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ຄໍາຂອບໃຈ 
  
 

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາຜ ້ທີິ່ເຄີຍເຂົື້າຮ່ວມກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ WBAB ທີິ່ໄດ້
ແລກປູ່ຽນເລືິ່ອງລາວ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆແກູ່ພວກເຮົາ. ເລືິ່ອງລາວຕ່າງໆທີິ່ບັນດາທ່ານໄດ້ແລກປູ່ຽນນັື້ນ 
ໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກູ່ພວກເຮົາໃນການສ້າງຫ ັກສ ດນີື້ຂືື້ນມາ.  

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢູ່າງສ ງມາຍັງ ອົງການ Oxfam ແລະ ສະຖາບັນ Samdhana ທີິ່
ໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການສ້າງຫ ັກສ ດນີື້ຂືື້ນມາ. ຫາກປາສະຈາກການສະໜັບສະໜ ນໃນຄັື້ງນີື້ ພວກເຮົາກໍິ່
ບໍິ່ສາມາດຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຫ ັກສ ດນີື້ຂືື້ນມາໄດ້.  

ພ້ອມນັື້ນ ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ຍັງ ຄະນະທີິ່ປຶກສາຂອງ WBAB, ທ່ານ Noudsavanh ທີິ່ເປັນປຶກສາ 
ແລະ ຜ ້ທີ ິ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທ່ານ Mai Ja (ຈາກ Kachin Women Association Thailand-
KWAT), ດຣ.Jennifer Guo (ຈາກ Women’s and Gender Studies, ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ຊຽງໃໝູ່), ແລະ Nikki Richards ທີິ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ໃນການພັດທະນາຫ ັກສ ດນີື້. ພວກເຮົາຂໍ
ຂອບໃຈເປັນພ ເສດມາຍັງ ທ່ານ Sabrina Gyorvary ທີິ່ຊ່ວຍໃນການກວດແກ້ ທາງວ ຊາການ, ເນືື້ອ
ໃນ ແລະ ໄວຍາກອນ ພາສາອັງກ ດ ສໍາລັບຫ ັກສ ດນີື້.  

ສຸດທ້າຍນີື້ ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢູ່າງລົື້ນເຫ ືອ ສໍາລັບໝ ູ່ເພືິ່ອນ ແລະ ສະມາຊ ກເຄືອຂ່າຍ ທີິ່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນພວກເຮົາມາດີໂດຍຕະຫ ອດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີິ່ມີຄຸນຄ່າຕໍິ່ພວກເຮົາ ໃນ
ການດໍາເນີນການພັດທະນາຫ ັກສ ດນີື້ຂືື້ນມາ.  

 

ຈາກ ທີມງານ Weaving Bonds Across Borders (WBAB) 
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ພາກສະເໜີ 
 

ຫ ກັສ ດ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ ແລະ ສາລະວ ນ ແມູ່ນ
ພັດທະນາຂືື້ນມາ ໂດຍອີງໃສູ່ປະສົບການ ການເຮັດວຽກຕົວຈ ງກັບກຸູ່ມແມູ່ຍ ງ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນນີື້.  
ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄ ູ່ມືນີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຄ ຝຶກໄວໜຸູ່ມ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມສົນໃຈທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ຄ ູ່ມືນີື້ ໃນການຮຽນຮ ້ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມ ການສົິ່ງສຽງຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາຍ
ກອທໍາມະຊາດ.  
 

ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຂະບວນການຮຽນຮ ້ທີິ່ຫ າກຫ າກ ທີິ່ພວກເຮົາແນນໍາໃນຄ ູ່ມືນີື້ ຈະເປັນເຄືິ່ອງມືໜຶິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ ້ຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານ ການເລົິ່າເລືອງ ແລະ ແລກປູ່ຽນປະສົບການຕົວຈ ງ. 
 

ທ້າຍນີື້ ພວກເຮົາຫວັງຢູ່າງຍ ິ່ງວ່າ ຫ ັກສ ດນີື້ ຈະເປັນດັິ່ງການເປີດພືື້ນທີິ່ໃຫ້ມກີານຮຽນຮ ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະ 
ເພາະ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ໄວນຸູ່ມ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າສາມາດນໍາສະເໜີ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຢູ່າງສ້າງສັນ ແລະ ເປັນ
ໄປໃນລັກສະນະ ການສະໜັບສະໜ ນເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເມືິ່ອໃດ ທີິ່ພວກເຮົາມີການເຊືິ່ອມໂຍງເຊ ິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ ເມືິ່ອນັື້ນ ພວກເຮົາກໍິ່ຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ເພືິ່ອສ້າງການປູ່ຽນແປງທີິ່ດີໃນສັງຄົມ, ສົິ່ງເສີມ
ຄວາມຍຸຕ ທໍາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ທັງຢ ູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ໃນພາກພືື້ນ.  
 

ໃນຫ ກັສດຸນີື້ ປະກອບມ ີ5 ພາກຄ:ື  
 ພາກທີ 1: ການສ້າງສັນຕ ພາບ 
 ພາກທີ 2: ຄົນ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ 
 ພາກທີ 3: ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເພດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  
 ພາກທີ 4: ການຄຸ້ມຄອງແມູ່ນໍື້າ, ສ ດທ ທີິ່ດ ນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເພດ 
 ພາກທີ 5: ການເປັນ ຄ ຝຶກ/ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜ ້ນໍາຊຸມຊົນ   

 

ຄ ູ່ມືນີື້ ແມູ່ນພັດທະນາຂືື້ນ ໂດຍອີງຈາກ ປະສົບການການເຮັດວຽກ ຂອງ WBAB ໃນການ ດໍາເນີນບັນດາກ ດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ສໍາຫ ັບແມູ່ຍ ງ ທີິ່ມາຈາກຫ າຍຊຸມຊົນ ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນນີື້. ພ້ອມນັື້ນຄ ູ່ມືນີື້ 
ຍັງຖືກພັດທະນາ ມາຈາກການປະກອບແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ຈາກ ຜ ້ທີິ່ເຄີຍເຂົື້າຮ່ວມກ ດຈະ
ກໍາຂອງ WBAB, ໝ ູ່ເພືິ່ອນ, ຄ ູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ຂອງພວກເຮົາ ທີິ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກໃນ
ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເພດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ.   
 

ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຄ ູ່ມືສະບັບນີື້ ເປັນຄ ູ່ມືສໍາລັບການຮຽນຮ ້ ສະນັື້ນ ບັນດາທ່ານສາມາດປັບປູ່ຽນ ຮ ບແບບ ແລະ 
ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມືນີື້ໄດ້ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານ ສາມາດອອກແບບການຝຶກອົບຮົມທີິ່ແທດເໝາະກັບກຸູ່ມ
ເປົື້າໝາຍ ຫ ື ໄວໜຸູ່ມ ໃນພືື້ນທີິ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີິ່ທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນງານຢ ູ່.  
 

ພວກເຮົາ ທີມງານທຸກຄົນ ແມູ່ນມີຄວາມຍ ນດີຢູ່າງຍ ນ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ຈາກບັນດາທ່ານ 
ຫ ັງຈາກທີິ່ມີການນໍາໃຊ້ຄ ູ່ມືສະບັບນີື້!  
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 ຂັື້ນຕອນການກະກຽມ ການຝຶກອົບຮົມ  
 

ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ ບັນດາຂັື້ນຕອນທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການກະກຽມ ເພືິ່ອ
ຈັດຝຶກອົບຮົມແມູ່ນອີງໃສູ່ ໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ,ຈໍາ
ນວນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ  ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ. ເຖ ງ
ຢູ່າງໃດກໍິ່ດີ ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ 
ແມູ່ນຈະດໍາເນີນເປັນ 3 ຂັື້ນຕອນຄື: ຂັື້ນຕອນການກະກຽມ, ຂັື້ນ
ຕອນການດາໍເນນີການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ. 
ຂັື້ນຕອນເຫ ົິ່ານີື້ ແມູ່ນມີປະໂຫຍດຫ າຍຕໍິ່ພວກເຮົາ ເພືິ່ອກະ ກຽມ
ແຜນ ກ່ອນທີິ່ຈະຈັດງານຝຶກອົບຮົມ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ຂັື້ນຕອນ
ເຫ ົິ່ານີື້ ແມູ່ນສາມາດປັບໄດ້ ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ.  

ຂັື້ນຕອນການກະກຽມ 

ຂະບວນການນີື້ແມູ່ນປະກອບມີ: ການກໍານົດຫົວຂໍື້ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ທີມງານຜ ້ຮັບຜ ດຊອບ, ການປະກາດຮັບ
ສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ, ການກໍານົດເວລາ, ສະຖານທີິ່ ການຝຶກອົບຮົມ, 
ການລົງພືື້ນທີິ່ ແລະ ແຜນງົບປະມານ. 

1. ການກາໍນດົຫວົຂໍື້ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ 

ກ່ນນຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຂັື້ນເລີິ່ມຕົື້ນທໍາອ ດແມູ່ນ ການກໍານົດຫົວຂໍື້ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ຂັື້ນຕອນນີື້ຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ
ຫ າຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານຈະສາມາດບັນຈຸຜົນຕາມທີິ່ຄາດໝາຍໄວ້. 
ເລີິ່ມຕົື້ນໂດຍ ການຕອບຄໍາຖາມຕໍິ່ໄປນີື້ ເພືິ່ອເປັນທ ດທາງແກູ່ທ່ານໃນການ
ກໍານົດຈຸດປະສົງຄື:  

 ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶິ່ງຈັດການຝຶກອົບຮົມນີື້?  
 ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ບັນລຸຜົນ? 

2. ການສາ້ງທມີງານ ໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົ 

ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການແບູ່ງໜ້າທີິ່ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຢູ່າງຈະແຈ້ງພາຍໃນທີມງານແມູ່ນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການ
ຮັບຜ ດຊອບແຕູ່ລະໜ້າວຽກເຊັິ່ນ: ການສ້າງ ຫ ື ກະຈາຍແບບຟອມຮັບສະໝັກ, ການຕ ດຕໍິ່ອົງການຕ່າງໆທີິ່ເປັນຄ ູ່ຮ່ວມ 

ຂັື້ນຕອນໃນການກະກຽມ ການຈດັງານຝກຶ
ອບົຮມົ 

ຂັື້ນຕອນການກະກຽມ 

 ການກໍານົດຫົວຂໍື້ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ 

 ການສ້າງທີມງານ ໃນການຈັດຝຶກ
ອົບຮົມ  

 ການປະກາດຮັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  
 ການກໍານົດເວລາຂອງການຈັດຝຶກ

ອົບຮົມ 
 ສະຖານທີິ່ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ທັດສະນະສຶກສາ 
 ການວາງແຜນງົບປະມານ 

ຂັື້ນຕອນການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ 

 ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ 
 ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານດ ຈ ຕອລ  
 ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ 
 ການປົກປ້ອງເດັກ 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸູ່ມຄົນພ ການ  
 ການກະກຽມພາສາອັງກ ດ 
 ຫ ັກການ ການຮຽນຮ ້ຮ່ວມກັນ 
 ອຸປະກອນທີິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຝຶກ

ອົບຮົມ 
 ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫ ື ກ ດຈະກໍາ

ແບບເລັິ່ງດ່ວນ 

ຂັື້ນຕອນການປະເມນີຜົນຈາກການຝຶກອົບຮົມ 

 ການປະເມີນຜົນຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
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ງານ, ການສົິ່ງຈົດໝາຍ ເພືິ່ອເຊີນໃຫ້ອາຈານມາບັນລະຍາຍ, ການຈັດການກ່ຽວກັບການເດີນທາງ, ການຂືື້ນແຜນ
ງົບປະມານ, ການຊອກຫາພືື້ນທີິ່ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ແທດເໝາະ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍິ່ກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນ.   
ນອກຈາກ ການເຮັດວຽກເປັນທີມແລ້ວ ທ່ານຍັງສາມາດຂໍການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ູ່ຮ່ວມງານໃນດ້ານທີິ່ທ່ານຕ້ອງການ 
ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກທາງນອກ ເຊັິ່ນ: ການສະໜອງທຶນ, ເຊີນຜ ້ຊ່ຽວຊານ ຫ ື ຜ ້ທີິ່ມີປະສົບການມາບັນລະຍາຍ, ການນໍາສະ 
ເໜີ, ການສະໜັບສະໜ ນເວລາລົງໄປພືື້ນທີິ່ ແລະ ອືິ່ນໆ.   

3. ການປະກາດຮບັຜ ເ້ຂົື້າຮ່ວມ 

ກ່ອນຈະຈັດການຝຶກອບົຮົມ ສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນອອີກຢູ່າງໜຶິ່ງທີິ່ຕ້ື້ອງໄດ້ຄໍານຶງກໍິ່ຄື ແມູ່ນໃຜຄືກຸູ່ມເປົື້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີື້. 
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ທ່ານຄັດເລືອກ ແມູ່ນຈະບົິ່ງບອກເຖ ງ ການບັນລຸເປົື້າໝາຍທີິ່ທ່ານໄດ້ວາງໄວ້ຕໍິ່ກັບການຝຶກອົບຮົມທີິ່ທ່ານຈະ
ຈັດ. ເມືິ່ອທ່ານຮ ້ເຖ ງກຸູ່ມເປົື້າໝາຍທີິ່ທ່ານຈະຮັບສະໝັກແລ້ວວ ຂັື້ນຕອນຕໍິ່ໄປກໍິ່ຄື ການສ້າງແບບຟອມ ເພືິ່ອຮັບສະໝັກຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມ.   

3.1 ແບບຟອມຮັບສະໝັກ 
ສໍາລັບຮ ບແບບຂໍື້ມ ນທີິ່ຈະລະບຸຢ ູ່ໃນແບບຟອມຮັບສະໝັກ ແມູ່ນບໍິ່ໄດ້ກໍານົດຕາຍໂຕ ເຊ ິ່ງພວເຮົາມີຄໍາແນະນໍາດັິ່ງນີື້: 

 ຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບອົງການ 
o ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການ 
o ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຫ ື ກ ດຈະກໍາ 
o ຫວົຂໍື້ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ 
o ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງການຄັດເລືອກ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
o ເວລາ ແລະ ສະຖານທີິ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມ 
o ມືື້ໝົດກໍານົດ ການຍືິ່ນໃບສະໝັກ 

 
 ຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ຜ ້ສະໝັກ 

o ຂໍື້ມ ນທົິ່ວໄປ ເຊັິ່ນ ຊືິ່, ສັນຊາດ ແລະ ຂໍື້ມ ນຕ ດຕໍິ່. ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການຈໍາແນກ ທ່ານສາມາດທີິ່ຈັດຂໍື້
ມ ນກ່ຽວກັບ ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ ໃຫ້ເປັນຂໍື້ມ ນຕົວເລືອກ ວ່າຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດຕອບ ຫ ື ບໍິ່
ຕອບຂໍື້ມ ນດັິ່ງກ່າວໄດ້ 

o ຄໍາຖາມແບບເປີດ ເພືິ່ອປະເມີນກ່ຽວກັບມຸມມອງ, ປະສົບການ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈຂອງຜ ້ສະມັກ ເຂົື້າ
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ  

 ໃນແບບຟອມຮັບສະໝັກ ທ່ານສາມາດລະບຸຂໍ ື້ມ ນວ່າ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດສະເໜີ ຫ ື ບອກຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາສຸຂະພາບ, ພ ມແພ້ ແລະ ອາຫານທີິ່ຜ ້ສະໝັກບໍິ່ສາມາດຮັບປະທານໄດ້ ຫ ື ເງືິ່ອນໄຂຂອງສະພາບການທີິ່
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດ ແດເປັນພ ເສດ 

 ທ່ານອາດຈະພ ຈາລະນາໃນການແປ ແບບຟອມຮັບສະໝັກ ເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອເປັນການເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ຜ ້ສະມັກສາມາດຕືິ່ມຂໍື້ມ ນໃນແບບຟອມສະໝັກເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນຂອງເຂົາເຈົື້າ 
 

o ມີຫ າຍຮ ບແບບທີິ່ທ່ານສາມາດສ້າງແບບຟອມສະໝັກຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊ ິ່ງໃນນີື້ ພວກເຮົາແນະ
ນໍາ 2 ຊ່ອງທາງ ທີິ່ງ່າຍ ແລະ ສະດວກໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄື: Google Form ແລະ 
Microsoft Forms 
 

https://workspace.google.com/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1009882-Workspace-APAC-TH-en-BKWS-EXA-Golden&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_469254694257-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Forms%20%7C%20%5BM:1%5D%20%7C%20TH%20%7C%20EN%20%7C%20Google%20Form-KWID_43700057598116137-kwd-19885114058&userloc_9073366-network_g&utm_term=KW_google%20form&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQisHPsOFFBD1LFYj6zI3As9Y9BEDl5fRpTR1SCRh7YZagKY3GY-0phoC45sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.office.com/launch/forms?auth=1
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ເພືິ່ອເປັນການໃຫ້ເຫັນພາບຂອງຂັື້ນຕອນໃນການປະກາດຮັບສະໝັກ ພວກເຮົາມີບາງຄໍາແນະນໍາດັິ່ງລຸູ່ມນີື້: 

o ການປະກາດຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຄວນມີການດໍາເນີນລ່ວງໜ້າກ່ອນ ປະມານ 3 ເດືອນ ເພືິ່ອມີເວລາສໍາລັບ
ການຄັດເລືອກ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ທີິ່ສະໝັກມີເວລາພຽງພໍໃນການກະກຽມບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ ິ່ນ: 
ເອກະສານການເດີຍທາງ, ການເຮັດວີຊ່າ ໃນກໍລະນີທີິ່ການຝຶກອົບຮົມຈັດຂືື້ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ  

o ເພືິ່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນ ຫ ື ກຸູ່ມຕ່າງໆ ສາມາດເຂົື້າເຖ ງຂໍື້ມ ນການປະກາດຮັບສະໝັກ ຄວນຄໍານຶງເຖ ງຊ່ອງທາງທີິ່
ທຸກໆຄົນສາມາດເຂົື້າເຖ ງໄດ້ ແລະ ຄວນເປີດໂອກາດບຸລ ມາສ ດໃຫ້ແກູ່ຜ ້ພ ການ ແລະ ຜ ້ທີິ່ຢ ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ທີິ່ປະເຊີນກັບບັນຫາທີິ່ຕ ດພັນກັບສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນກໍລະນີທີິ່ມີຂໍື້ຈໍາກັດ ໃນການເຂົື້າເຖ ງແບບສະ
ໝັກທາງອອນລາຍ ການສົິ່ງໃບຮັບສະໝັກທາງໄປສະນີ ເພືິ່ອໃຫ້ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍ ທີິ່ຢ ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກແມູ່ນເປັນ
ໜຶິ່ງໃນທາງເລືອກທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້.  

o ການສົິ່ງຕໍິ່ແບບຟອມຮັບສະໝັກ ຄວນຄໍານຶງເຖ ງຊ່ອງທາງ ຫ ື ທາງເລືອກ ໃນກໍລະນີທີິ່ຊ່ອງທາງທີິ່ນ ຍົມໃຊ້
ເຊັິ່ນ ອີເມລ ແລະ ເຟສບຸກ ບໍິ່ສາມາດນໍາໃຊໄດ້ ຫ ື ມີຂໍື້ກໍາກັດ ໃນບາງພືື້ນທີິ່ . ການນໍາໃຊ້ ຊ່ອງທາງ ວີແຊັດ 
(WeChat) ແມູ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ ື້າເຖ ງກຸ ູ່ມເປົື້າໝາຍຢ ູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້. ນອກຈາກນັື້ນຊ່ອງ
ທາງອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນ ທາງ Signal ແລະ Protonmail ແມູ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເພືິ່ອຕ ດຕໍິ່ຫາຜ ້ທີິ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົື້າ
ຮ່ວມ ທີິ່ອາໄສຢ ູ່ໃນພືື້ນທີິ່ ທີິ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພໃນການສືິ່ສານ ເນືິ່ອງຈາກພືື້ນທີິ່ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າອາໄສຢ ູ່ນັື້ນ 
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຫ ື ຄວາມສ່ຽງ.   

o ທ່ານຍັງສາມາດປະກາດຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຜ່ານຊ່ອງທາງເວັບໄຊ້ຂອງອົງການ ຫ ື ສືິ່ທາງອອນລາຍຕ່າງໆ
ໄດ້; ນອກນັື້ນ ທາງຍັງສາມາດສົິ່ງໃບສະໝັກໃຫ້ແກູ່ອົງການ ຫ ື ກຸູ່ມຕ່າງໆ ທີິ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍ
ກົງ ເພືິ່ອຊ່ວຍກະຈາຍການປະກາດຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ໃຫ້ທົິ່ວເຖ ງ ແລະ ເຂົື້າເຖ ງຫ າຍກຸູ່ມ  

o ຫາກເປັນໄປໄດ້ ການປະກາດຮັບສະໝັກທາງສືິ່ອອນລາຍ ພ້ອມກັບແນບລ ື້ງການປະກາດຮັບສະໝັກກໍິ່ເປັນ
ອີກທາງເລືອກໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັິ່ນດຽວກັນ 

 
3.2 ເງືິ່ອນໄຂການຄັດເລືອກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  
 

ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກູ່ກຸູ່ມຄົນຊຸມຊົນສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນຕ່າງໆ ໃນບັນດາພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າ
ຂອງ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນທີິ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮ ້ເຖ ງວ່າ ແມູ່ນໃຜຄືກຸູ່ມເປົື້າໝາຍທີິ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມ . ສ່ວຍຫ າຍ ແຕູ່ລະ
ອົງການແມູ່ນມີເກນ ຫ ື ເງືິ່ອນໄຂຂອງອົງການເອງສໍາລັບກຸູ່ມ້ເປົື້າໝາຍທີິ່ຕ້ອງການປະກາດຮັບສະໝັກໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຊັິ່ນ: 
ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມສາມາດໃນການສືິ່ສານພາສາອັງກ ດ, ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່
ຕາມການທີິ່ຈະປະກາດຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ເປັນຄົນຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ, ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຊຸມຊົນທີິ່ຖືກສັງຄົມຈໍາແນກ
ນັື້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ໃນເລືິ່ອງຂອງສະພາບການທີິ່ວ່າ ພວກເຂົາອາດຈະບໍິ່ມີໂອກາດເທົິ່າທຽມກັບຊຸມຊົນທີິ່ຢ ູ່ໃນ
ເມືອງ ເນືິ່ອງຈາກສະຖານທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ໂອກາດໃນການເຂົື້າເຖ ງການສຶກສາ. ສະນັື້ນ ເວລາປະກາດຮັບສະໝັກເອົາຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມ ຈຶິ່ງບໍິ່ຄວນແຕູ່ພ ຈາລະນາເບ ິ່ງແຕູ່ ລະດັບການສຶກສາທີິ່ເປັນທາງການ, ລະດັບພາສາອັງກ ດ ແລະ ປະສົບການໃນການ
ເຮັດວຽກເທົິ່ານັື້ນ ຜ ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຄວນພ ຈາລະນາເຖ ງ ປະສົບການຊີວ ດ , ການອຸທ ດຕົນຕໍິ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈ
ສ່ວນຕົວ ໃນການສະໝັກເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ສະນັື້ນ ໃນການຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົາຮ່ວມຢູ່າງເອົາໃຈໃສູ່ປະເດັນດັິ່ງກ່າວນັື້ນ 
ພວກເຮົາແນະນໍາວ່າ ຄວນໃຫ້ບ ລ ມາສ ດແກູ່ຜ ້ສະໝັກທີິ່ບໍິ່ຄ່ອຍເຂົື້າເຖ ງໂອກາດດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຜ ້ສະໝັກທີິ່ມາຈາກຊຸມ
ຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມຢູ່າງບໍິ່ມີຄວາມຍຸຕ ທໍາ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ດານສ ດທ ມະນຸດ. 
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ນອກນັື້ນ ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ຄວນລະບຸຊັດເຈນ ເຖ ງ ລັກສະນະ ຫ ືຶ ຄຸນສົມບັດຂອງຜ ້ທີິ່ຈະເປັນຜ ້ຖືກເລືອກ
ໃນການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຢ ູ່ໃນເກນການຄັດເລຶອກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມນັື້ນ ອາດຈະລະບຸຊັດເຈນໄປເລີຍວ່າ 
ການຝຶກອົບຮົມນີື້ ແມູ່ນແນໃສູ່ກຸູ່ມໄວໜຸູ່ມ ທີິ່ເປັນຄົນຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ ຫ ື ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າ ທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ແລະ ບໍິ່ເຄີຍເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທັງຂັື້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ຫ ື ພາກພືື້ນມາກ່ອນ; ໄວໜຸູ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-30 ປີ 
ທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ລຽບແມູ່ນໍື້າຂອງ ຫ ື ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ ເຊ ິ່ງກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມບໍິ່ຍຸຕ ທໍາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບສ ດທ ມະນຸດ ເປັນຕົື້ນ. 

ສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນອີກຢູ່າງໜຶິ່ງກໍິ່ຄື ຕ້ອງມີການຕົກລົງກັນພາຍໃນ ທີມວ່າ ຈະຮັບເອົາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈັກຄົນ, ເພດ ແລະ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຈັກມືື້ ໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມ. 

3.2.1 ການປະກາດຮບັສະໝກັແບບເປດີກວາ້ງ  
ການໄດ້ຮັບໃບສະໝັກໂດຍກົງຈາກຜ ້ສະໝັກ ແມູ່ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ຈັກຜ ້ສະໝັກ ທັງສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການ ແລະ 
ຄ ູ່ຮ່ວມງານໃໝູ່ ເຊ ິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີເຄືອຂ່າຍໃໝູ່ຫ າຍຂືື້ນອີກດ້ວຍ. ພາຍຫ ັງທີິ່ຜ ້ຈັດໄດ້ຮັບໃບສະໝັກແລ້ວ ມີຄວາມ
ສໍາຄັນຍ ິ່ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເບ ິ່ງທຸກໆໃບສະໝັກຢູ່າງລະອຽດ ເພືິ່ອເປັນການສຶກສາເບ ິ່ງວ່າ ເຂົາເຂົື້າມີຄວາມສົນໃຈ ຫ ື ມີແຮງຈ ງໃຈ
ຄືແນວໃດໃນການສະໝັກເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ. ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃນການ ຄັດເລືອກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ທີິ່
ກົງກັບເປົື້າໝາຍ ທ່ານສາມາດ ອີງໃສູ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາລະກ ດຂອງອົງການທ່ານ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ທ່ານເຂົື້າເຖ ງກຸູ່ມ
ເປົື້າໝາຍທີິ່ວາງໄວ້. ໃນຫ ັກສ ດນີື້ ພວກເຮົາໄດ້ມີຕົວຢູ່າງບາງສ່ວນ ທີິ່ລະບຸຢ ູ່ໃນພາກຂອງ ເງືິ່ອນໄຂຂອງການຄັດເລືອກຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມ ຂ້າງລຸູ່ມນີື້.   
 

3.2.2 ການຮັບສະໝັກ ໂດຍຜ່ານການສະເໜີຊືິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກ ອົງການຄ ູ່ຮ່ວມງານ  
ນອກຈາກການປະກາດຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແບບເປີດແລ້ວ ການຮັບເອົາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໂດຍການໃຫ້ອົງການຄ ູ່ຮ່ວມງານ ຫ ື 
ເຄືອຂ່າຍສະເໜີຊືິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ແທດເໝາະກັບການຝຶກອົບຮົມ ກໍິ່ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶິ່ງ ທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັິ່ນກັນ ເພາະ
ພວກເຂົາຈະມີສາຍສໍາພັນທີິ່ດີ ກັບບັນດາກຸູ່ມ ຫ ື ໄວໜຸູ່ມ ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ; ພ້ອມນັື້ນ ເຂົາເຈົື້າຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການກະຈາຍ
ຂໍື້ມ ນການຮັບສະໝັກຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖ ງກຸູ່ມເປົື້າໝາຍໄດ້ໂດຍກົງ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສະໝັກ ເຂົື້າ
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ຢ ູ່ໃນບາງປະເທດ ມີບາງຜ ້ສະໝັກ ແມູ່ນບໍິ່ສາມາດເຂົື້າເຖ ງອ ນເຕີເນັດໄດ້ ແລະ ບໍິ່ມີຄອມພ ວເຕີທີິ່
ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື ິ່ອຕືິ່ມແບບຟອມສະໝັກໄດ້ໂດຍຕົນເອງ. ສະນັື້ນ ໃນກໍລະນີນີ ື້ ອົງການຄ ູ່ຮ່ວມງານ ສາມາດສົິ່ງຕໍິ່
ແບບຟອມສະໝັກເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ທີິ່ສົນໃຈເຂົື້າຮ່ວມ ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ເຊ ິ່ງໃນກໍລະນີນີື້ເຫັນວ່າ ອົງການຄ ູ່ຮ່ວມງານແມູ່ນມີ
ບົດສໍາຄັນໃນການເປັນຂົວຕໍິ່ທີິ່ດີຫ າຍໃນການຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ.   
 

3.3 ຂັື້ນຕອນການສໍາພາດ 
ໃນການສໍາພາດຮັບເອົາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຜ ້ຈັດອາດຈະເລືອກການສໍາພາດໃນຮ ບແບບເຊ ິ່ງໜ້າກັນ ຫ ື ທາງອອນລາຍກໍິ່ໄດ້. ໃນ
ການສໍາພາດນັື້ນ ບໍິ່ພຽງແຕູ່ຈະຮ ້ຈັກກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໂດຍຜ່ານແບບຟອມສະໝັກທີິ່ເຂົາເຈົື້າສົິ່ງໃຫ້ເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ຍັງຈະເຮັດຜ ້
ຈັດນັື້ນທໍາຄວາມຮ ້ຈັກກັບຜ ້ສະໝັກຫ າຍຂືື້ນຜ່ານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນໃນເວລາການສໍາພາດ.  ການສໍາພາດຜ ້ເຂົື້າແມູ່ນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ກ່ຽວກັບຜ ້ສະໝັກ ບໍິ່ວ່າຈະເປັນປະສົບການ, ແນວຄວາມຄ ດ, ແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ການສະແດງ
ຄວາມມຸ້ງໝັື້ື້ນໃນການເຂົື້າຮ່ວມ. ໃນການສໍາພາດ ຜ ້ຈັດຄວນສອບຖາມຜ ້ສະໝັກກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງທີິ່ເຫັນວ່າສະດວກທີິ່
ສຸດສໍາລັບຜ ້ສະໝັກໃນການດໍາເນີນການສໍາພາດ. ໃນບາງກໍລະນີ ຜ ້ສະໝັກບໍິ່ສະດວກໃຈທີິ່ຈະສະແດງຕົນເອງໃນຊ່ອງທາງ
ອອນລາຍ ເນືິ່ອງຈາກຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ສະນັື້ນ ຜ ້ຈັດຕ້ອງເຄົາລົບການເລືອກຊ່ອງທາງຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ 
ຄວນປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມດ້ວຍ. ໃນຂັື້ນຕອນການຄັດເລືອກ ການພ ຈາລະນາຕໍິ່ກັບ ການກໍານົດເງືິ່ອນໄຂຂອງຜ ້
ທີິ່ສາມາດສະໝັກເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແມູ່ນເປັນສ ິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ.   
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4. ການກາໍນດົເວລາໃນການຈດັຝກຶອບົຮມ 
 

ໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ: 
ການກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແມູ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ.  
 

ຄໍາແນະນໍາໃນການກໍານົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ: 
ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກັບທີມງານ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກມືໃນການຈັດທີິ່ແທດເໝາະໃນການຈັດ. ເຊ ິ່ງໃນນີື້ມີບາງຄໍາແນະ
ນໍາຄື:  

 ຄວນຈັດໃນຊ່ວງເວລາວັນພັກຂອງນັກຮຽນ ຫ ື ນັກສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າມີໂອກາດໃນຫານເຂົື້າຮ່ວມ  
 ຄວນຈັດໃນໃນຊ່ວງລະດ ແລ້ງ ຫ າຍກວ່າລະດ ຝົນ ເພືິ່ອເຮັດການການເດີນທາງມາເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງ

ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພຫ າຍຂືື້ນໃນການເດີນທາງ 
 ຄວນຫ ີກລ່ຽງໃນການຈັດງານຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍໃນຊ່ວງລະດ ຝົນ ເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ອາກາດບໍິ່ດີ ທີິ່

ມັກເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າດັບຕະຫ ອດ ແລະ ພ້ອມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການຝຶກອົບນົມ ແລະ ການເຊືິ່ອມຕໍິ່ທາງອ ນເເຕີ
ເນັດ 
 

ຜ ້ຈັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ ຕໍິ່ກັບຄວາມປອດໄພ ໃນການເດີນທາງຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເພືິ່ອມາເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ພ້ອມນັື້ນ
ຕ້ອງມີການສະໜອງການຊ່ວຍເປັນພ ເສດ ຫ ື ສະເພາະ ສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຜ ້ທີິ່
ບໍິ່ມີທີິ່ຢ ູ່ໃນເມືອງຫ ວງ ຫ ື ບໍິ່ເຄີຍເດີນທາງອອກນອກປະເທດມາກ່ອນ.  

5. ສະຖານທີິ່ໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົ ແລະ ທດັສະນະສກຶສາ 

5.1 ສະຖານທີິ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ 
ບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີິ່ລະບຸຢ ູ່ໃນປືື້ມຄ ູ່ສະບັບນີື້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນຈະເນັື້ນການໃຊ້ພືື້ນທີິ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຮັດກ ດຈະກໍາ
ນອກສະຖານທີິ່. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ແມູ່ນຂືື້ນກັບສະພາບການຕົວຈ ງ ຫ ື ຄວາມພ້ອມ ຂອງສະຖານທີິ່ ທີິ່ຈະມີການຈັດຝຶກ
ອົບຮົມ.   

ບາງສ ິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຕໍິ່ກັບການເລືອກສະຖານທີິ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ: 

 ຄວນເປັນສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີຄວາມສະຫງົບ ໂດຍບໍິ່ໃຫ້ມີສ ິ່ງອືິ່ນພາຍນອກລົບກວນ  

 ຫາກເປັນໄປໄດ້ ແນະນໍາໃຫ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຢ ູ່ໃນ ຫ ື ໃກ້ກັບຊຸມຊົນ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ສໍາຜັດ
ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ວ ຖີຊີວ ດຂອງຄົນທ້ອງຖ ິ່ນ 

 ເປັນສ ິ່ງທີິ່ດີຫ າຍ ຫາກການຈັດຝຶກອົບຮົມ ສາມາດສະໜັບສະໜ ນເສດຖະກ ດທ້ອງຖ ິ່ນ ໂດຍການໃຫ້ຄົນຢ ູ່ໃນ
ຊຸມຊົນ ກະກຽມອາຫານທ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ໄດ້ມາຈາກສວນຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 

 ຄວນມີຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງໄປສະຖານທີິ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫ ື 
ເຈັບປູ່ວຍ 

 ໃນກໍລະນີທີິ່ຈັດໃນຊຸມຊົນ ຜ ້ຈັດຄວນເລືອກພືື້ນທີິ່ ຫ ື ຊຸມມຊົນ ທີິ່ມີປະສົບການ ຫ ື ສະດວກໃນການຕ້ອນຮັບ
ຜ ້ຄົນທີິ່ມາຈາກຕ່າງຖ ິ່ນ ແລະ ສາມາດສະໜອງທີິ່ພັກໃຫ້ໄດ້ 
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5.2 ທັດສະນະສຶກສາ 
ສໍາລັບການໄປຮຽນຮ ້ນອກສະຖານທີິ່ ຫ ື ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ຜ ້ຈັດຄວນເລືອກສະຖານທີິ່ທີິ່ແທດເໝາະກັບຫົວຂໍື້ຝຶກ
ອົບຮົມ. ທີິ່ສໍາຄັນ ສະຖານທີິ່ໃນການໄປທັດສະນະສຶກສາບໍິ່ຄວນຢ ູ່ໄປເກີນໄປ ເພືິ່ອບໍິ່ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຮ ້ ສຶກເມືິ່ອຍຫ າຍສໍາ
ລັບການເດີນທາງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ ຫາກຫົວຂໍື້ການຝຶກອົບຮົບເນັື້ນ ປະເດັນບໍິ່ແຮູ່ ຜ ້ຈັດອາດຈະຊອກຫາພືື້ນທີິ່ ທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ສາມາດໄດ້ຮຽນຮ ້ ໃໂດຍກົງຈາກຊຸມຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຮັດບໍິ່ແຮູ່.  
 
ກ່ອນທີິ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນ ສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນເດີນທາງ. ເພືິ່ອຂໍອະນຸຍາດ ຜ ້ຈັດສາມາດໂທ ຫ ື 
ສົິ່ງຈົດໝາຍ ຫາຜ ້ນໍາຊຸມຊົນໄດ້ໂດຍກົງ. ຫາກເປັນໄປໄດ້ ຈະດີທີິ່ສຸດຫາກຜ ້ຈັດສາມາດໄປພົບກັບຜ ້ນໍາຊຸມຊົນ ເພືິ່ອແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຈັດແຈງກ່ຽວກັບການເດີນທາງສໍາລັບການທັດສະນະສຶກສາ. ທີິ່ສໍາຄັນແມູ່ນຜ ້ຈັດຕ້ອງຈັດເວລາ
ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ໃຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ ເລືິ່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນນັື້ນ ເປັນບ ລ ມາສ ດ ເວລາທີິ່ຈະ
ມີການຈັດການທັດສະນະສຶກສາ.   
 

6. ການວາງແຜນງບົປະມານ 
ສໍາລັບງົບປະມານ ຈະເປັນການດີຫາກສາມາດກະກຽມກ່ອນລ່ວງໜ້າ 2-3 ເດືອນ ກ່ອນທີິ່ຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ເວລາ
ທີິ່ທ່ານຮ່າງແຜນງົບປະມານ ສາມາດພ ຈາລະນາຂໍື້ມ ນຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກະກຽມແຜນງົບປະມານ
ຢູ່າງຮອບດ້ານ:  
 

 ງົບປະມານສໍາລັບເຊົິ່າສະຖານທີິ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ  
 ງົບປະມານສໍາລັບທີິ່ພັກ ສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ, ຄ ຝຶກ ແລະ ທີມງານຜ ້ຈັດ  
 ງົບປະມານສໍາລັບອາຫານ 
 ງົບປະມານສໍາລັບການເດີນທາງ   
 ງົບປະມານາລັບອຸປະກອນ 
 ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບຄ ຝຶກ  
 ງົບປະມານສໍາລັບການແປ 
 ງົບປະມານສໍາລັບການເຮັດວີຊ່າຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
 ປະກັນໄພການເດີນທາງ 

 
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ຕ້ອງໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າມີງົບປະມານພຽງພໍ ສໍາລັບການເຮັດປະກັນໄພສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເພາະເປັນ
ເລືິ່ອງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ຫາກມີກໍລະນີ ອຸບັດຕ ເຫດ ຫ ື ການເຈັບປູ່ວຍເກີດຂືື້ນໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ. 
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ຂັື້ນຕອນການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ 
 
 

ຂັື້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມ ແມູ່ນໝາຍເຖ ງການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ເຊ ິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກທີ 1-5 ຂອງຄ ູ່
ມືສະບັບນີື້. ເພືິ່ອເປັນການເລີິ່ມຕົື້ນໃນການດໍາເນີນງານ, ທ່ານ ຄວນພ ຈາລະນີຂໍື້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້:  
 
1. ການກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງການຝກຶອບົຮມົ 
 

ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດ ຫ ື ຄ ຝຶກ ຄວນແຈ້ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ 
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝກຶອົບຮົມ ໂດຍລວມ ແລະ ສະເພາະຂອງແຕູ່ລະຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ. ຍົກຕົວຢູ່າງ ຈຸດປະສົງຂອງ
ການຈັດຝຶກອົບຮົມແມູ່ນເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸູ່ມ ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສ ດທ ໃນຖານະພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ິ່ກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມສະເໜີພາບທາງເພດ ແລະ ການຢ ູ່ຮ່ວມກັນ ທີິ່ເນັື້ນຄວາມຫ າກຫ າຍ, ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ ການ
ແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນ ແລະຄວາມຮ ້, ເພືິ່ອທັບມ້າງອັກຄະຕ  ແລະ ອຸປະສັກ ທີິ່ມີຕໍິ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງໄວໜຸູ່ມໃນ
ອະນາຄົດຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນນີື້ ແລະ ອືິ່ນໆ.    
 
2. ຄວາມປອດໄຟທາງດາ້ນດ ຈ ຕອລ  
 

ເນືິ່ອງຈາກບັນດາຜ ້ຄົນທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ມີການສືິ່ສານກັນຕະຫ ອດ ທັງກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫ ັງການ
ຝຶກອົບຮົມ ສະນັື້ນ ຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່າງຍ ິ່ງ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ເລືິ່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເນືິ່ອງ
ຈາກມີຫ າຍພາກສ່ວນທີິ່ຜ ້ຈັດມີການພົວພັນ ເຊັິ່ນ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ, ຄ ຝຶກ, ທີມຜ ້ຈັດ ແລະ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ. ເຊ ິ່ງເລືິ່ອງຄວາມປອດ
ໄພທາງດ້ານດ ຈ ຕອລຍ ິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເວລາທີິ່ຈັດຝຶກອົບຮົມທີິ່ມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມາຈາກຫ າຍປະເທດ ທີິ່ມີລະດັບຄວນ
ອ່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
 
ຫ ັກການພືື້ນຖານຕໍິ່ໄປນີື້ ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ ໃນການເປັນແນວທາງ ປະຕ ບັດໃຫ້ມີຄວາມຮອບ
ຄອບຫ າຍຂືື້ນ:  
 

 ມີຄວາມເຂົື້າໃຈເປັນຢູ່າງດີຕໍິ່ກັບຊ່ອງທາງທີິ່ແທດເໝາະທີິ່ສາມາດໃຊ້ໃນການສືິ່ສານ (ເຊັິ່ນ: ອີເມລ,໌ ເຟສບຸກ, ວີ
ແຊັດ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖ ງ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີິ່ອາດຈະເກີດຂືື້ນ ເມືິ່ອມີການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງຕ່າງໆ
ໃນການສືິ່ສານກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ. ສະນັື້ນ ສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກໍິ່ຄື ກ່ອນອືິ່ນໆໝົດ ແມູ່ນຕ້ອງຖາມຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມກ່ອນກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງການສືິ່ສານທີິ່ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບເຂົາເຈົື້າໃນການສືິ່ສານ ເຊ ິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ.  

 ບໍິ່ຄວນເອົາລະຫັດຕ່າງໆໃຫ້ບຸກຄົນອືິ່ນ ບໍິ່ວ່າຈະເປັນ ລະຫັດເຂົື້າຄອມພີວເຕີ , ໂທລະສັບ, ອີເມລ໌ ແລະ ອືິ່ນໆ 
ເພືິ່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

 ພະຍາຍາມບໍິ່ໃຫ້ ຄອມພີວເຕີ, ແລັບທັອບ ແລະ ໂທລະສັບ ມີໄວຣັດ. ສະນັື້ນ ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ເຄືິ່ອງ
ສືິ່ສານເຫ ົິ່ານັື້ນ ຢູ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ອັບເດດ ໂປຣແກມຕ່າງ ພ້ອມທັງຕ ດຕັື້ງ ໂປແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັດ 

 ບໍິ່ຄວນເຮັດທີິ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍື້ມ ນທີິ່ລະອຽດອ່ອນຜ່ານຄອມພີວເຕີະ ແລະ ອ ນເຕີເນັດ ສາທາລະນະ 
ເນືິ່ອງຈາກເອກະສານທີິ່ເປີດອ່ານຜ່ານທາງອ ນເຕີເນັດອາດຈະມີບຸກຄົນທີິ່ສາມາດເຂົື້າເບ ິ່ງໄດ້ ເຊ ິ່ງອາດຈະສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເປັນໄພແກູ່ທ່ານໄດ້  
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 ຄວນດາວໂລດເອກະສານທີິ່ສໍາຄັນຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍທີິ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວນສໍາຮອງເອກະສານທີິ່
ສໍາຄັນໄວ້ສະເໝີ ບໍິ່ວ່າຈະເກັບໄວ້ໃນ ຄລາວ (cloud) ຫ ື USB 

 ຕ້ອງຮັກສາລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການເຂົື້າເຖ ງຕ່າງໆສໍາຮອງໄວ້ໃນທີິ່ປອດໄພ  
 ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຈໍາເປັນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົື້າອີເມລ໌ ຫ ື ເຮັດວຽກຜ່ານຄອມພີວເຕີ ສາທາລະນະ ໂດຍການໃຊ້ອ ນ

ເຕີເນັດຢ ູ່ໃນຮ້ານກາເຟ ຫ ື ຫໍສະໝຸດ ບໍິ່ຄວນໃຫ້ລະບົບບັນທຶກ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຕ້ອງກວດສອບ
ໃຫ້ແນູ່ໃຈ ວ່າທ່ານໄດ້ລ້າງຂໍື້ມ ນການຄົື້ນຫາ ແລະ ລະຫັດເຂົື້າຕ່າງໆ ກ່ອນທີິ່ທ່ານອອກຈາກຄອມພີວເຕີດັິ່ງກ່າວ 

 ໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດຕ້ອງແຈ້ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານດ ຈ ຕອລ. ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັິ່ນ 
ຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຖ່າຍຮ ບ ແລ້ວເອົາລົງໃນສືິ່ອອນລາຍໄດ້ຫ ື ບໍ ແລະ ສາມາດລະບຸ ຊືິ່ 
ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ອົງການທີິ່ເຂົາເຈົື້າເຮັດວຽກລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເຟສບຸກ ໄດ້ ຫ ື ບໍ 

 ຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເປັນປະຈໍາ ໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອພ ຈາລະນາກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຖ້າຫາກມີຂໍື້ກັງວົນໃດໆ ຫ ື ຖ້າມີບັນຫາໃດເກີດຂືື້ນ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັບທີມງານຂອງທ່ານ 
 

3. ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ 
 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (Sexual harassment) ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າ ເປັນການກະທໍາທີິ່ບໍິ່ພຶິ່ງປະສົງ, ການຮ້ອງຂໍ
ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ ແລະ ບໍິ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຮ ບແບບການສະແດງອອກທາງ ວາຈາ ແລະ ກ ລ ຍາທ່າທາງ ຫ ື ການສໍາພັດ
ທາງຮ່າງກາຍ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍາມະຊາດຂອງເພດ. ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເກີດຂືື້ນເມືິ່ອ:     
 

 ການຍອມໃຫ້ເກີດຂືື້ນ (ບໍິ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມ) ພາຍໃນຂໍື້ກໍານົດ ຫ ື ເງືິ່ອນໄຂ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ ື 
ການແຈ້ງງານຂອງແຕູ່ລະບຸກຄົນ   

 ການຍອມ ຫ ື ການປະຕ ເສດຕໍິ່ກັບການກະທໍາດັິ່ງກ່າວ ແມູ່ນຖືກໃຊ້ເປັນພືື້ນຖານສໍາລັບການຕັດສ ນໃຈໃນການ
ຈ້າງງານ ຫ ື ໂອກາດອືິ່ນໆ ທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ບຸກຄົນ  

 ການກະທໍາດັິ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງ ຫ ື ມີຜົນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີິ່ມີລັກສະນະ ຂົິ່ມຂ ູ່, ການປໍລະປັກ
ກັນ ຫ ື ການສ້າງຄວາມກຽດຊັງກັນ ໃນສະຖານທີິ່ການເຮັດວຽກ 

 

ພະນັກງານ ຫ ື ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ໃດກໍິ່ຕາມ ທີິ່ຮ ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງອາດຢ ູ່ໃນສະຖານະການທີິ່ກໍາລັງຖືກລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ ຫ ືມີການປະພຶດທາງເພດທີິ່ບໍິ່ເໝາະສົມ ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ຢູ່າງຍ ິ່ງໃນການແຈ້ງບອກ ຜ ້ຈັດການຝຶກ
ອົບຮົມໂດຍກົງໃຫ້ຮັບຮ ້. ພ້ອມນັື້ນຕ້ອງ ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັື້ນວ່າໃຫ້ທຸກໆຄົນຮັບຮ ້ວ່າ ການຮ້ອງທຸກຕໍິ່ເຫດການການລວ່ງ
ລະເມີດທາງເພດ ແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫ ື ຈັດການ ຢູ່າງປອດໄພຕໍິ່ກັບຜ ້ຮ້ອງ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ. ພ້ອມນັື້ນ ການ
ຮ້ອງທຸກດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີການກວດສອບທັນທີ ແລະ ຕ້ອງດໍາເນີນມາດຕະການຕໍິ່ຜ ້ທີິ່ມີການກະທໍາທີິ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ຕໍິ່ຜ ້ອືິ່ນຢູ່າງເໝາະສົມ.    
 
