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ບດົນ  າ 

ອງົການສພຸານມິດິ (World Vision), ໂຄງການອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອການຮູ່ວມມຕືູ້ານການຄູ້າມະນດຸ 

(UN-ACT) ແລະສະຖານບນັ NEXUS ມ ຄວາມຍິນດ  ທ ູ່ ໄດູ້ຮ ູ່ວມກນັສູ້າງປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ສ  າລບັໜູ່ວຍງານເຮັດ

ວຽກ ກູ່ຽວກບັການໃຫູ້ບ ລິການ ດູ້ານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ປ ູ້ມຄູູ່ມ ືູ້ ເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນຕ ັູ້ງໃຈສູ້າງໃຫູ້ເປັນເຄືູ່ ອງມ ື ທ ູ່

ສາມາດນ  າໃຊູ້ໄດູ້ ສ  າລບັໜູ່ວຍງານເຮັດວຽກກູ່ຽວກບັການໃຫູ້ບ ລິການຕູ່າງໆ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ຜູູ້ທ ູ່

ເຮັດວຽກຕວົຈງິທກຸມ ືູ້ ກ ູ່ຽວກບັການສະໜບັ ສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ.  

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ໄດູ້ພດັທະນາຂ ູ້ນ ໂດຍອ ງໃສູ່ ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດ ໃນຫວົຂ ູ້ ພາຍຫ ງັຈາກການຄູ້າມະນດຸ: 

ປະສບົການ ແລະສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ ພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ, ເຊິູ່ ງ

ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ ບນັດາລດັຖະບານໃນປະເທດ COMMIT ແລະ ໄດູ້ຂຽນຂ ູ້ນໂດຍ ສະຖາບນັ 

NEXUS. ສ  າລບັການສ  າຫ ວດ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ອ ງໃສູ່ຜນົສ  າຫ ວດ ຈາກການສ  າພາດ ຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຫ າຍກວູ່າ 250 ຄນົ ຢູູ່ທ ົູ່ວພາກພືູ້ນກູ່ຽວກບັປະສບົການຊ ວດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ຈະເນັູ້ນໃຫູ້ເຫັນຈະແຈ ູ້ງຕືູ່ ມ ກູ່ຽວກບັປະສບົການຊ ວດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ແລະ ກ  ານດົໄດູ້ວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການສິູ່ ງໃດແທູ້. 

ການສ  າຫ ວດນ ູ້ ໄດູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັ ຈາກຄວາມຄດິລິເລ ູ່ ມ ດູ້ານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນທົູ່ວພາກພືູ້ນ ພາຍໃຕູ້

ໂຄງການ Project Proposal Concept 5 (PPC5) ທ ູ່ ນອນຢູູ່ໃນ ແຜນງານພາກພືູ້ນຂອງຂະບວນການ

ຄອມມດິໄລຍະທ  2 (2nd COMMIT Sub-regional Plan of Action (2008-2010) ໄລຍະສອງ), ເພືູ່ ອ

ເຂົູ້າເຖງິຂະບວນການ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົແບບມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມ  ແບບແຜນຢູູ່ໃນພາກພືູ້ນ. ແຜນງານນ ູ້ 

ໄດູ້ສືບຕ ູ່  ພາຍໃຕູ້ ແຜນງານພາກພືູ້ນໄລຍະ 3 (3
rd COMMIT Sub-regional Plan of Action (2011-

2013) ໄລຍະສາມ), ກູ່ຽວກບັການປກົປູ້ອງ. ການສ  າຫ ວດແມ ູ່ນແນໃສູ່ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູູ້ປະຕບິດັ

ຕວົຈງິ ດູ້ານການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ໃນບນັດາປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຫັນຄວາມ

ສ  າຄນັ ຂອງການຕອບສະໜອງກບັວຽກງານ ຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ໃຫູ້ຂະຫຍາຍກູ້ວາງອອກ, ແລະໄປພູ້ອມກບັ

ຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ປະສບົການຂອງຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸນ  າ.  

ໂຄງການລິເລ ູ່ ມສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ູ້ ໄດູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຢູູ່ໃນ ຫກົປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (ກ  າປເູຈຍ,ຈ ນ, ສປປ 

ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ), ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ ຈາກບນັດາລດັຖະບານປະເທດ COMMIT 
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ປະກອບມ  ສາມໄລຍະ ຄ:ື 1) ການທບົທວນເອກະສານຄນື ກູ່ຽວກບັການບ ລິການ ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໃນພາກ

ພືູ້ນ; 2) ກອງປະຊຸມຜູູ້ປະຕິບດັງານ ລະດບັຊາດ, ການເກບັກ  າຂ ູ້ມນູດູ້ານການບ ລິການ ແລະຂະບວນການ

ຕູ່າງໆ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນພາກພືູ້ນແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ກ ູ່ຄຄືວາມຄດິເຫັນຂອງຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການ; ແລະ 3) 

ການສ  າຫ ວດເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກູ່ຽວກບັປະສບົການຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຕ ູ່ ກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ (ແລະ

ການບ ລິການອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ) ໃນພາກພືູ້ນແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ.  

 

ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ສືບຕ ູ່ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຜນົຂອງການສ  າຫ ວດ, ອງົການສພຸານມິດິ (World Vision) ໄດູ້

ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ພດັທະນາປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ສ  າລບັຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໃນ

ພາກພືູ້ນ, ສະມາຊກິທ ມງານຂອງສະຖາບນັ NEXUS ເປັນຜູູ້ຮ ູ່າງປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້. ມນັບ ູ່ ເປັນພຽງແຕູ່ເປັນການສະຫ ຸບ

ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດ ແຕູ່ມນັແມ ູ່ນທິດໃນການກວດຄນືລາຍລະອຽດຕວົຈງິ ກູ່ຽວກບັການບ ລິການທງັໝດົທ ູ່ ໄດູ້

ປະຕິບດັມາ ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງວຽກງານການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ເປັນຄູູ່ມທື ູ່ ສ  າຄນັ ໃນວຽກ

ງານອອກແບບ ໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົອືູ່ ນໆ ແລະການອອກນະໂຍບາຍຕູ່າງໆດູ້ານນ ູ້, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ 

ສິູ່ ງທ ູ່ ປະຕບິດັຢູູ່ ແມ ູ່ນຕອບສະໜອງຄວາມຈ  າເປັນຂອງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ແລະມນັຍງັມ  

ຄວາມສ  າຄນັ ໃນການຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັວຽກງານປະຈ  າວນັ ຂອງການບ ລິການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ມ  ການສະ  ເໜ 

ທາງອອກ ທ ູ່ ເປັນຮບູປະທ  າ ແລະ ເປັນທິດນ  າ ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂສິູ່ ງທູ້າທາຍ ທ ູ່ ຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການປະເຊ ນຢູູ່ໃນໜູ້າ

ວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າຫວງັວູ່າ ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັມນ ູ້ ຈະເປັນເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ມ  ປະໂຫຍດ ສ  າລບັຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ ຍູ້ອນວຽກງານ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າສບືຕ ູ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ, ມນັເປັນວຽກກູ່ຽວກບັການຮກັສາຊ ວດິຂອງຄນົ, ເປັນວຽກສະໜບັສະໜນູ 

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ຊາຍ, ແມ ູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ.  

 

ອງົການສພຸານມິດິ (World Vision), ໂຄງການອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອການຮູ່ວມມຕືູ້ານການຄູ້າມະນດຸ

UN-ACT ແລະສະຖາບນັ NEXUS          
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ສະແດງຄວາມຮູູ້ບນຸຄນຸ 

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ຂຽນ ແລະ ອ ງໃສູ່ ຜນົໄດູ້ຮບັຈາກການສ  າຫ ວດໃນຫວົຂ ູ້ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ: ປະສບົ

ປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນ

ລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of 

trafficked persons in the Greater Mekong Sub-region), ທ ູ່ ຈດັໂດຍ ສະຖາບນັ NEXUS ໂດຍ

ການຮູ່ວມມກືບັໂຄງການ UNIAP (ປະຈບຸນັແມ ູ່ນ UN-ACT) ແລະ ລດັຖະບານຈາກ 6 ປະເທດ 

COMMIT. ເຊິູ່ ງລວມເອົາໜູ່ວຍງານ ແລະ ບກຸຄນົສ  າຄນັເຂົູ້າຮູ່ວມ ໃນໂຄງການສ  າຫ ວດນ ູ້, ລາຍຊືູ່ ຂອງ

ບກຸຄນົ ແລະ ໜູ່ວຍງານທງັໝດົ ແມ ູ່ນຢູູ່ໃນເອກະສານເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ.  

 

ສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸແມ ູ່ນ ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍກວູ່າ 250 ຄນົ ໄດູ້ໃຫູ້ໂອກາດ ໃຫູ້ເວລາ ມາແລກປູ່ຽນ ປະສບົການ

ຊ ວດິສູ່ວນຕວົ, ຄວາມຮູູ້ສ ກ ແລະ ຄວາມຄດິ ກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຊ ວດິພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເຂົາເຈົູ້າແມ ູ່ນ ເປັນພືູ້ນຖານໃນຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຄວາມພ ໃຈ ຕ ູ່

ຜນົສ  າເລັດ ຂອງໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ (ບາງກ ລະນ ກ ູ່ບ ູ່ ພ ໃຈ). ປະສບົການຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເປັນແວູ່ນແຍງ 

ແລະ ເປັນຂ ູ້ແນະນ  າພືູ້ນຖານສ  າລບັປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້, ທ ູ່ ມ  ຈດຸປະສງົຢາກເຮັດໃຫູ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົຕູ່າງໆ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ໃຫູ້ດ ຂ ູ້ນ.  

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ໄດູ້ຮບັການພດັທະນາຂ ູ້ນໂດຍ ສະຖາບນັ NEXUS, ໂດຍໄດູ້ຮບັການສະໜບັ ສະ ໜນູຈາກ

ອງົການສພຸານມິດິ (World Vision) ແລະ ໂຄງການ UN-ACT ແລະ ໄດູ້ຮບັທ ນຈາກ ກະຊວງການ

ຕູ່າງປະເທດອດົສະຕຣາລ  (DFAT). ຈດຸປະສງົຂອງປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນ ເວົູ້າເຖງິການໃຈ ູ້ແຍກບນັຫາຫ ກັ ຂອງ

ການໃຫູ້ບ ລິການສູ່ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ແລະ ຊອກທິດທາງ ວູ່າຈະແກູ້ໄຂບນັຫາ ແລະ 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍຕູ່າງໆ ໄດູ້ແນວໃດ. ປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ແຜນການລິເລ ູ່ ມໃຫຍູ່ຂອງ ອງົການ World 

Vision, UN-ACT ແລະ ສະຖາບນັ NEXUS ເພືູ່ ອຊອກຫາບດົຮຽນ ແລະ ແລກປູ່ຽນການຄ ົູ້ນຄູ້ວາກູ່ຽວກບັ 

ໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງປະເທດ COMMIT, ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຂູ້າພະເຈົູ້າຂ ສະແດງຄວາມ

ຂອບໃຈມາຍງັ ອງົການ World Vision ແລະ ໂຄງການ UN-ACT ສ  າລບັການສະໜບັສະໜນູ ສູ້າງປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມ

ນ ູ້ ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມອນັໃຫຍູ່ຫ ວງ ເພືູ່ ອເປັນການປບັປງຸໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຈ  າເປັນຂອງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ.  
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ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈພິເສດ ມາຍງັທູ່ານ ChigusaIkeuchi (ຫວົໜູ້າໜູ່ວຍງານປກົປູ້ອງຂອງໂຄງການ 

ETIP ) ແລະ ທູ່ານ John Whan Yoon (ຫວົໜູ້າໂຄງການ ETIP ) ສ  າລບັແຜນການລິເລິູ່ ມຄ ົູ້ນຄູ້ວາປ ູ້ມ

ເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແລະ ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນດູ້ານໂຄງຮູ່າງຂອງປ ູ້ມຫ າຍລບົຫ າຍຕູ່າວ. ໂດຍສະເພາະ ທູ່ານ 

ChigusaIkeuchi ທ ູ່ ໃຫູ້ຄ  າແນະນ  າທ ູ່ ມ  ປະໂຫຍດ ທກຸຂ ັູ້ນຕອນກູ່ຽວກບັໂຄງຮູ່າງ ແລະ ຂະບວນການກວດກາ

ຄນື. ປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫ າຍ ຍູ້ອນການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເພ ູ່ ນ. ຂູ້າພະເຈົູ້າ ຂ ສະແດງຄວາມ

ຂອບໃຈ ມາຍງັ ທ ມຫູ້ອງການພາກພືູ້ນຂອງອງົການ World Vision ແລະ ຜູູ້ອ  ານວຍການ ທ ູ່ ຢູູ່ປະເທດ

ກ  າປເູຈຍ, ຈ ນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ລວມທງັ ຫູ້ອງການ ພາກພືູ້ນ ແລະ ຜູູ້ບ ລິຫານ ຂອງ

ໂຄງການ UN-ACT’s ຢູູ່ບາງກອກ ແລະ ກ  າປເູຈຍ, ຈ ນ, ສປປລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປ ູ້ມ

ເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ຍງັໄດູ້ຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຄ  າແນະນ  າຂອງທູ່ານ Hagar (ຈາກ ຫວຽດນາມ) ແລະ ກອງທ ນສະຖາບນັ 

Issara (ຂອງ ມຽນມາ). 

 

ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທູ່ານ ນາງ Maria Antonia Di Maio, ທ ູ່ ປ ກສາອິດສະຫ ະ, ທ ູ່ ອູ່ານລືູ້ມຄນື 

ແລະ ຄ  າແນະນ  າທ ູ່ ມ  ປະໂຫຍດຕ ູ່ ປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້. ຂ ຂອບໃຈ ມາຍງັ ທູ່ານ Laura S. Johnson, ຜູູ້ຮ ູ່ວມສ  າຫ ວດ  

ຈາກ NEXUS, ສ  າລບັການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການກະກຽມປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້.  ທູ້າຍສດຸນ ູ້ ຂ ຂອບໃຈ ມາຍງັທູ່ານ 

Stephen Warnath, ປະທານ ແລະຜູູ້ອ  ານວຍການ ຈາກສະຖາບນັ NEXUS, ສ  າລບັການສະໜບັສະໜນູ 

ສ  າລບັປ ູ້ມທ ູ່ ຈ  າເປັນເຫັູ້ມນ ູ້.  

 

 

Rebecca Surtees 

ນກັຄ ົູ້ນຄູ້ວາ ອາວໂຸສ  

ສະຖາບນັ NEXUS  

ເວັບໄຊ www.NEXUSinstitute.net 
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ຄ  າສບັຫຍ ູ້ ແລະ ຄ  າອະທິບາຍ 

 

AT  ຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ 

COMMIT ການຮູ່ວມມລືະດບັລດັຖະມນົຕ  ເພືູ່ ອຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ  

CRC  ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ 

DSW  ກມົສະຫວດັດ ການສງັຄມົ 

DSDW  ກມົພດັທະນາສະຫວດັດ ການສງັຄມົ 

GMS  ພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ 

GO  ອງົການຈດັຕ ັູ້ງລດັ 

HIV  ໄວຣ ັດັພມູຄຸູ້ມກນັຮູ່າງກາຍ 

IO  ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ 

IOM  ອງົການສາກນົເພືູ່ ອຄນົຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ 

MoSVY ກະຊວງສະຫວດັດ ການສງັຄມົ, ສນູນກັຮບົເກົູ່ າ ແລະຊາວໜຸູ່ມ 

MOU  ບດົບນັທ ກຄວາມເຂົູ້າໃຈ 

NGO   ອງົການບ ູ່ສງັກດັລດັ 

NRM  ກນົໄກສ ົູ່ງຕ ູ່ ລະດບັຊາດ 

OHCHR ຫູ້ອງການໃຫຍູ່ສະຫະປະຊາຊາດດູ້ານສດິທິມະນດຸ 

SOPs  ມາດຕະຖານຂອງຂະບວນການປະຕບິດັງານ 

TRM  ກນົໄກການສ ົູ່ງຕ ູ່ ແບບຂູ້າມຜູ່ານ 
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UN  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
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UNIAP  ໂຄງການປະສານງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ 

UNICEF ກອງທ ນເພືູ່ ອເດັກສະຫະປະຊາຊາດ 

USD  ເງນິສະກນຸໂດລາ ຂອງອາສະຫະລດັເມລິກາ 

VoT  ຜູູ້ໄດູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍ 

VND  ເງນິສະກນຸດງົ ຂອງຫວຽດນາມ 

WHO  ອງົການອະນາໄມໂລກ 
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1. ພາກສະເໜ  

 

ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນການທ ູ່ ຍາວນານ ແລະພວົພນັກບັຫ າຍຂ ັູ້ນຕອນ ເກ ດຂ ູ້ນຫ ງັຈາກຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍລບົ

ໜ ອອກມາໄດູ້ຈາກການຄູ້າມະນດຸ.
1 ຖູ້າຖກືແທູ້, ແມ ູ່ນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍຢູູ່ບູ່ອນທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ ຫ ື ໜ ອອກມາຈາກບູ່ອນທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ, ແລູ້ວໄດູ້ຖກືຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ (ແບບສະໝກັໃຈ) 

ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ແລູ້ວຕ ູ່ ມາໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ກບັຄນືໄປຫາບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຫ ື ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຊິູ່ ງເປັນບູ່ອນທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຮບັການບ ລິການຫ າຍອນັ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ສາມາດໄດູ້ຮບັການຊຸກຍູູ້ ທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 

ສງັຄມົ. ອ ກຮບູແບບໜ ູ່ ງແມ ູ່ນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຖກືກ  ານດົຕວົຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່

ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ໃນສງັຄມົທ ູ່ ຜູູ້ກ ູ່ຽວຢູູ່ ຫ ື ໃນປະເທດທ ສາມ. ໃນກ ລະນ ແບບນ ູ້, ຜູູ້ສະໜອງ

ການບ ລິການ ປະສານກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໃນລກັສະນະທ ູ່ ສາມາດປກົປູ້ອງສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ໂດຍ

ພາຍໃຕູ້ການຮບັປະກນັ ດູ້ານກດົໝາຍທກຸປະການ. ຈາກບດົຮຽນຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ໃນຫວົຂ ູ້ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກ

ພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 

persons in the Greater Mekong Sub-Region,2) ໄດູ້ພບົວູ່າ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ 

ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃນລກັສະນະນ ູ້ເຊັູ່ ນກນັ. ຈາກການສ  າພາດຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັປະສບົການ 

ແລະການຟືູ້ນຟຂູອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ເປັນຕວົຢູ່າງດູ້ານບວກຫ າຍອນັ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິບດົບາດ

ສ  າຄນັ ຂອງປະສບົການ ແລະ ການຟືູ້ນຟຂູອງເຂົາເຈົູ້າ ໂດຍການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຫ າຍພາກສູ່ວນ ທ ູ່ ໄດູ້ໃຫູ້ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານບ ລິການ ແລະການສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ພາຍຫ ງັການຖກືຄູ້າມະນດຸແລູ້ວ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ

, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ຍງັບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແບບທ ູ່  “ຄວນຈະເປັນ” ນ ູ້, 

ແຕູ່ເສັູ້ນທາງ ແລະ ປະສບົການ ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຍງັບ ູ່ ເປັນລະບບົ ແລະ ບ ູ່ ງ ູ່າຍດາຍເລ ຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸຫ າຍຄນົ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ບ ູ່ ເຄ ຍຖກືກ  ານດົຕວົ ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າ

                                                      
1ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນການຂອງການພກັຟືູ້ນ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ລວມທງັປະສບົການຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ຄ  າວູ່າ "ການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ" ໝາຍຄວາມວູ່າ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ/ສະພາບແວດລູ້ອມເດ ມ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ເຊິູ່ ງບ ູ່ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນ   ສະເໝ ໄປ ແລະ ຍິູ່ ງ

ໄປກວູ່ານ ັ ູ້ນ, ອາດຈະບ ູ່ ໄດູ້ສະໜອງການແກູ້ໄຂທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ແລະ ໄຊູ້ເວລາອນັເໝາະສມົ ໃຫູ້ແກູ່ເຂົາເຈົູ້າ. ໃນບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ ໄດູ້ສູ້າງຊ ວດິໃໝູ່ໃນທູ້ອງຖິູ່ນໃໝູ່ ຫ ື ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ, ດ ັູ່ງນ ັ ູ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະ ໃຊູ້ຄວາມໝາຍທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງທ ູ່ ສດຸ ເຊິູ່ ງ ໝາຍເຖງິ "ການສ ົູ່ງກບັ

ຄນື". ຍິູ່ ງໄປກວູ່ານ ັ ູ້ນ, ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືສ ົູ່ງກບັ ກູ່ອນທ ູ່ ຕນົເອງຈະຖກືຄູ້າມະນດຸ, ຍູ້ອນຜນົກະທບົ ດູ້ານສງັຄມົ, 

ເສດຖະກດິ, ແລະ/ຫ ື ວດັທະນະທ  າ, ໃນກ ລະນ ນ ູ້ ມ  ຄວາມໝາຍທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງວູ່າ "ການສ ົູ່ງກບັຄນື". ພວກເຮົາໃຊູ້ຄ  າວູ່າ "ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ" ໃນປ ູ້ມ

ຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ເພືູ່ ອສງັລວມມເອົາ ທງັບນັຫາ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນື ແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຍູ້ອນຄ  າສບັດ ັູ່ງກ ູ່າວໄດູ້ຖກືເອົາມານ  າໃຊູ້ເປັນປະຈ  າ 

ໃນຂງົເຂດວຽກງານການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ໃນການພດັທະນາ ແລະການຊູ່ວຍເຫ ືອສງັຄມົໂດຍທ ົູ່ວໄປ. ສ  າລບັການ

ສນົທະນາລະອຽດ, ກະລນຸາເບິູ່ ງຢູູ່ໃນພາກທ  4.  

2ກະລນຸາເບິູ່ ງ: Surtees, R. (2013) ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the 

Greater Mekong Sub-region). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. ທ ູ່ ມ  ຢູູ່ໃນເວັບໄຊດ ັູ່ງຕ ູ່ ໄປນ ູ້: 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%2
0in%20the%20GMS.pdf 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
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ມະນດຸ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການບ ລິການ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການຟືູ້ນຟ ູແລະ ການສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຫ າຍຄນົກ ຍງັບ ູ່ ຖກືກ  ານດົຕວົ ໃນປະເທດປາຍທາງ ແລະ ຖກືສ ົູ່ງກບັ ຫ ື ຫາທາງກບັບູ້ານ (ແລະຈ ູ່າຍ) ເງນິ

ຕນົເອງ, ທູ້າຍສດຸຕູ້ອງເປັນໜ ູ້ ຍູ້ອນການຈ ູ່າຍຄູ່າກບັບູ້ານ ຂອງຕນົດູ້ວຍເງນິຕນົເອງ. ບາງຄນົຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າເປັນຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ກບັບູ້ານ ແຕູ່ໄດູ້ປະເຊ ນກບັບນັຫາຫ າຍຢູ່າງ ຢູູ່ໃນຄອບຄວົ ແລະ 

ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຮັດໃຫູ້ການກບັຄນືບູ້ານ ມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກກວູ່າເກົູ່ າ ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ນ  າໄປສູູ່ ການໜ ອອກຈາກບູ້ານອ ກ

ຄ ັູ້ງ. ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອບາງຮບູແບບ ແຕູ່ບ ູ່ ຄບົທກຸຮບູແບບຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຕາມທ ູ່

ຕູ້ອງການ (ທ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັ) ເພືູ່ ອທ ູ່ ຈະສາມາດຍູ້າຍເຂົາເຈົູ້າ ອອກຈາກບູ່ອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າມ  ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ແລະ ປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືຫາສງັຄມົ. ແລະ ມ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ປະຕເິສດການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຍູ້ອນ

ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ມ  ນ ັ ູ້ນ ຍງັບ ູ່ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ຍງັບ ູ່ ແມ ູ່ນຄວາມຕູ້ອງການຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ມ  ຄວາມເຂົູ້າໃຈຕ ູ່

ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຄວາມສະລບັສບັຊູ້ອນ ຂອງເສັູ້ນທາງພາຍຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັບນັຫາຫ າຍຢູ່າງ 

ແລະ ມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກສບັສນົ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ ແລະ ຈ  າເປັນທ ູ່ ສດຸ ໃນເວລາສ ົູ່ງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນບນັດາປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ.  ມນັຍງັສະແດງໃຫູ້ເຫັນທງັ ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອູ່ອນ ຂອງກນົໄກ ແລະ 

ຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຊອກຫາຫນົທາງທ ູ່ ດ  ແລະ ສາມາດປະຕບິດັໄດູ້ ຫ ື ມ  ການເວົູ້າເຖງິບນັຫາຕູ່າງໆໄດູ້.  

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ອ ງໃສູ່ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດຂອງ: ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າ

ທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After 

trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked persons in the Greater 

Mekong Sub-Region), ແລະດ ງເອົາປະສບົການ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນຈາກ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

ຫ າຍກວູ່າ 250 ຄນົ ໃນທ ົູ່ວພາກພືູ້ນ. ປ ູ້ມຄູູ່ມນື ູ້ ຍງັເວົູ້າເຖງິຕວົຢູ່າງດູ້ານບວກຫ າຍຢູ່າງ ແລະຄວາມສ  າເລັດໃນການສ ົູ່ງຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນຮບູແບບທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ແລະ ໃນປະເທດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັທ ົູ່ວພາກພືູ້ນ. ປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ຍງັ

ສະເໜ ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ປະເຊ ນ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຍູ້າຍອອກຈາກບູ່ອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຖກືຂດູຮ ດ, ລວມທງັສິູ່ ງ

ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າສະເໜ  ສິູ່ ງທ ູ່ ສາມາດເຮັດໄດູ້ໃນອະນາຄດົ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃຫູ້ດ ຂ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າ. ຍູ້ອນຄວາມສ  າຄນັດ ັູ່ງກ ູ່າວ, ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ມ  ລາຍລະອຽດຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເປັນ

ຈດຸອູ້າງອ ງໃນການກວດສອບຄນື ເພືູ່ ອປບັປງຸວຽກງານ ດູ້ານນະໂຍບາຍ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ ັບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຕວົ

ຈງິ.  ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນແຫ ູ່ງຂ ູ້ມນູຕວົຈງິສ  າລບັຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (ແລະໜູ່ວຍງານອືູ່ ນໆ), ເພືູ່ ອ

ຊູ່ວຍໃຫູ້ມ  ການປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ມນັຍງັ

ມ  ປະໂຫຍດສ  າລບັຜູູ້ໃຫູ້ທ ນ ແລະ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ໃນການໃຈ ູ້ແຍກ ແລະ ໃຫູ້ທ ນຊູ່ວຍເຫ ືອໂຄງການ ທ ູ່ ສາມາດຈດັ

ຕ ັູ້ງປະຕບິດັໄດູ້ ໃນຂງົເຂດວຽກງານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ.  
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2. ກູ່ຽວກບັປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ 

 

2.1 ແມ ູ່ນຫຍງັ? 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ອ ງໃສູ່ ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດ ດູ້ານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງພາກພືູ້ນ, ຫວົຂ ູ້ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກ

ພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 

persons in the GMS). ການສ  າຫ ວດໄດູ້ຊອກຫາປະສບົການຊ ວດິຕວົຈງິ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງ ຜູູ້ຊາຍ, 

ແມ ູ່ຍງິ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ ຫ າຍກວູ່າ 250 ຄນົ ຈາກຫກົປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດດູ້ານເພດ, ດູ້ານແຮງງານ, 

ບງັຄບັໃຫູ້ເປັນຂ ທານ ແລະ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າພວມຟືູ້ນຟ ູ ແລະພາຊ ວດິກ ູ້າວໄປທາງໜູ້າ ຫ ງັຈາກການ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຈດຸປະສງົຂອງການສ  າຫ ວດນ ູ້ ແມ ູ່ນເພືູ່ ອເຂົູ້າໃຈປະສບົການ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ໃນແຕູ່ລະປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ – ອນັໃດເປັນດູ້ານບວກ, ອນັໃດບ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແລະ 

ອນັໃດສາມາດເຮັດໄດູ້ ໃນອະນາຄດົ ເພືູ່ ອເຮັດຄນືສິູ່ ງທ ູ່ ດ  ແລະ ຫ  ກເວັູ້ນອນັໃດທ ູ່ ເປັນບນັຫາ.
3 

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ໄດູ້ພດັທະນາມາເພືູ່ ອແລກປູ່ຽນ ຜນົໄດູ້ຮບັຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະແຕກຕູ່າງກນັ 

ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ກບັຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຜູູ້ທ ູ່ ອາດຈະບ ູ່ມ  ເວລາ ຫ  ື

ໂອກາດ ໄດູ້ອູ່ານຜນົຂອງການສ  າຫ ວດທງັໝດົ. ຜນົສະຫ ຸບ ແລະ ຜນົໄດູ້ຮບັທງັໝດົ – ລວມມ : ການຊູ່ວຍເຫ ືອຈ  າເປັນທ ູ່

ກ  ານດົ ໂດຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ສິູ່ ງທູ້າທາຍຫ ກັ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ປະເຊ ນ ໃນເວລາໃຫູ້ການບ ລິການ 

ກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົໃນແຕູ່ລະຮບູແບບ – ແລະ ສູ້າງຈດຸອູ້າງອ ງໃນການກວດສອບຄືນແຕູ່ລະຂງົເຂດຂອງການບ ລິການ ເພືູ່ ອ

ເປັນທິດທາງໃຫູ້ແກ ູ່ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູູ້ຂຽນໂຄງການວູ່າ ຈະໃຫູ້ການບ ລິການທ ູ່ ມ  ຄນຸນະພາບສງູໄດູ້ແນວໃດ 

ລວມທງັ ການພິຈາລະນາສະເພາະ ໃນກ ລະນ ຂອງເດັກນູ້ອຍ. ປ ູ້ມຄູູ່ມສື  າຄນັນ ູ້ ຈະເປັນທິດນ  າທາງທ ູ່ ມ  ປະໂຫຍດ ໃຫູ້ສະ

ຖາບນັ ແລະ ອງົການ ຈດັຕ ັູ້ງຕູ່າງໆ ສາມາດອອກແບບ, ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຫາວິທ ຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າໄດູ້.  

 

 

 

                                                      
3 ການສ ກສາດ ັູ່ງກ ູ່າວໄດູ້ອ ງໃສູ່ການສ  າພາດກບັ 252 ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັປະສບົການກບັບູ້ານຄືນຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ເຊິູ່ ງມ  

ທງັ ຜນົສ  າເລັດ ແລະ ສິູ່ ງທູ້າທາຍ, ແລະແຜນການ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາໃນອະນາຄດົ. ການສ ກສາທງັໝດົແມ ູ່ນມ  ຢູູ່ໃນບດົສະຫ ຸບສງັລວມ, ເຊິູ່ ງ

ໄດູ້ພິມເປັນພາສາ ອງັກດິ, ມຽນມາ, ຈ ນ, ກ  າປເູຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສາມາດເບິູ່ ງໄດູ້: Surtees, R. (2013) ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ: 

ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After 

Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region, Executive 

Summary). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. ທ ູ່ ມ  ຢູູ່ໃນເວັບໄຊດ ັູ່ງຕ ູ່ ໄປນ ູ້: http://www.nexusinstitute.net/publications/. 
 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
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2.2 ເຮັດເພືູ່ ອໃຜ? 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນ ສະເພາະສ  າລບັ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ  ເຊິູ່ ງເປັນຜູູ້ອອກແບບ, ຜູູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ແລະຜູູ້

ບ ລິຫານໂຄງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ. ໃນນ ູ້ລວມມ  ພະນກັງານເຮັດວຽກທາງສງັຄມົ ແລະ 

ຊູ່ວຍເຫ ືອສງັຄມົ, ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ, ພະນກັງານແພດ, ນກັກດົໝາຍ ແລະ 

ພະນກັງານດູ້ານກດົໝາຍ, ຜູູ້ສດິສອນ ແລະ ຄຝູ ກອບົຮມົ, ພະນກັງານບ ລິຫານ, ຊູ່ຽວຊານດູ້ານການສູ້າງລາຍໄດູ້, ຜູູ້

ບ ລິຫານ ແລະ ອືູ່ ນໆ.4 
 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ສາມາດ ເອົາໄປນ  າໃຊູ້ໂດຍ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໃນບນັດາປະເທດ ແລະ ພາກພືູ້ນອືູ່ ນນ  າ ເພືູ່ ອເຮັດ

ໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົເຂັູ້ມແຂງຂ ູ້ນ, ແລະເປັນໄປຕາມຄວາມສນົໃຈ ແລະ ປະສບົການຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ຍງັມ  ປະໂຫຍດຫ າຍສ  າລບັ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອອອກຮູ່າງນະໂຍບາຍການປະຕບິດັຕວົຈງິໄດູ້ ທ ູ່ ສາມາດ

ສູ້າງສະຖາບນັ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ, ມ  ການພິຈາລະນາວູ່າ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງປູ່ຽນແປງ ຫ ື 

ປບັປງຸດູ້ານໃດ ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງກບັບນັຫາການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ (ແລະໃນພາກພືູ້ນ) ໄດູ້ ແລະ 

ສາມາດເຮັດວທິ ໃດໃຫູ້ນະໂຍບາຍ ແລະຮູ່າງຫ ກັການດ ຂ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າ ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.  

 

ຜູູ້ສະໜອງທ ນ ອາດພບົວູ່າ ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ມ  ປະໂຫຍດ ໃນການເຂົູ້າໃຈ ກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ສາມາດເປັນທິດນ  າໄດູ້ຄແືນວໃດ ເພືູ່ ອໃຫູ້ທ ນທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບ ສາມາດຕດິຕາມກວດກາ ທງັໂຄງການ ແລະ 

ນະໂຍບາຍ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໄດູ້.  

 

2.3 ນ  າໃຊູ້ຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ແບບໃດ?  

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ໄດູ້ແຍກອອກເປັນ ເຈດັ (07) ພາກ, ເຊິູ່ ງມ  ເນືູ້ອໃນຫຍ ູ້ ດ ັູ່ງລາຍລະອຽດລຸູ່ມນ ູ້: 

 

 ພາກທ  1. ພາກສະເໜ  

ພາກສະເໜ  ແລະ ຈດຸປະສງົ ຂອງປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້. 

 

 ພາກທ  2. ກູ່ຽວກບັປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ 

ການອະທິບາຍວູ່າ ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນຫຍງັ, ເພືູ່ ອໃຜ ແລະ ຈະໃຊູ້ແນວໃດ.   

                                                      
4ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໝາຍເຖງິ ອງົການ ທ ູ່  ໃຫູ້ການບ ລິການ ໜ ູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ແບບ ຂອງການບ ລິການ ທ ູ່ ຕູ້ອງການໂດຍ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸ. ລວມມ ທງັ ທ ູ່ ພກັອາໄສ, ການເບິູ່ ງແຍງທາງການແພດ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານກດົຫມາຍ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງຈດິຕະ ວທິະຍາ, ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອກບັຄນືບູ້ານ, ການໄກູ່ເກ ູ່ຍຄອບຄວົ, ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ, ການບນັຈເຸຂົູ້າເຮັດວຽກ/ໂຄງການເສດຖະກດິ, ໂອກາດດູ້ານການສ ກສາ 

ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ກ ລະນ . ຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ ອາດຈະ ແມ ູ່ນ ອງົການ NGO, GOS ແລະ IOS ແລະ ອາດຈະເປັນຜູູ້ ອທິຸດຕນົເຮັດວຽກ 

ເພືູ່ ອຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ອາດຈະເຮັດວຽກ ກູ່ຽວກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອສງັຄມົ ໂດຍທ ົູ່ວໄປ.  
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 ພາກທ  3. ກູ່ຽວກບັການສ  າຫ ວດ ກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັພາບລວມ ຂອງ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ (After trafficking), ການສ  າຫ ວດການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ທ ູ່

ໄດູ້ສ  າພາດ    ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຫ າຍກວູ່າ 250 ຄນົ ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ແລະ ເປັນເອກະສານ ທ ູ່ ປ ູ້ມຄູູ່

ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ໄດູ້ອ ງໃສູ່.  

 

 ພາກທ  4. ຂອບຂອງການສນົທະນາ. ຄ  ານຍິາມ ແລະ ແນວຄວາມຄດິ 

ກວດກາຄນືວູ່າສິູ່ ງທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ວທິ ການຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໄດູ້

ປະຕບິດັມາ, ພູ້ອມທງັປະສບົການຂອງການກ  ານດົຕວົ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຮບັຜູ່ານມາ. 

ມນັຍງັໄດູ້ເວົູ້າເຖງິລາຍລະອຽດ ຂອງຜນົໄດູ້ຮບັຈາກການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ອາດປະສບົຜນົສ  າເລັດ ກ ູ່ຄ ືຮບູແບບ

ຕູ່າງໆ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ (“ຂງົເຂດຂອງການບ ລິການ”) ທ ູ່ ອາດຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຈະໄດູ້ສະໜບັສະໜນູ ໃນຂະບວນ

ການນ ູ້. 

 

 ພາກທ  5. ການສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ມ  ຜນົສ  າເລັດ ແລະ ແບບຍນືຍງົ 

ເວົູ້າເຖງິວູ່າ ມ  ສິູ່ ງໃດແດູ່ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂອງໃນການຊຸກຍູູ້ ໃຫູ້ມ  ຄວາມສ  າເລັດໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ

ຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ເຊິູ່ ງລວມມ ທງັ ລາຍການກວດສອບລະອຽດ ທ ູ່ ສ  າຄນັໃນການດ  າເນ ນໂຄງການ, 

ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ ແລະ ການເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ. ຍງັເວົູ້າໄປເຖງິ ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງແຕູ່ລະຮບູແບບ 

ຂອງການບ ລິການ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການສະໜບັສະໜນູທ ູ່ ຄບົຊຸດ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ແລະ ນ ັູ້ນອາດແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ຕູ້ອງການຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພາະເຂົາເຈົູ້າຮບັຮູູ້ວ ູ່າການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ປະສບົ

ຜນົສ  າເລັດເປັນແນວໃດ. ແຕູ່ລະເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນທງັໝດົ ສບິ “ເຂດການບ ລິການ” (ດ ັູ່ງລາຍລະອຽດຕ ູ່ ໄປ

ນ ູ້) ແມ ູ່ນໄດູ້ມ  ການປ ກສາຫາລືປະສມົປະສານກນັແຕູ່ລະອນັ. ແຕູ່ລະການບ ລິການໄດູ້ນ  າສະເໜ  ເຊັູ່ ນ: 1) ເຂດ

ການບ ລິການສະເພາະ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ຕູ້ອງການໂດຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງ

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ (ລວມມ : ບນັຫາສະເພາະ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ); 2) ສິູ່ ງໃດທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງໄດູ້ເວົູ້າເຖງິສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ, ແມ ູ່ນບນັຫາ ແລະ 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການບ ລິການທງັໝດົ, ໃນນ ູ້ລວມມ ທງັ ກ ລະນ ສ ກສາ ເພືູ່ ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ຮບູແບບຕູ່າງໆຂອງ

ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ; ແລະ 3) ລາຍການກວດສອບຄນືຂອງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ ແລະ ການ

ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ.  
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ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #1. ການມ ບູ້ານ, ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ມ ບູ່ອນພກັພາອາໄສ         

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #2. ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານການແພດ  

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #3. ຊຸກຍູູ້ ແລະໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທາງດູ້ານຈດິໃຈ (ຈດິຕະວທິະຍາ) 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #4. ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #5. ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂົູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ  

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #6. ຊຸກຍູູ້ການບ ລິຫານ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #7. ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະການ  ຊຸກຍູູ້ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #8. ການປະເມ  ນຜນົຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #9. ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ, ການໄກູ່ເກ ູ່ຍ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #10. ການບ ລິຫານກ ລະນ  

 

 ພາກທ  6. ສະຫ ຸບ 

ພາກນ ູ້ ເປັນພາກສະຫ ຸບຫຍ ູ້ ຂອງປ ູ້ມຄູູ່ມຂືອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

 

 ພາກທ  7. ແຫ ູ່ງຂ ູ້ມນູ, ການຄນົຄວູ້າສ  າຫ ວດ ແລະ ຂ ູ້ມນູເພ ູ່ ມເຕ ມ 

ພາກນ ູ້ປະກອບມ ລາຍການຕູ່າງໆ (ແຕູ່ຍງັບ ູ່ທນັຄບົຖູ້ວນ) ຂອງແຫ ູ່ງຂ ູ້ມນູໄດູ້ຈາກຕວົຈງິ ແລະໄດູ້ຈາກຜນົການ

ສ  າຫ ວດ ຂອງຫ າຍບນັຫາ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ລວມມ ທງັ ເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ໃຊູ້ໃນການລງົປະຕບິດັຕວົ

ຈງິ (ເຊັູ່ ນ: ປ ູ້ມຄູູ່ມ,ື ປ ູ້ມແບບຢູ່າງ ແລະ ທິດທາງ) ມ ທງັ ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດຕູ່າງໆ. ລາຍລະອຽດຂອງຂ ູ້ມນູ

ທງັໝດົນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ແບູ່ງອອກເປັນ ເຂດຂອງການບ ລິການ ແລະ ຂ ູ້ມນູຂອງການປກົປູ້ອງເດັກ, ຫ ກັການຈນັຍາ

ບນັ ແລະ ອືູ່ ນໆອ ກ ທ ູ່ ຄວນຈະພິຈາລະນາ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ຍນືຍງົ.  
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3. ການຄ ົູ້ນຄູ້ວາ ກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

ພວກເຮົາໄດູ້ລມົກບັໃຜ; ພວກເຮົາໄດູ້ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັຫຍງັ.
5 

 

3.1 ພວກເຮົາໄດູ້ລມົກບັໃຜ 

ການສ  າຫ ວດທ ູ່ ໄດູ້ອ ງໃສູ່ ແລະ ເປັນພືູ້ນຖານຂອງປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າ

ທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After Trafficking: 

Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong 

Sub-region) ໄດູ້ມ  ການສ  າຫ ວດໃນ ຫກົປະເທດ ລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (ກ  າປເູຈຍ, ຈ ນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມ). ມ ການສ  າພາດອາດ ດິຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຈ  ານວນ 252 ຄນົ (VoTs) ທ ູ່ ມ  ຄວາມແຕກ

ຕູ່າງກນັທາງດູ້ານ ອາຍ,ຸ ເພດ, ສນັຊາດ, ຊນົເຜົູ່ າ, ຮບູແບບຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ພວມຢູູ່ໃນ

ຂ ັູ້ນຕອນ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ, ຢູູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື ຢູູ່ປະເທດອືູ່ ນ. ຕວົຢູ່າງຂອງຜູູ້ຕອບ

ສ  າພາດ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ (ຍູ້ອນມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ມ ປະສບົການທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ພາຍຫ ງັຈາກຖກື

ຄູ້າມະນດຸແລູ້ວ) ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົາໄດູ້ຮບັຮູູ້ ກ ູ່ຽວກບັປະສບົການ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການອນັໃຫຍູ່ຫ ວງ ຂອງການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ. ພວກເຮົາຍງັໄດູ້ແຍກຕວົຢູ່າງຈາກ ການສ  າພາດແບບລງົເລິກ, ເພືູ່ ອເບິູ່ ງໃຫູ້ຮູູ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ເຂົູ້າໃຈໃຫູ້

ເລິກເຊິູ່ ງລະອຽດ ກູ່ຽວກບັປະສບົການທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.   

 

ກູ່ຽວກບັຜູູ້ຕອບສ  າພາດ 

ພວກເຮົາໄດູ້ສ  າພາດ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສ ູ່  (04) ກຸູ່ມ, ເພືູ່ ອຮຽນຮູູ້ກ ູ່ຽວກບັ ການກ  ານດົຕວົທ ູ່ ກວູ້າງຂວາງ
6 ແລະປະສບົການ

ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ. ໝາຍຄວາມວູ່າ ການສ  າພາດຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ : 1) ຖກືກ  ານດົຕວົ 

ແລະຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ, 2) ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ຍງັບ ູ່ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ, 3) ບ ູ່ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະບ ູ່ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ, ແລະ 4) 

ບ ູ່ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ. ແຕູ່ລະກຸູ່ມມ   ລາຍລະອຽດດ ັູ່ງຕ ູ່ ໄປນ ູ້. 

 

 

                                                      
5 ສ  າລບັລາຍລະອຽດທງັໝດົ ກູ່ຽວກບັວທິ ການສ  າຫ ວດ ແລະ ຂ ັູ້ນຕອນການເກບັຂ ູ້ມນູ, ກະລນຸາ ເບິູ່ ງໄດູ້ທ ູ່ : Surtees, R. (2013) ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ: ປະສບົປະການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ (After 

Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-

region). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute, pp. 28-38. 

6ການກ  ານດົຕວົ ແມ ູ່ນ ຂ ັູ້ນຕອນ ທ ູ່ ຜ ູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ (VoT) ໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົວູ່າ ໄດູ້ເປັນຜູູ້ຖກື "ຄູ້າມະນດຸ" ແທູ້. ນ ູ້ເປັນຂ ັູ້ນ

ຕອນ ການກ  ານດົຕວົແບບເປັນທາງການ ໂດຍ ຜູູ້ທ ູ່ ມ  ສດິ/ອ  ານາດ ໃນການການຕດັສນິໃຈ. ບາງປະເທດ ຍງັຮຽກຮູ້ອງ ໃຫູ້ມ  ສດິອ  ານາດຂອງ

ລດັຖະບານ ໃນການສະໜອງ ສະຖານະພາບ ແບບເປັນທາງການ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ນ ູ້ໝາຍຄວາມວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ອາດຈະຖກືກ  ານດົຕວົ 

ສະຖານະພາບຂອງຕນົ ແບບບ ູ່ ເປັນທາງການ ໂດຍ ອງົການ NGO ແຕູ່ ຖກືກ  ານດົຕວົ ສະຖານະພາບຂອງຕນົ ແບບເປັນທາງການ ໂດຍ

ລດັຖະບານ.  
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ຕາະລາງທ  #1. ພວກເຮົາໄດູ້ລມົກບັໃຜ. ມ ສ ູ່ ປະເພດ ຂອງ ຜູູ້ຕອບສ  າພາດ.
7 

 ຖກືກ  ານດົຕວົແລູ້ວ ບ ູ່ຖກືກ  ານດົຕວົ 

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ໃດ ທ ູ່ ຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໂດຍພາກສູ່ວນທ ູ່

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ 

ແລະໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນຂອບໂຄງ

ຮູ່າງການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ (AT) ຫ  ື

ໂດຍ ຫ າຍລະບບົ ທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ສງັຄມົທ ົູ່ວໄປ. 

ຜູູ້ໃດ ທ ູ່ ຍງັບ ູ່ທນັໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າ 

ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

ແຕູ່ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູ່າງເປັນທາງ

ການ, ບ ູ່ວູ່າຈະເປັນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈາກ

ການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຫ  ື ພາຍໃນ

ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອສງັຄມົ.  

ບ ູ່ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່

ໄດ ູ້ຮບັການກ  ານດົຕວົທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ ແຕູ່ຍງັບ ູ່

ທນັໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ (ພາຍໃຕູ້ໂຄງ

ຮູ່າງວຽກງານ ຂອງການຕູ້ານການຄູ້າ

ມະນດຸ ຫ ື ວຽກງານຊູ່ວຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ 

ທ ົູ່ວໄປ). ນ ູ້ອາດຈະປະກອບມ : 1) ຖກືກ  າ

ນດົຕວົແລູ້ວ ແຕູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ຫ ື ຍງັບ ູ່ທນັມ  ການຊູ່ວຍເຫ ືອເທືູ່ ອ; 2) ຖກື

ກ  ານດົຕວົແລູ້ວ ແຕູ່ບ ູ່ ຕູ້ອງການການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ; ແລະ 3) ຖກືກ  ານດົຕວົແລູ້ວ 

ແຕູ່ຕອບປະຕເິສດການຊູ່ວຍເຫ ືອ. 

ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່

ໄດ ູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນຂງົເຂດວຽກງານການຕູ້ານ

ການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ໂດຍຜູ່ານ ຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ ທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນ

ການຄູ້າມະນດຸ. 

 

 

ເພດ, ອາຍ,ຸ ສນັຊາດ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຖກືສ  າພາດໃນການສ  າຫ ວດຄ ັູ້ງນ ູ້ ມ  : ແມ ູ່ຍງິ, ຜູູ້ຊາຍ, ຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ 

ເດັກນູ້ອຍ. ເຂົາເຈົູ້າແມ ູ່ນ ຄນົໃນສນັຊາດໃດໜ ູ່ ງໃນຫກົປະເທດ ໃນພາກພືູ້ນນ ູ້ ລວມມ  - ກ  າປເູຈຍ, ຈ ນ, ສປປ ລາວ, 

                                                      
 

7ໂຄງຮູ່າງວຽກງານຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ແມ ູ່ນຈດຸເລ ູ່ ມຕ ົູ້ນ ໃນການສູ້າງສງັເຂບແນວຄວາມຄດິ ເພືູ່ ອ ໃຫູ້ເຂົູ້າເຖງິ ລະດບັກວູ້າງ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸ, ດ ັູ່ງນ ັ ູ້ນຈ ູ່ງເຮັດໃຫູ້ ສາມາດເຂົູ້າໃຈໄດູ້ກ ູ້ວາງຂ ູ້ນ ຂອງ ຊູ່ອງທາງໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ເຂົາເຈົູ້າ. ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ປະເພດຂອງຜູູ້ຕອບສ  າພາດ ບ ູ່ ໄດູ້ລວມຢູູ່ໃນກຸູ່ມດຽວ ແລະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຖກືຈດັເຂົູ້າຢູູ່ໃນຫ າຍ

ປະເພດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ໃນຊູ່ວງໄລຍະດ  າລງົຊ ວດິຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຫ າຍໆທາງເລືອກຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ທ ູ່ ມ  ຢູູ່ (ແລະ ບ ູ່ ທນັ

ມ  ການຊູ່ວຍເຫ ືອ). ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸຈ  ານວນໜ ູ່ ງ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ, ແຕູ່ເຂົາເຈົູ້າຊ  ູ້າ

ພດັໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈນົກູ່ວາເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືທູ້ອງຖິູ່ນຕນົ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸຈ  ານວນໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຖກື

ກ  ານດົຕວົ ແລະ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ, ແຕູ່ບ ູ່ ໄດູ້ຣບັການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືທູ້ອງຖິູ່ນຕນົ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ ອ ກຈ  ານວນໜ ູ່ ງ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ/ຫ ື ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແຕູ່ສດຸທູ້າຍເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ.  
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ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ – ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຜູູ້ຖກືສ  າພາດສູ່ວນໃຫຍູ່ (82%) ມ ສນັຊາດ ມຽນມາ, 

ຫວຽດນາມ ແລະ ກ  າປເູຈຍ. 

 

ຕາະລາງທ  #2: ສງັລວມການສ  າພາດ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ  

ຈ  ານວນທງັໝດົຂອງຜູູ້ຕອບສ  າພາດ  ມ  252 ຄນົ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ   

ເພດ 78 – ຜູູ້ຊາຍ  

174 – ແມ ູູ່່ຍງິ  

ອາຍ ຸ(ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ) 145 – ຜູູ້ໃຫຍູ່ 

107 – ເດັກນູ້ອຍ (ອາຍຕຸ  ູ່າກ ູ່ວາ 18 ປ  ໃນເວລາຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ)8 

ປະເທດຕ ົູ້ນທາງ 62 – ກ  າປເູຈຍ 

8 – ຈ ນ 

28 – ສປປ ລາວ 

79 – ມຽນມາ 

9 – ໄທ 

66 - ຫວຽດນາມ 

 

ຊນົເຜົູ່ າ. ຜູູ້ຖກືສ  າພາດ ມາຈາກຊນົເຜົູ່ າຂອງຄນົສູ່ວນໃຫຍູ່ ແລະ ຄນົສູ່ວນໜູ້ອຍໃນແຕູ່ລະປະເທດ; ລາຍລະອຽດດູ້ານ

ຊນົເຜົູ່ າ ຂອງແຕູ່ລະປະເທດມ ລາຍລະອຽດຢູູ່ ຕາຕະລາງທ  # 3, ດູ້ານລຸູ່ມ: 

  

ຕາະລາງທ  # 3 : ຊນົເຜົູ່ າ 

ປະເທດຕ ົູ້ນທາງ/ສນັຊາດ ຊນົເຜົູ່ າ ຂອງຜູູ້ຖກືສ  າພາດ  

ກ  າປເູຈຍ ຂະແມ (56), ຫວຽດນາມ (3), ຈ ູ່າມ (1), ບ ູ່ ຮູູ້ສນັຊາດ (2) 

ຈ ນ ຮ ັູ້ນ (5), ຮຸູ້ຍ (1), ບ ູ່ຮູູ້ສນັຊາດ (2) 

ສປປ ລາວ ລາວລຸູ່ມ (18), ລາວເທິງ (4), ລາວາດ/ລາວລຸູ່ມ (1), ຂ ມມ ຸ(1), 

ໂຊຍ/ລາວເທິງ (1), ບ ູ່ ຮູູ້ສນັຊາດ (3) 

ມຽນມາ 

  

ພະມ ູ້າ (47), ຊານ (8), ກາຢິນ (6), ພະມ ູ້າ/ຊານ (4), ຊນິ (2), 

ປາລວງ (2), ກາຢາ (1), ມອນ (1), ປາໂອ (1), ລາຣ/ູຣາຄນິ 

(1), ພະມ ູ້າ/ຣາຄນິ (1), ພະມ ູ້າ/ອນິເດຍ (1), ພະມ ູ້າກາຢິນ (1), 

ໄທ/ພະມ ູ້າ (1), ບ ູ່ຮູູ້ສນັຊາດ (2) 

                                                      
8 ອາຍ:ຸ ເດັກນູ້ອຍໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ມ  ອາຍທຸ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ. ຕວົຢູ່າງ: ນບັແຕູ່ເປັນເດັກນູ້ອຍ ຈນົຮອດ ອາຍ ຸ17 ປ . ໃນເວລາດ  າເນ ນການ

ສ  າພາດ ຂອງ ການສ ກສາຄ ັູ້ງນ ູ້, ບາງຄນົ ຍງັເປັນເດັກນູ້ອຍຢູູ່ (n = 55). ໃນເວລາດ  າເດ ນການສ  າພາດ ກບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການ

ຄູ້າມະນດຸ ມ  ແຕູ່ເດັກນູ້ອຍອາຍ ຸ13 ປ  ແລະ ໃຫຍູ່ກວູ່ານ ັ ູ້ນ. ສູ່ວນໃຫຍູ່ (n = 41) ມ ອາຍ ຸລະຫວູ່າງ 15 ແລະ 17 ປ  ໄດູ້ຖກືສ  າພາດ. ຢູ່າງໃດກ 

ຕາມ, ກາຍນ ັູ້ນໄດູ້ກາຍເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ (n = 52) ແລະໄດູ້ໃຫູ້ການສ  າພາດ. 
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ໄທ ໄທ (9) 

ຫວຽດນາມ ຄນິ (50), ດາວ (5), ມ ົູ້ງ (2), ຊານດວິ (2), ດາວ ຕເູຢັນ (1), 

ຂ ມມ ຸ(2), ນງັ (1), ຊານຈ ິ(1), ໄຕ (1), ບ ູ່ ຮູູ້ສນັຊາດ (1) 

 

ຮບູແບບ ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືສ  າພາດ ໄດູ້ຖກືຂດູຮ ດຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໃນຮບູແບບທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ – ການ

ຂດູຮ ດທາງເພດ, ດູ້ານແຮງງານ, ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເປັນຂ ທານ ແລະ ໃຫູ້ໄປຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫນົທາງ 

ຫ ື ຖກືຂດູຮ ດ ທງັທາງເພດ ແລະ ທງັແຮງງານ.  

 

ຮບູແບບຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ມ  ຫ າຍໃນກຸູ່ມຜູູ້ຖກືສ  າພາດ ສ  າລບັການສ  າຫ ວດນ ູ້ ແມ ູ່ນການຖກືບງັຄບັດູ້ານແຮງງານ 

– ຕວົຢູ່າງ: ເຮັດວຽກດູ້ານກະສກິ  າ/ການປກູຝງັ, ດູ້ານການກ ູ່ສູ້າງ, ວຽກເຮອືນ (ແມ ູ່ບູ້ານ), ວຽກໂຮງງານ, ວຽກປະມງົ ຫ ື 

ສນູບ ລິການ, ເຊັູ່ ນ: ລາຍລະອຽດຢູູ່ຕາຕະລາງທ  # 4, ດູ້ານລຸູ່ມ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຖກືຂດູຮ ດດູ້ານແຮງງານ ໃນ

ຫ າຍຮບູແບບແຕກຕູ່າງກນັ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງການຄູ້າມະນດຸ – ເຊັູ່ ນ: ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສ  າລບັການປະມງົ ແລະ 

ການປກູຝງັ, ທງັຢູູ່ໂຮງງານ ແລະ ການກ ູ່ສູ້າງ, ຖກືຂດູຮ ດໃຫູ້ເຮັດຢູູ່ວຽກເປັນແມ ູ່ບູ້ານ ແລະ ເຮັດວຽກກ ູ່ສູ້າງ ແລະອືູ່ ນໆ. 

 

ຕາະລາງທ  #4 : ຮບູແບບຂອງການຄູ້າມະນດຸ  

ການຂດູຮ ດທາງເພດ 619 

ດູ້ານແຮງງານ  

 

12310 

ວຽກງານດູ້ານກະສກິ  າ / ປກູຝງັ – 14 

ວຽກງານດູ້ານການກ ູ່ສູ້າງ – 13 

ວຽກງານດູ້ານວຽກເຮອືນ / ແມ ູ່ບູ້ານ) – 25 

ວຽກງານດູ້ານໂຮງງານ – 35 

ວຽກງານດູ້ານການປະໂມງ – 37 

ຂະແໜງການບ ລິການ (ຮູ້ານຂາຍເຄືູ່ ອງ, ຮູ້ານອາຫານ) – 8 

ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ 3511 

ບງັຄບັໃຫູ້ເປັນຂ ທານ ແລະ ໄປ

ຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫນົທາງ 

20 

ຖກືຂດູຮ ດ ທງັທາງເພດ ແລະ ທງັທາງ

ແຮງງານ 

3 

ໄດູ້ຫ ບົໜ ອອກຈາກການຖກືຂດູຮ ດ12 7 

                                                      
9ລວມມ ເກົູ້າຄນົ ທ ູ່ ສາມາດຫ ບົໜ ໄດູ້ ກູ່ອນການຖກືຂດູຮ ດທາງເພດ. 

10ລວມມ ຫູ້າຄນົ ທ ູ່ ສາມາດຫ ບົໜ ໄດູ້ ກູ່ອນການຖກືຂດູຮ ດແຮງງານ. 

11ລວມມ ສ ູ່ ຄນົ ທ ູ່ ສາມາດຫ ບົໜ ໄດູ້ ກູ່ອນການຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ໃຫູ້ແຕູ່ງງານ. 

12ແມ ູ່ຍງິ/ຍງິສາວເຫ ົູ່ ານ ັ ູ້ນ ສາມາດຫ ບົໜ ອອກໄດູ້ ກູ່ອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຖກືຂດູຮ ດ, ແຕູ່ຕວົຊ ູ້ວດັທງັໝດົ ໄດູ້ບອກວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃຫູ້ ໄປເປັນ

ສາວບ ລິການ ຫ ື ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ. 
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ບ ູ່ ຮູູ້ສາເຫດ
13 3 

ລວມທງັໝດົ 252 

 

ປະເທດປາຍທາງ. ຜູູ້ຖກືສ  າພາດສູ່ວນໃຫຍູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນມາຈາກ ປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ. ປະເທດໄທ, 

ຈ ນ ແລະ ມຽນມາ ແມ ູ່ນປະເທດປາຍທາງທ  າອດິ, ນບັລວມກນັຜູູ້ຖກືສ  າພາດ ຖກືໄປຂດູຮ ດຢູູ່ໃນສາມປະເທດປາຍທາງນ ູ້ 

ແມ ູ່ນສງູເຖງິ (75.9%). ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຖກືຂດູຮ ດ ຢູູ່ປະເທດອືູ່ ນ ແລະ ຜນົຂອງການ

ສ  າຫ ວດ ໄດູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນບນັຫາຕູ່າງໆ ທງັບນັຫາຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຢູູ່ນອກປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງນ  າ.  

 

ຜູູ້ຖກືສ  າພາດບາງຄນົ ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ – ມ  44 ຄນົໄດູ້ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນປະເທດຂອງ

ຕນົເອງ (17.5%), ໃນນ ູ້ ມ  ເດັກນູ້ອຍ 37 ຄນົ. ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນປະເທດຕນົເອງ ຢູູ່ໃນຕາຕະລາງ

ດູ້ານລຸູ່ມ.  

ຈ  ານວນຂອງປະເທດປາຍທາງ (n=266) ຫ າຍກວູ່າຈ  ານວນຂອງຜູູ້ຖກືສ  າພາດ (n=252); ຍູ້ອນຜູູ້ຖກືສ  າພາດບາງຄນົ 

ຖກືຂດູຮ ດ ໃນຫ າຍປະເທດປາຍທາງ. 

 

ຕາຕະລາງ #5. ບນັດາປະເທດປາຍທາງຂອງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

ກ  າປເູຈຍ 16 (10 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດກ  າປເູຈຍເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ພາຍ

ໃນປະເທດ;    6 ຄນົ ເປັນຄນົຕູ່າງດູ້າວ) 

ຈ ນ 59 (8 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດຈ ນເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມມະນດຸພາຍໃນ

ປະເທດ;     51 ຄນົ ເປັນຄນົຕູ່າງດູ້າວ) 

ຮງົກງົ, ຈ ນ 2 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ອນິໂດເນເຊຍ 4 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ອສິຣະແອລ 2 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ອ ຕາລ  1 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ຍ ູ່ ປຸູ່ນ 2 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ສປປ ລາວ 3 (3 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດລາວເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມມະນດຸ ພາຍໃນ

ປະເທດ) 

ມາເລເຊຍ 41 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ມຽນມາ 8 (8 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດມຽນມາເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມມະນດຸ ພາຍໃນ

                                                      
13ຈດຸສມຸຂອງການສ  າພາດ ແມ ູ່ນເນັູ້ນໃສູ່ປະສບົການຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ຂອງຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ (ຕວົຢູ່າງ: ການອອກຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ການອອກ

ບດັປະຈ  າຕວົ, ການກບັຄນືບູ້ານ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ການສ ົູ່ງກບັສູູ່ສງັຄມົ ແລະບນັດາຜູູ້ຕອບສ  າພາດເຫ ົູ່ ານ ັ ູ້ນ ບ  ູ່ ຢາກສນົທະນາກູ່ຽວກບັ ປະສບົການ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຢູູ່ໃນຫ ກັການຂອງການສ  າຫ ວດ ແລະ ການແນະນ  າ ກ ໄດູ້ມ  ໃຫູ້ເລືອກ ທ ູ່ ບອກວູ່າບ ູ່ ຢາກເວົູ້າຄນືກູ່ຽວກບັ 

ປະສບົການຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ. ດ ັູ່ງນນັ, ໃນບາງກ ລະນ  ກ ຍງັບ ູ່ ທນັມ  ຮບູແບບທ ູ່ ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ ູ້ງ ຂອງການຂດູຮ ດ ທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແບບໃດ.  
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ປະເທດ) 

ສງິກະໂປ 4 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ຈ ນໄຕູ້ຫວນັ 2 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ໄທ 102 (2 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດໄທເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມມະນດຸ; 100 

ຄນົເປັນຄນົຕູ່າງດູ້າວ) 

ຫວຽດນາມ 17 (13 ຄນົ ເປັນຄນົສນັຊາດຫວຽດນາມເອງ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມມະນດຸ; 

4 ຄນົ ເປັນຄນົຕູ່າງດູ້າວ) 

ອງັກດິ 1 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ເຢແມນ 2 (ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ) 

ລວມທງັໝດົ 266 ຄນົ 

 

3.2 ພວກເຮົາເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັຫຍງັ 

ໄດູ້ເຮັດການສ  າພາດແບບລງົເລິກ ກບັກຸູ່ມຄນົທ ູ່ ເປັນຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈ ເງືູ່ອນໄຂກູ່ອນການ

ຖກືຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ; ການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ ແລະ ປະສບົການການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ການອອກມາ/ການຫ ບົໜ ອອກຈາກ

ການຂດູຮ ດ, ຊ ວດິພາຍຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ າຍຮບູແບບຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ໃນ

ຂະນະທ ູ່ ຄວາມສນົໃຈ ສມຸໃສູ່ປະສບົການສະເພາະຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ພວກເຮົາຍງັສມຸໃສູ່ ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ການ

ວເິຄາະຂະບວນການ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ເອົາໃຈໃສູ່ ທກຸປະສບົການຂອງແຕູ່ລະຄນົ ທ ູ່ ຖກືສ  າພາດ.   

 

ການເກບັຂ ູ້ມນູ ເຮັດຕາມ ຄ  າຖາມທ ູ່ ໄດູ້ມາດຕະຖານ, ເຖງິວູ່າ ວທິ ການແມ ູ່ນ ແບບ semi-structured ເຊິູ່ ງນກັສ  າຫ ວດ

ໄດູ້ປບັຕວົ ໄປຕາມປະສບົການສະເພາະ ຂອງຜູູ້ຖກືສ  າພາດແຕູ່ລະຄນົ. ການມ ມາດຕະຖານ ຊູ່ວຍເຮັດໃຫູ້ນກັສ  າຫ ວດ 

ຮກັສາຄວາມສນົໃຈ ແລະ ຄວາມຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ໃນເວລາສ  າພາດ. ເພືູ່ ອເຂົູ້າໃຈຄວາມແຕກຕູ່າງ ຂອງເສັູ້ນທາງຂອງຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ, ແມ ູ່ນສິູ່ ງສ  າຄນັ ແລະເປັນສນູກາງໃນການສ  າພາດ ຕາມຫວົຂ ູ້ ແລະ ໄລຍະຂອງຊ ວດິ, 

ຕາມ ແຜນງານທ  #1.  
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ຮບູທ  #1. ໂຄງຮູ່າງການສ  າຫ ວດ ຂອງ ການສ  າພາດ 

 

ຂ ູ້ມນູ / ປະຫວດັ ສູ່ວນຕວົ 

↓ 
ປະສບົການຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ 

↓ 
ການຫ ບົໜ ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ 

↓ 
ການກ  ານດົຕວົ (ຫ ື ຍງັບ ູ່ທນັໄດູ້ກ  ານດົຕວົ) ວູ່າເປັນ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

↓ 
ກບັຄືນຖິູ່ນຖານຂອງຕນົ (ບູ່ອນທ ູ່ ເໝາະສມົ) 

↓ 
ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການຊຸກຍູູ້ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ (ຖູ້າມ  ) 

↓ 
ສາຍພວົພນັ ແລະ ຄວາມໃກູ້ຊດິ ກບັຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນ ຂອງຕນົ 

↓ 
ຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ, ພາຍຫ ງັຈາກ 12 ເດອືນ 

↓ 
ການປະເມ  ນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍລວມ ພາຍຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ, ຖູ້າຫາກມ  

↓ 
ການວາງແຜນອະນາຄດົ, ແຮງບນັດານໃຈ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການ 

↓ 
ຂ ູ້ມນູເພ ູ້ມເຕ ມ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການກບັຄນືສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ 
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4. ຂອບເຂດ ຂອງການສນົທະນາ ການໃຫູ້ຄ  ານຍິາມ ແລະ ສູ້າງແນວ

ຄວາມຄດິ 

 

4.1 ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດແມ ູ່ນຫຍງັ? 

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ ລວມທງັປະສບົການ

ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເຊິູ່ ງລວມມ :   

 

 ການຕ ັູ້ງຖິູ່ນຖານບູ່ອນຢູູ່ ທ ູ່ ປອດໄພ ແລະ ມ ສະພາບແວດລູ້ອມທ ູ່ ດ ,  

 ເຂົູ້າເຖງິມາດຕະຖານການເປັນຢູູ່ທ ູ່ ເໝາະສມົ,  

 ມ ສຂຸະພາບຈດິທ ູ່ ດ  ແລະສຂຸະພາບກາຍທ ູ່ ດ ,  

 ມ ໂອກາດພດັທະນາດູ້ານສູ່ວນຕວົ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ, ແລະ  

 ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການຊຸກຍູູ້ດ ູ້ານສງັຄມົ ແລະ ຈດິໃຈ. 

 
 

ແຜນວາດທ  #1. ສູ່ວນປະກອບ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

 

 
  
 

 

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່

ປະສບົຜນົສ  າເລັດ 



24 
 

ຄວາມສ  າຄນັຂອງວທິ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ

ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອພດັທະນາທກັສະດູ້ານຕູ່າງໆ ເພືູ່ ອກ ູ້າວໄປເຖງິການມ ເອກະລາດ, ການເປັນເຈົູ້າຕນົເອງ ແລະ ມ 

ຄວາມກູ້າວໜູ້າ.
14 

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸອາດກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນຮບູແບບທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ, ຂ ູ້ນກບັຄວາມຈ  າເປັນ, ຄວາມສນົໃຈ ແລະສະພາບຂອງ

ແຕູ່ລະຄນົ. ໃນບາງກ ລະນ  ມນັກູ່ຽວກບັການກບັຄນືໄປສູູ່ສະພາບແວດລູ້ອມ ຄູ້າຍຄບືູ້ານຫ ງັໜ ູ່ ງ; ແຕູ່ໃນບາງກ ລະນ  ມນັ

ກູ່ຽວກບັການເຂົູ້າໄປໃນບູ່ອນຢູູ່ໃໝູ່. ຄວາມແຕກຕູ່າງເຫ ົູ່ ານ  ລວມມ :  

 

 ການກບັຄືນໄປສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ແມ ູ່ນກ ລະນ  ທ ູ່ ໄດູ້ກບັຄນືໄປຫາຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ/ຫ ື ບູ້ານ

ເກ ດເມອືງນອນ ໃນປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈາກມາ. 

 ການກບັຄືນໄປສູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນໃໝູ່ ໃນປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈາກມາ. ແມ ູ່ນກ ລະນ  ທ ູ່ ໄດູ້ກບັຄນືໄປຫາ ທູ້ອງຖິູ່ນໃໝູ່ ໃນ

ປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈາກມາ.  

 ການກບັຄືນໄປສູູ່ປະເທດໃໝູ່. ແມ ູ່ນກ ລະນ  ທ ູ່ ໄດູ້ກບັຄນືໄປຫາທູ້ອງຖິູ່ນໃໝູ່ ແລະຢູູ່ໃນປະເທດໃໝູ່.  

 

ແຜນວາດທ  #2 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເສັູ້ນທາງເດ ນຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ລວມທງັປະສບົການຕູ່າງໆ ຕາມການບອກເລົູ່ າ 

ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະຂອງຊ ວດິ ພາຍຫ ງັເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ. ດ ັູ່ງໄດູ້ກ ູ່າວມາຂູ້າງເທິງ, ຕາມຄວາມ

ເປັນຈງິແມ ູ່ນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຈະຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ກບັບູ່ອນທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ ຫ ື 

ພາຍຫ ງັການຫ ບົໜ , ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ແລະມ ການສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ກບັຄນືໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ຫ ື ທູ້ອງຖິູ່ນບູ່ອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈະໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ກບັຄນືສູູ່ສະພາບເສດຖະກດິ 

ແລະ ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ທາງອອກອ ກອນັໜ ູ່ ງ ແມ ູ່ນເຂົາເຈົູ້າ ອາດຈະຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການ

ຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ໄດູ້ຮບັການການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ກບັຄນືໄປສູູ່ສງັຄມົ ຫ ື ມ ບູ່ອນຢູູ່ໃນປະເທດທ ສາມ. 

ແຕູ່ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວສະພາບຕວົຈງິມນັບ ູ່ ເປັນແບບນ ູ້ ແລະ ແຜນວາດຕ ູ່ ລງົໄປນ ູ້ ມ ລາຍລະອຽດ ຂອງ

ເສັູ້ນທາງເດ ນ ທ ູ່ ຫ າກຫ າຍສ  າລບັການສ ົູ່ງກບັຄນື ແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນການສ  າຫ ວດຄ ັູ້ງນ ູ້ 

ແມ ູ່ນໄດູ້ຖກືຕດິຕາມ.   

 
 

                                                      
14 ດດັແປງມາຈາກ  Surtees, R. (2008) ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ - ເພືູ່ ອເຮັດວທິ ໃດໃຫູ້ວຽກງານຂອງພວກເຮົາມ  

ປະສດິທິພາບຂ ູ້ນກູ່ວາເກົູ່ າ Re/integration of trafficked persons – how can our work be more effective. Brussels: KBF & 

Vienna/Washington: NEXUS Institute. 
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ແຜນວາດທ  #2. ເສັູ້ນທາງຂອງຜູູ້ (ບ ູ່ ຖກື) ກ  ານດົຕວົ ແລະ (ບ ູ່ ຖກື) ຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ
15 

                                                      
15ແຜນວາດນ ູ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເສັູ້ນທາງເດ ນທ ົູ່ວໄປ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່. ເຖງິຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຂະບວນການ ແລະຂ ັູ້ນຕອນ ການກ  ານດົຕວົ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຄວນມ ຢູູ່ໃນຫ າຍ

ປະເພດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ສ  າລບັເດັກນ ູ້ອຍ. ລດັ ແລະ ອ  ານາດການປກົຄອງຕູ່າງໆ ຄວນຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ ໃນເວລາທ ູ່ ມ   ເຫດການທ ູ່ ຄວນປກົປູ້ອເຂົາເຈົູ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ມ  

ໂອກາດ ໄດູ້ຮບັການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ຈາກຜູູ້ປກົຄອງຂອງຕນົ. 
 

ຍອມຮບັ 

 

ຫ ບົໜ ຈາກ

ສະພາບການ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ

Exits 

trafficking 

situation 

ຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍທ ູ່

ຖກືກ  ານດົຕວົ

ແລູ້ວ 

ຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍທ ູ່

ຍງັບ ູ່ ຖກືກ  າ

ນດົຕວົແລູ້ວ 

 

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ຢູ່າງເປັນທາງການ  

ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ 

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ   

ຢູ່າງເປັນທາງການ    

ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ 

 

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ   

ແບບບ ູ່ ເປັນທາງການ    

ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ 

 

ເຮັດສິູ່ ງຜິດກດົຫມາຍ, 

ຖກືສ ົູ່ງກບັ ແລະ/ຫ ື  

ຖກືກກັຂງັໃນຄກຸ 

Criminalized, 
deported and/or 

jailed 

ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ສ ົູ່ງກບັຖິູ່ນຖານເດ ມ 

ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ 

 (ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ບ ູ່ ສ  າເລັດ)

cessful and 

unsuccessful) ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ສ ົູ່ງກບັບູ້ານ (ສ ົູ່ງກບັຄືນ,

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອແບບບ ູ່ ເປັນ

ທາງການ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຫ ື ກບັບູ້ານດູ້ວຍຕນົເອງ) 

ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ສ ົູ່ງກບັບູ້ານ 

ຢູ່າງເປັນທາງການ   

(repatriation) 

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ສ ົູ່ງ

ກບັບູ້ານ (ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າ

ເລັດ ແລະ ບ ູ່ ສ  າເລັດ) 

ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ກບັບູ້ານດູ້ວຍຕນົເອງ  

(ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ບ ູ່ ສ  າເລັດ)

sisteself-(re)integration 

(successful and 

unsuccessful) 

ຍອມຮບັ 

 

ຍອມຮບັ 

ປະຕິເສດ 

 

ປະຕິເສດ 

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ຢູ່າງເປັນທາງການ      

ຢູູ່ປະເທດຕ ົູ້ນທາງ 

 

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອແບບ

ບ ູ່ ເປັນທາງການ      

ຢູູ່ປະເທດຕ ົູ້ນທາງ 

 

ປະຕິເສດ 

ກບັບູ້ານດູ້ວຍຕນົເອງ 

ຈາກປະເທດປາຍທາງ 

ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ບ ູ່ ສ  າເລັດ) 

(successful and 
unsuccessful) 
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ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ມ  ຄວາມໝາຍ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສບັຊູ້ອນ ແລະ ມ ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍຫ າຍ, ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ 

ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການບ ລິການເຕັມຮບູແບບ ແລະຫ າກຫ າຍ ຕ ູ່ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ (ແລະບາງເທືູ່ ອ

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ). ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍອາດມ ຄວາມຕູ້ອງການ ແບບໄລຍະສ ັູ້ນ - ແລະແບບໄລຍະຍາວ ທ ູ່

ແຕກຕູ່າງກນັໄປ – ເຊັູ່ ນ: ດູ້ານຮູ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ການສ ກສາ, ອາຊ ບ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ດູ້ວຍເຫດຜນົ ແລະຈດຸປະສງົທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ລວມທງັ ລກັສະນະ ແລະ ຜນົ

ກະທບົຂອງການຂດູຮ ດ ທ ູ່ ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ ມ  ຄວາມສະເພາະ ແລະ ຄວາມເປັນສູ່ວນຕວົສງູ ໃນແຕູ່ລະກ ລະນ . 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ເຂົາເຈົູ້າ ຍງັມ   ຄວາມອູ່ອນແອ ທາງສູ່ວນຕວົ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ກູ່ອນ

ໜູ້າຈະຖກືຄູ້າມະນດຸນ  າອ ກ, ເຊິູ່ ງຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັຮູູ້  ແລະ ເວົູ້າເຖງິ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ສະພາບແວດລູ້ອມ 

ທ ູ່ ເໝາະສມົເພືູ່ ອນ  າໄປສູູ່ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ໝາຍຄວາມວູ່າ, ໃນການປະຕບິດັຕວົ

ຈງິແລູ້ວ, ນ ູ້ແມ ູ່ນສິູ່ ງຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງແຕູ່ລະ

ກ ລະນ  ແລະ ສູ່ວນຫ າຍມ ຄວາມສບັສນົຫ າຍ.   

 

ຮບູແບບຂອງການສູ່ງົກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບປະສບົຜນົສ  າເລັດ ສູ່ວນຫ າຍຂ ູ້ນກບັ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ຜູ່ານຜູ່າ 

ຫ າຍຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆມາແລູ້ວ, ລວມທງັ ການຖກືກ  ານດົຕວົ ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ, ຜູ່ານຂະບວນການກບັຄນືແບບປອດໄພ

, ແລະການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການທ ູ່ ເໝາະສມົຕູ່າງໆ. ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ, ລວມທງັການນດັໝາຍ ກບັຜູູ້ປກົຄອງ

ທ ູ່ ເໝາະສມົ, ມ ການເບິູ່ ງແຍງທ ູ່ ເໝາະສມົ ໃນລະຫວູ່າງທາງ ແລະ ຂະບວນການ ທ ູ່ ມ  ແບບແຜນຄກັແນູ່ ເພືູ່ ອ

ແນໃສູ່ ການແກູ້ໄຂບນັຫາໄລຍະຍາວ ໃຫູ້ແທດເໝາະທ ູ່ ສດຸ ຕ ູ່ ກບັການພດັທະນາເດັກນູ້ອຍໃນອະນາຄດົ ລວມໄປ

ເຖງິເດັກນູ້ອຍຜູູ້ນ ັ ູ້ນ ໄດູ້ຮບັສດິຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າອ ກ. ຖູ້າຂາດການເຂົູ້າເຖງິຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງ ເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ 

ລວມທງັຂະບວນການທ ູ່ ສູ່ວນໃຫຍູ່ ນ  າໄປສູູ່ການຂາດການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ມ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ/ການປະຕບິດັການ ທ ູ່ ບ ູ່  

ເໝາະສມົ ເຊັູ່ ນ ຕວົຢູ່າງ: ເດັກນູ້ອຍ ຖກືກ  ານດົຕວົວູ່າ ເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່.  

 

ມ ການປະເມ  ນເບິູ່ ງ ກ ລະນ  ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົແບບປະສບົຜນົສ  າເລັດ ຖກືວູ່າ ຍງັບ ູ່ ສ  າເລັດໜູ້າທ ູ່  ຍູ້ອນຄວາມ

ສບັສນົຂອງຂະບວນການ ແລະ ຊ ວດິຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ມ ຜນົໄດູ້ຮບັ 

ທ ູ່ ອາດຈະລວມເຂົູ້າກນັໄດູ້ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍວດັແທກ ເຖງິ “ຜນົສ  າເລັດຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ”. ທງັໝດົເຫ ົູ່ ານ ູ້ ມ 

ລາຍລະອຽດ ຢູູ່ຕາຕະລາງທ  # 6, ດູ້ານລຸູ່ມ. ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັຜນົໄດູ້ຮບັ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ອາດຈະຮບັ

ຮູູ້ບາງສູ່ວນ ຫ  ືບ ູ່ ຮບັຮູູ້; ບາງຄນົ ອາດຈະຮບັຮູູ້ໜູ້ອຍໜ ູ່ ງ ຫ ື ບາງຄນົບ ູ່ ຮບັຮູູ້ເລ ຍ.    

 

Table # 6. ແມ ູ່ນຫຍງັແມ ູ່ນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ມ  ຜນົສ  າເລັດ ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ?
16 

ຜນົໄດູ້ຮບັຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ລາຍລະອຽດ ຂອງ ຜນົໄດູ້ຮບັຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ມ ຄວາມປອດໄພ, ມ ຄວາມພ ໃຈ ແລະ            

ມ  ບູ່ອນຢູູ່ທ ູ່ ເໝາະສມົ 

ສາມາດເຂົູ້າເຖງິຄວາມປອດໄພ, ມ  ຄວາມພ ໃຈ ແລະ            

ມ  ບູ່ອນຢູູ່ທ ູ່ ເໝາະສມົ, ຫ ືຕອບສະໜອງໃຫູ້ໂດຍອງົການ, ສະຖາ

                                                      
16 ດດັແປງມາຈາກ Surtees, R. (2010) ແຜນງານຕິດຕາມການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ປ ູ້ມຄູູ່ມ.ື 

Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: KBF & Washington: NEXUS Institute. 
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ບນັ ຫ ື ມ  ການກະກຽມໄວູ້ແລູ້ວ.  

ມ ສຂຸະພາບທາງຮູ່າງກາຍທ ູ່ ດ  ມ ສະພາບ ສຂຸະພາບຮູ່າງກາຍ ແລະ ມ ຄວາມຮູູ້ສ ກທາງດູ້ານ

ຮູ່າງກາຍ ທ ູ່ ແຂງແຮງດ . 

ມ ສຂຸະພາບທາງຈດິທ ູ່ ດ  ມ ສຂຸະພາບທາງດູ້ານຈດິທ ູ່ ດ , ລວມມ : ຄວາມພມູໃຈ, ຄວາມ  

ໝັູ້ນໃຈຕ ູ່ ຕນົເອງ ແລະ ການຍອມຮບັຕນົເອງ. 

ມ ສະຖານະພາບ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມ  

ກດົໝາຍ, ມ  ການປກົປູ້ອງ ແລະ  ມ 

ໜູ້າຕາທາງສງັຄມົ 

ມ ສະຖານະພາບ ທ ູ່ ເປັນສນັຊາດ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົເໝາຍ 

(ເຊັູ່ ນ: ມ  ການລງົທະບຽນການເກ ດ) ແລະ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ

ເອກະສານ ຂອງການກ  ານດົຕວົ, ຫ ື ໃນກ ລະນ  ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸທ ູ່ ເປັນຄນົຕູ່າງດູ້າວ, ເຊິູ່ ງ ໄດູ້ຮບັທ ູ່ ຢູູ່ຊ ົູ່ວຄາວ ຫ  ື

ຖາວອນ. ໃນກ ລະນ  ທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ, ນ ູ້ລວມທງັ  ການ

ແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ໃນເວລາທ ູ່ ຈ  າເປັນ. 

ມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ສະຫງບົ 

ມ ສຂຸະພາບຮູ່າງກາຍທ ູ່ ປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງ, ລວມມ  

ຄວາມປອດໄພຈາກການຂ ົູ່ມຂູູ່ ຫ ື ຈາກຄວາມຮນຸແຮງ ຈາກຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ, ຫ ື ຈາກຜູູ້ອືູ່ ນໃນຄອບຄວົ ຫ ື ທູ້ອງຖິູ່ນ/ປະເທດຂອງຕນົ 

ມ ຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງເສດຖະກດິ 

ລວມທງັ ມ  ໜູ້າທ ູ່ ໃນວຽກງານ ແລະມ 

ໂອກາດທາງດູ້ານເສດຖະກດິ 

ມ ຖານະທາງດູ້ານເສດຖະກດິທ ູ່ ເປັນທ ູ່ ພ ໃຈ - ຕວົຢູ່າງ: ສາມາດ

ຫາເງນິໄດູ້, ເພືູ່ ອສ ົູ່ງເງນິໃຫູ້ສະມາຊກິຄອບຄວົ ແລະ ອືູ່ ນໆ - 

ຍງັສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ໂອກາດທາງດູ້ານເສດຖະກດິ, ເຊິູ່ ງລວມມ 

ທງັ ການມ ວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ມ  ກດິຈະກ  າການສູ້າງລາຍຮບັ. 

ມ ໂອກາດທາງດູ້ານການສ ກສາ ແລະ

ຝ ກອບົຮມົ 

ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການລງົທະບຽນເຂົູ້າສ ກສາຮ  ູ່າຮຽນ, ໂອກາດ

ທາງດູ້ານການສ ກສາ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ ລວມທງັ ໃນລະບບົ 

ແລະ ນອກລະບບົ, ການຝ ກອບົຮມົວຊິາສະເພາະ/ວຊິາຊ ບ, 

ຄວາມຮູູ້ຄວາມສາມາດໃນການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ທງັໝດົ

ນ ູ້ ເປັນສິູ່ ງທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ສ  າຄນັ ຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະ 

ແມ ູ່ນຜູູ້ທ ູ່ ຍງັບ ູ່ທນັໄດູ້ຮບັການສ ກສາຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານ.  

ສະພາບແວດລູ້ອມທາງສງັຄມົທ ູ່

ເຂັູ້ມແຂງ ແລະ ສາຍພວົພນັລະຫວູ່າງ

ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 

ມ ສາຍພວົພນັທາງສງັຄມົ ທ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງ, ລວມມ ທງັ ໝູູ່ເພືູ່ ອນ, 

ຄອບຄວົ, ຜວົແລະເມຍ/ຄນົໃກູ້ຊດິ ແລະ ສງັຄມົທູ້ອງຖິູ່ນ. ໃນນ ູ້ 

ບ ູ່ ມ  ການຈ  າແນກ, ບ ູ່ ມ  ຂອບເຂດ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ສິູ່ ງສ  າຄນັ, ໃນ

ກ ລະນ  ຂອງເດັກນູ້ອຍ, ຜູູ້ທ ູ່ ມ  ສາຍພວົພນັ ທ ູ່ ໝ ັັ ູ້ນຄງົໃນຄອບຄວົ 

(ແລະໂດຍສະເພາະ ການກບັຄນືຫາຄອບຄວົ) ຫ ື ໄດູ້ຮບັການດູ

ແລເບິູ່ ງແຍງທ ູ່ ເໝາະສມົ, ໂດຍສະເພາະ ການດແູລທ ູ່  

ເໝາະສມົຈາກຄອບຄວົ. 

ມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນຂະບວນການທາງກດົ

ໝາຍຕູ່າງໆ  

ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນຂະບວນການ ທາງກດົໝາຍຕູ່າງໆ ທ ູ່

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຜນົ
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ປະໂຫຍດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ແລະ ການເຫັນດ  ຈາກເຂົາເຈົູ້າ. 

ການດ  າລງົຊ ວດິທ ູ່ ດ ຂອງຄອບຄວົ 

ແລະ ຜູູ້ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ໂດຍລວມແລູ້ວ ການດ  າລງົຊ ວດິທ ູ່ ດ  ຂອງ ຜູູ້ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຍາດພ ູ່ ນ ູ້ອງໃກູ້ຊດິ, ລວມມ ທງັ ເດັກນູ້ອຍ, 

ຜວົແລະເມຍ, ພ ູ່ ແລະແມ ູ່, ອູ້າຍ, ເອືູ້ອຍ, ນ ູ້ອງຄ ງໆ ແລະ 

ຄນົອືູ່ ນໆ. 

 

ຜນົໄດູ້ຮບັຈາກຄວາມສ  າເລັດສູ່ວນຫ າຍ ຂອງ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ແມ ູ່ນໄດູ້ນ  າສະເໜ ຢູູ່ດ ູ້ານເທິງ, ເຊິູ່ ງໄດູ້ມ  

ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ເໝາະສມົ, ພຽງພ , ມ ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຄວາມອູ່ອນໄຫວຂອງບນັຫາ ແລະ ມ ຄນຸນະພາບສງູ 

ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຮບູແບບຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອດ ັູ່ງກ ູ່າວນ ູ້ ແມ ູ່ນໄດູ້ມ  ການສນົທະນາຢູູ່ດ ູ້ານລຸູ່ມ.  

 

4.2 ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນຫຍງັ? 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນມ  ບດົບາດສ  າຄນັ ໃນການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  “ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ” ແມ ູ່ນເວົູ້າເຖງິ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຢູ່າງເປັນທາງການ, ເຊິູ່ ງໃຫູ້ການສະ   

ໜອງໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງລດັລະດບັຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັູ້ງບ ູ່ ສງັກດັລດັ, ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ແລະ ຫູ້ອງການ

ບ ລິຫານລະດບັຊາດ, ລວມໄປເຖງິ ການຊູ່ວຍເຫ ືອແບບທົູ່ວໄປ (ເຊັູ່ ນ: ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນ ຮບູແບບເພືູ່ ອຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸສະເພາະ) ທ ູ່ ຖກືສະໜອງໂດຍ ຫວົໜູ່ວຍຂອງພາກລດັ (ເຊັູ່ ນ: ການບ ລິການທາງສງັຄມົ, ໜູ່ວຍ

ງານປກົປູ້ອງສດິທິເດັກ ແລະ ກມົກູ່ຽວຂູ້ອງກບັສຂຸະພາບຕູ່າງໆ), ອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ບ ູ່ສງັກດັລດັ ຫ ື ອງົການຈດັຕ ັູ້ງ

ສາກນົ.  

 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ອາດແມ ູ່ນເພືູ່ ອການຄູ້າມະນດຸສະເພາະ ຫ ື ທ ົູ່ວໄປ, ທ ູ່ ອາດໃຫູ້ການສະໜອງໂດຍພາກລດັ, ອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງບ ູ່ ສງັກດັລດັ ຫ ື ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ. ການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ບ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງຖກືສະໜອງ

ໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ທ ູ່ ເຮັດວຽກດູ້ານການຄູ້າມະນດຸສະເພາະກ ູ່ໄດູ້. ໃນບາງກ ລະນ , ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການ

ສະໜບັສະໜນູ ມາໃນຮບູແບບເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການ ໃຫູ້ບ ລິການຈາກພາກລດັທ ົູ່ວໄປ, ຈາກລະບບົການປກົ

ປູ້ອງເດັກ ຫ ື ຈາກໂຄງການເພືູ່ ອຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ ໃນສງັຄມົແບບມ ປະສດິທິພາບ ທ ູ່ ຖກືກບັຄວາມຈ  າເປັນຂອງຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ.   

 
 
 

ບດົຮຽນທ ູ່ ດ : ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ຖກືສະໜອງໂດຍໜູ່ວຍງານ ແລະ ສະຖາບນັຕູ່າງໆ 

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເປັນເມຍ, ກາຍເປັນແມ ູ່ ລູ້ຽງລກູ

ສາມຄນົ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍດູ້ານ ໃນເວລາທ ູ່ ລາວກບັຄນືບູ້ານ. ລາວຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ທງັຈາກໜູ່ວຍງານດູ້ານຕູ້ານການຄູ້າມນດຸ ແລະ ການບ ລິການດູ້ານສງັຄມົ ຕ ູ່ ຜູູ້ທ ູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ

ໃນສງັຄມົນ  າອ ກ. ໃນເວລາຕ ລາຄາຄນືການຊູ່ວຍເຫ ືອ ລາວໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ມ  
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ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນມ  ປະສດິທິພາບ ແລະເໝາະສມົທ ູ່ ສດຸ ຂ ູ້ນກບັປດັໃຈທາງເສດຖະກດິ ສງັຄມົຂອງ ແຕູ່ລະຄນົ 

ພູ້ອມທງັ ປະສບົການການຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ປະສບົການຂອງ ການຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຖກືຄູ້າມະມດຸ. 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອແຕູ່ລະປະເພດ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ ມ ການປະສານ ແລະກູ່ຽວຂູ້ອງກນັ. 

