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ການອາ້ງອງີທີູ່ ແນະນ າ: ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ສຊປລ), 2022. ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ 
ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ສຊປລ). ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 
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© ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ອງົການຢ ນເິຊບັ ປະຈ າ ສປປ ລາວ 2022  
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ຄວາມຊູ່ ຽວຊານດາ້ນການປົກປອ້ງເດກັ 
 
ທມີງານສາ້ງຮູ່ າງ:  

− ສຊປລ: ທູ່ ານ ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ ຫວົໜາ້ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສຊປລ ແລະ ທູ່ ານ ນາງ ສໄີຄເພດັ 
ແສງມະນ ີຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສຊປລ 

− ອງົການຢ ນເິຊບັ:  ທູ່ ານ ນາງ Wipavee Silpitaksakul, ວຊິາການປົກປອ້ງເດກັ 

ສ າລບັການທບົທວນຄນືແລະ ຄ າເຫນັ, ຂອບໃຈຢູ່ າງຈງິໃຈມາຍງັ ທູ່ ານ ນາງ Karen Ho, ທູ່ ານ ນາງ ສມົສະຫວນັ ອ ູ່ ນທະວ ີແລະ 
ທູ່ ານ ນາງ Young Joo Lee ພະແນກປົກປອ້ງເດກັ ອງົການຢ ນເິຊບັ ປະຈ າ ສປປ ລາວ  

ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ  
(ສຊປລ) ອອກແບບໂດຍ: ທູ່ ານ ນາງ Karen Ho  



ຄ ານ າ  
ການກາ້ວເຂົາ້ສ ູ່ ສດັຕະວດັທ ີ XXI ມຫຼີາຍຢູ່ າງທີູ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ມຫຼີາຍເຫດການທີູ່ ປູ່ ຽນແປງ ໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ມສີີູ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍຢູ່ າງ:ການຫນັປູ່ ຽນເປັນຕວົເມອືງ, ໄພຄ ກຄາມທ າມະຊາດ, ການປູ່ ຽນແປງສະພາບດນີຟາ້ອາກາດ, ອນັທີູ່ ຮາ້ຍແຮງກວູ່ າ
ໝ ູ່ ແມູ່ ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ, ເຊິູ່ ງທງັໝດົນີ ້ກ ູ່ ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຕ ູ່ ກບັຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ. ໃນນັນ້ລວມທງັກະທບົທາງ
ດາ້ນຮູ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ ເຮດັໃຫມ້ປີະກດົການຫຍ ທ້  ້ທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ເລກິແລບ ແລະ ຮ ນແຮງຂຶນ້ໃນແຕູ່ ລະວນັ, ມຫຼີາຍສິູ່ ງ ຫຼາຍຢູ່ າງທີູ່ ພວກ
ເຮາົບ ູ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງີຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ໂດຍສະເພາະໄວໜ ູ່ ມຍງິບັນັດາຊນົເຜົູ່ າ, ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້າສາສະໝກັໜ ູ່ ມ ຈ ຶູ່ ງເປັນ
ປັດໃຈທີູ່ ສ າຄນັ ແລະ ເປັນກ ນແຈໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ. ດັູ່ ງນັນ້, ເພືູ່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍໄດຢູ້່ າງຄູ່ ອງແຄວ້ ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວ
ໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຈ ືູ່ ງໄດສ້າ້ງເອກະສານນີຂ້ຶນ້ມາເພືູ່ ອເປັນຄ ູ່ ມໃືນຝຶກອບົຮມົ ການໃຫຄ້ າປືກສາ ທາງອອນໄລນ ໌ ເພືູ່ ອສາ້ງ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ 
ໃຫແ້ກູ່  ຊາວໜ ູ່ ມ ຂັນ້ສ ນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ແລະ ຂັນ້ເມອືງໂດຍນ າໃຊ ້ ຊູ່ ອງທາງຂອງດຈີຕີອລ ໃນການໃຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ມປີະສດິທພິາບແກູ່ ໄວ
ໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົລາວ ລວມທງັຜ ໃ້ຫຍູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ ເພືູ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕາມສະພາບເງ ືູ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈງິ  ແລະ ຖກືກບັຈດິຕະສາດ 
ຂອງແຕູ່ ລະກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍ. ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາສະບບັນີ ້ຈະເປັນເຄືູ່ ອງມ,ື ເປັນແຫຼູ່ ງຂ ມ້ ນ ແລະ ເປັນບູ່ ອນອາ້ງອງີສ າລບັຜ ໃ້ຫຄ້ າສາ ເນືູ່ ອງຈາກ
ໄດກ້ ານດົຢູ່ າງລະອຽດ ດາ້ນຈນັຍາບນັ, ຂັນ້ຕອນ, ວທິກີານ, ການເກບັກ າຕວົເລກຂ ມ້ ນ, ກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍ, ບນັຫາຕູ່ າງໆ ພອ້ມທງັວທິກີານແກໄ້ຂ
ບນັຫາເຫຼົູ່ ານັນ້ຢູ່ າງຈະແຈງ້. 

ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ສະບບັນີ ້ ແມູ່ ນ
ໄດອ້ງີໃສູ່  ການໃຫຄ້ າປຶກສາຕວົຈງິໃນໄລຍະຜູ່ ານມາ ແລະ ການປຶກສາຫາລແືລກປູ່ ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການນ າຜ ທ້ີູ່ ເຮດັວຽກງານຊາວ
ໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ແລະ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດຫຼາຍຄັງ້. 

ໃນນາມ ຫວົໜາ້ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສຊປລ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຊມົເຊຍີ ແລະ ຂອບໃຈຢູ່ າງຈງິໃຈມາຍງັ ອງົການຢ ນເິຊບັ 
ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ເບືອ້ງຫລງັຂອງປະຕ ທີູ່ ປິດ: ການເອືອ້ມອອກໄປເຖງິເດກັນອ້ຍທີູ່ ມຄີວາມປອບບາງ ແລະສູ່ ຽງຈາກການປົກປອ້ງທີູ່ ມຄີ ນ
ນະພາບ ແລະການໃຫກ້ານບ ລກິານທາງດາ້ນຈດິໃຈໃນ ອາຊຕີາເວນັອອກ ແລະປາຊຟິີກ ລວມທງັ ຄ ູ່ ຮູ່ ວມງານອືູ່ ນໆ: ອງົການ UNFPA, 
ອງົການ UNDP, ສ ນໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ປົກປອ້ງແມູ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ສຍລ, ສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ພດັທະນາແມູ່ ຍງິ ແລະ ໄວໜ ູ່ ມ 
(ສະຫະພນັແມູ່ ຍງິ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ),ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 
ທ ກໆທູ່ ານທີູ່ ໄດອ້ອກເຫືູ່ ອເທແຮງທງັກ າລງັໃຈ ກ າລງັກາຍ, ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ສ ມທ ກສະຕປັິນຍາຂອງຕນົ ເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ກ ານດົ 
ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ຫວງັຢູ່ າງ
ຍິູ່ ງວູ່ າ ຄ ູ່ ມສືະບບັນີຈ້ະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫແ້ກູ່ ການປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິູ່ ນ, ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມຄ ູ່ ມ ື
ສະບບັນີ ້ ອາດຍງັບ ູ່ ທນັຄບົຖວ້ນສມົບ ນເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ. ຫວງັວູ່ າ, ຈະໄດຮ້ບັຄ າຄດິເຫນັທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກພາກສູ່ ວນ
ກູ່ ຽວຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ ພອ້ມທງັຜ ທ້ີູ່ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ ກູ້່ ຽວກບັການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາເພືູ່ ອນ າມາປັບປ ງໃຫດ້ຂີຶນ້ຕືູ່ ມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ທູ່ ານ ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ 
ຜ ບ້ ກເບກີຄ ລ າ “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” 1996, 

ຫວົໜາ້ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສຊປລ   
ຫວົໜາ້ກມົພວົພນັຮູ່ ວມມກືບັຕູ່ າງປະເທດ 

ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ສຊປລ)  



ຕວົຫຍ  ້ແລະ ຊືູ່ ຫຍ  ້
 

 

ສສດ  ສນົທສິນັຍາວູ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ ຂອງອງົການ ສປຊ 

ສປປ ລາວ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສຊປລ  ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 

ສຍລ  ສ ນກາງສະຫະພນັແມູ່ ຍງິລາວ 

ກຊ ສສກ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ກຊ ສທສ ກະຊວງ ສາທາລະນະສ ກ 

ກຊ ຍຕທ ກະຊວງຍ ຕທິ າ 

ກຊ ຮສສ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

CSO  ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 

GBV  ຄວາມຮ ນແຮງທີູ່ ອງີໃສູ່ ເພດຍງິ-ຊາຍ 

MHPSS ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ການສະ ໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະ-ສງັຄມົ 

NGO  ອງົການຈດັຕັງ້ທີູ່ ບ ູ່ ສງັກດັລດັຖະບານ 

PSA  ການປະກາດຜູ່ ານສືູ່ ສາທາລະນະ 

SBCC  ການສືູ່ ສານເພືູ່ ອການປູ່ ຽນແປງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນພດຶຕກິ າ  

UNDP  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືູ່ ອການພດັທະນາ 

UNFPA ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທນຶສ າລບັປະຊາກອນ 

UNICEF ອງົການສະຫະປະຊາຊາດສ າລບັເດກັ 



ສາລະບານ 
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ພາກທ ີI ວຽກງານການໃຫຄ້ າປຶກສາ 

1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ໃນ ສປປ ລາວ, ແນວຄວາມຄດິການໃຫຄ້ າປືກສາໄດເ້ລີູ່ ມມມີາແຕູ່ ໃນປີ 1996, ເມືູ່ ອທູ່ ານສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ ເຊິູ່ ງເປັນບນັນາທກິານໜງັສພືມິ 
“ຊາວໜ ູ່ ມລາວ” ທງັເປັນນກັຂຽນຄ ລ າສ າລບັໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫເ້ປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຄ ລ າ “ຕອບຈດົໝາຍຈາກຜ ້
ອູ່ ານ”. ໃນເວລານັນ້, ສ ານກັງານຕັງ້ຢ ູ່ ວງົວຽນນ າ້ພ , ບາ້ນຊຽງຍນື ເມອືງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນຂະນະທີູ່ ເຮດັວຽກກູ່ ຽວກບັຄ ລ າ
ນີສູ້່ ວນຫຼາຍແລວ້ ຜ ອູ້່ ານໜງັສພືມິມກັຈະສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຂອງຕນົຕ ູ່ ປະເດນັບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນການເມອືງ ແລະ ມໄີວໜ ູ່ ມ
ບາງຄນົໄດຂ້ຽນ ຈດົໝາຍມາຖາມ ແລະ ຂ ຄ າແນະນ າກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງສູ່ ວນຕວົ ຕະຫຼອດເວລາທີູ່ ຜູ່ ານມານັນ້, ຈ ານວນຈດົໝາຍເຫຼົູ່ ານີນ້ບັມ ືນ້ບັ
ເພີູ່ ມຂຶນ້ ແລະ ອກີບ ູ່ ດນົກ ູ່ ຍງັມກີານໂທລະສບັເຂົາ້ມາຕືູ່ ມອກີໃນປີ 1999 ທູ່ ານ ສມົກຽ້ວ ຈິູ່ ງໄດເ້ລີູ່ ມຕົນ້ຂຽນ ເລືູ່ ອງຊວີດິຈງິ ທີູ່ ໄດມ້າຈາກ ການ
ໃຫຄ້ າປຶກສາ ຂອງ ໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົລງົໃນໜງັສພືມິ “ຊາວໜ ູ່ ມລາວ” (ໂດຍບ ູ່ ໄດໃ້ສູ່ ຊືູ່ ຈງິ ຂອງ ໄວໜ ູ່ ມ ຜ ທ້ີູ່  ໂທ ຫຼ ືຂຽນຈດົໝາຍເຂົາ້
ມາ ຂ ຄ າປຶກສາ). ເຫນັໄດວູ້່ າເນືອ້ໃນທີູ່ ລງົໃນໜງັສພືມິ ໄດເ້ຮດັໃຫໄ້ວໜ ູ່ ມຄນົອືູ່ ນໆໄດຮ້ຽນຮ ຈ້າກຜ ທ້ີູ່ ມາຂ ຄ າປຶກສາ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ຄ ລ າ “ຕອບ
ຈດົໝາຍຈາກຜ ອູ້່ ານ” ຈ ືູ່ ງກາຍມາເປັນ ຄ ລ າ “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” ເຊິູ່ ງໄດດ້ງຶດ ດເອາົໄວໜ ູ່ ມສນົໃຈອູ່ ານ  “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” ຫຼາຍຂຶນ້ ສນົໃຈແອບັ 
ແລະ ໂທເຂົາ້ມາຂ ຄ າປຶກສາຫຼາຍຂຶນ້.  ໃນຊູ່ ວງປີ 2003-2005 ບ ລສີດັແທງໂກ ເຊິູ່ ງແມູ່ ນບ ລສິດັໂທລະຄມົ (ປະຈ ບນັແມູ່ ນບ ລສິດັບລີາຍ) ໄດ ້
ເລີູ່ ມຕົນ້ເຂົາ້ມາລງົທນຶໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍເໜັນ້ໃສູ່ ລ ກຄາ້ທີູ່ ເປັນຊາວໜ ູ່ ມ. ພວກເພີູ່ ນ ໄດໃ້ຊຄ້ ລ າ “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” ເປັນຊູ່ ອງທາງໂຄສະນາ
ສົູ່ ງເສມີ ແທງໂກ. ພວກເພີູ່ ນ ໄດສ້ະໜບັສະໜ ນ ເບ ີໂທລະສບັ 77880044 ໃຫເ້ປັນສາຍດູ່ ວນທ າອດິເພືູ່ ອໃຫຄ້ າປຶກສາ ນອກນັນ້, ເພີູ່ ນຍງັໄດ ້
ສະໜບັສະໜ ນ ຄູ່ າໂທລະສບັຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜ ທ້ີູ່ ໂທເຂົາ້ມາເພືູ່ ອຂ ຄ າແນະນ າອກີດວ້ຍ.  

ຕອບຈດົໝາຍໄວໜ ູ່ ມ ສະບບັທ າອດິ ທີູ່ຂຽນຫາ ຄ ລ າ “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” ໃນປີ 1996 © LYU/2021 



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   5 

ຍອ້ນກະແສຄວາມຕອ້ງການຂອງໄວໜ ູ່ ມຜ ປ້ະເຊນີກບັປະເດນັບນັຫາຕູ່ າງໆ ນບັມືນ້ບັເລກິແລບ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງີພວກ
ເຂາົແບບຊອ້ງໜາ້ກນັແມູ່ ນຍາກຫຼາຍ, ຈ ິູ່ ງມຫຼີາຍວາລະສານສົູ່ ງເສມິຄ ລ າ “ໄວໜ ູ່ ມ-ໄວຮກັ” ທີູ່ ນບັມືນ້ບັເພີູ່ ມຂຶນ້ເຊັູ່ ນ: “ຄອບຄວົ”, “ເງາົ”, “ລາວ
ທນີ” ໄດເ້ລີູ່ ມສະໜບັສະໜ ນໂດຍການນ າເອາົເລືູ່ ອງບນັຫາຊວີດິ ແລະ ຄວາມຮກັທີູ່ ໄດຈ້າກການໃຫຄ້ າປຶກສາມາລງົເຜຍີແຜູ່ ໃນສິູ່ ງພມິຂອງຕນົ. 
ພວກເຂາົຍງັໄດລ້ງົໃນ ໜາ້ຫຼກັຂອງ Homepage Noumsao Inno Tech (NIT). ຍິູ່ ງໄປກູ່ ວານັນ້, ບນັດາອງົການສາກນົກ ູ່ ເລີູ່ ມຮບັຮ ເ້ຖງິ
ຄວາມສ າຄນັຂອງການນ າໃຊກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາທາງອອນລາຍ ເພືູ່ ອເປັນວທິເີກບັກ າຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັປະເດນັບນັຫາຕູ່ າງໆຂອງໄວໜ ູ່ ມເຊັູ່ ນ: 
ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ວຖິທີາງເພດ. ນອກນັນ້, ຍງັມຄີວາມພະຍາຍາມອືູ່ ນໆໃນການຮູ່ ວມມກືບັລະດບັພາກພືນ້ເຊັູ່ ນ: ການຂຽນ ແລະ 
ການພມິເຜຍີແຜູ່ ປຶມ້ທີູ່ ຊືູ່ ວູ່ າ: ສຽງກະຊບິດງັໆ (Loud Whisper), ການສກຶສາທາງເພດສະໜບັສະໜ ນ ໂດຍມ ນນທິ ິRockefeller ແລະ 
ການວເິຄາະສະຖານະການໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົທີູ່ ສະໜບັສະໜ ນໂດຍອງົການ UNFPA.  

ການໃຫຄ້ າປຶກສາບນັຫາຊວີດິຂອງໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ມບີດົບາດສ ງສ ດແບບບ ູ່ ເຄຍີມມີາກູ່ ອນແມູ່ ນຊູ່ ວງພະຍາດໂຄວດີເລີູ່ ມຕົນ້
ລະບາດ 2019-2021, ທ ກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົໄດຫ້ນັຄວາມສນົໃຈຕ ູ່ ການນ າໃຊຊູ້່ ອງທາງການໃຫຄ້ າປຶກສາແບບອອນລາຍ ເພືູ່ ອໃຫກ້ານປົກ
ປ້ອງໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນປະເດນັບນັຫາດາ້ນສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ, ດວ້ຍການສະໜບັສະໜ ນ
ເພີູ່ ມຈ ານວນຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຈາກ 1 ຄນົ (ທູ່ ານ ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ ) ມາເປັນ 9 ຄນົ ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນ ໂທລະສບັ ແລະ ຄູ່ າໂທລະສບັ 
ຂອງ UNFPA ແລະ ເພີູ່ ມເປັນຈ ານວນ 13 ຄນົ ໃນປີ 2021 ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກ UNICEF , ຍອ້ນເຫນັໄດເ້ຖິງຄວາມສ າຄນັ
ຂອງວຽກດັູ່ ງກູ່ າວ, ການນ າຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມ ໄດມ້ອບເບໂີທສາຍດວູ່ ນ 1554 ໃຫກ້ບັທມີງານໃນປີ 2021  ແລະ ໄດຈ້ດັສນັຫອ້ງສະເພາະ
ໃນຕກຶໄອທ ີສ າລບັອາສາສະໝກັໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜະລດິ ສືູ່ ສງັຄມົອອນລາຍ ສ າລບັໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ,ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນ
ອ ປະກອນ ຈາກ UNICEF ລວມທງັການ  ການສາ້ງເຄືູ່ ອຂູ່ າຍທດົລອງຢ ູ່  3 ແຂວງ ເຊັູ່ ນ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງນ າ້ທາ ແລະ ແຂວງ
ອ ດມົໄຊ ເພືູ່ ອຮບັປະກນັວູ່ າ ເດກັ, ຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ໄວໜ ູ່ ມ ຈາກເຂດຫູ່ າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຈາກຂງົເຂດທີູ່ ເປັນຊນົເຜົູ່ າ ມກີານເຂົາ້ເຖງິການ
ບ ລກິານສາຍດູ່ ວນຢູ່ າງເທົູ່ າທຽມກນັ. ທາງອງົການ UNFPA ກ ູ່ ສບືຕ ູ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືູ່ ອຂູ່ າຍການໃຫຄ້ າປຶກສາຕືູ່ ມ
ອກີ 2 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສກັ. ວຽກງານໃຫຄ້ າປຶກສາແມູ່ ນເປັນວຽກໜຶູ່ ງທີູ່ ນອນຢ ູ່ ໃນຍ ດທະສາດການພດັທະນາ
ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊົນລາວ 2021-2030 ເພືູ່ ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຍ ດທະສາດດັູ່ ງກູ່ າວນີ ້UNDP ຈງິໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 
ຂະຫຍາຍເຄືູ່ ອຂູ່ າຍການໃຫຄ້ າປຶກສາໃນແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄ າມູ່ ວນ ແລະ ໃນອານາຄດົອາດຈະໄດຂ້ະຫຍາຍເຄືູ່ ອຂູ່ າຍການໃຫຄ້ າ
ປຶກສາຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົໃນທ ກໆແຂວງອງີຕາມສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈງິ. 

ຍອ້ນການໃຫຄ້ າປຶກສາ ແມູ່ ນໄດເ້ລີູ່ ມຕົນ້ແຕູ່ ປີ 1996 ແມູ່ ນຕດິພນັກບັສືູ່ ສານມວນຊນົ ຫຼ ື ເວົາ້ໄດວູ້່ າຕົນ້ກ າເນດີຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ
ແມູ່ ນເລີູ່ ມຕົນ້ຈາກສືູ່ ສີູ່ ງພມີ. ເພືູ່ ອເປັນການຮກັສາຮ ບແບບທີູ່ ເປັນເອກະລກັນີໄ້ວ,້ ເຖງີປັດຈ ບນັນີ ້ການໃຫຄ້ າປຶກສາ ຈ ືູ່ ງຕອ້ງໄດ ້ຄ ູ່ ຄຽງກບັ ການ
ຜະລດິສືູ່ ໂຄສະນາ ທາງອອນລາຍສ າລບັໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ໃນຮ ບແບບກາຕ ນ, ຄລບິວດີໂີອ ຫຼ ືດນົຕຣໂີດຍຜູ່ ານຊູ່ ອງທາງອອນລາຍ. 

