປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ, ປະສົບການ ຫ   ສະພາບ
ແວດລ້ອມເພ ີ່ອທີີ່ຈະເອົາຊະນະກັບບັນຫາຕ່າງໆ (ເຊິີ່ງບາງຄັັ້ງ
ຕ້ອງຜ່ານຫ າຍຂັັ້ນຕອນ). ການລົງມ ປະຕິບັດໃນການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນ ແລະ ຕັັ້ງໃຈ 
ລວມທັງເວລາ ແລະ ເຫ ີ່ອແຮງ. 

5. ຂັັ້ນຮກັສາການປະຕບິດັແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ: 

ແມ່ນຂັັ້ນທີີ່ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີການທວນຄ ນພຶດຕິກ າໃນ
ໄລຍະສັັ້ນກັບໄປກັບມາ ແລະ ຮວບຮວມຜົນໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງ
ໄລຍະການລົງມ ປະຕິບັດ. ຜູ້ທີີ່ຢູ່ໃນຂັັ້ນນີັ້ແມ່ນໄດ້ມີການ
ປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຈົນກາຍເປັນນິໄສ.       

ຮູບແບບລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປຽ່ນແປງ 
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ໝາຍເຫດ:  

ບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາວ່າລ າດັບຂັັ້ນຮັກສາການປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງແມ່ນຂັັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການປ່ຽນແປງ; 

ເພາະບາງຄົນອາດຈະທວນຄ ນພຶດຕິກ າກັບໄປກັບມາ ລະຫວ່າງຂັັ້ນລ າດັບຂອງການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ຂັັ້ນຮັກສາ
ການປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ເພາະມັນມີຄວາມຈ າເປັນອາດຈະມີການລົງມ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດອັນໃໝ່ເພ ີ່ອແກ້ໄຂສະຖານະ
ການ ແລະ ບັນຫາໃໝ່. 

ໂຄງການ USAID Okard ມີໜ່ວຍງານດ້ານການສ ີ່ສານປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມທີີ່ນ າພາໂດຍຜູ້

ປະສານງານດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ, ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ອອກແບບ ຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານທີີ່ຈະນ າໃຊ້ ແລະ ການ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃນເມ ອງເປ ື້າໝາຍຂອງ CBID ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົັ້ນຄວ້າສະພາບການ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ທີມ CBID ແມ່ນຈະມີບົດບາດທີີ່ສ າຄັນຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງ SBCC ຄ : 

• ຮັບຮູ້ລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຢູໃນຊຼຸມຊົນທີີ່ CBID ປະຕິບັດງານ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້

ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນຈຶີ່ງມີພຶດຕິກ າຄ ແນວນັັ້ນ. 
• ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານ ຂອງກິດຈະກ າ SBCC ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

ຕາມການແນະນ າຂອງໜ່ວຍງານ SBCC 

• ສະເໜີຄ າຄິດຄ າເຫັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານ SBCC ເພ ີ່ອນ າໄປດັດປັດແຜນງານ ຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານ ແລະ ການ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຖ້າຫາກຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕາມຄວາມຄາດໝາຍ. 
• ສະທ້ອນເບິີ່ງພຶດຕິກ າຂອງຕົນເອງ ແລະ ສັງເກດເບິີ່ງວ່າລະດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນ

ລະດັບໃດຕ ໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຈາກນັັ້ນໃຫ້ພະຍາຍາມສ ບຕ ໍ່ລ າດັບຂັັ້ນ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕົນເອງເພ ີ່ອເປັນຕົວແບບທີີ່ດີໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຊຼຸມຊົນ 

• ສະໜອງກິດຈະກ າລາຍບຸກຄົນຂອງ SBCC ໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຫ   

ສະມາຊິກຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນເພ ີ່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານຂອງ SBCC 

(ຕົວຢ່າງ: ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຢ ້າຄ ນຂ ໍ້ມູນການສ ີ່ສານດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢູ່

ຊຼຸມຊົນໃນໄລຍະລົງຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ). 
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ກດິຈະກ າທ ີ5 

 

ກະລຸນາອ່ານກ ລະນີສຶກສາຂ້າງລຸ່ມນີັ້ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ1 ຫາ 3 ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

ກ ລະນຈີ າລອງ 1 

ສຸກເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານ IT ໃຫ້ກັບບ ລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶີ່ງ ແລະ ຕອນນີັ້ລາວກ າລັງຊອກຫາພະນັກງານ IT ຄົນໜຶີ່ງ

ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນທີມງານພະແນກ IT ຂອງລາວ. ຜ່ານການສ າພາດມາເປັນເວລາ 2 ມ ັ້ແລ້ວ ແຕ່ລາວ ກ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ພົບຜູ້ສະ

ໝັກທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ລາວກ າລັງຊອກຫາເທ ີ່ອ.  