ການເຂົູ້າເຖງິຄວາມແຕກຕູ່າງ (ແລະກູ່ຽວຂູ້ອງກນັ) ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອແຕູ່ລະປະເພດ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັ ຕ ູ່

ການສະໜບັສະໜນູ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທງັໝດົ. ປະເພດຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ມ  ຮບູແບບທາງການ ແມ ູ່ນ

ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ສ  າລບັການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ມ ຄວາມແຕກ

ຕູ່າງກນັຕາມແຕູ່ລະກ ລະນ  ຂ ູ້ນກບັ ໄລຍະເລ ູ່ ມຕ ົູ້ນຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນື ທ ູ່ ຖວື ູ່າສ  າຄນັ ຫ ື ໄລຍະຕ ູ່ ມາ ໃນເວລາ

ສ ົູ່ງຕ ູ່ ຫ  ືໄລຍະສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ທງັໝດົນ ູ້ ອາດຈະລວມເອົາ ລາຍລະອຽດລຸູ່ມນ ູ້ ບາງອນັ ຫ ື ທງັໝດົ ຕາມ

ຕາຕະລາງທ  #7 (ດູ້ານລຸູ່ມ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປະໂຫຍດທ ູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນ ຍູ້ອນຖກືຢ ັູ້ງຢືນວູ່າ ລາວ ມາຈາກ “ຄອບຄວົທກຸຍາກ” ເຊິູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່າ ລາວ

ໄດູ້ຮບັເງນິເພືູ່ ອລູ້ຽງຊ ບປະຈ  າແຕູ່ລະເດອືນ (300,000 ດງົ ຕ ູ່ ເດອືນ [ປະມານ. 15 USD]) ແລະ ລກູ

ຂອງລາວ ກ ູ່ຖກືຍກົເວັູ້ນຄູ່າຮຽນໜງັສ.ື ລາວຍງັໄດູ້ຮບັ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານທ ູ່ ພກັອາໄສ ໂດຍຜູ່ານ

ໂຄງການ ຊູ່ວຍເຫ ືອທ ົູ່ວໄປ. ແລະກງົກນັຂູ້າມ, ສນູຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັຈາກໂຄງການ ຕູ້ານ

ການຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນບ ູ່ ໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ລາວຊອກວຽກໄດູ້ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ປບັປງຸສະພາບດູ້ານເສດຖະກດິ 

ຂອງລາວເລ ຍ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຈ ນຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸດູ້ານແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຢູູ່ໃນໂຮງງານດນິຈ ູ່ແຫູ່ງໜ ູ່ ງ, ເຂົູ້າຂ 

ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກຕ  າຫ ວດ ຫ ງັຈາກຫ ບົໜ ອອກມາຈາກ ບູ່ອນເຜົາດນິຈ ູ່ໄດູ້ ແລະຖກືສ ົູ່ງໄປຫາທ ູ່ ພກັ 

ແຫູ່ງໜ ູ່ ງ. ຈາກນ ັູ້ນບ ູ່ ດນົລາວກ ູ່ຖກື ສ ົູ່ງກບັບູ້ານໂດຍເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່  ທ ູ່ ໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອລາວຈນົເຖງິມນືາຍບູ້ານ 

ເພືູ່ ອສ ົູ່ງຕ ູ່ ເຖງິການບ ລິການຫ າຍດູ້ານໃນເວລາກບັຮອດບູ້ານ. ນາຍບູ້ານໄດູ້ນ  າລາວໄປຫາອ  ານາດການ

ປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອຂຽນຄ  າຮູ້ອງ ຂ ຮບັເງນິລູ້ຽງຊ ບ (140 ຢວນ ຫ ື ປະມານ 22 USD ຕ ູ່ ເດອືນ) 

ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ລາວໄດູ້ກບັຄນື ໄປຫາຄອບຄວົຂອງລາວ. ລາວຍງັໄດູ້ຮບັອາຫານພືູ້ນຖານບາງອນັ 

ແລະ ຍງັໄດູ້ຂຽນຄ  າຮູ້ອງເຮັດບດັປະຈ  າຕວົນ  າ.  
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ຕາຕະລາງທ  # 7. 10 ຂ ັູ້ນຕອນການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 1 ການຊອກທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ, ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ຊອກຫາບູ່ອນພກັພາອາໄສ.        

ການສະໜອງທ ູ່ ພກັອາໄສທ ູ່ ມ  ຄວາມປອດໄພ, ພ ໃຈ ແລະ ເໝາະສມົ ແລະ ມ 

ທາງເລືອກຂອງການເບິູ່ ງແຍງດແູລ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 2 ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານການແພດ. ສະໜອງການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານການແພດ  

ຢູ່າງເໝາະສມົ, ພຽງພ  ແລະ ຈ  າເປັນ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 3 ການຊຸກຍູູ້ ແລະໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທາງດູ້ານຈດິໃຈ. ຊຸກຍູູ້ສຂຸະພາບທາງດູ້ານ

ຈດິໃຈໃຫູ້ເຂັູ້ມແຂງ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 4 ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະເພືູ່ ອດ  າລງົຊ ວດິ. ສ ົູ່ງເສ ມໃຫູ້ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການ

ສ ກສາແບບໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົ.  

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 5 ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ. ຊຸກຍູູ້ໂອກາດເພືູ່ ອສູ້າງ

ຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 6 ການຊຸກຍູູ້ການບ ລິຫານ. ຊຸກຍູູ້ແລະໃຫູ້ການບ ລິຫານ ເຊັູ່ ນ: ການເຂົູ້າເຖງິ

ເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ການປກົປູ້ອງ ແລະ  

ການນ  າສະເໜ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍ (ຕວົຢູ່າງ: ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງ      ທ ູ່

ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ). 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 7 ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຊຸກຍູູ້ດ ູ້ານກດົໝາຍ. ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ/ບນັດາພະຍານໃນການດ  າເນ ນຄະດ ທາງກດົໝາຍ, 

ລວມມ : ຄະດ ອາຍາ, ຄະດ ແພູ່ງ ແລະ ຄະດ ແຮງງານ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 8 ການປະເມ  ນຜນົຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ. ຮບັປະກນັໃຫູ້ຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວູ່ມປອດໄພ ແລະ ສະຫງບົ. 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 9 ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ, ການໄກູ່ເກ ູ່ຍ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. ສ ົູ່ງເສ ມ ແລະ 

ສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງຄອບຄວົໃຫູ້ມ  ຄວາມເຂັູ້ມແຂງ 

ຂອບເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  # 

10 

ການບ ລິຫານກ ລະນ . ສະໜບັສະໜນູ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ     ໃນ

ໄລຍະຍາວ 
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5. ສະໜບັສະໜນູ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ຍນືຍງົ  

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລວມທງັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ, ໄດູ້ປະເຊ ນກບັຫ າຍບນັຫາ ຈາກປະສບົການຄູ້າມະນດຸ ຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ. ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຕກົເຂົູ້າໄປໃນຄວາມທກຸຍາກ ມ ສະພາບຊ ວດິ ແລະ ເງ ືູ່ອນໄຂການເຮັດວຽກທ ູ່  ລ  າບາກ, 

ກນິອາຫານບ ູ່ພຽງພ  ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ກນິຫຍງັເລ ຍ, ຕືູ່ ມຖກືທາລນຸ ແລະ ຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ, ບ ູ່ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການ

ປິູ່ ນປວົດູ້ານສຂຸະພາບ ຫ ື ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃດໆ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຫ າຍຄນົ ຖກືຂດູຮ ດຢູ່າງໜກັໜູ່ວງ 

ເປັນເວລາດນົນານ, ສູ່ວນຫ າຍເປັນເວລາຫ າຍປ .   

 

ຍູ້ອນເຫດຜນົນ ູ້, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ໄດູ້ລາຍງານວູ່າ ຄວາມຕູ້ອງການການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ທງັໃນໄລຍະສ ັູ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກງົ ແລະ ມ 

ສາຍເຫດມາຈາກ ປະສບົການການຄູ້າມະນດຸ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສິູ່ ງທ ູ່

ຈ  າເປັນນອກຈາກນ ັູ້ນ ແມ ູ່ນໄດູ້ກ ູ່ຽວພນັກບັ ຄວາມດູ້ອຍໂອກາດ ແລະ 

ຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ກ ູ່ອນໜູ້າຈະຖກືຄູ້າມະນດຸ, ບນັຫາສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ ມ  ສູ່ວນເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຍງັມ  ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍ

ຢູ່າງທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັສະພາບຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທງັ 

ຄວາມຕູ້ອງງການການເຫ ືອຊູ່ວຍທ ູ່ ຈ  າເປັນ ຈາກສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ. ເວົູ້າເຖງິ ຄວາມຈ  າເປັນທ ູ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະສບັສນົນ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍ

ແມ ູ່ນ ຈດຸສນູກາງ (ແລະຕ ູ່ ບນັຫາໃດກ ູ່ຕາມ) ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນໃນ

ເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າພວມພກັຟືູ້ນ ຫ ງັຈາກໄດູ້ມ  ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸແລູ້ວ 

ແລະ ເຂົາເຈົູ້າຍງັສາມາດຖກືສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ການກບັຄນືສູູ່

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າເລັດ. 

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ ຄວນຈະເຂົູ້າຮູ່ວມ ໃນການຕ ລາຄາຄວາມ

ຈ  າເປັນຂອງແຕູ່ລະຄນົ ກບັພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ເພືູ່ ອສາມາດເອົາມາເປັນພືູ້ນຖານ ໃນການສູ້າງແບບແຜນ 

ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ເປັນຂະບວນການ ທ ູ່ ໃຊູ້ເວລາຍາວນານ ກູ່ອນວຽກງານນ ູ້ຈະ

ມ  ຄວາມສ  າເລັດ ແລະຍນືຍງົໄດູ້ ເຊິູ່ ງມນັຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການຕ ລາຄາ ວຽກງານການບ ລິການຊ  ູ້າແລູ້ວ ຊ  ູ້າອ ກ 

ຫ າຍໆເທືູ່ ອ ໃນຫ າຍໆໄລຍະເວລາ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜບັ

ສະໜນູຫ າຍກວູ່າຄນົອືູ່ ນ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຈະປະເຊ ນກບັບນັຫາ ເວລາກບັຄນືບູ້ານ ໃນເວລາກບັຄນືເຂົູ້າ

ໄປເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງສງັຄມົເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການສະໜບັສະໜນູແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ຫ ື ມ  ການບ ລິການ

ລືູ້ມຄນືອ ກ ຈ ູ່ງຈະສາມາດແກູ້ໄຂບນັຫາຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້. ໄລຍະເວລາສະເພາະ ທ ູ່ ຈ  າເປັນໃນການສະໜບັສະໜນູ 

ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ັູ້ນ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງກນັຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນ

ຄວາມຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ມ  

ຫ າຍຂ ັູ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມດູ້ອຍ

ໂອກາດ 

 

ຄວາມຕູ້ອງການການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນມ  ຜນົ

ກະທບົໂດຍກງົ ຂອງການຂດູຮ ດຈາກການ

ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັຄວາມ

ຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອອືູ່ ນໆທ ູ່ ມ   ຊ  ູ້າພດັ

ແມ ູ່ນຄວາມຕູ້ອງການ ກອູ່ນໜູ້າຈະຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ (ກູ່ອນການເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ) 

ຫ ື ຕ ູ່ ສະພາບຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 
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ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ກຽມພູ້ອມທ ູ່ ຈະໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ, ຈນົເຖງິວູ່າ ໃນ

ບາງກ ລະນ ທ ູ່ ມ  ການຕ ລາຄາແລູ້ວວູ່າ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ັູ້ນປະສບົຜນົສ  າເລັດແລູ້ວກ ູ່ຕາມ.   

 

ພາຍໃຕູ້ຄວາມສ  າເລັດ ແລະການຍນືຍງົຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ັູ້ນ ຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ຊບັພະຍາກອນທ ູ່ ພຽງພ , 

ທງັຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະທງັການເງນິ. ມນັມ  ຄວາມສ  າຄນັຫ າຍ ທ ູ່ ບນັດາລດັຖະບານ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມ

ແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ມ ແຜນສ  າລບັການກະກຽມໄລຍະຍາວ ແລະການບ ລິການທ ູ່ ຫ າກຫ າຍໄວູ້ໃຫູ້ ຫ ງັຈາກພບົຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸແລູ້ວ, ທງັທາງດູ້ານກະກຽມການເງນິ ແລະກະກຽມແຜນງານ ລວມໄປເຖງິການຝ ກອບົຮມົທ ູ່ ຈ  າເປັນໃຫູ້ແກ ູ່

ພະນກັງານເພືູ່ ອກຽມພູ້ອມໃຫູ້ບ ລິການຕ ູ່  ໃນໄລຍະເວລາທ  າອດິທ ູ່ ພບົຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນເວລາ

ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຖູ້າບ ູ່ ມ  ການເພ ູ່ ມທະວ ຄ  າໝ ັູ້ນສນັຍາ ດູ້ານຊບັພະຍາກອນລະດບັຊາດ ດູ້ານການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ແລະ ການບ ລິການແລູ້ວ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໜູ່ວຍງານຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກ ູ່ອາດຈະບ ູ່ຍນືຍງົ ໃນກຸູ່ມປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ. ມນັຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາ ໃນການສູ້າງຄວາມ

ອາດສາມາດ ແລະ ລະບບົທ ູ່ ຈ  າເປັນ ຕາມທ ູ່ ໄດູ້ມ  ທິດຊ ູ້ນ  າໃນປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້, ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ການມ ແຜນກະກຽມໄວູ້ຫ າຍ

ປ ລູ່ວງໜູ້າ ເພືູ່ ອຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ຄວາມອາດສາມາດນ ູ້ ຄວນຈະລວມເຂົູ້າກນັ ກບັແຜນຍດຸທະສາດ ແລະແຜນ

ປະຕບິດັງານຕວົຈງິ ຂອງວຽກງານຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ.   

 

*ຫວົຂ ູ້ສະເພາະກູ່ຽວກບັເດັກນູ້ອຍ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ເຊິູ່ ງໄດູ້ຄດິໄລູ່ຕາມເກນອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ 

ແລະ ປະສບົການຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ ມ ການຊູ່ວຍເຫ ືອສະເພາະ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ທ ູ່ ຖກືສ  າພາດໃນການສ  າຫ ວດນ ູ້ ມ  ຄວາມຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍອນັ, ບາງອນັແມ ູ່ນສະເພາະເຈາະ

ຈງົ ແລະ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການເບິູ່ ງແຍງສງູແບບສະເພາະ. 

  

ໃນມາດຕາທ  39 ຂອງ ກດົໝາຍວູ່າດວູ້ຍສດິທິເດັກນູ້ອຍ ຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (CRC) ກູ່ຽວກບັ

ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ກ  ານດົວູ່າ, ມນັແມ ູ່ນພນັທະແລະໜູ້າທ ູ່  ຂອງພາກລດັ 

ທ ູ່ ຈະສ ົູ່ງເສ ມ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກທກຸຄນົຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການໃຊູ້ກ  າລງັ ແລະການຂ ົູ່ມຂູູ່, 

ເຊິູ່ ງລວມທງັ ການຄູ້າມະນດຸ. ເນືູ້ອໃນໄດູ້ລະບວຸູ່າ: “ທກຸພາກສູ່ວນຂອງລດັຖະບານ ຈະຕູ້ອງມ  ມາດຕະການທ ູ່    

ເໝາະສມົ ເພືູ່ ອສ ົູ່ງເສ ມການຟືູ້ນຟ ູ ແລະການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ທງັທາງດູ້ານ

ຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ....ເຊິູ່ ງການຟືູ້ນຟ ູແລະການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍນ ັູ້ນ ຈະຕູ້ອງໄປຫາບູ່ອນ ທ ູ່ ມ  

ສະພາບແວດລູ້ອມທ ູ່ ດ ຕ ູ່ ສຂຸະພາບຮູ່າງກາຍ, ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັ ແລະ ມ ກຽດ.”17 “ສິູ່ ງທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ຖກືໃຈ

ເດັກນູ້ອຍຫ າຍທ ູ່ ສດຸ”, ດ ັູ່ງທ ູ່ ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນ ມາດຕາ 3.1 ຂອງກດົໝາຍວູ່າດວູ້ຍສດິທິເດັກນູ້ອຍ, ນ ູ້ແມ ູ່ນແທດ  

ເໝາະກບັທກຸກດິຈະກ  າ ຂອງການປະຕບິດັຕວົຈງິ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ.
18  

                                                      
17 ມາດຕາ 39 ຂອງສນົທິສນັຍາກູ່ຽວກບັສດິທິເດັກ/CRC. 

18 ນ ັູ້ນແມ ູ່ນ: ”ທກຸໆການກະທ  າທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັເດັກ, ບ ູ່ ວູ່າຈະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂດຍລດັ ຫ ືສະຖາບນັສງັຄມົສງົເຄາະຂອງເອກະຊນົ, ການ

ພິຈາລະນາຂອງສານ, ໜູ່ວຍງານບ ລິຫານ ຫ ືອງົການນຕິບິນັຍດັ, ຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຂອງເດັກຄວນຈະໄດູ້ພິຈາລະນາເປັນອນັດບັທ  າອດິ” 

ມາດຕາ 3 ຂອງສນົທິສນັຍາກູ່ຽວກບັສດິທິເດັກ. 
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ໃນກ ລະນ ຂອງເດັກນູ້ອຍ, ການວາງແຜນສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ັູ້ນ ຄວນຈະໃຫູ້ວາງກູ້ວາງໆ, ມ  ຂະບວນການທ ູ່ ຄບົ

ຊຸດ, ເປົູ້າໝາຍແນໃສູ່ກ  ານດົທກຸຄວາມສນົໃຈຂອງເຂົາເຈົູ້າ.19  ການຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນພືູ້ນຖານຂອງການ

ບ ລິຫານລະກ ລະນ  ແລະ ວຽກງານການປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍທ ົູ່ວໄປ, ຍູ້ອນວຽກງານນ ູ້ ໄດູ້ເຮັດກບັເດັກນູ້ອຍເປັນແຕູ່

ລະກ  ລະນ ທ ູ່ ມ  ຄວາມສູ່ຽງ (ລວມທງັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ) ຈະຕູ້ອງໄດູ້ອ ງໃສູ່ການຕ ລາຄາດູ້ານການປກົປູ້ອງທ ູ່

ຈ  າເປັນ ພູ້ອມກບັ ຄ  າແນະນ  າສ  າລບັວທິ ການ ແລະການສ ົູ່ງຕ ູ່ . ການຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນເຄືູ່ ອງມເືພືູ່ ອຕ ລາຄາ

ວູ່າ ມ  ສິູ່ ງໃດແດູ່ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະບວນການ ຂອງການສ  າພາດ ແລະ ການທູ້ອນໂຮມຂ ູ້ມນູເຂົູ້າກນັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່

ໃຈວູ່າ ທກຸປດັໃຈທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  ແມ ູ່ນໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາໝດົທກຸດູ້ານສ  າລບັເດັກ.
20 

 

ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການທກຸອນັ ແມ ູ່ນມ  ພນັທະ ເພືູ່ ອຕ ລາຄາຄວາມສນົໃຈຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຄວນຈະເປັນການ

ຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ. ການຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ຄວນຈະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໄວເທົູ່ າທ ູ່ ຈະໄວໄດູ້ ໃນເວລາທ ູ່ ເດັກນູ້ອຍຖກືກ  າ

ນດົຕວົວູ່າມ  ຄວາມສູ່ຽງ. ມນັແມ ູ່ນຂະບວນການຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ທ ູ່ ສູ້າງເງ ືູ່ອນໄຂໃຫູ້ເອົາໃຈໃສູ່ຄວາມສນົໃຈຂອງເດັກນູ້ອຍ 

ເປັນສນູກາງໃຫູ້ຫ າຍທ ູ່ ສດຸ ຕ ູ່ ທກຸການກະທ  າ ແລະຖເືປັນການພິຈາລະນາເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ມ  ຈດຸປະສງົເພືູ່ ອວດັແທກຜນົ

ໄດູ້ຮບັ ກບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ນ ັ ູ້ນ. ການໃຈ ູ້ແຍກວູ່າ ອນັໃດແມ ູ່ນ “ຄວາມສນົໃຈດ ທ ູ່ ສດຸຂອງເດັກນູ້ອຍ” ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຊູ່ງັ

ຊາຈາກຫ າຍບນັຫາ, ເບິູ່ ງລວມເຖງິ ບນັຫາທ ູ່ ກ ູ່ຽວກບັການສ ົູ່ງກບັຄນືຫາສງັຄມົຫ າຍອນັນ  າ (ນບັທງັເຫດການທ ູ່

ເດັກນູ້ອຍແຕູ່ລະຄນົ ໄດູ້ປະສບົ ແລະພບົພ ູ້ມາ) ລວມທງັ ທກຸເຫດການໃນການສ  າຫ ວດນ ູ້. ການຕ ລາຄາທກຸ

ເຫດການ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງກນັ ແລະ ໃນຕວົຈງິແລູ້ວ ແມ ູ່ນຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ສບັສນົຫ າຍ. ການເຂົູ້າໃຈ 

ແລະສາມາດໃຈ ູ້ແຍກ ເຫດການຕູ່າງໆນ ູ້ໄດູ້ ແມ ູ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການພິຈາລະນາຫ າຍດູ້ານ.
21 ໃນເວລາຕດັສນິໃຈ

ກູ່ຽວກບັທາງອອກໃດໜ ູ່ ງ ຂອງເດັກນູ້ອຍຜູູ້ໜ ູ່ ງ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້  

ໃຈແຍກເລືອກເອົາທາງອອກທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ.  

 

ຍງັມ  ຫ າຍບນັຫາທ ູ່ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຕູ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ພິຈາລະນາ ການບ ລິການທກຸຄ ັູ້ງ ທ ູ່ ສະໜບັ

ສະໜນູການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທງັຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ. ລາຍລະອຽດມ ຢູູ່ດ ູ້ານລຸູ່ມ ເຊິູ່ ງ

                                                      
19 SCEP (2009) ຄ  າຖະແຫ ງແນວທາງປະຕບິດັທ ູ່ ດ , 4th ສະບບັແກູ້ໄຂ, at D9. 

20 ການປະເມ  ນຜນົປະໂຫຍດທ ດ ທ ູ່ ສດຸ (BIA) ແມ ູ່ນສ  າຄນັກູ່ອນຈະດ  າເນ ນການໃດໆທ ູ່ ມ  ຜນົຕ ູ່ ເດັກຈະໄດູ້ຮບັການຈດັຕ ັູ້ງ, ເວັູ້ນແຕູ່ ການ

ກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ (BID) ແມ ູ່ນຈ  າເປັນຄກືນັ. BID ແມ ູ່ນຂະບວນການທ ູ່ ເປັນທາງການຂອງການປູ້ອງກນັສະເພາະ ແລະຄວາມ

ຕູ້ອງການທາງດູ້ານເອກະສານ ເຊິູ່ ງຕູ້ອງປະຕບິດັກບັເດັກບາງຄນົ, ໃນຂະນະດຽວກນັຜູູ້ຕດັສິນໃຈຕູ້ອງໄດູ້ຊ ັູ່ງນ  າໜກັ ແລະຄວາມເໝາະສມົ

ທງັໜດົທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັປດັໃຈຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ , ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ ງໃຫູ້ນ  າໜກັທ ູ່ ເໝາະສມົກູ່ຽວກບັສດິ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບທ ູ່ ຮບັຮູູ້

ໃນສນົທິສນັຍາເດັກ ແລະເຄືູ່ ອງມກື ູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອວູ່າການຕດັສນິໃຈທ ູ່ ຄບົຖູ້ວນສາມາດດ  າເນ ນໃນການປກົປູ້ອງສດິທິຂອງ

ເດັກ. UNHCR (2008) ຄູູ່ມຂືອງ UNHCR ກູ່ຽວກບັການກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຂອງເດັກ, ເຈນ ວາ: UNHCR, ໜູ້າ.32. Altes, 

M.K. (2011) ປືູ້ມຄູູ່ມສື  າລບັການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຂອງ ຄູູ່ມ ືUNHCR BID, ເຈນ ວາ: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດຂູ້າຫ ວງໃຫຍູ່ສ  າລບັຜູູ້

ອບົພະຍບົ, ໜູ້າ 7. ເບິູ່ ງເອກະສານອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ (2010) ການກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸສ  າລບັເດັກກູ່ຽວກບັການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ: ຄູູ່ມ ື

ສ  າລບັການຕດັສິນໃຈ, ອາຟ  ກາໃຕູ້: ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກອງັກດິ ໂຄງການອາຟ ິກາໃຕູ້. ສາມາດຊອກໄດູ້ອອນລາຍທ   

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3829.pdf 
21 Surtees, R. (2014) ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ວຽກງານກູ່ຽວກບັ ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ. Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth. King Baudouin Foundation, GIZ 

and NEXUS Institute. 
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ແມ ູ່ນຄ  າແນະນ  າ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈການບ ລິການ ດູ້ານການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນໄດູ້ຖກືອອກແບບ ແລະ ມ 

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ຕາມຄວາມຈ  າເປັນທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະໃນກ ລະນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸເປັນ

ເດັກນູ້ອຍ ແມ ູ່ນຕູ້ອງໃຫູ້ດ ທ ູ່ ສດຸແກູ່ເຂົາເຈົູ້າ. ບດົຮຽນທ ູ່ ດ  (ດູ້ານລຸູ່ມ) ແມ ູ່ນສະເໜ ເປັນຕວົຢູ່າງ ຈາກປະເທດລຸູ່ມ

ແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ບູ່ອນທ ູ່ ມ  ຫ າຍບນັຫາ ເພ ູ່ ມເຕ ມເຂົູ້າໃສູ່ຈາກການຮບັມ ືກບັການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.   

 

 
 

ບດົຮຽນທ ູ່ ດ : ການສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

 

ຜູູ້ຊາຍຄນົກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູູ່ໂຮງງານແຫູ່ງໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກ ຕ  າຫ ວດໄທ ແລະ ກ  າປເູຈຍ ຮູ່ວມກນັບກຸເຂົູ້າໄປໃນໂຮງງານແຫູ່ງນ ັູ້ນ. ຫ ງັຈາກຄດັເລືອກ 

ແລະກ  ານດົຕວົລະອຽດແລູ້ວ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືຮບັເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ລາວໄດູ້ຖກືສ ົູ່ງຕວົໄປຫາ

ບູ່ອນພກັ ແລະ ກ ລະນ ນ ູ້ໄດ ູ້ເປ ດເຜ ຍ ຜູູ້ທ ູ່ ຄູ້າມະນດຸ. ລາວອາໄສຢູູ່ບູ່ອນພກັຊ ົູ່ວຄາວເປັນເວລາ ສາມ

ເດອືນ ແລະສາມາດມາວຽກເຮັດ. ລາວເວົູ້າວູ່າ ລາວຖກືເອົາໃຈໃສູ່ດ , ໄດູ້ຮບັການນບັຖ ືແລະ ໄດູ້ຮບັກຽດ 

ຈາກພະນກັງານທ ູ່ ຊ ູ່ວຍເຫ ືອລາວ. ຫ ງັຈາກອາໄສຢູູ່ນ ູ້ແລູ້ວ ລາວໄດູ້ຖກືສ ົູ່ງກບັບູ້ານ. ມ  ພະນກັງານຈາກ

ສະຖານທດູກ  າປເູຈຍ ໄປສ ົູ່ງລາວຮອດຊາຍແດນ ແລະ ຢູູ່ນ  າລາວຕະຫ ອດເວລາກາງຄນື ໃນເວລາຢູູ່ໃນ

ສນູເພືູ່ ອສ ົູ່ງຕ ູ່  ແລະ ໄດູ້ຮບັເງນິຈ  ານວນໜ ູ່ ງເພືູ່ ອຕດິຕວົກບັບູ້ານເກ ດ. ເມ ືູ່ອຮອດບູ້ານເກ ດແລູ້ວ ລາວໄດູ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານສດິທິມະນດຸເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ແລະຕ ູ່ ມາໄດູ້ຮບັ ໝມູາລູ້ຽງເພືູ່ ອສູ້າງລາຍຮບັ. ລາວ

ຍງັໄດູ້ເຮັດວຽກກ ູ່ສູ້າງເປັນ ແລະໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ສະພາບ ດູ້ານເສດຖະກດິຂອງລາວດ ຂ ູ້ນ. ລາວອາໄສຢູູ່ກບັ

ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົຂອງລາວຕ ັູ້ງແຕູ່ນ ັູ້ນມາ.   

 

 

ມ ຜູູ້ຊາຍໄທຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດ ອດິສະລະແອນ ເພືູ່ ອໄປໃຊູ້ແຮງງານເຮັດວຽກກະສກິ  າ, ຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ປະເທດອດິສະລະແອນ ໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ດູ້ວຍການຈ ູ່າຍຄນືຄູ່າແຮງງານ ຂອງລາວຈາກນາຍຈ ູ້າງ. 

ລາວຍງັຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ໄດູ້ເຮັດວຽກທ ູ່ ເໝາະສມົ ແລະໄດູ້ເງນິ ແລະມ ທ ູ່ ພກັອາໄສ ພູ້ອມກບັການ

ບ ລິການອືູ່ ນໆ ໃນຂະນະທ ູ່ ກ ລະນ ຂອງລາວ ໄດູ້ຊະນະຄະດ ນາຍຈ ູ້າງຜູູ້ທ ູ່ ຂດູຮ ດແຮງງານລາວ. ໃນເວລາທ ູ່

ລາວກບັມາປະເທດໄທ ລາວຖກືພະນກັງານສງັຄມົໄປຮບັຢູູ່ເດ ູ່ນບນິ ເຊິູ່ ງເປັນຜູູ້ໄດູ້ມອບເງນິຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອ

ໃຫູ້ລາວກບັບູ້ານເກ ດ. ຕ ູ່ ຈາກນ ັູ້ນມາບ ູ່ ດນົ ພະນກັງານສງັຄມົ ໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຢາມບູ້ານລາວ ແລະ ໄດູ້ລມົກບັ

ລາວກູ່ຽວກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນໃຫູ້ແກ ູ່ລາວ, ໄດູ້ມ  ການຕ ລາຄາທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງລາວ. ລາວມ ຄວາມ

ຕ ັູ້ງໃຈ ທ ູ່ ຈະເປັນຊາວນາ ລາວກ ູ່ໄດູ້ຮບັການລງົທ ນໃຫູ້ ເພືູ່ ອເອົາໄປຊືູ້ເຄືູ່ ອງມ,ື ເມດັແກູ່ນພືດພນັ ແລະ 

ອືູ່ ນໆ ເຂົູ້າໃນການເຮັດສວນ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຜູູ້ໜ ູ່ ງ ກບັຄນືບູ້ານ ແລະ ໄດູ້ລາຍງານກ ລະນ ຂອງລາວ ຕ ູ່ ອ  ານາດການປກົຄອງ

ທູ້ອງຖິູ່ນ. ຕ ູ່ ຈາກນ ັູ້ນບ ູ່ ດນົລາວຖກືສ  າພາດ ຈາກພະນກັງານກມົສງັຄມົ. ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍອນັ
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ລາຍລະອຽດ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແລະ ຍນືຍງົ  

 

ການປະຕບິດັໂຄງການ 

 

 ການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະແທດເໝາະກບັແຕູ່ລະກ ລະນ . ການບ ລິການຄວນຈະໃຫູ້ ແທດ    

ເໝາະກບັຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຄວາມພິເສດຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ອ ງຕາມການຕ ລາຄາຂອງ

ແຕູ່ລະກ ລະນ ແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ. ນ ູ້ລວມທງັການບ ລິການພິເສດ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນຊາວໜຸູ່ມ ແລະ 

ເດັກນູ້ອຍ.   

 

 ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າມ  ການບ ລິການ ສ ົູ່ງກບັຄືນສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ. ການສະໜບັສະໜນູການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນ

ຈະຄບົຊຸດ; ມ  ການບ ລິການທກຸດູ້ານ ຕ ູ່ ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າແຕູ່ລະຄນົ. 

ນ ູ້ອາດລວມເຖງິການບ ລິການໂດຍກງົ ຫ ື ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ໄປຫາຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການຄນົອືູ່ ນ. ຄູູ່ຮ ູ່ວມງານຈາກອງົການຈດັຕ ັູ້ງ 

ແລະ ສະຖາບນັໃໝູ່ ຄວນຈະໄດູ້ພດັທະນາ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການບ ລິການແບບເບິູ່ ງແຍງຄບົຊຸດ ແລະ ຕ ູ່

ເນືູ່ອງ. ມ  ການບ ລິການບາງອນັ ໄດູ້ອອກແບບສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍສະເພາະ ແລະ ບາງອນັອາດຈະມ ໂດຍຜູ່ານ

ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອອືູ່ ນສ  າລບັວຽກງານເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ, ສ  າລບັກຸູ່ມຄນົດູ້ອຍໂອກາດໃນສງັຄມົ ແລະ ກຸູ່ມຄນົອືູ່ ນໆ.  

 

 ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄວນຈະມ ໃຫູ້ກບັທກຸຄນົ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ການສະໜບັສະໜນູຄວນ

ຈະອອກແບບເພືູ່ ອໃຫູ້ຖກືກບັຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນທກຸຮບູແບບທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ ຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ, ແລະຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການບ ລິການທ ູ່ ມ  ຄນຸະພາບສງູ 

ຄວນຈະມ ໄວູ້ໃຫູ້ທກຸຄນົ ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ບ ູ່ ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນເພດໃດ, ອາຍເຸທົູ່ າໃດ, ຊນົຊາດ 

ແລະ ຊນົເຜົູ່ າໃດກ ູ່ຕາມ.  

 

 ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຄວນຈະຖກືແຈ ູ້ງ ກ ູ່ຽວກບັການບ ລິການມ ອນັໃດແດູ່ ແລະມ ຫຍງັທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເຂົູ້າເຖງິ

ໄດູ້. ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຖກືແຈ ູ້ງວູ່າມ  ການບ ລິການ ອນັໃດແດູ່ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ມ ລະບຽບຫ ກັການແນວໃດ 

ຈາກການສ ົູ່ງຕ ູ່ ນ ູ້, ລວມທງັການເຂົູ້າຮູ່ວມຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ, ມ  ບູ່ອນພກັອາໄສ, ມ  ເງນິກນິໃນເວລາ

ເຝິກອບົຮມົ, ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານການເງນິສ  າລບັຄອບຄວົລາວ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອລາວຊອກຫາ

ວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ງັຈາກລາວຮຽນຈບົວຊິາຊ ບ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການເງນິ ຈາກກມົແຮງງານ ແລະ ກະສກິ  າ ແລະກມົ

ສະຫວດັດ ການສງັຄມົ. ລາວຍງັໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ເຕັກນກິດູ້ານການປກູຜກັ ຈາກ ພະນກັງານ ດູ້ານ

ກະສກິ  າຂອງພາກລດັ ແລະ ໄດູ້ຮບັທ ນເພືູ່ ອໄປຊືູ້ຢາວກັແຊງໄປສກັໃຫູ້ ໝ ູ ແລະ ໄກູ່. ລາວຍງັຖກືສ ົູ່ງຕ ູ່

ຫາໂຄງການຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ, ທ ູ່ ໃຫູ້ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອລາວຫ າຍດູ້ານ ລວມທງັ ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ.  
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ທ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງຮູູ້ໃນເວລາໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກໂຄງການ. ໃນເວລາແຈ ູ້ງຂູ່າວກບັເດັກນູ້ອຍ ຕູ້ອງໄດູ້ຄ  ານ ງ

ເຖງິປດັໃຈຕູ່າງໆກູ່ຽວກບັ ອາຍ,ຸ ການສ ກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 ທກຸການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການບ ລິການ ຄວນຈະເປັນແບບສະໜກັໃຈ. ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸມ  ສດິ ທ ູ່ ຈະບ ູ່ຮບັເອົາ 

ການບ ລິການບາງອນັ ຫ ື ເອົາທງັໝດົທ ູ່ ສະເໜ ໃຫູ້. ເຂົາເຈົູ້າຍງັມ  ສດິ ທ ູ່ ຈະເອົາ ຫ ື ບ ູ່ ເອົາການບ ລິການ ຕອນໃດ

ກ ູ່ໄດູ້. ການປ ກສາຫາລືເຖງິຄວາມສະໜກັໃຈນ ູ້ ຄວນຈະຖກືຖາມ ແລະເບິູ່ ງຄນືຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ. 

   

 ການບ ລິການຄວນສະເໜ ໂດຍຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານ. ການບ ລິການຄວນຈະຖກືສະເໜ ໂດຍຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານ ທ ູ່ ຖກືຝ ກອບົຮມົ

ມາ ແລະ ຖກືມອບໝາຍໃຫູ້ສະໜອງການບ ລິການ. ພະນກັງານສະໜອງການບ ລິການທງັໝດົ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ທ ູ່

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖງິການຝ ກອບົຮມົແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ແລະ ຝ ກຄນືອ ກຫ າຍໆເທືູ່ ອ, ເພືູ່ ອສູ້າງຄວາມ

ເຂັູ້ມແຂງໃຫູ້ທກັສະຊ ວດິ ແລະ ມ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສະໜບັສະໜນູການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ນ ູ້ຄວນລວມ

ໄປເຖງິການຝ ກອບົຮມົຊູ່ຽວຊານ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ.  

 

 ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະເບິູ່ ງບນັຫາລະອຽດອູ່ອນ. ພະນກັງານສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັ

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນໄລຍະທ ູ່ ສ ົູ່ງຄນືກບັສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະເບິູ່ ງບນັຫາລະຢູ່າງອຽດອູ່ອນ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັບນັຫາການ

ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຜນົກະທບົທາງດູ້ານຮູ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ສງັຄມົ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການຄວນຈະມ ຄວາມ

ສາມາດດູ້ານທກັສະຊ ວດິ ແລະ ຄວາມຮູູ້ເພືູ່ ອມ  ຄວາມສາມາດ ທ ູ່ ເໝາະສມົກບັຜູູ້ຖ ູ້າຄູ້າມະນດຸ, ລວມທງັປດັໃຈ

ລະອຽດອູ່ອນອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ເປັນຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ.   

 

 ໃຫູ້ຄວາມສ  າຄນັ ດູ້ານຄວາມລະອຽດອູ່ອນດູ້ານວດັທະນະທ  າ. ໃຫູ້ຜູູ້ທ ູ່ ສະໜອງການບ ລິການທກຸຄນົ ມ  ຄວາມ

ຮູູ້ແຈ ູ້ງ ກ ູ່ຽວກບັຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ກູ່ຽວກບັຂ ູ້ມນູເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ, ປະສບົການ ແລະ ວດັທະນະທ  າ ຂອງແຕູ່ລະ

ກ ລະນ  ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຊູ່ວຍເຫ ືອ. ຫວົຂ ູ້ນ ູ້ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເອົາໃຈໃສູ່ບນັຫາທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ, ລວມທງັ ບນັດາດູ້ານຄວາມ

ແຕກຕູ່າງດູ້ານສນັຊາດ, ຊນົເຜົູ່ າ ແລະ ສາດສະໜາ.   

 

 ສະໜອງການບ ລິການ ແລະ ໂຄງການທ ູ່ ມ  ຄນຸນະພາບສງູ. ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຕູ່າງໆ 

ຄວນຈະມ ຄນຸນະພາບສງູທ ູ່ ສດຸ, ເພືeໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ຢູ່າງໜູ້ອຍສດຸຕູ້ອງ

ມ  ການພດັທະນາມາດຕະຖານ ຂອງການເບິູ່ ງແຍງ ເພືູ່ ອສາມາດຕດິຕາມ ການບ ລິການ ໃນເວລາສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ.  

 

 ເຮັດໃຫູ້ການບ ລິການມ ຢູູ່ໃນແຜນງານ ຂອງອງົການທ ູ່ ເຮັດວຽກຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ສະຖາບນັທ ູ່

ໃຫູ້ການບ ລິການດູ້ານສງັຄມົອືູ່ ນໆ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະຖກືສະໜອງໂດຍໜູ່ວຍງານ ທ ູ່ ເຮັດ

ວຽກດູ້ານຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ກຸູ່ມທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ທ ູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດໃນສງັຄມົ ລວມທງັການບ ລິການປກົປູ້ອງ

ເດັກນູ້ອຍ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການບ ລິການແມ ູ່ນມ  ຄນຸນະພາບສງູ, ພະນກັງານຜູ່ານການຝ ກອບົຮມົເປັນຊູ່ຽວຊານ

ມາແລູ້ວ ແລະ ການບ ລິການຕູ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 



37 
 

 ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າມ  ການຕດິຕາມແຕູ່ລະກ ລະນ ຢູ່າງພຽງພ . ທກຸໂຄງການຕູ້ອງມ  ຂະບວນການຕດິຕາມ ຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໃນເວລາປະຕບິດັຕວົຈງິ. ມອບໝາຍຂ ູ້ມນູຜນົປະໂຫຍດຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  ໃຫູ້ຜູູ້

ບ ລິຫານກ ລະນ  ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການບ ລິການນ ັູ້ນເໝາະສມົ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງການ

ເບິູ່ ງແຍງຕາມມາດຕະຖານຕ  ູ່າສດຸທ ູ່ ມ  .  

 

 ກ ລະນ ສ ົູ່ງຕ ູ່ ເພືູ່ ອຂ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ. ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໄປຫາຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ, ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ 

ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການມ ຄນຸນະພາບດ ສດຸ ແລະແບບຄບົຊຸດ. ບ ູ່ແມ ູ່ນການບ ລິການທກຸອນັ ຈະຕູ້ອງ

ສະໜອງໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງດຽວ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະສ ົູ່ງຕ ູ່ ຜນົປະໂຫຍດຕູ່າງໆ ໄປຫາ

ອງົການ ຈດັຕ ັູ້ງອືູ່ ນ/ໂຄງການອືູ່ ນນ  າ ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ.  

 

 ສະເໜ ການບ ລິການ ແລະການສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ອ ງໃສູ່ທູ້ອງຖິູ່ນ. ການເບິູ່ ງແຍງຢູູ່ຂ ັ ູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນ ຄວນຈະ

ພິຈາລະນາທາງອອກແບບຊ ົູ່ວຄາວ ແລະ ສ  າລບັບາງກ ລະນ ເທົູ່ ານ ັູ້ນ. ແຕູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການສະໜບັສະ

ໜນູແບບຫ າກຫ າຍຮບູແບບ ຄວນຈະຕູ້ອງກຽມພູ້ອມສະໜອງໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າກບັຄນື ໄປຢູູ່

ກບັຄອບຄວົ ແລະສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການຄວນຈະໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເປັນຜູູ້ທ ູ່

ກບັຄນືຫາສງັຄມົ ຖກືກຽມພູ້ອມຈະໄດູ້ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ອືແບບຄບົຊຸດ ໃນເວລາທ ູ່ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

 ການບ ລິການຕູ່າງໆ ຄວນຈະເປັນພາສາດຽວກບັພາສາ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ການບ ລິການຄວນຈະຖກືສະ

ໜອງໃຫູ້ເປັນພາສາທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍເຂົູ້າໃຈ ແລະປາກເວົູ້າ. ຖູ້າເປັນໄປບ ູ່ ໄດູ້, ຕູ້ອງມ  ຜູູ້ທ ູ່ ໄກ ູ່ເກັູ່ຍ ຫ ື ນາຍພາສາ

ທ ູ່ ຖກືຝ ກອບົຮມົມາ ແລະເຂົູ້າໃຈຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ຂອງວດັທະນະທ  າ ມາຊູ່ວຍລມົ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຍອມຮບັ ຕ ູ່ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງໃນໂຄງການ. ທກຸຂ ູ້ມນູທ ູ່ ແລກປູ່ຽນກບັ

ເດັກນູ້ອຍຄວນຄ  ານ ງເຖງິ ອາຍ,ຸ ການສ ກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະຕູ້ອງມ  

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ູ່ ວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ນ ູ້ລວມທງັຄວາມກຽມພູ້ອມ ແລະ ສາມາດຕອບຄ  າຖາມທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ຖາມ ກູ່ຽວກບັການບ ລິການທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈະໄດູ້ຮບັ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ູ່ ການຕດັສນິໃຈ ຕ ູ່ ການຝ ກອບົຮມົສ  າລບັຜູູ້

ໃຫູ້ການບ ລິການ ແລະ ສາມາດຮບັຜິດຊອບຕ ູ່ ຜນົກະທບົ ຂອງການບ ລິການທງັໝດົ ທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຄວນຈະເຂົູ້າເຖງິທກຸກນົໄກ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າທກຸ

ອນັມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບ.   

 

 ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມ. ຜນົປະໂຫຍດຕູ່າງໆຂອງໂຄງການ, ຕ ູ່ ຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ, 

ຄວນຈະມ ສູ່ວນຕ ັູ້ງແຕູ່ເລ ູ່ ມຕ ົູ້ນ ໃນຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ການສ ົູ່ງກບັຄນື

ສູູ່ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ຄວນຈະຖກືແຈ ູ້ງ ດູ້ານສດິທິ, ທາງເລືອກ ແລະໂອກາດ ລວມທງັ ການຕດັສນິໃຈ

ທກຸອນັ ກູ່ຽວກບັການບ ລິການ ທ ູ່ ພວກເຂົາຕູ້ອງການ (ແລະບ ູ່ຕູ້ອງການ) ຈະໄດູ້ຮບັ.  
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 ສະໜບັສະໜນູ ການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ວທິ ການ ແລະການປະສານງານກນັ ຄວນຈະ

ຖກືອອກແບບ ແລະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ໃນໄປທາງທ ູ່ ສະໜບັສະໜນູຜນົປະໂຫຍດ ດູ້ານການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ, 

ເປັນອດິສະຫ ະ ແລະສາມາດດດັປບັໄດູ້. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ເພືູ່ ອເສ ມ

ສູ້າງຄວາມເປັນອດິສະຫ ະຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ຫ  ກລູ້ຽງການເອືູ່ ອຍອ ງການບ ລິການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຫ ື ຂ ູ້ນກບັຜູູ້

ສະໜອງການບ ລິການ.  

 

 ສູ້າງທິດທາງຈນັຍາບນັ ແລະ ລະບຽບການທ ູ່ ຈງິຈງັ. ທກຸແຜນງານຂອງການບ ລິການ ແລະການສະໜບັສະ

ໜນູການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະມ ລະບຽບທ ູ່ ຈງິຈງັ ສູ້າງໃຫູ້ມ  ມາດຕະຖານ ດູ້ານຈນັຍາບນັສງູສດຸ ລວມມ : 

ຫ ກັການຂອງການຮກັສາຄວາມລບັ, ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ການຈ  າແນກ, ບ ູ່ ມ  ການຕດັສນິແບບລ  າອຽງ ແລະ ຕູ້ອງນບັຖຄືວາມ

ເປັນສູ່ວນຕວົ. ຊູ່ຽວຊານທ ູ່ ເຂົູ້າເຖງິຂ ູ້ມນູດູ້ານບ ລິການຕູ່າງໆ ຄວນຈະປະຕບິດັຕວົແບບຈງິຈງັ ດູ້ານທິດທາງຈນັຍາ

ບນັ ແລະ ລະບຽບຫ ກັການຂອງທກຸໜູ້າວຽກທງັໝດົ.  

 

 

ການເອົາໃຈໃສູ່ ແບບພິເສດຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ 

 

 ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະຖກືແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້

ປກົຄອງທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຄ  າແນະນ  າ ປກົປູ້ອງສດິ ແລະຄວາມສນົໃຈຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້, ໃນເວລາ 

ທ ູ່ ພ ູ່ ແລະແມ ູ່ແທູ້ ຫ ື ພ ູ່ ແລະແມ ູ່ລູ້ຽງ ບ ູ່ ສາມາດເຮັດໜູ້າທ ູ່ ນ ູ້ໄດ ູ້, ບ ູ່ ຍນິດ  ຫ ື ບ ູ່ ເໝາະສມົ ຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມ

ກດົໝາຍນ ູ້ ຈະເຮັດໜູ້າທ ູ່ ນ ູ້ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້. ຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ແຕູ່ງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນມາ ຄວນຈະເປັນຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ແຈ ູ້ງ

ທກຸການກະທ  າ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັເດັກນູ້ອຍ.
22 

 

 ຊູ່ຽວຊານ, ຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການ ທ ູ່ ມ  ລກັສະນະເປັນກນັເອງກບັເດັກນູ້ອຍ ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

ການບ ລິການທ ູ່ ສະໜບັສະໜນູການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະຕູ້ອງສາມາດປບັໃຫູ້ເຂົູ້າກບັ

ຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງແຕູ່ລະຄນົ, ຕູ້ອງອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕໄິດູ້ຕາມແບບ ທ ູ່ ເປັນ

ລກັສະນະກນັເອງກບັເດັກນູ້ອຍ. ຫ ກັການສດິທິເດັກ ແລະ ວທິ ການຂອງເດັກນູ້ອຍສະເພາະ ແມ ູ່ນຄວນຈະຕູ້ອງ

ໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ສະເພາະໃນວຽກນ ູ້.   

 

 ມອືາຊ ບຈະຖກືຝ ກອບົຮມົ ໃນການເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຄວນ

ຈະຖກືສະໜອງໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ເປັນມອືາຊ ບ ໂດຍໄດູ້ຜູ່ານການຝ ກອບົຮມົມາກູ່ອນ ແລະ ມ 

ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ກບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ/ຫ ື ຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ.  

 

                                                      
22 ກະລນຸາເບິູ່ ງຢູູ່ SCEP (2009), Statement of Good Practices,4th Revised Edition, section D3, ສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ ູ້ມເຕ ມ ກູ່ຽວ

ກບັພາລະບດົບາດ ຂອງຜູູ້ປກົຄອງ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄນຸສມົບດັ. 
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 ອອກນະໂຍບາຍ ກູ່ຽວກບັໂຄງການປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຈງິຈງັ. ທກຸອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະ ສະຖາບນັຕູ່າງໆ ທ ູ່

ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ຕາມນະໂຍບາຍປກົປູ້ອງເດັກ. ພະນກັງານ 

ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາທກຸຄນົ ຄວນຈະໄດູ້ຜູ່ານການຝ ກອບົຮມົມາກູ່ອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ກບັນະໂຍບາຍ ປກົປູ້ອງ

ເດັກແບບຈງິຈງັ, ລວມທງັ ພະນກັງານບ ລິຫານ ແລະ ພະນກັງານທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ. 

 

 ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເດັກນູ້ອຍໃນຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະຖກືແຈ ູ້ງ ແລະ ມ ສູ່ວນ

ຮູ່ວມທງັໝດົ ໃນການຕດັສນິໃຈ ກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງແຕູ່ລະຄນົ, ເຊັູ່ ນ: ການປູ່ຽນແປງ ແລະ 

ຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຕູ້ອງມ  ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ

ມາສະເພາະ ທງັທາງດູ້ານຫ ກັການ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ຂອງການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເດັກນູ້ອຍ.  

  

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  

  

 ເພ ູ່ ມທະວ ການເປັນຄູູ່ຮ ູ່ວມງານ ແລະ ການສ ົູ່ງຕ ູ່  ລະຫວູ່າງຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການນ  າກນັ. ສູ້າງຄວາມເຊືູ່ ອ 

ໜ ັູ້ນ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັກບັຄູູ່ຮ ູ່ວມງານ ລະຫວູ່າງຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ແລະ ໜູ່ວຍງານຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເຮັດ

ວຽກດູ້ານສ ົູ່ງກບັຄນືຄູູ່ສງັຄມົ ຢູູ່ໃນລະດບັທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ລະດບັຊາດ. ໜູ່ວຍງານພາກລດັ ແລະອງົການຈດັຕ ັູ້ງ 

ທ ູ່ ເຮັດວຽກເປັນຄູູ່ຮ ູ່ວມງານ ສາມາດເປັນຜູູ້ນ  າພາການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານຕູ່າງໆ. ການເປັນ

ຄູູ່ຮ ູ່ວມງານກນັແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ສ  າລບັຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຈາກຫວົໜູ່ວຍລດັຖະບານ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງທາງສງັຄມົ.  

  

 ສູ້າງຕ ັູ້ງກນົໄກການສ ົູ່ງຕ ູ່ ລະດບັຊາດ. ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ ດູ້ານການສູ້າງຕ ັູ້ງກນົໄກການສ ົູ່ງຕ ູ່ ລະດບັ

ຊາດ (ຫ ືໜູ່ວຍງານສ ົູ່ງຕ ູ່ ທ ູ່ ຄູ້າຍຄກືນັ) ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການ ແລະ 

ການສະໜບັສະໜນູໄດູ້ ແລະ ຍງັໄດູ້ຮບັການບ ລິການແບບມ ກຽດນ  າອ ກ. ໃນນ ູ້ ລວມທງັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການ ດູ້ານການປກົປູ້ອງເດັກ ໃນລະດບັທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ລະດບັຊາດນ  າ. ກນົໄກ

ສງົຕ ູ່ ລະດບັຊາດ ຄວນຈະສາມາດ ກູ່ຽວຂູ້ອງກນັກບັການບ ລິການທ ູ່ ມ  ຢູູ່ແລູ້ວ ສ  າລບັແຮງງານເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ, ແລະ

ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ ຢູູ່ໃນສງັຄມົທງັໝດົ.  

  

 ນະໂຍບາຍກູ່ຽວກບັລະບບົການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍສ ົູ່ງຕ ູ່ . ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຄູູ່ຮ ູ່ວມງານຈາກພາກລດັ 

ມ ການປະສານງານໃນການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍສ ົູ່ງຕ ູ່  ແລະ ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການ 

ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົແບບມ ກຽດ. ລດັຖະບານໃນປະເທດຕ ົູ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ 

ຈ  າເປັນຕູ້ອງປະສານງານກນັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການບ ລິການ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງ ທ ູ່ ມ  ຄນຸນະພາບດ ທ ົູ່ວເຖງິ

ໃນແຕູ່ລະປະເທດ.  

 ຮູ່າງເພືູ່ ອຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ທິດທາງແລະ ລະບຽບວໃິນຕູ່າງໆ. ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູການສ ົູ່ງ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະມ ທິດທາງ ເຊັູ່ ນ: ຫ ກັການຂອງການຮກັສາຄວາມລບັ, ບ ູ່ມ  ການຈ  າແນກ, ບ ູ່ ມ  ການ

ຕດັສນິແບບລ  າອຽງ ແລະຕູ້ອງມ  ຄວາມເປັນສູ່ວນຕວົ. ການເຮັດວຽກແບບມອືາຊ ບ ຄວນຈະມ ລະບຽບວໃິນຢູ່າງຈງິ
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ຈງັ. ຮູ່າງນະໂຍບາຍ ແລະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັທິດທາງ ແລະ ລະບຽບວໃິນ ຕູ້ອງໄດູ້ຂຽນໄວູ້ ຖູ້າຢູູ່ບູ່ອນເຮັດວຽກ

ຍງັບ ູ່ ມ  .  

 

 ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕູ່າງໆ ເພືູ່ ອຫ  ກລູ້ຽງຄວາມອບັອາຍ ແລະ

ການຈ  າແນກ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍທງັໝດົ ໄດູ້ຖກືອອກແບບມາ ເພືູ່ ອບ ູ່ ໃຫູ້ສູ້າງ

ຄວາມອບັອາຍ ແລະ ການຈ  າແນກ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າພວມຢູູ່ໃນການຟືູ້ນຟ ູແລະ ຖກືສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ສາຍເຫດ ຂອງຄວາມອບັອາຍ ແລະການຈ  າແນກ (ມ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍປະເພດ ແລະ ການຄູ້າ

ມະນດຸມ  ຫ າຍຮບູແບບ) ເຊິູ່ ງຄວນຈະຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ແຈ ູ້ງໃຫູ້ກນັຊາບ ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ.   

 

 ຮບັປະກນັການຈດັສນັງບົປະມານ ໃນວຽກງານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ໃນບນັດາໂຄງການຕູ່າງໆ ແລະ 

ນະໂຍບາຍກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະມ ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫູ້ພຽງພ . ສະໜບັສະ

ໜນູນະໂຍບາຍໃນການກຽມພູ້ອມ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫູ້ພຽງພ  ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການບ ລິການກບັຄນື

ສູູ່ສງັຄມົ ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງຈ  າເປັນຕູ້ອງປະຕບິດັ ຕະຫ ອດເວລາ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຕູ້ອງມ  ການບ ລິຫານ 

ການເບິູ່ ງແຍງໄປນ  າກນັ.   
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ພາກຕ ູ່ ໄປ (ເຂດການຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #1 ເຖງິ #10) ຈະໄດູ້ອະທິບາຍ ປະເພດຂອງການບ ລິການທ ູ່ ແຕກຕູ່າງງກນັ 

ເຊິູ່ ງການບ ລິການເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ ແມ ູ່ນເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການບ ລິການທ ູ່ ຄບົຊຸດສມົບນູ ໃນການສ ົູ່ງເສ ມວຽກງານ ການ

ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ແຕູ່ລະເຂດການບ ລິການຈະໄດູ້ເວົູ້າເຖງິ: 1) 

ຄວາມຕູ້ອງການກູ່ຽວກບັເຂດບ ລິການນ ັູ້ນ, ມ  ທງັ ບນັຫາສະເພາະ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງ

ເດັກນູ້ອຍເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ; 2) ບນັຫາ ແລະ ສິູ່ ງທູ້າທາຍຕູ່າງໆ ທ ູ່ ໄດູ້ພບົ ໃນເວລາ

ໃຫູ້ການບ ລິການ; ແລະ 3) ລາຍການກວດສອບ ເພືູ່ ອການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ການສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

 

 

 

ຂອບເຂດການບ ລິການ ສ  າລບັການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #1. ການມ ບູ້ານ, ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ມ  ບູ່ອນພກັພາອາໄສ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #2. ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານການແພດ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #3. ການຊຸກຍູູ້ ແລະໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທາງດູ້ານຈດິໃຈ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #4. ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #5. ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ ທາງດູ້ານເສດຖະກດິ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #6. ການຊຸກຍູູ້ການບ ລິຫານ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #7. ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ການຊຸກຍູູ້. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #8. ການປະເມ  ນຜນົຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #9. ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ, ການໄກູ່ເກ ູ່ຍ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. 

ຂອບເຂດການບ ລິການ #10. ການບ ລິຫານກ ລະນ . 
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  #1. ການມ ບູ້ານ, ມ  ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ມ  

ບູ່ອນພກັພາອາໄສ. 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານທ ູ່ ພກັອາໄສ ທ ູ່ ປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ສາມາດຈ ູ່າຍໄດູ້ 

 

ຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານການມ  ບູ້ານ ແລະ ມ  ບູ່ອນພກັອາໄສ 

ການມ ບູ້ານ, ມ  ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ມ ບູ່ອນພກັພາອາໄສ ແມ ູ່ນຖວືູ່າມ  ຄວາມສ  າຄນັ ຕ ູ່ ຄວາມໝັູ້ນຄງົອນັທ  າ

ອດິ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ - ໃນຄວາມຮູູ້ສ ກປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັູ້ນຄງົ ຫ ງັຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມ  ບູ້ານທ ູ່  

ເໝາະສມົ ແລະ ມ ທາງເລືກໃນການເບິູ່ ງແຍງດແູລທ ູ່ ດ  ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັທ ສດຸ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະເປັນສູ່ວນ

ປະກອບໜ ູ່ ງທ ສ  າຄນັ ຂອງການຟືູ້ນຟ ູແລະ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍສດິທິມະນດຸສາກນົ ຮບັຮູູ້

ກ ູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ ເພືູ່ ອເປັນມາດຕະຖານທ ູ່ ພຽງພ  ຂອງການດ  າລງົຊ ວດິ, ລວມທງັ ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສທ ູ່ ພຽງພ .
23  ການ

ມ ບູ້ານ, ມ ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ມ ບູ່ອນພກັອາໄສ ທ ູ່ ມ  ຄວາມປອດໄພ, ລາຄາບ ູ່ແພງ ແລະ ມ ມາດຕະຖານ 

ທ ູ່ ພ ໃຈ.24 

 

ໃນໄລຍະສ ັູ້ນ, ຄວາມຕູ້ອງການບູ່ອນພກັອາໄສ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງດແູລ ແມ ູ່ນມ  ໄວູ້ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງ

ຄນົ ໂດຍຜູ່ານບນັດາໂຄງການທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ, ເຊັູ່ ນ: ສນູພກັອາໄສ. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ອາດມ ຄວາມສ  າຄນັ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ 

ຜູູ້ທ ູ່ ຍງັບ ູ່ທນັມ  ສະພາບແວດລູ້ອມ ທ ູ່ ປອດໄພ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດກບັຄນື ຫ ງັຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ຜູູ້ທ ູ່

ຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອການສະໜບັສະໜນູຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ ຫ ງັຈາກການຖກືການຄູ້າມະນດຸ. ມ  ຄວາມສາມາດ ທ ູ່

ຈະຢູູ່ທ ູ່ ສນູພກັອາໄສ (ຊ ົູ່ວຄາວ) ແມ ູ່ນສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ໃນຂະນະ ທ ູ່ ມ  ການປະເມ  ນຜນົຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມປອດ

ໄພ ໄດູ້ດ  າເນ ນການປະເມ  ນຄວາມເໝາະສມົ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

 

ໃນໄລຍະຍາວ, ການມ ທາງເລືອກດູ້ານທ ູ່ ພກັອາໄສ ແລະ ມ ການເບິູ່ ງແຍງດແູລແບບຍນືຍງົ ໂດຍປກົກະຕແິລູ້ວ 

ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງການກບັຄນືບູ້ານ ເພືູ່ ອໄປດ  າລງົຊ ວດິຢູູ່ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ - ເຊັູ່ ນ: ອາໄສຢູູ່ກບັພ ູ່ ແມ ູ່, ຜວົຫ ື

ເມຍ, ລກູ, ອູ້າຍ-ເອືູ້ອຍ-ນູ້ອງ ຫ ື ຍາດພ ູ່ ນ ູ້ອງ. ໃນຊູ່ວງເວລາດ ັູ່ງກ ູ່າວນ ູ້ ຫາກບ ູ່ ມ  ຄວາມປອດໄພ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ດ ັູ່ງ

ປາຖະຫນາ, ຍງັມ  ທາງເລືອກອືູ່ ນອ ກ ທ ູ່ ອາດຈະມ ເຊັູ່ ນ: ໂຄງການບູ້ານພກັຂອງລດັຖະບານ, ເງນິອດຸໜນູຈ ູ່າຍຄູ່າ

                                                      
23 ທ ູ່ ພກັອາໄສທ ູ່ ພຽງພ , ແມ ູ່ນເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງສິດໃນການດ  າລງົຊ ວດິທ ູ່ ມ  ມາດຕະຖານພຽງພ , ເຊິູ່ ງໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນຄ  າຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັ

ສດິທິມະນດຸ ປ  1948 (ໃນ ມາດຕາທ  25) Adequate housing, as part of the right to an adequate standard of living, is 

enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights (Article 25) ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນ ສນົທິສນັຍາ ວູ່າດູ້ວຍເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 

ແລະ ສດິທິທາງວດັທະນະທ  າ ປ  1966 and in the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 

11). ເບິູ່ ງໄດູ້ທ ູ່  OHCHR (2009) ສດິທິໃນການມ ທ ູ່ ພກັທ ູ່ ພຽງພ . The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev. 1, p. 1. ເຊິູ່ ູ່ງເບິູ່ ງ

ຜູ່ານອູ່ອນລາຍ ໄດູ້ທ ູ່  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf. 
24 This will differ from country to country within the GMS and should be adapted to each country context and local 

conditions. ນ ູ້ຈະມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງກນັ ລະຫວູ່າງປະເທດກບັປະເທດ ໃນອະນພຸາກພືູ້ນ ແລະ ຄວນຈະໄດູ້ມ  ການດດັປບັເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົູ້າກບັ

ສະພາບການຂອງແຕູ່ລະປະເທດ ແລະ ເງ ືູ່ອນໄຂທູ້ອງຖິູ່ນ.   
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ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ສ  າລບັບກຸຄນົ ທ ູ່ ມ  ຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງຄນົ ອາດຈະຕູ້ອງການ ທ ູ່ ພກັອາໄສ

ໄລຍະຍາວ ເພືູ່ ອການດ  າລງົຊ ວດິ ທ ູ່ ເປັນອດິສະລະ, ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າເລືອກ ທ ູ່ ຈະບ ູ່ ອາໄສຢູູ່ກບັ ຄອບຄວົຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ.   ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ, ທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົູ້າ ອາດຈະປະກອບມ : ການມ ຄອບຄວົ / ການເບິູ່ ງແຍງດູ

ແລຢູ່າງໃກູ້ຊດິ, ການອປຸະຖ  າເບິູ່ ງແຍງດແູລ, ກຸູ່ມໝູູ່ບູ້ານ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

*ໝາຍເຫດພິເສດ ກູ່ຽວກບັເດັກນູ້ອຍ. ການກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົແມ ູ່ນ ທາງເລືອກທ  າອດິທ ູ່ ເປັນບູ່ອນພກັຂອງເດັກ 

ນູ້ອຍ. ນ ູ້ຄວນເປັນທາງສະເໜ  ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍໃນທກຸສະຖານະການ ເຊິູ່ ງເປັນບູ່ອນທ ູ່ ປອດໄພ ແລະ ດ ຕ ູ່

ສຂຸະພາບຂອງເດັກນູ້ອຍ. ສ  າລບັສດິທິຂອງເດັກ ເພືູ່ ອຢູູ່ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ຢູູ່ໃນຫ າຍພາກ

ຂອງ ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ
25. ທກຸການຕ ລາຄາຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ດູ້ານຄອບຄວົສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ຄວນຈະຈດັຢູູ່ໃນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ຂະບວນການຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ເພືູ່ ອຊອກຫາທາງອອກທ ູ່ ເໝາະສມົທ ູ່ ສດຸ

ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍແຕູ່ລະຄນົໃນໄລຍະຍາວ.  

 

ຖູ້າເປັນໄປບ ູ່ ໄດູ້, ທາງອອກທ ູ່ ສາມາດທດົແທນກນັໄດູ້ ອາດຈະຮວມເອົາການເບິູ່ ງແຍງຈາກຄອບຄວົ/ພ ູ່ ນ ູ້ອງແທນ, 

ເພ ູ່ ມການເບິູ່ ງແຍງ, ກຸູ່ມໝູູ່ບູ້ານນູ້ອຍ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູູ້ໃຫູ້ບູ່ອນອາໄສ ແລະສະຖາບນັຕູ່າງໆ ຄວນຈະເອົາໃຈໃສູ່

ຊອກຫາແຫ ູ່ງຊູ່ວຍເຫ ືອສດຸທູ້າຍ ໃນກ ລະນ ເດັກຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖູ້າຈ  າເປັນ, ຄວນຈະມ ທາງອອກແບບຊ ົູ່ວຄາວ. 

ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ໃນພາກພືູ້ນນ ູ້, ມ  ທາງອອກໃນການເບິູ່ ງແຍງໜູ້ອຍ ແລະ ມ ທາງອອກໃຫູ້ເລືອກສ  າລບັ

ເດັກນູ້ອຍໜູ້ອຍ (ເຊັູ່ ນ: ການເບິູ່ ງແຍງ, ກຸູ່ມບູ້ານນູ້ອຍ ຫ ື ການຢູູ່ແບບເປັນຕວົຂອງຕວົເອງໄດູ້) ແລະມ ການສະ

ໜບັສະໜນູໜູ້ອຍສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາເຄືູ່ ອນຍູ້າຍເພືູ່ ອມ  ຊ ວດິອດິສະຫ ະ – 

ເຊັູ່ ນ: ການຢູູ່ແບບເປັນຕວົຂອງຕວົເອງ. 

 

ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເປັນກຸູ່ມທ ູ່ ສບັຊູ້ອນ, ມ  ອາຍທຸ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ, ມ  ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ຕູ່າງ

ກນັ, ມ  ການພດັທະນາບ ູ່ ຄກືນັ, ມ  ປະສບົເຫດການຈາກການຄູ້າມະນດຸຕູ່າງກນັ, ມ  ສະພາບສູ່ວນຕວົ ແລະ 

ຄອບຄວົແຕກຕູ່າງກນັ, ມ  ຄວາມຈ  າເປັນໃນການຂ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອຕູ່າງກນັ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ທາງເລືອກດູ້ານ

ບູ່ອນພກັທ ູ່ ຫ າກຫ າຍ ຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ໃຫູ້ຖກືກບັຄວາມຈ  າເປັນຂອງ ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມແຕູ່ລະຄນົ, ລວມ

ທງັ ຮບູແບບຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານນ ູ້ແບບອືູ່ ນໆ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະແມ ູ່ນຈ  າເປັນ ໃນໄລຍະຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

ກດົໝາຍສາກນົໄດູ້ລະບສຸະເພາະ ກູ່ຽວກບັສດິທິຂອງເດັກນູ້ອຍດູ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມພ ໃຈ ແລະ ຄວາມມກັ

ໃນບູ່ອນພກັ, ຢູູ່ໃນມາດຕາທ  27 ຂອງກດົໝາຍສດິທິເດັກ ໄດູ້ລະບວຸູ່າ ທກຸລດັຈະຕູ້ອງໃຫູ້ “ສດິທິຂອງເດັກທກຸ

                                                      
25ມາດຕາທ  9 ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຈະບ ູ່ ໄດູ້ຖກືແຍກໂຕອອກຈາກພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ຕ ູ່ ຕູ້ານ ກບັເຂົາເຈົູ້າ, ຍກົເວັູ້ນ ສິູ່ ງທ ູ່

ສອດຄູ່ອງກບັກດົໝາຍທ ູ່ ນ  າໃຊູ້ ໄດູ້ກ ູ່າວວູ່າ ການແຍກໂຕອອກໃນເວລາມ ຄວາມຈ  າເປັນ ເພືູ່ ອຜນົປະໂຫຍດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸຂອງເດັກ. ມາດຕາທ  

7 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ CRC ໃຫູ້ສດິແກູ່ເດັກນູ້ອຍ "ເທົູ່ າທ ູ່ ເປັນໄປ, ສດິທ ູ່ ຈະຮບັຮູູ້ ແລະໄດູ້ຮບັການດແູລຈາກພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ”Article 9 provides that a child shall not be separated from his or her parents against his/her will, except in 

accordance with applicable law when separation is necessary for the best interests of the child. Article 7 of the CRC gives 
a child “as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents”.  
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ຄນົຢູູ່ໃນມາດຕະຖານຂອງການມ ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສທ ູ່ ພຽງພ  ດູ້ານຮູ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຈດິວນິຍານ, ຈດິສ  ານ ກ ແລະ ການ

ພດັທະນາດູ້ານສງັຄມົ”. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ມາດຕາທ  25 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນ ູ້ ຍງັໄດູ້ລະບວຸູ່າ ການເບິູ່ ງແຍງ

ເດັກນູ້ອຍທກຸຮບູແບບ ຕູ້ອງມ  ການທບົທວນຄນືເລືູ້ອຍໆ ວູ່າມ  ສິູ່ ງໃດເປັນບນັຫາຕ ູ່ ການຢູູ່ໃນອາໄສຂອງເຂົາເຈົູ້າ

ແດູ່. ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ, ການຕ ລາຄາດູ້ານຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງຕູ່າງໆ ຄວນຈະເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ 

ການຕ ລາຄາທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ເພືູ່ ອຊອກທາງອອກທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ໃຫູ້ເດັກແຕູ່ລະຄນົຢູ່າງເໝາະສມົສ  າລບັໄລຍະຍາວ.26 

 
 
 
  

 
 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍຂອງການເຂົູ້າເຖງິການມ  ບູ້ານ ແລະ ບູ່ອນພກັອາໄສ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິບູ້ານ ແລະ ບູ່ອນພກັອາໄສ ຫ ກັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ, ທງັໄລຍະສ ັູ້ນ ແລະ 

ໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ ງຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ສູ້າງແຜນໄລຍະຍາວດູ້ານບູ່ອນພກັອາໄສໄດູ້. ບາງຄນົກ ູ່ສາມາດກບັ

ຄນືໄປຢູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າຄນືໄດູ້.  

 

 

                                                      
26 ຄະນະກ  າມະກູ່ຽວກບັສດິທິຂອງເດັກ, ຄວາມຄດິເຫັນທ ົູ່ວໄປ ສະບບັເລກທ  14 (2013) ກູ່ຽວກບັສດິທິຂອງເດັກໃນການມ ຜນົປະໂຫຍດ

ທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. Committee on the Rights of the Children, General Comment No. 

14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken into account as a primary consideration (art. 3, 
para. 1), 52-84 

ບດົຮຽນທ ູ່ ດ : ການເຂົູ້າເຖງິບູ້ານ ແລະ ບູ່ອນພກັອາໄສ 

 

ຊາຍໜຸູ່ມຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃນປະເທດໄທ ເຊິູ່ ງຄກືບັກ ລະນ ອືູ່ ນໆ, ໄດູ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫູ້ເຮັດວຽກໃນເວລາພກັອາໄສ 

ຢູູ່ບູ່ອນພກັຊ ົູ່ວຄາວຂອງລດັຖະບານ. ພະນກັງານທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ ແລະ ໄດູ້

ຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເອກະສານທ ູ່ ຖກືກດົໝາຍ ໃນຖານະເປັນແຮງງານເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ. ຊາຍຄນົນ ັູ້ນເບິູ່ ງຄວືູ່າອາໄສຢູູ່ບູ່ອນພກັອາໄສ

ເປັນປະຈ  າ ແລະ ລາວສາມາດໄປໃສມາໃສໄດູ້ແບບອດິສະຫ ະ. ໃນກ ລະນ ທ ູ່ ຜູູ້ຊາຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ເອກະສານດູ້ານກດົໝາຍ

ແລູ້ວ (ເຊັູ່ ນ: ໄດູ້ລງົທະບຽນວູ່າເປັນແຮງງານທ ູ່ ຖກືກດົໝາຍ), ລາວສາມາດອອກໄປຢູູ່ບູ່ອນອືູ່ ນໄດູ້, ເຊັູ່ ນ: ຫ ພກັທ ູ່ ນາຍຈ ູ້າງ

ເຂົາເຈົູ້າຈດັໃຫູ້. ມ  ຜູູ້ຊາຍຫ າຍຄນົໄດູ້ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັຄວາມສ  າຄນັຂອງການທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ມ ເງນິ ລວມໄປ

ເຖງິການມ ອດິສະຫ ະ ໃນການເດ ນທາງ ໃນເວລາທ ູ່ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ, ນ ູ້ແມ ູ່ນສູ່ງິສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ 

ສ  າລບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຮບັ.  

 

ຊາຍຄນົໄທທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ປະເທດອດິສະລະແອນ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອລງົທະບຽນຖກື

ກດົໝາຍໃຫູ້ລາວວູ່າ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໃນເວລາລ ຖ ູ້າຂະບວນການທາງກດົໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້, ເປັນວຽກທ ູ່ ມ  

ລາຍໄດູ້ທ ູ່ ເໝາະສມົ. ພວກເຂົາອາໄສຢູູ່ບູ່ອນທ ູ່ ເປ ດເຜ ຍ, ບູ່ອນທ ູ່ ຖກືສະໜອງໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ທ ູ່ ສາມາດໄປມາເປັນ
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ດ ັູ່ງທ ູ່ ໄດູ້ເວົູ້າມາ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ໃນພາກພືູ້ນ ລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ບູ້ານທ ູ່ ມ  ຄວາມປອດໄພ, ບູ້ານ

ທ ູ່ ພ ໃຈ ແລະ ສາມາດຢູູ່ໄດູ້ ລວມໄປເຖງິ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ຫາບູ່ອນພກັອາໄສໄດູ້ ຫ ງັຈາກ

ມ ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸມາ. ມ  ບາງຄນົສບືຕ ູ່ ປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາບູ້ານ ແລະບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ ແມ ູ່ນແຕູ່ໃນໄລຍະ

ຕ ູ່ ມາກ ູ່ຕາມ. ສິູ່ ງສ  າຄນັແມ ູ່ນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ ໃຈ ູ້ແຍກສິູ່ ງທູ້າທາຍຕູ່າງໆເຊັູ່ ນ: 

 

1. ບ ູ່ ມ  ບູ່ອນພກັອາໄສ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ  

2. ບ ູ່ ມ  ບູ່ອນຢູູ່ 

3. ເຮອືນບ ູ່ ມ  ຄວາມປອດໄພ 

4. ບ ູ່ພ ໃຈກບັສະພາບບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ  

5. ບ ູ່ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າບູ້ານໄດູ້ 

 

1. ບ ູ່ ມ  ບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ. ບ ູ່ແມ ູ່ນຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸທກຸຄນົ ຈະສາມາດເຂົູ້າເຖງິບູ້ານ (ແມ ູ່ນແຕູ່ ແບບຊ ົູ່ວຄາວ) ໃນ

ທນັທ ທນັໃດຫ ງັຈາກຖກືກ  ານດົຕວົ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍບາງຄນົໄດູ້ຖກືຈບັ, ເຂົູ້າຄກຸ ແລະສນູກກັຂງັ ແທນທ ູ່ ຈະຖກືສ ົູ່ງໄປຢູູ່

ບູ່ອນພກັອາໄສ ທ ູ່ ເໝາະສມົ ຫ ື ບູ່ອນພກັຊ ົູ່ວຄາວທ ູ່ ປອດໄພ. ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ ູ່ນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຊາຍ ແລະເດັກນູ້ອຍຊາຍ, ສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ແລູ້ວ ແມ ູ່ນບ ູ່ມ  ບອູ່ນໃຫູ້ຢູູ່ອາໄສ. ນ ູ້ຍງັເປັນບນັຫາ ສ  າລບັຫ າຍ

ປະເທດປາຍທາງ ແລູ້ວເອົາຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທງັແມ ູ່ຍງິ ແລະ ເດັກນູ້ອຍໄປ

ພກັໄວູ້ຢູູ່ຄກຸ ຫ ື ສະຖານນ ຕ  າຫ ວດ.   

 

2. ບ ູ່ ມ  ບູ່ອນຢູູ່. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົບ ູ່ ມ  ບູ້ານ. ບາງຄນົສນູເສຍບູ້ານ 

ຍູ້ອນບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າບູ້ານໄດູ້ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ; ບາງຄນົ ເອົາບູ້ານ 

ເອົາດນິໄປຈ  ານ  າ ເພືືູ່ ອເປັນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນການເຄ ືູ່ ອນຍູ້າຍ ແຕູ່ບ ູ່ ສາມາດໄປ

ອດິສະຫ ະ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຊາຍຈາກມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫນົທາງ. ລາວຖກືສ ົູ່ງກບັຄນືໄປຢູູ່ກບັຄອບຄວົ 

ຂອງລາວພາຍຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ. ແຕູ່ຄອບຄວົຂອງລາວບ ູ່ຢາກຮບັເອົາ ເພາະເຂົາເຈົູ້າປະເຊ ນກບັຄວາມທກຸຍາກໃນການ

ຫາເຊົູ້າກນິຄ  ູ່າ. ສດຸທູ້າຍ, ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຮບັເງນິຈ  ານວນໜ ູ່ ງເພືູ່ ອປບັປງຸສູ້ອມແປງເຮອືນ, ເຊິູ່ ງເປັນທາງອອກໃນການລດຸຜູ່ອນ 

ຄວາມກດົດນັໃນເວລາທ ູ່ ລາວກບັຄນືບູ້ານໂດຍບ ູ່ ມ  ເງນິ ແລະ ໝາຍຄວາມວູ່າ ລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົທ ູ່ ຫາໄດູ້ ສາມາດເອົາໄປ

ຈ ູ່າຍແນວອືູ່ ນ (ທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ຮ ບດູ່ວນ) ເຊັູ່ ນກນັ.  

 

ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

ສະພາບບູ່ອນພກັ ແລະຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸສາມາດປູ່ຽນແປງໄດູ້ – ເຊັູ່ ນ ດ ຂ ູ້ນ ຫ ື 

ບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນ – ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການກບັຄນື 

(ສ ົູ່ງ) ກບັຄນື.  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ສາມາດ

ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແຕູ່ປະເຊ ນກບັ

ສະພາບກດົດນັ ຢູູ່ບູ້ານ, ຍູ້ອນເປັນໜ ູ້ ຫ ື ມ  ບນັຫາ

ດູ້ານເສດຖະກດິ ຫ ື ມ  ບນັຫາກບັຄອບຄວົ ບາງ

ກ ລະນ  ຮຽກຮູ້ອງບູ່ອນຢູູ່ ແຕູ່ຕ ູ່ ມາ ຫາບູ້ານໄດູ້

ດູ້ວຍຕນົເອງ ຫ ື ກບັຄນືໄປຫາຄອບຄວົຕາມ

ຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ສ  າຄນັແມ ູ່ນການ

ຕ ລາຄາ ແລະ ຊອກຫາຄວາມຈ  າເປັນແຕູ່ລະ

ໄລຍະ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ສາມາດເຂົູ້າເຖງິບູ້ານໄດູ້ຕະຫ ອດເວລາ. 
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ໄຖູ່ເອົາຄນືມາໄດູ້ເປັນໜ ູ້ ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ.  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົສາມາດພກັເຊົາ ຢູູ່ກບັຍາດພ ູ່ ນ ູ້ອງໄດູ້ໃນ

ເວລາກບັຄນືບູ້ານ, ຫ າຍກ ລະນ  ແມ ູ່ນມ  ຄວາມກງັວນົ ດູ້ານການເງນິ ແລະ ຕດິໜ ູ້ຕດິສນິ. ເລືູ່ ອງແບບນ ູ້ ຈະ

ກາຍເປັນບນັຫາ ໃນກ ລະນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸມ  ລກູຕດິມານ  າ ເຊິູ່ ງມ  ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ເຮອືນຢູູ່. ຜູູ້ເຄ ຍຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ ບາງກ ລະນ  (ລວມທງັພ ູ່ ແມ ູ່ທ ູ່ ມ   ແລະ ບ ູ່ມ  ລກູຕດິ) ແມ ູ່ນບ ູ່ມ  ເຮອືນຢູູ່ (ໄດູ້ອາໄສນອນນ  າຫນົທາງ ແລະ 

ສວນສາທາລະນະ), ເຊິູ່ ງມນັໄດູ້ສູ້າງບນັຫາ ບ ູ່ ແມ ູ່ນແຕູ່ທາງດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແຕູ່ຍງັມ  ຜນົກະທບົດູ້ານຈດິໃຈ ແລະ 

ຊ ວດິການເປັນຢູູ່ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໂດຍລວມ.  

 

 

3. ບູ່ອນຢູູ່ບ ູ່ ປອດໄພ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ ສາມາດກບັຄນືສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຍູ້ອນເຫດຜນົດູ້ານຄວາມ

ປອດໄພ – ລວມທງັການຄກຸຄາມ ແລະການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍໂດຍຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, ຍູ້ອນຄວາມຢູ້ານກວົ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ, ບນັຫາໃນຄອບຄວົ (ລວມທງັ ການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ແລະ/ຫ ື ການຖກືປະຕເິສດ) ແລະຄວາມສູ່ຽງກ ູ່ຽວ

ກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງສງັຄມົທ ົູ່ວໄປ (ລວມທງັ ຄວາມອບັອາຍ, ການຈ  າແນກ ແລະ ການຖກືທ  າຮູ້າຍ

ຮູ່າງກາຍ).  

 

4. ບ ູ່ພ ໃຈໃນເງືູ່ອນໄຂການເປັນຢູູ່. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົມ   ບູ້ານທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານ, ໝາຍຄວາມວູ່າຢູູ່ແບບ

ທກຸຍາກຫ າຍ. ອນັນ ູ້ລວມທງັ ບ ູ່ ມ  ສຂຸະອະນາໄມ, ບ ູ່ມ  ໄຟຟູ້າໃຊູ້ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ນ  ູ້າໃຊູ້, ບູ່ອນຢູູ່ຄບັແຄບ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

 

5. ບ ູ່ ສາມາດມ ບູ້ານໄດູ້. ການຈ ູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າເຮອືນ ຫ ື ຫູ້ອງ ແມ ູ່ນຍາກສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງຄນົ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ ູ່ນ ທນັທ ທນັໄດູ້ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາທ ູ່ ມ  ຄວາມຂາດເຂ ນໃນທກຸດູ້ານ (ຫ ື ບ  ູ່ ມ  ລາຍຮບັໃດໆ

ເລ ຍ). ບາງຄນົອາໄສແຕູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຂອງອງົການຈດັຕ ັູ້ງຕູ່າງໆ ທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອຊ ົູ່ວຄາວແບບຂ ັູ້ນຕ  ູ່າ, 

ສ  າລບັການຈ ູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າ. ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າກບັຜູູ້ທ ູ່ ມ  ລາຍໄດູ້ພ ສມົຄວນ ກ ູ່ຍງັປະເຊ ນກບັບນັຫາຕູ່າງໆ ໃນການຊອກ

ຫາບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ. ຄູ່າເຊົູ່ າບູ້ານ ໂດຍສະເພາະຢູູ່ໃນເມອືງໃຫຍູ່ຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນແພງຫ າຍ ຖູ້າທຽບໃສູ່ເງນິເດອືນ 

ຂອງຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຫາມາໄດູ້ ແລະເຮັດໃຫູ້ບ ູ່ ສາມາດເຊົູ່ າເຮອືນໄດູ້. ເຮັດໃຫູ້ໂດຍທ ົູ່ວໄປແລູ້ວ ຄູ່າເຊົູ່ າບູ້ານທ ູ່

ແພງໄດູ້ກາຍມາເປັນສິູ່ ງກ ດຂວາງ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ທ ູ່ ຄູ້າມະນດຸບ ູ່ສາມາດອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກໃນເມອືງອືູ່ ນທ ູ່ ເຂົາບ ູ່

ຕູ້ອງຂ ູ້ນກບັຄອບຄວົໄດູ້.   

 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ບນັຫາດູ້ານການເຂົູ້າເຖງິບູ້ານ ແລະ ບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ 

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ປະສບົບນັຫາເສດຖະກດິຢູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລະ ໄດູ້ຕດັສນິໃຈອອກຈາກບູ້ານ. 

ລາວເອົາບູ້ານໄປຈ  ານ  າ ໃນລາຄາ 30,000 ຢາດ [ປະມານ. 34 USD] ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂບນັຫາດູ້ານ

ເສດຖະກດິ ແລະ ຈ  າເປັນຕູ້ອງອອກຈາກບູ້ານພູ້ອມກບັໜ ູ້. ລາວຖກືຄູ້າມະນດຸໄປຫາປາຢູູ່ໃນເຮອືນປະມງົ

ຂອງປະເທດໄທ. ຍູ້ອນລາວບ ູ່ສາມາດສ ົູ່ງເງນິກບັຄນືບູ້ານ ເພືູ່ ອຈ ູ່າຍຄູ່າມດັຈ  າໃນເວລາທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ, 

ຄອບຄວົຂອງລາວກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍໜ ູ້ມດັຈ  າທນັເວລາ ເຮັດໃຫູ້ລາວສນູເສຍບູ້ານ, ແລະໃນເວລາດຽວກນັ

ລາວກ ູ່ເປັນໜ ູ້ເຖງິ 60,000 ຢາດ [ປະມານ. 70 USD].  
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ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໃນເວລາກບັບູ້ານ ລາວບ ູ່ມ  

ບູ່ອນຢູູ່. ລາວຈືູ່ງໄປອາໄສຢູູ່ກບັເອືູ້ອຍຂອງລາວ ແຕູ່ເຮອືນເອືູ້ອຍຂອງລາວທກຸຍາກຫ າຍ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດ

ໃຫູ້ລາວ ແລະລກູຊາຍຂອງລາວຢູູ່ນ  າດນົໄດູ້. ລາວບ ູ່ມ  ເງນິຈະຈ ູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າຫູ້ອງ ເລ ຍຖກືບງັຄບັໃຫູ້ອາໄສຢູູ່

ຕາມຫນົທາງ. ລາວບ ູ່ ເຄ ຍນອນຫ ບັຈກັຄນື ຍູ້ອນຄດິຢູ້ານດູ້ານຄວາມປອດໄພສ  າລບັຕວົລາວ ແລະ ລກູ

ຊາຍ. ນອກນ ັູ້ນ ຕ  າຫ ວດຍງັອອກກວດຕະຫ ອດເວລາ ແລະບງັຄບັໃຫູ້ໄປນອນບູ່ອນອືູ່ ນ. ຍູ້ອນລາວມ ໜ ູ້

ສນິຫ າຍ, ລາວຈ ູ່ງບ ູ່ ສາມາດ ຫາບູ່ອນຢູູ່ອາໄສຊ ົູ່ວຄາວໄດູ້ ຖູ້າບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ເພືູ່ ອເປັນສາວບ ລິການ, ປະເຊ ນບນັຫາໃນເວລາກບັບູ້ານຢູູ່

ປະເທດມຽນມາເພືູ່ ອໄປຢູູ່ກບັຜວົ ແລະພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງຜວົ. ສາຍພວົພນັໃນຄອບຄວົບ ູ່ ດ  ຍູ້ອນພ ູ່ ປູູ່ແມ ູ່ຍູ່າ ບ ູ່

ຕູ້ອງການໃຫູ້ລາວຢູູ່ເຮອືນນ  າ ຍູ້ອນຖວືູ່າລາວເປັນ “ແມ ູ່ຍງິທ ູ່ ມ  ບນັຫາ” (ຍູ້ອນລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍ

ບ ລິການ). ຜວົຂອງລາວຕ ລາວ, ຕ  ານລິາວຍູ້ອນລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ແລະເລ ູ່ ມກນິຢາເສບຕດິ. 

ລາວບ ູ່ຕູ້ອງການຢູູ່ບູ້ານ ແຕູ່ຍູ້ອນລກູຊາຍນູ້ອຍຂອງລາວ ແລະ ຍູ້ອນບ ູ່ມ  ໃຜໃຫູ້ລາວຢູູ່ນ  າ (ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ

ຕາຍໝດົແລູ້ວ ແລະ ລາວກ ູ່ບ ູ່ ມ  ອູ້າຍເອືູ້ອຍນູ້ອງ).  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືຄກຸຄາມໂດຍຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອກ. ສະພາບແບບນ ູ້ ເກ ດຂ ູ້ນກບັລາວດນົພ ສມົຄວນ ຈນົໃນທ ູ່ ສດຸ 

ຄອບຄວົຂອງລາວສາມາດສູ້າງເງ ືູ່ອນໄຂໃຫູ້ລາວໄປຢູູ່ບູ່ອນອືູ່ ນ. ບ ູ່ມ  ໃຜຮູູ້ວ ູ່າລາວຢູູ່ໃສ ມ  ແຕູ່ຄນົໃນຄອບຄວົ

ລາວຮູູ້.   

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົຫວຽດນາມ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປກ  າປະເທດປເູຈຍ ເພືູ່ ອຂາຍບ ລິການ, ລາວອະທິບາຍວູ່າ ສິູ່ ງທ ູ່

ຈ  າເປັນທ ູ່ ສດຸສ  າລບັລາວ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແມ ູ່ນ ການສູ້ອມແປງເຮອືນໃຫູ້ຄອບຄວົ

ຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງບູ້ານຂອງລາວຢູູ່ໃນສະພາບທກຸຍາກຫ າຍ ແລະ ບ ູ່ມ  ເງນິປວົແປງເລ ຍ.   

 

ມ ແມ ູ່ຍງິຄນົຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືສ ົູ່ງກບັບູ້ານເພືູ່ ອກບັ

ຄນືໄປຢູູ່ກບັ ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ. ລາວຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ມ  ໂອກາດໄປຝ ກອບົຮມົຢູູ່ເມອືງອືູ່ ນ ເຊິູ່ ງສາມາດເຮັດ

ໃຫູ້ລາວມ ລາຍໄດູ້ພຽງພ ເພືູ່ ອຈ ູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າເຮອືນໃຫູ້ລາວ ແລະ ລກູຊາຍຂອງລາວໄດູ້.  

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ຫວຽດນາມ ຜູ່ານການສ  າຫ ວດລາວສາມາດຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອສູ້າງບູ້ານ

ຫ ງັໜ ູ່ ງ ຜູ່ານໂຄງການຂອງພາກລດັສ  າລບັຄນົບ ູ່ມ  ບູ້ານ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍສ  າລບັຄູ່າທ  ານຽມ 

ແລະ ການໂອນຊືູ່ທ ູ່ ດນິຈາກພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ມາເປັນຊືູ່ ລາວແມ ູ່ນຍງັສງູ ເພືູ່ ອຈະສາມາດສູ້າງບູ້ານ 

(60,000 ລູ້ານດງົ ຫ ື ປະມານ 3,000 USD) ເຮັດໃຫູ້ລາວບ ູ່ ສາມາດໄດູ້ຮບັບູ້ານລູ້າໆໄດູ້.  
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ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງສ  າຄນັທ ູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ໃນການສະໜອງທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ທ ູ່

ປອດໄພ, ມ  ຄວາມເພິູ່ ງພ ໃຈ ແລະ ສາມາດຈ ູ່າຍໄດູ້.  

 

ການປະຕບິດັໂຄງການ 

 

 ສາມາດເຂົູ້າເຖງິທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ແບບຊ ົູ່ວຄາວ ແລະ ສກຸເສ ນໄດູ້.  ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ໃນເວລາທ ູ່ ຈ  າເປັນ ຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ (ທກຸ ເພດ, ໄວ ຫ ື ສນັຊາດ) ຄວນມ ສດິເຂົູ້າເຖງິ ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ, ສາມາດມ ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສແບບ

ຊ ົູ່ວຄາວ ໃນເວລາ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າເຮັດວຽກ ແລະ ໄດູ້ຮບັເງນິເດອືນມາດຕະຖານຂ ັູ້ນຕ  ູ່າສດຸ ຂອງປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຢູູ່.  

 

 ສາມາດເຂົູ້າເຖງິທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ແບບຖາວອນໄດູ້. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສມ ໄວູ້ ສ  າລບັໄລຍະຍາວ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ມ  ສະຖານທ ູ່ ພກັອາໄສ ທ ູ່ ປອດໄພ, ເໝາະສມົ ແລະ ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າໄດູ້. ທງັ  

ໝດົນ ູ້ ູ້ ຄວນເໝາະສມົກບັ ເງນິເດອືນມາດຕະຖານຂ ັູ້ນຕ  ູ່າສດຸ ຂອງປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຢູູ່.  

 

 ສາມາດໃຈ ູ້ແຍກທາງເລືອກໃໝູ່ສ  າລບັທ ູ່ ພກັ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດກບັບູ້ານໄດູ້. ສາມາດໃຈ ູ້ແຍກທາງ

ເລືອກໃໝູ່ສ  າລບັທ ູ່ ພກັ ໃນເວລາທ ູ່ ພກັຢູູ່ກບັຄອບຄວົໃດໜ ູ່ ງ ທ ູ່ ຮູູ້ສ ກວູ່າບ ູ່ມ  ຄວາມປອດໄພ.  ທງັໝດົນ ູ້ ູ້, ຄວນຈດັ

ຢູູ່ໃນໂຄງການ ດ  າເນ ນວຽກງານຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ, ທ ູ່ ພກັອາໄສທ ູ່ ເປັນຂອງລດັຖະບານ ຄວນມ  ແລະ ຈດັໄວູ້

ສ  າລບັໂຄງການສງັຄມົຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອຕູ່າງໆ.   