2. ຈ ດປະສງົລວມ ຂອງ ສຊປລ 

• ຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊ ມໃຫຍູ່ ຜ ແ້ທນຊາວໜ ູ່ ມທົູ່ ວປະເທດຄັງ້ທ ີ VIII ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກູ່ ອງົການ ຈດັຕັງ້
ຊາວໜ ູ່ ມ; 

• ບນັລ ວໄິສທດັຊາວໜ ູ່ ມ 2040 ດວ້ຍການສາ້ງເງ ືູ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫແ້ກູ່ ຄນົຮ ູ່ ນໜ ູ່ ມເພືູ່ ອ ສາ້ງຊາວ
ໜ ູ່ ມລາວໃຫມ້ອີ ດມົການທີູ່ ໜກັແໜນ້ ແລະ ມຄີູ່ ານຍີມົທີູ່ ຖກຶຕອ້ງ; 

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ 2021-2030 ໂດຍເໜັນ້ໜກັເຖງິຂງົເຂດການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົ; 

3. ຈ ດປະສງົສະເພາະ  

• ເຂົາ້ເຖງີໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົທ ກກ ູ່ ມ ໂດຍສະເພາະກ ູ່ ມດອ້ຍໂອກາດ, ຜ ທ້ີູ່ ຢ ູ່ ໃນສະພາບທີູ່ ຈະນ າໄປສ ູ່ ຄວາມສູ່ ຽງໃນຂະນະ
ດຽວກນັກ ູ່ ຮບັເອາົຄູ່ ານຍີມົໃໝູ່ ດວຍ້ການປ ກຈດິສ ານກຶໃນເງ ືູ່ອນໄຂແບບໃໝູ່ ; 

• ປົກປອ້ງໄວໜ ູ່ ມຈາກປະກດົການຫຍ ທ້ ໃ້ນສງັຄມົລວມທງັການປະຕບິດັຕວົຈງິທີູ່ ເປັນອນັຕະລາຍໂດຍຄ ານງຶເຖງິສະຖານະການ, 
ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ດາ້ນຈດິຕະສາດຂອງໄວໜ ູ່ ມທີູ່ ມກັຈະລງັເລໃຈຕ ູ່ ການເປີດເຜີຍເລືູ່ ອງຕູ່ າງໆຂອງຕນົເອງ ຫຼ ືຂ ຄວາມ
ຊູ່ ວຍເຫຼອືເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າມປົີມດອ້ຍໃນສງັຄມົ; 

• ສາ້ງຖານຂ ມ້ ນສະເພາະໄວໜ ູ່ ມດາ້ນຈດິຕະສາດ ແລະ ດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ ເພືູ່ ອເປັນຂ ມ້ ນໃຫແ້ກູ່ ການສາ້ງແຜນການ ພດັທະນາ
ຊາວໜ ູ່ ມຈາກຮ ູ່ ນສ ູ່ ຮ ູ່ ນ.  
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4. ຄ ານຍິາມ ແລະ ລກັສະນະສະເພາະການໃຫຄ້ າປຶກສາ 

ການໃຫຄ້ າປຶກສາ 

ການໃຫຄ້ າປຶກສາເປັນຂັນ້ຕອນທີູ່ ອງີໃສູ່ ຄວາມສ າພນັທີູ່ ດລີະຫວູ່ າງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ 
ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ, ເຊິູ່ ງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະໄດໃ້ຊທ້ກັສະຕູ່ າງໆເພຶູ່ ອຊູ່ ວຍເຫຼອື ແລະ 
ເອືອ້ອ ານວຍໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໄດຮ້ບັການຊູ່ ວຍເຫຼອື ດວ້ຍຄວາມເປັນເພືູ່ ອນມດິທີູ່
ໃກຊ້ດິ, ແບບດຽວກັບັຄ ູ່ ຮູ່ ວມຊາຕາກ າ ແລະແກໄ້ຂບນັຫາຊູ່ ວຍກນັ  , ທ າຄວາມ
ເຂົາ້ໃຈຕ ູ່ ບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົເອງ ເຮດັໃຫຕ້ນົເອງເຂັມ້ແຂງ ທາງ
ດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ຮູ່ າງກາຍຈນົສາມາດຫາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາໄດ,້ ມກີານປັບໂຕ, ມີ
ການປູ່ ຽນແປງພດຶຕກິ າຂອງຕນົເອງ ແລະ ກາ້ວໄປສ ກ້ານຄ ມ້ຄອງຊວີດິດວ້ຍຕນົເອງ.  

ລກັສະນະສະເພາະຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ  

• ເປັນການຊູ່ ວຍເຫຼອືດາ້ນຈດິຕະສາດ, ດາ້ນອາລມົ ແລະ ດາ້ນສງັຄມົ ເພືູ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ ລວມເຖງິບນັຫາຕູ່ າງໆທີູ່ ເກດີຈາກຄວາມ
ເຊືູ່ ອ, ຄູ່ ານຍິມົທາງສງັຄມົ ວດັທະນະທ າ. ແລະ ສະຖານະການພາຍນອກ ເຊັູ່ ນ ຄວາມທ ກຍາກ, ໂລກລະບາດ, ບນັຫາຄອບຄວົ. 
ດັູ່ ງນັນ້, ຄ າແນະນ າຄວນຄ ານງຶເຖງິອາລມົ ແລະ ຄວາມຮ  ້ສກຶ ເປັນຕົນ້ຕ  ເຊິູ່ ງມນັຈະພາໃຫເ້ກດີບນັຫາດາ້ນພດຶຕກິ າເພືູ່ ອກາ້ວໄປສ ູ່
ການປັບປູ່ ຽນພດຶຕກິ າທີູ່ ເໝາະສມົ. 

• ເນັນ້ໃສູ່ ການສາ້ງຄວາມສ າພນັທີູ່ ດແີບບເປັນເພືູ່ ອນມດິໃກຊ້ດິ ແລະ ຄວາມເຊືູ່ ອໃຈລະຫວູ່ າງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ
ເພືູ່ ອໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາຮ ສ້ກຶຜູ່ ອນຄາຍ, ສະດວກໃຈທີູ່ ຈະເປີດເຜຍີຕນົເອງ, ຢາກເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຍອມຮບັຕ ູ່ ບນັຫາຂອງຕນົເອງ, 
ໃນທີູ່ ສ ດກ ຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາ. 

• ເປັນການສືູ່ ສານແບບສອງທາງເພືູ່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫກ້ງົກນັລະຫວູ່ າງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ໂດຍຜູ່ ານຄ າເວົາ້ 
ແລະ ກລິຍິາທູ່ າທາງ. 

• ເປັນຂັນ້ຕອນການໂອລ້ມົກນັຢູ່ າງມເີປົາ້ໝາຍ, ແລະ ນ າໃຊຂ້ັນ້ຕອນ ແລະ ທກັສະທີູ່ ເໝາະສມົໂດຍອງີຕາມສະຖານະການ,
ສະພາບອອ້ມຂາ້ງ ຂອງຜ ຮ້ບັການປຶກສາ, ກ ານດົເວລາ ແລະ ການເລອືກຊູ່ ອງທາງຂ ຄ າປຶກສາໂດຍການໂທ ຫຼ ືສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ ອງີໃສູ່
ການຕດັສນິຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ.  

• ເຂົາ້ໃຈບນັຫາໄດໄ້ວຄວບຄ ມຄວາມຮ ສ້ກຶ, ວເິຄາະວໄິຈຕລີາຄາຄວາມຄດິ, ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ ູ່ ບນັຫາ. 
ດັູ່ ງນັນ້, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈິູ່ ງສາມາດປະເມນີ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕນົເອງເພືູ່ ອດ າເນນີການໃຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ເໝາະສມົ ກບັສະພາບ ແລະ ອາຍ  
ຂອງແຕູ່ ລະກ ູ່ ມ ໄວໜ ູ່ ມ 

ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ  

ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາແມູ່ ນຜ ທ້ີູ່ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເປັນຢູ່ າງດ ີ ກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫຼອືຜ ້
ອືູ່ ນ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາເປັນຜ ທ້ີູ່ ພດັທະນາຕນົເອງຢ ູ່ ສະເໝເີພືູ່ ອກາຍເປັນຜ ທ້ີູ່ ມຄີ ນ
ລກັສະນະທີູ່ ເໝາະສມົໃນການຊູ່ ວຍເຫຼອືຜ ອ້ືູ່ ນ. ນອກນັນ້, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງມແີນວ
ຄດິ ແລະ ເຊືູ່ ອວູ່ າທ ກບນັຫາມສີາເຫດ ແລະ ມວີທິແີກໄ້ຂທີູ່ ເໝາະສມົຢ ູ່ ສະ 
ເໝ.ີຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະນ າໃຊຄ້ວາມຮ ,້ ທກັສະ ແລະ ປະສບົການຂອງພວກເຂາົເພືູ່ ອ
ຊູ່ ວຍເຫຼອືຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໃຫເ້ຂົາ້ໃຈດຂີຶນ້ກູ່ ຽວກບັຕນົເອງ ແລະ ຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂ
ບນັຫາຂອງພວກເຂາົເອງ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາບ ູ່ ຢ ູ່ ໃນຖານະຕດັສນິໃຈວູ່ າອນັໃດດສີ າລບັຜ ້
ຮບັຄ າປຶກສາ ແລະບ ູ່ ຄວນຕດັສນິໃຈໃນນາມຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. ກງົກນັຂາ້ມ, ຜ ້
ໃຫຄ້ າປຶກສາຄວນສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ລະດມົຊ ກຍ ໃ້ຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາຜ ເ້ຂົາ້ຮູ່ ວມໃນ
ການຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂບນັຫາທີູ່ ເໝາະສມົທີູ່ ສ ດສ າລບັພວກເຂາົເອງ. 

ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ  
ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາແມູ່ ນຜ ທ້ີູ່ ມບີນັຫາ, ມຄີວາມຂອ້ງໃຈ ແລະ ມຄີວາມກງັວນົໃຈ ແລະ 
ຕອ້ງການການສະໜບັສະໜ ນເພືູ່ ອຄ ມ້ຄອງອາລມົຂອງຕນົເອງ. ເພາະສະນັນ້, ຜ ຮ້ບັ
ຄ າປຶກສາຈິູ່ ງຢາກຂ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຜ ອ້ືູ່ ນ.  
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5. ຈນັຍາບນັ ຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ     

• ມຄີ ນທາດການເມອືງໜກັແໜນ້, ມຄີວາມຈົູ່ ງຮກັພກັດຕີ ູ່ ອ ດມົການຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍຕູ່ າງໆ, ລດັຖະທ າມະນ ນ, ກດົ 
      ໝາຍ, ລະບຽບການ, ມຫຼີກັໝັນ້ຈ າແນກສດັຕ ຢູ່ າງຈະແຈງ້, ບ ູ່ ຫວັູ່ ນໄຫວຄອນແຄນຕ ູ່ ສະພາບການຕູ່ າງໆທີູ່ ເກດີຂຶນ້, ມນີ າ້ 
     ໃຈເສຍສະຫຼະ ແລະ ມຄີວາມບ ລສິ ດໃຈ;  
• ມບີ ກຄະລກິກະພາບທີູ່ ດ,ີ ຊືູ່ ສດັສ ດຈະລດິ, ເຫນັອກົເຫນັໃຈ ແລະ ຈງິໃຈຕ ູ່ ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ, ມຄີວາມສາມກັຄສີະໜດິແໜນ້ກບັ

ມະຫາຊນົ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ການກະທ າຂອງຕນົເອງ, ພອ້ມທີູ່ ຈະຮຽນຮ  ້ແລະ ປັບປ ງຢ ູ່ ສະເໝ;ີ 
• ມແີບບແຜນການເຮດັວຽກທີູ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄູ່ ອງກບັວຽກງານການໃຫຄ້ າປຶກສາ. 

ຈນັ
ຍາ
ບນັ

ຕ ູ່ ຕ
ນົເ
ອງ
:  

ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນເຮດັ 
• ສະໜອງການໃຫຄ້ າປຶກສາດວ້ຍຄວາມບ ລສິ ດໃຈ; 
• ປະພດຶຕວົໃຫເ້ໝາະສມົໂດຍພຈິາລະນາເຖງິວດັທະນະທ າ, ອາຍ  ແລະ ເພດຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ; 
• ຖເືອາົຄວາມເອາົໃຈໃສູ່ ຕ ູ່ ຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ໂດຍສະເພາະຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງເດກັ ໃຫເ້ປັນ

ຫຼກັການຊີນ້ າ ແລະ ເປັນການພຈິາລະນາຫຼກັ ເມືູ່ ອເຮດັວຽກກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາອາຍ ຕ ູ່ າກວູ່ າ 18 ປີ; 
• ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄ ນສມົບດັ, ຄວາມຮ  ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງເພືູ່ ອໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໝັນ້ໃຈວູ່ າພວກເຂາົໄດ ້

ພບົກບັຜ ໃ້ຫໃ້ຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ມຄີວາມສາມາດ; 
• ເຄາົລບົສດິທຂິອງຄນົອືູ່ ນ ລວມທງັເດກັນອ້ຍ ໃນການຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕນົເອງ; 
• ລະມດັລະວງັ ແລະ ບ ູ່ ໃຊຄ້ວາມລ າອຽງ ແລະ ຄວາມອະຄະຕສິູ່ ວນຕວົຂອງຕນົເອງ; 
• ເຄາົລບົຄວາມເປັນສູ່ ວນຕວົ ແລະ ຮກັສາເປັນຄວາມລບັ; 
• ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການບ ູ່ ຈ າແນກ, ຮບັປະກນັວູ່ າຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໄດຮ້ບັການປະຕບິດັແບບສະເໝພີາບກນັດວ້ຍກຽດສກັສີ

ໂດຍບ ູ່ ຄ ານງຶເຖງິລກັສະນະສູ່ ວນບ ກຄນົຂອງພວກເຂາົເຊັູ່ ນ: ເຊືອ້ຊາດ, ສາດສະໜາ, ທດັສະນະທາງເພດ, ຄວາມພກິານ, 
ອາຍ , ສະຖານະພາບທາງສງັຄມົ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

   
   
   
  ຈ

ນັຍ
າບ
ນັດ

າ້ນ
ອາ
ຊບີ

: 

ສິູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ຄວນເຮດັ 
• ບ ູ່ ຄວນສະແດງຕນົເປັນຜ ແ້ກໄ້ຂບນັຫາ; 
• ບ ູ່ ຄວນວາງຕວົສ ງເກນີທກັສະຂອງຕນົເອງ; 
• ບ ູ່ ຄວນສວຍໃຊຕ້ າແໜູ່ ງໃນນາມຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາເພືູ່ ອຜນົປະໂຫຍດສູ່ ວນຕວົ; 
• ບ ູ່ ຄວນໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາທີູ່ ບ ູ່ ເປັນຈງິ; 
• ບ ູ່ ຄວນບງັຄບັເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫຼອືຜ ອ້ືູ່ ນ; 
• ບ ູ່ ຄວນກດົດນັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໃຫເ້ລົູ່ າເລືູ່ ອງຂອງພວກເຂາົ; 
• ບ ູ່ ຄວນຕດັສນິຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາສ າລບັການກະທ າ ຫຼ ືຄວາມຮ ສ້ກຶຂອງພວກເຂາົ 
• ບ ູ່ ຄວນເປີດເຜຍີຊືູ່  ແລະ ເລືູ່ ອງສູ່ ວນຕວົທີູ່ ເປັນຄວາມລບັ ຂອງຜ ທ້ີູ່ ມາຂ ຄ າປຶກສາ  

• ການໃຫຄ້ າປຶກສາບ ູ່ ໄດໃ້ຫວ້ທິແີກໄ້ຂບນັຫາແບບຕາຍຕວົ ທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາໄດກ້ະກຽມໄວລູ້່ ວງໜາ້ຍອ້ນວູ່ າມນັເປັນການສືູ່ ສານ 
ແບບ ອດີສະລະ ແລະ ສູ່ ວນຕວົ ລະຫວູ່ າງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. ວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຈະອງີໃສູ່ ຄວາມຕອ້ງການ, 
ການຕດັສນິໃຈ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເອງ, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປືກສາພຽງແຕູ່ ຊູ່ ວຍແລກປູ່ ຽນ, ແນະນ າ ແລະ  ໃຫທ້ດິ
ທາງທີູ່ ສາມາດຫຼ ດຜູ່ ອນບນັຫາເພືູ່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມຫຼີາຍທາງເລອືກທີູ່ ດ.ີ   

• ການໃຫຄ້ າປຶກສາບ ູ່ ແມູ່ ນການຊີນ້ າໂດຍກງົ ຫຼກືານບອກໃຫຄ້ນົອືູ່ ນເຮດັ ຫຼບື ູ່ ໃຫເ້ຮດັຫຍງັ ຫຼ ືການຕດັສນິວູ່ າສິູ່ ງໃດຖກື ຫຼ ືສິູ່ ງໃດ
ຜດິ, ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ  ມເີຫດຜນົຂອງຕນົເອງເພືູ່ ອເຮດັ ຫຼ ືບ ູ່ ເຮດັສິູ່ ງໃດໜຶູ່ ງ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການໃຫຄ້ າປຶກສາແມູ່ ນຊູ່ ວຍໃຫຜ້ ້
ຮບັຄ າປຶກສາໄດເ້ຫນັເຖງິວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຕູ່ າງໆ ທີູ່ ສາມາດພຈິາລະນາ 



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   8 

6. ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຄວາມເມດຕາ 

ການໃຫຄ້ າປຶກສາເປັນວຽກໜຶູ່ ງທີູ່ ສ າຄນັ. ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຜ ອ້ືູ່ ນຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຂອງພວກເຂາົ ແລະ ແລກປູ່ ຽນແນວຄວາມຄດິນ າກນັ, ຜ ້
ໃຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈເປັນຢູ່ າງດ ີແລະ ມຄີວາມເມດຕາ ດັູ່ ງນີ:້  

a) ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: 
• ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕູ່ າງໆທີູ່ ກຽວຂອ້ງກບັການໃຫຄ້ າປຶກສາ ເພືູ່ ອເປັນຂ ມ້ ນ ຫຼ ື

ເປັນບູ່ ອນອງີສ າລບັການໃຫຄ້ າປຶກສາ; 
• ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕ ູ່ ສະພາບການ ແລະ ຈດິຕະສາດຂອງໄວໜ ູ່ ມ; 
• ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕ ູ່ ບນັຫາຕູ່ າງໆຂອງໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຫຼ ືປະກດົການຫຍ ທ້ ໍ໊ໃນສງັຄມົທີູ່ ກະທບົຕ ູ່ ພວກເຂາົ.  

b) ຄວາມເມດຕາ: 
• ມຄີວາມເຫນັໃຈຕ ູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາທີູ່ ພວມປະເຊນີກບັບນັຫາທີູ່ ສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ສະຫວດັດພີາບດາ້ນຮູ່ າງກາຍ ແລະ ດາ້ນຈດິໃຈ

ຂອງພວກເຂາົ; 
• ມຄີວາມເມດຕາ, ຄວາມນິມ້ນວນ, ໃຈດ ີແລະ ເປັນມດິຕ ູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ; 
• ສະແດງຄວາມເຫນັໃຈ, ຄວາມຈງິໃຈ ແລະ ຄວາມຫູ່ ວງໄຍຕ ູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາທີູ່ ປະສບົກບັບນັຫາຕູ່ າງໆ ໂດຍຜູ່ ານນ າ້ສຽງ, 

ລວມທງັການສະແດງອອກ, ຄ າເວົາ້ຕູ່ າງໆທີູ່ ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນເພືູ່ ອສາ້ງຄວາມເຊືູ່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. 
• ເຕມັໃຈທີູ່ ຈະໃຫຄ້ າປຶກສາ ແກູ່ ຜ ປ້ະສບົກບັຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ. 

7. ການສາ້ງເຄືູ່ ອຂູ່ າຍ,ໂຄສະນາ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍ    

ການສາ້ງຖານຂ ມ້ ນ: ດ າເນນີການເກບັກ າຕວົເລກຂ ມ້ ນຈາກບນັດາຊາວໜ ູ່ ມໃນກະຊວງ, ອງົການ, ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ ແລະ ອງົການອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ. 