 

ທັນໃດນັັ້ນ ຜູ້ສະໝັກຄົນສຸດທ້າຍໃນການສ າພາດກ ມາ, ລາວຊ ີ່ ດາວີ. ດາວີມີບັນຫາ ການບາດເຈັບທີີ່ກະດູກສັນຫລັງ ແລະ 

ລາວມາສ າພາດໂດຍການນັົ່ງລ ໍ້ເລ ີ່ອນ. ລາວເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສາຂາບ ລິຫານ IT, 

ລາວໄດ້ຄະແນນສູງສຸດໃນສາຂາຂອງລາວ ແລະ ເຄີຍຊະນະການແຂ່ງຂັນຂຽນໂປຣແກລມ. ສຸກປະທັບໃຈຫລາຍກັບຜົນງານ 
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງລາວໃນໄລຍະຂອງການສ າພາດ, ສຸກເຄີຍອ່ານບົດເລ ີ່ອງກ່ຽວກັບບຸກຄົນຕົັ້ນແບບທີີ່ມີຄວາມພິການ

, ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ວ່າ “ຄວນເບິີ່ງຄົນຢູ່ທີີ່ຄວາມສາມາດບ ໍ່ແມ່ນຄວາມພິການ”. ສຸກໄດ້ພິຈາລະນາຜົນງານຂອງດາວີ, ແຕ່

ລາວກ ໍ່ຍັງຂ ພິຈາລະນາເບິີ່ງກ່ອນວ່າຈະຈ້າງດາວີບ ໍ່. ເພາະສຸກຍັງມີຄວາມຫວັງທີີ່ຈະໄດ້ສ າພາດຜູ້ສະໝັກຄົນໃຫມ່ຜູ້ທີີ່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 

 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ ດາວີກ າລັງປະເຊີນຢູ່? ລາວຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

2. ລ ຳດັບຂັ ນຂອງກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳຂອງສຸກຢູ່ໃນລະດັບໃດ? 

 

3.   ມີໃຜແດ່ຈະເປັນກຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍຜູ້ເຂົ ຳຮ່ວມຂອງກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳສ ຳລັບກໍລະນີຈ ຳລອງນີ ? 
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ກລໍະນຈີ ຳລອງ 2 

 

ນ. ບົວສີ ອາຍຸ 7 ປີ ອາໃສຢູ່ເມ ອງໄຊພູທອງ. ລາວມີຄວາມຕ ີ່ນເຕັັ້ນ ແລະ ດີໃຈຫ າຍທີີ່ຈະໄດ້ໄປໂຮງຮຽນເຊິີ່ງຖ ວ່າເປັນມ ັ້

ທ າອິດຂອງລາວໃນການໄປໂຮງຮຽນ. ເນ ີ່ອງຈາກມີບັນຫາດ້ານເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ (ໂປລິໂອ), ລາວຈຶີ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ນັົ່ງ 

ລ ໍ້ເລ ີ່ອນ ຕະຫລອດເວລາ. ພ ມາຮອດໂຮງຮຽນ, ບົວສີຕ້ອງໄດ້ໄປລົງທະບຽນກ່ອນ, ແຕ່ລາວບ ໍ່ສາມາດໄປຫ້ອງລົງທະບຽນ

ໄດ້ເພາະຫ້ອງລົງທະບຽນຕັັ້ງຢູ່ຊັັ້ນສອງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໂດຍການໃຊ້ລ ໍ້ເລ ີ່ອນ. ພ ດີຜ່ານໄປໄລຍະໜຶີ່ງມີນາຍຄູຜູ້ໜຶີ່ງ
ຍ່າງລົງມາ ແລ້ວຖາມບົວສີວ່າມາທີີ່ນີັ້ມີວຽກຫຍັງ. ບົວສີທັງຍິັ້ມທັງຕອບວ່າຕົນຢາກມາລົງທະບຽນເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ຈາກນັັ້ນ
, ນາຍຄູກ ໍ່ຕອບປະຕິເສດບົວສີ ແລະ ບອກວ່າທາງໂຮງຮຽນບ ໍ່ເຄີຍມີປະສົບການສິດສອນນັກຮຽນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມາ

ກ່ອນ. ນາຍຄູກ ໍ່ຢ້ານວ່ານັກຮຽນຜູ້ອ ີ່ນຈະຮູ້ສຶກບ ໍ່ສະບາຍໃຈທີີ່ຈະນັົ່ງຂ້າງບົວສີ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີັ້, ບົວສີຈຶີ່ງກັບຄ ນເມ ອບ້ານ 

ພ້ອມຄວາມຝັນໃນການທີີ່ຕົນຢາກເຂົັ້າໂຮງຮຽນກ ໍ່ຖ ກທ າລາຍ. 

 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ນາງບົວສີກ າລັງປະເຊີນຢູ່? ບົວສີຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

 

2. ລ ຳດັບຂັ ນຂອງກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕກິ ຳຂອງນຳຍຄູຢູ່ໃນລະດັບໃດ?  

 

 

3. ມີໃຜແດຈ່ະເປັນກຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍຜູ້ເຂົ ຳຮ່ວມຂອງກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ ຳສ ຳລັບກໍລະນີຈ ຳລອງນີ ? 
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ກ ລະນຈີ າລອງ 3 

 

ຈ າປີ ແມ່ນອາສາສະໝັກຢູ່ເມ ອງຄ າ. ລາວເປັນຄົນທີີ່ມີຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງ. ລາວມີທັດສະນະຄະຕິທາງບວກ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນກິດຈະກ າຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມາຕະຫ ອດ. ລາວມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານເພ ີ່ອນ
ຊ່ວຍເພ ີ່ອນໃນຊຼຸມຊົນ. ເປ ື້າໝາຍຂອງຈ າປີແມ່ນເພ ີ່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ຄວາມສ ີ່ສານຫ ັກທີີ່ວ່າ “ການສະເຫ ີມສະຫ ອງຄວາມ 
ຫ າກຫ າຍ” ໃນຊຼຸມຊົນ. 

 

ມີມ ັ້ໜຶີ່ງ, ມີໝໍຊົງ (ໝໍຜີ) ຍາ່ງມາຫາຈ າປີ ແລ້ວເວົັ້າວ່າຈ າປີກ າລັງເຮັດສິີ່ງທີີ່ຝ່າຝ ນກົດແຫ່ງກ າທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວິນຍານຄຽດ

ແຄ້ນ ແລະ ຈ າປີຈະຖ ກລົງໂທດໂດຍວິນຍານເຫ ົົ່ານັັ້ນ. ຈ າປີບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ ແລະ ກັງວົນໃດໆຕ ໍ່ຄ າທີີ່ໝໍຊົງເວົັ້າ ແລະ 
ລາວກ ໍ່ຂອບໃຈໝໍຊົງທີີ່ຊ່ວຍເຕ ອນໃຫ້ລາວລະວັງໂຕ. ຈ າປີຍັງບອກໝໍຊົງວ່າສິີ່ງທີີ່ຈ າປີເຮັດແມ່ນເພ ີ່ອຢາກໃຫ້ຊຼຸມຊົນຂອງ
ລາວກາຍເປັນຊຼຸມຊົນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຊຼຸມຊົນທີີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢູ່ໃນສັງຄົມທີີ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ເປັນເອກະລາດໂດຍບ ໍ່ມີການຈ າແນກແພດ ແລະ ຄວາມພິການ. 

 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ຈ າປີກ າລັງປະເຊີນຢູ່? ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

 

2. ລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງຈ າປີຢູ່ໃນລະດັບໃດ? 

 

 

3. ມີໃຜແດ່ຈະເປັນກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າສ າລັບກ ລະນີຈ າລອງນີັ້? 
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ທ່ານກ າລັງນັົ່ງຢູ່ຕ ໍ່ໜ້າເຮ ອນຂອງທ່ານທີີ່ບ້ານໄຊພູທອງໃນຕອນທ່ຽງເຊິີ່ງພວມກິນຕ າໝາກຫຸ່ງຢູ່.  