 

 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ໃຫູ້ທ ູ່ ພກັອາໄສຕູ້ອງສະໝກັໃຈ. ຜູູ້ໃຫູ້ທ ູ່ ພກັອາໄສ ຄວນມ ຄວາມສະໝກັໃຈ, ໂດຍອ ງ

ຕາມຄວາມຍນິຍອມ ແລະ ເຫັນດ  ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໄດູ້ບອກໄວູ້. ການຍນິຍອມເຫັນດ  ໃນການເຂົູ້າທ ູ່ ພກັ

ອາໄສ ຄວນຈະຕູ້ອງຮູູ້ແຕູ່ທ  າອດິ ກ ູ່ອນເຂົູ້າພກັ ແລະ ຊູ່ວງໄລຍະທ ູ່ ພກັຢູູ່ຕະຫ ອດເວລາ. 

 

 ການປະຕບິດັການປະເມ  ນຜນົຄອບຄວົ. ການປະເມ  ນຜນົຄອບຄວົ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການດ  າເນ ນການປະເມ  ນ 

ຄວາມເໝາະສມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ກບັຄນືໄປຢູູ່ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ນ ູ້ຍງັຈະຕູ້ອງມ   ການປະເມ  ນຄວາມ

ສູ່ຽງພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມຂອງສງັຄມົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃຫູ້ກ ູ້ວາງອອກໄປຕືູ່ ມ. ການປະເມ  ນ

ຄວາມສູ່ຽງ ຄວນເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະ ຄວນປະຕບິດັໃຫູ້ເປັນປກົກະຕ ິແລະ ເພືູ່ ອຕອບ

ສະໜອງກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 ຄວນມ ການປະເມ  ນສະພາບທ ູ່ ພກັອາໄສ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍເລືູ້ອຍໆ. ຍູ້ອນການສ ົູ່ງຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນ

ຂະບວນການໄລຍະຍາວ, ການເລືອກເອົາບູ່ອນພກັອາໄສ ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ (ມ  ການປບັປງຸໃຫູ້ດ  ຫ ື 

ບ ູ່ ດ ກ ູ່ວາເກົູ່ າ). ການປະເມ  ນທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແລະ ສະພາບການດ  າລງົຊ ວດິ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຄວນ

ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການບ ລິຫານກ ລະນ . 
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ການເອົາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດຕ ູ່ ກບັເດັກນູ້ອຍ 

 

 ສະໜບັສະໜນູການກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍ, ເບິູ່ ງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນທກຸສະຖານະການ. ໂດຍ

ທົູ່ວໄປແລູ້ວເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະຢູູ່ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສນູພກັອາໄສ ແລະ ສະຖານທ ູ່ ອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສ ຄວນຈະພິຈາລະນາເປັນທາງເລືອກສດຸທູ້າຍ ຂອງເດັກທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ໃນກ ລະນ ຈ  າເປັນເທົູ່ າ

ນ ັູ້ນ ຄວນຈະເປັນທາງອອກຊ ົູ່ວຄາວ.  ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ, ການຕ ລາຄາຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງ ຄວນຈະ

ເປັນການຕ ລາຄາຂະບວນການທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ເພືູ່ ອຊອກຫາທາງອອກທ ູ່ ເໝາະສມົ ໃນໄລຍະຍາວ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ

ແຕູ່ລະຄນົ.  

 

 ໃຈ ູ້ແຍກທາງເລືອກໃນການເບິູ່ ງແຍງ ແລະບູ່ອນຢູູ່ອາໄສສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ໃນເວລາກບັຄນືຫາຄອບຄວົ 

(ຊ ົູ່ວຄາວ ຫ ື ຖາວອນ) ເຖງິວູ່າຈະບ ູ່ ແມ ູ່ນຄວາມຕູ້ອງການທ ູ່ ດ ສດຸ ຂອງເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ຕາມ. ທາງເລືອກອືູ່ ນໆ ກ ູ່ຄວນ

ກ  ານດົໄວູ້ກ ູ່ອນໂລດ, ເຊັູ່ ນການເບິູ່ ງແຍງຂອງຄອບຄວົ ຫ ື ຈາກພ ູ່ ນ ູ້ອງ, ການເບິູ່ ງແຍງແບບພິເສດ ຈາກກຸູ່ມ

ເບິູ່ ງແຍງສຂຸະພາບ ນູ້ອຍໆຈາກບູ້ານ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຍູ້ອນເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມແມ ູ່ນກຸູ່ມທ ູ່ ມ  ຄວາມຫ າກຫ າຍ 

(ແຕກຕູ່າງດູ້ານອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່, ລະດບັການພດັທະນາ, ປະສບົການຈາກຄູ້າມະນດຸ, ສະພາບສູ່ວນຕວົ 

ແລະ ດູ້ານຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ), ການມ ທາງເລືອກຫ າຍໆດູ້ານບູ່ອນຢູູ່

ອາໄສຄວນຈະມ ກະກຽມໄວູ້. ການປູ່ຽນແປງ ໃນການກະກຽມການເບິູ່ ງແຍງ ແລະບູ່ອນຢູູ່ອາໄສຕູ່າງໆ ຕູ້ອງໃຫູ້ມ  

ໜູ້ອຍທ ູ່ ສດຸ.  

 

 ເດັກນູ້ອຍມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນການຕດັສນິໃຈກູ່ຽວກບັບູ້ານ, ການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ. ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍມ 

ສູ່ວນຮູ່ວມ (ພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ) ໃນການຕ ລາຄາທາງເລືອກເອົາດູ້ານການເບູ່ງິແຍງ ແລະ 

ບູ່ອນຢູູ່ອາໄສສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ, ເຊັູ່ ນ: ຂະບວນການຂອງການສ ົູ່ງກບັສູູ່ສງັຄມົ, ສະພາບ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານ

ທ ູ່ ຢູູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຊິູ່ ງມ  ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ.   

 
 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  

 

 ບູ່ອນຢູູ່ອາໄສແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ການບ ລິການທ ູ່ ຄບົຊຸດ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສງັຄມົ. ການມ ບູ້ານທ ູ່ ພຽງພ ,    

ເໝາະສມົ ແລະ ເພິູ່ ງພ ໃຈ ຄວນຈະຖກືພິຈາລະນາ ເຊິູ່ ງແມ ູ່ນໜ ູ່ ງໃນການບ ລິການ ໃນແຜນງານການສະໜບັສະ

ໜນູ ທ ູ່ ຄບົຊຸດຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ແຜນງານນ ູ້ແມ ູ່ນໂຄງການທ ູ່ ຈດັໄວູ້ຫ າຍກວູ່າ ການຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະ

ສ ັູ້ນ ເຊິູ່ ງລວມມ ການສະໜບັສະໜນູເລືູ່ ອງບູ້ານ ແລະ ທາງເລືອກດູ້ານບູ່ອນຢູູ່ອາໄສຮບູແບບໃໝູ່ໄລຍະຍາວ. 

ເປັນນະໂຍບາຍເລືູ່ ອງບູ້ານທ ູ່ ເໝາະສມົ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ.  
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  #2. ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອເບິູ່ ງແຍງທາງ ດູ້ານການ

ແພດ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ ທ ູ່ ເໝາະສມົ, ມ  ຄວາມພຽງພ  ແລະ 

ລະອຽດອູ່ອນ. 

  

ບນັຫາສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການແພດ  

ສດິຂອງການມ ສຂຸະພາບດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະຈດິໃຈທ ູ່ ດ  ແມ ູ່ນພືູ້ນຖານຂອງກດົໝາຍສາກນົ ດູ້ານສດິທິມະນດຸ.
27   

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ລວມທງັເດັກນູ້ອຍ ຄວນໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານສຂຸະພາບທ ູ່ ດ  ແລະ ຖເືປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ

ຂອງການບ ລິການ ດູ້ານການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.   

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸມ  ບນັຫາ (ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນບນັຫາທ ູ່ ຮ ູ້າຍແຮງທ  ູ່ ສດຸ) ດູ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນ

ດູ້ານການແພດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ. ນ ູ້ແມ ູ່ນຫ າຍກ ລະນ ຂອງທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ ລວມທງັຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ທກຸທ ລະມານ ກບັບນັຫາສຂຸະພາບທງັໝດົ ຍູ້ອນ

ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ເພາະສູ່ວນໃຫຍູ່ມນັກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ການຖກືຂດູຮ ດຈາກການຄູ້າມະນດຸໂດຍກງົ. ສາຍເຫດ

ຂອງບນັຫາສຂຸະພາບໃນຫ າຍກ ລະນ  ແມ ູ່ນກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ປະສບົການຂອງການຄູ້າມະນດຸ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມທ ລະມານ 

                                                      
27 First articulated in the 1946 Constitution of the World Health Organization (WHO), the right to health is also mentioned 
in the 1948 Universal Declaration of Human Rights as part of the “right to an adequate standard of living” in Article 25 
and in the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. OHCHR and WHO (2008) The Right to 
Health. Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health 
Organisation. Available online at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. Furthermore, several 
articles of the UN CRC enshrine children’s rights to health. Article 24 recognises every child’s right to “the highest 
attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health”. States parties are 
“to strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services” (Article 24) and to 
“take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim” 
(Article 39). Moreover, Article 23 recognises the right of children with disabilities to enjoy a full and decent life and to 
receive special care, which is of critical importance given that some trafficking victims have disabilities that preceded or 
were a consequence of their trafficking exploitation. 

ລດັທະທ  າມະນນູຂອງອງົການອະນະໄມໂລກ (WHO) ສະບບັທ  າອດິ ປ  1946, ສດິທິຕ ູ່ ສຂຸະພາບທ ູ່ ໄດູ້ກ ູ່າວໃນຖະແຫ ງການສດິທິມະນດຸ

ປ  1948 ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງ “ ສດິທິໃນການມ ມາດຕະຖານພຽງພ ຂອງການດ  າລງົຊ ວິດ ” ໃນ ມາດຕາທ  25 ແລະ ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນ 

ສນົທິສນັຍາ ວູ່າດູ້ວຍເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສດິທິທາງວດັທະນະທ  າ. OHCHR and WHO (2008) ສິດທິຕ ູ່ ສຂຸະພາບ.ເອກະສານ

ສະບບັເລກທ  31. ທ ູ່  ເຈນ ວາ ທ ູ່ ມ  ຫວົຂ ູ້: ຫູ້ອງການກ  າມະການສງູສດຸຂອງການອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອສດິທິມະນດຸ ແລະ 

ອງົການອານະໄມໂລກ. ເຊິູ່ ງສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່ : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf.  ຍິູ່ ງໄປ

ກວູ່ານ ັ ູ້ນ, ມ  ຫ າຍບດົຄວາມ ຂອງ ອງົການ UN CRC ທ ູ່ ກ ູ່າວເຖງິ ສດິທິຕ ູ່ ສຂຸະພາບຂອງເດັກນູ້ອຍ. ມາດຕາທ  24 ກູ່ຽວກບັການຮບັຮູູ້ 

ສດິທິຂອງເດັກນູ້ອຍ ກູ່າວວູ່າ “ມາດຕະຖານຍືນຍງົສງູສດຸ ກູ່ຽວກບັສຂຸະພາບ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການປິູ່ ນປວົການເຈບັປູ່ວຍ ແລະ ຟືູ້ນຟູ

ສຂຸະພາບ".ໜູ່ວຍງານຈາກລດັຖະບານ ແມ ູ່ນ "ພະຍາຍາມຮບັປະກນັວູ່າ ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດໃນການໃຊູ້ສດິທິຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ໃນການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການດູ້ານສຂຸະພາບ" (ມາດຕາ 24) ແລະ "ໃຊູ້ມາດຕະການທ ູ່ ເໝາະສມົທງັໝດົເພືູ່ ອສ ົູ່ງເສ ມການຟືູ້ນຟທູາງດູ້ານ

ຮູ່າງກາຍແລະຈດິໃຈ ແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ " (ມາດຕາ 39). ນອກຈານ ັູ້ນ, ມາດຕາທ  23 ຍງັຮບັຮູູ້

ສດິທິຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ູ່ພິການ ສາມາດມ ຄວາມສກຸໃນຊ ວດິທ ູ່ ດ ຢູ່າງເຕັມທ ູ່  ແລະໄດູ້ຮບັການດແູລເປັນພິເສດ, ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ

ຄວນໄດູ້ຮບັ ເຊິູ່ ງພວກເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ກາຍເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄວາມພິການເຊິູ່ ງໄດູ້ເກ ດຂ ູ້ນກູ່ອນ ຫ ືໄດູ້ຮບັຜນົ

ສະທູ້ອນ ທ ູ່ ເກ ດຈາກການຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
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ຈາກການຖກືທ  າຮູ້າຍ ແລະ ຖກືຂດູຮ ດຈາການຄູ້າມະນດຸ; ຜນົກະທບົ ຍູ້ອນເງືູ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ 

ການເປັນຢູູ່ ໃນຂະນະຖກືຄູ້າມະນດຸ; ການເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານສຂຸະພາບທ ູ່ ຈ  າກດັ ໃນຂະນະທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ. 

ໃນເວລາດຽວກນັ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ມ  ບນັຫາສຂຸະພາບ ກູ່ອນໜູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ, ທງັໝດົນ ູ້ ແມ ູ່ນ ເພ ູ່ ມຂ ູ້ນ 

ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຂາດການເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານສຂຸະພາບ.  

 

ຄວາມຮນຸແຮງ ແລະ ການຂດູຮ ດ ທ ູ່ ທ ລະມານ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ບນັຫາສຂຸະພາບຫ າຍອນັ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ການຖກືທ  າຮູ້າຍ ແລະ ຖກືຂດູຮ ດ ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະກາຍເປັນຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ – ໂດຍ “ນາຍຈ ູ້າງ”, ຫວົ 

ໜູ້າ ຫ ື ຜູູ້ຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັຄວາມທກຸທ ລະມານ (ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຮູ້າຍແຮງ) ຈາກ

ການທ  າຮູ້າຍ ແລະ ການຂດູຮ ດດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະທາງເພດ, ກູ່ຽວໄປເຖງິຄວາມທ ລະມານທາງດູ້ານຮູ່າງກາຍ, 

ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມທກຸທ ລະມານ ແລະຄວາມພິການ. ຍູ້ອນເຫດການຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ ເປັນຜນົໃຫູ້ຕດິພະຍາດຊ ມ

ເຊືູ້ອ ຍາວນານຕ ູ່ ຊ ວດິ ເຊັູ່ ນ ການຕດິເຊືູ້ອ HIV/AIDS, ພະຍາດໄວຣສັຕບັເອກເສບ ແລະ ພະຍາດປອດແຫູ້ງ. 

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ແລະທາງເພດ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ.   

 

ເງືູ່ອນໄຂການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະເຮັດວຽກ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມ  ບນັຫາສຂຸະພາບບາງອນັ ມ  ສາຍເຫດມາຈາກ

ເງືູ່ອນໄຂຂອງການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະ ເຮັດວຽກ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມ  ຜູູ້ຖ ູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມ  ສະພາບທ ູ່ ຢູູ່

ອາໄສທ ູ່ ແອອດັ ແລະບ ູ່ດ , ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສະບາຍ ແລະ ມ ພະຍາດ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ບ ູ່ມ  

ອາຫານພຽງພ ໃຫູ້ກນິ ຫ ື ມ  ກນິ ກ ູ່ແມ ູ່ນຖກືບງັຄບັໃຫູ້ກນິອາຫານ ບ ູ່ ດ ຕ ູ່ ສຂຸະພາບ, ອາຫານຄນຸນະພາບຕ  ູ່າ. ບາງ

ຄນົຖກືບງັຄບັໃຫູ້ກນິເຫ ົູ້າ ແລະຢາເສບຕດິ. ເງ ືູ່ອນໄຂ ຂອງການເຮັດວຽກແມ ູ່ນໂຫດຮູ້າຍທ ູ່ ສດຸ, ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ ໄດູ້ຮບັຄວາມທກຸທ ລະມານ (ສູ່ວນຫ າຍຮູ້າຍແຮງ). ເງ ືູ່ອນໄຂທງັໝດົເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຈະຍູ່ງິເພ ູ່ ມທະວ ຂ ູ້ນ 

ສ  າລບັກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນ ເພ ູ່ ມຜນົກະທບົ ຂອງຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ພດັທະນາ

ແບບງຽບ ຂອງເງືູ່ອນໄຂຂອງການຢູູ່ອາໄສ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບບ ູ່ດ  ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ປະເຊ ນ.   

 

ການເຂົູ້າເຖງິການແພດທ ູ່ ຈ  າກດັ ໃນເວລາຖກືຂດູຮ ດ. ບນັຫາສຂຸະພາບສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນບ ູ່ມ  ການປິູ່ ນປວົ 

ເປັນອາທິດ, ເປັນເດອືນ ຫ ື ເປັນປ  ໃນເວລາທ ູ່ ແຕູ່ລະຄນົຖກືຄູ້າມະນດຸ. ການເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງທາງແພດ 

ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນມ  ໄວູ້ໃຫູ້ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຕູ້ອງການການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານການແພດ ແບບຮ ບດູ່ວນເທົູ່ ານ ັູ້ນ 

ເຊັູ່ ນ: ຜູູ້ຕູ້ອງການປິູ່ ນປວົ ກູູ້ເອົາຊ ວດິໃຫູ້ລອດຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ. ແຕູ່ບາງກ ລະນ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຍູ້ອນ

ເງືູ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫູ້ສ ົູ່ງຜນົຮູ້າຍເຖງິ ມ  ການຕດິພະຍາດຊ ມເຊືູ້ອເຖງິຊ ວດິ (ເຊັູ່ ນ: ເຊືູ້ອ HIV/AIDS, 

ພະຍາດໄວຣສັອກັເສບຕບັ ແລະ ປອດແຫູ້ງ), ພວກເຂົາບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສ  າລບັຜູູ້ທ ູ່

ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ອະທິບາຍ ແລະ ຖວືູ່າ ບ ູ່ ຄບົ ແລະ ບ ູ່ພ  ສ  າລບັ

ເຂົາເຈົູ້າ.   

 

ບນັຫາສຂຸພຸາບທ ູ່ ມ  ກູ່ອນໜູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຕູ້ອງການການປິູ່ ນປວົ ກ ູ່ອນໜູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້

ຮບັການປິູ່ ນປວົ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການແກູ້ໄຂເລ ຍໃນເວລາຖກືຂດູຮ ດ. ບາງກ ລະນ , ແມ ູ່ນສະມາຊກິ ຂອງຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ 

ເປັນຜູູ້ມ  ບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ກູ່ອນໜູ້າເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຊິູ່ ງເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ/



52 
 

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ ບ ູ່ ຖກືແກູ້ໄຂ ວູ່າເປັນບນັຫາ. 

 

*ຄ  າແນະນ  າພິເສດ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ການເບິູ່ ງແຍງທາງດູ້ານການແພດ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ 

ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ຍູ້ອນເງືູ່ອນໄຂຂອງການເປັນຢູູ່ ແລະບູ່ອນເຮັດວຽກ ທ ູ່ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມທກຸ

ທ ລະມານ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ມນັສ ົູ່ງຜນົກະທບົທາງລບົ ໃຫູ້ຕ ູ່ ການພດັທະນາດູ້ານຮູ່າງກາຍຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຍງັຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດນ  າ ໃນ

ເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ.   

 

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ໄດູ້ຮບັຄວາມທກຸທ ລະມານ ຈາກການຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ໃນເວລາຖກືຄູ້າະ

ມດຸ, ບ ູ່ ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນ ຈາກຮບູແບບການຂດູຮ ດໃດໆກ ູ່ຕາມ. ໃນນ ູ້ລວມທງັ ການທ  າຮູ້າຍດູ້ານຮູ່າງກາຍ, ທາງເພດ 

ແລະ ທາງຈດິໃຈ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ມາຈາກຄອບຄວົທ ູ່ ທກຸຍາກ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ມ  ຄວາມຈ  າກດັ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການ

ເບິູ່ ງແຍງດູ້ານການແພດ ກູ່ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ກ ູ່ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ຄເືກົູ່ າ ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າຖກືສ ົູ່ງກບັບູ້ານ

ເກ ດເມອືງນອນ. ເດັກນູ້ອຍຈາກທູ້ອງຖິູ່ນ ທ ູ່ ມ  ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຂົູ້າເຖງິ ການບ ລິການດູ້ານການແພດ – 

ຕວົຢູ່າງ: ຢູູ່ເຂດຊນົນະບດົຫູ່າງໄກ – ຍິູ່ ງປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານ

ການແພດ. ຄອບຄວົຂອງເດັກນູ້ອຍຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົສຂຸະພາບ ທ ູ່ ມ  ຄາລາສງູ, ໝາຍ

ຄວາມວູ່າ, ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ທ ູ່ ມ  ຄວາມເຈບັປູ່ວຍ ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ

ການປິູ່ ນປວົເລ ຍ.   

 

ພະນກັງານການແພດ ຄວນຈະຖກືຝ ກອບົຮມົ ແລະ ມ ທກັສະ ໃນການສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ລະອຽດອູ່ອນ 

ແລະ ເໝາະສມົເຫ ົູ່ ານ ູ້ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສະຖາບນັ ແລະ ໜູ່ວຍງານຕູ່າງໆ ຄວນຈະມ ການ

ພດັທະນາມາດຕະຖານ ແລະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ແບບເປັນມດິກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ສດຸ. ມ  ຄວາມສ  າຄນັທ ູ່

ສດຸໃນກ ລະນ  ທ ູ່ ຖກືທບຸຕ ຢູ່າງຮນຸແຮງ ແລະຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍຢູ່າງໜກັໜູ່ວງ.   

 

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການແກູ້ໄຂບນັຫາສຂຸະພາບ ແລະ ການໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການ

ແພດ. 

ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແມ ູ່ນປດັໃຈສ  າຄນັຫ ກັອນັໜ ູ່ ງ ຂອງການຟືູ້ນຟ ູ ແລະການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານສຂຸະພາບ ໄດູ້

ເວົູ້າເຖງິຄວາມສ  າຄນັ ຂອງການໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ສຂຸະພາບ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເດັກນູ້ອຍຍງິຄນົໜ ູ່ ງ ຈາກ

ປະເທດຫວຽດນາມ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້

ຂາຍບ ລິການ, ລາວກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລູ້ວບອກ

ຕ  າຫ ວດກູ່ຽວກບັສິູ່ ງທ ູ່ ໄດູ້ເກ ດຂ ູ້ນກບັລາວ. ຕ  າຫ ວດໄດູ້ສ ົູ່ງລາວ

ໄປຫາໂຄງການ ສນູພກັອາໄສ ເຮັດໃຫູ້ລາວໄດູ້ຮບັການບ ລິການ

“ຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍທກຸຍາກເກ ນກວູ່າຈະເອົາຂູ້ອຍ

ໄປໂຮງໝ … ໃນເວລາທ ູ່ ຂ ູ້ອຍໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ດູ້ານການແພດ ເຮັດໃຫູ້ຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍຮູູ້ສ ກໝດົ

ກງັວນົ ຍູ້ອນຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າ

ປິູ່ ນປວົໄດູ້”.  

 

(ແມູ່ຍິງຄນົຫວຽດນາມ ຜູູ້ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານ

ການແພດ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ)  
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ຫ າຍອນັ ລວມທງັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ສິູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸສ  າລບັລາວ ແລະ 

ຄອບຄວົຂອງລາວແມ ູ່ນ ການໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານສຂຸະພາບ: … “ຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍທກຸຍາກເກ ນກວູ່າ 

ຈະເອົາຂູ້ອຍໄປໂຮງໝ … ໃນເວລາທ ູ່ ຂ ູ້ອຍໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ ເຮັດໃຫູ້ຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍຮູູ້ສ ກ

ໝດົກງັວນົ ຍູ້ອນຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍ ບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າປິູ່ ນປວົໄດູ້”.  

 
 

 

ແຕູ່ກງົກນັຂູ້າມ, ການມ ສຂຸະພາບຮູ່າງກາຍບ ູ່ ແຂງແຮງ ສ ົູ່ງຜນົກະທບົດູ້ານລບົຕ ູ່ ຊ ວດິ ແລະ ເປັນປດັໃຈສູ້າງ

ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ຕ ູ່ ກບັຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ດູ້ານການແພດທ ູ່ ຂາດເຂ ນ 

ສ ົູ່ງຜນົກະທບົກບັ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນຫ າຍດູ້ານ, ມ  ຜນົກະທບົຫ າຍດູ້ານ ສ  າລບັຄວາມສາມາດ ໃນເວລາເຮັດວຽກ 

ແລະ ລາຍຮບັຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຍູ້ອນມນັມ  ຄວາມສ  າຄນັແບບນ ູ້, ການເຈບັເປັນ ແລະ ການໄດູ້ຮບັບາດເຈບັ ສ ົູ່ງຜນົ

ກະທບົດູ້ານລບົ ຕ ູ່ ເງ ືູ່ອນໄຂດູ້ານລະບບົປະສາດ, ຄວາມຮູູ້ສ ກ ແລະ ການເປັນຢູູ່ຂອງຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ແລະເປັນ

ປດັໃຈໜ ູ່ ງ ໃນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງຂະບວນການຄູ້າມະນດຸ.   

 

ຜນົສ  າຫ ວດຫ ກັ ແລະ ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການບ ລິຫານ ບນັຫາສຂຸະພາບ ທ ູ່ ອະທິບາຍໂດຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ມ :  

 

1. ການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການດູ້ານການແພດ ບ ູ່ພຽງພ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ 

2. ຂາດການບ ລິການດູ້ານການແພດ ໄລຍະຍາວສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

3. ການບ ລິການດູ້ານການແພດ ມ ໃຫູ້ແຕູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ມ  ບນັຫາສຂຸະພາບເທົູ່ ານ ັູ້ນ 

4. ຄູ່າປິູ່ ນປວົດູ້ານສຂຸະພາບແພງ ສ ົູ່ງຜນົຕ ູ່ ບນັຫາດູ້ານເສດຖະກດິ ເຊັູ່ ນເປັນໜ ູ້  

5. ບນັຫາສຂຸະພາບ ກ ດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ 

6. ບນັຫາສຂຸະພາບຮນຸແຮງ ສ ົູ່ງຜນົດູ້ານລບົຕ ູ່ ຊ ວດິການເປັນຢູູ່ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ 

 

1. ການເຂົູ້າເຖງິ ການບ ລິການດູ້ານການແພດບ ູ່ພຽງພ  ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ.  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ

ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນຂອງການຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ທ ູ່ ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງ

ຂ ູ້ປະຕບິດັທ ູ່ ດ : ການເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ 

 

ຊາຍຄນົໜ ູ່ ງຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ຢູູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ມຂືອງລາວໄດູ້ຮບັບາດເຈບັຍູ້ອນເຮັດ

ວຽກຢູູ່ໂຮງງານບູ່ອນທ ູ່ ລາວຖກືຂດູຮ ດ. ຕອນກບັຄນືໄປມຽນມາ ລາວບ ູ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ ຍູ້ອນມ ບາດແຜຢູູ່ມ ື

ຍງັບ ູ່ທນັດ . ເມຍຂອງລາວເປັນກ  າມະກອນຢູູ່ສວນຂອງຄນົອືູ່ ນ ແຕູ່ບ ູ່ ສາມາດມ ລາຍຮບັພຽງພ  ກບັລາຍຈ ູ່າຍຂອງ

ຄອບຄວົ. ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ, ເຊິູ່ ງລວມມ  ການປິູ່ ນປວົຢູູ່ໂຮງໝ ສອງເດອືນ ແລະ ການ

ໄດູ້ຮບັການສບືຕ ູ່ ປິູ່ ນປວົໄລຍະຍາວ. ໃນເວລາທ ູ່ ລາວດ ແລູ້ວ, ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ ລວມມ  

ການຝ ກອບົຮມົຫ າຍດູ້ານ ສ  າລບັການປກູຝງັ ແລະ ລູ້ຽງສດັ ລາວຍງັໄດູ້ຮບັສດັລູ້ຽງບາງຊະນດິ ເພືູ່ ອເອົາໄປ

ລູ້ຽງເພືູ່ ອເພ ູ່ ມລາຍຮບັ.  
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ນອນ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງຕນົ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການດູ້ານການແພດ ໂດຍບ ູ່ ເສຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ຫ ື ໄດູ້

ໃບສ ັູ່ງຢາ ແລະບ ູ່ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າບ ລິການດູ້ານການແພດໄດູ້. ຢູູ່ບາງປະເທດ, ມ  ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ, 

ຂຽນໄວູ້ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ, ແລະ ມ ໄວູ້ບ ລິການໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸແທູ້, ແຕູ່ເອກະສານທ ູ່ ຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ມ ຫ າຍ  

ຂ ັູ້ນຕອນ ມນັໄດູ້ກາຍເປັນສູ່ງິກ ດກ ັູ້ນ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບ ູ່ ສາມາດ ເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການດູ້ານນ ູ້ໄດູ້.   

 

ການບ ລິການດູ້ານການແພດສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມ ູ່ນມ  ໃນແຜນຂອງໂຄງການຕູ່າງໆ. ແລະຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ແມ ູ່ນ

ຍອມຮບັໂຄງການເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຍູ້ອນເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົໂດຍບ ູ່ ເສຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, 

ບາງເທືູ່ ອໂຄງການລກັສະນະນ ູ້ ກ ູ່ມ  ຄວາມຈ  າກດັ ໃນການກວດສຂຸະພາບທ ົູ່ວໄປ ຫ ື ມ  ການກວດສຂຸະພາບ

ສະເພາະແຕູ່ເວລາຢູູ່ສນູພກັອາໄສຂອງໂຄງການ ເທົູ່ ານ ັູ້ນ. ນອກຈາກນ ູ້, ບ ູ່ ແມ ູ່ນວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ທ ູ່ ຢູູ່

ບູ່ອນອາໄສຂອງໂຄງການຈະໄດູ້ຮບັການກວດສຂຸະພາບທ ົູ່ວໄປ ຫ ື ໄດູ້ຮບັການບ ລິການກວດສຂຸະພາບ, ເຖງິ

ແມ ູ່ນວູ່າ ການບ ລິການນ ູ້ ມ  ຢູູ່ໃນນະໂຍບາຍ ຂອງອງົການຈດັຕ ັູ້ງ/ສະຖາບນັຕູ່າງໆ. ບນັຫານ ູ້ ແມ ູ່ນມ  ຢູູ່ ທງັ

ປະເທດຕ ົູ້ນທາງ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ.    

 

2. ຂາດການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດໄລຍະຍາວ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມ ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ຈ  າເປັນຕູ້ອງ

ມ  ກຽມໄວູ້ກ ູ່ອນ ສ  າລບັກ ລະນ ສກຸເສ ນ ແລະ/ຫ ື ການປິູ່ ນປວົໄລຍະສ ັູ້ນ. ໃນຫ າຍກ ລະນ , ຄວາມເຈບັປູ່ວຍ ແລະ

ການເຈບັເປັນ ຈະມ ຜນົສ  າລບັສຂຸະພາບໃນໄລຍະຍາວ, ບນັຫາສຂຸະພາບຊ  າເຮືູ້ອ ເຊິູ່ ງຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການ

ປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ ງສູ່ວນໃຫຍູ່ (ຫ ື ສູ່ວນໃຫຍູ່ແລູ້ວ) ແມ ູ່ນຍງັບ ູ່ທນັມ  .  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງ

ຄນົ ມ  ຄວາມພິການ ຍູ້ອນຜນົຂອງການຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ/ຫ ື ໄດູ້ຮບັບາດເຈບັ ຢູູ່

ບູ່ອນເຮັດວຽກ, ເຊິູ່ ງເຂົາເຈົູ້າ ມ  ຄວາມຕູ້ອງການ ການປິູ່ ນປວົໄລຍະຍາວ.  

 

3. ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ມ ໄວູ້ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ມ  ບນັຫາ

ສຂຸະພາບເທົູ່ ານ ັູ້ນ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົມ  ບນັຫາສຂຸະພາບ ກູ່ອນການ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ; ຫ າຍຄນົກ ູ່ມ  ບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

ບນັຫາສຂຸະພາບ ອາດຈະບ ູ່ ແມ ູ່ນຜນົກະທບົໂດຍກງົ ຈາກການຖກືຄູ້າ

ມະນດຸຂອງບາງຄນົ, ເຮັດໃຫູ້ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ, ການປິູ່ ນປວົ

ດູ້ານການແພດສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນມ  ພຽງແຕູ່ໃນກ ລະນ ຈ  າເປັນ ແລະ ມ 

ຜນົກະທບົສ  າຄນັ    ຕ ູ່ ຂະບວນການ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ບາງກ ລະນ  ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ ຍງັບ ູ່

ທນັທ ົູ່ວເຖງິ ຍູ້ອນບນັຫາສຂຸະພາບ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຜນົກະທບົໂດຍກງົ ຈາກ

ປະສບົການຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ.  

 

4. ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ນ  າໄປສູູ່ບນັຫາເສດຖະກດິ 

ແລະໜ ູ້ສນິ. ການເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແມ ູ່ນຍງັມ  ຄວາມ

ຈ  າກດັ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ; ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ສ  າລບັ

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການ

ແພດ ໃນເວລາອອກຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ການສ  າຫ ວດດູ້ານ

ສຂຸະພາບທ ູ່ ດ  ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນປດັໃຈສ  າຄນັຂອງ

ການຕ ລາຄາ ຂອງທກຸແຜນການສ  າຫ ວດທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະ 

ການພດັທະນາແຜນການສ ົູ່ງກບັຄນືສງັຄມົ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ບາງຄນົ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດແບບ

ສກຸເສ ນ; ກ ລະນ ອືູ່ ນເຈບັປວດຈາກຄວາມພິການ ຫ ື 

ຄວາມເຈບັປວດຊ  າເຮືູ້ອ ທ ູ່ ສາມາດລດຸຜູ່ອນ ແລະ ປິູ່ ນປວົໄດູ້

ໄລຍະຍາວ. ມນັມ ຄວາມສ  າຄນັສ  າລບັການສ  າຫ ວດ ແລະ ກ  າ

ນດົຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການປິູ່ ນປວົ ໄລຍະຍາວຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸທກຸຄນົ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຈະມ ສຂຸະພາບດ  

ທງັຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ.  ການສ  າຫ ວດຄວາມຈ  າເປັນ ໃນ

ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງ

ດູ້ານສຂຸະພາບ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ຄວນມ ໄວູ້ສ  າລບັທກຸກ ລະນ 

ໃນການບ ລິຫານ. 

ນ ູ້ແມ ູ່ນຈດຸສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ຂອງບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ສ  າລບັ

ການຟືູ້ນຟ ູແລະ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.   
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ສຂຸະພາບຂອງຕນົເອງ. ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍດູ້ານການແພດສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນສງູ ແລະ ສູ້າງໜ ູ້ສນິ, ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ 

ສະພາບເຈບັເປັນແບບຊ  າເຮືູ້ອ ຫ ື ບນັຫາສຂຸະພາບ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົແບບຕູ່ ເນືູ່ອງ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍ

ຄນົ ບ ູ່ ມ  ເງນິຈ ູ່າຍພຽງງພ ໃນການຈ ູ່າຍຄູ່າປິູ່ ນປວົໄດູ້; ເຮັດໃຫູ້ບາງຄນົກາຍເປັນໜ ູ້ສນິ. ປະຊາຊນົຢູູ່ຊນົນະບດົ ປະ

ເຊ ນໜູ້າກບັຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍເພ ູ່ ມ ຈາກການເດ ນທາງ ແລະ ເສຍລາຍໄດູ້ ຈາກການເດ ນທາງ ເພືູ່ ອໄປປິູ່ ນປວົຢູູ່ເມອືງ

ອືູ່ ນ ຫ ື ຢູູ່ໃນເມອືງໃຫຍູ່.   

 

5. ບນັຫາສຂຸະພາບຈ  າກດັ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ.  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກ (ຫ ື

ຮກັສາວຽກໄດູ້) ໄດູ້ຍູ້ອນການເຈບັປູ່ວຍ ແລະ/ຫ ື ຍູ້ອນບນັຫາເຈບັເປັນ. ສ  າລບັຜູູ້ທ ູ່ ມ  ບນັຫາສຂຸະພາບທ ູ່ ໜກັໜູ່ວງ 

ກ ູ່ຈະບ ູ່ ມ  ໃຜຢາກຈ ູ້າງໃຫູ້ເຮັດວຽກ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົເສຍວຽກ ຖູ້າເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ດ  ຫ ື ຈາກ

ວຽກປະຈ  າ ຍູ້ອນບນັຫາສຂຸະພາບບ ູ່ດ .  ສ  າລບັຜູູ້ທ ູ່ ເຮັດທລຸະກດິຂອງຕນົເອງ ກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດສູ້າງລາຍຮບັໄດູ້ພຽງພ  

ຍູ້ອນບ ູ່ ມ  ຄວາມສາມາດ ເຮັດວຽກໄດູ້ຢູ່າງເຕັມເມດັເຕັມໜູ່ວຍ. ມ  ບາງກ ລະນ , ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ

ດູ້ານການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ ໃນເວລາທ  າອດິ ເພືູ່ ອເຂົາເຈົູ້າຈະສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ເຮັດທລຸະ

ກດິນ ູ້ອຍໆ ຂອງຕນົເອງໄດູ້ ແຕູ່ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດເຮັດໄດູ້ ຍູ້ອນບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມເຈບັປູ່ວຍ. 

ບາງກ ລະນ  ຂອງເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮຽນໄດູ້ ຍູ້ອນຄວາມເຈບັປູ່ວຍ ຫ ື ຍູ້ອນຄວາມພິການ.  

 

6. ສຂຸະພາບບ ູ່ດ  ສ ົູ່ງຜນົລບົຕ ູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຍູ້ອນບນັຫາສຂຸະພາບບ ູ່ດ  ນ  າໄປສູູ່ຄວາມຮູູ້ສ ກ

ທາງລບົຫ າຍດູ້ານ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຊູ່ນັ: ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມອູ່ອນເພຍ, ບ ູ່ມ  ຄວາມຫວງັ ແລະ ຄວາມ

ໂສກເສົູ້າ. ບນັຫາເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຈະເພ ູ່ ມທະວ ຂ ູ້ນ ໃນເວລາທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ບ ູ່ມ  ລາຍໄດູ້  

ຍູ້ອນບນັຫາດູ້ານສຂຸະພາບ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ບນັຫາສຂຸະພາບ ແລະການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ 

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍທ ູ່ ໂຫດຫູ້ຽມ ແລະ 

ຄວາມເຈບັປູ່ວຍຢູ່າງຮູ້າຍແຮງ ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາໄປເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາ: “ຂູ້ອຍເຫັນວູ່າ

ເຈົູ້າຂອງເຮອື ບ ູ່ ໃຫູ້ກ  າມະກອນພກັຜູ່ອນເລ ຍ ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສະບາຍກ ູ່ຕາມ. ກ  າມະກອນຍງັຖກືສ ັູ່ງ

ໃຫູ້ເຮັດວຽກໜກັ ແລະ ຖູ້າມ  ຄນົຂາດ, ຜູູ້ຄມຸຈະເອົານ  ູ້າຮູ້ອນສາດໃສູ່ກ  າມະກອນ. ບາງຄນົຕາຍຍູ້ອນ

ຄວາມເຈບັປູ່ວຍ. ຜູູ້ຄມຸເອົານ  ູ້າກ ູ້ອນຖອກໃສູ່ກ  າມະກອນ, ຕ ກ  າມະກອນດູ້ວຍວດັຖອຸປຸະກອນຕູ່າງໆ. ມ  ຄນົ

ໄທຄນົໜ ູ່ ງ ຕາຍຍູ້ອນຄວາມເຈບັປູ່ວຍຈາກການຖກືຕ . ຂູ້ອຍເຫັນ [ພ ູ່ ຄວົຄນົຕູ່າງປະເທດ] ຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຕ 

ຈນົແຂູ້ວອອກ ຍູ້ອນບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ ແລະຍູ້ອນເວົູ້າບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈພາສາ ໃນສິູ່ ງທ ູ່ ຜູູ້ຄມຸບອກ. ຂູ້ອຍຍງັ

ເຫັນບາງຄນົຕາຍ ຍູ້ອນອປຸະຕເິຫດ [ຢູູ່ໃນເຮອື]. ຖູ້າມ  ຄນົຕກົຈາກເຮອື, ບ ູ່ມ  ໃຜສນົໃຈຊູ່ວຍເລ ຍ.” 

 

ເດັກນູ້ອຍຊາຍຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດຈ ນ ບງັຄບັໃຫູ້ໄປຂ ທານ ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: ລາວຖກືຕ 

ຕະຫ ອດໂດຍຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອຄວບຄມຸລາວ. ລາວຖກືບອກວູ່າ ຖູ້າລາວຈະໜ  ລາວຈະຖກືຕ ຈນົບາດເຈບັ

ຢູ່າງຮູ້າຍແຮງ.  
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ແມ ູ່ຍງິຄນົກ  າປເູຈຍຄນົໜູ່ືງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລເຊຍ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກບູ້ານ ຫ າຍຊູ່ວົ

ໂມງ ຕ ູ່ ມ ືູ້ (ສະເລັູ່ ຍ 14 ຫາ 18 ຊ ົູ່ວໂມງຕ ູ່ ມ ືູ້) ແລະບ ູ່ ໃຫູ້ກນິເຂົູ້າ (ລາວຖກືອະນຍຸາດໃຫູ້ກນິເຂົູ້າ ມ ືູ້

ລະຄາບ). ລາວຖກືຕ ຕະຫ ອດ ໂດຍນາຍຈ ູ້າງ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ກນິນ  ູ້າຢາລູ້າງຫູ້ອງນ  ູ້າ ເພືູ່ ອເປັນການ

ລງົໂທດ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ນາຍຈ ູ້າງບ ູ່ພ ໃຈ ໃນການເຮັດວຽກຂອງລາວ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຈາກປະເທດມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ລາວໄດູ້

ເລົູ່ າວູ່າ: ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ກນິເຫ ົູ້າກບັລກູຄູ້າ. ລາວຍງັຕດິພະຍາດທາງເພດສ  າພນັ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການ

ປິູ່ ນປວົ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ລາວຍງັຖກືບງັຄບັໃຫູ້ສບືຕ ູ່ ໃຫູ້ບ ລິການທາງເພດ ແກູ່ລກູຄູ້າໃນເວລາລາວບ ູ່

ສະບາຍນ  າ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ໄດູ້ເລົູ່ າເຖງິ 

ການຕດິເຊືູ້ອຮູ້າຍແຮງ ໃນລະບບົສບືພນັຂອງລາວ ຍູ້ອນຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຮ ູ່ວມເພດ ກບັລກູຄູ້າຫ າຍຄນົ. 

ລາວຖກືສ ົູ່ງກວດຢູູ່ຄຣ ກນກິທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອການປິູ່ ນປວົ, ແຕູ່ໄດູ້ລາວເລົູ່ າຕືູ່ ມວູ່າ: ລາວໄດູ້ຖກືປວົໃນລາຄາ

ຖກື ແລະ ແບບບ ູ່ດ ສດຸ ສດຸທູ້າຍແຜຕດິເຊືູ້ອຂອງລາວປວົບ ູ່ ດ ເລ ຍ. ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຕ ູ່  ໃນ

ເວລາທ ູ່ ລາວຍງັມ  ແຜຕດິເຊືູ້ອຢູູ່.   

 

ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຊາຍຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປເຮັດວຽກຢູູ່ໂຮງງານຢູູ່ປະເທດຈ ນ, ລາວເຮັດວຽກ 18 ຊູ່ວົ

ໂມງຕ ູ່ ມ ືູ້ ແລະອະນຍຸາດໃຫູ້ກນິຕ ົູ້ມເຂົູ້າປຽກລູ້າໆ. ໃນເວລາທ ູ່ ກ  າມະກອນໃນໂຮງງານ ຜູູ້ໃດເຈບັ ຫ ື ບ ູ່

ສະບາຍ, ບ ູ່ມ  ໃຜໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົເລ ຍ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໄດູ້ຖາມວູ່າລາວວູ່າ:   

ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຫຍງັແດູ່ທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແຕູ່ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຫຍງັເລ ຍ  ລາວຢາກໄດູ້ຮບັການ

ປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ.  ລາວຂ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອຂ ກວດສຂຸະພາບທ ົູ່ວໄປ ແຕູ່ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜອງ 

ຈາກຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ. ລາວຍງັໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ: ອງົການຈດັຕ ັູ້ງໄດູ້ສນັຍາວູ່າ: ຈະເຮັດບດັກວດ

ສຂຸະພາບໃຫູ້ລາວ, ເຊິູ່ ງຈະເຮັດໃຫູ້ລາວ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການກວດສຂຸະພາບໄດູ້, ແຕູ່ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຕາມ

ຄ  າສນັຍາ ແລະ ບ ູ່ ຮູູ້ວ ູ່າ ຈະຕດິຕາມກບັໃຜ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົໄທຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຍ ູ່ ປຸູ່ນ ລາວຖກືຂດູຮ ດໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຄເືດັກນູ້ອຍຍງິ.  

ປດັຈບຸນັ ລາວໄດູ້ກບັຄນືຫາບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງລາວ, ລາວໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ   

ແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ, ເຊິູ່ ງຕູ້ອງມ  ການຕດິຕາມ ແລະ ການປິູ່ ນປວົ. ລາວໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິ ການບ ລິການດູ້ານການແພດ 

ແລະ ການປິູ່ ນປວົເປັນປະຈ  າ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ລາວບ ູ່ ສາມາດໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ ຫ ື ໄດູ້ຮບັຢາກນິ 

ໃກູ້ບູ້ານຂອງລາວໄດູ້, ເຊິູ່ ງສູ້າງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມທູ້າທາຍສ  າລບັລາວ ໃນດູ້ານຄວາມສາມາດ

ໃນການເຂົູ້າເຖງິຄວາມຈ  າເປັນຂອງລາວ.   

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜູ່ືງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ ຂາຍແຮງງານ, ລາວໄດູ້ຮ ູ້ອງຂ  



57 
 

ການປິູ່ ນປວົບນັ ພະຍາດກະເພາະຂອງລາວ ຍູ້ອນການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອເລັກນູ້ອຍ 

– ເຊັູ່ ນ: ຂະບວນການ ຂອງການກບັຄນືສງັຄມົລະດບັຊາດ ລວມມ : ບດັລງົທະບຽນ ແລະ ສະໜອງ

ເຄືູ່ ອງນຸ ູ່ງ – ແຕູ່ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ. ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຢືມເງນິ ຈາກຜູູ້ໃຫູ້ກູູ້ເງນິ ແລະ

ຕູ້ອງຈ ູ່າຍດອກເບັູ້ຍສງູ ສ  າລບັຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍດູ້ານການແພດຂອງລາວ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ລາວໄດູ້ຕດິເຊືູ້ອ

ທາງລະບບົສບືພນັຢູ່າງຮູ້າຍແຮງ, ແຕູ່ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົພຽງພ  ແລະ ຍງັສບືຕ ູ່ ມ  ບນັຫາດູ້ານ

ສຂຸະພາບຫ າຍປ  ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ລາວໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ເວລາ

ລາວກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ລາວໄດຮບັການກວດສຂຸະພາບທ ົູ່ວໄປ, ແຕູ່ບນັຫານ ູ້ ກ ູ່ຍງັຢູູ່ນ  າລາວ

ຕະຫ ອດ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: ລາວພະຍາຍາມເຮັດວຽກຢູູ່ຮ ູ້ານອາຫານ ເພືູ່ ອສ ົູ່ງເງນິກບັບູ້ານຫາພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ 

ລກູສາວຂອງລາວ. ແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ສຂຸະພາບຂອງລາວກ ູ່ຍງັບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນ ພ ທ ູ່ ລາວຈະສາມາດເຮັດວຽກຕ ູ່ ໄດູ້. 

ລາວມ ຄວາມກງັວນົຫ າຍ ຕ ູ່ ກບັສຂຸະພາບອູ່ອນເພຍຂອງລາວ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິທ ູ່ ທກຸຍາກຂອງ

ລາວ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ການທ ູ່ ຕູ້ອງຂ ູ້ນກບັຜວົຂອງລາວ ດູ້ານການເງນິ ແມ ູ່ນສູ້າງຄວາມກດົດນັໃຫູ້ລາວ, 

ເຮັດໃຫູ້ລາວບ ູ່ ສາມາດຕດັສນິບນັຫາຫຍງັໄດູ້. ລາວຍງັກງັວນົ ກ ູ່ຽວກບັສະພາບຂອງລາວ ຕ ູ່ ກບັບນັຫາ

ສຂຸະພາບທ ູ່ ບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນເລ ຍ. 

 

 

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງສ  າຄນັທ  ູ່ ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ ໃນການສະໜອງການປິູ່ ນປວົດູ້ານ

ການແພດທ ູ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ. 

 

ການປະຕບິດັໂຄງການ 

 

 ຕູ້ອງໃຫູ້ມ  ການເຂົູ້າເຖງິ ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແບບສກຸເສ ນ ແລະ ຕ ູ່ ເນືູ່ອງ. ຕູ້ອງໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ທກຸຄນົ ມ  ສດິໃນການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແລະ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການ ທງັໄລຍະສ ັູ້ນ ແລະ ໄລຍະ

ຍາວໄດູ້. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ແບບສກຸເສ ນ ທນັທ ທ ູ່ ກ  ານດົ ວູ່າ

ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົສກຸເສ ນ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການໄລຍະຍາວ ຄວນຈະຊອກຫາ ຫ ື ປະສານ ໃຫູ້

ເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດໄລຍະຍາວ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ເວລາມ ຄວາມຈ  າເປັນໃນການ

ປິູ່ ນປວົໄລຍະຍາວ,ເຊັູ່ ນ: ບນັຫາສຂຸະພາບ, ພະຍາດ, ຊ ມເຊືູ້ອ, ຄວາມພິການ ແລະ ອືູ່ ນໆ ແບບຊ  າເຮືູ້ອ.  

 

 ພິຈາລະນາຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການປິູ່ ວປວົ ແລະ ສະພາບສຂຸະພາບຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ. ພະນກັງານ

ແພດຄວນຈະພິຈາລະນາວູ່າ ມ  ຜນົກະທບົດູ້ານສຂຸະພາບ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ມ ຜນົຕ ູ່ ສຂຸະພາບຂອງຄອບຄວົ

ເຂົາເຈົູ້າແນວໃດ, ລວມທງັພະຍາດຕດິຕ ູ່  ເຊັູ່ ນ: ປອດແຫູ້ງ ແລະ HIV/AIDS. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ຄວາມຈ  າເປັນ
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ດູ້ານສຂຸະພາບ ຂອງຄອບຄວົຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ກ  ານດົ ແລະ ຂຽນຈະແຈ ູ້ງ ໂດຍຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການດູ້ານ

ສຂຸະພາບນ  າ.  

 

 ແຜນວຽກງານການບ ລິການດູ້ານການແພດ. ໃຫູ້ກ  ານດົວູ່າມ  ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການແພດ ຜູ່ານໂຄງການ

ຂອງລດັຖະບານ, NGO ແລະ ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ລວມທງັ ໜູ່ວຍງານໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ສ ົູ່ງຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸຕູ່າງໆ. ນ ູ້ລວມໄປເຖງິການບ ລິການ ດູ້ານການແພດພິເສດ ສ  າລບັຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການແພດ ທ ູ່ ແຕກ

ຕູ່າງກນັ. ມ  ການພດັທະນາຄູູ່ຮ ູ່ວມງານ ແລະ ການປະສານງານ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ການສ ົູ່ງຕ ູ່  ທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບ ໃນ

ດູ້ານການບ ລິການການແພດນ ູ້ ແບບຫ າກຫ າຍ.  

 

 ສະໜອງການແພດທ ູ່ ພຽງພ  ແລະເໝາະສມົ. ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ໄດູ້ຮບັການບ ລິການດູ້ານ

ການແພດທ ູ່ ຈ  າເປັນ, ບ ູ່ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນໃນລະບບົຂອງລດັ ຫ ືຂອງເອກະຊນົ. ຕູ້ອງໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ໄດູ້ຮບັ

ການປິູ່ ນປວົ, ບ ູ່ ວູ່າເຂົາເຈົູ້າຈະສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າປິູ່ ນປວົໄດູ້ ຫ ື ບ ູ່ ກ ູ່ຕາມ. ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດທ ູ່ ຈ  າເປັນ ຕູ້ອງ

ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ, ບ ູ່ວ ູ່າຈະຍູ້ອນຜນົກະທບົຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ບ ູ່ ກ ູ່ຕາມ.    

 

 ສະໜອງຂ ູ້ມນູກ ູ່ຽວກບັ ການບ ລິການດູ້ານການແພດ. ແຈ ູ້ງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃຫູ້ຊາບວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າມ  ສດິໄດູ້ຮບັ

ການບ ລິການດູ້ານການແພດ ແລະ ບອກໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ຂ ູ້ມນູຈະແຈ ູ້ງລາຍລະອຽດ ກູ່ຽວກບັການບ ລິການດູ້ານການ

ແພດ ທ ູ່ ມ  ທງັໝດົ ແລະຈະເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ແນວໃດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະຖກື

ແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູທກຸດູ້ານກູ່ຽວກບັເງ ືູ່ອນໄຂ ຂອງການບ ລິການດູ້ານການແພດ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງໃນການມ ພະຍາດຊ ມ

ເຊືູ້ອຊ  າເຮືູ້ອ ຫ ື ພະຍາດຊ ມເຊືູ້ອ ທ ູ່ ມ  ອນັຕະລາຍເຖງິຊ ວດິ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ (ເຊັູ່ ນ HIV, ອກັເສບຕບັ, 

ປອດແຫູ້ງ).   

 

 ທກຸການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ຕູ້ອງດູ້ວຍຄວາມສະໜກັໃຈ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການຍນິຍອມ ຈາກຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ. ການບ ລິການດູ້ານການແພດ ແລະ ການປິູ່ ນປວົທງັໝດົ ຄວນຈະເປັນໄປດູ້ວຍຄວາມສະໜກັໃຈ, ອ ງໃສູ່

ການຍນິຍອມຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບ ູ່ ຄວນຖບືງັຄບັ ໃຫູ້ທດົລອງປິູ່ ນປວົພະຍາດ ຫ ື ທດົລອງ

ປິູ່ ນປວົການອກັເສບໃດໝດົ (ເຊັູ່ ນ: HIV/AIDS, ພະຍາດຕດິຕ ູ່ ທາງເພດສ  າພນັ ຕູ່າງໆ) ແຕູ່ຄວນຈະຖກືສະໜອງ

ຂ ູ້ມນູທ ູ່ ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນກູ່ຽວກບັຄວາມສູ່ຽງທງັໝດົ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດຕດັສນິໃຈວູ່າ ຈະລອງປິູ່ ນປວົ 

ຫ ື ຖກືປິູ່ ນປວົບ ູ່ . 

 

 ຊູ່ວຍຕດິຕາມຂ ູ້ຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານການບ ລິຫານການແພດ. ແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູລະອຽດ ແລະ ຄບົຖູ້ວນໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ 

ວູ່າ ການເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົ ແລະ ມ ຂ ູ້ຮຽກຮູ້ອງດູ້ານຂະບວນການ ແລະບ ລິຫານອນັໃດແດູ່ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າອາດຈະ

ປະເຊ ນໜູ້າຢູູ່ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ – ເຊັູ່ ນ: ເອກະສານທ ູ່ ຈ  າເປັນ, ຄູ່າທ  ານຽມ (ຖູ້າມ  ), 

ແລະອືູ່ ນໆ. ຊູ່ວຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຕດິຕາມຂະບວນການດູ້ານບ ລິຫານ ໃນເວລາຈ  າເປັນ.   

 

 ສ ກສາອບົຮມົພະນກັງານແພດ ກູ່ຽວກບັຜນົກະທບົຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ

ແນວໃດ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ພະນກັງານການແພດ ໄດູ້ຮບັການສ ກສາ ແລະ ຮູູ້ກ ູ່ຽວກບັຜນົກະທບົ ຂອງການຖກື
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ຄູ້າມະນດຸ ທາງດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ ລວມເຖງິຊ ວດິການເປັນຢູູ່ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກບັກຸູ່ມຄນົເຫ ົູ່ ານ ູ້

ແນວໃດ ໃຫູ້ເໝາະສມົ, ເປັນມອືາຊ ບ ແລະ ຊອກເຫັນຄວາມລະອຽດອູ່ອນທງັໝດົ ໄດູ້ແນວໃດ. ພະນກັງານ

ແພດທກຸຄນົຄວນຈະມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນຕ ູ່ ບນັຫາ ແລະ ຖກືຝ ກອບົຮມົມາ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເຮັດວຽກ 

ແລະ ພບົກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແບບມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ, ມອືາຊ ບ ແລະ ດູ້ວຍວທິ ທ ູ່ ເໝາະສມົ. ນ ູ້ຄວນຈະລວມ

ເອົາພະນກັງານແພດ ຮບັສາຍໂທລະສບັທ  າອດິ, ຢູູ່ຄຣ ນກິ ແລະ ພະນກັງານບ ລິຫານຢູູ່ໂຮງໝ ນ  າ ຜູູ້ເຊິູ່ ງອາດຈະ

ໄດູ້ພບົກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກູ່ອນຄນົອືູ່ ນຕ ັູ້ງແຕູ່ທ  າອດິ ລວມທງັພະນກັງານຫູ້ອງການ ຜູູ້ທ ູ່ ອາດຈະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ 

ຂະບວນການຂຽນຄ  າຮູ້ອງ ສ  າລບັການໃຫູ້ບ ລິການດູ້ານສຂຸະພາບ.   

 

 ຈ ູ່າຍຄູ່າເດ ນທາງ. ຜູູ້ປະສານງານ ຫ ື ຜູູ້ອອກຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍດູ້ານການເດ ນທາງ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ທ ູ່ ຈະ

ຕູ້ອງເດ ນທາງ ເພືູ່ ອໄດູ້ຮບັການບ ລິການດູ້ານການແພດ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນການເດ ນທາງ ເພືູ່ ອໄປຮບັ

ບ ລິການດູ້ານການແພດ ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍຈາກພາກລດັ.  

 

 ສບືຕ ູ່ ກ  ານດົຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍທງັໝດົ ໃຫູ້ກບັຊູ່ຽວຊານດູ້ານການແພດ. ແພດຊູ່ຽວຊານທ ູ່ ຖກືຝ ກອບົຮມົ ດູ້ານ

ການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ໃຫູ້ສນັຍານ/ການເຕອືນ ຂອງການຄູ້າມະນດຸມາ, ເພືູ່ ອກ  ານດົຕວົຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຢູ່າງ

ລະອຽດ ກບັແພດຊູ່ຽວຊານ. ນ ູ້ຄວນລວມທງັ ການກ  ານດົຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ຍງັຢູູ່ໃນສະພາບຂອງການຄູ້າ

ມະນດຸ ແລະ ຜູູ້ທ ູ່ ອອກຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ບ ູ່ ຖກືກ  ານດົຕວົຢູ່າງເປັນທາງການ.   

 

 ສູ້າງຕ ັູ້ງ ແລະເວົູ້າເຖງິຈນັຍາບນັກດົລະບຽບ. ນະໂຍບາຍດູ້ານການແພດທ ູ່ ຈ  າເປັນທກຸອນັ ຈະຕູ້ອງມ  ຂ ູ້ກ  ານດົ

ດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ມ ມາດຕະຖານດູ້ານຈນັຍາບນັສງູສດຸ ລວມທງັ ມ  ຫ ກັການດູ້ານຄວາມລບັ, ບ ູ່ມ  ການຈ  າແນກ, 

ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ການຕດັສນິແບບລ  າອຽງ ແລະ ນບັຖຄືວາມເປັນສູ່ວນຕວົ.  

 

 ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບ. ມ  ລະບບົການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ແລະ ພດັທະນາແບບມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ດູ້ານການ

ແພດ, ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກູ່ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ເພືູ່ ອລາຍງານການ

ຈ  າແນກ, ການປິູ່ ນປວົ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ.   

 

 ຕ ລາຄາຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານການແພດຕະຫ ອດເວລາ. ຍູ້ອນຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນ

ການທ ູ່ ຍາວນານ, ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການແພດ ແມ ູ່ນປູ່ຽນແປງ (ດ ຂ ູ້ນ ຫ ື ບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນ) ຕະຫ ອດເວລາ. ພະນກັງານ

ແພດ ຄວນຈະຕ ລາຄາຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານການແພດຂອງແຕູ່ລະຄນົ ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິການ

ປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ຄວນຈະເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ການບ ລິຫານແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ.   
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ຂ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ 

 

 ເດັກນູ້ອຍຕູ້ອງເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖງິການປູ້ອງກນັ

ດແູລ, ການເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ຕູ້ອງເປັນແບບສກຸເສ ນ ຢູູ່ປະເທດບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຫ ື ຕູ້ອງມ  ຄວາມສະເໜ 

ພາບ ກບັເດັກນູ້ອຍໃນຕູ່າງປະເທດ, ຖູ້າຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ.  

 

 ພະນກັງານແພດຊູ່ຽວຊານ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ. ພະນກັງານແພດຄວນຈະຖກືຝ ກອບົຮມົ ເພືູ່ ອສະ ໜອງ

ການບ ລິການທ ູ່ ລະອຽດອູ່ອນ ແລະ ເໝາະສມົສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ.  ມນັຈະມ ຄວາມສ  າຄນັເພ ູ່ ມຂ ູ້ນໃນ

ເວລາປິູ່ ນປວົກ ລະນ  ທ ູ່ ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຮບັການກະທບົທ ູ່ ຮນຸແຮງ ແລະ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍຢູ່າງຮນຸ

ແຮງ.  

 

 ພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັວທິ ການບ ລິການ ດູ້ານການແພດແບບເຂົູ້າໃຈເດັກນູ້ອຍ. ພດັທະນາ ແລະປະຕບິດັ

ວທິ ການບ ລິການ ດູ້ານການແພດແບບເຂົູ້າໃຈເດັກນູ້ອຍ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຄ  າແນະນ  າ ຂອງພະນກັງານແພດ

ກູ່ຽວກບັ ການເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຖກືຂດູຮ ດ.  

 

 ແຈ ູ້ງຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ, ພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງ ກູ່ຽວກບັສຂຸະພາບດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການ

ແພດ. ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະຖກືແຈ ູ້ງ ກ ູ່ຽວກບັສະພາບດູ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນໃນການປິູ່ ນປວົຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ ຢູ່າງຄບົຖູ້ວນ ແລະ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ສູ່ວນຮູ່ວມທກຸດູ້ານ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຕດັສນິໃຈ ໃນການປິູ່ ນປວົດູ້ານ

ການແພດ ແລະ/ຫ ື ການທດົລອງໃນການປິູ່ ນປວົ.  

 

 ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍການປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ. ໃຫູ້ພະນກັງານແພດ ແລະ ພະນກັງານຫູ້ອງການ ຜູູ້ທ ູ່

ໄດ ູ້ພບົກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຫັນດ  ແລະ ປະຕບິດັ ຕາມນະໂຍບາຍການປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ. ຈດັຕ ັູ້ງ

ລະບບົ ຕດິຕາມກວດກາ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ມ  ການໂຈະ ແລະ ໃສູ່ລະບຽບ ຖູ້າພບົກ ລະນ ມ  ການປະຕບິດັ ຜິດກດົ

ລະບຽບ.   

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  

 

 ແຈ ູ້ງການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດໄລຍະຍາວ. ຍູ້ອນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຫ າຍຄນົ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການ

ປິູ່ ນປວົແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ຍູ້ອນຜນົກະທບົຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ (ເຊັູ່ ນ: ເຈບັຊ  າເຮືູ້ອ, ຕດິພະຍາດ, ມ  ຄວາມພິການ), 

ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ຄວນຈະມ ກະກຽມໄວູ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ. ສິູ່ ງນ ູ້ອາດຈ  າເປັນ ຕູ້ອງມ  ນະໂຍບາຍລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ ຂອງພະນກັງານແພດ ເພູ່ືອເວົູ້າ

ເຖງິຄວາມຈ  າເປັນທາງດານການແພດ.   
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 ນະໂຍບາຍດູ້ານການແພດ ແບບບ ູ່ ເສຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ. ຢູູ່ບູ່ອນທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການປິູ່ ນປວົ

ດູ້ານການແພດ, ນະໂຍບາຍດູ້ານສດິຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຕູ້ອງບ ູ່ ເສຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃດໆໃນການປິູ່ ນປວົ. ໃຈ ູ້ແຍກ

ອປຸະສກັຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົ ແລະ ນະໂຍບາຍຕູ່າງໆ ສ  າລບັຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ, 

ຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການ ຫ ື ພະນກັງານທ ົູ່ວໄປ.    

 

 ເພ ູ່ ມທະວ ການຮູ່ວມມດື ູ້ານການແພດ ໃນເວລາສ ົູ່ງຕ ູ່ ຂ ູ້າມປະເທດ. ຈດັຕ ັູ້ງການຮູ່ວມມ ື ແລະ ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ດ ູ້ານ

ການແພດ ໃນເວລາສ ົູ່ງຕ ູ່ ຂ ູ້າມປະເທດ, ລວມທງັ ການຈດົບນັທ ກຂ ູ້ມນູດູ້ານການແພດ ທ ູ່ ມ  ຈນັຍາບນັ ແລະເໝາະ 

ສມົ (ບດົບນັທ ກ ທງັດູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ) ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການດູ້ານນ ູ້ ລະຫວູ່າງສອງ

ປະເທດ.  
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  #3. ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ 

ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. 

ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຊ ວດິການເປັນຢູູ່ ແລະດູ້ານຈດິໃຈ. 
 

ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ  

ກດົໝາຍສດິທິມະນດຸສາກນົ ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ວູ່າ ສດິທິດູ້ານສຂຸະພາບ ລວມທງັ ການມ ມາດຕະຖານສງູສດຸ ໃນການ

ມ ສຂຸະພາບຈດິທ ູ່ ດ .28 ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ສ ກມ   “ສຂຸະພາບຈດິບ ູ່ ດ ” ເປັນໄລຍະ 

ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ອະທິບາຍ ຄວາມຮູູ້ສ ກຕູ່າງໆ ນາໆ, ລວມທງັ ຮູູ້ສ ກກດົດນັ, ລືມບ ູ່ ໄດູ້, ໃຈ

ຮູ້າຍ, ກງັວນົ, ໂສກເສົູ້າ, ຄວາມເສົູ້າຊ ມ ແລະ ຮູູ້ສ ກສ ູ້ນຫວງັ. ການທ ູ່ ມ  ຈດິຕະສາດ “ທ ູ່ ບ ູ່ ດ ” ແມ ູ່ນມາຈາກມ 

ສອງແຫ ູ່ງຫ ກັໆຄ:ື ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ເກ ດຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນເວລາທ ູ່ ພະຍາຍາມ

ຢາກຟືູ້ນຟ ູແລະ ການໜ ອອກຈາກ ການຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມກງັວນົ, ຄວາມຊມືເສົູ້າ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ທ ູ່ ມ  ສາຍເຫດຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ.      

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັປະສບົການທ ູ່ ໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ສາມານຕູ່າງໆນາໆ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້

ຖກືທບຸຕ  ແລະ ທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ, ເຂົາເຈົູ້າ ເຄ ຍເຫັນການທາລນຸຄນົອືູ່ ນ, ເຂົາເຈົູ້າ ຖກືທ ລະມານຈາກ ສະພາບ

ການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະການເຮັດວຽກ ທ ູ່ ບ ູ່ແມ ູ່ນສ  າລບັມະນດຸ. ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ມ  ອດິສະຫ ະພາບ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ສດິ ແລະ 

ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດໄດູ້. ເຂົາເຈົູ້າ ຢູູ່ຫູ່າງໄກຈາກຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ ເປັນໄລຍະຍາວນານ ແລະ ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃດໆໝດົ ໃນເວລາຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ.   

 

ຍູ້ອນເຫດການທກຸອນັທງັໝດົ, ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າ ກບັບນັຫາທາງຈດິຕູ່າງໆ

ນາໆ ຈນົມ  ບນັຫານທາງສຂຸະພາບຈດິ. ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ເລົູ່ າເຖງິຄວາມກດົດນັ, ການຖກືລືມ, ຄວາມກງັວນົ, ຄວາມ

ໂສກເສົູ້າ, ຢູ້ານກວົ ແລະ ຮູູ້ສ ກສ ູ້ນຫວງັ.  ຫ າຍຄນົທ ລະມານຈາກບາດແຜ ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ ລວມທງັ ຄວາມ

ກດົດນັພາຍຫ ງັການຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ມ  ສຂຸະພາບຈດິທ ູ່ ບ ູ່ ປກົກະຕ.ິ ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ໃນບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ທ ລະມານ ຈາກບນັຫາສຂຸະພາບຈດິ, ເຊິູ່ ງເປັນຍູ້ອນຜນົມາຈາກ ການຖກືຂດູຮ ດຈາກການຄູ້າມະນດຸ (ຫ ື ອາດຈະ

ເກ ດກ ູ່ອນໜູ້ານ ັູ້ນ). 

 

ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຢູ້ານກວົ, ຄວາມກງັວນົ ແລະ ທ ລະມານຈາກບາດແຜ ພາຍຫ ງັການຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າກບັຫ າຍບນັຫາ ແລະ ຄວາມກດົດນັຕູ່າງໆນາໆ – ຕາມແຕູ່ລະໄລຍະ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າ

                                                      
28 OHCHR and WHO (2008) ສິດທິຕ ູ່ ສຂຸະພາບ. The Right to Health. ເອກະສານ ເລກທ  31. ທ ູ່ ເຈເນວາ ໄດູ້ກ ູ່າວໄວູ້ວູ່າ: ຄະນະກ  າ

ມະການສງູສດຸ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືູ່ ອສດິທິມະນດຸ ແລະ ອງົການອະນາໄມໂລກ. Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of 

the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organisation. ສາມາອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່ ູ່ Available 

online at http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. 
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ມະນດຸ ແລະ ຕາມແຕູ່ລະສະພາບ. ການເປັນຄນົມ  ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຢູ້ານກວົ, ຄວາມກງັວນົ, ແລະ ບາງ

ກ ລະນ , ມ  ບາດແຜຢູ່າງໜກັໜູ່ວງ ມ  ຜນົກະທບົຮູ້າຍແຮງ ຕ ູ່ ຊ ວດິປະຈ  າວນັ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຕ ູ່ ກບັ

ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ໃນເວລາ

ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ຖກືກ  ານດົຕວົວູ່າ ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້

ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ເຊິູ່ ງອນັນ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນເວລາທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າຕອບຄ  າຖາມ (ແທນທ ູ່ ຈະເປັນການສ  າພາດ), ຖກືຈບັ 

ແລະ ຖກືຄມຸຂງັ (ແທນທ ູ່ ຈະເປັນການສ ົູ່ງຕ ູ່ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອ), 

ກາຍເປັນອາດຊະຍາກອນ ຫ ື ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ກບັບູ້ານ (ແທນທ ູ່ ຈະ

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ) ແລະ/ຫ  ື ບ ູ່ ຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອ (ແທນທ ູ່  ຈະຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ) ເວລາຮອດບູ້ານ.  

 

ບາງຄ ັູ້ງ ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຄວາມ

ຊູ່ວຍເຫ ືອເບືູ້ອງຕ ົູ້ນໃນໄລຍະທ  າອດິ, ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະອາໄສຢູູ່ສນູ (ໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ູ່ ສາມາດກບັຄນືຫາ

ຄອບຄວົໄດູ້) ແລະ ໃນເວລາທ ູ່ ຕູ້ອງກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ ວູ່າເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ຜູູ້ພບົເຫັນ 

(ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນໜູ້າຢູ້ານກວົ).  

 

ໃນເວລາຮອດບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ, ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມກງັວນົ ແລະຄວາມໂສກເສົູ້າ ແມ ູ່ນມ  ສາຍເຫດ ຈາກ

ປດັໃຈຕູ່າງໆ ລວມທງັ ແຕູ່ບ ູ່ແມ ູ່ນທງັໝດົ, ທ ູ່ ກບັຄນືບູ້ານໂດຍບ ູ່ ມ  ເງນິ; ສູ້າງໜ ູ້ສນິໃນເວລາກບັບູ້ານ ແລະ/ຫ ື ບ ູ່

ສາມາດຫາເງນິໄດູ້; ເປັນຄນົບ ູ່ ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ ພາຍຫ ງັກບັຄືນບູ້ານ ແລະ/ຫ ື ບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້; ຄວາມ

ຕ ງຄຽດ ແລະ ບນັຫາພາຍໃນຄອບຄວົ; ຂາດການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຄວາມຄດິ ຈາກຄອບຄວົ ຫ ື ໃນສງັຄມົ; 

ມ ຄວາມອບັອາຍ ແລະ ມ ການຈ  າແນກ ຢູູ່ໃນຄອບຄວົ ຫ ື ສງັຄມົ; ແລະ ຂາດການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການສະໜບັ

ສະໜນູ ເພືູ່ ອມ  ຊ ວດິລອດ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

 

ຍກົຕວົຢູ່າງ, ມ ຜູູ້ຊາຍມຽດມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ 

ເປັນສິູ່ ງທ ູ່ ໜູ້າເສຍດາຍ ທ ູ່ ພາຍຫ ງັທ ູ່ ລາວກບັບູ້ານແລູ້ວ ລາວບ ູ່ມ  ເງນິຕດິຕວົເລ ຍ. ໝູູ່ຂອງລາວໄດູ້ເຊ ນລາວໄປ

ຮູ່ວມງານສງັສນັໃນຕອນແລງມືູ້ໜ ູ່ ງ ແຕູ່ລາວບ ູ່ ຢາກໄປ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ “ຮູູ້ສ ກຕວົວູ່າ ລາວດູ້ອຍກູ່ວາໝູູ່” ຍູ້ອນ

ລາວບ ູ່ມ  ບູ້ານ, ມ  ໜ ູ້ສນິ ແລະ ພວມປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາຂອງຕວົເອງ ແລະ ເສດຖະກດິຫ າຍຢູ່າງ. ຄກືນັກບັ, ມ  

ແມ ູ່ຍງິຄນົຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ບງັຄບັໃຫູ້ ໄປເຮັດວຽກແມ ູ່ບູ້ານ ຢູູ່ປະເທດຮງົກງົ, ຮູູ້ສ ກເສຍດາຍທ ູ່ ຖກືບງັຄບັ ໃຫູ້

ຕູ້ອງຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ ແລະ ຄ ດຕະຫ ອດວູ່າ ບ ູ່ ຢາກຈາກບູ້ານໄປເລ ຍ. ລາວເລົູ່ າໃຫູ້ຟງັວູ່າ ລາວຮູ້ອງໄຫູ້ ແລະ 

ຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່າງໜກັ ຕອນສອງສາມເດອືນທ  າອດິ ພາຍຫ ງັກບັບູ້ານ ແລະ ຄ  າເວົູ້າ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຈາກ

ຄອບຄວົຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ລາວຮູູ້ສ ກເສຍໃຈ ແລະ ດູ້ອຍຄູ່າ. ຄວາມສບັສນົ ແລະ ບນັຫາທ ູ່ ກ ູ່ຽວພນັກບັ ມ  

ຄວາມໝາຍວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຫ າຍຄນົ ມ  ຄວາມເຈບັປວດ  ຈາກຄວາມທ ລະມານຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຈາກ

ເຫດການດຽວ (ເຊັູ່ ນ: ຈາກການຄູ້າມະນດຸ) ແຕູ່ບ ູ່ແມ ູ່ນຈາກຄວາມເຈບັປວດ ຂອງເຫດການທ ູ່ ສບັສນົອນັດຽວ. 

 
 

“ຜິດຫວງັທ ູ່ ສດຸ ຍູ້ອນພວກເຮົາຕູ້ອງການຢາກ

ກບັບູ້ານ ແລະ ພວກເຮົາບ ູ່ ຖກືອະນຍຸາດ ໃຫູ້

ໂທຫາບູ້ານ.  ຂູ້ອຍ ແລະໝູູ່ຂອງຂູ້ອຍ ຮູ້ອງ

ໃສູ່ອາຈານວູ່າ ‘ເອົາພວກເຮົາມາໄວູ້ຢູູ່ນ ູ້ ເຮັດ

ຫຍງັ? ເປັນຫຍງັບ ູ່ ສ ົູ່ງພວກເຮົາກບັບູ້ານ?’” 

 

(ເດັກນູ້ອຍຍງິຄນົມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປໄທ 

ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ບ ູ່ ພ ໃຈທ ູ່ ຖກືສ ົູ່ງໄປຢູູ່

ສນູດນົ) 
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*ຂ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຕ ູ່ ເດັກນ ູ້ອຍ. ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ຄວາມກງັວນົຈາກຜນົກະທບົດູ້ານຈດິໃຈ ຂອງເດັກນູ້ອຍ 

ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ມ  ການພດັທະນາທກັສະຕາມອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ຄວາມສາມາດດູ້ານ

ການສ ກສາ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະມ ບາດແຜຈາກປະສບົການຈາກການຖກືຂດູຮ ດ; ການຄູ້າ

ມະນດຸຈະມ ຜນົກະທບົສະເພາະ ແລະ ສ  າຄນັສ  າລບັ ທາງການດູ້ານມນັສະໝອງ, ດູ້ານຄວາມຄດິ ແລະ ດູ້ານ

ການພດັທະນາຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສູ່ວນຫ າຍເຂົາເຈົູ້າ ຍງັນ ູ້ອຍຫ າຍ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ (ບາງຄນົຫາກ ູ່ ອາຍຸ

ພຽງ 5 ປ  ເທົູ່ ານ ັູ້ນ), ດູ້ານຈດິໃຈ (ແລະ ການພດັທະນາດູ້ານຈດິໃຈ) ຖກືຜນົກະທບົ ທງັໝດົນ ູ້ບ ູ່ ຄວນຖກືເບິູ່ ງ

ຂູ້າມ.   

 

ໃນເວລາເວົູ້າເຖງິອາຍ ຸແລະ ລະດບັຂອງການພດັທະນາ, ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ມ  ຄວາມ

ສາມາດໃນການເອົາຕວົລອດໜູ້ອຍ, ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ ມນັຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຈະຕູ້ອງໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ໃນຂະບວນການ

ຕູ່າງໆ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຂດູຮ ດຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ.  ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານທິດຊ ູ້ນ  າ 

ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຊູ່ວຍເຂົາເຈົູ້າ ດູ້ານຈດິໃຈ ແລະ ສາຍພວົພນັຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ທກັສະຊ ວດິ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ

ຫ າຍຄນົຂາດແມ ູ່ນ ຍູ້ອນສາຍເຫດຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ມນັມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຕູ້ອງມ  ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາທ ູ່ ເຂົູ້າໃຈ

ວດັທະນະທ  າ ທ ູ່ ເໝາະສມົ ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັການສະໜບັສະໜນູ ເຄືູ່ ອງມໃືນການພດັທະນາທກັສະ ເຊັູ່ ນ: ຈະ

ຮບັມກືບັຄວາມກດົດນັ, ຄວາມໃຈຮູ້າຍ, ຄວາມຂດັແຍູ່ງ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໄດູ້ແນວໃດ.  

 

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ສດິໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ໄດູ້ຮບັຄ  າປ ກສາດູ້ານຈດິໃຈ ທ ູ່ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ

ການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ບ ູ່ພຽງແຕູ່ສດິ ໃນການໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການປິູ່ ວປວົທາງການແພດ, 

ແຕູ່ຍງັອ ງໃສູ່ ມາດຕາ ທ  39 ຂອງ ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກນ  າ, ເຊິູ່ ງໄດູ້ລະບຈຸະແຈ ູ້ງວູ່າ ໃຫູ້ມ  ການ

ວດັແທກທ ູ່ ເໝາະສມົ ທກຸດູ້ານ ເພືູ່ ອສ ົູ່ງເສ ມການຟືູ້ນຟດູ ູ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ ຈາກ “ທກຸໆການເມ  ຍເສ ຍ, ການຂດູຮ ດ ຫ ື ການທ  າຮູ້າຍ; ການທ ລະມານ ຫ ື ການທ  າຮູ້າຍທກຸ

ຮບູແບບ, ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັປິູ່ ນປວົທ ູ່ ເໜາະສມົ ຫ ື ການລງົໂທດ; ຫ ື ມ  ຄວາມຂດັແຍູ່ງທ ູ່ ໃຊູ້ອາວດຸ”. ເພືູ່ ອສ ົູ່ງເສ ມການ

ຟືູ້ນຟດູ ູ້ານຈດິໃຈ, ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະຖກືສະໜອງ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ

ດູ້ານຈດິໃຈ.
29 

 

 

 

 

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະສາດ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

                                                      
29 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 

Trafficking, ຄ  າຄດິເຫັນ ແລະ ຫ ກັການແນະນ  າ ແລະ ຂ ູ້ກ  ານດົ ສດິທິມະນດຸແລະການຄູ້າມະນດຸ UNOHCR, p. 166. 
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ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັຄວາມສ  າຄນັ ຂອງການ

ສາມາດໄດູ້ແບູ່ງປນັ ປະສບົການຂອງເຂົາເຈົູ້າກບັຄນົອືູ່ ນ ແລະ ໄດູ້

ຮບັກ  າລງັໃຈ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ 

ມກັເວົູ້າຈະແຈ ູ້ງເຖງິຄວາມຈ  າເປັນຂອງການໄດູ້ຮບັການບ ລິການ

ກູ່ຽວກບັບນັຫາຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະໃຈ ູ້ແຍກໃຫູ້ຟງັວູ່າ ຊູ່ອງຫວູ່າງ

ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອແມ ູ່ນຫຍງັ. 

  

ຜູູ້ຊາຍຄນົມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອຂາຍ

ແຮງງານ, ເມ ືູ່ອຖກືຖາມວູ່າ ແມ ູ່ນຂ ູ້ມນູໃດ ທ ູ່ ລາວຢາກແນະນ  າເພືູ່ ອຈະຊູ່ວຍປບັປງຸ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ, ໂດຍສມຸໃສູ່ ຄວາມຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານຈດິໃຈ ແລະ ໃຫູ້ກ  າລງັໃຈ ພູ້ອມທງັການເຂົູ້າເຖງິ

ຊູ່ຽວຊານ ຜູູ້ສາມາດໃຫູ້ຄ  າຄດິຄ  າເຫັນ. ສ  າລບັຜູູ້ສາມາດເຂົູ້າເຖງິຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ສູ່ວນໃຫຍູ່ເຫັນວູ່າ ການໃຫູ້ຄ  າ

ປ ກສາແມ ູ່ນໜ ູ່ ງ ໃນຄວາມສ  າຄນັໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ມ  ແມ ູ່ຍງິໄທຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປຕູ່າງປະເທດ ບງັຄບັ

ໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ເວົູ້າເຖງິການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ວູ່າມ  ຄວາມສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ຂອງຮບູແບບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ລາວເຄ ຍ

ໄດູ້ຮບັ: “ຂູ້ອຍບ ູ່ ຢາກເກບັປະສບົການ ທ ູ່ ບ ູ່ ດ ທງັໝດົໄວູ້ນ  າຂູ້ອຍຜູູ້ດຽວ. ຂູ້ອຍຮູູ້ສ ກສະບາຍໃຈຂ ູ້ນ ຫ ງັຈາກໄດູ້ເລົູ່ າ

ໃຫູ້ຄນົອືູ່ ນຟງັ ຜູູ້ທ ູ່ ເຂົູ້າໃຈສະຖານະການຂອງຂູ້ອຍ”. 

 

ຍູ້ອນປະສບົການຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍມ ຄວາມທກຸໂສກຫ າຍ, ການບ ລິຫານຊ ວດິ ພາຍຫ ງັການຖກື

ຄູ້າມະນດຸ ກາຍເປັນເລືູ່ ອງທ ູ່ ຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍ ແລະອາດຮຽກຮູ້ອງການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິໃຈ ຫ ື ຕູ້ອງການຄ  າ

ປ ກສາ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງຄນົ ພະຍາຍາມເອົາຕວົລອດ ດູ້ວຍຕວົຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ ໂດຍການຊອກຫາຫນົທາງ

ຕູ່າງໆເປັນໄລຍະໆ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຈ  າເປັນຕູ້ອງ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ

, ມ ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ແລະ ສະພາບຕູ່າງໆອາດເກ ດຂ ູ້ນ ກບັຊ ວດິຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍເປັນໄລຍະໆ ແລະນ ູ້ ອາດເປັນ

ສາຍເຫດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ຕູ້ອງການຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ຕູ້ອງການການສະໜບັສະໜນູ ເພືູ່ ອຮ ບໂຮມບນັຫາຕູ່າງໆ

ເຂົູ້າກນັ. ໝາຍຄວາມວູ່າ ຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ອາດຈ  າເປັນເຂົູ້າເຖງິຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ເປັນຫ າຍໆເດອືນ 

ຫ ື ຫ າຍໆປ  ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ການເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວຮູູ້ສ ກດ 

ຂ ູ້ນ ຫ ງັຈາກໄດູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມ ກຸູ່ມຊູ່ວຍເຫ ືອຕນົເອງ ແລະ ການມ ໂອກາດໄດູ້ເວົູ້າ ກບັຄນົທ ູ່ ມ  ປະສບົການໃກູ້ຄຽງກນັ: 

“ຂູ້ອຍມ ຄວາມສກຸຫ າຍຂ ູ້ນ ແລະ ໜັູ້ນໃຈຫ າຍຂ ູ້ນ ຈາກການແລກປູ່ຽນປະສບົການ ຂອງຂູ້ອຍກບັຄນົອືູ່ ນ.” 

 

ມ ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປຮງົກງົ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກເປັນແມ ູ່ບູ້ານ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ການເຂົູ້າຮູ່ວມປະຊຸມ

ກຸູ່ມ ໜ ູ່ ງເທືູ່ ອຕ ູ່ ເດອືນ ແບບຜູູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມສາມາດເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັບນັຫາ, ວຽກງານ ແລະ ກດິຈະກ  າໃນເວລາຫວູ່າງ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຊັູ່ ນ - ການຮູ້ອງເພັງ: “ການເຂົູ້າຮູ່ວມໂຄງການ ມນັໄດູ້ມ  ປະໂຫຍດຫ າຍຢູ່າງແກູ່ຂ ູ້ອຍ ຍູ້ອນວູ່າ 

“ຂູ້ອຍບ ູ່ຢາກເກບັປະສບົການ ທ ູ່ ບ ູ່ ດ ທງັໝດົໄວູ້ນ  າຂູ້ອຍຄນົດຽວ. 

ຂູ້ອຍຮູູ້ສ ກສະບາຍໃຈຫ ງັຈາກໄດູ້ລມົກບັຄນົອືູ່ ນ ຜູູ້ທ ູ່ ເຂົູ້າໃຈ

ສະຖານະການຂອງຂູ້ອຍ”  
 

(ແມ ູ່ຍງິຄນົໄທ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຢູູ່

ຕູ່າງປະເທດ) 
 

“ການເຂົູ້າຮູ່ວມໂຄງການ ແມ ູ່ນມ ຜນົດ ຫ າຍຢູ່າງຕ ູ່ ຂ ູ້ອຍຍູ້ອນຂູ້ອຍ

ມ ຄນົມາແບູ່ງປນັຄວາມຮູູ້ສ ກນ  າຂູ້ອຍ.…” 

 

(ແມ ູ່ຍງິຄນົຫວຽດນາມ ຖກືຄູ້າມະນດຸບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ) 
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ເຖງິຈະເວົູ້າແນວນ ູ້, ແຕູ່ມ  ຫ າຍສິູ່ ງກ ດຂວາງທ ູ່ ສ  າຄນັ ໃນການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້

ຄ  າປ ກສາ, ເຊັູ່ ນ: 

 

1. ຂ ູ້ຈ  າກດັໃນການເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

2. ການສະໜອງຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາບ ູ່ພຽງພ  

3. ບ ູ່ ມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງ ລະຫວູ່າງ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຂອງຊູ່ຽວຊານ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູແບບນອກ

ລະບບົ 

4. ຂາດການສະໜບັສະໜນູຊູ່ຽວຊານ ສະເພາະດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ໃຫູ້ແກ ູ່ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

5. ສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານພາສາ; ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາເປັນພາສາຊນົເຜົູ່ າ. 

 

1. ມ ຂ ູ້ຈ  າກດັໃນການເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ.  

ການສະໜບັສະໜນູ ແລະການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ມ 

ຫ າຍໃນແຜນງານຂອງໂຄງການບູ່ອນພກັອາໄສ. ບາງໂຄງການມ 

ການພດັທະນາທ ູ່ ດ  ແລະ ມ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາພິເສດ. ເຖງິແນວໃດ

ກ ູ່ຕາມ, ແມ ູ່ນແຕູ່ຢູູ່ໃນໂຄງການບູ່ອນພກັອາໄສ ກ ູ່ບ ູ່ ແມ ູ່ນຈະມ 

ບູ່ອນຢູູ່ແບບອດັຕະໂນມດັໂລດ, ແລະ, ບູ່ອນພກັ/ສນູບາງບູ່ອນ ບ ູ່ ມ  

ຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ ບ ູ່ ມ  ຄວາມຫູ່ວງໃຍ ຄວາມເປັນຢູູ່ດ ູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ການໃຫູ້ຄ  າ

ປ ກສາ ຢູູ່ບາງບູ່ອນແມ ູ່ນ ເຮັດແບບຈບັຈດູກະທນັຫນັໂລດ – ເຊັູ່ ນ: 

ມ ໄວູ້ໃຫູ້ໃນເວລາຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືຖາມວູ່າ ຢາກລມົກບັໃຜຜູູ້ໃດຜູູ້

ໜ ູ່ ງ, ຫ າຍກວູ່າຈະຖກືວູ່າການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ລວມຢູູ່ໃນໂຄງການ 

ແລະ ແຜນວຽກຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ. ບາງ

ໂຄງການບູ່ອນພກັອາໄສ ກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ການບ ລິການ

ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາເລ ຍ.   

 

ອງົການຈດັຕ ັູ້ງທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານສງັຄມົ ບ ູ່ ມ  ການໃຫູ້ຄ  າ

ປ ກສາ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການໃຫູ້ການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ

ໄດູ້. ມ  ທາງເລືອກສອງ-ສາມທາງ ເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖງິການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ໃນເວລາຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັຄນືບູ້ານ ແລະ 

ຂູ້ອຍໄດູ້ແລກປູ່ຽນຄວາມຮູູ້ສ ກ ຂອງຂູ້ອຍກບັຄນົອືູ່ ນ ແລະ ຂູ້ອຍຮູູ້ວ ູ່າ ຈະບອກຄນົອືູ່ ນແນວໃດ ກູ່ຽວກບັປະສບົ

ການທ ູ່ ບ ູ່ ດ  ຂອງຂູ້ອຍທ ູ່ ເຄ ຍປະສບົ.”  

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນສູ້າງຄວາມເຈບັປວດ ທ ູ່ ຝງັ

ເລິກ ແລະເຮັດໃຫູ້ການບ ລິການຊ ວດິ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ

ເປັນເລືູ່ ອງຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົຮຽກຮູ້ອງ 

ໃຫູ້ມ  ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາແບບຄບົຊຸດ 

ທນັທ ທນັໃດ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະຕ ູ່ ໄປອ ກໄລຍະ  

ໜ ູ່ ງ. ຄນົອືູ່ ນອາດຈະບ ູ່ ຮຽກຮູ້ອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໄລຍະຍາວ. 

ເວົູ້າແບບນ ູ້ ໝາຍຄວາມວູ່າ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ກ ູ່ມ  ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ອາດຈະປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາ ແລະຫຍຸູ້ງຍາກ

ຕະຫ ອດເວລາ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຈ  າເປັນ

ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

ເພືູ່ ອພ ລິຫານບນັຫານ ູ້. ບາງຄນົອາດຈະພະຍາຍາມເອົາຕວົ

ລອດ ດູ້ວຍຕວົຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ ແລະຕ ູ່ ມາຄດິໄດູ້ວູ່າ 

ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ. 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ດູ້ວຍໂອກາດເຂົູ້າເຖງິການ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາໄລຍະຍາວ – ເປັນເດອືນ ຫ ື ເປັນປ  – ມ 

ຄວາມສ  າຄນັ ຍູ້ອນບາງຄນົເລ ູ່ ມຮບັຮູູ້ຕ ູ່ ມາວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່

ສາມາດເອົາຕວົລອດ ໂດຍລ  າພງັໄດູ້. ການສະໜບັສະໜບູ

ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ມ ຄວາມສ  າຄນັ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ

ຂອງຄວາມຈ  າເປັນໃນການຕ ລາຄາເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ໃນເວລາ

ກະກຽມສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົເທົູ່ ານ ັູ້ນ ແຕູ່ ຍງັມ  ການປູ່ຽນແປງ

ຕະຫ ອດເວລາ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ດ ູ້ານຈດິໃຈ

ນ  າ, ຍູ້ອນນ ູ້ເປັນພືູ້ນຖານ ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ແບບປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແລະ ຍນືຍງົ.  
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ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການເຊັູ່ ນນ ູ້ ມ  ຄວາມຈ  າກດັໃນເວລາຢູູ່ນອກບູ້ານ ຫ ື ນອກເມອືງ.  