ການໂຄສະນາສົູ່ ງເສມີແບບເຊິູ່ ງໜາ້: ລງົຢຽ້ມຢາມຕາມສະຖານທີູ່ ຕວົຈງິໃນໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ຊ ມ
ຊນົ, ກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ພາກສູ່ ວນອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງເພືູ່ ອສົູ່ ງເສມີ ແລະ ປ ກຈດິສ ານກຶກູ່ ຽວກບັຄວາມສ າຄນັ
ຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ.  

ການໂຄສະນາສົູ່ ງເສມີຜູ່ ານສືູ່ :  ການສົູ່ ງເສມີ ແລະ ເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານຜູ່ ານວທິະຍ -ໂທລະພາບ, ວາລະສານ, 
ໜງັສພືມິ, ການສາ້ງສະປ໋ອດໂຄສະນາຜູ່ ານ YouTube, ແຜູ່ ນພບັ, ໂປສະເຕ,ີ Facebook ແລະ ອືູ່ ນໆ.   

ການໂຄສະນາສົູ່ ງເສມີແບບເພືູ່ ອນສ ູ່ ເພືູ່ ອນ: ການເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານໂດຍ ນ າໃຊກ້ ູ່ ມໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ຜ ເ້ຄຍີໄດ ້
ຮັບຄ າປຶກສາ ຫຼື ຜ ທ້ີູ່ ສົນໃຈຂ ມ້ ນການໃຫຄ້ າປຶກສາ ຈະເປັນການສາ້ງເຄືອຂູ່ າຍແຕູ່ ຂັນ້ສ ນກາງ ລົງຫາຂັນ້
ທອ້ງຖິູ່ ນ. ນອກນັນ້,  ໃນຊູ່ ວງການລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄວດິ-19, ສະມາຊກິຊາວໜ ູ່ ມອາຍ ລະຫວູ່ າງ 15-17 
ປີ ກ ູ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການສນົທະນາກນັກູ່ ຽວກບັສະພາບປະຈ ບນັ ແລະ ເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານ ກູ່ ຽວກບັການບ ລກິານ
ການໃຫຄ້ າປຶກສາຂອງສຊປລ, ກ ູ່ ມສະມາຊກີຊາວໜ ູ່ ມ ສາມາດເອາົຂ ມ້ ນການໃຫຄ້ າປຶກສາ ເປັນຂ ມ້ ນຕວົຈງີ 
ແລກປູ່ ຽນແນວຄດິແບບສາ້ງສນັກບັຂັນ້ນ າ, ບນັດາສະມາຊກິຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມທົູ່ ວໄປ.     



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   9 

8. ຊູ່ ອງທາງຕູ່ າງໆຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ  

ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສຊປລ ໃຫຄ້ າປຶກສາສອງຊູ່ ອງທາງດັູ່ ງນີ:້ 

ການໃຫຄ້ າປຶກສາແບບເຊິູ່ ງໜາ້ ຖາ້ມີເງ ືູ່ ອນໄຂ ແລະ 
ແມູ່ ນຄວາມຈ າເປັນສ ດ ຂອງຜ  ້ຂ ຄ າປຶກສາ  ອາດມ ີການ
ສນົທະນາກນັໂດຍຊູ່ ອງໜາ້ກນັລະຫວູ່ າງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ 
ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປືກສາ. 

ການໃຫຄ້ າປຶກສາທາງໂທລະສບັ ແລະຂ ຄ້ວາມສຽງ ຫຼ ືຂ ຄ້ວາມ 
ແມູ່ ນການສນົທະນາໂດຍໃຊຂ້ ຄ້ວາມສຽງ ຫຼ ືຂ ຄ້ວາມເປັນການ
ຂຽນເພືູ່ ອສົູ່ ງຂ ມ້ ນ ຫຼ ືບນັຫາ ຜູ່ ານທາງໂທລະສບັ, WhatsApp, 
Facebook messenger ແລະ Line.  
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1. ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ  

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດເ້ພີູ່ ມຄວາມສູ່ ຽງຂອງບາງບນັຫາກູ່ ຽວກບັການປົກປອ້ງທີູ່ ສ າຄນັ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມຮ ນແຮງໃນ
ຄອບຄວົ, ຄວາມຮ ນແຮງທີູ່ ອງີໃສູ່ ເພດຍງິ-ຊາຍ (GBV), ການກ ູ່ ກວນທາງອນິເຕເີນດັ ແລະ ການລູ່ ວງລະເມດີ ແລະ ການຂ ດຮດີ ທາງອອນ
ລາຍ, ການແຕູ່ ງງານຂອງເດກັ, ການໃຊແ້ຮງງານເດກັນອ້ຍ ແລະ ອືູ່ ນ .ໆ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດສ້າ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີູ່ ເປັນອນັຕະລາຍ
ຫຼາຍຂຶນ້ຕ ູ່ ສະຫວດັດພີາບ ແລະ ການພດັທະນາຂອງໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັນ້, ເມືູ່ ອເຂາົເຈ ົາ້ປະເຊນີກບັຄວາມທ ກຍາກ, ຄວາມ
ຮ ນແຮງ, ຫຼ ື ພະຍາດ, ປັດໃຈຕູ່ າງໆເຫຼົູ່ ານີເ້ພີູ່ ມຄວາມສູ່ ຽງຕ ູ່ ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ປະເດນັບນັຫາດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົຂຶນ້ອກີ. ອນັນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫ ້
ເຫນັເຖງິຄວາມຕອ້ງການທີູ່ ສ ດຕ ູ່ ການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາ ບ ູ່ ຈ າກດັພຽງແຕູ່ ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົສ າລບັ
ໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ເທົູ່ ານັນ້ ແຕູ່ ຍງັລວມທງັຜ ໃ້ຫຍູ່ ອກີດວ້ຍ. 

ສະນັນ້, ຈ ິູ່ ງເປັນສິູ່ ງຈ າເປັນສ າລບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ຕອ້ງເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮບັຮ ເ້ຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນສ ຂະພາບ
ຈດິ ແລະ ດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົເພືູ່ ອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ການບ ລກິານແກູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. 

ສ ຂະພາບຈດິ: ອງີຕາມອງົການອະນາໄມໂລກ ສ ຂະພາບຈດິ ແມູ່ ນສະພາບຈດິໃຈທີູ່ ບ ກຄນົຮບັຮ ເ້ຖງິຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ, 
ສາມາດຮບັມກືບັຄວາມກດົດນັແບບປົກກະຕຂິອງຊວີດິ, ສາມາດເຮດັວຽກໄດຢູ້່ າງມຜີະລດິຕະຜນົ ແລະ ມໝີາກຜນົ, ແລະ 
ສາມາດປະກອບສູ່ ວນເຂົາ້ໃນຊ ມຊນົຂອງຕນົເອງ.  
ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ ແມູ່ ນຄ າສບັທີູ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກກນັດັູ່ ງນີ:້ 

ດາ້ນຈດິຕະສາດ: ແມູ່ ນຄວາມຮ ສ້ກຶ, ຄວາມຄດິ, ແລະ ອາລມົ-ໂລກ“ ພາຍໃນ” ຂອງຄນົ.  
ດາ້ນສງັຄມົ: ແມູ່ ນສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທີູ່ ໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ອາໄສຢ ູ່  ເຊັູ່ ນ: ຄອບຄວົ ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ, 
ໂຮງຮຽນ, ຊ ມຊນົ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ເຊິູ່ ງທງັໝດົແມູ່ ນຄວາມສ າພນັທີູ່ ໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ມຕີ ູ່ ຄນົອືູ່ ນ.  
ການສະໜບັສະໜ ນ:  ແມູ່ ນວທິກີານທີູ່ ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການຊູ່ ວຍເຫຼອືເພືູ່ ອຮບັມກືບັຄວາມເຈບັປວດ, ຄວາມເຄັູ່ ງຕງຶ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມທນົທານ ຫຼ ືຄວາມສາມາດທີູ່ ຈະ “ຟືນ້ຄນື” ຈາກສະພາບການ ຫຼ ືເຫດການທີູ່ ບ ູ່ ດ.ີ  

ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ: ໝາຍເຖງິການດ າເນນີການເພືູ່ ອບນັເທາົທ ກທນັທທີນັໃດທາງຈດິໃຈ ແລະ ທາງຮູ່ າງກາຍ, 
ປັບປ ງການເຮດັວຽກໃນໄລຍະສັນ້ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຫຼ ດຜູ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທາງຈດິໃຈໃນໄລຍະຍາວ.  
ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ການສະ ໜບັສະໜ ນດາ້ນຈດິຕະ-ສງັຄມົ ທາງດາ້ນຈດິໃຈ (MHPSS)  ໝາຍເຖງິທ ກປະເພດຂອງການສະໜບັ
ສະໜ ນຂັນ້ທອ້ງຖິູ່ ນ ຫຼ ືຈາກພາຍນອກໂດຍມຈີ ດປະສງົເພືູ່ ອປົກປອ້ງ ຫຼ ືສົູ່ ງເສມີສະຫວດັດພີາບດາ້ນຈດິຕະ-ສງັຄມົ ແລະປອ້ງກນັ 
ຫຼ ືປິູ່ ນປົວພະຍາດທາງຈດິ.  

ພາກທ ີII ການໃຫຄ້ າປຶກສາ 
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2. ທກັສະການສືູ່ ສານທີູ່ ຈ າເປັນ  

ການໃຊທ້ກັສະໃນການສືູ່ ສານກບັ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ແມູ່ ນມຄີວາມຈ າເປັນສີູ່ ງທີູ່ ສ າຄນັ ທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະຕອ້ງມ:ີ  

• ສືູ່ ສານດວ້ຍຂ ມ້ ນ ແລະ ຄວາມຮ  ້ຈະໄດຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ດັູ່ ງນັນ້ ຈະຕອ້ງມ ີຄງັຂ ມ້ ນ ແລະ 
ຄວາມຮ ຮ້ອບດາ້ນໃນລະດບັພືນ້ຖານ ,ຖາ້ມຄີວາມຮ  ້ແລະ ຂ ມ້ ນໜອ້ຍເຮາົກ ູ່ ຈະບ ູ່ ມສີີູ່ ງທີູ່ ຈະສືູ່ ສານກບັ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາໄດໜ້ອ້ຍ 
ແລະ ກ ູ່ ເປັນທີູ່ ບ ູ່ ພ ໃຈ ຂອງຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ. 

• ສືູ່ ສານ ດວ້ຍຄວາມຮ ສ້ກຶ  ແມູ່ ນການທີູ່ ເຮາົຈະໃຊຄ້ າເວົາ້, ປະໂຫຍກ, ຖອ້ຍຄ າ, ລກັສະນາທູ່ າທາງ ທີູ່ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມ
ຮ ສ້ກຶຂອງຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ທີູ່ ກ າລງັປະເຊນີເຮດັໃຫຜ້  ້ຂ ຄ າປຶກສາມຄີວາມອບົອ ູ່ ນທາງດາ້ນຈດິໃຈ. 

 
ບາງທກັສະການສືູ່ ສານທີູ່ ຈ າເປັນທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນພດັທະນາເພືູ່ ອໃຫບ້ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ມປີະສດິທພິາບແກູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ເຊິູ່ ງ
ປະກອບມ:ີ 

• ຄວາມເຫນັໃຈ: ໝາຍເຖງິຄວາມພະຍາຍາມເຂົາ້ໃຈອາລມົຂອງຄນົ 
• ເຄາົລບົນບັຖ:ື ເຄາົລບົນບັຖບື ກຄນົເປັນມະນ ດທີູ່ ມສີດິທເິທົູ່ າທຽມກບັຕນົເອງ ໃຫກ້ານບ ລກິານໂດຍບ ູ່ ມກີານຈ າແນກໃນ

ທ ກປະເພດ. ເອາົຄນົເປັນໃຈກາງຂອງລະບບົການຊູ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ເຄາົລບົຕ ູ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງບ ກຄນົນັນ້. 
• ຄວາມຈງິໃຈ: ຈງິໃຈ ແລະ ຊືູ່ ສດັຕ ູ່ ຕນົເອງ ແລະ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ  
• ການໃຊພ້າສາໃນລະດບັທີູ່ ເໝາະສມົ: ຫຼກີເວັນ້ການໃຊຄ້ າສບັວຊິາການ, ຄ າສບັທີູ່ ສ ງເກນີ ລະດບັ ຂອງຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ  ແລະ 

ຮບັປະກນັວູ່ າຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ສາມາດສືູ່ ສານເປັນພາສາຂອງທູ່ ານໄດ.້ ໃນກ ລະນ ີທີູ່ ເປັນຊນົເຜົູ່ າຄວນມຜີ ແ້ປ ຫຼ ືສົູ່ ງຕ ູ່ ເບໃີຫແ້ກູ່
ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ສາມາດສືູ່ ສານເປັນພາສາດຽວກນັກບັຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາເຊັູ່ ນ: ພາສາຊນົເຜົູ່ າ 

• ສ ພາບ: ນ າສະເໜຕີວົເອງເປັນມອືາຊບີດວ້ຍມາລະຍາດດຢີ ູ່ ສະເໝ.ີ 
• ການສບົສາຍຕາ (ໃນກ ລະນ ີການໃຫຄ້ າປຶກສາ ໜາ້ຕ ູ່ ໜາ້): ບ ູ່ ແມູ່ ນທ ກວດັທະນະທ າຈະມຄີູ່ ານຍິມົໃນການສບົສາຍຕາ, ຈ ົູ່ ງ

ຢູ່ າຕດັສນິຄນົທີູ່ ບ ູ່ ສບົສາຍຕາ, ແຕູ່ ເປັນສິູ່ ງສ າຄນັທີູ່ ທູ່ ານຈະສບົສາຍຕາທີູ່ ດເີວລາໂອລ້ມົກບັຄນົທີູ່ ຕອ້ງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼອື. 
• ທກັສະການຟັງ: ຟັງຄ າເວົາ້ຫຼກັ ແລະ ພະຍາຍາມວາດພາບສິູ່ ງທີູ່ ຜ ເ້ວົາ້ພວມເວົາ້, ນ າ້ສຽງຂອງພວກເຂາົ (ກະວນົກະວາຍ, 

ໂສກເສົາ້, ໃຈຮາ້ຍ ແລະ ອືູ່ ນໆ), ການເລອືກຄ າເວົາ້ ເປັນສິູ່ ງສ າຄນັທີູ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສູ່  ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ໂດຍບ ູ່ ຂດັຂວາງ, ຢູ່ າ
ຫວົຂວັນ ແລະ ຖາມຄ າຖາມພຽງແຕູ່ ເມືູ່ ອຜ ເ້ວົາ້ຢ ດເວົາ້ເທົູ່ ານັນ້. 

• ບ ູ່ ຕດັສນິ: ຈ ົູ່ ງຢູ່ າຕດັສນິຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ຈາກທດັສະນະຂອງເຮາົເອງ ແລະ ຄນົກ ູ່ ມໃດໜືູ່ ງ, ຈ ົູ່ ງປະຕບິດັຕ ູ່ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາໃນ
ແບບທີູ່ ທູ່ ານຢາກໃຫຄ້ນົອືູ່ ນປະຕບິດັຕ ູ່ ທູ່ ານ. 

• ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ: ຈ ົູ່ ງຢູ່ າໃຊຄ້ າເວົາ້ໃນທາງລບົແຕູ່ ຄວນໃຊຄ້ າເວົາ້ສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ໃຫກ້ າລງັໃຈຢ ູ່ ສະເໝ ີ ແລະ 
ເຊືູ່ ອໃນຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ພະລງັຂອງຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາທີູ່ ຈະຟືນ້ຕວົ.  

• ໃຊນ້ າ້ສຽງທີູ່ ບ ູ່ ໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງ ແລະ ຂົູ່ ມຂ ູ່ : ໃຊນ້ າ້ສຽງທີູ່ ນີມ້ນວນ ແລະ ມຄີວາມອບົອ ູ່ ນຢ ູ່ ສະເໝ ີແລະ ບ ູ່ ມຄີ າເວົາ້ແບບ
ຂົູ່ ມຂ ູ່ . 

• ເຄາົລບົຕ ູ່ ຄວາມລບັ: ຮກັສາຂ ມ້ ນທງັໝດົໃຫປ້ອດໄພ ແລະ ຄວນແບູ່ ງປັນຂ ມ້ ນໃຫກ້ບັຄນົທີູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງຮ ເ້ທົູ່ ານັນ້ ທ ກຂ ້
ມ ນໄດຈ້າກຄ າເລືູ່ ອງຊວີດິຈງິ ແລະ ເລືູ່ ອງຄວາມລບັ ຂອງຜ ຂ້ ຄ າປືກສາ, ຕອ້ງຂ ອະນ ຍາດ ຈາກຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາກູ່ ອນທີູ່ ຈະ
ແບູ່ ງປັນຂ ມ້ ນກບັຜ ອ້ືູ່ ນ. 

 
ການສອບຖາມ: ແມູ່ ນໜຶູ່ ງໃນບນັດາທກັສະການສືູ່ ສານດວ້ຍວາຈາທີູ່ ຊູ່ ວຍຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາມຄີວາມເຂົາ້ໃຈດຂີຶນ້ຕ ູ່ ບນັຫາເພືູ່ ອສາມາດ
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ການບ ລກິານທີູ່ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງ ການຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. ເປັນການເຄືູ່ ອນຍາ້ຍການ
ສນົທະນາຈາກເລືູ່ ອງທົູ່ ວໄປໄປສ ູ່ ເລືູ່ ອງສະເພາະ ແລະ ອະທບິາຍຄວາມບ ູ່ ຖກືຕອ້ງກນັ ຫຼ ືຄວາມບ ູ່ ສອດຄູ່ ອງກນັ.  
 
ປະເພດຂອງຄ າຖາມ: ຄ າຖາມເປີດ ແລະ ຄ າຖາມປິດ ໄດນ້ າໃຊຄ້ າຖາມ 2 ປະເພດນີແ້ຕກຕູ່ າງກນັຂຶນ້ກບັວູ່ າຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຊອກຫາຂ ມ້ ນ
ປະເພດໃດແດູ່ ເພືູ່ ອໃຫຄ້ າປຶກສາຢູ່ າງມປີະສດິທພິາບ, ຄ າຖາມທງັສອງປະເພດມປີະໂຫຍດຕ ູ່ ການສນົທະນາ.  



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   12 

 ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນຄ ານງຶວູ່ າ:  
 

• ການຖາມຄ າຖາມຫຼາຍເກນີໄປອາດເຮດັໃຫຜ້ ຂ້ ຄ າປຶກສາຮ ສ້ກຶສບັສນົຫຼກືດົດນັ ຫຼ ືສາ້ງເກາະປອ້ງກນັ  
• ການຖາມຄ າຖາມໜອ້ຍເກນີໄປກ ູ່ ຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນໄດໜ້ອ້ຍ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດ ບນັລ ປະເດນັ  ທີູ່ ຕອ້ງການ 

ຢາກໄດ ້ 
• ເວລາໃຫຄ້ າປຶກສາ ເຖີງຈະເລີູ່ ມຕົນ້ດວ້ຍຄ າຖາມທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວກບັປະເດນັ ທີູ່ ຢາກໄດແ້ຕູ່ ບ ູ່ ຄວນລມືຄ າຖາມທີູ່  

ກູ່ ຽວກບັປະເດນັ  ແລະ ຮ ວ້ທິກີານ  ໃນການ ຫນັຄ າຖາມ ເລີູ່ ມຕົນ້ສ ູ່ ປະເດນັ  

ບາງຕວົຢູ່ າງຂອງການນ າໃຊຄ້ າຖາມ:  
ໄດນ້ າໃຊຄ້ າຖາມເປີດ ເມືູ່ ອຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຢາກໄດຄ້ າຕອບທີູ່ ຍາວ ຫຼ ືຂ ມ້ ນແບບອະທບິາຍ, ຄ າຖາມເປີດບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ລະດມົຊ ກຍ ໃ້ຫຜ້ ຮ້ບັຄ າ
ປຶກສາໃຫຂ້ ມ້ ນ, ສະແດງຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມຮ ສ້ກຶເທົູ່ ານັນ້, ແຕູ່ ຍງັເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຮຽນຮ ,້ ຄົນ້ຄວາ້ສ າຫຼວດ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖິງຄວາມ
ຮ ສ້ກຶ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຄດິຢູ່ າງເລກິເຊິູ່ ງຂຶນ້ຕຶູ່ ມ.ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ຄ າຖາມເປີດ ເປັນຄ າຖາມທີູ່  ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ຕອບຍາກ. 