ທ່ານບັງເອີນໄດ້ຍິນເພ ີ່ອນບ້ານຜິດຖຽງກັນ ແລະ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ສາວຫລ້ານ້ອຍ ທີີ່ທ່ານສະໜິດ ແລະ ປຽບສະເໝ ອນ
ລາວເປັນນ້ອງສາວທີີ່ຮັກແພງຄົນໜຶີ່ງກ າລັງຮ້ອງໄຫ້ສຽງດັງ ພາຍຫລັງທີີ່ຮູ້ວ່າ ພ ໍ່ແມ່ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວໄປຮຽນຕ ໍ່ວິທະຍາໄລ
ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  

ພ ໍ່ຂອງຫ ້ານ້ອຍໄດ້ຊອກຫາຂ ໍ້ມູນຫ າຍຢ່າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາໄລຮຽນຮ່ວມ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍ, ສິີ່ງ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບທີີ່ຢູ່ໃກ້ວິທະຍາໄລທີີ່ລູກສາວຈະໄປຮຽນ. ພ ໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫ ້ານ້ອຍໃນ

ການກຽມຄວາມພ້ອມທັງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີີ່ຈະຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່ທີີ່ວິທະຍາໄລ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ແມ່ຂອງຫ ້ານ້ອຍຍັງບ ໍ່

ອະນຸຍາດໃຫ້ຫ ້ານ້ອຍໄປຮຽນຕ ໍ່ເຖິງວ່າຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍລະອຽດຈາກຂ ໍ້ມູນທີີ່ຊອກຄ ກັນ. ແມ່ຂອງຫ ້ານ້ອຍຕ້ອງການ
ໃຫ້ຫ ້ານ້ອຍຢູ່ໃກ້ກັບຄອບຄົວເພ ີ່ອທີີ່ຄອບຄົວຈະໄດ້ເບິີ່ງແຍງຫ າ້ນ້ອຍໂດຍສະເພາະການທີີ່ຫ ້ານ້ອຍມີຄວາມພິການຍິີ່ງຕ້ອງມີ
ຄົນເບິີ່ງແຍງ. ພ ໍ່ ແລະ ແມ່ຜິດຖຽງກັນເພາະບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້. 

ປີນີັ້ ຫ ້ານ້ອຍມີອາຍຸ 20 ປີ ແລະ ລາວເປັນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ ເຊິີ່ງສົົ່ງຜນົເຮັດໃຫ້ຖ ກຕັດຂາຂ້າງຊ້າຍໃນ

ສອງປີຜ່ານມາ. ລາວຫາກ ໍ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງລາວແມ່ນເພ ີ່ອຮຽນຕ ໍ່ບ ລິຫານທຸລະກິດ. ແຕ່ຫ ້າ
ນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ າສັົ່ງຂອງພ ໍ່ແມ່ເພາະວ່າລາວເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງພ ໍ່ແມ່ຫ າຍ. 

 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ຫ ້ານ້ອຍກ າລັງປະເຊີນຢູ່? ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

2. ລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງພ ໍ່ ແລະ ແມ່ຫ ້ານ້ອຍຢູ່ໃນລະດັບໃດ? 

 

3. ມີໃຜແດ່ຈະເປັນກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າສ າລັບກ ລະນີຈ າລອງນີັ້? 
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ຊຼຸມຊົນຂອງທ່ານກ າລັງວາງແຜນທີີ່ຈະສະເຫ ີມສະຫລອງງານປີໃໝ່ໃນອີກ 2 ອາທິດຂ້າງໜ້າ. ທຸກຄົນມີຄວາມຕ ີ່ນເຕັັ້ນ 

ແລະ ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການກະກຽມອາຫານ ແລະ ການຕົບແຕ່ງງານປີໃໝ່. ນາຍບ້ານໄດ້ແຈ້ງໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວເພ ີ່ອ
ເຊ ັ້ອເຊີນ “ຫົວໜ້າຄອບຄົວ” ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມກະກຽມງານປີໃໝ່ ທີີ່ຫ້ອງການບ້ານໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົັ້າຂອງມ ັ້ຮ .  

ຕິີ່ງ ໃນຖານະແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ມີຄວາມພິການຕາຂ້າງໜຶີ່ງ ທີີ່ລ້ຽງລູກ 3 ຄົນ, ຄົນໜຶີ່ງເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຂາ (ໂປ

ລີໂອ). ພາຍຫລັງທີີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ, ຕີີ່ງລັົ່ງເລໃຈຫລາຍທີີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ແຕ່ວ່າລາວຕ້ອງການທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ

ໃນ ການສະເຫ ີມສະຫລອງອີີ່ຫລີີ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາກໃຫ້ລູກໄດ້ໄປຮ່ວມງານ. ມ ັ້ໜຶີ່ງກ່ອນປະຊຼຸມ, ລາວໄດ້ພົບກັບ

ນາຍບ້ານ. ນາຍບ້ານຕ້ອງການໃຫ້ຕິີ່ງເຂົັ້າຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ ເພາະລາວຕ້ອງການໃຫ້ສະມາຊິກບ້ານທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ 
ມ່ວນຊ ີ່ນນ າກັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ ຕິີ່ງຈຶີ່ງຢ ນຢັນການເຂົັ້າຮ່ວມ. 

