
ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທົ່ວເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື MSC

   ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອການພັດທະ 
ນາ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທົ່ວເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ 
(CD-CID) ອົງການ ອອກຟາມ (Oxfam) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບ 
ຮົມໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 
ພາບເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສາມາດສື່ສານເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ 
(MSC) ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ: ພວກ 
ເຮົານໍາໃຊ້ MSC ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມປະເມີນ ຄວາມຄືບ 
ໜ້າໃນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ, ເຊີ່ງເລີ່ມຕົ້ນ 
ຈາກການອອກແບບໂຄງການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຝຶກອົບຮົມ 
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການພັດທະນາ. ຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອ
ງ ມືນີ້ພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນຄູ່ຮ່ວມງານ, 
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກການພັດທະນາ, ລວມເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື  
MSC ໃນການບັນທຶກວິດີໂອ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝາຍຂອງທຸກໆຄົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາ 
ຄັນເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຫັນຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. Oxfam ໄດ້ສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ CD-CID 
ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື MSC. 
  ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ(MSC) ແມ່ນຮູບແບບການຕິດ 
ຕາມທ່ີບ່ໍໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວເລກຊ້ີວັດ, MSC ແມ່ນຮູບແບບການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເນັ້ນຄຸນນະພາບ. ມັນເນັ້ນການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີການພົວພັນເຖິງ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ 
ໂຄງການຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນນັ້ນລມທັງທັງການຕັດສິນໃຈປະເພດ 
ຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຄວນຈະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ 
ມູນທີ່ເກັບກໍາ. ມັນເປັນຮູບແບບຂອງການຕິດຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ມັນເກີດຂື້ນຕະຫຼອດວົງຈອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ແລະ ເປັນການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງການບໍລິ 
ຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ກັບການປະເມີນ 
ຜົນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ສາມາດປະເມີນ ການປະຕິບັດໂຄງການທັງຫມົດ.

ພາຍຫຼັ ັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການນໍາໃຊ້ 
MSC, ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ 
ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທົ່ວເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນ 
ເປັນເຈົ້າການ (CD-CID) ໄດ້ບັນທຶກພາບວິດີໂອ ເພື່ອສື່ສານເຖິງ 
ການປ່ຽນແປງສໍາຄັນ ທີ່ເກີດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ CD-CID ຈາກ 
ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາ ທີ່ມາຈາກພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທາງສັງຄົມລາວ, ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄະນະ 
ສັງຄົມສົງເຄາະແລະພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016 
ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ນັກສຶກສາ ຈາກມະຫາວິທິຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່າວ 
ວ່າ: “ມັນເປັນວິທີການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ດີຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບີ່ງ ເຂົ້າ 
ໃຈຂະບວນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ືນ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.”  ທ່ານນາງ 
ນີລາ ດວນສຸວັນ, ພະນັກງານທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ໆນໍາ ສະມາ 
ຄົມ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາກ່າວວ່າ: “ຜ່ານການເບີ່ງ 
ວິດີໂອນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງ 
ໂຄງການ (CD-CID).” ທ່ານນາງ. ອ່ອນແກ້ວ ກ່າວວ່າ: “ເບີ່ງວິດີ 
ໂອແລ້ວ ເຫັນວ່າໂຄງການນີ້ດີຫຼາຍ ສາມາດສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ”. ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້ານັກສຶກ 
ສາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ: “ເບີ່ງວິດີໂອແລ້ວເຫັນ 
ວ່າ ໂຄງການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກົນໄກການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.”

ນໍາສະເໜີ ວີດີໂອ ການປ່ຽນແປງ
ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ(MSC Video)