− ຕວົຢູ່ າງ: ມກີ ລະນ ີທີູ່ ເປັນ  ໄວໜ ູ່ ມຍງີ ອາຍ  17ປີ ທີູ່ ແອປເຂົາ້ມາຂ ຄ າປຶກສາ ໃນເລືູ່ອງຂອງໝ ູ່  ແນະນ າໃຫ ້ກນີຢາຄ ມ ທີູ່ ໄປຊື ້
ເອງ ມາກນີ ໃນຄວາມເປັນຈງີ ເຮາົຈະຖາມ ຄ າຖາມເຊັູ່ ນນີ ້“  ມຄີວາມຈ າເປັນແນວໃດ ທີູ່ ນອ້ງ ຕອ້ງກນີຢານັນ້  ” ແຕູ່  ເຮາົບ ູ່
ຄວນເລີູ່ມດວຍ້ ຄ າຖາມເປີດ ເບືອ້ງຕົນ້ຄແືນວນັນ້ ,  ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຈະເລີູ່ມ ຕົນ້ຄ າຖາມເປີດແບບງູ່າຍໆ ເຊັູ່ ນ “ມືນ້ ີເ້ຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶ
ແນວໃດ”  “ແມູ່ ນຫຍງັກວນໃຈຫຼບື ? ”  ໂຮງຮຽນ “ເປັນຄ າຖາມເປີດທີູ່ ງູ່ າຍ ແລະ ເໝາະກບັ ອາຍ  ແລະ ສະພາບບນັຫາ ຂອງ 
ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ.ອນັນີສ້າມາດຊູ່ ວຍສາ້ງບນັຍາກາດໃຫຄ້ ນ້ເຄຍີກນັ ແລະບນັຍາກາດແຫູ່ ງຄວາມໄວວ້າງໃຈ, ເຮດັໃຫຜ້ ຂ້ ຄ າປຶກສາ
ຮ ສ້ກຶສະດວກໃຈ ທີູ່ຈະແບູ່ ງປັນຂ ມ້ ນ ກບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາອາດ ໃຫລ້າຍລະອຽດການຕດິຕ ູ່ ຂອງຊູ່ ຽວຊານເຮດັ
ວຽກໃນຂະແໜງການກູ່ ຽວຂອ້ງໃຫກ້ບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາໂດຍອງີຕາມຫວົຂ ຂ້ອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ. ໃນກ ລະນນີີ,້ ທີູ່ ປຶກສາອາດ
ຈະໃຫຂ້ ມ້ ນການຕດິຕ ູ່ ຂອງ ຂອງສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ການພດັທະນາໄວໜ ູ່ ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ສ າລບັແມູ່ ຍງິ) ທີູ່ ຕອ້ງການ
ຂ ມ້ ນ ແລະຄ າແນະນ າກູ່ ຽວກບັສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ 1361. 

 
ໄດນ້ າໃຊ ້ຄ າຖາມປິດ ເມືູ່ ອຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຢາກຮ ຂ້ ມ້ ນສະເພາະ ແລະ ເປັນຄ າຕອບແບບງູ່ າຍໆ ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ສາມາດຕອບໄດດ້ວ້ຍຄ າ
ຕອບໜອ້ຍທີູ່ ສ ດເຊັູ່ ນ: ປະໂຫຍກສັນ້ໆ ຫຼ ືພຽງຄ າດຽວ ເຊັູ່ ນ: "ແມູ່ ນ" ຫຼ ື"ບ ູ່ ແມູ່ ນ".ຕວົຢູ່ າງຂອງຄ າຖາມປິດ: 'ເຈ ົາ້ຊືູ່ ຫຍງັ?', 'ເຈ ົາ້ຕືູ່ ນນອນ
ເວລາໃດ?' ຫຼ ື'ເຈ ົາ້ເວົາ້ກບັຄອບຄວົຂອງເຈົາ້ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີບ້ ູ່ ?'  

ການສືູ່ ສານຕອບກບັເພືູ່ ອກະຕ ນ້ ໃຫຜ້ ຂ້ ຄ າປຶກສາ    
ຕອບກບັຄນືແມູ່ ນວທິລີະດມົຊ ກຍ ໃ້ຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເວົາ້ຕ ູ່  ແລະ ເພືູ່ ອໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາຮ ວູ້່ າຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາພວມຟັງຢ ູ່ , ຈ ົູ່ ງຕອບກບັໜອ້ຍທີູ່
ສ ດ, ສັນ້ໆ ເປັນການໃຫກ້ າລງັໃຈ ຫຼ ື ກະຕ ນ້ເຕອືນເລກັນອ້ຍ (ການສືູ່ ສານຕອບກບັ ແບບສັນ້ໆ ຈະເຮດັໃຫ ້ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ທີູ່ ກ າລງັລະບາຍ
ບນັຫາໃນໃຈ ມກີ າລງັໃຈ ເວົາ້ຕ ູ່ ໄປ). 
• ຕວົຢູ່ າງ :ການໃຫກ້ າລງັໃຈດວ້ຍ 1 ຫຼ ື2 ຄ າ ເຊັູ່ ນ: “ຂອ້ຍເຂົາ້ໃຈແລວ້”, “ແມູ່ ນແລວ້”. ສຽງພມຶພ າເຊັູ່ ນ: “ອມື..”, “ເອ.ີ..”,ຖາ້ໃນກ ລະນ ີ

ໜາ້ຕ ູ່ໜາ້ ງກຶຫວົ, ການເຄືູ່ອນເໜງັໃນເວລາເວົາ້. ໃຊຄ້ າເວົາ້ສ າຄນັໃນການໃຫກ້ າລງັໃຈ ເຊັູ່ ນ: “ອນັນີດ້”ີ, “ເຮດັໄດດ້”ີ, “ເປັນໜາ້ຕືູ່ນເຕັນ້
ແທ”້. ຈ ົູ່ ງພະຍາຍາມໃຊຄ້ າເວົ ູ້່າທີູ່ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໃຊກ້ບັເຮາົ, ບ ູ່ ຄວນ ຕອບກບັແບບ  ຂດັຈງັຫວະ ດວ້ຍຄ າວູ່ າ “ ໂອ ້ເລືູ່ອງແບບນີ ້ຂອ້ຍກະ
ຮ ແ້ລວ້…”   ຕອ້ງໃຫ ້ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ໄດລ້ະບາຍເລືູ່ອງໃນໃຈໄດຢູ້່ າງໝດົໃຈ. 

 
ການຕັງ້ໃຈຮບັຟັງ  
ການຖອດໃຈຄວາມ: ການຖອດໃຈຄວາມແມູ່ ນການກູ່ າວເຖງິ ຄວາມຄດິຫຼກັຂອງສິູ່ ງທີູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເວົາ້. ໂດຍໃຊບ້າງຄ າເວົາ້ຂອງຜ ຮ້ບັຄ າ
ປຶກສາ ແລະບາງຄ າເວົາ້ຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ວທິນີີເ້ຮດັໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາຮ ວູ້່ າຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຮບັຟັງ ເຂາົ. ຕວົຢູ່ າງ:   
− "ຂອ້ຍໄດຍ້ນິເຈ ົາ້ເວົາ້ວູ່ າເຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶດໃີຈຫຼາຍກບັຜນົການສກຶສາຂອງເຈົາ້ຢ ູ່ ໂຮງຮຽນ." 
− "ມນັເບິູ່ ງຄວືູ່ າເຈ ົາ້ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຫຼາຍຢູ່ າງໃນອາທດິນີຢ້ ູ່ ເຮອືນແລະພວກເຂາົເຮດັໃຫເ້ຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶຫນກັຫນູ່ ວງ."  



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   13 

ການສະທອ້ນ: ຄ າເວົາ້ທີູ່ ຊູ່ ວຍໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ຮບັຮ ຄ້ວາມຮ ສ້ກຶຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຫຼາຍຂຶນ້. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາອາດຈະໃຊຄ້ າສບັທີູ່ ສະແດງຄວາມ
ຮ ສ້ກຶທີູ່ ໃຊໂ້ດຍຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາມາເວົາ້ຄນື.  
ຕວົຢູ່ າງ :  
− “ເຈ ົາ້ເວົາ້ວູ່ າ ເຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶສບັສນົວູ່ າ ຈະເຮດັແນວໃດ? ຂອ້ຍໄດຍ້ນິເຈ ົາ້ຖກືຕອ້ງບ ?” 
− “ເຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶເມືູ່ ອຍ ແລະສງົໄສວູ່ າພດຶຕກິ າຂອງແຟນຂອງເຈົາ້ຮາ້ຍແຮງຂຶນ້ບ . ຂອ້ຍໄດຍ້ນິເລືູ່ ອງນີຖ້ກືຕອ້ງບ ?” 
− "ສິູ່ ງທີູ່ ເຈ ົາ້ເວົາ້ແມູ່ ນເຈ ົາ້ຮ ສ້ກຶວູ່ າສະຖານະການຈະດຂີຶນ້ຕາມເວລາ. ຖກືຕອ້ງບ ?”  
 

ການສະຫຼ ບສງັລວມ:  ແມູ່ ນການສະຫຼ ບສງັລວມຄ າເວົາ້ຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ມກັຈະຖກືນ າໃຊຫຼ້ງັຈາກຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ບອກເລືູ່ ອງຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 
ຫຼ ືຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາກ າລງັກາ້ວໄປສ ູ່ ຫວົຂ ຕ້ ູ່ ໄປແລະຕອ້ງການສະຫຼ ບແລະຊີແ້ຈງສິູ່ ງທີູ່ ເວົາ້ແລະເຂົາ້ໃຈ. ຕວົຢູ່ າງ : 

• 'ສະນັນ້ເບິູ່ ງຄວືູ່ າບນັຫາໃນມືນ້ີແ້ມູ່ ນຄວາມຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງເຈ ົາ້ແລະແມູ່ ຂອງເຈ ົາ້ກູ່ ຽວກບັການເຮດັວຽກໃນອະນາຄດົຂອງເຈົາ້. 
ທູ່ ານໄດພ້ະຍາຍາມ, ແຕູ່ ມາຮອດປັດຈ ບນັສິູ່ ງເຫຼົູ່ ານີບ້ ູ່ ໄດຜ້ນົ. ເຈ ົາ້ຕອ້ງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼອືເພືູ່ ອຄດິວທິເີຮດັໃຫແ້ມູ່ ຂອງເຈົາ້ເຂົາ້ໃຈ
ຄວາມຝັນຂອງເຈົາ້. ເຈ ົາ້ຍງັຢາກຮຽນຮ ວ້ທິທີີູ່ ຈະຕອບສະໜອງກບັແມູ່ ຂອງເຈ ົາ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ເມືູ່ ອລາວດູ່ າເຈ ົາ້. ເຈ ົາ້ບ ູ່ ຢາກຮອ້ງໃສູ່ ນາງ
ອກີຕ ູ່ ໄປ, ແລະແທນທີູ່ ຈະຮຽນຮ ວ້ທິທີີູ່ ດກີວູ່ າທີູ່ ຈະຊ ກຍ ແ້ລະສະຫນບັສະຫນ ນເຂາົເຈ ົາ້ໃນການຢ ດຮອ້ງໃສູ່ ແລະເຂົາ້ໃຈຄວາມຝັນ
ຂອງເຈົາ້. ເຈ ົາ້ຕກົລງົເຫນັດກີບັສິູ່ ງທີູ່ ໄດສ້ນົທະນາມາເຖງິຕອນນີບ້ ູ່ ? ບດັນີໃ້ຫເ້ຮາົມາເບິູ່ ງສິູ່ ງທີູ່ ເຈ ົາ້ສາມາດເຮດັໄດ,້ ເຊັູ່ ນ ການເຈລະ
ຈາແລະທກັສະການສືູ່ ສານທີູ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ແລະສິູ່ ງທີູ່ ເຈ ົາ້ສາມາດຊ ກຍ ແ້ມູ່ ຂອງເຈ ົາ້ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈສະພາບການຂອງເຈົາ້.'  

 

ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນຈ າໄວ ້ທູ່ ານມອີດິທພິນົຕ ູ່ ສິູ່ ງທີູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເວົາ້  
ໂດຍຜູ່ ານວທິທີີູ່ ທູ່ ານສືູ່ ສານແລະສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານສືູ່ ສານກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ  
ການສືູ່ ສານທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນດວ້ຍວາຈາ ເປັນສິູ່ ງສ າຄນັທີູ່ ຈະສງັເກດຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ທກັສະຂອງການຟັງ, ການຖາມ, ການສ ມ
ໃສູ່ , ການສືູ່ ສານຕອບກບັ, ການຕັງ້ໃຈຮບັຟັງ ແລະການແບູ່ ງປັນປະສບົການສູ່ ວນຕວົແມູ່ ນທກັສະການສືູ່ ສານພືນ້ຖານທີູ່ ມປີະສດິທພິາບ.  

3. ຂັນ້ຕອນຕູ່ າງໆໃນການໃຫຄ້ າປຶກສາ   

ບາງຂັນ້ຕອນພືນ້ຖານເພືູ່ ອເລີູ່ ມຕົນ້ໃຫຄ້ າປຶກສາທາງໂທລະສບັ ແລະ ທາງອອນລາຍພອ້ມທງັແບບຊອ້ງໜາ້ກນັ:  
1. ທກັທາຍສະບາຍດ ີ
2. ເກບັກ າຂ ມ້ ນພືນ້ຖານຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ລວມທງັອາຍ , ເພດ ແລະ ແຂວງ (ຖາ້ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ຍນີຍອມທີູ່ ຈະບອກ)   
3. ຂ ຄວາມຍນິຍອມຈາກຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເພືູ່ ອບນັທກຶເປັນລາຍລກັອກັສອນຊູ່ ວງການສນົທະນາ (ຖາ້ເປັນກ ລະນ ີໜາ້ຕ ູ່ ໜາ້) 
4. ໃນເວລາໃຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງກ າປະເດນັຂອງບນັຫາໃຫໄ້ດ ້ອງີຕາມລະຫດັຂອງຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ   (ເບິູ່ ງພາກທ ີIV), ຖາ້ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ບ ູ່

ເຄຍີໄດຍ້ນີ ຄວນຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສູ່  ໃນການທີູ່ ຈະຈັດັເຂົາ້ໃນປະເດນັໃດ,    ສ າລບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາທີູ່ ເຄຍີຂ ຄ າປຶກສາແລວ້ ແລະ ກບັຄນືມາ
ຂ ຄ າປຶກສາອກີ ຄວນມກີການທບົທວນການສນົທະນາກູ່ ອນການສນົທະນາ   

5. ສາ້ງຄວາມເຊືູ່ ອໃຈ ແລະ ຄວາມສ າພນັອນັດກີບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເພືູ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົເຕມັໃຈທີູ່ ຈະເປີດໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມກງັວນົໃຈຂອງ
ຕນົຢູ່ າງເປັນອດິສະຫຼະ 

6. ຮບັຟັງບນັຫາຂອງພວກເຂາົຢູ່ າງຈງິຈງັ ເຖງີຈະເປັນບນັຫາທີູ່ ໜກັໝວູ່ ງ ຈນົຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄດຶວູ່ າບ ູ່ ສາມາດແນະນ າໄດ ້
7. ໃຫເ້ວລາ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດແກູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເພືູ່ ອເປີດເຜຍີເລືູ່ ອງຂອງຕນົ, ຈ ົູ່ ງຢູ່ າຂດັຂວາງ, ຢູ່ າເວົາ້ຕດັຄວາມ ຫຼ ືໂດດໄປຫາຂ ສ້ະຫຼ ບໂດຍ

ບ ູ່ ໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາມໂີອກາດໄດເ້ວົາ້. ຖາ້ເຮດັແນວນັນ້ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະສ ນເສຍຄວາມເຊືູ່ ອໃຈ. 
8. ປະເມນີຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງບນັຫາຂອງພວກເຂາົຕາມ 4 ລະດບັຄວາມສູ່ ຽງ 
9. ໃຫຄ້ າແນະນ າ ແລະ ໃຫຂ້ ມ້ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ ກບັເລືູ່ ອງຂອງເຂາົ 
10. ໃຫກ້ າລງັໃຈແກູ່ ພວກເຂາົ ຖາ້ວູ່ າພວກເຂາົຮ ສ້ກຶອາລມົເສຍ ແລະ ໂສກເສົາ້ 
11. ຊມົເຊຍີພວກເຂາົເພືູ່ ອໃຫມ້ຄີວາມກາ້ຫານທີູ່ ຈະຄົນ້ຄດິ, ກະທ າ, ກາ້ສະແດງອອກ ແລະ ກາ້ທີູ່ ຈະປະເຊນີກບັບນັຫາຂອງຕນົ. 
12. ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ລະດມົຊ ກຍ ໃ້ຫພ້ວກເຂາົກບັຄນືມາຂ ຄ າປຶກສາອກີຄັງ້, ອນັນີຈ້ະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມກີ າລງັໃຈເພືູ່ ອບອກຕ ູ່

ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນກູ່ ຽວກບັການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາ.  



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   14 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມເີດກັນອ້ຍ, ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍູ່ ໂທຫາ ຫຼ ື ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມຫາສາຍດູ່ ວນຊູ່ ວຍເຫຼອື ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະໄດຮ້ບັສາຍ ຫຼ ື
ຕອບກບັຕ ູ່ ຂ ຄ້ວາມ ແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາຢູ່ າງທນັການ ຢູ່ າງໜອ້ຍສ ດ ແມູ່ ນ ຕອບ “ໄດຮ້ບັຂ ຄ້ວາມແລວ້ເດ ີຈກັໜອ້ຍຈະໂທກບັ”   ຫຼ ືໃນກ ລະນີ
ທີູ່ ມຜີ  ້  “ແຊດັ” ມາທາບທາມເຮາົຄວນ ຖາມຄນືວູ່ າ “ສະດວກທີູ່ ຈະລມົກນັໃນເວລານີບ້ ູ່   ຫຼ ືນດັເວລາໃໝູ່ , ຈະໃຊໂ້ທ ຫຼ ືສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ ຫຼ ືອດັ
ສຽງ” ປະຕບິດັໃນລກັສະນະນີ ້ຈະເຮດັໃຫຜ້ ຂ້ ຄ າປືກສາພ ມໃຈ ຕ ູ່ ການບ ລກິານ ທີູ່ ເອາົຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາເປັນໃຈກາງ. 

4. ການຝືກຝົນເພືູ່ ອໃຫກ້າຍເປັນຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ມຄີວາມຊ ານຊິ ານານ 

ການຝືກຝົນ ແມູ່ ນມຄີວາມຈ າເປັນຕົນ້ຕ  ທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຈະຕອ້ງມທີກັສະການສືູ່ ສານທາງດາ້ນອາລມົຈດິ ກັັັບັຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ໃນ
ລະດບັມາດຖານສມົຄວນ, ເພາະຖາ້ຂາດທກັສະດາ້ນນີ ້ຈະເຮດັໃຫຊ້າວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຂາດຄວາມເຊືູ່ ອໝັນ້ ແລະ ບ ູ່ ເປັນທີູ່ ພ ໃຈຈະເຮດັ
ໃຫຈ້ ານວນຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ທີູ່ ຂ ຄ າປຶກສາໜອ້ຍລງົ ແລະ ໝດົໄປ. ດັູ່ ງນັນ້, ການລເິລີູ່ ມ ຂອງບ ກຄນົທີູ່ ຈະເປັນຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ມີ
ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດຝື້ກອບົຮມົ ແລະ ຝຶກຝົນຕນົເອງ ດວ້ຍການສນົທະນາຕວົຈງີກບັກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍ. ວທີໜີືູ່ ງທີູ່ ງູ່ າຍ ແມູ່ ນສາມາດນ າໃຊເ້ຄອື
ຂູ່ າຍ ການຈດັຕັງ້ຂອງຄະນະຊາວໜ ູ່ ມຂັນ້ສ ນກາງ ຈນົຮອດທອ້ງຖິູ່ ນ. ໃນນັນ້ລວມມ ີສະມາຊກີຊາວໜ ູ່ ມ ແລະເຍາົວະຊນົ.        
• ຮ ບແບບການສນົທະນາ ອາດຈະໃສູ່ ຊືູ່ ວູ່ າ “ກດິຈະກ າສນົທະນາ ຜູ່ ານອອນລາຍ” ໃນເບືອ້ງຕົນ້ມຄີວາມຈ າເປັນ ຈະຕອ້ງມໜີູ່ ວຍງານ

ໂຄສະນາລະດມົ ແລະ ສາ້ງແຜນຕາຕະລາງ ໃຫຊ້າວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ເຂົາ້ຮວູ່ ມການສນົທະນາ ໂດຍ ການປູ່ ຽນຜຽນກນັ ຕວົຢູ່ າງ: ອາ
ທດີລະ 4 ຄນົ (ເຍາົວະຊນົ 2 / ຊາວໜ ູ່ ມ 2) ໝວູ່ ຍງານໂຄສະນາ ແລະ ສາ້ງແຜນຕາຕະລາງ  ຈະພວົພນັຫາສະມາຊກີ ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະ
ຊນົເພືູ່ ອ ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຂົາ້ໃຈ ຈ  ດປະສງົ ເນືອ້ໃນ ແລະ ຮ ບແບບ ການສນົທະນາ ໂດຍການ ຈດົລາຍຊືູ່ , ເບໂີທ ແລະ ເວລາ  

 
ຕວົຢູ່ າງ : ຕາຕະລາງ ລາຍຊືູ່  ຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຜ ທ້ີູ່ ຈະເຂົາ້ຮວູ່ ມ ກດິຈະກ າສນົທະນາອອນລາຍ  
ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນຈືູ່ ໄວວູ້່ າການຂ ອະນ ຍາດຈາກຜ ປົ້ກຄອງແມູ່ ນສ າລບັຜ ທ້ີູ່ ຈະເຂົາ້ຮວູ່ ມ ກດິຈະກ າສນົທະນາອອນລາຍ ທີູ່ ອາຍ ຕ ູ່ າ
ກວູ່ າ 18 ປີເທົູ່ ານັນ້ ການໃຊບ້ ລກິານຂ ຄ າປຶກສາທົູ່ ວໄປບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງມກີານຍນິຍອມຈາກຜ ປົ້ກຄອງ. 