ໄລຍະທີີ່ມີການປຶກສາຫາລ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ, ມີຫລາຍຄັັ້ງທີີ່ຕິີ່ງພະຍາຍາມທີີ່ຈະແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນ ໂດຍລາວ

ໄດ້ຍົກມ ຂຶັ້ນເພ ີ່ອສະແດງຄ າເຫັນ,ແຕ່ນາຍບ້ານເບິີ່ງຄ ບ ໍ່ໃຫ້ໂອກາດຕິີ່ງໄດ້ເວົັ້າ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນມີຊາຍຄົນໜຶີ່ງທີີ່ນັົ່ງຂ້າງຕິີ່ງໄດ້

ສະແດງຄວາມຄິດຂອງລາວ ແລະ ຂ ຂອບໃຈນາຍບ້ານທີີ່ໃຫ້ໂອກາດທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານ ເພາະຕົນກ ໍ່ມີລູກຊາຍທີີ່
ພິການທາງສະໝອງ ແລະ ລາວມັກເຂົັ້າຮ່ວມງານກິດຈະກ ານ າໝູ່ຂອງລາວ. ຫ ັງຈາກທີີ່ຊາຍຄົນນັັ້ນເວົັ້າແລ້ວ, ນາຍບ້ານນຶກ

ໄດ້ວ່າຕິີ່ງຍັງບ ໍ່ໄດ້ສະແດງຄ າຄິດເຫັນຂອງລາວເທ ີ່ອ, ດັົ່ງນັັ້ນລາວຈຶີ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຕິີ່ງສະແດງຄ າເຫັນ ແລະ ຂ ໂທດທີີ່ຕົນບ ໍ່

ທັນໄດ້ໃຫ້ຕິີ່ງເວົັ້າ. 

ຫ ັງຈາກປະຊຼຸມແລ້ວ, ຕິີ່ງສະແດງຄວາມປະທັບໃຈພ້ອມດ້ວຍນ ້າຕາທີີ່ນາຍບ້ານເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕ ໍ່ຕົນເປັນຢ່າງດີ ແລະ 

ເທົົ່າທຽມກັບສະມາຊິກບ້ານຄົນອ ີ່ນໆ. ນາຍບ້ານຢ ້າຕ ີ່ມໃຫ້ຕິີ່ງພາລູກມາຫ ິັ້ນບຸນໃຫ້ໄດ້. 

 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ນາງຕິີ່ງກ າລັງປະເຊີນຢູ່? ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

2. ລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງນາຍບ້ານຢູ່ໃນລະດັບໃດ? 

 

3. ມີໃຜແດ່ຈະເປັນກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າສ າລັບກ ລະນີຈ າລອງນີັ້? 
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ສິີ່ງກດີຂວາງຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ 

ບາງຄັັ້ງຄົນເຮົາຕ້ອງພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶັ້ນ
ຕ ີ່ມ, ເຊັົ່ນການມີແນວຄິດຈ າແນກຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຫ   ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີອາການປ່ວຍທາງຈິດ. 

ບາງຄັັ້ງພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກທີີ່ຕ້ອງການຫາເຫດຜົນ ຫ   ຄ າອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶີ່ງເຮັດໃນສິີ່ງ
ທີີ່ “ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ”. ແນວຄິດດັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບພຶດຕິກ າຂອງຕົນເອງວ່າເຮົາປະຕິບັດ
ກັບກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມຄ ແນວໃດ. 

ບາງຄວາມຄິດທີີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດມີສິີ່ງກີດຂວາງລວມມີ: 

• ການເຫນັທກຸສິີ່ງເປນັເລ ີ່ອງເລກັນອ້ຍ: ບ ໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ຫ   ຈິງຈັງຕ ໍ່ການປະພຶດຂອງຕົນເອງ.  
• ການຊອກຫາເຫດຜນົ: ມັກຫາຂ ໍ້ອ້າງຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່ຕົນເອງໄດ້ປະຕິບັດ 
• ການປັດຄວາມຮບັຜດິຊອບ: ການໂຍນໂທດ ຫ   ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ສິີ່ງໃດສິີ່ງໜຶີ່ງ ຫ   ຄົນອ ີ່ນໆ. 
• ການປະຕເິສດ: ການປະຕິເສດທຸກສິີ່ງທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ ຫ   ບ ໍ່ຍອມຮັບວ່າຕົນປະຕິບັດບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ. 

ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີສິີ່ງກີດຂວາງອ ນໆທີີ່ເກີດຈາກການຂາດການຮັບຮູ້, ການເຂົັ້າໃຈຜິດ, ປະສົບການທີີ່

ຫຍຸ້ງຍາກລ າບາກທີີ່ເກີດຂຶັ້ນກັບພຶດຕິກ າ, ຄວາມກົດດັນ, ການຖ ກປະຕິເສດຈາກຄົນອ ີ່ນ, ການຍອມຮັບທາງ

ສັງຄົມ, ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຂາດແຄນຄວາມສາມາດໃນການຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕ່າງໆ ແລະ ການຢ້ານກົວຕ ໍ່ຜົນທີີ່ຕາມມາຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງ. 

ຮບູພາບຂາ້ງລຸມ່ນີັ້ແມນ່ຕວົຢາ່ງປະເພດຂອງຄວາມຄດິທີີ່ສາມາດພາໃຫເ້ກດີມສີິີ່ງກດີຂວາງໄດ:້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບສິີ່ງກີດຂວາງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຕ ໍ່ການປຽ່ນແປງພຶດຕິກ າ 
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ແຮງຈງູໃຈໃຫມ້ກີານປຽ່ນແປງ 

 

ແຮງຈູງໃຈເປັນສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນຕ ໍ່ການສະແດງອອກຂອງພຶດຕິກ າ ແລະ ເພ ີ່ອເປ ື້າໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 
ຕົວຢ່າງຂອງແຮງຈູງໃຈເພ ີ່ອການປ່ຽນແປງມີດັົ່ງນີັ້: 

 

• ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈ: ພາໃຫ້ເສີມສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຖ ວ່າເປັນລາງວັນສ າລັບບຸກຄົນທີີ່ມີການປ່ຽນແປງ ຫ   
ກ າລັງທີີ່ຈະປ່ຽນແປງ. 

• ການໃຫກ້ າລງັໃຈ: ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບຸກຄົນ ຫ   ຊຼຸມຊົນມີຄວາມໝັັ້ນໃຈ ແລະ ມີຄວາມຫວັງ
ໃນການປ່ຽນແປງ. 

• ຄວາມສນົໃຈ: ກະຕຸ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມກະຕ ລ ລົັ້ນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ. 

• ຄວາມສ າພນັທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ: ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງບຸກຄົນ ກັບ

ການປ່ຽນແປງ. 
• ຄວາມຄາດຫວງັ: ຄວາມຮູ້ສຶກທາງບວກຕ ໍ່ກັບຜົນຈາກການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆ. 
• ຜນົສ າເລດັທີີ່ຜາ່ນມາ: ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ແລະ ຜົນສ າເລັດຂອງບຸກຄົນອ ີ່ນທີີ່ມີ

ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະປ່ຽນແປງຄ້າຍຄ ຕົນເອງ. 
• ຄວາມສາມາດໃນການຮບັຜດິຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ: ການປ່ຽນແປງທີີ່

ຕ້ອງການບ ໍ່ຄວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫ   ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງຕ ໍ່ສະຖານະພາບທາງການເງິນຂອງບຸກຄົນ ຫ   
ຊຼຸມຊົນ. ການປ່ຽນແປງທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນຈະງ່າຍໃນການເລີີ່ມຕົັ້ນທີີ່ຈະປ່ຽນແປງ. 
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ກ ລະນີຈ າລອງ ສິີ່ງກີດຂວາງທີີ່ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ ກ ລະນີຈ າລອງ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3  

 

4  

 

5  

 

 

  

 

 

ກດິຈະກ າທ ີ6 

ກະລຸນາອ່ານກ ລະນີຈ າລອງຈາກກິດຈະກ າທີ 5 ອີກເທ ີ່ອໜຶີ່ງ. ຫລັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ທ່ານລະບຸສິີ່ງກີດຂວາງທີີ່ອາດຈະ
ເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີີ່ຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ: 
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ກິດຈະກ າຂອງ SBCC 