 

ໃນສູ່ວນ ທ ູ່ ຂາດການໃຫູ້ການບ ລິການ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກຫາ ອາດຈະຍູ້ອນບ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ການ

ສະໜບັສະໜນູດູ້ານນ ູ້ເປັນບລິູມະສດິ, ຍູ້ອນທງັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແລະທງັຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ, ທ ູ່ ພວມປະເຊ ນກບັ

ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ຮ ບດູ່ວນ. ອາດຈະຍູ້ອນ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ/ການປິູ່ ນປວົ ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນໃຊູ້ເວລາ

ກວູ່າຈະເຫັນຜນົ, ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ອາດຈະຮູູ້ສ ກວູ່າເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ໄດູ້ຢູູ່ໃຈຈດຸທ ູ່ ຕູ້ອງສມຸໃສູ່ ໃນເວລາຕູ້ອງການ.  

 

2. ຂາດຊູ່ຽວຊານຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ມ  ຄວາມຂາດເຂ ນຊູ່ຽວຊານ ດູ້ານຈດິ

ຕະ ວທິະຍາ, ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ພະນກັງານເຮັດວຽກດູ້ານສງັຄມົ. ຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນເຮັດວຽກ

ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໂດຍບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ໄດູ້ພບົກບັ ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ/ຫ ື ດູ້ານ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. ພະນກັງານຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ເຄ ຍໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານ ໃນການເຮັດວຽກກບັຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັຜນົ

ກະທບົ ແລະຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດເລ ຍ. ນ ູ້ແມ ູ່ນການຈ  າກດັ ການເຂົູ້າເຖງິໂອກາດ ໃນການໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະ ໜນູ

ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ. ເຖງິແມ ູ່ນຊູ່ຽວຊານຜູູ້

ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົມາ ກ ູ່ບ ູ່ ຈ  າເປັນວູ່າຈະມ ທກັສະທງັໝດົ ຕາມຄວາມຈ  າເປັນຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຍກົ

ຕວົຢູ່າງ, ບ ູ່ ແມ ູ່ນນກັຈດິຕະວທິະຍາທກຸຄນົ ຈະຖກືຝ ກອບົຮມົດູ້ານເອົາໃຈໃສູ່ຄນົ ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄວາມເຈບັປວດມາ. 

ແລະຍງັມ  ຄວາມຂາດເຂ ນການຕດິຕາມ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການບ ລິການແມ ູ່ນມ  ຄນຸນະພາບ.  

 

ສະຖານະການແບບນ ູ້ ອາດເປັນສາຍເຫດໃຫູ້ເກ ດຜນົຮູ້າຍ ຕ ູ່ ຜູູ້ໄດ ູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍ ຍູ້ອນວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຈະບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ

ການປິູ່ ນປວົທ ູ່ ເໝາະສມົ. ຍກົຕວົຢູ່າງ, ພະນກັງານບ ລິການທ ູ່ ບ ູ່ ມ  ທກັສະ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ຄວາມສາມາດພຽງພ  ໃນການໃຈ ູ້

ແຍກບາດແຜຂອງຄວາມເຈບັປວດ ອາດຈະເຂົູ້າໃຈຜິດວູ່າ ບາດແຜນ ັູ້ນມາຈາກ ພ ດຕກິ  າ ຫ ື ການກະທ  າ ເຊັູ່ ນ 

ເບິູ່ ງຄເືມ ືູ່ອຍ ເບິູ່ ງຄຈືດິບ ູ່ ເຕັມ ຍູ້ອນຜູູ້ນ ັ ູ້ນບ ູ່ ໃຫູ້ຄວາມຮູ່ວມມບື ູ່  ຫ ື ເປັນຄນົບ ູ່ ດ ບ ູ່  ຫ ື ຂ ູ້ຄູ້ານບ ູ່  ຈນົໄປເຖງິ ການ

ສະຫ ຸບຜນົທ ູ່ ຜິດພາດ. ແລະມນັຍງັມ  ຄວາມສູ່ຽງ ທ ູ່ ບາດແຜ ຂອງຄວາມເຈບັປວດນ ັູ້ນຈະກບັຄນື ຖູ້າຫາກວູ່າ ນກັ

ຈດິຕະ ວທິະຍາ, ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຫ ື ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົມາ.  

 

3. ບ ູ່ ມ  ຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງ ຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະການສະໜບັສະໜນູແບບນອກລະບບົ. ໃນເວລາ

ທ ູ່ ຂາດເຂ ນຊູ່ຽວຊານ, ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ກ ູ່ສະໜບັສະໜນູການບ ລິການ ດູ້ານຈດິໃຈແບບນອກລະບບົ 

ຄ ື– “ຟງັເພືູ່ ອຊອກຫາບນັຫາ” ແລະ “ໃຫູ້ກ  າລງັໃຈ”. ໃນຂະນະທ ູ່  ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການໃຫູ້ກ  າລງັໃຈ

ແບບນອກລະບບົ ມ  ຄນຸຄູ່ານ ັູ້ນ, ມນັກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດມາແທນການເອົາໃຈໃສູ່ ຂອງ ຊູ່ຽວຊານດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ, 

ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັບາດແຜຂອງຄວາມເຈບັປວດ. ມນັຍງັມ  ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ 

ຈະບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄ  າປ ກສາ ແລະ ການປິູ່ ນປວົ ແບບຊູ່ຽວຊານ ແລະ ແບບມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ

ໄດູ້. ແລະຍງັມ  ຄວາມສ  າຄນັ ໃນການແຍກຊູ່ຽວຊານໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທ ູ່ ຖກືວູ່າແມ ູ່ນການໃຫູ້ການບ ລິການ ແບບໃນ

ລະບບົ ອອກຈາກ ຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານທ ູ່ ຖກືຝ ກອບົຮມົມາ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກນ ູ້ ແລະ ວທິ ນອກລະບບົ.   
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4. ຂາດການສະໜບັສະໜນູຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານສະເພາະ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນ

ຫ າຍແລູ້ວ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາທ ູ່ ເປັນລະບບົ. ສ  າລບັ

ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັ, ກ ູ່ຈະບ ູ່ແມ ູ່ນຈາກຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົມາ, ແຕູ່ໃຊູ້ວທິ ທ ູ່ ເປັນມດິ, ແລະເໝາະສມົກບັ

ເດັກນູ້ອຍ, ຍູ້ອນຂາດຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ສະເພາະສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນພາກພືູ້ນ. 

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການແນະນ  າທ ູ່ ພຽງພ  ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ 

ສາມາດເອົາຕວົລອດກບັຄວາມຮູູ້ສ ກ, ສາຍພວົພນັ, ທກັສະຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຫ າຍຄນົຂາດ ຍູ້ອນການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມ  

ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງມ   ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາທ ູ່ ເໝາະສມົ ດູ້ານວດັທະນະທ  າສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ

ເຂົາເຈົູ້າ ດູ້ານການພດັທະນາວທິ ເອົາຕວົລອດ ເຊັູ່ ນ: ການຈດັການກບັຄວາມກດົດນັ, ຄວາມໃຈຮູ້າຍ, ຄວາມຂດັ

ແຍູ່ງ ແລະ ອືູ່ ນໆ  

 

5. ສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານພາສາ; ໃນເວລາໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ເປັນພາສາຕູ່າງປະເທດ. ການໃຊູ້ພາສາ ຈະຢດຸສະງກັ ຫ ື 

ພບົຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນເວລາໃຫູ້ຄ  າປ ກສາຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ຫ ື ກບັຊນົເຜົູ່ າຕູ່າງໆ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ບາງເທືູ່ ອບ ູ່ ມ  ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ທ ູ່ ເວົູ້າພາສາທູ້ອງຖິູ່ນ, ແມ ູ່ນແຕູ່ຢູູ່ໃນປະເທດຕນົເອງ ທ ູ່ ມ  ຊນົ

ຊາດຊນົເຜົູ່ າຫ າກຫ າຍ. ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາຜູ່ານນາຍພາສາ ແມ ູ່ນຫູ່າງໄກຈາກແນວຄວາມຄດິ, ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ບ ູ່ ສະດວກ ແລະ ບ ູ່ ມ  ແບບແຜນ. ມນັຍງັເວົູ້າເຖງິຫວົຂ ູ້ອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ເຊັູ່ ນ: ການເກບັຄວາມລບັ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຖູ້າບ ູ່ມ  ນາຍພາສາ ທ ູ່ ເໝາະສມົ/ບ ູ່ມ  ຈນັຍາບນັ). 

 
 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ຍູ້ອນຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານສຂຸະພາບຈດິ ແລະ

ບນັຫາຕູ່າງໆ 

 

ຜູູ້ຊາຍຄນົມຽນມາ ໄດູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາ ເລົູ່ າໃຫູ້ຟງັວູ່າ 

ລາວຮູູ້ສ ກອາຍ ຕອນກບັຄນືບູ້ານ ຍູ້ອນບ ູ່ ມ  ເງນິຕດິຕວົເມອືເລ ຍ. ໝູູ່ຂອງລາວເຊ ນລາວໄປຮູ່ວມງານສງັຄມົ 

ແຕູ່ລາວບ ູ່ ຢາກໄປ. ລາວເລົູ່ າວູ່າ ລາວຮູູ້ສ ກ “ດູ້ອຍກວູ່າ” ຍູ້ອນລາວເສຍເຮອືນ ແລະ ປະເຊ ນບນັຫາ

ເສດຖະກດິ ແລະ ບນັຫາສູ່ວນຕວົອືູ່ ນໆ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົກ  າປເູຈຍຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລເຊຍ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກບູ້ານ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວມ 

ສຂຸະພາບຈດິບ ູ່ ດ  ແລະ ບ ູ່ ດ ໃຈ ຕ ັູ້ງແຕູ່ກບັບູ້ານ ຍູ້ອນໄດູ້ຮບັຄວາມທ ລະມານຈາກ “ພະຍາດຄວາມຮູູ້ສ ກ

ຂອງວນິຍານ.” ມນັຍງັກນັບ ູ່ ໃຫູ້ລາວສາມາດຫາວຽກໄດູ້ເລ ຍ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸມາແລູ້ວຫູ້າປ . ນ ູ້ແມ ູ່ນ

ສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງຄວາມພິຈາລະນາເຖງິຄວາມກດົດນັ ໃນຊ ວດິຂອງລາວ; ລາວເວົູ້າເຖງິຄວາມຕູ້ອງການຢາກ

ມ ສຂຸະພາບດ  ແລະ ຢາກມ ວຽກທ ູ່ ລາວມກັ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ເຄ ຍຂູ້າຕວົຕາຍເທືູ່ ອໜ ູ່ ງ 

ຍູ້ອນຄວາມຮູູ້ສ ກເສົູ້າໃຈ ແລະ ກດົດນັຕອນກ ັບັຄນືບູ້ານ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. 
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ເດັກຍງິຈາກ ສປປລາວ ຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ

ໄປຢູູ່ສນູພກັເຊົາຢູູ່ໄທ ໃນເວລາລ ຖ ູ້າເອກະສານ ດູ້ານອາດຊະຍາກ  າຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ. ລາວຮູູ້ສ ກວູ່າໄດູ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູທ ູ່ ດ  ແລະ ພະນກັງານກ ູ່ໃຫູ້ກ  າລງັໃຈລາວດ  ລາວສາມາດລມົກບັທກຸຄນົໄດູ້ ໃນ

ເວລາທ ູ່ ລາວຮູູ້ສ ກກດົດນັ ຫ ື ໂສກເສົູ້າ. ລາວເລົູ່ າວູ່າ ລາວຮູູ້ສ ກຜູ່ອນຄາຍ ພາຍຫ ງັໄດູ້ເວົູ້າກ ູ່ຽວກບັປະສບົ

ການຂອງລາວ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິຄນົມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຢາກບອກຄອບຄວົຂອງລາວ ກູ່ຽວກບັປະສບົການ

ທງັໝດົ ຍູ້ອນລາວຮູູ້ສ ກອບັອາຍ ແລະ ຕູ້ອງການຢາກລືມມນັໃຫູ້ໄດູ້. ແຕູ່ລາວກ ູ່ຍງັຮູູ້ສ ກຢູ້ານວູ່າ ຄອບຄວົ 

ແລະ ສງັຄມົຂອງຈະດຖູກູລາວ ຖູ້າຮູູ້ເລືູ່ ອງທງັໝດົວູ່າ ລາວໄດູ້ພບົພ ູ້ຫຍງັມາແດູ່ ລວມທງັການຖກືຂດູຮ ດ

ດູ້ານເພດ. ລາວໄດູ້ບອກຄນົອືູ່ ນວູ່າ ລາວຖກືຂດູຮ ດໃນເວລາເປັນແມ ູ່ບູ້ານ. ລາວຍງັບ ູ່ສາມາດເລົູ່ າເລືູ່ ອງ

ຂອງລາວໃຫູ້ໝູູ່ລາວຟງັ ລາວເວົູ້າວູ່າ: “ພວກເຂົາບ ູ່ ຮູູ້ກ ູ່ຽວກບັເລືູ່ ອງປະສບົການທ ູ່ ບ ູ່ ດ ຂອງຂູ້ອຍ. ຖູ້າພວກ

ເຂົາຮູູ້, ສາຍສ  າພນັຂອງພວກເຮົາຄຊືບິ ູ່ ດ  ແລະ ພວກເຂົາຕູ້ອງບ ູ່ ຢາກເວົູ້ານ  າຂູ້ອຍ ເຂົາຕູ້ອງດຖູກູຂູ້ອຍ 

ແລະ ຈ  າແນກຂູ້ອຍນ  າ.”  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ຕອນອາຍຍຸງັນ ູ້ອຍ ໄດູ້

ປະຕເິສດ ບ ູ່ ເຂົູ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມກຸູ່ມ ສ  າລບັຜູູ້ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຍູ້ອນວູ່າ ລາວ

ອບັອາຍ ແລະ ຢູ້ານກວົ.  ຕ ູ່ ມາ ລາວເຂົູ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມ ແຕູ່ບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ  າຂອງ

ກດິຈະກ  າ. ລາວຮູູ້ສ ກຜິດຫວງັ ສບັສນົ ແລະ ບ ູ່ ກບັຄນືໄປອ ກ ຕ ັູ້ງແຕູ່ນ ັູ້ນມາ.    

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືທາບທາມໂດຍ

ແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງ ຢູູ່ໃນທູ້ອງຖິູ່ ນຂອງລາວ (ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍມາກູ່ອນ) ກູ່ຽວກບັການເຂົູ້າຮູ່ວມກຸູ່ມ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຕນົເອງ.  ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຜວົຂອງລາວບ ູ່ມກັ “ກດິຈະກ  າແບບນ ູ້” ແລະບ ູ່ ໃຫູ້ກ  າລງັໃຈລາວ

ຈາກການເຂົູ້າຮູ່ວມກດິຈະກ  າ. ລາວບ ູ່ມ  ເວລາຫວູ່າງ ເພືູ່ ອເຂົູ້າຮູ່ວມການສະໜບັສະໜນູ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຈ ນຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ,  ໄດູ້ເລົູ່ າໃຫູ້ຟງັວູ່າ ລາວໄດູ້ຮບັຄ  າ

ປ ກສາຜູ່ານນາຍພາສາ ຍູ້ອນຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາບ ູ່ ເວົູ້າພາສາຈ ນ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ

ແມ ູ່ນບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ລາວຮູູ້ສ ກບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄວາມສະດວກ ທ ູ່ ຈະເວົູ້າເຖງິບນັຫາຕູ່າງໆ ຜູ່ານນາຍພາສາກບັຜູູ້

ທ ູ່ ລາວບ ູ່ ສາມາດສືູ່ ສານກນັໂດຍກງົໄດູ້. ລາວໄດູ້ອະບາຍວູ່າ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາແມ ູ່ນບ ູ່ ໄດູ້ຜນົເລ ຍ.  
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ລາຍການກວດລະອຽດ. ຂ ູ້ພິຈາລະນາທ ູ່ ສ  າຄນັ ໃນການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ.  ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ, ຕາມຄວາມຕູ້ອງການ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການບ ລິການແບບນ ູ້ ອາດຈະສະໜອງໃຫູ້ແບບ “ໃນບູ້ານ” ໂດຍຜູູ້ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ

ອງົການ ຫ ື ສະຖາບນັ ຫ ື ຜູ່ານພະນກັງານແບບສູ່ວນຕວົ ແລະ ແບບທົູ່ວໄປ. ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ຈດິຕະ ວທິະຍາ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ໂດຍຊູ່ຽວຊານຕາມຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຕາມຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ຂອງ

ໜູ້າວຽກ ລວມທງັ ການເບິູ່ ງແຍງຜູູ້ທ ູ່ ມ  ຄວາມເຈບັປວດ  ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

 

 ນະໂຍບາຍການຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຊູ່ຽວຊານດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ມ ຄວາມສາມາດເໝາະສມົໃນການເຮັດວຽກ. ພວກເຂົາຄວນຈະຖກືຝ ກ

ອບົຮມົມາ ວູ່າຈະເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍແນວໃດ (ທງັຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ) ແລະ ມ ຄວາມຮູູ້ດ ູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາພິເສດ ດູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້

ຄ  າປ ກສາ ຄວນຈະມ ໃບປະກາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ

ຈາກພາກລດັ. ວຽກງາມຕດິຕາມກ ລະນ  ຄວນຈະເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງວຽກງານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ.  

 

 ການພດັທະນາເຄອືຂູ່າຍ ຂອງວຽກງານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. ລະບບົເຄອືຂູ່າຍ

ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ໃຫູ້ບ ລິການດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການຂະຫຍາຍ. ໄຈ ູ້ແຍກການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ມ  ຜູ່ານ

ຂອງໂຄງການລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ແລະ ໂຄງການສາກນົ ແລະ ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອນ ູ້ 

ເຂົູ້າເຖງິຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູ່າງກວູ້າງຂວາງ. ພດັທະນາການຮູ່ວມມ ື ແລະ ຄູູ່ຮ ູ່ວມມ ື ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານການ

ບ ລິການ ທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບແລະ ຫ າກຫ າຍ.  

 

 ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ/ຫ ື ດູ້ານຈດິໃຈຮບູແບບອືູ່ ນໆ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ອາດ

ໄດູ້ຮບັ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ຫ ື ດູ້ານຈດິໃຈຮບູແບບອືູ່ ນ ເຊັູ່ ນ: ການນ ັູ່ງສະມາທິດູ້ານຈດິໃຈ, 

ໂຍຄະ, ການເຕັູ້ນບ  າບດັ, ສນິລະປະບ  າບດັ ແລະອືູ່ ນໆ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ທກຸການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນຈດັໃຫູ້ຖກື

ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແຕູ່ລະຄນົ ລວມທງັ ການເຮັດວຽກສະເພາະ ກບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ.   
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 ຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ ໃນການສະໜບັສະໜນູການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ຜູູ້ປະສບົເຫດ 

ເມອືເວົູ້າເຖງິຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຢູ້ານກວົ ແລະຄວາມເມ ືູ່ອຍ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ຜູູ້ປະສບົເຫດ ອາດຈະຮູູ້ສ ກວູ່າ 

ຖູ້າຈ  າເປັນ ຊູ່ຽວຊານດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນຈະມ ໄວູ້ ໃນແຜນວຽກ ທ ູ່ ສະໜບັສະໜນູຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸ ຜູ່ານຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. ຊູ່ຽວຊານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ 

ດູ້ານການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນຈະຖກືຝ ກອບົຮມົ ມາວູ່າ ຈະໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ຜູູ້ປະສບົເຫດ 

ແນວໃດ. 

 

 ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາທ ູ່ ລະອຽດອູ່ອນ ແລະ ເໝາະສມົ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການສະໜບັ

ສະໜບັດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ແລະ ເໝາະສມົ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ສິູ່ ງນ ູ້ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເອົາໃຈໃສູ່ ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍແຕູ່ລະຄນົ ດູ້ານ

ວດັທະນະທ  າ, ເພດ, ອາຍ ຸແລະ ປະສບົການຖກືຂດູຮ ດ.   

 

 ເພ ູ່ ມຄວາມສາມາດ ຂອງການບ ລິການ ເພືູ່ ອກ  ານດົບາດແຜ ແລະ ບນັຫາດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ. ສູ້າງຄວາມ

ສາມາດໃຫູ້ພະນກັງານສງັຄມົສງັເຄາະ ແລະ ພະນກັງານຕູ້ອນຮບັ ເພືູ່ ອກ  ານດົບາດແຜ ແລະ ຮບູແບບອືູ່ ນຂອງ

ບນັຫາຈດິຕະວທິະຍາ ໃນເວລາເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ຕູ້ອງໃຫູ້ໃຈ ູ້ແຍກສິູ່ ງຕູ່າງໆ ທ ູ່

ນ  າໄປສູູ່ການ ມ ການບ ລິການດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ, ໃນເວລາຈ  າເປັນ ແລະມ ການ

ຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການ.    

 

 ສູ້າງຄ  າສບັອູ້າງອ ງ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຊູ່ຽວຊານ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ. ການສູ້າງຄ  າ

ສບັອູ້າງອ ງ, ສູ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ສູ້າງຫ ກັການ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການອາດຈະຂຽນຮູ່າງລາຍລະອຽດແຕູ່ລະອນັອອກ ເພືູ່ ອການ

ສະໜບັ ສະໜນູທ ູ່ ເໝາະສມົ ວູ່າ ອນັໃດແມ ູ່ນ (ແລະອນັໃດບ ູ່ ແມ ູ່ນ) ໃຫູ້ແກ ູ່ເປັນພະນກັງານ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການຝ ກ

ອບົຮມົ ໃຫູ້ ເປັນນກັຈດິຕະວທິະຍາ ຫ ື ເປັນຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາມາ.   

 

 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການຊ ູ້ນ  າກ ລະນ ທ ູ່ ເໝາະສມົ ໃນເວລາເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ການຊ ູ້ນ  າກ  ລະນ   

ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕູ້ອງມ  ຄນຸນະພາບສງູ. ທກຸອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະ ສະຖາບນັຕູ່າງໆ ຄວນຈະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັລະບບົ ເພືູ່ ອການຊ ູ້ນ  າ. ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ໃດຜູູ້ໜ ູ່ ງ 

ເພືູ່ ອຊ ູ້ນ  າກ ລະນ  ຈະເພ ູ່ ມຄວາມແນູ່ໃຈ ວູ່າທກຸກ ລະນ  ມ  ການປະສານງານ, ມ  ການຕດິຕາມ ແລະ ມ ການບ ລິການ 

ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຢູ່າງໜູູ້້ອຍຈະໄດູ້ຮບັການບ ລິການ ທ ູ່ ມາດຕະຖານຂ ັູ້ນຕ  ູ່າສດຸ. ລະບບົການສະໜບັສະໜນູ 

ແລະ ການຊ ູ້ນ  າ ຈະເພ ູ່ ມຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານທ ູ່ ເຮັດວຽກ ກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ.  

 

 ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ໃນການເດ ນທາງ ຫ ື ການສືູ່ ສານ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການເດ ນທາງ ໃນເວລາທ ູ່ ບກຸຄນົ ທ ູ່ ບ ູ່

ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ຢູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນໃນບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ນ ູ້ກ ູ່

ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຈະສາມາດສບືຕ ູ່  ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ໄດູ້ຮບັຄ  າ



72 
 

ປ ກສາ, ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ. ຊອກຄ ົູ້ນຕືູ່ ມ ໃນເວລາທ ູ່ ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ຫ ື ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ສາມາດສະໜອງ

ໃຫູ້ໄດູ້ ແຕູ່ມ  ບນັຫາດູ້ານການຂນົສ ົູ່ງເກ ດຂ ູ້ນ ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນການເດ ນທາງ ຫ ື ໄລຍະເວລາຂອງການ

ເດ ນທາງ – ເຊັູ່ ນ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜູ່ານໂທລະສບັ ຫ ື ລມົກນັຜູ່ານໂທລະຊບັທາງອອນລາຍ (Skype). 

 

 ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ການເຮັດວຽກບ ູ່ພຽງແຕູ່ ກບັຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍເທົູ່ ານ ັູ້ນ ຍງັເຮັດໃຫູ້ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ. ເຮັດໃຫູ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຮບັການຮບັຄ  າປ ກສາ ແລະ ຖກືປະສານງານ, ໃນເວລາຈ  າເປັນ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການສະໜບັ

ສະໜນູ ແລະ ມ ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ຈາກຄອບຄວົຂອງເຂົາ ໃນເວລາຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ເພາະ 

ທງັຜູູ້ກ ູ່ຽວ ແລະ ຄອບຄວົພູ້ອມ ທ ູ່ ຈະກູ້າວເດ ນໄປທາງໜູ້າ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ແມ ູ່ນຈະເຮັດໄດູ້ ກ ູ່

ຕ ູ່ ເມ ືູ່ອໄດູ້ຮບັຄ  າຍນິຍອມ ຈາກຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. 

 

 ສະເໜ ວທິ ການຮບັມຕື ູ່ ຜນົກະທບົ ແລະ ການບ ລິຫານຄວາມກດົດນັ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ສະໜບັສະ  

ໜນູ    ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ເພືູ່ ອເພ ູ່ ມທະວ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮບັມຕື ູ່ ຜນົກະທບົຈາກການມ ຄວາມເຈບັປວດ  

ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນຊ ວດິປະຈ  າວນັຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ນ ູ້ອາດຈະລວມເຖງິ ການພດັທະນາຄວາມແຕກຕູ່າງ 

ຂອງທກັສະ  ການເອົາຕວົລອດ ແລະ ວທິ ການຈດັການກບັຄວາມກດົດນັ.  

 

 ປະຕບິດັຕາມ ບດົແນະນ  າດູ້ານຈນັຍາບນັ ແລະ ກດົລະບຽບ. ທກຸນະໂຍບາຍຂອງການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນຈະປະຕບິດັຕາມ ມາດຕະຖານຈນັຍາບນັທ ູ່ ສງູສດຸ ລວມທງັ: 

ລະບຽບຫ ກັການດູ້ານການຮກັສາຄວາມລບັ, ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ການຈ  າແນກ, ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ການຕດັສນິແບບລ  າອຽງ ແລະ ຕູ້ອງມ  

ຄວາມເປັນສູ່ວນຕວົ. ນກັຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ນກັໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນຈະມ ທິດຊ ູ້ນ  າແບບມອືາຊ ບ ທາງດູ້ານ

ຫ ກັການ ແລະ ດູ້ານຈນັຍາບນັ ເພືູ່ ອເປັນທິດນ  າ ໃນການເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຖູ້າບ ູ່ມ  ກດົລະບຽບ

ຫ ກັການເປັນທິດນ  າແລູ້ວ, ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຄວນຈະຖກືພດັທະນາ ແລະ ຖກືຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ພາຍໃນທກຸອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະ ທກຸສະຖາບນັ.  

 

 ພດັທະນາວທິ ການຕ ລາຄາ ສ  າລບັກ ລະນ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຍູ້ອນມ ລກັສະນະສະເພາະຂອງການຄູ້າມະນດຸ ແລະ 

ຜນົກະທບົຫ າຍຢູ່າງ, ມນັຈ  າເປັນຕູ້ອງມ   ວທິ ການຕ ລາຄາແບບສະເພາະ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ. 

ມນັຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ການດດັປບັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົູ້າກບັຮບູແບບ ຂອງການຄູ້າມະນດຸ ແລະປະຫວດັຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.  

 

 ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາເລືູ້ອຍໆ. ຍູ້ອນການສ ົູ່ງກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນ

ການຍາວນານ, ອາດມ ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງການມ ປູ່ຽນແປງດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ (ໃຫູ້ດ ຂ ູ້ນ ຫ ື ບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນ). ການເຂົູ້າ

ເຖງິຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານສຂຸະພາບຈດິຂອງແຕູ່ລະຄນົ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ 

ແລະການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ໃນການບ ລິຫານກ ລະນ ແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ.   
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ການເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ 



 ຊູ່ຽວຊານພິເສດ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາເຮັດວຽກກບັ ເດັກນູ້ອຍ. ພະນກັງານທ ູ່ ໃຫູ້ການສະໜອງ ແລະ 

ຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແກູ່ເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົມາ ເພືູ່ ອໃຫູ້ການ

ບ ລິການແບບລະອຽດອູ່ອນ ແລະ ເໝາະສມົ ກບັເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ມນັມ  ຄວາມສ  າຄນັຫ າຍ ໂດຍ

ສະເພາະໃນເວລາ ໃຫູ້ການປິູ່ ນປວົບາດແຜ ຈາກຄວາມເຈບັປວດທ ູ່ ຮ ູ້າຍແຮງ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຜູູ້ທ ູ່ ມ  ປະສບົ

ການ ຈາກການຖກືທ  າຮູ້າຍທບຸຕ  ຢູ່າງໂຫດຫູ້ຽມ.  

 

 ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາ ທກັສະໃນການເອົາຕວົລອດ. ເດັກນູ້ອຍບາງຄນົ, ຍູ້ອນມ ຄວາມແຕກຕູ່າງ 

ທາງດູ້ານອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ການຖກືຂດູຮ ດຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ສາມາດ

ພດັທະນາ ຍດຸທະສາດດູ້ານສຂຸະພາບໄດູ້. ພະນກັງານຊູ່ວຍເຫ ືອຄວນຈະ ສະໜບັສະໜນູເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ດູ້ານການພດັທະນາ ວທິ ການເອົາຕວົລອດ ເຊັູ່ ນ: ຈະຈດັການກບັຄວາມກດົດນັ, ຄວາມໃຈຮູ້າຍ, ຄວາມ

ຂດັແຍູ້ງ ແລະ ອືູ່ ນໆໄດູ້ແນວໃດ.   

 

 ພດັທະນາ ແລະນ  າໃຊູ້ ລະບຽບຫ ກັການ ແບບເປັນມດິກບັເດັກນູ້ອຍ. ພດັທະນາ ແລະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ 

ລະບຽບຫ ກັການ ແບບເປັນມດິກບັເດັກນູ້ອຍ ສ  າລບັພະນກັງານເຮັດວຽກດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ. ສິູ່ ງນ ູ້ຄວນຈະເປັນໄປຕາມ ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະຖານສາກນົ.   

 

 ແຈ ູ້ງໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ (ແລະພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ) ກູ່ຽວກບັຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ 

ແລະ ສຂຸະພາບຈດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັ ຄວາມຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ການ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ດູ້ານສຂຸະພາບຈດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ ຖກືແຈ ູ້ງທກຸການຕດັສນິໃຈ

ທກຸດູ້ານ ກູ່ຽວກບັການປິູ່ ນປວົ ຫ ື ການນ  າໃຊູ້ວທິ ການຕູ່າງໆ.   

 

 ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ນກັຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ນກັໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ 

ທງັໝດົ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຫັນດ  ແລະ ເຂົູ້າໃຈນະໂຍບາຍປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ. ຕູ້ອງໃຫູ້

ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການກ  າເນ ນງານ ຕູ້ອງມ  ປະສດິທິພາບ, ມ  ລະບບົໃນການ

ຕດິຕາມ ແລະ ມ ການລງົໂທດ ສະຖາບນັທ ູ່ ມ  ໃຊູ້ຄວາມຮນຸແຮງ / ບ ູ່ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍນ ູ້. 

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  

  

 ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖງິການເບິູ່ ງແຍງດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ. ໃຈ ູ້ແຍກສິູ່ ງກ ດຂວາງຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍປະເຊ ນຢູູ່ ເພືູ່ ອສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍທ ູ່

ຈ  າເປັນດູ້ານການບ ລິຫານ ຫ ື ການປູ່ຽນແປງດູ້ານກດົໝາຍ ລະຫວູ່າງ ພະນກັງານບ ລິຫານ, ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍ 

ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ ເພືູ່ ອເພ ູ່ ມທະວ ການເຂົູ້າເຖງິຮບູແບບຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ.   
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 ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ ດູ້ານການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາແບບຊູ່ຽວຊານ. ເຜ ຍແຜູ່ເພືູ່ ອເພ ູ່ ມທະວ  

ການສ ກສາ ແລະ/ຫ ື ໂອກາດໃນການຝ ກອບົຮມົ ໃຫູ້ແກ ູ່ພະນກັງານດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທ ູ່

ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລວມທງັ ການສູ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເຕັກນກິ ໃນການສ ົູ່ງ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.   

 

 ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍຄູູ່ມດື ູ້ານຈນັຍາບນັ ແລະ ກດົລະບຽບ. ນກັຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ຄວນ

ຈະໄດູ້ຮບັການແນະນ  າ ໂດຍຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານດູ້ານກດົລະບຽບ ແລະ ດູ້ານຈນັຍາບນັ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ. ຖູ້າຍງັບ ູ່ ມ  , ຕູ້ອງໄດູ້ຮ ູ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ກດົລະບຽບ ແລະ/ຫ ື ຄູູ່ມ ືຂ ູ້ນ

ມາ.   
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  #4. ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ. 

ສະໜອງການເຂົູ້າເຖງິ ການສ ກສາ ໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົ. 

 

ຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ  

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມ  ການສ ກສາຕ  ູ່າ ແລະ ຂາດທກັສະການອູ່ານອອກຂຽນເປັນ ແລະ ການນບັເລກ. ໂດຍ

ສະເພາະແມ ູ່ນ ກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ, ບາງຄນົບ ູ່ ເຄ ຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນເລ ຍ. ຫ າຍຄນົອອກໂຮງຮຽນໃນເວລາ

ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ ແລະ ຕ ູ່ ມາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ການຂາດການສ ກສາ ກ ູ່ຍງັແມ ູ່ນບນັຫາ ຂອງຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່, ຫ າຍຄນົບ ູ່ ໄດູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ຫ ື ຮຽນຈບົພຽງແຕູ່ຊ ັູ້ນປະຖມົ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ມ  

ການສ ກສາ ພ ທ ູ່ ຈະໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ, ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ເຮັດທລຸະກດິນ ູ້ອຍໆ. ມ  ຫ າຍກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮບັການຝ ກອບົຮມົດູ້ານການຊູ່າງ ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດອູ່ານອອກຂຽນເປັນ ຫ ື ນບັເລກ

ໄດູ້. ບາງກ ລະນ , ບນັຫາການອູ່ານອອກຂຽນເປັນ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືເອົາໃຈໃສູ່ ໃນໂຄງການເພືູ່ ອການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ລວມທງັ 

ການໃຫູ້ໂອກາດເຂົາເຈົູ້າດ ູ້ານເສດຖະກດິ.   

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນໃນການເຂົູ້າເຖງິໂຄງການ ແລະ ແຜນງານດູ້ານການສ ກສາຫ າຍອນັ. ເຊິູ່ ງລວມ

ເຖງິການສ ກສາໃນລະບບົ, ນອກລະບບົ ແລະ ບ ູ່ ເປັນທາງການ. ການສ ກສາໃນລະບບົ ໝາຍເຖງິສະຖາບນັການ

ສ ກສາ ທ ູ່ ໂດຍທ ົູ່ວໄປແລູ້ວ ສອນໂດຍອາຈານທ ູ່ ມ  ໃບປະກາດ ຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ ຫ ື ບ ລິຫານໂດຍພາກ

ລດັ, ສອນຕາມປ ູ້ມແບບຮຽນຕູ່າງໆ. ການສ ກສານອກລະບບົ ໝາຍເຖງິ ການສ ກສາທ ູ່ ເກ ດຈາກການ 

ການຈດັຕ ັູ້ງໂຄງການຮຽນ ຫ ງັຊ ົູ່ວໂມງຮຽນຂອງພາກລດັ, ມ  ການສອນຢູູ່ຕາມສະໂມສອນຂອງຊຸມຊນົເປັນຫ ກັ. 

ການສ ກສານອກລະບບົ ຕາມທ  າມະດາແມ ູ່ນ ບ ູ່ມ  ລະດບັຂອງການສ ກສາ; ບ ູ່ ມ  ໃບປະກາດ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ໃບຢ ັູ້ງຢືນ ທ ູ່

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການສ ກສາໃນລະບບົ, ແຕູ່ຖວືູ່າມ  ການຈດັຕ ັູ້ງດ ກວູ່າ ການສ ກສາແບບບ ູ່ ເປັນທາງການ. ການສ ກສາ

ແບບບ ູ່ ເປັນທາງການ ບາງເທືູ່ ອໝາຍເຖງິ “ການຮຽນໂດຍຜູ່ານປະສບົການ” ແລະບ ູ່ມ  ປ ູ້ມແບບຮຽນແນູ່ນອນ. ຍກົ

ຕວົຢູ່າງ ການພບົກບັຜູູ້ຮູູ້ ຫ ື ການລມົກບັໝູູ່ຄູູ່ ຢູູ່ອງົການທູ້ອງຖິູ່ນ.  

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຂາດທກັສະຊ ວດິພືູ້ນຖານ, ທ ູ່ ສ  າຄນັໃນການຊູ່ວຍຊ ວດິເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ໃນເວລາອອກມາຈາກ

ການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ປະສບົຜນົສ  າເລັດ, ແລະ ມ ຜນົເປັນບວກໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົຕະຫ ອດ

ໄລຍະຫ າຍປ . ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ສ  າຄນັຫ າຍໃນກຸູ່ມຄນົທ ູ່  ຖກືຄູ້າມະນດຸແຕູ່ຕອນອາຍຍຸງັນ ູ້ອຍ ແລະ ຍງັເປັນຊາວໜຸູ່ມ. 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມຫ າຍຄນົທ ູ່ ໃຫູ້ສ  າພາດ ໃນການສ  າຫ ວດນ ູ້ ມ  ຄວາມທກຸທ ລະມານ ຈາກ

ການຂາດຄວາມໝັູ້ນໃຈ ແລະ ມ ຄວາມນບັຖຕືວົເອງຕ  ູ່າ; ການຮຽນທກັສະພືູ້ນຖານຊ ວດິ ແມ ູ່ນຂງົເຂດໜ ູ່ ງທ ູ່ ເໝ

າະສມົ, ບາງເທືູ່ ອກະທນັຫນັ, ຖູ້າໃນກ ລະນ ຈ  າເປັນ ຕູ້ອງມ  ການຕອບໂຕູ້ບນັຫາແບບຮ ບດູ່ວນ. ການບ ລິການແບບ

ນ ູ້ ຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ໄວູ້ໂລດ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຜູູ້ທ ູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ ເພືູ່ ອເປັນການປູ້ອງກນັ (ແລະ ການ

ປ ກສາຫາລື ກບັເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ ຜູ່ານການສ ກສາໃນລະບບົ). ກດົໝາຍສາກນົດູ້ານສດິທິມະນດຸ ໄດູ້ລະບວຸູ່າ 
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ການສ ກສາແມ ູ່ນພືູ້ນຖານດູ້ານສດິທິມະນດຸ ແລະ ແມ ູ່ນພືູ້ນຖານສ  າລບັ ການປະຕບິດັຕວົຈງິດູ້ານສດິທິມະນດຸທກຸ

ດູ້ານ.
30 

 

*ຂ ູ້ແນະນ  າພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ໃນການສ ົູ່ງກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ການເຮັດວຽກເພືູ່ ອສ ົູ່ງເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸກບັໄປ

ເຂົູ້າໂຮງຮຽນແມ ູ່ນສ  າຄນັ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ ໃຫູ້ຫ ຸດພ ົູ້ນອອກຈາກ ການຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ ຍງັເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່

ໃຈວູ່າເຂົາເຈົູ້າມ  ສດິໃນການສ ກສາ. ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ຕູ່າງປະເທດແມ ູ່ນສ  າຄນັ ຍູ້ອນ

ການສ ກສາຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ຖກືກບັແຜນງານການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົູ້າ – ບ ູ່ ວູ່າເຂົາເຈົູ້າຈະ

ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ຫ ື ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນກ ູ່ຕາມ. ແຜນການຮຽນໜງັສຂືອງແຕູ່ລະຄນົ ຄວນຈະໄດູ້ກະກຽມ

ໄວູ້ ແລະ ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະໄດູ້ຮບັ ທງັການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານການຮຽນເປັນພາສາທ ສອງ ແລະ ການເຂົູ້າ

ເຖງິການສ ກສາ ທ ູ່ ເປັນພາສາແມ ູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອຮກັສາເອກະລກັ ດູ້ານວດັທະນະທ  າຂອງເຂົາເຈົູ້າ.31 ສ  າລບັຜູູ້

ທ ູ່ ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ, ການສ ກສາຄວນຈະໄປຄຽງຄູູ່ກບັ ແບບຮຽນຈາກບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ເວົູ້າແບບນ ູ້, ແຕູ່ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ການກບັໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄນື ບ ູ່ແມ ູ່ນສິູ່ ງເຂົາເລືອກ ຫ ື ບ ູ່

ມ  ໃຫູ້ເລືອກ. ບາງຄນົອາດຮູູ້ສ ກວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າອາຍຫຸ າຍເກ ນໄປ ທ ູ່ ຈະໄປເຂົູ້າຮຽນໃນລະບບົ.  ແຕູ່ເຂົາເຈົູ້າ ຈ  າເປັນ

ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການສ ກສາ – ຢູ່າງໜູ້ອຍແມ ູ່ນ ໃຫູ້ສາມາດອູ່ານອອກຂຽນເປັນ ແລະ ນບັເລກໄດູ້. ການສ ກສານອກ

ລະບບົ ເປັນທາງເລືອກທ ູ່ ຄວນມ ໄວູ້, ໂດຍສະເພາະຢູູ່ໃນຂ ັູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແທດ    ເໝາະກບັຄວາມຈ  າເປັນ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເພືູ່ ອເຫັນໄດູ້ການພດັທະນາ ໃຫູ້ເຕັມຄວາມສາມາດຂອງເດັກນູ້ອຍ, ມນັຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ກະກຽມ

ໂອກາດດູ້ານການສ ກສາ ທ ູ່ ຫ າກຫ າຍ ທງັແບບໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົໄວູ້. ໃນຂະນະທ ູ່  ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນ

ຄນື ຄວນຈະເປັນຈດຸປະສງົຫ ກັອນັໜ ູ່ ງ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ, ມນັອາດຈະບ ູ່ ເ

ໝາະສມົກບັທກຸກ ລະນ . ຖູ້າເປັນເຊັູ່ ນນ ູ້, ທາງເລືອກສ  າລບັການສ ກສາຄວນຈະມ ໄວູ້. ທກັສະຊ ວດິ ກ ູ່ແມ ູ່ນຄວາມ

ສ  າຄນັອນັໜ ູ່ ງ ຂອງໂອກາດໃນດູ້ານການສ ກສາ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ.  

 

ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກສາກນົ ໄດູ້ລະບກຸ ູ່ຽວກບັ ສດິທິຂອງເດັກນູ້ອຍ ດູ້ານການສ ກສາ ຢູູ່ມາດຕາທ  28. ກດົ

ໝາຍນ ູ້ ໄດູ້ລະບວຸູ່າ ລດັຖະບານຂອງທກຸປະເທດ ເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຂົູ້າຮຽນລະດບັປະຖມົ ໂດຍບ ູ່

ເສຍຄູ່າຮຽນ ແລະ ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ການສ ກສາ ແລະ ຂ ູ້ມນູ ແລະ ຄ  າແນະນ  າດູ້ານການຮຽນວຊິາຊ ບ ມ  ໄວູ້ສ  າລບັ

                                                      
30 ສດິທິໃນການສ ກສາແມ ູ່ນໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນສນົທິສນັຍາສາກນົເປັນຈ  ານວນຫ າຍ ແລະ ໃນບດົຕູ່າງໆ ແລະໄດູ້ຮບັການຢືນຢນັທງັໃນການຜກູ

ມດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ທງັບ ູ່ ຜກູມດັທາງກດົໝາຍ. ຕວົຢູ່າງ, ເບິູ່ ງໃນມາດຕາທ  28 ຂອງຄະນະກ  າມະການສະຫະປະຊາຊາດກູ່ຽວກບັ

ສດິທິທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ  າ (CESCR) CRC ແລະ ໄດູ້ກ ູ່າວວູ່າ ສດິທິໃນການສ ກສາແມ ູ່ນ "ມ  ຄວາມສ  າຄນັໂດຍ

ບ ູ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກກນັ ແລະ ມ ການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັ ຂອງສິດທິມະນດຸທງັໝດົ" ຂອງອງົການ UNESCO (2014) ສດິທິໃນການ

ສ ກສາ: ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍຄ  າແນະນ  າໃນການທບົທວນຄືນນະໂຍບາຍ. ປະເທດຝຣ ັູ່ງ: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອການສ ກສາ, 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນະທ  າ. ສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf.  

31SCEP (2009) ບດົຄວາມກູ່ຽວກບັຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ ,4th Revised Edition, section D 8.3. 
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ເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ.
32 ມາດຕາທ  28 ຍງັໄດູ້ລະບວຸູ່າ ລດັຖະບານຂອງທກຸປະເທດ ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ການສ ກສາລະດບັ

ສງູ ມ  ໄວູ້ສ  າລບັທກຸຄນົ, ເປັນນະໂຍບາຍສ  າຄນັ ສ  າລບັຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ອາດຕູ້ອງການການສ ກສາລະ

ດບັສງູ ເພືູ່ ອຄວາມໜັູ້ນຄງົໃນອະນາຄດົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອການມ ວຽກເຮັດງານທ  າ ທ ູ່ ຖາວອນ ແລະ ພ ໃຈ.  

 

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການສະໜອງການສ ກສາ ແລະທກັສະຊ ວດິໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ  

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົຖກືກ  ານດົວູ່າ ການສ ກສາແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນ 

ດູ້ານການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ທງັສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 

ການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ ແມ ູ່ນມ  ເຫດຜນົ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ທງັກອູ່ນ ແລະ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໃນຕວົຢູ່າງຫ າຍອນັເຊັູ່ ນ, ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານເພືູ່ ອໄປຫາເງນິຄູ່າຮຽນ ສ  າລບັລກູ ຫ ານ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  ແລະຫ າຍຄນົກ ູ່ໄດູ້ເວົູ້າຈະແຈ ູ້ງວູ່າ ການສ ກສາແມ ູ່ນໜ ູ່

ງ ໃນຄວາມຈ  າເປັນທ  າອດິ ຫ ງັຈາກກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ມ  ຜູູ້ຊາຍ

ກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ 

ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ ເພືູ່ ອໄປຫາເງນິຈ ູ່າຍຄູ່າຮຽນໃຫູ້ລກູສາວ. ໃນເວລາຖາມລາວວູ່າ ແມ ູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອໃດ  ທ ູ່

ຈ  າເປັນສ  າລບັລາວ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ, ລາວຕອບວູ່າ ສິູ່ ງສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແມ ູ່ນການສ ກສາ

ສ  າລບັລກູສາວຂອງລາວ: “ຂູ້ອຍຢາກໃຫູ້ລກູສາວກກົໄດູ້ຮຽນຕ ູ່ . ຂູ້ອຍຢາກໃຫູ້ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຊູ່ວຍໃຫູ້ລາວໄດູ້

ຮຽນຕ ູ່ .”  

 

                                                      
32ມາດຕາ 28 (a) ແລະ ມາດຕາ 28(e) ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສິດທິເດັກ CRC. 

ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ໂອກາດທາງການສ ກສາ 

 

ມ ເດັກນູ້ອຍຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ພາຍໃນປະເທດ ລາວໄດູ້ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານໄປຊອກຫາວຽກເຮັດ

ງານທ  າ ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂສະພາບເສດຖະກດິ ຂອງຄອບຄວົລາວ, ລວມທງັ ລາວຍງັຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເອືູ້ອຍຂອງ

ລາວ ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນດ ໆ ໄດູ້.  ໃນເວລາໜ ອອກຈາກການຄູ້າມະນດຸແລູ້ວ, ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໄດູ້ຊູ່ວຍໃຫູ້

ລາວໄດູ້ຮຽນຕ ູ່  ແລະ ໄດູ້ຊູ່ວຍພ ູ່ ແມ ູ່ລາວ ໃຫູ້ມ  ກດິຈະກ  າທ ູ່ ສາມາດຫາເງນິໄດູ້ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເດັກຊາຍຄນົນ ັູ້ນ ບ ູ່ ຕູ້ອງ

ຫາເງນິເຂົູ້າບູ້ານ. ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຍງັໄດູ້ສະໜບັສະໜນູ ນູ້ອງສາວສອງຄນົຂອງລາວ ໃຫູ້ໄດູ້ຮຽນໜງັສ ືເພືູ່ ອ

ປູ້ອງກນັບ ູ່ ໃຫູ້ລາວຕູ້ອງຫາເງນິ ເພືູ່ ອສ ົູ່ງນ ູ້ອງສາວສອງຄນົໄປໂຮງຮຽນ.   

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ຕອນອາຍ ຸ 17 ປ  ໄດູ້ຖກືກກັຂງັ

ເປັນເວລາ 7 ປ . ຕອນລາວກບັຄນືປະເທດມຽນມາ ລາວໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ໄປຢູູ່ສນູພກັເຊົາ ຍູ້ອນພະນກັງານ

ສງັຄມົສງົເຄາະ  ບ ູ່ ສາມາດ ຊອກຫາພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ພ ູ່ ນ ູ້ອງຂອງລາວກ ູ່ບ ູ່ ຍອມຮບັລາວ. ຢູູ່ສນູພກັເຊົາ ລາວໄດູ້

ຮຽນທກັສະຊ ວດິ ເພືູ່ ອເປັນສູ່ວນສ  າຄນັ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ເພາະລາວບ ູ່ ເຄ ຍຮຽນແບບນ ູ້ມາກ ູ່ອນໃນຊ ວດິ. 

“ຂູ້ອຍຢາກໃຫູ້ລກູສາວກກົ ຂອງຂູ້ອຍໄດູ້

ຮຽນຕ ູ່ . ຂູ້ອຍຢາກໃຫູ້ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ຊູ່ວຍໃຫູ້ລາວໄດູ້ຮຽນຕ ູ່ ”  

 

(ຊາຍກ  າປເູຈຍ, ຖກືຄູ້າມະນດຸລາວຖກື

ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ) 
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ບາງສິູ່ ງທູ້າທາຍ ຂອງການເຂົູ້າເຖງິໂອກາດ ທາງການສ ກສາ ແລະ ໂຄງການສູ້າງທກັສະຊ ວດິ: 

 

1. ໂອກາດທ ູ່ ຈ  າກດັດູ້ານການສ ກສາຢູູ່ນອກໂຄງການສນູພກັອາໄສ  

2. ສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານເອກະສານ ໃນການກບັໄປຮຽນຕ ູ່ 

3. ຂາດງບົປະມານ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການສ ກສາ 

4. ສມຸໃສູ່ໂຮງຮຽນວຊິາຊ ບ ຫ າຍກູ່ວາການຮຽນໜງັສ ື

5. ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການປບັຕວົໃຫູ້ເຂົູ້າກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງການສ ກສາ ໃນລະບບົ 

6. ຂາດຮບູແບບການສ ກສາ ນອກລະບບົ ຫ ື ການສ ກສາບ ູ່ ເປັນທາງການ ຫ ື ຮບູແບບການສ ກສາອືູ່ ນໆ 

 

1. ໂອກາດທ ູ່ ຈ  າກດັດູ້ານການສ ກສາ ນອກໂຄງການສນູພກັ

ອາໄສ. ທາງເລືອກສ  າລບັໂອກາດ ຂອງການສ ກສາ ສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ແລູ້ວ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າກດັ ໃນໂຄງການສນູພກັອາໄສ

ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກນູ້ອຍ. ຈ  ານວນເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຍອມຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ການສ ກສາແມ ູ່ນສງູ ຍູ້ອນເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເຂົູ້າເຖງິ

ການສ ກສາໄດູ້, ເຊິູ່ ງທ ົູ່ວໄປແລູ້ວເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ມ  . ມ  ໂຄງການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ າຍບູ່ອນ ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຫ ື 

ອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການສ ກສາ 

ບ ູ່ ສະໜບັ  ສະໜນູເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັໄປຮຽນຕ ູ່  

ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືຫາບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລະ 

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ.   

 

2. ສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານບ ລິຫານ ໃນການກບັໄປຮຽນຄນື. ຍງັມ  ສິູ່ ງກ ດຂວາງ ດູ້ານການບ ລິຫານໃນການກບັໄປຮຽນຕ ູ່

, ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆ. ການກບັໄປໂຮງຮຽນຄນື ສູ່ວນ

ທກັສະສ  າຄນັມ  : ການສະຫ ຸບບນັຊ , ການທູ້ອນເງນິ, ການເປ ດທະນາຄານ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ

ແນວໃດ.   

 

ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຊາຍຄນົຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ, ໄດູ້ຮບັການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ກບັໄປຮຽນຕ ູ່  ໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງລາວ ໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຂດູ

ຮ ດ. ພະນກັງານຂອງອງົການດ ັູ່ງກ ູ່າວ ໄດູ້ເຮັດວຽກປະສານ ກບັພະນກັງານ ຂອງໂຮງຮຽນລູ່ວງໜູ້າ ເພືູ່ ອ

ກະກຽມນະໂຍບາຍ ກບັຄນືໄປຮຽນຕ ູ່ ຂອງລາວ. ອງົການດ ັູ່ງກ ູ່າວ ຍງັໄດູ້ສະໜອງການສະໜບັສະໜນູ ຄູ່າໃຊູ້

ຈ ູ່າຍອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຂອງລາວ ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າຮຽນ, ອປຸະກອນການຮຽນ, ເຄືູ່ ອງໄປໂຮງຮຽນ, 

ປ ູ້ມ ແລະ ຊຸດນກັຮຽນ.  

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຮຽກຮູ້ອງຮບູແບບການສ ກສາ ແລະ

ໂອກາດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ລວມທງັເວລາທ ູ່ ແຕກຕູ່າງ

ກນັໃນແຕູ່ລະໄລຍະຊ ວິດ ພາຍຫ ງັເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸອາດຈະເຂົູ້າເຖງິການຮຽນໃນ

ຫູ້ອງຮຽນ, ແລູ້ວຮຽນຕ ູ່ ພາກຄ  ູ່າ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຮຽນຈບົຊ ັູ້ນ

ໃດໜືູ່ ງ. ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ອາດຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ   “ການຮຽນເພ ູ່ ມ”, ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້

ເຂົາສາມາດກບັໄປຮຽນຕ ູ່  ໃຫູ້ທນັການສ ກສາໃນ

ລະບບົ. ການສ ກສາມ ຄວາມສ  າຄນັ ຕ ູ່ ການບ ລິການ

ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ການສ ກສາຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ການຕ 

ລາຄາ ແລະ ຕ ລາຄາຄືນຕະຫ ອດເວລາ.  
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ຫ າຍແມ ູ່ນແຜນງານ ຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອຕູ່າງໆ ຫ າຍກູ່ວາ ຈະແມ ູ່ນນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ ຫ  ື

ຂອງກະຊວງສ ກສາ. ບາງກ ລະນ  ແມ ູ່ນ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ວຽກຫ າຍໂພດ, ເສຍເວລາຫ າຍ, ມ  ການຕ ູ່ ລອງ ຂອງຜູູ້

ສະ  ໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ/ຫ ື ຄອບຄວົ ຂອງເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ ໃນ

ລະບບົ.   

 

3. ຂາດງບົປະມານ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການສ ກ. ເຖງິແມ ູ່ນມ  ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ທ ູ່ ຈະກບັໄປຮຽນຄນື, ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນຂາດທ ນຮອນ ໃນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການເຂົູ້າຮຽນ – ເຊັູ່ ນ: ເຄືູ່ ອງນຸ ູ່ງ

ນກັຮຽນ, ປ ູ້ມ, ຄູ່າເດ ນທາງ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  ຍູ້ອນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍທງັໝດົນ ູ້, ເລ ຍກາຍມາເປັນສິູ່ ງກ ດຂວາງ ຂອງ

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ.   

 

4. ສມຸໃສູ່ໂຮງຮຽນວຊິາຊ ບ ຫ າຍກູ່ວາ ການຮຽນໜງັສ.ື ບາງກ ລະນ , ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືສ ົູ່ງໄປຮຽນ

ວຊິາຊ ບ ຫ າຍກູ່ວາເຂົູ້າໂຮງຮຽນໃນລະບບົ, ຍູ້ອນບ ູ່ມ  ການຕ ລາຄາພຽງພ  ຫ ື ພິຈາລະນາເບິູ່ ງວູ່າ ທາງເລືອກທ ູ່ ສະ

ໜອງໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້ານ ູ້ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການແທູ້ບ ູ່ , ແມ ູ່ນຈ  າເປັນແທູ້ບ ູ່  ແລະ ເຂົາມ  ຄວາມສາມາດເຮັດໄດູ້ແທູ້

ບ ູ່ . ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທງັໝດົ ຄວນສາມາດເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາໃນລະບບົ. ບາງກ ລະນ   

ຂອງຜູູ້ໃຫຍູ່ ຖກືສະໜອງການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ ແລະ ໂອກາດອືູ່ ນໆ ດູ້ານການສ ກສາ (ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນ

ໃຫູ້ອູ່ານອອກຂຽນໄດູ້ ຫ ື ໄລູ່ເລກເປັນ) ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນຍງັຂາດເຂ ນຢູູ່ໃນພາກພືູ້ນນ ູ້.  

 

5. ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການປບັຕວົໃຫູ້ເຂົູ້າກບັ ສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງການສ ກສາ ຫ ກັຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

ເດັກນູ້ອຍບາງຄນົ ປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການກບັຄນືໄປຮຽນຕ ູ່ – ເຊັູ່ ນ: ການໄປຮຽນກບັໝູູ່

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ມ  ອາຍນຸ ູ້ອຍໂພດ ຫ ື ມ  ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການປບັຕວົ (ກບັແບບແຜນ) ສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງ

ໂຮງຮຽນ. ຍງັມ  ບນັຫາກູ່ຽວກບັ ການປະຕບິດັຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າກບັໄປຮຽນຄນື. ເດັກນູ້ອຍບາງຄນົ 

ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ສ ກບ ູ່ມ ູ່ວນ ຍູ້ອນເດັກນູ້ອຍຄນົອືູ່ ນ. ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ຍູ້ອນການຂາດໂຮງຮຽນ ແລະ/ຫ ື ປະສບົ

ການຖກືຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ບາງກ ລະນ , ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າຮຽນບ ູ່ທນັຄນົອືູ່ ນໃນຫູ້ອງ ເຊິູ່ ງມ  ອາຍນຸ ູ້ອຍກູ່ວາ

ເຂົາເຈົູ້າຫ າຍ.  

 

6. ຂາດຮບູແບບການສ ກສານອກລະບບົ ຫ ື ການສ ກສາບ ູ່ ເປັນທາງການ ຫ ື ຮບູແບບການສ ກສາ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ, ການກບັຄນືໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ບ ູ່ ແມ ູ່ນທາງເລືອກ ຫ ື ເປັນທາງເລືອກ. 

ບາງຄນົຮູູ້ສ ກ ູ່ວາ ເຂົາເຈົູ້າອາຍຫຸ າຍເກ ນໄປ ທ ູ່ ຈະກບັຄນືໄປຮຽນໃນລະບບົ ແລະ ບ ູ່ ຕູ້ອງການຢາກໄປຮຽນ ກບັ

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າອາຍລືຸູ່ ນຫ າຍປ . ແຕູ່ການສ ກສາຮ  ູ່າຮຽນ ຍງັແມ ູ່ນສິູ່ ງຈ  າເປັນສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ. – ຢູ່າງໜູ້ອຍ ກ ູ່

ແມ ູ່ນການອູ່ານອອກຂຽນເປັນ ແລະ ສາມາດນບັເລກໄດູ້. ເຖງິຈ ັູ່ງໃດກ ູ່ຕາມ ທາງເລືອກການສ ກສາ ແບບບ ູ່ ເປັນ

ທາງການ ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ບ ູ່ ມ  , ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ຢູູ່ຂ ັ ູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນ. ມ  ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍກູ່ວາ ໜ ູ່ ງຄນົ ໄດູ້

ເລົູ່ າວູ່າ: ເຂົາເຈົູ້າ “ມ ອາຍຫຸ າຍໂພດ” ສ  າລບັກບັໄປຮຽນຄນື ແຕູ່ ບ ູ່ ມ  ການ “ສອນເພ ູ່ ມ” ຫ ື ທາງເລືອກດູ້ານການ

ສ ກສານອກລະບບົ ຫ ື ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບອືູ່ ນໆ. ຂາດການສະໜບັສະໜນູດູ້ານການຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: “ການ

ສອນເພ ູ່ ມໃຫູ້” ແລະ ສະໜບັສະໜນູຫູ້ອງຮຽນ). ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຜູູ້ໃຫຍູ່ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ຮບູ
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ແບບໃໝູໆ່  ຂອງການສ ກສາ ທ ູ່ ສູ້າງໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ຮຽນຈບົການສ ກສາຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານໄດູ້. ໂດຍທົູ່ວໄປແມ ູ່ນ ໂຄງການ

ສ ກສາສ  າລບັຜູູ້ໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຍງັຂາດເຂ ນ, ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນເພ ູ້ມໃນເວລາກາງຄນື ຫ ື ຫູ້ອງການຕາມຄວາມຕູ້ອງການ.  

 

 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ບນັຫາຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮບັການຝ ກອບົຮມົຫຍງັເລ ຍ ໃນ

ເວລາກບັຄນືປະເທດ ຍູ້ອນລາວບ ູ່ສາມາດອູ່ານອອກຂຽນໄດູ້ ແລະໄລູ່ເລກບ ູ່ ໄດູ້ ເຊິູ່ ງແມ ູ່ນທກັສະຈ  າເປັນໃນການ

ເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົ.   

 

ເດັກນູ້ອຍຊາຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານຢູູ່ປະເທດຈ ນ, ໄດູ້ເລົູ່ າໃຫູ້ຟງັເຖງິຄວາມຮູູ້ສ ກ ໃນ

ເວລາລາວຖກືຫ ອກ ໃຫູ້ຕກົຢູູ່ໃນສະພາບຖກືຄູ້າມະນດຸ. ລາວໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ: ລາວຄດິວູ່າມນັມ  ຫຍງັຜິດປກົກະຕເິກ ດ

ຂ ູ້ນກບັລາວ ຍູ້ອນລາວມ ປະສບົການອນັບ ູ່ ດ ສະເໝ  ແລະ ກ ູ່ພວມຖກື “ຫ ອກອ ກ.” ຕ ູ່ ມາ, ໃນເວລາຢູູ່ສນູພກັ

ອາໄສ, ລາວໄດູ້ມ  ຄວາມຂດັແຍູ່ງ ກບັເດັກນູ້ອຍຊາຍຜູູ້ໜ ູ່ ງ ທ ູ່ ຢູູ່ທ ູ່ ນ ັ ູ້ນກ ູ່ອນໜູ້າລາວ ແລະລາວຕດັສນິໃຈໜ ອອກ

ຈາກສນູ ຍູ້ອນບ ູ່ ຮູູ້ວ ູ່າຈະແກູ້ບນັຫາໄດູ້ແນວໃດ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຊາຍຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂ ທານຢູູ່ຕາມຫນົທາງ, ລາວຕູ້ອງການຢາກຮຽນຕ ູ່  

ໃນເວລາກບັຄນືປະເທດມຽນມາ. ແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ນາຍຄເູວົູ້າວູ່າ ລາວອາຍຫຸ າຍໂພດ ທ ູ່ ຈະເຂົູ້າໂຮງຮຽນ. ໃນ

ເວລາດຽວກນັ ລາວພດັນູ້ອຍໂພດ ທ ູ່ ຈະເຂົູ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊ ບ, ເຊິູ່ ງສາມາດເລ ູ່ ມໄດູ້ຕອນອາຍ ຸ15 ຫ ື 16 

ປ . ໃນເວລາຖກືສ  າພາດ, ລາວຍງັມ  ຄວາມຫວງັ ທ ູ່ ຈະໄດູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ແລະຮບັຮູູ້ວ ູ່າ ການຮຽນໜງັສແືມ ູ່ນສິູ່ ງ

ສ  າຄນັ ແລະຈ  າເປັນທ ູ່ ສດຸສ  າລບັລາວ, ແຕູ່ກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮຽນ. ການສ  າເລັດການສ ກສາໃນລະບບົ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ ແລະ 

ມ ຜນົປະໂຫຍດ ສ  າລບັການສູ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບຂອງລາວ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຢູູ່ປະເທດ, ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວຕູ້ອງການ

ຢາກຮຽນຕ ູ່  ຫ ງັຈາກໜ ອອກມາຈາກສະພາບຖກືຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ລາວບ ູ່ມ  ເງນິ ຊືູ້ປ ູ້ມ ແລະ ເຄືູ່ ອງຮຽນ ກ ູ່ເລ ຍບ ູ່ ໄດູ້

ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ພາຍໃນປະເທດ ໄດູ້ຄ ົູ້ນພບົວູ່າ ມນັຍາກທ ູ່ ຈະ

ກບັໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄນື ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ລາວຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ໄດູ້ຮຽນຕ ູ່  ໂດຍອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ແຕູ່

ລາວປະເຊ ນບາງບນັຫາ ໃນເວລາເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ, ລາວຮູູ້ສ ກ “ບ ູ່ ມ ູ່ວນ” ກບັເດັກນູ້ອຍຄນົອືູ່ ນ. ລາວປບັຕວົເຂົູ້າກບັ

ສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນຍາກ ແລະ ຮູູ້ສ ກບ ູ່ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງໝູູ່ຢູູ່ໃນຫູ້ອງ. ແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຫ ງັຈາກ

ນ ັູ້ນສອງສາມເດອືນ, ສະຖານະການກ ູ່ດ ຂ ູ້ນເລືູ້ອຍໆ ລາວມ ຄວາມໜັູ້ນໃຈຫ າຍຂ ູ້ນ ໃນເວລາຢູູ່ໂຮງຮຽນ.   

 

ເດັກນູ້ອຍລາວຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກເປັນແມ ູ່ບູ້ານຢູູ່ປະເທດໄທ, ລາວໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານ

ເກ ດເມອືງນອນ ແລະ ຖກືສະເໜ ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ພກັຢູູ່ສນູ. ລາວຍອມຮບັ ແລະ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ການຝ ກອບົຮມົຫ າຍຮບູແບບ ລວມທງັ ການແຕູ່ງກນິ, ການຕ  ູ່າຫກູ ແລະ ເຮັດເສ ມສວຍ. ໃນເວລາຖາມວູ່າ 
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ລາວມ ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງການຫຍງັ ສ ູ່ ງທ ູ່ ລາວຍງັບ ູ່ທນັໄດູ້ຮບັແດູ່, ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ລາວຢາກຮຽນຕ ູ່  ຍູ້ອນ

ລາວຮຽນຈບົແຕູ່ຫູ້ອງປ ໜ ູ່ ງ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະເໜ  ໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໃນ

ເວລາພກັຢູູ່ສນູ ແລະ ລາວບ ູ່ຄດິວູ່າ ລາວຈະໄດູ້ຮບັໂອກາດ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ.  

 

 

ລາຍການກາກວດລະອຽດ. ຂ ູ້ຄວນພິຈາລະນາທ ູ່ ສ  າຄນັ ໃນການສະໜອງໂອກາດ ດູ້ານ

ການສ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ສະໜອງທາງເລືອກ ດູ້ານການສ ກສາ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ. ໂອກາດໃນການສ ກສາທ ູ່ ກວູ້າງຂວາງ 

ຄວນມ  ເຊັູ່ ນ: ການສ ກສາໃນລະບບົ, ນອກລະບບົ ແລະ ແບບບ ູ່ ເປັນທາງການ.  ໂອກາດຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຄວນຈະ

ມ ທງັຢູູ່ໃນ ແລະ ນອກສນູພກັອາໄສ, ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຂົູ້າເຖງິໂອກາດທາງການສ ກສາ ແລະ ທກັ

ສະຊ ວດິ ໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນໃນໄລຍະໃດ ກ ູ່ຕາມໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ສ  າລບັບາງ

ກ ລະນ , ຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະຖກືສະໜບັສະໜນູ ແລະ ໄດູ້ຮບັການຊຸກຍູູ້ຮຽນໃຫູ້ຈບົການສ ກສາໃນ

ລະບບົ.   

 

 ວຽກງານກູ່ຽວກບັ ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄນືໄດູ້ ໃນທກຸໂອກາດ. ຄວນຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມ ທກຸດູ້ານເພືູ່ ອສະ 

ໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ການຮຽນໃນລະບບົ, ແລະ ຄວນກຽມໂຄງການຮຽນນອກລະບບົ ໄວູ້ນ  າ.  ຜູູ້ສະໜອງ

ການບ ລິການ ຄວນຈະສະເໜ ໂຄງການຮຽນ ໃນຮບູແບບຕູ່າງໆນ  າ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ທງັເດັກນູ້ອຍ ແລະຜູູ້ໃຫຍູ່ 

ສາມາດກບັຄນືໄປເຂົູ້າຮຽນໃນລະບບົໄດູ້ – ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນພາກຄ  ູ່າ, ການຮຽນເຄິູ່ ງມ ືູ້ ແລະ ການຮຽນ ຕາມ

ຄວາມຕູ້ອງການ. ນ ູ້ອາດຈະລວມເຖງິ ການສະໜອງ ການຮຽນໃນລະບບົໃຫູ້ ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ, ເພືູ່ ອສະ ໜອງຄວາມຈ  າເປັນຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານ ໃຫູ້ແກ ູ່ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  

 
 

 ຕູ້ອງແນູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ທກັສະ ທ ູ່ ສາມາດອູ່ານ-ອອກຂຽນໄດູ້ ແລະ ນບັເລກເປັນ ເພືູ່ ອສະໜບັສະ

ໜນູການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ. ໂອກາດໃນການເຝິກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ແມ ູ່ນມ  ຄນຸຄູ່າໃນຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນື

ສູູ່ສງັຄມົ, ແລະບ ູ່ຄວນປູ່ຽນແທນໂອກາດທາງການສ ກສາຕູ່າງໆ. ວຽກຫ າຍອນັ ຈ  າເປັນຕູ້ອງຮູູ້ອູ່ານອອກຂຽນໄດູ້ 

ແລະ ນບັເລກເປັນ, ເຊິູ່ ງຄວນຈະຖກືສະເໜ ໃຫູ້ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ, ບ ູ່ ວູ່າຈະມ ອາຍ ຸແລະ 

ປະຫວດັການສ ກສາ ລະດບັໃດກ ູ່ຕາມ. ໂຄງການເຊັູ່ ນນ ູ້ ຄວນຈະຖກື ສະໜອງໃຫູ້ທງັໃນທູ້ອງຖນິ ແລະ ຢູູ່ສນູ

ພກັອາໄສ.   
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 ສະໜອງໂຄງການທກັສະຊ ວດິ. ໂຄງການທ ູ່ ເໝາະສມົກບັເວລາ ແນໃສູ່ການພດັທະນາທກັສະຊ ວດິ ຄວນຈະ

ສະໜອງແກູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ (ທງັຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະເດັກນູ້ອຍ) ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ສາມາດປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

ແລະ ມ ອະນາຄດົທ ູ່ ດ  ໃນຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ໃນໄລຍະຍາວ. 

 

 ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍສ  າລບັການສ ກສາໃນລະບບົ. ສະໜອງການເດ ນທາງແບບບ ູ່ ເສຍຄູ່າໃຊູ້

ຈ ູ່າຍ ຫ ື ສາມາດຈ ູ່າຍໄດູ້ ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ຕູ້ອງເດ ນທາງໄປໂຮງຮຽນ. ສະໜບັ

ສະໜນູອປຸະກອນການຮຽນ ເຊັູ່ ນ: ປ ູ້ມ, ເຄືູ່ ອງນຸ ູ່ງຫ ົູ່ມ, ອປຸະກອນການຮຽນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ 

ຄວນຈະໃຫູ້ພາກລດັ ເປັນຜູູ້ຮບັຜິດຊອບໃນໄລຍະຍາວ.  

 
ເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ 



 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ໂອກາດທາງການສ ກສາ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸທກຸຄນົ ໄດູ້ຮບັການສ ກສາ ຕາມທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ, ບ ູ່ ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນໃນລະບບົ ຫ ື ນອກລະບບົ.  

 

 ເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ ຫ ື ຜູູ້ປກົຄອງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສ  າເລັດການສ ກສາໃນລະບບົ. 

ປະສານງານ ກບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ກ ູ່ຽວກບັຄວາມສ  າຄນັດູ້ານການສ ກສາ. 

ເປັນຄນົກາງລະຫວູ່າງຄອບຄວົ ແລະ ສະເໜ ຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ ໃນການສູ້າງເຄອືຂູ່າຍ ການສະໜບັສະໜນູ

ຄອບຄວົ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃຫູ້ສບືຕ ູ່ ຮຽນໜງັສ.ື ໃຫູ້ພິຈາລະນາກດິຈະກ  າສູ້າງ

ລາຍໄດູ້ນ  າ ສ  າລບັຄອບຄວົ ເພືູ່ ອປູ້ອງກນັບ ູ່ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າອອກໂຮງຮຽນ ຍູ້ອນມ ຄວາມຈ  າເປັນ ຕູ້ອງໄດູ້ຊອກເງນິ

ເຂົູ້າຄອບຄວົ.  

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  



 ເວົູ້າເຖງິສິູ່ ງກ ດຂວາງກູ່ຽວກບັ ເອກະສານສ  າລບັການກບັຄນືໄປຮຽນ. ພະນງັການສງັຄມົສງົເຄາະຄວນຈະເຮັດ

ວຽກກບັພະນກັງານພາກລດັ ແລະ ຢູູ່ໂຮງຮຽນໃຫູ້ເໝາະສມົ ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂບນັຫາສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານເອກະສານ 

ແລະ ຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ການກບັໄປຮຽນຄນື. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວ

ໜຸູ່ມຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດລງົທະບຽນຮຽນໜງັສໄືດູ້ ໂດຍການສະໜອງເອກະສານຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ

ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດູ້.  

 

 ສະໜອງການສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດປບັຕວົເຂົູ້າກບັໂຮງຮຽນໄດູ້. ພດັທະນາ

ໂຄງການໃນໂຮງຮຽນໃນລະບບົ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອສາມາດປບັຕວົໃຫູ້ເຂົູ້າ

ກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນໃຫູ້ໄດູ້. ເຮັດວຽກກບັພະນກັງານ ແລະ ຄອູາຈານ ເພືູ່ ອເວົູ້າເຖງິ ຄວາມ

ຈ  າເປັນພິເສດຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ທ ູ່ ກບັຄນືໄປໂຮງຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: ຄວາມພິການທາງສະໝອງ, ບນັຫາພ ດຕກິ  າ 

ແລະ ຄວາມພິການ ໃນການຮຽນຮູູ້ຕູ່າງໆ) ທງັບນັຫາທ ູ່ ເປັນຄວາມລບັທງັໝດົ. 
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 ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ ສ  າລບັໂອກາດທາງການສ ກສາ ຮບູແບບອືູ່ ນໆ. ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍກູ່ຽວກບັ

ໂຄງການດູ້ານການສ ກສາຮບູແບບອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ໄດູ້ກບັຄນືໄປຮຽນໜງັສຄືນື – 

ເຊັູ່ ນ: ຮຽນເພ ູ່ ມກາງຄນື, ຮຽນເຄິູ່ ງມ ືູ້ ແລະ ຮຽນຕາມຄວາມຕູ້ອງການ. ໂຄງການຮບູແບບນ ູ້ ຄວນຈະມ ໄວູ້ ເພືູ່ ອ

ສະໜອງໂດຍພາກລດັ ຫ ື ຍອມຮບັໄດູ້ໂດຍພາກລດັ.  

 

 ເວົູ້າເຖງິການຈ  າແນກ ແລະ ຄວາມອາຍ ໃນໂຮງຮຽນ. ເຮັດວຽກກບັຄອູາຈານ ແລະ ພະນກັງານໃນໂຮງຮຽນ

ເພືູ່ ອລບົລູ້າງທກຸຮບູແບບ ຂອງການຈ  າແນກ ແລະ ສູ້າງຄວາມອບັອາຍໃຫູ້ແກູ່ ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ. ພດັທະນາໂຄງການຢູູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອການລບົລູ້າງການຈ  າແນກ, ການໃຊູ້ຄວາມຮນຸແຮງ, ການ

ສູ້າງຄວາມອບັອາຍໃນໝູູ່ເພືູ່ ອນ ທ ົູ່ວໄປ ລວມທງັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ພະແນກຈດັຕ ັູ້ງດູ້ານ

ການສ ກສາ ຄວນຈະຄດິເຖງິຫວົຂ ູ້ນ ູ້ ເພືູ່ ອບ ູ່ ໃຫູ້ມ   ການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ແລະ ຮູ້ອງດູ່າໃສູ່ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ມ ມາດຕະການ ປູ້ອງກນັ ເພືູ່ ອບ ູ່ ໃຫູ້ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ເກ ດຂ ູ້ນໃນໂຮງຮຽນ.  

 

 ເຝິກອບົຮມົໃຫູ້ພະນກັງານ ແລະ ຄອູາຈານ ໃນຫວົຂ ູ້ ການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄວາມດູ້ອຍໂອກາດໃນສງັຄມົ. 

ມ ສູ່ວນຮູ່ວມກບັຄອູາຈານໃນໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູ ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວ 

ໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນສະພາບແວດລູ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ. ຝ ກອບົຮມົ ຫວົຂ ູ້ລະອຽດອູ່ອນ ກບັພະນກັງານ ໃນ

ການເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວໜຸູ່ມຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສະໜອງທ ນ 

ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູການເຂົູ້າເຖງິ ການສ ກສາເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວໜຸູ່ມເຫ ົູ່ ານ ູ້ ໃຫູ້ປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ຝ ກອບົຮມົ

ໃຫູ້ຄອູາຈານ ວູ່າຈະເຮັດວຽກກບັນກັຮຽນ ທ ູ່ ຖກືຂດູຮ ດ, ຖກືທ  າຮູ້າຍ, ມ  ຄວາມເຈບັປວດ ທ ູ່ ຮ ູ້າຍແຮງ ລວມທງັ

ຈະສ ົູ່ງຕ ູ່ ຫາບູ່ອນເບິູ່ ງແຍງທ ູ່ ເໝາະສມົ ໄດູ້ແນວໃດ.  
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  #5. ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ ດູ້ານ

ເສດຖະກດິ. 

ການສະໜບັສະໜນູ ສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ ທາງດູ້ານເສດຖະກດິ. 

 

ຄວາມຈ  າເປັນ ທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ແລະມ  ວຊິາອາຊ ບ 

ການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ – ເຊັູ່ ນ: ເລ ູ່ ມເຮັດວຽກ ຫ ື ເລ ູ່ ມທລຸະກດິ ຂະໜາດນູ້ອຍໆ – 

ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນລະດບັພືູ້ນຖານຖກືກ  ານດົວູ່າ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ຢາກໄດູ້ວຽກເຮັດງານທ  າດູ່ວນ ແລະ ຢາກໄດູ້ເງນິ ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ ແລະ 

ຄອບຄວົ ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂບນັຫາຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານເສດຖະກດິ ທ ູ່ ມາຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນຫ າຍ ຍູ້າຍຖູ່ິູ່ ນຖານໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ຍູ້ອນບນັຫາເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນທາງບູ້ານ. 

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ສະພາບເສດຖະກດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປບັປງຸພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ, ສູ່ວນຫ າຍ

ແລູ້ວ, ແມ ູ່ນບ ູ່ ດ ກ ູ່ອນເກົູ່ າ. ບາງຄນົສູ້າງໜ ູ້ ຍູ້ອນການຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍໜ ູ້ຄນືໄດູ້ຍູ້ອນ ໃນທ ູ່

ສດຸເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຫ າຍຄນົ ສູ້າງໜ ູ້ເພືູ່ ອຈ ູ່າຍເປັນຄູ່າກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຫ ື ເພືູ່ ອປດົປູ່ອຍຕນົເອງ

ອອກຈາກະພາບຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທ  າໄດູ້ ພາຍຫ ງັ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຍູ້ອນຄວາມເຈບັປູ່ວຍ ຫ ື ໄດູ້ຮບັບາດເຈບັ ຫ ື ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດູ້,  ແລະໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ູ່

ສາມາດມ ລາຍໄດູ້, ແລະສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ເພ ູ້ມການສູ້າງໜ ູ້ອ ກ (ມ  ໜ ູ້ຕືູ່ ມ). ການມ ໜ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນບນັຫາ

ໃຫຍູ່ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ (ແລະຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ) ມ  ຄວາມກດົດນັ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ບ ູ່ ແປກໃຈເລ ຍວູ່າ ທງັຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຫັນວູ່າ ບນັຫາດູ້ານເສດຖະກດິ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ກງັວນົທ ູ່ ສດຸ ແລະ ເປັນ

ປດັໃຈໜ ູ່ ງໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືຫາສງັຄມົ.  

 

ສາມາດມ ເຮັດວຽກເຮັດງານທ  າໄດູ້ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແລູ້ວແມ ູ່ນສິູ່ ງທ  າອດິ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ການປູ່ວຍທາງຈດິດ ຂ ູ້ນ. ການມ 

ເສດຖະກດິດ  ມ  ຜນົກບັຄວາມເປັນຕວົຂອງຕວົເອງ, ມ  ຄວາມໜັູ້ນໃຈ ແລະ ສງັຄມົຍອມຮບັ. ໂອກາດທາງ

ເສດຖະກດິ ຄວນຈະໄປຄຽງຄູູ່ກບັ ການໃຫູ້ກ  າລງັໃຈຕນົເອງ, ເຫັນຄວາມສາມາດ ແລະ ຮບັຮູູ້ຄວາມສນົໃຈ ຂອງ

ຕນົເອງ. ກດົໝາຍສາກນົດູ້ານສດິທິມະນດຸ ໄດູ້ລະບ ຸກ ູ່ຽວກບັສດິທິໃນການເຮັດວຽກ.
33 

                                                      
33 ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸກູ່າວວູ່າ "ທກຸຄນົມ  ສດິທິໃນການເຮັດວຽກ, ມ ທາງເລືອກຂອງການຈ ູ້າງງານ, ມ ຄວາມພຽງພ ແລະ 

ສາມາດເລືອກສະພາບທ ູ່ ເອືູ້ອອ  ານວຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມ ການປກົປູ້ອງແລະຕ ູ່ ຕູ້ານການຫວູ່າງງານ". ສນັຍາສາກນົກູ່ຽວກບັສດິທິທາງ

ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ  າ ຮບັຮູູ້ສດິທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ລະບວຸູ່າ ປະກອບມ  "ສດິທິຂອງທກຸຄນົທ ູ່ ຈະມ  ໂອກາດໃນ

ການດ  າລງົຊ ວດິຂອງຕນົ ໂດຍການມ ວຽກເຮັດງານທ  າທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເລືອກໄດູ້ ຫ ື ຍອມຮບັໄດູ້" ແລະ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ໜູ່ວຍງານຈາກ

ພາກລດັເປັນຜູູ້ນ  າພາຂ ັູ້ນຕອນໃນການປກົປກັຮກັສາສດິທິດ ັູ່ງກ ູ່າວນ ູ້, ລວມທງັ ມ  ການສະເໜ ດູ້ານວຊິາການ ແລະ ການແນະນ  າດູ້ານວຊິາ

ຊ ບ ແລະ ແຜນງານການຝ ກອບົຮມົ. IHRIP and Forum-Asia (2000) "ສດິທິໃນການເຮັດວຽກແລະສດິທິໃນບູ່ອນເຮັດວຽກ", 

ວງົວຽນກູ່ຽວກບັສດິທິ: ທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ  າ. ສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່  

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm


85 
 

 
 

*ຈດຸພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ຈາກສະພາບເສດຖະກດິຂອງຄອບຄວົ

ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ເຫດຜນົນ ູ້ສາມາດເປັນປດັໃຈຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ໄປຫາຄວາມສູ່ຽງຂອງການຄູ້າມະນດຸ (ແລະອາດຈະ

ກບັໄປຖກືຄູ້າມະນດຸອ ກ). ການປະເຊ ນໜູ້າກບັສະຖານະການ ດູ້ານເສດຖະກດິທ ູ່ ຂາດເຂ ນ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດ

ເມອືງນອນ ເຊິູ່ ງມນັເຮັດໃຫູ້ກາຍເປັນອປຸະສກັ ໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ.  

 

ການເຂົູ້າເຖງິທາງເລືອກດູ້ານເສດຖະກດິ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ຕູ້ອງມ  ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເດັກນູ້ອຍ ໂດຍສະເພາະເວລາພວມ

ຕດັສນິໃຈ ວູ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃນເວລາທ ູ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍກງົ ດູ້ານການພດັທະນາ ທກັສະຊ ວດິ ແລະ ຄວາມ

ເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ພູ້ອມທງັເວລາທ ູ່ ຈະເຮັດວຽກກບັພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການ

ເຂົູ້າໃຈພາບລວມຮອບດູ້ານຂອງສະພາບເດັກນູ້ອຍ (ລວມທງັ ຄວາມແຕກຕູ່າງດູ້ານອ  ານາດພາຍໃນຄອບຄວົ) ແມ ູ່ນມ  

ຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ ຂ ູ້ນກບັປດັໃຈຫ າຍອນັ, ເຊັູ່ ນ: ອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ການພດັທະນາດູ້ານການສ ກສາ 

ໃນແຕູ່ລະໄລຍະຂອງເຂົາເຈົູ້າ.   

 

ມນັຂ ູ້ນກບັອາຍ ຸ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ, ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ ອາດຈະເປັນຮບູ

ແບບທ ູ່ ເໝາະສມົກ ູ່ວາ ສ  າລບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ າຍກູ່ວາ ການສ ກສາໃນລະບບົ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ມ  ອາຍຫຸ າຍ ຄວນຈະມ 

ການສະໜອງການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ຍູ້ອນມນັມ  ໂອກາດຈະປູ່ຽນແປງຊ ວດິຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້. ໃນບາງປະເທດ ໄດູ້ມ  ຂ ູ້

ກ  ານດົຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງວູ່າ ເດັກນູ້ອຍສາມາດເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບໄດູ້ ໃນເວລາອາຍຈຸກັປ . ຂ ູ້ກ  ານດົເພືູ່ ອຈ  າແນກ

ວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຄວນ (ແລະບ ູ່ຄວນ) ເຂົູ້າໂຮງຮຽນວຊິາຊ ບໄດູ້ ແລະ ສາມາດຊອກເຮັດວຽກໄດູ້ ເພືູ່ ອເປັນທາງເລືອກ

ນ ັູ້ນ ແມ ູ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໃຊູ້ມາດຕະການຜູ່ອນສ ັູ້ນ ຜູ່ອນຍາວໄດູ້.  

 

ມາດຕາທ  28 ຂອງກດົໝາຍສດິທິເດັກ ແມ ູ່ນ ພາກລດັຈະຕູ້ອງ “ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ມ  ການພດັທະນາ ຮບູແບບແຕກຕູ່າງດູ້ານ

ການສ ກສາ ລະດບັສອງ ເຊັູ່ ນ: ການສ ກສາດູ້ານວຊິາຊ ບ ແລະ ການຮຽນຮູູ້ທ ົູ່ວໄປ, ເຮັດໃຫູ້ການສ ກສາຮບູແບບນ ູ້ ມ  

ໄວູ້ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ເຂົາເຈົູ້າທກຸຄນົສາມາດເຂົູ້າເຖງິໄດູ້, ໃຫູ້ມ  ມາດຕະການອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ເໝາະສມົ ເຊັູ່ ນ: ການສະ 

ເໜ ໃຫູ້ມ  ການຮຽນບ ູ່ ເສຍຄູ່າ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການເງນິໃນກ ລະນ ຈ  າເປັນ”. ໝາຍຄວາມວູ່າ: ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ມ  ສດິເຂົູ້າເຖງິໂອກາດໃນການຝ ກອບົຮມົ/ມ ວຽກເຮັດ ແລະມ ໂອກາດທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ເຊິູ່ ງຖເືປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ 

ຂອງນະໂຍບາຍການສ ົູ່ງກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ການເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດແຮງງານ ຄວນຈະເປັນໄປຕາມ ຂ ູ້ກ  ານດົດູ້ານອາຍ ຸ

ຂອງເດັກນູ້ອຍຢູ່າງເຄັູ່ ງຄດັສະເໝ  ສ  າລບັການເຮັດວຽກ ແລະ ໂອກາດດູ້ານເສດຖະກດິ ກ ູ່ຄວນຈະມ ການຈ ູ່າຍເງນິ 

ຄູ່າແຮງງານຕາມລະບຽບກດົໝາຍດູ້ານເງນິຄູ່າຈ ູ້າງ ແລະ ມ ຄວາມປອດໄພດູ້ານສຂຸະພາບສະເໝ .  

 

ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການເງນິໂດຍກງົ ແຕູ່ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນສະໜອງໃຫູ້ ພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ (ຫ ື ມອບໃຫູ້ພ ູ່ ແມ ູ່/ຄອບຄວົ ໂດຍເຂົາເຈົູ້າ

ເອງ). ການສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົຂອງເດັກນູ້ອຍ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນປະສບົຜນົສ  າເລັດ ຫ ງັຈາກຊູ່ວຍເຫ ືອ

ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ສອງສາມອນັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ກບັຄນືໄປໂຮງຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າຮຽນ, ເງນິຊືູ້ປ ູ້ມ, ຊືູ້ເຄືູ່ ອງນຸ ູ່ງຫ ົູ່ມ ແລະ ການ

ເດ ນທາງ). ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ບາງຄອບຄວົ ແມ ູ່ນຂ ູ້ນກບັເດັກນູ້ອຍ ວູ່າຈະເຮັດ ແລະ ຈະສະໜອງໂອກາດໃນ

ການເຮັດທລຸະກດິ ຂະໜາດນູ້ອຍໃຫູ້ຄອບຄວົ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍສາມາດເຮັດທລຸະກດິ ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

(ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ອນເຂົູ້າໂຮງຮຽນ). ບາງກ ລະນ  ທ ູ່ ເດັກນູ້ອຍບ ູ່ ໄດູ້ເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ເດັກນູ້ອຍກ ູ່ຍງັ
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ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການສະໜບັສະໜນູສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ 

ການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄສືູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ດູ້ວຍ

ທກັສະຊ ວດິ, ມ  ແຫ ູ່ງທ ນ ແລະ ມ ຄວາມໝັູ້ນໃຈ ສະໜບັສະໜນູດູ້ານເສດຖະກດິໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ແລະຄອບຄວົ. ວທິ 

ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົແບບຢືນຍງົ ຈ  າເປັນຕູ້ອງຕອບສະໜອງ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານເສດຖະກດິ (ແລະ ເປັນແຮງ

ບນັດານໃຈ) ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ ລວມທງັການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ

ດູ້ານເສດຖະກດິນ  າ — ທງັຜູ່ານທາງການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ຜູ່ານ

ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານເສດຖະກດິ, ການວາງແຜນ ແລະ ການເລ ູ້ມໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ.  

 

ບາງໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ ທ ູ່ ອອກແບບມາດ  ແລະ ມ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂດຍຜູູ້

ຊ ູ່ຽວຊານ. ແຜນວຽກດູ້ານນ ູ້ ແມ ູ່ນອ ງຕາມຄວາມຮູູ້ ຂອງຕະຫ າດແຮງງານທູ້ອງຖິູ່ນ. ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັການເຂົູ້າ

ເຖງິ ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ (ມ ມາດຕະຖານສງູ) ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ເພືູ່ ອສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ (ແລະຄວາມໝັູ້ນໃຈ) ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອເໝາະສມົກບັຄວາມຈ  າເປັນຂອງ

ຕະຫ າດ. ໂຄງການເຫ ົູ່ ານ ູ້ ໄດູ້ຜູ່ານຂະບວນການທ ູ່ ດ ມາແລູ້ວ, ເຊັູ່ ນ: ມ  ການສອບເສັງໃນເວລາຮຽນວຊິາຊ ບຈບົ, 

ໂຄງການເຂົູ້າຮູ່ວມການແຂູ່ງຂນັ, ໂຄງການເສັງຄດັເລືອກເຂົູ້າວຽກ, ທກັສະທດົລອງກູ່ອນໃຫູ້ທ ນໄປດ  າເນ ນທລຸະ

ກດິ, ການບ ລິຫານທລຸະກດິ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ບາງຄນົຖກືສະໜອງການສະໜບັສະໜນູດູ້ານການຮຽນໜງັສ,ື ການໃຫູ້

ຄ  າປ ກສາ ແລະ ທກັສະຊ ວດິ, ເປັນການສູ້າງຄວາມສາມາດດູ້ານທກັສະການເຮັດວຽກ. ໂຄງການຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ 

ຍງັມ  ການຕດິຕາມເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ແລະ ໃນເວລາຈ  າເປັນ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ

ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາສະໜອງໃຫູ້ເພືູ່ ອປູ້ອງກນັການຖອຍຫ ງັ ແລະ ໂຄງການບ ູ່ປະສບົຜນົສ  າເລັດ. 

 

 

 

 

ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ບູ່ອນອືູ່ ນ ເພືູ່ ອຫາເງນິເຂົູ້າຄອບຄວົ.  

 

ເດັກນູ້ອຍບາງຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັນ ັູ້ນເປັນແນວໃດ. ໜູ່ວຍງານບາງບູ່ອນ 

ສູ້າງແຜນການຊູ່ວຍເຫ ືອພິເສດ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃນວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົຈາກການ

ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ.  ໜູ້າທ ູ່ ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ພ ດຕກິ  າດູ້ານວດັທະນະທ  າອູ່ນືໆ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ເວົູ້າເຖງິວູ່າເປັນ

ປດັໃຈ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະຖກືສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອອນັໃດແດູ່. ປດັໃຈສ  າຄນັບາງອນັ ທ ູ່ ສ  າຄນັ 

ຄວນຈະກ  ານດົໃຫູ້ລະອຽດ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຖກືກບັຄວາມສນົໃຈຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ສດຸ, ເຊິູ່ ງສາມາດຕ ລາຄາໄດູ້ ໂດຍການໃຫູ້

ເດັກນູ້ອຍມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນທກຸຂະບວນການຂອງການຕດັສນິໃຈ. 
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ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ 

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານຢູູ່ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຈາກອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົແຫູ່ງໜ ູ່ ງ ເພືູ່ ອຮຽນ ຕ ູ່ ຢູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງລາວ ໃນເວລາດຽວກກນັ ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ກ ູ່ຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ເຮັດໜອງປາ. ລາວເຂົູ້າຮຽນໜງັສໄືດູ້ສາມປ ແລູ້ວ ແລະສບືຕ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ. ສະພາບ

ເສດຖະກດິ ຂອງຄອບຄວົຂອງລາວ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມກູ້າວໜູ້າ ຍູ້ອນການມ ລາຍໄດູ້ຈາກ ໜອງປາ; ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ 

ມ ລາຍໄດູ້ເພ ູ່ ມຂ ູ້ນ. ສ  າລບັລາວ, ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັ ໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ໃນການ

ເຮັດໜອງປາ ແລະ ປບັປງຸຊ ວດິຂອງຄອບຄວົລາວທງັໝດົ.   