ລດ ຊືູ່  ອາຍ   ເບໂີທລະສບັ ບາ້ນ ເມອືງ ເວລານດັ 
ການອະນ ຍາດ 
ຈາກຜ  ້ປົກຄອງ 

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

• ການສນົທະນາ ທາງອອນລາຍ ຜ ຈ້ະສນົທະນາ ຈະຕອ້ງເປັນຄນົໂທຫາກ ູ່ ມຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ການແນະນ າຕົນົເອງ ແລະ ຂັນ້ຕອນ 
ແມູ່ ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ຂັນ້ຕອນພືນ້ຖານຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ,ຕອ້ງມກີານ ກະກຽມສາ້ງໂຄງຮູ່ າງ ຂັນ້ຕອນ, ປະເດນັທີູ່ ຈະສນົທະນາ 
ແລະ ກ ານດົ ເວລາຂອງການສນົທະນາ ບ ູ່ ຄວນເກນີ 30 ນາທ,ີ ຜ ເ້ຂົາ້ຮູ່ ວມຄວນຈະສາມາດເລອືກຫວົຂ ສ້ າລບັການສນົທະນາໂດຍອງີໃສູ່
ຄວາມສນົໃຈຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ຈ້ະສນົທະນາ ອາດຈະສະເຫນຫີວົຂ ກູ້່ ຽວກບັສະຖານະການທີູ່ ຜູ່ ານມາໃນສງັຄມົ ຫຼ ືບນັຫາທີູ່
ເກດີຂຶນ້ກບັໄວຫນ ູ່ ມ, ການສນົທະນາເມືູ່ ອເຮາົເຂົາ້ສ ູ່ ປະເດນັ ທີູ່ ຕັງ້ໄວແ້ລວ້ ເຮາົອາດຈະໂນມ້ໜາ້ວ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ສ ູ່ ການສນົທະນາບນັຫາທີູ່
ເກດີຂຶນ້ກບັໄວຫນ ູ່ ມ. ຖາ້ເຂາົມ ີບນັຫາສູ່ ວນຕວົຢາກລມົ ຜ ສ້ນົທະນາຄວນໃຫລ້າຍລະອຽດການຕດິຕ ູ່ ຂອງການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາຂອງ
ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ການໃຊຮ້ ບແບບ ການສນົທະນາ ນອກຈາກເຮາົຈະມໂີອກາດໄດຝື້ກຝົນຕນົເອງແລວ້  ຈະຊູ່ ວຍໃຫຊ້າວໜ ູ່ ມ 
ແລະ ເຍາົວະຊນົ ມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ພ ໃຈ ກບັທກັສະຂອງເຮາົໃນເວລາສະແດງອອກ ໃນການສນົທະນາ ເປັນການສາ້ງບນັຍາກາດໃຫ ້
ຄ ນ້ເຄຍີກນັ ແລະ ບນັຍາກາດແຫູ່ ງຄວາມໄວວ້າງໃຈ, ເຮດັໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ຮູ່ ວມຮ ສ້ກຶສະດວກໃຈ ທີູ່ ຈະລມົໃນເລືູ່ ອງບນັຫາ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

• ຜູ່ ານຮ ບແບບນີຈ້ະເຮດັໃຫ ້ຜ ທ້ີູ່ ຈະກາ້ວໄປເປັນ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ມກີານຝືກຝົນໄປເທືູ່ ອລະກາ້ວ, ສາມາດສກຶສາ ລກັສະນະ, 
ຈດິຕະສາດເຍາົວະຊນົ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມ ໃນອາຍ ທີູ່ ຕູ່ າງກນັ ເມືູ່ ອຮ ຫຼ້າຍຂຶນ້ ເຮາົຈະຮ ວ້ທີ ີປັບຕນົເອງໃຫເ້ຂົາ້ກບັພວກເຂາົ ແລະ 
ເຮາົຈະກາຍເປັນ ບ ກຄນົທີູ່ ເຂາົນຍິມົຊມົຊອບ, ເຂາົເອງຈະເປັນ ຜ ຊູ້່ ວຍໂຄສະນາແບບປາກຕ ູ່ ປາກ, ວທິນີີຈ້ະເຮດັໃຫເ້ຮາົໄດ ້
ກາຍເປັນຜ ໃ້ຫຄ້ າປືກສາແບບບ ູ່ ຮ ສ້ກຶຕວົ ແລະ ເມືູ່ ອມຄີວາມໝັນ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ ເວລານັນ້ເຮາົຈ ືູ່ ງມຄີວາມໝັນ້ໃຈໃນການຈະ
ໂຄສະນາ  ເບໃີຫຄ້ າປຶກສາ ຢູ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. 
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5. ການແບູ່ ງປະເພດກ ູ່ ມ ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ (ຕາມເງ ືູ່ອນໄຂຕວົຈງີຂອງ ການໃຫຄ້ າປຶກສາທາງອອນລາຍ) 

ນອກຈາກທກັສະການສືູ່ ສານແລວ້, ການແບູ່ ງປະເພດກ ູ່ ມຊາວໜ ູ່ ມກ ູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຜ້ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ກ າໄດຈ້ດິຕະສາດ, ລກັສະນະແຕູ່ ລະກ ູ່ ມ
ໄດດ້ຂີຶນ້, ຮ ວ້ທີທີີູ່ ຈະສືູ່ ສານຕາມສະຖານະການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຂາົ ມນັຍງັຊູ່ ວຍຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາສາມາດເຂົາ້ໃຈໄວໜ ູ່ ມໄດດ້ີ
ຂຶນ້, ພອ້ມທງັສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັກ າ ແລະ ວເິຄາະຕວົເລກຂ ມ້ ນອີກດວ້ຍ, ການແບູ່ ງກ ູ່ ມຊາວໜ ູ່ ມໂດຍອີງຕາມ
ເງ ືູ່ອນໄຂຕູ່ າງໆ ດັູ່ ງນີ:້ 

ນກັຮຽນກ ູ່ ມອາຍ  10-14 ,15-18 ມເີຄອືຂູ່ າຍ ກ ູ່ ມນີກ້ວມເອາົນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ 
ມດັທະຍມົປາຍເຊິູ່ ງເປັນຜ ທ້ີູ່ ຢ ູ່ ໃນໄວຢາກຊອກຄົນ້ຫາ ແລະ ຢາກລອງສິູ່ ງໃໝູ່ ໆ. ພວກເຂາົມກັຈະເກບັບນັຫາໄວໃ້ນ
ໃຈ ແລະ ບ ູ່ ກາ້ບອກຜ ອ້ືູ່ ນ ແທນທີູ່ ຈະໂທເຂົາ້ມາ, ກ ູ່ ມນີມ້ກັສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມເຂົາ້ມາເພືູ່ ອຂ ຄ າປຶກສາ ພວກເຂາົມກັຮ ບກາ
ຕ ນ, ຄຼບີວດີໂີອ, ມກັຫຼີນ້ເກມ ແລະ ສາມາດຕັງ້ກ ູ່ ມແຊດັຂອງຕນົເອງ ແລະ ແນະນ າໃຫຄ້ນົອືູ່ ນເຂົາ້ຮູ່ ວມນ າ, ຍງັ
ເປັນກ ູ່ ມທີູ່ ມກັຕດິຕາມການແຊດັ ແລະ ສົູ່ ງຄ າຖາມເຂົາ້ມາເປັນໄລຍະ. 

ແຮງງານເຄືູ່ ອນຍາ້ຍ ອາຍ ລະຫູ່ ວາງ 19-41 ມເີຄອືຂູ່ າຍ (ຊູ່ ວງໂຄວດິ-19 ລະບາດ) ກ ູ່ ມນີເ້ກດີຂຶນ້ຊູ່ ວງພະຍາດໂຄວດິ
ລະບາດ ສູ່ ວນຫຼາຍພວກເຂາົມກັໂທມາ ຖາ້ບ ູ່ ໄດຮ້ບັຄ າຕອບຈະບ ູ່ ໂທມາອກີ ພວກເຂາົມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ກາ້
ມຄີ າເຫນັຂອງຕນົໃນທາງອດັຕະວໄິສ ຫຼາຍກວູ່ າ, ຄ າຖາມຂອງພວກເຂາົຕົນ້ຕ ແມູ່ ນປະເດນັການເງນິ, ຄວາມກດົດນັ
ທີູ່ ຖກຶກກັຕວົ, ຄວາມກດົດນັທີູ່ ວູ່ າງງານ ແລະ ບນັຫາຄອບຄວົ.  

ຊາວໜ ູ່ ມທົູ່ ວໄປອາຍ ລະຫູ່ ວາງ 13-27 ບ ູ່ ມເີຄອືຂູ່ າຍ  ກ ູ່ ມນີບ້ ູ່ ແມູ່ ນເຄອືຂູ່ າຍຂອງ ສຊປລ ກ ູ່ ມນີເ້ກດີຂຶນ້ໃນປີ 1996 
ໄວໜ ູ່ ມໄດຂ້ຽນຈດົໝາຍຫາໜງັສພືີມ “ຊາວໝ ູ່ ມລາວ”  ຕ ູ່ ມາ ສູ່ ວນຫຼາຍກ ູ່ ມນີມ້ກັໃຊແ້ອບັ ຈະກວມເອາົທ ກ
ອາຊີບລວມທງັນກັຮຽນ (ກ ູ່ ມທີູ່  1), ກ າມະກອນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ສູ່ ວນຫຼາຍແມູ່ ນຜ ມ້ຄີວາມສູ່ ຽງ ແລະ ມຄີວາມ
ຫຍ ງ້ຍາກເຊັູ່ ນ: ບນັຫາດາ້ນຄວາມສ າພນັ ຫຼ ືບນັຫາຄອບຄວົ, ຄວາມຮ ນແຮງ ແລະ ສິູ່ ງເສບຕດິ.   
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ໃນ 3 ກ ູ່ ມນີ,້ ແຕູ່ ລະກ ູ່ ມຈະມ ີຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງບນັຫາໃນລະດບັທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັເຊິູ່ ງແບູ່ ງອອກເປັນ 4 ລະດບັຄວາມສູ່ ຽງດັູ່ ງນີ:້ 

ລະດບັ 1. ຄວາມສູ່ ຽງຕ ູ່ າ:  

ບ ກຄນົໃນກ ູ່ ມນີບ້ ູ່ ໄດປ້ະເຊນີກບັບນັຫາສູ່ ວນຕວົທີູ່ ສ າຄນັ. ພວກເຂາົກະຕລືລືົນ້ທີູ່ ຈະສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຂອງຕນົ
ກູ່ ຽວກບັບນັ ຫາສງັຄມົເພືູ່ ອໃຫມ້ກີານສນົທະນາກນັ ແລະ ຊູ່ ວຍເຫຼອືຄນົອືູ່ ນ. 
ຕວົຢູ່ າງ : ແສງ, ອາຍ  17 ປີ ຕອ້ງການຊອກຫາ ທນຶການສກຶສາສ າລບັການສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ  

ລະດບັ 4. ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ (ຜ ປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍ):  

ບ ກຄນົທີູ່ ມຄີວາມສູ່ ຽງສ ງພວມປະເຊີນກບັບນັຫາທີູ່ ມຜີນົກະທບົຢູ່ າງຮາ້ຍແຮງຕ ູ່ ສະຫວດັດພີາບທາງຈດິໃຈ ແລະ 
ທາງຮູ່ າງກາຍ, ພວກເຂາົຕອ້ງການການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນຢູ່ າງຮບີດູ່ ວນ. 
ຕວົຢູ່ າງ: ນາງໄມອາດຈະມເີພດສ າພນັບ ູ່ ເຕມັໃຈ ກບັແຟນຂອງຕນົແລວ້. ນາງຢາກປະຕເິສດ ແລະ ສິນ້ສ ດຄວາມສ າພນັ
ແຕູ່ ບ ູ່ ຮ ວູ້່ າຈະເຮດັແນວໃດ. 

ລະດບັ 2. ຄວາມສູ່ ຽງປານກາງ: 

ບ ກຄນົໃນກ ູ່ ມນີແ້ມູ່ ນຢ ູ່ ໃນສະຖານະການທີູ່ ອາດເປັນໄປໄດວູ້່ າຈະມຄີວາມສູ່ ຽງ.  

ຕວົຢູ່ າງ: ນາງໄມ, ອາຍ  17 ປີມາຮຽນ ແລະ ອາໄສຢ ູ່ ນ າພີູ່ນອ້ງ , ຄນົຢ ູ່ ໃກເ້ຮອືນສນົໃຈນາງເລຍີເຂົາ້ມາພວົພນັກບັນາງ.  

ລະດບັ 3. ຄວາມສູ່ ຽງຍກົລະດບັ:  

ບ ກຄນົໃນກ ູ່ ມນີແ້ມູ່ ນຢ ູ່ ໃນສະຖານະການຄວາມສູ່ ຽງປານກາງທີູ່ ມກັຈະມບີນັຫາເພີູ່ ມຂຶນ້ເຊິູ່ ງສາມາດສົູ່ ງຜນົກະທບົ
ທາງລບົຕ ູ່ ສະຫວດັດພີາບທາງຈດິໃຈ ແລະ ທາງດາ້ນຮູ່ າງກາຍຂອງພວກເຂາົ.  
ຕວົຢູ່ າງ: ນາງ ໄມ ອາຍ  17  ຍອມເປັນແຟນ ກບັຜ ຊ້າຍ ອາຍ  20 ທີູ່ຢ ູ່ ໃກເ້ຮອືນ ແລະ ມກັຊວນນາງອອກໄປຫຼີນ້
ເລືອ້ຍໆ ແລະ ເທືູ່ອນີຊ້າຍຄນົນັນ້ຊວນນາງໄປຫຼີນ້ບາຣ,໌ ກນີເຫຼົາ້ ແລະ ເຕັນ້ລ ານ າກນັ ເຊິູ່ ງນາງໄມບ ູ່ ເຄຍີຈກັເທືູ່ອ ນາງ 
ໄມ ຢາກປະຕເິສດແຕູ່ ກ ເຮດັບ ູ່ ໄດເ້ພາະໄດເ້ປັນແຟນກນັແລວ້.  
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ຕວົຢູ່ າງ: ບາງບນັຫາທີູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາປະເຊນີ  
C013 ບນັຫາກູ່ ຽວກບັຄວາມຮກັ ແລະ ຄວາມສ າພນັ: 
− ມກັຮກັຄນົມແີຟນແລວ້, ຮກັແລວ້ ເບືູ່ ອກນັໄວ  
− ຮກັເຂາົຂາ້ງດຽວ, ຫຼງົມກັຮກັໃຜຜ ໜ້ຶູ່ ງແບບລບັໆ 
− ໂສດຫຼາຍປີ  ຢາກມຄີວາມຮກັ   
− ຄວາມກດົດນັຈາກໝ ູ່  ແລະ   ທາງສງັຄມົທີູ່ ມຜີນົຕ ູ່ ຄວາມສ າພນັ 
− ຄວາມຮກັຂອງຄນົຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBT) 
− ຄວາມຮກັລະຫວູ່ າງກ ູ່ ມຄນົທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ (ອາຍ , ຖານະທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສາດສະໜາ) 
− ການພວົພນັແບບທາງໄກກບັຄນົຕູ່ າງປະເທດ   

 

 

C010 ບນັຫາກູ່ ຽວກບັສ ຂະພາບທາງເພດ  
− ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັເຊັູ່ ນ: ການເປັນປະຈ າເດອືນ 
− ຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດເຊັູ່ ນ: ການຂົູ່ ມຂນື 
− ການມເີພດສ າພນັແບບບ ູ່ ໄດປ້ອ້ງກນັ (ພະຍາດຕດິຕ ູ່ ທາງເພດສ າພນັ, ການຖພືາແບບບ ູ່ ໄດວ້າງແຜນ) 
− ສ ຂະພາບທາງເພດ 

 

 

C014 ອືູ່ ນໆ (ສູ່ ວນຫຼາຍແມູ່ ນກູ່ ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາ) 
− ເສັນ້ທາງການສກຶສາ 
− ຄວາມກດົດນັມາຈາກການຮຽນໜກັໜູ່ ວງຫຼາຍ 
− ຂາດໂອກາດໃນການສກຶສາຮ ູ່ າຮຽນ  
− ຄວາມບ ູ່ ສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິຄວາມຮ /້ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານ 
− ຄວາມຂດັແຍງ້ກນັກບັພ ູ່ ແມູ່ ແລະ ຄນົໃນຄອບຄວົ  
− ສ ຂະພາບຈດິ 

 

 

C009 ບນັຫາກູ່ ຽວກບັອາຊບີ 
− ເຮດັວຽກໃນສາຂາທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກວຊິາທີູ່ ໄດຮ້ຽນມາ 
− ການຫວູ່ າງງານ (ນກັສກຶສາຈບົໃໝູ່ ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດ)້ 
− ຄວາມຂດັແຍງ້ໃນບູ່ ອນເຮດັວຽກ 
− ບ ູ່ ມກັວຽກປະຈ ບນັ 
− ຂາດຄວາມຊູ່ ຽວຊານໃນວຽກທີູ່ ພວມເຮດັ 
− ຂາດແຮງຈ  ງໃຈໃນການເຮດັວຽກ 
− ຂາດທກັສະດາ້ນມະນ ດສ າພນັ, ການເຂົາ້ຫາຂ ມ້ ນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂ ເຮດັວຽກ  

ສ າລບັຂ ມ້ ນເພີູ່ມເຕມີກູ່ ຽວກບັລະຫດັຂອງຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ ກະລ ນາເບິູ່ ງໜາ້ 
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ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະຮບັຟັງທ ກເລືູ່ ອງ ຈາກ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ແລະ ຈະຄາ້ຍກບັ ເປັນຜ  ້ນ າພາພວກເຂາົ ເພືູ່ ອຊອກເສັນ້ທາງ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 
ດວ້ຍວທິກີານທີູ່ ຖືກຕອ້ງ ແລະ ເຊືູ່ ອຖືໄດ ້ໂດຍໃຫພ້ວກເຂາົມທີາງເລອືກ ແບບອດິສະລະ ແລະ ຖືກຕອ້ງ. ເມືູ່ ອຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຮບັສາຍໂທ 
ແລະ ຂ ຄ້ວາມ ເລືູ່ ອງທງັໝດົ ຈະບນັທກຶລາຍລະອຽດ ໄວໃ້ນ excel sheet (ເບິູ່ ງພາກທ ີIV) ໃນກ ລະນ ີປະເດນັການໃຫຄ້ າປຶກສາ ລງົເລກີ
ທາງດາ້ນວຊີາການເຊັູ່ ນ:  ເພດສກຶສາ, ພະຍາດ, ກດົໝາຍ … ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນປະເມນີຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ 
ແລະ ໃຊກ້ານຕກຶຕອງຢູ່ າງຮອບຄອບຂອງຕນົເອງເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າຄວນຈະສົູ່ ງຕ ູ່ ໃຫ ້ ຊູ່ ຽວຊານເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການກູ່ ຽວຂອ້ງດັູ່ ງກູ່ າວ ຫຼ ືບ ູ່  
ແລະ ປຶກສາຫາລກືບັຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ຈະໂອນສາຍທ ກຄັງ້ກູ່ ອນການສົູ່ ງຕ ູ່  ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງຮບັປະກນັວູ່ າ ໄດຂ້ ການຍນິຍອມຈາກຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ
ແລວ້ ເຖີງແນວໃດກ ູ່ ຕາມ ກູ່ ອນການສົູ່ ງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ກ ູ່ ຍງັຕອ້ງໄດປ້ະຕບິັດັໜາ້ທີູ່  ໃນການປອບໃຈ ແລະ ໃຫກ້ າລງັໃຈ ຫຼ ືປີູ່ ນປົວທາງດາ້ນ
ຈດີໃຈ ແລະ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຈະຕອ້ງໄດ ້ອະທບິາຍ ຫຍ ກູ້່ ຽວກບັຜ ຊູ້່ ຽນຊານນັນ້ໃຫ ້ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາໄດຮ້ ,້ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ມຄີວາມໝັນ້ໃຈການ
ສາ້ງເຄືູ່ ອຂູ່ າຍສົູ່ ງຕ ູ່ , ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຈະຕອ້ງມກີອງປະຊ ມກບັຜ ຊູ້່ ຽວຊານ  ເພືູ່ ອໃຫເ້ພີູ່ ນເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຄວນມໃີບຕກົລງົຢັງ້ຢືນຈາກກມົກອງທີູ່ ຜ ້
ຊູ່ ຽວຊານເຮດັວຽກປະຈ າຢ ູ່  ໃນກລະນ ີທີູ່ ຊູ່ ຽວຊານຄາວຽກ ບ ູ່ ສາມາດຕອບຜ ຂ້ ຄ າປືກສາ ໃນເວລາທີູ່ ຕອ້ງການ, ກ ູ່ ຕອ້ງໄດຊ້ອກເວລາທີູ່ ເໝາະ
ສມົ ໃນກ ລະນ ີທີູ່ ຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ບ ູ່ ມເີວລາຕງົກບັ ເວລາຫວູ່ າງ ຂອງຊູ່ ຽວຊານ, ບາງເທືູ່ ອຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະເປັນຕວົແທນ ໃຫຜ້ ຂ້ ໃຫຄ້ າປຶກສາ
ປຶກສາກບັຊູ່ ຽວຊານ ແລວ້ຈືູ່ ງໄປອະທບິາຍຕ ູ່ ໃຫກ້ບັຜ ຂ້  ຄ າປຶກສາໃນເວລາທີູ່ ເໝາະສມົ, ແຕູ່ ຈະເຮດັແນວນັນ້ໄດ ້ກ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຍນີຍອມ
ຈາກຜ ຂ້  ຄ າປືກສາ.  