ຄ າວ່າກິດຈະກ າໂດຍທົົ່ວໄປໝາຍເຖິງການເຂົັ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຖານະການໃດໜຶີ່ງໂດຍເຈດຕະນາ 
ແລະມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອປັບປຸງສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ ຫ   ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ສະຖານະການດັົ່ງກ່າວມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນຕ ີ່ມ. 
ແຕ່ໃນກ ລະນີຂອງກິດຈະກ າການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ SBCC ຢູ່ໃນໂຄງການທົດລອງ 

CBID, ກິດຈະກ າໃນທີີ່ນີັ້ແມ່ນໝາຍເຖິງ ບັນດາການປະຕິບັດງານເພ ີ່ອພະຍາຍາມໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຜົນຕ ໍ່

ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດກ ໍ່ຄ ພຶດຕິກ າຂອງຄົນທີີ່ມີຕ ໍ່ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍມີເປ ື້າໝາຍສູງສຸດ

ແມ່ນການມີຊຼຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນບ່ອນທີີ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມເທົົ່າທຽມກັບຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີ
ຄວາມພິການ. 

ການຮັບຮູ້ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ຄຸນລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ, ສິີ່ງທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມຮູ້, ທດັສະນະຄະຕິ 

ແລະ ການປະພຶດຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າໃຈ ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ອຸປະສັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີຂຶັ້ນ. ຂ ໍ້ມູນ
ທັງໝົດເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາທີີ່ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການເລ ອກ
ກິດຈະກ າ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນທີີ່ແທດເໝາະສ າລັບແຕ່ລະຄົນ. ຕົວຢ່າງ: ການໃຫ້ຄ າປຶກສາໂຕຕ ໍ່ໂຕຢູ່
ໃນລະຫວ່າງການລົງຕິດຕາມຢູ່ບ້ານເມ ີ່ອມີການດ າເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການ

ຮັບຮູ້ລ າດັບຂັັ້ນການປ່ຽນແປງຂອງບຸກຄົນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກພາກສະໜາມ CBID ສາມາດ

ເລ ອກປະເພດຂອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ຈະນ າໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນໄດ້ອີກດວ້ຍ. 

 

ສ າລັບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ຈະແບ່ງປັນໃນລ າດັບຂັັ້ນເມີນເສີຍ ຫ   ກ່ອນການຮັບຮູ້ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ຂ ໍ້ມູນພ ັ້ນຖານ
ທີີ່ເປັນຄວາມຈິງ, ຄວາມສ່ຽງຂອງພຶດຕິກ າທີີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກການປ່ຽນແປງ

ພຶດຕິກ າດັົ່ງກ່າວ ແລະ ການນ າໃຊ້ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານໂດຍສະເພາະໃນຂັັ້ນທີີ່
ມີການຮັບຮູ້ແລ້ວ. ສ າລັບຂັັ້ນຂອງການກະກຽມ ແລະ ລົງມ ປະຕິບັດແມ່ນຈະແນໃສ່ການກະຕຸ້ນ ແລະ ສ້າງສິີ່ງຈູງໃຈ
ໃນການປະຕິບັດ ເຊິີ່ງອາດຈະມີການນ າໃຊ້ວິທີການສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານອາລົມຫ າຍຂຶັ້ນ. 

  

V. ກິດຈະກ າຂອງ SBCC ແລະ CBID 
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ຮູບແບບລ າດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ກິດຈະກ າຂອງ SBCC 

ລ າດັບຂັັ້ນ ຄວາມໝາຍ ກິດຈະກ າ 

ຂັັ້ນເມນີເສີຍ/ 
ກອ່ນການຮັບຮູ ້

ບ ໍ່ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ບ ໍ່ໄດ້ມີແນວ
ຄວາມຄິດທີີ່ຢາກຈະປ່ຽນ. ບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈທີີ່
ຈະປ່ຽນ 

ເພີີ່ມຄວາມຮັບຮູ້/ປູກຈິດສ ານກຶກຽ່ວ
ກັບຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການປ່ຽນແປງ
,ໃຫ້ຂ ໍ້ມ  ນສ່ວນບຸກຄນົກ່ຽວກ ັບຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງການ
ປ່ຽນແປງ 
 

ຂັັ້ນລງັເລໃຈ/ຮບັຮູແ້ລວ້ ຄິດວ່າຈະປ່ຽນໃນອະນາຄດົອັນໃກ້ໆນີັ້ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫສ້້າງ
ແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ແປງແບບສະເພາະເຈາະຈົງ 
 