 

ຊາຍຄນົລາວຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄປໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ໄດູ້ຖກືຝ ກອບົຮມົດູ້ານຊູ່າງໄຟຟູ້າໃນເວລາຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານກດົໝາຍໃຫູ້ຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ເມ ືູ່ອຖກືຖາມວູ່າ 

ລາວຕ ລາຄາການຝ ກອບົຮບົເປັນແນວໃດ, ລາວຕອບວູ່າ ດ ຫ າຍ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັທກັສະຊ ວດິ ທ ູ່ ລາວສາມາດ

ນ  າໄປໃຊູ້ໄດູ້ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ລາວເວົູ້າຕືູ່ ມວູ່າ ລາວຈະສາມາດຊອກວຽກເປັນຊູ່າງໄຟໄດູ້ ໃນ

ເວລາກບັບູ້ານ.   

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາ, ຖກືຝ ກອບົຮມົ ເປັນຊູ່າງຕດັຜນົໃນເວລາກບັ

ຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ພາຍຫ ງັຈບົຈາກການຝ ກອບົຮມົ ກາຍເປັນຊູ່າງຕດັຜມົຢູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງລາວ. 

ທລຸະກດິດ  າເນ ນໄປດູ້ວຍດ ; ລາວມ ທງັຄນົແກູ່ ຄນົໜຸູ່ມ ເປັນລກູຄູ້າ. ລາວມ ແຜນຈະຂະຫຍາຍທລຸະກດິ ດູ້ວຍການ

ເປ ດສາຂາຢູູ່ ບູ້ານໃກູ້ຄຽງ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົເປັນຊູ່າງເສ ມສວຍ ແລະ ຊູ່າງເສ ມຄວາມງາມ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ໃນມາເລເຊຍ. ສ  າລບັລາວ ການຝ ກອບົຮມົ ນ ູ້ ແມ ູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັ ຍູ້ອນໄດູ້

ມອບທກັສະຊ ວດິ ແລະ ສູ້າງວຽກເຮັດງານທ  າໃຫູ້ລາວ. ເຮັດໃຫູ້ລາວມ ູ່ວນຊືູ່ ນ ແລະ ສາມາດສູ້າງລາຍຮບັໄດູ້. ພ ູ່

ແມ ູ່ ແລະ ແຟນຂອງລາວ ກ ູ່ເຫັນວູ່າ ນ ູ້ແມ ູ່ນໂອກາດ ແລະການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ສ  າຄນັ ທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັໃນການຝ ກ

ອບົຮມົ. ຕ ັູ້ງແຕູ່ນ ັູ້ນລາວແຕູ່ງງານ ແລະ ເປ ດຮູ້ານເສ ມສວຍຢູູ່ບູ້ານອືູ່ ນ . ລາວມ ູ່ວນຊືູ່ ນກບັການເຮັດວຽກ ແລະ ໄດູ້

ເລົູ່ າວູ່າ ສະພາບເສດຖະກດິຂອງລາວໜັູ້ນຄງົ.  

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົໄທຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການຕ ັູ້ງທລຸະກດິຂອງຕນົເອງຂ ູ້ນ ຫ ງັຈາກທ ູ່ ລາວໄດູ້ກບັຄນືມາຈາກ

ຕູ່າງປະເທດ. ລາວໄດູ້ກະກຽມແຜນທລຸະກດິ ກູ່ຽວກບັການເປ ດຮູ້ານ ເຮັດກອບປ ູ້ເອກະສານ ຫ ງັຈາກທ ູ່ ລາວໄດູ້ກູູ້

ຢືມເງນິ 45,000 ບາດ [ປະມານ 1,500 USD]. ລາວຍງັຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຂ ກູູ້ຢືມເງນິ ຈາກທະນາຄານເພ ູ້ມອ ກ, 

ເຊິູ່ ງລາວຕູ້ອງໄດູ້ຈ ູ່າຍສ ົູ່ງຄນືໃຫູ້ກບັທະນາຄານ ເປັນເວລາໜ ູ່ ງປ ຈ ູ່ງໄດູ້ຈ ູ່າຍໝດົ. ໃນເວລາສ  າພາດລາວ ລາວໄດູ້

ອະທິບາຍວູ່າ ທລຸະກດິຂອງລາວ ມ ຄວາມຫມ ັູ້ນຄງົແລູ້ວ, ລາວມ ລກູຄູ້າປະຈ  າແລູ້ວ. ລາວຍງັມ  ແຜນ ທ ູ່ ຈະ

ຂະຫຍາຍທລຸະກດິຂອງລາວອອກອ ກ.  
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ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ໃນບາງກ ລະນ  ຄວາມພະຍາຍາມສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ຍງັບ ູ່ທນັໄດູ້ວາງ

ແຜນດ  ແລະຜນົອອກມາກ ູ່ຄ,ື ມ  ປະສດິທິພາບບ ູ່ຫ າຍປານໄດ. ການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ ຍງັມ  

ຄວາມສບັສນົ ແລະ ຍງັກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັສິູ່ ງທູ້າທາຍຫ າຍອນັ, ເຊິູ່ ງສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ ກູ່ຽວຂູ້ອງທາງອູ້ອມ (ຍງັບ ູ່ ໄປ

ຕາມແຜນ) ກບັຜນົສ  າເລັດຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  ເຊັູ່ ນ: 

 

1. ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບຍງັບ ູ່ທນັມ   ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຝ ກໃຫູ້ໄດູ້ຕາມລະດບັຄວາມສາມາດທ ູ່ ເພິູ່ ງພ ໃຈເທືູ່ ອ 

2. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດູ້ານວຊິາການ ໃນວຽກງານສູ້າງຄວາມ

ເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ 

3. ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ທາງດູ້ານການຝ ກອບົຮມົ ແລະທາງເລືອກວຽກ

ເຮັດງານທ  າ; ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັໃນການໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈຂອງແຕູ່

ລະບກຸຄນົ 

4. ແຜນງານເສດຖະກດິ ບ ູ່ ໄປຄຽງຄູູ່ກບັສະພາບ ທາງເສດຖະກດິ

ຂອງທູ້ອງຖິູ່ນ 

5. ຍງັບ ູ່ທນັມ  ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານເສດຖະກດິ, ທງັດູ້ານການສະໜບັ

ສະໜນູ ຫ ື ມ   ກ ູ່ຍງັບ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງ 

6. ຍງັຂາດໂອກາດດູ້ານເສດຖະກດິ 

7. ທາງເລືອກສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຍງັມ  ບ ູ່ ຫ າຍ ຕ ູ່ ຄວາມຈ  າເປັນ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

8. ຄວາມສນົໃຈຕ ູ່ ສິູ່ ງອືູ່ ນຍງັຂາດເຂ ນ, ລວມທງັ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງ

ຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ 

9. ຂາດຄວາມໝັູ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ 

10. ຍງັມ  ສິູ່ ງກ ດຂວາງອືູ່ ນ ໃນການສູ້າງຄວາມສາມາດດູ້ານເສດຖະກດິ 

11. ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການສະໜບັສະໜູ

ນວຽກງານ ດູ້ານການສູ້າງຄວາມສາມາດດູ້ານເສດຖະກດິ  

 
 
 

1. ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບຍງັບ ູ່ທນັມ   ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ເຝິກໃຫູ້ໄດູ້ຕາມລະດບັຄວາມສາມາດທ ູ່ ເພິູ່ ງພ ໃຈເທືູ່ ອ. 

ສູ່ວນຫ າຍ ຍງັບ ູ່ທນັມ  ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ. ຍງັມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຖກືແນະນ  າວທິ ຫາລາຍໄດູ້ – 

ເຊັູ່ ນ: ການເຮັດນາ ຫ ື ການລູ້ຽງສດັ – ແມ ູ່ນແຕູ່ເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຍງັຂາດເຕັກນກິ/ທກັສະ ໃນການເຮັດວຽກ. 

ການຝ ກ ອບົຮມົດູ້ານວ ຊາຊ ບ ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ບ ູ່ ມ  ໃຫູ້ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ພກັອາໄສຢູູ່ສນູ ເພືູ່ ອເປັນການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ໄລຍະຍາວ (ເຊັູ່ ນ: ໃນໄລຍະເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ ພວມເຮັດເອກະສານຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ).  

 

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

 

ຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກດິ ມ  ການ

ປູ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫູ້ມ  ຄວາມສ  າຄນັໃນການເຂົູ້າເຖງິ

ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ 

ຕະຫ ອດເວລາ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ໂຄງການເຫ ົູ່ ານ ັ ູ້ນ 

ເໝາະສມົ ແລະ ຕອບຮບັເງ ືູ່ອນໄຂດູ້ານເສດຖະກດິ

ຂອງທູ້ອງຖິູ່ນ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ສະພາບຊ ວດິ ຂອງຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກ ູ່ມ  ການປູ່ຽນແປງ ຕະຫ ອດເວລາ – 

ແຕູ່ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ດ ຂ ູ້ນ ແລະ ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ຮ ູ້າຍກວູ່າເກົູ່ າ. 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ປະເຊ ນໜູ້າກບັສະພາບ

ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານການເງນິເປັນໄລຍະໆ ພາຍຫ ງັ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ – ເຊັູ່ ນ: ຍູ້ອນມ ຄນົເຈບັເປັນໃນ

ຄອບຄວົ, ຄູ່າຄອງຊ ບສງູ, ມ ຄູ່າຮຽນ – ເຊິູ່ ງທງັໝດົ

ເຫ ົູ່ ານ ູ້ ໄດູ້ທ  າລາຍ ຄວາມຍນືຍງົ ຂອງຂະບວນການ

ເສດຖະກດິ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ

ດູ້ານເສດຖະກດິ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ ຈະ

ຕູ້ອງມ  ການຕດິຕາມ ເປັນໄລຍະຍາວ, ແລະຍາມ

ຈ  າເປັນ, ນອກຈາກນ ັູ້ນ ຍງັມ  ການສະໜບັສະໜນູ

ດູ້ານການສ ົູ່ງຕ ູ່  (ເຊັູ່ ນ: ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ, ການຝ ກ 

ອບົຮມົ) ຄວນມ ໄວູ້ສະເໝ . 
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ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານວຊິາຊ ບ ມ  ຫ າຍລະດບັມາດຕະຖານ ແລະ ບາງເທືູ່ ອກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ສອນທກັສະຊ ວດິພຽງພ  ແລະ ບ ູ່

ສາມາດເຮັດ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ບ ູ່ ສາມາດສູ້າງລາຍຮບັຈາກທກັສະນ ັູ້ນໄດູ້. ໂອກາດ

ໃນການຝ ກອບົຮມົແບບສູ່ວນຕວົ ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຢາກໃຫູ້ມ  ຄວາມ ຢ ດຢຸູ່ນໄວູ້ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕູ້ອງການ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ ແຕູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົຈະສາມາດຈ ູ່າຍ ຄູ່າທ  ານຽມ ແລະຄູ່າອືູ່ ນໆ 

ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັລາຍຈ ູ່າຍປະຈ  າວນັໄດູ້, ໝາຍຄວາມວູ່າ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ພຽງແຕູ່ ໂຄງການຈາກອງົການ ທ ູ່ ສະ

ໜບັສະໜນູຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໂດຍບ ູ່ຄດິໄລູ່ເອົາຫຍງັທງັໝດົຈາກເຂົາເຈົູ້າ. 

 

2. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດູ້ານວຊິາການ ໃນວຽກງານສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ. ພະນກັງານ ທກຸຄນົ

ໃນໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຈະຖກືຝ ກອບົຮມົມາ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກດູ້ານນ ູ້ສະເພາະໝດົ. 

ສູ່ວນໃຫຍູ່ແລູ້ວວຽກດູ້ານນ ູ້ ແມ ູ່ນຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂດຍພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ພະນກັງານຈາກໂຄງການ

ອືູ່ ນ ຍູ້ອນເປັນວຽກກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົລວມ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສວູ່ນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນຍງັຂາດປະສບົການ ແລະ ຄວາມ

ເປັນຊູ່ຽວຊານດູ້ານໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ບ ູ່ມ  ພະນກັງານດູ້ານນ ູ້ໃນອງົກອນ ຫ ື ບ ູ່

ມ  ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາທ ູ່ ມ  ທກັສະ ທ ູ່ ຈະສາມາດໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານນ ູ້ໄດູ້. .  

 

3. ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ທາງດູ້ານການຝ ກອບົຮມົ ແລະທາງເລືອກວຽກເຮັດງານທ  າ; ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັໃນການໃຫູ້

ຄວາມສນົໃຈຂອງແຕູ່ລະບກຸຄນົ. ໃນເວລາມ ການຝ ກອບົຮມົ, ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນມ  ເນືູ້ອໃນຈ  າກດັ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ອອກ

ແບບ ໃຫູ້ສອດຄູ່ອງກບັການຕ ລາຄາ ຄວາມຈ  າເປັນ, ເປັນສິູ່ ງບນັດານໃຈ ຫ ື ຕາມຄວາມຕູ້ອງການວຽກ ຂອງ

ແຕູ່ລະຄນົ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ຖກືສະເໜ ໃຫູ້ການຝ ກອບົຮມົເປັນທາງເລືອກ ທ ູ່ ມ  ປະໂຫຍດໂດຍກງົ

ໂລດ – ຕວົຢູ່າງ ສ  າລບັແມ ູ່ຍງິແມ ູ່ນຮຽນ: ເສ ມສວຍ, ຕ  ູ່າຫກູ, ຕດັເຄືູ່ ອງ, ແຕູ່ງກນິ/ເຮັດຂະໜມົ ຫ ື ລູ້ຽງສດັ; 

ສ  າລບັຜູູ້ຊາຍຮຽນ: ຕດັຜມົ, ລູ້ຽງສດັ, ແປງລດົ, ແປງວທິະຍ,ຸ ແປງໄຟ ຫ ື ແປງແອ. ການສະໜອງການຝ ກ

ອບົຮມົແບບຄບົຊຸດ (ທ ູ່ ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນແຍກຕາມເພດ) ສາມາດນ  າໄປສູູ່ ການມ ທກັສະ ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດ ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ ຢູູ່ພາກອດຸສະຫະກ  າທ ົູ່ວໄປໄດູ້ ແຕູ່ຍາກທ ູ່ ຈະໄດູ້ວຽກດ ແທູໆ້ . ການຝ ກ

ອບົຮມົສະເພາະຕາມເພດ ອາດຈະເປັນການຈ  າແນກດູ້ານເພດ ແລະ ອາດຈະບ ູ່ ເໝາະສມົກບັແຮງບນັດານໃຈ 

ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາ ທ ູ່ ມ  ປະໂຫຍດແທູໆ້ , ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນສ  າລບັຜູູ້ທ ູ່ ມ  ປະສບົການ ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ທ ູ່

ຊ ວດິເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ປູ່ຽນໄປ ແລະ ມ ຄວາມຄາດຫວງັທາງດູ້ານວດັຖ.ຸ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຮູູ້ສ ກຜິດຫວງັ ໃນ

ເວລາໄດູ້ຍນິທາງເລືອກ ເພາະເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ມກັ ແລະ ບ ູ່ມ  ຄວາມສາມາດໃສູ່ວຽກດູ້ານນ ັູ້ນ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຍງັບ ູ່ທນັ

ໄດູ້ຮບັຄ  າແນະນ  າທ ູ່ ດ  ແລະ ຍງັຕດັສນິໃຈບ ູ່ ຖກື ວູ່າຈະເລືອກເອົາການຝ ກອບົຮມົແບບໃດ.   

 

4. ແຜນງານເສດຖະກດິ ບ ູ່ ໄປຄຽງຄູູ່ກບັສະພາບ ທາງເສດຖະກດິຂອງທູ້ອງຖິູ່ນ. ມ  ຫ າຍສະພາບ ທ ູ່ ເບິູ່ ງແລູ້ວຄມື  

ການຕ ລາຄາ ຢູູ່ຕາມທູ້ອງຖິູ່ນດູ້ານການຕະຫ າດບ ູ່ພຽງພ  ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ທາງເລືອກ

ດູ້ານການຝ ກອບົຮມົ ດູ້ານເສດຖະກດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນບ ູ່ແທດເໝາະ ກບັສະພາບແວດລູ້ອມ

ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ໃນຫວົຂ ູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຊູ່ວຍເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ

ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ສູ້າງເປັນທລຸະກດິຂອງຕນົເອງໄດູ້. ຍູ້ອນເຫດຜນົດ ັູ່ງກ ູ່າວ, ການສອນທກັສະຊ ວດິ 

ບ ູ່ ໄດູ້ໝາຍຄວາມວູ່າ ມນັຈະເປັນໂອກາດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ວຽກ ຫ ື ສູ້າງທລຸະກດິໄດູ້ໂລດ. ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ 
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ທ ູ່ ໄດູ້ສະເໜ ໃນບາງປະເທດ ແມ ູ່ນບ ູ່ ເຂົູ້າກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ຂອງເສດຖະກດິທູ້ອງຖິູ່ນ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ຕູ້ອງການ. ເບິູ່ ງຄກືານປະສານງານກນັລະຫວູ່າງ ຜູູ້ໃຫູ້ການຝ ກອບົຮມົ ຜູູ້ປະສານ ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ແລະ ຜູູ້ສະໜ

ອງການບ ລິການ ຢູູ່ປະເທດຕ ົູ້ນທາງມ ໜູ້ອຍຫ າຍ ດູ້ານເງືູ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຮັດທລຸະກດິ.  

  
 

5. ຍງັບ ູ່ທນັມ  ການຝ ກອບົຮມົດູ້ານເສດຖະກດິ, ທງັດູ້ານການສະໜບັສະໜນູ ຫ ື ມ   ກ ູ່ຍງັບ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງ. ແນວຄວາມ

ຄດິ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ (ເຊັູ່ ນ: ທກັສະໃນການຮູ່າງແຜນວຽກ, ແຜນການຕະຫ າດ ແລະ ແຜນການເງນິ) 

ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນບ ູ່ມ  . ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ສະແດງຄວາມເປັນຫວູ່ງ ໃນການກ ູ່ຕ ັ ູ້ງທລຸະກດິ ໂດຍບ ູ່ ໄດູ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູ, ໂດຍສະເພາະ ຖູ້າທລຸະກດິໄປບ ູ່ ລອດ ຈະນ  າພາໄປສູູ່ການສູ້າງໜ ູ້ ແລະ ສູ້າງບນັຫາ 

ທາງເສດຖະກດິ ອືູ່ ນໆນ  າອ ກ. ຍງັກ ູ່ມ  ຫ າຍຄນົໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ການທ ູ່ ທລຸະກດິ (ໄປບ ູ່ລອດ) ລ ົູ້ມເຫ ວ, ມ ສູ່ວນມາຈາກ

ຂາດການຝ ກອບົຮມົດູ້ານທລຸະກດິ ແລະ ປະສບົການດູ້ານນ ູ້. ການແຂູ່ງຂນັສງູ ເຊັູ່ ນ: ທລຸະກດິນ ັູ້ນມ  ຫ າຍແລູ້ວໃນ

ທູ້ອງຕະຫ າດ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ທລຸະກດິເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງ. ບາງກ ລະນ , ແນວຄວາມຄດິທາງດູ້ານທລຸະກດິນ ັູ້ນບ ູ່

ດ .  

  

6. ຍງັຂາດໂອກາດດູ້ານເສດຖະກດິ. ຢູູ່ບາງທູ້ອງຖິູ່ນ ໂອກາດໃນການເຮັດທລຸະກດິແມ ູ່ນຍງັມ  ໜູ້ອຍ ສ  າລບັຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ. ບາງກ ລະນ , ເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ປະເຊ ນໜູ້າກບັເງ ືູ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ຫ ື ໄດູ້ເງນິຕ  ູ່າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ສູ່ວນຫ າຍຂາດທາງເລືອກ ທາງເສດຖະກດິໃນເວລາຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າ ຈະຢູູ່ບູ່ອນນ ັູ້ນ

ຫ າຍປ ກ ູ່ຕາມ. ແມ ູ່ຍງິຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຍງັມ  ໂອກາດເຂົູ້າເຖງິວຽກເຮັດງານທ  າໜູ້ອຍ ໃນເວລາພກັຢູູ່ສນູພກັອາໄສ

ຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ສະແດງເຖງິ ຄວາມອກຸອ ັູ່ງທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດູ້ ໃນເວລາຢູູ່ໃນ

ສນູພກັອາໄສຕູ່າງປະເທດ.   

 

7. ທາງເລືອກສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຍງັມ  ບ ູ່ ຫ າຍ ຕ ູ່ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ມ  ຄວາມ

ຈ  າເປັນພິເສດ ເຊິູ່ ງຈ  າກດັຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນການເຂົູ້າເຖງິຜນົປະໂຫຍດຈາກການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ

ການເງນິ ຕາມຮບູແບບຕາມມາດຕະຖານຕູ່າງໆ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົຂາດການສ ກສາ ໃນການໄດູ້ຮບັການ

ຝ ກອບົຮມົ, ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ເຮັດທລຸະກດິ. ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຈ  ານວນຫ າຍ ຍງັບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮູ່ວມການຝ ກ

ອບົຮມົໄດູ້ ຍູ້ອນຂາດການອູ່ານອອກຂຽນເປັນ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນພິເສດ, ຍິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ມ  

ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ (ແລະຮກັສາວຽກທ ູ່ ມ  ແລູ້ວ) ຍູ້ອນທາງເລືອກດູ້ານເສດຖະກດິ

ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າມ  ຈ  າກດັ – ເຊັູ່ ນ: ຜູູ້ມ  ບນັຫາສຂຸະພາບຈດິ ຫ ື ມ  ຄວາມພິການດູ້ານຮູ່າງກາຍ, ມ  ບນັຫາໂລກຈດິ, 

ບນັຫາສຂຸະພາບຊ  າເຮືູ້ອ ຫ ື ມ  ບາດແຜ. ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດູ້ ຫ ື ບ ູ່ ສາມາດຮກັສາ  

ທລຸະກດິ ໃຫູ້ຢືນຍງົໄດູ້.   

 

8. ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ຄວາມຈ  າເປັນອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ໃນສະພາບ

ຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ — ເຊັູ່ ນ: ສະພາບຄອບຄວົ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມທາງເສດຖະກດິ — ມ ຄວາມ

ສ  າຄນັໃນການໃຈ ູ້ແຍກ ທາງເລືອກທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການມ ປະສດິທິຜນົ. ການພບົປະ ແລະ ລມົ ກບັຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸດູ້ານຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ບ ູ່ ກ ູ່ຽວກບັດູ້ານເສດຖະກດິແມ ູ່ນສ  າຄນັ ສ  າລບັຄວາມເປັນຢູູ່ທ ູ່ ດ ທ ົູ່ວໄປຂອງ
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ເຂົາເຈົູ້າ, ເຊິູ່ ງ, ທູ້າຍສດຸແລູ້ວ ມນັກ ູ່ຈະມ  ຜນົກະທບົເຖງິຜນົສ  າເລັດດູ້ານເສດຖະກດິ. ບາງກ ລະນ , ມນັກ ູ່ຽວຂູ້ອງ

ກບັ ການເຮັດແນວໃດບ ູ່ ໃຫູ້ສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົ ມາເປັນສິູ່ ງກ ດຂວາງຜນົສ  າເລັດຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ແລະ

ໃນຫ າຍກ ລະນ , ມນັໝາຍເຖງິການສະໜບັສະໜນູ ໃນການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິ (ຫ ື ສະມາຊກິ

ຄອບຄວົບາງຄນົ) ຂອງຄອບຄວົເຂົາເຈົູ້ານ  າ. ອນັນ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນ ກ ລະນ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ, 

ແຕູ່ບາງເທືູ່ ອ ກ ູ່ແມ ູ່ນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນພິເສດ. ຖູ້າຄວາມຈ  າເປັນນ ູ້ ບ ູ່ ຖກືເອົາໃຈໃສູ່ (ຫ ື ບ ູ່ ຖກືຄ ົູ້ນ

ພບົຕາມເວລາທ ູ່ ຕູ້ອງການ), ຈະນ  າໄປສູູ່ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ບ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ 

ຄວາມອູ່ອນແອທງັໝດົນ ູ້ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ ມ  ການບ ລິການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ມ ລະບບົສ ົູ່ງຕ ູ່  ທ ູ່ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ

ໄດູ້ ເຊິູ່ ງກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັພາກລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ທ ູ່ ສະໜອງການບ ລິການດູ້ານນ ູ້.   

 

9. ຂາດຄວາມໝັູ້ນໃຈ ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຂາດຄວາມໝັູ້ນໃຈໃນຄວາມ

ສາມາດຂອງຕນົເອງ – ບ ູ່ ວູ່າຈະແມ ູ່ນ ການຮກັສາວຽກທ ູ່ ມ  ໄວູ້ ຫ ື ເຮັດທລຸະກດິ. ການສູ້າງຄວາມໝັູ້ນໃຈ ສູ່ວນ

ຫ າຍແມ ູ່ນສິູ່ ງສ  າຄນັ ຂອງການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານທລຸະກດິ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໝາຍຄວາມວູ່າ ການ

ຊູ່ວຍເຂົາເຈົູ້າດ ູ້ານນ ູ້ ແມ ູ່ນການໃຈ ູ້ແຍກທກັສະ ແລະ ຊອກຫາຈດຸແຂງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນຮບູແບບມອືາຊ ບ ແລະ 

ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ສ ກປອດໄພ ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ທງັໝດົນ ູ້ ແມ ູ່ນກ ູ່ຽວກບັຂູ້ອງ ກບັການເອົາໃຈໃສູ່, 

ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາໃນໄລະຍຍາວ ແລະ ມ ການຕດິຕາມ ພູ້ອມທງັມ  ການໃຫູ້ກ  າລງັໃຈໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ຕະຫ ອດເວລາ.  

 

10. ຍງັມ  ສິູ່ ງກ ດຂວາງອືູ່ ນ ໃນການສູ້າງຄວາມສາມາດດູ້ານເສດຖະກດິ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ປະເຊ ນໜູ້າກບັ

ສງິກ ດຂວາງຕູ່າງໆ ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມການຝ ກອບົຮມົ – ໂດຍສະເພາະ ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍ ໃນເວລາທ ູ່

ການຝ ກອບົຮມົທ ູ່ ຢູູ່ໄກບູ້ານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຂ ູ້ນກບັການສະໜບັສະໜນູຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ ູ່ນ ປ ູຍູ່າ ຕາ ຍາຍ ຜູູ້ທ ູ່ ຕູ້ອງເບິູ່ ງລກູຫ ານໃຫູ້ ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າໄປຝ ກອບົຮມົຢູູ່ໄກຈາກບູ້ານ. ເຖງິ

ຢູ່າງໃດກ ູ່ຕາມ, ໄລຍະເວລາຂອງການຝ ກອບົຮມົ (ເປັນເວລາຫ າຍເດອືນ ເຖງິ ຫ າຍປ ) ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນບ ູ່ມ  ໃຫູ້

ເລືອກ (ແລະບ ູ່ຢາກເລືອກ). ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ຢາກໄປໄກຈາກຄອບຄວົ ໂດຍສະເພາະຜູູ້ທ ູ່  ບ ູ່ ໄດູ້ຢູູ່ນ  າ

ຄອບຄວົດນົແລູ້ວ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ໜູ່ວຍງານທ ູ່ ຊ ູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການຮບັຈ ູ່າຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ

ຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ: (ຄູ່າຝ ກອບົຮມົ, ຄູ່າຂນົສ ົູ່ງ ແລະ ຄູ່າກນິຢູູ່ ໃນເວລາຝ ກອບົຮມົ), ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຍງັບ ູ່ທນັມ   ການ

ສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ແກ ູ່ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນເວລາຝ ກອບົຮມົ ເຊິູ່ ງນ ູ້ ແມ ູ່ນສິູ່ ງກ ດຂວາງຕ ູ່ ຫ າຍຄນົ.  

 

ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັປະໂຫຍດດູ້ານນ ູ້ ກ ູ່ປະເຊ ນໜູ້າກບັສິູ່ ງກ ດຂວາງຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຈະຮບັ ແລະ ສບືຕ ູ່ ຮບັວຽກ ຫ ື ໃນເວລາເປ ດ

ທລຸະກດິນ ູ້ອຍໆອນັໜ ູ່ ງ. ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັປະໂຫຍດ ທ ູ່ ຂ ູ້ນກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ – ໂດຍສະເພາະເດັກນູ້ອຍ – ສູ່ວນ

ຫ າຍປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການດຸູ່ນດູ່ຽງວຽກ ກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຄອບຄວົຫ າຍອນັ. ໂດຍ

ສະເພາະ ບນັຫາຂາດການເຂົູ້າເຖງິສນູລູ້ຽງເດັກ. ໃນເວລາເຮັດວຽກກູ່ຽວກບັ ການສະໜບັສະໜນູເຄອືຂູ່າຍຂອງ

ຄອບຄວົ (ເຊັູ່ ນ: ໃນເມອືງ ທ ູ່ ມ  ການເຂົູ້າເຖງິວຽກເຮັດງານທ  າຫ າຍອນັ), ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນຊ ວດິປະຈ  າວນັ ສູ່ວນຫ າຍ

ແລູ້ວບ ູ່ມ   ໂດຍສະເພາະກບັແມ ູ່ຮ ູ້າງ. ສ  າລບັກ ລະນ ອືູ່ ນ, ສິູ່ ງກ ດຂວາງຕູ່າງໆ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ຫ ື ຂາດ
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ການບ ລິການຂນົສ ົູ່ງ ລະຫູ່ວາງບູ່ອນເຮັດວຽກກບັເຮອືນ. ການປູ່ຽນວຽກ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັການເດ ນທາງ ຍູ້ອນເວລາ 

ເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫູ້ບ ູ່ ປອດໄພ (ເຊັູ່ ນ: ຍາມກາງເດກິ ຫ ື ຕ ັູ້ງແຕູ່ເຊົູ້າໆ). 

 

11. ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູວຽກງານ ດູ້ານການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ

ດູ້ານເສດຖະກດິ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ ແຕູ່ບ ູ່ ມ  ການຕດິຕາມທ ູ່ ຕ ູ່ ເນືູ່ອງ 

ໃນເວລາຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ແມ ູ່ນຈ  າເປັນ ສ  າລບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດເກອືບ 

ໝດົທກຸຄນົ – ຄວາມຈງິແລູ້ວຕູ້ອງມ  ແຜນໄລຍະຍາວ ເພືູ່ ອພດັທະນາຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານເສດຖະກດິໄລຍະຍາວ, 

ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຝ ກອບົຮມົທ ູ່ ຈ  າເປັນ, ໃນເວລາຊອກຫາວຽກງານທ  າ ຫ ື ເລິູ່ ມເຮັດທລຸະກດິ ແລະ ໃນ

ເວລາພວມເຮັດວຽກ ຫ ື ພວມດ  າເນ ນທລຸະກດິ. ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດສູ່ວນຫ າຍ ຍງັປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາຫ າຍ

ອນັໃນເວລາເຮັດວຽກ ຫ ື ໃນເວລາເຮັດທລຸະກດິ, ຖູ້າບ ູ່ມ  ການສະໜບັສະໜນູ, ສາມາດເຮັດໃຫູ້ລ ົູ້ມເຫ ວໄດູ້.   

 

ການຕດິຕາມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຍງັຈ  າເປັນໃນການຮກັສາວຽກໄວູ້ໃຫູ້ໄດູ້ ໃນໄລຍະຍາວ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ໄດູ້ພບົກບັຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນເວລາປບັຕວົເຂົູ້າກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ໃນບູ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້າ, 

ເຊັູ່ ນ: ຈດັການກບັຄວາມກດົດນັ, ປະເຊ ນກບັບນັຫາການພວົພນັ ແລະການສືູ່ ສານ ກບັເພືູ່ ອນຮູ່ວມງານ ຫ ື ນາຍ

ຈ ູ້າງ.  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ຫ າຍໜູ້າວຽກ ແລະ ສບືຕ ູ່ ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ມ  ຄວາມ

ແນູ່ນອນ ໃນການມ ວຽກເຮັດງານທ  າຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການຮກັສາວຽກໄວູ້ໃຫູ້ໄດູ້ ແມ ູ່ນສ  າຄນັຍູ້ອນເປັນການ ສບືຕ ູ່

ສືູ່ ສານກນັ ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ໃນການສບືຕ ູ່ ປ ກສາຫາລື ກູ່ຽວກບັບນັຫາຂອງບູ່ອນ

ເຮັດວຽກ. ການຕດິຕາມ ແລະ ການຝ ກສອນ ແມ ູ່ນສ  າຄນັຄກືນັ ໃນເວລາເຮັດທລຸະກດິນ ູ້ອຍສ  າເລັດຜນົ ແລະ 

ແມ ູ່ນສິູ່ ງຈ  າເປັນ ໃນເວລາເລິູ່ ມຕ ົູ້ນເຮັດທລຸະກດິ ທງັໃນໄລຍະເວລາດ  າເນ ນທລຸະກດິ.   

 

ກ ລະນ ສ ກສາ:  ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ ທາງດູ້ານທລຸະກດິ 

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວຢືມເງນິ 1,200,000 kyats [ປະມານ. 1,360 USD] ເພືູ່ ອຍູ້ານ

ຖິູ່ນຖານໄປປະເທດມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກ ແລະໄດູ້ຢືມເງນິ 200,000 kyats [ປະມານ 225 

USD] ຕືູ່ ມ ສ  າລບັເມຍລາວເກ ດລກູ. ອດັຕາດອກເບັູ້ຍແມ ູ່ນ 10 ສູ່ວນຮູ້ອຍ, ລາວບ ູ່ສາມາດຈ ູ່າຍໜ ູ້ໄດູ້. 

ລາວຍງັຕດິໜ ູ້ອ ກ ປະມານ ໜ ູ່ ງລານ kyat [ປະມານ. 1135 USD], ລວມທງັດອກເບັູ້ຍ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ໄດູ້ເລົູ່ າເຖງິ ຄອບຄວົ

ຂອງລາວ ກາຍເປັນໜ ູ້ໄດູ້ແນວໃດ ຍູ້ອນຈ ູ່າຍເງນິໃຫູ້ລາວ ແລະ ເອືູ້ອຍຂອງລາວໜ ອອກຈາກການຂດູຮ ດ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ມນັສບືຕ ູ່ ສູ້າງຄວາມກດົດນັ ໃຫູ້ກບັຄອບຄວົຂອງລາວໄດູ້ແນວໃດ: “ບາງເທືູ່ ອ ພ ູ່ ແມ ູ່

ຂອງຂູ້ອຍ ເວົູ້າໃສູ່ຂ ູ້ອຍວູ່າ ຂູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຄອບຄວົຂອງຂູ້ອຍໄດູ້ຈ ູ່າຍເງນິຫ າຍກວູ່າ 30 ລູ້ານດງົ 

[1500 USD]” ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫູ້ຂ ູ້ອຍ ແລະ ເອືູ້ອຍຂອງຂູ້ອຍ ລອດອອກມາ.  
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ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ຄອບຄວົຂອງລາວ ພບົກບັສະພາບເສດຖະກດິລ ົູ້ມເຫ ວໄດູ້ແນວໃດ ຫ ງັ

ຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸໄປໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ເທິງເຮອືຫາປາ. ນອກຈາກນ ູ້, ລາວມ ເມຍ ແລະ ມ ລກູຄນົ

ໜ ູ່ ງ, ເມຍເຄ ຍເຮັດວຽກ ເບິູ່ ງເດັກນູ້ອຍຢູູ່ບູ້ານ ແທນທ ູ່ ຈະເຮັດວຽກນອກບູ້ານ. ກູ່ອນໜູ້າລາວໄປໄທ, ລາວ

ບ ູ່ ມ  ໜ ິູ້ ແຕູ່ ຕ ູ່ ມາລາວມ ໜ ູ້ຫ າຍກວູ່າ 300,000 kyat [ປະມານ. 340 USD] ບວກດອກເບັູ້ຍ.  

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຮບັທ ນເພືູ່ ອລູ້ຽງຂາຍເປັດໃນບູ້ານຂອງລາວ ພາຍຫ ງັກບັຄນືສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງ

ນອນ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ລາວຍງັຂາດທກັສະ ແລະ ທ ນຮອນໃນການລູ້ຽງເປັດ, ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນ ສອງ-

ສາມ ເດອືນເປັດຕາຍ. ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນລາວກ ູ່ເປັນໜ ູ້ ເພືູ່ ອຊືູ້ເປັດໃໝູ່ມາຕືູ່ ມ, ເປັດຕາຍອ ກ. ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ບ ູ່ ໄດູ້ຕດິຕາມກ ລະນ ຂອງລາວ ຫ ື ບ ູ່ ເບິູ່ ງ “ສິູ່ ງທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນ” ໃນເວລາລາວປະເຊ ນບນັຫາ. ໃນເວລາຖກື

ສ  າພາດ ລາວບ ູ່ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ ແລະ ຍງັມ  ໜ ູ້ສນິ.  

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ເປັນເວລາສອງປ  ຢູູ່ປະເທດໄທ ພາຍຫ ງັຖກືຂດູຮ ດແຮງງານ. 

ລາວໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແຕູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງລາວ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: 

“ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຝ ກອບົຮມົໃຫູ້ພວກເຮົາ. ຂູ້ອຍຮຽນຫຍບິເຄືູ່ ອງ. ຂູ້ອຍເຮັດບ ູ່ ໄດູ້ດ  ຍູ້ອນຂູ້ອຍບ ູ່ ມ   ຄວາມກະຕລືື

ລນົ…”  ປະຈບຸນັລາວກບັຄນືໄປມຽນມາ ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ການຝ ກອບົຮມົ “ບ ູ່ມ  ປະໂຫຍດ” ແລະຮູູ້ສ ກບ ູ່ມ  

ຫວງັ ຍູ້ອນລາວບ ູ່ມ  ທກັສະຊ ວດິ ທ ູ່ ຊ ູ່ວຍໃຫູ້ລາວຊອກເຮັດເຮັດງານທ  າ ຫ ື ເຮັດທລຸະກດິໄດູ້.  

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ຢູູ່ປະເທດໄທ ໄດູ້ກບັໄປມຽນມາ ແລູ້ວເປ ດທລຸະ

ກດິນ ູ້ອຍໆ ຂາຍເຄືູ່ ອງແຫູ້ງຢູູ່ບູ້ານ. ເຖິູ່ ງຢູ່າງໃດກ ູ່ຕາມ, ທລຸະກດິໄປບ ູ່ລອດ ຍູ້ອນຄນົໃນໝູູ່ບູ້ານເກອືບ  

ໝດົ ບ ູ່ມ  ລາຍໄດູ້ ບ ູ່ມ  ເງນິສດົ ເຂົາເຈົູ້າເອົາເຄືູ່ ອງແຫູ້ງໄປກອູ່ນ ຈ ູ່າຍເງນິນ  າຫ ງັ, ທູ້າຍສດຸບ ູ່ ມ  ໃຜມາຈ ູ່າຍ

ເງນິຄນືໃຫູ້ລາວ.  

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜືູ່ ງ, ພກັຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ຢູູ່ປະເທດໄທ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ລາວຖກືບງັຄບັຂດູຮ ດແຮງ

ງານຢູູ່ເຮອືຫາປາ, ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິຄວາມສ  າຄນັ ຂອງການໄດູ້ເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອໃນ

ເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ການກບັຄນືບູ້ານ ພູ້ອມທກັສະ ເຮັດໃຫູ້ລາວຮູູ້ສ ກວູ່າ ເປັນການລດຸ

ຜູ່ອນຄວາມອບັອາຍວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັຄນືບູ້ານໂດຍບ ູ່ ມ  ເງນິຕດິຕວົ. ລາວຍງັຮູູ້ສ ກວູ່າ ລາວໄດູ້ຮບັ

ການຍອມຮບັດ ກ ູ່ວາຈາກທູ້ອງຖິູ່ນ ຖູ້າລາວກບັຄນືບູ້ານໂດຍມ ທກັສະຕດິຕວົ. ລາວຮູູ້ສ ກວູ່າທກັສະນ ູ້ ມ  

ຄວາມສ  າຄນັຫ າຍ ໂດຍສະເພາະເວລາລ ຖ ູ້າ ຂະບວນການດູ້ານເອກະສານ, ຖວືູ່າເປັນການໃຊູ້ເວລາຢູູ່

ຕູ່າງປະເທດ ໃຫູ້ເກ ດປະໂຫຍດ, ເຊິູ່ ງຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ລາວເອົາຕວົລອດ ແລະ ລດຸຄວາມກດົດນັໄດູ້.  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜືູ່ ງ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ໂຄງການເຄືູ່ ອງຫດັຖະກ  າເວລາຢູູ່ສນູພກັອາໄສ. ລາວໄດູ້

ເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົ ເລືູ້ອງເຮັດເຄືູ່ ອງຫດັຖະກ  າເປັນເວລາ ສາມປ  ໃນເວລາລາວແຍກອອກຈາກລກູຂອງລາວ 

(ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ເບິູ່ ງແຍງລກູຂອງລາວແທນລາວ). ລາວໄດູ້ຮບັເງນິໜູ້ອຍໃນເວລານ ັູ້ນ. ພາຍຫ ງັສາມປ , 
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ລາຍລະອຽດ. ຈດຸຄວນພິຈາລະນາ ໃນການສະໜອງໂອກາດ ດູ້ານຄວາມເຂັູ້ມແຂງດູ້ານ

ເສດຖະກດິ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ສະໜອງການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ  ທ ູ່ ມ  ມາດຕະຖານສງູ ແລະ ເປັນສູ່ວນຕວົ. ສະໜອງການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ 

ທ ູ່ ມ  ມາດຕະຖານສງູ ກູ່ຽວກບັທກັສະຊ ວດິແບບສູ່ວນຕວົ ແລະ ສິູ່ ງທ ູ່ ໜູ້າສນົໃຈ. ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ຄວນຈະ

ໄປຄຽງຄູູ່ກບັ ແຮງບນັດານໃຈສູ່ວນຕວົ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສິູ່ ງທ ູ່ ໜູ້າສນົໃຈ ພູ້ອມທງັຄວາມຕູ້ອງການ 

ຂອງຕະຫ າດດູ້ານແຮງງານນ  າ. 

 

 ການຝ ກອບົຮມົ ຄວນຈະເຮັດໃຫູ້ເປັນແບບຝ ມແືຮງງານ ທ ູ່ ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ແທູ້. ການຝ ກອບົຮມົ ຄວນຈະໃຫູ້ມ  

ຄນຸນະພາບ ແລະ ໄລຍະເວລາພຽງພ  ທ ູ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົ ມ  ທກັສະແບບມອືາຊ ບທ ູ່ ເໝາະສມົ, ທ ູ່

ສາມາດນ  າໄປເປັນທາງເລືອກ ໃນການຫາວຽກເຮັດງານທ  າ ຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານທູ້ອງຖິູ່ນ

ແທູ້.   

 

 ການຝ ກອບົຮມົ ດູ້ານວຊິາຊ ບ ແລະ ດູ້ານເຮັດທລຸະກດິ ຄວນຈະສະໜອງໃຫູ້ ໂດຍນກັຊູ່ຽວຊານ. ການຝ ກ 

ອບົຮມົ ດູ້ານວຊິາຊ ບ ແລະ ດູ້ານເຮັດທລຸະກດິ ຄວນຈະຖກືສະໜອງໃຫູ້ ໂດຍຄຝູ ກແບບມອືາຊ ບ ຫ ື ສະຖາບນັ 

/ຫ ື ໜູ່ວຍງານຕູ່າງໆ ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າມ  ຄນຸນະພາບສງູ, ມ  ທາງເລືອກຫ າກຫ າຍ ແລະ ເໝາະສມົກບັຕະຫ າດ

ແຮງງານ ແລະ/ຫ ື ແທດເໝາະກ ັບັສະພາບແວດລູ້ອມ.  

 

 ຈ ູ້າງຊູ່ຽວຊານ ດູ້ານການບ ລິຫານທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ. ການຕດິຕາມ ແລະ ການສດິສອນ ທ ູ່ ໃກ ູ້ຊດິແມ ູ່ນມ  

ຄວາມສ  າຄນັ ສ  າລບັການເຮັດທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມຈ  າເປັນ ໃນການລິເລ ູ່ ມເຮັດທລຸະກດິ ໄລຍະ

ທ  າອດິ ເພືູ່ ອກະກຽມໃຫູ້ທລຸະກດິສາມາດດ  າເນ ນຕ ູ່ ໄປໄດູ້. ຊູ່ຽວຊານດູ້ານການບ ລິຫານທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ 

ສາມາດຊູ່ວຍ ໃຫູ້ສູ້າງກ  າໄລໃຫູ້ທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມຍນືຍງົ ໃນໄລຍະຍາວໄດູ້. ການຕດິຕາມ

ຕະຫ ອດເວລາ ເຮັດໃຫູ້ອງົກອນ ສາມາດກ  ານດົຄວາມຈ  າເປັນຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນມາໃນການເຮັດທລຸະກດິຂະໜາດ

ໂຄງການໄດູ້ປິດລງົ ຍູ້ອນຂາຍສນິຄູ້າຫດັຖະກ  າທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຜະລິດບ ູ່ ໄດູ້. ລາວກບັຄນືບູ້ານໄປຫາລກູ ໂດຍບ ູ່

ມ  ທກັສະ ທ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ຫ ື ເປ ດທລຸະກດິໄດູ້. 
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ນູ້ອຍ ຫ ື ການມ ວຽກງານທ  າ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອນ  າພາໃຫູ້ທລຸະກດິປະສບົ

ຜນົສ  າເລັດໄດູ້.  

 

 ຕ ລາຄາດູ້ານຕະຫ າດແຮງງານ. ຕດິຕາມສະພາບເສດຖະກດິທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ປບັວຽກ ໃຫູ້ເຂົູ້າກນັ ຫ ື ມ  ແຜນ

ງານ ດູ້ານເສດຖະກດິຂະໜາດນູ້ອຍຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ການຕ ລາຄາເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຈະຕູ້ອງເຮັດຕະຫ ອດ, ໃຫູ້ຮູູ້ທນັ

ກບັສະພາບ ທາງເສດຖະກດິ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ.  

 

 ສະໜອງໂອກາດດູ້ານເສດຖະກດິຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ. ສະໜອງທາງເລືອກດູ້ານວຽກເຮັດງານທ  າ ຢູູ່ປະເທດ

ປາຍທາງ ທ ູ່ ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຢູູ່ໃນສນູພກັອາໄສເປັນເວລາຫ າຍປ , ໂດຍທ ົູ່ວໄປແລູ້ວ ຄວນຈະເປັນສູ່ວນ

ໜ ູ່ ງຂອງຂະບວນດູ້ານນຕິກິ  າ. ໃນນ ູ້ລວມມ  ການຊູ່ວຍຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າບູ່ອນໃໝູ່ໃຫູ້ ແລະ ຫູ້າງຫາ

ເອກະສານ ທ ູ່ ເໝາະສມົດູ້ານນຕິກິ  າ ໃນປະເທດປາຍທາງໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 ການຝ ກອບົຮມົ ຄວນມ ການແທດເໝາະກບັ ສະພາບຄອບຄວົ. ສະໜອງແຜນງານການຝ ກອບົຮມົ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ

ສາມາດມາເຂົູ້າຮູ່ວມໄດູ້ ໂດຍບ ູ່ ໃຫູ້ຂດັກບັຕາຕະລາງວຽກບູ້ານ ແລະຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເວລາສູ່ວນໃຫຍູ່ 

ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນຂ ູ້ນກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ ທ ູ່ ຈະໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື 

ບ ູ່ ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອເຂົູ້າຮູ່ວມໃນການຝ ກອບົຮມົບາງອນັ.  

 

 ຕດິຕາມ ແລະ ຕ ລາຄາ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນ. ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ ຊອກຫາການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ມ  ຄວາມ

ຈ  າເປັນຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມຈ  າເປັນຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນເຫ ົູ່ ານ ູ້ ມ  ຜນົກະທບົຕ ູ່ ຄວາມ

ສ  າເລັດ ດູ້ານເສດຖະກດິຂອງແຕູ່ລະຄນົແນວໃດ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ບນັຫາຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຄວນຈະຖກືຕ ລາຄາທງັ

ໝດົ ເຊັູ່ ນ: ມ  ຄວາມກດົດນັ ແລະ ມ ຄວາມຂດັແຍູ່ງໃນຄອບຄວົ, ບນັຫາສຂຸະພາບ, ຂາດແຮງບນັດານໃຈ, ຂາດ

ປະສບົການໃນໜູ້າວຽກ ແລະ ຂາດຄວາມໜັູ້ນໃຈຂອງຕນົເອງ.  

 

 ໃຫູ້ລວມເອົາວຽກງານການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແຮງງານເຄືູ່ ອນຍູ້າຍແບບຖກືກດົໝາຍ / ແບບທາງການ ໂດຍຜູ່ານ

ບນັດາບ ລິສດັທ ູ່ ໜູ້າເຊືູ່ ອຖໄືດູ້ ແລະ ໂຄງການແລກປູ່ຽນແຮງງານຕູ່າງໆ. ໃນເວລາບ ູ່ມ   (ຫ ືຂາດເຂ ນ)  ໂອກາດ

ດູ້ານເສດຖະກດິ ຢູູ່ໃນປະເທດຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ໃນເວລາພວມຍູ້າຍໄປຫາສງັຄມົອືູ່ ນ, ເມອືງອືູ່ ນ ຫ ື ປະເທດ

ອືູ່ ນ ອາດຈະບ ູ່ສາມາດ ສູ້າງທາງເລືອກທາງເສດຖະກດິໄດູ້. ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ຕູ້ອງການ ແລະ ຈ  າເປັນ 

ທ ູ່ ຕູ້ອງຍູ້າຍກບັຄນື, ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ອາດຈະລວມເອົາການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍແບບປອດໄພ.  

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ 
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 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ທກຸ

ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ, ບ ູ່ວ ູ່າຈະແມ ູ່ນສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ຫ ື ພ ູ່  ແມ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ, ຈະ

ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ (ໂດຍ ບ ູ່ ມ  ເຫດຮູ້າຍ) ຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍ. ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ຄວາມເຂົູ້າໃຈຈະແຈ ູ້ງ ຕ ູ່ ສະພາບຂອງ

ຄອບຄວົ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຕ ລາຄາ ທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ 

 

 ພດັທະນາຄວາມເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າເສດຖະກດິຈະປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ແຜນ

ງານດູ້ານເສດຖະກດິ ຄວນຈະຖກືອອກແບບ ແລະ ຖກືຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂດຍຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານ, ມ  ພູ້ອມທງັທກັສະ ທ ູ່ ຈະ

ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າທລຸະກດິຈະປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ຍກົຕວົຢູ່າງ ໂຄງການທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ໃນຂະບວນການນ ູ້ມາ

ກ ູ່ອນ ເປັນຕວົແບບໃນເວລາສະຫ ຸບການຝ ກອບົຮມົ, ມ ໂຄງການແຂູ່ງຂນັກນັເອງໃນເວລາຝ ກອບົຮມົ, ມ ເຮັດວຽກ

ງານທ  າໃຫູ້ພູ້ອມ, ລອງເຮັດທລຸະກດິຕວົຢູ່າງ ໂດຍການໃຫູ້ທ ນ ເພືູ່ ອສູ້າງທລຸະກດິ, ສະໜອງການຝ ກອບົຮມົດູ້ານ

ບ ລິຫານທລຸະກດິ, ລວມທງັ ການບ ລິຫານດູ້ານການເງນິ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  # 6. ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານບ ລິຫານ. 

ເວົູ້າເຖງິບນັຫາດູ້ານບ ລິຫານ.  

 

ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານວຽກງານບ ລຫິານ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າກບັ ບນັຫາດູ້ານວຽກງານບ ລິຫານ ຫ ື ເອກະສານຫ າຍໆເລືູ່ ອງ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ, ທງັຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ. ບາງຄນົໄດູ້ພບົກບັບນັຫາໂດຍກງົ

ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ – ຍກົຕວົຢູ່າງ, ຈ  າເປັນຕູ້ອງປະກອບເອກະສານໃໝູ່ ຍູ້ອນເຮັດເສຍໝດົ ຫ ື ຖກືຍ ດ

ເອກະສານທງັໝດົ ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ. ບນັຫາອືູ່ ນໆ ບ ູ່ ກ ູ່ຽວໂດຍກງົກບັຜນົຂອງການຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ອາດຈະມ ຜນົ

ກະທບົພາຍຫ ງັກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ - ຍກົຕວົຢູ່າງ ບນັຫາໃນເວລາຢູ່າຮູ້າງ ແລະ ຖກືກກັຂງັ. ໃນບາງກ ລະນ , 

ບນັຫາເອກະສານຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນເປັນບນັຫາ ຂອງແຕູ່ລະຄນົບ ູ່ ຄກືນັ; ບາງກ ລະນ , ມ ຄວາມຈ  າເປັນຕູ້ອງກູ່ຽວຂູ້ອງ

ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ, ໂດຍສະເພາະກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ. ກດົໝາຍສດິທິມະນດຸສາກນົ ໄດູ້ຖກືຂຽນຂ ູ້ນ ເພືູ່ ອໃຫູ້

ທກຸຄນົນ  າໃຊູ້ສດິ ຢູູ່ທກຸຫນົທກຸແຫູ່ງ ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັໃນຄວາມເປັນຄນົຕາມ ໝາຍ.34 ມາດຕາ 8 ຂອງກດົ

ໝາຍປກົປູ້ອງສດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ເພືູ່ ອຮກັສາຄວາມເປັນຕວົຕນົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ລວມທງັ ສນັຊາດ, ຊືູ່ , ສາຍພວົພນັ 

ຂອງຄອບຄວົເຂົາເຈົູ້າ ໂດຍບ ູ່ ມ  ສິູ່ ງໃດລບົກວນໄດູ້. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຍງັຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພາກລດັ ຈ ົູ່ງເອົາໃຈໃສູ່

ຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກນູ້ອຍ ໃນທກຸໆໂອກາດ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ຖູ້າເຂົາເຈົູ້າຖກືລກັພາຕວົ ໄປແບບຜິດກດົໝ

າຍ.  

 

ກ  ານດົເອກະສານ ແລະ ການລງົທະບຽນດູ້ານກດົໝາຍອືູ່ນໆ. ມ  ການກ  ານດົເອກະສານ ແລະ ການລງົທະບຽນ

ດູ້ານກດົໝາຍອືູ່ ນໆ (ເຊັູ່ ນ ການລງົທະບຽນຈ  ານວນຫ ງັຄາເຮອືນ ແລະຄອບຄວົ) ມ ຄວາມຈ  າເປັນ ໃນການເຂົູ້າ

ເຖງິການບ ລິການພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ (ເຊັູ່ ນ: ດູ້ານການສ ກສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການຝ ກອບົຮມົ) ພູ້ອມທງັ

ກດິຈະກ  າເອກະສານປະຈ  າວນັຕູ່າງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການເປ ດບນັຊ ທະນາຄານໃໝູ່, ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ, ເປັນເຈົູ້າຂອງ

ເຮອືນ ຫ ື ການກູູ້ຢືມເງນິ). ການຂາດການກ  ານດົເອກະສານ ຍງັກາຍເປັນສິູ່ ງທູ້າທາຍອນັສ  າຄນັ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸໃນປະເທດປາຍທາງ ເພາະເຮັດໃຫູ້ໄລຍະເວລາ ຂອງການພກັຢູູ່ສນູນ ັູ້ນຍາວນານຂ ູ້ນ ໃນເວລາທ ູ່ ໃຈ ູ້ແຍກຂ ູ້

ມນູເອກະສານ.  

 

ໃບລາຍເກ ດ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້

ລງົທະບຽນຫຍງັ ກູ່ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຍູ້ອນແນວນ ັູ້ນ ມນັມ  ຄວາມຈ  າເປັນທ ູ່ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ ເຂົູ້າຫາຂະບວນການ

                                                      
34 ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (1948), ມາດຕາ 6. ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸໄດູ້ກ ູ່າວຕືູ່ ມ

ອ ກ ໃນມາດຕາ 7: ". ທກຸຄນົແມ ູ່ນມ  ສດິເທົູ່ າທຽມກນັຕ ູ່ໜູ້າກດົໝາຍ ແລະ ມ ສດິເທົູ່ າທຽມໂດຍບ ູ່ ມ  ການຈ  າແນກໃນການປກົປູ້ອງກດົໝາຍ" 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸຍງັຮບັປະກນັໃຫູ້ທກຸຄນົມ  ສດິມ  ສນັຊາດ ກູ່າວຢູູ່ໃນມາດຕາ 15. United Nations (1948) 

Universal Declaration of Human Rights, Article 6. The Universal Declaration of Human Rights further states in Article 7: “all 
are equal before the law and entitled without any discrimination to equal protection of the law.” Further, the Universal 
Declaration of Human Rights guarantees every person the right to a nationality in Article 15. 
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ຂອງການລງົທະບຽນໃບລາຍເກ ດສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ (ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ລວມທງັ ສະມາຊກິຂອງເຂົາເຈົູ້າ).  ຫ ືບາງ

ກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ລງົທະບຽບລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຜູູ້ໄດູ້ເກ ດມາໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ນ ູ້ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັ ໂດຍສະເພາະກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸແມ ູ່ຍງິ ທ ູ່ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ແລະ ບງັຄບັ

ໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ແລູ້ວກບັບູ້ານພູ້ອມກບັລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ລງົທະບຽນດູ້ານກດົໝາຍ ຖກື

ຈ  າກດັໃນການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ, ເຊິູ່ ງມ  ຜນົດູ້ານລບົ ຕ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ພ ູ່  ແມ ູ່ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.   

 

ການລງົທະບຽນສ  າມະໂນຄວົ. ໃນຫ າຍປະເທດໃນພາກພືູ້ນ ຖກືຮຽກຮູ້ອງໄດູ້ພນົລະເມອືງລງົທະບຽນສ  າມະໂນຄວົ 

ໃນບູ້ານທ ູ່ ຕນົເອງອາໃສຢູູ່, ເອກະສານນ ູ້ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການລງົທະບຽນ. ໃນບາງປະເທດ, ແມ ູ້ນແຕູ່ການຍູ້າຍ

ບູ່ອນ  ຍກົຕວົຢູ່າງ: ການມາອາໄສຢູູ່ສນູພກັອາໄສ – ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການລງົທະບຽນ. ບ ູ່ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິການ

ລງົທະບຽນໃນບູ່ອນທ ູ່ ຜູູ້ກ ູ່ຽວອາໄສຢູູ່ ແລະ ມ ສູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ການເຂົູ້າເຖງິການໃຫູ້ການບ ລິການຕູ່າງໆ. – 

ເຊັູ່ ນ: ເອກະສານ ທ ູ່ ກ  ານດົວູ່າ ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນ (ຫ ື ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຂອງລກູຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ) , ເຂົູ້າເຖງິ

ການປິູ່ ນປວົສຂຸະພາບ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ການລງົທະບຽນຢູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນອືູ່ ນ ແມ ູ່ນຂ ັູ້ນຕອນຂອງເອກະສານຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນ

ມ  ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍສງູ ແລະ ໃຊູ້ເວລາຫ າຍ. ຍງັບ ູ່ທນັມ  ເອກະສານມາຮອງຮບັ ໃນກ ລະນ  ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈ  າເປັນ

ຕູ້ອງໄດູ້ຍູ້າຍບູ່ອນຢູູ່ອາໄສ ໄປຢູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນອືູ່ ນ.   

 

ມ ໃບອະນຍຸາດ ແລະ ມ ການລງົທະບຽນ ໃນເວລາອາໄສຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່

ໄດູ້ອາໄສຢູູ່ສນູພກັອາໄສຕູ່າງປະເທດ ສູ່ວນຫ າຍບ ູ່ ມ  ເອກະສານ/ໜງັສທືາງການ ທ ູ່ ອະນຍຸາດໃຫູ້ຢູູ່ແບບຖກືກດົ  

ໝາຍ – ເຊັູ່ ນ: ໃບອະນຍຸາດໃຫູ້ພກັເຊົາຊ ົູ່ວຄາວ ຫ ື ໃບອະນຍຸາດໃຫູ້ຢູູ່ຊ ົູ່ວຄາວ. ຍູ້ອນແນວນ ັູ້ນ ເຂົາເຈົູ້າຖກື

ຈ  າກດັ ການເດ ນທາງໄປ-ມາ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ – ເຊັູ່ ນ ບ ູ່ ຖກືອະນຍຸາດໃຫູ້ອອກຈາກສນູພກັອາໄສ ເປັນເວລາຫ າຍ

ເດອືນ ແລະ ຫ າຍປ  – ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໄປຊອກວຽກເຮັດງານທ  າ.  

 

ໃບຢັ ູ້ງຢືນການເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ໃນບາງປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຕູ້ອງໄດູ້

ກ  ານດົຕວົຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຕູ້ອງມ  ໃບຢ ັູ້ງຢືນ ວູ່າເປັນຖກືຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າທກຸຄນົ ສາມາດ

ເຂົູ້າເຖງິທກຸຂະບວນການ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ການບ ລິການ ຂອງການຕູ້ານ ການຄູ້າມະນດຸທກຸອນັ. ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກອ  ານາດການ

ປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຮບັສະຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ເຖງິແນວໃດ

ກ ູ່ຕາມ, ຂະບວນການຕູ່າງໆ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຈະເປັນໄປຕາມແບບແຜນ ແລະ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າ ກບັຄວາມ

ຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍຢູ່າງ ໃນການເຂົູ້າໃຈສດິ ແລະໂອກາດຂອງເຂົາເຈົູ້າ ລວມໄປເຖງິຂ ັູ້ນຕອນເອກະສານຕູ່າງໆ ທກຸ

ອນັທ ູ່ ຈ  າເປັນ. ບນັຫາຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຕູ່າງໆ ລວມທງັ ການບ ູ່ ໄດູ້ຖກືບອກຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ກູ່ຽວກບັຂະບວນການ 

ແລະ ເລືູ້ອງທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ຈາກພະນກັງານ ຜູູ້ທ ູ່ ປະຕເິສດທ ູ່ ຈະອະທິບາຍ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ຮູູ້ວ ູ່າຈະໄປໃສ ເພືູ່ ອຂ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ບ ູ່ ຮູູ້ວ ູ່າຕນົເອງມ ສດິຫຍງັແດູ່ ແລະ ທາງເລືອກໃນ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອມ  ຫຍງັແດູ່ ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ ໃນຖານະເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  
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ບນັຫາດູ້ານບ ລິຫານ ແລະ ນຕິິກ  າອືູ່ນໆ – ເຊັູ່ ນ: ການຢູ່າງຮູ້າງ ແລະ ເບິູ່ ງແຍງເດັກນູ້ອຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງ

ຄນົ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນການຊອກຄ ົູ້ນຫາເອກະສານດູ້ານກດົໝາຍອືູ່ ນ ເຊັູ່ ນ: ການຢູ່າ

ຮູ້າງ, ການເບິູ່ ງແຍງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ສດິ/ກ  າມະສດິ ໃນການເປັນເຈົູ້າຂອງດນິ. ບາງກ ລະນ , ເອກະສານເຫ ົູ່ ານ ູ້ 

ຂ ູ້ນໂດຍກງົກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ – ຍກົຕວົຢູ່າງ, ການມ ເອກະສານດູ້ານການເບິູ່ ງແຍງເດັກນູ້ອຍເກ ດໃໝູ່ ຂອງຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ການຢູ່າຮູ້າງ ເມ ືູ່ອມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ. ບາງກ ລະນ , ບນັຫາດູ້ານກດົໝາຍ

ເຮັດໃຫູ້ ແລະ ມ ສູ່ວນເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກາຍເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ຄວາມດູ້ອຍໂອກາດນ  າ. ນ ູ້ລວມທງັ 

ການຊູ່ວຍເຫ ອືໃຫູ້ໄດູ້ຢູ່າຮູ້າງກບັຜວົຜູູ້ທ ູ່ ທ  າຮູ້າຍເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ໄດູ້ສດິໃນການເບິູ່ ງແຍງລກູ. ການປະລະ ບນັຫາ

ເຫ ົູ່ ານ ູ້ ບ ູ່ ໃຫູ້ໄດູ້ຮບັການແກູ້ໄຂ ຈະເປັນການເພ ູ້ມຄວາມດູ້ອຍໂອກາດໃຫູ້ສງູຂ ູ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົບ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ.  

 

*ຂ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ການເຂົູ້າເຖງິສດິ ແລະໂອກາດ ຂອງເດັກນູ້ອຍ, ລວມທງັການ

ເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການໃນເວລາສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນ ກູ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກງົ ກບັສະຖານະພາບດູ້ານກດົໝາຍ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ການເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ເອກະສານໃນການກ  ານດົຕວົ ແລະ ມ ການລງົທະບຽນແມ ູ່ນສ  າຄນັ. ການ

ບ ລິການສ  າຄນັອນັໜ ູ່ ງ ແມ ູ່ນການຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ເອກະສານ ກູ່ຽວກບັການລງົທະບຽນດູ້ານກດົໝາຍ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້

ເດັກນູ້ອຍສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດູ້. ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຍງັມ  ລະດບັການສ ກສາຕ  ູ່າ ແລະ ສູ່ວນ

ຫ າຍແມ ູ່ນອູ່ານບ ູ່ ໄດູ້-ຂຽນບ ູ່ ເປັນ ແລະ ນບັເລກບ ູ່ ໄດູ້. ບາງຄນົບ ູ່ ເຄ ຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ແລະອ ກຫ າຍຄນົໄດູ້ອອກ

ໂຮງຮຽນກູ່ອນ ໃນເວລາຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ/ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສດິໃນການເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແມ ູ່ນໜ ູ່ ງ ໃນ

ວຽກງານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ຂ ູ້ນກບັເອກະສານດູ້ານກດົໝາຍ ຂອງສະຖານະພາບໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ການບ ລິການພາຍຫ ງັການຖກືຄູ້າມະນດຸ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຄວນຈະລວມເອົາການສະໜບັສະໜນູດູ້ານບ ລິຫານ

ຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ ດູ້ານຂ ູ້ມນູຂູ່າວສານ, ຫູ້າງຫາເອກະສານການກ  ານດົຕວົຂອງເດັກນູ້ອຍ, ການລງົທະບຽນ

ພນົລະເມອືງ ແລະອືູ່ ນໆ. ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງອດິສະຫ ະ ແລະ ໄດູ້ມ  ມາດຕະຖານແມ ູູ່່ນສ  າຄນັ ໃນການປກົ

ປູ້ອງສດິ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ ູ່ ເດັກນູ້ອຍຕູ້ອງຢູູ່ໃນການ

ເບິູ່ ງແຍງແບບຊ ົູ່ວຄາວ ຫ ື ຖາວອນ.35 

                                                      
35 ມາດຕາ 20 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສິດທິເດັກ CRC ກູ່າວວູ່າ: “ວຽກງານຫ ກັຂອງຜູູ້ປກົຄອງ ປະກອບມ  ການຮບັປະກນັຜນົ

ປະໂຫຍດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸໃຫູ້ແກູ່ເດັກ ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທ ູ່ ຕູ້ອງພິຈາລະນາທ ູ່ ສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸໃນການປະຕບິດັ ຫ ື ການຕດັສນິໃຈທງັໝດົ ໂດຍມ ການນບັຖື

ຕ ູ່ ເດັກ; ຮບັປະກນັການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນທງັໝດົ, ສະໜບັສະໜນູ ແລະປກົປກັຮກັສາ; ຢູູ່ນ  າເຂົາເຈົູ້າຕະຫ ອດໄລຍະທ ູ່ ມ  

ການດ  າເນ ນຄະດ  ທ ູ່ ຍງັກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ດ ູ້ານຄວາມຍຕຸທິາງຄະດ ອາຍາ; ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກູ່ການນ  າສ ົູ່ງໃຫູ້ເຖງິການ

ບ ລິການທ ູ່ ເໝາະສມົ; ແລະໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການກ  ານດົຕວົ ແລະການປະຕບິດັຂອງການແກູ້ໄຂບນັຫາທ ູ່ ໃຊູ້ເວລາຍາວນານ”. Article 

20 CRC. “Typical tasks for a guardian would include ensuring the child’s best interests remain the paramount 
consideration in all actions or decisions taken in respect of the child; ensuring the provision of all necessary assistance, 
support and protection; being present during any engagement with criminal justice authorities; facilitating referral to 
appropriate services; and assisting in the identification and implementation of a durable solution.” Gallagher, Anne (2010) 
ຄ  າເຫັນເພືູ່ ອສູ້າງຫ ກັການ ແລະ ຂ ູ້ກ  ານດົກູ່ຽວກບັສິດທິມະນດຸແລະການຄູ້າມະນດຸ, UNOHCR, pp. 169-170. ສ  າລບັສິູ່ ງເພ ູ່ ມເຕ ມກູ່ຽວ
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ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເກ ດ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນປະເຊ ນໜູ້າກບັຫ າຍບນັຫາກູ່ຽວກບັ ຂ ັູ້ນຕອນການເຮັດ

ເອກະສານ ແລະ ການລງົທະບຽນຕູ່າງໆ, ເຮັດໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ມ  ຄວາມຊກັຊູ້າ ແລະ ຈ  າກດັ. ຊຸກຍູູ້

ໃຫູ້ເອົາໃຈໃສູ່ເດັກນູ້ອຍປະເພດນ ູ້ ເປັນພິເສດ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເກ ດໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະບ ູ່ ມ  ເອກະສານ

ເບືູ້ອງຕ ົູ້ນທ ູ່ ສະແດງສະຖານະພາບ ດູ້ານກດົໝາຍຈາກປະເທດຂອງແມ ູ່ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິເອກະສານ

ດູ້ານນ ູ້ ແມ ູ່ນຫຍຸູ້ງຍາກ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເກ ດໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການລງົທະບຽນ    ໃນ

ປະເທດທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ເພືູ່ ອມ  ສະຖານະພາບທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ແລະສາມາດເຂົູ້າເຖງິສດິທິ

ຂ ັູ້ນພືູ້ນຖານໄດູ້ ເຊັູ່ ນ: ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ. 

 

ກດົໝາຍສາກນົດູ້ານສດິທະມະນດຸ ໄດູ້ກ  ານດົວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ ມ  ສດິຖກືກ  ານດົຕວົ, ເຊິູ່ ງລວມທງັໄດູ້ຮບັ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານກດົໝາຍ ໃຫູ້ເຂົູ້າເຖງິການລງົທະບຽນຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຂຽນໄວູ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກດົໝາຍສດິທິ

ເດັກ.36 ອ ກຫນົທາງໜ ູ່ ງໃນການລງົທະບຽນ ຄ ືດູ້ານການກ  ານດົຕວົ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແມ ູ່ນການລງົທະບຽນ ໃນ

ປ ູ້ມສ  າມະໂນຄວົ, ເຊິູ່ ງສາມາດເປັນເອກະສານດູ້ານການບ ລິຫານ ທ ູ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ຖກືຄູ້າມະນດຸ.
37 

                                                                                                                                                                        
ກບັຄນຸສມົບດັແລະໜູ້າທ ູ່ ຂອງຜູູ້ປກົຄອງ, ກາລນຸາເບິູ່ ງໄດູ້ທ ູ່  Smith, Terry (Ed.) (2009) ບດົຖະແຫ ງກູ່ຽວກບັຕວົຢູ່າງການປະຕບິດັທ ູ່

ດ ,  ພິມຄນືຄ ັູ້ງທ  4, ປະເທດເດັນມາກ: ເດັກທ ູ່ ຖກືແຍກອອກໃນໂຄງການຂອງເອ ຣບົ.ສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່  

http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf.  
 
Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, pp. 169-170. For more on the qualifications and duties of a guardian, please see Available at Smith, 
Terry (Ed.) (2009) Statement of Good Practice, 4th Revised Edition, Denmark: Separated Children in Europe Programme. 
http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf  
36ມາດຕາ 8 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ   1) ໜູ່ວຍງານຈາກພາກລດັຖະບານມ ຄວາມເຄົາລບົນບັຖສືດິທິຂອງເດັກ

ໃນການປກົປູ້ອງແລະຮກັສາບດັປະຈ  າຕວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທງັການມ ສນັຊາດ, ມ ຊືູ່ ູ່ ແລະມ ຄວາມສ  າພນັໃນຄອບຄວົ ໃຫູ້ເປັນການ

ຍອມຮບັທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໂດຍປດັສະຈາກການແຊກແຊງທ ູ່ ເໜືອກດົໝາຍ ແລະ 2) ຖູ້າພບົເຫັນເດັກນູ້ອຍຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດທ ູ່ ບ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ

ຕາມກດົຫມາຍໃນບາງອງົປະກອບຫ ືທງັໝດົຂອງເອກະລກັປະຈ  າຕວົຂອງພວກເຂົາ, ໜູ່ວຍງານຈາກພາກລດັຈະຕູ້ອງໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຢູ່າງເໝາະສມົແລະປກົປກັຮກັສາ, ພູ້ອມທງັຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ບດັປະຈ  າຕວົຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ. Article 8 of the CRC 

requires 1) States Parties to undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including 
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference and 2) Where a child is illegally 
deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and 
protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity. 
37 ອງົການ UNICEF ນຍິາມການຂ ູ້ນທະບຽນວູ່າ “ແມ ູ່ນການສງັລວມເອົາຂ ູ້ມນູສູ່ວນບກຸຄນົທ ູ່ ສ  າຄນັເຊັູ່ ນ: ຊືູ່ ແລະນາມສະກນຸ, ວນັເດອືນ

ປ ເກ ດແລະສະຖານທ ູ່ ຂອງການເກ ດລກູ, ສນັຊາດ, ທ ູ່ ຢູູ່ຂອງພ ູ່  ແລະຊືູ່ ຂອງແມ ູ່ ລວມທງັ ທ ູ່ ຢູູ່ໃນອາດ ດ ແລະປດັຈບຸນັ. ຂ ູ້ມນູເຫ ົູ່ ານ ູ້ໄດູ້ຖກື

ເກບັກ  າໄວູ້ລະອຽດ ເພືູ່ ອເຮັດບດັປະຈ  າຕວົໃຫູ້ແກູ່ເດັກ, ມ ຄວາມສະດວກໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການຕິດຕາມໄດູ້ງ ູ່າຍຂ ູ້ນ. ການເຮັດ

ເອກະສານແມ ູ່ນຂະບວນການຂອງການບນັທ ກຂ ູ້ມນູເພ ູ່ ມເຕ ມ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕູ້ອງການອນັສະເພາະຂອງເດັກ, ລວມທງັ 

ມ  ການຕິດຕາມ, ແລະເພືູ່ ອສູ້າງແຜນອະນາຄດົຂອງພວກເຂົາ. ນ ູ້ແມ ູ່ນການສບືຕ ູ່ ຂະບວນການຂ ູ້ນທະບຽນ ແລະບ ູ່ ໄດູ້ມ  ຂະບວນການທ ູ່ ແຍກ

ອອກຕູ່າງຫາກ". UNICEF (2006) ການແນະນ  າກູ່ຽວກບັການປກົປູ້ອງເດັກຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ, NY:. UNICEF, p. 

18. UNICEF defines registration as “the compilation of key personal data: full name, date and place of birth, nationality, 

father’s and mother’s name, former address and present location. This information is collected for the purpose of 
establishing the identity of the child, for protection and to facilitate tracing. Documentation is the process of recording 
further information in order to meet the specific needs of the child, including tracing, and to make plans for his or her 

http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf%20mith,%20Terry%20(Ed.)%20(2009)%20Statement%20of%20Good%20Practice,%204th%20Revised%20Edition,%20Denmark:%20Separated%20Children%20in%20Europe%20Programme.
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ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວຽກງານບ ລຫິານ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນການແກູ້ໄຂບນັຫາເອກະສານຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນແລະເປັນ

ສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ລາຍລະອຽດບາງຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ ມ  ດ ູ້ານລຸູ່ມ.  

 

                                                                                                                                                                        
future. This is a continuation of the registration process and not a separate undertaking.” UNICEF (2006) Guidelines on 
the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 18 

ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເອກກະສານ 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານຢູູ່ປະເທດຈ ນ ໄດູ້ເລົູ່ າໃຫູ້ຟງັວູ່າ: ລາວໄດູ້ຮບັການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກພະນກັງານສງັຄມົສງັເຄາະແນວໃດ ໃນການປະກອບເອກະສານກ  ານດົຕວົ ພາຍຫ ງັກບັຄນືສູູ່

ປະເທດ ມຽນມາ ໂດຍການອອກໃບຢ ັູ້ງຢືນ ການກ  ານດົຕວົຂອງລາວໃຫູ້ລາວ. ພູ້ອມກນັນ ັູ້ນ, ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ໄດູ້ຈ ູ່າຍຄູ່າທ  ານຽມຕູ່າງໆ ໃນການອອກເອກະສານທງັໝດົໃຫູ້ລາວ.   

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍຕ  າຫ ວດ ມຽນ

ມາ ໃນການອອກບດັກ  ານດົຕວົ. ຕ  າຫ ວດເຮັດເອກະສານບູ່ອນພກັອາໄສ ໃຫູ້ລາວເພືູ່ ອເອົາໄປແຈ ູ້ງອ  ານາດການ

ປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລາວຖກືຍກົເວັູ້ນຄູ່າທ  ານຽມ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການອອກບດັກ  ານດົຕວົທງັ

ໝດົ.  

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຫາປາຢູູ່ເຮອືຫາປາຢູູ່ປະເທດໄທ ສາມາດໜ ອອກຈາກເຮອືໄດູ້ ແລະ 

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ລາວຖກືເອົາເຊືູ່ອງ ໂດຍແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງໃນເວລາທ ູ່ ຜູູ້ຄມຸ ແລະນາຍໜູ້າຊອກຫາລາວ. ແມ ູ່ຍງິຄນົນ ັູ້ນ

ໄດູ້ຊູ່ວຍລາວ ໃຫູ້ໄດູ້ວຽກເຮັດຢູູ່ເຮອືຫາປາລ  າອືູ່ ນ ທ ູ່ ລາວຮູູ້ວ ູ່າ ດ ກວູ່າ (ລກູເຮອືເຊືູ່ ອງລາວຢູູ່ໃນເຮອື ຈນົກວູ່າເຮ ອ

ຫາປາອອກໄປທະເລ). ລາວເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາລ  ານ ັູ້ນ ປະມານ ສອງ-ສາມເດອືນ ແລະ ໄດູ້ເງນິຄູ່າແຮງງານ 

ແຕູ່ລາວຍງັຢູ້ານຜູູ້ຄມຸ ແລະ ນາຍໜູ້າ ຢູູ່ເຮອືລ  າກ ູ່ອນຈະຊອກລາວພບົ. ລາວຂ ູ້ນລດົເມ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູູ່ບູ່ອນ

ອືູ່ ນ ແລະ ໄດູ້ພບົກບັຊາຍຄນົໜ ູ່ ງ ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຊູ່ວຍຊອກວຽກໃຫູ້ລາວຢູູ່ໂຮງເລືູ່ ອຍ. ລາວເຮັດວຽກຢູູ່ບູ່ອນນ ູ້ ເປັນເວລາ

ໜ ູ່ ງປ  ແລະ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍນາຍຈ ູ້າງຂອງລາວ ແລະໄດູ້ຊູ່ວຍໃຫູ້ມ  ເອກະສານ ລງົທະບຽນເປັນຄນົງານ

ເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ. ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນໜ ູ່ ງປ  ລາວກ ູ່ໄດູ້ວຽກໃໝູ່ເປັນກ  າມະກອນກ ູ່ສູ້າງ.   

 

ຊາຍໄທຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດອດິສະລາແອນ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ພາກກະສກິ  າ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍ

ຕ  າຫ ວດ ແລະສະເໜ ໂອກາດໃຫູ້ເອກະສານ ທ ູ່ ສາມາດຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, ລາວຟູ້ອງເອົາຄູ່າເສຍຫາຍດູ້ານ

ເງນິເດອືນ. ລາວຍອມຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອນ ູ້ ແລະ ໃນເວລາຢູູ່ໃນຂະບວນການ ດູ້ານເອກະສານນ ັູ້ນ ລາວໄດູ້ມ  

ບູ່ອນພກັອາໄສຊ ົູ່ວຄາວໃນປະເທດນ ັູ້ນ ແລະ ມ ວຽກເຮັດ (ທ ູ່ ໄດູ້ຄູ່າແຮງງານ  ທ ູ່ ເໝາະສມົ) .  
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ສິູ່ ງກ ູ່າວມາທງັໝດົຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າກບັ ສິູ່ ງກ ດຂວາງ

ຕູ່າງໆ ໄດູ້ຮບັການແກູ້ໄຂ ຍູ້ອນມ ເອກະສານ. ແລະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງຄນົໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົດູ້ານເອກະສານ

ແຕກຕູ່າງກນັ. ຍກົຕວົຢູ່າງ, ແມ ູ່ຍງິຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  

ເອກະສານກ  ານດົຕວົ, ແລະຍງັຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ເອກະສານລງົທະບຽນລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດ

ເມອືງນອນ, ໃນຂະນະທ ູ່ ມ  ຄວາມກະຕລືືລ ົູ້ນ ຊອກຫາບນັຫາຕູ່າງໆ 

ດູ້ານການຢູ່າຮູ້າງ ແລະການເບິູ່ ງແຍງລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສິູ່ ງທູ້າທາຍ

ຕູ່າງໆລວມມ : 

 

1. ເກ ດຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ສບັສນົ ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ

ກບັຂ ັູ້ນຕອນ ການແຈກຢາຍເອກະສານ 

2. ມ ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍສງູ (ຈນົບາງເທືູ່ ອ ເຮັດບ ູ່ ໄດູ້)  

3. ການປະພ ດ ຂອງອ  ານາດການປກົຄອງ ຍງັເປັນອປຸະສກັ 

(ແລະ ບາງເທືູ່ ອຍງັມ  ການຈ  າແນກ)  

4. ສິູ່ ງກ ດຂວາງຕວົຈງິທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນ

ການເດ ນທາງ, ເສຍລາຍໄດູ້, ຂາດການເອົາໃຈໃສູ່ຕ ູ່

ເດັກນ ູ້ອຍ  

 

1. ເກ ດຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ສບັສນົ ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຂ ັູ້ນຕອນ ການແຈກຢາຍເອກະສານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: ມ  

ຄວາມສບັສນົຂອງຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ. ບ ູ່ພຽງແຕູ່ຄວາມ

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຫາປາຢູູ່ເຮອືຫາປາ ຢູູ່ປະເທດປະເທດໄທ, ລາວສາມາດໜ ອອກ

ຈາກເຮ ອ ມາໄດູ້ໃນເວລາເຮອືຈອດ. ລາວແລະໝູູ່ຂອງລາວ ໄດູ້ຂ ູ້ນລດົເມ ແລະ ໄດູ້ໂທຫາໝູູ່ຄນົໜ ູ່ ງເພືູ່ ອຂ 

ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ. ໝູູ່ຄນົນ ັູ້ນ ໄດູ້ຊູ່ວຍລາວໃຫູ້ໄດູ້ວຽກຢູູ່ໂຮງເລືູ່ ອຍ ບູ່ອນທ ູ່ ລາວເຮັດວຽກເປັນປ . ນາຍຈ ູ້າງຂອງ

ລາວ ກ ູ່ໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອລາວ ໃຫູ້ມ  ເອກະສານທາງການເພືູ່ ອເຮັດວຽກ.  

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູ່ານປະເທດໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ໄປຂາຍແຮງງານ ຢູູ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ຖກືສະ 

ເໜ ການຊວູ່ຍເຫ ືອດູ້ານການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ຜູ່ານອງົກອນເພືູ່ ອການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ລາວຂ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ 

ໃບອະນຍຸາດຈາກບູ້ານຂອງລາວ ເພືູ່ ອຂຽນຄ  າຮູ້ອງ ໃນການເຂົູ້າຝ ກອບົຮມົ ເຊິູ່ ງຕູ້ອງແມ ູ່ນເຊັນໂດຍນາຍບູ້ານ 

ຂອງລາວ. ຕ ັູ້ງແຕູ່ນ ັູ້ນມາລາວໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຢູູ່ໃນບູ່ອນທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮຽນຮູູ້ ແລະມ 

ຄວາມເປັນຊູ່ຽວຊານ.   

 

 

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດ. 

 

ບນັຫາເອກະສານຕູ່າງໆ ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນມ  ການ

ປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັການ

ເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຕະຫ ອດ

ເວລາ. ການບ ລິຫານຈດັການດູ້ານເອກະສານ ແມ ູ່ນມ  

ຄວາມຈ  າເປັນ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພາະມ ການ

ປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ແຕູ່ລະຄນົກ ູ່ມ  ຄວາມ

ຈ  າເປັນ ທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັໃນການຮບັມກືບັການ

ປູ່ຽນແປງເຫ ົູ່ ານ ັ ູ້ນ ໃນຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະຮຽກຮູ້ອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນ

ເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ເພືູ່ ອເຮັດເອກະສານກ  ານດົຕວົ ຫ ື ການ

ເຮັດໃບລາຍເກ ດ. ຕ ູ່ ມາເຂົາເຈົູ້າ ອາດຈະປະເຊ ນກບັ

ບນັຫາອືູ່ ນ ພາຍໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ນ  າໄປສູູ່ 

ຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນບນັຫາຕູ່າງໆ, 

ເຊັູ່ ນການຢູ່າຮູ້າງ ແລະ ຂະບວນການເບິູ່ ງແຍງລກູ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດຈະຮຽກຮູ້ອງ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ ໃນ

ເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນໄລຍະໃດໜ ູ່ ງ, ຖູ້າບ ູ່ ແມ ູ່ນ

ທນັທ ທນັໃດ.   
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ຍາກດູ້ານລະບຽບການ ແລະ ຂະບວນການຕູ່າງໆ ແຕູ່ຍງັມ   ດູ້ານລະບບົຫູ້ອງການບ ລິຫານທງັໝດົຕືູ່ ມອ ກ ເຊິູ່ ງ

ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນບ ູ່ແມ ູ່ນດູ້ານອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແຕູ່ເປັນການເພ ູ້ມຄວາມສບັສນົ. ການພວົພນັກບັພະນກັງານທ ູ່

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ຍງັບ ູ່ ສະດວກ ແລະ ບ ູ່ ຖກືຍອມຮບັ ສ  າລບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ.   

 

ບາງຂ ັູ້ນຕອນ ມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກເປັນພິເສດ– ເຊັູ່ ນ: ເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ເກ ດໃນເວລາແມ ູ່ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. 

ບາງກ ລະນ , ອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເບິູ່ ງຄບື ູ່ ຮູູ້ ວທິ ແກ ູ້ໄຂບນັຫາ ແລະ ບ ູ່ ຮູູ້ວທິ ຈະຈດັການ ກບັບນັຫາ

ຕູ່າງໆ ໃນເວລາ ແລະ ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ທ ູ່ ເໝາະສມົໄດູ້ແນວໃດ. ຄກືນັກບັ, ການຢ ັູ້ງຢືນສະຖານະພາບໃຫູ້ຄນົໜ ູ່ ງວູ່າ 

ມ  ຖານະເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນ ມ  ຄວາມສບັສນົ ແລະ ໃຊູ້ເວລາຫ າຍ ເພືູ່ ອ

ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆທງັໝດົ ຈນົຮອດຂ ັູ້ນຈ  ູ້າກາ ແລະ ໃບຢ ັູ້ງຢືນໄດູ້. ໃນບາງກ ລະນ , 

ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານວຽກງານບ ລິຫານ ເອກະສານຕູ່າງໆ ໄດູ້ກາຍເປັນ ການກນັບ ູ່ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໄດູ້ຮບັການ

ສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການຫ າຍດູ້ານ.  

 

2. ມ ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍສງູ (ຈນົບາງເທືູ່ ອເຮັດບ ູ່ ໄດູ້). ຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການລງົທະບຽນ, ຂະບວນ

ການຂອງເອກະສານກ  ານດົຕວົ) ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ບ ູ່ ຂ 

ເອກະສານໃໝູ່ ຍູ້ອນບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍຄູ່າທ  ານຽມຕູ່າງໆ. ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍອືູ່ ນໆ ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ຄູ່າເດ ນທາງ ເມ ືູ່ອ

ຕູ້ອງໄດູ້ກບັຄນືເມອືງ/ແຂວງຕູ່າງໆ ເສຍເງນິໃນເວລາທ ູ່  ພະຍາຍາມ ຢາກແກູ້ໄຂບນັຫາດູ້ານເອກະສານ.  

 

 

3. ການປະພ ດ ຂອງອ  ານາດການປກົຄອງ ຍງັເປັນອປຸະສກັ (ແລະ ບາງເທືູ່ ອຍງັມ  ການຈ  າແນກ). ໃນບາງ

ກ ລະນ , ອ  ານາດການປກົຄອງ ຍງັບ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານສ ັູ້ນ ແລະ ງ ູ່າຍໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສານ

ຕລຸາການ ກ ູ່ມ  ການປູ່ຽນແປງ ແລະ ບ ູ່ ຖເືອົາປະສບົການ ຂອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸເປັນເລືູ້ອງທ ູ່ ສ  າຄນັ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່

ສາມາດໄດູ້ຮບັຄູ່າຊດົເຊ ຍໄດູ້. ຍກົຕວົຢູ່າງ: ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸແມ ູ່ຍງິບາງຄນົ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ບ ູ່ ສາມາດຢູ່າ

ຮູ້າງ ກບັຜູູ້ເປັນ “ຜວົ” ໄດູ້ ຍູ້ອນສານຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ ຮບັການຍອມຮບັຈາກຜູູ້ເປັນ “ຜວົ”, ເຊິູ່ ງນອກຈາກຈະ

ຫຍຸູ້ງຍາກແລູ້ວ ມນັຍງັເປັນອນັຕະລາຍນ  າ. ພະນກັງານບາງຄນົ ນອກຈາກຈະບ ູ່ ຊ ູ່ວຍຫຍງັໄດູ້ແລູ້ວ ຍງັກາຍເປັນ

ຜູູ້ສູ້າງບນັຫາໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຕືູ່ ມອ ກ. ແມ ູ່ຍງິຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຂດູຮ ດຢູູ່ປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້

ແຕູ່ງງານ ແລະ ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອກພູ້ອມກບັລກູຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນບອກວູ່າ: 

ເປັນໄປບ ູ່ ໄດູ້ ທ ູ່ ຈະເຮັດໃບລາຍເກ ດ ໃຫູ້ແກ ູ່ລກູຂອງລາວ ແລະ ຍງັບອກລາວວູ່າ “ລາວຄວນກບັຄນືໄປປະເທດ

ຈ ນ”.  

 

4. ສິູ່ ງກ ດຂວາງຕວົຈງິຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍໃນການເດ ນທາງ, ເສຍລາຍໄດູ້, ຂາດການເອົາໃຈໃສູ່ເດັກນູ້ອຍ.  

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ປະເຊ ນກບັສິູ່ ງທູ້າທາຍທກຸມ ືູ້ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການແກູ້ໄຂບນັຫາດູ້ານເອກະສານ. ຍູ້ອນສນູກາງ

ດູ້ານເອກະສານ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນຕ ັູ້ງຢູູ່ໃນຕວົເມອືງໃຫຍູ່ຕູ່າງໆ, ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນໄລຍະທາງທ ູ່ ຍາວໄກ 

ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ອາໄສຢູູ່ຫູ່າງໄກ, ເຮັດໃຫູ້ການເດ ນທາງ ກາຍເປັນອປຸະສກັ ແລະ ຫຍຸູ້ງຍາກ, ທງັການ
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ເດ ນທາງຕວົຈງິ ແລະດູ້ານຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ. ເວລາທ ູ່ ຕູ້ອງເສຍໄປ ກບັຂ ັູ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ ເອກະສານຕູ່າງໆ 

ອາດຈະເປັນເຫດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຕູ້ອງໄດູ້ອອກຈາກວຽກ ເພືູ່ ອໄປແລູ່ນເອກະສານຕູ່າງໆ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ການເສຍ

ເວລາ ກາຍເປັນການເສຍເງນິ. ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ມ  ລກູ, ການຊອກຫາຜູູ້ມາເບິູ່ ງແຍງລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນ

ເລວາ ບ ູ່ ໄດູ້ຢູູ່ເພືູ່ ອໄປເຮັດເອກະສານຕູ່າງ ຕາມຂ ັູ້ນຕອນນ ັູ້ນ ກ ູ່ແມ ູ່ນສິູ່ ງທູ້າທາຍອ ກອນັໜ ູ່ ງ.   