1. ເປັນຫຍງັຈິູ່ ງມກີານສົູ່ ງຕ ູ່ :  

ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາອາດຈະປະເຊນີກບັບນັຫາຊບັຊອ້ນຫຼາຍຢູ່ າງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ, ບາງປະເດນັອາດເກນີຄວາມສາມາດ ແລະ ເກນີປະສບົການ ທີູ່ ຜ ້
ໃຫຄ້ າປຶກສາຈະສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້ ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ກ ູ່ ຄວນມ ີແຫຼູ່ ງຂ ມ້ ນທ ກຢູ່ າງທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັ ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ທີູ່
ອາດຈະ ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຜ້ ຮ້ບັຄ າປຶກສາເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານໄດ ້ໃນເບືອ້ງຕົນ້. ຖາ້ຈ າເປັນທີູ່ ສ ດທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ບ  ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະແນະນ າໄດຕ້  ູ່  
ນອກຈາກຂ ມ້ ນທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລວ້, ກ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດສ້ົູ່ ງຕ ູ່ ຫາຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ, ແຕູ່ ກ ູ່ ຂຶນ້ກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຜ ຂ້ ຄ າປຶກສາ ຖາ້ລາວ
ຄດຶວູ່ າ ຂ ມ້ ນທີູ່  ຜ ໃ້ຫຄ້ າປືກສາ ພຽງພ ແລວ້ກ ູ່  ບ ູ່ ຄວນສົູ່ ງຕ ູ່ . ໃນກ ລະນສີົູ່ ງໃຫຊູ້່ ຽວຊານຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ ຍງັເປັນຜ ທ້ີູ່ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຕ ູ່ ກບັຜ ຂ້ ຄ າ
ປືກສາ.  
 
2. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນພຈິາລະນາ ກູ່ ອນການສົູ່ ງຕ ູ່   

• ຫຼກັການຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດ: ເມືູ່ ອຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາອາຍ ຕ ູ່ າກວູ່ າ 18 ປີ, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນຮບັປະກນັວູ່ າໄດຮ້ກັສາຫຼກັການຜນົປະໂຫຍດ
ສ ງສ ດໄວຢ້ ູ່ ສະເໝ.ີ ອນັນີແ້ມູ່ ນສອດຄູ່ ອງກບັມາດຕາ 3 ຂອງສນົທສິນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວູ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ (UNCRC). ຫຼກັ
ການດັູ່ ງກູ່ າວພຈິາລະນາເຖງິສະຫວດັດພີາບຂອງເດກັ ພອ້ມທງັທດັສະນະຂອງພວກເຂາົໃນທ ກການຕດັສນິໃຈທີູ່ ມຜີນົກະທບົຕ ູ່ ຊວີດິຂອງ
ຕນົເອງໂດຍພຈິາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົຕາມວ ດທພິາວະ (ຄວາມເປັນຜ ໃ້ຫຍູ່ ) ຂອງພວກເຂາົ. 

ພາກທ ີIII ການດ າເນນີການສົູ່ ງຕ ູ່  

ສນົທສິນັຍາ ວູ່ າດວ້ຍ  ສດິທເິດກັ ມາດຕາ 3: ຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງເດກັ  

ການເຄືູ່ ອນໄຫວທງັໝດົ ກູ່ ຽວກບັເດກັແມູ່ ນອງີໃສູ່ ຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງເດກັ. ລດັຖະບານ ເອາົໃຈໃສູ່ ໃຫກ້ານດ ແລທີູ່ ເໝາະສມົເມືູ່ ອພ ູ່ ແມູ່  
ຫຼ ືຜ ອ້ືູ່ ນໆ ທີູ່ ມໜີາ້ທີູ່ ຮບັຜດິຊອບຫາກບ ູ່ ປະຕບິດັຕາມໜາ້ທີູ່ .  



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   19 

• ການຍນິຍອມທີູ່ ໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນ: ທ ກຄັງ້ກູ່ ອນການແລກປູ່ ຽນຂ ມ້ ນ ຫຼ ືການສົູ່ ງຕ ູ່  ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງຮບັປະກນັວູ່ າ ໄດຂ້ ການຍນິຍອມຈາກຜ ້
ຮບັຄ າປຶກສາແລວ້. ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາມສີດິທີູ່ ຈະຈ າກດັຂ ມ້ ນທີູ່ ຕນົຢາກເປີດເຜຍີ ແລະ ຜ ໃ້ດທີູ່ ຕນົຢາກເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນນັນ້ໃຫ.້ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ
ຄວນອະທບິາຍແຕູ່ ລະບາດກາ້ວ ແລະ ວາງແຜນການຊູ່ ວຍເຫຼອືເພີູ່ ມເຕມີກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ. 

• ການຮກັສາຄວາມລບັ: ເປັນສິູ່ ງທີູ່ ສ າຄນັເຖີງແມູ່ ນວູ່ າ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະສາ້ງຄວາມເຊືູ່ ອໃຈ ກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາຫຼາຍປານໃດກ ູ່ ຕາມ, ການ
ຮກັສາຄວາມລບັຂອງ ຜ ຮ້ບັການປຶກສາ ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ເອາົໃຈໃສູ່ , ເພາະສີູ່ ງນີ ້ແມູ່ ນເປັນການສະແດງອອກເຖງິການປົກປອ້ງສດີ ຂອງຜ ຮ້ບັ
ການປືກສາ. ໂດຍສະເພາະຖາ້ຜ ຮ້ບັການປຶກສາ ເປັນເດກັ, ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ຍີູ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສູ່ .  

• ເຄາົລບົການຕດັສນິໃຈຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ: ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນມສີະຕວິູ່ າ ຄວນເຄາົລບົການເລອືກວທີກີານແກໄ້ຂບນັຫາ ຂອງຜ ຮ້ບັຄ າ
ປຶກສາ. ເຖິງວູ່ າຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະມຄີວາມຈງີໃຈ ຢາກຊູ່ ວຍເຫຼອື ຫຼ ືເຖີງແມູ່ ນວູ່ າ ການເລອືກວທີກີານແກໄ້ຂບນັຫານັນ້ ເປັນສີູ່ ງຂດັກບັ
ຄວາມຕັງ້ໃຈ ຂອງຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາກ ູ່ ຕາມ. ສນົທສິນັຍາວູ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ ຂອງອງົການ ສປຊ ມາດຕາ 12 ກ ານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ
ລດັໃນການປົກປອ້ງ, ສົູ່ ງເສມີແລະເຄາົລບົສດິທຂິອງເດກັນອ້ຍໃນການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການຕດັສນິໃຈທີູ່ ມຜີນົກະທບົເຂາົເຈ ົາ້. ໂດຍຄ ານງຶ
ເຖງິຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງເດກັ, ວຽກງານການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມກບັເດກັນອ້ຍຄວນຈະມຈີນັຍາບນັ, ຄວາມປອດໄພແລະມຄີວາມຫມາຍ. 

3. ບູ່ ອນສົູ່ ງຕ ູ່ : 

• 1362 ຂອງ ສະຫະພນັ ແມູ່ ຍງິລາວ ສ າລບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາທີູ່ ຂ ຄ າແນະນ າ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫຼອືດາ້ນຄວາມຮ ນແຮງ 
• ສ ນປົກປອ້ງແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາ ສ າຫລບັແມູ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນ າ້ທາ)  
• 1361 ຂອງສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ການພດັທະນາໄວໜ ູ່ ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ສ າລບັແມູ່ ຍງິ) ທີູ່ ຕອ້ງການຂ ມ້ ນ 

ແລະຄ າແນະນ າກູ່ ຽວກບັສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ 
• 137 ຂອງສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ການພດັທະນາໄວໜ ູ່ ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ສ າລບັຜ ຊ້າຍ) ທີູ່ ຕອ້ງການຂ ມ້ ນ ແລະ 

ຄ າແນະນ າກູ່ ຽວກບັສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ. 
• ກະຊວງ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້, ໂຄງການ ຝູ່ າຍລດັຖະບານ, ອງົການຕູ່ າງປະເທດ, ນຕີບິ ກຄນົ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ, 

ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ສ ນກາງ ມຊີູ່ ຽວຊານທີູ່ ອາສາສະໝກັການບ ລກິານສະໜອງ ຂ ມ້ ນເຊັູ່ ນ: ການສກຶສາ, ສາທາລະນະ
ສ ກ, ຍ ຕທິ າ, ການປົກປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

• ຕາໜູ່ າງປົກປອ້ງເດກັ (ຕປດ):  (ນາຍບາ້ນ ແລະ ກຊ ຮສສ/ ອາສາສະໝກັສະຫະພນັແມູ່ ຍງິລາວ) 
• ອງົການຈດັຕັງ້ທີູ່ ບ ູ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (ເພືູ່ ອນມດີ, ແສງສະຫວູ່ າງ, ອງົການ ບາ້ນ

ຈ ດສ ມ (VFI))ທີູ່ ສະຫນບັສະຫນ ນ ທີູ່ ພກັອາໄສທີູ່ ປອດໄພ ແລະ ການຈດັການກ ລະນ ີສ າລບັ ຜ ຖ້ກືທ າຮາ້ຍ
ຮູ່ າງກາຍ ລູ່ ວງລະເມດີ ແລະ ຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຄາ້ມະນ ດ ລວມທງັ ເດກັຂາ້ງຖະຫນນົ  

4. ເຄືູ່ ອງມແືຜນທີູ່ ການບ ລກິານ  

ການສາ້ງແຜນທີູ່ ການບ ລກິານທີູ່ ສມົບ ນແບບຈະຮບັປະກນັການສະຫນບັສະຫນ ນ ຕ ູ່ ກບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ. LYU ຂັນ້ແຂວງ ອາດຈະພຈິາລະນາ
ພດັທະນາສາ້ງແຜນທີູ່ ການບ ລກິານ ເພືູ່ ອສະຫນບັສະຫນ ນພະນກັງານແລະອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ LYU ໃນການໃຫບ້ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາທີູ່
ມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້. ແຕູ່ ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ລາຍລະອຽດການຕດິຕ ູ່ ຂອງບ ລກິານ ສ າລບັການສົູ່ ງຕ ູ່ ແມູ່ ນແຕກຕູ່ າງກນັໄປຕາມແຕູ່ ລະ
ແຂວງ. ດັູ່ ງນັນ້, ມນັເປັນສິູ່ ງຈ າເປັນສ າລບັແຕູ່ ລະແຂວງ ເພືູ່ ອພດັທະນາເຄືູ່ ອງມແືຜນທີູ່ ການບ ລກິານສ າລບັການອາ້ງອງີຂອງພວກເຂາົ.  
ຕວົຢູ່ າງຂ ມ້ ນຕດິຕ ູ່ ບ ລກິານ: 

ກ ລະນສີງົໃສ  ການສົູ່ ງຕ ູ່   
ການສົູ່ ງຕ ູ່ ຂັນ້ທ ີ1  ການສົູ່ ງຕ ູ່ ຂັນ້ທ ີ2  

ການຖພືາທີູ່ ບ ູ່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ 
ສາທາແຂວງ / ເມອືງ 
ຊືູ່  
ໂທ 

1361 ສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ການພດັທະນາໄວໜ ູ່ ມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ສ າລບັແມູ່ ຍງິ)  

ຄວາມຮ ນແຮງໂດຍອງີໃສູ່ ເພດຍງິ-ຊາຍ 

ຕ າຫຼວດເມອືງ 
ສາທາແຂວງ / ເມອືງ 
ຊືູ່  
ໂທ 

1362 ສະຫະພນັ ແມູ່ ຍງິລາວ  
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5. ເສັນ້ທາງການສົູ່ ງຕ ູ່  (ແຜນວາດ)  

ເມືູ່ ອເດກັ/ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງໂທ ຫຼ ືສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມຫາສາຍດູ່ ວນເພືູ່ ອ
ຕອ້ງການປຶກສາ ຫຼ ືຂ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼອື ຄາດວູ່ າຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ຕອບຮບັການ
ຕດິຕ ູ່ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການໃຫຄ້ າປຶກສາ (ເບິູ່ ງບດົທ ີII ການໃຫຄ້ າປຶກສາ)  

ທກັທາຍສະບາຍດ ີ 
ສນົທະນາ  

ບນັທກຶລາຍລະອຽດໄວໃ້ນ Excel sheet  

ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາດ າເນນີການໃຫຄ້ າປຶກສາ, ໃຫຄ້ າແນະນ າ ແລະ ໃຫຂ້ ມ້ ນທີູ່ ຖກືຕອ້ງແກູ່ ຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ເພືູ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເລອືກ
ໄດແ້ບບອດິສະລະ ແລະ ແບບໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາສນົທະນາກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ແລະ ກ ານດົວູ່ າຄວນຈະສົູ່ ງຕ ູ່ ຫຼບື . 

ຈ າເປັນຕອ້ງສົູ່ ງຕ ູ່ ຫຼບື : ຈ າເປັນ  
ຂ ອະນ ຍາດຈາກຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ ໃນການຍນີ
ຍອມໃຫ ້ເອາົບນັຫາຂອງຕນົເອງ ເພືູ່ ອໄປຂ  
ຄ າປຶກສາກບັຊູ່ ຽວຊານ ຫຼ ືການໂອນສາຍ

ໃຫ ້ຊູ່ ຽວຊານ ຕອບ   

ຈ າເປັນຕອ້ງສົູ່ ງຕ ູ່ ຫຼບື : ບ ູ່ ຈ າເປັນ ບນັ
ທກຶລາຍລະອຽດໄວໃ້ນ excel 

sheet ເຊັູ່ ນກນັ 

ສຍລ* 
ສ ນພກັອາໄສຄວາມຮ ນ
ແຮງ/ຄວາມຮ ນແຮງບນົ
ພືນ້ຖານທາງເພດ 

ກຊ ສທສ* 
ໃຫກ້ານ
ສະຫນບັສະຫນ ນ
ທາງການແພດ 

ກຊ ສສກ 
ການກບັຄນືເຂົາ້
ໂຮງຮຽນ 

ສ ນໄວຫນ ູ່ ມເພືູ່ ອສ ຂະພາບ ແລະ ການ
ພດັທະນາ  
ເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ 

ກຊ ຮສສ 
ການຈາ້ງງານ 
ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ 
ການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົ 

ອືູ່ ນໆ 
ອງົການຈດັຕັງ້ທີູ່ ບ ູ່ ຂຶນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 

ກຊ ຍຕທ  
ການບ ລກິານທາງ
ກດົຫມາຍ 

ຕດິຕາມກບັຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາໃນກ ລະນທີີູ່
ຕອ້ງການການສະຫນບັສະຫນ ນເພີູ່ ມເຕມີ 

ການສົູ່ ງຕ ູ່ ສ ກເສນີ* 

ຄະນະກ າມະການປົກປອ້ງ ແລະ ຊູ່ ວຍ
ເຫຼ ືອຶເດກັ  
ການຕດິຕາມຄນື 

ປິດກ ລະນ;ີ ບ ໄດຕ້ດິຕາມຕ ູ່   

ບ ູ່ ມບີນັຫາ ຫຼ ືຄວາມກງັວນົ  
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ພາກທ ີIV ການວເິຄາະຕວົເລກຂ ມ້ ນ ແລະ ການປອ້ນຕວົເລກຂ ມ້ ນ 

1. ການປອ້ນຕວົເລກຂ ມ້ ນ  

ລະຫດັຂອງຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ ລະຫດັຂອງຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ ເລີູ່ ມໃຊຕ້ັງ້ແຕູ່  ໄລຍະເລີູ່ ມຕົນ້ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດີ-19 
ເມືູ່ ອຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາໄດຮ້ບັສາຍຈາກເດກັ/ຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ ເພືູ່ ອຕອ້ງການປຶກສາ ຫຼ ືຂ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼອື ຜ ໃ້ຫຄ້ າ
ປຶກສາບນັທກຶລາຍລະອຽດໄວໃ້ນ Excel sheet ໂດຍການນ າໃຊລ້ະຫດັຂອງຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ ຕ ູ່ ໄປນີ ້ເພືູ່ ອຈດັປະເພດຫວົຂ ຢູ້່ າງ
ຖກືຕອ້ງ ງູ່າຍທີູ່ ຈະວເິຄາະຂ ມ້ ນຢູ່ າງເປັນລະບບົ 
 

1.1 ລະຫດັຫວົຂ ກ້ານສນົທະນາ  

ລດ ຫວົຂ ກ້ານໃຫຄ້ າປຶກສາ ລະຫດັ 
1 ໂຄວດິ-19 C001 

2 ພຕພ/ HIV/AIDs C002 

3 ການມເີພດສ າພນັທີູ່ ບ ູ່ ປອ້ງກນັ C003 

4 ການຖພືາທີູ່ ບ ູ່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ C004 

5 ຢາເສບຕດິ C005 

6 ການມປີະຈ າເດອືນ C006 

7 ຄວາມຮ ນແຮງໂດຍອງີໃສູ່ ເພດຍງິ-ຊາຍ C007 

8 ຄວາມຮ ນແຮງໃນຄອບຄວົ C008 

9 ການມວີຽກເຮດັງານທ າ C009 

10 ສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ C010 

11 ການຂົູ່ ມຂນື C011 

12 ຄວາມຮ ນແຮງໃນຮ ບແບບອືູ່ ນໆ C012 

13 ຄວາມຮກັ ແລະ ຄວາມສ າພນັ C013 

14 ອືູ່ ນໆ C014 
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2.2 ຕວົຢູ່ າງ: ຂ ມ້ ນປະເດນັບນັຫາ ແລະ ການແນະນ າແກບ້ນັຫາ  

ລ/ດ ອາຍ  ເພດ ອາຊບີ ແຂວງ ປະເດນັ ຄ າປືກສາ ທາງອອກ ຜ ໃ້ຫຄ້ ປຶກສາ 

1/ 16 ຍງິ ນກັຮຽນ ຫຼວງພະບາງ ໜ ູ່ ນອ້ງ ຢາ້ນລືູ່ ນນອ້ງ , ໄປ
ບອກແຟນນອ້ງ ວູ່ ານອ້ງມກັ
ຂີລ້ກັ ຂອງ ຄນົອືູ່ ນ , ມນັ
ມກັ ສອດເລືູ່ ອງ ຄນົອືູ່ ນ
ເລືອ້ຍໆ ...ແນວນີກ້ະສເີອາົ
ເປັນໝ ູ່ ໄດບ້ ູ່  ...ນອ້ງ ຈະ
ເຮດັແນວໃດ ໃຫມ້ນັຮ ສ້ກື 
  

ເວົາ້ລມົກນັດີີີີີີີີີີໆ   ບ ູ່ ຄວນແກແ້ຄນ້ 
ດວ້ຍກ າລງັ , ນອ້ງຄວນໃຫໝ້ ູ່  
ຊວູ່ ຍບອກໃຫລ້າວເຂົາ້ໃຈ  ລາວ
ອາດເຂົາ້ໃຈຜດິ 

ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະ
ດາ 

2/ 27 ຊາຍ ທ ລະກດິສວນ
ຕວົ 

ວຽງຈນັ  ຢາກຮ ວູ້່ າ ເຊືອ້ໄວຣສັ ໂຄ
ວດີ ມຈີກັແນວກນັ ແທ ້ເຂາົ
ເວົາ້ ໃນ ໂຊຊ໋ຽວ ບອກວູ່ າ 
ມ ີ3 -ແນວ , ຄບື ູ່ ເຫນັ ແຈງ້ 
ໃຫ ້ປະຊາຊນົຮ  ້
  
  

ນອ້ງອາດ ຈະໄດຂ້ ມ້ ນຈາກໂຊ
ຊູ່ ຽວ , ດັູ່ ງນັນ້ ຕອ້ງມສີະຕ ິເຮາົຮ ້
ແລວ້ວູ່ າ ໃນ ໂຊຊຽວ ມຂີູ່ າວຂີີີີ ້
ຕວົະ ຫຼາຍ  ນອ້ງສາມາດຕດິຕາມ
ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານຈາກແຫລູ່ ງຂູ່ າວທີູ່
ຫນາ້ເຊືູ່ ອຖ ືເຊັູ່ ນ: ອງົການ 
ອະນາໄມໂລກ ແລະ ເຟສບ ໍ໊ກ ສ ນ
ຂູ່ າວສານການແພດສ ຂະສກຶສາ 
ຂອງກະຊວງ ສາທາລະນະສ ກ 

  
  
  
ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະ
ດາ 

3/ 21 ຍງິ ພະນກັງານ ນະຄອນຫຼວງ ຊ ມກນັ 3 ຄນົຢ ູ່ ເຮອືນ ກະ
ມາເຕອືນ ແຕູ່  ບາດ ເຮອືນ
ຫຼງັ ອືູ່ ນ ຊ ມກນັ 4-5 ຄນົ 
ແລະ ຈນົຮອດເດກີ ແຕູ່ ບ ູ່ ມີ
ຄນົມາເຕອືນ 

ຄດຶວູ່ າເຮາົເຮດັ ຖກືແລວ້ ບ ູ່ ຈ າເປັນ 
ໃຫເ້ພີູ່ ນບອກເຮາົຕືູ່ ນຕວົປະຕບິດັ
ເອງຈະດ,ີ ເຈ ົາ້ຫນາ້ທີູ່ ເພິູ່ ນອາດ ຈະ
ບ ູ່ ເຫນັກ ູ່ ມທີູ່ ຊ ມແຊວທີູ່ ນອ້ງເຫນັ 
  

  
  
  
  
  
ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະ
ດາ 

ການເກບັກ າຂ ມ້ ນແຍກເປັນແຕູ່ ລະປະເພດສາມາດຊູ່ ວຍໃຫເ້ຮາົເຫນັແນວໂນມ້ ຂອງກ ລະນ ີ(ການເພີູ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼ ດລງົ) ໃນແຕູ່ ລະປະເພດທີູ່
ແຕກຕູ່ າງກນັ ຂ ມ້ ນດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດຊູ່ ວຍລະບ ປະຊາກອນທີູ່ ມຄີວາມປອບບາງ ແລະຍງັສາມາດຮ ຂ້ອບເຂດຂອງບນັຫາ ເຊິູ່ ງຈະຊູ່ ວຍໃຫ ້ເຮາົ
ລະບ ກ ູ່ ມປະຊາກອນທີູ່ ມຄີວາມປອບບາງງູ່າຍຂຶນ້. 
 