ຕັດສິນໃຈ/ກະກຽມ ໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາ ແລະ ວາງແຜນທີີ່ຈະປ່ຽນ ຊ່ວຍພັດທະນາແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງທີີ່ເປັນຮູບປະທ າ 
ແລະ ຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍເທ ີ່ອລະໜ້ອຍ 
 

ລງົມ ປະຕິບັດ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າໄດ້ມີການເລີີ່ມຕົັ້ນຂຶັ້ນ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໂດຍການໃຫ້ຄ າ
ຄິດຄ າເຫັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜນູທາງສັງຄົມ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ຂັັ້ນຮກັສາການປະຕິບັດແບບຕ ໍ່
ເນຶ ີ່ອງ 
 

ການຮັກສາການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນສ າເລັດໃຫ້ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ. ການທວນຄ ນພຶດຕິກ າສາມາດເກີດ
ຂຶັ້ນໄດ້. 

ຊ່ວຍໃນການຮັບມ , ກ່າວເຕ ອນ, ຊອກ

ຫາທາງເລ ອກອ ີ່ນໆ, ຫ ີກລ່ຽງການ
ທວນຄ ນພຶດຕິກ າເກົົ່າ 
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ກ ລະນີຈ າລອງ ລະດັບຂັັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງ ກ ລະນີຈ າລອງ 

1 

 

 

 

2 
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ກດິຈະກ າທ ີ7 

 

ກະລຸນາອ່ານກ ລະນີຈ າລອງຈາກກິດຈະກ າທີ 5 ອີກເທ ີ່ອໜຶີ່ງ. ຫລັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ທ່ານຄິດຫາລ າດັບຂັັ້ນຂອງການ
ປ່ຽນແປງທີີ່ໄດ້ເຮັດໃນກິດຈະກ າທີີ່ຜ່ານມາ.  ຫລັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ທ່ານລະດົມສະໝອງເພ ີ່ອເລ ອກກິດຈະກ າທີີ່ເໝາະ
ສົມກັບແຕ່ລະບັນຫາ ແລະ ກຸ່ມເປ ື້າໝາຍທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ 
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 ກິດຈະກ າ SBCC, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນຂອງ CBID 
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ກດິຈະກ າຂອງ CBID 

ຕວົຢາ່ງ ການນ າໃຊບ້ດົຮຽນຈາກ SBCC (ການວເິຄາະກຸມ່ເປ ື້າ    

ໝາຍຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ, ການເຂົັ້າໃຈກຽ່ວກບັຄວາມຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕ,ິ 

ການປະຕບິດັ, ລ າດບັຂັັ້ນການປຽ່ນແປງ ແລະ ກດິຈະກ າ SBCC 
ແລະ ອ ີ່ນໆ) 

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນຊຼຸມຊົນ  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 1  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 2  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 3  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 4  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 5  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 6  

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ 7  

 

 

 

ກດິຈະກ ຳທີ 8 

 
ໂດຍອີງໃສ່ແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມ
ຊົນຂອງ CBID ທີີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ CBID-1B (ຮູບພາບຂ້າງເທິງ), ແລະ ສິີ່ງທີີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກ

ການຝຶກອົບຮົມ SBCC, ກະລຸນາສົນທະນາເປັນກຸ່ມຕາມຄ າແນະນ າຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

1. ຈົົ່ງໃຊ້ບົດຮຽນທີີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ SBCC ນີັ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານກິດຈະກ າຂອງ CBID, 

ກະລຸນາຍົກຕົວຢ່າງທ່ານຈະເຊ ີ່ອມໂຍງກິດຈະກ າທັງ 2 ໃນ ເວລາໃດ ແລະ ແນວໃດ? (ຍົກຕົວຢ່າງ) 
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ຂ ໍ້ມນູອາ້ງອງີ 

 

• A Learning Package for Social and Behavior Change Communication Version 3,  

       https://www.c-changeprogram.org/focus-areas/capacity-strengthening/sbcc-

modules#mod1 

 

• Behavior Change Toolkit for International Development practitioners, Enabling People 

to Practice Positive Behaviors, 

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/pin_2017_behaviour_change_toolkit_mail

_0.pdf 

 

• Facilitator’s Guide: Social and Behavior Change (SBCC) Training for Information, 

Education, and Communication Officers, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K6VP.pdf 

 

• IOM X Communication for Development (C4D) Toolkit, 

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/files/c4d20toolkit202018_3.pdf 
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