ບາງຂໍື້ສະເໜີແນະ ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດທີິ່ເທົິ່າທຽມກັນ: 
 

 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸູ່ມ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການສ້າງສາຍສໍາພັນທີິ່ເປັນມ ດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າ
ທຽມກັນ ແລະ ການແນະນໍາວ ທີໃນການແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ້ງ ທີິ່ມີຄວາມເຄົາລົບກັນ ແລະ ບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ  

 ການຊຸກຍ ້ ໃຫ້ແມູ່ຍ ງ ແລະ ໄວໜຸູ່ມ ໃນການຄົື້ນຫາກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກ ການກໍານົດມາດຖານຕາມ
ປະເພນີ ທີິ່ບົິ່ງບອກຕົວຕົນທາງເພດ  

 ການໃຫ້ໂອກາດຢູ່າງເທົິ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍິ່ໄດ້ຈໍາກັດ ເພດ ຫ ື ເຊືື້ອຊາດ  
 ການສະໜັບສະໜ ນແມູ່ຍ ງໄວໜຸູ່ມ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖ ງໂອກາດໂອກາດຕ່າງໆ  
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 ເພີິ່ມທະວີການເຂົື້າເຖ ງໂອກາດໃຫ້ແກູ່ແມູ່ຍ ງ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານອາຊີບ ແລະ ການ
ເລືິ່ອນຂັື້ນ  

 ຕ້ອງມີການຫ້າມ ການຈໍາແນກ ຫ ື ການເລືອກປະຕ ບັດ ຕໍິ່ກຸູ່ມຄົນທີິ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ  
 

4. ການປກົປອ້ງເດກັ 
 

ໃນການເຮັດວຽກກັບໄວໜຸູ່ມ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່າງຍ ິ່ງທີິ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍ ຫ ື ໄວໜຸູ່ມ ມີຄວາມ
ປອດໄພ ໃນຂະນະທີິ່ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ບຸກຄົນທັງໝົດທີິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ບໍິ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານ, ນັກຝຶກງານ, 
ຄະນະກໍາມະການ, ນັກຮຽນ ແລະ ສ ດເກົິ່າ ຕ້ອງປະຕ ບັດຕາມນະໂຍບາຍ ການປົກປ້ອງເດັກ ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້:  
 

 ປະຕ ບັດຕໍິ່ເດັກທຸກຄົນ ຄວາມຄວາມເຄົາລົບ ໂດຍບໍິ່ມກີານຈໍາແນກເຖ ງ ເຊືື້ອຊາດ, ສີຜ ວ, ເພດ, ພາສາ, ສາສະ
ໜາ, ແນວຄວາມຄ ດ, ສັນຊາດ, ຊົນເຜົິ່າ, ແຫ ິ່ງກໍາເນີດທາງສັງຄົມ, ສະຖານະພາບ ທາງເສດຖະກ ດ, ຄວາມ
ພ ການ ແລະ ອືິ່ນໆ 

 ກ່ອນທີິ່ຈະມີການຖ່າຍຮ ບ ຫ ື ຖ່າຍວ ດີໂອ ເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ເຂົາເຈົື້າ ຫ ື ຜ ້ປົກຄອງ ຫ ື 
ພໍິ່ແມູ່ຂອງເຂົາເຈົື້າກ່ອນ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັື້ນໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຂົື້າໃຈເຖ ງຈຸດປະສົງວ່າ ຮ ບພາບ ຫ ື ວ ດີໂອ ນັື້ນ
ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ຄືແນວໃດ 

 ຕ້ອງມີການປະເມີນ ແລະ ພະຍາຍາມປະຕ ບັດຕາມ ປະເພນີທ້ອງຖ ິ່ນ  
 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຮ ບພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີິ່ຖ່າຍໄປນັື້ນ ຕ້ອງເປັນພາບທີິ່ສະແດງເຖ ງຕົນຕົນຂອງພວກເຂົາທີິ່ມີ

ລັກສະນະສະຫງ່າງາມ ແລະ ໃຫ້ກຽດພວກ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ເຖ ງການແຕູ່ງກາຍ ແລະ ທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຂົາ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ກ່ອນທີິ່ຈະຖ່າຍຮ ບ ແລະ ບໍິ່ຄວນເປັນຮ ບພາບທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມ
ເບາະບາງ ຫ ື ຄວາມອ່ອນແອ   

 ຮັບປະກັນວ່າ ການອະທ ບາຍ ຮ ບພາບທີິ່ມີເດັກນ້ອຍນັື້ນ ຕ້ອງລະບຸແຕູ່ຊື ິ່ທໍາອ ດຂອງເຂົາເຈົ ື້າ ແລະ ລະບຸ
ສະເພາະແຕູ່ຊືິ່ຂອງແຂວງ ຫ ື ພາກພືື້ນ ເທົິ່ານັື້ນ.  

 ບໍິ່ຄວນໃຊ້ພາສາ ຫ ື ການສະແດງພຶດຕ ກໍາ ຕໍິ່ເດັກ ທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ຂົິ່ມເຫັງ, ດ ຖ ກ, ການຍຸຍົງທາງເພດ, 
ການສ້າງຄວາມອັບອາຍ ຫ ື ຄວາມບໍິ່ເໝາະສົມທາງວັດທະນາທໍາ 

 ຫ້າມບໍິ່ໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາໃດໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເພດ ລວມເຖ ງການໃຊ້ບໍລ ການທາງເພດ ຫ ື 
ກ ດຈະກໍາການມີເພດສໍາພັນ 

 ຕ້ອງມີການຮັບປະກັນໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານ ຫ ື ທີມງານຜ ້ໃດໜຶິ່ງຈະບໍິ່ຢ ູ່ໃນສະຖານະການ ທີິ່ມີການປະພຶດ
ທີິ່ບໍິ່ເໝາະສົມ ເຊັິ່ນການຢ ູ່ກັບເດັກຜ ້ໃດໜຶິ່ງຕາມລໍາພັງ ຫ ື ການທີິ່ບໍິ່ມີຜ ້ໃຫຍ່ຢ ູ່ນໍາ ໃນຂະນະທີິ່ມີການເຮັດວຽກ 
ຫ ື ກ ດຈະກໍາທີິ່ຕ້ອງໃກ້ຊ ດກັບເດັກ 

 ບໍິ່ຄວນນອນຢ ູ່ໃກ້ກັບເດັກທີິ່ໄດ້ບໍິ່ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດ ແລ ເວັື້ນແຕູ່ມຄີວາມຈໍາເປັນແທ້ໆ   (ໃນນີື້ ແມູ່ນບໍິ່ໄດ້ລວມ
ເຖ ງ ລ ກຂອງຕົນເອງ ຫ ື ໃນກໍລະນີ ທີິ່ເປັນຜ ້ປົກຄອງ) 

 ບໍິ່ຄວນໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານຂອງເດັກ ຫ ື ເຊີນເດັກມາເຮືອນ ຫ ື ທີິ່ພັກຂອງຕົນເອງ ໂດຍລໍາພັງ ເວັື້ນແຕູ່ວ່າພວກ
ເຂົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ຕໍິ່ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫ ື ຢ ູ່ໃນສະຖານະການອັນຕະລາຍ  

 ຫ້າມມີການຈັບ, ຈ ບ, ກອດ, ລ ບໄລ ຫ ື ແຕະຕ້ອງເດັກນ້ອຍ ໃນທາງທີິ່ບໍິ່ເໝາະສົມ 
 ຫ ີກລ້ຽງ ການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍ ທີິ່ບໍິ່ເໝາະສົມກັບເດັກ ເຊັິ່ນ ການຫ ີື້ນເກມ ທີິ່ມີຄວາມຫຍາບຄາຍ (ທາງດ້ານ

ຮ່າງກາຍ)  
 ຫ້າມມີການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ວ ດີໂອ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮ ບ ເພືິ່ອຂົິ່ມຂ ູ່ ຫ ື ຂົິ່ມເຫັງເດັກ ຫ ື ເພືິ່ອ

ການລວນລາມ ຫ ື ການກະທໍາທີິ່ເປັນອານາຈານຕໍິ່ເດັກ  
 ຫ້າມບໍິ່ໃຫ້ນໍາພາເດັກ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີິ່ຜ ດກົດໝາຍ, ບໍິ່ປອດໄພ ຫ ື ມີການຂົິ່ມເຫັງ 
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4.1 ການຂ ດຮີດເດັກ  
 ບໍິ່ຄວນໃຊ້ຕໍາແໜູ່ງຂອງຕົນເອງໃນທາງທີິ່ຜ ດ ໂດຍບໍິ່ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກຜ ້ຊ່ຽວຊານ ຫ ື ມີການໃຫ້ສ ດທ 

ພ ເສດ, ຂອງຂວັນ ຫ ື ການຈ່າຍໃດໆ ແກູ່ເດັກ ຫ ື ແກູ່ຜ ້ອືິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ເພືິ່ອຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດ 
ຫ ື ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ ຈາກເດັກ ທຸກຮ ບການ  

 ຫ ີກລ່ຽງ ໃນການຈ້າງເດັກ ໃນການໃຊ້ໃຊ້ແຮງການ ໃນທຸກຮ ບການ ທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ກັບອາຍຸ , ໄລຍະ
ພັດທະນາການ ທີິ່ເປັນການລົບກວນເວລາຂອງເຂົາເຈົື້າໃນການຮຽນ ແລະ ຊ່ວງການພັກຜ່ອນຂອງເຂົາເຈົື້າຫ ື 
ໃນສະຖານທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍິ່ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ  
 

4.2 ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ 
 ເມືິ່ອຕ້ອງມີການກັບເຫດການ ຫ ື ກໍລະນີທີິ່ພົບເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໃຫ້ຖືເອົາເດັກເປັນ ບ 

ລ ມາສ ດສໍາຄັນອັນດັບໜຶິ່ງ  
 ຕ້ອງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂໍື້ກັງວົນ ຫ ື ເຫດການການຂ ດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແລະ ການປະຕ ບັດ

ຕາມນະໂຍບາຍ ໂດຍທັນທີ ຕາມກົດລະບຽບທີິ່ໄດ້ວາງອອກຂອງອົງການ. ທຸກໆກໍລະນີຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ ຕ້ອງຖືກຈັດການຢູ່າງເປັນຄວາມລັບ ທີິ່ບໍິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍິ່ກັບຜ ້ເຄາະຮ້າຍ ຫ ື ຜ ້ທີິ່ລາຍງານ ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ 

 ຕ້ອງລາຍງານທັນທີ ຕໍິ່ກັບຂໍື້ກັນວົນ ທີິ່ເຫັນວ່າເດັກຜ ້ຍ ງອາດຈະປະເຊີນກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (ເຊັິ່ນ 
ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕູ່ງງານ ແລະ ອືິ່ນໆ)  

 ຕ້ອງໂທແຈ້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເດັກ ແລະ ສະຖານີຕໍາຫ ວດທ້ອງຖ ິ່ນທັນທີ ແລະ ປະຕ ບັດຕາມນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂັື້ນນຕອນຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ເມືິ່ອມີເຫດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຂອງເດັກເກ ດຂືື້ນ  

 ຖ້າ ພະນັກງານ ຫ ື ທີມງານຜ ້ໃດໜຶິ່ງຂອງທ່ານ ລະເມີຍນະໂຍບາຍ ບໍິ່ວ່າຈະຢ ູ່ພາຍໃນຊ່ວງເວລາການເຮັດເຮັດ 
ຫ ື ນອກເວລາເຮັດວຽກ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຜ ດທາງອາຍາ, ມີລະເມີດສ ດທ ເດັກຢູ່າງຮ້າຍແຮງ ຫ ື ຂັດກັບ
ຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ລະບຸຢ ູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີື້, ທ່ານຕ້ອງປະຕ ບັດວ ໄນໂດຍທັນທີ ຕາມຄວາມເ
ໝາະສົມກັບກັບສະພາບການ. ເຊ ິ່ງໃນນີື້ອາດໝາຍເຖ ງ ການລົງໂທດທາງວ ໄນ ແລະ ລວມເຖ ງ ການໃຫ້ຢຸດເຊົາ
ໃນການເຮັດວຽກ 
 

5. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜ ້ທີິ່ມຄີວາມບກົຜອ່ງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ  
 

ໃນການສ້າງແບບຟອມຮັບສະໝັກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖ ງຮ ບແບບ ແລະ ຂໍື້ມ ນທີິ່ສາມາດເຂົື້າເຖ ງໄດ້ສໍາລັບໄວໜຸູ່ມ ທີິ່
ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ນອກນີື້ ຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມເຊັິ່ນ ຫ້ອງການ, ສະຖານທີິ່ການຝຶກ
ອົບຮົມ, ພືື້ນທີິ່ໂຄງການ ແລະ ສະຖານທີິ່ຈັດກອງປະຊຸມ ແມູ່ນມີຄວາມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມໄດ້. ທີິ່ສໍາຄັນ ແມູ່ນຜ ້ຈັດຕ້ອງສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ດ້ານຮ່າງການໃນທຸກໆຂັື້ນຕອນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຢູ່າງເທົິ່າທຽມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຄືກັນກັບຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມອືິ່ນໆ.   
ນອກຈາກນີື້ ທ່ານຍັງສາມາດປະຕ ບັນະໂຍບາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸ
ຂ້າງລຸູ່ມນີື້:  
 
5.1 ການປ ກຈ ດສໍານຶກ  

 ຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມງານ ມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ຕໍິ່ກັບ ຫ ັກການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ເລັງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
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ການເຄົາລົບທາງດ້ານສ ດທ ມະນຸດ ເປັນໃຈກາງ ແລະ ການປະເມີນເຖ ງຄວາມຕ້ອງການໃນການເສີມສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົື້າ  

 ຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕ ບັດ ຍຸດທະສາດ ໃນການສົິ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ລວມເຖ ງຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກັບ ທັດສະນະຄະຕ ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ຕໍິ່ກັບ
ຄວາມເຊືິ່ອກ່ຽວກັບ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄໍາເວົື້າ ຫ ື ຄໍາສັບທີິ່ມີການນໍາໃຊ້ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທີິ່ມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ 

 ສະແຫວງຫາໂອກາດ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການປ ກຈ ດສໍານຶກໃນຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 
ໂດຍການເຊືິ່ອມສານເຂົື້າໃນບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງຂອງ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່ມີຕໍິ່ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ
ຮ່າງກາຍ; ແລະ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການປູ່ຽນແປງ ທັດສະນະຄະຕ ແງູ່ລົບ ແລະ ການດ້ອຍຄ່າ ທີິ່ມີຕໍິ່ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 
 

5.2 ຄວາມເທົິ່າທຽມໃນການເຂົົື້າເຖ ງ 
 ຕ້ອງຄໍານຶງເຖ ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບັນຫາ ທີິ່ມີຕໍິ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງ 

ກາຍ (ເຊັິ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມ, ທັດສະນະຄະຕ , ສະຖາບັນ ແລະ ການສືິ່ສານ) ທີິ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພືື້ນ
ທີິ່ໃນການປະຕ ບັດໂຄງການ ແລະ ຊອກຫາວ ທີທາງໃນການ ແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ  

 ຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງມີຄວາມໝາຍ ຂອງ ຜ ້ທີິ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນແຕູ່ລະຂັື້ນ 
ແລະ ໃນແຕູ່ລະບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆທີິ່ຢ ູ່ໃນພືື້ນທີິ່ 

 ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາຫົວຂໍື້ທີິ່ກ່ຽວກັບ  ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃຫ້ແກູ່ທີມງານ, ຄ ູ່
ຮ່ວມງານ, ສ ດເກົິ່າ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ໃນເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍື້ນີື້  
 

6. ການກະກຽມຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນພາສາອງັກ ດໃຫແ້ກູ່ຜ ເ້ຂົື້າຮວ່ມ 
 

ຈຸດປະສົງສໍາລັບການຮຽນພາສາ ເພືິ່ອກຽມພ້ອມໃນການເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມມີຄື:  
 ເພືິ່ອປັບປຸງພາສາອັງກ ດ ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
 ເພືິ່ອສ້າງສ້າງຄວາມໝັື້ນໃຈໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
 ເພືິ່ອປ ພືື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກ ດໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ສໍາລັບຄວາມຮ ້ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະເ

ໝີພາບທາງເພດ  
 ເພືິ່ອເປັນການສ້າງພືື້ນທີິ່ສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃຈໃນການເວົື້າພາສາອັງກ ດ ກ່ອນທີິ່ພວກເຂົາຈະ

ພົບກັນແບບເຊ ິ່ງໜ້າ ໃນງານຝຶກອົບຮົມ  
 

ການຮຽນພາສາອັງກ ດ ແມູ່ນຄວນມີຂືື້ນ ສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ຕ້ອງການກຽມພ້ອມທາງດ້ານພາສາອັງກ ດ ຫ ັງຈາກທີິ່ພວກ
ເຮົາຖືກຄັດເລືອກເປັນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ມີຫ າຍກໍລະນີ ທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ບໍິ່ເຄີຍເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມລະດັບ
ພາກພືື້ນ ຫ ື ເຂົ ື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ໃຊ້ພາສາອັງກ ດມາກ່ອນ ເຊ ິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ ື້າມີຄວາມກັງວົນໃນການ
ແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ຄວາມຮ ້ກັບອາຈານ ຫ ື ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອືິ່ນທີິ່ມາຈາກຫ າຍປະເທດ. ເມືິ່ອເຫັນເຖ ງຄວາມທ້າ
ທາຍດັິ່ງກ່າວແລ້ວ ຜ ້ຈັດສາມາດ ຈ້າງຜ ້ແປພາສາ ເພືື້ຊ່ວຍແປພາສາໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ ໃນຊ່ວງ
ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຊັິ່ນດຽວກັນ.  ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜ ້ຈັດຕ້ອງສອບຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ມີໃດແດູ່ ທີິ່ຕ້ອງການຢາກ
ກຽມພ້ອມທາງດ້ານພາສາກ່ອນທີິ່ຈະພົບກັນໃນງານຝຶກອົບຮົມ. ໃນກໍລະນີທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຕ້ອງການກຽມທາງພາສາ ຜ ້ຈັດ
ຄວນມີການຈັດເວລາເພືິ່ອສອນພາສາອັງກ ດຢູ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທ ດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມຈະເລີິ່ມຂືື້ນ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການກຽມ
ພາສາອັງກ ດ ແທດເໝາະກັບຫົວຂໍື້ການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດຄວນແນະນໍາອາຈານສອນພາສາອັງກ ດໃຫ້ຮ ້ວ່າ ການກຽມພອ້ມ
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ທາງດ້ານພາສາອັງກີດ ບໍແມູ່ນພຽງແຕູ່ເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການເວົື້າເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ເປັນການປັບປຸງຄວາມ
ເຂົື້າໃຈຂັື້ນພືື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ຫ ື ແນວຄວາມຄ ດທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ໃຫ້ແກູ່ຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມ. ຢ ູ່ໃຫ້ຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກ ດ ອາຈານຄວນສອນກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາທີິ່ໃຊ້ໃນຊີວ ດປະຈໍາວັນ ແລະ ຄໍ າສັບ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. ເມືິ່ອມີການກະກຽມໃນລັກສະນະນີື້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມສາມາດເຂົື້າໃຈຂັື້ນພືື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້ທີິ່ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກ ດ 
ແລະ ສາມາດສືິ່ສານເປັນພາສາອັງກ ດ ໄດ້ໃນເວລາເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ສະນັື້ນ ການກຽມພ້ອມທາງດ້ານພາສາອັງກ ດບໍິ່
ພຽງແຕູ່ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມປັບປຸງທາງດ້ານພາສາອັງກ ດຂອງຕົນເອງເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີິ່
ດີ ກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອືິ່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.   
 

ໃນການຊອກຫາຜ ້ທີິ່ສາມາດສອນພາສາອັງກ ດໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຜ ້ຈັດສາມາດພ ຈາລະນາພາຍໃນທີມງານວ່າແມູ່ນໃຜທີິ່
ສາມາດສອນພາສາອັງກ ດຂັື້ນພືື້ນຖານໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ ກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມການຝຶກອົບຮົມ. ໃນກໍລະນີຫາກມີຂໍື້ຈໍາກັດ
ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນພາຍໃນທີມ ຜ ້ຈັດສາມາດຊອກຫາອາສາສະໝັກເພືິ່ອຊ່ວຍສອນພາສາອັງກ ດໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ໄດ.້  
 

ອີກທາງເລືອກໜຶິ່ງ ທີິ່ສາມາດປະຫຍັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ ຜ ້ຈັດສາມາດຈັດສັນເວລາສອນພາສາອັງກ ດໃນຮ ບແບບ
ອອນລາຍກໍິ່ໄດ້ ເພືິ່ອເຮັກໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນເຂົື້າຮ່ວມນໍາກັນໄດ້ກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມການຝຶກອົບຮົມ. ເຊ ິ່ງ
ຊ່ອງທາງການສອນທາງອອນລາຍແມູ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານຫ າຍຊ່ອງທາງເຊັິ່ນ: ທາງ Zoom, Skype, Hangout, 
Jitsi Meet ຫ ື ຊ່ອງທາງອືິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນວ່າແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ.   
 
7. ຫ ກັການ ການຮຽນຮ ຮ້ວ່ມກນັ  
 

ຂໍື້ຄວາມທີິ່ສໍາຄັນ: 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຊົນເຜົິ່າ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະສົບການ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຈຸດພ ເສດ ຂອງຄວາມຫ າຍຫ າຍ ແລະ 
ມີຄວາມສວຍງາມ ໃນການດໍາລົງຊີວ ດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທີິ່ສໍາຄັນແມູ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມເປັນມະນຸດຄືກັນ. 
ເມືິ່ອພ ຈາລະນາສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວແລ້ວ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍສໍາຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງພືື້ນທີິ່ການຮຽນຮ ້ທີິ່
ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເນັື້ນການຮຽນຮ ້ທີິ່ມີທ ດທາງທີິ່ດີ . ສະນັື້ນ ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ທຸກໆຄົນ ຄວນມີຄວາມ
ເຄົາລົບ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕະຫ ອດຊ່ວງເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ.     
 

ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຄວນເລີ ິ່ມດ້ວຍການໃຫ້ທຸກໆຄົນມີການຮັບຟັງເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່າງເອົາໃຈໃສູ່ , ມີ
ການສະແດງຄໍາຄ ດເຫັນ ແລະ ຕໍາໜ  ຢູ່າງເຄົາລົບເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄວນມີຄວາມອົດທົນ  ແລະ 
ເຂົື້າໃຈສະຖານະການເວລາທີິ່ມີຜ ້ໃດຜ ້ໜຶິ່ງພະຍາຍາມຖ່າຍທອດຄວາມຄ ດ ແລະ ຄໍາຄ ດເຫັນໃນພາສາທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ .
ພ້ອມນັື້ນ ກໍິ່ຄວນມີຄວາມເອົາໃຈໃສູ່, ວ ເຄາະຕໍິ່ສ ິ່ງທີິ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ແລະ ສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນ ຢູ່າງມີຄວາມສ້າງສັນ.  
 

ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫ ື ຄ ຝຶກ ສາມາດຕັດສ ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະຂ້າມກ ດຈະກໍາໃດໜຶິ່ງ ຫ ື ເພີິ່ມເຕີມຂັື້ນຕອນໃດໜຶິ່ງ ຫ ື 
ຢຸດຊົິ່ວຄາວ ເພືິ່ອໂອ້ລົມກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຫາກມີເຫດການ ຫ ື ກໍລະນີທີິ່ບໍິ່ຄາດຄ ດເກີດຂືື້ນ ຫ ື ປະຕ ກ ລ ຍາໃດໜຶິ່ງຕໍິ່ກັບ
ຂະບວນການຮຽນຮ ້ໃດນຶິ່ງ. ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຢູ່າງຍ ິ່ງສໍາລັບຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ເຖ ງຄວາມຮ ້ສຶກ
ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພາະທຸກໆສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນໃນຊ່ວງໃນການຝຶກອົບຮົບຄວນຄໍານຶງເຖ ງ ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ
ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນ.  
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ຫ ັກການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈໃນການຮຽນຮ ້:  
ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄ ຝຶກ ຄວນຄໍານຶງ ຕໍິ່ກັບການຄວາມເຂົື້າໃນການຮຽນຮ ້ຢ ູ່
ໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ: 

 ຜ ້ຈັດ ແລະ ຄ ຝຶກ ຄວນການກຽມພ້ອມເປັນຢູ່າງດີ ໃນການຢ ູ່ຮ່ວມກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່
ຕໍິ່ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບຈ ດໃຈ ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ  

 ຕ້ອງຮັບຟັງ ແລະ ເຄົາລົບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ  
 ຫ ີກລ້ຽງ ການສະແດງຄວາມມັກ ຫ ື ຮັກເປັນພ ເສດ ສໍາລັບຜ ້ໃດຜ ້ໜຶິ່ງ ແລະ ຄວນປະຕ ບັດຕໍິ່ທຸກຄົນຢູ່າງເທົິ່າ

ທຽມກັນ ໂດຍປາສະຈາກ ຄວາມລໍາອຽງ ແລະ ການເລືອກປະຕ ບັດ  
 ຕ້ອງມີການສ້າງຂໍື້ຕົກລົງຮ່ວມກັນກັນ ເພືິ່ອຂໍອະນຸຍາດ ໃນການຖ່າຍຮ ບ, ບັນທຶກສຽງ ແລະ ບັນທຶກວ ດີໂອ ໃນ

ຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ 
 ຫ ັກການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈ ຄວນມີຂືື້ນບົນພືື້ນຖານ ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ໂດຍປາສະຈາກ 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການບໍິ່ເລືອກປະຕ ບັດ  
 

8. ອປຸະກອນທີິ່ໃຊໃ້ນການຝກຶອບົຮມົ 
 

ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນລາຍການອຸປະກອນທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຊ ິ່ງບາງລາຍງານແມູ່ນອີງໃສູ່ຄວາມ
ສາມາດ ຂອງຜ ້ຈັດທີິ່ສາມາດກະກຽມໄດ້ ເຊ ິ່ງຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ຈັດ ສາມາດປັບໄດ້ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ປະເພດເຈ້ຍ 
ອຸປະກອນໃນການ

ຂຽນ/ແຕມ້ 
ອຸປະກອນ ທາງດາ້ນ
ເອເລກັໂທ ນ ກ 

ອືິ່ນໆ 

ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ 
(ຂະໜາດ A0) 

ບ ກເຟີດສີ ໂປຣເຈັກເຕີ ກະດານຂາວ 

ເຈ້ຍຂະໜາດ A4 ບ ກຂຽນ ຄອມພີວເຕີ ເຈ້ຍນ້ອຍແບບຕ ດ 

ເຈ້ຍແຂງ-ເຈ້ຍບັດຄໍາ 
(ຫ າຍສ)ີ 

ສໍຂຽນ ລໍາໂພງ ສະກ໋ອດເຈ້ຍ 

ເຈ້ຍແຜູ່ນນ້ອຍ  ສີທຽນ ຫ ື ສໍສີ ໄມໂຄຣໂຟນ ມີດຕັດ 

ເຈ້ຍນ້ອບແບບຕ ດ  ກ້ອງຖ່າຍຮ ບ ເອກະສານອືິ່ນໆ 

ໝາຍເຫດ: ຫາກຈັດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບໄວໜຸູ່ມ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີິ່ເປັນຮ ບພາບ ຫ ື ອຸປະກອນແບບປະຈັກຕາແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການ
ຮຽນຮ ້ ຢູ່າງສ້າງສັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊືິ່ນໃນການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ! 
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9. ການຈດັຝກຶອບົຮມົແບບເລັິ່ງດ່ວນ  
 

ໃນປືື້ມຄ ູ່ມືນີື້ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມສະບັບສົມບ ນ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ຫາກທ່ານໃດມີຂໍື້ຈໍາກັດ
ທາງດ້ານເວລາ ຫ ື ດ້ານຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ ທ່ານສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍື້ນີື້ ພາຍໃນເວລາ 3 ວັນ, 2 ວັນ, 1 ວັນ 
ຫ ື ເຄ ິ່ງມືື້ກໍິ່ໄດ້ ອີງໃສູ່ສະພາບການຕົວຈ ງ. ນອກນີື້ ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກດໍາເນີນທຸກກ ດຈະກໍາ 
ຈາກພາກໃດ ພາກໜຶິ່ງ ຂອງປຶື້ມຄ ູ່ມືນີື້ ຫ ື ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາບາງກ ດຈະກໍາເພືິ່ອລວມເຂົື້າກັບກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ເພືິ່ອໃຫ້
ທ່ານສາມາດອອກແບບວາລະ ແລະ ຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຄວາມຖະນັດ ຫ ື ຕາມທີິ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້.  
 

ຂັື້ນຕອນການປະເມີນຜົນຈາກການຝຶກອົບຮົມ 
 

ການປະເມນີຜນົຈາກຜ ້ເຂົື້າຮວ່ມ 
ໃນມືື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດຄວນມີການຈັດແຈງເວລາສໍາລັບການປະເມີນຜົນການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທັງ
ການປະເມີນຜົນໂດຍລວມ ແລະ ການປະເມີນຜົນປະຈໍາວັນ. ຄວນມີການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມຫ ັງຈາກ
ສ ື້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມ ເນືິ່ອງຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະຈືິ່ຈໍາສ ິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ. ສ ິ່ງທີິ່ຄວນພ ຈາລະນາໃນມີຢ ູ່ໃນ
ການປະເມີນຜົນຈາກການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີຄື:  
 

 ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ຂໍື້ມ ນ ແລະ ຄວາມຮ ້ທີິ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສໍາຄັນທີິ່ສຸດສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  
 ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ຂໍື້ມ ນ ແລະ ຄວາມຮ ້ທີິ່ເຫັນວ່າບໍິ່ຄ່ອຍມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍິ່ຄ່ອນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜ ້

ເຂົື້າຮ່ວມ   
 ເພືິ່ອສຶກສາເຖ ງ ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງວ ທີການສອນຂອງແຕູ່ລະຄ ຝຶກ 
 ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃນການປັບປຸງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັື້ງຕໍິ່ໄປ  
 ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃນການປັບປຸງການຈັດງານຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ດີຂືື້ນ (ໂດຍສະເພາະ ເລືິ່ອງຂອງການເດີນທາງ)  
 ເພືິ່ອເກັບຂໍື້ຄໍາຄ ດເຫັນ ແລະ ຂໍື້ແນະນໍາທີິ່ມີປະໂຫຍດຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  
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ນອກຈາກນີື້ ຫ ັງຈາກຈົບການຝຶກອົບຮົມແຕູ່ລະມືື້ ຜ ້ຈັດຄວນມີການປະເມີນປະຈໍາວັນ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສະເໜີບັນຫາ 
ຫ ື ຂໍື້ທ້າທາຍທີິ່ມີໃນແຕູ່ລະມືື້ ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ຜ ້ຈັດມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃນມືື້ຕໍິ່ໆໄປໃນດີຂືື້ນ.  
 
ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນຕົວຢູ່າງຮ ບແບບການປະເມີນປະຈໍາວັນ ທີິ່ຊືິ່ວ່າ : ຕາເວັນ, ກ້ອນເມກ ແລະ ພາຍຸ ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອ
ເກັບກໍາຄໍາແນະນໍາຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນແຕູ່ລະມືື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ:  
 
 

 

 

 

  

ການປະເມນີປະຈາໍວນັ 

ຫວົຂໍື້ທີິ່ທາ່ນເຫນັວາ່ມຄີວາມ
ຈະແຈງ້ສາໍລບັທາ່ນໃນມືື້ນີື້ 

ຫວົຂໍື້ທີິ່ທາ່ນເຫນັວາ່ຍງັບໍິ່ມີ
ຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ຕອ້ງ 
ການໃຫຄ້ ຝກຶອະທ ບາຍເພີິ່ມ

ເຕມີອກີ 

ສ ິ່ງທີິ່ທາ່ນຢາກໃຫມ້ກີານ
ປບັປງຸ ສາໍລບັມືື້ຕໍິ່ໄປ 
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ພວກເຮົາຫວັງຢູ່າງຍ ິ່ງວ່າ ຫ ັກສ ດນີື້ ຈະເປັນຄ ູ່ມືທີິ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກູ່ບັນດາທ່ານ
ໃນການນໍາ ເພືິ່ອການຮຽນຮ ້ຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມ, ອົງການ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.  

 

ພວກເຮົາມີຄວາມຍ ນດີສະເໝີ ທີິ່ຈະສະໜັບສະໜ ນບັນດາທ່ານ ໃນການນໍາໃຊ້
ຫ ັກສ ດນີື້! 

ທີມງານ Weaving Bonds Across Borders 
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ພາກທີ 1: ການສ້າງສັນຕ ພາບ 

 

 

 

 

 

ພາກນີື້ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຫ າຍຂືື້ນໃນການສ້າງຄວາມເຄົາລົບກັນລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນກຸູ່ມໃຫຍ່                  

ແລະ ຊຸມຊົນກຸູ່ມນ້ອຍ 

 

“ 
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ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶິ່ງຕ້ອງມີ ການສ້າງ
ສັນຕ ພາບ? 

ການອຸູ່ນເຄືິ່ອງກ່ອນເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ ແລະ 
ການທໍາຄວາມຮ ້ຈັກ  

ກ ດຈະກາໍ 1.1: ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງຂອ້ຍ ແລະ 
ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງເຈົື້າ 

ກ ດຈະກາໍ 1.2: ດອກໄມປ້ະຈາໍຕວົ 

ກ ດຈະກາໍ 1.3: ຕົື້ນໄມແ້ຫູ່ງຄວາມຂດັ
ແຍງ້ 

ສັນຕ ພາບແມູ່ນຫຍັງ? 

ການສ້າງສັນຕ ພາບແມູ່ນຫຍັງ? 

ການຫັນປູ່ຽນຄວາມຂັດແຍ້ງ ແມູ່ນຫຍັງ? 

ກ ດຈະກາໍເສມີ: ການສາ້ງຄວາມສາມກັຄີ  

ກ ດຈະກາໍຢ ູ່ໃນພາກນີື້ 
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ເປນັຫຍັງພວກເຮາົຈຶິ່ງຕ້ອງມີ ການສາ້ງສນັຕ ພາບ? 

ໃນລະດັບຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ທ່ານລອງຈ ນຕະນາການວ່າ ທ່ານມາຈາກ ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ທ່ານ
ເຄີຍມີປະສົບການທີີ ກຸູ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ດ ຖ ກທ່ານ ເພາະວ່າ ທ່ານບໍິ່ສາມາດສືິ່ສານພາສາທີິ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນໍາ
ໃຊ້ ໄດ້ດີ ຫ ື ທ່ານມີສໍານຽງທີິ່ຄົນອືິ່ນຄົນຟັງແລ້ວຮ ້ໄດ້ທັນທີວ່າທ່ານມາຈາກໃສ. ບາງຄົນແມູ່ນບໍິ່ສາມາດຊອກ
ວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຢ ູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ເພາະວ່າເປັນຄົນທີິ່ມີກົກເຄົື້າມາຈາກຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ຖືກຈໍາ
ແນກອອກຈາກສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່. 

ຢ ູ່ໃນລະດັບປະເທດ ໃຫ້ທ່ານລອງຈ ນຕະນາການເບ ິ່ງວ່າ ມີບໍລ ສັດທີິ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົື້າມາລົງທຶນໃນ
ປະເທດຂອງທ່ານ ແລ້ວໄດ້ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນປະເທພຂອງທ່ານເປັນເວລາຫ າຍປີ. ທ່ານ
ບໍິ່ມັກບໍລ ສັດດັິ່ງກ່າວນີື້ ສະນັື້ນທ່ານຈຶິ່ງນໍາເອົາປະເດັນທີິ່ບໍິ່ລ ສັດນີື້ກໍິ່ຂືື້ນ ໄປເຜີຍແຜູ່ຕໍິ່ສາທາລະນະທຸກຄັື້ງທີິ່
ທ່ານມີໂອກາດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍິ່ມັກຄົນໃນປະເທດ ທີິ່ເປັນທີິ່ມາບໍລ ສັດຂອງດັິ່ງກ່າວ ເພາະ
ສໍາລັບທ່ານແລ້ວ ບໍລ ສັດນັື້ນ ແມູ່ນເປັນຕົນແທນຂອງຄົນໃນປະເທດດັິ່ງກ່າວ ແລະ ທ່ານເອງກໍິ່ຄ ດວ່າ ທຸກຄົນ
ໃນປະເທດດັິ່ງກ່າວເປັນຄົນບໍິ່ດີທັງໝົດ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ບໍິ່ແມູ່ນທຸກຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ ມີ
ການຈໍາແນກ ຫ ື ປະພຶດບໍິ່ດີ ຕໍິ່ກັບຄົນທີິ່ມາຈາກຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ບໍລ ສັດລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍິ່ບໍິ່
ໄດ້ເປັນຕົນແທນຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ ຢ ູ່ໃນປະເທດໃນນັື້ນ.   

ໃນພາກນີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂືື້ນໃນການ
ສ້າງຄວາມເຄົາລົບກັນລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນກຸູ່ມໃຫຍ່ ແລະ ຊຸມຊົນກຸູ່ມນ້ອຍ ມີຫ າຍຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມເຮົາ ທີິ່ບໍິ່ທັນ
ເຂົື້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເນືິ່ອງຈາກ ຄວາມແຕກກຕ່າງກັນຂອງ ຊົນເຜົິ່າ, ສັນຊາດ ຫ ື ສະຖານທີິ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງ
ຜ ້ທີິ່ມີຈາກພືື້ນທີິ່ທີິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ຫ ື ມີສົງຄາມ. ສະນັື້ນຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ຫ າຍຄົນບໍິ່ມີຄວາມເຊືິ່ອໃຈກັນ, ບໍິ່ມີ
ຄວາມໝັື້ນໃຈຕໍິ່ກັນ ແລະ ບໍິ່ມີຄວາມກ້າຫານ ທີິ່ຈະແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດ, ຄວາມສັນສົນ ແລະ ບາດແຜ
ຂອງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ຜ ້ຟັງ.  ດັິ່ງນັື້ນ ເພືິ່ອເປັນການສ້າງສັນຕ ພາບ ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສູ່ ການຮຽນຮ ້ທັກ
ສະການສືິ່ສານ, ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງປະເພດຕ່າງໆ ຈາກເລືິ່ອງລາວຊີວ ດຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ, ຮຽນຮ ້
ກ່ຽວກັບ ວ ທີການແກ້ໄຂ ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ວ ທີທາງໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄື ສໍາລັບອະນາຄົດ
ຮ່ວມກັນ.   
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ການອຸູ່ນເຄືິ່ອງກ່ອນເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ ແລະ ການທໍາຄວາມຮ ້ຈັກກັນ  

 
45 ນາທີ 

 

ເພືິ່ອທໍາຄວາມຮ ້ຈັກກັນ ແລະ ພ້ອມກັນວັດທະນາທໍາແຫູ່ງການຮຽນຮ ້ ກ່ອນເລີິ່ມເຂົື້າກ ດຈະກໍາຂອງ
ການຝຶກອົບຮົມ  

 
ບ ກເຟີດ, ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ (ສໍາລັບການສ້າງວັດທະນາທໍາແຫູ່ງການຮຽນຮ ້) 

 

ການທກັທາຍ: 

ຢ ູ່ໃນຫ ັກສ ດນີື້ ແມູ່ນຈະມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມາຈາກບັນດາປະເທດພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ. ບາງທີ ເຂົາເຈົື້າມາຈາກຊົນເຜົິ່າທີິ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ສະນັື້ນຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄ ຝຶກ ໃນການທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈ ພ ມຖານທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ພາສາທາງການ ແລະ 
ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ທີິ່ມາຈາກແຕູ່ລະປະເທດ. ທ່ານສາມາດເລີິ່ມໂດຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນທັກທາຍກັນ 
ໂດຍການເວົື້າຄໍາວ່າ ‘ສະບາຍດ’ີ ໃນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຫ ັງຈາກນັື້ນ ແມູ່ນໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນແນະນໍາຕົນເອງດ້ວຍ
ການບອກຊືິ່ ແລະ ສະຖານທີິ່ທີິ່ເຂົື້າເຈົື້າມາຈາກ.  

ການສາ້ງວດັທະນາແຫູ່ງການຮຽນຮ ຮ້ວ່ມກນັ: 

ກ່ອນທີິ່ຈະເຂົື້າສ ູ່ກ ດຈະກໍາ ຜ ້ຈັດຄວນເຕົື້າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເພືິ່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການສ້າງວັດທະນາແຫູ່ງການຮຽນຮ ້
ຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະ ສ ິ່ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງໃນຕະຫ ອດຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ.  

ຄໍາຖາມແນະນໍາ (ຄ ຝຶກ ສາມາດຖາມຄໍາຖາມອືິ່ນໆ ເພີິ່ມເຕີມອີກໄດ້):  

 ມີກົດລະບຽບໃດແດູ່ທີິ່ເຮົາຕ້ອງມີໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ?  
 ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດູ່ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນ ແລະ ຄ ຝຶກ ເຄົາລົບເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ? 

ໃນຂະເວລາທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຕອບຄໍາຖາມ ຄ ຝຶກຂຽນຄໍາຕອບລົງໃນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ ແລະ ຕ ດໄວ້ໃນບ່ອນທີິ່ທຸກໆຄົນສາມາດ
ເບ ິ່ງເຫັນຕະຫ ອດຢ ູ່ໃນຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມນີື້.  
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ກ ດຈະກໍາ 1.1: ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງຂ້ອຍ ແລະ ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງເຈົື້າ  

 
45 ນາທີ 

 
ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ຄ ຝຶກຮຽນຮ ້ ທັກສະການສືິ່ສານ 

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ແລະ ສໍສີ  

ວ ທີການ:  
ຄ ຝຶກເຊີນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນຢືນເປັນວົງມົນ; ຫ ັງຈາກນັື້ນໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນເລືອກຄ ູ່ສົນທະນາ ເພືິ່ອໃຫ້ແຕູ່ລະຄ ູ່ນັື້ນ ໄດ້ສົນ 
ທະນາກັນຕາມຫົວຂໍື້ລຸູ່ມນີື້:  

 ເປັນຫຍັງເຈົື້າຈຶິ່ງເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີື້ ?  
 ຄວາມຝັນ ແລະ ເປົື້າໝາຍໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານແມູ່ນຫຍັງ? 
 ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ທ່ານພົບເຫັນ ຫ ື ຜ່ານມາໃນຊີວ ດ ທີິ່ໃນຊີວ ດນີື້ ທ່ານບໍິ່ສາມາດລືມໄດ້ ແລະ ເປັນຍ້ອນຫຍັງຈືິ່ງ

ລືມບໍິ່ໄດ້? 
 ຊຸມຊົນຂອງເຈົື້າກໍາລັງປະເຊີນບັນຫາຫຍັງບໍ? 
 ຖ້າຫາກມີບັນຫາ ຫ ື ສ ິ່ງທ້າທາຍ ທັື້ 
 ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ ຫ  ືກຸູ່ມ ທາ່ນມແີຜນ ຫ  ືຍຸດທະສາດໃດແດູ່ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ ຫ ື ຊອກທາງອອກຕໍິ່ກັບບັນຫາ

ທີິ່ກໍາລັງເກີດ? 

ຜ່ານຈາກການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີໂອກາດໃນການຝຶກທັກສະໃນການສືິ່ສານກັບຄ ູ່ສົນທະນາຂອງ
ຕົນ. ກ ດຈະກໍານີື້ເປັນກ ດຈະກໍາເກ ິ່ນກ່ອນຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ ດອກໄມ້ປະຈໍາຕົວ ໂດຍການນໍາສະເໜີເປັນກຸູ່ມ. ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ບາງຄົນທີິ່ເຄີຍບໍິ່ມີປະສົບການໃນການນໍາສະເໜີຕໍິ່ໜ້າຫ າຍຄົນ ອາດຈະຮ ້ສຶກກັງວົນໃຈ ໃນການແລກປູ່ຽນເລືິ່ອງຂອງຕົນ
ເອງໃຫ້ຜ ້ອືິ່ນໄດ້ຮັບຟັງ ສະນັື້ນ ກ ດຈະກໍາ ‘ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງຂອ້ຍ ແລະ ເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງເຈົື້າ’ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ
ການສືິ່ສານຂອງເຂົາເຈົື້າໃຫ້ດີຂືື້ນໄດ້.   
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ກ ດຈະກໍາ 1.2: ດອກໄມ້ປະຈໍາຕົວ 

 
60 ນາທີ 

 
ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຊືິ່ອໃຈກັນລະຫວ່າງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ທີມຄ ຝຶກ 

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍຂະໜາດ A4, ບ ກເຟີດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ແລະ ສໍສີ/ສີທຽນ 

 

ກ່ອນທີິ່ຈົບກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກອາດໃຫ້ເວລາແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ມີການຕັື້ງຄໍາຖາມຫ ື ສະເໜີປະເດັນຕ່າງໆ 
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍື້. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍາ ແລະ ສືບຕໍິ່ ກ ດຈະກໍາຫົວຂໍື້ຕໍິ່ໄປ  

 

ວ ທີການ: 
ຄ ຝຶກ/ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຕົື້ິ່າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ນັິ່ງເປັນວົງມົນ ແລະ ເປີດວົງສົນທະນາ ໂດຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ແບູ່ງປັນ ເລືິ່ອງລາວຊີວ ດຂອງເຂົາເຈົື້າໂດຍຫຍໍື້ ຕາມຫົວຂໍື້ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້:   

 ຊີວ ດໄວເດັກ, ຊີວ ດໃນໄວຮຽນ, ຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ເປົື້າໝາຍຊີວ ດໃນອະນາຄົດ  
 ເຫດຜົນທີິ່ສະໝັກເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັື້ງນີື້  
 ເປັນຫຍັງຈຶິ່ງມີຄວາມສົນໃຈຕໍິ່ກັບການສ້າງສັນຕ ພາບ, ການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະເໝີ

ພາບທາງເພດ  
 ມີການເບ ິ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງທີິ່ເກີດຂືື້ນຄືແນວໃດ ຕໍິ່ກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທີິ່ເກີດຂືື້ນ ພາຍໃນຊຸມຊົນ, ລະຫວ່າງຊຸມ

ຊົນ ກັບ ຊຸມຊົນ, ລະຫວ່າງ ຄົນທີິ່ມີອໍານາດຫ າຍກວ່າ ກັບ ຄົນທີິ່ມີອໍານາດໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ລະຫວ່າງ ຊົນເຜົິ່າ
ຕ່າງໆ ແລະ ປະເທດ.   

ຫ ັງຈາກນັື້ນ:  

1) ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຄ ດຫາສ ິ່ງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມໝາຍ ຫ ື ສໍາຄັນສໍາລັບເຂົາເຈົື້າ 

2) ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນ ແຕ້ມຮ ບວົງມົນ ແລະ ຂຽນຊືິ່ຂອງຕົນເອງໃສູ່ ຫ ື ແຕ້ມຮ ບໃດໜຶິ່ງທີິ່ບົິ່ງບອກເຖ ງຕົວ
ຕົນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ຢ ູ່ທາງກາງຂອງຮ ບດອກໄມ້. ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈົື້າຄົື້ນຄ ດວ່າ ພາກສ່ວນໃດ ຂອງຕົວຕົນ
ຂອງເຂົາເຈົື້າທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີິ່ສຸດ ແລະ ຂຽນສ ິ່ງນັື້ນໃສູ່ເທ ງຮ ບກີບດອກໄມ້   

3) ໃຫ້ແຕູ່ລະຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມນໍາສະເໜີຮ ບດອກໄມ້ຂອງຕົນເອງຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ແລະ ອະທ ບາຍກ່ຽວກັບແງູ່ມຸນຕ່າງໆ
ຂອງຕົວຕົນພວກເຂົາ  
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ກ ດຈະກໍາ 1.3: ຕົື້ນໄມ້ແຫູ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງ 

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ເພືິ່ອວ ເຄາະ ຄວາມຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຂໍື້ຂັດແຍ້ງຈຶິ່ງເກີດຂືື້ນ  

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍບັດຄໍາ (ທີິ່ມີສີຕ່າງກັນ), ບ ກເຟີດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ແລະ ສໍສີ/ສີທຽນ 

 

ຫ ັງຈາກດໍາເນີນກ ດຈະກໍາຂອງພາກນີື້ແລ້ວ ຄ ຝຶກຕ້ອງອະທ ບາຍເຖ ງຄວາມຕໍິ່ເນືິ່ອງຂອງພາກນີ ຕໍກັບ
ພາກຕໍິ່ໄປ. ໃນນີື້ຄ ຝຶກສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍື້ວ່າ ທຸກໆຄົນ ສາມາດເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນການສ້າງສັນຕ ພາບໄດ້ 
ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຕົນເຮົາເອງ, ຕໍິ່ກັບຊຸມຊົນ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການພັດທະນາທີິ່ເກີດຂືື້ນ  

 

ວ ທີການ: 
ຫ ັງຈາກກ ດຈະກໍາ ດອກໄມ້ປະຈໍາຕົວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮັບຮ ້ເຖ ງຂໍື້ມ ນສໍາຄັນຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຊ ິ່ງຂໍື້ມ ນເຫ ົິ່ານັື້ນ ອາດກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງສ່ວນຕົວ, ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງປະເພດອືິ່ນໆ. ສະນັື້ນ ພວກເຮົາຈະ
ຕ້ອງມີ  ‘ຕົື້ນໄມ້ແຫູ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງ’ ເພືິ່ອວ ເຄາະຂໍື້ຂັດແຍ້ງດັິ່ງກ່າວ ແລະ ສາເຫດທີິ່ເກີດຂືື້ນ.  

1) ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຄ ດເຖ ງບັນດາປະເພດຂໍື້ຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ທີິ່ພວກເຮົາເຄີຍພົບເຫັນ ຫ ື ປະເຊີນກັບຕົວຈ ງໃນຊີວ ດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ  

2) ແຕ້ມຮ ບຕົື້ນໄມ້ລົງໃນເຈ້ຍແຜູ່ນ ພ້ອມທັງແຕ້ມງ່າໄມ້ ແລະ ຮາກຂອງຕົື້ນໄມ້. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ລະດົມຄວາມຄ ດວ່າ ຂໍື້ຂັດແຍ້ງແມູ່ນຫຍັງ ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບຂອງແຕູ່ລະຄົນລົງໃສູ່ງ່າໄມ້ຂອງຕົື້ນໄມ້ນັື້ນ. 
ຖັດຈາກນັື້ນ ແມູ່ນໃຫ້ລະດົມຄວາມຄ ດອີກ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງບັນຫາທີິ່ກ່າວມາ ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບຂອງ
ແຕູ່ລະຄົນລົງໃສູ່ບັນດາຮາກຂອງຕົື້ນໄມ້  

3) ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ ເຄາະເຖ ງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງແຕູ່ລະງ່າໄມ້, ລະຫວ່າງຮາກຕົື້ນໄມ້ ແລະ 
ລະຫວ່າງງ່າໄມ້ ແລະ ຮາກຕົື້ນໄມ້. ໃຫ້ເບ ິ່ງໄປເທືິ່ອລະຢູ່າງ ເມືິ່ອພວກເຂົາເຫັນເຖ ງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງແລ້ວ ໃຫ້
ຂີດເສັື້ນເຂົື້າຫາກັນ ເພືິ່ອສະແດງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງ ພ້ອມທັງອະທ ບາຍຕໍິ່ກັບການເຊືິ່ອມໂຍງດັິ່ງກ່າວ  

4) ຈົບກ ດຈະກໍານີື້ໂດຍ ເນັື້ນວ່າ ຕົື້ນໄມ້ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂືື້ນ ຫາກຕັດແຕູ່ກ ິ່ງງ່າໄມ້ ກໍິ່ປຽບດັິ່ງກັບວ່າ ບັນຫາຂອງພວກ
ເຮົາຈະບໍິ່ມີວັນສ ື້ນສຸດ ຖ້າພວກເຮົາບໍິ່ແກ້ໄຂທີິ່ຕົື້ນເຫດ (ຮາກເຫງົື້າ) ຂອງຂໍື້ຂັດແຍ້ງນັື້ນໆ.  

   

ຫ ັງຈາກກ ດຈະກໍານີື້ແລ້ວ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ ໂດຍການອະທ ບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່າງໆເຊັິ່ນ: “ສັນຕ ພາບ”, 
“ການສ້າງສັນຕ ພາບ” ແລະ “ການຫັນປູ່ຽນຂໍື້ຂັດແຍ້ງ”. 
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ສນັຕ ພາບແມູ່ນຫຍງັ?  

ສັນຕ ພາບ ໝາຍເຖ ງ ສະພາວະທີິ່ ‘ບໍິ່ມີ ຫ ື ບໍິ່ມີການຕອບໂຕ້ກັນຢູ່າງຮຸນແຮງເກີດຂືື້ນ ໃນທຸກຮ ບແບບ.’ ສະນັື້ນ 
ສັນຕ ພາບ ແລະ ການບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັື້ນ ແມູ່ນເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ປະສົບການ ຫ ື ເຫດການທີິ່ມາຈາກ ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ແລະ ຂໍື້ຂັດແຍ້ງນັື້ນເອງ (Galtung 2000). 

ຄວາມສະເໝີພາບ ມີອົງປະກອບສໍາຄັນ 2 ຢູ່າງຄື: ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກ (POSITIVE PEACE ) ແລະ ສັນຕ ພາບ
ໃນແງູ່ລົບ (NEGATIVE PEACE).  

ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ລົບ (NEGATIVE PEACE)  ຄ ືຂໍື້ສະເໜີ ຫ ື ການເບ ິ່ງສະຖານະການ ຢູ່າງມີຕ ພາບ ໂດຍບໍິ່ມີ
ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂືື້ນ.ໃນຂະນະທີິ່ ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກ (POSITIVE PEACE) ການເບ ິ່ງສະຖານະການ 
ເພືິ່ອນໍາມາສ ູ່ການປູ່ຽນແປງເຊັິ່ນ: ການຟືື້ນຟ ຄວາມສໍາພັນ, ການສາ້ງລະບົບສັງຄົມ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພົນະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ້ງທີິ່ສ້າງສັນ. ສັນຕ ພາບບໍິ່ໄດ້ໝາຍເຖ ງ ການປາສະຈາກ
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ສນັຕ ພາບໃນແງູ່ລບົ 
ແມູ່ນປາສະຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໃດໆ. ສ ິ່ງນີື້ 
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ການສາ້ງສນັຕ ພາບ ແມູ່ນຫຍງັ? 

ການສ້າງສັນຕ ພາບ ປະກອບດ້ວຍບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ມຸ້ງຫວັງໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວ ດຂອງພວກເຮົາ. ການ
ສ້າງສັນຕ ພາບ ສາມາດປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ຫັນປູ່ຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ຄົນ ຟືື້ນຕົວຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.  ການ
ສ້າງສັງຕ ພາບຢູ່າງຈ ງຈັງນັື້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ສ ດທ ໃນທຸກຮ ບແບບ. ການສ້າງສັນຕ ພາບ ແມູ່ນຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າກຫ າຍ
ເຊັິ່ນ: ລັດຖະບານ, ອົງການທາງສາສະໜາ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ຜ ້ນໍາ ແລະ ໂຄງສ້າງແບບດັື້ງເດີມ, ສືິ່ມວນຊົນ ແລະ 
ນັກທຸລະກ ດ. ສ ິ່ງນີື້ ແມູ່ນເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມ ບໍິ່ວ່າຈະຢ ູ່ກຸູ່ມຂອງນັກວ ຊາການ ແລະ ລັດຖະບານ
, ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກ ດ ແລະ ຢ ູ່ໃນ ບ່ອນເຕົື້າໂຮມຂອງຊຸມຊົນ ໃນທຸກໆເມືອງ ແລະ ທຸກໆ
ບ້ານ. ການສ້າງສັນຕ ພາບ ແມູ່ນການສ້າງຄຸນຄ່າ, ທັກສະມນການສ້າງສາຍສໍາພັນ, ກອບການວ ເຄາະ ແລະ ຂະບວນ
ການທາງສັງຄົມ.       

ຢ ູ່ໃນການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ການສ້າງສັນຕ ພາບເປັນຂະບວນການໃນໄລຍະຍາວ ເພືິ່ອກະຕຸ້ນໃຈຜ ້ຄົນໄດ້ມີການ 
ສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນ, ການຟືື້ນຟ ຄວາມສໍາພັນໃໝູ່ ແລະ ການປະຕ ຮ ບ ສະຖາບັນ. ການສ້າງສັນຕ ພາບ ສາມາດ 
ນໍາເອົາກຸູ່ມຕ່າງໆ ມາສົນທະນາກັນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈແນວຄວາມຄ ດເຫັນຂອງກັນ ແລະ ກັນ. ສັນຕ  
ພາບ ຈະມີຂືື້ນ ເມືິ່ອພວກເຮົາທໍາລາຍກໍາແພງອັກຄະຕ ຄວາມເຊືິ່ອແບບເດີມ ແລະ ເມືິ່ອທຸກກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສ້າງຄວາມ
ເປັນນໍື້າໜຶິ່ງໃຈດຽວກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມຮຸນ
ແຮງນັື້ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບແກູ່ທຸກໆຄົນ. ຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ຂັດຂວາງ ການພັດທະນາຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຫ າຍໆຄັື້ງ
ເຫັນວ່າເປັນໂຕຂັດຂວາງ ທີິ່ສົິ່ງຜົນໃຫ້ຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນຊົນນະບົດ ບໍິ່ສາມາດເຂົື້າເຖ ງສາທາລະນາສຸກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ພືື້ນຖານອືິ່ນໆໄດ້. ໃນພືື້ນທີິ່ທີິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງທີິ່ເກີດຂືື້ນຢູ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຈະເຫັນວ່າ ແມູ່ຍ ງແມູ່ນບໍິ່ສາມາດປົກປ້ອງ
ສ ດທ ຂອງຕົນໄດ້, ເດັກບໍິ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນ, ມີການສໍື້ລາດບັງຫ ວງເກືອບທຸກບ່ອນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາທີິ່
ບໍິ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດີ ໄດ້ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ ເຊັິ່ນ ພືື້ນທີິ່ດ ນທີິ່ເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກ ນຂອງປະຊາ 
ຊົນ, ພ ຜາປູ່າໄມ້ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ; ແລະ ຄວາມຍາກຈົນ ແມູ່ນຍ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຫ າຍຂືື້ນທັງຢ ູ່ພາຍ
ໃນຊຸມຊົນ, ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. ຈາກບັນຫາຕ່າງໆ ທີິ່ພວກເຮົາປະເຊີນ ໃນປັດຈຸບັນເອງກໍິ່
ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດລົງມືປະຕ ບັດດ້ວຍຫ າຍວ ທີ ເພືິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສັນຕ ພາບ ເຊັິ່ນ: ພາບວ ດີໂອ, ການສະ 
ແດງລະຄອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີິ່ເນັື້ນເຖ ງການສະແດງບັນຫາ ແລະ ຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ. ພ້ອມນັື້ນ ຍັງມືສືິ່ 
ຕ່າງໆ ທີິ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຢ ູ່ໃນທຸກສັງຄົມເຂົື້າ 
ໃຈກັນດີຂືື້ນ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ ສາມາດສະແດງແນວຄວາມຄ ດເຫັນ ແລະ ສະເໜີຄວາມກັງວົນ
ຂອງຕົນເອງໄດ້.   

ຄວາມຂດັແຍງ້: ແມູ່ນສະຖານະການ ທີິ່ສອງຄົນຂືື້ນໄປ ຫ ື ເປັນກຸູ່ມ ທີິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ທາງດ້ານແນວຄວາມ
ຄ ດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປົື້າໝາຍ. ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແມູ່ນສັນຍານ ຂອງຄວາມບໍິ່ພຶງພໍໃຈກັບລະບົບຄວາມສໍາພັນ
ຂອງຄົນ.    

ການຫນັປູ່ຽນຄວາມຂດັແຍ້ງ ແມູ່ນຫຍງັ? 

ການຫັນປູ່ຽນ ແມູ່ນການປູ່ຽນແປງຄັື້ງໃຫຍ່ ເຊ ິ່ງໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ ແມູ່ນຈະນໍາໄປສ ູ່ສ ິ່ງທີິ່ດີຂືື້ນກວ່າເກົິ່າ. ການຫັນ 
ປູ່ຽນຄວາມຂັດແຍ້ງ ໝາຍເຖ ງ ການໃຊ້ຄວາມຂັດແຍ້ງເພືິ່ອເປັນໂອກາດໃນການປູ່ຽນແປງຄວາມສໍາພັນ ເພືິ່ອປູ່ຽນ 
ແປງສັງຄົມ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການເມືອງໄປໃນທາງທີິ່ດີຂືື້ນ. ການຫັນປູ່ຽນຄວາມຂັດແຍ້ງ ແມູ່ນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແມູ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງສັງຄົມມະນຸດ ໂດຍທໍາມະຊາດ. ການຫັນປູ່ຽນຄວາມຂັດແຍ້ງ ເຮັດໃຫ້
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ເຫັນວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງສາມາດນໍາໄປສ ູ່ ການປູ່ຽນແປງ ທີິ່ດີຂືື້ນ ແລະ ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຕ ພາບໃນຢູ່າງຍືນຍົງ. ບາງ
ຄັື້ງ ພວກເຮົາອາດຕ້ອງໄດ້ອາໃສຄວາມຂັດແຍ້ງ ເພືິ່ອປູ່ຽນແປງສະຖານະນະການທີິ່ເປັນຢ ູ່ໃນດີຂືື້ນ; ຫາກປາສະ 
ຈາກ ຄວາມຂັດແຍ້ງ ບາງສ ິ່ງບາງຢູ່າງອາດຈະບໍິ່ມີການປູ່ຽນແປງເລີຍ. ຍົກຕົວຢູ່າງວ່າ ລອງນຶກພາບເບ ິ່ງວ່າ ມີຜ ້ໜຶິ່ງ
ມັກຄຸມຄາມເຈົື້າຢ ູ່ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກເປັນປະຈໍາ ແຕູ່ເຈົື້າບໍິ່ເວົື້າຫຍັງໃຫ້ກັບລາວຜ ້ນັື້ນ ແລະ ບໍິ່ບອກໝ ູ່ເພືິ່ອນ, 
ຄອບຄົວ ຫ ື ຫົວໜ້າ ໃຫ້ຮ ້ ເມືິ່ອເປັນແນວນັື້ນ ກໍິ່ເຮັດໃຫ້ບໍິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ. ແຕູ່ວ່າຖ້າປູ່ອຍໃຫ້ເປັນແນວນັື້ນ
ຕໍິ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ມີສະຖານະການທີິ່ດີບໍ? ເຈົື້າຈະຮ ້ສຶກສະດວກໃຈທີິ່ຈະເຮັດວຽກຕໍິ່ກັບຜ ້ນັື້ນບໍ? ແລ້ວເຈົື້າຮ ້ສຶກວ່າ 
ສະພາບແວດລ້ອມປອດໄພສໍາລັບເຈົື້າບໍ? ແນູ່ນອນ ເມືິ່ອປູ່ອຍໃຫ້ມີສະຖານະການດັິ່ງກ່າວໄວ້ ແມູ່ນບໍິ່ດີແນູ່ນອນ.  
ຕໍິ່ກັບສະຖານະການດັິ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ຫາກເຈົື້າບໍິ່ສາມາດຊອກຫາວ ທີການທີິ່ເປັນມ ດ ໃນການນໍາເອົາ
ບັນຫາດັິ່ງກ່າວອອກມາເວົື້າ ເຈົື້າກໍິ່ຈະບໍິ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດີຂືື້ນໄດ້.  

ວ ທໜີຶິ່ງທີິ່ສາໍຄນັ ເພືິ່ອເປນັການສົິ່ງເສມີ ສັນຕ ພາບ ແມູ່ນຜາ່ນການແບູ່ງປນັເລືິ່ອງລາວ.  

ສໍາລັບກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກ ແລະ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຢາຍບົດເລືິ່ອງ: ເດກັສາວ ທີິ່ມາຈາກດ ນແດນທີິ່ຊືິ່ວາ່ ຄຸນເຮງັ  (A 
Girl from a Land Called “Kun Heng”)1 ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອ່ານ.ຫ ັງຈາກອ່ານເລືິ່ອງແລ້ວ ຄ ຝຶກເຕົື້າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ເຂົື້າມາໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ເພືິ່ອເປີດວົງສົນທະນາ ໂດຍອີງຕາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:   

 ມີຂໍື້ແຍ້ງອັນໃດແດູ່ ທີິ່ ນຸູ່ນ ໄດ້ປະເຊີນ ໃນຊີວ ດຂອງລາວ?  
 ນຸູ່ນ ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງສະຖານະການຄືແນວໃດ?  
 ການສ້າງສັນຕ ພາບ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຂອງລາວຄືແນວໃດ?  

ເລືິ່ອງເລົິ່າ 1: ເດັກສາວ ທີິ່ມາຈາກດ ນແດນທີິ່ຊືິ່ວ່າ “ຄຸນເຮັງ”- ດ ນແດນພັນດອນ 
ລອງຈ ນຕະນາການເບ ິ່ງວ່າ ມືື້ໜຶິ່ງເຈົື້າຈໍາຕ້ອງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ແຍກຈາກຄົນທີິ່ທ່ານຮັກ ແລ້ວ
ທ່ານກໍິ່ບໍິ່ຮ ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂືື້ນ ແລະ ເປັນຫຍັງຊາວບ້ານຈຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກທີິ່ດ ນຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີ
ພຽງແຕູ່ຄໍາສັິ່ງຈາກກອງທັບທະຫານມຽນມາ ທີິ່ບອກວ່າ “ຊາວບ້ານທຸກຄົນຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກທີິ່ດ ນຕົນເອງ 
ພາຍໃນ 3-7 ວັນ; ຖ້າໃຜບໍິ່ປະຕ ບັດຕາມ ຜ ້ນັື້ນກໍິ່ຈະຖືກຂ້າຖ ື້ມ.” ນັື້ນແມູ່ນເຫດການຕົວຈ ງ ທີິ່ຂ້ອຍຕ້ອງປະ
ເຊີນມາເປັນເວລາເຖ ງ 20 ປີ ນັບຕັື້ງແຕູ່ປີ 1996-1998. ເຫດການນີື້ເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນ ລັດສານ ທາງຕອນໃຕ້ 
ຂອງປະເທດມຽນມາ. ບ້ານຂອງຂ້ອຍ ເຊ ິ່ງມີຊືິ່ວ່າ ‘ເກັງຄໍາ(Keng Kham)’ ທີິ່ຢ ູ່ໃນເມືອງ  ຄຸນເຮັງ 
(Kunheng) ເປັນໜຶິ່ງບ້ານທີິ່ຕ້ອງຖືກບັງຄັບໃນຍ້າຍອອກຢ ູ່ໃນຊ່ວງເວລານັື້ນ.  

ຂ້ອຍມີຊືິ່ວ່າ ນຸູ່ນ, ຂ້ອຍເກີດຢ ູ່ ບ້ານໃນບ້ານຊົນນະບົດແຫູ່ງໜຶິ່ງ ຢ ູ່ໃນເມືອງທີິ່ສວຍງາມ ທີິ່ເອີື້ນວ່າ “ຄຸນເຮັງ” 
(ເຊ ິ່ງມີໃນພາສາ ສານ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ດ ນແດນພັນດອນ). ຄຸນເຮັງ ຕັື້ງຢ ູ່ທາງໃຕ້ຂອງລັດສານ ປະເທດມຽນ
ມາ. ແຕູ່ກ່ອນ ເຄີຍເປັນສະຖານທີິ່ທີິ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ທີິ່ເດັກນ້ອຍ ລວມທັງຂ້ອຍໃນຕອນນັື້ນ ສາມາດທີິ່
ຈະໄປໃສກໍິ່ໄດ້ ຢ ູ່ໃນພືື້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວ ໂດຍບໍິ່ຕ້ອງກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຫ ື ຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ. 
ເຮືອນຂ້ອງຂ້ອຍຕັື້ງຢ ູ່ໃກ້ກັບ ແມູ່ນໍື້າປາງ ເຊ ິ່ງເປັນແມູ່ນໍື້າທີິ່ອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ມີປາຫ າຍຊະນ ດ. ແມູ່ນໍື້ານີື້
ແມູ່ນໄຫ ຜ່ານ ເມືອງ ຄຸນເຮັງ ແລະ ໄດ້ສ້າງເກາະດອນນ້ອຍໆຂືື້ນ ຫ າຍພັນດອນ ເຊ ິ່ງກໍິ່ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນ
ຫຍັງພວກເຮົາຈຶິ່ງເອີື້ນຊືິ່ເມືອງນີື້ວ່າ “ຄຸນ (ດອນ) ເຮັງ(ພັນ).” ຍ້ອນກັບໄປ ລະຫວ່າງປີ 1996-1998 
ກອງທັບທະຫານມຽນມາ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ ຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນບ້ານ ຂ້ອຍ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກພືື້ນ

                                                                    
1 ນີື້ແມູ່ນເລືິ່ອງເລົິ່າ ທີິ່ຄັດມາຈາກ ປຶື້ມສງັລວມເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງ WBAB. ໃນປຶື້ມເຫ ັື້ມນີື້ ມີຫ າຍໆເລືິ່ອງ ທີິ່ຄ ຝຶກ ສາມາດເລືອກອີກ ສໍາລບັກ ດຈະກໍານີື້. 
ສາມາດເຂົື້າເບ ິ່ງປືື້ມສັງລວມເລືິ່ອງເລົິ່ານີື້ໄດທ້ີິ່:  https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-
content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-Web.pdf 

https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-Web.pdf
https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-Web.pdf
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ທີິ່ ໃຫ້ເຂົື້າໄປຢ ູ່ໃນເທດສະບານເມືອງ. ຂ້ອຍຍັງຈືິ່ສ ິ່ງທີິ່ພວກເຂົາບອກພວກເຮົາໄດ້ເປັນຢູ່າງດີວ່າ “ພວກເຈົື້າ
ຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກບ້ານຂອງນີື້ ພາຍໃນເວລາ 3-7 ວັນ ຖ້າຫາກພວກເຮົາຍັງເຫັນພວກເຈົື້ິ່າຢ ູ່ໃນບ້ານນີື້ ຫ ັງ
ຈາກ 7 ວັນ ພວກເຮົາຈະຍ ງສ ໃຫ້ຕາຍໝົດ ບໍິ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍິ່ຕາມ!”,  ນັື້ນແມູ່ນສ ິ່ງທີິ່ພວກນັື້ນບອກ
ກັບພວກເຮົາ. ທະຫານເຫ ົິ່ານັື້ນ ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍບໍິ່ໃຫ້ຂໍື້ມ ນ 
ຫ ື ເຫດຜົນໃດເລີຍ ວ່າເປັນຫຍັງພວກຈຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍອອກ ພ້ອມທັງບໍິ່ບອກພວກເຮົາອີກວ່າ ພວກເຮົາຈະ
ຖືກຍ້າຍໄປຢ ູ່ໃສ. ຕໍິ່ກັບສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນ ພວກເຮົາບໍິ່ຮ ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄປຢ ູ່ໃສ ແຕູ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍ
ອອກໄປໄວເທົິ່າທີິ່ຈະໄວໄດ້. ມີຫ າຍຄົນຕ້ອງລົບໜີໄປປະເທດໄທ, ບາງຄົນຍ້າຍໄປຢ ູ່ໃນເມືອງ ແຕູ່ມີບາງຈໍາ
ນວນຕັດສ ນໃຈຢ ູ່ໃນປູ່າຢູ່າງລັບໆ. ຂ້ອຍຈືິ່ໄດ້ວ່າ ມີຊາວບ້ານຈໍານວນນວນໜຶິ່ງຕໍິ່ຕ້ານຕໍິ່ຄໍາສັິ່ງ ແລ້ວພວກເຂົາ
ຖືກທະຫານມຽນມາຍ ງ ຢູ່າງໄຮ້ປານີ. ມັນເປັນເຫດການທີິ່ເຫວຮ້າຍ ແລະ ເປັນຊ່ວງເວລາທີິ່ຕາຢ້ານທີິ່ສຸດສໍາ
ລັບຂ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ. ເຖ ງວ່າຕອນນັື້ນຂ້ອຍຍັງນ້ອຍຢ ູ່ ແຕູ່ຂ້ອຍບໍິ່ເຄີຍລືມສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນໃນຊ່ວງເວລາ
ນັື້ນ.  

ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ດ ນແດນທີິ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສວຍງາມ ທີິ່ເຄີຍເປັນດ ນແດນແຫູ່ງ “ເກາະພັນ
ດອນ” ສໍາລັບຫ າຍໆຄົນ ຖືກທໍາລາຍໄປໝົດ ໂດຍ ກອງທັບທະຫານມຽນມາ. ຄວາມຊົງຈໍາທີິ່ສວຍງາມ ຂອງ
ຊາວບ້ານ ຈາກການດໍາລົງຊີວ ດ ແລະ ຄວາມຫວັງ ເພືິ່ອດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ມທີິ່ນັື້ນ ແມູ່ນສ ນຫາຍຫາຍໄປພ້ອມກັບ
ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກຖ ິ່ນຖານ.  ດ ນແດນທີິ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ທີິ່ເຄີຍເປັນຂອງພວກເຮົາ ຕົກ
ຢ ູ່ໃນມືຂອງຜ ້ອືິ່ນ ເມືິ່ອກອງທັບທະຫານສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢ ູ່ເທ ງແມູ່ນໍື້າສາລະ
ວ ນ. ຖ້າເຂືິ່ອນແຫູ່ງນີື້ຖືກສ້າງຂືື້ນ ມັນບໍິ່ພຽງແຕູ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ບ້ານນ້ອຍໆ ທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ລຽບຕາມ
ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ຍັງຈະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຊຸມຊົນທີິ່ອາໃສຢ ູ່ລຽບຕາມ ແມູ່ນໍື້າປາງ ເຊັິ່ນກັນ. ໃນປີ 
2017 ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຂົື້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ Weaving Bonds ເຊ ິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮ ້ຫ າຍຢູ່າງ
ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສັນຕ ພາບ ແລະ ຮັບຮ ້ວ່າ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວການສ້າງສັນຕ ພາບ ສາມາດຊ່ວຍຫ າຍຄົນ ທີິ່ອາໄສ
ຢ ູ່ໃນເຂດທີິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍໃນການຄົື້ນຫາວ ທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂືື້ນ
ໃນຊຸມຊົນ ອີກດ້ວຍ.  ການຝຶກອົບຮົມດັິ່ງກ່າວ ບໍິ່ພຽງແຕູ່ເຮັດກ ດຈະກໍາຢ ູ່ໃນຫ້ອງເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ພວກເຮົາຍັງ
ໄດ້ມີການເຮັດກ ດຈະກໍາ ນອກສະຖານທີິ່ ທີິ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາພົບປະກັບຊາວບ້ານ ແລະ ສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍ ເພືິ່ອການເຮັດວຽກ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນກັນໃນອະນາຄົດ ລະຫວ່າງ ໄວໜຸູ່ມຈາກປະເທດຕ່າງໆໃນ
ອາຊີ ເຊັິ່ນ ມຽນມາ, ກໍາປ ເຈຍ, ດ ນແດນປົກຄອງຕົນເອງ ນາກາ (Naga land), ອ ນເດຍ, ອ ນໂດເນເຊຍ, 
ລາວ, ເນປານ, ຟີລ ບປ ິ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເຊ ິ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນ ມີເລືິ່ອງລາວຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ນໍາມາແບູ່ງ 
ປັນ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ສະຖານະ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກ ດ ແລະ ການເມືອງ ທີິ່
ພວກເຮົາທຸກຄົນປະເຊີນຢ ູ່.   

ການໄດ້ເປັນໜຶິ່ງໃນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ Weaving Bonds ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດໃນເຂົື້າມາ
ຝຶກງານຢ ູ່ໃນ Weaving Bonds Across Borders (WBAB) ເຊ ິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮ ້ຫ າຍຢູ່າງ, ໄດ້
ປະສົບການ ແລະ ໂອກາດໃໝູ່ໆ. ໜຶິ່ງໃນໂອກາດທີິ່ມີຄຸນຄ່າຫ າຍສໍາລັບຂ້ອຍ ແມູ່ນຂ້ອຍໄດ້ການສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກ WBAB ແລະ ອົງການ Oxfam ໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມງານແລກປູ່ຽນ ຂອງໄວໜຸູ່ມ ໃນອາຊີປາຊີຟ ກ 
(Asia Pacific Youth Exchange) ທີິ່ໄດ້ຈັດຂືື້ນຢ ູ່ ກຸງເທບ, ປະເທດໄທ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-30 
ກໍລະກົດ ປ ີ2017 ເຊ ິ່ງອົງການ Oxfam ໄດ້ສະໜອງທຶນທັງມົດໃຫ້ຂ້ອຍ ເຂົື້າຮ່ວມງານນີື້. ຢ ູ່ໃນງານນີື້ ຂ້ອຍ
ໄດ້ມີໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບ ກຸູ່ມໄວໜຸູ່ມ ສາມຫ ິ່ຽມແມູ່ນໍື້າຂອງ (Mekong Delta Youth) ທີິ່
ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮ ້ປະເດັນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພດສະພາບ ຢ ູ່ໃນ ພາກພືື້ນອາຊີ 
ປາຊີຟ ກ ເຊ ິ່ງມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນງານນີື້ຫ າຍກວ່າ 170 ຄົນ. ຈາກການເຂົື້າຮ່ວມງານນີື້ ຂ້ອຍໄດ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບ 
ວ ທີການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ຮຽນຮ ້ເຖ ງຄວາມສໍາຄັນ ໃນການນໍາເອົາ ປະເດັນ ກ່ຽວກັບ ເພດ
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ສະພາບ ຢ ູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ; ພ້ອມນັື້ນ ຂ້ອຍກໍິ່ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວກັບ ງານດັິ່ງກ່າວນີື້ດ້ວຍ. ຢ ູ່ໃນ 
ເດືອນພະຈ ກ 2017 ຂ້ອຍຈຶິ່ງໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມງານກັບ WBAB ໃນຖານະ ທີມງານ ແລະ ຂ້ອຍກໍິ່ໄດ້ມີ
ຄວາມຫວັງວ່າ ຂ້ອຍຈະສາມາດຊ່ວຍຫ າຍຄົນ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງ WBAB ແລະ ຂ້ອຍກໍິ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຝັນເປັນຈ ງໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຂ້ອຍເຊືິ່ອວ່າ ການລວມພະລັງກັນ ສາມາດນໍາເອົາສັນຕ ພາບ
ມາສ ູ່ຊຸມຊົນທີິ່ເປັນບ້ານເກີດຂ້ອຍໄດ້. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ມືື້ໜຶິ່ງ ຈະບໍິ່ມີສົງຄາມ, ບໍິ່ມີອາວຸດ, ບໍິ່ມີການເສຍເລືອດ
ເນືື້ອ, ບໍິ່ມີຝັນຮ້າຍ ຫ ື ມຜີ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢ ູ່ໃນແຜູ່ນດ ນບ້ານເກີດ ອັນເປັນທີິ່ຮັກຂອງເຮົາ.    

ຫ ັງຈາກສົນທະນາ ຄໍາຖາມຂ້າງເທ ງແລ້ວ ຄ ຝຶກ ສາມາດໄປຕໍິ່ກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປໄດ້ ໂດຍໃຫ້ເນັື້ນວ່າ ເລືິ່ອງເລົິ່າ ແມູ່ນເປັນໜຶິ່ງ
ໃນວ ທີທາງທີິ່ມີພະລັງ ໃນການສົິ່ງເສີມ ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກ ແລະ ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ລົບ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນເລືິ່ອງເລົິ່າຂອງ
ເຮົາເອງ. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກເປີດໂອກາດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດວ່າ ເຂົາເຈົື້າມີຄວາມເຂົື້າໃຈແນວ ໃດຕໍິ່ກັບ 
ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກ ແລະ ສັນຕ ພາບ ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດຕໍິ່ພວກເຂົາ ແລະ ຕໍິ່ກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ຄ ຝຶກຈັດໃຫ້
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາກັນເປັນຄ ູ່ ໂດຍໃຫ້ສົນທະນາຕາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:  

1) ມີຄວາມຂັດແຍ້ງອັນໃດແດູ່ ທີິ່ເຈົື້າປະເຊີນໃນຊີວ ດຂອງເຈົື້າ? 
2) ເຈົື້າມີການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງນັື້ນຄືແນວໃດ? 
3) ເຈົື້າຄ ດວ່າ ປະສົບການທີິ່ເຈົື້າປະເຊີນັື້ນ ໄດ້ເປັນແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ເຈົື້າເຮັດບາງຍ ິ່ງເພືິ່ອຊຸມຊົນ ຫ ື ສັງຄົມຂອງເຈົື້າບໍ? 
4) ເຈົື້າຄ ດວ່າ ການການສ້າງສັນຕ ພາບ ມີຄວາມສໍາຄັນບໍ? ຍ້ອນຫຍັງ? 
5) ເຈົື້າມີແຜນໃນອະນາຄົດຄືແນວໃດ ໃນການສົິ່ງເສີມ ສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກ?  

ຫ ັງຈາກສົນທະນາເປັນຄ ູ່ແລ້ວ, ຄ ຝຶກໃຫ້ 3-4 ຄ ູ່ ໄດ້ແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດເຫັນ ຕໍິ່ກຸູ່ມໃຫຍ່ຈາກຜົນຂອງການສົນທະ 
ນາເປັນຄ ູ່ ແລະ ເປີດໂອາດໃຫ້ມີການຖາມ-ຕອບ. ຫ ັງຈາກແລກປູ່ຽນຮ່ວມກັນແລ້ວ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ວ່າ ເປັນສ ິ່ງທີິ່
ສໍາຄັນຫ າຍສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນ ໃນການເຂົື້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນ ເພືິ່ອຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ 
ສະໜັບສະໜ ນກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸປົື້າໝາຍ ໃນການມີສັນຕ ພາບໃນແງູ່ບວກໃນສັງຄົມເຮົາ ເຊ ິ່ງສ ິ່ງນີື້ ແມູ່ນເຮົາທຸກຄົນສາ 
ມາດລ ເລີິ່ມໄດ້ໂດຍຕົວເຮົາເອງ ແລະ ພາຍໃນຊຸມຊົນເຮົາ.   

 

 

 

 
 
 

 

ເພີິ່ມເຕມີ: ຖ້າມີເວລາພຽງພໍ ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດນໍາພາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ເຮັດກ ດຈະກໍາຂ້າງລຸູ່ມນີື້ໄດ້.  
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ກ ດຈະກໍາເພີິ່ມເຕີມ: ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພືິ່ອແບູ່ງປັນກ່ຽວກັບ ຕົວຕົນຂອງເຮົາ ແລະ ອັນໃດຈາກຕົວຕົນຂອງເຮົາ ທີິ່ຖືກເບ ິ່ງວ່າເປັນສ ິ່ງຈຸດດ້ອຍຂອງເຮົາ 
 ເພືິ່ອພ ຈາລະນາ ເຖ ງແນວຄວາມຄ ດ ຂອງຕົວຕົນ ແລະ ຕົວຕົນໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມຄືແນວໃດ    
 ເພືິ່ອພ ຈາລະເບ ິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບສ ິ່ງທີິ່ບົິ່ງບອກເຖ ງ ເພດ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ  
 ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ຮ່ວມກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດມີສັງຄົມຂອງ ການມີຕົວຕົນທີິ່ຫ າກຫ າຍໄດ້ຄືແນວໃດ  
 ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມ ແນວຄວາມຄ ດທີິ່ວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນ ແມູ່ນມີຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັນໄດ້ ເພືິ່ອສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕ ທໍາ  

ການທາໍຄວາມເຂົື້າໃຈຕໍິ່ກບັ ການເປັນສງັຄມົສວ່ນໃຫຍ ່ແລະ ສງັຄມົສວ່ນນ້ອຍ  

1) ຄ ຝຶກ ຂຽນຄໍາວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສ່ວນນ້ອຍ ລົງໃນກະດານ ແລ້ວໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາກັນຕໍິ່ກັບສອງຄໍາ
ດັິ່ງກ່າວ  

2) ອະທ ບາຍກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄ ດ ການເປັນສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນນ້ອຍ  

ບາງຕວົຢູ່າງຂອງຄວາມໝາຍ ມຄີດືັິ່ງລຸູ່ມນີື້: 

ສງັຄມົ ສວ່ນໃຫຍ ່
 

ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສ່ວນໃຫຍ່ 
ສາສະໜາສ່ວນໃຫຍ່ 
ຄົນຈາກໃນເມືອງ 

ຜ ້ຊາຍ 
ຄົນຮັກຕ່າງເພດ 

ທຽບກັບ 

 
ສງັຄມົ ສວ່ນນອ້ຍ 

 
ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ 
ສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ 
ຄົນຈາກຊົນນະບົດ 

ແມູ່ຍ ງ 
ກຸູ່ມຫ າກຫ າຍທາງເພດ

(LGBTQ) 
 

3) ຄ ຝຶກ ນໍາເອົາດອກໄມ້ປະຈໍາຕົວຂອງຕົວເອງ ໃຫ້ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມເບ ິ່ງ ແລ້ວຍົກຕົວຢູ່າງໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງວ່າ ເອກະລັກ 
ຫ ື ຕົວຕົນອັນໃດຂອງຕົນເອງທີິ່ເປັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອັນໃດ 
ເປັນສ່ວນນ້ອຍ  

4) ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ນໍາເອົາດອກໄມ້ປະຈໍາຕົວຂອງ
ຕົນ ມາໃຫ້ທຸກຄົນເບ ິ່ງ ແລ້ວແລກປູ່ຽນວ່າ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວ
ຕົນອັນໃດ ທີິ່ເປັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອັນໃດ ແມູ່ນສ່ວນນ້ອຍ  

5) ຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ສົນທະນາກັນວ່າ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວ
ຕົນ ແມູ່ນຖືກກໍານົດໂດຍໂຄງສ້າງສັງຄົມຄືແນວໃດ  

 

ຕົນຢູ່າງ:  

ຄົນທີິ່ມາຈາກພ ເຂາົ: ‘ຊາວເຂົາ’ ເປັນຄໍາເວົື້າ ທີິ່ຖືກໃຊ້ທີິ່ມີໃຈ
ຄວາມແງູ່ລົບ ໃນການອະທ ບາຍຜ ້ຄົນທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ໃນເຂດພ 
ສ ງ. 

ຄົນທີິ່ຢ ູ່ບໍິ່ເປັນຫ ກັແຫ ິ່ງ:  ບາງຄົນອາດຄ ດວ່າ ຄົນທີິ່ຢ ູ່ບໍິ່ເປັນ
ຫ ັກແຫ ິ່ງ ແມູ່ນຄົນທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມສີວ ໄລ ແລະ ເປັນຄົນ 
‘ເປ ເປືື້ອນ’.  

ແມູ່ໝາ້ຍ: ບາງຄົນມີການເລືອກປະຕ ບັດຕໍິ່ ແມູ່ຍ ງທີິ່ເປັນແມູ່   
ໝ້າຍ ແລະ ດ ຖ ກພວກເຂົາ. 
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ບົດເລືິ່ອງ ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ: ຊີວ ດຂອງ ໂພຊ ໍ

ຂ້ອຍມີຊືິ່ວ່າ ໂພຊໍ ແລະ ຂ້ອຍດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ ປະເທດໄທ. ຕອນຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍຖືກກີດກັື້ນຫ າຍຢູ່າງຈາກ
ຄົນອ້ອມຂ້າງຂ້ອຍ ລວມເຖ ງຄອບຄົວຂອງນໍາ. ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກຮຽນໜັງສື ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແຕູ່
ວ່າສ ິ່ງນັື້ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ຍາກຫ າຍສໍາລັບຂ້ອຍ ເນືິ່ອງ ເພດ ແລະ ເພາະຂ້ອຍເປັນຄົນຊົນເຜົິ່າປາກກະຢໍ ເຊ ິ່ງມັກ
ຖືກຈໍາແນກສະເໜີມາ ເພາະຄວາມເປັນຊົນເຜົິ່າຂອງຂ້ອຍ. ເດັກຍ ງ ແລະ ແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ ມີ
ໂອກາດໜ້ອຍຫ າຍໃນການໄດ້ຮຽນໜັງສື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສ ນໃຈ. ຕອນຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍ
ມັກຈະໄດ້ຍ ນຄົນຢ ູ່ບ້ານ ລວມທັງພໍິ່ແມູ່ຂ້ອຍເວົື້າວ່າ ຜ ້ຍ ງບໍິ່ສາມາດເປັນຜ ້ນໍາໄດ້. ພ້ອມທັງມັກຢໍື້າຕະຫ ອດວ່າ 
ແມູ່ຍ ງຄວນແຕູ່ງງານ, ມີລ ກ ແລະ ດ ແລຄົນໃນຄອບຄົວ.  ມີສ ິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ບໍິ່ເຄີຍປູ່ຽນແປງເລີຍຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ 
ກໍິ່ຄືເວາລາເວົື້າເຖ ງ ເພດ ແລະ ເພດສະພາບ. ຄວາມເຊືິ່ອ ແລະ ສາສະໜາຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖ່າຍທອດແນວ
ຄ ດທີິ່ວ່າ ແມູ່ຍ ງເປັນເພດທີິ່ອ່ອນແອ. ຕັື້ງແຕູ່ຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍມັກໄດ້ຍ ນຄົນຢ ູ່ໃນບ້ານ ແລະ ພໍິ່ແມູ່ຂ້ອຍ ເວົື້າວ່າ 
ແມູ່ຍ ງບໍິ່ໄດ້ເກີດມາເພືິ່ອເປັນຜ ້ນໍາ ການເປັນຜ ້ຍ ງກໍິ່ຖືວ່າເປັນບາບແລ້ວ. ສ ິ່ງນີື້ມີການເນັື້ນຢໍື້າຕະຫ ອດວ່າ 
ແມູ່ຍ ງມີ ໜ້າທີິ່ໃນການແຕູ່ງງານ ແລະ ລ້ຽງລ ກໃນຄອບຄົວ.   

ຢ ູ່ໃນບ້ານຂ້ອຍ ຂ້ອຍເປັນເປັນແມູ່ຍ ງຄົນດຽວ ທີິ່ໄດ້ມີໂອກາດເຂົື້າມາສຶກສາຢ ູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ຂ້ອຍ
ກໍິ່ຮ ້ສຶກເສົື້າຫ າຍ ທີິ່ເອືື້ອຍນ້ອງ ແລະ ແມູ່ຍ ງຢ ູ່ໃນບ້ານຂ້ອຍ ບໍິ່ສາມາດມາສຶກສາຕໍິ່ໄດ້. ໂຊກດີທີິ່ຂ້ອຍ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນຄ່າຮຽນ ຕັື້ງແຕູ່ຕອນທີິ່ຂ້ອຍຮຽນຢ ູ່ມໍປາຍ ຈົນເຖ ງ ມະຫາວ ທະຍາໄລ ຈາກອົງກອນນຶິ່ງ 
ຢ ູ່ໃນປະເທດໄທ. ມີຫ າຍເຫດຜົນທີິ່ຂ້ອຍຢາກເຮັດບາງຢູ່າງ ເພືິ່ອຜັກດັນການເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນຊຸມ
ຊົນຂ້ອຍກ ຂ້ອຍຕ້ອງການປູ່ຽນແປງສະຖານະການ ແຕູ່ຂ້ອຍບໍິ່ຮ ້ຈະເລີິ່ມບ່ອນໃດ ແລະ ບໍິ່ຮ ້ວ່າຕົນເອງເຮັດ
ຫຍັງໄດ້ແດູ່. ຄໍາຖາມນີື້ຢ ູ່ໃນໃຈຂ້ອຍຕະຫ ອດມາ ຈົນເຖ ງເວລາທີິ່ຂ້ອຍໄດ້ເພົບກັບທີມງານຜ ້ໜຶິ່ງຈາກ 
WBAB ແລະ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີິ່ເຂົາເຈົື້າຈັດ ໃນປີ 2015. ຫ ັງຈາກໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ
ຂອງ WBAB ແລ້ວ ຂ້ອຍມີຄວາມໝັື້ນໃຈຫ າຍຂືື້ນ ໃນການເຂົື້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນປະເດັນ ການເປັນຜ ້ນໍາ
ຂອງແມູ່ຍ ງໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ.  

ສົນທະນາເປນັກຸູ່ມ: 

ແບູ່ງກຸູ່ມຍ່ອຍ ອອກເປັນ 4 ກຸູ່ມ ເພືິ່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວຕົນ 

 ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວຕົນ ຫ າຍໆຢູ່າງຂອງ ໂພຊໍວ່າມີຫຍັງແດູ່  
 ເປັນຫຍັງຄົນໃນສັງຄົມໃຫຍ່ ຈຶິ່ງມັກຈະດ ຖ ກ ຄົນຊົນເຜົິ່າປາກກະຍໍ? 
 ເປັນຫຍັງ ວັດທະນາທໍາໃນຊຸມຊົນຂອງ ໂພຊໍ ຈຶິ່ງບໍິ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ແມູ່ຍ ງ ໄປຮຽນຕໍິ່?  
 ໂພຊໍ ໄດ້ມີການຕໍິ່ສ ້ ເພືິ່ອສ ດທ ຂອງຕົນເອງຄືແນວໃດ?  
 ເຈົື້າຄ ດວ່າ ໃນອະນາຄົດ ໂພຊໍ ຈະສາມາດປູ່ຽນແປງ ແນວຄວາມຄ ດຂອງຊຸມຊົນ ມີຕໍິ່ແມູ່ຍ ງໄດ້ບໍ?  
 ຈາກເລືິ່ອງຂອງໂພຊໍ ເຈົື້າຄ ດແນວໃດຕໍິ່ກັບ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວຕົນທີິ່ຖືກກໍານົດໂດຍ ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ?  

ກ ດຈະກາໍເປນັກຸູ່ມ: 

ໃຫ້ນັບຈໍານວນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລ້ວແບູ່ງອອກເປັນ 2 ກຸູ່ມໃຫຍ່ເທົິ່າກັນ 
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ກຸູ່ມທ ີ 1:ເປັນກຸູ່ມ  ‘ຊົນເຜົິ່າສ່ວນໃຫຍ່ ຢ ູ່ໃນສັງຄົມທີິ່ຕົນເອງຢ ູ່’ 

ແລະ 

ກຸູ່ມທ ີ 2: ເປັນກຸູ່ມ ‘ຊົນເຜົິ່າສ່ວນນ້ອຍ ຢ ູ່ໃນສັງຄົມທີິ່ຕົນເອງຢ ູ່’ 
 

ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກັນ ວ່າ ໃນຊີວ ດປະຈໍາວັນ ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບເຊ ິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ ໄດ້ຄືແນວໃດ. ພວກເຮົາຈະສາມາດສະໜັບສະນ ນເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນຄືແນວໃດ ແລະ ສົິ່ງເສີມສ ດທ ເທົິ່າທຽມກັນ
ຄືແນວໃດ ໂດຍບໍິ່ມີການຈໍາແນກເຊືື້ອຊາດ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເອກະລັກ ຫ ື ຕົວຕົນ? ຫ ັງຈາກແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາແລ້ວ ໃຫ້
ຕົວແທນຂອງແຕູ່ລະກຸູ່ມແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດເຫັນ ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່.  

ຕໍິ່ຈາກນັື້ນໃຫ້ນັບອີກຄັື້ງໜຶິ່ງ ເພືິ່ອແບູ່ງອອກເປັນ ສອງກຸູ່ມອີກຄັື້ງ:  

ກຸູ່ມທ ີ 1: ໃຫ້ເປັນ ‘ແມູ່ຍ ງ’ 

ແລະ  

ກຸູ່ມທ ີ 2: ໃຫ້ເປັນ ‘ຜ ້ຊາຍ’. 

ຢ ູ່ໃນວັດທະນາທໍາຂອງເຈົື້າ ບົດບາດ, ຄວາມເຊືິ່ອ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ພາບລັກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ  ຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້
ຊາຍ ຖືກກໍານົດວ່າແນວໃດ? ຫ ັງຈາກແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກັນແລ້ວ ໃຫ້ຕົວແທນຂອງແຕູ່ລະກຸູ່ມມານໍາສະເໜີ ແນວ
ຄວາມຄ ດຈາກການສົນທະນາໃນກຸູ່ມໃຫຍ່.  

ຄ ຝຶກ ສະຫຼຸບໂດຍເນັື້ນຢໍື້າວ່າ ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວທີິ່ໄດ້ສົນທະນາກັນມາ (ເອກະລັກ ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເພດ) ໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດມີຄວາມ
ຂັດແຍ້ງກັນ, ມີການລະເມີດສ ດທ  ແລະ ເກີດຄວາມອະຍຸຕ ທໍາຂືື້ນໃນສັງຄົມ. ໃນຂະນະ ທີິ່ພວກເຮົາສັນນ ຖານກ່ຽວກັບ 
ເພດ ແລະ ຊົນເຜົິ່າວ່າ ເປັນເລືິ່ອງຂອງທໍາມະຊາດນັື້ນ ແທ້ຈ ງແລ້ວສ ິ່ງເຫ ົິ່ານັື້ນ ຄືສ ິ່ງທີິ່ຖືກກໍານົດໂດຍ ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ. 
ສະນັື້ນແລ້ວ ສັງຄົມແບບໃດກັນແທ້ ທີິ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະສ້າງຂືື້ນ? 

ທົບທວນປະຈາໍວັນ: ຫ ັງຈາກຈົບກ ດຈະກໍາພາກທໍາອ ດ, ຄ ຝຶກຄວນໃຫ້ເວລາແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນການສະເໜີແນວຄວາມຄ ດ
ເຫັນ ແລະ ສໍາຫ ວດເບ ິ່ງວ່າ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີຄວາມຮ ້ສຶກແນວໃດຕໍິ່ກັບການຝຶກອົບຮົມໃນມືື້ນີື້ວ່າ:  

 ເນືື້ອຫາບົດຮຽນຂອງມືື້ນີື້ຫ າຍເກີນໄປບໍສໍາລັບເຂົາເຈົື້າ?  

 ມີອັນໃດບໍ ທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢາກໃຫ້ທີມຄ ຝຶກມີການປັບປຸງ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດມີບັນຍາກາດຮຽນຮ ້ໃນຂໍື້ຕໍິ່ໄປໃຫ້ດີຂືື້ນ
ກວ່າເກົິ່າ?  