ສະນັນ້, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຄວນມສີະຕໃິນການປອ້ນຕວົເລກຂ ມ້ ນໃຫສ້ າເລດັໄວເທົູ່ າທີູ່ ເປັນໄປໄດ ້ທງັໃນເວລາດ າເນນີການໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ຫຼງັ
ຈາກນັນ້. ໃນຕອນທາ້ຍເດອືນ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງສົູ່ ງຂ ມ້ ນໃຫກ້ບັຜ ສ້ັູ່ ງລວມຂ ມ້ ນເພືູ່ ອຂຽນບດົລາຍງານ. ຜ ສ້ັູ່ ງລວມຂ ມ້ ນຈະລວບລວມຂ ມ້ ນ
ທີູ່ ໄດມ້າທງັໝດົ ກະກຽມບດົລາຍງານສະຖິຕປິະຈ າເດອືນ ສ າລບັສົູ່ ງໃຫຫ້ວົໜາ້ທມີງານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສຊປລ ເພືູ່ ອ
ແບູ່ ງປັນໃຫຂ້ະແໜງການກູ່ ຽວຂອ້ງຕ ູ່ ໄປ 
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3. ການວເິຄາະຕວົເລກຂ ມ້ ນ  

ການວເິຄາະຕວົເລກຂ ມ້ ນແມູ່ ນອງົປະກອບຫຼກັຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງນ າໃຊຄ້ວາມຮ ,້ ປະສບົການ ແລະ ທກັສະຕູ່ າງໆ 
ຂອງຕນົເພືູ່ ອກ ານດົຕົນ້ເຫດຂອງບນັຫາຂອງຜ ຮ້ບັຄ າປຶກສາ, ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຕອ້ງສາມາດວເິຄາະ, ສະຫຼ ບຄວາມສ າຄນັຂອງບນັຫາ ແລະ ຈດັ
ລຽງບ ລມິະສດິຂອງຂ ປ້ະຕບິດັເພືູ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາອາດຈະປຽບທຽບຂ ມ້ ນປະຈ າເດອືນກບັໄລຍະເວລາທີູ່ ຜູ່ ານມາເພືູ່ ອໃຫເ້ຫນັ
ແນວໂນມ້ການປູ່ ຽນແປງ ແລະ ແນວໂນມ້ບນັຫາທີູ່ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາປະເຊນີ. ການວເິຄາະຂ ມ້ ນສາມາດແບູ່ ງອອກເປັນການວເິຄາະປະລມິານເຊັູ່ ນ: 
ຈ ານວນຂອງການໂທທີູ່ ໄດຮ້ບັແລະການວເິຄາະຄ ນນະພາບເຊັູ່ ນ: ຫວົຂ ທ້ີູ່ ປຶກສາ / ບນັຫາ. ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາຈ າເປັນຕອ້ງສາມາດວເິຄາະແລະ
ສະຫຼ ບຄວາມສ າຄນັຂອງບນັຫາແລະຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັ ເພືູ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ. 
 
 

4. ການນ າໃຊຂ້ ມ້ ນ  

ການວເິຄາະຂ ມ້ ນທີູ່ ຊດັເຈນ ສາມາດນ າໃຊເ້ປັນເຄືູ່ ອງມສື າລບັການໂຄສະນາ ເພືູ່ ອ ພດັທະນານະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທີູ່ ເດກັນອ້ຍແລະໄວ
ຫນ ູ່ ມປະເຊນີ. ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັນ້, ຂ ມ້ ນທີູ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການວເິຄາະສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນການສກຶສາສ າລບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ  ເຊັູ່ ນ ການ
ຝຶກອບົຮມົຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາກູ່ ຽວກບັວທິກີານຕອບສະຫນອງ ຫຼ ືການໃຫຄ້ າປຶກສາຕ ູ່ ກບັບນັຫາບາງຢູ່ າງ.  
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ພາກທ ີV ການຜະລດິສືູ່ ສ າລບັການໂຄສະນາການໃຫຄ້ າປຶກສາ ແບບກະທດັຫດັ 

1. ຄວາມຈ າເປັນໃນການຜະລດິສືູ່ ໂຄສະນາ 

ໃນຍ ກສະໄໝຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານນີ ້ສືູ່ ເປັນສິູ່ ງທີູ່ ແຍກອອກຈາກຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ບ ູ່ ໄດອ້ກີແລວ້ ຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ມກັຈະບ ລໂິພກສືູ່
ອອນລາຍ ເພືູ່ ອການພກັຜູ່ ອນຢູ່ ອນໃຈ ແລະ ຈ ດປະສງົອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນຮ ,້ ການຊອກຫາຂ ມ້ ນ, ການສືູ່ ສານ ຫຼ ືການເຂົາ້ເຖງິສງັຄມົ. ການ
ເຂົາ້ເຖງິສືູ່ ໄດກ້າຍເປັນເວທທີີູ່ ມປີະສດິທພິາບສ າລບັການເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານ, ການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ການປ ກຈດິສ ານກຶທົູ່ ວປວງ
ຊນົ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມ. ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັນ້ ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມໄດນ້ າໃຊກ້ານສືູ່ ສານເພືູ່ ອການປູ່ ຽນແປງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນພດຶຕກິ າ (SBCC) ໃຫ້
ເປັນສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງການຜະລດິສືູ່ ຂອງຕນົເພືູ່ ອສົູ່ ງເສມີການປູ່ ຽນແປງທດັສະນະຄະຕ,ິ ບນັທດັຖານ, ຄວາມເຊືູ່ ອ ແລະ ພດຶຕກິ າ. 

 

1.1 ປະເພດຂອງສືູ່  
ສືູ່ ມວນຊົນົ ແບບດັງ້ເດມີ: ສືູ່ ອອັບລາຍ ລວມມສີືູ່ ກາງແບບດັງ້ເດມີເພືູ່ ອເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານເຊັູ່ ນ: ການພມິເຜຍີແຜູ່ , ສິູ່ ງພມິ (ແຜູ່ ນພບັ, ໂປສ
ເຕ)ີ, ໂທລະໂຄູ່ ງຊ ມຊນົ, ວທິະຍ  ແລະ ໂທລະພາບ. ການເຂົາ້ເຖງິສືູ່ ແບບດັງ້ເດມີ ສູ່ ວນຫຼາຍຈະມຢີູ່ າງຈ າກດັ ຂອບເຂດ ທີູ່ ຈະເຂົາ້ເຖງີ ແລະ ບ ູ່
ສາມາດ ໂຕຕ້ອບໄດທ້ນັທ ີ ແຕູ່ ບາງສືູ່  ດັງ້ເດມີສາມາດຕອບໂຕໄ້ດເ້ຊັູ່ ນ ລາຍການສດົ ຂອງສືູ່ ເອເລກັໂທນກິ ແຕູ່ ຈະຊາ້ກວູ່ າສືູ່ ອອນລາຍ. ສືູ່ ທີູ່ ໄວ 
ຈະເປັນວທີະຍ  ສາມາດຜະລດິເປັນ ສຽງເວົາ້ ທີູ່ ສາມາດ ໃຊພ້າສາຊນົເຜົູ່ າໄດປ້ະຈ ບນັທ ກປະເພດສືູ່ ດັງ້ເດີູ່ ມ ແມູ່ ນໄດນ້ າໃຊ ້ ສືູ່ ອອນລາຍ ມາ
ຊວູ່ ຍເຊັູ່ ນ: ເຟສ ຂອງລາຍການວທິະຍ  ເວບັ ຂອງໜງັສພືມິ. 
ສືູ່ ອອນລາຍ (Online): ): ສືູ່ ອອນລາຍໝາຍເຖງິການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນດັ ສ າລບັການເຜຍີແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານ ສືູ່ ອອນລາຍ ກວມເອາົຫຼາກຫຼາຍ
ເນືອ້ໃນດຈີຕີອລເຊັູ່ ນ: ຮ ບພາບ, ວດິໂີອ, ຮ ບກຣາຟິກ, ບດົເລືູ່ ອງ ແລະ ອືູ່ ນໆ, ແຕູ່ ທ ກເລືູ່ ອງ ບ ູ່ ຄວນກາຍ 1   ນາທ ີ ເພາະຈະມບີນັຫາເວລາ
ເປີດ  ແລະ ໃຊເ້ວລາໂລດດນົ ອາດເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເກດີອາການເບືູ່ ອ. 
ສືູ່ ອອນລາຍເມືູ່ ອທຽບກບັສືູ່ ແອບັດັງ້ເດມີແລວ້ ສືູ່ ອອນລາຍສາມາດໄປເຖງິກ ູ່ ມເປົາ້ໝາຍຫຼາຍກູ່ ວາຍອ້ນວູ່ າບ ູ່ ມຂີດີຈ າກດັດາ້ນພ ມສາດ, ສາມາດ
ໄປເຖງິທ ກຄນົທີູ່ ມໂີທລະສບັມຖືແືບບສະມາດໂຟນ, ຄອມພວິເຕ ີແລະ ການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ອນິເຕເີນດັ ສີູ່ ງສ າຄນັ ແມູ່ ນສາມາດ ໂຕຕ້ອບ ແລະ ເກບັ
ຂ ມ້ ນ ໂດຍທນັທີູ່ ທນັໃດ. 

 

1.2 ຮ ບແບບເນືອ້ໃນຂອງສືູ່  (ແບບງູ່າຍໆ)  

a) ຮ ບພາບ:  
ສາມາດນ າໃຊຮ້ ບພາບ ຫຼ ືຮ ບຖູ່ າຍເປັນອ ປະກອນໂຄສະນາການບ ລກິານ
ໃຫຄ້ າປຶກສາ, ສາມາດເປັນຮ ບພາບ ຫຼ ື ຮ ບຖູ່ າຍຂອງເຫດການໃນຊວີດິ
ຈງິ ຫຼ ື ຮ ບປະກອບ, ສືູ່ ໃນຮ ບແບບນີສ້າມາດພມິເຜແີຜູ່ ໄດ ້ ຫຼ ື ອບັໂຫຼດ
ໃສູ່ ທາງອອນລາຍເປັນເນືອ້ໃນດຈີຕີອລໄດ.້ ທູ່ າແຮງຂອງຮ ບແບບດັູ່ ງກູ່ າວ
ແມູ່ ນວູ່ າສາມາດເຜຍີແຜູ່ ໄດງູ້່າຍ ແລະ ສົູ່ ງຕ ູ່ ໄປຫາຜ ຊ້ມົໄດຢູ້່ າງ
ກວາ້ງຂວາງຜູ່ ານເຄອືຂູ່ າຍສງັຄມົທາງເວບັໄຊທ ໌ ເຊັູ່ ນ: Messenger, 
WhatsApp ຫຼ ືFacebook.  ໂພສເຕີກູ້່ ຽວກບັການບ ລກິານສາຍ
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1.3 ວທິສີາ້ງເນືອ້ໃນຂອງສືູ່  
ເພືູ່ ອໃຫເ້ນືອ້ໃນຂອງສືູ່  ມປີະສດິທພິາບ. ເນືອ້ໃນຂອງສືູ່  ຕອ້ງມຄີວາມກູ່ ຽວຂອ້ງ ກູ່ ອນທີູ່ ຈະຜະລດິເນືອ້ຫາ, ທມີງານສາມາດກ ານດົຫວົຂ ທ້ີູ່ ນຍິມົ
ແລະຄ າຖາມທົູ່ ວໄປໂດຍຜູ່ ານການຟັງສຽງຈາກສງັຄມົ. ການຟັງສຽງຈາກສງັຄມົແມູ່ ນຂະບວນການກ ານດົແລະປະເມນີສິູ່ ງທີູ່ ຄນົເວົາ້ເຖງິບນັຫາ
ບາງຢູ່ າງຜູ່ ານອອນໄລນ.໌ ການຟັງສຽງຈາກສງັຄມົຈະເຮດັໃຫຜ້ ສ້າ້ງເນືອ້ຫາເຂົາ້ໃຈສິູ່ ງທີູ່ ໄວຫນ ູ່ ມເວົາ້, ສິູ່ ງທີູ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິ, ແລະສິູ່ ງທີູ່ ເຂາົເຈ ົາ້
ຕອ້ງການ. ຫຼງັຈາກນັນ້ທມີງານສາມາດເອາົແນວໂນມ້ແລະຫວົຂ ສ້ນົທະນາໃນກ ູ່ ມຊາວຫນ ູ່ ມມາພຈິາລະນາ ພດັທະນາຂ ຄ້ວາມທີູ່ ສ າຄນັໃຊສ້ າລບັ
ການສືູ່ ສານ.  
a) ແບບຮ ບພາບ  

ເພືູ່ ອຜະລດິຮ ບພາບ, ພວກເຮາົຕອ້ງການທກັສະການຖູ່ າຍຮ ບ, ການຄົນ້ຄວາ້, ຄ າບນັຍາຍ ຫຼ ື ການຂຽນຄ າບນັຍາຍ, ການກວດແກຮ້ ບພາບ ຫຼ ື
ຮ ບຖູ່ າຍ, ການຈດັໜາ້ ແລະ ການອອກແບບ. ຄວນນ າໃຊກ້ານຜະລດິຮ ບພາບສ າລບັການເຜຍີແຜູ່ ຂ ຄ້ວາມງູ່າຍໆເຊັູ່ ນ: ຂ ມ້ ນການຕດິຕ ູ່ ທີູ່ ສ າຄນັ, 
ຄ ານຍິາມຄ າສບັ ແລະ ການສົູ່ ງເສມີໃຫນ້ າໃຊກ້ານບ ລກິານ. ໂດຍອງີຕາມຊບັພະຍາກອນທີູ່ ມຢີ ູ່ , ອນັນີສ້າມາດເຮດັໄດພ້າຍໃນອງົການເອງ ຫຼ ືວູ່ າ
ຈາ້ງຜ ອ້ອກແບບພາຍນອກ. ບາງຊອບແວທີູ່ ໃຊທ້ົູ່ ວໄປປະກອບມ ີAdobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Microsoft 
PowerPoint.  

b) ແບບວດິໂີອ:  
ທມີງານທົູ່ ວໄປສ າລບັການຜະລດິວດິໂີອປະກອບມຜີ ຂ້ຽນສະຄຣບິ, ຜ ອ້ ານວຍການ, ມກືອ້ງ, ແລະ ຜ ຕ້ດັຕ ູ່ ວດິໂີອ. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ແມູ່ ນ
ໃຊສ້ າລບັຂ ຄ້ວາມທີູ່ ຍາວກວູ່ າ, ການຜະລດິ ຄລບິວດິໂີອໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນໃຊເ້ວລາຫຼາຍກວູ່ າ; ຍກົເວັນ້ວດິໂີອສັນ້ຖູ່ າຍຄັງ້ດຽວ (ໜອ້ຍກວູ່ າ 1 
ນາທ)ີ ສ າລບັຄ າປາໄສ ແລະ ຂ ຄ້ວາມງູ່າຍໆ. ສາມາດໃຊໂ້ທລະສບັມຖືເືພືູ່ ອຖູ່ າຍວດິໂີອໄດ,້ ບາງຊອບແວຣເ໌ພືູ່ ອຕດັຕ ູ່ ທີູ່ ໃຊທ້ົູ່ ວໄປລວມມ ີ
Adobe Premier, Adobe After Effects, Sony Vegas, Final Cut Pro, iMovie (ສ າລບັ MacBook). ບາງແອບັມຖືຍືງັເປີດ
ໃຊກ້ານຕດັຕ ູ່ ແບບງູ່າຍໆອກີດວ້ຍ. 

b) ວດິໂີອຄລບິ ຫຼ ືຂ ຄ້ວາມສຽງ  

ສາມາດຜະລດິວດິໂີອໃນຮ ບແບບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ (ເຊັູ່ ນ: ວດິໂີອສັນ້, ລະຄອນສັນ້, 
ສາລະຄະດ,ີ ສະປອດໂຄສະນາ ການປະກາດແຈງ້ການການບ ລກິານຂອງສາທາລະນະ) 
ເຊືູ່ ງສາມາດ ນ າໄປເຜຍີແຜູ່ ໃນຫຼາກຫຼາຍຊູ່ ອງທາງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ ທງັ ສືູ່ ມວນຊົນົ ແບບ
ດັງ້ເດມີ ແລະສືູ່ ອອນລາຍ. ວດິໂີອຄລບິ ຫຼ ືຂ ຄ້ວາມສຽງມປີະສດິທພິາບຫຼາຍກວູ່ າ ໃນ
ການສືູ່ ສານ ໃນເຊງີລກຶ ແລະ ຊບັຊອ້ນ ແລະ ສາມາດດງຶດ ດຄວາມສນົໃຈຜ ຊ້ມົ ຫຼ ືຜ ້
ຟັງ ສາມາດເຮດັເລືູ່ ອງດຽວ ແຕູ່ ເປັນຫຼາຍຕອນ (ep) ແຕູ່ ລະຕອນມປີະເດນັ ທີູ່ ແຕກ
ຕູ່ າງກນັ  ນີແ້ມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງຄລບິວດີໂີອ ສ ຂະພາບຈດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ
ດາ້ນຈດິໃຈ ພ ູ່ ແມູ່   ຜະລດິໂດຍ ອງົການຢ ນເິຊບັ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ອອກ
ອາກາດ TV 5 ລາວ ແລະ ຊູ່ ອງ YouTube  ວດີໂີອສັນ້ກູ່ ຽວກບັການແຕູ່ ງງານເດກັ. © LYU 2021 

ພະນກັງານ ຊປປລ ໂຄສະນາຜູ່ ານທາງວທິະຍ  ຊາວໜ ູ່ ມລາວ ກູ່ ຽວກບັ 
ການບ ລກິານສາຍດູ່ ວນ. © LYU 2021 

c) ການສະແດງ ຫຼ ືລາຍການຕູ່ າງໆ:  