ທັນວາ



 ພາຍໃຕ້ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທົ່ວ 
ເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນເປັນເຈ້ົາການ (CD-CID)  ສະມະຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP) 
ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄອບຄົວທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກິດຈະກໍາກອງທຶນລ້ຽງແບ້ໜູນວຽນ 43 ຄອບຄົວຈາກບ້ານ ກະລົມ ແລະບ້ານ ໃໝ່, ເມືອງ 
ຜາອຸດົມ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ທ່ານ ດອນແກ້ວ ອິນທະວົງ, ວິຊາການປະຈໍາສະມາຄົມຮ່ວມໃຈພັດ 
ທະນາກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 
ຂັ້ນບ້ານຈຳນວນ 7 ທ່ານ ສາມາດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນໄດ້ ແລະ ສໍາມະຊິກພາຍໃນກຸ່ມ 
ຈໍານວນ 43 ຄອບຄົວ ຮູ້ຈັກວິທີການລ້ຽງແບ້ຖືກຫຼັກວິຊາການ. ກອງທຶນລ້ຽງແບ້ໝູນວຽນນີ້ 
ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ 13 ຄອບຄົວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພາຍໃນໜື່ງປີ ຈະມີການໜູນວຽໄປໃຫ້ 
ອີກ 13 ຄອບຄົວ, ສະມະຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ ທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດທ່ົວເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນ 
ເປັນເຈົ້າການ (CD-CID) ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ກອງທຶນລ້ຽງແບ້ໜູນວຽນຈະສາມາດສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລິຫານໂຄງການຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້ ໃຫ້ເປັນອາຊີບເສີມທີ່ມີ 
ຄວາມໜັ້ນຄົງ, ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ໄວໜຸ່ມໄດ້ໃນອານາຄົດ.
     ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈ ພັດທະນາ  MHP, ແມ່ນສະມາຄົມທີ່ທຸ້ມເທໃສ່ ວຽກງານພັດທະ 
ນາສັງຄົມ ສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ອົງການ MHP 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ປະຕິບັດໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຜົນ 
ປະໂຫຍດທົ່ວເຖິງກັນ ໂດຍມີປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ (CD-CID) ໂດຍການພັດທະນາຂີດ 
ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງທຸກຍາກ) ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ີງເປັນກິດຈະກໍາໜ່ືງຂອງໂຄງການ 
(CD-CID).

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ 
 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະຈາກອົງການອອກຟາມ, ສະມາຄົມສົ່ງ ເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສະມາຄົມສົ່ງ ເສີມຄວາມ 
ຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ(CAMKID) ເຂົ້າແລກປ່ຽນປະສົບການ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍພາຍ ໃນປະ 
ເທດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ. ທ່ານນາງ ພອນໄຊ ຫົວໜ້າແຜນງານຂອງ ສຄ ຄໍາຄິດ ເວົ້າຄືນຄໍາເວົ້າຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 
ສວນກ້ວຍ “ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ຄືກັບສີ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດໄວ້. ສະຖານທີ່ພັກຂອງພວກເຮົາ ເປື້ອນຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນໍ�າສະອາດ 
ເພາະນໍ�າທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ ແມ່ນຕັກມາແຕ່ຫ້ວຍ, ມັນມີ 
ມົນລະພິດ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ມີ ຫ້ອງນໍ�າໃຊ້.”  
  ທ່ານນາງພອນໄຊ ເນັ້ນເຕີ່ມວ່າ: “ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການ 
ປັບປຸງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິດ 
ທິດ້ານແຮງງານ, ທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນກົດໝາຍແຮງງານ.”  
 ໃນກອງປະຊຸມ ສຄ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ 
ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັບ ອອກຟາມສ, ສຄ ພັດທະນາບົດບາດ 
ຍິງຊາຍ, ສຄ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ, ສຄ 
ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທົບທວນຄືນ 
ການຈັດຕັ້ງບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ໃນລະດັບສາ 
ກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ນອກ 
ນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ 
ຄົມ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງ 
ງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ທີມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກລາວ 
ຍັງໄດ້ກໍານົດບັນດາອຸປະສັກ, ສີ່ງທ້າທາຍ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ແລະ ສັງ 
ລວມໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ ເພື່ອນໍາສະເໜີຮ່ວມກັນກັບບັນ 
ດາປະເທດສໍາມະຊິກອາຊຽນ. 

ສະມາຄົມແມ່ຍີງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ MHP (Maeying Houa- 
mjai Pathana)/ Women Participating in Deve- 
lopment Association ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ 
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຮັດວຽກພັດທະນາ ເພື່ອຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
    MHP ມຸ້ງໝັ້ນສ້າງຄວາມອາສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມາດວາງແຜນພັດທະນາ 
ຄອບຄົວ ແບບຍືນຍົງ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນລວມເຖິງ ການບໍລິຫານການຄຸ້ມ 
ຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ເໝາະສົມ ປັບປຸງໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງ 
ລາຍຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ່ໍມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ສິດທິຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ 
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ສຸດທ້າຍ, MHP ປາຖະໜາທີ່ຈະສ້າງຂີດຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ  ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາໃນ 
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍ 
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໃນບັນດາແຂວງພາກເຫນືອ 
ຂອງລາວ. 

ມາຮູ້ຈັກສະມາຄົມແມ່ຍິງ
ຮ່ວມໃຈພັດທະນາກັນເຖາະ

ຊຸມຊົນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການການຄັດເລືອກພໍ່ພັນແມ່ພັນ ແລະ ດູແລຮັກສາແບ້