ຂໍື້ສັງເກດ: ເນືິ່ອງຈາກອາດຈະມີບາງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ບໍິ່ພ້ອມທີິ່ຈະແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ສະນັື້ນ ຄ ຝຶກ
ສາມາດກະກຽມ ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ ແລ້ວຕ ດໄວ້ຝາຫ້ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຂຽນຄໍາຄ ດເຫັນໃສູ່ເຈ້ຍນ້ອຍ ແລ້ວຕ ດໄວ້ໃນ
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ ໂດຍບໍິ່ມີການບົິ່ງຊືິ່.  
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ຫາກມີເວລາ ຜ ້ຈັດອາດຈະຈັດກ ດຈະກໍາ ນັິ່ງສະມາທ , ໂຍຄະ ຫ ື ກ ດຈະກໍາເສີມສ້າງສະພາບຈ ດໃຈທີິ່ດີ ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນ ໃນມືື້ທໍາອ ດ ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຫ ື ຕອນເຊົື້າຂອງມືື້ຖັດໄປ. ກ ດຈະກໍາເຫ ົິ່ານີື້ ຈະຊ່ວຍນໍາເອົາທຸກ
ຄົນມາຢ ູ່ຮ່ວມກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ເພືິ່ອຜ່ອນຄາຍ ຫ ັງຈາກທີິ່ເຮັດກ ດຈະກໍາມາໝົດມືື້ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການ
ຮຽນໃນມືື້ທີິ່ສອງດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ! 
  

ເພີິ່ມເຕມີ:  

ຖ້າຄ ຝຶກ/ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຍັງບໍິ່ເຄີຍຈັດກ ດຈະກໍາ ໃນການນັິ່ງສະມາທ , ການຫລີື້ນໂຍຄະ ຫ ື ກ ດຈະ
ກໍາເສີມສ້າງຈ ດທີິ່ດີ ມາກ່ອນ ວ ດີໂອຂ້າງລຸູ່ມນີື້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃນການສຶກສາເຖ ງວ ທີການ ແລະ ຂັື້ນ
ຕອນໃນການປະຕ ບັດ ໄດ້:   

 ການຫ ີື້ນໂຍຄະ ເພືິ່ອການດ ແລຕນົເອງ (10 ນາທີ): https://youtu.be/VpW33Celubg 
 ການນັິ່ງສະມາທ  5 ນາທີ (ສຽງພາກຜ ້ຍ ງ) ເພືິ່ອການສ້າງຄວາມສະຖຽນ ແລະ ສະມາທ  ໃນຊ່ວງ

ເວລາທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມແນູ່ນອນ: https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;  
 ການນັິ່ງສະມາທ  5 ນາທີ (ສຽງພາກຜ ້ຊາຍ): https://youtu.be/inpok4MKVLM 

https://youtu.be/VpW33Celubg
https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;
https://youtu.be/inpok4MKVLM
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ພາກທີ 2: ຜ ້ຄົນ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາ 

 

 

ຢ ູ່ໃນພາກນີື້ ແມູ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມສາໍພັນ ລະຫວ່າງ ຜ ້ຄົນ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມນັື້ນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການຄົື້ນຫາຮ່ວມກັນເຖ ງ ຄວາມ
ສໍາຄັນ ຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ມີຕໍິ່ມະນຸດ ແລະ ຜົນທີິ່ຈະຕາມມາ ຫາກຊີວະນາໆພັນ 

ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຖືກທໍາລາຍ. 

“ 
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ກ ດຈະກາໍຕ່າງໆ ຢ ູ່ໃນພາກນີື້ ແມູ່ນຈະເປີດໂອກາດ
ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ ້ເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ
ສະຖານະການ ທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະ ແມູ່ນຫຍັງແດູ່ ທີິ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດໄດ້ ເພືິ່ອປົກປ້ອງທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາ. 
ຜ່ານຈາກການຮຽນຮ ້ ປະສົບການຂອງກັນ ແລະ 
ກັນ ໃນຂັື້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະສາມາດເຂົື້າໃຈ
ຜ ້ອືິ່ນຫ າຍຂືື້ນ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມ
ຊົນໄດ້ໃນການສົິ່ງເສີມ ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. 
  

ກ ດຈະກາໍ 2.1: ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາມີ
ຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍິ່ເຈົື້າ? 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ການພັດທະນາ 

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

ກ ດຈະກາໍ 2.2: ການທາໍຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັ     
ເປົື້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍນົ  

ກ ດຈະກາໍ 2.3: ພະແມູ່ທລໍະນກີາໍລງັບອກຫຍງັແກູ່
ພວກເຮາົ? 

ກ ດຈະກາໍ 2.4: ແມູ່ນຫຍງັກາໍລງັເກດີຂືື້ນກບັສ ດທ 
ສ ິ່ງແວດລອ້ມຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນເຮາົ? 

ກ ດຈະກາໍ 2.5: ສ ິ່ງແວດລອ້ມຢ ູ່ໃນຊມຸຊນົຂອງຂອ້ຍ 

ສ ດທ ມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເຄົາລົບສ ດທ 
ມະນຸດ 

ກ ດຈະກາໍ 2.6: ເຊກັອ ນ 

ກ ດຈະກາໍຢ ູ່ໃນພາກນີື້ 
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ກ ດຈະກໍາ 2.1: ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາມີຄວາມ      
ໝາຍແນວໃດຕໍິ່ເຈົື້າ?2  

 

ວ ທີການ:  
 ຂຽນຄໍາວ່າ “ສ ິ່ງແວດລ້ອມ” ແລະ “ການພັດທະນາ” ຢ ູ່ໃນແຕູ່ລະສ່ວນຂອງກະດານ ແລະ ຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າ ຜ ້

ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນເຂົື້າໃຈວ່າ ສ  ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ  
 ໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນຂືື້ນມາຂຽນ ຄໍາໜຶິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າຄ ດພໍື້ ເມືິ່ອເວົື້າເຖ ງ “ສ ິ່ງແວດລ້ອມ” ແລະ“ການພັດທະນາ”. 

1) ຄ ຝຶກໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນ ອະທ ບາຍຕໍິ່ກັບ ຄໍາທີິ່ເຂົາເຈົື້າຂຽນລົງເທ ງກະດານ 

2) ຫ ັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ຄ ຝຶກສັງລວມໂດຍການອະທ ບາຍເຖ ງຄວາມໝາຍຂອງສອງຄໍາດັິ່ງກ່າວ  

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແມູ່ນ ທຸກສ ິ່ງຢູ່າງທີິ່ຢ ູ່ອ້ອມຮອບຕົວ ມະນຸດ, ສັດ ແລະ ພືດ. ສໍາລັບບາງຄົນ ແມູ່ນອາດຈະໃຫ້ຄວາມໝາຍ
ງ່າຍໆຂອງຄໍາວ່າ ‘ສ ິ່ງແວດລ້ອມ’ ແມູ່ນ ‘ທໍາມະຊາດ’ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄົນແມູ່ນສອງສ ິ່ງທີິ່ແຍກອອກ
ຈາກກັນ. ແຕູ່ສໍາລັບຄົນ ອືິ່ນໆ ຄໍາວ່າ ‘ສ ິ່ງແວດລ້ອມ’ ແມູ່ນລວມເຖ ງກ ດຈະກໍາຂອງມະນຸດ ເຊ ິ່ງພ ມມ ທັດ
ໃນການກະສ ກໍາ ແລະ ບ່ອນລ້ຽງສັດ ກໍິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັື້ນຄໍາວ່າ ‘ສ ິ່ງແວດລ້ອມ’ ແມູ່ນ
ປະກອບມີ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ, ພືື້ນທີິ່ໃນການລ້ຽງສັດ, ແມູ່ນໍື້າ, ພ ເຂົາ, ສັດນໍື້າ, ສັງລ້ຽງ ແລະ ອືິ່ນໆ. ຄໍາວ່າ ສ ິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ມັກຈະຖືກໃຊ້ສະຫ ັບກັບຄໍາວ່າ ‘ລະບົບນ ເວດ’ ເຊ ິ່ງໝາຍເຖ ງ ຊຸມຊົນຂອງສ ິ່ງທີິ່ມີຊີວ ດ ທີິ່ມີການ
ພົວພັນກັນ ກັບ ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຂອງພວກເຂົາ. 

ການພັດທະນາ 
ການພດັທະນາ ແມູ່ນຂະບວນການສ້າງການປູ່ຽນແປງ ເພືິ່ອໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ນໍາໄປສ ູ່ການ
ປູ່ຽນແປງທີິ່ດີ. ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ ແມູ່ນເພືິ່ອປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຊີວ ດຂອງປະຊາກອນ ແລະ ເພືິ່ອ
ສ້າງ ຫ ື ຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ ແລະ ໂອກາດການຈ້າງງານ ໂດຍປາສະຈາກ ການທໍາລາຍສ ິ່ງແວດລ້ອມ.  

                                                                    
2 ບາງຂໍື້ມ ນໃນກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນປບັມາຈາກ Community Action Guide: ການພັດທະນາແມູ່ນຫຍງັ? ຂອງໂຄງການ International 

Accountability Project. ເບ ິ່ງເພີິ່ມເຕີມທີິ່: https://bit.ly/2HwLG1P 

 
30 ນາທີ 

 
ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ 

 
ກະດານ (ຖ້າບໍິ່ມີກະດານ ສາມາດ ໃຊ້ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ໄດ້), ບ ກເຟີດ (ຫ າຍສີ ເຊັິ່ນ: ສີຟ້າ ແລະ 
ສີແດງ) 

https://bit.ly/2HwLG1P
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ຢູ່າງທີິ່ເຫັນນໍາກັນວ່າ ຄໍາວ່າ “ພັດທະນາ” ແມູ່ນມີຫ າຍຄວາມໝາຍ. ສະນັັື້ນ ຈຶິ່ງມີຫ າກຫ າຍວ ທີ ໃນການທໍາ
ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄ ດຂອງການພັດທະນາ ເພາະວ່າໃນໂລກນີື້ ມີຫ າຍຊຸມຊົນທີິ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ຄວາມເຂົື້າໃຈທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມູ່ນມາຈາກ ຄວາມເຊືິ່ອ,ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ວ ໄສທັດໃນ
ອະນາຄົດ ຂອງຄົນເຮົາ.  
 

ໃນຫ າຍໆຄັື້ງ ລັດຖະບານ, ບໍລ ສັດ ຫ ື ທະນາຄານພັດທະນາ ເບ ິ່ງວ່າ ໂຄງການໃຫຍ່ໆ (ເຊັິ່ນ: ການສ້າງຖະໜົ
ນ, ບໍິ່ແຮູ່, ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ຫ ື ການສ້າງຕຶກອາຄານທີິ່ທັນສະໄໝ) ແມູ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ
ຂອງປະເທດ. ພວກເຂົາມັກເອີື້ນສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວວ່າ “ແຜນພັດທະນາ” ຫ ື “ໂຄງການພັດທະນາ”. 
 

ແຕູ່ວ່າ ໂຄງການດັິ່ງກ່າວແມູ່ນດີຕໍິ່ກັບທຸກຄົນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມບໍ? ແມູ່ນໃຜໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການດັິ່ງກ່າວ ແລະ ແມູ່ນໃຜຄວນຕັດສ ນໃຈວ່າ ໂຄງການໃດ ແລະ ນະໂຍບາຍໃດ ທີິ່ດີທີິ່ສຸດສໍາລັບ
ອະນາຄົດ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດເຮົາ? ແມູ່ນໃຜແດູ່ທີິ່ມີສ ດໃນທວງຖາມຕໍິ່ກັບສ ິ່ງທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນວ່າ 
ແມູ່ນ “ການພັດທະນາ” ແທ້ບໍ? ແມູ່ນຫຍັງຈະເກີດຂືື້ນ ຫາກເຈົື້າບໍິ່ເຫັນດີ ກັບແຜນ ຫ ື ໂຄງການທີິ່ກໍາລັງສະເ
ໜີ? ແລະ ເຈົື້າສາມາດແນະນໍາ ຫ ື ຊອກຫາທາງເລືອກອືິ່ນ ເພືິ່ອປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາ ຊຸມຊົນທີິ່
ທ່ານຕ້ອງການ? 
 

ການຕອບຄໍາຖາມເຫ ົິ່ານັື້ນ ອາດເປັນເລືິ່ອງຍາກ ແລະ ຢ ູ່ໃນຫ າຍໆພືື້ນທີິ່ ເຈົື້າອາດຈະບໍິ່ສາມາດຖາມຄໍາຖາມ
ເຫ ົິ່ານັື້ນໄດ້ຢູ່າງເປີດເຜີຍ ເນືິ່ອງຈາກຂໍື້ກໍາກັດຂອງເສລີພາບ. ແຕູ່ວ່າ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນການພັດທະນາ ທີິ່ຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງການທີິ່ແທ້ຈ ງຂອງຄົນ ທຸກຄົນກໍິ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ການພັດທະນາ ບໍິ່ແມູ່ນ
ພຽງແຕູ່ສະຖາບັນໃຫຍ່ໆທີິ່ມີອໍານາດເທົິ່ານັື້ນ.  
 
ຂໍື້ມ ນສາໍຄນັ:  
ການພັດທະນາ ຄວນເປັນຂະບວນການທີິ່ ທຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ສາມາດທີິ່ຈະໃຊ້ສ ດໃນການທວງຖາມ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ຜ ້ທີິ່ຕັດສ ນໃຈນັື້ນຕອບຄໍາຖາມວ່າ ການພັດທະນານັື້ນຄວນເປັນແນວໃດ? ຂະບວນການພັດທະນາ ຄວນ
ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຊີວ ດຢ ູ່ຢູ່າງມີສັກສີ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມສະເລີນຮຸູ່ງເຮືອງມາສ ູ່ດ ນແດນ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າຮັກ ແລະ 
ຫວງແຫນ. 

 

 

 

 

 

ເພີິ່ມເຕມີ: 
ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮວ່ມເຂົື້າໃຈຍ ິ່ງຂືື້ນວ່າ ການພັດທະນາກຽ່ວຂ້ອງແນວໃດກບັສ ດທ ມະນຸດ ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ອ້ໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ສາມາດເປດີວ ດີໂອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮວ່ມເບ ິ່ງໄດ້. ວ ດີໂອໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດເປີດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງໄດຄ້ື: 
‘ການພດັທະນາ ແມູ່ນສ ດທ ມະນດຸ’ ໂດຍ UN Human Rights. ເບ ິ່ງວ ດີໂອນີື້ໄດ້ທີິ່ນີື້: 
https://youtu.be/pdKfypBTtdI 

https://youtu.be/pdKfypBTtdI
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ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ 

ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແມູ່ນການພັດທະນາທີິ່ຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍປາສະຈາກການບັນທອນ 
ຄວາມສາມາດຂອງຄົນລຸ້ນຫ ັງ ເພື ິ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າໄດ້.   

ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ເມືິ່ອການພັດທະນາບໍິ່ສາມາດ ປັບປຸງຊີວ ດ
ການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບໍິ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ ຊີວ ດ ແລະ ທຸກສ ິ່ງຢູ່າງທີິ່ຢ ູ່ອ້ອມຕົວ
ເຮົາ ກໍິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ ື ຖືກທໍາລາຍ ຍ້ອນສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວ 
ແມູ່ນ ‘ການພັດທະນາທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ’ ທີິ່ໄດ້ປູ່ຽນແປງ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໝົ
ດໄປ. ໃນນີື້ ການພັດທະນາທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ໝາຍເຖ ງ 
ໂຄງການການພັດທະນາທີິ່ບໍິ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ, ບໍິ່ມີ
ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ບໍິ່ມີການປະຕ ບັດຫ ັກການ ເຄົາລົບສ ດທ ມ 
ນຸດ ແລະ ປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັື້ນຈຶິ່ງນໍາໄປສ ູ່ຜົນກະທົບ
ທາງລົບ ທີິ່ມີຕໍິ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວ ຖີຊີວ ດຂອງຜ ້ຄົນ.   

ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແມູ່ນ ການ
ລວບລວມເອົາ 17 ເປົື້າໝາຍໃນລະດັບໂລກ ທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັນ 
ເຊ ິ່ງເປັນການກໍານົດອອກມາ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນລຸການພັດ 
ທະນາເພືິ່ອອະນາຄົດທີິ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຍ ິ່ງຂືື້ນ ສໍາລັບທຸກ
ຄົນ. SDG ແມູ່ນຖືກກໍານົດຂືື້ນມາໃນປີ 2015 ໂດຍ ສະມັດສາ
ໃຫຍ່ ແຫູ່ງ ສະຫະະປະຊາຊາດ ໂດຍມີເປົື້າໝາຍທີິ່ຈະບັນລຸເປົື້າ
ໝາຍໃຫ້ໄດ້ທົິ່ວໂລກ ພາຍໃນປີ 2030.   

 

 

 

 

 

 

ວ ດໂີອ: ເປດີວ ດີໂອຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮວ່ມໄດ້ຮບັຊົມແລ້ວເລອືກ
ເປດີຄໍາບັນຍາຍເປນັພາສາອັງກ ດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົື້າໃຈງ່າຍ: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
iJM02m_Hg 

17 ເປົື້າໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDG) 
 

ເປົື້າໝາຍ ທີ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 2: ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 3: ມີສຸຂະພາບ & ຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 4: ມີການສຶກສາທີິ່ມີຄຸນນະພາບ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 5: ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 6: ມີນໍື້າສະອາດ & ມີສຸຂະອະນາໄມ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 7: ມີພະລັງງານທີິ່ສະອາດ & ທຸກຄົນ
ສາມາດເຂົື້າເຖ ງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 8: ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີິ່ມີຄຸນຄ່າ & 
ເສດຖະກ ດມີການເຕີບໂຕ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 9: ສົິ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ, ການ
ປະດ ດສ້າງ & ສ້າງພືື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 10: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ສະເໝີພາບ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 11: ສ້າງຕົວເມືອງ & ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 12: ສົິ່ງເສີມການອຸປະໂພກ ບໍລ ໂພກ & 
ການຜະລ ດຢູ່າງມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 13: ມີແຜນການຮັບມືກັບການປູ່ຽນແປງ
ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 14: ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສ ິ່ງທີິ່ມີຊີວ ດ
ໃນນໍື້າແບບຍືນຍົງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 15: ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສ ິ່ງທີິ່ມີຊີວ ດເທ ງ
ໜ້າດ ນແບບຍືນຍົງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 16: ມີສັນຕ ພາບ, ຄວາມຍຸຕ ທໍາ & ສະຖາ
ບັນທີິ່ເຂັື້ມແຂງ 
ເປົື້າໝາຍ ທີ 17: ເປັນຄ ູ່ຮ່ວມມືເພືິ່ອເປົື້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

https://sdgs.un.org/goals
https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg
https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg
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ກ ດຈະກໍາ 2.2: ການທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ເປົື້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ເຖ ງວ່າ 
ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາເປົື້າໝາຍດັິ່ງກ່າວໄປປະຕ ບັດຕົວຈ ງຄືແນວໃດ ໃນຊຸມຊົນ  

 ກະດານຂາວ, ບ ກເຟີດ, ເຈ້ຍບັດຄໍາ (ສີຕ່າງກັນ) ແລະ ສໍສີ 

ວ ທີການ:  
1. ຂຽນບັນດາເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລົງໃນກະດານ 
2. ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນ 4ກຸູ່ມຍ່ອຍ ໂດຍການນັບຕາມຕົວເລກ (1-4)  
3. ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ  
4. ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ເລືອກເອົາ 5 ເປົື້າໝາຍ ທີິ່ເຫັນວ່າ ສໍາຄັນທີິ່ສຸດສໍາລັບທຸກຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນກຸູ່ມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງຕົນ

ເອງ 
5. ແຈກຢາຍເຈ້ຍບັດຄໍາ ແລະ ສໍສີ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າແຕ້ມພາບ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງວ່າ ການບັນລຸ 

5 ເປົື້າໝາຍທີິ່ຕົນເລືອກນັື້ນ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າຄືແນວໃດ 
6. ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄ ດຂອງແຕູ່ລະກຸູ່ມຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ເຊ ິ່ງໃນນີື້ ຄ ຝຶກຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າ ແມູ່ຍ ງ 

ແລະ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ເວົື້າພາສາອັງກ ດບໍິ່ເກັິ່ງ ມີໂອກາດ ແລະ ເວລາເທົິ່າທຽມກັນ ໃນການນໍາສະເໜີ  
7. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບລວມ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງການສົນທະນາຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມ ຕໍິ່ກັບບັນດາ ເປົື້າໝາຍການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDG).3 

  

                                                                    
3 ເບ ິ່ງຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SDG ໄດ້ທີິ່ນີື້: https://sdgs.un.org/goals 

https://sdgs.un.org/goals
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ກ ດຈະກໍາ 2.3: ພະແມູ່ທໍລະນີ ກໍາລັງບອກຫຍັງແກູ່ພວກເຮົາ? 

 
30 ນາທີ 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນເພືິ່ອຮຽນຮ ້ວ່າ ແມູ່ນຫຍັງທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານການ
ແບູ່ງປັນເລືິ່ອງລາວຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  

 
ບໍິ່ມີຫຍັງ 

 
ໃນກ ດຈະກໍານີື້ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ທີິ່ສຸດສໍາລັບການຟັງໃຫ້ເລ ກເຊ ິ່ງ. ໃນຂະນະທີິ່ກໍາລັງຟັງຄ ູ່ສົນທະນາເລົິ່າ
ເລືິ່ອງ ຕ້ອງຟັງຢູ່າງເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍິ່ຜ ້ທີິ່ກໍາລົງເລົິ່າເລືິ່ອງນັື້ນ  

ວ ທີການ: 
1. ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເປັນຄ ູ່  
2. ຄົນໜຶິ່ງ (ຜ ້ເປັນ A) ເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ ອີກຄົນໜຶິ່ງ (ຜ ້ເປັນ B) ເຊ ິ່ງເປັນຄົນທີິ່ຫ ັບຕາ 
3. ຜ ້ນໍາ (ຜ ້ເປັນ A) ພາຜ ້ເປັນ B ໂດຍໃຫ້ຜ ້ເປັນ B ຈັບແຂວນຜ ້ເປັນ A ເພືິ່ອໃຫ້ພາອອກໄປນອກຫ້ອງ 
4. ໃຫ້ເວລາແຕູ່ລະຄ ູ່ໃນການເຮັດກີດຈະກໍານີື້ 3 ນາທີ 
5. ຜ ້ເປັນ A ເລີິ່ມເວເລົິ່າກ່ຽວກັບສະຖານທີິ່ທາງທໍາມະຊາດ ທີິ່ຕົນເອງມັກທີິ່ສຸດ ຫ ື ສະຖານທີິ່ທີິ່ງາມທີິ່ສຸດໃນຊຸມ

ຊົນ ຂອງ ຜ ້ເປັນ A ໃຫ້ຜ ້ເປັນ B ຟັງ (ເຊ ິ່ງ B ແມູ່ນຕ້ອງຫ ັບຕາໃນຂະນະທີິ່ A ກໍາລັງເລົິ່າຢ ູ່ນັື້ນ   
6. ຫ ັງຄົບເວລາແລ້ວ ໃຫ້ (A) ແລະ (B) ປູ່ຽນບົດບາດກັນ (ຄື: ໃຫ້ປູ່ຽນ B ເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ A ເປັນຜ ້ຫ ັບຕາ 

ເພືິ່ອຟັງ B ເລົິ່າກ່ຽວກັບສະຖານທີິ່ ທີິ່ B ມັກໃຫ້ ຜ ້ເປັນ A ຟັງ (ໃຫ້ເວລາ 3 ນາທີ ຄຶກັນ) 
7. ຫ ັງຈາກເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ແລ້ວ ຄ ຝຶກນໍາພາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາ ໂດຍການຖາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:  

 ເຈົື້າຮ ້ສຶກແນວໃດ ຫ ັງຈາກເຮັດກ ດຈະກໍານີື້?  
 ສໍາລັບຜ ້ນໍາ (ຜ ້ເປັນ A) ເປັນຫຍັງເຈົື້າຈຶິ່ງເລືອກເລົິ່າກ່ຽວກັບສະຖານທີິ່ນັື້ນ?  
 ສໍາລັບຜ ້ທີິ່ຫ ັບຕາ (ຜ ້ເປັນ B) ເຈົື້າຮ ້ສຶກແນວໃດເວລາທີິ່ຕົນເອງຕ້ອງຫ ັບຕາ ແລະ ຟັງ ຜ ້ເປັນ A ເລົິ່າ

ເລືິ່ອງ? 
 ເຈົື້າເຫັນວ່າກ ດຈະກໍານີື້ ມີຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງ ກັບສ ິ່ງທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນຕໍິ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພືື້ນນີື້ຄື

ແນວໃດ?  
 ທາ່ນຮຽນຮ ້ຫຍັງແດູ່ຈາກການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້? 

8. ຢ ູ່ໃນເວລາສົນທະນາ ຄ ຝຶກຕ້ອງເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດຢູ່າງເທົິ່າທຽມກັນ. ຫ ັງ
ຈາກສົນທະນາແລ້ວ ຄ ຝຶກສັງລວມກ ດຈະກໍາ ແລະ ກຽມເຮັດກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປ.  
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ກ ດຈະກໍາ 2.4: ແມູ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂືື້ນກັບ ສ ດທ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນພວກເຮົາ? 

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮ ້ຢູ່າງເລ ກເຊ ິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ເຮົາ
ກໍາລັງປະເຊີນຢ ູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນນີື້ 

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສໍສີ 

 
 ກ່ອນຈະມີການແບູ່ງກຸູ່ມ ຄ ຝຶກຄວນອະທ ບາຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຮ ້ວ່າ ການນໍາສະເໜີແມູ່ນ

ສາມາດເຮັດໄດ້ຫ າກຫ າຍວ ທີ ແລະ ແຕູ່ລະກຸູ່ມແມູ່ນມີອ ດສະລະໃນການເລືອກວ ທີໃນ
ການນໍາສະເໜີ ເຊັິ່ນ ການເຮັດບົດນໍາສະເໜີ, ຮ ບພາບ, ການແຕ້ມຮ ບ, ລະຄອນສັື້ນ ແລະ 
ອືິ່ນໆ.   

 ຕ້ອງໃຫ້ເວລາພຽງພໍ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຖາມ ຫ ື ແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດເຫັນຂອງເຂົາເຈົື້າ 
ກ່ອນຈະເຮັດກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປ 

ກ່ອນເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ ໃຫ້ຄ ຝຶກຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ:  

ບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ດທ ມະນຸດ ຫຍັງແດູ່ ທີິ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢ ູ່? 

ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສາມາດຍົກຕົວຢູ່າງວ່າ ໃນພາກພືື້ນເຮົາມີຫ າຍບັນຫາທີິ່ເກີດຂືື້ນເຊັິ່ນ: ບັນຫາດ ນເຊືິ່ອມໂຊມ, ການຕັດ
ໄມ້ທໍາລາຍປູ່າ, ການຂຸດຄົື້ນບໍິ່ແຮູ່ທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ແລະ ອືິ່ນໆ.  

ວ ທີການ:  

ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຍົກບາງບັນຫາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ດທ ມະນຸດ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າເຫັນວ່າເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃພາກພືື້ນນີື້ 
ມາສົນທະນາກັນຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມ. 

 ແບູ່ງກຸູ່ມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ກຸູ່ມໜຶິ່ງ 3-4 ຄົນ ທີິ່ມາຈາກຊຸມຊົນ ຫ ື ປະເທດດຽວກັນ (ສໍາລັບການແບູ່ງກຸູ່ມ 
ແມູ່ນແລ້ວແຕູ່ຈໍານວນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ)  

 ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກັນວ່າ ແມູ່ນຫຍັງແດູ່ທີິ່ເຂົາເຈົື້າຮ ້ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ກໍາລັງເກີດ
ຂືື້ນຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ ຫ  ືປະເທດຂອງຕົນເອງ  

 ຫ ັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມກຽມນໍາສະເໜີຜົນຈາກການສົນທະນາ ໂດຍຄໍານຶງສ ິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້:  
o ໃຫ້ລະບຸບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມກັນສະຖານທີິ່ທີິ່ບັນຫາເກີດຂືື້ນວ່າຢ ູ່ໃສ 
o ເປັນຫຍັງບັນຫາດັິ່ງກ່າວຈຶິ່ງເກີດຂືື້ນ  
o ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ຄົນ ແລະ ຕໍິ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມຄືແນວໃດ  
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o ບັນຫາດັິ່ງກ່າວ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍິ່ກຸູ່ມຄົນ
ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັິ່ນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ຜ ້ຊາຍ, 
ຜ ້ຍ ງ, ຜ ້ເຖົື້າ, ເດັກນ້ອຍ, ຊາວກະສ ກອນ, 
ຊາວປະມົງ ແລະ ອືິ່ນໆ.  

o ໄດ້ມີການລົງມືປະຕ ບັດໃດບໍ ເກີດຂືື້ນ ເພືິ່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ 

 ຫ ັງຈາກສົນທະນາ ການເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ມແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່
ລະກຸູ່ມນໍາສະເໜີໃນກຸູ່ມໃຫຍ່  

ຫ ັງຈາກການນໍາສະເໜີ ຄ ຝຶກສາມາດເປີດວ ດີໂອ ຫ ື ສາລະຄະດີ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງສະຖານະການຂອງຊຸມຊົນທີິ່ກໍາລັງ
ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບທີິ່ເກີດຈາກ ໂຄງການພັດທະນາທີິ່ນໍາມາເຊ ິ່ງການທໍາລາຍ ຫ ື ວ ດີໂອ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີິ່
ກໍາລັງມີການຕໍິ່ສ ້ ເພືິ່ອປົກປ້ອງແມູ່ນໍື້າ, ທີິ່ດ ນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ແມູ່ນບາງຕົວຢູ່າງວ ດີໂອທີິ່ຄ ຝຶກສາມາດນໍາມາ
ເປີດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງໄດ້:  

 ປະຊາຊົນແມູ່ນໍື້າຂອງກໍາລັງຕໍິ່ສ ້ເພືິ່ອຄວາມຢ ູ່ລອດ ພາຍໃຕ້ເງົາອັນມືດຈາກເຂືິ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຈີນ: 
https://youtu.be/oAh4HzXN79E 

 ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ – ແມູ່ນໍື້າແຫູ່ງຊີວ ດຂອງເຮົາ: https://vimeo.com/191449427  
 ສຽງຂອງແມູ່ນໍື້າ ຄອນ: https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s 

ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍາ ໂດຍການນໍາສະເໜີຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ບັນຫາສ ິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ເກີດຂືື້ນໃນພາກພືື້ນນີື້ (ເຊັິ່ນ: 
ການກໍິ່ສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ, ການສໍາປະທານທີິ່ດ ນ, ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ, ໂຄງການເສັື້ນທາງລົດໄຟ, ການຄ້າໄມ້ທີິ່ຜ ດກົດໝ
າຍ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ ອືິ່ນໆ) ທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍິ່ກັບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜ ້ຄົນ.  

ເພືິ່ອເປັນຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ເບ ິ່ງພາບຊັດເຈນຫ າຍຂືື້ນວ່າ ໂຄງການພັດທະນາໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ລົບແນວໃດຕໍິ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຄ ຝຶກສາມາດແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນລາຍຊືິ່ຂອງອົງການ ທີິ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ສ ດທ 
ມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການສະແດງຂໍື້ມ ນ ແລະ ທີິ່ຢ ູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການດັິ່ງກ່າວ ທີິ່ປະກອບມີ ບົດລາບງານ, 
ສ ິ່ງພ ມ, ວ ດີໂອ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ໃຫ້ແກູ່ຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມ.  

 ເຂືິ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າຢ ູ່ພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ/ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ: https://www.internationalrivers.org/  
 Save the Mekong: https://www.facebook.com/SaveTheMekong/  
 ຄະນະກໍາມະທ ການແມູ່ນໍື້າຂອງສາກົນ (MRC): https://www.mrcmekong.org/  
 ປະເດັນກ່ຽວກັບທີິ່ດ ນຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນ: https://www.mrlg.org/  
 ສ ດທ ຂອງ ຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ ແລະ ທໍາມະຊາດ: https://aippnet.org/    
 NGO Forum on the ADB: https://www.forum-adb.org/  
 Open Development Mekong: https://opendevelopmentmekong.net/  
 ລະບົບແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ (EWS) ແລະ ແຫູ່ງຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມ: https://bit.ly/2Sprcx3  

  

ໝາຍເຫດ: ໃນເວລາທີິ່ມີການນໍາສະເໜີ ຄ ຝຶກ
ຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມີການຖາມ-ຕອບກັນ. 
ຖ້າຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມບໍິ່ມີການຕອບສະນອງໃດໆ ຄ ຝຶກ 
ຄວນເລີິ່ມຖາມຄໍາຖາມງ່າຍດາຍກ່ອນ ເຊ ິ່ງຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຮ ້ສຶກສະບາຍໃຈຫ າຍຂືື້ນ 
ໃນການຖາມກັນໃນເວລາທີິ່ມີການນໍາສະເໜີ.  

https://youtu.be/oAh4HzXN79E
https://vimeo.com/191449427
https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s
https://www.internationalrivers.org/
https://www.facebook.com/SaveTheMekong/
https://www.mrcmekong.org/
https://www.mrlg.org/
https://aippnet.org/
https://www.forum-adb.org/
https://opendevelopmentmekong.net/
https://bit.ly/2Sprcx3
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ກ ດຈະກໍາ 2.5: ສ ິ່ງແວດລ້ອມຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ 

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໃນຂະນະທີິ່ບາງຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມອາດຈະປະເຊີນບັນຫາແບບດຽວກັນ, ແຕູ່ພວກເຂົາອາດມີແນວຄວາມຄ ດແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີິ່ເກີດຂືື້ນ. ສະນັື້ນ ກ ດຈະກໍານີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮ ້ຫ າຍຂືື້ນກ່ຽວກັບເລືິ່ອງລາວຂອງຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນ.   

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສໍສີ 

 
ໃນກໍລະນີ ທີິ່ມີບາງຄົນທີິ່ບໍິ່ສາມາດແຕ້ມຮ ບໄດ້ ພວກເຂົາສາມາດແຕ້ມຮ ບແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍການໃຊ້
ສັນຍາລັກ ແລະ ຂໍື້ຄວາມ ເພືິ່ອບົິ່ງບອກສ ິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າຕ້ອງການຢາກຈະສືິ່ເຖ ງ.  

ວ ທີການ:  
 ຢາຍເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເພືິ່ອໃຫ້ແຕ້ມຮ ບຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ  
 ແບູ່ງເຈ້ຍອອກເປັນສອງສ່ວນເທົິ່າກັນ ໂດຍພາກສ່ວນທາງເທ ງ ແມູ່ນໃຫ້ແຕ້ມຮ ບຂອງຊຸມຊົນໃນອະດີດ 
 ແລະ ຢ ູ່ໃນເຈ້າຍສ່ວນລຸູ່ມ ແມູ່ນໃຫ້ແຕ້ມ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີິ່ແຕູ່ລະຄົນເຫັນການປູ່ຽນແປງໂດຍຄໍານຶງວ່າ ຊຸມ

ຊົນຂອງຕົນເອງແມູ່ນຍັງຄືເກົິ່າບໍ? ຖ້າບໍິ່ຄືເກົິ່າ ແມູ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວເຫ ົິ່ານັື້ນປູ່ຽນແປງໄປ?  
 ຫ ັງຈາກແຕູ່ລະຄົນແຕ້ທຮ ບແລ້ວ ຄ ຝຶກເຕົື້າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເປັນກຸູ່ມໃຫຍ່ ແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນນໍາສະເໜີຮ ບ

ພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສ ິ່ງທີິ່ເຮັດປູ່ຽນແປງໄປ. ຄ ຝຶກຈັດເວລາ ຜ ້ລະປະມານ 5 ນາທີ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີຮ ບພາບ
ທີິ່ແຕ້ມຂອງແຕູ່ລະຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 

 ຫ ັງຈາກການນໍາສະເໜີ ໃຫ້ແຕູ່ລະຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາເຫັນຕໍິ່ການນໍາສະເໜີ 

ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ ແລະ ເນັື້ນຢໍື້າວ່າ ແມູ່ນຫຍັງ ທີິ່ເປັນສ ິ່ງທີິ່ຄືກັນ ແລະ ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ຕວົຢູ່າງທ ີ 1: 
ບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍພ ຜາທີິ່ສວນງາມ 
ເຕັມໄປດ້ວຍປູ່າໄມ້ສັກທີິ່ສ ງ ແລະ ຕືບໜາ ແລະ ຍັງມີ
ແມູ່ນໍື້າໄຫ ຜ່ານກາງເມືອງອີກດ້ວນ. ແຕູ່ໃນຫ າຍປີມໍິ່ໆ
ມານີື້ ບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຕັດ
ໄມ້ທໍາລາຍປູ່າ ເພາະບ້ານຂ້ອຍມີປູ່າໄມ້ສັກ. ເຫດການ
ດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວ ຖີຊີວ ດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ.  

ຕວົຢູ່າງທ ີ 2: 
ທີິ່ດ ນຢ ູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ ຖືກຄອບຄອງໂດຍ
ບໍລ ສັດບໍິ່ແຮູ່ແຫູ່ງໜຶິ່ງ. ຊາວບ້ານຈາກຊຸມຊົນຂອງ
ຂ້ອຍ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຢ ູ່ບ່ອນໃໝູ່ ເຊ ິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່
ພວກເຮາົບໍິ່ຮ ້ເລີຍວ່າ ຈະເລີິ່ມຕົື້ນຊີວ ດໃໝູ່ຢ ູ່ທີິ່ນັື້ນ 
ຄືແນວໃດ. ບໍລ ສັດດັິ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍພວກ
ເຮົາພຽງເລັກນ້ອຍເທົິ່ານັື້ນ ແລະ ເຮົາຕ້ອງຈໍາໃຈ
ຈາກບ້ານອັນໄປທີິ່ຮັກຂອງເຮົາໄປ. 
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ກ່ອນຈະປ ດກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກແບູ່ງປັນຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ສ ດທ ມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານມຸມມອງຂອງສ ດທ ມະນຸດ.  

ສ ດທ ມະນດຸ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ  

ຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງສ ດທ ມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເນັື້ນຢໍື້າວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກາ
ຍະພາບທີດີ ແມູ່ນເງືິ່ອນໄຂເບືື້ງຕົື້ນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວ ດທີິ່ມີກຽດດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ. ແນູ່ນອນ ສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບທີິ່ດີ ແມູ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ ຫ ື ການປ້ອງກັນ ເຊັິ່ນ: ມົນລະພ ດທາງສຽງ, 
ມົນລະພ ດທາງອາກາດ, ມົນທະພ ດທາງນໍື້າ ແລະ ວ ທີການທໍາລາຍສານພ ດ. ເມືິ່ອເປັນແນວນັື້ນ ບັນຫາກ່ຽວ
ກັບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ດທ ມະນຸດ ໄດ້ມີການກໍານົດໄວ້ໃນວາລະຂອງສາກົນ ໃນປີ 1972 ຢ ູ່ໃນ ກອງ
ປະຊຸມ ແຫູ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມະນຸດ. ໃນນັ ື້ນ ຫ ັກການທີ 1 ຂອງ 
‘ຖະແຫ ງການສະຕັອກໂຮມ ວ່າດວຍ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມະນຸດ(Stockholm Declaration on the 
Human Environment)’ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂືື້ນເພືິ່ອເປັນພືື້ນຖານທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງ
ກັນ ໃນການປົກປ້ອງ ສ ດທ ມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນ ‘ມີສ ດຂັື້ນພືື້ນຖານ
ໃນການສະແດງອອກ, ເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ ມີຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີ ຢ ູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ມີຄຸນນະພາບ 
ທີິ່ເອືື້ອຍອໍານວຍໃຫ້ມີການດໍາລົງຊີວ ດຊີວ ດຢູ່າງມີສັກສີ ແລະ ການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ
ຢູ່າງຈ ງຈັງ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ດີ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເພືິ່ອລຸ້ນຫ ານໃນ
ອະນາຄົດ.4 

ການພດັທະນາທີິ່ຍນືຍງົ ດ້ວຍການເຄາົລບົສ ດທ ມະນດຸ 

ໃນວາລະ 20305 ໄດ້ຄໍານຶງວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມທັງໃນ ເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍ ລັດຖະບານມີ
ຄວາມຮັບຜ ດຊອບນັື້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນທີິ່ດີຂືື້ນ ສໍາລັບທຸກຄົນຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍບໍິ່ປະໃຫ້ໃຜຢ ້
ເບືື້ອງຫ ັງ. ຖະແຫ ງການວ່າດ້ວຍ ສ ດທ ຕໍິ່ກັນພັດທະນາ ຍັງໄດ້ເນັື້ນຢໍື້າວ່າ ທຸກໆຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້
ຢູ່າງມີອ ດສະຫ ະ, ມີຄວາມປ ຕ ທີິ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ. ພ້ອມນັື້ນ ໃນ ຫ ັກການແນະນໍາ ການດໍາເນີນທຸລະ
ກ ດ ແລະ ສ ດທ ມະນຸດ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UNGPs)) ໄດ້ກໍານົດບົດບາດໜ້າທີິ່ຂອງລັດ ແລະ ບໍລ ສັດເອກະຊົນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ
ວ່າ ກ ດຈະກໍາການດໍາເນີນທຸລະກ ດ ຈະບໍິ່ລະເມີດສ ດທ ຂອງປະຊາຊົນ. 

ສ ດທ ຂອງພົນທະເມືອງ, ວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກ ດ, ການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສ ດທ ຕໍິ່ການພັດທະນາ 
ແມູ່ນມີການກໍານົດຂືື້ນມາເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົິ່ງເສີມເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຖ ງວ່າໃນລະດັບບຸກຄົນ 
ເຂົາເຈົື້າຈະເສລີພາບໃນການປາກເວົື້າ ແລະ ປະທ້ວງ ກໍິ່ຕາມ ແຕູ່ສ ິ່ງນັື້ນຈະບໍິ່ແມູ່ນເສລີພາບຢູ່າງແທ້ຈ ງ ຫາກ
ພວກເຂົາມີອາຫານ, ການສຶກສາ ແລະ ທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ທີິ່ບໍິ່ພຽງພໍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຫາກມີອາຫານ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ທີິ່ຢ ູ່ອາໄສທີິ່ພຽງພໍ ແຕູ່ບໍິ່ມີສ ດເສລີພາບ ກໍິ່ບໍິ່ແມູ່ນເສລີພາບທີິ່ແທ້ຈ ງ.ສັງຄົມທີິ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົື້າ
ເຖ ງ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ຊັບພະຍາກອນໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ຂັື້ນ

                                                                    
4 Icelandic Human Rights Centre “HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT”. ເຂົື້າເຖ ງວນັທີ 9 ມັງກອນ 2021: 
https://bit.ly/3HOC9N3 
5 OHCHR ‘Advancing sustainable development through human rights’. ເຂົື້າເຖ ງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2021: https://bit.ly/3Gem96O 

https://bit.ly/3HOC9N3
https://bit.ly/3Gem96O
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ພືື້ນຖານ ກໍິ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເບາະບາງໜ້ອຍກວ່າ ຕໍິ່ກັບຄວາມແຕກແຍກຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສຸດ
ໂຕູ່ງ.    

ຕໍິ່ກັບປະເດັນດັິ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ຢ ູ່ໃນຫ າຍໆປະເທດ ແມູ່ນບໍິ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາ
ຄັນ ໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ເຫັນວ່າຄວາມຮັິ່ງມີກະຈຸກຢ ູ່ໃນສ ນກາງ ແລະ ອໍານາດທາງດ້ານ
ການເມືອງກໍິ່ຢ ູ່ໃນກໍາມືຂອງຄົນບາງກຸູ່ມເທົິ່ານັື້ນ. ຮ ບແບບການພັດທະນາທີິ່ບໍິ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແມູ່ນຈະເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມນັບມືື້ນັບເຊືິ່ອມໂຊມລົງ ແລະ ຍ ິ່ງເປັນຕົວເລັິ່ງການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດ ນຟ້າ
ອາກາດ ທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍິ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົື້າເຖ ງ ແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ ສຸຂະ
ອານາໄມ, ອາຫານ, ທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ສ ດທີຕໍິ່ທີິ່ດ ນ ແລະ ທ້າຍສຸດກໍິ່ເປັນອັນຕະລາຍແກູ່ຊີວ ດ.  
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ກ ດຈະກໍາ 2.6: ເຊັກອ ນ 

 
15 ນາທີ 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນເພືິ່ອສໍາຫ ວດຄວນກ່ຽວກັບຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 

 
ບໍິ່ມີ 

 
ນີື້ແມູ່ນກ ດຈະກໍາ ເພືິ່ອທົບທວນຄືນເຖ ງ ຄວາມຮ ້ສຶກ ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ວ່າພວກເຮົາຮ ້ສຶກສັບສົນບໍ, 
ຮ ້ສຶກດີບໍ ຫ ື ມີຂໍື້ກັງວົນຫຍັງບໍ. ການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄ ຝຶກສາມາດກະກຽມໃນການ
ເຮັດກ ດຈະກໍາຕໍໄປໄດ້ດີຂືື້ນ.  

ວ ທີການ:  
ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມນັິ່ງເປັນວົງມົນ ແລະ ນໍາພາກ ດຈະກໍາຕາມຂັື້ນຕອນລຸູ່ມນີື້:  

 ຄ ຝຶກກ່າວວ່າ “ບາດນີື້ ພວກເຮົາຈະມາເຊັກອ ນນໍາ ໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນສະແດງອອກມາວ່າຮ ້ສຶກແນວໃດໃນຕອນນີື້ 
ແຕູ່ລະຄົນສາມາດໃຊ້ພາສາກາຍ ຫ ື ສຽງ ແຕູ່ບໍິ່ໃຫ້ເປັນຄໍາເວົື້າ ເພືິ່ອແທນຄວາມຮ ້ສຶກໃນຕອນນີື້” 

 ຄ ຝຶກສາມາດຖາມວ່າໃຜຈະເປັນຜ ້ເຮັດກ່ອນ ຖ້າບໍິ່ມີໃຜ ຄ ຝຶກສາມາດເລີິ່ມຕົື້ນກ່ອນ ໂດຍການສົິ່ງສຽງ ຫ ື ເຮັດ
ສ ິ່ງໃດນຶິ່ງ ເພືິ່ອສະແດງຄວາມຮ ້ສຶກອອກມາ. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມລືື້ມຄືນ ສຽງ ຫ ື ການເຮັດສ ິ່ງໃດໜຶິ່ງ 
ຂອງຄ ຝຶກພ້ອມກັນ  

 ເຮັດຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນເຮັດຄືກັນ ກໍິ່ຄືພາຍຫ ັງແຕູ່ລະຄົນເຮັດແລ້ວ ທັງມົດຢ ູ່ໃນກຸູ່ມລືື້ມຄືນ (ສຽງ ຫ ື ການ
ເຄືິ່ອຍໄຫວຮ່າງກາຍຕ່າງໆ). ການເຮັດແບບນີື້ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາກາດມ່ວນຊືິ່ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ  

 ສືບຕໍິ່ເຮັດຈົນເຖ ງຜ ້ສຸດທ້າຍ  
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ພາກທີ 3: ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

 

 

 

 

 

ບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍແຕກຕ່າງກັນ. 
ໃນພາກນີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຂົື້າໃຈຫ າຍຂືື້ນ ຕໍິ່ກັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຄວາມ

ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

“ 
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ກ ດຈະກາໍ 3.1: ການຮບັຮ ້ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ 
“ເພດທາງ ກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ” 

ເພດທາງກາຍະພາບ ກັບ ເພດສະພາບ 

ກ ດຈະກາໍ  3.2: ສະຕຣນີ ຍມົແມູ່ນຫຍງັ? 

ສະຕຣີນ ຍົມ 

ເພດສະພາບ ໃນບໍລ ບດົຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ກ ດຈະກາໍ 3.3: ເພດ, ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ 

ກ ດຈະກາໍ 3.4: ເລືິ່ອງເລົິ່າກຽ່ວກບັແມູ່ຍ ງ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ເລືິ່ອງເລົິ່າກ່ຽວກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  

ກົດໝາຍສາກົນ, ສົນທ ສັນຍາ ແລະ ເວທີສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  

ກ ດຈະກາໍຢ ູ່ໃນພາກນີື້ 
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ກ ດຈະກໍາ 3.1: ການຮັບຮ ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ເພດທາງ 
ກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ” 

ວ ທີການ: 
ກ່ອນຈະເລີິ່ມ ກ ດຈະກໍາ 3.1 ຄ ຝຶກສາມາດນໍາພາເຮັດກ ດຈະກໍາທີິ່ໃຊ້ເວລາສັື້ນໆ ເພືິ່ອເປັນການທົດລອງວ່າຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີ
ຄວາມເຂົື້າໃຈແນວໃດຕໍິ່ກັບຄໍາວ່າ “ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ”. ກ ດຈະກໍານີື້ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ.  
ຄ ຝຶກເລີິ່ມຕົື້ນດ້ວຍການຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ: 
 

ເຈົື້າມີຄວາມເຂົື້າໃຈແນວໃດເມືິ່ອໄດ້ຍ ນຄໍາວ່າ ເພດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເພດສະພາບ? 
 

ໃນຂະນະທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນຢ ູ່ນັື້ນໃຫ້ຄ ຝຶກຂຽນຄໍາເວົື້າ ຫ ື ຄໍາສັບ ທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເວົື້າອອກມານັື້ນລົງໃນກະດານ. ຫ ັງ
ຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສາມາດນໍາພາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ນໍາມາເຮັດກ ດຈະກໍາຫ ັກ 

ກ ດຈະກາໍຫ ກັ 
1. ເລີິ່ມດ້ວຍການແບູ່ງກຸູ່ມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໂດຍອີງໃສູ່ ເພດ  
2. ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກແຈກຢາຍອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມເຊັິ່ນ: ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ ແລະ ສໍສີ 
3. ນໍາເອົາຮ ບພາບ ທີ 3.1 ແລະ 3.2 (ຫ ື ສະແດງພາບໃດພາບໜຶິ່ງກໍິ່ໄດ້) ມາໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະກຸູ່ມເບ ິ່ງ  
4. ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາກັນເພືິ່ອຕອບຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້: 

a. ເຫັນຫຍັງແດູ່ຢ ູ່ໃນພາບນີື້? 
b. ສາມາດບອກໄດ້ບໍວ່າຄໍາວ່າ “ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ” ແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ? 

5. ໃຫ້ເວລາແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາ ເພືິ່ອວ ເຄາະຮ ບພາບ ແລະ ຕອບຄໍາຖມຂ້າງເທ ງ ຫ ງັຈາກນັື້ນໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມນໍາ
ສະເໜີໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ 

 
30 ນາທີ (ແລ້ວແຕູ່ຈໍານວນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ) 

 
ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຂົື້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄໍາວ່າ “ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດ
ສະພາບ” 

 
ບົດນໍາສະເໜີ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີຮ ບພາບທີ 3.1 ແລະ 3.2, ໂປເຈັກເຕີ ແລະ ຜ້າ ເພືິ່ອສະແດງພາບ, 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍເພືິ່ອໃຊ້ແຕ້ມຮ ບ, ບ ກເຟີດ, ສໍສີ 

 ກ ດຈະກໍານີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຂົື້າໃຈຫ າຍຂືື້ນຕໍິ່ກັບຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ເພດທາງກາຍະ
ພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ”. ນອກຈາກນີື້ ຍັງຈະໄດ້ມີໂອກາດໃນການທີິ່ຈະແລກປູ່ຽນແນວ
ຄວາມຄ ດຂອງຕົນເອງກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມເຂົື້າເນືື້ອໃນບົດຮຽນ ເຊ ິ່ງເປັນກ ດຈະກໍາໜຶິ່ງທີິ່ບໍິ່ຍາກ 
ສະນັື້ນ ສາມາດໃຊ້ເປັນກ ດຈະກາໍ ເພືິ່ອສ້າງບັນຍາກາດໄດ້ເຊັິ່ນດຽວກັນ 
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ຮ ບພາບ 3.1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ”6  
 

 
 

ຮ ບພາບ 3.2: ກາຍະວ ພາກ ຂອງ “ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ”7 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                    
6 Canadian Institutes of Health Research. (2020). Sex and Gender Science Chairs. ເຂົື້າເບ ິ່ງວນັທ ີ5 ມງັກອນ 2020: 
https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html 
7 The news minute. (2016). Understanding sex and gender: They are connected, but not interdependent. ເຂົື້າເບ ິ່ງ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020: https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-
not-interdependent-44437 

https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html
https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437
https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437
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ເພດທາງກາຍະພາບ ກບັ ເພດສະພາບ 
“ເພດທາງກາຍະພາບ” ແລະ “ເພດສະພາບ” ບໍິ່ແມູ່ນຄໍາສັບທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ  
ເພືິ່ອເປັນການທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈເບືິ່ອງຕົື້ນ ຄ ຝຶກສາມາດເປີດວ ດີໂອ ທີິ່ມີຊືິ່ວ່າ: Sex Assigned at Birth and Gender 
Identity: What Is The Difference?8 ເຊ ິ່ງເປັນວ ດີໂອກາຕ ນທີິ່ເຂົື້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມ່ວນຊືິ່ນ ເພືິ່ອອະທ ບາຍຄວາມໝ
າຍຂອງສອງຄໍາດັິ່ງກ່າວແຕູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ  
ເບ ິ່ງວ ດີໂອໄດທ້ີິ່: https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 

“ເພດທາງກາຍະພາບ”  
● ໝາຍເຖ ງ ລັກສະນະທາງເພດທີິ່ກໍານົດໂດຍ  

“ປັດໄຈທາງຊີວະວ ທະຍາ” ທີິ່ແຍກເປັນຜ ້ຍ ງ 
ແລະ ຜ ້ຊາຍ 

● ຖ້າທ່ານເກີດມາພ້ອມກັບມີຊ່ອງຄອດ ແມູ່ນຖືກ
ກໍານົດວ່າເປັນຜ ້ຍ ງ  

● ຖ້າທ່ານເກີດມາພ້ອມກັບ ຖົງອັນທະ  ແລະ 
ອົງຄະຊາດ ແມູ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນຜ ້ຊາຍ  

“ເພດສະພາບ”  
● ໝາຍເຖ ງ “ລັກສະນະທາງດ້ານພຶດຕ ກໍາ, ສັງຄົມ 

ແລະ ຈ ດໃຈ” ຂອງເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ 
● ເນັື້ນໃສູ່ພຶດຕະກໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນ

ຂອງຄວາມນຶກຄ ດ ແລະທັດສະນະຄະຕ  
● ສໍານຶກທາງເພດ ແມູ່ນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້

ຕະຫ ອດເວລາ 

 
ພວກເຮົາບໍິ່ສາມາດໃຊ້ສອງຄໍາ (ເພດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເພດສະພາບ) ແທນກັນໄດ້  ເພາະວ່າເພດທາງກາຍະພາບຂອງ
ຄົນເຮົາແມູ່ນຖືກກໍານົດໂດຍ ຊີວະວ ທະຍາຂອງ ຜ ້ຍ ງ ຫ ື ຜ ້ຊາຍ ເຊ ິ່ງບໍິ່ໄດ້ສອດຄ້ອງ ກັບເພດສະພາບຂອງເຂົາເຈົື້າ ສະເໝີ
ໄປ9. ບາງຄັື້ງ ບຸກຄົນທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເພດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເພດສະພາບ ອາດຈະຖືຕົນເອງວ່າເປັນ 
ຍ ງ ຫ ື ຊາຍຂ້າມເພດ, ການບໍິ່ຍຶດຕ ສະຖານະທາງເພດ (ວ່າຕົນເປັນເພດຍ ງ ຫ ື ເພດຊາຍ ຫ ື ເອືື້ນວ່າ ນອນ-ໄບນາຣີິ່)  ຫ ື ຄົນ
ທີິ່ເກີດມາເປັນເພດທີິ່ບໍິ່ຖືກກັບເພດທີິ່ມີມາຕັື້ງແຕູ່ເກີດ (gender-nonconforming). 
 

Karen Cross (2018)10 ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບ ເພດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເພດສະພາບ ວ່າ ທັງສອງຄໍາແຕກຕ່າງກັນຄື
ແນວໃດ? 

                                                                    
8 AMAZE Org. (ວັນທີ 5 ທນັວາ 2019). Sex Assigned at Birth and Gender Identity: What Is The Difference? [ວ ດີໂອ]:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 
9 Lumen Learning 
10 Cross, K., (2018). Sex and gender: What is the difference?. ເຂົື້າເບ ິ່ງວັນທີ 4 ມັງກອນ ປີ 2020: 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363 

“ລະດັບການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງການເງ ນ ທີິ່ຄາດຫວັງຈາກແຕູ່ລະຝູ່າຍ ແລະ ເວລາ 
ທີິ່ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ໄດ້ຖືກຄາດຫວັງ ໃນການເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ການລ້ຽງດ ລ ກຫ ານ ນັື້ນ ແມູ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມວັດທະນາທໍາທີິ່ແຕກຕ່ິ່າງກັນ. ຢ ູ່ໃນສັງຄົມວັດທະນາທໍາທີິ່ເປີດກວ້າງ 
ຄອບຄົວກໍິ່ມີບັນຖັດຖານຂອງພວກເຂົາເຊັິ່ນດຽວກັນ. ເຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ບົດບາດທາງດ້ານເພດ ບໍິ່ໄດ້ມີການ
ກໍານົດແບບຕາຍໂຕ. ຢ ູ່ໃນສັງຄົມຫ າຍແຫູ່ງ ເຫັນວ່າ ຜ ້ຊາຍມີແນວໂນ້ມ ໃນການເຮັດບົດບາດທີິ່ເຫັນວ່າ
ເປັນວຽກຂອງແມູ່ຍ ງ ຫ າຍຂືື້ນ ແລະ ແມູ່ຍ ງເອງກໍິ່ເລີິ່ມມາເຮັດວຽກ ຫ ື ມີບົດບາດຫ າຍຂືື້ນໃນສ ິ່ງທີິ່ຫ າຍ
ຄົນເຄີຍເບ ິ່ງວ່າເປັນວຽກຂອງຜ ້ຊາຍ. ບົດບາດທາງເພດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ແບບເໝົາລວມຂອງເພດ
ສະພາບ ແມູ່ນເຫັນວ່າ ບໍິ່ໄດ້ຕາຍຕົວ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363
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ທ່ານຮ ້ບໍວ່າແມູ່ນຫຍັງຄື ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ?11 
 

“ຄວາມເທົິ່າທຽມ ທາງເພດ” 
 

“ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງເພດ ໝາຍເຖ ງຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ
ລະຫວ່າງ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍ ງ ເຊ ິ່ງກໍິ່ບໍິ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ 

ຜ ້ຊາຍ ແລະ ຜ ້ຍ ງຕ້ອງຄືກັນ ແຕູ່ວ່າ ສ ດທ , ຄວາມ
ຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ໂອກາດ ບໍິ່ໄດ້ຂືື້ນຢ ູ່ກັບວ່າ ພວກເຂົາເກີດ

ມາເປັນເພດຍ ງ ຫ ື ເພດຍ ງ” 

“ຄວາມສະເໝພີາບ ທາງເພດ”  
 

“ຄວາມສະເໝີພາບ ໝາຍເຖ ງ ການປະຕ ບັດຕໍິ່ກັບແມູ່ຍ ງ 
ແລະ ຜ ້ຊາຍຢູ່າງເປັນທໍາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
ເຊ ິ່ງໃນນີື້ອາດຈະລວມເຖ ງ ການປະຕ ບັດຕໍິ່ກັບຢູ່າງເທົິ່າທຽມ
ກັນ ຫ ື ການປະຕ ບັດຕໍິ່ກັນຢູ່າງແຕກຕ່າງກັນ ແຕູ່ໃຫ້ຄວາມສໍາ

ຄັນໃນແງູ່ຂອງຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງດ້ານສ ດທ , ຜົນ
ປະໂຫຍດ, ພັນທະ ແລະ ໂອກາດ” 

 
ທ່ານຮ ້ກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ  ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງແມູ່ຍ ງ ບໍ? 

 

“ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງແມູ່ຍ ງ (ຫ ື ຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງຜ ້ຍ ງ) ແມູ່ນຂະບວນການໃນການເສີມ
ສ້າງສັກສະຍາພາບ ແລະ ພະລັງແກູ່ແມູ່ຍ ງ. ເຊ ິ່ງອາດຈະສະແດງອອກຫ າຍຊ່ອງທາງຄື: ການຍອມຮັບມຸມ
ມອງຂອງແມູ່ຍ ງ ຫ ື ພະຍາຍາມຜັກດັນສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວ, ການຍົກລະດັບສະຖານະຂອງແມູ່ຍ ງເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການສຶກສາ, ການປ ກຈ ດສໍານຶກ, ການຮຽນໜັງສື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ
ແກູ່ແມູ່ຍ ງ ແມູ່ນໄດ້ຊ່ວຍຜັກດັນ ໃຫ້ແມູ່ຍ ງ ສາມາດຕັດສ ນໃຈໃນການກໍານົດເສັື້ນທາງຊີວ ດຂອງຕົນເອງ 
ຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້. ພວກເຂົາອາດຈະມີໂອກາດໃນການກໍານົດບົດບາດທາງເພດໃໝູ່ ຫ ື ບົດ 
ບາດອືິ່ນໆໄດ້ ເຊ ິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອ ດສະຫ ະຫ າຍຂືື້ນໃນການເດີນຕາມເປົື້າໝາຍທີິ່ຕົນຕ້ອງການ”. 
 

ດັິ່ງນັື້ນ ເມືິ່ອຄໍານຶງເຖ ງ ສ ດທ ຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກູ່ແມູ່ຍ ງ ມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່າງ
ຍ ິ່ງທີິ່ເຮົາຕ້ອງເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະຕຣີນ ຍົມ 

 

 

 

 

                                                                    
11 Pavlic, B., Ruprecht, L., & Sam-Vargas, S. (2000). Gender equality and equity: a summary review of 
UNESCO's accomplishments since the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995. ເຂົື້າເບ ິ່ງວນັທີ 5ມັງກອນ 
2020: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145
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ກ ດຈະກໍາ 3.2: ສະຕຣີນ ຍົມແມູ່ນຫຍັງ?12 

 
60 ນາທີ 

 
ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈຂັັື້ນພືື້ນຖານຂອງຄໍາວ່າ “ສະຕຣີນ ຍົມ (feminism)” ແລະ ເພືິ່ອ ການທໍາຄວາມ
ເຂົື້າໃຈໃໝູ່ຕໍິ່ຄວາມເຂົື້າໃຈຜ ດ ກ່ຽວກັບສະຕຣີນ ຍົມ  

 
ໂປ ເຈັກເຕີ ແລະ ຄອມພີວເຕີ 

 

ວ ທີການ: 
ຄ ຝຶກບອກເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ເຂົາເຈົື້າຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍ “ສະຕຣີນ ຍົມ (FEMINISM)”. ອະທ ບາຍຕໍິ່ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມວ່າ ຄໍາວ່າ ສະຕຣີນ ຍົມ ແມູ່ນອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ຫ ື ຄວາມຮ ້ສຶກທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊ ິ່ງຂືື້ນຢ ູ່ກັບສ່ວນບຸກຄົນ 
ສະນັື້ນ ການຝຶກອົບຮົມນີື້ແມູ່ນຈະເປັນພືື້ນທີິ່ປອດໄພສໍາລັບທຸກຄົນໃນການແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດຮ່ວມກັນ.  
 

 
ຮ ບພາບ 3.3: ສະຕຣີນ ຍົມ (O’Donnell, 2019) 

 
1. ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ເລືອກຄ ູ່ສົນທະນາ ແລ້ວຄ ຝຶກເປີດຮ ບພາບຂ້າງເທ ງ (ຮ ບພາບ 3.3) ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງ ແລະ 

ລະດົມແນວຄວາມຄ ດ ກ່ຽວກັບຮ ບພາບ, ຄໍາສັບ ແລະ ແນວຄ ດທີິ່ກ່ຽວຂອງກັບ  “ສະຕຣີນ ຍົມ” ເປັນຄ ູ່. ຄ ຝຶກ
ຕ້ອງພະຍາຍມກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເປີດໃຈໃນການແລກປູ່ຽນຄໍາຄ ດເຫັນທີິ່ເຂົາເຈົື້າເຄີຍໄດ້ຍ ນຜ່ານວ່າ ບໍິ່ພຽງ
ແຕູ່ສະເພາະຄວາມເຊືິ່ອ ຫ ື ສ ິ່ງທີິ່ຕົນເອງເຫັນດີນໍາເທົິ່ານັື້ນ. ການບົດສົນທະນາຄວນເປັນຊ່ອງທາງທີິ່ທຸກຄົນ
ສາມາດສະແດງ ຄໍາຄ ດເຫັນໄດ້ ບໍິ່ວ່າຈະເປັນແງູ່ບວກ ຫ ື ແງູ່ລົບກໍິ່ຕາມ.  

2. ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນນໍາສະເໜີຜົນຂອງການສົນທະນາເປັນຄ ູ່ຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກ 
ປູ່ຽນ ໃຫ້ຄ ຝຶກຂຽນຄໍາເວົື້າທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນ ລົງໃນກະດານ 

3. ຫ ັງຈາກນັື້ນໃຫ້ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການສົນທະນາ ໂດຍອີງໃສູ່ສ ິ່ງທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນນັື້ນເປັນບ່ອນອີງ. ຕໍິ່
ຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມກັບໄປສົນທະນາກັບຄ ູ່ຂອງຕົນເອງອີກຄັື້ງໜຶິ່ງເພືິ່ອໃຫ້ສືບຕໍິ່ຕືິ່ມຄໍາໃນປະໂຫຍກຕໍິ່ໄປນີື້ 

                                                                    
12 ປັບມາຈາກ Diversityis: https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-
history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
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ໂດຍສາມາດຕືິ່ມຄໍາ ຫ ື ປະໂຫຍກຫ າຍເທົິ່າທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຕ້ອງການ. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ບາງຄ ູ່ ແລກປູ່ຽນກັບທຸກຄົນ
ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ກັບສ ິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າຂຽນ. ປະໂຫຍກມີຄື:  

 
ສະຕຣີນ ຍົມ ແມູ່ນ… 
ສະຕຣີນ ຍົມ ບໍິ່ແມູ່ນ… 

 
4. ຫ ັງຈາກນັື້ນຄ ຝຶກຈຶິ່ງຂຽນນ ຍາມ ຄໍາວ່າ “ສະຕຣີນ ຍມົ” ທີິ່ມີນັກຂຽນສອງທ່ານໃຫ້ຄວາມໝາຍໄວ້ ລົງໃນກະ 

ດານ ແລະ ສົນທະນາກັນ (ໝາຍເຫດ: bell hooks ແມູ່ນນັກຂຽນສະຕຣີນ ຍົມ ທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ແລະ ເປັນທີິ່ເຄົາ 
ລົບນັບຖ)ື:  

a. Merriam-Webster Dictionary ໄດໃ້ຫນ້ ຍາມວາ່: “ແມູ່ນກອບແນວຄ ດ ແຫູ່ງຄວາມເທົິ່າທຽມ
ກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງເພດ” 

b. bell hooks ໄດໃ້ຫນ້ ຍາມວ່າ: “ສະຕຣີນ ຍົມ ແມູ່ນຂະບວນການຂັບເຄືິ່ອນທາງສັງຄົມ ເພືິ່ອຕໍິ່ສ ້ເພືິ່ອ
ຍຸດຕ  ການກີດກັນທາງເພດ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍທາງເພດ ແລະ ການກົດຂີິ່ທທາງເພດ” 

ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສະແດງຄໍາຄ ດເຫັນຕໍິ່ກັບຄໍານ ຍາມ ກ່ຽວກັບ ສະຕຣີນ ຍົມ ແລະ ຢໍື້າວ່າ
ເປັນຫຍັງຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍິ່ພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສ ດທ ຂອງແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນບໍລະບົດຂອງ ສະຕຣີນ ຍົມ. 

ສະຕຣນີ ຍມົ  

ສະຕຣີນ ຍົມ ເປັນເລືິ່ອງຂອງ ການມີສ ດ ແລະ ໂອກາດ ເທົິ່າທຽມກັນຂອງທກຸເພດ. ມັນເປັນເລືິ່ອງຂອງການ
ເຄົາລົບ ຄວາມຫ າກຫ າຍທີິ່ເປັນປະສົບການ, ລັກສະນະ, ຄວາມຮ ້ ແລະ ຈຸດແຂງ ຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ມີຄວາມ
ມຸູ່ງໝັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແມູ່ຍ ງທຸກຄົນ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າຮັບຮ ້ເຖ ງສ ດທ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າມີຢູ່າງເຕັມ
ສ່ວນ. ນອກນັື້ນ ມັນຍັງເປັນເປັນເລືິ່ອງຂອງການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງທຸກເພດ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ ຈາກທຸກຫົນແຫູ່ງ ມີໂອກາດເທົິ່າທຽມກັນໃນການດໍາລົງຊີວ ດ ຄືກັນກັບ 
ຜ ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ (IWDA)13. 

ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກອະທ ບາຍເພີິ່ມອີກວ່າ ຜ ້ຊາຍ ກໍິ່ສາມາດເປັນ ເຟມ ນ ສທ໌ (ການເປັນ ສະຕຣີື້ນ ຍົມ) ໄດ້ເຊັິ່ນ
ດຽວກັນ. ສະຕຣີນ ຍົມ ບໍິ່ພຽງແຕູ່ເປັນກ່ຽວກັບແມູ່ຍ ງເທົິ່ານັື້ນ ແຕູ່ມັນເປັນເລືິ່ອງຂອງການສ້າງຄວາມເທົິ່າ
ທຽມກັນຂອງທຸກເພດ. ຜ ້ຊາຍສາມາດເຂົື້າຮ່ວມຂະບວນການໃນການຕໍິ່ສ ້ ເພືິ່ອຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງເພດ 
ແລະ ສາມາດຮ່ວມມືກັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເທົິ່າທຽມທາງເພດ. ເພືິ່ອຍົກຕົວຢູ່າງໃຫ້ເຫັນພາບ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ຊ້າຍໃນການຂັບເຄືິ່ອນຂະບວນການສ ດທ ແມູ່ຍ ງ/ສະຕຣີນ ຍົມ ຄ ຝຶກສາມາດນໍາເອົາບົດ
ຄວາມ ຫ ື ບົດຂ່າວຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງມາແລກປູ່ຽນກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ (ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຈະເປັນການດີ ໃນການ
ເປີດວົງສົນທະນາ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ຜ ້ຊາຍໄດ້ແລກປູ່ຽນຄໍາຄ ດເຫັນຂອງເຂົາເຈົື້າຕໍິ່ກັບ ແນວຄວາມຄ ດສະ 
ຕຣີນ ຍົມ).  

ເປັນຫຍັງການຮັບຮ ້ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຢ ູ່ໃນເລືິ່ອງຂອງການຈັດການ ແລະ ປົກປ້ອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ? 

 

ການປູ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ການສ ນເສຍຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ, ແລະ ມົນລະ
ພ ດຕ່າງໆ ໄດ້ເປັນໄພຄຸກຄາມໃນການທໍາລາຍຊີວ ດ, ເສດຖະກ ດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມ. ການສ ນເສຍ 

                                                                    
13 IWDA ‘What is Feminism’. ເຂົື້າເຖ ງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2022 : https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/ 

https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/
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ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ຖືກທໍາລາຍຢູ່າງກະທັນຫັນນັື້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍິ່ສ ດທ ມະນຸດ ເຊ ິ່ງໃນນັື້ນລວມເຖ ງ 
ສ ດທ ໃນການມີຊີວ ດ, ສ ດທ ຕໍິ່ສຸຂະພາບ, ນໍື້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ວັດທະນາທໍາ, ການກໍານົດຊີວ ດຂອງຕົນ
ເອງ ແລະ ອືິ່ນໆອີກ ເຊ ິ່ງໄດ້ສົິ່ງຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກັນຕໍິ່ແຕູ່ລະເພດ. ລະບົບການເລືອກປະຕ ບັດ ແລະ ການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ, ການເໝົາລວມ, ການມີຊັບພະຍາກອນທີິ່ຈໍາກັດ, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານໂພ
ສະນາການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຕະຫ ອດຊ່ວງຊີວ ດ ໂດຍສະເພາະ ຕັື້ງແຕູ່ ໃນຊ່ວງເດັກເກີດໃໝູ່, ໄວເດັກ, ຖືພາ 
ແລະ ການເກີດລ ກ; ລະດັບການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມົນລະພ ດ ແລະ ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 
ປັດໄຈອືິ່ນໆ ຍ ິ່ງເປັນໂຕເລັິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ສ ດທ ມະນຸດ ທີິ່ເກີດມາຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ຖືກທໍາລາຍ ເຊ ິ່ງ 
ລວມເຖ ງ ການປູ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ເຖ ງແມູ່ນວ່າ ຈະປະສົບຜົນກະທົບທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບໍິ່ມີການ
ແບູ່ງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ ນເສຍທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍິ່ແຕູ່ລະເພດ ທີິ່ເກີດຈາກຄວາມເຊືິ່ອມໂຊມທາງດ້ານສ ິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ກໍິ່ຕາມ ແຕູ່ວ່າ ກໍິ່ມີແມູ່ຍ ງຫ າຍຄົນ ທີິ່ມີບົດບາດເປັນຜ ້ນໍາຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນຖານະຜ ້ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຕໍິ່ສ ້ເພືິ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງການດໍາລົງຊີວ ດ ແລະ ການເປັນຜ ້ປົກ
ປ້ອງ ທີິ່ດ ນ, ແຫູ່ງນໍື້າ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນ.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
14 UN Human Rights ‘Human rights The Environment and Gender Equality’. ເຂົື້າເຖ ງວນັທີ 9 ມັງກອນ 2022 : 
https://bit.ly/32UBPxH 

https://bit.ly/32UBPxH
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ເພດສະພາບ ໃນບລໍ ບດົຂອງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປນີື້ ຈະສຸມໃສູ່ເນືື້ອໃນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ເພດສະພາບ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນນີື້ແມູ່ນຈະອີງໃສູ່ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ປະສົບການໂດຍກົງຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ຮຽນ
ຮ ້ຮ່ວມກັນ. 

ກ ດຈະກໍາ 3.3: ເພດ, ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນ 

ການມີອໍານາດເທົິ່າທຽມກັນ ຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາ ໃນການຕັດສ ນໃຈ ແມູ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີິ່ດີ. ໃນຊຸມຊົນຕ່າງກັນ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍກໍິ່ມີບົດບາດຕ່າງກັນ ໃນການຈັດການບັນດາ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ກໍິ່ມີຖານະອໍານາດຕ່າງກັນ ໃນການເຂົື້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນດັິ່ງກ່າວ.   

 

ເກມ: ມືວ ເສດ (20 ນາທີ) 
ກ ດຈະກໍາຫ ັກ: ເພດ, ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ (1 ຊົິ່ວໂມງ) 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຂົື້າໃຈຫ າຍຂືື້ນ ກ່ຽວກັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເພດ, ໜ້າທີິ່
ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍທີິ່ຖືກກໍານົດໄວ້ຕາມຮີດຄອງເດີມ ຢ ູ່ໃນສັງຄົມເຮົາ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລະຫວ່າງແມູ່ຍ ງ ແລະ 
ຜ ້ຊາຍ. ກ ດຈະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນນີື້ ແມູ່ນຈະເນັື້ນໃສູ່ປະສົບການ ແລະ ມຸມມອງຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຊ ິ່ງ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຂົື້າໃຈດີຂືື້ນ ໃນການຈັດການສ ິ່ງແວດລ້ອມຢູ່າງຍືນຍົງ. 

 
ບົດນໍາສະເໜີ ເພືິ່ອສະແດງຕາລະລາງ ທີ 3.1 ແລະ 3.2, ໂປຣເຈັກເຕີ, ແຜູ່ນຜ້າສະແດງພາບ, ເຈ້ຍ
ແຜູ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍເພືິ່ອແຕ້ມຮ ບ, ບ ກເຟີດ ແລະ ສໍສີ  

 
ເກມມວື ເສດ (20 ນາທີ) ສາມາດໃຊ້ເປັນກ ດຈະກໍາໃນການອຸູ່ນເຄືິ່ອງ ເພືິ່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານອໍານາດ  

ເກມ: ມືວ ເສດ (20 ນາທີ )15 
1. ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນສອງແຖວ ແລ້ວປີື້ນໜ້າເຂົື້າຫາກັນ. ແຖວໜຶິ່ງເປັນ “A” ແລະ ແຖວສອງເປັນ “B” 

a. ໃຫ້ທຸກຄົນຢ ູ່ແຖວ “A” ຍົກມືເບືິ່ອງໜຶິ່ງຂືື້ນແລ້ວແບຝາມືອອກ ແລະໃຫ້ຫ່າງຈາກໜ້າຜ ້ທີິ່ຢ ູ່ເຊ ິ່ງໜ້າ
ຂອງຕົນໃນແຖວ “B” ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ  

b. ແຕູ່ລະຄົນຢ ູ່ແຖວ “A” ໃຊ້ມືທີິ່ຍົກຂືື້ນນັື້ນ “ສະກົດຈ ດ” ຄ ູ່ຂອງຕົນເອງທີິ່ຢ ູ່ແຖວ B ແລ້ວເຄືິ່ອນຍ້າຍ
ມືຂອງຕົນໄປມາ ເຊ ິ່ງຜ ້ທີິ່ຄ ູ່ຢ ູ່ນັື້ນຕ້ອງປີື້ນໜ້າໃສູ່ຝາມື ແລ້ວຕ້ອງຍ້າຍຕາມການເຄືິ່ອນຍ້າຍຂອງຜ ້ທີິ່
ເປັນ A ແລະ ຂະນະກໍາລັງເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ຢ ູ່ນັື້ນ ທັງຄ ູ່ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງເທົິ່າເດີມລະຫວ່າງໃບ 
ໜ້າ ແລະ ຝາມື   

                                                                    
15ປັບມາຈາກ ກ ດຈະກໍາ ‘Columbian Hypnosis’ ທີິ່ໃຊ້ ໃນ Forum Theater. ເບ ິ່ງຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມທີິ່: https://bit.ly/3IReNay  ຫ  ືທີິ່ນີື້: 
https://bit.ly/3HODWRO 

https://bit.ly/3IReNay
https://bit.ly/3HODWRO
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c. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ປະມານ 2 ນາທີ ໃຫ້ປູ່ຽນທີິ່ກັນ ກໍິ່ຄືໃຫ້  “B” ເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ “A” ເປັນຜ ້ຕາມ ແລະ 
ດໍາເນີນຕາມຂັື້ນຕອນດຽວກັນ 

2. ຫ ັງຈາກຫ ີື້ນເກມນີື້ ຄ ຝຶກເຕົື້າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມາຢ ູ່ບ່ອນດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນຄວາມຮ ້ສຶກ
ຂອງຕົນເອງ ຫ ັງຈາກຫ ີື້ນເກມນີື້ ໂດຍຖາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:  

 ເກມນີື້ມ່ວນບໍ? ເກມນີື້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮ ້ສຶກບໍິ່ສະບາຍໃຈບໍ? 
 ໃນຊ່ວງການຫ ີື້ນເກມນີື້ ມີໃຜຢຸດ ຫ ື ປະຕ ເສດທີິ່ຈະເຮັດຕາມບໍ?ເປັນຫຍັງ?  
 ທ່ານຮ ້ສຶກແນວໃດ ໃນຂະນະທີິ່ທ່ານເປັນຜ ້ນໍາ? 
 ແລ້ວທ່ານຮ ້ສຶກແນວໃດໃນຂະນະທີິ່ທ່ານເປັນຜ ້ຕາມ? 

3. ຫ ັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບຄວາມໝາຍຂອເກມ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຊືິ່ອມເຂົື້າຫາປະເດັນ ສາຍ
ພົວພັນທາງອໍານາດ ໂດຍສະເພາະ ເພດສະພາບຢ ູ່ໃນບໍລ ບົດຂອງການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ. 
ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:   

 ເກມນີື້ ໄດ້ສືິ່ເຖ ງອໍານາດຄືແນວໃດ?   
 ເກມນີື້ ສະທ້ອນເຖ ງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຊີວ ດຂອງ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຢ ູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ

ຊົນຄືແນວໃດ ແລະ ຕໍິ່ກັບ ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ? 
4. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບການສົນທະນາ ແລ້ວເຊືິ່ອມໂຍງໄປສ ູ່ກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປ. 

 

ວ ທີການ16: 

1. ເລີິ່ມກ ດຈະກໍານີື້ໂດຍ ຂຽງຄໍາວ່າ “ເຂົື້າເຖ ງ” ແລະ “ຄຸ້ມຄອງ” ລົງໃນກະດານ. ອະທ ບາຍຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຟັງວ່າ ໂອ 
ກາດໃນການບັນລຸ ແລະ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໝາຍເຖ ງ “ການເຂົື້າເຖ ງ” ແລະ ອໍານາດໃນການຕັດສ ນໃຈວ່າໃຜ
ສາມາດເຂົື້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶິ່ງໄດ້ນັື້ນ ເອີື້ນວ່າ “ການຄຸ້ມຄອງ”  

2. ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນກຸູ່ມ ເຊ ິ່ງແຕູ່ລະກຸູ່ມແມູ່ນແບູ່ງໃຫ້ມີທັງຍ ງ ແລະ ຊາຍລວມກັນ  
3. ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີິ່ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 3.1 ແລະ 3.2 ແລ້ວຂຽນຄໍາຕອບລົງໃນເຈ້າຍ

ແຜູ່ນໃຫຍ່ 
4. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມນໍາສະເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຟັງ ອີງໃສູ່ປະສົບການທີິ່ຕົນເອງມີຢ ູ່ໃນ

ຊຸມຊົນ  
5. ຫ ັງຈາກການນໍາສະເໜີແຕູ່ລະກຸູ່ມ ຄ ຝຶກນໍາພາສົນທະນາຕາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້:  
6. ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ມີການໂອກາດຕ່າງກັນບໍ ໃນການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ? ຍ້ອນ

ຫຍັງ? 
7. ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງກັນບໍ ຈາກການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ?  
8. ເຈົື້າຄ ດວ່າ ບັນຫາທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົິ່ຜົນກະທົບຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍແຕກຕ່າງກັນບໍ?  ຖ້າແຕກຕ່າງ 

ແມູ່ນຕ່າງກັນແນວໃດ? 
9. ການສົິ່ງເສີມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນຂອງເພດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສ ິ່ງແວດລ້ອມຄືແນວໃດ? 

                                                                    
16 ປບັມາຈາກ ກ ດຈະກໍາຢ ູ່ໃນເອກະສານ The International River and Oxfam. (2020). Transforming power A gender guide 
for organisations campaigning on dams and for rivers. ເຂົື້າເຖ ງວັນທີ 4 ມັງກອນ 2020:  
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf 

https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf
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ຕາຕະລາງ 3.1: ປະເພດຂອງສ ກທ ທາງຊັບສ ນ ແລະ ຄວາມສໍາພັດທາງອໍານາດ  

ປະເພດທີິ່ດ ນ 
ປະເພດສ ດທ ທາງຊບັ

ສ ນ  
ຜ ຖ້ືຄອງທີິ່ດ ນ 

ໃຜມີອາໍນາດໃນການ
ຕັດສ ນໃຈ? 

ແລວ້ພວກເຂາົແມູ່ນ
ໃຜ? 

ດ ນລັດ 

ເຈົື້າຂອງກໍາມະສ ດຕໍິ່ທີິ່
ດ ນ, ສ ດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ, ສ ດໃນການ  

ຈັດສັນ 

ລັດຂັື້ນສ ນກາງ, 
ລັດຖະບານທ້ອງຖ ິ່ນ 

ພະນັກງານລັດ 
ພະນັກງານລັດທີິ່ເປັນ 

ຜ ້ຊາຍ 

ດ ນບ້ານ 

ເຈົື້າຂອງກໍາມະສ ດຕໍິ່ທີິ່
ດ ນ, ສ ດນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, 
ສ ດໃນການຄຸ້ມຄອງ, 
ສ ດໃນການໄດ້ຮັບຂໍື້

ຍົກເວັື້ນ 

ຊາວບ້ານ 
 

ຄະນະບ້ານ, ຜ ້ນໍາທາງ
ວັດທະນາທໍາ 

ຜ ້ນໍາທີິ່ເປັນຜ ້ຊາຍ  

ດ ນສ່ວນບຸກຄົນ 

ເຈົື້າຂອງກໍາມະສ ດຕໍິ່ທີິ່
ດ ນ, ສ ດນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, 
ສ ດໃນການຄຸ້ມຄອງ, 
ສ ດໃນການໄດ້ຮັບຂໍື້
ຍົກເວັື້ນ, ສ ດໃນການ

ເຮັດທຸລະກໍາ 

ຊາວບ້ານ, ບໍລ ສັດ
ເອກະຊົນ ແລະ ອືິ່ນໆ 

ຫົວໜ້າຄອບຄົວແລະ 
ຜ ້ຈັດການຂອງບໍລ ສັດ 

ຜ ້ຊາຍທີິ່ເປັນຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ ແລະ ຜ ້ຊາຍ
ທີິ່ເປັນຜ ້ຈັດການ 
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ຕາຕະລາງ 3.2: ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ (ກົດທີິ່ນີື້ເພືິ່ອດາວໂຫ ດ) 

ຊັບພະຍາກອນ 

ການເຂົື້າເຖ ງຊບັພະຍາກອນ ອໍານາດໃນການຕັດສ ນໃຈ ຜ ທ້ີິ່ຕດັສ ນ ກຽ່ວກັບຜນົປະໂຫຍດ 

ແມູ່ນໃຜແດູ່ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ? 

ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ້ຕັດສ ນວ່າ ຈະ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແນວໃດ 
ແລະ ແມູ່ນໃຜແດູ່ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດ? 

ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ້ຄຸມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ? 

ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ 

ທີິ່ດ ນ 

ທົິ່ງນາ/ ດ ນປ ກພືດ       

ສວນແຄມນໍື້າ       

ສວນຄົວເຮືອນ       

ປູ່າໄມ ້

ປູ່າຊຸມຊົນ       

ຟືນ       

ຜະລ ດຕະພັນຈາກ
ປູ່າ ເຊັິ່ນ: ໝາກ
ໄມ້ປູ່າ, ສະໝຸນ
ໄພ ແລະ ນໍື້າເຜ ື້ງ 

      

ນໍື້າ 

ແມູ່ນໍື້າ       

ບຶງ       

ຄອງຊົນລະປະ 
ທານ ສາທາລະນະ 

      

ການປະມງົ 

ການເຮັດກະສ ກໍາ
ຢ ູ່ເຂດເນີນສ ງ 

 

 

      

https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
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ຊັບພະຍາກອນ 

ການເຂົື້າເຖ ງຊບັພະຍາກອນ ອໍານາດໃນການຕັດສ ນໃຈ ຜ ທ້ີິ່ຕດັສ ນ ກຽ່ວກັບຜນົປະໂຫຍດ 

ແມູ່ນໃຜແດູ່ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ? 

ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ້ຕັດສ ນວ່າ ຈະ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແນວໃດ 
ແລະ ແມູ່ນໃຜແດູ່ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດ? 

ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ້ຄຸມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ? 

ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ ແມູ່ຍ ງ ຜ ້ຊາຍ 

ພະລງັງານ 

ໄມ ້       

ປູ່າຊາຍເລນ       

ຖ່ານ       

ສ ິ່ງເສດເຫ ືອຈາກ
ການເຮັດກະສ ກໍາ 
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ກ ດຈະກໍາ 3.4: ເລືິ່ອງເລົິ່າກ່ຽວກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 45 ນາທີ 

 
ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນຈະໃຫ້ໂອກາດຜ ້ເຂົື້າໃນການຮຽນຮ ້ ຈາກເລືິ່ອງລາວຂອງນັກກ ດຈະກໍາໄວໜຸູ່ມ ໃນ
ພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ. ການໄດ້ຮຽນຮ ້ເລືິ່ອງລາວເຫ ົິ່ານີື້ ແມູ່ນເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສົິ່ງເສີມ
ການເປັນຜ ້ນໍາຂອງໄວໜຸູ່ມໃນອະນາຄົດ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ  

 
ບົດນໍາສະເໜີ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີກໍລະນີສຶກສາ, ໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ຈໍສະແດງພາບ  

ວ ທີການ:  
ເລີິ່ມກ ດຈະກໍານີື້ດ້ວຍ ການໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຄ ດເຖ ງຊຸມຊົນບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ ເຊ ິ່ງກ ດຈະກໍານີື້ມີຊືິ່ວ່າ:  

'ສະຖານທີິ່ທີິ່ຂ້ອຍມັກທີິ່ສຸດຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ' 
ຫ ັງຈາກນັື້ນ, 

1. ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄົນເລືິ່ອກຄ ູ່ຮ່ວມສົນທະນາ (ຜ ້ໜຶິ່ງເປັນ A ແລະອີກຜ ້ໜຶິ່ງເປັນ B). 
2. ແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະຄ ູ່ນັື້ນ ຢູ່າງໄປເລືອກບ່ອນທີິ່ໃຊ້ເປັນທີິ່ສົນທະນາ ຫ ື ຢູ່າງໄປເລົິ່າໄປກໍິ່ໄດ້. ໃນການເລົິ່ານີື້ແມູ່ນໃຫ້

ແຕູ່ລະຄ ປູ່ຽນກັນເລົິ່າ ກ່ຽວກັບ 'ສະຖານທີິ່ທີິ່ຂ້ອຍມັກທີິ່ສຸດຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ’ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ  
3. ພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ ້ຟັງຄ ູ່ຂອງຕົນເລົິ່າຢູ່າງຕັື້ງໃຈ ແລະ ບໍິ່ໃຫ້ເວົື້າແຊກຂືື້ນໃນຂະນະທີິ່ອີກຄົນກໍາລົງເລົິ່າຢ ູ່ 
4. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ແມູ່ນໃຫ້ 3- 4 ຄົນແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບເລືິ່ອງທີິ່ຕົນເອງໄດ້ຍ ນຈາກຄ ູ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ   

ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີການຝຶກການຟັງ ແລະ ເພືິ່ອເປັນການວ ເຄາະເຖ ງສ ິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຍ ນຈາກຄ ູ່ຂອງ
ຕົນເອງ ເຊ ິ່ງກ ດຈະກໍານີື້ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາຕໍິ່ໄປ ກ່ຽວກັບ ເລືິ່ອງເລົິ່າ ໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ.  
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ເລືິ່ອງເລົິ່າກຽ່ວກບັ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  

ຫ ັງຈາກຈົບກ ດຈະກໍາຂ້າງເທ ງແລ້ວ ໃຫ້ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນ 3-4 ກຸູ່ມ  

ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມອ່ານບົດເລືິ່ອງລຸູ່ມນີື້17 ຕາມທີິ່ຄ ຝຶກເອົາໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມຄ ດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຕໍິ່ໄປນີື້ພ້ອມຄື:   

 ເລືິ່ອງນີື້ກ່ຽວກັບຫຍັງ?  
 ມີຫຍັງເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນເລືິ່ອງນີື້? 
 ຜ ້ທີິ່ຂຽນເລືິ່ອງນີື້ຕອບສະໜອງຕໍິ່ສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນຄືແນວໃດ? 
 ລາວໄດ້ເຮັດຫຍັງແດູ່ເພືິ່ອແກ້ໄຂສະຖານະການໃຫ້ດີຂືື້ນ?  
 ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດບໍ? ຖ້າໄດ້ ຫ ື ບໍິ່ໄດ້ ແມູ່ນຍ້ອນຫຍັງ? 

ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ຕົວແທນຂອງແຕູ່ລະກຸູ່ມນໍາສະເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນຕໍິ່ກຸູ່ມໃຫຍ່.  

ບົດເລືິ່ອງຕ່າງໆມີຄືດັິ່ງລຸູ່ມນີື້:  

ແມູ່ນໍື້າ ຄຊືີວ ດຂອງພວກເຮາົ: ຂຽນເລືິ່ອງໂດຍ Hom Kham  
(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ອຍຊືິ່ວ່າ ຫອມຄໍາ ມາຈາກ ເມືອງປັັ໋ນ ເຊ ິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກ Weaving Bonds ໃຫ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີິ່ຈັດຂືື້ນຢ ູ່ຊຽງໃໝູ່. ເມືອງປັັ໋ນ ເປັນບ້ານນ້ອຍໆຢ ູ່ໃນລັດສານ ປະເທດມຽນ
ມາ.  ເຖ ງວ່າບ້ານຂ້ອຍຈະເປັນບ້ານນ້ອຍໆ ແຕູ່ກໍິ່ເປັນບ້ານງາມຫ າຍ ແລະ ຊາວບ້ານຕ່າງກໍິ່ອາໄສແມູ່ 
ນໍື້າສາລະວ ນ ແລະ ແມູ່ນໍື້າສາຂາ ໃນການດໍາລົງຊີວ ດ. ປະຊາຊົນຢ ູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານຂ້ອຍ ແມູ່ນ

ອາໄສການເຮັດກະສ ກໍາເປັນຫ ັກໃນການດໍາລົງຊີວ ດ ສະນັື້ນ ພວກເຮົາໄດ້ອາໄສແມູ່ນໍື້າຕ່າງໆ ໃນການຜະລ ດ 
ພ້ອມນັື້ນ ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ ແລະ ແມູ່ນໍື້າສາຂາ ຍັງມີໝາຍທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ຕໍິ່ກຸູ່ມຄົນຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ 
ທີິ່ອາໄສຢ ູ່ໃກ້ຄຽງແມູ່ນໍື້ານັື້ນ. ຂ້ອຍເກີດຢ ູ່ໃນບ້ານແຫູ່ງນີື້ ແລະ ຂ້ອຍກໍິ່ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່
ທີິ່ນັື້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກໃຫ້ສ ິ່ງນີື້ເປັນໄປໄດ້ ບໍິ່ພຽງແຕູ່ສໍາລັບຂ້ອຍ ແຕູ່ສໍາລັບຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍດ້ວຍ.  
 

ບ້ານ ເມືອງປັັ໋ນ ປະກອບໄດ້ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ ິ່ງໃນນັື້ນລວມມີແມູ່ນໍື້າ ທີິ່ໄຫ ໄປສ ູ່ແມູ່ນໍື້າ
ສາລະວ ນ (ເຊ ິ່ງເປັນສາຍນໍື້າແຫ ິ່ງໜຶິ່ງ ທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍຕໍິ່ຊຸມຊົນພວກເຮົາ). ພືື້ນທີິ່ນີື້ ເປັນ ‘ນອກເຂດ’ ສໍາລັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເນືິ່ອງຈາກເປັນພືື້ນທີິ່ ທີິ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງ. ພວກເຮົາບໍິ່ອຸດສາຫະກໍາໃດໆ ສະນັື້ນພວກເຮົາຈຶິ່ງ
ຕ້ອງອາໄສການປ ກພືດເປັນສ ນຄ້າ ເພືິ່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ພັດທະນາໝ ູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາປ ກ
ພືດຫ າຍຢູ່າງ ແຕູ່ຕົື້ນຕໍແມູ່ນ ປ ກເຂົື້າ ແລະ ຜັກທຽມ ເຊ ິ່ງການປ ກພືດທັງສອງຢູ່າງນັື້ນແມູ່ນມີນໍາມາຫ  ິ່ລ້ຽງຢູ່າງ
ພຽງພໍ ຈຶິ່ງຈະສາມາດປ ກໄດ້ຮັບຜົນດີ. ນອກຈາກນັື້ນ ພວກເຮົາຍັງອາໄສການເກັບຟືນຈາກປູ່າ ແລະ ປ ກພືດ
ຕ່າງໆ ເພືິ່ອບໍລ ໂພກ ສະນັື້ນ ປູ່າໄມ້ ແລະ ແມູ່ນໍື້າຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍຕໍິ່ປະຊາຊົນ. ຢ ູ່ໃນບ້ານຂ້ອຍ ພວກ
ເຮົາມີຫ າຍຊົນເຜົິ່າອາໄສຢ ູ່ນໍາກັນ ເຊ ິ່ງໄດ້ແກູ່ ຊົນເຜົິ່າປາໂອ (Pa-o), ລີຊ  (Lisu), ສານ ແລະ ປາກກະຢໍ 
(Shan & Karen) ແຕູ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນ ຊົນເຜົິ່າສານ. 
  

                                                                    
17 ເພືິ່ອອ່ານເລືິ່ອງອືິ່ນໆເພີິ່ມເຕີມ ສາມາດເຂົື້າໄປອ່ານໃນລ ື້ງຂ້າງລຸູ່ມນີື້: 
https://bit.ly/3g1acFy 
https://bit.ly/3yZYt2Q 

ຂ ້

https://bit.ly/3g1acFy
https://bit.ly/3yZYt2Q
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ເມືອງປັັ໋ນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນໄປດ້ວຍ ວັດທະນາທໍາ, ວັນນະກໍາ ແລະ ເທດສະການ ຕາມປະເພນີ. ຢ ູ່ໃນນີື້ 
ພວກເຮົາມີ ບຶງນໍື້າຈືດທີິ່ເກົິ່າແກູ່ ແຫ ິ່ງໜຶິ່ງ ທີິ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍວັດວາອາຮາມ, ເຈດີ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງ
ວັດທະນາທໍາ ໂດຍສະເພາະ ເຈດີແຫູ່ງໜຶິ່ງ ທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ເຊ ິ່ງພະສົງທີິ່ເປັນທີິ່ເຄົາລົບນັບຖື ຈັດງານຂືື້ນເປັນປະຈໍາ
ແຕູ່ລະປີ. ນອກນັື້ນ ຢ ູ່ບໍລ ເວນໃກ້ຄຽງ ຍັງນໍື້າຕົກຕາດທີິ່ສວຍງາມເຊ ິ່ງປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນຜະລ ດ
ໄຟຟ້າມາຕັື້ງແຕູ່ປີ 2008. ຢ ູ່ໃນເຂດນີື້ ປະກອບໄປດ້ວຍ ທົິ່ງນາສີຂຽວອຸ້ມທຸ້ມ ແລະ ປູ່າໄມ້ສັກ. ຜ ້ຄົນຢ ູ່ໃນ
ເຂດນີື້ ເປັນຄົນທີິ່ມີຈ ດໃຈດີ ທຸກຄົນນໃນບ້ານຮ ້ຈັກກັນດີ ແລະ ມີຄວາມຍ ນດີ ຕໍິ່ການເຂົື້າມາຢ້ຽມຢາມໃນ
ພືື້ນທີິ່.  
 