 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ບນັຫາດູ້ານກດົໝາຍ ແລະດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກຢູູ່ໂຮງງານແຫູ່ງໜ ູ່ ງ. ເວລາອອກບູ້ານ 

ລາວເອົາບດັປະຈ  າຕວົ ແລະ ປ ູ້ມສ  າມະໂນຄວົຕດິຕວົໄປນ  າ; ນາຍຈ ູ້າງຂອງລາວຍ ດເອກະສານ ທງັສອງອນັໄວູ້ 

ໝາຍຄວາມວູ່າ ໃນເວລາກບັບູ້ານລາວບ ູ່ມ  ໝດົ ທງັສອງເອກະສານ. ໃນເວລາກບັຄນືປະເທດມຽນມາ ລາວໄດູ້ໄປ

ຫາອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອຂຽນຄ  າຮູ້ອງ ຂ ບດັປະຈ  າໃໝູ່ຕວົ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ພະນກັງານ

ກູ່ຽວຂູ້ອງໄດູ້ບອກລາວວູ່າ ມນັເປັນໄປບ ູ່ ໄດູ້ ຍູ້ອນລາວບ ູ່ມ  ປ ູ້ມສ  າມະໂນຄວົ. ໃນຂະນະທ ູ່ ມ  ນະໂຍບາຍ ໃນການ

ລງົທະບຽນອອກບດັເປັນຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸນ ັູ້ນ, ລາວບ ູ່ ສາມາດຖກືກ  ານດົຕວົເປັນທາງການ ວູ່າ

ເປັນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ ແລະ ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ ເຮັດໃຫູ້ລາວປະເຊ ນໜູ້າກບັ ບນັຫາຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍດູ້ານ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາຫ າຍກວູ່າ ສບິປ  ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າ

ມະນດຸກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ເພືູ່ ອລງົທະບຽນໃຫູ້ລກູຂອງລາວ, ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ເກ ດຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. ກູ່ອນໜູ້າທ ູ່ ລກູ

ຂອງລາວ ແລະ ລາວຈະສາມາດລງົທະບຽນໄດູ້ນ ັູ້ນ ລກູບ ູ່ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດູ້ ແລະລາວເອງ ກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດໄດູ້

ຮບັ ການສະໜບັສະໜນູຈາກສງັຄມົໃນດູ້ານໃດໝດົ ໃນນາມຂອງພວກເຂົາ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: ລາວຮູູ້ສ ກໝດົຫວງັ

, ມ  ຄວາມກດົດນັ ແລະ ສບັສນົ ທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູດູ້ານຕູ່າງໆ ຢູ່າງພຽງພ ໃຫູ້ລກູຂອງລາວ 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ສບິປ .  

 

ຊາຍຈ ນຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຕ ັູ້ງແຕູ່ຍງັເປັນເດັກນູ້ອຍ ພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເປັນຂ ທານ, ລາວບ ູ່ຖກື

ຮບັຮູູ້ຕວົຕນົເປັນທາງການ, ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ບ ູ່ ຮູູ້ທາງຈະຊອກຫາຂ ູ້ມນູຫຍງັ. ລາວມ ຊ ວດິຢູູ່ ໂດຍບ ູ່ມ  

ເອກະສານຫຍງັໝດົ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ູ່ ເຄ ຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ບ ູ່ ເຄ ຍເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການໃດໆ, ບ ູ່ ເຄ ຍມ  ວຽກເຮັດ

ງານທ  າທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ ຫ ື ບ ູ່ ເຄ ຍມ  ບນັຊ ທະນາຄານ. ສ  າລບັລາວແລູ້ວ, ການຂາດການກ  ານດົຕວົ ເປັນສາຍເຫດເຮັດ

ໃຫູ້ເກ ດຄວາມກງັວນົ ແລະ ຂາດຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນທ ູ່ ສດຸ ຄລືາວເວົູ້າວູ່າ: “ຍູ້ອນບ ູ່ ໄດູ້ກ  ານດົຕວົ, ຂູ້ອຍຄື

ຂາດຄວາມຫວງັ ຂອງອະນາຄດົ. ຂູ້ອຍບອກຕວົເອງວູ່າ: ຖູ້າໃຜຊູ່ວຍໃຫູ້ຂ ູ້ອຍ ສາມາດມ ບດັປະຈ  າຕວົ ຫ  ື

ສາມາດລງົທະບຽນໃນລະບບົສ  າມະໂນຄວົໄດູ້, ຂູ້ອຍຈະປະຕບິດັນ  າຄນົຜູູ້ນ ັ ູ້ນ ຄພື ູ່ ແມ ູ່ຂອງຂູ້ອຍ, ຈະເອົາໃຈໃສູ່

ເບູ່ງິແຍງລາວຕະຫ ອດ ຈນົເຖົູ້າຈນົແກູ່.”  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປໃຕູ້ຫວນັ, ປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວໄດູ້

ປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາຫ າຍດູ້ານ ໃນເວລາທ ູ່ ລາວພະຍາຍາມຈະຢູ່າຮູ້າງກບັຜູູ້ທ ູ່ ເປັນ “ຜວົ.” ໃນເວລາທ ູ່ ລາວຂຽນ
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ຄ  າຮູ້ອງເຖງິສານ, ລາວຖກືບອກວູ່າ: ບ ູ່ ໄດູ້ ຖູ້າບ ູ່ມ  ລາຍເຊັນຂອງຜວົ. ລາວຮູູ້ສ ກບ ູ່ ປອດໄພເລ ຍ ທ ູ່ ຈະຖາມຜວົ 

ເພາະລາວຖກືຜວົລາວຂດູຮ ດ ແລະ ຂ ົູ່ມເຫັງຈາກຜູູ້ເປັນຜວົ. ລາວຢາກແຕູ່ງງານ  ແຕູ່ບ ູ່ ສາມາດເຮັດໄດູ້ ຍູ້ອນ

ລາວບ ູ່ມ  ທາງ ທ ູ່ ຈະຢູ່າຮູ້າງຈາກຜວົໄດູ້.  

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົລາວຄນົໜ ູ່ ງ ຂ ລາຍເຊັນຈາກອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອອະນມຸດັໃຫູ້ລາວອອກຈາກບູ້ານ ເພືູ່ ອ

ອາໄສ ຢູູ່ອງົກອນທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ສ  າລບັລາວ, ຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆບ ູ່ ຈະແຈ ູ້ງ ລາວເລົູ່ າວູ່າ: ອງົກອນຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ຖາມຂູ້ອຍ ກູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ ແລະ ຂູ້ອຍຕູ້ອງໄດູ້ໄປຫານາຍບູ້ານ ແລະ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ຂ ັ ູ້ນ

ເມອືງ ເພືູ່ ອເຊັນເອກະສານສ  າລບັຂູ້ອຍ. ມນັມ  ຄວາມສບັສນົ ແລະຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜ ູ່ ງສ  າລບັຂູ້ອຍ” 

 

ແມ ູ່ຍງິບາງຄນົ ບ ູ່ ສາມາດກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຂອງຕນົເອງ ກບັລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ຍູ້ອນລກູເກ ດໃນ

ໄລຍະເວລາແມ ູ່ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໃນກ ລະນ ລກັສະນະນ ູ້ ແມ ູ່ຍງິຈ  າເປັນຕູ້ອງເຂົູ້າເຖງິການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານກດົໝາຍ 

ແລະການເບິູ່ ງແຍງລກູຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ມ  ລກູສອງຄນົກບັຜູູ້ທ ູ່ ເປັນ “ຜວົ” 

ຄນົຈ ນ. ໃນເວລາທ ູ່ ລາວຖກືກ  ານດົຕວົ ຕອນລາວກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນຢູູ່ປະເທດມຽນມາ ໂດຍບ ູ່ມ  ລກູ 

ຍູ້ອນລກູຂອງລາວບ ູ່ຖກືກ  ານດົຕວົ ເພາະຖວືູ່າ ລກູຂອງລາວ ແລະ ລາວແຍກເປັນສອງເລືູ້ອງ. ມນັເປັນຄວາມ

ໂສກເສົູ້າສ  າລບັລາວ ລາວເວົູ້າວູ່າ: “ຂູ້ອຍຄດິຮອດລກູຂອງຂູ້ອຍທງັເວັນທງັຄນື”. ແລະມນັຍງັມ  ສູ່ວນ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້

ລກູຂອງລາວ ມ ໂອກາດໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົດູ້ານລບົ. 

 

ລາຍການລະອຽດ. ຈດຸສ  າຄນັໃນການສະໜບັສະໜນູດູ້ານວຽກງານບ ລຫິານ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ສະໜອງເອກະສານ ທ ູ່ ຈ  າເປັນທກຸຢູ່າງ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ 

ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ເອກະສານກ  ານດົຕວົ/ບດັປະຈ  າຕວົ ແລະ ການລງົທະບຽນເປັນພນົລະເມອືງ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ

ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະຖກືສະໜອງ ບດັປະຈ  າຕວົ ແລະ ທກຸຂ ັູ້ນຕອນຂອງການລງົທະບຽນ (ຕູ້ອງບ ູ່ ເສຍ

ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ). ບ ູ່ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ເສຍຄູ່າທ  ານຽນໃດໆ ຢູູ່ສານແລະ ຫູ້ອງການບ ລິຫານທງັ

ໝດົ. 

 

 ຝ ກອບົຮມົພະນງັການ ດູ້ານການບ ລິຫານ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ. ພະນກັງານທ ູ່ ມ  ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ຢູູ່ໃນ

ຫູ້ອງການພາກລດັ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນສ  າລບັການເຮັດວຽກກບັ ຜູູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ, ລວມທງັ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ແລະ
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ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າ ປະຕບິດັກບັກຸູ່ມຄນົເຫ ົູ່ ານ ູ້ ດ ູ້ວຍຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ແລະ ນບັຖເືຂົາເຈົູ້າ. ແຈ ູ້ງຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍກູ່ຽວກບັ ກນົໄກການລາຍງານຖູ້າມ  ພະນກັງານປະຕບິດັຕ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ຖກືຕູ້ອງແລະບ ູ່ ເໝາະສມົ.  

 

 ຮບັຮູູ້ບນັຫາສິູ່ ງກ ດຂວາງຕວົຈງິ ແລະໃນຂະບວນການ. ພະນກັງານລດັຄວນຈະຮບັຮູູ້ບນັຫາສິູ່ ງກ ດຂວາງຕວົ

ຈງິ ແລະ ຂະບວນການ ໃນການເຂົູ້າເຖງິສະຖານະພາບດູ້ານກດົໝາຍ, ເຊັູ່ ນ ດູ້ານການເດ ນທາງ ແລະ ຄູ່າໃຊູ້

ຈ ູ່າຍຕູ່າງໆ. ພະນກັງານລດັຄວນຈະໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ສິູ່ ງກ ດຂວາງທງັໝດົ ຈະບ ູ່ ຈ  າກດັ ການເຂົູ້າເຖງິສດິທາງດູ້ານ

ເອກະສານ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັກນົໄກຕູ່າງໆ  - ເຊັູ່ ນ ການຂຽນຄ  າຮູ້ອງໂດຍ

ພະນກັງານ, ມ  ຜູູ້ຮບັຜິດຊອບ ແລະເປັນຕວົແທນໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ອືູ່ ນໆ.   

 

 ສະໜອງຂ ູ້ມນູ ກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ. ສະໜອງຂ ູ້ມນູໃຫູ້ຄບົຊຸດ, ລະອຽດ ແລະ ເປັນຂ ູ້ມນູ

ທ ູ່ ຄບົຖູ້ວນທງັໝດົ ກູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນ ແລະ ຂ ູ້ມນູທ ູ່ ຈ  າເປັນ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ຂ ັູ້ນຕອນຂອງເອກະສານຕູ່າງໆ, ເຊັູ່ ນ 

ຂະບວນການດູ້ານເອກະສານ ການອອກໃບລາຍເກ ດ. ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ຂຽນເປັນພາສາທ ູ່ ທກຸຄນົ

ສາມາດອູ່ານອອກ ບ ູ່ ວ ູ່າເຂົາເຈົູ້າຈະມ ອາຍ ຸແລະ ການສ ກສາລະດບັໃດກ ູ່ຕາມ.  

 

 ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ກບັຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານເອກະສານທ ູ່ ຈ  າເປັນ. ບາງກ ລະນ , ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ

ອາດຈະຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຮູູ້ຂ ັ ູ້ນຕອນການບ ລິຫານໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ. ສູ່ວນໜືູ່ ງຂອງຂ ັູ້ນຕອນ

ຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນ ການໃຫູ້ຄວາມຮູູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃຫູ້ສາມາດເຮັດໄດູ້ດ ູ້ວຍຕນົເອງໄດູ້ຢູ່າງອດິສະຫ ະໃນອະນາຄດົ.    

 

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ   

 

 ສ ົູ່ງເສ ມ ການຂ ູ້ນທະບຽນໃບລາຍເກ ດ ແລະ ຂ ູ້ນທະບຽນທາງກດົໝາຍ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້

ສະໜອງການບ ລິການຕູ່າງໆ ຄວນຈະຊູ່ວຍເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ (ແລະ ຄອບຄວົ ຫ ື ຜູູ້ປກົຄອງຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ) ໃນຂະບວນການ ຂອງການຂ ູ້ນທະບຽນໃບລາຍເກ ດ ແລະ ການຂ ູ້ນທະບຽນທາງກດົໝາຍທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ 

ເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖງິເອກະສານການກ  ານດົຕວົຕູ່າງໆ.   

 

 ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ທາງດູ້ານເອກະສານທ ູ່ ຈ  າເປັນ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ 

ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູທາງດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ: ດູ້ານຂ ູ້ມນູ

ຂູ່າວສານ, ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງ, ການສະໜອງບດັປະຈ  າຕວົ ໃຫູ້ເດັກຖກືຄູ້າມະນດຸ, ຂ ູ້ນທະບຽນພນົລະເມອືງ

, ແລະອືູ່ ນໆ.  

 

 ແຕູ່ງຕ ັູ້ງຜູູ້ປກົຄອງ ທ ູ່ ຖກືກດົໝາຍ ໃນເວລາຈ  າເປັນ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃນວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຖກືປິດ

ກ ັູ້ນ ຈາກການເບິູ່ ງແຍງດແູລຂອງຜູູ້ປກົຄອງ ທງັໃນໄລຍະຊ ົູ່ວຄາວ ຫ ື ໄລຍະຖາວອນ, ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ
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ນ ັູ້ນ ຕູ້ອງໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ ແລະ ຖກືສ ົູ່ງຕ ູ່ ໃຫູ້ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່  ທາງດູ້ານສະຫວດັດ ການຂອງເດັກນູ້ອຍ 

ຢູ່າງເໝາະສມົ ແລະ ແຕູ່ງຕ ັູ້ງເອົາຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ຖກືກດົໝາຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເປັນຜູູ້ທ ູ່ ສາມາດໃຫູ້ຄ  າແນະນ  າ ແລະ ທງັ

ສາມາດປກົປູ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໃຫູ້ແກູ່ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້.  

 

 

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  

 

 ທບົທວນຄນື ກູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆ ທາງດູ້ານເອກະສານ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເຮັດໃຫູ້ຂະບວນການ

ດູ້ານເອກະສານຕູ່າງໆ ງ ູ່າຍຂ ູ້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມທິດທາງດຽວກນັ, ພູ້ອມທງັໃຫູ້ມ  ການພິຈາລະນາ ແບບພິເສດ 

ສ  າລບັຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ສູ້າງຕ ັູ້ງຂ ັູ້ນຕອນພິເສດ ແລະ/ຫ ື ມ  ທິດນ  າພິເສດ ທ ູ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ສາມາດເຂົາເຖງິ (ແລະ ບ ູ່ ມ  ຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ) ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານເອກະສານ ແລະກດົໝາຍ ທ ູ່ ຈ  າເປັນ.   

 

 ທາງເລືອກສ  າລບັການເປັນພນົລະເມອືງ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ໃນປະເທດປາຍທາງ/ເຈົູ້າພາບ. ໃນກ ລະນ 

ທ ູ່ ໄດູ້ແຍກເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ອອກຈາກຜູູ້ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ໃນລະຫວູ່າງຂະບວນການກ  ານດົຕວົ ຈນົກວູ່າ

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ເພືູ່ ອຫາທາງອອກເປັນສອງແບບ, ແລະຄວນຈະຫາທກຸວທິ ທາງ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍຄນົນ ັູ້ນ 

ສາມາດອາໄສ ຢູູ່ໃນປະເທດເຈົູ້າພາບໄດູ້ ແບບຖກືກດົໝາຍ.  

 

ຂອບເຂດການບ ລິການທ  # 7. ການສະໜບັສະໜນູ ແລະການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ດູ້ານກດົໝາຍ. 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ. 

 

ຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມ  ສູ່ວນຮູ່ວມເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ເພືູ່ ອຮູ້ອງ

ຟູ້ອງຕ ູ່  ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ – ໃນຄະດ ອາຍາ ແລະ ການຮຽກຮູ້ອງເອົາຄູ່າຊດົເຊ ຍ. ກດົໝາຍສາກນົວູ່າດູ້ວຍສດິທິ

ມະນດຸສາກນົ ໄດູ້ລະບວຸູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍທງັໝດົ ມ  ສດິຖືກືຕູ້ອງທກຸດູ້ານ ທ ູ່ ຈະຮູ້ອງຟູ້ອງທາງຄະດ ອາຍາ ຫ ື 

ຄະດ ແພູ່ງ ເພືູ່ ອເອົາຜິດຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, ລວມເຖງິ ສດິທິໃນການໄດູ້ຍນິສຽງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນເວລາຮູ້ອງຟູ້ອງຄະດ 

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຍນິ; ສດິທິໃນດູ້ານຂ ູ້ມນູຂູ່າວສານ; ແລະສດິທິໃນການເກບັຮກັສາຂ  ູ້ມນູຂອງເຂົາເຈົູ້າໄວູ້.
38 ຫ ກັການ

                                                      
38ໃນຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ ໄດູ້ກ ູ່າວວູ່າ: "ທກຸຄນົມ  ສດິທ ູ່ ຈະໄດູ້ຮບັບການເບິູ່ ງແຍງດແູລຢູ່າງມ  ປະສດິທິພາບໂດຍສານແຫູ່ງຊາດ

ໃນການກະທ  າທ ູ່ ລະເມ  ດຕ ູ່ ສດິທິພືູ້ນຖານ ເຊິູ່ ງຖກືອະນຍຸາດໃຫູ້ຖກືຕູ້ອງຕາມລດັຖະທ  າມະນນູ ຫ ືກດົຫມາຍໄດູ້" ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(1948) ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ, ມາດຕາ 8. ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັຫ ກັການພືູ້ນຖານຄວາມຍຕຸທິ  າ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ
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ພືູ້ນຖານ ແລະ ຂ ູ້ກ  ານດົສດິທິມະນດຸ ແລະການຄູ້າມະນດຸ ຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (The UN 

Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) ໄດູ້

ລະບວຸູ່າ: 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖວືູ່າ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຖກືລະເມ  ດສດິທິມະນດຸ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ, ເຂົາເຈົູ້າມ  

ສດິທາງດູ້ານກດົໝາຍສາກນົ ແລະ ການແກູ້ໄຂບນັຫາທາງກດົໝາຍທ ູ່ ພຽງພ  ແລະເໝາະສມົ. ແຕູ່ສດິ

ດ ັູ່ງກ ູ່າວ ຂອງເຂົາເຈົູ້າດ ູ້ານນ ູ້ ມກັຈະບ ູ່ມ  ປະສດິທິພາບ ທ ູ່ ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຍູ້ອນວູ່າ 

ເຂົາເຈົູ້າຂາດຂ ູ້ມນູຂູ່າວສານທ ູ່ ຈ  າເປັນ ໃນຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ທ ູ່ ຈະໄດູ້ຮບັການແກູ້ໄຂທາງກດົ 

ໝາຍ ເຊັູ່ ນ: ການຊດົເຊ ຍຄູ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະການຊດົເຊ ຍທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຖກື

ຂດູຮ ດ. ເພືູ່ ອເປັນການແກູ້ໄຂບນັຫາທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອສິູ່ ງອືູ່ ນໆ ຜູູ້ສະໜອງການ

ບ ລິການ ຄວນຈະຊູ່ວຍໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດຮຽກຮູ້ອງສດິ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໃຫູ້ໄດູ້ທກຸດູ້ານ ແລະ 

ສາມາດແກູ້ໄຂບນັຫາ ທ ູ່ ເໝາະສມົກບັເຂົາເຈົູ້າໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍສດຸ.
39 

 

ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ມ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າາຍຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້ນ  າໃຊູ້ສດິຂອງຕນົ ເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸເລ ຍ. 

                                                                                                                                                                        
ການກ ູ່ອາຊະຍາກ  າ ແລະ ການໃຊູ້ອ  ານາດເກ ນ (ສະພາເພືູ່ ອການແກູ້ໃຂບນັຫາຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຂ ູ້ 40/34) ລະບວຸູ່າ: ຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການກ ູ່ອາຊະຍາກ  າ "ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການແຈ ູ້ງກູ່ຽວກບັສດິທິຂອງພວກເຂົາເພືູ່ ອຊອກຫາວິທ ການແກູ້ໄຂ, ຂອງພາລະ

ບດົບາດຂອງຕລຸາການແລະຂະບວນການການບ ລິຫານ, ທ ູ່ ໄປຕາມຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, ແລະຄວາມຄບືໜູ້າຂອງການດ  າເນ ນຄະດ 

ແລະ ການຍູ້າຍບູ່ອນຂອງຄະດ  ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນບູ່ອນທ ູ່ ອາຊະຍາກ  າທ ູ່ ຮ ູ້າຍແຮງໄດູ້ມ  ສູ່ວນຮູ່ວມ ". UNODC (2008) 

"ຄວາມຍຕຸິທ  າຕ ູ່ ຜ ູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ", ເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ຈະຕ ູ່ ສູູ້ກບັການຄູ້າມະນດຸ. New York: United Nations, pp 430-431.. ອອນລາຍໄດູ້

ທ ູ່  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf. Gallagher, Anne 

(2010) ຄວາມຄດິເຫັນຕ ູ່ ກບັບນັດາຫ ກັການແລະຂ ູ້ກ  ານດົສດິທິມະນດຸແລະການຄູ້າມະນດຸ, UNOHCR, p. 170. 

Robinson, Mary (2002) ຫ ກັການແລະຂ ູ້ແນະນ  າກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸແລະການຄູ້າມະນດຸ, ບດົເສ ມການລາຍງານຂອງກ  າມະການ

ສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອສດິທິມະນດຸ ກບັສະພາເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ, ເອກະສານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ E / 2002/68 / 

Add1, 20 ພ ດສະພາ 2002, p. 11. 

38The Universal Declaration of Human Rights states: “Everyone has the right to an effective remedy by the competent 
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.” United Nations 
(1948) Universal Declaration of Human Rights, Article 8. The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power (United Nations General Assembly resolution 40/34) states that victims of crime “should be 
informed of their rights to seek redress, of the role of judicial and administrative processes, of the scope, timing, and 
progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved”. UNODC 
(2008) "Justice for Victims", Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: United Nations, pp. 430-431. Available 
online at http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf. Gallagher, Anne 
(2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, UNOHCR, p. 
170. 
39 Robinson, Mary (2002) ຫ ກັການແລະຂ ູ້ແນະນ  າກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸແລະການຄູ້າມະນດຸ, ບດົເສ ມການລາຍງານຂອງກ  າມະການ

ສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອສດິທິມະນດຸ ກບັສະພາເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ, ເອກະສານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ E / 2002/68 / 

Add1, 20 ພ ດສະພາ 2002, p. 11. 

40 ຄວາມຄດິເຫັນກູ່ຽວກບັຫ ກັການ ແລະ ຄ  າແນະນ  າກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ ແລະ ການຄູ້າມະນດຸ. UNOHCR, p. 170. 
39Robinson, Mary (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Addendum to 
the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, UN 
document E/2002/68/Add.1, 20 May 2002, p. 11. 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf
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ເຫດການນ ູ້ ເກ ດຂ ູ້ນຢູູ່ເກອືບທກຸໆປະເທດປາຍທາງ ແລະ ຢູູ່ຫ າຍປະເທດຕ ົູ້ນທາງ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ເປັນຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ທ ູ່ ເຂົູ້າສູູ່ຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນທກຸຂ ັູ້ນ

ຕອນ, ລວມທງັ ການມ ຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍ, ຖກືສະໜອງຂ ູ້ມນູ ແລະ ໄດູ້ຮບັການອະທິບາຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້

ເຂົູ້າໃຈ ຂ ັູ້ນຕອນຂອງກດົໝາຍ ແລະ ໃນບາງກ ລະນ  ໄດູ້ຮບັການປກົປູ້ອງເຂົາເຈົູ້າ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ແລະ/ຫ  ື

ສິູ່ ງຕູ່າງໆ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັການເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຂອງເຂົາເຈົູ້າທງັໝດົ. ການສະໜອງ

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເປັນໂອກາດເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິຂະບວນ

ການຄວາມຍຕຸທິ  າ ແລະ ໄດູ້ຮບັຄວາມຍຕຸທິ  າ ຈາກຄວາມທ ລະມານທ ູ່ ພວກເຂົາໄດູ້ຮບັມາ ຢູ່າງທນັການ. ສດິທິ

ໃນການເຂົູ້າເຖງິຄວາມຍຕຸທິ  າ ແມ ູ່ນການສບືຕ ູ່ ມ  ຄວາມໝາຍ ໃນການປກົປູ້ອງ ແລະນ  າໃຊູ້ສດິທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າມ  ທ ູ່

ຮບັປະກນັໃນກດົໝາຍສາກນົ.  ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ ການບ ລິການພາຍຫ ງັການຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະລວມເອົາການສະໜບັ

ສະໜນູ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານກດົໝາຍເຂົູ້ານ  າ. 

 

*ຂ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ມ  ຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ເຂົາເຈົູ້າມ  ສດິ ທ ູ່ ຈະຮູ້ອງຟູ້ອງຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, ຕູ້ອງມ  ການຖາມ

ຄ  າຖາມຕືູ່ ມວູ່າ: ເດັກນູ້ອຍພວກນ ັູ້ນ ຈະນ  າໃຊູ້ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ແນວໃດ (ແລະ ຈະ

ບ ູ່ ) ມ ການປິດກ ັູ້ນເຂົາເຈົູ້າ ຈາກຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍຕູ່າງໆ. ໃນເວລາສ  າພາດເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ (ເຊັູ່ ນດຽວກບັຜູູ້ໃຫຍູ່) ຕູ້ອງມ  ການ ສະເໜ ທາງເລືອກທ ູ່ ຈ  າເປັນ ແລະບ ູ່ຫ າຍເກ ນໄປ ເພືູ່ ອລດຸຜູ່ອນ 

ຂ ັູ້ນຕອນດູ້ານກດົໝາຍ, ເພ ູ່ ມຄວາມເປັນຫູ່ວງ ກູ່ຽວກບັບດົບາດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໃນຂ ັູ້ນຕອນກດົໝາຍ.   

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັ ແມ ູ່ນການຮບັຮູູ້ເຖງິ “ຄວາມບ ູ່ແນ ູ່ນອນ ໃນການເປັນເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍໃນຂະບວນການ

ຍຕຸທິ  າ ໃນຄະດ ອາຍາ,” ໂດຍສະເພາະ “ໃນກ ລະນ  ເດັກນູ້ອຍຖກືຖາມ, ຫ ືຮຽກຮູ້ອງ, ໃຫູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມໃນ

ຂະບວນການສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃນຂະບວນການດ  າເນ ນຄະດ ຕ ູ່ ຜູູ້ຂດູຮ ດເຂົາເຈົູ້າ.”
40 ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ເປັນ

ພະຍານ ອາດຈະມ ຄວາມສູ່ຽງ ສງູ ທ ູ່ ຈະຖກືຄກຸຄາມ ແລະ ຂ ົູ່ມຂູູ່ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ 

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ເຊິູ່ ງສາມາດເປັນບາດແຜໃນໃຈ ສ  າລບັເດັກຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ຜູູ້ທ ູ່ ອາດຈະບ ູ່

ເຂົູ້າໃຈຢູ່າງຄບົຖູ້ວນກູ່ຽວກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍທງັໜດົ ຫ ື ຖກືຂ ໃຫູ້ສະແດງຄວາມຍນິຍອມ

ຂອງພວກເຂົາ.  

ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ການຍນິຍອມ ແມ ູ່ນຍງັມ  ຄວາມສບັສນົ ໂດຍສະເພາະ ແມ ູ່ນ ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍຖກື

ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຫ າກຫ າຍຕາມ ເກນອາຍ,ຸ ປະສບົການ ແລະ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ມນັຍງັບ ູ່

ທນັຈະແຈ ູ້ງວູ່າ: ຈະຕູ້ອງສະໜອງຂ ູ້ມນູ ແລະ ການບ ລິການ ດູ້ານຂະບວນການ ທາງດູ້ານກດົໝາຍທາງໃດ

ແດູ່ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແທດເໝາະກບັ ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ດູ້ານອາຍ,ຸ ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ປະສບົການ ແລະ 

ຄວາມເຂົູ້າໃຈໃນຄວາມສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າແຕູ່ລະຄນົ. ຜູ່ານການສ  າພາດ ຈ  ານວນເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ

ຫ າຍຄນົ ໄດູ້ສະເໜ ວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ຖກືແຈ ູ້ງລະອຽດແບບໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈທງັໝດົ ກູ່ຽວກບັຂະບວນການດູ້ານກດົ 

                                                      
40 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, p. 170. 
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ໝາຍ ລວມທງັ ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງໃນຂະບວນການຕູ່າງໆ, ເຮັດໃຫູ້ສດິທິ ຂອງເຂົາເຈົູ້າລດຸລງົ 

ໃນຖານະທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ບາງກ ລະນ , ເດັກນູ້ອຍຖກື “ໃຫູ້ກ  າລງັໃຈ” ເພືູ່ ອເປັນການຢ ັູ້ງຢືນ, 

ແຕູ່ເຂົາເຈົູ້າຕກົຢູູ່ໃນກນົໄກອ  ານາດ ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ເດັກນູ້ອຍ (ໂດຍສະເພາະ ຜູູ້ໃຫຍູ່ ທ ູ່ ມ  ຕ  າ   

ແໜູ່ງໃນຫູ້ອງການ), ນ ູ້ເບິູ່ ງຄວືູ່າ ການໃຫູ້ກ  າລງັໃຈ ສູ່ວນໜ ູ່ ງເປັນການສູ້າງຄວາມເຂົູ້າໃຈ ດູ້ານຄວາມກດົດນັ 

ຫ ື ອາດຈະເປັນການບງັຄບັເຂົາເຈົູ້າ.  

 

ເດັກນູ້ອຍ ຍງັຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ໄປຂ ູ້ນສານຫ າຍເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອເປັນພະຍານ. ມນັຍງັເປັນການສະແດງພຽງເລັກໜູ້ອຍ

ຂອງຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ. ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືອະທິບາຍກູ່ອນ ເຖງິຂ ັູ້ນຕອນພິເສດຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈະຕູ້ອງກູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນແຕູ່

ລະຄ ັູ້ງ – ເຊັູ່ ນຕວົຢູ່າງ, ຂ ູ້ນສານແບບປິດປະຕ ູຫ ື ການອດັວ ດ ໂອໄວູ້ເປັນຫ ກັຖານ. ມນັຍງັບ ູ່ ຈະແຈ ູ້ງ ວູ່າ

ແມ ູ່ນການສະໜບັສະໜນູແບບໃດ ທ ູ່ ຈະສະໜອງໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນການສະ

ໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ ຢູູ່ສະຖານ ຕ  າຫ ວດ ແລະ ຢູູ່ຂ ັ ູ້ນສານ, ການສະໜບັສະໜນູ ໃນການກະກຽມເພືູ່ ອການ

ເປັນພະຍານ, ການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ການໂຄສະນາ ຫ ື ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ ພາຍຫ າຍການເປັນພະຍານແລູ້ວ ຫ ື ໃນນາມຜູູ້ຕດິຕາມ ແລະໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍຜູູ້

ປກົຄອງ.  

 

ພາສາ ຫ ື ຄວາມຖກືຕູ້ອງຂອງພາສາ, ອາດຈະເປັນບນັຫາກບັເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານໄດູ້. 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຍູ້ອນຂາດການສ ກສາ, ຂາດຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ຫ ື ຂາດການພດັທະນາດູ້ານຄວາມສະຫ າດ, 

ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະບ ູ່ ມ  ຄວາມສາມາດ ທ ູ່ ຈະສະໜອງການຢ ັູ້ງຢືນ ເພືູ່ ອເປັນຫ ກັຖານທາງດູ້ານ

ກດົໝາຍໄດູ້. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ສະພາບຂອງເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ຍງັມ  ບນັຫາຫ າຍ ໃນການ

ເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການເຫ ົູ່ ານ ູ້ ແລະເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງອາໄສຢູູ່ສນູ ຂອງປະເທດປາຍທາງ ເປັນເວລາຍາວ

ນານຍູ້ອນ, ແລະມ ການຕດິຕ ູ່ຫາຄອບຄວົໜູ້ອຍ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ເລ ຍ ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການດ  າເນ ນຄະດ ດ ັູ່ງກ ູ່າວ.  

 

ທກຸກ ລະນ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ບກຸຄນົຕູ່າງໆ ຕູ້ອງຄ  ານ ງວູ່າ ມນັແມ ູ່ນຄວາມ

ຕູ້ອງການຂອງເດັກນູ້ອຍແຕູ່ລະຄນົ ເພືູ່ ອຈະກ  ານດົວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຄວນຈະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຂະບວນການດູ້ານອາຍານ ູ້ບ ູ່ .
41 ເດັກນູ້ອຍມ ສດິທ ູ່ ຈະຖກືປກົປູ້ອງ ໃນເວລາດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາ42 ແລະ ໃນ

                                                      
41 Gallagher, Anne (2010) ຄວາມຄິດເຫັນກູ່ຽວກບັຫ ກັການ ແລະ ຄ  າແນະນ  າກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ ແລະ ການຄູ້າມະນດຸ. UNOHCR, p. 

170. 
42 ມາດຕາ 40 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ CRC. ເບິູ່ ງໄດູ້ອ ກທ ູ່  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (2002) ອະນສຸນັຍາສນົທິສນັຍາ

ວູ່າດູ້ວຍສິດທິເດັກກູ່ຽວກບັການຂາຍຂອງເດັກນູ້ອຍ, ໂສເພນ ເດັກແລະຮບູພາບລາມກົອະນາຈານເດັກ, ໄດູ້ A / RES / 54/263, ທ ູ່ ໄດູ້

ກ  ານດົໃນມາດຕະການທ ູ່ ເໝາະສມົ ເພືູ່ ອປກົປກັຮກັສາສິດທິ ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນທກຸຂ ັູ້ນຕອນຂອງ

ຂະບວນການຍຕຸິທ  າໃນຄະດ ອາຍາ ລະບໄຸວູ້ໃນມາດຕາ 8. 
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ເວລາສະໜອງຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຄວນຈະມ ໄວູ້ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຖກືຕູ້ອງກບັສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ.
43 

ສ  າລບັກ ລະນ  ແຍກເດັກນູ້ອຍຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ຢູູ່ກບັຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ມ  ຄນຸນະພາບ ແລະ ມ ອດິສະຫ ະ ຄວນຈະ

ຖກືແຕູ່ງຕ ັູ້ງທນັທ ທນັໃດ – ໃນບນັຫາຫ າຍອນັ – ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຕູ້ອງຄວນມ ຕວົແທນທາງ

ດູ້ານກດົໝາຍທ ູ່ ເໝາະສມົ, ແລະຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກນູ້ອຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຕດິຕ ູ່ ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ ໃນເວລາທ ູ່  

ເໝາະສມົ.44 

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມ ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

ໃນບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວາມສນົໃຈ ຢາກເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການໃນສານ ເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ 

– ໂດຍທົູ່ວໄປ ແມ ູ່ນເພືູ່ ອຟູ້ອງເອົາຄູ່າຊດົເຊ ຍ. ບາງຄນົກງັວນົວູ່າ ຂະບວນການຍດຸຕທິ  າ ຈະລງົໂທດ ຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸຫ ບື ູ່  ຕ ູ່ ກບັສິູ່ ງທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ກະທ  າ ຈາກການຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້

ອະທິບາຍເຖງິປະສບົການດູ້ານບວກ ໃນຖານະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ທ ູ່ ມ  ສດິໃນການຖກືປກົປູ້ອງ ໃນຂະບວນ

ການທາງດູ້ານກດົໝາຍແລະ ເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ສາມາດເວົູ້າອອກມາເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ.   

 

                                                                                                                                                                        
43 ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານກດົໝາຍໂດຍຜູູ້ຕາງຫນູ້າທາງດູ້ານກດົໝາຍທ ູ່ ໄດູ້ຜູ່ານການຝ ກອບົຮມົທ ູ່ ເໝາະສມົໃນ

ການດ  າເນ ນຕາມກດົໝາຍທງັຫມດົຜນົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັເຂົາເຈົູ້າ, ເຊັູ່ ນ: ການຮຽກຮູ້ອງໃນການການປກົປກັຮກັສາລະດບັຊາດ ແລະ ວທິ 

ການຕດັສິນໃຈກູ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດອນັສງຸສດຸ. ມາດຕາ 12 ແລະ 22, CRC. 

44 SCEP (2009) ການຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັບດົຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ເດັກທ ຖກືແຍກນູ້ອຍໃນໂຄງການຂອງເອ ຣບົໂຄງການ. STC, UNHCR 

ແລະອງົການ UNICEF, ພາກ: D3. 
41 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, p. 170. 
42 Article 40 CRC. See also United Nations (2002) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale 
of children, child prostitution and child pornography, A/RES/54/263, which outlines appropriate measures to protect the 
rights and interests of child victims at all stages of the criminal justice process in Article 8.  
43Children should be granted legal assistance by adequately trained legal representatives in all legal proceedings 
affecting them, such as claims for international protection and best interests determination procedures. Article 12 & 22, 
CRC. 
44SCEP (2009) Statement of Good Practice: Separated Children in Europe Programme. STC, UNHCR & UNICEF, section: 
D3. 
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ບ ູ່ ແມ ູ່ນທກຸຄນົ ຈະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແບບສະໝກັໃຈ ແລະ ອ ງຕາມການຍນິຍອມ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ເລົູ່ າເຖງິຄວາມສບັສນົ, ຄວາມຮູູ້ສ ກບ ູ່ ສະດວກ ແລະ ປະສບົການ 

ດູ້ານລບົ ໃນເວລາຕູ້ອງສະແດງຕວົ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໄດູ້ຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະມ 

ບນັຫາຫ າຍອນັທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງໄດູ້ປະເຊ ນ ໃນຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານ  

ກດົໝາຍ, ລວມທງັ: 

 

1. ຂາດຂ ູ້ມນູຄບົຖູ້ວນ ເພືູ່ ອມ  ການຍນິຍອມ; ບ ູ່ມ  ທາງເລືອກທ ູ່ ຈະປະຕເິສດການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ 

2. ຕູ້ອງໄດູ້ຢູູ່ທ ູ່ ສນູພກັອາໄສ ເປັນໄລຍະຍາວນານຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ໃນເວລາດ  າເນ ນຄະດ  

3. ຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຊກັຊູ້າ ແລະຍາວນານ 

4. ສ  າພາດຄືນ ແລະມ ຄ  າເຫັນຄນື ຫ າຍເທືູ່ ອ 

5. ບ ູ່ ມ  ການແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູເປັນໄລຍະ ແລະ ບ ູ່ ຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

6. ມ ຄວາມສູ່ຽງ ຍູ້ອນເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ  

7. ການຈ ູ່າຍຄູ່າຊດົເຊ ຍຊກັຊູ້າ ແລະ ມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ 

8. ການປະຕບິດັຕວົ ຂອງເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ຕ  າຫ ວດ ແລະພະນກັງານກດົໝາຍບ ູ່ ເໝາະສມົ 

9. ບ ູ່ ມ  ທ ນສ  າລບັເປັນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ 

ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ 

 

ຊາຍໄທຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດອດິສະລະແອນ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍຕ  າຫ ວດ ແລະ ອງົກອນ

ທູ້ອງຖິູ່ນ. ມ  ນາຍພາສາແປ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ລາວເຂົູ້າໃຈ ວູ່າມ  ຫຍງັເກ ດຂ ູ້ນ ແລະມ ທາງເລືອກຫ າຍທາງ 

ໃນການຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ຕ  າຫ ວດ ແລະອງົກອນ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ຖາມລາວວູ່າ ລາວຢາກກບັບູ້ານ ຫ ືເຮັດວຽກໃໝູ່ຢູູ່ປະເທດນ ູ້. ລາວຍງັຖກືຖາມວູ່າ ລາວຢາກດ  າ

ເນ ນຄະດ ກບັນາຍຈ ູ້າງ/ຜູູ້ຂດູຮ ດລາວບ ູ່  ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ເງນິຄູ່າຈ ູ້າງໃຫູ້ລາວ. ຕ  າຫ ວດ ແລະ ພະນກັງານຈາກອງົ

ກອນ ໄດູ້ອະທິບາຍກູ່ຽວກບັ ຂະບວນການທາງດູ້ານສານເປັນແນວໃດ ລວມທງັ ໄລຍະເວລາທ ູ່ ອາດຈະ

ແກູ່ຍາວ ກູ່ວາຈະສ  າເລັດ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດຮູູ້ໄດູ້ວູ່າຜນົຈະອອກມາເປັນບວກຫ ືບ ູ່  . ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, 

ລາວຍງັຖກືອະທິບາຍວູ່າ ຖູ້າລາວຊະນະຄະດ , ລາວຈະໄດູ້ຮບັເງນິຊດົເຊ ຍ ທ ູ່ ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄູ່າແຮງງານ. 

ຊາຍຄນົນ ັູ້ນ ຕກົລງົທ ູ່ ຈະດ  າເນ ນຄະດ ຜູ່ານ ຂ ັູ້ນສານ (ຄກືນັກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍອືູ່ ນໆ ອ ກ ສບິເອັດຄນົ ທ ູ່

ຖກືກ  ານດົວູ່າຖກືຄູ້າມະນດຸ). ໃນຂະນະທ ູ່ ຂະບວນການຊ ັູ້ນສານດ  າເນ ນໄປ, ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໄດູ້ແຈ ູ້ງຂ ູ້

ມນູໃຫູ້ແກ ູ່ລາວ ແລະ ໝູູ່ຂອງລາວໄດູ້ຮບັຮູູ້ນ  າ ວູ່າຄະດ ໄປຮອດຂ ັູ້ນໃດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ວ ູ່າ ຂ ັູ້ນຕ ູ່

ໄປຈະເປັນແນວໃດ.  
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10. ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຢູ້ານກວົ, ຄວາມອດິເມ ືູ່ອຍ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ/ພະຍານ 

11. ສິູ່ ງກ ດຂວາງທາງດູ້ານພາສາ 

 

1. ຂາດຂ ູ້ມນູຄບົຖູ້ວນ ເພືູ່ ອການຍນິຍອມ; ບ ູ່ມ  ທາງເລືອກທ ູ່ ຈະປະຕເິສດ

ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຖກືສະໜອງຂ ູ້ມນູແບບຄບົຖູ້ວນ 

ແລະ ເປັນຂ ູ້ມນູທ ູ່ ເຊືູ່ ອຖໄືດູ້ທາງດູ້ານຂ ັູ້ນຕອນກດົ  ໝາຍເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຕ ູ່ ຜູູ້

ຄູ້າມະນດຸ, ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຕດັສນິກ ູ່ຽວກບັການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນ

ຖານະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ, ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ມ  ຂ ູ້ມນູຄບົຖູ້ວນ ວູ່າມ  ຫຍງັແດູ່ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການດ  າເນ ນ

ຄະດ ທາງດູ້ານກດົໝາຍເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ – ຂະບວນການທາງ

ດູ້ານກດົໝາຍເປັນແນວໃດ, ສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນຖານະຜູູ້ຖກືກະທ  າມ  ຫຍງັ

ແດູ່, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/

ພະຍານ ມ ຫຍງັແດູ່, ແລະຂະບວນການທງັໝດົ ຈະເປັນແນວໃດ, ມ  ໄລຍະ

ເວລາດນົປານໃດ, ມ  ສິູ່ ງທູ້າທາຍຫຍງັແດູ່ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງປະເຊ ນ ກູ່ຽວກບັ

ກ ລະນ  ຫ ື ທາງເລືອກ ວູ່າ ຈະກບັບູ້ານກູ່ອນ ກູ່ອນຄະດ ຈະສິູ້ນສດຸ.   

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບາງເທືູ່ ອໄດູ້ຮບັການແນະນ  າ ທາງດູ້ານກດົໝາຍ ກູ່ຽວກບັ

ບດົບາດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໃນຖານະ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ແລະ ສດິ ຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ ລວມເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນກອບຂອງຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝ

າຍ. ເຂົາເຈົູ້າມ  ຕວົແທນ ທາງດູ້ານກດົ  ໝາຍຈ  າກດັ, ເຊິູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່າ ຂ ູ້ນກບັຂ ູ້ມນູທ ູ່ ພະນກັງານສງັຄມົສງົ

ເຄາະ ແລະ ພະນກັງານບ ລິຫານຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຊູ່ຽວຊານທາງດູ້ານນ ູ້. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ພະນກັງານຢູູ່ສນູພກັອາໄສ 

ສູ່ວນຫ າຍ ບ ູ່ ໄດູ້ເກບັກ  າຂ ູ້ມນູທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແຕູ່ແມ ູ່ນຕລຸາການ ແລະ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ, ເປັນ

ການຫູ້າມບ ູ່ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູກ ູ່ຽວກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຢູ່າງທນັການ 

ແລະ ບ ູ່ ສາມາດຕອບຄ  າຖາມ ແລະ ຄວາມເປັນຫູ່ວງ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າມ  ໄດູ້ ຢູ່າງເພິູ່ ງພ ໃຈ. 

 

 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຖກືແນະນ  າ ທາງດູ້ານສດິທິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ວູ່າ ສາມາດຫ ຸດການກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍໄດູ້ ຫ ື ສາມາດເລືອກທ ູ່ ຈະບ ູ່ ເຂົູ້າຮູ່ວມເລ ຍກ ູ່ໄດູ້. ເກອືບທກຸກ ລະນ  ໄດູ້ຖກືແຈ ູ້ງ 

ແລະ ມ ຄວາມຮູູ້ສ ກວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນ (ດູ້ານກດົໝາຍ) ນ ູ້ ເພືູ່ ອໃຫູ້ປາກຄ  າ ແລະ ເພືູ່ ອ

ເປັນພະຍານ. ມ ຫ າຍກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຖກືແຈ ູ້ງ ແຕູ່ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈຈະແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານ

ກດົໝາຍ. ນ ູ້ຍງັເປັນບນັຫາ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍສູ່ວນໃຫຍູ່ໄດູ້ປະເຊ ນທນັທ  ພາຍຫ ງັເຂົາເຈົູ້າອອກຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ. ໄລຍະນ ູ້ແມ ູ່ນ ໄລຍະ ຂອງຄວາມກດົດນັ ແລະ ມ ຄວາມສບັສນົ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈໝດົ 

ຫ ື ບ ູ່ ຖກືແຈ ູ້ງ ເພືູ່ ອຈະຕດັສນິໃຈໄດູ້ ໃນໄລຍະທ  າອດິນ ູ້. ອນັນ ູ້ສ  າຄນັ ທ ູ່ ຈະຕູ້ອງຖາມເບິູ່ ງ ການຕດັສນິໃຈ ຂອງ

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

 

ກ ລະນ ຮູ້ອງຟູ້ອງຄະດ ຕ ູ່ຜູູ້ຄ ູ້າມະນດຸ ອາດຈະໃຊູ້

ເວລາດນົ ແລະເຫດຜນົນ ູ້ ຈ ູ່ງເຮັດໃຫູ້ ຄວາມ

ຈ  າເປັນ ແລະຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ  ບ ູ່

ຄກືນັ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະມ 

ການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ. ມນັສ  າຄນັຫ າຍ 

ສ  າລບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນຂະບວນການທາງ

ດູ້ານກດົໝາຍ ຕະຫ ອດເວລາ. ມນັຍງັມ  ຄວາມ

ສ  າຄນັ ທ ູ່ ຈະສບືຕ ູ່  ສະໜອງຂ ູ້ມນູຢູ່າງຄບົຖູ້ວນ 

ທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ແຈ ູ້ງການຍນິຍອມ ຂອງ

ແຕູ່ລະກ ລະນ ຢູ່າງເປັນປະຈ  າ ສ  າລບັທກຸຂ ັູ້ນຕອນ   

ທາງດູ້ານກດົໝາຍ, ການສບືຕ ູ່ ໃຫູ້ຄ  າແນະນ  າ ຕ ູ່ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ດູ້ານສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ໃນກ ລະນ 

ຄະດ  ທ ູ່ ໃຊູ້ເວລາດນົ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ  ທ ູ່ ໃນເບືູ້ອງ

ຕ ົູ້ນເຫັນດ  ທ ູ່ ຈະກ ູ່ຽວຂູ້ອງໃນຖານະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/

ພະຍານ, ອາດຈະຕດັສນິໃຈວູ່າ ບ ູ່ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການທ ູ່ ສດຸ ແລະ ຢາກຖອນຕວົ ອອກ

ຈາກການກູ່ຽວຂູ້ອງ. ມນັຍງັມ  ຄວາມສ  າຄນັ ທ ູ່ ຈະ

ພິຈາລະນາວູ່າ ຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆ ຈະໃຊູ້ເວລາດນົ ຫ ື 

ຊກັຊູ້າຫ າຍປານໃດ ໃນຂະບວນການດ ັູ່ງກ ູ່າວ ເຊິູ່ ງ

ອາດຈະມ ຜນົກະທບົຕ ູ່ ສຂຸະພາບຈດິ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, 

ລວມເຖງິການຫູ້າມບ ູ່ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າເດ ນທາງໄປໃສມາ

ໃສ ລວມໄປເຖງິການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ກບັຄນື

ໄປຫາຄອບຄວົ ທູ້ອງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ  
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ເຂົາເຈົູ້າຄນືອ ກ ໃນໄລຍະຕ ູ່ ມາ, ຕອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ “ສະຫງບົ” ຂ ູ້ນແດູ່ແລູ້ວ, ເຊິູ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ຖອນຕວົອອກຈາກ ການເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການດູ້ານນ ູ້.   

 

2. ຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ເປັນໄລຍະຍາວນານຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ໃນເວລາດ  າເນ ນຄະດ . ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ 

ຖກືຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ອາໄສຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ໃນຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝ

າຍຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. ສນູພກັອາໄສປິດຕະຫ ອດ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຖກືຫູ້າມ ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ອດິສະຫ ະໃນການໄປມາ, 

ບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ຫ ື ມ  ການຕດິຕ ູ່ ກບັຄອບຄວົໜູ້ອຍ ຫາບ ູ່ ມ  ເລ ຍ. ການບ ູ່ສາມາດຕດິຕ ູ່ ກບັຄອບຄວົ ເປັນປະຈ  າ

ໄດູ້ (ຫ ື ມ  ໂອກາດໜູ້ອຍ) ເປັນສາເຫດທ ູ່ ກ ູ່ໃຫູ້ເກ ດຄວາມກງັວນົ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ, ໂດຍສະເພາະ

ເດັກນູ້ອຍ. ໃນບາງປະເທດ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືເອົາໄປໄວູ້ຢູູ່ສະຖານ ຕ  າຫ ວດ ແລະບູ່ອນອ  ານວຍຄວາມສະດວກ

ທາງດູ້ານຄວາມຍຕຸທິ  າທາງອາຍາອືູ່ ນໆ ໃນຂະນະທ ການຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍດ  າເນ ນໂດຍເຈົູ້າໜູ້າທ ,  

ເຊິູ່ ງບ ູ່ ເໝາະສມົ, ບ ູ່ ສະດວກ, ຍງັມ  ຄວາມກດົດນັສງູ ແລະ ບ ູ່ ປອດໄພ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສິູ່ ງທ ູ່ ດ  ແມ ູ່ນ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ຖກືອະນຍຸາດໃຫູ້ພກັອາໄສ ແລະເຮັດວຽກຢູູ່ນອກສນູໄດູ້ ໃນເວລາລ ຖ ູ້າຂະບວນການຂອງ, ເຊິູ່ ງກ ູ່ໝາຍ

ຄວາມວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດ ຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ກ ູ່ຽວກບັການມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂະບວນ

ການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະບ ູ່ສາມາດກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ໃນທນັທ ໄດູ້.  

 

ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ, ຂາດຕວົແທນ ແລະຜູູ້ຊ ູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ຍງັບ ູ່ມ  ການແຕູ່ງຕ ັູ້ງ  

ຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ໄດູ້ມາດຕະຖານ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍທ ູ່ ເໝາະສມົ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ສາມາດ

ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ຕດິຕ ູ່ ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄ  າປ ກສາ ແລະຄ  າແນະນ  າ, ບ ູ່ ມ  ທາງເລືອກ ວູ່າຈະ

ຕດັສນິໃຈແນວໃດ ແລະ ການຕດັສນິໃຈນ ັູ້ນ ຜນົຈະອອກມາເປັນແນວໃດຕ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ.  ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນບ ູ່

ສາມາດ ເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາໃນລະບບົ ໄດູ້ໃນເວລານ ູ້.  

 

3. ຂ ັູ້ນຕອນຕູ່າງໆດນົ ແລະຊກັຊູ້າ. ທົູ່ວໄປແລູ້ວ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍກ ລະນ  ແມ ູ່ນໃຊູ້ເວລາດນົ ກູ່ອນຈະແກູ້ໄຂ

ບນັຫາຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້; ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໃຊູ້ເວລາເປັນປ  ເພືູ່ ອລ ຖ ູ້າໃຫູ້ກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າຖກືແກູ້ໄຂ. ມ  ທາງ

ເລືອກໜູ້ອຍ ໃນການໃຫູ້ການເປັນພະຍານລູ່ວງໜູ້າ ຫ ື ກບັໄປໃຫູ້ການເປັນພະຍານອ ກເທືູ່ ອໜ ູ່ ງ ຂອງຂ ັູ້ນຕອນ

ຕູ່າງໆຢູູ່ສານ. ທາງເລືອກດູ້ານເຕັກນກິຕູ່າງໆ – ເຊັູ່ ນ: ການອດັວ ດ ໂອເພືູ່ ອພະຍານ – ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນບ ູ່

ຄູ່ອຍມ . ນ ູ້ແມ ູ່ນໜ ູ່ ງໃນສາຍເຫດເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າເປັນກງັວນົ ຍູ້ອນຕູ້ອງໄດູ້ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດເປັນເວລາດນົ ເພືູ່ ອຂ ຖ ູ້າ

ຜູ່ານຂະບວນການທາງສານ. ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງໄດູ້ຢູູ່ຫູ່າງຈາກຄອບຄວົ ແລະ 

ທູ້ອງຖິູ່ນ, ມ ຜນົກະທບົດູ້ານການພດັທະນາດູ້ານຈດິໃຈ, ການເຂົູ້າສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຮູູ້ສ ກຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 

ຂະບວນການທ ູ່ ຍາວນານ ຍງັກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການໄດູ້ຮບັເງນິຊດົເຊ ຍ, ພາຍຫ ງັກ ລະນ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ໃນບາງ

ກ ລະນ , ການຈ ູ່າຍເງນິຊດົເຊ ຍ ແມ ູ່ນບ ູ່ ໄດູ້ໄວ ຕາມຄວາມຕູ້ອງການ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືບູ້ານຊູ້າຕືູ່ ມ. 

ບາງຄ ັູ້ງກ ູ່ເລືອກທ ູ່ ຈະກບັບູ້ານໃນຂະນະທ ູ່ ເງນິຊດົເຊ ຍພວມດ  າເນ ນຢູູ່, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ເຊືູ່ ອໃນຂະບວນການນ ູ້ 

ແລະ ຍອມຖູ້າຄ  າຕດັສນິສດຸທູ້າຍ ແລະ ໄດູ້ຮບັເງນິ.  
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4. ສ  າພາດຄນື ແລະມ ຄ  າເຫັນຄນືຫ າຍເທືູ່ ອ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ຖກືສ  າພາດຫ າຍເທືູ່ ອໂດຍ

ພະນກັງານທູ້ອງຖິູ່ນຫ າຍຄນົ, ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຖກືບອກໃຫູ້ໄປເປັນພະຍານໃນ ຂ ັູ້ນສານຫ າຍເທືູ່ ອໃນຂະບວນການ

ດູ້ານກດົໝາຍ. ນ ູ້ແມ ູ່ນສາຍເຫດ ຂອງການເພ ູ່ ມຄວາມກດົດນັ, ຄວາມກງັວນົ ແລະ ຄວາມຜິດຫວງັ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ໄດູ້ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ມ  ຜນົກະທບົຕ ູ່ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. 

 

5. ບ ູ່ ມ  ການແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູເປັນໄລຍະ ແລະ ບ ູ່ ຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັສະພາບຂ ູ້ມນູຄະດ  ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ບ ູ່ມ  ກນົໄກໃນການ

ແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ເປັນປກົກະຕ,ິ ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ຢູູ່ໃນສນູພກັອາໄສ 

ຢູູ່ບູ່ອນເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່  ຫ ື ພະນກັງານຕລຸາການ ສາມາດສະໜອງຂ ູ້ມນູໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ງ ູ່າຍກ ູ່ຕາມ. ຂ ູ້ມນູທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້

ຮບັ ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຈາກພະນກັງານຂອງສນູ ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ເຊິູ່ ງສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ບນັດາ

ພະນດັງານເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນມ  ຂ ູ້ຈ  າກດັໃນຂ ູ້ມນູທ ູ່ ຕນົເອງໄດູ້ຮບັວູ່າ ຈະແມ ູ່ນຂ ູ້ມນູທາງກດົໝາຍທ ູ່ ຫ ູ້າສດຸບ ູ່ . ໃນຫ າຍກ ລະນ , 

ພະນກັງານຂອງສນູ ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະກ ູ່ມ  ພາລະເຮັດວຽກ ກບັຫ າຍກ ລະນ ໂພດແລູ້ວ ແລະ ບ  ູ່ ມ  

ເວລາ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ພະນກັງານພຽງພ  ທ ູ່ ຈະເບິູ່ ງສະພາບ ຂອງຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ທ ູ່ ເປັນປະໂຫຍດຂອງ

ແຕູ່ລະກ ລະນ . ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ພະນກັງານສນູ (ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ແມ ູ່ນພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຫ  ື

ພະນກັງານການຫູ້ອງການ) ແມ ູ່ນບ ູ່ມ  ຄວາມຮູູ້ທາງດູ້ານກດົໝາຍພຽງພ  ເພືູ່ ອຈະສະໜອງຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸໄດູ້. ມ  ໜູ້ອຍກ ລະນ  ທ ູ່ ໄດູ້ລາຍງານວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຕດິຕ ູ່  ແລະໄດູ້ຂ ູ້ມນູ ຈາກຕວົແທນທາງດູ້ານກດົ 

ໝາຍ, ຊູ່ຽວຊານດູ້ານກດົໝາຍ ຈາກອງົການຈດັຕ ັູ້ງສາກນົ ຫ ື ພະນກັງານຕລຸາການ. ການແລກປູ່ຽນຂ ູ້ມນູກ ູ່ 

ແມ ູ່ນບນັຫາໜ ູ່ ງ ໃນເວລາທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ຈາກປະເທດປາຍທາງ ໃນເວລາທ ູ່ ກ ລະນ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າພວມດ  າເນ ນຄະດ ຢູູ່. ບາງຄນົບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຂ ູ້ມນູໃໝູໆ່  ກ ູ່ຽວກບັສະພາບຄະດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າເຈົູ້າ ແລະບ ູ່ຮູູ້

ວ ູ່າຈະໄປຖາມຂ ູ້ມນູ ຫ ື ຖາມນ  າຜູູ້ໃດເລ ຍ.  

 

6. ມ  ຄວາມສູ່ຽງ ຍູ້ອນເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂ ັູ້ນຕອນ ທາງດູ້ານກດົ  

ໝາຍ ໃນຖານະ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ – 

ຈາກການປະເຊ ນໜູ້າກບັການຄກຸຄາມ ແລະ ການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ໃນ

ເວລາທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັຄນືສູູ່ບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງຕນົ ບູ່ອນທ ູ່ ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸກ ູ່ຢູູ່ບູ່ອນດຽກກນັ. ບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຫ  ກລູ້ຽງຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍຕູ່າງໆ ຍູ້ອນເປັນການ

ປູ້ອງກນັ ການຖກືຄກຸຄາມ ຫ ື ປູ້ອງກນັການຖກືທ  າຮູ້າຍເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. 

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວຂາດການປກົປູ້ອງທ ມ  ປະສດິທິພາບໃຫູ້ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນແຜນງານເຮັດວຽກພາຍໃນ

ປະເທດ.  

 

7. ການຈ ູ່າຍຄູ່າຊດົເຊ ຍຊກັຊູ້າ ແລະ ມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ. ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຮບັຮູູ້ວ ູ່າມ  ຄ  າສູ່ງັຈ ູ່າຍຄູ່າຊດົ

ເຊ ຍ ຈາກສານ ແຕູ່ບ ູ່ ໄດູ້ຕາມຄ  າສ ັູ່ງສານ ຫ ື ໄດູ້ຮບັພຽງສູ່ວນໜູ້ອຍ. ເກອືບທກຸກ ລະນ  ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ບ ູ່ ຮູູ້

ວ ູ່າ ເປັນຫຍງັຈ ູ່ງບ ູ່ ໄດູ້ຮບັຄູ່າຊດົເຊ ຍເຕັມອດັຕາ ຕາມຄ  າສ ັູ່ງຂອງສານ ຫ ື ເປັນຫຍງັຈ ູ່ງຈ ູ່າຍຊູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ
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ບາງຄນົ ສບືຕ ູ່ ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ ຍູ້ອນລ ຖ ູ້າເອົາເງນິຊດົເຊ ຍ. ຫ າຍຄນົກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ໂດຍມ ຄວາມ

ຫວງັວູ່າ ຈະໄດູ້ຮບັເງນິໂດຍຜູ່ານພາກລດັຫາລດັ.   

 

 

8. ການກະທ  າຜິດ ຂອງເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ ແລະພະນກັງານກດົໝາຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້

ລາຍງານວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຖກືຄກຸຄາມແບບສພຸາບ ແລະຖກືຕູ້ອງ ໃນເວລາຖກືກ  ານດົຕວົ ແລະ ຖກືສ  າພາດ ຫ ື 

ເວລາເຂົາເຈົູ້າລາຍງານກູ່ຽວກບັກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຕ ູ່ ເຈົູ້າໜູ້າຕ  າຫ ວດ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ມ  ບາງກ ລະນ  ກ ູ່ມ  

ການປະຕບິດັ ທ ູ່ ບ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ   ໃນຂ ັູ້ນຕອນຂອງການລາຍງານ ແລະ ການໃຫູ້ປາກຄ  າ ໃນກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 

ນອກຈາກນ ູ້, ໃນບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ມ  ໂອກາດເຂົູ້າເຖງິ ອ  ານາດການປກົຄອງທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອລາຍງານ

ກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ  ກ ູ່ຖກືປະຕເິສດ ຫ ື ຖກືສ ົູ່ງໜ ໄປຫາບູ່ອນອືູ່ ນ. ໂດຍສະເພາະ ກູ່ຽວກບັກ ລະນ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ຖວື ູ່າມ  ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຖກືຄກຸຄາມ ສງູທ ູ່ ສດຸ.  

 

9. ບ ູ່ ມ  ທ ນສ  າລບັເປັນຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ໃນບາງສະຖານະການ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ຮບັ

ການສະໜບັສະໜນູ (ບາງອນັ ຫ ື ທງັໝດົ) ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ (ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າເດ ນທາງ, ຄູ່າ

ແປພາສາ, ມ  ຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໃນເວລາຕູ້ອງການ). ບ ູ່ ຜິດປກົກະຕ,ິ ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ຈະເປັນຜູູ້ຮບັຜິດຊອບທາງດູ້ານການເງນິ ຂອງການມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຄະດ ອາຍາ ແລະ ການຟູ້ອງເອົາຄູ່າ

ຊດົເຊ ຍຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງໄດູ້ຈ ູ່າຍຄູ່າຕູ່າງໆເອງ ແລະ ນອກຈາກນ ັູ້ນ ຍງັໄດູ້ຮບັຄວາມເດອືດຮູ້ອນ ໃນ

ການຂາດລາຍໄດູ້ຂອງຕນົໃນການຂາດວຽກ. ຍູ້ອນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມ  ພນັທະຕູ້ອງໄດູ້ໄປຂ ູ້ນສານ ແລະ 

ໃຫູ້ປາກຄ  າ ຫ າຍໆເທືູ່ ອ, ເຊິູ່ ງສູ່ວນໃຫຍູ່ແລູ້ວຖວືູ່າ ເປັນບນັຫາສ  າຄນັ. ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍ

ໃນໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ຖກືຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເປັນພະຍານ ເພືູ່ ອຟູ້ອງຮູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ເຖງິສາມເທືູ່ ອ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ

, ລາວຖພືາ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ ຕູ້ອງອາໃສນູ້ອງສາວຂອງລາວ ເສຍຄູ່າເດ ນທາງ, ຄູ່າກນິ ແລະຄູ່າພກັ

ເຊົາ. ສາຍເຫດນ ູ້ ເຮັດໃຫູ້ມ  ຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງລະຫວູ່າງສອງເອືູ້ອຍນູ້ອງ, ລາວໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ “[ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍ] ບ ູ່ພ ໃຈ

ຂູ້ອຍ ຍູ້ອນວູ່າຂູ້ອຍໃຊູ້ເງນິຂອງລາວຫ າຍ. ບາງເທືູ່ ອຂູ້ອຍບ ູ່ ໄດູ້ກນິເຂົູ້າ. ຂູ້ອຍປາດຖະນາຢາກໃຫູ້ມ  ຄນົຈ ູ່າຍຄູ່າ

ຕູ່າງໆ [ເວລາໄປຂ ູ້ນສານ] ແລະ ຊູ່ວຍຂູ້ອຍເວລາປະເຊ ນໜູ້າຢູູ່ສານ”.    

 

10. ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຢູ້ານກວົ, ຄວາມອດິເມ ືູ່ອຍ ຂອງການເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ສ  າລບັຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍຫ າຍຄນົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂ ັູ້ນຕອນ ຂອງກດົໝາຍ ແມ ູ່ນບ ູ່ພ ໃຈ, ມ  ຄວາມກດົດນັ ແລະ ເຖງິຂ ັູ້ນຢູ້ານ. 

ຮູູ້ສ ກບ ູ່ ສະດວກ ຍູ້ອນມ ຫ າຍບນັຫາ, ລວມທງັ ການປະເຊ ນໜູ້າກບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຢູູ່ຊ ັ ູ້ນສານ, ຮູູ້ສ ກຢູ້ານກວົ ແລະ 

ຄວາມໜູ້າຢູ້ານກວົ ກບັສະພາບແວດລູ້ອມໃນສານ ລວມເຖງິຄວາມກດົດນັ ຕູ້ອງໄດູ້ເວົູ້າເຖງິປະສບົການ ຂອງ

ການຖກືຄູ້າມະນດຸນ  າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ນ  າໃຊູ້ເຄືູ່ ອງມທືາງເລືອກ ໃນຖານະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ, 

ເຊັູ່ ນ: ສ ົູ່ງຫ ກັຖານໂດຍການຂຽນຄ  າເວົູ້າ ຫ ື ອດັເປັນວ ດ ໂອ. ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມເມ ືູ່ອຍ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຂະບວນການດູ້ານກດົ  ໝາຍ ທ ູ່ ກນິເວລາຍາວນານ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະະຮູ້າຍ/ພະຍານ ບ ູ່ສາມາດ ອອກຈາກ

ສະພາບການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ໂດຍສະເພາະໃນການກ ລະນ  ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ຕູ້ອງຖກືບງັຄບັ ໃຫູ້ຢູູ່ສນູພກັອາໄສ
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ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ສ  າລບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ມ  ແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ມ ຄວາມ

ເສຍໃຈ ແລະ ເປັນທກຸ ທ ູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ປະກດົຕວົຢູູ່ສານ ຫ າຍເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອຕ ູ່ ສູູ້ ແລະ ສະແດງຫ ກັຖານຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ. ລາວດ ໃຈທ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸໄດູ້ຖກືລງົໂທດ, ປະສບົການ ຢູູ່ສານມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍຢູ່າງ. ແມ ູ່ຍງິມຽນມາ

ຄນົໜ ູ່ ງ, ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຢ ັູ້ງຢືນ ຫ ກັຖານ ໃນການຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ໃນປະເທດໄທ, ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວເກ ດ

ຄວາມຢູ້ານກວົຫ າຍ ໃນເວລາຕູ້ອງໄດູ້ໄປຂ ູ້ນສານ ແລະ ບ ູ່ຢາກກູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົ  ໝາຍ

ເລ ຍ.  

 

 

11. ສິູ່ ງກ ດຂວາງທາງດູ້ານພາສາ. ຍງັບ ູ່ທນັຈະແຈ ູ້ງວູ່າ ໃນເວລາໃດ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິນາຍ

ພາສາແປ ໃນຂະບວນການຂອງສານ. ມ  ຫ າຍບດົລາຍງານໄດູ້ລາຍງານວູ່າ ມ  ນາຍພາສາແປຢູູ່ໃນເວລາກ  ານດົຕວົ 

ຫ ື ໃຫູ້ປາກຄ  າ ແຕູ່ບ ູ່ ແມ ູ່ນທງັໜດົຂ ັູ້ນຕອນຂອງ ຂະບວນການທາງກດົໝາຍ. ນ ູ້ໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າໃຈ  

ຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານຂອງກດົໝາຍ ໃນສິູ່ ງທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ. ມ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ມ  

ຄວາມບ ູ່ ສະດວກ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າໃຈລະອຽດ ໃນການຕດິຕາມກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ພາສາ ຍງັແມ ູ່ນສິູ່ ງ

ກ ດຂວາງ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ ແລະ ທງັພາຍໃນປະເທດ, ເຊັູ່ ນຕວົຢູ່າງ: ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍທ ູ່ ມາ

ຈາກຊນົເຜູ່ ົູ່າສູ່ວນນູ້ອຍ  ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ເວົູ້າພາສາທ ູ່ ຄນົສູ່ວນຫ າຍເວົູ້າ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຍູ້ອນຂາດການສ ກສາ, ຂາດ

ຄວາມເປັນຜູູ້ໃຫຍູ່ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ການພດັທະນາ ດູ້ານຄວາມສະຫ າດ, ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ ບ ູ່

ສາມາດເວົູ້າພາສາໄດູ້ (ຫ ຄືວາມຮູູ້) ເພືູ່ ອໃຫູ້ການທ ູ່ ເປັນພະຍານຫ ກັຖານ ທາງດູ້ານກດົໝາຍ.  

 

 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມ ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຂດູຮ ດຢູູ່ປະເທດໄທ ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ: ມນັເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມກດົດນັ ໃນການດ  າ

ເນ ນຄະດ ກບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ລາວອະທິບາຍວູ່າ: ລາວຖກືຊຸກຍູູ້ໂດຍຕ  າຫ ວດໃຫູ້ດ  າເນ ນຄະດ ຮ ູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, 

ແຕູ່ລາວບ ູ່ ຕູ້ອງການ ຍູ້ອນລາວຢູ້ານຕ ູ່ ການໄປຂ ູ້ນສານ. ລາວໄດູ້ເວົູ້າໃຫູ້ຕ  າຫ ວດຟງັວູ່າ ລາວບ ູ່ ຕູ້ອງການເຂົູ້າຮູ່ວມ

ຂະບວນການ ຂອງສານເລ ຍ ແຕູ່ຕ  າຫ ວດກ ູ່ສ ົູ່ງເລືູ່ ອງໄປເຖງິສານຢູູ່ດ : “ຂູ້ອຍຕູ້ອງໄດູ້ໄປຂ ູ້ນສານ. ບ ູ່ ມ  ທາງເລືອກ

ສ  າລບັຂູ້ອຍ.” ເມ ືູ່ອຜນົອອກມາ ແລະ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຖກືເຂົູ້າຄກຸ, ລາວຢາກເລືອກທ ູ່ ຈະບ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັຂະບວນ

ການຂອງສານເລ ຍ.   

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິມຽນມາ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍຂະໜມົ ຢູູ່ຕາມຫນົທາງ ຢູູ່ປະເທດໄທ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍຕ  າຫ ວດ ໃຫູ້

ເປ ດຄະດ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ລາວໄດູ້ອາໄສຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ, ໃນເວລານ ັູ້ນ, ລາວຖກືຂ ຮ ູ້ອງໃຫູ້ໄປ

ເປັນພະຍານຫ າຍເທືູ່ ອ – ໃນເວລາດ  າເນ ນນ ັູ້ນ ລາວເວົູ້າວູ່າ, “ຂູ້ອຍໄປຂ ູ້ນສານຫ າຍເທືູ່ ອຈນົບ ູ່ ຈ ືູ່.” ລາວອາຍ ຸ

ຫກົປ  ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະລາວຖກືຂດູຮ ດປະມານ 4 ເດອືນ, ຈນົລາວອາຍປຸະມານ 6 ຫ ື 7 ປ  ໃນ

ເວລາທ ູ່ ລາວຕູ້ອງໄປເປັນພະຍານຢູູ່ສານ.   
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ເດັກຍງິຈາກມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ລາວຮູູ້ສ ກກດົດນັ ແລະ ຜິດຫວງັ ຍູ້ອນຕູ້ອງໄປ

ກູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຍູ້ອນບ ູ່ ມ  ໃຜບອກລາວວູ່າ ລາວຕູ້ອງຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ສນູພກັ

ອາໄສດນົປານໃດ. ອ ກດູ້ານໜ ູ່ ງ ລາວບອກວູ່າ ຖູ້າລາວຮູູ້ວ ູ່າ ລາວຈະຕູ້ອງໄດູ້ໄປ ເປັນພະຍານ ຫ າຍເທືູ່ ອປານ

ນ ັູ້ນ ລາວຈະຍກົເລ ກຂະບວນການ.  

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ເຮອືຫາປາຢູູ່ໄທ, ລາວໄດູ້ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຮູ້ອງ

ຟູ້ອງ ເປັນເວລາ ສອງປ ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂ ໃນເວລາທ ູ່ ລາວອາໄສຢູູ່ປະເທດໄທ  ແລະມ ເວລາໄປພບົຜູູ້ດ  າເນ ນຄະດ  

ແລະຕ  າຫ ວດ.  ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ລາວໄດູ້ຖກືຖາມ ກູ່ຽວກບັກ ລະນ ຂອງລາວທກຸມ ືູ້, ບາງເທືູ່ ອລາວຖກືໂທຫາ 

ແລະ ຖາມຄ  າຖາມເກົູ່ າ ຫ າຍໆເທືູ່ ອຕ ູ່ ມ ືູ້. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ປະສບົການດ ັູ່ງກ ູ່າວ ແມ ູ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ

ກງັວນົ ແລະ ຄວາມກດົດນັທ ູ່ ສດຸ.   

 

ແມ ູ່ຍງິໄທຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ຢູູ່ປະເທດຍ ູ່ ປຸູ່ນ, ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ຕອນລາວມາຮອດສນູພກັ

ອາໄສຢູູ່ໃນຍ ູ່ ປຸູ່ນນ ັູ້ນ ລາວມ ບນັຫາສຂຸະພາບຫ າຍອນັ ແລະ ສຂຸະພາບຈດິກ ູ່ບ ູ່ ດ . ປານນ ັູ້ນ ຕ  າຫ ວດກ ູ່ມາສ  າພາດ

ລາວ, ລາວຮູູ້ສ ກວູ່າມນັເປັນສິູ່ ງລ  າຄານ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ລາວເສຍໃຈ, ຍູ້ອນລາວບ ູ່ຢາກເວົູ້າເຖງິປະສບົການ ຂອງ

ລາວໃນເວລານ ັູ້ນ. ລາວຍງັເລົູ່ າຕືູ່ ມວູ່າ ການຖກືຖາມຄ  າຖານເກົູ່ າໆ ຊ  ູ້າແລູ້ວຊ  ູ້າອ ກ ເຮັດໃຫູ້ລາວມ ຄວາມກດົດນັ 

ແລະ ໃຈຮູ້າຍຫ າຍ ຍູ້ອນເວລານ ັູ້ນ ສະພາບຂອງລາວຍງັບ ູ່ທຸູ່ນທູ່ຽງເທືູ່ ອ.  

 

ແມ ູ່ຍງິລາວຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນປະເທດລາວ, ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວຢາກຮູູ້ຄວາມຄບືໜູ້າຂອງຂະບວນການ ທາງ

ດູ້ານກດົໝາຍ ແຕູ່ລາວກ ູ່ບ ູ່ ຮູູ້ສາມາດຮູູ້ໄດູ້ ຈາກພະນກັງານຜູູ້ຊ ູ່ວຍ. ລາວເວົູ້າວູ່າ ລາວໄດູ້ໂທຫາເຂົາເຈົູ້າຫ າຍເທືູ່ ອ 

ແຕູ່ເຂົາເຈົູ້າບອກວູ່າ ລາວຕູ້ອງຖູ້າກ ູ່ອນ ຍູ້ອນວູ່າເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງໄດູ້ແກ ູ້ໄຂ ມ ຫ າຍກ ລະນ . ສ  າລບັລາວນ ູ້ແມ ູ່ນ

ອປຸະສກັ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ  ຍູ້ອນວູ່າລາວຢາກລືມເລືູ່ ອງດ ັູ່ງກ ູ່າວໄວູ້ເບືູ້ອງຫ ງັ ແລະເລ ມຕ ົູ້ນຊ ວດິໃໝູ່, ແຕູ່

ລາວກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດເຮັດໄດູ້ແນວນ ັູ້ນຈນົກ ູ່ວາລາວຈະຊະນະຄະດ  ແລະໄດູ້ເງນິຊດົເຊ ຍເສຍກູ່ອນ.   

 

ຊາຍໄທຄນົໜ ູ່ ງຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານຢູູ່ ປະເທດອດິສະລະແອນ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ໃນ

ອດິສະລະແອນ ເພືູ່ ອຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ລາວເຮັດວຽກຢູູ່ ອດິສະລະແອນໄດູ້ໄລຍະໜ ູ່ ງ ແຕູ່ສດຸທູ້າຍໄດູ້

ຕດັສນິໃຈກບັ ປະເທດໄທ ກູ່ອນທ ູ່ ຄະດ ລາວຈະສ ູ້ນສດຸ. ເມ ືືູ່ອຖກືຖາມວູ່າ ແມ ູ່ນບນັຫາຫຍງັທ ູ່  ລາວຢາກໃຫູ້ຊູ່ວຍ, 

ລາວຕອບວູ່າ ລາວຢາກຮູູ້ວ ູ່າ ສະພາບຄະດ ຮ ູ້ອງຟູ້ອງຄູ່າຊດົເຊ ຍ ຂອງລາວຢູູ່ອດິສະລະແອນເປັນແນວໃດແລູ້ວ. 

ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຍນິຂູ່າວຫຍງັເລ ຍ ກູ່ຽວກບັກ ລະນ ຂອງລາວ ຕ ັູ້ງແຕູ່ລາວກບັຄນືບູ້ານ ແລະ ລາວກ ູ່ບ ູ່ ຮູູ້ວ ູ່າ ຈະຕດິຕ ູ່ ກບັ

ໃຜ ເພືູ່ ອຕດິຕາມ. ລາວເຮັດລາຍຊືູ່  ຜູູ້ທ ູ່ ຈະຕດິຕ ູ່ ເສຍໝດົ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດຕດິຕ ູ່ ກບັຜູູ້ໃດ

ໄດູ້ເລ ຍ ແລະບ ູ່ຮູູ້ວ ູ່າຈະສາມາດຖາມຂ ູ້ມນູກບັໃຜໄດູ້ເລ ຍ. 

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດກ  າປເູຈຍ ເພືູ່ ອຂາຍບ ລິການ, ຕ  າຫ ວດ ໄປຫາລາວ

ຮອດເຮອືນ ຫ ງັຈາກລາວກບັບູ້ານໄດູ້ທິດໜ ູ່ ງ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ຕ  າຫ ວດປະຕບິດັກບັລາວ ແລະ ຄອບຄວົ

ຂອງລາວບ ູ່ດ ເລ ຍ ລາວເວົູ້າວູ່າ: “ຕ  າຫ ວດຂ ົູ່ມຂູູ່ຂ ູ້ອຍ. ເຂົາເຈົູ້າຕບົໂຕະໃສູ່ຂ ູ້ອຍເວລາຮູ້ອງໃສູ່ຂ ູ້ອຍວູ່າ ຕູ້ອງເວົູ້າ

ຄວາມຈງິ. ຕ  າຫ ວດຂູູ່ຂ ູ້ອຍວູ່າ ຈະຈບັຂູ້ອຍ ຖູ້າຂູ້ອຍບ ູ່ ໃຫູ້ປາກຄ  າ. ເຂົາເຈົູ້າອູ້າງວູ່າ ພວກຂູ້ອຍໃຫູ້ປາກຄ  າຜິດ 
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ແລູ້ວເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ຂຽນໜງັສເືຊ ນ ໃຫູ້ພວກຂູ້ອຍໄປໃຫູ້ປາກຄ  າ ໂດຍຂຽນຜູ່ານທາງຕ  າຫ ວດທູ້ອງຖິູ່ນ.”  

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸຂາຍບ ລິການ ມ ຄວາມເສຍໃຈ ແລະກດົດນັ  ທ ູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ໄປໃຫູ້ປາກຄ  າຢູູ່

ສານ. ການທ ູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ໄປໃຫູ້ປາກຄ  າຢູູ່ສານເວົູ້າຄວາມເກົູ່ າ ເວົູ້າແລູ້ວເວົູ້າອ ກ ແລະ ປະເຊ ນໜູ້າກບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ 

ຍິູ່ ງເປັນການເພ ູ່ ມຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມກງັວນົໃຫູ້ລາວ. ລາວເວົູ້າວູ່າ ລາວດ ໃຈທ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຖກືລງົໂທດ, 

ແຕູ່ລາວເວົູ້າຈະແຈ ູ້ງວູ່າ ປະສບົການຂອງລາວຢູູ່ສານນ ັູ້ນ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍ.  

 

 

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງທ ູ່ ຕູ້ອງຄ  ານ ງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນ

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ 

 

ການປະຕບິດັໂຄງການ 

 

 ສະໜອງຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ກູ່ຽວກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ຖາມຄວາມຍນິຍອມ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ທ ູ່ ໄດູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະຖກືສະໜອງຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ແລະເຊືູ່ ອ

ຖໄືດູ້ ກ ູ່ຽວກບັຂະບວນການກບັ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນທກຸຂ ັູ້ນຕອນ – ຈາກການສບືສວນສອບສວນຈນົ

ເຖງິຂ ູ້ສະຫ ຸບຂອງກ ລະນ ; ລວມທງັທາງເລືອກທ ູ່ ເປັນໄປໄດູ້ໃນຄະດ ອາຍາ, ເຊັູ່ ນ ການໄກູ້ເກ ູ່ຍ ແລະແຮງງານ

ສານ ແລະອືູ່ ນໆ. ຫ ງັຈາກຂ ູ້ມນູດ ັູ່ງກ ູ່າວໄດູ້ຕອບສະໜອງຄວນໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຕດັສນິໃຈກູ່ຽວກບັການມ ສູ່ວນ

ຮູ່ວມໃນຖານະຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ແລະ ຖກືສະໜອງຂ ູ້ມນູກ ູ່ຽວກບັການຍນິຍອມ. ການຍນິຍອມ ຍງັຕູ້ອງ

ໄດູ້ຖາມແລູ້ວ ຖາມອ ກຕືູ່ ມ ວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຍງັຈະເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ.   

 

 ພດັທະນາກນົໄກ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຖກືແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັກ ລະນ  ຂອງເຂົາເຈົູ້າໃນຂະບວນທາງ

ດູ້ານກດົໝາຍ. ພດັທະນາກນົໄກ - ໃຫູ້ມ   ການຂຽນໜູ້າວຽກ (ຫ ື ToRs) ຫ ື ມ  ມາດຕະຖານຂ ັູ້ນຕອນ ຂອງການ

ເຮັດວຽກ (ຫ ື SOPs) - ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັກດົໝາຍ ແລະ/ໄອຍະການ ຈະສະໜອງຂ ູ້ມນູ ໃຫູ້

ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ແລະ  ຮູູ້ຊ ູ່ອງທາງຈະແຈ ູ້ງໃນການເຂົູ້າຫາຂ ູ້ມນູ ກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນ

ຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ.  ຂ ູ້ມນູຄວນຈະຖກືສະໜອງ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸເດັກນູ້ອຍແບບເໝາະສມົ ກບັອາຍ ຸ

ແລະວດຸທິພາວະຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໂດຍພະນກັງານທ ູ່ ມ  ຄວາມຮູູ້ ແລະ ຖກືເຝິກອບົຮມົມາ.  

 

 ສະໜອງຕວົແທນ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຄວນຈະຖກືສະໜອງໃຫູ້ແກູ່ຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ທກຸໄລຍະຂອງຂ ັູ້ນຕອນທາງດູ້ານກດົໝາຍ, ລວມທງັ ຂ ູ້ມນູກ ູ່ຽວກບັການສ ົູ່ງຕ ູ່ ດ ູ້ານບ ລິການ; ກ  າ

ນດົກອບງານດູ້ານເວລາ ແລະໄລຍະເວລາ; ແຈ ູ້ງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ກູ່ຽວກບັຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຄະດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ; ຕດິຕາມໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາການດ  າ

ເນ ນຄະດ ອາຍາ ຫ ືກ ລະນ ອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ສານແຮງງານ; ການຕດິຕ ູ່ ກບັອ  ານາດການປກົຄອງ ທກຸຂ ັູ້ນທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ
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ກບັແຕູ່ລະຂ ັູ້ນຕອນ ໂດຍຕາງໜູ້າໃຫູ້ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ; ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາແກູ່ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນໄລຍະຂອງ

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ; ແຈ ູ້ງໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ຊາບກູ່ຽວກບັ ຜນົຂອງຄະດ  ແລະ ບນັທ ກຂ ູ້

ມນູທກຸອນັຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັກ ລະນ  ພາຍຫ ງັຄະດ ສ ູ້ນສດຸແລູ້ວ.    

 

 ສະໜອງຂ ູ້ມນູໃຫູ້ຜູູ້ບ ລິການ ຫ ື ສະໜບັສະໜນູຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍເພືູ່ ອຕດິຕາມຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ທກຸຂ ັູ້ນ

ຕອນ ຂອງຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ພະນກັງານບ ລິການ (ເຊັູ່ ນ: ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຫ ື ຈດິຕະ

ແພດ) ໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຫ ື ຜູູ້ປກົຄອງ ທ ູ່ ມ  ມາດຕະຖານ ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ ຄວນຈະມ ຄວາມພູ້ອມ ທ ູ່ ຈະ

ສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ຜູ່ານຂ ັູ້ນຕູ້ອນທາງດູ້ານກດົໝາຍທງັໝດົ. ຂະບວນການຂອງສານ 

ອາດເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານຂູ້ອງກບັຄ  າຖາມສູ່ວນຕວົທ ູ່ ບ ູ່ ເປັນມດິກ ູ່ຽວກບັປະສບົການທ ູ່ ເຈບັປອດຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ.  ການສະໜບັສະໜນູຂອງ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຫ ື ຈດິຕະແພດ (ຫ ື ຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ມ  

ມາດຕະຖານ ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ) ຈະຊູ່ວຍປກົປູ້ອງສດິ ແລະຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ.   

 

 ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າການມ ເຂົູ້າຮູ່ວມ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຈະບ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງອາໄສຢູູ່ສນູບູ່ອນພກັ

ອາໄສ. ພດັທະນາທາງເລືອກ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃຫູ້ເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໂດຍບ ູ່

ຈ  າເປັນຕູ້ອງພກັຢູູ່ໃນສນູ. ນ ູ້ອາດຈະລວມເຖງິ ການໄປເປັນພະຍານກູ່ອນ ຫ ື ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັໄປພະຍານ 

ໃນຂະບວນການຂອງສານ. ທາງເລືອກດູ້ານເຕັກໂນໂລຊ  ເຊັູ່ ນ: ເປັນພະຍານຜູ່ານທາງວ ດ ໂອ  ສາມາດຊູ່ວຍໃຫູ້

ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ຢູູ່ໃນສນູ ສາມາດເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການ ທາງດູ້ານກດົໝາຍໄດູ້. ສະໜອງຂ ູ້ມນູໃຫູ້ຜູູ້

ເຄາະຮູ້າຍໄດູ້ຮບັສະຖານະທາງກດົໝາຍໃນການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະ ເຮັດວຽກຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ, ໃນເວລາລ ຖ ູ້າ

ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົ  ໝາຍ.   

 

 ຕອບສະໜອງອດິສະຫ ະພາບໃນການເຄືູ່ ອນໄຫວ ແລະ ໂອກາດໃນຫານເຮັດວຽກໃນ ເວລາທ ູ່  ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ/ພະຍານ ຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. ອະນຍຸາດ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃຫູ້ໄດູ້ເຮັດວຽກໃນເວລາ

ກູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ນ ູ້ ຈະສາມາດຊູ່ວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດ ຢູູ່ ແລະ ເຂົູ້າຮູ່ວມຂ ັູ້ນ

ຕອນດູ້ານທາງກດົໝາຍ ແລະເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ລາຍຮບັ, ເຊິູ່ ງເປັນການສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານ

ເກ ດເມອືງນອນ ແລະ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໄດູ້ໃນພາຍຫ ງັ.   

 

 ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຈະບ ູ່ ຖກືກກັຂງັ ຫ ື ຖກືຈ  າຄກຸ ໃນເວລາເຂົູ້າຮູ່ວມ ຂະບວນການທາງດູ້ານກດົ 

ໝາຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ຄວນຈະຖກືກກັຂງັ ຫ ື ຖກືຈ  າຄກຸ, ໃນເວລາທ ູ່ ຢູູ່ ໃນຖານະທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/

ພະຍານ ໃນການດ  າເນ ນຄະດ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ.  ເຮອືນພກັທ ູ່ ເໝາະສມົ ຄວນມ ໄວູ້ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານທງັໝ ົ

ດ, ແລະ ມ ລະດບັຄວາມປອດໄພທ ູ່ ເໝາະສມົນ  າ.   

 

 ພດັທະນາຄູູ່ມສື  າລບັວທິ ການເຮັດວຽກກບັ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ແນວໃດ. ເພືູ່ ອເປັນການປູ້ອງກນັ ບ ູ່ ໃຫູ້ຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຖກືສ  າພາດຫ າຍເທືູ່ ອ ຊ  ູ້າແລູ້ວຊ  ູ້າອ ກ ແລະ ໃຫູ້ປາກຄ  າຫ າຍເທືູ່ ອນ ັູ້ນ, ຕູ້ອງມ  ການສູ້າງຄູູ່ມກື ູ່ຽວ

ກບັ ການເຮັດວຽກ ແລະ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. 
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ພະນກັງານສະເພາະ ຄວນຈະຖກືແຕູ່ງຕ ັູ້ງເພືູ່ ອບ ລິຫານ ແລະ ໂຄສະນາໃຫູ້ຂ ູ້ມນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ເພືູ່ ອ

ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຈະບ ູ່ ມ  ການສ  າພາດທ ູ່ ບ ູ່ ຈ  າເປັນ ເກ ດຂ ູ້ນກບັພວກເຂົາເຈາົ.   

 

 ຕູ້ອງແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູໃຫູ້ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຜູູ້ທ ູ່ ເປັນເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານຄວນຮບັຂ ູ້ມນູຢູ່າງ

ຄບົຖູ້ວນ ແລະຖກືຕູ້ອງກູ່ຽວກບັສະຖານະ ແລະຄວາມຄບືໜູ້າຂອງຄະດ  ຕ ູ່ ກບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ 

– ຈາກການສບືສວນສອບສວນ ຈນົເຖງິຄະດ ສິູ້ນສດຸ.  

 

 ພດັທະນາ ລະບບົປູ້ອງກນັພະຍານ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພະຍານ ມ ຄວາມປອດໄພ. ບນັຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ

ການຮກັສາຄວາມປອດໄພທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ກບັ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານທ ູ່ ມ  ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົ

ໝາຍ. ສະເໜ ໂຄງການປກົປູ້ອງພະຍານ ຫ ື ມາດຕະຖານດູ້ານຄວາມປອດໄພອືູ່ ນໆ ແກູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ປະ

ເຊ ນໜູ້າ ກບັຄວາມສູ່ຽງດູ້ານຄວາມປອດໄພ ຍູ້ອນການເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໃນຖານະ ຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ຄາດຄະເນຄວາມສູ່ຽງ ເວລາຍາວ ແລະ ສ ັູ້ນໃຫູ້ກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ.  

 

 ບນັຫາຄວາມຊກັຊູ້າ ໃນການສະໜອງຄູ່າຊດົເຊ ຍ. ພດັທະນາລະບບົ ເພືູ່ ອຮບັປະກນັການຈ ູ່າຍຄູ່າຊດົເຊ ຍ  

ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເວລາ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, , ລວມທງັເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ ກບັຄນືປະເທດຂອງເຂົາ.   

  
 

 ພດັທະນາກອງທ ນ ເພືູ່ ອໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານໃນທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ສະໜອງ

ກອງທ ນເພືູ່ ອໃນການສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍຕູ່າງໆ 

(ເຊັູ່ ນ: ສະໜອງບູ່ອນຢູູ່, ອາຫານ, ເບິູ່ ງແຍງລກູ ແລະ ການເສຍໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດູ້), ເພືູ່ ອຊູ່ວຍສະໜບັ

ສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ (ໃຫູ້ສະໜກັໃຈ) ເຂົູ້າຮູ່ວມທກຸຂະບວນການ.   