ລາຍການວທິະຍ , ໂທລະພາບ ຫຼ ື ທາງອອນໄລນ໌໌ທີູ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວລູ້່ ວງໜາ້ ຫຼ ື ຖູ່ າຍ
ທອດສດົ. ການສະແດງເຫຼົູ່ ານີສ້າມາດຢ ູ່ ໃນຮ ບແບບການສນົທະນາ ຫຼ ືການປຶກສາຫາລື
ແບບເປີດກວາ້ງເຊິູ່ ງຜ ຊ້ມົສາມາດໂທເຂົາ້ມາເພືູ່ ອປຶກສາຫາລກືບັເຈ ົາ້ພາບ.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ga3NcbGve_w&list=PLURnZih-6HI62Th1ssGW5TCwMjgbtj28O&index=5%20
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ga3NcbGve_w&list=PLURnZih-6HI62Th1ssGW5TCwMjgbtj28O&index=5%20


ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   27 

ສີູ່ ງທີູ່ ຄວນເອາົໃຈໃສູ່ : ການອອກແບບພາບ story board ການໂຄສະນາ ດວ້ຍ ຄຼບິ
ວດີໂິອສັນ້ 45 ວນີາທ ີໂດຍໃຊເ້ທກັນກິການຕດັຕ ູ່ ສ ງ (VDO AUDIO effect)  ຈະ
ເປັນທີູ່ ນຍີມົທີູ່ ສ ດໃນກ ູ່ ມຊາວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ. ສະນັນ້, ການສາ້ງວດິໂິອຄຼບີ ຈງິມີ
ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງ ມລີະບບົການຜະລດິທີູ່ ແນູ່ ນອນ, ສີູ່ ງທີູ່ ເປັນກ ນແຈສ າຄນັ ແມູ່ ນການ
ກະກຽມບດົ  script ແລະ ອອກແບບພາບ  story board ໃຫຊ້ດັເຈນ, ສ າລບັ ເທກັ
ນກິ ການສາ້ງ ທ ກຢູ່ າງ ແມູ່ ນ ໜູ່ ວຍວຊິາການຜະລດິ ຈະເປັນຜ ປ້ະຕບິດັ , ແຕູ່  ຕອ້ງ
ຄວບຄ ມທ ກຢູ່ າງໃຫໄ້ປຕາມ ບດົ script ແລະ ການອອກແບບພາບ story board, 
ການອອກແບບຢູ່ າງປະດດິສາ້ງ Creative ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງ ກບັສີູ່ ງທີູ່ ເຄຍີເຫນັ, ການ 
ສາ້ງບດົ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນການອອກແບບຂອງພາບຄວນໃຫມ້ສີີູ່ ງໃໝູ່  ແລະ 
ກະຕ ກອາລມົ ຂອງຜ ຊ້ມົ intriguing.  
 

c) ການຜະລດິ ການປະກາດຜູ່ ານສືູ່ ສາທາລະນະ Public Service Announcement (PSA)  
ການປະກາດຜູ່ ານສືູ່ ສາທາລະນະ ຫມາຍເຖງິ ຂ ຄ້ວາມສັນ້ທີູ່ ເຜຍີແຜູ່ ຜູ່ ານວທິະຍ , ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄູ່ ງຊ ມຊນົ, ແລະອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອໂຄສະນາປ ກ
ຈດິສ ານກຶຂອງປະຊາຊນົກູ່ ຽວກບັບນັຫາຕູ່ າງໆ. ໃນຊູ່ ວງການແຜູ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ພະນກັງານຖນັແຖວຫນາ້ໄດມ້ຂີ ຈ້ າກດັໃນ
ການເດນີທາງເຊິູ່ ງເຮດັໃຫ ້ການໃຫບ້ ລກິານໄດຢ້ ດສະຫງກັ, ການປະກາດຜູ່ ານສືູ່ ສາທາລະນະ ໄດຖ້ກືນ າໃຊຢູ້່ າງກວາ້ງຂວາງເພືູ່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້
ເຖງິຊ ມຊນົໄດຫ້ລາຍຂຶນ້, ໂດຍສະເພາະຊ ມຊນົທີູ່ ຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກສອກຫລກີ  
ຂັນ້ຕອນສ າຄນັສ າລບັການພດັທະນາ ການປະກາດຜູ່ ານສືູ່ ສາທາລະນະ ປະກອບມ ີ 

• ການສາ້ງຂ ຄ້ວາມທີູ່ ສ າຄນັໃຊສ້ າລບັການສືູ່ ສານ: ກະກຽມໂຄງຮູ່ າງແລະຮູ່ າງຂ ຄ້ວາມທີູ່ ເຮາົຕອ້ງການທີູ່ ຈະສືູ່ ສານ ຂ ຄ້ວາມທີູ່ ສ າ
ຄນັຄວນໃຊພ້າສາທີູ່ ເຂົາ້ໃຈງູ່າຍ ແລະສັນ້. 

• ການບນັທກຶ: ເມືູ່ ອ script / ຂ ຄ້ວາມສ າຄນັແມູ່ ນກຽມພອ້ມ, ພະນກັງານຈະກະກຽມສ າລບັການບນັທກຶໂດຍການນ າໃຊອ້ ປະ
ກອນການບນັທກຶທີູ່ ເປັນມອືາຊບີ. ອາດໃຊ ້ຊອບແວ ແກໄ້ຂເພີູ່ ມເຕມີ ຖາ້ຈ າເປັນ. 

• ກອງປະຊ ມຝຶກອບົຮມົ: ອາດຈະຈດັການຝຶກອບົຮມົເພືູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫພ້ະນກັງານເຂົາ້ໃຈຂັນ້ຕອນການເຜີຍແຜູ່ ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານ 
ແລະ ວທິກີານເຜຍີແຜູ່  PSA. 

• ການເຜີຍແຜູ່ : ສາມາດເຜີຍແຜູ່ ຜູ່ ານຊູ່ ອງທາງຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ: ວທິະຍ , ໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະໂຄູ່ ງຊ ມຊນົ ຫຼ  ືUSB ສ າລບັ
ການແຈກຢາຍ ເພືູ່ ອຮບັປະກນັວູ່ າຂ ຄ້ວາມຈະຖກືແບູ່ ງປັນກບັຜ ທ້ີູ່ ບ ູ່ ເຂົາ້ເຖງິສືູ່  ແລະ ປະຊາຊນົທີູ່ ອາໄສຢ ູ່ ໃນພືນ້ທີູ່ ຫູ່ າງໄກ. 

 

d) ແບບການສະແດງ ຫຼ ືລາຍການຕູ່ າງໆ:  
ມ ີ2 ຮ ບແບບທົູ່ ວໄປສ າລບັການສະແດງ ຫຼ ືລາຍການກູ່ ຽວກບັການໃຫຄ້ າປຶກສາ: 

i. ການໃຫຄ້ າປຶກສາແບບລາຍການສດົ: ມ ີ1 ຫຼ ື2 ຄນົ (ທງັສອງເປັນຜ ດ້ າເນນີລາຍການ ຫຼ ືຜ ດ້ າເນນີລາຍການ 1 ຄນົ ແລະ 
ຜ ຊູ້່ ຽວຊານ 1 ຄົນ) ດ າເນີນລາຍການໃຫຄ້ າປຶກສາແບບມປີະຕສິ າພນັກນັເພືູ່ ອໃຫຜ້ ຊ້ມົ ຫຼ ືຜ ຟັ້ງທງັຫຼາຍໂທເຂົາ້ມາ, 
ລາຍການນີແ້ມູ່ ນຖູ່ າຍທອດສດົທາງວທິະຍ  ແລະ ໂທລະພາບ. ໃນກ ລະນທີີູ່ ມເີຈ ົາ້ພາບພຽງຄນົດຽວ, ເຈ ົາ້ພາບຕອ້ງມຄີວາມ
ຮ ຢູ້່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ສາມາດ ຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາໃຫແ້ກູ່ ຜ ທ້ີູ່ ໂທເຂົາ້ມາ. 

ii. ລາຍການໃຫຄ້ າປຶກສາທີູ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວລູ້່ ວງໜາ້ແລວ້: ໃນຮ ບແບບນີມ້ເີຈ ົາ້ພາບ 2 ຄນົ (ທງັສອງແມູ່ ນຜ ດ້ າເນນີລາຍການ 
ຫຼ ືຜ ດ້ າເນນີລາຍການ 1 ຄນົ ແລະ ຜ ຊູ້່ ຽວຊານ 1 ຄນົ) ດ າເນນີລາຍການດວ້ຍການຮບັເອາົຄ າຖາມຈາກຜ ຊ້ມົ/ຜ ຟັ້ງເພືູ່ ອ
ຕອບຄ າຖາມ ຫຼ ືເພືູ່ ອສນົທະນາກນັໃນລາຍການ. ລາຍການປະເພດນີແ້ມູ່ ນເໝາະສມົສ າລບັການບນັທກຶໄວລູ້່ ວງໜາ້. 

ຕວົຢູ່ າງ: ການອອກແບບ ພາບ story board  
© LYU 2021 
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 ນ າໃຊສ້ິູ່ ງປະຈກັຕາ ແລະ ສສີນັເພືູ່ ອດງຶດ ດຄວາມສນົໃຈ 
 ນ າໃຊຮ້ ບພາບທີູ່ ສະທອ້ນເຖງິຜ ຊ້ມົ 
 ນ າໃຊກ້ດົລະບຽບພືນ້ຖານຂອງການອອກແບບກຣາຟິກ 
 ຮກັສາຂ ຄ້ວາມໃຫກ້ະທດັຫດັງູ່າຍດາຍ ແລະ ແບບກງົໄປກງົມາ 
 ລວມເອາົອງົປະກອບຕູ່ າງໆອນັເປັນທີູ່ ນຍິມົເຂົາ້ໃນການຜະລດິສືູ່  
 ມຄີວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການໃນການຜະລດິສືູ່  (ການຖູ່ າຍທ າ, ການຕດັຕ ູ່ …) 
 ຮບັປະກນັວູ່ າເນືອ້ໃນມຄີວາມເໝາະສມົກບັຊູ່ ອງທາງຕວົຢູ່ າງ: ຄລບິວດິໂີອສັນ້ສ າລບັສືູ່ ສງັຄມົ,  

ການ ສະແດງການໂທເຂົາ້ມາສ າລບັວທິະຍ , ວດິໂີອຍາວສ າລບັ YouTube. 
 ຫຼກີເວັນ້ການຂຽນບດົຄວາມຍາວສ າລບັເນືອ້ໃນດຈິຕິອນ. 

ວທິສີາ້ງເນືອ້ໃນທີູ່ ດງືດ ດໃຈ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈ:   

1.4 ການເຜຍີແຜູ່ , ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ  
 

ຫຼງັຈາກການພດັທະນາເນືອ້ໃນສືູ່ , ທມີງານຈະຕອ້ງກ ານດົຊູ່ ອງທາງການເຜຍີແຜູ່ ທີູ່ ເຫມາະສມົທີູ່ ສ ດໂດຍອງີໃສູ່ ກ ູ່ ມເປົາ້ຫມາຍ. ນອກເຫນອືຈາກ
ການເຜີຍແຜູ່ ຜູ່ ານເຄອືຂູ່ າຍ LYU, ວທິະຍ ແລະຊູ່ ອງທາງສືູ່ ສງັຄມົທີູ່ ມຢີ ູ່ , ທມີງານສາມາດຮູ່ ວມມກືບັຄ ູ່ ຮູ່ ວມງານຂອງລດັຖະບານ ເພືູ່ ອເສມີ
ຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິເນືອ້ຫາ ເຊັູ່ ນ: ຮ ບພາບສາມາດພມິ ແລະສົູ່ ງໄປຫາບາ້ນເປົາ້ຫມາຍ, ໃນຂະນະທີູ່ ຂ ຄ້ວາມສຽງແລະວດິໂີອສາມາດເກບັໄວ ້
ໃນ USB ສ າລບັການແຈກຢາຍຕືູ່ ມອກີໃນລະດບັທອ້ງຖິູ່ ນ. 

ການຕດິຕາມກວດກາປະສດິທຜິນົເນືອ້ໃນສືູ່ ແລະການເຂົາ້ເຖງິຂອງເນືອ້ໃນສືູ່  ແມູ່ ນສ າຄນັໃນການຮບັປະກນັການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໃຫໄ້ດ ້
ປະໂຫຍດສ ງສ ດ. ຕ ູ່ ໄປນີບ້ອກວທິກີານຕດິຕາມທີູ່ ອາດຈະເອາົໄປພຈິາລະນາ 

• ການເກບັກ າຂ ມ້ ນ – ບນັທກຶຈ ານວນຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ບນັລ ໄດໂ້ດຍຜູ່ ານຮ ບແບບສືູ່ ຕູ່ າງໆ ແລະຊູ່ ອງທາງການເຜຍີແຜູ່ . 
• ການສນົທະນາກ ູ່ ມ (Focus Group Discussion) – ຈດັກ ູ່ ມສນົທະນາ (FGD) ກບັກ ູ່ ມເປົາ້ຫມາຍເພືູ່ ອລວບລວມຄ າຄດຶຄ າ

ເຫນັເພືູ່ ອປັບປ ງ. ນີສ້າມາດເຮດັໄດດ້ວ້ຍຫຼາຍວທິ ີເຊັູ່ ນ: ເຊິູ່ ງຫນາ້, ຫຼ ືຜູ່ ານທາງໂທລະສບັ / video calls. 
• ການບນັທກຶ – ບນັທກຶລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກບັບດົຮຽນ ແລະ ສິູ່ ງທາ້ທາຍ ໂດຍອງີໃສູ່ ຂ ມ້ ນ ແລະ ຄ  າຄດິເຫນັທີູ່ ເກບັກ າ ແລະ ນ  າ

ໃຊກ້ານບນັທກຶນີມ້າພຈິາລະນາ ໃນການຜະລດິ ແລະ ເຜຍີແຜູ່ ເນືອ້ໃນສືູ່  ໃນອະນາຄດົ. 



ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ   29 

ພາກທ ີVI ຄະນະກ າມະການສາຍດູ່ ວນຊູ່ ວຍເຫຼອືໃຫຄ້ າປຶກສາ 

1. ຄະນະຊີນ້ າ  
• ຮອງເລຂາຄະນະບ ລຫິານງານ,  ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 
• ທູ່ ານສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ, ຫວົໜາ້ກມົພວົພນັຮູ່ ວມມກືບັຕູ່ າງປະເທດ  

ຄະນະຊີນ້ າ ຄວນ:  
− ຮກັສາການ ກວດກາການປະຕບິດັການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາ LYU 
− ໃຫກ້ານນ າພາແລະການຊີນ້ າກູ່ ຽວກບັການປະສານງານໂດຍລວມແລະກດິຈະກ າທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັການບ ລກິານໃຫຄ້ າປຶກສາ LYU 

2. ຄະນະກ າມະການດ າເນນີງານຂອງ ສຊປລ  
• ທູ່ ານ ສມົກຽ້ວ ກີູ່ ງສະດາ, ຫວົໜາ້ກມົພວົພນັຕູ່ າງປະເທດ ແລະ ການຮູ່ ວມມ ື 
• ທູ່ ານ ນາງ ສໄີຄເພດັ ແສງມະນ,ີ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສຊປລ 
• ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນ (ທມິງານຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ, ຊາວໜ ູ່ ມອາສາສະໝກັຂອງ ສຊປລ) 

ຄະນະກ າມະການດ າເນນີງານຂອງ ສຊປລ ຄວນ: 
− ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນວຊິາການກູ່ ຽວກບັການໃຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນ ແກູ່ ທມິງານຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ, ຊາວ

ໜ ູ່ ມອາສາສະໝກັຂອງ ສຊປລ  
− ສະຫນບັສະຫນ ນ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັ ຄ ູ່ ມກືານໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ 

ສຊປລ  
− ລະບ ຊູ່ ອງຫວູ່ າງແລະສິູ່ ງທາ້ທາຍຂອງການໃຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນ ໂດຍອງີໃສູ່ ການເກບັກ າຂ ມ້ ນແລະການວເິຄາະຂ ມ້ ນທີູ່ ຊດັເຈນ 
− ຈດັປະຊ ມກບັຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນ (ທມິງານຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາ, ຊາວໜ ູ່ ມອາສາສະໝກັຂອງ ສຊປລ) ເດອືນລະເທືູ່ ອ  

3. ຄະນະກ າມະການຂັນ້ແຂວງ  
• ຮອງເລຂາຄະນະບ ລຫິານງານຊາວໜ ູ່ ມຂັນ້ແຂວງ 
• ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນຂອງ ຄຊປປລ ແຂວງ    

ຄະນະກ າມະການຂັນ້ແຂວງ ຄວນ:  
− ປະກອບສູ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນານະໂຍບາຍແຫູ່ ງຊາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັການໃຫຄ້ າປຶກສາສາຍດູ່ ວນ 
− ເຮດັບດົລາຍງານກູ່ ຽວກບັສິູ່ ງທາ້ທາຍຕ ູ່ ເດກັ ແລະ ໄວໜ ູ່ ມຂັນ້ແຂວງປະເຊນີ ເປັນໄລຍະ ແລະ ໃຫຄ້ າແນະນ າຕາມການເກບັກ າຂ ມ້ ນ ແລະ 

ການວເິຄາະ ແລະ ແບູ່ ງປັນບດົລາຍງານ ກບັ ຄະນະກ າມະການດ າເນນີງານຂອງ ສຊປລ. 
ຄວາມຖີູ່ ຂອງການຈດັກອງປະຊ ມ: ຄະນະກ າມະການຄວນຈດັກອງປະຊ ມ ເດອືນລະເທືູ່ ອ  

4. ບນັດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມງານ    

• ອງົການ UNFPA 
• ອງົການ UNICEF 
• ອງົການ UNDP 
• ສ ນໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ປົກປອ້ງແມູ່ ຍງິ 

ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ສຍລ  

• ສ ນສ ຂະພາບ ແລະ ພດັທະນາແມູ່ ຍງິ 
ແລະ ໄວໜ ູ່ ມ (ສະຫະພນັແມູ່ ຍງິ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

• ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

• ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ  
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ບູ່ ອນອາ້ງອງີ 

A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC Reference Centre for 
Psychosocial Support, Copenhagen, 2018. 
 
Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. IASC: Geneva, 2007. 
 
Trainers’ guide: Psychological First Aid (PFA) and Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) For 
sub-national social service workforce in Lao PDR, Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF Lao 
PDR, 2021. 
 
World Health Organization. Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice (Summary 
Report) Geneva: World Health Organization, 2004. 
 
 

ແນະນ າອູ່ ານເພີູ່ ມເຕມີທີູ່ : 
 
Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Parents During Emergencies | UNICEF Lao 

People's Democratic Republic 

Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Children and Adolescents During Emergencies | 

UNICEF Lao People's Democratic Republic 

https://www.unicef.org/laos/reports/mental-health-and-psychosocial-wellbeing-booklet-parents-during-emergencies
https://www.unicef.org/laos/reports/mental-health-and-psychosocial-wellbeing-booklet-parents-during-emergencies
https://www.unicef.org/laos/reports/mental-health-and-psychosocial-wellbeing-booklet-children-and-adolescents-emergencies
https://www.unicef.org/laos/reports/mental-health-and-psychosocial-wellbeing-booklet-children-and-adolescents-emergencies
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ເອກະສານຄດັຕດິ 

ຕວົຢູ່ າງ ໂພສເຕີ ້ທີູ່ ໃຊໃ້ນການໂຄສະນາ ຂອງ ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ຄະນະຊາວໜ ູ່ ມແຂວງ (ຖາ້ທູ່ ານຕອ້ງການພາບ
ໂພສເຕີທ້ີູ່ ມຄີວາມລະອຽດ, ຈະແຈງ້ສ ງ ສ າລບັການຈດັພມິ ກະລ ນາຕດິຕ ູ່ : ທູ່ ານ ນາງ ສໄີຄເພດັ ແສງມະນ,ີ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສຊປລ). 
ອ ປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຈາກການສະໜບັສະໜ ນໂດຍ ອງົການ UNICEF, UNFPA 
ແລະ UNDP. ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດສ້ະໜອງບນັດາຕວົຢູ່ າງເຫຼົູ່ ານີໃ້ຫ.້ 
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ນາມບດັ ທີູ່ ໃຊໃ້ນການໂຄສະນາ ໃນການໃຫຄ້ າປຶກສາໄວໜ ູ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ສ າລບັອາສາສະໝກັສາຍດູ່ ວນ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົ
ປະຕວິດັລາວ ແລະ ຄະນະຊາວໜ ູ່ ມແຂວງ. ອ ປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຈາກການສະໜບັສະ
ໜ ນໂດຍ ອງົການ UNICEF, UNFPA ແລະ UNDP. ສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດສ້ະໜອງບນັດາຕວົຢູ່ າງເຫຼົູ່ ານີໃ້ຫ.້ 

ເອກະສານຄດັຕດິ 
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ຂ ມ້ ນເພີູ່ມເຕມີກະລ ນາຕດິຕ ູ່ : 
ທມີງານ ຊປປລ ຜ ໃ້ຫຄ້ າປຶກສາກູ່ ຽວກບັຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ໄວໜ ູ່ ມ 
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