ໃນລະດ ຮ້ອນທີິ່ຜ່ານມານີື້ ອາກາດຢ ູ່ເມືອງປັັ໋ນ ຮ້ອນຫ າຍ ເພາະວ່າ ໃນເຂດນັື້ນ ມີການສ້າງເຂືິ່ອນຂະໜາດ
ນ້ອຍເທ ງແມູ່ນໍື້າແຫ ິ່ງໜຶິ່ງ. ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງເຂືິ່ອນແຫູ່ງນີື້ຂືື້ນ ເຖ ງແມູ່ນໍື້າຂອງພວກເຮົາ ທີິ່ຢ ູ່ຕອນເທ ງຂອງ
ເມືອງ ສະນັື້ນຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊົມໃຊ້ນໍື້າເພືິ່ອການຜະລ ດະສ ກໍາ. ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ
ຕ້ອງອາໄສຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກຸູ່ມທະຫານທີິ່ຢ ູ່ທຸກແຫູ່ງຫົນໃນເມືອງນີື້. ຂ້ອຍ
ເຊືິ່ອວ່າ ພວກເຂົາມີຈໍານວນຫ າຍກວ່າຄົນຢ ູ່ໃນເມືອງນີື້. ບາງຄັື້ງພວກເຂົາ ຕັນນໍື້າ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ນໍື້າບໍິ່ໄຫ ມາສ ູ່ທົິ່ງ
ນາພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍິ່ສາມາດຫາປາ ຫ ື ສ້າງລາຍໄດ້ ໄດ້. ຈົນໃນທີິ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍິ່ບໍິ່ສາມາດຜະລ ດ
ຜົນລະປ ກໄດ້ດີ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ ນເສຍລາຍໄດ້, ບໍິ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການດ ແລ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ.  
 

ຕໍິ່ກັບສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເຫດຜົນທີິ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ ເຂົື້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຜ ້ນໍາ ທີິ່ຈັດໂດຍ 
WBAB ຢ ູ່ ຊຽງໃໝູ່. ກ່ອນເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມນີື້ ຂ້ອຍໄດ້ຝຶກງານຢ ູ່ ເມືອງປັັ໋ນ ເຊ ິ່ງນັື້ນ ແມູ່ນເປັນຄັື້ງແລກ 
ທີິ່ຂ້ອຍໄດ້ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ. ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮ ້ຫ າຍຢູ່າງກ່ຽວກັບ 
ສ ດທ ມະນຸດ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງສັນຕ ພາບ ແລະ ການເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມີຫ າຍກຸູ່ມທີິ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໜຶິ່ງໃນນັື້ນ ກໍິ່
ແມູ່ນ ກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າ ປາກກະຢໍ. ຈາກການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ ຂ້ອຍສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮ ້ ມາປັບໃຊ້ໃນ
ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ຕົວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຂ້ອຍໄດ້ມີການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດວ ໄຈ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ. 
ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈເປັນພ ເສດໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ເພາະຂ້ອຍຄ ດວ່າຄົນໃນບ້ານຂ້ອຍ ບໍິ່ໄດ້ມີ
ໂອກາດຫ າຍໃນການຮຽນຮ ້ປະເດັນເຫ ົິ່ານີື້. ນອກນີື້ ການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກັບ WBAB ໄດ້ຊ່ວຍໃນການ
ປັບປຸງທັກສະການເວົື້າພາສາອັງກ ດ ໄດ້ຫ າຍ ສະນັື້ນຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດສືິ່ສານກັບຫ າຍຄົນທີິ່ມາຈາກທີິ່
ອືິ່ນຫ າຍຂືື້ນ.  
 

ຫ ັງຈາກ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ WBAB ຂ້ອຍກໍໄດ້ມີໂອກາດໃນການຝຶກງານຕໍິ່ກັບ WBAB ຢ ູ່ຫ້ອງການ
ເຂົາເຈົື້າ ຢ ູ່ຊຽງໃໝ. ຂ້ອຍຝຶກງານຢ ູ່ທີິ່ນັື້ນເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີປະສົບການຫ າຍຂືື້ນ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຮຽນຮ ້ຫ າຍປະເດັນກ່ຽວກັບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຢຸູ່ໃນພາກພືື້ນ ແລະ ກໍິ່ຍັງໄດ້ມີໂອກາດໃນການພົບປະກັບຜ ້
ຄົນທີິ່ມາຈາກປະເທດອືິ່ນໆ ທີິ່ເຮັດວຽກປະເດັນດຽວກັນ.   
 

ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນວ່າ ຊຸມຊົນທີິ່ອາໄສຢ ູ່ບໍລ ເວນແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ ຈະຮ່ວມມືກັນໃນຕໍິ່ໜ້າ ໃນການປົກປ້ອງ
ແມູ່ນໍື້າແຫູ່ງນີື້. ຂ້ອຍເຊືິ່ອວ່າ ຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ເຖ ງທີິ່ສຸດ ພວກເຮົາຈະສາມາດປູ່ຽນແປງ ສະພາບ
ແວດລ້ອມເຮົາໃຫ້ດີຂືື້ນ ແລະ ຜ ້ຄົນກໍິ່ຈະຮັບຮ ້ເຖ ງຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ.  
ບ້ານຂອງຂ້ອຍ ເປັນບ້ານທີິ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສວຍງາມ. ພວກເຮົາມີວັດທະນາທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ
, ວັນນະກໍາ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢູ່າງແຮງກ້າ ທີິ່ຈະໃຫ້ມີອະນາຄົດທີິ່ດີຕໍິ່ຄົນຮຸ້ນຫ ັງ.  ເຖ ງແມູ່ນວ່າ ບ້ານ
ພວກເຮົາຈະມີໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາໜ້ອຍກວ່າ ທີິ່ອືິ່ນໆ ແຕູ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຫ້ດີທີິ່ສຸດ ແລະ 
ຂ້ອຍກໍິ່ໂຊກດີ ແລະ ມີຄວາມພາກພ ມໃຈທີິ່ໄດ້ເປັນແມູ່ຍ ງຜ ້ໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ມີໂອກາດເຕີບໂຕທີິ່ບ້ານແຫູ່ງນີື້ ແລະ 
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ໄດ້ມີໂອກາດໃຊ້ຊີວ ດຮ່ວມກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝ ູ່ເພືິ່ອນບັນດາເຜົິ່າ. ຂ້ອຍຂະພະຍາຍາມໃຫ້ດີທີິ່ສຸດເທົິ່າທີິ່
ຂ້ອຍຈະເຮັດໄດ້ ເພືິ່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ.  

ເລືິ່ອງລາວຂອງ ແມູ່ຍ ງໄວໜຸູ່ມ ທີິ່ຊືິ່ວາ່ Gigi ຈາກປະເທດກາໍປ ເຈຍ: ຂຽນໂດຍ Gigi 
(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ທີິ່ຂຽນບົດເລືິ່ອງນີື້ ແມູ່ນມີຖ ິ່ນກໍາເນີດຈາກ ປະເທດກໍາປ ເຈຍ. ລາວມີຊືິ່ວ່າ Gigi ແລະ ເປັນສ ດເກົິ່າ 
ຂອງ WBAB ໃນປີ 2016. ໃນປັດຈຸບັນ Gigi ເປັນຜ ້ປະສານງານ ໃຫ້ແກູ່ອົງການ Mother 
Nature ຢ ູ່ແຂວງ ເກາະກົງ ປະເທດກໍາປ ເຈຍ. ວຽກຂອງລາວແມູ່ນສຸມໃສູ່ ການສົງເສີມຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ແມູ່ຍ ງ, ການສຶກສາ, ການປ ກຈ ດສໍານຶກ ແລະ ຫຼຸດອັກຄະຕ ທີິ່ມີຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນ

ບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆ ຢ ູ່ປະເທດກໍາປ ເຈຍ.  ອົງການລາວໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອປ ກຈ ດສໍານຶກແກູ່
ແມູ່ຍ ງ ກ່ຽວກັບ ສ ດທ ແມູ່ຍ ງ, ການເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ລາວຍັງໄດ້ນໍາພາ 
ກຸູ່ມແມູ່ຍ ງ ໃນການລົນນະລົງ ແລະ ການປະທ້ວງທີິ່ບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາ
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ.  

ໃນປີ 2009 ປະຊາຊົນຫ າຍຄົນຢ ູ່ໃນບ້ານຂ້ອຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍຈາກ ໂຄງການ ຂຸດຄົື້ນຊາຍ. ຫ າຍຄົນ
ຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫ າຍຄົນຈໍາຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ. ບໍລ ສັດ ໄດ້ພາກເອົາທີິ່ດ ນຂອງ
ເຮົາໄປ ແລະ ໄດ້ຂຸດຄົື້ນບໍິ່ຊາຍຢ ູ່ທີິ່ດ ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຂົາເຈົື້າຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍພຽງເລັກນ້ອຍເທົິ່ານັື້ນ. 
ຄອບຄົວຂ້ອຍເອງ ກໍິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົເຊັິ່ນກັນ ເຊ ິ່ງຈາກປະສົບການທີິ່ເຫວຮ້າຍນັື້ນ ຈຶງເປັນໂຕຜັກດັນໃຫ້
ຂ້ອຍລຸກຂືື້ນຕໍິ່ສ ້ ເພືິ່ອປົກປ້ອງທີິ່ດ ນ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວ ດຂອງແມູ່ຍ ງຢ ູ່ໃນບ້ານຂອງຂ້ອຍ. ເຖ ງແມູ່ນ
ວ່າ ຄົນໃນຄອບຄົວຈະບໍິ່ຢາກໃຫ້ເຮັດສ ິ່ງນີື້ ເນືິ່ອງຈາກເປັນຫ່ວງຄວາມປອດໄພຂອງຂ້ອຍ ກໍິ່ຕາມກໍິ່ຢືນຢັນ ທີິ່
ຈະຕໍິ່ສ  ້ ເພືິ່ອໃຫບັ້ນລຸເປົື້າໝາຍ ແລະ ເຮັດຕາມສ ິ່ງທີິ່ຂ້ອຍຫວັງໄວ້ ເພືິ່ອຕໍິ່ສ ້ກັບຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນຂອງ
ສັງຄົມ ທີຂ້ອຍໄດ້ປະເຊີນ.  

ຢ ູ່ໃນເດືອນ ພະຈ ກ ປີ 2016 ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດ ເຂົື້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ WBAB ທີິ່ໄດ້ຈັດຂືື້ນເປັນ
ເວລາ 10 ວັນ. ຢ ູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມດັິ່ງກ່າວ ຂ້ອຍໄດ້ແບູ່ງປັນກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຊີວ ດຂອງຂ້ອຍຕໍິ່
ຜ ້ທີິ່ເຂົື້າມາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີື້. ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍຈາກ WBAB 
ເພືິ່ອປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາໜຶິ່ງຢ ູ່  ເກາະແຫູ່ງໜຶິ່ງທີິ່ຊືິ່ວ່າ Koh Srolao, ແຂວງ ເກາະກົງ ປະເທດກໍາປ ເຈຍ. ຢ ູ່
ເກາະ oh Srolao ປະກອບມີ 3 ບ້ານ ແລະ 700 ຄົນ ທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢ ູ່ທີິ່ນັື້ນ. ພວກເຂົາ ປະເຊີນກັບບັນຫາ 
ທີິ່ເກີດມາຈາກ ການຂຸດຄົື້ນບໍິ່ຊາຍ ແລະ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຫ າຍຢູ່າງເຊັິ່ນ: ທໍາລາຍພືື້ນທີິ່ປູ່າຊາຍເລນ, ການ
ປະມົງ ແລະ ສ້າງມົນລະພ ດທາງນໍື້າ. ປະຊາຊົນທີິ່ຢ ູ່ໃນເກາະນັື້ນ ບໍິ່ຮ ້ວ່າຈະປົກປ້ອງພືື້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຈະ
ປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງຕົນເອງຄືແນວໃດ. ສະນັື້ນຈຶິ່ງເປັນເຫດຜົນທີິ່ຂ້ອຍຈຶິ່ງໃຊ້ອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍນັື້ນ ໃນ
ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອປ ກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົື້ນບໍິ່ຊາຍ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການ
ເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງ, ສ ດທ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ວ ທີການລົນນະລົງ ທີິ່ບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ແກູ່ປະຊາຊົນ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມູ່ຍ ງ. ແຕູ່ກ່ອນ ຂ້ອຍເອງກໍິ່ບໍິ່ຮ ້ຈັດກ ດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວ ຈົນໄດ້ມາພົບກັບ WBAB.  

ຫ ັງຈາກທີິ່ຂ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ WBAB ຂ້ອຍຈຶິ່ງຕັດສ ນໃຈ ເຮັດວຽກກັບ ອົງການຈັດຕັື້ງ ທີິ່
ຊືິ່ວ່າ Mother Nature ຢ ູ່ໃນບ້ານເກີດຂ້ອຍອີກຄັື້ງ ແລະ ຂ້ອຍກໍິ່ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ຫົວໜ້າຂ້ອຍຮັບພະນັກງານ
ທີິ່ເປັນແມູ່ຍ ງເຂົື້າມາເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນຫ າຍຂືື້ນ ເນືິ່ອງຈາກຂ້ອຍເຫັນວ່າ ເລືິ່ອງເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍຕໍິ່
ອົງກອນ ແລະ ວ ທີການນີື້ ກໍິ່ເປັນອີກວ ທີໜຶິ່ງ ທີິ່ພວກເຮົາສາມາດສົິ່ງເສີິ່ມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງເພດ ຢ ູ່ພາຍ
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ໃນອົງກອນ ກ່ອນ ແລະ ຫ ັງຈາກນັື້ນ ພວກເຮົາຈຶິ່ງສາມາດເຮັດວຍກດ້ານນີື້ກັບຊຸມຊົນໄດ້ຢູ່າງມີປະສ ດທ ພາບ
ຫ າຍຂືື້ນ. ໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມສ້າງສາຍສໍາພັນທີິ່ດີກັບຊຸມຊົນ ເພືືິ່ອທໍາຄວາມ
ເຂົື້າໃຈ ຕໍິ່ກັບການດໍາລົງຊີວ ດຂອງເຂົາເຈົື້າ.   

ເປົື້າໝາຍຂອງຂ້ອຍແມູ່ນ ຄືການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຢ ູ່ໃນ ກໍາປ ເຈຍ ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ແມູ່ຍ ງສາມາດ
ເປັນຜ ້ນໍາ ທີິ່ສະໜັບສະໜ ນກັນ ແລະ ເສີມສ້າງພະລັງໃຫ້ແກູ່ກັນ ແລະ ຮັບຮ ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ສ ດທ ແມູ່ຍ ງ
, ການເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງ ແລະ ສາມາດຈັດການລົນນະລົງ, ການສະເໜີຂໍການສະໜັບສະໜ ນ, ການຕໍິ່ສ ້ທີິ່
ບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍິ່ກັບ ໂຄງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຂຸດຄົື້ນບໍິ່ຊາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂດຍເຂົາເຈົື້ານໍາພາເອງ. ຂ້ອຍຫວັງຢູ່າງຍ ິ່ງວ່າ ຈະມີຜ ້ຍ ງ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕໍິ່ກັບປະເດັນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ສົິ່ງສຽງຂອງເຂົາເຈົື້າຢ ູ່ໃນທີິ່ສາທາລະນະໄດ້ ໃນອະນາຄົດ ຫ າຍຂືື້ນ.  

ໄວໜຸູ່ມຈະເປນັຜ ນ້າໍໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂບັເຄືິ່ອນການປູ່ຽນແປງໃນສງັຄມົ: ຂຽນໂດຍ Nang 
Shining 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ອຍ ເກີດຢ ູ່ບ້ານ ເມືອງປັັ໋ນ, ພາກໃຕ້ຂອງລັດສານ ປະເທດ ມຽນມາ. ເມືອງປັັ໋ນ ເປັນບ້ານ ນ້ອຍໆ ທີິ່
ຕັື້ງຢ ູ່ໃກ້ກັບ ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ ເຊ ິ່ງເປັນແມູ່ນໍື້າສາກົນ ທີິ່ເປັນທີິ່ຮ ້ຈັກກັນດີ. ບ້ານເມືອງປັັ໋ນ ເປັນສະ 
ຖານທີິ່ທີິ່ຂ້ອຍໃຊ້ຊີວ ດໃນໄວເດັກ ເຊ ິ່ງບ້ານເກີດຂ້ອຍ ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍພ ຜາປູ່າໄມ້ທີິ່ມີຄວາມ
ສວຍງາມ. ບ້ານຂ້ອຍຍັງມີ ຕົື້ນໄມ້ສັກທີິ່ສ ງຢ ູ່ໃນເຂດປູ່າເລ ກ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ ປັນ ທີິ່ໄຫ ຜ່ານໄປສ ູ່ໃຈ 

ກາງເມືອງ ເຊ ິ່ງຍ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເພີິ່ມຄວາມສະຫງົບ, ສວຍງາມ ແລະ ມ ນຄ່າທາງເສດຖະກ ດ ຂອງເມເມືອງປັັ໋ນ 
ແລະ ພືື້ນທີິ່ໃກ້ຄຽງ.  ຂ້ອຍຮ ້ສຶກໂຊກດີຫ າຍ ທີິ່ໄດ້ຢ ູ່ໃນສະຖານທີິ່ວ ເສດແຫູ່ງນີື້ ທີິ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທໍາ
ມະຊາດ, ມີສາຍລົມທີິ່ສົດຊືິ່ນ, ສາຍນໍື້າລໍາທານທີິ່ໃສສະອາດ, ແລະ ມີແມູ່ນໍື້າຕ່າງ, ທົິ່ງນາທີິ່ຂຽວອຸ້ມທຸ້ມ, 
ອາຫານທີິ່ອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ດີ. ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂັື້ນ
ພືື້ນຖານໃຫ້ແກູ່ຄອບຄົວຂອ້ຍ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ປູ່າໄມ້ຂອງພວກເຮົາເປັນຊັບພະຍາ ກອນທີິ່ມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫ າຍຕໍິ່ການດໍາລົງຊີວ ດ ແລະ ຊ່ວຍສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພືື້ນຖານໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ.  
 

ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈາກບ້ານເກີດ ເມືິ່ອຕອນທີິ່ຂ້ອຍມີອາຍຸພຽງ 22 ປີ ເຊ ິ່ງຕອນນັື້ນ ຂ້ອຍເ ັຕມປູ່ຽມໄດ້ດ້ວຍພະ 
ລັງ, ຄວາມຢາກຮ ້ຢາກເຫັນ,  ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນ ແລະ ຄວາມຫວັງທີິ່ຈະເປີດປະສົບການໃໝູ່ໃນໂລກໃໝູ່ໃຫ້ກັບ
ຕົນເອງ. ຫ ັງຈາກຂ້ອຍໃຊ້ເວລາ 10 ກວ່າປີ ໃນການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຍຈຶິ່ງໄດ້ຕັດສ ນ
ໃຈກັບບ້ານເກີດ ເພືິ່ອສະໜັບໜ ນໄວໜຸູ່ມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງຂ້ອຍ ເພາະວ່າ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາກໍາລັງປະ
ເຊີນກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກ ການຂຸດຄົື້ນໄມ້. ການຂຸດຄົື້ນໄມ້ໄດ້ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ວ ຖີການດໍາລົງຊີວ ດຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. ຂ້ອຍເກີນທາງກັບມາບ້ານເກີດ ເພາະຂ້ອຍເປັນຫ່ວງວ່າສະພາບແວດລ້ອມ
ຢ ູ່ບ້ານເກີດຂ້ອຍຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ກໍິ່ເພືິ່ອກັບມາສົິ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ກັບໄວໜຸູ່ມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງປ ກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວກັບປະເດັນທາງສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ ທີິ່ກໍາລັງເກີດ
ຂືື້ນ ຢ ູ່ ເມືອງປັັ໋ນ. ຄວາມຫວັງຂອງຂ້ອຍ ແມູ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຫ ົິ່ານັື້ນ ຈະຮັບຮ ້ເຖ ງສ ດທ ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງ ແລະ 
ລົງມືປະຕ ບັດ ເພືິ່ອປົກປ້ອງສ ດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອັນທີິ່ເປັນທີິ່ຮັກ.  
 

ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2013 ຂ້ອຍຈຶິ່ງໄດ້ສ້າງຕັື້ງ ກຸູ່ມໜຶິ່ງຂືື້ນມາໂດຍໃສູ່ຊືິ່ວ່າ ສະມາຄົມໄວໜຸູ່ມເມືອງປັັ໋ນ                
(Mong Pan Youth Association) ເພືິ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ໄວໜຸູ່ມຊົນເຜົິ່າສານ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ໃນປີ 2014 ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໝ ູ່ຂອງຂ້ອຍ ສອງຄົນ ທີິ່ມາຈາກ ປະເທດ 

ຂ ້
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ອາເມຣ ກາ ແລະ ໂຄລໍາເບຍ ເພືິ່ອສ້າງຕັື້ງ ເຄືອຂ່າຍໜຶິ່ງຂືື້ນມາ ໂດຍໃສູ່ຊືິ່ວ່າ  Weaving Bonds Across 
Borders ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພືິ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນຢ ູ່ໃນທົິ່ວໂລກ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ສະພາບແວດລ້ອມຖືກທໍາລາຍ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ.  
ໃນຖານະທີິ່ຂ້ອຍເປັນຜ ້ນໍາແມູ່ຍ ງ ມັນບໍິ່ແມູ່ນເລືິ່ອງງ່າຍເລີຍທີິ່ຈະສ້າງຕັື້ງອົງກອນຂືື້ນ ໃນສັງຄົມທີິ່ຊາຍເປັນ
ໃຫຍ່. ຂ້ອຍມັກຈະປະເຊີນກັບປະສົບທີິ່ເຈັບປວດ ເມືິ່ອຂ້ອຍຕ້ອງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນແຕູ່ລະກ້າວ ຢ ູ່ໃນຊຸມ
ຊົນຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວ ທີໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງ ໃນຂະນະທີິ່ຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງສາຍສໍາ
ພັນທີິ່ດີ ກັບຜ ້ນໍາທີິ່ເປັນຜ ້ຊາຍ. ນອກນັື້ນ ຂ້ອຍເອງກໍິ່ຕ້ອງໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ 
ເພືິ່ອປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ຂ້ອຍເຊືິ່ອວ່າ ການປູ່ຽນແປງ ແມູ່ນເລີິ່ມຕົື້ນດ້ວຍຄວາມຫວັງ ຂອງແຕູ່ລະຄົນ 
ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ ເທືິ່ອລະເລັກລະນ້ອຍ. ໃນຊ່ວງທີິ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ 
ຂ້ອຍຈຶິ່ງໄດ້ຕັດສ ນໃຈອຸທ ດຕົນ ເພືິ່ອສ້າງການປູ່ຽນແປງທີິ່ດີ ໃນສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍວ ທກີານ
ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍສາບານວ່າ ຈະຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄລູ່ ກັບ ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ເລືື້ອຍໄປ. ຂ້ອຍຈະສະໜັບສະໜ ນແມູ່ຍ ງໄວໜຸູ່ມ ໃນການເປັນຜ ້ນໍາ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍການສະ
ໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ ໄດ້ໄປຮຽນຕໍິ່ ເພືິ່ອເປັນການເພີິ່ມພ ນທາງດ້ານຄວາມຮ ້ໃຫ້
ເຂົາເຈົື້າເອງ.      
 

ໃນປັດຈຸບັນ ປະເທດມຽນມາ ກໍາລັງຢ ູ່ໃນຊ່ວງການຫັນປູ່ຽນໄປສ ູ່ປະຊາທ ປະໄຕ ສະນັື້ນຂ້ອຍຈຶິ່ງມີຄວາມ
ກັງວົນຢູ່າງຍ ິ່ງວ່າ ຖ້າບໍິ່ມີແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີິ່ດີ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 
ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ກໍິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍິ່ສົມດຸນລະຫວ່າງ “ປະຕ ຫານທີິ່
ເຫ ືອເຊືິ່ອ” ແລະ “ຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍເຖ ງຂີດສຸດ.” ສະນັື້ນ ຂ້ອຍຈຶິ່ງເຊືິ່ອວ່າ “ໄວໜຸູ່ມຈະເປັນຜ ້ນໍາໃນອະ 
ນາຄົດ ແລະ ຂັບເຄືິ່ອນການປູ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ” ເຊ ິ່ງຂ້ອຍເອງຈະທຸູ່ມເທແຮງກາຍ ແຮງໃຈ ແລະ ເວລາ ໃຫ້
ກັບໄວໜຸູ່ມ ຢູ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງທີິ່ຍືນຍົງຢ ູ່ໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ. 

ວ ດີໂອສັື້ນ ກຽ່ວກບັ ການເປນັຜ ນ້າໍຂອງແມູ່ຍ ງ  

ຫ ັງຈາກກ ດຈະກໍາ 3.5 ຄ ຝຶກສາມາດເປີດວ ດີໂອສັື້ນກ່ຽວກັບການເປັນຜ ້ນໍາຂອງແມູ່ຍ ງທີິ່ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ ແລະ 
ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ. ຫ ັງຈາກເບ ິ່ງວ ດີໂອແລ້ວ ຄ ຝຶກນໍາພາສົນທະນາໂດຍຖາມຄໍາຖາມດຽວກັນກັບກ ດຈະກໍາຂ້າງ (ກ ດຈະກໍາ 
3.5). ບາງວ ດີໂອແນະນໍາມີຄື:  

 ຊີວ ດຂອງ Nang Shining: https://youtu.be/bFIx2mPZLkw 
 Sor Rattana ນັກກົດໝາຍ ເພືິ່ອປະຊາຊົນ ຢ ູ່ໃນປະເທດໄທ: https://youtu.be/3LbeY7s50H4) 
 ຊີວ ດຂອງ Mueda Nawanat ນັກຕໍິ່ສ ້ແມູ່ຍ ງຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງປາກກະຢໍ: 

https://youtu.be/9CxUib6Qgv8 
 

ຫ ັງຈາກເບ ິ່ງວ ດີໂອແລ້ວ ຄ ຝຶກນໍາສະເໜີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ສົນທ ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ກ່ຽວກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດ 
ລ້ອມ.  

https://youtu.be/bFIx2mPZLkw
https://youtu.be/3LbeY7s50H4)
https://youtu.be/9CxUib6Qgv8
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ກດົໝາຍສາກນົ, ສນົທ ສນັຍາ ແລະ ເວທສີນົທະນາກຽ່ວກບັ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ສນົທ ສນັຍາວາ່ດວ້ຍການລບຶລາ້ງທກຸຮ ບການຈາໍແນກຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ (ຊດີໍ-CEDAW) 

ນທ ສັນຍາ ຊີດໍ (CEDAW) ແມູ່ນສົນທ ສັນຍາກ່ຽວກັບສ ດທ ມະນຸດ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບແມູ່ຍ ງ ເຊ ິ່ງໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1979. ຊີດໍ ເປັນເອກະສານສໍາຄັນ ທີິ່ຊ່ວຍໃຫ້ແມູ່ຍ ງຢ ູ່ໃນທົິ່ວ
ໂລກ ນໍາເອົາການປູ່ຽນແປງມາສ ູ່ຊີວ ດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົື້າ.    

ຊີດໍ (CEDAW) ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສ ດທ ຂອງແມູ່ຍ ງ ຕໍິ່ກັບການມີຄວາມເທົິ່າທຽມ ແລະ ການບໍິ່ຈໍາແນກ. 
ພ້ອມນັື້ນກໍິ່ໄດ້ສະເໜີແນວທາງໃນການລົງມືປະຕ ບັດ ຫ າຍຊ່ອງທາງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍໃນການສ້າງຄວາມເທົິ່າທຽມ
ດັິ່ງກ່າວ. ຊີດໍເປັນໜຶິ່ງໃນສົນທ ສັນຍາສ ດທ ມະນຸດສາກົນທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ເຊ ິ່ງສົນທ ສັນຍາດັິ່ງກ່າວ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ປະຕ ບັດພາລະໜ້າທີິ່ຕາມກົດໝາຍ ໃນການເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງແລະ ເສີມສ້າງ ສ ດທ ແມູ່ຍ ງຢູ່າງຄົບ
ຖ້ວນ. ໃນປັດຈຸບັນ ມີ 189 ປະເທດທີິ່ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງສົນທ ສັນຍາດັິ່ງກ່າວ.  

ຊີດ ໍ(CEDAW)  ໄດປ້ະກອບສ່ວນຕໍິ່ໃນການເຮດັໃຫມ້ີ: 
 ສ ດທ ພົນລະເມືອງແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນ ບອດສ໌ວານາ ແລະ ຍີິ່ປຸູ່ນ 
 ສ ດທ ການສືບທອດມໍລະດົກສໍາລັບແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ ປະເທດແທນຊາເນຍ 
 ສ ດທ ທາງຊັບສ ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງຂອງແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ ຄອສຕາ ຣີກາ  

 

ຊີດ ໍ(CEDAW)  ໄດຜ້ກັດັນໃຫມ້ກີານຮບັຮອງເອາົ: 
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບ ທາງເພດ ຢ ູ່ປະເທດ ມົງໂກລີ 
 ກົດໝາຍ ເພືິ່ອຫ້າມການຈໍາແນກເພດໃນການເຂົື້າເຖ ງທີິ່ດ ນ ຢ ູ່ໃນປະເທດ ຣະວັນດາ  
 ກົດໝາຍການຢຸດຕ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ປະເທດ ຕຸລະກີ, ເນປານ, ອາຟຣ ກາໃຕ້ ແລະ ເກົາຫ ີໃຕ້  
 ການສ້າງຕ ກໍາເພືິ່ອລົງໂທດ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ທຸກຮ ບແບບ ຢ ູ່ໃນ ເບີຣ໌ກ ນາ ຟາໂຊ ແລະ ການຂ້າ

ລ້າງເຜົິ່າພັນແມູ່ຍ ງຢ ູ່ໃນ ປານາມາ   
 ການສອບສວນລະດັບຊາດ ຕໍິ່ກັບເຫດການ ການຫາຍສາບສ ນ ແລະ ການຄາດຕະກໍາແມູ່ຍ ງຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ ຢ ູ່

ໃນປະເທດ ການາດາ 
 ກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢ ູ່ໃນປະເທດ ຢ ເຄຣນ ແລະ ມອລໂດວາ  

 

ສນົທສີນັຍາຊດີ ໍ(CEDAW)  ປະກອບມ ີ3 ຫ ັກການທີິ່ສາໍຄນັຄື:  
1) ຫ ັກການຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດ 

a. ວ ດີໂອສັື້ນ ທີິ່ອະທ ບາຍກ່ຽວກັບ ຫ ັກການຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ:  
i. ພາສາອັງກ ດ 
ii. ພາສາຫວຽດ 
iii. ພາສາໄທ 

2) ຫ ັກການ ການບໍິ່ຈໍາແນກ ບົນພືື້ນຖານ ເພດສະພາບ 
a. ວ ດີສັື້ນທີິ່ອະທ ບາຍກຽ່ວກັບ ຫ ັກການການບໍິ່ຈໍາແນກ: 

i. ພາສາອັງກ ດ 
ii. ພາສາຫວຽດນາມ 
iii. ພາສາໄທ 

 

ສົ 

https://bit.ly/3if83cb
https://bit.ly/2SWT7o9
https://www.youtube.com/watch?v=-Xueu7dLz5E
https://bit.ly/3vTYvqU
https://bit.ly/2RnzSE6
https://www.youtube.com/watch?v=CGhzFctnRoY


   

 

 

 

  
 76 

 

3) ຫ ັກການ ພັນທະຂອງລັດພາຄີທີິ່ຕ້ອງປະຕ ບັດຕາມ 
a. ວ ດີໂອສັື້ນທີິ່ອະທ ບາຍກ່ຽວກັບ ຫ ັກການ ພັນທະຂອງລັດພາຄີ: 

i. ພາສາອັງກ ດ 
ii. ພາສາຫວຽດນາມ 
iii. ພາສາໄທ 

 
 

ຮ ບພາບທີ 3.5 : ການໃຫສ້ດັຕາຍາບນັສນົທ ສັນຍາສ ດທ ມະນດຸສາກນົ ທັງ 18 ສະບັບ 
 

ລັດພາຄີ ທີິ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສົນທ ສັນຍາ ຊີດໍ (CEDAW) ມີພັນທະທີິ່ຕ້ອງ
ປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍຕໍິ່ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້: 

 ປະການທໍາອ ດ, ຕ້ອງລຶບລ້າງທຸກການຈໍາແນກຕໍິ່ແມູ່ຍ ງ ຢ ູ່ໃນທຸກ
ຂົງເຂດ ຂອງການດໍາລົງຊີວ ດ 

 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແມູ່ຍ ງມີສ ດໃນການເຂົື້າເຖ ງໂອກາດໃນການພັດ 
ທະນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ
ໄດ້ຮັບສ ດ ແລະ ເສລີພາບຂັື້ນພືື້ນຖານ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບຜ ້ຊາຍ 

 ທີິ່ສໍາຄັນ ລັດພາຄີ ຕ້ອງອະຍຸຍາດໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການຂອງຊີດໍ 
ຕ ດຕາມກວດກາ ການປະຕ ບັດສົນທ ສັນຍານີື້ ໂດຍການຂຽນລາຍ
ງານຕໍິ່ຄະນະກໍາມະການ ຢູ່າງສະໝໍິ່າສະເໝີ. ຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ 
ແມູ່ນປະກອບມີຜ ູ່ຊ່ຽວຊານອ ດສະຫ ະຈໍານວນ 23 ທ່ານ ທີິ່ມີປະ 
ສົບການກ່ຽວກັບ ສ ດທ ແມູ່ຍ ງ ໃນທົິ່ວໂລກ. 

  

Women Human Rights Defenders. 
(2020). 2020 CEDAW Progress Report 
Card (ສະບັບພາສາໄທ). ເຂົື້າເຖ ງວນັທີ 30 ທັນວາ 
2020: 
https://www.protectioninternational.org/sit
es/default/files/final_cedaw_2020_edit_n
ew_270263.pdf 
 

United Nations Human Rights. (n.d.). 
CEDAW in your daily life. ເຂົື້າເຖ ງວນັທີ 30 
ທັນວາ 2020: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CE
DAW/Pages/DailyLife.aspx 

ຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CEDAW: 

https://youtu.be/umETapJ4b8o
https://bit.ly/3ibAI1H
https://www.youtube.com/watch?v=WagD3ez—4Q
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx
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ອງົການ ເພືິ່ອການສົິ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫວາ່ງເພດ ແລະ ສົິ່ງເສມີຄວາມເຂັື້ມແຂງແກູ່ແມູ່ຍ ງ 
ແຫູ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN Women) 

ອົງການ ເພືິ່ອການສົິ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງເພດ ແລະ ສົິ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງແກູ່ແມູ່ຍ ງ ແຫູ່ງ ສະຫະປະຊາ
ຊາດ ຫ ື UN Women ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສົິ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມເທົິ່າທຽມແກູ່ແມູ່ຍ ງ ເຊ ິ່ງເປັນວຽກງານບຸລ ມະສ ດ
ຂອງ UN Women.   
 

ເຖ ງຈະເປັນທີິ່ຮັບຮ ້ກັນວ່າ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງເພດ ແມູ່ນສ ດທ ມະນຸດຂັື້ນພືື້ນຖານ ແຕູ່ຄວາມບໍິ່ເທົິ່ທຽມກັນທາງເພດ
ຍັງຄົງຖືກຝັງຮາກເລ ກຢ ູ່ໃນທຸກສັງຄົມ. ແມູ່ຍ ງມັກກີດກັື້ນ ບໍິ່ໃຫ້ເຂົື້າການສຶກສາທີິ່ເປັນຂັື້ນພືື້ນຖານ, ການບໍິ່ໄດ້ຮັບການດ 
ແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຖືກຈໍາແນກ. ແມູ່ຍ ງຍັງມີ
ບົດບາດໜ້ອຍໃນຂະບວນການຕັດສ ນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກ ດ.  
 

ພາລະບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນຂອງ UN Women ມີຄື:  
 ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນໜ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ເຊັິ່ນ: ຄະນະກໍາມະທ ການວ່າດ້ວຍ ສະຖານະ

ຂອງສະຕຣີ ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ການສ້າງມາດຕະຖານແລະ ບັນທັດຖານສາກົນ  
 ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊ ກທີິ່ເປັນພາຄີປະຕ ບັດມາດຕະຖານເຫ ົິ່ານີື້ ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມໃນການສະໜັບສະ

ໜ ນ ທາງດ້ານວ ຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຢູ່າງເໝາະສົມ ແກູ່ບັນດາປະເທດທີິ່ຮ້ອງຂໍ ແລະເພືິ່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມ
ມືທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບ ກັບ ພາກປະຊາສັງຄົມ 

 ເພືິ່ອເປັນຜ ້ນໍາພາ ແລະ ປະສານງານ ກັບລະບົບວຽກງານຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເລືິ່ອງຂອງ ຄວາມເທົິ່າທຽມ
ກັນທາງເພດ ພ້ອມທັງຜັກດັນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ລວມເຖ ງການຕ ດຕາມຢູ່າງໃກ້ຊ ດຕໍິ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າ
ໃນການປະຕ ບັດທົິ່ວທັງລະບົບຢູ່າງເປັນປະຈໍາ 
 

UN Women ມີອໍານາດທີິ່ຈະ: 
 ສະໜັບສະໜ ນ ໜ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ເຊັິ່ນ: ຄະນະກໍາມະທ ການວ່າດ້ວຍ ສະຖານະ

ຂອງສະຕຣີ ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ບັນທັດຖານສາກົນ 
 ຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊ ກຂອງ UN ໃນການປະຕ ບັດມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມໃນການສະ

ໜັບສະໜ ນ ທາງດ້ານວ ຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຢູ່າງເໝາະສົມ ແກູ່ບັນດາປະເທດທີິ່ຮ້ອງຂໍ ແລະເພືິ່ອສ້າງ
ຄວາມຮ່ວມມືທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບ ກັບ ພາກປະຊາສັງຄົມ 

 ເຮັດໃຫ້ ປະເທດສະມາຊ ກສະແດງຄວາມຮັບຜ ດຊອບພາຍໃຕ້ລະບົບຂອງ UN ຕໍິ່ກັບພັນທະຂອງຕົນເອງໃນ
ເລືິ່ອງຂອງ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງເພດ ລວມເຖ  ງການຕ ດຕາມຢູ່າງໃກ້ຊ ດຕໍິ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕ ບັດ
ທົິ່ວທັງລະບົບຢູ່າງເປັນປະຈໍາ 

  

ຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກບັ UN Women: 

 UN Women. (n.d.). About UN Women. ເຂົື້າເຖ ງຂໍື້ມ ນ ວນັທີ 5 ມັງກອນ 2020: 
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

 Wikipedia, the free encyclopedia. (2021). UN Women. ເຂົື້າເຖ ງຂໍື້ມ ນ ວນັທີ 5 ມງັກອນ 2020: 
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women 

https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women
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ພາກທີ 4: ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າ, ສ ດທ ທີິ່ດ ນ ແລະ ເພດ

 
 

 

ເຖ ງແມູ່ນວ່າ ແມູ່ຍ ງຈະປະກອບສ່ວນຢູ່າງສໍາຄັນຕໍິ່ກັບການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ ຜະລ ດ
ອາຫານ ແຕູ່ວ່າແມູ່ຍ ງພັດບໍິ່ໄດ້ຮັບສ ດທາງການຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນທີິ່ເຂົາເຂົື້ານໍາໃຊ້ ແລະ 

ແຫ ິ່ງນໍື້າ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າໃຊ້ເພືິ່ອການຜະລ ດອາຫານ. ຢ ູ່ໃນຫ າຍພາກພືື້ນ  ແມູ່ຍ ງໄດ້ນຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຖືກຈໍາແນກສ ດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ ເຊ ິ່ງໃນນັື້ນລວມເຖ ງ ທີິ່ດ ນຊຸມຊົນ ທີິ່

ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ ້ຊາຍ. ນອກນັື້ນ ແມູ່ຍ ງຍັງບໍິ່ທັນມີບົດບາດຫ າຍໃນການ
ຕັດສ ນໃຈ ຕໍິ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (FAO). 

“ 

http://www.fao.org/land-water/water/watergovernance/water-gender/en/
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ຢ ູ່ໃນພາກນີື້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮ ້
ກ່ຽວກັບສ ິ່ງໃດທີິ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດໄດ້ ເພືິ່ອສົິ່ງສຽງຂອງພວກເຮົາ 
ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ສ ດທ 
ແມູ່ຍ ງຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງສະເໝີພາບ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າ  
  

ແມູ່ຍ ງ ກັບການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າ 

ສ ດທ ແມູ່ຍ ງຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ 

ກ ດຈະກາໍ 4.1: ແມູ່ນໃຜເປນັຜ ທ້ີິ່ມອີາໍນາດໃນການຄຸມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນ? 

ກ ດຈະກາໍ 4.2: ແມູ່ຍ ງ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ 

ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າຂ້າມຊາຍແດນແມູ່ນຫຍັງ?   

ແຜູ່ນວາດແມູ່ນໍື້າ: ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍມີການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນແຫ ິ່ງນໍື້າຄືແນວໃດ? 

ກ ດຈະກາໍ 4.3: ວ ດໂີອກຽ່ວກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ  

ກ ດຈະກາໍ 4.4: ການສົິ່ງສຽງຂອງພວກເຮາົ 

ກ ດຈະກາໍ 4.5: ການຈດັການກບັຄວາມສຽ່ງ 

ກ ດຈະກາໍຢ ູ່ໃນພາກນີື້ 



   

 

 

 

  
 80 

 

ແມູ່ຍ ງ ກບັການຄຸມ້ຄອງແມູ່ນໍື້າ  

ານ ຄຸ້ມຄ້ອງແຫ ິ່ງນໍື້າ ໝາຍເຖ ງລັກສະນະ ແລະ ຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕັດສ ນໃຈກ່ຽວກັບ
ການຈັດສັນ ແລະ ການຈັດການແຫູ່ງນໍື້າ. ຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຄົນ ມີໜ້າທີິ່ໃນການຈັດສັນ, 
ໃຊ້ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນແຫູ່ງນໍື້າ. ຢູ່າງທີິ່ເຮົາເຫັນ ແມູ່ຍ ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ າຍໃນ
ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດການແຫູ່ງນໍື້າ ເຊ ິ່ງໃນນັື້ນລວມເຖ ງການຈັກຫານໍື້າ, ສຸຂະພ ບານ, ສຸຂະ

ອະນາໄມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍື້າຢ ູ່ໃນພາຍໃນປະເທດ.  ໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ແມູ່ຍ ງກວມເອົາປະມານ 43% 
ຂອງແຮງງານໃນຂະ ແໜງກະສ ກໍາ, ການຜະລ ດອາຫານ, ຊອກຫາອາຫານ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ແບູ່ງປັນ
ຊັບພະຍາກອນ ຢ ູ່ໃນເກືອບທຸກຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ ຢ ູ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ກໍິ່
ເຫັນວ່າ ບໍິ່ທັນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນຈາກແມູ່ຍ ງຢ ູ່ໃນ ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າ ເນືິ່ອງຈາກແມູ່ຍ ງ ບໍິ່ມີ
ຄວາມເທົິ່າທຽມກັບເພດຊາຍ ໃນການເຂົາເຖ ງ ຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ສ ດທ ທາງຊັບສ ນ. ສະນັື້ນ 
ມັນຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່າງຍ ິ່ງໃນການຄໍານຶງເຖ ງ ບົດບາດຂອງແມູ່ຍ ງ, ສ ດໃນການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ຄວາມຮ ້
ຂອງແມູ່ຍ ງເຂົື້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍື້າ ເພາະແມູ່ຍ ງມີພ ມປັນຍາທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດການ
ແຫູ່ງນໍື້າຢູ່າງຍືນຍົງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນໍື້າຢ ູ່ໃນໂລກ
ຂອງພວກເຮາົ.18 

ສ ດທ ແມູ່ຍ ງ ຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ  

ຢ ູ່ໃນອາຊີ ແມູ່ຍ ງຈໍານວນຫ າຍແມູ່ບໍິ່ມີກໍາມະສ ດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ ເຖ ງແມູ່ນວ່າເຂົາເຈົື້າຈະສ ດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ ພາຍ
ໃຕ້ ສ ດຕາມປະເພນີ ຫ ື ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕ ຮ ບທີິ່ດ ນກໍິ່ຕາມ ແຕູ່ພວກເຂົາຍັງບໍິ່ມີສ ດ
ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ພາຍໃຕ້ການມີເອກະສານສ ດຮ່ວມກັນ.  ຕົວຢູ່າງ ຊືິ່ຂອງແມູ່ຍ ງອາດຈະລະບຸຢ ູ່ໃນໃບ
ຕາດ ນ ແຕູ່ວ່າດ ນຂອງລາວຕ້ອງກາຍເປັນ ‘ຊັບສ ນຂອງຄອບຄົວ’ ພາບໃນການມີກໍາມະສ ດຮ່ວມກັນ 
ເຊ ິ່ງຖ້າກາຍຊັບສ ນຄອບຄົວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນຈະແມູ່ນຜ ້ຊາຍທີິ່ມກໍາມະສ ດ. ສະນັື້ນ ເຖ ງແມູ່ນວ່າ 
ແມູ່ຍ ງຈະມີສ ດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນຕາມກົດໝາຍ ແຕູ່ສ ດດັິ່ງກ່າວພັດມັກບໍິ່ໄດ້ການຍອມຮັບຈາກຜ ້ຄົນຢ ູ່ໃນສັງ 

ຄົມ ເນືິ່ອງຈາກບັນທັດຖານທາງສັງຄົມທີິ່ມີຄວາມເຊືິ່ອແບບເດີມ. ຫ າຍຕໍິ່ຫ າຍຄັື້ງເຫັນວ່າ ລ ກສາວ, ເດັກຍ ງ, 
ເອືື້ອຍ-ນ້ອງສາວ ແລະ ແມູ່ຍ ງທີິ່ເປັນແມູ່ຮ້າງ ຫ ື ແມູ່ໝ້າຍ ມັກຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ປູ່ອຍລະສ ດທ ຂອງເຂົາເຈົື້າທີິ່
ມີຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນທີິ່ຕົນໄດ້ຮັບມາຕັື້ງແຕູ່ແລກເກີດ ຫ ື ຜ່ານຈາກການແຕູ່ງງານ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີິ່ຕົນໄດ້ແຕູ່ງງານ 
ນໍາ. ໃນຫ າຍປະເທດໃນອາຊີ ລ ກສາວ ແລະ ເອືື້ອຍ-ນ້ອງສາວ ສະຫ ະສ ດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນຂອງຕົນໃຫ້ກັບຜ ້ເປັນ
ອ້າຍ-ນ້ອງຊາຍ ແລະ ແມູ່ຍ ງທີິ່ເປັນແມ້ຮ້າງ ຫ ື ແມູ່ໝ້າຍ ກໍິ່ຕ້ອງໄດ້ມອບດ ນໃຫ້ລ ກຊາຍຂອງເຂົາເຈົື້າ. ສ ິ່ງນີື້
ແມູ່ນເກີດຂືື້ນຢູ່າງເປັນວົງກວ້າງຢ ູ່ໃນຫ າຍຊຸມຊົນໃນ ປະເທດອ ນເດຍ, ປາກ ກສະຖານ ແລະ ບັງກາລາເດດ.19   

                                                                    
18 IUCN. (2018). Women as change-makers in the governance of shared. ເຂົື້າເຖ ງວນັທີ 5 ມນັກອນ 2020: 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf 
19 Agarwal, B. (1994). Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in 
South Asia. World Development. 22, 1455-1478. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0 

ກ 

I 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf
https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0


   

 

 

 

  
 81 

 

ກ ດຈະກໍາ 4.1: ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ້ມີອໍານາດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ? 