 

 ບນັຫາສິູ່ ງກ ດຂວາງ ທາງດູ້ານພາສາ. ສະໜອງນາຍພາສາແປ ແລະ ໃຫູ້ການບ ລິການ ການແປພາສາ ໃນ

ທກຸກອງປະຊຸມ ທ ູ່ ມ  ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍເຂົູ້າ ຮູ່ວມໃນຖານະເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ລວມເຖງິ ໃນເວລາເຂົູ້າ

ຮູ່ວມຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຂົູ້າໃຈຂ ູ້ມນູທງັໝດົ ທ ູ່ ສະໜອງໃຫູ້ກ ູ່ຽວກບັ 

ທາງດູ້ານກດົໝາຍ ໃນການຮູ້ອງຟູ້ອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ແລະສດິທ ທ ູ່ ຈະຖອນຕວົ ອອກຈາກການເຂົູ້າຮູ່ວມ. ຕູ້ອງໃຫູ້

ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ແປພາສາຖກືຝ ກອບົຮມົມາ, ເຂົູ້າໃຈຄວາມອູ່ອນໄຫວຂອງ ຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍ, ເຂົູ້າໃຈທ  າມະຊາດ ຂອງ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ບ ູ່ ໃຫູ້ສູ້າງຄວາມສູ່ຽງ ໃຫູ້ເກ ດຂ ູ້ນກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ  (ເຊັູ່ ນ ບ ູ່ ເຂົູ້າຂູ້າງ ຫ ື ບ ູ່ ໃຫູ້ລ  າອຽງ). 

 

ເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ 

 

 ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າຜນົປະໂຫຍດທ ູ່ ສດຸຂອງເດັກນູ້ອຍ ໄດູ້ຖກືເອົາໃຈໃສູ່ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. 

ອ  ານາດການປກົຄອງທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ພະນກັງານທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງທງັໝດົ ຕູ້ອງຖເືອົາຜນົປະໂຫຍດ ຂອງເດັກນູ້ອຍ

ແຕູ່ລະຄນົ ໃນການກ  ານດົວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຄນົໜ ູ່ ງ ຄວນຈະກູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນຄະດ ອາຍາທກຸຂ ັູ້ນ. 

ເດັກນູ້ອຍມ ສດິຖກືປກົປູ້ອງໃນຊູ່ວງໄລຍະຂອງການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາ. ໃນກ ລະນ ທ ູ່ ເດັກນ ູ້ອຍຢູູ່ຄນົດຽວ, ຜູູ້
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ປກົຄອງ ທ ູ່ ມ  ຄນຸນະພາບ ຄວນຈະຖກືແຕູ່ງຕ ັູ້ງ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ທກຸການຕດັສນິໃຈ (ເຊັູ່ ນ: ການກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ຂະບວນການ ທາງດູ້ານກດົໝາຍ) ຕູ້ອງແມ ູ່ນພາຍໃຕູ້ຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຂອງເດັກນູ້ອຍແມ ູ່ນ ໃຫູ້ຖເືປັນສິູ່ ງທ  າ

ອດິ ທ ູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ຖກືພິຈາລະນາ, ເຊິູ່ ງ ລວມເອົາທງັຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ທາງເລືອກຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ 

ໄດູ້ຖກືພິຈາລະນາໃນການຕດັສນິໃຈທງັໝດົ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ຄ  າແນະນ  າ ກບັເດັກນູ້ອຍ.  

 

 ສະໜອງການເປັນຕວົແທນ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. 

ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ທກຸຄນົ ສາມາດ ເຂົູ້າເຖງິຕວົແທນ ໃນຂະບວນການ ທາງ

ດູ້ານກດົ ໝາຍ ເພືູ່ ອຮບັປະກນັສດິ ແລະຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ຖກືປກົປູ້ອງ. ຕວົແທນທາງດູ້ານກດົໝາຍນ ູ້ ຄວນ

ຈະມ ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຕວົແທນ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍ, ມ  ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ດູ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 

ມ ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຮບັຮູູ້ສະພາບ ແລະ ຮບູແບບຂອງການຖກືຂດູຮ ດ ຂອງເດັກແຕູ່ລະຄນົ.  

 

 ດ  າເນ ນຂ ັູ້ນຕອນທ ູ່ ເປັນມດິກບັເດັກ ໃນທກຸໄລຍະຂອງຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ຈດັຕ ັູ້ງຂະບວນການ 

ພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນສະຖານ ຕ  າຫ ວດ ແລະ ຢູູ່ໃນສານ – ເຊັູ່ ນ: ສະໜອງການ

ສະໜບັສະໜນູ ເພືູ່ ອກະກຽມໃຫູ້ປາກຄ  າຢູູ່ໃນສານ, ສະໜບັສະໜນູ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ, ມ  ການໃຫູ້ຄ  າ

ປ ກສາທາງດູ້ານຈດິຕະວທິະຍາ ພາຍຫ ງັເຂົູ້າໃຫູ້ປາກຄ  າ ແລະ ມ ການກະກຽມພິເສດ (ຕວົຢູ່າງ: ສານປິດ ຫ ື 

ການອດັວ ດ ໂອເພືູ່ ອຢ ັູ້ງຢືນຫ ກັຖານ).  

 

 ພິຈາລະນາ ແລະ ແກູ້ໄຂສະພາບທ ູ່ ຫ  ູ່ ແຫ ມ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເປັນ

ພະຍານ ອາດຈະປະສບົກບັ ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ຮ ູ້າຍແຮງ ຈາກການຖກືຄກຸຄາມ ແລະຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ໃນ

ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນການດ  າເນ ນຄະດ  ທາງດູ້ານກດົໝາຍ ສາມາດສູ້າງຄວາມເຈບັປວດ ໃຫູ້ແກ ູ່ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ເປັນຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, ເຊິູ່ ງອາດຈະບ ູ່  ເຂົູ້າໃຈຂະບວນການດູ້ານກດົໝາຍ ຫ ື  ຈະຖກືຖາມເພືູ່ ອໃຫູ້ການຍນິຍອມ.  

 

 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍສາມາດເຂົູ້າເຖງິ ແລະສືູ່ ສານ ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ 

ເດັກນູ້ອຍສາມາດຕດິຕ ູ່ ສືູ່ ສານ ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໃນເວລາທ ູ່ ເໝາະສມົ, ຖູ້າມ  ການຕດັສນິໃຈວູ່າ ເປັນສິູ່ ງ

ທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າແລູ້ວ ໃນການມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂະບວນການດ  າເນ ນຄະດ . ຄວນຊອກທາງເລືອກຮູ່ວມກນັ

ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົໃນລະຫວູ່າງການດ  າເນ ນຕາມຂ ັູ້ນຕອນການດ  າເນ ນຄະດ .   



 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ພດັປູ່ຽນກນັທ ູ່ ເໝາະສມົ ໃນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ໃຫູ້

ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັການເບິູ່ ງແຍງດແູລທ ູ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມ ການພດັປູ່ຽນກນັ ໃນເວລາທ ູ່  

ເຂົາເຈົູ້າມ  ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂະບວນການດ  າເນ ນຄະດ ທາງກດົໝາຍ ລວມທງັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນ

ການດ  າເນ ນຄະດ ທາງອາຍາ ແລະ ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ການກກັຂງັ ໃນທກຸເງ ືູ່ອນໄຂ.  

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ  
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 ເພ ູ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃຫູ້ໄດູ້ເງນິຄູ່າຊດົເຊ ຍ. ສະໜບັສະໜນູ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ມ  ການຈ ູ່າຍຄູ່າຊດົເຊ ຍທນັທ . 

ການໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ພູ້ອມເງນິຄູ່າຊດົເຊ ຍ ແມ ູ່ນບລິຸມະສດິທ  າອດິ ທ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ

ຕູ້ອງການ, ແລະໃນບາງກ ລະນ , ໄດູ້ຖກືກ  ານດົວູ່າ ແມ ູ່ນເພືູ່ ອ ຫ  ກ (ຫ ື ຫ ຸດຜູ່ອນ) ການຈ  າແນກ ແລະ ລດຸຜູ່ອນ 

ຄວາມອບັອາຍ ຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ/ການເຄືູ່ ອນຍູ້າຍ ທ ູ່ ບ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ.  

 

 ເຮັດໃຫູ້ຂະບວນການທາງກດົໝາຍໄວຂ ູ້ນ ຕ ູ່ ກ ລະນ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສູ້າງທກຸເງ ືູ່ອນໄຂໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທ ູ່ ສດຸ ສ  າລບັ

ກ ລະນ  ດ  າເນ ນຄະດ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຄວນເຮັດໃຫູ້ໄວ ແລະຫ  ກລູ້ຽງຄວາມລູ້າຊູ້າທ ູ່ ບ ູ່ ຈ  າເປັນ ເພືູ່ ອບນັເທົາຄວາມ

ລ  າບາກທ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນ ກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດ ກູ້າວເດ ນໄປໄດູ້ເພືູ່ ອໃຊູ້ຊ ວດິ ຈນົກວູ່າຄະດ ສ ູ້ນ

ສດຸ. ຜູູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະນກັງານ ຄວນຈະພິຈາລະນາ ເຖງິຜນົກະທບົ ຂອງໄລຍະເວລາຂອງຂະບວນການ

ທາງດູ້ານກດົໝາຍ ຂອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄວນຈະໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   

 

 ຝ ກອບົຮມົ ດູ້ານຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ໃຫູ້ແກ ູ່ພະນກັງານສານ ແລະ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັກດົໝາຍ ໃນການເຮັດ

ວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຝ ກອບົຮມົ ໃຫູ້ພະນກັງານບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ ແລະ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່  ຜູູ້ທ ູ່ ຈະໄດູ້ພວົພນັກບັຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນເວລາດ  າເນ ນຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ ກູ່ຽວກບັຜນົກະທບົໃນການໃຊູ້ຄວາມຮນຸແຮງ 

ແລະ ການບາດເຈບັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຈະບ ູ່ທາລນຸຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ລດຸຜູ່ອນຄວາມກດົດນັ ແລະ 

ຄວາມອດິເມ ືູ່ອຍ  ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມກບັຂະບວນການທາງດູ້ານກດົໝາຍ. ວທິ ການສະເພາະ 

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການພດັທະນາ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ ແລະ ລວມທງັ ເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ກດົ

ໝາຍ ແລະ ພະນກັງານ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ໃນການເຮັດວຽກກບັ

ເດັກນູ້ອຍ.    
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  # 8. ການປະເມ  ນຄວາມປອດໄພ ແລະການ

ຮກັສາຄວາມປອດໄພ.  

ສູ້ອງຄວາມໜັູ້ນໃຈໃຫູ້ວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍກູ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະການ

ຮກັສາຄວາມປອດໄພ. 

 

ຄວາມຈ  າເປັນ ທາງດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ການມ ສະພາບແວດລູ້ອມທ ູ່ ປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແມ ູ່ນສ  າຄນັສ  າລບັການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ເປັນ

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສດິທິດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແມ ູ່ນຮບັປະກນັ ໃນກດົໝາຍສດິທິມະນດຸ

ສາກນົ.45 ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາຕວົຈງິທາງດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ພາຍຫ ງັ ມ  ປະສບົການດູ້ານການຖກືຄູ້າມະນດຸຂອງພວກເຂົາ. ໃນຫ າຍກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸປະເຊ ນໜູ້າກບັ

ຄວາມສູ່ຽງ ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ກູ່ຽວກບັຮູ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຢູູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທງັການກູ່ຽວພວັ 

ການຖກືຄກຸຄາມຂ ົູ່ມຂູູ່ ຫ ື ຄວາມຮນຸແຮງໂດຍບກຸຄນົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຖກືຄູ້າມະນດຸ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື 

ຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົູ້າ ຫ ື ຜູູ້ທ ູ່ ໃຫູ້ການຮູ່ວມມກືບັເຂົາເຈົູ້າ. ມ  ຫ າຍກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸປະເຊ ນໜູ້າກບັ ບນັຫາ

ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໃນສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ –  ພາຍໃນ

ຄອບຄວົ ແລະ ໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  ຍງັມ  ອ ກຫ າຍກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ຖກືຄວາມຮນຸແຮງຂ ົູ່ມຂູູ່ ຫ  ື

ທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ແຕູ່ ຮູູ້ສ ກຢູ້ານວູ່າມນັຈະເກ ດຂ ູ້ນຄກືນັ, ເຊິູ່ ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ມ  ຄວາມກງັວນົ 

ແລະ ຢູ້ານກວົຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ.  

 

ມ ບາງກ ລະນ , ລະດບັບນັຫາຕວົຈງິ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະການຂ ົູ່ມຂູູ່ການຮກັສາຄວາມ

ປອດໄພ ບ ູ່ ຈະແຈ ູ້ງ. ໃນຂະນະທ ູ່ ມ  ຫ າຍອນັເກ ດຂ ູ້ນ (ບາງເທືູ່ ອອາດຫ າຍ) ຂອງບນັຫາດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ

ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ແຕູ່ກ ູ່ບ ູ່ ເກ ດຂ ູ້ນກບັທກຸກ ລະນ . ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ກບັ

ຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ເພືູ່ ອໄປຫາຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນ ກ ູ່ໄດູ້ລາຍງານວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ມ  ບນັຫາດູ້ານນ ູ້ເລ ຍ.  

 

ບນັຫາຂູ້າງເຖງິ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງຂະບວນການກບັບູ້ານເກ ດເມອືງ

ນອນ ແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ບ ູ່ ວ ູ່າຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈະປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມສູ່ຽງ  (ໂດຍຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຢູູ່ໃນ

ທູ້ອງຖິູ່ນ ຫ ື ຈາກສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ຕາມ) ຄວນຈະນບັເອົາໝດົທກຸບນັຫາ ຂອງຄວາມສູ່ຽງທງັໝ ົ

ດເຫ ົູ່ ານ ູ້ ເຂົູ້າໃສູ່ການອອກແບບແຜນວຽກ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ສິູ່ ງສ  າຄນັອ ກອນັໜ ູ່ ງທ ູ່ ເທົາທຽບກນັ ແມ ູ່ນ 

ບ ູ່ ໃຫູ້ຄາດເດົາວູ່າ ບນັຫາຄວາມສູ່ຽງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ອາດຈະນ  າໄປສູູ່ຄວາມອດິເມ ືູ່ອຍ, ຄວາມຢູ້ານກວົ ແລະ ຄວາມກດົດນັ 

ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ເພາະມນັຈະສ ົູ່ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ູ່  ຜນົໄດູ້ຮບັຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຄວາມສູ່ຽງຂອງ

                                                      
45 “ທກຸຄນົມ  ສດິໃນການມ ຊ ວດິ, ເສລ ພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບກຸຄນົ”. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (1948) ຖະແຫ ງການສາກນົ

ກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ, ມາດຕາ 3.  
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ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະຖກືປະເມ  ນເປັນໄລຍະໆ ຕະຫ ອດ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ຮບັຄວາມປອດ

ໄພ ກບັສະພາບແວດລູ້ອມທງັໝດົ ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ບ ູ່ຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ຄນົອືູ່ ນໆ

ທ ູ່ ຢູູ່ໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ຮູູ້ສ ກປອດໄພ ໃນການດ  າເນ ນຊ ວດິໃນອະນາຄດົຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  

 

*ຂ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ສ  າລບັກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ. ການສະໜອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການເອົາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ ແລະ ຈະຕູ້ອງ

ເປັນໜ ູ່ ງໃນອງົປະກອບທ ູ່ ສ  າຄນັໃນການປະເມ  ນ ໃນມາດຖານ BID ເພືູ່ ອກ  ານດົໄລຍະຂອງການແກູ້ໄຂບນັຫາ 

ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ. ຍູ້ອນອາຍ ຸ(ໃນນ ູ້ລວມທງັການຂາດເຂ ນ)  ສະຖານະທາງດູ້ານກດົໝາຍ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ ແມ ູ່ນຜູູ້ທ ູ່ ມ  ຄວາມອູ່ອນແອພິເສດ ແລະ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາພິເສດ, ລວມທງັ 

ມ  ຜູູ້ໃຫຍູ່ທ ູ່ ສາມາດຮບັຜິດຊອບເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ (ເຊັູ່ ນ: ສະມາຊກິຄອບຄວົ) ໃນຄວາມຊບັຊູ້ອນໃນການຄູ້າມະນດຸ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ໃນບາງກ ລະນ , ການສ ົູ່ງເດັກນູ້ອຍກບັຄນືຫາຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ອາດຈະເປັນການເພ ູ່ ມ

ຄວາມສູ່ຽງດູ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈາົ. ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມສູ່ຽງ ບ ູ່

ພຽງແຕູ່ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ, ແຕູ່ຈາກຄອບຄວົ, ຈາກທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ, ຈາກເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ຕ  າຫ ວດ ແລະ 

ແມ ູ່ນແຕູ່ ຈາກ ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການໃນເວລານ ັູ້ນ. ຖູ້າບນັຫາຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ ບ ູ່ ໄດູ້ເກ ດຈາກສະມາຊກິຄອບຄວົ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ທາງເລືອກໃນການກບັຄນືຫາຄອບຄວົ ຄວນຈະຖກືພິຈາລະນາ ແລະ ດ  າເນ ນການພາຍໃຕູ້ແຜນ

ງານ ສ ົູ່ງກບັຄນືຫາຄອບຄວົ. ກດົໝາຍສດິທິມະນດຸສາກນົ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ຄວາມແນູ່ໃຈວູ່າ ສະຖານະ ແລະສດິ

ຂອງເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ ຈະຖກືປກົປູ້ອງ ເພືູ່ ອຕູ້ານຕ ູ່ ທກຸການກະທ  າ ທ ູ່ ຖກືປະລະ, ຖກືລະເມ  ນ, ຖກືຄວາມຮນຸ

ແຮງ ແລະ ຖກືຂດູຮ ດ.46 

 

ໃນກ ລະນ ທ ູ່ ເດັກນ ູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸແຍກ, ພາກລດັ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສະໜອງ ການປກົປູ້ອງ ແລະ ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ແບບພິເສດ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍມ ຄວາມປອດໄພ ໃນການກບັຄນືໄປຫາຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.47

ເດັກນູ້ອຍຍງິກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໃຫູ້ຂ ທານຢູູ່ປະເທດໄທ, ລາວໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ມ  ບູ່ອນພກັ

ອາໄສໃນໂຄງການຢູູ່ໃນກ  າປເູຈຍ ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ລາວດ ໃຈທ ູ່ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍ

ໂຄງການ ຍູ້ອນລາວຈະໄດູ້ຮຽນໜງັສ  ແລະ ຖກືປະຕບິດັເປັນຢູ່າງດ ຈາກພະນກັງານໂຄງການ . ລາວໄດູ້

ອະທິບາຍວູ່າ ການພກັອາໄສຢູູ່ໃນສນູ ມ  ຄວາມສ  າຄນັຕ ູ່ ລາວ ຍູ້ອນມນັ “ເປັນການປກົປູ້ອງຂູ້ອຍ ຈາກການຖກືຕ 

ຈາກ ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງຂູ້ອຍ.” ຕູ້ອງມ  ແຜນດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ຫ າຍແບບ ເພືູ່ ອ

ໃຫູ້ມ  ຄວາມຫ າກຫ າຍ ສ  າລບັຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວໜຸູ່ມແຕູ່ລະຄນົ.  

 

ເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົ ຈະຕູ້ອງຖກືປກົປູ້ອງຕາມການຮຽກຮູ້ອງ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໂດຍສະຖານະທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າເປັນເດັກນູ້ອຍ 

                                                      
46 Articles 19, 32, 34, 35, 36 UN Convention on the Rights of the Child (CRC). Other CRC articles relevant to children’s right 
to protection are: 9,10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 39 and 40. 
47 Article 20 CRC.  
46 ມາດຕາ 19,32,34,35 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ (CRC). ຍງັມ  ຫ າຍມາດຕາ ຂອງ (CRC) ກຽ່ວຂອ້ງກບັການປກົປູ້ອງ

ສດິຂອງເດັກ ເຊັູ່ ນ: 9,10,11,16,20,21,22,23,24,25,37,39 ແລະ 40. 

47 ມາດຕາ 20 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ CRC 
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ໂດຍບ ູ່ ມ  ການຈ  າແນກ ດູ້ານເຊືູ້ອຊາດ, ເພດ,  ພາສາ, ສາດສະໜາ, ຊນົເຜົູ່ າ, ຊາດກ  າເນ ດ ຫ ື ສະຖານະ

ພາບອືູ່ ນໆ, ລວມທງັສະຖານະການອບົພະຍກົ.48 ສິູ່ ງສ  າຄນັສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດທ ດ ທ ູ່ ສດຸ 

”Bests Interests Determination” (BID) ແມ ູ່ນ ກດິຈະການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ, ຕູ້ອງເຮັດຄຽງຄູູ່ໄປກບັ 

ການບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ, ໄອຍະການ, ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເດັກ ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈ

ວູ່າ ແຜນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຈະມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່

ມທກຸຄນົ.  

  

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນສູ້າງຄວາມໜັູ້ນໃຈຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຄວາມຮນຸ

ແຮງທ ູ່ ໄດູ້ຮບັ ໂດຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຜນົກະທບົໂດຍກງົ ແລະເປັນຮບູປະທ  າ ຕ ູ່ ສະພາບຮູ່າງກາຍທ ູ່ ດ  ຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ຍງັມ  ຜນົກະທບົ ດູ້ານຈດິໃຈຂອງຄວາມຮນຸແຮງນ ູ້ (ແລະຂມົຂູູ່ຂອງຄວາມຮນຸແຮງ) 

ແລະ ຄວາມຢູ້ານກວົຕ ູ່ ການຖກືລງົໂທດອ ກຄ ັູ້ງ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄາດການ ໃນການແກູ້ໄຂບນັຫາ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແມ ູ່ນສ  າຄນັຫ າຍ ໃນເງືູ່ອນໄຂທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສາມາດ

ດ  າເນ ນຊ ວດິຕ ູ່  ພາຍຫ ງັການຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

ຄວາມກງັວນົ ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຫ ກັ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸເຊ ນໜູ້າ ໃນການກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ ມ  ດ ັູ່ງລາຍລະອຽດດ ັູ່ງລຸູ່ມນ ູ້ ເພືູ່ ອປ ກສາຫາລື. 

 

1. ຄວາມສູ່ຽງ ທ ູ່ ເກ ດຈາກ “ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ” 
49 

2. ຄວາມສູ່ຽງ ແລະຄວາມກງັວນົ ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະສະພາບແວດລູ້ອມ 

3. ບນັຫາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສະພາບຄອບຄວົ 

4. ຄວາມຮູູ້ສ ກບ ູ່ ປອດໄພ 

 

                                                      
48 ມາດຕາ 2 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສິດທິເດັກ CRC; ອງົການ UNICEF (2006) ການແນະນ  າກູ່ຽວກບັການປກົປູ້ອງສິດທິມະນດຸ 

ແລະ ການຄູ້າມະນດຸ, ນວິຢອກ: UNICEF, p.10.  

49 “ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ” ໃນກ ລະນ ນ  ູ້ ໝາຍຄວາມວູ່າ ບກຸຄນົໄດ ຫາກກູ່ຽວຂູ້ອງກບັປະສບົການການຄູ້າມະນດຸ. ນ ູ້ອາດຈະເປັນນາຍໜູ້າ, ວູ່າຈ ູ້າງ, 

ຜູູ້ຂນົສ ົູ່ງ, ນາຍຈ ູ້າງ, ຜູູ້ຂດູຮ ດ ແລະອືູ່ ນໆ. 

 
48Article 2 CRC; UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 10. 
49 “Trafficker”, in this context, refers to anyone complicit in the individual’s trafficking experience. This might be a 
broker, a recruiter, a transporter, an employer, an exploiter and so on. 
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1. ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ເກ ດຈາກ “ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ”. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ປະເຊ ນໜູ້າກບັ

ການຂ ົູ່ມຂູູ່ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງ ໂດຍຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ນ ູ້ແມ ູ່ນບນັຫາອນັຮູ້າຍແຮງ 

ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. ນາຍໜູ້າ ແລະ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນ

ຫ າຍແມ ູ່ນຢູູ່ໝູູ່ບູ້ານດຽວກນັ ຫ ື ຢູູ່ໝູູ່ບູ້ານໃກູ້ກນັກບັບູ້ານຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເຊິູ່ ງຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸແມ ູ່ນຖກືທ  າຮູ້າຍ ຫ ື ຖກືຂມົຂູູ່ ຈາກບກຸຄນົເຫ ົູ່ ານ ູ້. ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າ, ຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ ຈະຖກືຈບັ ແລະ ເຂົູ້າຄກຸ ກ ູ່ຕາມ ແຕູ່ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກ ູ່ຍງັຢູ້ານ ຍູ້ອນ

ພ ູ່ ນ ູ້ອງ ແລະ ໝູູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຍງັຢູູ່ທູ້ອງຖິູ່ນດຽວກນັ ແລະ ຍງັຂມົຂູູ່ ພວກເຂົາ. 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ຖກືຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຂມົຂູູ່. ບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ບ ູ່ ຖກືຂມົຂູູ່ ໂດຍກງົ ຫ ື ຖກືທ  າຮູ້າຍໂດຍກງົ ຈາກ “ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ” ແຕູ່

ສະແດງຄວາມກງັວນົວູ່າ ມ  ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ທ ູ່ ຈະເປັນເຊັູ່ ນນ ັູ້ນ.    

 

ຜູູ້ຖກືສ  າພາດ ເກອືບໝດົທກຸຄນົ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ຖກືຮບັສະໝກັ ໂດຍຜູູ້ທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ຈກັ, ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ ຈາກຄອບຄວົ ຫ ື ຈາກທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ໝ

າຍຄວາມວູ່າ: ພວກຄູ້າມະນດຸ ແລະ ພກັພວກເຂົາ ສາມາດຊອກຫາ ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ຖູ້າເຂົາຢາກຊອກຫາ. ຍູ້ອນແນວນ ູ້ ມນັຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ ມ  ການຕດິຕາມ

ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໃຫູ້ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງ

ຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຕູ້ອງຕດິຕາມເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ. ມນັຍງັ

ຈ  າເປັນຈະຕູ້ອງກຽມຮບັມກືບັກ ລະນ ສກຸເສ ນ ແລະ ມ ທາງເລືອກຕູ່າງໆ ໃນເວລທ ູ່ ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ປະເຊ ນໜູ້າກບັການຖກືຂມົຂູູ່ ດ ູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາ

ຄວາມປອດໄພ ໃນໄລຍະເວລາ ຂອງການຟືູ້ນຟ ູແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

2. ຄວາມສູ່ຽງ ແລະຄວາມກງັວນົ ດູ້ານຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ

ສະພາບແວດລູ້ອມ. ຄວາມສູ່ຽງເກ ດຂ ູ້ນ ໂດຍບກຸຄນົໃດໜ ູ່ ງໃນທູ້ອງຖິູ່ນເປັນຜູູ້ກ ູ່. 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ກບັຜວົ ແລະລກູຂອງລາວ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລ

ເຊຍ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ. ຜວົຂອງລາວຕາຍ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ແລະ ໃນເວລາກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ລາວໄດູ້ຮບັເຮອືນຫ ງັໜ ູ່ ງ ໂດຍການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ຄນົຢູູ່ໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງລາວ ເວົູ້າຂວັນລາວວູ່າ: 

ລາວເປັນແມ ູ່ຍງິຫາເງນິ ຢູູ່ປະເທດມາເລເຊຍ. ມ  ຜູູ້ຊາຍບາງຄນົກ ູ່ກວນລາວ, ເອ ູ້ນ

ລາວວູ່າສາວຫາເງນິ ແລະ ຄນົຂູ້າງບູ້ານລາວກ ູ່ກວນ ດູ້ານເພດກບັລາວ, ເອ ູ້ນລາວ

ເປັນຜູູ້ຍງິຫາເງນິ ແລະເພືູ່ ອນບູ້ານຂອງລາວກ ູ່ຄກຸຄາມທາງເພດກບັລາວ,  ທູ້າວນ ັູ້ນຂູູ່ວ ູ່າ “ຈະມານອນນ  າລາວ”.  

 

3. ບນັຫາດູ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົ. ໃນບາງກ ລະນ , ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ມ  

ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ. 

ຕວົຢູ່າງເຊັູ່ ນນ ູ້, ແມ ູ່ນສບືຕ ູ່ ມາຈາກບນັຫາຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ ທ ູ່ ມ  ມາກ ູ່ອນໃນຄອບຄວົ. ມ  

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັູ້ນຄງົ 

ຈ  າເປັນຕູ້ອງມ  ການຕ ລາຄາ ຊ  ູ້າແລູ້ວ ຊ  ູ້າ

ອ ກເປັນໄລຍະໆ. ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, 

ຂ ັູ້ນຕອນທ  າອິດ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ

ແມ ູ່ນ ບ ູ່ ແນູ່ນອນ, ຍູ້ອນຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ຍງັມ  

ຈ  ານວນຫ ວງຫ າຍ ໃນປະເທດປາຍທາງ, 

ແຕູ່ຄວາມສູ່ຽງຫ ຸດລງົ ເປັນໄລຍະ ແລະ 

ຕາມສະຖານະພາບ ຂອງການຖກືຄູ້າ

ມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທງັ ການ

ຕດິຕາມ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງ

ນອນ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ປະເຊ ນ

ກບັຄວາມສູ່ຽງທນັທ  ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ

ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ, ຍູ້ອນຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ ຢູູ່ໃນທູ້ອງຖິູ່ນດຽວກນັ. ມ  ບາງ

ກ ລະນ , ບນັຫາຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ ເກ ດຂ ູ້ນຫ ງັຈາກນ ັູ້ນ – ເຊັູ່ ນ :

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ/ພະຍານ 

ໃນຂະບວນການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາ, ໃນ

ເວລາທ ູ່  ກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າເປັນທ ູ່ ຮບັຮູູ້

ໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະອືູ່ ນໆ. ມນັມ  ຄວາມ

ສ  າຄນັ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຕ ລາຄາ ແລະ ເວົູ້າ

ເຖງິຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານຄວາມປອດໄພ 

ແລະຄວາມໝັູ້ນຄງົ ເປັນໄລຍະ ແລະ 

ວາງແຜນການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໄວູ້ ພູ້ອມທງັ 

ກຽມແຜນຕອບຮບັໄວູ້ ຕາມແຕູ່ລະບນັຫາ. 

ມນັຍງັສ  າຄນັ ທ ູ່ ຄວາມສູ່ຽງທງັໝດົ ຍງັ

ຕູ້ອງໄດູ້ຖກືຕ ລາຄາ ບ ູ່ ພຽງແຕູ່ຕ ູ່ ຜ ູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ ແຕູ່ຕູ້ອງຕ ລາຄາໝດົທກຸຄນົ ທງັ

ຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ 

ຢູູ່ໃນບູ່ອນທ ູ່ ຜ ູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ. 
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ຕວົຢູ່າງຫ າຍອນັ ທ ູ່ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າກບັຂ ູ້ຂດັແຍູ່ງ ຫ ື ການຂ ົູ່ມຂູູ່ກ ູ່ອນຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ, ເຊິູ່ ງມ  ສູ່ວນເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຕດັສນິໃຈ ຢາກຍູ້າຍຖິູ່ ນຖານ. ການກບັບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ເພືູ່ ອໄປປະເຊ ນ

ໜູ້າກບັບນັຫາເຊັູ່ ນນ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນເປັນທາງເລືອກບ ູ່ປອດໄພ ແລະ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນ ຖກືຂ ົູ່ມ

ເຫັງໂດຍ ຜວົ ຫ ື ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າເອງ ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລະພາຍຫ ງັທ ູ່ ຖກື

ຄູ້າມະນດຸມາແລູ້ວ.   

  

ໃນບາງກ ລະນ , ການຖກືຄູ້າມະນດຸ ນ  າໄປສູູ່ບນັຫາດູ້ານຄວາມປອດໄພ, ພວົພນັກບັຄວາມເຕັງຄຽດ ແລະຄວາມ

ຮນຸແຮງໃນສະພາບແວດລູ້ອມໃນຄອບຄວົ. ຮບູແບບທ ູ່ ສູ່ວນຫ າຍເກ ດຂ ູ້ນ ແມ ູ່ນ ຕາມແບບທ ູ່ ຜູູ້ຖກືສ  າພາດປະເຊ ນ

ມາ ແມ ູ່ນຄວາມຮນຸແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ, ສູ່ວນຫ າຍຕ ູ່ ກບັແມ ູ່ຍງິທ ູ່  ກບັຄນືໄປບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ເພືູ່ ອໄປຢູູ່ກບັ

ຜວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ນ ູ້ແມ ູ່ນມ  ຫ າຍກ ລະນ  ເກ ດຂ ູ້ນກບັຜູູ້ທ ູ່ ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຖກື

ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ຫ ືຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນພູ້ອມກບັ

ລກູນ ູ້ອຍ ຍູ້ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ. ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍບາງຄນົ, ການກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົ ບ ູ່ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້

ເຂົາເຈົູ້າ. ຍູ້ອນ ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແມ ູ່ນບ ູ່ ສມົຄວນເປັນພ ູ່ ແມ ູ່ ຫ ື ບ ູ່ ເອົາໃຈໃສູ່ເບິູ່ ງແຍງເຂົາເຈົູ້າ ຕາມຄວາມ  

ເໝາະສມົ.  

 

4.  ຮູູ້ສ ກບ ູ່ ປອດໄພ ແລະ ບ ູ່ ປອດໄພ. ໃນບາງກ ລະນ , ບນັຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ແມ ູ່ນໜູ້ອຍກວູ່າ ການຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ ແລະ ການຖກືທບຸຕ  ລວມທງັ ຄວາມຮູູ້ສ ກບ ູ່ ປອດໄພ. ຜູູ້ຖກືເຄາະບາງຄນົ ໄດູ້

ອະທິບາຍວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ສ ກບ ູ່ ປອດໄພ ຕ ັູ້ງແຕູ່ອອກມາຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ/ຫ ື ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານ. 

ການດ  າລງົຊ ວດິກບັຄວາມຢູ້ານກວົ ມ  ຜນົດູ້ານລບົ ສ  າລບັການຟືູ້ນຟ ູແລະ, ຜູູ້ຖກືສ  າພາດບາງຄນົ, ຍູ້ອນຄວາມ

ກງັວນົທ ູ່ ຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ມ  ອດິທິພນົຕ ູ່ທາງເລືອກຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະການຕດັສນິໃຈ.  

 

ໃນບາງກ ລະນ , ບ ູ່ ແມ ູ່ນພຽງແຕູ່ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍເທົູ່ ານ ັູ້ນ ທ ູ່ ຢູ້ານກວົ ແຕູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າກ ູ່ເຊັູ່ ນ

ກນັ.  ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍບາງຄນົ ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ: ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າຢູ້ານກວົໄດູ້ແນວໃດ ພາຍຫ ງັເຂົາເຈົູ້າມ  

ປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າຈະຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ເບິູ່ ງບ ູ່ ເຫັນ. ມ  ກ ລະນ ຊາວໜຸູ່ມແມ ູ່ຍງິຫ າຍຄນົທ ູ່ ຖກື “ກກັ

ຂງັໄວູ້ໃນເຮອືນ” ໂດຍສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົ ເພືູ່ ອປູ້ອງກນັ ບ ູ່ ໃຫູ້ມ  ຫຍງັເກ ດຂ ູ້ນກບັກບັເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທງັ ບ ູ່

ໃຫູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຄນືອ ກ. ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ເພືູ່ ອຂາຍບ ລິການ, ໄດູ້

ອະທິບາຍວູ່າ ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງລາວຢູ້ານກູ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງລາວ ໃນເວລາ ລາວກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງ

ນອນ ແລະ, ເປັນເວລາ ສາມເດອືນ, ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງລາວ ບ ູ່ ໃຫູ້ລາວອອກເຮອືນເລ ຍ ຍູ້ອນຢູ້ານວູ່າລາວຈະຖກືຄູ້າ

ມະນດຸອ ກ.   

 
 
 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ບນັຫາຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສຄວາມປອດໄພ ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ ຈາກຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຂອງ
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ລາວ ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງນອນ ແລະ ໄດູ້ດ  າເນ ນຄະດ ຕ ູ່ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ . ເຖງິວູ່າຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຢູູ່ໃນຄກຸ, 

ລາວຍງັສບືຕ ູ່ ຂ ົູ່ມຂູູ່ວ ູ່າ: ຈະຂູ້າຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແລະ ຜວົຂອງລາວ ຢູ້ານກວົຫ າຍ ເລ ຍຍູ້າຍໄປ

ຢູູ່ນ  າແມ ູ່ຜວົຂອງລາວ, ເຖງິວູ່າລາວຈະມ ຄວາມສ  າພນັທ ູ່ ເຄັູ່ ງຕ ງກບັຍູ່າຂອງລາວ  ຍູ້ອນວູ່າຍູ່າຂອງລາວກູ່າວຫາ

ວູ່າລາວຖກືຄູ້າມະນດຸ: “ຂູ້ອຍບ ູ່ ກ ູ້າຮອດຊອິອກໄປນອກ ແລະເຮັດວຽກ ຍູ້ອນຂູ້ອຍຢູ້ານວູ່າ ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸຈະບອກ

ຄນົບ ູ່ ດ  ມາທ  າຮູ້າຍຂູ້ອຍ.”  

 

ເດັກນູ້ອຍຊາຍຜູູ້ໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໃນປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເປັນຂ ທານ, ລາວມາຈາກຄອບຄວົທ ູ່  ມ  ສະພາບ

ແວດລູ້ອມໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ບ ູ່ກບັຄນືບູ້ານ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ຍູ້ອນຄວາມໂຫດຮູ້າຍຂອງຄອບຄວົ. ລາວເປັນ

ຄນົພິການ ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ມກັໃຫູ້ລາວອດົອາຫານ ແລະຕ ລາວຕະຫ ອດ, ຕາມລາວເລົູ່ າຍູ້ອນວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ສ ກ

ວູ່າ ລາວຄວນຈະສາມາດຊູ່ວຍວຽກຢູູ່ໄຮູ່ນາໄດູ້. ການກບັຄນືບູ້ານອາດຈະບ ູ່ປອດໄພສ  າລບັລາວ; ລາວເວົູ້າວູ່າ: 

ລາວບ ູ່ ສາມາດລືມຄອບຄວົ ຂອງລາວ ໄດູ້ສ  າລບັການກະທ  າຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ມ  ຕ ູ່ ລາວ. 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ. ໃນເວລາລາວກບັຄນືບູ້ານ, ຜູູ້

ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ເອືູ້ອຍຂອງລາວ ໄດູ້ທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍລາວ ຢູູ່ຕ ູ່ໜູ້າຝງູຊນົ – ທງັຕ  ແລະທງັເຕະລາວ ໂດຍບ ູ່

ຄ  ານ ູ່ ງເຖງິວູ່າລາວພວມຖພືາ. ເອືູ້ອຍຂອງລາວເຂົູ້າມາຂດັຂວາງ ແລະຂູູ່ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ ວູ່າ ຈະລາຍງານຕ  າຫ ວດ, 

ແຕູ່ຜູູ້ຄູ້າມະນດຸກ ູ່ສ ບຕ ູ່ ຂ ົູ່ມຂູູ່ລາວ, ແລະ ບອກວູ່າ ຈະແທງລາວດູ້ວຍມ ດ.   

 

ເດັກຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ, ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ພກັຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ໃນເວລາລ ຖ ູ້າ

ການດ  າເນ ນຄະດ ກບັຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ. ມ  ຄນົຈາກບູ່ອນຂາຍບ ລິການ ບູ່ອນທ ູ່ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ ມາຫາ

ລາວຢູູ່ສນູ ແລະ ຂ ເຂົູ້າພບົລາວ. ພະນກັງານສນູ ໄດູ້ປູ້ອງກນັ ບ ູ່ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າເຂົູ້າໄປຫາລາວ ແລະຮບັຮູູ້ວ ູ່າ 

ສະຖານະການແບບນ ູ້ ເປັນບນັຫາສ  າຄນັຫ າຍ ໃນການຂ ົູ່ມຂູູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ຂອງ ເດັກຍງິດູ້ານຄວາມປອດໄພ ທງັ

ຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ.  

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ລາວໄດູ້ຕກົຢູູ່ໃນສະພາບທ ູ່ ຖກືລູ່ວງ

ລະເມ  ດຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການແຕູ່ງງານກູ່ອນຖກືຄູ້າມະນດຸ. ລາວໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານ ພູ້ອມກບັຖພືາ ແລະ 

ຜວົຂອງລາວຕກົລງົຮບັເອົານາງກບັຄນື. ແຕູ່ ກ ູ່ມ  ການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍລາວອ ກ  ແລະ ໃນທ ູ່ ສດຸລາວຕູ້ອງໜ 

ອອກຈາກບູ້ານ ແລູ້ວໄປອາໄສຢູູ່ກບັເອືູ້ອຍຂອງລາວ.   
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ລາຍການລະອຽດ. ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈ ກູ່ຽວກບັດູ້ານຄວາມປອດໄພ 

ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ປະຕບິດັການປະເມ  ນ ຄວາມສູ່ຽງ ຂອງຄອບຄວົ. ບນັດາຜູູ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຄວນ

ຈະປະຕບິດັການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງສ  າລບັແຕູ່ລະຄອບຄວົ ເພືູ່ ອປະເມ  ນລະດບັຄວາມສູ່ຽງຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃນ

ເວລາກບັຄນືບູ້ານ ເພືູ່ ອກບັໄປຢູູ່ກບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະໃຫູ້ຖວືູ່າ ສິູ່ ງນ ູ້ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ທ ູ່ ນອນຢູູ່ໃນ

ແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ ຄວນຈະເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ການບ ລິຫານຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ  

ແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ແລະ ເຮັດເປັນປກົກະຕຕິະຫ ອດເວລາ ແລະ ກຽມການເພືູ່ ອຮບັມກືບັ ສະຖານະການທ ູ່ ຈະເກ ດຂ ູ້ນ 

ແລະແຕກຕູ່າງກນັ.   



 ປະຕບິດັການປະເມ  ນ ຄວາມສູ່ຽງ. ການບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ ຄວນຈະດ  າເນ ນການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ ໃນການ

ປະເມ  ນຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍແຕູ່ລະຄນົ ໃນຂະບວນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການປະເມ  ນຄວາມ

ສູ່ຽງທາງດູ້ານຄວາມປອດໄພ/ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ຄວນຈະກວດສອບ ທງັຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ເກ ດຈາກຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸ ແລະ ທງັຈາກສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຊຸມຊນົ.  ການປະເມ  ນ ຄວນຈະເຮັດເປັນໄລຍະປກັກະຕ ິ ແລະ 

ຈາກຫ າຍສະຖານະການ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກນັທງັໝດົ.    

 

 ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ ຈະຕູ້ອງມ  ສູ່ວນຮູ່ວມ ຈາກຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸນ  າ. ຕູ້ອງມ  ສູ່ວນຮູ່ວມ

ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸລວມທງັ,: ເດັກນູ້ອຍ ໃນການດ  າເນ ນຄອບຄວົ ແລະປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ 

ແລະ ຮບັຟງັຄ  າເຫັນ ຈາກຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນເປັນສິູ່ ງຈ  າເປັນເພືູ່ ອໃຫູ້ມ  ຄວາມລະອຽດສມົບນູ ແລະແຈ ູ້ງການ

ປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ .   

 

 ຕດິຕາມຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່າງເປັນປກົກະຕ.ິ ພິຈາລະນາ (ແລະ 

ພິຈາລະນາຄນື) ກູ່ຽວກບັຄວາມສູ່ຽງ ຕະຫ ອດເວລາ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ອາດຈະປະເຊ ນໜູ້າກບັ ການຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ 

ດ ູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໄດູ້ ຕະຫ ອດເວລາ ຂອງການຟືູ້ນຟ ູແລະ ການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດແບບຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ແລະ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການບ ລິຫານ

ລະກ ລະນ .   

 

 ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັແຜນ ເພືູ່ ອຕອບໂຕູ້ກບັກ ລະນ ສກຸເສ ນ ແລະ ເພືູ່ ອເປັນທາງເລືອກ. ໃນກ ລະນ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ປະເຊ ນໜູ້າກບັການ ຖກືຂ ົູ່ມຂູູ່ດ ູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ແຜນຮບັມສືກຸ

ເສ ນ ແລະ ທາງເລືອກ ຄວນມ ກະກຽມໄວູ້. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ຄວນຈະຖກືພດັທະນາຂ ູ້ນ ພາຍໃຕູ້ການຮູ່ວມມ ື ແລະ 

ການປະສານງານກບັທກຸໜູ່ວຍງານທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ. 
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 ເຮັດວຽກກບັເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ ແລະ ໜູ່ວຍງານທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນເວລາປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມສູ່ຽງ. 

ປະສານງານກບັເຈົູ້າໜູ້າທ ູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ ແລະ ໜູ່ວຍງານທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ຜູູ້ທ ູ່ ສາມາດປກົປູ້ອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ໄດູ້, ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຄວາມສູ່ຽງດູ້ານ ຄວາມປອດໄພ ແລະການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ເມ ືູ່ອຄວາມສູ່ຽງໄດູ້ຖກືກ  ານດົຈະແຈ ູ້ງ.  

 

 ແຈ ູ້ງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກ ູ່ຽວກບັທາງເລືອກອືູ່ ນ ດູ້ານຄວາມປອດໄພເພິູ່ ມເຕ ມ. ຊອກທາງເລືອກຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ: 

ໂຄງການປກົປູ້ອງພະຍານ, ໃນເວລາຈ  າເປັນ ແລະ ຊອກຫາທາງອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງ ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຜູູ້ທ ູ່ ມ  ຄວາມສູ່ຽງສງູຮນຸແຮງ.  

 

ເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ 

 

 ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍໃນຄອບຄວົມ  ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນການປະເມ  ນຄວາມປອດໄພ/ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ. ຄວນ

ປ ກສາເດັກນູ້ອຍ ທງັ ພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເສຍກູ່ອນ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນຂະບວນ

ການປະເມ  ນຄວາມສູ່ຽງ. ພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ວທິ ູ່ ການຕູ່າງໆ ທ ູ່ ເໝາະສມົກບັເດັກນູ້ອຍ 

ເພືູ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ  ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂະບວນການນ ູ້.  

 

 ແຈ ູ້ງໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍຮູູ້ ກ ູ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ເດັກນູ້ອຍ ຂ ູ້ນ

ກບັອາຍ ຸ ແລະ ການພດັທະນາ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ເຂົາເຈົູ້າ ຄວນຖກືແຈ ູ້ງໃຫູ້ຮູູ້ ກ ູ່ຽວກບັຄວາມສູ່ຽງທງັໝດົ ທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າອາດຈະປະເຊ ນຢູູ່ ແລະຄວາມຈ  າເປັນທ ູ່ ຕູ້ອງຖກືປກົປູ້ອງ, ຖູ້າມ  ຄວາມສູ່ຽງ.  ຂ ູ້ມນູຄວນຈະຖກືສະໜອງ

ທນັທ  ແລະ ທບົທວນເປັນປະຈ  າ, ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ໂດຍພະນກັງານທ ູ່ ຖກືຝ ກອບົຮມົມາສະ

ເພາະ.  



 ພິຈາລະນາວູ່າ ຄວາມປອດໄພ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງ ການກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ (BIDs). ຄວາມ

ປອດໄພ ຄວນຈະເປັນອງົປະກອບໜ ູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັ ທ ູ່ ຖກືປະເມ  ນວູ່າ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການກ  ານດົຜນົປະໂຫຍດທ ູ່

ດ ທ ູ່ ສດຸ (BID), ເຊິູ່ ງມ  ຈດຸປະສງົເພືູ່ ອກ  ານດົການແກູ້ໄຂບນັຫາທ ູ່ ຍາວນານ, ໂດຍສະເພາະ ໃນກ ລະນ ແຍກ

ເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ.  

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ 

 

 ພດັທະນາເຄືູ່ ອງມ ືແລະ ວ ທ ການ ໃນການປະເມ  ນຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມປອດໄພ/ການຮກັສາຄວາມປອດ

ໄພ. ພດັທະນາເຄືູ່ ອງມ ືແລະ ວ ທ ການຕູ່າງໆ ເພືູ່ ອໃຫູ້ມ  ການຮູ່ວມມກືນັ ລະຫວູ່າງ ບນັດາຊູ່ຽວຊານ ເພືູ່ ອດ  າເນ ນ

ການປະເມ  ນ (ລວມທງັ ການປະເມ  ນຄອບຄວົ ໂດຍພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ການປະເມ  ນ ດູ້ານຄວາມ

ປອດໄພ/ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍການບງັຄບັໃຊູ້ກດົໝາຍ). 
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  # 9. ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ, ການໄກູ່ເກັູ່ຍ ແລະ 

ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ. 

ເສ ມສູ້າງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ສະພາບແວດລູ້ອມທ ູ່ ດ ຂອງຄອບຄວົ. 

 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນ ສ  າລບັສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງຄອບຄວົ 

ຄອບຄວົ ໄດູ້ຖກືຮບັຮູູ້ ໃນກດົໝາຍດູ້ານສດິທິມະນດຸສາກນົວູ່າ ເປັນທ  າມະຊາດ ແລະ ເປັນກຸູ່ມພືູ້ນຖານຂອງ

ສງັຄມົ ແລະ ໄດູ້ຮບັສດິ ທ ູ່ ຈະຖກືປກົປູ້ອງໂດຍພາກລດັ.
50 ສດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ຈະຖກືປກົປູ້ອງ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ 

ໃນຄອບ ຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ດ ັູ່ງທ ູ່ ໄດູ້ກ ູ່າວ ໃນມາດຕາ ທ  9 ຂອງ ກດົໝາຍວູ່າດູ້ວຍສດິເດັກ, ເວັູ້ນເສຍແຕູ່ວູ່າ 

ແມ ູ່ນສິູ່ ງອືູ່ ນ ທ ູ່ ຖກືກ  ານດົ ໂດຍໜູ່ວຍງານທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ ເພືູ່ ອມ  ໜູ້າທ ູ່ ທບົທວນຄນື ວູ່າ ສິູ່ ງໃດ ທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນຜນົ

ປະໂຫຍດສງູສດຸ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການປກົປກັຮກັສາ ສະພາບແວດລູ້ອມຄອບຄວົ ຫ ື ບ  າລງຸຮກັສາ ຫ ື ການ

ຮກັສາສາຍພວົພນັຄອບຄວົ ຄວນເປັນສິູ່ ງໜ ູ່ ງທ ູ່ ສ  າຄນັ ເພືູ່ ອການປະເມ  ນ ໃນເວລາຕດັສນິໃຈ ກູ່ຽວກບັການແກູ້ໄຂ

ບນັຫາທ ູ່ ຍາວນານ ເຊິູ່ ງກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ຜນົປະໂຫຍດອນັສງູສດຸ ຂອງເດັກນູ້ອຍ.    

 

ສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັຄນືຫາ ມ ຄວາມສ  າຄນັ ໃນຮບູແບບ ທ ູ່ ເຂົາຄດິວູ່າ ການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າໄດູ້ປະສບົຜນົສ  າເລັດຫ ືບ ູ່ . ສາຍພວົພນັ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງຄອບຄວົ 

ບາງເທືູ່ ອສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ເພືູ່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູດູ້ານນ ູ້, ສະມາຊກິຄອບຄວົ ມ  ສູ່ວນ

ຫ າຍໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ໃຫູ້ໄດູ້ຮບັການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ  ເປັນໄປດູ້ວຍດ . ໃນເວລາ ສາຍພວົພນັມ  ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ໃນເວລາກບັບູ້ານ, ຖວືູ່າເປັນສິູ່ ງກ ດຂວາງ

ຜນົສ  າເລັດ ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການປູ່ຽນແປງຂອງຄອບຄວົທ ູ່ ມ  ບນັຫາໃນການເຮັດວຽກເປັນອປຸະສກັໃນ

ຂະບວນການ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.   

 

                                                      
50 ຖະແຫ ງການກູ່ຽວກບັສດິທິມະນດຸ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (1948), ມາດຕາ 16 ການພິຈາລະນາມະນດຸສະທ  າ ແມ ູ່ນການສະ

ໜບັສະໜນູແລະພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫູ້ສະມາຊກິຄອບຄວົໄດູ້ເຕົູ້າໂຮມກນັ, ນ ູ້ຫມາຍຄວາມວູ່າ ເພືູ່ ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມຕ ງຄຽດທ ູ່ ເກ ດຈາກຂ ັູ້ນ

ຕອນທ ູ່ ໄດູ້ແຍກຈາກກນັທ ູ່ ເປັນເວລາດນົນານ (ເຊັູ່ ນໃນກ ລະນ  ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ), ເຊັູ່ ນ ການໄກູ່ເກຍຄອບຄວົ, ແມ ູ່ນມ  

ຄວາມຈ  າເປັນໃນການເຕົູ້າໂຮມສະມາຊກິຄອບຄວົ. ຕວົຢູ່າງເພ ູ້ມເຕ ມໃຫູ້ເບິູ່ ງທ ູ່ ,  UNHCR (2001) ໝາຍເຫດຄວາມເປັນມາກູ່ຽວກບັ

ວາລະກອງປະຊຸມ: ການເຕົູ້າໂຮມສະມາຊກິຄອບຄວົ ໃນຮບູການຕ ັູ້ງຖິູ່ນຖານແລະການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ການປກົປູ້ອງຄອບຄວົ: ສິູ່ ງທູ້າ

ທາຍໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງການຕ ັູ້ງຖ ູ່ນຖານ, ການປ ກສາຫາລືສາມຝູ່າຍປະຈ  າປ  ກູ່ຽວກບັການຕ ັູ້ງຖິູ່ ນຖານ, ເຈນ ວາ, 20-21 

ມຖິນຸາ 2001. ສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່  http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf  

United Nations (1948) Universal Declaration of Human Rights, Article 16.As humanitarian considerations support family 
reunification efforts, this means that to minimise distress resulting from a period of prolonged separation (such as in the 
case of trafficked persons) procedures, such as family mediation, are necessary to reunify family members. See, for 
example, UNHCR (2001) Background Note for the Agenda Item: Family Reunification in the Context of Resettlement and 
Integration. Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, Annual Tripartite 
Consultations on Resettlement, Geneva, 20-21 June 2001. Available at http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf 
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ມ ສອງຂງົເຂດຫ ກັທ ູ່ ຈ  າເປັນ ໃນການເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົປະສບົຜນົສ  າເລັດ ຄເືຮັດໃຫູ້ຊ ວດິຂອງເຂົາເຈົູ້າດ ຂ ູ້ນ. ຂງົເຂດທ : 1) ບ ລິຫານສາຍພວົພນັ ແລະ 

ຄວາມຕ ງຄຽດ ພາຍໃນຄອບຄວົ (ບາງອນັຍູ້ອນສາຍເຫດ ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ, ບາງອນັແມ ູ່ນສາຍເຫດອືູ່ ນ) 

ແລະ 2) ນະໂຍບາຍໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອໃຫູ້ຖກືກບັຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ, ເຊິູ່ ງສູ່ວນຫ າຍບ ູ່ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິ, ແຕູ່ມ  ອດິທິພນົນ  າໄປສູູ່ຄວາມສບັສນົ ແລະ ຄວາມກດົດນັສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ.  
 
 

ບ ລິຫານ ແລະ ໄກູ່ເກັູ່ຍ ສາຍພວົພນັຄອບຄວົ –“ທ ູ່ ບ ູ່ດ ”, “ທ ູ່ ດ ”. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸປະເຊ ນໜູ້າກບັສະພາບຄອບຄວົ 

ທ ູ່ ຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍດູ້ານ ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືບູ້ານ. ບາງຄນົມາຈາກຄອບຄວົທ ູ່ ມ  ບນັຫາສາຍພວົພນັຫ າຍອນັ. 

ສູ່ວນຫ າຍບນັຫາເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນເກ ດຂ ູ້ນ ກ ູ່ອນທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຈະຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ເປັນສາຍເຫດ ທ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ, ຄວາມຕ ງຄຽດ ແລະ ບນັຫາຕູ່າງໆ ບ ູ່ ໄດູ້ຖກືແກູ້ໄຂ  ໃນຊູ່ວງໄລຍະເວລາ ທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍບ ູ່ ຢູູ່ ແລະ ໄດູ້ກາຍເປັນບນັຫາເພ ູ້ມຄວາມກດົດນັ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່

ສາມາດອາໄສສະມາຊກິຄອບຄວົໄດູ້ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົ ກ ູ່ບ ູ່ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດໄດູ້. ໃນສະພາບທ ູ່ ຮ ູ້າຍໄປກວູ່ານ ັູ້ນ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸມາຈາກສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງ

ຄອບຄວົທ ູ່ ແຕກແຍກ ເຊັູ່ ນ: ເຕັມໄປດູ້ວຍການທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍ, ການລູ່ວງລະເມ  ດ, ມ  ຂ ົູ່ມຂູູ່ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ກງົ 

ກນັຂູ້າມ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມ  ຄອບຄວົທ ູ່ ດ  ແລະ ມ ສາຍພວົພນັທ ູ່ ສະໜິດແໜູ້ນກນັດ  ກບັສະມາຊກິ

ຄອບຄວົບາງຄນົ ຫ ື ກບັທກຸຄນົ. ທກຸກ ລະນ , ຄອບຄວົເປັນພືູ້ນຖານທ ູ່ ສ  າຄນັ ສ  າລບັການສະໜບັສະໜນູ 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການຟືູ້ນຟ ູ ແລະ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະການສະໜບັສະໜນູ

ຈາກຄອບຄວົ ຍງັຖວືູ່າ ເປັນວຽກງານຮອງຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກອງົການຈດັຕ ັູ້ງ, ເຊິູ່ ງຫ າຍກ ລະນ  ບນັດາໜູ່ວຍ

ງານເຫ ົູ່ ານ ູ້ ກ ູ່ຍງັບ ູ່ ສາມາດສະໜອງ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຄບົຖູ້ວນໄດູ້ໃນວຽກການບ ລິການ.   

 

ແມ ູ່ນແຕູ່ໃນສະພາບການທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ, ຫ ງັຈາກຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ສາຍພວົພນັລະຫວູ່າງ ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ກ ູ່ຍງັມ  ສາຍພວົພນັທ ູ່ ບ ູ່ ດ ປານໃດ. ຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງ ແລະບນັຫາ ຕູ່າງໆນ ັູ້ນ 

ເປັນການຈ  າກດັຄວາມສາມາດ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນການອອກຈາກບນັຫາການຄູ້າມະນດຸ, ແລະການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ເພືູ່ ອໄປຫາຄອບຄວົ ແລະສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຄວາມຕ ງຄຽດ ແລະ ຂ ູ້ຂດັແຍູ່ງທ  າອດິເກ ດຂ ູ້ນຍູ້ອນ

ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ແລະຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງໃນ ສາຍພວົພນັພາຍ ໃນຄອບຄວົ, ເຊິູ່ ງເປັນການລບົ

ກວນ ແລະ ເປັນການສູ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະໃນບາງກ ລະນ  ເຖງິຂ ັູ້ນເປັນການທ  າລາຍຍູ້ອນຜນົຂອງການຄູ້າ

ມະນດຸ.  

 

ຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ. ໃນບາງກ ລະນ , ຄວາມຈ  າເປັນໃນການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົມ  ຄວາມສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ. ມ ຜູູ້ຖກືສ  າພາດຫ າຍຄນົ ຖກືຖາມວູ່າ ມ  ການບ ລິການອນັໃດ ທ ູ່

ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການຄວນປະຕບິດັ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອປບັປງຸວຽກງານ ດູ້ານການບ ລິການຕູ່າງໆ, ຫ າຍ

ຄນົຕອບແບບເນັູ້ນຢ ູ້າວູ່າ ອນັສ  າຄນັ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຄູ້າມະນດຸເທົູ່ ານ ັູ້ນ ແລະ ຕູ້ອງຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິ
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ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ. ຄວາມຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ມ  ຫ າຍຢູ່າງ, ແຕູ່ບລິູມະສດິລວມມ : 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການເງນິ (ຍູ້ອນບ ູ່ ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າ, ບນັຫາໜ ູ້ສນິ, ການມ ເງນິຕ  ູ່າ), ດູ້ານສຂຸະພາບ (ລວມ

ມ : ການປິູ່ ນປວົການຕດິເຫ ົູ້າ ແລະ ສານເສບຕດິ), ດູ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດູ້ານ

ຈດິຕະວທິະຍາ (ເພືູ່ ອສາມາດຮບັມ ື ກບັຜນົກະທບົ ຍູ້ອນການຖກືຄູ້າມະນດຸ ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ). ຄວາມ

ຈ  າເປັນໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົບາງອນັ ຄວນຈະມ ກ ູ່ອນ ແລະ ໃຫູ້ແທດເໝາະ ກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ. ໃນບາງກ ລະນ , ນະໂຍບາຍຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານສງັຄມົ ຕ ູ່ ຄອບຄວົທ ູ່ ມ  ຄວາມສູ່ຽງ 

ອາດຈະເປັນການປູ້ອງກນັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ທ  າອດິ. ບນັຫາ ແລະຄວາມຈ  າເປັນຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກນັ 

ແລະ ມ ຜນົກະທບົໂດຍກງົ ກບັປະສບົການຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ, ແລະ ຍູ້ອນເຫດນ ູ້, ສະມາຊກິ

ຄອບຄວົຂອງແຕູ່ລະຄນົ ກ ູ່ກາຍເປັນຄນົທ ູ່  “ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸຜູູ້ທ ສອງ.”  

 
 

*ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ. ເດັກຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ມາຈາກສະພາບຄອບຄວົທ ູ່ ມ  ບນັຫາ 

ແລະ ບ ູ່ ສາມາດກບັຄນືໄປຫາຄອບຄວົ  ຫ ືກບັຄນື ແຕູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຖກືເອົາໃຈເບິູ່ ງແຍງຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ບ ູ່ ມ  

ການຖກືປກົປູ້ອງຫຍງັຈາກຄອບຄວົ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ບາງກ ລະນ , ການກບັຄນືໄປຫາສະພາບແວດລູ້ອມ 

ແບບນ ັູ້ນ ອາດຈະເປັນໄປໄດູ້ ຖູ້າມ  ຜູູ້ໄກ ູ່ເກັູ່ຍ ແລະ ມ ຜູູ້ໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ທ ູ່ ເໝາະສມົ ໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ. 

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຕ ູ່ ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ ແບບອ ງໃສູ່ ການຊູ່ວຍເຫ ືອນ ູ້ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນ

ຍງັຂາດເຂ ນ ໃນຂງົເຂດປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ.   

 

ບາງອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ໄດູ້ເຮັດວຽກກບັເດັກນູ້ອຍ ໃນເວລາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າອາໄສຢູູ່ ໃນຄອບຄວົ/ຊຸມຊນົ ທ ູ່ ພວມຈດັຕ ັູ້ງຂ ູ້ນ

, ແລະຖວືູ່າເປັນທາງເລືອກໃໝູ່ອນັໜ ູ່ ງ ສ  າລບັການເບິູ່ ງແຍງແບບສນູພກັອາໄສ. ໃນຂະນະທ ູ່ ທາງເລືອກນ ູ້ ບ ູ່

ແມ ູ່ນຈະສະໜອງໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົໄດູ້ (ບາງຄນົອອກຈາກສະພາບແວດລູ້ອມ ທ ູ່ ບ ູ່ ປອດໄພ), 

ກ ູ່ເປັນວທິ ການເຮັດວຽກ ສ  າລບັຫ າຍຄນົ. ໃນເວລາໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູນ ູ້ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ (ເຊັູ່ ນ: 

ຜູ່ານການໄກູ່ເກັູ່ຍຄອບຄວົ, ການຕດິຕາມ, ການຊູ່ວຍເຫ ອືດ ູ້ານການເງນິ), ນ ູ້ຊ ູ່ວຍສູ້າງ ໃຫູ້ມ  ສະພາບແວດລູ້ອມ 

ຂອງຄອບຄວົໃຫູ້ດ ຂ ູ້ນ ສ  າລບັການກບັຄນືບູ້ານ ຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ.   

 

ທາງເລືອກທ ູ່ ຕູ້ອງການ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນ ການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກນູ້ອຍ 

ໃຫູ້ກບັຄນືໄປຢູູ່ອາໄສກບັຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສິູ່ ງນ ູ້ ຄວນຈະຖກືພກັດນັ ໃນທກຸສະຖານະການ ຍູ້ອນນ ູ້ແມ ູ່ນ

ການກບັຄນືໄປສູູ່ທາງເລືອກ ແຫູ່ງຄວາມປອດໄພ ແລະ ດ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ.
51 ສດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ໃນການຢູູ່

                                                      
51 ເບິູ່ ງໄດູ້ຕືູ່ ມ  ການແນະນ  າກູ່ຽວກບັການເບິູ່ ງແຍງເດັກແບບທາງເລືອກ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (2010), A/RES/64/142, 

ສາມາດອອນລາຍໄດູ້ທ ູ່  http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf 

52 ມາດຕາ 9 ກູ່າວວູ່າ ເດັກບ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຖກືແຍກອອກຈາກ ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງພວກເຂົາ ຫ ື ຈະຖກືແຍກອອກໄດູ້, ໃນກ ລະນ  ມ  ສິູ່ ງທ ູ່ ຈ  າເປັນ

ທ ູ່ ສດຸເພືູ່ ອຜນົປະໂຫຍດທ ູ່ ສອດຄູ່ອງຕາມກດົໝາຍ ໃຫູ້ແກູ່ພວກເຂົາ. ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ທ ູ່ ສອດຄູ່ອງກບັກດົຫມາຍສາມາດນ  າໃຊູ້ໃນ

ເວລາທ ູ່ ຈ  າເປັນຕູ້ອງແຍກເພືູ່ ອຜນົປະໂຫຍດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸຂອງເດັກ. ໃນມາດຕາດ ັູ່ງກ ູ່າວຍງັໄດູ້ກ ູູ່່ວາອ ກວູ່າ ການຕດັສນິໃຈດ ັູ່ງກ ູ່າວອາດຈະມ 

ຄວາມຈ  າເປັນໃນກ ລະນ ພິເສດ ໂດຍສະເພາະເຊັູ່ ນ ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຖກືທາລນຸ ຫ ື ການປະລະບ ູ່ ສນົໃຈຂອງພ ູ່ ແມ ູ່, ຫ ື ບາງກ ລະນ ພ ູ່ ແມ ູ່

ແຍກກນັຢູູ່  ແລະ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການຕດັສິນໃຫູ້ສະຖານທ ພກັເຊົາໃຫູ້ແກູ່ເດັກ. ມາດຕາ 7 ຂອງ CRC “ໃຫູ້ສດິແກູ່ເດັກເທົູ່ າທ ູ່ ຈະເປັນໄປ
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ອາໄສກບັຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແມ ູ່ນ ໄດູ້ອະທິບາຍ ຢູູ່ໃນຫ າຍຈດຸ ຂອງສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ.
52 

ການເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຕາມແຕູ່ລະກ ລະນ  ສາມາດເຮັດໃຫູ້ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງ

ເດັກນູ້ອຍ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ເພືູ່ ອກບັຄນືສູູ່ສະພາບແວດລູ້ອມຄອບຄວົ ແລະ ເປັນການປກົປູ້ອງສດິ ຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າ ດ ັູ່ງໄດູ້ຂຽນໄວູ້ຢູູ່ໃນກດົໝາຍສດິທິມະນດຸສາກນົ.  

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ໃນການເຮັດວຽກ ກບັຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.  

ສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຄອບຄວົທ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸກບັໄປແມ ູ່ນ ເປັນສູ່ວນສ  າຄນັຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່

ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັູ້ງຕູ່າງໆ ຄວນສະໜອງການສະ ໜບັສະໜນູ ການປບັປງຸສະພາບຄວາມ

ຫ າກຫ າຍ ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ສູ້າງໃຫູ້ເກ ດມ  ສາຍພວົພນັດູ້ານບວກ. ສ  າຄນັເທົູ່ າໆກນັ ແມ ູ່ນ ການຮບັຮູູ້ ແລະ

ການຕອບສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານຄວາມຈ  າເປັນສ  າລບັ ສະມາຊກິຄອບຄວົ. ບາງອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ໄດູ້

ເອົາໃຈໃສູ່ ແລະຊອກຫາວທິ  ຊູ່ວຍສູ້າງສະພາບຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ດູ້ານນະໂຍບາຍການບ ລິການ 

ແລະ ການເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ ເພາະຖວືູ່າ ແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ກງົກນັຂູ້າມ, ບາງອງົການ 

ແລະ ບາງສະຖານບນັ ໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຫ ື ໄດູ້ສ ົູ່ງເຂົາເຈົູ້າໄປ ຫາໜູ່ວຍ

ງານອືູ່ ນເພືູ່ ອໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ໃນຫ າຍກ ລະນ , ນ ູ້ແມ ູ່ນສູ່ວນສ  າຄນັອນັໜ ູ່ ງທ ູ່ ປະກອບສູ່ວນເຂົູ້າໃນການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ, ຫ ື ກາຍມາເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບປະສບົສ  າເລັດ ທ ູ່ ຍອມຮບັກນັ

ໃນປດັຈບຸນັ.   

 

                                                                                                                                                                        
ໄດູ້, ສດິໃນຮູູ້ ແລະຮບັການດແູລຈາກພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງຕນົ”. ມາດຕາ 5 ໄດູ້ກ ູ່າວຕ ູ່ ອ ກວູ່າ “ໜູ່ວຍງານຈາກພາກລດັ ຄວນເຄົາລບົຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບ, ສດິ ແລະໜູ້າທ ູ່  ຂອງພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງເດັກ, ໃນກ ລະນ  ທ ູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຫ ື ສງັຄມົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການເບິູ່ ງແຍງໂດຍ

ສງັຄມົ, ໂດຍຜູູ້ປກົຄອງທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ຫ ື ບກຸຄນົອືູ່ ນທ ູ່ ຮບັຜິດຊອບເດັກທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ເພືູ່ ອສະໜອງຄວາມສາມາດ, 

ທິດຊ ູ້ນ  າ ແລະຄ  າແນະນ  າໃນການໃຊູ້ສດິຂອງຕນົທ ູ່ ເໝາະສມົໃຫູ້ແກູ່ເດັກ ເຊິູ່ ງໄດູ້ມ  ການຮບັຮູູ້ໃນສນົທິສນັຍາໃນປດັຈບຸນັ “. 
51 See United Nations (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children, A/RES/64/142, 14. Available at 
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf 
51 Article 9 provides that a child shall not be separated from his or her parents against his/her will, except in accordance 
with applicable law when separation is necessary for the best interests of the child. The article goes on to say that such 
determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or 
one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence. Article 7 of 
the CRC gives a child “as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents”. Article 5 further states: 
“States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the 
extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for 
the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance 
in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention”.  
 
 

ຕວົຢູ່າງທ ູ່ ດ : ການເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ 

 

ຊາວໜຸູ່ມຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດສງິກະໂປ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກບູ້ານ, ໄດູ້ຮບັການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ບ ູ່ ແມ ູ່ນແຕູ່ສ  າລບັລາວເອງ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ແຕູ່ຍງັຊູ່ວຍເຫ ືອ ທາງດູ້ານການແພດນ  າໃຫູ້

ແມ ູ່ນຂອງລາວທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ເຂົູ້າເຖງິການຮກັສາສຂຸະພາບ ທ ູ່ ໜກັໜູ່ວງຂອງລາວ. ອງົການທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໄດູ້ສ ົູ່ງຕ ູ່

http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf
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ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍອນັ ບ ູ່ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ຫວົຂ ູ້ ກ ູ່ຽວກບັສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງ

ຄອບຄວົ ວູ່າເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງ ຂອງການບ ລິຫານທກຸກ ລະນ  ແລະ ບ ູ່ມ  ສູ່ວນຮູ່ວມໂດຍກງົກບັຄອບຄວົ ໃນການເຮັດ

ວຽກກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  ບາງອງົການບ ູ່ ມ  ແຜນງານ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນ ເພືູ່ ອ

ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໂດຍກງົ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ສ ົູ່ງກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໄປຫາ

ອງົການອືູ່ ນ ຫ ື ສະຖາບນັອືູ່ ນ ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົູ້າ. ມ  ຫ າຍກ ລະນ , ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນ

ຄອບຄວົ ຍງັບ ູ່  (ຢູ່າງຖກືຕູ້ອງ) ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ 

ການປກົປູ້ອງການບ ລິການເພືູ່ ອແຍກ ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸທ ູ່

ເປັນເດັກອອກ, ໃນການກວດກາຄອບຄວົກູ່ຽວກບັ ການກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົ 

ເປັນທາງເລືອກທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງ ແລະ ເພືູ່ ອກະກຽມ ຄອບຄວົ ແລະເດັກນູ້ອຍ  

ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍ ແລະ ບນັຫາຕູ່າງໆ ທ ູ່ ອງົການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະ ສະຖາບນັຕູ່າງໆ 

ປະເຊ ນໜູ້າໃນການເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ມ ລາຍ

ລະອຽດ ເພືູ່ ອປ ກສາຫາລືດູ່ງັລຸູ່ມນ ູ້.  

 

1. ອງົກອນຕູ່າງໆ ບ ູ່ ໄດູ້ດ  າເນ ນການໄກູ່ເກັູ່ຍຄອບຄວົ 

2. ຄວາມຕູ້ອງການຂອງສະມາຊກິຄອບຄບົບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັວູ່າ

ມ  ຄວາມສ  າຄນັໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

3. ມ ຊບັພະຍາກອນຈ  າກດັ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ສະມາຊກິ

ຄອບຄວົ 

4. ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ໄປຫາການບ ລິການ ຫ ື ສະໜອງ

ການບ ລິການຕູ່າງໆ ມ ຄວາມຈ  າກດັ 

5. ການບ ລິຫານກ ລະນ ບ ູ່ພຽງພ  ສ  າລບັການພິຈາລະນາກບັສະພາບ

ແວດລູ້ອມຄອບຄວົ 

ແມ ູ່ຂອງລາວໃຫູ້ກບັອງົການອືູ່ ນ (ບ ູ່ກ ູ່ຽວກບັການຄູ້າມະນດຸ) ສະໜອງຄວາມຈ  າເປັນ ດູ້ານການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງ

ດູ້ານການແພດ ສ  າລບັສະພາບຮູ່າງກາຍຂອງລາວ. ການທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ເສຍຄູ່າຮກັສາດູ້ານການແພດ ແມ ູ່ນການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອສ  າຄນັ ສ  າລບັຄອບຄວົ ຍູ້ອນຄອບຄວົລາວ ສາມາດທູ້ອນເງນິເພືູ່ ອ ສ ົູ່ງນ ູ້ອງສາວສອງຄນົ ຂອງລາວ 

ໄປໂຮງຮຽນໄດູ້.   

 

ແມ ູ່ຍງິກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຢູູ່ປະເທດໄທ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກໂຄງການສນູພກັ

ອາໄສ ພາຍຫ ງັລາວກບັຄນືສູູ່ບູ້ານ. ໃນເວລາຖກືຖາມວູ່າ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນຫຍງັອ ກບ ູ່  ທ ູ່ ຍງັບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ

, ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ທກຸສິູ່ ງທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງລາວ ແມ ູ່ນໄດູ້ຖກືເວົູ້າໝດົແລູ້ວ, ລວມທງັນະໂຍບາຍດູ້ານ

ສຂຸະພາບ ສ  າລບັລກູຂອງລາວ ເຊິູ່ ງລາວຖວືູ່າ ສ  າຄນົທ ູ່ ສດຸ ແລະ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ລາວບ ູ່ ສາມາດຈ ູ່າຍເອງໄດູ້.  

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

 

ສະພາບແວດລູ້ອມ ຂອງຄອບຄວົ ມ  ການປູ່ຽນແປງ

ຕະຫ ອດເວລາ ແລະສາຍພວົພນັພາຍໃນຄອບຄວົ  

ກ ູ່ມ  ການປູ່ຽນແປງເຊັູ່ ນກນັ (ດ ຂ ູ້ນ ຫ ື ບ ດ ຂ ູ້ນ) 

ຕະຫ ອດເວລາຂອງ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຜູູ້

ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຖກື

ຕູ້ອນຮບັດ  ໃນເວລາກບັບູ້ານ, ແຕູ່ພາຍຫ ງັມາ 

ເຂົາເຈົູ້າປະເຊ ນໜູ້າກບັຫ າຍບນັຫາ ແລະ ມ ຄວາມ

ຕ ງຄຽດ ຍູ້ອນສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ພາຍຫ ງັກບັຄນືບູ້ານ, ເຊິູ່ ງນ  າໄປສູູ່

ສະພາບຄອບຄວົທ ູ່ ບ ູ່ ດ ຂ ູ້ນ. ກງົກນັຂູ້າມ, ຜູູ້ຄູ້າ

ມະນດຸບາງຄນົ ປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາ ຕ ັູ້ງແຕູ່ຕອນ

ທ  າອິດ ທ ູ່ ກບັບູ້ານ, ແຕູ່ຕ ູ່ ມາ, ບນັຫາຕູ່າງໆ ຖກືແກູ້

ໄຂ ແລະ ສາຍພວົພນັກບັຄອບຄວົກ ູ່ຄູ່ອຍໆດ ຂ ູ້ນ. 

ມນັມ  ຄວາມສ  າຄນັໃນການປະເມ  ນ ສາຍພວົພນັ

ລະຫວູ່າງສະມາຊກິຄອບຄວົ  ແລະຄວາມ ຈ  າເປັນ

ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົຕະຫ ອດເວລາ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນູ່

ໃຈວູ່າ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຈະປະສບົຜນົສ  າເລັດ 

ແລະຍນືຍງົໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ

ມນັຍງັມ  ຄວາມສ  າຄນັໃນ ການແຍກ ຄວາມແຕກ

ຕູ່າງ ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົແຕູ່ລະຄນົ ວູ່າມ  ສາຍ

ພວົພນັດູ້ານລບົ ຫ ື ດູ້ານບວກ.  
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1. ອງົກອນຕູ່າງໆ ບ ູ່ ໄດູ້ດ  າເນ ນການໄກູ່ເກັູ່ຍຄອບຄວົ. ໄດູ້ສ  າພາດຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສອງ-ສາມ ຄນົ ໃນການສ  າ

ຫ ວດນ ູ້ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານບ ລິຫານ ແລະໄກູ່ເກັູ່ຍຄວາມຕ ງຄຽດ ແລະ ບນັຫາຕູ່າງໆ ໃນຄອບຄວົ. 

ລວມທງັ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຊິູ່ ງສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນ

ການກບັຄນືເມອືຫາຄອບຄວົ ແລະສູ້າງ ແລະຊູ້ອມແຊມຄວາມສ  າພນັໃນຄອບຄວົ. ມ  ຫ າຍກ ລະນ , ເດັກນູ້ອຍທ ູ່

ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນຫ າຍ ໄດູ້ຖກືຍູ້າຍອອກຈາກຄອບຄວົ  ແລະໄປອາໄສຢູູ່ກບັສະຖາບນັການເບິູ່ ງແຍງກູ່ອນ ຫ າຍ

ກູ່ວາເປັນທາງເລືອກສດຸທູ້າຍ, ໂດຍບ ູ່ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຈະຊອກຫາການສະໜບັສະໜນູ, ການຕດິຕາມ ແລະ 

ການໄກູ່ເກັູ່ຍ ເພືູ່ ອກບັຄນືຫາຄອບຄວົ.  

 

2. ຄວາມຕູ້ອງການຂອງສະມາຊກິຄອບຄບົບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັວູ່າມ  ຄວາມສ  າຄນັໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ເວົູ້າເຖງິການຂ ຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ແກ ູ່ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງຕນົ,  ເຊິູ່ ງສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນບ ູ່ ໄດູ້

ຖກືຕອບສະ   ໜອງ. ບາງຕວົຢູ່າງ, ອງົກອນໄດູ້ອະທິບາຍໃຫູ້ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າ ບ ູ່ ສາມາດສະ   

ໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫູ້ແກ ູ່ສະມາຊກິຄອບຄວົໄດູ້ ແລະຊູ່ວຍເຫ ືອໄດູ້ພຽງແຕູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸເທົູ່ ານ ັູ້ນ. ເຖງິ

ຢູ່າງໃດກ ູ່ຕາມ, ສ  າລບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ເຂົູ້າໃຈວູ່າ ນ ູ້ແມ ູ່ນການຈ  າແນກຄວາມ

ຕູ້ອງການ ຕ ູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົທກຸຄນົ ເຊິູ່ ງມ  ການພວົພນັກນັ ເຊິູ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຕະຫ ອດເວລາ.  

 

ບາງອງົກອນບ ູ່ຕອບສະໜອງກບັການຮູ້ອງຂ  ເພືູ່ ອໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ, 

ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈວູ່າ ແມ ູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອອນັໃດ ທ ູ່ ເຂົາຈະໄດູ້ຮບັ (ແລະບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ) ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ. ມນັຍິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ກ ູ່ເກ ດ ຄວາມກດົດນັ ຕ ູ່ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ໄດູ້ຖວື ູ່າ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ ແມ ູ່ນມ  

ຄວາມສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ ແຕູ່ກ ູ່ບ ູ່ ຖກືຍອມຮບັ ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ເປັນບລິູມະສດິ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັ

ການຕອງສະໜອງ.   

 

3. ມ ຊບັພະຍາກອນຈ  າກດັ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ສະມາຊກິຄອບຄວົ 

ບາງອງົກອນ ແລະ ບາງສະຖາບນັ ບ ູ່ ມ  ແຜນງານ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້

ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ເດັກຊາຍຖກືຄູ້າມະນດຸໃນມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄນື. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, 

ອງົກອນນ ັູ້ນ ບ ູ່ ມ  ທ ນຮອນເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ ຂອງລາວ ໃຫູ້ສາມາດສູ້າງທລຸະກດິນ ູ້ອຍອນັໜ ູ່ ງ ຫ ື ຊູ່ອຍ ພ ູ່  

ແມ ູ່ຂອງລາວໃຫູ້ມ  ວຽກເຮັດງານທ  າໄດູ້. ຄວາມຈ  າເປັນອນັນ ູ້ ມ  ຜນົກະທບົຕ ູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ທ ູ່ ດ  ຂອງຄອບຄວົຂອງ

ລາວທງັໝດົ (ຄອບຄວົຂອງລາວສບືຕ ູ່  ພບົຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານເສດຖະກດິ), ເຊິູ່ ງກ ູ່ເປັນສູ່ວນຈ  າກດັທາງເລືອກ 

ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົລາວ ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ນ ັ ູ້ນ ແລະ ໃນສະພາບສກຸເສ ນແບບນ ູ້, ອາດຈະສ ົູ່ງຜນົເຮັດໃຫູ້ ລາວ

ອອກໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ ແລະ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍຄອບຄວົຂອງລາວ.  

 

ບາງກ ລະນ , ການຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ຍງັມ  ຄວາມຈ  າກດັ ແລະ ມ ສູ່ວນໜູ້ອຍໜ ູ່ ງຕ ູ່ ຜນົສ  າເລັດ ຂອງ

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ຖກືບງັຄບັ

ໃຫູ້ແຕູ່ງງານ ຢູູ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ໄລຍະສ ັູ້ນ ກ ູ່ອນອອກຈາກໂຄງການ
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ເພືູ່ ອໄປແຕູ່ງງານ. ຜວົຂອງລາວໄດູ້ຮບັທ ນຊູ່ວຍເຫ ືອລູ້າ ເປັນຈ  ານວນເງນິ 4 ລູ້ານດງົ [ປະມານ 190ໂດລາ] 

ເພືູ່ ອເປ ດຮູ້ານແປງລດົ. ທລຸະກດິໄປໄດູ້ດ  ໃນໄລຍະທ  າອດິ ແລະ ມ ລາຍຮບັພ ສມົຄວນ, ທ ູ່ ສ ົູ່ງຜນົດູ້ານບວກຕ ູ່

ຄອບຄວົ. ເຖງິຢູ່າງໃດກ ູ່ຕາມ, ບ ູ່ ດນົຕ ູ່ ຈາກນ ັູ້ນ, ລາວເລ ູ່ ມດືູ່ມເຫ ົູ້າ ແລະ ໃຊູ້ເງນິ ທ ູ່ ຫາມາໄດູ້ ເພືູ່ ອໄປຊືູ້ເຫ ົູ້າມາ

ກນິ.  

 

ຫາກວູ່າ ແລະວທິ ການຂອງອງົການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຈະຕູ້ອງພິຈາລະນາຢູ່າງລອບ

ຄອບ..  ການພິຈາລະນານ ູ້ ໂດຍສະເພາະ ກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ 

ອາດຈະນ  າໃຊູ້ທ ນ   ທ ູ່ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອນ ັູ້ນ ໄປໃນທາງທ ູ່ ບ ູ່ ສມຸໃສູ່ຄວາມຈ  າເປັນຂອງ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງ

ເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ເດັກນູ້ອຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງ

ງານ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍອງົກອນໜ ູ່ ງ ໃຫູ້ທ ນໄປລູ້ຽງໝ ູເພືູ່ ອສູ້າງລາຍໄດູ້. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງ

ລາວ ຜູູ້ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັເອົາທ ນ ແລະເອົາໄປລູ້ຽງໝ ູແລະ  ເງນິທ ູ່ ໄດູ້ມາຈາກການຂາຍໝນູ ັູ້ນ ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງລາວ ບ ູ່ ໄດູ້

ຈດັສນັເງນິ ເພືູ່ ອເປັນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງລາວ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ພ ູ່  ແມ ູ່ ຂອງລາວ ໄດູ້ບ ລິຈາກໝໃູຫູ້ແກ ູ່ວດັ 

ໃນເວລາທ ູ່ ອູ້າຍ ຂອງລາວໄປບວດ, ເຮັດໃຫູ້ຄອບຄວົ ບ ູ່ມ  ລາຍຮບັ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ບາງເທືູ່ ອການໃຊູ້ທ ນຮອນ 

ຂອງຄອບຄວົ ອາດຄດັກບັຈດຸປະສງົຂອງຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການ – ເຊັູ່ ນ: ໃນເວລາທ ູ່ ເອົາທ ນໃຫູ້ ພ ູ່  ແມ ູ່ ເພືູ່ ອໄປ

ສູ້າງທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ກບັເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ແຕູ່  ເດັກນູ້ອຍຖກືບອກໃຫູ້ເຮັດວຽກຊູ່ວຍ 

ຫ າຍກູ່ວາໄດູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ.  

 

4. ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ໄປຫາການບ ລິການ ຫ  ື ສະໜອງການບ ລິການຕູ່າງໆ ມ ຄວາມຈ  າກດັ. ການ

ສ ົູ່ງຕ ູ່ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ໄປຫາການບ ລິການ ຫ ື ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການຕູ່າງໆ ສາມາດເປັນການສະໜບັສະໜນູ

ທ ູ່ ສ  າຄນັສ  າລບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຍງິໜຸູ່ມມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດສງິກະ 

ໂປ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ເຮັດວຽກບູ້ານ, ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອບ ູ່ພຽງແຕູ່ສ  າລບັຕວົລາວເອງແຕູ່ໄດູ້ຮບັການ                                                                                                                                                     

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານສຂຸະພາບ ຂອງແມ ູ່ຂອງລາວນ  າ ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການປິູ່ ນປວົ ແລະ ບ ູ່ມ  ເງນິເພືູ່ ອປິູ່ ນປວົ

ຕວົເອງ. ອງົກອນຊູ່ວຍເຫ ືອໄດູ້ສ ົູ່ງຕ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວ ໂຄງການ (ບ ູ່ຖກືຄູ້າມະນດຸ) ເພືູ່ ອຖກືສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ດູ້ານສຂຸະ ພາບທ ູ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັບນັຫາສຂຸະພາບຊ  ູ່າເຮືູ້ອ. ການບ ູ່ ໄດູ້ຊືູ້ຢາໃຫູ້ແມ ູ່ລາວທງັໝດົ ; ມນັເຮັດໃຫູ້ການ

ໃຊູ້ທ ນເປັນອດິສະຫ ະໃນການສ ົູ່ງນ ູ້ອງສາວສອງຄນົ ໃຫູ້ໄດູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ.  

 

5. ການບ ລິຫານກ ລະນ ບ ູ່ພຽງພ  ສ  າລບັການພິຈາລະນາກບັສະພາບແວດລູ້ອມຄອບຄວົ 

ການບ ູ່ ໄດູ້ຄ  ານ ູ່ ງເຖງິຄວາມຕູ້ອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍມ ຜນົກະທບົ, 

ທນັທ  ແລະໂດຍກງົ, ສ ົູ່ງຜນົຕ ູ່ ຜນົສ  າເລັດຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງ

ຄນົ ຢາກຍູ້າຍຖິູ່ນຖານຄນື ຍູ້ອນບ ູ່ ສາມາດຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ເບິູ່ ງແຍງສະມາຊກິຄອບຄວົໄດູ້. ຫ າຍຄນົບ ູ່ ສາມາດກູ້າວ

ໄປຂູ້າງໜູ້າໃນທາງບວກໄດູ້ ຍູ້ອນວູ່າສູ່ວນຫ າຍຄອບຄວົຕູ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູ່າງຮ ບດູ່ວນ. ຊາຍ

ສນັຊາດມຽນມາຄນົໜືູ່ ງ ກບັຄນືບູ້ານ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໂດຍອງົກອນ ເພືູ່ ອສູ້າງທລຸະ

ກດິນ ູ້ອຍ  ໜ ູ່ ງ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ ໃນເວລາທ ູ່ ມ  ສະມາຊກິຄອບຄວົເຈບັເປັນ, ມນັມ  ຄວາມຈ  າເປັນທ ູ່ ຈະຕູ້ອງໄດູ້



139 
 

ນ  າໃຊູ້ທ ນ ທ ູ່ ຈະຕູ້ອງເອົາໄປລງົທ ນດູ້ານທລຸະກດິນ ັູ້ນ ມາໃຊູ້ຈ ູ່າຍຊືູ້ຢາປິູ່ ນປວົກ ູ່ອນ. ຍູ້ອນເຫດຜນົນ ູ້, ທລຸະກດິບ ູ່

ສາມາດດ  າເນ ນຕ ູ່ ໄປໄດູ້ ແລະອງົກອນທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ບ ູ່ ຢາກສະໜອງທ ນເພ ູ້ມ ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າປະເມ  ນວູ່າ  

ກ ລະນ ນ ູ້ແມ ູ່ນກ ລະນ  “ບ ູ່ສ  າເລັດ.” ຕວົຢູ່າງແບບນ ູ້ ໄດູ້ຊ ູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ມນັບ ູ່ພຽງແຕູ່ຈະເອົາໃຈໃສູ່ ຄວາມຈ  າເປັນ

ຂອງສະພາບຄອບຄວົໂດຍລວມ ໃນການປະເມ  ນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແຕູ່ມນັຍງັມ  ຄວາມ

ຈ  າເປັນດູ້ານການບ ລິຫານ ກ ລະນ ນ  າ, ເພືູ່ ອວເິຄາະລະກ ລະນ ໂດຍລວມ ທງັໝດົ (ກະລນຸາເບິູ່ ງ ຂອບເຂດການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອທ  #10).  
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ກ ລະນ ສ ກສາ: ການເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ 

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ລາວໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ ຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງ 

ໃນຄອບຄວົຂອງລາວ ເຮັດໃຫູ້ລາວຕູ້ອງໄດູ້ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ. ທລຸະກດິຄອບຄວົດ  າເນ ນໄດູ້ບ ູ່ ດ ປານໃດ ແລະ

ຍງັເຮັດໃຫູ້ເກ ດມ  ໜ ູ້ສນິ ເຊິູ່ ງຈ  າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ໜ ູ້. ນອກຈາກນ ູ້, ພ ູ່ ນ ູ້ອງຜວົລາວກ ູ່ບ ູ່ ມກັລາວ ແລະບ ູ່

ຍອມຮບັລາວ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ລາວຕູ້ອງຕດັສນິໃຈ ໜ ອອກຈາກຄອບຄວົ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕູ່າງປະເທດ. 

ລາວໄດູ້ຍນິວູ່າ ມ  ໂອກາດໄດູ້ວຽກດ ຢູູ່ປະເທດໄທ ລາວກ ູ່ຮບັເຮັດວຽກ. ລາວວາງແຜນວູ່າ ລາວຈະກບັຄນື

ບູ້ານ ໃນເວລາມ ເງນິຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ຈະສາມາດໃຊູ້ໜ ູ້ໄດູ້.  

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ລາວຍູ້າຍຖິູ່ນຖາຍໄປຕູ່າງປະເທດ ເພືູ່ ອຊອກວຽກ ຍູ້ອນມ ຄນົເຈບັ

ປູ່ວຍຢູູ່ເຮອືນຂອງລາວ. ລາວຈ  າເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ເງນິ ເພືູ່ ອຈ ູ່າຍຄູ່າປິູ່ ນປວົໃຫູ້ເມຍຂອງລາວ ແລະ ລກູຊາຍ

ຂອງລາວອາຍ ຸ4 ປ  ທ ູ່ ທ ລະມານ ຈາກພະຍາດຫວົໃຈ. ການຍູ້າຍຖິູ່ນຖານຂອງລາວ ເປັນເຫດເຮັດໃຫູ້

ລາວຖກືຄູ້າມະນດຸ ຂາຍແຮງງານ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຊາຍມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ, ລາວໄດູ້ຕດັສນິ

ໃຈຮບັວຽກ ທ ູ່ ຖກືສະເໜ ໃຫູ້ລາວ ຍູ້ອນພ ູ່ ຂອງລາວ ໄດູ້ຮບັບາດເຈບັຢູູ່ບູ່ອນເຮັດວຽກ ຍູ່າງບ ູ່ ໄດູ້ ຫ ື ເຮັດ

ວຽກກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ເລ ຍ. ນອກຈາກນ ູ້, ແມ ູ່ຂອງລາວເຈບັ ບ ູ່ ສາມາດບ ົູ່ງມະຕໄິດູ້  ແລະບ ູ່ສາມາດປວົໄດູ້ກ ູ່ຽວກບັ

ກ ູ້ອນຢູູ່ຄ  ແລະ ຄອບຄວົບ ູ່ມ  ເງນິໄປຄຣ ນກິເພືູ່ ອປິູ່ ນປວົ. 