 
20 ນາທີ 

 
ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມທ້າທາຍຂອງແມູ່ຍ ງ ທີິ່ປະເຊີນ ເພືິ່ອປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງຕົນເອງຕໍິ່
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ 

 ເຈ້ຍທີິ່ລະບຸບັນດາຂໍື້ຄວາມ (ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມນີື້). ຄ ຝຶກສາມາດເພີິ່ມເຕີມອີກໄດ້ 

 ຂໍື້ຄວາມ ແມູ່ນສາມາດປັບໄດ້ ອີງໃສູ່ສະພາບການ ແລະ ຜ ້ເຂົາຮ່ວມ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ຂໍື້ຄວາມຕ້ອງມີ
ເນືິ່ອໃນ ທີິ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາ ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງກ ດຈະກໍານີື້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບັນດາ ປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມ 

o ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍມີສ ດໃນການເປັນເຈົື້າຂອງກໍາມະສ ດ ດ້ວຍຊືິ່ຂອງ
ຂ້ອຍເອງ 

o ຂ້ອຍມີສ ດເປັນເຈົື້າຂອງກໍາມະສ ດຊັບສ ນພຽງຜ ້ດຽວ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ  
o ຂ້ອຍມີສ ດທີິ່ຈະໂອນກໍາມະສ ດທີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບສ ນ ໃຫ້ແກູ່ລ ກສາວຂ້ອຍ  
o ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ແມູ່ຍ ງທີິ່ໄດ້ຢູ່າຮ້າງຈາກຜົວ ແມູ່ນຍັງສາມາດເປັນເຈົື້າ

ຂອງທີິ່ດ ນ ແລະ ເຮືອນໄດ້ 
o ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ ແມູ່ຍ ງທີິ່ເປັນແມູ່ໝ້າຍ ສາມາດເປັນເຈົື້າຂອງທີິ່ດ ນ ແລະ 

ເຮືອນ ໃນຊືິ່ຂອງລາວໄດ້ 
o ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ມີສ ດເທົິ່າທຽມກັນ ໃນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ແລະ ແຫູ່ງນໍື້າ 
o ເມືິ່ອມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ນໍື້າ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ 

ແມູ່ຍ ງກໍິ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
o ເມືິ່ອມີກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ນໍື້າຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ ແມູ່ຍ ງ 

ສາມາດເວົື້າໄດ້ຫ າຍຄືກັນກັບຜ ້ຊາຍ  
o ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍ ແມູ່ຍ ງມີອ ດສະຫ ະ ໃນການຕັດສ ນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້

ທີິ່ດ ນ ແລະ ນໍື້າ 
o ຢ ູ່ໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ ຄໍາຄ ດເຫັນຂອງແມູ່ຍ ງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ແລະ ແມູ່ນໍື້າ ແມູ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ 
o ຢ ູ່ໃນປະເທດຂ້ອຍ ພວກເຮົາມີກົດໝາຍທີິ່ດີ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ສ ດທ ແມູ່ຍ ງຕໍິ່ກັບ

ທີິ່ດ ນ ແລະ ນໍື້າ 
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ວ ທີການ:  
 ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢືນເປັນແຖວຍາວ ແລ້ວປີື້ນໜ້າໄປທາງໜ້າ. ຄ ຝຶກອະທ ບາຍວ່າ ຫ ັງຈາກໄດ້ຍ ນປະໂຫຍກທີິ່ຄ 

ຝຶກອ່ານອອກມາ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປຕາມທ ດທາງທີິ່ກົງກັບສ ິ່ງທີິ່ບົິ່ງບອກໃນປະໂຫຍກນັື້ນ ກໍິ່ຄື ຖ້າ
ປະໂຫຍກດັິ່ງກ່າວຖືກກັບສະຖານະການຂອງຕົນເອງ ແມູ່ນໃຫ້ກ້າວຂືື້ນມາທາງໜ້າໜຶິ່ງກ້າວ , ຖ້າປະໂຫຍກ
ຂໍື້ຄວາມບໍິ່ຖືກກັບສະຖານະການຂອງຕົນເອງ ແມູ່ນໃຫ້ຖອຍຫ ັງໜຶິ່ງກ້າວ 

 ຄ ຝຶກອ່ານປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມຊ້າໆ ແລະ ອ່ານຄືນຫ າຍຮອບເທົິ່າທີິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຂົື້າໃຈ
ປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມນັື້ນດີ  

 ຫ ັງຈາກອ່ານຄົບປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມແລ້ວ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຢືນຢ ູ່ທີິ່ເດີມ ແລ້ວໃຫ້ຫ ຽວເບ ິ່ງອ້ອມຮອບຢູ່າງຊ້າໆ ເຊ ິ່ງ
ຈະເຫັນວ່າ ຜ ້ເຂົື້າຈະຢືນຢ ູ່ໃນທີິ່ທີິ່ຕ່າງກັນ ແຕູ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນ.   

 ໃນຂະນະທີິ່ຢືນຢ ູ່ທີິ່ເດີມ ຄ ຝຶກໄດ້ຊວນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາ ໂດຍຖາມຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້ຕໍິ່ເຂົື້າຮ່ວມ:  
 

o ຮ ້ສຶກແນວໃດ ເມືິ່ອເຮັດກ ດຈະກາໍນີື້?  
o ຮ ້ສຶກແປກກໄຈບໍເມືິ່ອເຫັນບ່ອນທີິ່ຕົນເອງຢ ູ່ ແລະ ບ່ອນທີິ່ໝ ູ່ເພືິ່ອຂອງຕົນຢ ູ່? ຍ້ອນຫຍັງ? 
o ມີໃຜຢາກຈະແບູ່ງປັນສະຖານະການຂອງຕົນເອງໃຫ້ໝ ູ່ເພືິ່ອນຢ ູ່ໃນນີື້ໄດ້ຟັງບໍ?  
o ບັນຫາເຫ ົິ່ານີື້ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂລະບໍ?ຖ້າໄດ້ ຫ ື ບໍິ່ໄດ ແມູ່ນຍ້ອນຫຍັງ?  
o ໄດ້ຮຽນຮ ້ຫຍັງແດູ່ຈາກການເຮັດກ ດຈະກາໍນີື້?  

ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ໂດຍການເນັື້ນເຖ ງຄວາມສໍາຄັນເຖ ງການເຂົື້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮ ້ຈາກຜ ້ອືິ່ນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍທີິ່ແມູ່ຍ ງຢ ູ່ແຕູ່ລະພືື້ນທີິ່ຕ້ອງປະເຊີນ ໃນການປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງຕົນເອງ ຕໍິ່ກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ. ສ ິ່ງນີື້ແມູ່ນສໍາຄັນຫ າຍເພາະວ່າ ເມືິ່ອພວກເຮົາໄດ້ຮ ້ເຖ ງວ່າມີ ຊ່ອງວ່າງ ຫ ື ບັນຫາຫຍັງແດູ່ 
ແລ້ວພວກເຮົາຈຶິ່ງສາມາດກ້າວໄປສ ູ່ ການລົງມືປະຕ ບັດ ທີິ່ທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືິ່ອປ ດຊ່ອງວ່າງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ 
ຫານັື້ນ. ທຸກການລົງມືປະຕ ບັດມີຄວາມສໍາຄັນ ເພາະພວກເຮົາແຕູ່ລະຄົນສາມາດເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນການສ້າງການປູ່ຽນແປງ! 

ຄາໍແນະນາໍຕໍິ່ຄ ຝກຶ: 

 ໃນການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ ຕ້ອງມີສະຖານທີິ່ກວ້າງຂວາງ  
 ປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມອາດຈະເຂົື້າໃຈຍາກສໍາລັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມບາງຄົນທີິ່ເວົື້າພາສາອັງກ ດບໍິ່ຄ່ອງເວລາໄດ້ຍ ນຄັື້ງທໍາອ ດ. ສະນັື້ນ ຄ ຝຶກຄວນເອົາ

ປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມດັິ່ງກ່າວ ນັື້ນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອ່ານສຶກສາເບ ິ່ງກ່ອນ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າມີເວລາໃນການທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈ. ນອກນັື້ນ ກໍິ່ຈະເປັນ
ການດີ ຫາກອ່ານທຸກປະໂຫຍກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງພ້ອມກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າທຸກຄົນເຈົື້າໃຈຢູ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກ 
ກ່ອນຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍານີື້  

 ໃນການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ ຈະເປັນການດີ ຫາກມີຄ ຝຶກອີກຜ ້ໜຶິ່ງຊ່ວຍໃນການສັງເກດການໃນຂະນະທີິ່ອີກຜ ້ໜຶິ່ງກໍາລັງອ່ານປະໂຫຍກຂໍື້ຄວາມ  
ເພືິ່ອສັງເກດເບ ິ່ງວ່າຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕໍິ່ກັບວ ທີການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້  

 ຫ ງັຈາກສົນທະນາກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍານີື້ແລ້ວ ຖ້າຫາກມີເວລາພຽງພໍຄ ຝຶກຄວນແບູ່ງປັນຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ກໍລະນີສຶກສາໃດໜຶິ່ງໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້
ຮັບຟັງ ຫ ື ເປີດວ ດີໂອສັື້ນໃດໜຶິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມ (ເຊັິ່ນ ບົດຄວາມ, ຂ່າວ, ສາລະຄະດີ, ເລືິ່ອງສັື້ນ, ບົດວ ໄຈ ແລະ 
ອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຫັນພາບຂອງສະຖານະການດັິ່ງກ່າວໄດ້ຫ າຍຂືື້ນ  
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ກ ດຈະກໍາ 4.2: ແມູ່ຍ ງ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ  

ການຄຸມ້ຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າ ຂາ້ມຊາຍແດນແມູ່ນຫຍງັ?   

ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າຂ້າມຊາຍແດນ: ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຊັບພະຍາກອນນໍື້າແມູ່ນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນຈາກຫ າຍປະເທດ 
ສະນັື້ນ ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດີ ແລະ ການແບູ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັິ່ງກ່າວ ຈຶິ່ງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີ ຂໍື້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຢູ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງປະເທດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນທີິ່ນໍາໃຊ້, ການມີພືື້ນທີິ່
ໃນການສົນທະນາຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍິ່ເປັນທາງການ ແລະ ການເປີດໂອກາດໃຫ້ແມູ່ຍ ງໃນການສົິ່ງສຽງຂອງເຂົາເຈົື້າ.   

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນທາງດ້ານອໍານາດ ລະຫວ່າງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຫ ິ່ງນໍື້າ ຢ ູ່ໃນ
ຂັື້ນທ້ອງຖ ິ່ນ, ປະເທດ ແລະ ພາກ 

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ແລະ ສໍສີ 

ແຜູ່ນວາດແມູ່ນໍື້າ: ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍມກີານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແຫ ິ່ງນໍື້າຄແືນວໃດ? 

ວ ທີການ: 

 ຄ ຝຶກວາງເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ສອງແຜູ່ນລົງໃນພືື້ນ ແລະ ຕ ດຕໍິ່ເຂົື້າກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເຈ້ຍໃຫຍ່ຂືນຕືິ່ມອີກ. ຈາກ
ນັື້ນ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມພາກັນແຕ້ມຮ ບແມູ່ນໍື້າ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າຄຸ້ນເຄີຍ. ໃນຂະນະທີິ່ແຕ້ມແມູ່ນໍື້າຢ ູ່ໃນັື້ນ ຄ ຝຶກຄວນກະຕຸ້ນ
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ຄ ດເຖ ງອົງປະກອບ ຫ ື ສ ິ່ງຕ່າງໆຂອງແມູ່ນໍື້າ, ຜ ້ຄນມີການນໍາໃຊ້ແມູ່ນໍື້າຄືແນວໃດ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ
ດັິ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດແດູ່ຕໍິ່ກັບຜ ້ຄົນທີິ່ນໍາໃຊ້ແມູ່ນໍື້າສາຍດັິ່ງກ່າວ. ນອກນີື້ ຄ ຝຶກອະທ ບາຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມແຕ້ມກ່ຽວກັບສະຖານະການທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນຕໍິ່ກັບແມູ່ນໍື້າດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຂືື້ນຕໍິ່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ ິ່ນວ່າມີຜົນກະທົບຫຍັງແດູ່ (ໃນນີື້ລວມເຖ ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ).  

 ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກ ກະຕຸ້ນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ລະດົມແນວຄວາມຄ ດຕໍິ່ວ່າ ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍມີການນໍາໃຊ້ແມູ່ນໍື້າຄື
ແນວໃດ, ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ຄືກັນ ແລະ ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ? ໃນນີື້ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດໃຊ້ສີ ຫ ືື້ ບ ກ
ເຟີດທີິ່ມີສີຕ່າງກັນໝາຍໄວ້ຕໍິ່ກັບສ ິ່ງທີິ່ຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ. ຍົກຕົວຢູ່າງ: ສີຟ້າແມູ່ນສໍາລັບສ ິ່ງທີິ່ຄືກັນ ແລະ 
ສີແດງແມູ່ນສໍາລັບສ ິ່ງທີິ່ຕ່າງກັນ.  

 ໃນຂະນະທີິ່ແຕ້ມຮ ບນັື້ນ ຄ ຝຶກເນັື້ນຕໍິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ໃຫ້ສົນທະນາກັນຕໍິ່ກັບສ ິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າແຕ້ມ 
 ຫ ັງຈາກແຕ້ມຮ ບແລ້ວ, ໃຫ້ຈັບຄ ູ່ສົນທະນາຕາມ ສອງຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້ ໂດຍໃຊເວລາ 10 ນາທີ: 

o ອັນໃດຄືສ ິ່ງທີິ່ມີການປູ່ຽນແປງຫ າຍທີິ່ເກີດຂືື້ນຕໍິ່ກັບແມູ່ນໍື້ານີື້ ໃນປັດຈຸບັນ? ແມູ່ນໍື້ານີື້ຕ່າງຈາກອະດີດ
ຄືແນວໃດແດູ່?  
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o ແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍມີການນໍາໃຊ້ແມູ່ນໍື້າແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງແມູ່ນໍື້າ ໄດ້
ສົິ່ງຜົນກະທົບທີິ່ຕ່າງກັນຕໍິ່ກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍຄື
ແນວໃດ?  

 ຫ ັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່ລະຄ ູ່ແລກປູ່ຽນຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່  

 

ຫ ັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ຄ ຝຶກອາດຈະແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນລຸູ່ມນີື້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ20: 

                                                                    
20 Balancing the scales: Using Gender Impact Assessment in Hydropower Development, Oxfam Australia, 2013 

ຂໍື້ມ ນສາໍຄນັ: ຜນົກະທບົຈາກການສາ້ງເຂືິ່ອນໄຟຟາ້ ຕໍິ່ກບັແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ  
 

ການພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຢ ູ່ພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງກໍາລັງເກີດຂືື້ນຢູ່າງໄວວາ ເຊ ິ່ງໃນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຫ າຍແຫ ິ່ງ
ແລ້ວຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນແມູ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຢ ູ່ໃນພາກພືື້ນ . ໃນຂະນະທີິ່ ປະເທດກໍາປ ເຈຍ, 
ລາວ ແລະ ມຽນມາ ກໍິ່ມີແຜນໃນການພັດທະນາແມູ່ນໍື້າໃນປະເທດຂອງຕົນເຊັິ່ນກັນ. ໂດຍສະເພາະ ປະເທດລາວທີິ່ມີເປົື້າໝາຍໃນການພັດທະນາເຂືິ່ອນ
ໄຟຟ້າ ເພືິ່ອໃຫ້ຕົນກາຍເປັນ “ໝໍື້ໄຟຟ້າແຫູ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ເຊ ິ່ງມີຫ າຍໂຄງການທີິ່ລັດຖະບານລາວວາງແຜນໄວ້ແມູ່ນຈະສ້າງຂືື້ນຢ ູ່ເທ ງ
ແມູ່ນໍື້າຂອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດອືິ່ນໆ ທີິ່ໃຊ້ແມູ່ນໍື້າສາຍນີື້. ສະນັື້ນ ເມືິ່ອມີການສະເໜີໂຄງການໃໝູ່ ການຄຸ້ມຄອງແຫ ິ່ງນໍື້າທີິ່ດີ ແມູ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາ
ຄັນຢູ່າງຍ ິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ການຄໍານຶງເຖ ງ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ, ແຜນພັດທະນາລະດັບປະເທດ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເບ ິ່ງ
ຢູ່າງຮອບດ້ານ.  

ການພັດທະນາເຂືິ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ ມີສ່ວນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດ ຢ ູ່ໃນຫ າຍປະເທດໃນທົິ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີິ່ ເທັກ
ໂນໂລຢີທີິ່ໃຊ້ຜ່ານມານັື້ນ ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ກັບ ເທັກໂນໂລຢີໃໝູ່ ເຊ ິ່ງເຫັນວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຫ າຍລະບົບພະລັງງານ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ໃນພາກ
ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ໃນທົິ່ວພາກພືື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ ກໍິ່ຍອມຮັບວ່າ ເທັກໂນໂລຢີດັິ່ງກ່າວທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ແມູ່ນໄດ້ສົິ່ງຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍິ່ກັບແມູ່ນໍື້າ ແລະ ສ ິ່ງວດລ້ອມ.  ນອກຈາກຜົນກະທົບຕໍິ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຍັງສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຕໍິ່
ກັບຜ ້ຄົນທີິ່ໃຊ້ ແລະ ອາໄສແຫູ່ງນໍື້າໃນການດໍາລົງຊີວ ດ. ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າໄດ້າສ້າງການປູ່ຽນແປງວ ຖີການທີິ່ຜ ້ຄົນເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ເຊັິ່ນ: ທີິ່ດ ນ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ, ເຂດພືື້ນທີິ່ຊຸູ່ມນໍື້າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍື້າ. ເຂືິ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ ມັກຈະນໍາມາເຊ ິ່ງການຍົກຍ້າຍທີິ່ຢ ູ່
ອາໄສຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ຈ ດໃຈຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ ທັງຕໍິ່ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.  

ຜົນກະທົບເຫ ົິ່ານີື້ ມີຜົນຕໍິ່ທັງແມູ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ, ເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ໄວໜຸູ່ມ ແລະ ຜ ້ເຖົື້າ, ກຸູ່ມຄົນພ ການ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆ. ຜົນ
ກະທົບທີິ່ເກີດຂືື້ນມັກຈະນໍາມາເຊ ິ່ງການທໍາລາຍໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ ແລະ ວ ຖີຊີວ ດການດໍາລົງຊີວ ດ. ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີິ່ກໍານົດທາງດ້ານ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງເພດ ແມູ່ນຕ່າງກໍິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.   

ຢ ູ່ໃນຫ າຍສັງຄົມ ແມູ່ຍ ງເປັນຜ ້ທີິ່ຕ້ອງແບກຮັບຄວາມຮັບຜ ດຊອບພາຍໃນຄອບຄົວ ຕະຫ ອດຈົນເຖ ງບົດບາດ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ. ສໍາ
ລັບຊຸມຊົນທີິ່ມີສາຍສໍາພັນຢູ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທາງດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ເສດຖະກ ດ ຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ, ແມູ່ນໍື້າ ແລະ ພືື້ນທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ການ
ປູ່ຽນແປງທີິ່ເກີດຂືື້ນ ຈາກການພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ຈະສ້າງຄວາມບອກຊໍື້າຢູ່າງໜັກໜ່ວງ.   

ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍ ງ ການຍົກຍ້າຍເພືິ່ອສ້າງຕັື້ງຖ ິ່ນຖານໃໝູ່ ແມູ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ເຮັດເກີດຄວາມທຸກຍາກ ເພາະສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດພາກເອົາ ຊັບພະຍາກອນ
ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາຈາກຊຸມຊົນໄປພ້ອມໆກັນ (Koenig 2002 cited in Scudder 2005). ຕໍິ່ກັບການປູ່ຽນແປງ
ຕ່າງໆເຫ ົິ່ານີື້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເຫັນວ່າ ແມູ່ຍ ງເປັນຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກໜ່ວງ.  

ສໍາລັບຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ສ ດທ ຂອງຊຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ສາມາດເບ ິ່ງຂໍື້ມ ນນີື້ ໄດ້ທີິ່ ຄະນະກໍາມະທ ການເຂືິ່ອນ
ໂລກ (WCD) ທີິ່ລະບຸ ຢ ູ່ໃນ ພາກ ອຸປະກອນ ແລະ ເອກະສານເພີິ່ມເຕີມສໍາ
ລັບການຝຶກອົບຮົມ. 
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ກ ດຈະກໍາ 4.3: ວ ດີໂອກ່ຽວກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ  

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບເລືິ່ອງລາວຕ່າງໆຂອງແມູ່ຍ ງຜ່ານວ ດີໂອ  

 
ໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ຄອມພີວເຕີ 

ວ ທີການ:  

ຄ ຝຶກເປີດວ ດີໂອຂ້າງລຸູ່ມນີື້ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມ ແລະຫ ັງຈາກນັື້ນໃຫ້ ສົນທະນາກັນເປັນກຸູ່ມ:  

1) ແມູ່ຍ ງ ແລະ ສ ດຕໍິ່ທີິ່ດ ນ: ບໍິ່ມີທີິ່ດ ນໃດເປັນດ ນວ່າງເປົິ່າ, ຮົກຮ້າງ ແລະ ບໍິ່ມີການນໍາໃຊ້: 
https://vimeo.com/391415070  

2) ແມູ່ຍ ງ ແລະ ແມູ່ນໍື້າ: ແມູ່ຍ ງໃນການເປັນຜ ້ນໍາໃນການປົກປ້ອງແມູ່ນໍື້າຂອງ ແລະ ສາລະວ ນ: 
https://youtu.be/mAGBeGSjMd4 

ຫ ັງຈາກເບ ິ່ງວ ດີໂອແລ້ວ ຄ ຝຶກນໍາພາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສົນທະນາດັິ່ງຄໍາຖາມຕໍິ່ໄປນີື້:  

 ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ມີສາຍພົວພັນແນວໃດຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນຂອງເຂົາເຈົື້າ? 
 ເຂົາເຈົື້າກໍາລັງປະເຊີນບັນຫາຫຍັງ?  
 ສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນທີິ່ເຫັນຢ ູ່ໃນວ ດີໂອນັື້ນ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບແນວໃດແດູ່ຕໍິ່ຊຸມຊົນ?  
 ແມູ່ຍ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດຕໍິ່ສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂືື້ນ? 
 ຊຸມຊົນໄດ້ມີການຕໍິ່ສ  ເພືິ່ອປົກປ້ອງສ ດທ ຂອງເຂົາເຈົື້າຄືແນວໃດ? 
 ເຈົື້າໄດ້ຮຽນຮ ້ຫຍັງແດູ່ຈາກການເບ ິ່ງວ ດີໂອນີື້?  

ໝາຍເຫດ:  

ນອກຈາກວ ດີໂອທັງສອງນັື້ນແລ້ວ ຄ ຝຶກຍັງສາມາດເປີດວ ດີໂອອືິ່ນໆໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງໄດ້ ອີງຕາມສ ິ່ງທີິ່ຄ ຝຶກຮ ້. ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນເວັບໄຊ້ທີິ່ສາມາດເຂົື້າໄປເບ ິ່ງວ ດີ
ໂອອືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມູ່ຍ ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ:  

 Oxfam Water Governance: https://bit.ly/3frmTdS  
 KESAN (Karen Environmental and Social Action Network): 

https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos  
 EarthRights International: https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos  
 Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP): https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos 

https://vimeo.com/391415070
https://youtu.be/mAGBeGSjMd4
https://bit.ly/3frmTdS
https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos
https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos
https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos
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ກ ດຈະກໍາ 4.4: ການສົິ່ງສຽງຂອງພວກເຮົາ  

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ຫ ັງຈາກທີິ່ຮຽນຮ ້ຫ າຍຢູ່າງ ເຖ ງເວລາທີິ່ເຮົາຕ້ອງລົງມືປະຕ ບັດ. ໃນນີື້ ມີຫ າຍຊ່ອງທາງທີິ່ພວກເຮົາສາ 
ມາດເຮັດໄດ້ ເຊ ິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ທັງຢ ູ່ໃນພືື້ນທີິ່ ແລະ ອອນລາຍ. ການໃຊ້ວ ທີທີິ່ຫ າກຫ າຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ສາມາດເຂົື້າເຖ ງຫ າຍຄົນ ແລະ ການໃຫ້ເຂົາເຈົື້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນວົງກວ້າງຫ າຍຂືື້ນ
ໄດ.້ 

 
ບໍິ່ມີ 

 
ມີຫ າຍຊ່ອງທາງທີິ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕູ່ເມືິ່ອເຮົາວາງແຜນທີິ່ຈະປະຕ ບັດ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖ ງສະພາບ
ທາງດ້ານການເມືອງ, ຊັບພະຍາກອນຢ ູ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ລວມເຖງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຢ ູ່ໃນພາກນີື້ ໄດ້ແນະ
ນໍາສອງຊ່ອງທາງແກູ່ຄ ຝືກໃນການເລືອກ:  ການສະແດງລະຄອນ ແລະ ການເຮັດກ ດຈະກໍາລົນນະລົງ  

ວ ທີການ:  
ໃຫ້ຄ ຝຶກສົນທະນາກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ:  

 ໃຫ້ຄ ດວ່າບັນຫາທີິ່ຕ້ອງການຢາກແກ້ໄຂ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດການປູ່ຽນແປງທີິ່ຕົນຢາກໃຫ້ເປັນ 
 ຈະສືິ່ສານສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວນັື້ນຄືແນວໃດ ດ້ວຍຂໍື້ຄວາມທີິ່ເຂົື້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມີພະລັງ? 
 ແມູ່ນໃຜຄື ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍທີິ່ຢາກສົິ່ງຂໍື້ຄວາມນີື້ ?  
 ວ ທີການໃດທີິ່ເປັນວ ທີ ທີິ່ເໝາະທີິ່ສຸດໃນການສົິ່ງຂໍື້ຄວາມນີື້ໄປເຖ ງຜ ້ທີິ່ຢາກຈະສືິ່ຫາ? ຕົວຢູ່າງເຊັິ່ນ: ຜ່ານການ

ຈັດງານສາທາລະນະ, ການລວມໂຕຂອງຊຸມຊົນ, ລະຄອນ, ການລົນນະລົງຜ່ານສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫ ື ການເລົິ່າ
ເລືິ່ອງ  

ວ ທີການທີ 1: ລະຄອນກ່ຽວກັບ ເພດສະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ  
ບົດລະຄອນ ຫ ື ການສະແດງບົດບາດ ແມູ່ນເປັນວ ທີການໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດໃຊ້
ເພືິ່ອປ ກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງສັງຄົມ ລວມເຖ  ງປະເດັນທີິ່ກ່ຽວກັບ 
ເພດສະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ສາທາລະນະ. ຢ ູ່ໃນກ ດຈະກໍານີື້ ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມຈະສ້າງບົດລະຄອນຂອງເຂົາເຈົື້າເອງ ໂດຍອີງໃສູ່ ເລືິ່ອງທີິ່ຄ ຝືກແຈກ
ຢາຍໃຫ້. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ດີ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດປັບ ເລືິ່ອງລາວໄດ້ ໂດຍຕ້ອງມີ
ການສົນທະນາກັນພາຍໃນກຸູ່ມ.  

ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນ 2-3 ກຸູ່ມ ແລ້ວແຕູ່ຈໍານວນຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ເຊ ິ່ງແຕູ່ລະກຸູ່ມຄວນປະກອບມີ ສະມາຊ ກຈໍານວນ 5 ຄົນ  

ອີງໃສູ່ເລືິ່ອງທີິ່ໄດ້ຮັບ ແຕູ່ລະກຸູ່ມຈະສົນທະນາກັນ ເພືິ່ອທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈຕໍິ່ກັບບົດເລືິ່ອງ ແລະ ຕົວລະຄອນໃນເລືິ່ອງ (ໂດຍ
ຕ້ອງກໍານົດວ່າ ແມູ່ນໃຜຢ ູ່ໃນກຸູ່ມຈະສະແດງເປັນຜ ້ໃດຢ ູ່ໃນເລືິ່ອງນັື້ນ) ແລະ ຕ້ອງຮ່ວມກັນສ້າງບົດສົນທະນາທີິ່ຈະໃຊ້ໃນ
ການສະແດງລະຄອນອີງໃສູ່ຫົວຂໍື້ເລືິ່ອງທີິ່ຄ ຝຶກເອົາໃຫ້  

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບກ ດຈະ
ກໍານີື້ ຫ ັງຈາກຈົບກ ດຈະກໍາກ່ອນໜ້ານີື້ ກ່ອນ
ຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍານີື້ໃນມືື້ຕໍິ່ມາ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈ
ແລະ ທົດລອງພາຍໃນກຸູ່ມຕົນເອງກ່ອນໄດ້. 
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ໃຫ້ເວລາຫ າຍເທົິ່າທີິ່ຈະຫ າຍໄດ້ ເພືິ່ອໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມໄດ້ມີເວລາຝຶກຊ້ອມການສະແດງລະຄອນ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ບົດລະຄອນ 
ນ່າສົນໃຈຫ າຍຂືື້ນ ແຕູ່ລະກຸູ່ມສາມາດໃຊ້ສຽງດົນຕີ, ສຽງປະກອບ, ອຸປະກອບປະກອບສາກ ແລະ ການນຸູ່ງຖື ມາປະກອບ
ໃນການສະແດງໄດ້.  

ຫ ັງຈາກຝຶກຊ້ອມແລ້ວ ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ຈະສະແດງລະຄອນຕາມຫົວເລືິ່ອງທີິ່ຕົນໄດ້ຮັບ. ໃນຊ່ວງທີິ່ມີການເບ ິ່ງການສະແດງຢ ູ່ນັື້ນ 
ຄ ຝຶກຕ້ອງຢໍື້າໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເອົາໃຈໃສູ່ໃນການເບ ິ່ງການສະແດງ ເພາະຫ ັງຈາກຈົບການສະແດງ ຜ ້ຝຶກຈະໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້
ມີການຖາມ-ຕອບກັນ ພ້ອມທັງການສະແດງຄໍາຄ ດເຫັນ.  

ວ ທກີານທ ີ2: ການລນົນະລງົ ແລະ ການຂສໍະໜບັສະໜ ນ 
ສືິ່ ແລະ ສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນຫ າຍໃນປັດຈຸບັນ ໃນການສົິ່ງສຽງ ແລະ ປ ກຈ ດສໍານຶກ. ຢ ູ່ໃນກ ດຈະກໍານີື້ 
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ຊ່ອງທາງອັນໃດທີິ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ໃນການສືິ່ສານ, ຂໍື້ມ ນມີຄວາມສໍາຄັນຄືແນວໃດ ແລະ ພວກ
ເຮົາສາມາດໃຊ້ຂໍື້ມ ນແນວໃດໃນການນໍາສະເໜີບັນຫາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງການປະຕ ບັດຮ່ວມກັນ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍິ່ດີ ກໍິ່ຕ້ອງ
ໄດ້ຄໍານຶງເຖ ງສະຖານະທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ສ ດເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນດ້ວຍ ເພືິ່ອໃຫ້ແທດເ
ໝາະກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ມາຈາກແຕູ່ລະປະເທດ ເວລາທີິ່ຈະມີການວາງແຜນເພືິ່ອລົນນະລົງທາງອອນລາຍ. ຫາກຜ ້ໃດຮ ້ສຶກ
ສາມີຂໍື້ກໍາກັດຕໍິ່ເສລີພາບໃນການປາກເວົື້າ ກໍິ່ສາມາດສະໜັບສະນ ນຢ ູ່ເບືິ່ອງຫ ັງໄດ້ ແລະ ສໍາລັບຜ ້ທີິ່ເຫັນວ່າມີເສລີພາບໃນ
ການນໍາສະເໜີບັນຫາຜ່ານສືິ່ ກໍິ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ຫ ັກຕົວແທນໃນການສົິ່ງສຽງຕໍິ່ສາທາລະນະໄດ້.    

ກ່ອນຈະມີການສົນທະນາເປັນກຸູ່ມ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍສໍາລັບຄ ຝຶກ ໃນການເລີິ່ມຕົື້ນກ ດຈະກໍານີື້ດ້ວຍ ການອະທ ບາຍ
ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ການຂສໍະໜັບສະໜ ນ’ ແລະ ‘ການລນົນະລງົ’. ຄ ຝຶກອາດຈະຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ‘ໃນຄວາມ
ເຂົື້າໃຈຂອງເຂົາເຈົື້າ ແມູ່ນຫຍັງຄື ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ? ແລະ ແມູ່ນຫຍັງຄື ການລົນນະລົງ?’. ຄ ຝຶກກະກຽມເຈ້ຍແຜູ່
ໃຫຍ່ແລ້ວແບູ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ ໂດຍຢ ູ່ເບືິ່ອງຊ້າຍໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ ‘ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ’ ແລະ ເບືິ່ອງຂວາຂຽນຄໍາວ່າ 
‘ການລົນນະລົງ’. ຫ ັງຈາກຄ ຝຶກຖາມຄໍາຄ ດເຫັນຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຕໍິ່ກັບຄໍາຖາມຂ້າງເທ ງ ແລ້ວຂຽນຄໍາຕອບທີິ່ເປັນໃຈຄວາມ
ສໍາຄັນລົງໃນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ນັື້ນ. ຄ ຝຶກຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນແລກປູ່ຽນຄວາມຄ ດເຫັນ ເຊ ິ່ງມັນເປັນການຊ່ວຍ
ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າຮັບຟັງແນວຄວາມຄ ດຂອງຜ ້ອືິ່ນ ທີິ່ມີຄວາມເຂົື້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ ຂອງສອງຄໍາດັິ່ງກ່າວ. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກ
ສະຫຼຸບລວມການສົນທະນາ ໂດຍການອະທ ບາຍຄວາມໝາຍໂດຍຫຍໍື້ຂອງສອງຄໍາດັິ່ງກ່າວ.  

ການຂສໍະໜບັສະໜ ນ (Advocacy) ແມູ່ນແນວທາງການປະຕ ບັດ ເພືິ່ອໂນ້ມນາວໃຫ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງໃນຂະບວນ
ການຕັດສ ນໃຈ ທີິ່ມີຜົນຕໍິ່ກັບຊີວ ດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕໍິ່ກັບການປູ່ຽນແປງສັງຄົມຂອງເຮົາ ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ, ລະດັບ
ຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກ. ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ ມີຈຸດປະສົງ ເພືິ່ອປູ່ຽນແປງລະບົບ ທັງດ້ານພຶດຕ ກໍາ, ການລົງທຶນ, ກົດໝ
າຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ.   

ການລນົນະລງົ (Campaign) ແມູ່ນຮ ບແບບຂອງການຈັດຕັື້ງ, ວາງແຜນ ສໍາລັບການປະຕ ບັດ ໂດຍມີເປົື້າໝາຍ ແລະ 
ຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶິ່ງ. ຕົວຢູ່າງ ຂໍື້ຄວາມການລົນນະລົງຕ່າງໆຄື: ‘ໂລກຂອງຂ້ອຍ ສ ດທ ຂອງຂ້ອຍ’, ‘ບໍິ່ມີດ ນ ບໍິ່ມີ
ຊີວ ດ’, ‘MeToo’ ແລະ ອືິ່ນໆ.   

ເພ ື່ ອຊື່ ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ ້ າຮື່ ວມເຂ ້ າໃຈູວາມໝາຍຫຼາຍຂຶ ້ ນ ຄູຝຶກສາມາດເປີ ດວິ ດີ ໂອສ້ັນ ກື່ ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ
ສອງຄໍ າດັື່ ງກື່ າວ ໄດ້ ເຊິື່ ງບາງວິ ດີ ໂອແນະນໍ າມີ ຄ :  

 ຄວາມໝາຍຂອງ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ: https://youtu.be/NhrLirjp_E8 
 ທໍາຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ: 

https://youtu.be/w0BYMqONzgM 

https://youtu.be/NhrLirjp_E8
https://youtu.be/w0BYMqONzgM
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ຫ ັງຈາກນັື້ນຄ ຝຶກອະທ ບາຍໂດຍຫຍໍື້ ວ່າ ຄົນເຮົາມີແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ຕໍິ່ຄໍາວ່າ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ 
ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ ເມືິ່ອພວກເຮົາມາຈາກພືື້ນຖານທາງການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຂໍສະໜັບສະ
ໜ ນ ແມູ່ນສາມາດເກີດຂືື້ນໄດ້ຫ າຍຮ ບແບບ ເຊ ິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່າງຍ ງ ທີິ່ເຮົາຕ້ອງສົິ່ງສຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຍ ນ ໂດຍ
ສະເພາະຕໍິ່ຜ ້ທີິ່ມີອໍານາດໃນການຕັດສ ນ 

ສົນທະນາ: ຢ ູ່ໃນກຸູ່ມໃຫຍ່ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 2-3 ຄົນແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ທັດສະນະຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສູ່ຄໍາ
ຖາມລຸູ່ມນີື້:  

 ສືິ່ ຫ ື ສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີິ່ເຈົື້າຄຸ້ນເຄີຍ?  
 ເຈົື້າມີປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ສືິ່ ເພືິ່ອ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ ຫ ື ການລົນນະລົງບໍ? ແມູ່ນໃຜຄືກຸູ່ມເປົື້າໝາຍ?  
 ມີຜົນໄດ້ຮັບໃດແດູ່ ຈາກການເຮັດກ ດຈະກໍາລົນນະລົງ ແລະ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ? 

ກ່ອນຈະເຮັດກ ດຈະກໍາເປັນກຸູ່ມ ຄ ຝຶດຕ້ອງອະທ ບາຍອົງປະກອບທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຕ້ອງຄໍານຶງ ຂອງການຜານແຜນ ການຂໍສະໜັບ
ສະໜ ນ ແລະ ການລົນນະລົງ. ດັິ່ງນັື້ນ ການນໍາເອົາແບບຢູ່າງທີິ່ສາມາດໃຊ້ໃນການອອກແບບແຜນການ ຂໍສະໜັບສະໜ ນ 
ແລະ ການລົນນະລົງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ອາດມີຄໍາຖາມ ເຫັນພາບທີິ່ຊັດເຈນຫ າຍຂືື້ນ.  

ຕາຕະລາງ 4.1: ຕະຕະລາງແບບແຜນຂອງການລົນນະລົງ ແລະ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ 

ຂໍື້ຄວາມ/ການ 
ກະທໍາ 

ເປົື້າໝາຍ (ໄລຍະ
ສັື້ນ, ໄລຍະຍາວ) 

ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ການຈດັການກບັ
ຄວາມສຽ່ງ 

ເຄອືຂາ່ຍທີິ່ສະໜບັ
ສະໜ ນເຮາົ 

 

 

 

 

 

    

ເຮດັວຽກເປັນກຸູ່ມ:  

 ແບູ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອອກເປັນ 3-5 ກຸູ່ມ 
 ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມເລືອກຫົວຂໍື້ຂອງການລົນນະລົງ ທີິ່ມີຄວາມໝາຍຕໍິ່ພວກເຮົາ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຫ ັງຈາກນັື້ນໃຫ້ແຕູ່

ລະກຸູ່ມ ລະດົມຄວາມຄ ດວ່າເຂົາເຈົື້າຈະມີການເຮັດການລົນນະລົງແບບໃດ. ບາງຕົວຢູ່າງຂອງການເຮັດກ ດຈະກໍາ 
ຫ ື ງານ ຂອງການລົນນະລົງມືຄື: 

o ຖະແຫ ງການ ຫ ື ບົດຂ່າວ ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ 
o ອ່ານຄໍາຖະແຫ ງການຢ  ູ່ໃນງານສາທາລະນະໃດໜຶິ່ງ  
o ການຈັດງານສົນທະນາອອນລາຍ  
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o ຈັດກ ດຈະກໍາ ການລົນນະລົງ ໃນວັນທີິ່ສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັິ່ນ: ວັນແມູ່ຍ ງສາກົນ, ວັນແມູ່ນໍື້າສາກົນ, ວັນ
ໂລກສາກົນ ແລະ ອືິ່ນໆ 

o ການຖ່າຍທອດສົດກ ດຈະກໍາລົນນະລົງ ທາງ ເຟສບຸກ (Facebook Live) 
o ການຈັດງານສໍາມະນາ ອອນລາຍ 

 

ວ ທີການ:  

 ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ສົນທະນາເພືິ່ອວາງແຜນ ການລົນນະລົງ (ໂດຍການໃຊ້ ຕະຕະລາງແບບແຜນຂອງການລົນນະລົງ 
ແລະ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ ຂ້າງເທ ງ) ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ. ແຕູ່ລະຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນກຸູ່ມຕ້ອງເຮັດວຽກຊ່ວຍ
ກັນ ໃນການອອກແບບແຜນ ແລະ ຄົື້ນຫາຂໍື້ມ ນ  

 ຫ ັງຈາກແຕູ່ລະກຸູ່ມວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມຂືື້ນນໍາສະເໜີ ແຜນການ ລົນນະລົງ ແລະ ການຂໍສະໜັບສະໜ 
ນຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊ ິ່ງແຕູ່ລະກຸູ່ມມີອ ດສະຫ ະໃນການເລືອກຮ ບແບບການນໍາສະເໜີ ບໍິ່ວ່າຈະເປັນການນໍາສະເໜີ
ໂດຍການເວົື້າຂອງຂອງຕົນ ຫ ື ຜ່ານການສະແດງບົດບາດ. ຫ ັງຈາກແຕູ່ລະກຸູ່ມນຊາສະເໜີແລ້ວ ແມູ່ນໃຫ້ຜ ້ທີິ່ຮັບ
ຟັງນັື້ນມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພືິ່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ແຜນການ ແບບແຜນການລົນນະລົງ ແລະ ການຂໍສະ
ໜັບສະໜ ນ ຂອງແຕູ່ລະກກຸູ່ມ ມີປະສ ດທ ພາບຫ າຍຂືື້ນ.  

ເນືິ່ອງຈາກ ການລົນນະລົງ ແລະ ການຂໍສະໜັບສະໜ ນ ອາດຈະເປັນເລືິ່ອງໃໝູ່ສໍາລັບບາງຄົນ ສະນັື້ນ ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ສາມາດເປີດວ ດີໂອສັື້ນ ຫ ື ເອົາຫົວຂໍື້ຂ່າວ ຫ ື ບົດຄວາມ ກ່ຽວກັບ ການລົນນະລົງ ຂອງຊຸມຊົນໃດໜຶິ່ງ ເພືິ່ອ
ການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ອ່ານ ຫ ື ເບ ິ່ງ. ຂ້າງລຸູ່ມນີື້ແມູ່ນວ ດີໂອ ແລະ ບົດ
ຄວາມແນະນໍາທີິ່ຄ ຝຶກສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້:  

 ວ ດໂີອ: ‘ຜ ້ພ ທັກແມູ່ນໍື້າ’ ໂດຍ Oxfam Cambodia: https://youtu.be/xNUDpRhov8A 
 ບົດຄວາມ: ‘ເດີນທາງເພືິ່ອຄົື້ນຫາແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ’ ໂດຍ Oxfam in Asia: 

https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river 

ຄ ຝຶກ ຫ ື ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ ໂດຍອະທ ບາຍວ່າ ທຸກຄົນສາມາດ ລົນນະລົງໄດ້ ດ້ວຍຫ າຍວ ທີທີິ່
ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງທາງດ້ານການເມືອງ ຢ ູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີ. 
ສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດຂອງການລົນນະລົງ ແມູ່ນຕ້ອງມີເປົື້າໝາຍທີິ່ຊັດເຈນ ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການທີິ່ຈະບັນລຸຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງ
ເຂົື້າໃຈ ເຖ ງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີິ່ອາດຈະເກີດຂືື້ນດ້ວຍ.  

  

https://youtu.be/xNUDpRhov8A
https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river
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ກ ດຈະກໍາ 4.5: ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ 

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ການ ວາງແຜນເພືິ່ອຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ແມູ່ນເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ່ຽງທີິ່ອາດຈະມີ ເນືິ່ອງຈາກສະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ປະເພດຂອງກ ດຈະກໍາທີິ່ຈະລົງມືເຮັດ. 
ສ ິ່ງນີື້ບໍິ່ແມູ່ນ ຄວາມຢ້ານກວາ ແຕູ່ການເຮັດປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຂົື້າໃຈ ກ່ຽວກັບ
ສ ິ່ງທີິ່ພວກເຮົາຈະເຮັດ, ລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ ິ່ງທີິ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ໂດຍການເຮັເກ ດຈະກໍາ ຂອງພວກເຮົາໃນຮ ບແບບທີິ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີິ່ມີ
ປະສ ດທ ພາບຫ າຍຂືື້ນ.  

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ດເຟີດ, ເຈ້ຍບັນທຶກ (ນ້ອຍ)  

 
ເນືິ່ອງຈາກອາດຈະມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມບາງຄົນທີິ່ມີປະສົບການໃນການປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງມາກ່ອນໜ້ານີື້ ຄ 
ຝຶກຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົື້າແບູ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ໝ ູ່ເພືິ່ອນຜ ້ອືິ່ນໃນຫ້ອງໄດ້ຮັບຟັງ ຖ້າຫາກເປັນສ ິ່ງທີິ່
ເຂົາເຈົື້າສະບາຍໃຈທີິ່ຈະແບູ່ງປັນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽທີິ່ເຂົາເຈົື້າເຄີຍເຮັດຜ່ານມາໃນອົງການ ຫ ື ໃນກຸູ່ມຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຕູ່ລະຄົນປະເຊີນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມສະຖານະທາງການເມືອງໃນປະເທດ ຫ ື 
ສັງຄົມ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າມາຈາກ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັິ່ງກ່າວ ຈຶິ່ງເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຄ ຝຶກຕ້ອງແນະນໍາໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ຮັບຟັງສ ິ່ງທີິ່ໝ ູ່ເພືິ່ອນແບູ່ງປັນຢູ່າງມີຄວາມເຄົາລົບເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  

 

ວ ທີການ:  

ຂັື້ນຕອນທ ີ1: ລະບຄຸວາມສຽ່ງ  

ກ່ອນຈະເລີິ່ມ ຄ ຝຶກກະກຽມເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ ແລ້ວແບູ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນເທົິ່າກັນ ເຊ ິ່ງໃນສ່ວນເບືິ່ອງຊ້າຍ ແມູ່ນໃຫ້
ຂຽນຄໍາວ່າ ‘ຄວາມສ່ຽງ’ ແລະເບືິ່ອງຂວາ ໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ ‘ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ’. ເຊ ິ່ງໃນຂັື້ນຕອນທີ 1 ນີື້ ແມູ່ນຈະ
ເນັື້ນຫົວຂໍື້ກ່ຽວກັບ ‘ຄວາມສ່ຽງ’ ກ່ອນ. 

 ທໍາອ ດ ໃຫ້ເວລາແຕູ່ລະຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ໄດ້ຄ ດເຖ ງວ່າ ຄວາມສ່ຽງ ອັນໃດທີິ່ອາດຈະເກີດຈາກການກະທໍາ ຫ ື ກ ດຈະ
ກໍາທີິ່ເຂົາເຈົື້າວາງແຜນຈະເຮັດ ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄວາມສ່ຽງນັື້ນລົງໃນເຈ້ນບັນທຶກ ເຊ ິ່ງແຕູ່ລະຄົນສາມາດຂຽນອອກ
ມາຫ າຍຢູ່າງເທົິ່າທີິ່ຕ້ອງການໄດ້ ແລ້ວໃຫ້ນໍາໄປຕ ດໄວ້ໃນຫ້ອງຫົວຂໍື້  ‘ຄວາມສ່ຽງ’ ທີິ່ລະບຸໃນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່. 

 ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກລວມເອົາສ ິ່ງທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມາຕ ດໄວ້ລວມເຂົື້າກັນ ໂດຍຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້
ລະບຸມາ. ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນເບ ິ່ງສັງເກດ ສ່ຽງຕ່າງໆ ທີິ່ຮວບຮວມໄວ້ໃນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ນັື້ນ   

 ຜ ້ຝຶກໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອ່ານ ແລະ ອະທ ບາຍຄວາມສ່ຽງທີິ່ຕົນລະບຸນັື້ນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ພ້ອມທັງໃຫ້ມີການສົນທະ 
ນາ ແລະ ຖາມ-ຕອບ  
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ຂັື້ນຕອນທ ີ2: ການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 

 ຄ້າຍຄືກັນກັບຂັື້ນຕອນທີ 1, ຄ ຝຶກໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມາເຕົື້າໂຮມກັນ ແລະ ອະທ ບາຍວ່າ ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດ້ສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລ້ວ ຄັື້ງນີື້ແມູ່ນພວກເຮົາຈະສົນທະນາກັນເຖ ງວ ທີທາງໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນ ຫ ື ຈັດການກັບ
ຄວາມສ່ຽງເຫ ົິ່ານັື້ນ. ຄ ຝຶກຢໍື້າອີກຄັື້ງໜຶິ່ງວ່າ ໃນນີື້ຄໍາວ່າ  “ການຫຼຸດຜ່ອນ” ໝາຍເຖ ງການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຮຸນ
ແຮງຂອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຫ ື ບໍິ່ໃຫ້ມີ.  

 ໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນສັງເກດເບ ິ່ງຄືນຕໍິ່ກັບ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ເຂົາເຈົື້າຂຽນລົງໃນເຈ້ຍນັື້ນ ແລ້ວໃຫ້ຄົື້ນຄ ດວ່າ ຈະມີວ ທີຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນັື້ນຄືແນວໃດ. ແຕູ່ລະຄົນສາມາດຂຽນແນວຄວາມຄ ດຫ າຍຢູ່າງເທົິ່າທີິ່ຕ້ອງການໄດ້ ແລ້ວໃຫ້
ຕ ດໄວ້ຢ ູ່ຟາກເບືິ່ອງຫົວຂໍື້ ‘ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ’. 

 ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກຮວບຮວມ ແນວຄວາມຄ ດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຂົື້າກັນ ແລະ ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຕົື້າໂຮມ
ກັນຢ ູ່ບ່ອນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ນັື້ນ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນສັງເກດເບ ິ່ງ. ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອ່ານລາຍຊືິ່ຂອງຄວາມສ່ຽງທີິ່ຕົນໄດ້
ຂຽນໄວ້ນັື້ນ ແລະ ວ ທ ີທາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຂອງແຕູ່ລະຄວາມສ່ຽງທີິ່ຕົນໄດ້ລະບຸອອກມາ. ຄ ຝຶກຕ້ອງໃຫ້ເວລາ
ໃນການສົນທະນາ, ການຖາມ-ຕອບ ແລະ ການແລກປູ່ຽນປະສົບການຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ.  

ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດຈະກໍານີື້ໂດຍ ເວົື້າວ່າ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍ ທີິ່ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຍັງແດູ່ທີິ່ພວກເຮົາ
ອາດຈະປະເຊີນ ຕໍິ່ກັບກ ດຈະກໍາ ຫ ື ວຽກງານທີິ່ເຮົາຈະເຮັດ ເພາະສ ິ່ງນີື້ ແມູ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕັດສ ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາ
ຈະອັນໃດໄດ້ແດູ່ ເພືິ່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ມີໜ້ອຍທີິ່ສຸດເທົິ່າທີິ່ເປັນໄປໄດ້. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມູ່ນຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຕັດສ ນໃຈໃນວ່າ:  

 ແມູ່ນຫຍັງທີິ່ເຮົາຄວນຫ ີກລ່ຽງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງຈະບໍິ່ເກີດຂືື້ນ  
 ຈະຊອກຫາເຄືອຂ່າຍ ຫ ື ໃຜແດູ່ ທີິ່ສາມາດສະໜັບສະໜ ນ ຫ ື ຊ່ວຍເຫ ືອພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາປະເຊີນກັບ

ຄວາມສ່ຽງ  
 ຖ້າບໍິ່ສາມາດຫ ີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໄດ້ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຄືແນວໃດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຈະເກີດຜົນກະທົບ

ໜ້ອຍທີິ່ສຸດເທົິ່າທີິ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ໂດຍການລະບຸເຖ ງລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງ (ໜ້ອຍ, ປານກາງ, ສ ງ) ອີງໃສູ່ແຕູ່
ລະກ ດຈະກໍາ ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ ທີິ່ພວກເຮົາຈະເຮັດ.  
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ພາກທີ 5: ການເປັນຄ ຝຶກ/ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ການເປັນຜ ້ນໍາໃນຊຸມຊົນ 

 

 

ພວກເຮົາ ເຊືິ່ອວ່າ ການສ້າງສັງຄົມທີິ່ມີຄວາມຍຸຕ ທໍາ ແລະ ເປັນປະຊາທ ປະໄຕ ເປັນວ ທີທີິ່ມີ
ຄວາມຍືນຍົງທີິ່ສຸດ ເພືິ່ອຊຸກຍ ້ຄວາມຍຸຕ ທໍາຕໍິ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງ
ເພດ. ການທີິ່ຈະສ້າງຂະບວນການເຄືິ່ອນໄຫວທາງສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ

ນັື້ນ ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີໄວໜຸູ່ມ ແລະ ຄ ຝຶກ ເພີິ່ມຫ າຍຂືື້ນເລືື້ອຍໆ.  

ຫ ັງຈາກທີິ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ ້ຫ າຍຢູ່າງໃນກ ດຈະກໍາທີິ່ຜ່ານມາ ໃນພາກນີື້ ແມູ່ນພວກເຮົາຈະ
ມາອອກແບບແຜນການຈັດຝກຶອົບຮົມ ຫ ື ກ ດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບເພດສະພາບ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.  

“ 
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ຢ ູ່ໃນພາກນີື້ ຈະໃຫ້ເວລາແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນການເຮັດຕົວຈ ງ ແລະ ຮຽນຮ ້ການອອກແບບ ທີການໃນການຈັດການ
ຝຶກອົບຮົມ. ຜ່ານຈາກການເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ ພວກເຮົາຈະມາຊ່ວຍກນັ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ທກຸຄົນມີຄວາມໝັື້ນ
ໃຈໃນຕົວເອງຫ າຍຂືື້ນ ໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາມາເລີິ່ມກັນເລີຍ!  

  

ພາກເຊົື້າ 

 ການວາງແຜນ 
 ການຝຶກຊ້ອມຕົວຈ ງ 

ພາກບ່າຍ 

 ກ ດຈະກໍາຢ ູ່ໃນຊຸມຊຸນທີິ່ຈັດໂດຍສ ດເກົິ່າ: 
ທ່ານຢາກປູ່ຽນແປງຫຍັງຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທ່ານ?  

 ວ ທີການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 

ພວກເຮົາມາຂຽນບົດນໍາສະເໜີໂຄງການຂອງພວກເຮົາ
ເອງກັນເທາະ 

ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມແລະການຕ ດຕາມຫ ັງການ
ຝຶກອົບຮົມ 

ກ ດຈະກາໍຢ ູ່ໃນພາກນີື້ 
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ພາກເຊົື້າ 

ການວາງແຜນ 

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮ ້ໃນການວາງແຜນ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ອີງໃສູ່ບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນມາໃນຫ ັກສ ດ
ນີື້. ກ່ອນຈະເຂົື້າສ ູ່ຂັື້ນຕອນການວາງແຜນ ຄ ຝຶກຄວນທົບທວນຄືນຫົວຂໍື້ທີິ່ໄດ້ຝຶກຜ່ານມາໃນການຝຶກອົບຮົມ
ຄັື້ງນີື້.  

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສໍສີ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ, ເຈ້ຍບັນບຶກນ້ອຍ, ຄອມພວເຕີ, ລໍາໂພງ, ໂປຣເຈັກເຕີ 
(ຖ້າວາງແຜນທີິ່ຈະໃຊ້ວ ດີໂອ) ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 
 ຄ ຝຶກຄວນພະຍາມໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ໃຊ້ວ ທີການທີິ່ຫ າກຫ າຍ ໃນການວາງແຜນຝຶກອົບຮົມອີງໃສູ່

ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົື້າ 
 ຄ ຝຶກຄວນເນັື້ນຢໍື້າ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໃຊ້ວ ທີການທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືິ່ອອອກແບບການຝຶກ

ອົບຮົມ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ທຸກຄົນມີການປະກອບສ່ວນຄໍາຄ ດເຫັນຮ່ວມກັນ  

ວ ທີການ:  
1. ຄ ຝຶກນໍາພາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນທັງໝົດທີິ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້. ເຊ ິ່ງຄ ຝຶກ

ສາມາດກຽມຫົວຂໍື້ຕ່າງໆໄວ້ໃນບົດນໍາສະເໜີ ແລ້ວນໍາສະເໜີໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເບ ິ່ງ 
2. ຢາກ ຫ ັກສ ດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈົື້າປະມານ 20 ນາທີ ໃນການສຶກສາເບ ິ່ງຄ ູ່ມືສະບັບນີື້ໂດຍຫຍໍື້  
3. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ແບູ່ງກຸູ່ມອອກເປັນ 3-4 ກຸູ່ມ ແລະ ແຕູ່ລະກຸູ່ມແມູ່ນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການອອກແບບ 

ວາລາໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ອີງໃສູ່ບົດຮຽນທີິ່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮຽນຢ ູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້. ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ຕ້ອງກໍາ
ນົດ:  

a. ຫົວຂໍື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ 
b. ຈຸດປະສົງ 
c. ກຸູ່ມເປົື້າໝາຍ 
d. ກ ດຈະກໍາ 

4. ຫ ັງຈາກທີິ່ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ມີໂຄງຮ່າງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົື້າແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມເຮັດວາລະຂອງເຂົາ 
ເຈົື້າ (ໃຫ້ເບ ິ່ງແບບຢູ່າງ ຢ ູ່ໃນພາກ ອຸປະກອນ ແລະ ຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ) ແລ້ວໃຫ້ຕ ດໄວ້ຝາ
ຫ້ອງທີິ່ທຸກຄົນສາມາດເບ ິ່ງເຫັນ.  

5. ອີງໃສູ່ ແຜນກ ດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມລະບຸຊັດເຈນເລືິ່ອງຂອງໜ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບຂອງສະມາຊ ກທີິ່ຢ ູ່
ໃນກຸູ່ມ ໄວ້ໃນວາລະ. ພ້ອມນັື້ນ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບ ເຄືິ່ອງມື ແລະ ວ ທີການທີິ່ເຂາເຈົື້າຈະໃຊ້ໃນ
ການດໍາເນີນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາ.  

6. ຫ ັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ກະກຽມອຸປະກອນ ທີິ່ເຂົາເຈົື້າຈະໃຊ້ໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາ ຫ ື ການຝຶກອົບຮົມຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຝຶກຊ້ອມເຮັດຕົວຈ ງຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມ. 
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ການຝຶກຊອ້ມຕວົຈ ງ 

 
2 ຊົິ່ວໂມງ 

 
ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ຝຶກຊ້ອມ ການເຮັດຕົວຈ ງ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ສ ິ່ງນີື້ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນສໍາລັບ
ເຂົາເຈົື້າ ໃນການມີປະສົບການໃນການໃຊ້ຄ ູ່ມືສະບັບນີື້ ກ່ອນທີິ່ຈະປະຕ ບົດຕົວຈ ງຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ. ນອກ
ນັື້ນຍັງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເຂົາເຈົື້າໃນການໄດ້ຮັບຄໍາຕ ຊົມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມທີິ່ຢ ູ່ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມນີື້ 

 
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່, ບ ກເຟີດ, ສໍສີ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ, ເຈ້ຍບັນທຶກ (ເຈ້ຍນ້ອຍ), ຄອມພີວເຕີ, ລໍາໂພງ, 
ໂປຣເຈັກເຕີ (ຖ້າວາງແຜນຈະເປີດວ ດີໂອ) ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 
ຢ ູ່ໃນຊ່ວງການລະບາດໂຄວ ດ ມີຫ າຍກ ດຈະກໍາທີິ່ຕ້ອງປັບປູ່ຽນໄປເຮັດທາງອອນລາຍ ເຊ ິ່ງສ ິ່ງນີື້ກໍິ່ເປັນ
ສ ິ່ງທີິ່ໃໝູ່ສໍາລັບພວກເຮົາເຊັິ່ນດຽວກັນ. ຢ ູ່ໃນຫ ັກສ ດນີື້ ພວກເຮົາກໍິ່ໄດ້ມີການຄົື້ນຄວ້າເຖ ງກ ດຈະກໍາທີິ່
ພວກເຮົາສາມາດເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທົດລອງຈັດທາງອອນລາຍ ຮ່ວມກັບໝ ູ່ເພືິ່ອນ, ຄ ູ່
ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ.  

ກ ດຈະກໍາຜ່ອນຄາຍ ຫ ື ເກມ  5 (ນາທ)ີ: ຄັື້ງນີື້ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມນໍາພາເຮັດກ ດຈະກໍາຜ່ອນຄາຍ ຫ ື ຫລີື້ນ
ເກມ ກ່ອນເຂົື້າກ ດຈະກໍາ  

ວ ທີການ: 

 ໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ລອງເຮັດຕົວຈ ງຕາມແຜນທີິ່ຕົນເອງສ້າງມາ ແລະ ໃນຂະນະທີິ່ກຸູ່ມໃດໜຶິ່ງນໍາສະເໜີ ກຸູ່ມອືິ່ນໆ
ຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ຕໍິ່ສ ິ່ງທີິ່ອີກກຸູ່ມກໍາລັງເຮັດ 

 ຫ ັງຈາກການນໍາສະເໜີຂອງແຕູ່ລະກຸູ່ມ ກຸູ່ມອືິ່ນໆ ສາມາດຖາມ ຄືໃຫ້ສະແດງບົດບາດໃຫ້ ຕົນເອງເປັນກຸູ່ມເປົື້າໝ
າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນັື້ນ 

 ຕໍິ່ຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກຈຶິ່ງໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແຕູ່ລະກຸູ່ມມີຄໍາເຫັນ ແລະ ແນະນໍາວ ທີການປັບປຸງແຜນໃຫ້ມີປະສ ດທ ພາບ
ຂືື້ນ 

 ຫ ັງຈາກຈົບການທົດລອງ ທີມຄ ຝຶກເຕົື້າໂຮມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃຫ້ນັິ່ງເປັນວົງມົນ ແລະ ສະທ້ອນຄືນກ່ຽວກັບການຝຶກ
ຊ້ອມຄັື້ງນີື້. ຄໍາຖາມທີິ່ສາມາດໃຊ້ໃນການສົນທະນາມີດັິ່ງນີື້:  

o ຮ ້ສຶກແນວໃດແດູ່ຕໍິ່ກັບການທົດລອງຄັື້ງນີື້? 
o ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ມັກທີິ່ສຸດ? 
o ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ຕົນເອງເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ອັນໃດທີິ່ຕົນເອງເຫັນວ່າຕ້ອງປັບປຸງອີກ? 
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 ກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກສາມາດວັດຜົນການທົດລອງນີື້ ດ້ວຍການຂຽນຄໍາວ່າ “ກ່ອນ”  ແລະ “ຫ ັງ” ແລ້ວຄ ຝຶກຖາມ
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ຈາກການຝຶກຊ້ອມຄັື້ງນີື້ເຫັນວ່າຕົນເອງຢ ູ່ຈຸດໃດ ແລະ ມີຄວາມໝັື້ນໃຈຫ າຍປານໃດໃນການທີິ່
ຈະນໍາເອົາບົດຮຽນຄັື້ງນີື້ໄປປະຕ ບັດຕົວຈ ງຢ ູ່ໃນ
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າເອງ.   

 ຫ ັງຈາກການສະທ້ອນຄືນແລ້ວ ຄ ຝຶກສະຫຼຸບກ ດ
ຈະກໍານີື້ ໂດຍການເນັື້ນຢໍື້າວ່າ ບໍິ່ໄດ້ມີກົດລະບຽບ
ເຄັິ່ງຂັດໃນການຈັດກ ດຈະກໍາ ເຊ ິ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມມີ
ອ ດສະລະໃນການເພີິ່ມເຕີມອັນອືິ່ນໃສູ່ ຫ ື ປັບ
ແປງ ບົດຮຽນຢ ູ່ໃນຫ ັກສ ດນີື້ ທີິ່ຕົນເຫັນວ່າເໝາະ 
ສົມ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບົດຮຽນຈະແຈ້ງ ຫ ື ນ່າ
ສົນໃຈຫ າຍຂືື້ນ.   

ພາກບ່າຍ 

ກ ດຈະກໍາຢ ູ່ໃນຊມຸຊນົທີິ່ຈດັໂດຍ ສ ດເກົິ່າ:  
ທ່ານຢາກປູ່ຽນແປງຫຍງັຢ ູ່ໃນຊມຸຊນົຂອງທາ່ນ? 

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈະເປັນສ ິ່ງທີິ່ດີຫ າຍຫາກອົງການສາມາດສະໜອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເພືິ່ອເຮັດກ ດຈະກໍາຢ ູ່ໃນ
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຍຸດທະສາດທີິ່ດີໃນການ ຂະຫຍາຍການເຮັດກ ດຈະກໍາ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸພາ 
ລະກ ດຂອງອົງການ. ສະນັື້ນ ການສະໜອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນວ ທີການທີິ່ດີໃນການປັບປຸງທັກສະການເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ 
ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ຢ ູ່ພາຍກຸູ່ມໃນຊຸມຊົນ. ຢ ູ່ໃນມືື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດສາມາດແນະນໍາ ແຫ ິ່ງທຶນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ຮ ຈັ້ກ. ນອກນັື້ນ ຜ ້ຈັດຍັງສາມາດແນະນໍາວ ທີການຂຽນບົດນໍາສະເໜີໂຄງການ, ການວາງແຜນກ ດຈະກໍາ, ການຂືື້ນແຜນງົບ 
ປະມານ, ການຈັດການບັນຫາທາງດ້ານການເງ ນ, ການຂຽນບົດລາຍງານໂຄງການ, ການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ການວາງ
ແຜນກ ດຈະກໍາໃນອະນາຄົດ.  

 

ນອກນັື້ນ ການມີກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີການຮ່ວມມືຂອງສະມາຊ ກໃນເຄືອຂ່າຍ. ຜ ້ຈັດຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາຮ່ວມກັນ ຢ ູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໃນບາງກໍລະນີ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມບາງຄົນອາດຈະຢາກເຮັດ
ກ ດຈະກໍາເປັນກຸູ່ມ ເຊັິ່ນ ຮ່ວມກັນຈັດງານແລກປູ່ຽນໃນຊຸມຊົນ ເພືິ່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ໂຄງການສ້າງເຂືິ່ອນ
ໄຟຟ້າ ແລະ ຂຸດຄົື້ນບໍິ່ແຮູ່. ການສະໜອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນກ່ຽວກັບ ເພດສະພາບ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍື້ເຫ ົິ່ານັື້ນໄດ້. ຍົກຕົວຢູ່າງ ຢ ູ່ໃນການຈັດກ ດຈະກໍາ ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ ‘ບັນຫາທີິ່ເກີດຂືື້ນໃນຊຸມຊົນ’ ແບບໂດຍທົິ່ວໄປ ແຕູ່ໃນນັື້ນມີຫ າຍຄົນທີິ່ບໍິ່ຮ ້ວ່າປ ກຈ ດສໍານຶກ
ກ່ຽວກັບບັນຫາໃນຊຸມຊົນຄືແນວໃດ, ແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ ແລະ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຄືແນວໃດ. ຜ ້ຈັດສາ 

 

ທີມງານພວກເຮົາ ມີຄວາມຍ ນດີຢູ່າງຍ ິ່ງ ທີິ່ຈະສະໜັບສະໜ ນ
ເທົິ່າທີິ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານນໍາໃຊ້ຫ ັກສ ດນີື້  
ເພືິ່ອຮຽນຮ ້ ຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ລໍາບາກທີິ່ກໍາລັງປະເຊີນ   
ຢ ູ່ໃນຕອນນີື້ 
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ມາດຍົກຕົວຢູ່າງ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມເຫັນພາບຫ າຍຂືື້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດຄົື້ນຄ ດ ກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍາ ທີິ່ເຂົາ 
ເຈົື້າຢາກເຮັດຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ.  
 

ຍົກຕົວຢູ່າງ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດເຮັດກ ດຈະກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາເຫ ົິ່ານີື້ໄດ້:  
 ການຂຸດຄົື້ນບໍິ່ແຮູ່ 
 ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ 
 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 
 ການຍົກຍ້າຍ 
 ມົນລະພ ດທາງນໍື້າ 
 ການຍາດແຍູ່ງທີິ່ດ ນ 
 ການສ້າງແຜູ່ນທີິ່ ທີິ່ດ ນ  
 ສ ດທ ແມູ່ຍ ງຕໍິ່ກັບທີິ່ດ ນ 

ວ ທກີານຂຽນ ບດົສະເໜໂີຄງການ 

 
1 ຊົິ່ວໂມງ 

ທໍາອ ດ ຄ ຝຶກຖາມຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າ ເຂົາເຈົື້າຄ ດວ່າ ຄວນມີຫຍັງແດູ່ຢ ູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ (ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 5 
ນາທີ). ຫ ັງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກສາມາດອະທ ບາຍກ່ຽວກັບ ໂຄງຮ່າງຂອງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ເບ ິ່ງ ເຊ ິ່ງສາມາດ
ສະແດງໃຫ້ເບ ິ່ງຜ່ານຈໍສະແດງພາບ ຫ ື ຂຽນໃສູ່ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ກໍິ່ໄດ້:  

1. ກ ດຈະກໍາໂດຍຫຍໍື້ (ອະທ ບາຍໂດຍຫຍໍື້ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ) 
2. ແນະນໍາກັບຜ ້ສະເໜີໂຄງການ (ເຊ ິ່ງຕ້ອງອະທ ບາຍວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົື້າຈຶິ່ງເປັນຄົນທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ຈະໄດ້ຮັບທືນ)  
3. ການນໍາສະເໜີບັນຫາ (ບັນຫາທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືື້ນຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ, ແມູ່ນໃຜຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນັື້ນ 

ແລະ ໄດ້ແບບໄດ້. ຕ້ອງສະເພາະເຈາະຈົງເທົິ່າທີິ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ລວມເຖ ງ ຈໍານວນຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແຜູ່ນ
ທີິ່ຂອງສະຖານທີິ່, ຮ ບພາບຂອງບັນຫາ ແລະ ອືິ່ນໆ) 

4. ຈ ດປະສົງ ແລະ ຜົນທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ: ອັນໃດທີິ່ທ່ານຢາກບັນລຸຈາກການປະຕ ບັດກ ດຈະກໍານີື້? 
5. ແຜນກ ດຈະກໍາ (ອະທ ບາຍແຕູ່ເປັນແຕູ່ລະຂັື້ນຕອນ ວ່າທ່ານຈະເຮັດກ ດຈະກໍາແນວໃດ ແລະ ແມູ່ນໃຜທີິ່ຈະ

ເຮັດກ ດຈະກໍາອັນໃດ ພ້ອມທັງຕ້ອງລະບຸໄລຍະເວລາຂອງແຕູ່ລະກ ດຈະກໍາດ້ວຍ)   
6. ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງທີມ (ອະທ ບາຍເຖ ງຈຸດພ ເສດຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານ

ໃນການດໍາເນີນກ ດຈະກໍານີື້) 
7. ການປະເມີນກ ດຈະກໍາ/ໂຄງການ (ອະທ ບາຍວ່າທ່ານຈະປະເມີນວ່າທ່ານບັນລຸຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້ບໍ ແລະ ວ ທີ

ການປະເມີນ) 
8. ແຜນງົບປະມານ (ວາງແຜນງົບປະມານທີິ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈ ງ ແລະ ສຶກສາລາຍຈ່າຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ

ສະຖານທີິ່ທີິ່ຈະດໍາເນີນກ ດຈະກໍາ) 
9. ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ (ອະທ ບາຍຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ຂອງໂຄງການທີິ່ທ່ານຈະເຮັດ)  

ຄ ຝຶກອາດຈະຍົກຕົວຢູ່າງ ກ່ຽວກັບ ບົດນໍາສະເໜີໂຄງການແບບງ່າຍດາຍໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ
ໄດ້ເຫັນພາບວ່າບົດສະເໜີໂຄງການແບບສົມບ ນເປັນແນວໃດ 
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 ຕົວຢູ່າງ ບົດສະເໜີໂຄງການຂອງ WBAB ທີິ່ສົິ່ງໃຫ້ ອົງການ APWLD: https://bit.ly/3ceH0dd 
 ຕົວຢູ່າງບົດສະເໜີໂຄງການຂອງ WBAB ທີິ່ສົິ່ງໃຫ້ ອົງການ Oxfam: https://bit.ly/3g4DEKR 

ພວກເຮົາມາຂຽນ ບົດນໍາສະເໜີໂຄງການ ພວກເຮົາເອງກັນເທາະ  

 
4 ຊົິ່ວໂມງ 

ກ ດຈະກໍານີື້ ແມູ່ນຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ທົດລອງຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂອງພວກເຂົາເອງ. ຄ ຝຶກ
ອາດຈະສົນທະນາກັບຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວ່າພວກເຂົາຢາກຈະໃຊ້ເວລາເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ື ເຮັດເປັນກຸູ່ມ. ໃນກໍລະນີທີິ່
ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມາຈາກຊຸມຊົນດຽວກັນ ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດກ ດຈະກໍານີື້ນໍາກັນ.   

ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແມູ່ນໃຊ້ເວລາ ແລະ ເປັນເລືິ່ອງທີິ່ບໍິ່ງ່າຍ. ສະນັື້ນ ສໍາລັບກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກແນະນໍາໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມເຈາະຈົງສະເພາະຂໍື້ມ ນທີິ່ສໍາຄັນ ໂດຍການລະບຸເປັນຂໍື້ຍ່ອຍອອກມາ ຫ າຍກວ່າ ການໃຫ້ຂໍື້ມ ນລາຍລະອຽດທັງໝົດ.  

ຫ ັງຈາກທີິ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມພັດທະນາ ບົດສະເໜີໂຄງການຂອງຕົນແລ້ວ ໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນ ຫ ື ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ທີິ່ມີ (ທີິ່ມີ 3-5 ຄົນ) ນໍາ
ສະເໜີ ບົດສະເໜີໂຄງການ ໃຫ້ທຸກຄົຍທີິ່ຢ ູ່ໃນຫ້ອງໄດ້ຮັບຟັງ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄໍາຄ ດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍແຕູ່ລະຄົນ ຫ ື 
ແຕູ່ລະກຸູ່ມມີເວລາ 10 ນາທີ ໃນການນໍາສະເໜີ.   

ຢ ູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງກ ດຈະກໍານີື້ ຄ ຝຶກແນະນໍາບັນດາຜ ້ໃຫ້ທຶນຈາກອົງການຕ່າງໆ ທີິ່ສະໜັບສະນ ນກ ດຈະກໍາ ຫ ື ໂຄງການ
ກ່ຽວກັບ ເພດສະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮ ້ ເພືິ່ອວ່າໃນອະນາຄົດເຂົາເຈົື້າສາມາດຕ ດຕໍິ່ຫາ ຫ ື 
ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂອງເຂົາເຈົື້າຫາຜ ້ໃຫ້ທຶນເຫ ົິ່ານັື້ນໄດ້.  

  

https://bit.ly/3ceH0dd
https://bit.ly/3g4DEKR
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ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຕ ດຕາມຫ ັງການຝຶກ
ອົບຮົມ  

 
30 ນາທີ 

 

ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົື້າ ອີງຕາມບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນມາໃນຫ ັກສ ດນີື້. 
ກ່ອນຈະມີການວາງແຜນ ຄ ຝຶກຄວນທວນທືນອີກຄັື້ງກ່ຽວກັບບັນຫາຫົວຂໍື້ຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ຮຽນ ຢ ູ່ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້. 

ວ ທີການ:  
ໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ ນັິ່ງເປັນວົງມົນ ແລ້ວແລກປູ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນຕໍິ່ກັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນຄັື້ງນີື້ ແລະ ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂືື້ນໃນຄັື້ງຕໍິ່ໄປ. ຄ ຝຶກອາດຕ ດ
ເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ຢ ູ່ເທ ງຝາຫ້ອງ ແລ້ວໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຂຽນ ຄວາມຮ ້ສຶກ ຫ ື ສ ິ່ງ
ທີິ່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ ໃສູ່ເຈ້ຍນ້ອຍ ແລ້ວນໍາໄປຕ ດ
ໄວ້ໃນເຈ້ຍແຜູ່ນໃຫຍ່ທີິ່ຕ ດຢ ູ່ຝາ . ຍົກຕົວຢູ່າງ ອາດຈະຖາມວ່າ ເຈົື້າຮ ້ສຶກ
ແນວໃດ ຫ ັງຈາກຝຶກອົບຮົມ? ໂດຍໃຊ້ ສັນຍາລັກແທນ ເຊັິ່ນ ຮ ບພາບດວງ
ຕາເວັນ, ເຝືື້ອ ແລະ ພາຍຸ (ຮ ບພາບ 5.1)  
 
ຮອບທີສອງ: ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍື້ມ ນແບບລະອຍດຈາກຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ຈັດອາດຈະສ້າງແບບປະເມີນຂືື້ນ
ມາ ແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນຕືິ່ມໃສູ່ແບບຟອມນັື້ນ. ການປະເມີນແບບນີື້ ແມູ່ນສາມາດເຮັດພາຍຫ ັງທີິ່ສ ື້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມ ກໍິ່
ໄດ້ ໂດຍສາມາດເຮັດຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊັິ່ນ: ການໃຊ້ Google Form ຫ ື ຊ່ອງທາງອືິ່ນໆ ທີິ່ຜ ້ຈັດຄຸ້ນເຄີຍ.  
  
ຄ ຝຶກອາດຈະຕ ດຕໍິ່ຫາຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມອີກຄັື້ງ ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົບ ເພືິ່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບສ ິ່ງທີິ່ ເຂົາເຈົື້ານໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ ຫ ື 
ປະຕ ບັດ ໃນຊີວ ດປະຈໍາວັນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກງານການເຄືິ່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ. 
  

ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມໄດ້ມີຄໍາຄ ດເຫັນຕໍການຝຶກອົບຮົມ
ຮ່ວມກັບຄ ຝຶກ. ເຊ ິ່ງການສະແດງຄໍາຄ ດ
ເຫັນສາມາດນໍາສະເໜີແບບເຊ ິ່ງໜ້າ ຫ ື 

ບໍິ່ລະບຸຊືິ່ກໍິ່ໄດ້ 
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ສ ິ່ງທີິ່ປະທັບໃຈທີິ່ສຸດ 
ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ 

ຮ ນພາບທີ 5.1: ຮ ບແບບການປະເມີນຄວາມຮ ້ສຶກຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົບ 

ບໍິ່ມີສ ິ່ງໃໝູ່ໆເລີຍ ຫ ື  
ບໍິ່ມີຄວາມຮ ້ສຶກຕືື້ນເຕັື້ນຫຍັງ 

ມີບາງສ ິ່ງທີິ່ບໍິ່ດີເລີຍ ແລະ  
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ 



   

 

 

 

  
 101 

 

ອຸປະກອນ ແລະ ຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ 
ຕວົຢູ່າງ ການເຮດັວາລະ ການຈດັຝກຶອບົຮມົ  

ຊືິ່ກ ດຈະະກາໍ: ...................................................................................................................................................................................... 

ໄລຍະເວລາຂອງກ ດຈະກາໍ: ............................................................................................................................................................... 

ຊືິ່ກຸູ່ມ ຫ  ືອງົການ: ....................................................................................................................................................................... 

ລາຍລະອຽດກ ດຈະກາໍ: 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

ຈຸດປະສງົກ ດຈະກາໍ:  

1. ............................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................................... 

ຜນົຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ: 

1. ............................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................................... 

ວັນທ ີ ເວລາ ລາຍລະອຽດ ຜ ອ້າໍນວນ
ຄວາມສະດວກ 

ສະຖານທີິ່ ໝາຍເຫດ 
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ຕົວຢູ່າງ ແບບຟອມປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ  

1) ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາເຫັນລຸູ່ມນີື້ ໂດຍການວັດຄະແນນ 4 ລະດັບ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ລະດັບຄວາມເຫັນດີ ຫ ື ບໍິ່ເຫັນດີຂອງທ່ານໃນແຕູ່
ລະປະໂຫຍກດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີື້. ກະລຸນາເລືອກຄໍາຕອບທີິ່ຖືກສໍາລັບທ່ານ:  

4= ເຫັນດີທີິ່ສຸດ   3=ເຫັນດີ   2=ບໍິ່ເຫັນດີ  1=ບໍິ່ເຫັນດີທີິ່ສຸດ 

ລາໍດບັ ຫວົຂໍື້ 

ເຫນັດທີີິ່ສຸດ                                        ບໍິ່ເຫນັດທີີິ່ສດຸ 

ເຫັນດທີີິ່ສດຸ 

(4) 

ເຫັນດ ີ

(3) 

ບໍິ່ເຫນັດ ີ

(2) 

ບໍິ່ເຫນັດີທີິ່ສດຸ 

(1) 

1 ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມມີການກໍານົດ
ໄວ້ຢູ່າງຊັດເຈນດີ  

    

2 ຫົວຂໍື້ຝຶກອົບຮົມແມູ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ, 
ຊຸມຊົນ ຫ ື ວຽກງານຂອງທ່ານ 

    

3 ເນືື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ມີຄວາມຕໍິ່
ເນືິ່ອງ ແລະ ງ່າຍໃນການຕ ດຕາມ 

    

4 ປະສົບການໃນການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
ຄັື້ງນີື້ີເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ວຽກງານຂອງທ່ານ  

    

5 ການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ ແມູ່ນບັນລຸຕາມ
ຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້  

    

6 ໄລຍະເວລາການຝກຶອົບຮົມແມູ່ນເໝາະສົມ      

7 ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີິ່ ຕໍິ່ກັບທີິ່
ພັກ ແລະ ອາຫານ  

    

8 ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ 
ແມູ່ນມີປະໂຫຍດຕໍິ່ທ່ານ ແລະ ວຽກງານ
ຂອງທ່ານໃນຊຸມຊົນ 
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2) ກະລຸນາບອກລາຍລະອຽດ:  
1. ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສະໝັກເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້? (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ) 
……………………………………………………………….……………………………………… 
2. ທ່ານຮຽນຮ ້ຫຍັງແດູ່ຈາກການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້? (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ) 
ພາກ ການປະຖົມນ ເທດ: ການກ່າວຕ້ອນຮັບ, ການແນະນໍາ ແລະ ພືື້ນທີິ່ທີິ່ທ່ານໄດ້ໄປ  
……………………………………………………………………………….……………………… 
ການຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາງດ້ານ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສ ດທ ທີິ່ດ ນ ແລະ ເພດສະພາບ  
…………………………………………………………………………….………………………… 
ບົດສຶກສາ  
……………………………………………………………….……………………………………… 
ການຢ້ຽມຢາມພືື້ນທີິ່ 
…………………………………………………………………………………………….………… 
ການຄົື້ນຄົື້ວ ແລະ ການນໍາສະເໜີ  
……………………………………………………….……………………………………………… 
3. ການຂົື້າຮ່ວມຂອງທ່ານສົິ່ງຜົນແນວໃດແດູ່? ທັດສະນະຄະຕ  ຫ ື ວ ທີຄ ດຂອງທ່ານ ມີການປູ່ຽນແປງບໍ ຕໍກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ທ່ານສາມາດປັບປຸງຕົນເອງແນວໃດແດູ່ ຈາກການເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງອັນໃດແດູ່ທີິ່ເກີດຂືື້ນ
ກັບທ່ານ? (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ)  
……………………………………………………………………………………………..........…… 
5. ແມູ່ນຫຍັງຄືສ ິ່ງທີິ່ທ່ານມັກທີິ່ສຸດໃນການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້? ຍ້ອນຫຍັງ? (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ)  
……………………………………………………………………………………………..........…… 
6. ທ່ານຈະນໍາເອົາຄວາມຮ ້ ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັື້ງນີື້ ໄປປັບໃຊ້ໃນຊຸມຊົນ, ອົງການ ແລະ ອືິ່ນໆ ຄືແນວໃດ? (ກະລຸນາ
ລະບຸລາຍລະອຽດ) 
……………………………………………………………………………………………..........…… 
7. ທ່ານຢາກໃຫ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ (ດ້ານທັກສະ/ຄວາມຮ ້) ຫົວຂໍື້ອືິ່ນໆອືິ່ນບໍ ໃນອະນາຄົດ? (ກະລຸນາລະບຸລາຍ
ລະອຽດ)  
……………………………………………………………………………………………..........…… 
8. ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄ ດເຫັນ ຫ ື ອະທ ບາຍເພີິ່ມເຕີມຕໍິ່ຄໍາຕອບຂໍື້ທີິ່ຜ່ານທີິ່ຜ່ານມາ: 
……………………………………………………………………………………………..........…… 
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ເອກະສານ ຫ  ືເຄືິ່ອງມອືືິ່ນໆ ເພືິ່ອໃຊໃ້ນການຈດັຝກຶອບົຮມົ  

ຕວົຢູ່າງ ແບບວາລະ: 

 https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-
NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing 

ວາລະ ແລະ ຜ ອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ:  
 https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing 
 https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit 

ການຝກຶອບົຮມົ ກຽ່ວກບັການລນົນະລງົ ແລະ ການຂສໍະໜບັສະໜ ນ 

 https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing 

ແບບຟອມປະເມນີ: 
 https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-

L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing 
 https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing 

ແບບຢູ່າງ ບດົລາຍງານກ ດຈະກາໍ: 
 https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWp

Tk/edit?usp=sharing 

ລ ື້ງດາວໂຫ ດຮ ບພາບໃນກ ດຈະກາໍ 3.3: 
 https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-

history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 
 https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-Plan_Graphic1.jpg 

ລ ື້ງດາວໂຫ ດ ຕາຕະລາງ 3.2: ການເຂົື້າເຖ ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນໃນຊມຸຊນົ  
 https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view 

ເບ ິ່ງຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕມີກຽ່ວກບັ ຕົື້ນໄມບ້ນັຫາທີິ່:  
 https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif  

(ຂໍື້ມ ນນີື້ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາ 1.3 ‘ຕົື້ນໄມ້ບັນຫາ’ ທີິ່ຢ ູ່ໃນໜ້າທີ 19 ຂອງຄ ູ່ມືສະບັບນີື້) 

https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit
https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-Plan_Graphic1.jpg
https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif
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ຄະນະກາໍມະການເຂືິ່ອນໂລກ (WCD) 

WCD ແມູ່ນຫຍງັ?  

ເພືິ່ອເປັນການຕອບສະໜອງ ການຕໍິ່ຕ້ານການສ້າງເຂືິ່ອນຂະໜາດໃຫູ່ຍທີິ່ເພີິ່ມຂືື້ນ ຄະນະກໍາມະການເຂືິ່ອນໂລກ (World 
Commission on Dams – WCD) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂືື້ນ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການສາກົນ ເພືິ່ອການ
ອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN) ໃນປີ 1998 ເພືິ່ອ: 

 ທົບທວນ ກ່ຽວກັບ ປະສ ດທ ພາບຂອງການພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສຶກສາເຖ ງ ທາງ
ເລືອກໃໝູ່ ສໍາລັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ ພະລັງງານ 

 ພັດທະນາ ຫ ັກການ, ແນວທາງ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ເປັນທີິ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການວາງ
ແຜນ, ອອກແບບ, ກາານປະເມີນ, ການກໍິ່ສ້າງ, ການປະຕ ບັດງານ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການຮືື້ຖອນເຂືິ່ອນ
ໄຟຟ້າ 

ຢ ູ່ໃນ WCD ປະກອບມີ ຄະນະກໍາມະການ 12 ທ່ານ ທີິ່ມີປະສົບການທີິ່ແຕກຕ່າາງກັນ ເຊ ິ່ງແມູ່ນຕາງໜ້າ ທີິ່ມາຈາກ ໜ່
ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີິ່ບໍິ່ຂືື້ນກັບລັດຖະບານ, ຜ ້ພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ, ຂະບວນ
ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນ, ກຸູ່ມບໍລ ສັດ ແລະ ຜ ້ຊ່ຽວຊານ, ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບັນດາທີິ່ປຶກສາຕ່າງໆ. 
WCD ແມູ່ນອີງໃສູ່ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບຫ າຍພາກສ່ວນ, ການສຶກສາ ແລະ ຈາກການສະໜອງຂໍື້ມ ນຕ່າງໆ. ບົດ
ລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການນີື້ກ່ຽວກັບ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ມີຊືິ່ວ່າ:  ຫ ັກການໃໝູ່ ເພືິ່ອ
ການຕັດສ ນໃຈ (A New Framework for Decision–Making). 

ຄໍາແນະນໍາຂອງ WCD ມີຫຍັງແດູ່? 

WCD ໄດ້ສະເໜີວ ທີການໃໝູ່ ເພືິ່ອປັບປຸງ ສ ິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂືື້ນຈາກ ການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາແຫູ່ງນໍື້າ 
ໂດຍເນັື້ນ ຄຸນຄ່າຫ ັກ 5 ປະການຄື:   

 ຄວາມຍຸຕ ທໍາ 
 ປະສ ດທ ພາບ 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສ ນໃຈ 
 ຄວາມຍືນຍົງ  
 ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

ຄະນະກໍາມະການນີື້ ຍັງ ສະເໜີ ກອບແນວທາງທີິ່ມີການປັບປຸງໃໝູ່ ສໍາລັບການຕັດສ ນໃຈ ຕໍິ່ກັບບັນດາໂຄງການກ່ຽວ
ກັບນໍື້າ ແລະ ພະລັງງານ ໂດຍເນັື້ນ ການຮັບຮ ້ສ ດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ. ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຢູ່າງໜັກໜ່ວງ ຄວນມີສ ດໃນການປະກອບສ່ວນໃນການຮ່ວມວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ຕ້ອງມີຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຮ່ວມກັນ. ຄໍາແນະນໍາຫ ັກຂອງ ຄະນະກໍາມະການມີຄື:  

 ບໍິ່ຄວນມີການສ້າງເຂືິ່ອນໃດໆ ໂດຍບໍິ່ມີ “ການຍອມຮັບທີິ່ແທ້ຈ ງ” ຂອງ ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ບໍິ່ຄວນສ້າງ
ຫາກປາສະຈາກ ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຢູ່າງເປັນອ ດສະຫ ະ ໂດຍຮັບຮ ້ຂໍື້ມ ນລ່ວງໜ້າ (ແອບປ ກ) ຈາກຜ ້ທີິ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບທີິ່ເປັນກຸູ່ມຊົນເຜົິ່າພືື້ນເມືອງ ແລະ ບັນດາ ຊົນເຜົິ່າອືິ່ນໆ. 
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 ຄວນມີການປະເມີນຢູ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮອບດ້ານຕໍິ່ກັບຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ ພະລັງງານຂອງ
ປະຊາຊົນ; ພ້ອມນັື້ນຕ້ອງມີທາງເລືອກອືິ່ນໆ ເພືິ່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການເຫ ົິ່ານີື້ ເຊ ິ່ງຕ້ອງມີການ
ເຮັດກ່ອນທີິ່ຈະມີການດໍາເນີນທຸກໆໂຄງການ. 

 ຄວນໃຫ້ບ ລ ມະສ ດ ກັບການເພີິ່ມປະສ ດທ ພາບຂອງລະບົບນໍື້າ ແລະ ພະລັງງານ ທີິ່ມີຢ ູ່ ກ່ອນທີິ່ຈະຕັດສ ນໃຈ ດໍາ
ເນີນໂຄງການໃໝູ່ 

 ຄວນມີການທົບທວນຄືນຢູ່າງມີສ່ວນຮ່ວມເປັນໄລຍະ ສໍາລັບເຂືິ່ອນທີິ່ສ້າງຂືື້ນແລ້ວ ເພືິ່ອປະເມີນປະເດັນຕ່າງໆ
ເຊັິ່ນ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືິ່ອນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮືື້ຖອນເຂືິ່ອນ 

 ກົນໄກຕ່າງໆ ຄວນມີການພັດທະນາຂືື້ນ ເພືິ່ອເປັນຊ່ອງທາງໃນການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ື  ຊົດເຊີຍຍ້ອນຫຍັງສໍາ
ລັບຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຈາກເຂືິ່ອນທີິ່ສ້າງແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງຟືື້ນຟ ລະບົບນ ເວດທີິ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍ  

ເປນັຫຍັງ WCD ຈຶິ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ? 

WCD ໄດ້ມີການຈັດທໍາ ການທົບທວນຄືນ ບັນດາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທົິ່ວໂລກ ຢູ່າງເອກະລາດ. ຂະບວນການ
ດັິ່ງກ່າວແມູ່ນມີ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ພ້ອມນັື້ນ ຍັງມີການວ ໄຈຢູ່າງ ເຂັື້ມຂຸ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.  ຈາກການ
ທົບທວນດັິ່ງກ່າວ WCD ໄດ້ພົບວ່າ ຕົື້ນທຶນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແມູ່ນມີມ ນຄ່າສ ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີມ ນຄ່າເກີນດ ນ ຕໍິ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີິ່ກີດຂືື້ນ. ພ້ອມນັື້ນຍັງເຫັນວ່າ ມີທາງ
ເລືອກໃໝູ່ ສໍາລັບແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ ພະລັງງານ ທີິ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕົວຈ ງ ແຕູ່ພັດມັກຖືກປະຕ ເສດບໍິ່ທົດລອງທາງເລືອກ
ດັິ່ງກ່າວ. WCD ໄດ້ສະເໜີບັນດາຂໍື້ແນະນໍາຕ່າງໆ ທີິ່ບໍິ່ພຽງແຕູ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການວາງແຜນທາງດ້ານແຫ ິ່ງນໍື້າ ແລະ
ພະລັງງານ ແຕູ່ຍັງແມູ່ນເພືິ່ອສໍາລັບການວາງແຜນດ້ານການພັດທະນາໂດຍລວມດ້ວຍ.  

ໃນຖານະທີິ່ເປັນຄະນະກໍາມະການທີິ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ຂໍື້ຄົື້ນພົບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ WCD ແມູ່ນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າໃນທົິ່ວໂລກ. ສ ິ່ງທີິ່ WCD ຄົື້ນພົບ ແມູ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ເທົິ່າກັບ ຜ ້ທີິ່ WCD ເວົື້າເຖ ງ ກໍິ່ຄື WCD ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຮ່ວມຈາກ ທະນາຄານໂລກ. ຄະນະກໍາມະການ 
ແມູ່ນປະກອບດ້ວຍ ປະທານຜ ້ບໍລ ຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລ ສັດ ABB ເຊ ິ່ງເປັນບໍລ ສັດ ວ ສາວະກໍາ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ 
ອະດີດປະທານ ຄະນະກໍາມະການສາກົນ ວ່າດ້ວຍເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (International Commission on 
Large Dams-ICOLD) ເຊ ິ່ງເປັນຜ ້ນໍາຊ່ຽວຊານ ຂອງສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກໍາເຂືິ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທົິ່ວໂລກ. ບົດລາຍ
ງານຂອງ WCD  ແມູ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢູ່າງເປັນເອກະສັນ ໂດຍທຸກໆຄະນະກໍາມະການ ຂອງ WCD.  

ທາ່ນສາມາດນາໍໃຊ ້ບດົລາຍງານ ໄດຄ້ແືນວໃດ? 

ບັນດາ ອົງການບໍິ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລທີິ່ບໍິ່ຂືື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ແລະ ຂະບວນການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ບົດລາຍງານ ຂອງ  WCD ເພືິ່ອຢຸດການສ້າງເຂືິ່ອນ ຫ ື ໃຫ້ມີການພ ຈາລະນາຄືນຕໍິ່ກັບໂຄງການພັດທະນາ
ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າທີິ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ພ້ອມນັື້ນ ຍັງສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມທາງເລືອກໃໝູ່ ແລະ ເພືິ່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມ
ຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ມີປະສ ດທ ພາບ ຫ າຍຂືື້ນຂອງຂະບວນການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ຜັກດັນ ໃຫ້ມີຂະບວນການຕັດສ ນ
ໃຈໃນຮ ບແບບໃໝູ່ ຕໍິ່ກັບຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບົດລາຍງານນີື້ເພືິ່ອ: 
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 ໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກູ່ ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການ NGO ແລະ ສາທາລະນະ ຕໍິ່ຜົນຂອງການສຶກສາ ແລະ ຂໍື້ແນະ
ນໍາຕ່າງໆ ຂອງand WCD. ພ້ອມນັື້ນ ນຍັງສາມາດແປເອກະສານຕ່າງໆເຫ ົິ່ານັື້ນ ເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນໄດ້ດ້ວຍ. 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຈັດການປະຊຸມ ຫ ື ການຝຶກອົບຮົມ ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ, ປະເທດ ແລະ ພາກພືື້ນ ສໍາ
ລັບ ອົງການ NGO, ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ວ ຊາການ, ນັກຮຽນ, ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດ
ມີການສົນທະນາແລກປູ່ຽນແນວຄວາມຄ ດເຫັນຕໍິ່ບົດລາຍງານນັື້ນ 

 ນໍາມາວ ເຄາະ ວ່າໂຄງການພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ປະຕ ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ  WCD ຫ ື ບໍ 
ແລະ ນໍາເອົາການວ ເຄາະນັື້ນ ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກູ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ  

 ສະເໜີ ແລະ ຜັກດັນ ໃຫ້ມີການນໍາເອົາຂໍື້ແນະນໍາຂອງ WCD ໄປພ ຈາລະນາເຂົື້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ແຫູ່ງຊາດ ແລະ ເພືິ່ອກົດດັນ ບັນດາສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາຄໍາແນະນໍາດັິ່ງກ່າວຢູ່າງ
ເປັນທາງການ  

 ຜັກດັນ ທະນາຄານໂລກ, ບັນດາທະນາຄານ ເພືິ່ອການພັດທະນາ ໃນລະດັບພາກພືື້ນ, ໜ່ວຍງານສ ນເຊືິ່ອເພືິ່ອ
ການສົິ່ງອອກ ແລະ ໜ່ວຍງານການຮ່ວມມື ເພືິ່ອການຊ່ວຍເຫ ືອ ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາຄໍາແນະນໍາຂອງ WCD 
ເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕ້ອງນໍາໄປປະຕ ບັດ  

 ນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ WCD ໃນການສະເໜີ ໃຫ້ມີການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກູ່ຊຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກບັນດາເຂືິ່ອນທີິ່ມີການສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ  

 ນໍາມາໃຂ້ໃນການ ຈັດຂະບວນການປະຊາມະຕ ໃນຊຸມຊົນ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມທາງເລືອກອືິ່ນ ທີິ່ບໍິ່ແມູ່ນກການສ້າງ
ເຂືິ່ອນ ເພືິ່ອສະໜອງນໍື້າ, ຜະລ ດພະລັງງານ ແລະ ເພືິ່ອການຄວບຄຸມໄພນໍື້າຖ້ວມ  

 

ວ ດີໂອຂ້າງລຸູ່ມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກໂຄງການເຂືິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ໄດ້ຫ າຍຂືື້ນ: 

ເຂືິ່ອນກາໍລງັທາໍລາຍແມູ່ນໍື້າຂອງໃຫຕ້າຍລງົຢູ່າງຊາ້ໆ? 
(Are Dams Killing the Mekong River?) 

 
ແຫ ິ່ງທີິ່ມາ: DW News YouTube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg 
 

ເຂືິ່ອນໄຟຟາ້ເທ ງແມູ່ນໍື້າຂອງນາໍມາເຊ ິ່ງຜນົກະທົບທີິ່ຮາ້ຍແຮງ 
(Dams on the Mekong are Having 

Devastating Effects) 
 

ແຫ ິ່ງທີິ່ມາ: Joureyman Pictures YouTube channel 
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc 
 

 

  

 ເບ ິ່ງຂໍື້ມ ນເພີິ່ມເຕີມ ທີິ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ WCD ທີິ່: www.dams.org  

 ຂໍື້ມ ນສໍາຄັນກ່ຽວກັບເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ເທ ງແມູ່ນໍື້າຂອງ ແລະ ແມູ່ນໍື້າສາລະວ ນ ສາມາດເບ ິ່ງໄດ້ທັງສະບັບພາສາອັງກ ດ ແລະ ພາສາຕ່າງໆຢ ູ່ໃນພາກ
ພືື້ນນີື້ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ International Rivers ທີິ່: https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc
file:///D:/WBAB%20work/Weaving%20Bonds/Oxfam/Gender%20and%20Env%20curriculum/เล่ม/ร่างเล่ม/www.dams.org
https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/
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