 

ເດັກນູ້ອຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄປປະເທດມາເລເຊຍ, ໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານ ແຕູ່ພບົວູ່າມນັມ  ຄວາມ

ຫຍຸູ້ງຍາກ ຍູ້ອນລາວອາໄສຢູູ່ບູ້ານດຽວກບັແມ ູ່ທ ູ່ ອູ່ອນແອ ແລະ ພ ູ່  ແລະ ແມ ູ່ລູ້ຽງຂອງລາວ. ສາຍພວົພນັ

ພາຍໃນຄອບຄວົແມ ູ່ນມ  ຄວາມເຕັູ່ ງຄ ງ ກດົດນັຫ າຍ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຂດັແຍູ່ງ ລະຫວູ່າງ ແມ ູ່ 

ແລະ ແມ ູ່ລູ້ຽງ ຂອງລາວ. ພ ູ່ ຂອງລາວ ຕດິເຫ ົູ້າເປັນປະຈ  າ ແລະ ກາຍເປັນຄນົໃຈຮູ້າຍ ໃນເວລາກນິເຫ ົູ້າ.   

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຮງົກງົ, ປະເຊ ນໜູ້າກບັໜ ູ້ອນັໃຫຍູ່ຫ ວງ ໃນເວລາ 

ລາວກບັຄນືບູ້ານ ຍູ້ອນເງນິທ ູ່ ຄອບຄວົ ຂອງລາວໄດູ້ໄປຢ ມ ເພືູ່ ອເປັນທ ນໃຫູ້ລາວຍູ້າຍຖິູ່ນຖານ. ລາວແລະ

ຜວົ ຂອງລາວ ຖຽງກນັເລືູ້ອຍໆ ຍູ້ອນໜ ູ້ສນິກ ູ້ອນນ ັູ້ນ, ສິູ່ ງທ ູ່ ໄດູ້ກບັຄນືມາ ແມ ູ່ນຜນົກະທບົ ຕ ູ່ ຄວາມສກຸ

ຂອງຄອບຄວົຂອງລາວ ແລະ ຜນົການຮຽນໜງັສຂືອງລກູລາວ. ລກູຊາຍກກົ ຂອງລາວ ໄດູ້ຕດັສນິ ໃຈ

ອອກໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກຊູ່ວຍຄອບຄວົຂອງລາວ.   

 

ຊາຍມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ຢູູ່ປະເທດໄທ. ລາວໄດູ້ໜ ອອກຈາກບູ້ານ 

ເປັນເວລາຫ າຍກວູ່າ ສາມປ  ແລະ ຜນົກ ູ່ຄ,ື ລາວບ ູ່ ເຄ ຍພບົໜູ້າລກູຊາຍຫ ູ້າ ຂອງລາວເລ ຍ. ລກູຊາຍກກົ

ຂອງລາວ ເວລານ ັູ້ນຍງັນ ູ້ອຍຫ າຍ ບ ູ່ ສາມາດຈືູ່ລາວໄດູ້ ໃນເວລາລາວກບັບູ້ານ. ລາວເອງ ກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຕດິຕ ູ່ ກບັ

ທາງບູ້ານເລ ຍ ໃນເວລາຖກືຄູ້າມະນດຸຢູູ່ໄທ. ການກບັບູ້ານຂອງລາວ ແມ ູ່ນການພບົກນັ ເທືູ່ ອທ  າອດິຂອງ

ສະມາຊກິຄອບຄວົ ແລະຮບັຮູູ້ພ ູ່ ຂອງພວກເຂົາ ແລະມນັໃຊູ້ເວລາໃນການສູ້າງສາຍພວົພນັກບັພວກເຂົາ.  
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ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ. ລາວຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃນ

ປະເທດໄທ ແລະກບັຄນືບູ້ານ ໂດຍຕ  າຫ ວດມຽນມາ. ໃນເວລາຮອດບູ້ານ ລາວບ ູ່ ໄດູ້ບອກຜວົຂອງລາວ 

ກູ່ຽວກບັປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ ຍູ້ອນລາວຢູ້ານຜວົຂອງລາວຈະປະຮູ້າງລາວ. ແຕູ່ຜວົຂອງລາວ ສງົໃສ

ວູ່າ ວຽກທ ູ່ ລາວເຄ ຍເຮັດອາດຈະແມ ູ່ນ ການຂາຍບ ລິການ, ຄວາມສງົໃສຖກືເວົູ້າຕ ູ່ ປາກ ເວົູ້າຂວັນລາວທ ົູ່ວ 

ຊຸມຊນົ. ຜວົຂອງລາວໄດູ້ເວົູ້າໃຫູ້ລາວກູ່ຽວກບັການຖກືຂດູຮ ດ ແລະເລ ູ່ ມທ  າຮູ້າຍຮູ່າງກາຍລາວ. ລາວບ ູ່

ສາມາດອອກຈາກວງັວນົ ຂອງການຖກືທ  າຮູ້າຍໃນຄອບຄວົ ຍູ້ອນລາວບ ູ່ສາມາດສະໜບັສະໜນູລກູຊາຍ

ຂອງລາວໄດູ້.   

 

ແມ ູ່ຍງິຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທຈາກມຽນມາ, ໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານພູ້ອມ ກບັລກູນ ູ້ອຍຄນົໜ ູ່ ງ. ລາວ

ໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ແມ ູ່ຂອງລາວໃຈຮູ້າຍໃຫູ້ລາວ ຍູ້ອນລາວກບັບູ້ານກບັລກູນ ູ້ອຍ ໂດຍບ ູ່ມ  ຜວົ. ມ ືູ້ໜ ູ່ ງພາຍຫ ງັຜິດ

ຖຽງກນັ, ແມ ູ່ຂອງລາວໃຈຮູ້າຍ ຕ ລາວ ແລະໄລູ່ລາວ ແລະລກູອອກເຮອືນ. ລາວບ ູ່ມ  ທາງທ ູ່ ຈະສະໜບັສະ

ໜນູລກູຂອງລາວໄດູ້ ແຕູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວກ ູ່ຈະບ ູ່ ອະນຍຸາດ ໃຫູ້ລກູຢູູ່ເຮອືນນ  າ. ແມ ູ່ຍງິຄນົນ ັູ້ນຖກືບງັຄບັໃຫູ້

ຍກົລກູຂອງລາວໃຫູ້ພ ູ່ ນ ູ້ອງ. ລາວໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ລາວຮູູ້ສ ກໂສກເສົູ້າຫ າຍຊ  ູ່າໃດ ທ ູ່ ຕູ້ອງຍກົລກູໃຫູ້ຄນົອືູ່ ນ ແຕູ່

ລາວບ ູ່ມ  ທາງເລືອກ.  

 

ເດັກນູ້ອຍຍງິກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ມາຈາກຄອບຄວົທ ູ່

ມ  ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ສດຸ. ລາວຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ພກັຢູູ່ສນູພກັອາໄສ ແລະໄດູ້ຮບັການເບິູ່ ງແຍງຢູ່າງດ . ລາວເປັນ

ກງັວນົ, ກ ູ່ຽວກບັຄວາມເປັນຢູູ່ ຂອງຄອບຄວົຂອງລາວ ແລະ ໄດູ້ຂ ໃຫູ້ອງົກອນ ສະໜອງເຂົູ້າສານໃຫູ້

ຄອບຄວົ ຂອງລາວທກຸເດອືນ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຈ  າເປັນພືູ້ນຖານຂອງພວກເຂົາລາວ. ອງົ

ກອນນ ູ້ ບ ູ່ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານນ ູ້ໄດູ້. ເມ ືູ່ອຖກືຖາມວູ່າຍງັມ  ບນັຫາໃດທ ູ່  ລາວຍງັບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ

ການຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ, ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ໃນຂະນະທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອເປັນຢູ່າງດ , ລາວບ ູ່

ສາມາດຊອກຫາ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອແກູ່ຄອບຄວົລາວໄດູ້ ແລະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫູ້ລາວຮູູ້ສ ກ.    

 

ຍງິໜຸູ່ມຄນົໜ ູ່ ງຈາກ ສປປລາວ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານຢູູ່ປະເທດໄທ, ທ  າອດິລາວ

ປະຕເິສດທ ູ່ ຈະຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ  ຍູ້ອນລາວຈ  າເປັນຈະຕູ້ອງຊູ່ວຍວຽກຄອບຄວົ ຂອງລາວຢູູ່ນາ. ການ

ອາໄສຢູູ່ສນູພກັອາໄສ (ເຊິູ່ ງແມ ູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ລາວຖກືສະເໜ ໃຫູ້) ໝາຍຄວາມວູ່າ ລາວບ ູ່ ສາມາດມ 

ສູ່ວນຮູ່ວມ ກບັການສູ້າງເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ເຊິູ່ ງບ ູ່ແມ ູ່ນທາງເລືອກສ  າລບັລາວ.   

 

ແມ ູ່ຍງິລາວຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດໄທ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ລາວຂ 

ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ ສ  າລບັຄອບຄວົລາວ ແຕູ່ອງົກອນບ ູ່ສາມາດຊູ່ວຍເຫ ືອລາວໄດູ້. ຄອບຄວົ

ຂອງລາວທກຸຍາກ ແລະ ລາວບ ູ່ ເຂົູ້າໃຈວູ່າເປັນຫຍງັ ອງົກອນບູ່ ສາມາດຊູ່ວຍເຂົາເຈົູ້າໄດູ້. ສ  າລບັລາວ

ແລູ້ວການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົຂອງລາວ ແມ ູ່ນສູ່ວນສ  າຄນັອນັໜ ູ່ ງ ສ  າລບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ລາວຕູ້ອງການ 

ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  
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ເດັກນູ້ອຍຍງິຄນົກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການ, ຖກືສະໜບັສະ

ໜນູ ໃຫູ້ພກັຢູູ່ໃນສນູພກັອາໄສ. ລາວໄດູ້ຂ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍຄອບຄວົຂອງລາວ ແຕູ່ອງົກອນໄດູ້

ເວົູ້າກບັລາວວູ່າ ‘ບ ູ່ ’. ເຂົາເຈົູ້າອະທິບາຍກບັລາວວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າສາມາດຊູ່ວຍເຫ ືອໄດູ້ແຕູ່ເດັກນູ້ອຍ ທ ູ່ ເປັນຜູູ້

ຮບັເຄາະຮູ້າຍເທົູ່ ານ ັູ້ນ, ບ ູ່ ສາມາດຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄນົອືູ່ ນໄດູ້.   

 
 

 

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ໃນເວລາເຮັດວຽກບັ ຄອບຄວົຂອງຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ.  

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ການຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົ ແມ ູ່ນການສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຢູ່າງມ  ຜນົສ  າເລັດ. 

ການສະໜອງການສະໜບັສະໜນູ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ຜູູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ຕູ້ອງສະໜອງໃຫູ້ສະມາຊກິ

ຄອບຄວົນ  າ, ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸຄກືນັ. ເຊັູ່ ນລວມມ : ການໃຫູ້ຄ  າປ ກສາ ແລະ ບ ລິການ

ຄວາມຂດັແຍູ່ງ ແລະ ຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງພາຍໃນຄອບຄວົ, ການຊອກສ  າລບັສະມາຊກິຄອບຄວົທ ູ່ ຕູ້ອງການເຮັດວຽກ, 

ການເອົາໃຈໃສູ່ເບິູ່ ງແຍງດູ້ານສຂຸະພາບ ຫ ື ການສະໜບັສະໜນູການສ ກສາໃຫູ້ລກູ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.  

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸໂດຍກງົ. 

ສະໜອງການສ ົູ່ງຕ ູ່  ໃຫູ້ກບັອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອອືູ່ ນໆ ໃນເວລາທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອສິູ່ ງທ ູ່ ຈ  າເປັນໃຫູ້

ສະມາຊກິຄອບຄບົໄດູ້. 

 

 ຊູ່ວຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ້າງການຕດິຕ ູ່ ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ ກູ່ອນການກບັຄນື ແລະການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການ

ຕດິຕ ູ່ ກບັສະມາຊກິຄອບຄວົເປັນປະຈ  າ ໃນເວລາຖກືຊູ່ວຍເຫ ອືຢູູ່ຕູ່າງປະເທດແມ ູ່ນແຫ ູ່ງຂ ູ້ມນູທ ູ່ ສ  າຄນັ ເພືູ່ ອສະໜບັ

ສະໜນູຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ການຕດິຕ ູ່  ກ ູ່ອນກບັບູ້ານ ແມ ູ່ນສິູ່ ງສ  າຄນັທ ູ່ ຄວນເຮັດກູ່ອນ ຖວືູ່າ ແມ ູ່ນຂ ັູ້ນຕອນທ  າອດິ 

ຂອງການສູ້າງສາຍພວົພນັ (ຄນື), ແລະສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ແມ ູ່ນໃຈກາງຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົ

ຜນົສ  າເລັດ.  

 

 ການເຮັດວຽກໂດຍກງົກບັຄອບຄວົເພືູ່ ອແກູ້ໄຂບນັຫາ. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຄອບຄວົໃນການໄກູ່ເກັູ່ຍ ເພືູ່ ອ

ແກູ້ໄຂບນັຫາ ແລະອປຸະສກັໃດໆ ຫ ື ຄວາມສູ່ຽງຕູ່າງໆ ໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍທ ູ່ ກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົຂອງລາວ  (ລວມ

ທງັ: ຄວາມອບັອາຍ ແລະ ການຖກືຈ  າແນກ, ຄວາມເຄັູ່ ງຕ ງ/ບນັຫາຕູ່າງໆ ພາຍໃນສາຍພວົພນັຄອບຄວົ) ແລະ

ຍງັເປັນທງັການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົໃນການພດັທະນາ ການສືູ່ ສານທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບທ ູ່ ດ ຕ ູ່ ສຂຸະພາບ ແລະຄວາມ

ສ  າພນັ ເຊິູ່ ງສາມາດນ  າພາໄປສູູ່ ການເພ ູ່ ມຂ ູ້ນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງສ  າເລັດໃນ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  
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 ຊອກຫາທາງເລືອກອືູ່ ນ ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ໃນເວລາທ ູ່ ສາຍພວົພນັໃນຄອບຄວົບ ູ່ ດ  ແລະ ບ ູ່ ປອດໄພ, 

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວກ ູ່ບ ູ່ໝາຍຄວາມວູ່າການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົບ ູ່ ສ  າເລັດ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະຊອກຫາ

ທາງເລືອກອືູ່ ນ ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນເວລາທ ູ່ ຄອບຄວົບ ູ່ ຕອບ ສະໜອງການສະໜບັສະໜນູທ ູ່ ດ .  ບາງ

ກ ລະນ  ອາດລວມເຖງິການໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າອາໃສຢູູ່ກບັສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົອືູ່ ນ ຫ ື ຢູູ່ແຍກຈາກຄອບຄວົຂອງ

ເຂົາເຈົູ້າເອງ.   

 

 ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານທ ນຮອນ ໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ. ການຈດັສນັທ ນ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫ ືອ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ ແຕູ່ສ  າລບັ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ. ລວມທງັການຊູ່ວຍເຫ ືອສະມາຊກິຄອບຄວົໃນການ

ວາງແຜນ ແລະງບົປະມານ ແລະມ ການໂຄສະນາ ກບັຜູູ້ໃຫູ້ທ ນ ແລະພາກລດັຖະບານ ສ  າລບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່

ຈ  າເປັນຂອງຄອບຄວົ ໃນໂຄງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະນະໂຍບາຍ.. 

 
 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ 

 

 ດ  າເນ ນການຕດິຕາມຄອບຄວົ ແລະການຕດິຕ ູ່  . ການຕດິຕາມຄອບຄວົ ແລະການຕດິຕ ູ່  ແມ ູ່ນຈ  າເປັນ ຈະ

ຕູ້ອງໄດູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໄວເທົູ່ າທ ູ່ ຈະໄວໄດູ້, ແລະຕູ້ອງເປັນຄວາມລບັ ແລະຕູ້ອງໄດູ້ມ  ການຍນິຍອມກບັເດັກນູ້ອຍ.  

 

 ປະເມ  ນຄວາມເໜາະສມົການກບັບູ້ານຂອງເດັກນູ້ອຍຫາຄອບຄວົ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈຂອງພ ູ່

ແມ ູ່ ໃນການຮບັເອົາເດັກນູ້ອຍກບັຄນື ແລະມ ການປກົປູ້ອງເຂົາເຈົູ້າ ຄວນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຖກືປະເມ  ນຢູ່າງເໝາະສມົ

ເພືູ່ ອກ  ານດົວູ່າ ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະກບັຄນື ໄປຫາຄອບຄວົເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ . ດ  າເນ ນການປະເມ  ນຄອບຄວົ ໃຫູ້ເປັນສູ່ວນ

ໜ ູ່ ງຂອງການປະເມ  ນຜນົປະໂຫຍດທ ດ ທ ູ່ ສດຸ ເພືູ່ ອປະເມ  ນສະພາບຄອບຄວົ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸ

ຄນົ.  

 

 ສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຕດິຕ ູ່  ກບັຄອບຄວົ, ຕະຫ ອດເວລາຖູ້າຈ  າເປັນ. ຖູ້າມ  ການແຍກກນັ, ເດັກ 

ນູ້ອຍຄວນຈະຖກືສະໜບັສະໜນູ ໃຫູ້ມ  ການສູ້າງ ແລະຮກັສາການຕດິຕ ູ່ ກບັຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ນອກຈາກ ວູ່າ

ຈະບ ູ່ ປອດໄພ ຫ ື ບ ູ່ ເໝາະສມົສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ ຫ ື ກບັສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົເຂົາເຈົູ້າ.  

 

 ເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົຂອງເດັກນູ້ອຍ ເພືູ່ ອສູ້າງທກັສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົູ້າເພືູ່ ອສະໜບັສະ

ໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ນ ູ້ອາດລວມທງັ ການພດັທະນາທກັສະຂອງ ການເປັນຜູູ້ປກົຄອງ ແລະການແນະນ  າ

ໃນການສະໜບັສະໜນູເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ມ  ພ ດຕກິ  າບ ູ່ ດ  ແລະການລູ້າງຜານທ ູ່ ມ  ການເຊືູ່ ອມໂຢງກບັກບັການຂດູຮ ດ

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ໃນເວລາທ ູ່ ເປັນໄປໄດູ້ ແລະເໜາະສມົ, ສູ່ວນຫ າຍການສະໜອງການສະໜບັສະໜນູ ດູ້ານຊ ວດິ

ການເປັນຢູູ່ ໃຫູ້ພ ູ່ ແມ ູ່ ເພືູ່ ອສູ້າງສະພາບເສດຖະກດິຄອບຄວົໃຫູ້ດ ຂ ູ້ນ. 

 

 ຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

ອາດຈະມ ຜນົກະທບົ ໂດຍການຖກືຂດູຮ ດຈາກພ ູ່ ແມ ູ່ ແລະ/ຫ ື ອາດຈະພບົຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ ຕດິຕ ູ່ ກນັຄນື
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ກບັຄອບຄວົພາຍຫ ງັແຍກຈາກກນັດນົນານ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ທ ູ່ ຖກືເຄາະຮູ້າຍ

ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາ ໃນການວາງແຜນໃນທກຸການ ສ ົູ່ງກບັຄນືຫາສງັຄມົ ແລະ 

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ. ການພິຈາລະນາ ແລະ ແກູ້ໄຂກ ູ່ແມ ູ່ນ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນຂອງເດັກນູ້ອຍ

ເກ ດ ຈາກສະພາບ ຂອງການຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 
 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ 

 

 ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອເພ ູ້ມການເອົາໃຈໃສູ່ຄອບຄວົໂດຍລວມ ໃນເວລາກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການເຜ ຍແຜູ່

ໂດຍລວມ ແລະຄບົຖູ້ວນ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ບ ູ່ ພຽງແຕູ່ລວມເອົາຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ

ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ລວມເອົາເຖງິສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ ແລະ ສະພາບຂອງຄອບຄວົໂດຍລວມ 

ຂອງຄອບຄວົ ໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກບັຄນືບູ້ານ. ເຜ ຍແຜູ່ການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະການດ  າເນ ນງານທ ູ່ ເໝາະສມົ ຂອງຂ ັູ້ນ

ຕອນການຕດິຕາມຄອບຄວົ.  

 

 ລວມເອົາການຊູ່ວຍເຫ ືອ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ເຂົູ້າໃນລະບບົສ ົູ່ງຕ ູ່ . ການເຜ ຍແຜູ່ລະບບົການສ ົູ່ງຕ ູ່  ແມ ູ່ນລວມ

ເຖງິຄວາມຈ  າເປັນຂອງ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ນອກເໜືອຈາກຄວາມຈ  າ 

ຂອງ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ.   

 

 ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ ການຊູ່ວຍເຫ ືອສ  າລບັຄອບຄວົ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ 

ສູ່ວນຫ າຍ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນ ທ ູ່ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ ຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ. ເຜ ຍແຜູ່ສ  າລບັການຮບັຮູູ້

ເຖງິຄວາມສ  າຄນັ ຂອງຈດຸພິເສດທ ູ່ ຫ າກຫ າຍຂອງຄອບຄວົ ເພືູ່ ອເຂົູ້າໃຈຜນົສ  າເລັດຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. 

ລວມທງັການຊູ່ວຍເຫ ືອຄອບຄວົ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  
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ຂອບເຂດການບ ລິການທ  # 10. ການບ ລິຫານ ລະກ ລະນ . 

ການສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໄລຍະຍາວ. 

 

ຄວາມຈ  າເປັນສ  າລບັການບ ລຫິານ ແລະ ການຕດິຕາມກ ລະນ ຕູ່າງໆ 

ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນການໄລຍະຍາວ. ສູ່ວນຫ າຍໃຊູ້ເວລາເປັນຫ າຍປ  ກ ູ່ອນທ ູ່ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸ  ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຍນືຍງົ. ແລະຜູູ້ທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າ ກບັ 

“ປະລາໄຊ” ແລະ “ບ ູ່ສ  າເລັດ” ໄປພູ້ອມກບັ, ມ ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ ເຮັດມ  ຄວາມຫຍ ູ້ທ ູ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທ ູ່ ຈະຟືູ້ນ

ຄນື ແລະ ກູ້າວອອກຈາກການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ບາງກ ລະນ , ໃນເວລາປະເຊ ນໜູ້າກບັ ຄວາມປະລາໄຊແລະ ສິູ່ ງທ ູ່

ທາຍຕູ່າງໆໃນຊ ວດິ ພາຍຫ ງັການຄູ້າມະນດຸ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ມ  ຄວາມຮູູ້ສ ກວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າມ  ທາງເລືອກທ ູ່ ຈ  າກດັ, 

ເຊິູ່ ງໄດູ້ນ  າເຂົາເຈົູ້າ ໄປສູູ່ການຕດັສນິໃຈ ທ ູ່ ເປັນທາງລບົ ແລະມ ຜນົກະທບົ ຕ ູ່ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ, ໄດູ້ກບັຄນືບູ້ານຫ າຍປ  ແລະສະພາບເສດຖະກດິ ຂອງ

ລາວກ ູ່ດ ຂ ູ້ນຕາມລ  າດບັ ຕ ັູ້ງແຕູ່ລາວກບັຄນືບູ້ານ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ໃນເວລາທ ູ່ ລກູຊາຍຂອງລາວ ໄດູ້ຮບັ

ອບຸດັເຫດຈາກລດົຈກັ, ລາວໄດູ້ຢືມເງນິຈ  ານວນ 30 ລູ້ານດງົ (ປະມານ 1,450 ໂດລາ) ສ  າລບັການປິູ່ ນປວົລກູ

ຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ລາວກາຍເປັນໜ ູ້ ແລະເປັນອນັຕະລາວຕ ູ່  ກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງລາວ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸບາງຄນົ ມ  ຄວາມຮູູ້ສ ກວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ມ  ທາງເລືອກ ແຕູ່ໄດູ້ຍູ້າຍຖິູ່ນຖານຄນື, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າ ມ  ຄວາມ

ສູ່ຽງໃນການຖກືຂດູຮ ດ ແລະ ເຖງິຂ ັູ້ນຖກືຄູ້າມະນດຸຄນືອ ກ.   

 

ການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ບດົບາດສ  າຄນັ ໃນດູ້ານການຄາດການ ແລະ ແກູ້ໄຂບນັຫາຕູ່າງໆ ແລະບນັຫາຕູ່າງໆ ທ ູ່

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້ປະເຊ ນໜູ້າ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ. ການບ ລິຫານລະກ ລະນ  ແມ ູ່ນຂະບວນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກນັອນັ

ໜ ູ່ ງ ເພືູ່ ອປະເມ  ນ, ວາງແຜນ, ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ, ປະສານງານ,  

ຕດິຕາມ ແລະປະເມ  ນທາງເລືອກ ແລະ ການບ ລິການ ເພືູ່ ອໃຫູ້ບນັລເຸຖງິ

ຄວາມຈ  າເປັນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ໂດຍຜູ່ານການ

ສືູ່ ສານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ ູ່ ມ  .53 ມກັປະກອບດູ້ວຍການພດັທະນາ 

ແລະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ຂອງແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງແຕູ່ລະກ ລະນ , ເຊິູ່ ງອອກແບບ ໂດຍຜູູ້ບ ລິຫານ

ກ ລະນ  (ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ) ໂດຍການຮູ່ວມມກືນັ ຜູູ້ມ  ຜນົປະໂຫຍດ. ການບ ລິຫານ

                                                      
53See Case Management Society of America (2010) Standards of Practice for Case Management, Arkansas: Case 
Management Society of America. Available at http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf 
53 ກາລນຸາເບິູ່ ງ ກ ລະນ ສະມາຄມົບ ລິຫານກ ລະນ ຂອງອາເມລິກາ (2010) ມາດຕະຖານຂອງການປະຕບິດັເພືູ່ ອບ ລິຫານກ ລະນ , ອາແຄນ

ຊາ: ສະມາຄມົບ ລິຫານກ ລະນ ຂອງອາເມລິກາ. ສາມາອອນລາຍໄດທ ູ່ : 

http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf 

 

 

ໂດຍຜູ່ານການບ ລິຫານລະກ ລະນ , “ທງັຜູູ້ຖກື

ເຄາະຮູ້າຍ ແລະຜູູ້ດແູລ ມ ການຮບັຟງັເຊິູ່ ງ

ກນັແລະກນັ ແລະ ຫາທາງອອກນ  າກນັ ຖູ້າ

ມ  ບນັຫາເກ ດຂ ູ້ນ.” 

 

(ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການໃນ GMS)  

 

 
 

http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf
http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf
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ກ ລະນ ນ ູ້ ພືູ້ນຖານແລູ້ວ ແມ ູ່ນຕູ້ອງເຮັດກ ັບທ ມງານສະຫະວຊິາຊບິ (ເຊັູ່ ນ: ທ ມຈດິຕະວທິະຍາ, ທ ມພະນກັງານ

ແພດ, ທ ມນກັກດົໝາຍ, ທ ມຄອູາຈານ/ຄຝູ ກ) ເພືູ່ ອລະກ  ານດົຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ  າ ທ ູ່ ກ  ານດົໄວູ້ໃນແຜນ

ຂອງແຕູ່ຄນົ ລວມທງັ ນະໂຍບາຍດູ້ານການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ຍງັຕູ້ອງໄດູ້ປະສານງານດູ້ານການ

ສ ົູ່ງຕ ູ່  ເພືູ່ ອຮບັການບ ລິການ ຈາກອງົກອນ ແລະ ສະຖາບນັຕູ່າງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການບ ລິການດູ້ານຊູ່ວຍເຫ ືອສງັຄມົ

ຂອງລດັ, ອງົກອນດູ້ານສຂຸະພາບທ ົູ່ວໄປ, ສະຖາບນັກດົໝາຍ, ໂຮງຮຽນ, ສນູຝ ກອບົຮມົວຊິາຊ ບ, ການບ ລິການ

ດູ້ານວຽກເຮັດງານທ  າ, ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະ ຖູ້າຈ  າເປັນ, ເປັນຜູູ້ຕູ່າງໜູ້າເຜ ຍແຜູ່ ໃຫູ້ກບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ໃນ

ການເຂົູ້າເຖງິ ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານບ ລິການ.   

 

ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແມ ູ່ນຈ  າເປັນເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການ

ບ ລິການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ສດິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ຖກືລະບໃຸນກດົໝາຍດູ້ານສດິທິມະນດຸສາກນົ. ຜນົໄດູ້ຮບັ

ສາມອນັທ ູ່ ສ  າຄນົສ  າລບັການບ ລິຫານກ ລະນ  ໃນປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ແມ ູ່ນ ການປກົປູ້ອງຂະບວນການກບັຄນື

ສູູ່ສງັຄມົ, ນ  າໄປສູູ່ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ການບ ລິການອືູ່ ນ ແລະ ມ ສູ່ວນເຮັດໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົດ ຂ ູ້ນ 

ລະຫວູ່າງ ຜູູ້ຕອບສະໜອງການບ ລິການ.  

 

ການປກົປູ້ອງຂະບວນການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ບດົບາດສ  າຄນັ ໃນຂະບວນການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ, ເພືູ່ ອ ຫ  ກລູ້ຽງການ “ຄວາມປະລາໄຊ/ຖອຍຫ ງັ” ບາງອນັໄດູ້. ມ ບາງຕວົຢູ່າງ, ມນັເຮັດໜູ້າທ ູ່ ຮກັສາຄວາມ

ປອດໄພ ໃນເວລາມ ສະພາບ “ຖອຍຫ ງັ” ເກ ດຂ ູ້ນ. ຍູ້ອນລະກ ລະນ  ຖກືບ ລິຫານຈດັການຕະຫ ອດເວລາ, ມ  ການ

ບ ລິການ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຕະຫ ອດ ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງສະຖານະການ ສກຸເສ ນຕູ່າງໆ, ເຊິູ່ ງ ໃນທາງ

ກງົກນັຂູ້າມ, ມນັເຮັດໜູ້າທ ູ່  ຮບັປະກນັຄວາມສ  າເລັດ ຂອງຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ການບ ລິການແຕູ່ລະ

ກ ລະນ ເປັນປະຈ  າ ຈະເຮັດໃຫູ້ອງົກອນສາມາດ ກ  ານດົບນັຫາຕູ່າງໆໃນເວລາເລ ູ່ ມຕ ົູ້ນ ແລະເຮັດວຽກບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ສູ່ວນຫ າຍພວົພນັ ໂດຍກງົກບັຜນົໄດູ້ຮບັ (ດູ້ານບວກ) ຂອງການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

ນ  າໄປສູູ່ການສ ົູ່ງຕ ູ່ ຜູູ້ໄດູ້ຮບັເຄາະຮູ້າຍ ໄປຫາການບ ລິການອືູ່ນ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນການ

ສ ົູ່ງຕ ູ່ ທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບ. ໃນເວລາທ ູ່ ອງົກອນຕດິຕາມ ແລະ ເຮັດວຽກກບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຢູ່າງຕ ູ່ ເນືູ່ອງ, 

ພວກເຂົາຈະຢູູ່ສະຖານະການກ  ານດົທກຸບນັຫາຕູ່າງໆ  ແລະ ສ ົູ່ງຕ ູ່ ໃຫູ້ຜູູ້ໄດ ູ້ຮບັ ຜນົປະໂຫຍດ (ແລະຂອງ

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ) ໃຫູ້ກບັອງົກອນອືູ່ ນ ເພືູ່ ອໄດູ້ຮບັການບ ລິການທ ູ່ ເໝາະສມົ. ການສ ົູ່ງຕ ູ່  ແມ ູ່ນສ  າລບັ

ອງົການ/ສະຖາບນັຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸສະເພາະ ແລະ ສ  າລບັໜູ່ວຍງານການບ ລິການສງັຄມົທ ົູ່ວໄປ.   

ມ ສູ່ວນເຮັດໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈດ ຂ ູ້ນໃນ ຂະບວນການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ປະກອບສູ່ວນໃຫູ້ຜູູ້ສະໜອງ

ການບ ລິການຄວາມຮູູ້ ແລະຄວາມອາດສາມາດ ໃນຂະແໜູ່ງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດ

ຕດິຕາມຢູ່າງໃກູ້ຊດິ ແລະ ມ ຄວາມເຂົູ້າໃຈຂະບວນການ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຫ າຍອນັ ແລະ ຮບັຮູູ້ວ ູ່າ ແມ ູ່ນອນັໃດ 

(ແລະບ ູ່ແມ ູ່ນອນັໃດ) ທ ູ່ ນ  າໄປສູູ່ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດ ແລະ ແບບຍນືຍງົ. ການບ ລິຫານ

ກ ລະນ  ໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫູ້ພະນກັງານໂຄງການ ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ທ ນ ປະເມ  ນ ຜນົຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໄດູ້, ນ  າ

ໃຊູ້ໂຕຊ ູ້ວດັ ທ ູ່ ມ  ມາດຕະຖານ ແລະຖກືຕູ້ອງສາມາດກວດສອບຕວົຊ ູ້ວດັ.  
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ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະ ການຕດິຕາມເປັນປະຈ  າ ຄວນຈະເປັນແບບສະໝກັໃຈ. ຄວນຈະຖກືຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ

ແບບມ ການປ ກສາຫາລື ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັການຍນິຍອມຈາກເຂົາເຈົູ້າ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸບາງ

ຄນົ ເລືອກທ ູ່ ຈະບ ູ່ ໃຫູ້ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອ ບູ້ານຂອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພາະຖວືູ່າ ເປັນການ “ກ  ານດົໂຕ” ເຂົາເຈົູ້າ 

ໃຫູ້ຄນົໃນຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົູ້າຮູູ້ ແລະ ສາມາດນ  າໄປສູູ່ເກ ດມ  ການຈ  າແນກ ແລະ ເຖງິຂ ັູ້ນມ  ຄວາມອບັອາຍ. ບາງ

ຄນົເຕັມໃຈທ ູ່ ຈະຖກືຕດິຕ ູ່ ທາງໂທລະສບັ ຫ ື ນດັພບົໃນເມອືງໃກູ້ຄຽງ. ການເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອກ  າ 

ນດົທາງອອກທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ໃນການບ ລິຫານກ ລະນ  ແມ ູ່ນມ  ຄວາມສ  າຄນັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັແມ ູ່ນ 

ຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ ແລະເໝາະສມົ ບ ູ່ ຂດັກບັສດິທິພືູ້ນຖານ ແລະ ການເປັນຢູູ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.    

 

ຍ ດໜັູ້ນໃນຫ ກັຈນັຍາບນັ, ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຜູູ້ໃຫຍູ່, ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ບນັດາໂຄງການ ທ ູ່ ຕດິຕາມການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົຢູ່າງພຽງພ ດ ູ້ານຈນັຍາບນັ ແລະ ວທິ ການດູ້ານສດິທິ.  ການຝ ກອບົຮມົນ ູ້ ບ ູ່ແມ ູ່ນ

ແຕູ່ສ  າລບັພະນກັງານ ທ ູ່ ເຮັດວຽກດູ້ານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົເທົູ່ ານ ັູ້ນ, ແຕູ່ ໃຫູ້ຄນົອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ມ  ການຕດິຕ ູ່ ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ ຫ ື ການເກບັກ  າຂ ູ້ມນູ – ນາຍແປພາສາ/ຜູູ້ແປເອກະສານ, ພະນກັງານຫູ້ອງການ, ພະນກັງານຜູູ້ໃຫູ້ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຢູູ່ຊຸມຊນົ, ຜູູ້ບ ລິຫານອງົກອນ, ຜູູ້ໃຫູ້ທ ນ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  

 

*ເອົາໃຈໃສູ່ພິເສດກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ. ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວເດັກນູ້ອຍ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການບ ລິຫານກ ລະນ  ດນົ

ກວູ່າ ຜູູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ການຕດິຕາມ ຖວືູ່າເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ຍູ້ອນສະພາບຄວາມດູ້ອຍ

ໂອກາດພິເສດ ແລະ ມ ຄວາມສູ່ຽງ ຍູ້ອນເຂົາເຈົູ້າຢູູ່ໃນສະຖານະການ ທ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດເບິູ່ ງແຍງຕນົເອງໄດູ້. 

ນອກຈາກນ ູ້, ປະເພດຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນຈ  າເປັນສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ – ເຊັູ່ ນ: ການສ ກສາໃນ

ລະບບົ – ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນເປັນໄລຍະຍາວ, ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນເປັນຫ າຍປ . ມ  ບາງກ ລະນ , ເດັກນູ້ອຍທ ູ່

ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ມ ການຕດິຕາມ ໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ເປັນເວລາ

ຫ າຍປ . ເດັກນູ້ອຍຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ, ຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ກບັຄນືໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ໃນປ  2008. ໃນເວລາສ  າພາດລາວ ເມ ືູ່ອເວລາຖກືສ  າພາດໃນປ  

2012 ລາວຍງັຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູອືູ່ ນໆ, ຖູ້າຈ  າເປັນ. ລາວຖກື

ຕດິຕາມເປັນປະຈ  າ ໂດຍພະນກັງານ NGO ທ ູ່ ສະໜບັສະໜນູລາວ ແລະ ຄວາມຄບືໜູ້າຂອງລາວ ກ ູ່ຖກື

ຕດິຕາມຢູ່າງເປັນປະຈ  າ ແລະເປັນລະບບົ. ກງົກນັຂູ້າມ, ເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸບາງຄນົ ໄດູ້ຮບັການ

ບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະ ມ ການຕດິຕາມໜູ້ອຍດຽວ ຫາບ ູ່ມ  ເລ ຍ.   

 

ໃນກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ, ການບ ລິຫານກ ລະນ ຄວນຈະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຄອບຄວົ ຫ ື ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ.  ຜູູ້

ບ ລິຫານກ ລະນ  ນ  າໃຊູ້ວທິ ສູ້າງການການສູ້າງສາຍພວົພນັກບັ ຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະຄອບຄວົເພືູ່ ອ

ສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງ,, ເສ ມສູ້າງຄວາມຢູູ່ດ ກນິດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ

ແກູ້ໄຂບນັຫາ, ແກູ້ໄຂບນັຫາໜກັໜູ່ວງ, ສະໜອງຂ ູ້ມນູເພືູ່ ອເຮັດແນວໃດໃຫູ້ມ  ການສະໜອງການບ ລິການ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນພາຍໃນຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ແລະເຮັດວຽກ ເພືູ່ ອປກົປູ້ອງຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ 

ແລະ ຂອງຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ຜູູ້ທ ູ່ ບ ູ່ ຢູູ່ໃນສະພາບ ທ ູ່ ຊ ູ່ວຍເຫ ືອຕນົເອງໄດູ້.  
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ວຽກບ ລິຫານກ ລະນ  ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຄວນໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າມ  ສູ່ວນ

ຮູ່ວມ ແລະກູ່ຽວຂູ້ອງຢູ່າງຫູ້າວຫນັ. ສດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ແມ ູ່ນພນັທະຖກືກດົໝາຍຂອງພາກລດັ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່

ໃຈວູ່າ ເດັກນູ້ອຍທກຸຄນົມ  ຄວາມສາມາດ ໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຂອງເຂົາເຈົູ້າ ເພືູ່ ອສະແດງຄວາມ

ຄດິເຫັນທກຸເລືູ້ອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທ ູ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ, ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ ແມ ູ່ນຕູ້ອງໄດູ້

ຊ ັູ່ງຊາ ຕາມອາຍ ຸແລະວດຸທິພາວະຂອງເດັກຄນົນ ັູ້ນ.54 ເຊິູ່ ງ ມນັອາດຈະບ ູ່ ເປັນໄປຕາມ ນ ູ້ຕະຫ ອດໃນ

ປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ, ເຊິູ່ ງຄວາມຈ  າເປັນຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍຖກື

ກ  ານດົໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຫ ື ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໂດຍມ ການປ ກສາຫາລືກບັພ ູ່ ແມ ູ່ ຫ ື ຜູູ້

ປກົຄອງ. ເດັກຍງິຄນົມຽນມາ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລເຊຍ ລາວຖກືບງັຄບັໃຫູ້ຂ ທານ ແລະ

ຂາຍເຄືູ່ ອງ. ໃນເວລາ ກບັຄນືບູ້ານ, ລາວຖກືສະໜອງຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍອງົການ ຕາມການຂ ຮ ູ້ອງ

ຂອງລາວ ແລະ ລາວດ ໃຈຫ າຍທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອນ ັູ້ນ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ໃນເວລາຖາມວູ່າ: ລາວ

ມ ຄວາມກງັວນົຫຍງັ ກູ່ຽວກບັການໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອບ ູ່ , ລາວອະທິບາຍວູ່າ: ລາວຮູູ້ສ ກກດົດນັ ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ມ  

ສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນການຕດັສນິໃຈແບບຫູ້າວຫນັ ກູ່ຽວກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັ ແລະ ການວາງແຜນ

ສ  າລບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຊ ວດິຂອງລາວໃນໄລຍະຍາວ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ: ໃນເວລາ

ພະນກັງານຊູ່ວຍເຫ ືອມາພບົລາວ, ເຂົາເຈົູ້າລມົພຽງແຕູ່ກບັແມ ູ່ຂອງລາວ. ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ໄດູ້ປ ກສາກບັລາວ.   

 

ມາດຕາທ  25 ຂອງກດົໝາຍສດິທິເດັກ ກ  ານດົວູ່າເດັກໃນໂຄງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ມ  ສດິໃນການບ ລິຫານ

ກ ລະນ  ແລະ ຕດິຕາມແຕູ່ລະກ ລະນ .
55 ມນັກູ່ຽວຂູ້ອງກບັສດິຂອງເດັກນູ້ອຍ ໃນການຖກືແຈ ູ້ງຢູ່າງຄບົຖູ້ວນ

ກູ່ຽວກບັ ໂຄງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ລວມທງັໂອກາດຕູ່າງໆ ທ ູ່ ຈະຖກືສະໜອງ, ຄວາມສູ່ຽງ ແລະຂ ູ້ຈ  າກດັ

ຕູ່າງໆ , ແລະ ຈະໃຫູ້ ຫ ືລະງບັຄວາມຍນິຍອມ (ແລະຄວາມຍນິຍອມທ ູ່ ຕ ູ່ ເນືູ່ອງ) ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມໃນ

ໂຄງການ. ແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທກຸອນັ ສ  າລບັເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຜູູ້ໜ ູ່ ງ ຄວນຈະໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ 

ເດັກນູ້ອຍຜູູ້ນ ັ ູ້ນ ຈະມ ສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງຫູ້າວຫນັ ໃນຂະບວນການອອກແບບ, ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການທບົ

ທວນຄນື.  

 
 

ສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການບ ລຫິານກ ລະນ  

                                                      
54 ມາດຕາ 12 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສິດທິເດັກ CRC.  

55 ມາດຕາ 25 ຂອງ ສນົທິສນັຍາວູ່າດູ້ວຍສດິທິເດັກ CRC ກູ່າວວູ່າ “ໜູ່ວຍງານຈາກພາກລດັ ຮບັຮູູ້ສດິທິຂອງເດັກຜູູ້ທ ູ່ ໄດູ້ຮບັການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອເບິູ່ ງແຍງໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ, ຊູ່ວຍປກົປູ້ອງ ຫ ື ໃຫູ້ການປິູ່ ນປວົສຂຸະພາບ ທາງດູ້ານຮູ່າງກາຍ ຫ ື ຈດິໃຈຂອງ

ເດັກ, ເພືູ່ ອເປັນການທບົທວນຄືນໄລຍະເວລາຂອງການປິູ່ ນປວົທ ູ່ ສະໜອງໃຫູ້ແກູ່ເດັກ ແລະ ສະພາບການອືູ່ ນໆທງັໝດົ ທ ູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ

ເດັກ.“ 

54 Article 12 CRC. 
55 Article 25 CRC states: “States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities 
for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the 
treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.” 
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ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແມ ູ່ນສນູກາງຂອງວຽກງານການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ. ບາງອງົກອນ ຫ ື ສະຖາບນັໃນພາກພືູ້ນ 

ຖກືຕດິຕາມຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ສອງ ຫາ ສາມປ , ຕດິຕາມກ ລະນ ຂອງເຂົາເຈົູ້າເປັນປະຈ  າ, ແລະ, ສ  າຄນັ

ແມ ູ່ນ ຕູ້ອງມ  ໜູ້າໃນເວລາຈ  າເປັນ ຫ ື ສກຸເສ ນຕູ່າງໆ. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານ ູ້ ມ  ຜນົດູ້ານບວກຕ ູ່ ຜນົສ  າເລັດຂອງການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ແລະ ນ  າໄປສູູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍອນັຂອງຜນົສ  າເລັດຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບຢືນຍງົ.  

 

ແບບຢູ່າງທ ູ່ ດ : ການບ ລິຫານກ ລະນ  

 

ແມ ູ່ຍງິລາວຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອເປັນເວລາສອງສາມປ  ໃນຂະນະທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົເປັນຊູ່າງເສ ມ

ສວຍ ແລະ ຖກືສະໜບັສະໜນູໃຫູ້ເປ ດຮູ້ານເສ ມສວຍ. ລາວບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອແລູ້ວ, ແຕູ່ ຜູູ້ສະໜອງ

ການບ ລິການກ ູ່ຍງັຕດິຕ ູ່ ກບັລາວເປັນປະຈ  າ: ລາວເວົູ້າວູ່າ “ຂູ້ອຍບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອແລູ້ວໃນປດັຈບຸດັ ແຕູ່ 

[ອງົກອນດ ັູ່ງກ ູ່າວ] ໄດູ້ໂທລະສບັຫາຂູ້ອຍເດອືນລະເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອຖາມຂູ່າວຄາວກູ່ຽວກບັວຽກຂອງຂູ້ອຍ ວູ່າ ຍງັ 

ດ  າເນ ນດ  ຢູູ່ບ ູ່ .” 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ໃນເວລາຖກືຖາມວູ່າ: ແມ ູ່ນການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອອນັໃດທ ູ່ ເປັນປະໂຫຍດທ ູ່ ສດຸ, ລາວຕອບວູ່າ: ແມ ູ່ນການຕດິຕ ູ່ ພວົພນັຢູ່າງ ເປັນປະຈ  າກບັພະນກັງານ

ສງັຄມົສງົເຄາະ ຜູູ້ທ ມ  ຢູ້ຽມຢາມ ຖາມຂູ່າວຄາວກູ່ຽວກບັລາວ ແລະ ຄອບຄວົຂອງລາວ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍ

ຄວາມພ ໃຈ ແລະຄວາມຖກືໃຈ ສ  າລບັວຽກງານການບ ລິຫານກ ລະນ  ວູ່າ: “ຂູ້ອຍມກັການຊູ່ວຍເຫ ືອແບບນ ູ້ທ ູ່

ສດຸ.”  

 

ແມ ູ່ຍງິຫວຽດນາມຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດມາເລເຊຍ ບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ມ  ຄວາມພ ໃຈໃນການ

ຕດິຕ ູ່ ພວົພນັກນັຢູ່າງເປັນປະຈ  າ ກບັພະນກັງານໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ເປັນເວລາຫ າຍປ . ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ: 

ພະນກັງານໃຈດ  ແລະ ຖາມຂູ່າວຄາວຕະຫ ອດເວລາ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າຈະຜູ່ານມາຫ າຍປ  ແຕູ່ກ ູ່ຍງັເຮັດໃຫູ້ລາວມ 

ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ໜັູ້ນໃຈ.   

 

ແມ ູ່ຍງິໄທຄນົໜ ູ່ ງ, ຖກືຄູ້າມະນດຸ ບງັຄບັໃຫູ້ຂາຍບ ລິການຢູູ່ປະເທດຍ ູ່ ປຸູ່ນ, ມ  ການຕດິຕ ູ່ ພວົພນັ ກບັພະນກັງານ

ສງັຄມົສງົເຄາະຕະຫ ອດເວລາຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະໂທລະສບັຫາລາວເປັນ

ປະຈ  າ ເພືູ່ ອຖາມຂູ່າວຄາວວູ່າລາວເປັນແນວໃດ ເຮັດຫຍງັຢູູ່ ແລະອືູ່ ນໆຫ າຍດູ້ານກູ່ຽວກບັຊ ວດິລາວ ແລະ 

ເພືູ່ ອເບິູ່ ງວູ່າລາວມ ບນັຫາຫຍງັບ ູ່  ຫ ື ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ຈ  າເປັນດູ້ານໃດແດູ່. ຍູ້ອນລາວມ ບນັຫາ 

ພະຍາດສຂຸະພາບຊ  ູ່າເຮືູ້ອ ທ ູ່ ຕູ້ອງການປິູ່ ນປວົ, ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ລາວເຂົູ້າເຖງິ

ການປິູ່ ນປວົດູ້ານການແພດ ທ ູ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັລາວເພືູ່ ອໄດູ້ຮບັການປິູ່ ນປວົ, ໃນເວລາຈ  າເປັນ.  

 

ຊາວໜຸູ່ມຊາຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດມຽນມາ ບງັຄບົໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ ໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ ລາວ

ຖກືຕດິຕ ູ່ ພວົພນັ ແລະໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ຈາກຜູູ້ບ ລິການກ ລະນ ລາວຄແືນວໃດ. ຜູູ້ບ ລິການກ ລະນ ຂອງ

ລາວ ໄດູ້ວາງແຜນການກບັຄນືສງັຄມົກບັລາວ ແລະໄປພບົລາວທກຸໆສາມເດອືນ ເພືູ່ ອເບິູ່ ງວູ່າທກຸສິູ່ ງເປັນ

ແນວໃດ ພູ້ອມກບັລມົບນັຫາຕູ່າງໆກບັລາວ ຫ ື ມ  ຄວາມຈ  າເປັນດູ້ານໃດແດູ່ ຕ ັູ້ງແຕູ່ເຂົາທງັສອງພບົກນັເທືູ່ ອ
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ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະການຕດິຕາມໄລຍະຍາວ ບ ູ່ແມ ູ່ນປະເພນ ປະຕບິດັສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ. 

ຄວາມຈງິແລູ້ວຫ າຍຄນົໄດູ້ລາຍງານວູ່າ, ໃນເວລາຮອດບູ້ານແລູ້ວ ເຂົາເຈົູ້າມ  ຄວາມຈ  າກດັຫ າຍດູ້ານ ແລະ 

ບາງເທືູ່ ອ ກ ູ່ບ ູ່ ຖກືຕດິຕ ູ່ ພວົພນັຈາກອງົກອນ ຫ ື ສະຖາບນັສງັຄມົທ ູ່ ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູ. ສິູ່ ງຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ູ້ ໂດຍ

ທ ົູ່ວໄປແລູ້ວມ  ຜນົກະທບົດູ້ານລບົຕ ູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ສິູ່ ງທູ້າທາຍຕູ່າງໆໃນ

ການບ ລິຫານກ ລະນ ໄລຍະຍາວລວມມ : 

 

1. ການຕອບສະໜອງການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ໜູ້ອຍ ຫາບ ູ່ ມ   

2. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ພຽງໄລຍະສ ັູ້ນ 

3. ຂາດຊບັພະຍາກອນ 

 

1. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ໜູ້ອຍ ຫາບ ູ່ ມ  . ການບ ລິຫານກ ລະນ ບ ູ່ມ   ສ  າລບັຫ າຍກ ລະນ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ, ເຊິູ່ ງ 

ໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະຍາວ ແລະ ບ ູ່ ຖກືສ ົູ່ງຕ ູ່  ເພືູ່ ອຊູ່ວຍແກູ້ໄຂບນັຫາຕູ່າງໆທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າໄດູ້

ປະເຊ ນໃນຫ າຍໄລຍະຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການສູ່ວນຫ າຍ ບ ູ່ ໄດູ້ໃຊູ້ນະໂຍບາຍເປັນ

ລະບບົ ຫ ື ເຄືູ່ ອງມມືາດຕະຖານ ໃນການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນຕູ່າງໆ. ມ  ຫ າຍໆກ ລະນ , 

ການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນຂອງແຕູ່ລະຄນົແມ ູ່ນເຮັດແບບໄວໆ ແບບ “ເທືູ່ ອດຽວເທົູ່ ານ ັູ້ນ”. ແລະມ ຫ າຍກ ລະນ , 

ການປະເມ  ນຄວາມຕູ້ອງການຂອງລະບບົ ແລະຂອງແຕູ່ລະຄນົ ແມ ູ່ນບ ູ່ ໄດູ້ເຮັດ. ການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນຂອງ

ລະບບົ ແມ ູ່ນເປັນເລືູ່ ອງທ  າມະດາຫ າຍ ໃນໂຄງການສນູພກັອາໄສ. ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ແມ ູ່ນແຕູ່ໃນໂຄງການ

ສນູພກັອາໄສ, ສະພາບ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ບ ູ່ ຖກືພິຈາລະນາ ຢູ່າງເອົາໃຈໃສູ່

ພຽງພ .  

 
 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ໄດູ້ເວົູ້າວູ່າ ເຂົາເຈົູ້າຖກືສະເໜ  (ແລະຮບັ

ເອົາ) ການບ ລິການ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ ທ ູ່ ເຫັນວູ່າບ ູ່ ຈ  າເປັນ 

ສ  າລບັເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ເບິູ່ ງຄວືູ່າ ເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການແນະນ  າ

ພຽງພ  ຈາກພະນກັງານຜູູ້ດແູລ ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ 

ເລືອກທາງເລືອກຕູ່າງໆຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ບາງເທືູ່ ອ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ

ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງ ຂ ການຊູ່ວຍເຫ ືອສະເພາະເຈາະຈງົ ທ ູ່ ຖກືຕູ້ອງເໝາະ

ສມົຕາມຄວາມຕູ້ອງການ ຫ ື ຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົູ້າແຕູ່ລະຄນົ 

ແຕູ່ຖກື “ປະຕເິສດ” ໂດຍຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຍູ້ອນສິູ່ ງ ທ ູ່

ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ ບ ູ່ ແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ ມາດຕະຖານການ

ບ ລິຫານ ຂອງອງົກອນນ ັູ້ນ.   

ກູ່ອນ. ລາວໄດູ້ອະທິບາຍວູ່າ, ສ  າລບັລາວ, ການຕດິຕ ູ່ ພວົພນັກນັຢູ່າງເປັນປະຈ  າແບບນ ູ້ ດ  ແລະ ເປັນການສະ

ໜບັສະໜນູ ທ ູ່ ສ  າຄນັສ  າລບັລາວ ແລະຊູ່ວຍລາວໄດູ້ຫ າຍໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ.  

 

ມ ການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. 

ການບ ລິຫານກ ລະນ ຈະຕູ້ອງມ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັເປັນເວລາ

ຍາວນານ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການ

ບ ລິຫານກ ລະນ ຢູ່າງເອົາຈງິເອົາຈງັເປັນເວລາສອງ ຫາສາມປ  

ກ ູ່ອນຈະເຮັດໃຫູ້ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ເຖງິ

ແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ເຖງິແນວໃດກ ູ່ຕາມ, ການບ ລິຫານກ ລະນ 

ຢູ່າງເອົາຈງິເອົາຈງັນ ັູ້ນ ສູ່ວນຫ າຍແມ ູ່ນຈະລດຸລງົໃນເວລາ

ຜູ່ານໄປໄລຍະໜ ູ່ ງ, ພູ້ອມຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ 

ກ ູ່ມ  ຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານການສະໜບັສະໜນຸລດຸລງົ ພາຍຫ ງັ

ໄດູ້ຮບັຄວາມຕູ້ອງການເບືູ້ອງຕ ົູ້ນດູ້ານຄວາມໝັູ້ນຄງົແລູ້ວ.   

ເວົູ້າແບບນ ູ້, ບ ູ່ໝາຍຄວາມວູ່າຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ

ເປັນໄປຕາມແບບແຜນທ ູ່ ວາງໄວູ້ໝດົ ແລະເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມຖອຍຫ ງັ ແລະ ເກ ດມ ຄວາມລ ົູ້ມ

ເຫ ວໃນຂະບວນການ. ໃນເວລາປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາສກຸເສ ນ 

ຫ ື ຖອຍຫ ງັນ ັູ້ນ, ການເອົາໃຈໃສູ່ຈງິຈງັອາດຈະຈ  າເປັນກວູ່າ

ເກົູ່ າໃນເວລານ ັູ້ນ. ການບ ລິຫານກ ລະນ ຄວນຈະມ ໃນແຜນໄວູ້

ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແມ ູ່ນແຕູ່ກ ລະນ “ປະສບົຜນົສ  າເລັດ” 

ແລະ ພະນກັງານສງັຄມົປິດເລືູ່ ອງແລູ້ວກ ູ່ຕາມ.  
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ເຖງິວູ່າໃນເວລາປະເມ  ນ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງແຕູ່ລະຄນົ ໄດູ້ຖກືປະຕບິດັກ ູ່ຕາມ, ເວລາທ ູ່ ມ  ຈ  າກດັ ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວ

ແມ ູ່ນໃຊູ້ໄປໃນວຽກງານດູ້ານນ ູ້. ສູ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ ູ່ນມ   ກອງປະຊຸມເທືູ່ ອດຽວເຊິູ່ ງການບ ລິຖກືຈດັໄວູ້ລູ່ວງໜູ້າ 

ແລະຖກືນ  າສະເໜ  ແລະ ເລືອກໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າເລ ຍ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນຫ າຍ ບ ູ່ ໄດູ້ເວົູ້າເຖງິ

ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເປັນໄປໄດູ້ ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງເລືອກຫ າຍອນັ ກບັຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຫ ື ຜູູ້

ສະໜອງການບ ລິການທ ູ່ ສະ ເໜ  ທາງເລືອກໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ ອາດຈະເໝາະສມົກບັເຂົາເຈົູ້າຫ າຍກວູ່າ. ພວກ

ເຂົາຍງັບ ູ່ ໄດູ້ອະທິບາຍກູ່ຽວກບັໂອກາດທ ູ່ ພວກເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ ຫ ືຢາກເປັນ.   

 

2. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ມ  ພຽງໄລຍະສ ັູ້ນ. ມ  ຫ າຍກ ລະນ , ການໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອເປັນແບບ “ເທືູ່ ອດຽວ” ຫ ື ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະສ ັູ້ນ, ມ  ການຕດິຕາມໜູ້ອຍ ຫ ື ບ ູ່ ມ  ເລ ຍ. ຍກົຕວົຢູ່າງ ມ  ເດັກນູ້ອຍຊາຍຄນົໜ ູ່ ງ, ລາວຖກື

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ໃຫູ້ກບັໄປຮຽນໜງັສຄືນື, ຕ ູ່ ມາລາວໄດູ້ອອກໂຮງຮຽນ ຍູ້ອນບນັຫາດູ້ານເສດຖະກດິ ໃນ

ຄອບຄວົຂອງລາວ ເຊິູ່ ງລາວຈ  າເປັນຕູ້ອງແກູ້ບນັຫາດູ້ວຍການເຮັດວຽກເພືູ່ ອຊູ່ວຍຄອບຄວົ . ການບ ລິຫານກ ລະນ 

ທ ູ່ ເໝາະສມົ ໃນກ ລະນ ຂອງລາວ ອາດຈະ ໃຫູ້ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວຖກືສ ົູ່ງຕ ູ່  ໄປຫາໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເສດຖະກດິ 

(ເຊັູ່ ນ: ການມ ວຽກເຮັດງານທ  າ ຫ ື ມ  ກດິຈະກ  າສູ້າງລາຍໄດູ້ຕູ່າງໆ), ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້ລາວໄດູ້ສບືຕ ູ່ ຮຽນໜງັສ ືໃນ

ຂະນະທ ູ່ ພ ູ່ ແມ ູ່ຂອງລາວເຮັດວຽກ. ການບ ລິຫານກ ລະນ ໄລຍະຍາວ ມ ຜນົກະທບົດູ້ານບວກ ຕ ູ່ ຜນົສ  າເລັດຂອງການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ຖເືປັນການສະໜບັສະໜນູທ ູ່ ຈ  າເປັນແທູໆ້  ສ  າລບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ.  

 

3. ຂາດຊບັພະຍາກອນ. ສູ່ວນຫ າຍການຂາດການບ ລິຫານກ ລະນ  ແມ ູ່ນຍູ້ອນບ ູ່ມ  ຊບັພະຍາກອນ ພາຍໃນອງົ

ກອນ ທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ສະຖາບນັຂອງລດັ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແມ ູ່ນ ຕູ້ອງມ  ແຮງງານທ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງເຮັດ

ວຽກຕວົຈງິ ເພືູ່ ອສາມາດຕດິຕ ູ່ ກບັ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຢູ່າງເປັນປະຈ  າ ແລະຕະຫ ອດເວລາ. ການມ ພະນກັງານ ແລະ 

ມ ຊບັພະຍາກອນທ ູ່ ພຽງພ  ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນຫ າຍ ເພືູ່ ອຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການບ ລິຫານກ ລະນ , ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທູ້າ

ທາຍອນັໜ ູ່ ງ ຂອງອງົກອນ ຫ ື ສະຖາບນັທ ູ່ ຮບັຜິດຊອບຫ າຍກ ລະນ  ແລະ/ຫ ື ມ  ຜູູ້ບ ລິຫານກ ລະນ ຈ  າກດັ. ມ  ປດັໃຈ

ອືູ່ ນ ທ ູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ແລະມ ຄວາມຈ  າກດັ ກ ູ່ວາການມ ພະນກັງານພຽງພ  ແມ ູ່ນ ທ ນຮອນທ ູ່ ຈ  າເປັນ ເພືູ່ ອຮກັສາ

ການຕດິຕ ູ່ ກບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ  – ເຊັູ່ ນ: ລາຍຈ ູ່າຍດູ້ານການເດ ນທາງ, ລາຍຈ ູ່າຍໃນການໃຊູ້ໂທລະສບັ 

ແລະ ອືູ່ ນໆ.  
 
 

ກ ລະນ ສ ກສາ: ສິູ່ ງທູ້າທາຍຕູ່າງໆ ໃນການບ ລິຫານ ແລະການຕິດຕາມກ ລະນ  

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືມອບທ ນເພືູ່ ອໄປລູ້ຽງເປັດ ແຕູ່ລາວບ ູ່ ມ  ປະສບົການໃນການລູ້ຽງເປັດ ແລະ ຂາດ

ປະສບົການໃນການລູ້ຽງເປັນ. ເປັດຊຸດທ  າອດິທ ູ່ ລາວໄດູ້ຊືູ້ຕາຍໝດົ ແລະ ລາວໄດູ້ຢືມເງນິເພືູ່ ອຊືູ້ເປັດຊຸດ

ສອງມາລູ້ຽງແທນ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ບ ູ່ ໄດູ້ຕດິຕາມກ ລະນ ຂອງລາວ ເຮັດໃຫູ້ລາວແກູ້ໄຂບນັຫາ

ດູ້ວຍຕນົເອງ, ນອກຈາກທ ູ່ ບ ູ່ ຮູູ້ເລືູ່ ອງດູ້ານການລູ້ຽງເປັດ ແລະ ບ ູ່ ມ  ປະສບົການເຮັດທລຸະກດິເລ ຍ. ລາວ

ສບືຕ ູ່ ປະເຊ ນກບັບນັຫາໃນຄວາມພະຍາຍາມທ ູ່ ຈະລູ້ຽງເປັດ ແລະເຮັດໃຫູ້ລາວກາຍມາມ ໜ ູ້ເພ ູ້ມຂ ູ້ນ ຜູ່ານ

ຄວາມພະຍາມທ ູ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ທລຸະກດິຍນືຍງົ. ລາວບ ູ່ ເຄ ຍຖກືຕດິຕ ູ່  ຈາກຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການເລ ຍເພືູ່ ອ
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ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜູ້າຂອງລາວ. ຜນົກ ູ່ຄ,ື ລາວສບືຕ ູ່ ປະເຊ ນໜູ້າກບັບນັຫາທາງດູ້ານເສດຖະກດິ ທ ູ່  ໜກັ

ໜູ່ວງກູ່ວາ ເວລາທ ູ່ ລາວໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ລູ້ຽງເປັດ ຈາກພະນກັງານຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການຊ  ູ້າ.  

 

ຊາຍລາວຄນົໜ ູ່ ງໄດູ້ເລົູ່ າວູ່າ ອງົການຊູ່ວຍເຫ ືອໄດູ້ມາຢູ້ຽມຢາມລາວແນວໃດ ໃນເວລາທ ູ່ ກບັຄນືບູ້ານຕອນ

ທ  າອດິ ແລະ ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນໄລຍະໜ ູ່ ງ ໄດູ້ສະໜອງເຄືູ່ ອງປ ູ້ານ  ູ້າໃຫູ້ລາວ. ລາວບ ູ່ ເຄ ຍໄດູ້ຮບັການຕດິຕ ູ່ ຈາກ

ອງົການນ ັູ້ນອ ກເລ ຍ ຕ ັູ້ງແຕູ່ລາວໄດູ້ຮບັປ ູ້ານ  ູ້າ: “ບ ູ່ , ແຕູ່ຕ ັູ້ງເຂົາເຈົູ້າ ເອົາປ ູ້ານ  ູ້າມາໃຫູ້ ແລູ້ວເຂົາເຈົູ້າບ ູ່ ເຄ ຍ 

ກບັມາຫາຂູ້ອຍອ ກເລ ຍ.”  

 

ຊາຍກ  າປເູຈຍຄນົໜ ູ່ ງ ໄດູ້ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານ, ແຕູ່ບ ູ່ມ  ການຕດິຕາມ ຫ ື ສະໜບັ

ສະໜນູຫຍງັອ ກເລ ຍຈາກອງົການດ ັູ່ງກ ູ່າວ: “[ອງົການນ ັູ້ນ] ໄດູ້ຊູ່ວຍຂອູ້ຍ ໃນເວລາຂູ້ອຍຄນືບູ້ານເກ ດເມອືງ

ນອນເປັນເວລາສອງເດອືນ. ເຂົາເຈົູ້າມອບເປັດໃຫູ້ຂ ູ້ອຍລູ້ຽງ 130 ໂຕ. ມນັແມ ູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອເທືູ່ ອດຽວ

ສ  າລບັຂູ້ອຍ.” 

 

ແມ ູ່ຍງິມຽນມາຄນົໜ ູ່ ງ ຖກືຄູ້າມະນດຸໄປປະເທດຈ ນ ຖກືບງັຄບັໃຫູ້ແຕູ່ງງານ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ກບັບູ້ານ 

ແລະ ຖກືສະໜອງເງນິທ ນ ເພືູ່ ອເປັນການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນເບືູ້ອງຕ ົູ້ນ ໃນເວລາກບັຄນືບູ້ານ. ພະນກັງານ   

ສະໜອງການບ ລິການ ໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຢາມລາວຢູູ່ບູ້ານລາວເທືູ່ ອໜ ູ່ ງ, ເພືູ່ ອປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນຂອງລາວ 

ແຕູ່ລາວບ ູ່ ເຄ ຍຖກືຕດິຕ ູ່ ມາອ ກ ແລະ ກ ູ່ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອຫຍງັເລ ຍຕ ັູ້ງແຕູ່ນ ັູ້ນມາ.  

 
 

 

 

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງຄວນພິຈາລະນາການບ ລຫິານກ ລະນ ໄລຍະຍາວ 

 

ການປະຕິບດັໂຄງການ 

 

 ການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ. ການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ຄວນຈະຖກືປະເມ  ນ

ກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ, ເພືູ່ ອປະເມ  ນສະຖານະການ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນສະເພາະ 

ແລະຄວາມສນົໃຈ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຄວນຈະຖກືສະໜອງຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ຈາກການປະເມ  ນນ ູ້. 

ການປະເມ  ນຄວາມຈ  າເປັນຕູ່າງໆ ຄວນຈະຖກືທບົທວນ ແລະ ກວດຄນືຢູູ່ຕະຫ ອດເວລາ.  

 

 ອອກແບບ ແລະ ຕດິຕາມແຜນການກບັຄືນສູູ່ສງັຄມົ, ໂດຍມ ການຮູ່ວມມກືບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸແຕູ່ລະຄນົ. ຜູູ້ບ ລິການກ ລະນ  ຄວນຈະເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອອອກ

ແບບແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງແຕູ່ລະຄນົ ໃຫູ້ແທດເໝາະກບັຄວາມຈ  າເປັນ ແລະ ເປົູ້າໝາຍໄລຍະຍາວ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ເຂົູ້າຮູ່ວມໃນທກຸຂະບວນການ ຢູ່າງຕ ັູ້ງ 

ໜູ້າ ແລະ ຖກືແຈ ູ້ງທກຸຂ ັູ້ນຕອນ ກູ່ຽວກບັໂຄງການ ຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ, ລວມທງັໂອກາດທ ູ່ ໄດູ້ຮບັ ແລະ
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ຄວາມສູ່ຽງ ຫ ື ມ  ຂ ູ້ຈ  າກດັຫຍງັ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຮູູ້ສ ກວູ່າ ສາມາດຮບັເອົາ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ລະງບັຄວາມຍນິຍອມ ໃນການເຂົູ້າຮູ່ວມໃນໂຄງການ ຫ ື ຮບັເອົາການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ແຜນ

ຂອງຂະບວນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຄວນຈະຖກືປະເມ  ນ ເປັນປະຈ  າຕະຫ ອດເວລາ, ໂດຍມ ການປ ກສາຫາລື ແລະ 

ສນົທະນາກບັຜູູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ.  

 

 ການປະສານງານ ແລະອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫູ້ການບ ລິການ ຕາງໜູ້າໃຫູ້ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກ

ການຄູ້າມະນດຸ. ໂດຍອ ງຕາມສະຖານະການ ແລະຄວາມຈ  າເປັນຂອງແຕູ່ລະຄນົ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະ

ຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຖກືແຈ ູ້ງຂ ູ້ມນູທກຸຢູ່າງ ກູ່ຽວກບັການສະໜອງບ ລິການ ໂດຍຜູູ້ສະໜອງບ ລິການທ ູ່ ແຕກ

ຕູ່າງກນັ ແລະມ ການສ ົູ່ງຕ ູ່  ຫ ື ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າໃນການເຂົູ້າເຖງິການບ ລິການຕູ່າງໆ. ນ ູ້

ອາດລວມເຖງິ ການບ ລິການທ ູ່ ຈ  າເປັນ ສ  າລບັສະມາຊກິຄອບຄວົພູ້ອມກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ ຈ  າເປັນ, ຖູ້າບ ູ່ ໄດູ້ຮບັ

ການແກູ້ໄຂ, ອາດຈະເປັນຈດຸອູ່ອນຂອງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ.  



 ພດັທະນາລະບບົການບ ລິຫານກ ລະນ  ເພືູ່ ອເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ອງົການ ແລະ 

ສະຖາບນັຕູ່າງໆ ທ ູ່ ໃຫູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍ ຈາກການຄູ້າມະນດຸ ຄວນຈະພດັທະນາ ການເຊືູ່ ອມໂຍງ

ການບ ລິຫານກ ລະນ ຢູ່າງເປັນລະບບົ ແລະເປັນໄປຕາມໂຄງການ ແລະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ການກບັຄນື

ສູູ່ສງັຄມົ. ຜູູ້ບ ລິການກ ລະນ ທງັໝດົ ຄວນຈະຖກືຝ ກອບົຮມົ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມລະບບົການບ ລິຫານກ ລະນ .  

 

 ຂ ັູ້ນຕອນໃນການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັສ  າລບັການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະການດແູລ. ມອບຜູູ້ໄດູ້ຜນົປະໂຫຍດແຕູ່ລະ

ກ  ລະນ  ໃຫູ້ຜູູ້ບ ລິຫານກ ລະນ  ຜູູ້ທ ູ່ ຮບັຜິດຊອບການສະໜບັສະໜນູ ແລະການຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ. ແຕູ່ງຕ ັູ້ງບກຸຄນົ 

ໃນການກ  າກບັດແູລລະກ ລະນ ເພືູ່ ອສູ້າງຄວາມໜັູ້ນໃຈວູ່າກ ລະນ ມ  ການປະສານງານ, ກວດກາ ແລະຕອບສະໜອງ

ການບ ລິການໃຫູ້ແກ ູ່ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍໄດູ້ຮບັການບ ລິການ ຕາມມາດຕະຖານຕ  ູ່າສດຸ. ຜູູ້ບ ລິຫານກ ລະນ  ຄວນຈະ

ກວດວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້ານ  າ.  

 

 ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູການບ ລິຫານກ ລະນ ໄລຍະຍາວ. ຜນົສ  າເລັດຂອງການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂ ູ້ນກບັການສບືຕ ູ່ ຕດິຕາມ ທກຸກ ລະນ  ຜູູ້ທ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັການບ ລິການ. ສບັພະຍາກອນຂອງໂຄງການຄວນ

ຈະໄດູ້ຮບັການຍກົລະດບັ ແລະແບູ່ງປນັເພືູ່ ອການສະໜບັສະໜນູ ແລະຮບັປະກນັ ການບ ລິຫານກ ລະນ .    

 

 ການບ ລະຫານກ ລະນ  ຄວນຈະເປັນແບບສະໜກັໃຈ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຕາມຄວາມຈ  າເປັນ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າ

ມະນດຸ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະ ການຕດິຕາມເປັນປະຈ  າ ຄວນຈະເປັນແບບສະໝກັໃຈ ແລະຄວນຖກື

ປະຕບິດັ ຕາມການປ ກສາຫາລືກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ການບ ລິຫານກ ລະນ  ຄວນຈະມ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ໄປຕາມ

ຄວາມຕູ້ອງການຂອງແຕູ່ລະຄນົຢາກໃຫູ້ເປັນ. ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ຄວນຈະເຮັດວຽກກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເພືູ່ ອ

ກ  ານດົ ສິູ່ ງທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສດຸ ແລະບ ລິຫານໄປຕາມນ ັູ້ນ.    

 

 ແກູ້ໄຂອປຸະສກັທາງດູ້ານພາສາ. ແກູ້ໄຂອປຸະສກັທ ູ່ ດ ູ້ານພາສາ ໃນວຽກງານການບ ລິຫານກ ລະນ . ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈ

ວູ່າຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຂົູ້າໃຈຂ ູ້ມນູທກຸຢູ່າງກ ູ່ຽວກບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົູ້າ 
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ແລະ ຕູ້ອງການປ ກສາຫາລືກບັເຂົາເຈົູ້າ ໃນທກຸຂ ັູ້ນຕອນ ຄວນໃຊູ້ພາສາທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າເຂົູ້າໃຈ ແລະ ສາມາດສືູ່ ສານ

ກບັຄນືໄດູ້.   

 

ສິູ່ ງທ ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ ສ  າລບັກ ລະນ ເດັກນູ້ອຍ 

 

 ການຕດິຕາມຄອບຄວົ ຄວນຈະຖກືຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ໃນທາງທ ູ່ ປອດໄພ ແລະມ ຈນັຍາບນັ.     ຜູູ້ສະໜອງ

ການບ ລິການ ມ ພນັທະອນັໜ ູ່ ງ ຄກືານຕດິຕາມສະມາຊກິຄອບຄວົ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ເປັນເດັກນູ້ອຍ “ທນັທ 

ທນັໃດ” ແຕູ່ທກຸຂ ັູ້ນຕອນ ຂອງການຕດິຕາມຄອບຄວົ ຈະຕູ້ອງບ ູ່ ເຮັດໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ ຫ ື ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າຕກົຢູູ່

ໃນຄວາມສູ່ຽງ. ການຕດິຕາມຄອບຄວົ ອາດຈະເປັນໄປບ ູ່ ໄດູ້ທກຸກ ລະນ , ຫ ື ບ ູ່ ເໝາະສມົ ແລະກູ່ອນທ ູ່ ຈະມ  ການ

ປະເມ  ນໃດໆ ຈະຕູ້ອງປະຕບິດັ ໃຫູ້ໄດູ້ຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸສ  າລບັເດັກນູ້ອຍ.   

 

 ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນທກຸດູ້ານຂອງການບ ລິຫານກ ລະນ . ເດັກນູ້ອຍຄວນຈະຖກືປ ກສາຫາລືໃນການ

ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ແຜນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງພວກເຂົາແຕູ່ລະຄນົ ແລະ ເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງ

ວຽກງານການບ ລິຫານກ ລະນ ການທງັໝດົ. ການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ວທິ ການ ແລະ ຂະບວນການ

ທ ູ່ ເປັນມດິກບັເດັກນູ້ອຍ ແລະໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍມ ສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງຕ ັູ້ງໜູ້າ ແລະມ ປະສດິທິຜນົ, ເປັນການສູ້າງຄວາມ

ເຂັູ້ມແຂງ ແລະ ມ ຈນັຍາບນັຕ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າ.   

 

 ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ຂອງຄອບຄວົໃນການບ ລິຫານກ ລະນ  ຂອງເດັກນູ້ອຍຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ.    

ຜູູ້ບ ລິຫານກ ລະນ ຄວນຈະເຮັດວຽກ ບ ູ່ພຽງແຕູ່ກບັເດັກນູ້ອຍຖກືຄູ້າມະນດຸ ແຕູ່ຍງັຕູ້ອງເຮັດວຽກກບັຄອບຄວົ ແລະ 

ຜູູ້ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ໃນຂະນະທ ູ່ ຮບັຮູູ້ ແລະແກູ້ໄຂຄວາມແຕກຕູ່າງ ດູ້ານນໃິສ ແລະພ ດຕກິ  າຂອງສະມາຊກິ

ຄອບຄວົຂອງແຕູ່ລະສະມາຊກິຄອບຄວົທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ແລະ ອາດຈະມ ອດິທິພນົຕ ູ່ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງ.  

 

 

ນະໂຍບາຍ/ການເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍ 

 

 ສູ້າງຕ ັູ້ງ ແລະຍ ດໜ ັູ້ນກດົລະບຽບ ດູ້ານຈນັຍາບນັ. ການບ ລິຫານທກຸກ ລະນ ຈ  າເປັນ ຕູ້ອງຍ ດໜ ັູ້ນມາດຕະ 

ຖານດູ້ານຈນັຍາບນັສງູສດຸ ລວມທງັຫ ກັການດູ້ານການຮກັສາຄວາມລບັຢູ່າງເຂັູ້ມງວດ, ບ ູ່ມ  ການຈ  າແນກໃດໆ, ບ ູ່

ມ  ການຕດັສນິແບບບ ູ່ຍດຸຕທິ  າ ແລະ ຕູ້ອງມ  ຄວາມເປັນສູ່ວນຕວົ. ການຍ ດໜ ັູ້ນຫ ກັການຈນັຍາບນັ, ສ  າລບັຜູູ້ໃຫຍູ່ 

ແລະ ທງັກບັເດັກນູ້ອຍ, ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜູູ້ບ ລິຫານໃນໂຄງການ ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທງັໝດົ ຄວນໄດູ້ຮບັການຝ ກ

ອບົຮມົທ ູ່ ພຽງພ  ດູ້ານຈນັຍາບນັ ແລະດູ້ານສດິທິພືູ້ນຖານຕາມວທິ ການ. ທງັໝດົນ ູ້ແມ ູ່ນສ  າລບັພະນກັງານທກຸຄນົ 

ຜູູ້ທ ູ່ ຕດິຕ ູ່ ກບັຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ – ທງັຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ/ພະນກັງານດແູລ ລວມທງັພະນກັງານໃຫູ້ການສະໜບັ

ສະໜນູ.  

 

 ເສ ມສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫູ້ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະຜູູ້ບ ລິຫານກ ລະນ . ສ ົູ່ງເສ ມ ແລະ ສູ້າງ

ຄວາມເຂັູ້ມແຂງບດົບາດຂອງພະນກັງານບ ລິການສງັຄມົຂອງລດັ ແລະ ໜູ່ວຍງານປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ໜູ່
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ວຍງານທາງສງັຄມົ ທ ູ່ ເຮັດວຽກບ ລິຫານກ ລະນ . ເພ ູ່ ມທະວ ການຮູ່ວມມ ືແລະການປະສານງານ ຂອງລດັໃນທູ້ອງ

ຖິູ່ນໃນການບ ລິການທາງສງັຄມົ ແລະ ເຊືູ່ ອມສານອງົການຈດັຕ ັູ້ງທ ູ່ ບ ູ່ ແມ ູ່ນລດັຖະບານເພືູ່ ອສະໜບັສະໜນູ ການ

ຕດິຕາມ ແລະ ການບ ລິຫານກ ລະນ ໃນໄລຍະຍາວ, ລວມທງັ ຮູ່ວມກນັບ ລິຫານກ ລະນ  ຖູ້າຈ  າເປັນ ແລະ ເໝາະ

ສມົ.   

 

 ສະໜບັສະໜນູດູ້ານຊບັພະຍາກອນສ  າລບັການບ ລິຫານກ ລະນ . ໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຊບັພະຍາກອນມ ພຽງພ  ທ ູ່ ຈະ

ໃຫູ້ບ ລິການທາງສງັຄມົຂອງພາກລດັ ແລະ ຄູູ່ຮ ູ່ວມງານທາງສງັຄມົ ສ  າລບັການບ ລິຫານກ ລະນ  ແລະການ

ຕດິຕາມໄລຍະຍາວ ໃນການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ. ສະໜບັສະໜນູ

ງບົປະມານ ໃນຂ ັູ້ນສນູກາງ ແລະ ຂ ັູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ພະນກັງານສງັຄມົສງົເຄາະຂອງລດັ ມ  

ທ ນຮອນໃນວຽກງານການບ ລິຫານກ ລະນ .  

 

 ປບັປງຸ ແລະ ເສ ມສູ້າງການສ ົູ່ງຕ ູ່  ດ ູ້ານການບ ລິຫານກ ລະນ . ປບັປງຸລະບບົສ ົູ່ງຕ ູ່  ຂ ັູ້ນສນູກາງ ແລະ ຂ ັູ້ນ

ທູ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົູ້າ ໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິການ

ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການບ ລິຫານກ ລະນ ໄລຍະຍາວ ໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ເປັນປະຈ  າ. ໃນກ ລະນ 

ເດັກນູ້ອຍ ຕູ້ອງໃຫູ້ມ  ລະບບົ ການປກົປູ້ອງເດັກນູ້ອຍ ຂ ັູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນນ  າ.  
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6. ສະຫ ຸບ  
 

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ໄດູ້ຮບັຄວາມທກຸທ ລະມານຫ າຍຢູ່າງ ແລະ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນມ  ປະສບົ

ການຖກືຄູ້າມະນດຸທ ູ່ ສບັສນົ ແລະ ເຈບັປວດ. ຫ າຍຄນົໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຫ າຍດູ້ານ 

ເຂົູ້າມາໃນຊ ວດິ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ, ມ  ຄວາມຕ ັູ້ງໃຈທ ູ່ ຈະຊູ່ວຍເຫ ືອເຂົາເຈົູ້າ ໃຫູ້ສາມາດຜູ່ານຜູ່າ ແລະ ເດ ນໜູ້

າອອກຈາກປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ສູ່ວນຫ າຍມ ປະສບົການດູ້ານບວກ ພາຍຫ ງັອອກຈາກການ

ຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຫ າຍຄນົຖກືກ  ານດົໂຕໃນເວລາທ ູ່ ເໝາະສມົ ແລະມ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ , ຖກືສ ົູ່ງຕ ູ່ ໄປຫາຄວາມ

ຊູ່ວຍເຫ ືອທນັທ  ພາຍຫ າຍຖກືຄູ້າມະນດຸ, ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ກບັຄນືບູ້ານ ແລະ ຖກືສະເໜ ການສະໜບັສະໜນູ 

ແລະ ການບ ລິການ ເພືູ່ ອໃຫູ້ເກ ດມ  ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແບບຍນືຍງົໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ປະເທດຂອງເຂົາເຈົູ້າ. 

ຈ  ານວນຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ທ ູ່ ຖກືສ  າພາດໃນການສ  າຫ ວດນ ູ້ ມາຮອດປດັຈບຸນັ ແມ ູ່ນປະສບົຜນົສ  າເລັດ ໃນການກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ ກບັຄນືສູູ່ຄອບຄວົ ແລະ ທູ້ອງຖິູ່ນຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະ ເດ ນໜູ້າອອກຈາກປະສບົການຖກືຄູ້າມະນດຸ. 

ຫ າຍຢູ່າງແມ ູ່ນສາມາດເປັນບດົຮຽນ ຈາກປະສບົການຕູ່າງໆໄດູ້ ແລະ ເປັນແບບຢູ່າງທ ູ່ ຖວື ູ່າ “ປະສບົຜນົສ  າເລັດ” 

ແລະ ຖເືປັນນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການທ ູ່ ຖກືຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ເພືູ່ ອການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົໃນອະນາຄດົ.  

 

ເຖງິວູ່າຈະມ ຜນົສ  າເລັດທ ູ່ ສ  າຄນັດ ັູ່ງກ ູ່າວແລູ້ວ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ຈາກພາກພືູ້ນລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ຍງັມ  ປະສບົ

ການຫູ່າງໄກຜນົສ  າເລັດດູ້ານບວກເຊັູ່ ນນ ັູ້ນ ແລະ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ບ ູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອເຊັູ່ ນນ ັູ້ນ 

ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນໃຈກາງຂອງການຟືູ້ນຟ ູແລະການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ. ຜນົໄດູ້ຮບັອນັໜ ູ່ ງທ ູ່

ສ  າຄນັໃນການສ  າຫ ວດນ ູ້, ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸ, ທ ູ່ ເປັນບູ່ອນອ ງຂອງປືູ້ມຄູູ່ມນື ູ້ ແມ ູ່ນ  ຂະບວນການຂອງການ

ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ ບ ູ່ ເປັນໄປຢູ່າງລູ່ຽນໄຫ  ແລະ ບ ູ່ ເປັນໄປຕາມກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ກັ

ຖານຕູ່າງໆ ທງັລະດບັຊາດ ຫ ື ລະດບັສາກນົ. ຍກົຕວົຢູ່າງ, ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸຫ າຍຄນົ ບ ູ່ ຖກືຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ພາຍ

ໃຕູ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸສູ່ວນໜູ້ອຍ ອາດໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອສມົເຫດ “ການດແູລຄບົຖູ້ວນ.” 

ຫ າຍຄນົປະຕເິສດການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ບາງເທືູ່ ອປະເຊ ນໜູ້າກບັຄວາມຈ  າເປັນຮ ບດູ່ວນ, ຍູ້ອນສິູ່ ງທ ູ່ ຈະຊູ່ວຍເຫ ືອນ ັູ້ນ 

ບ ູ່ ແມ ູ່ນສິູ່ ງທ ູ່ ເຂົາເຈົູ້າຕູ້ອງການ ຫ ື ບ ູ່ ເໝາະສມົກບັສະຖານະການຊ ວດິ ພາຍຫ ງັຖກືຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຍງັມ  

ບາງຄນົໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແຕູ່ບ ູ່ພຽງພ , ບ ູ່ມ  ຄນຸນະພາບ ແລະ ບ ູ່ມ  ແບບແຜນ. ມ  ຫ າຍຢູ່າງທ ູ່ ສາມາດເປັນ

ບດົຮຽນ ຈາກການປະສບົປະສບົຜນົສ  າເລັດໜູ້ອຍນ ູ້, ແຕູ່ບ ູ່ຖວື ູ່າໜູ້ອຍໃນນາມທ ູ່ ຈະປບັປງຸ ແລະ ເພ ູ່ ມ

ປະສດິທິພາບໃນວຽກງານນ ູ້ກ ູ່ຽວກບັການກ  ານດົ, ການກບັຄນືບູ້ານ ແລະ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸໄດູ້

ແນວໃດ.  

 

ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ທ ູ່ ເຮັດວຽກກບັໂຄງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຂອງບກຸຄນົ ສະໜອງການບ ລິການທ ູ່ ສ  າຄນັຕ ູ່

ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຍງັມ  ບນັຫາຫ າຍດູ້ານສ  າຄນັ ກ ູ່ຽວກບັການສະໜອງບ ລິການ ຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ. ໃນທກຸ

ຂງົເຂດຂອງການໃຫູ້ບ ລິການ ແລະ ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າມ  ໂຄງການທ ູ່ ເຂັູ້ມແຂງ, ມນັຍງັສາມາດມ ບູ່ອນໃຫູ້ປບັປງຸ ແລະ 

ພດັທະນາຕືູ່ ມອ ກ. ການປບັປງຸເຫ ົູ່ ານ ູ້ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັ ການຝ ກອບົຮມົ ແລະການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫູ້ແກ ູ່ 

ພະນກັງານຂອງໂຄງການ, ມ  ຄວາມມຸ ູ້ງໜ ັູ້ນແບບມ ອາຊ ບ ແລະມ ຊບັພະຍາກອນທ ູ່ ພຽງພ ທ ູ່ ພຽງພ  ໃນວຽກງານກບັ
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ຄນືສູູ່ສງັຄມົນ ູ້. ມນັຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການດດັປບັໄດູ້ ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ມ  ການບ ລິການທ ູ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມ

ສ  າພນັກນັຂອງການບ ລິການສ  າລບັຕວົຢູ່າງທ ູ່ ມ  ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸທກຸຄນົ. ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ 

ການປບັປງຸການບ ລິການ ຕູ້ອງດ  າເນ ນການບ ລິການໃນຂງົເຂດເຫ ົູ່ ານ ູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ການຕດິຕາມ ການກບັຄນືສູູ່

ສງັຄມົແຕູ່ລະກ ລະນ  ແລະ, ສ  າຄນັແມ ູ່ນ, ການຕດິຕາມລະດບັຊາດ ຂອງໜູ່ວຍງານພາກລດັເຮັດວຽກໃນການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ທກຸການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຂອງໂຄງການ ແລະການຕດິຕາມ  ຄວນຈະຖກື

ປະຕບິດັ ໄປຕາມມາດຕະຖານຈນັຍາບນັ, ເຊິູ່ ງ, ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ຄວນ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ.  

 

ຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ແມ ູ່ນຊບັພະຍາກອນທ ສ  າຄນັທ ູ່ ສດຸ ໃນທກຸໂຄງການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ. ຂະບວນການກບັ

ຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແມ ູ່ນຂະບວນການທ ູ່ ສບັສນົ ແລະ ຮຽກຮູ້ອງແຮງງານເຂັູ້ມແຂງ, ເຊິູ່ ງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມ  ທກັສະສງູ, ມ  

ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ, ມ  ຈນັຍາບນັ ແລະ ເຮັດວຽກແບບຊູ່ຽວຊານ ຕະຫ ອດເວລາກບັຜູູ້ຖກືເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າ

ມະນດຸ. ນ ູ້, ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ໃນການລງົທ ນສງູໃນການພດັທະນາຄວາມຄວາມເປັນຊູ່ຽວຊານ ແລະຄວາມອາດ

ສາມາດ ຂອງໃຫູ້ພະນກັງານສະໜອງການບ ລິການທກຸຄນົ. ການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະໃຫູ້

ພະນກັງານ ສະໜອງການບ ລິການສາມາດເຫັນຜນົ ທນັທ ທນັໃດກູ່ຽວກບັການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ຂອງຜູູ້ຄູ້າມະນດຸ

ຈ  ານວນຫ າຍວູ່າເປັນແນວໃດ.  ອ ກອນັໜ ູ່ ງທ ສ  າຄນັແມ ູ່ນ ການດແູລຕນົເອງ ຂອງຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການເອງ. 

ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ພວກເຂົາມ  ສຂຸະພາບຈດິທ ູ່ ດ  ແລະສາມາດປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການດແູລ . ໂດຍເຂົູ້າໃຈໃນ

ການສນົທະນາຄວາມອາດສາມາດແບບມອືາຊ ບແມ ູ່ນໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຄວາມລະອຽດອູ່ອນ ແລະພ ດຕກິ  າທາງຈນັຍາ

ບນັແມ ູ່ນເປັນສູ່ວນໜືູ່ ງ ຂອງຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ. ລະບບົການມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແມ ູ່ນມ  ຄວາມຈ  າເປັນ 

ເພືູ່ ອໃຫູ້ແນ ູ່ໃຈວູ່າ ຜູູ້ຊ ູ່ຽວຊານທ ູ່ ເຮັດວຽກກູ່ຽວ ກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົຍ ດໝ ັູ້ນໃນຄວາມເປັນມ ອາຊ ບສງູ ແລະມ 

ມາດຕະຖານ ດູ້ານຈນັຍາບນັ.  

 

ປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ແມ ູ່ນແຫ ູ່ງຊບັພະຍາກອນຕວົຈງິສ  າລບັຜູູ້ສະໜອງບ ລິການ ແລະ ຜູູ້ອອກນະໂຍບາຍໃນການສ ບຕ ູ່  

ຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນູຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ໃນການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ໃນບນັດາປະເທດລຸູ່ມ

ແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ. ທກຸໆປະເທດໃນພາກພືູ້ນ ມ  ກອບການ ສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ແລະ ການຕອບສະໜ

ອງໃນສະຖານທ .. ແຕູ່ລະປະເທດປະເຊ ນໜູ້າກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງໂອກາດ ແລະສິູ່ ງທູ້າທາຍໃນການຕອບ

ສະ ໜອງການສະໜບັສະໜນູ ການກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ. ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ການຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກຜູູ້ຖກື

ຄູ້າມະນດຸ ແລະ ຂ ູ້ສະເໜ ໃນທາງຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ ທ ູ່ ນ  າສະເໜ ໃນປ ູ້ມຄູູ່ມເືຫ ັ ູ້ມນ ູ້ ອາດເປັນສິູ່ ງເລ ູ່ ມຕ ົູ້ນທ ູ່ ເປັນປະ

ໂຫຍດສ  າລບັຜູູ້ສະໜອງການບ ລິການ ໃນບນັດາປະເທດລຸູ່ມແມ ູ່ນ  ູ້າຂອງ ເພືູ່ ອປບັປງຸການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສະໜັ

ບສະໜນູ ຜູູ້ຖກືຄູ້າມະນດຸ ເຊິູ່ ງຖເືປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການສ ົູ່ງກບັຄນືສູູ່ສງັຄມົ ແລະ ການດ  າເນ ນຊ ວດິ ພາຍຫ ງັ

ເຂົາເຈົູ້າຖກືຄູ້າມະນດຸ.  
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7. ຂ ູ້ມນູອູ້າງອ ງ ແລະການສ  າຫ ວດເພືູ່ ອສະເໜ ອູ່ານເພ ູ່ ມຕືູ່ ມ 
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