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ບັນດາສື່ສີ່ງພິມຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງລິຂະສິດພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາເລກທີ2ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລິຂະສິດສາ 
ກົນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການຄັດຈ້ອນເອົາເນື້ອໃນຫຍໍ້ໆ ຈາກສື່ສິ່ງພິມເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະຖືກນໍາມາຈັດພິມຄືນໃໜ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ,ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ
ຢູ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ບອກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.ສຳລັບສິດໃນການຈັດພິມຄືນໃໜ່ຫຼືການແປອອກເປັນພາສາອື່ນນັ້ນ,ຄວນຈະສົ່ງຄຳຮ້ອງໄປຫາຄະ
ນະຄຸ້ມຄອງສື່ສີ່ງພິມ(ພະແນກສິດແລະການອະນຸຍາດ)ຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນCH-1211ທີ່ນະຄອນເຊີແນວ, ປະ ເທດສະວິດເຊີແລນ,
ຫຼືໂດຍທາງຈົດໜາຍອີເລັກໂທນິກໄປທີ່pubdroit@ilo.org.ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນຍິນດີຮັບຄຳຮ້ອງໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້. 

ບັນດາຫໍສະໜຸດ, ສະຖານບັນຕ່າງໆແລະບັນດາຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃນນາມ ຂອງອົງການອາດໄດ້ຮັບສິດໃນການຈັດພິມຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະປະ 
ເທດຂອງທ່ານໂດຍສົ່ງຄຳສະເໜີໄປທີ່ : www.ifrro.org  

ປື້ມຄູ່ມືຫລັກສູດກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: 
ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ/ ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳພາກພື້ນ ອາຊີແລະປາຊີຟິກ.  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: 
ອົງການແຮງງານສາກົນ. ຈຳນວນ 152 ໜ້າ. 
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ບັນດາສີ່ງທີ່ກ່າວອ້າງໃນປື້ມພິມຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ,ເຊີ່ງສອດຄ້ອງກັບວິທີປະຕິບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການນຳສະເໜີເນື້ອ 
ໃນຕ່າງໆໃນປື້ມພິມແມ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສະແດງຄຳຄິດເຫັນໃດໆທັງສີ້ນຈາກພາກສ່ວນຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ
ທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ຂົງເຂດຫືຼຂອບເຂດການປົກຄອງໃດໜຶ່ງຫຼືກ່ຽວກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງປະເທດ,ຂົງເຂດຫຼືຂອບເຂດການປົກຄອງດັ່ງ 
ກ່າວ,ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຊາຍແດນຂອງປະເທດ,ຂົງເຂດຫຼືຂອບເຂດການປົກ ຄອງດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ສະແດງໃນບົດຄວາມ,ບົດສຶກສາ ແລະ ບົດປະກອບສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີລາຍເຊັນຮັບຮອງນັ້ນຕົກເປັນຂອງຜູ້
ຂຽນບົດຄວາມເທົ່ານັ້ນ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການພິມເຜີຍແຜ່ບົດຂຽນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການຮັບຮອງຈາກຫອ້ງການອົງການແຮງງານສາກົນຕໍ່ຄຳຄິດ
ເຫັນຕ່າງໆທີ່ສະແດງໃນບົດຂຽນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການກ່າວອ້າງເຖິງຊື່ຂອງບັນດາບໍລິສັດ,ຜະລິດຕະພັນການຄ້າ ແລະ ການດຳເນີນການຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຮັບຮອງເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຫ້ອງການ
ອົງການແຮງງານສາກົນ,ແລະການທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖີງບໍລິສັດ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າຫຼືການດຳເນີນການສະເພາະໃດໜື່ງນັ້ນກໍ່ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຂອງການບໍ່
ຮັບຮອງ.

ທ່ານສາມາດຊອກຊື້ສີ່ງພິມຕ່າງໆຂອງອົງການໄດ້ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍປື້ມລາຍໃຫ່ຍທົ່ວໄປ ຫຼື ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳບັນດາປະເທດ 
ຕ່າງໆ ຫຼື ສັ່ງຊື້ໄດ້ໂດຍກົງຈາກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມ,ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ CH-1211 ນະຄອນເຊີແນວ, 
ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊິຟີກທີ່ປະເທດໄທຊັ້ນ11,ຕຶກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
,ຖະໜົນລາຊະດຳເນີນນອກ,ບາງກອກ,ປະເທດໄທຫຼືອີເມວ:BANGKOK@ilo.org. ປື້ມກາຕາລອກຫຼືລາຍການສີ່ງພີມທີ່ຈະອອກມາໃໝ່ສາມາດຮັບ 
ເອົາໄດ້ຟຣີຈາກຫ້ອງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ຫຼືສົ່ງອີເມວໄປຍັງ:pubvente@ilo.org

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຕາມແວບໄຊທີ່: www.ilo.org/publns.ຫລືwww.ilo.org/asia

ພິມທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ.
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ຄຳນຳ

ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີວ່າ, ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາຂອງ ປະເທດສົ່ງແຮງງານອອກ  ແລະ  ປະເທດທີ່ຮັບແຮງງານເຂົ້າມາ.. 
ທຸກປະເທດໃນໂລກລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແຕ່ກໍເປັນໜ້າສັງເກດວ່າ ໃນຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນນື່ງໃນ ຂົງເຂດທີ່ມີຂະບວນການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຫລົ່ານີ້ສ່ວນຫລາຍຈະພາກັນຂົນຂວາຍຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 
ຄາດວ່າສອງສ່ວນສາມ ຂອງປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີແມ່ນຈຳນວນພົນທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານແຕ່ລະປີ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ໃນຈຳນວນນີ້ 
ມີປະມານ 7 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຈຳນວນພົນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍເລັງເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເວົ້າລວມ, 
ເວົ້າສະເພາະກໍຄື ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຈີ່ງໄດ້ມີນະໂຍບາຍອັນ ຖືກຕ້ອງ 
ເພື່ອປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວເຮົາທີ່ຊອກຫາວຽກ
ເຮັດງານທຳໄດ້ໃຊ້ຊ່ອງທາງອັນຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວເຮົາຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ.   

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າຍັງມີຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສີມືລະດັບສູງ 
ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ຖືກຂົ່ມເຫັງເອົາລັດເອົາປຽບ. ວິທີທາງນື່ງທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຫລົ່ານີ້ໄດ້ກໍຄືການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນ
ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສະພາບການດຳລົງຊີວິດແລະການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນລວມທັງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ໂຄງການສາມຫລ່ຽມ 
ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຈີ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອແກ່ສີ່ປະເທດຄື: ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ສາທາລະ 
ນາລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ສະຫະພາບມຽນມາ ແລະ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຫລັກສູດສຳລັບຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມ 
ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຕ່ລະປະເທດກໍໄດ້ສ້າງຫລັກສູດຕາມເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ.

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ  ໂດຍວາງລະບຽບການໃຫ້ ບັນດາວິສາຫະກິດຈັດຫາງານຕ້ອງ 
ເປັນຜູ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວກ່ອນສົ່ງແຮງງານເຫລົ່ານັ້ນອອກນອກປະເທດ. ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນນາມລັດຖະບານແຫ່ງ 
ສປປລາວ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໄປຍັງ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການສ້າງປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຊີ່ງມີເນື້ອໃນຢ່າງກວ້າງຂວາງກວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆ 
ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຄີຍປະສົບຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ຄືການຮັບສະໝັກແຮງງານ 
ແລະ ການຈັດສົ່ງແຮງງານ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ, ການສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດສົ່ງຄືນພູມລຳເນົາເດີມ 
ແລະ ການກັບຄືນສູ່ສັງຄົມເດີມໃນບ້ານ.   

ການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນອອກເດີນທາງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫລາຍຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ເຊັ່ນ: 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ກົດໝາຍ, ການເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດປາຍທາງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ 
ກົນໄກຮ້ອງຟ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ວິທີການສ່ົງເງິນກັບບ້ານ, ການກະກຽມເດີນທາງກັບພູມລຳເນົາເດີມ ແລະ ການກັບຄືນສູ່ສັງຄົມເດີມໃນບ້ານຂອງຕົນ. ຫລັກສູດໃນປື້ມຄູ່ມື
ນີ້ນຳໃຊ້ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສຳມະນາກອນ ແລະ ມີກິດຈະກຳລາກຫລາຍ, ເຊັ່ນ: ຈັດກຸ່ມສົນທະນາ, ລະດົມຄວາມຄິດ, ເອົາກໍລະນີຕົວຢ່າງມາສຶກສາ 
ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ, ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ, ເພາະວ່າ ກິດຈະກຳເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສຳມະນາກອນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໄວ. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການຝຶກອົບຮົມ 
ກໍແມ່ນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມີສະຕິປັນຍາຮູ້ຈັກປົກປ້ອງຕົນເອງ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນຮ້າຍ 
ຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນຄາວຈຳເປັນ, ແລະ ທ້າຍທີ່ສຸດ ກໍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະປະສົບ 
ການທີ່ດີຈາກການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນ ແລະ ນອກຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ 
ຫລືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ໂຄງການສາມຫລ່ຽມ) ມີໄລຍະປະຕິບັດ 5 ປີ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງແຮງງານ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຫາງານ ພ້ອມນັ້ນ ກໍສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນ 
ຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫົກປະເທດ ຄື:  ກຳປູເຈຍ, ສປປລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, 
ຕົວແທນຂອງສາມຝ່າຍ (ໄດ້ແກ່: ລັດຖະບານ, ອົງການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ) ມີສ່ວນຮ່ວມຂັບເຄື່ອນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໂຄງການວາງໄວ້ຄື: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳແລະນະໂຍບາຍກ່ຽວ 
ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ. ຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວມານີ້ມີ
ຄວາມພົວພັນເຊີ່ງກັນແລະກັນຢ່າງກົມກຽວ ເຊີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນດຳເນີນ 
ໄປຕາມຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແລະ ປະສົບການທີ່ປະສົບຜ່ານມາຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ອອກແຮງ 
ງານເຄື່ອນຍ້າຍ.
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ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ

ເນື້ອໃນປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນແລະນອກຂົງເຂດອະນຸພາກ
ພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ຫລື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ໂຄງການສາມຫລ່ຽມ) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ສ່ວນການອອກແບບ, ຈັດໜ້າ 
ແລະ ຈັດພີມປື້ມຄູ່ມືນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອປົກປ້ອງແລະສົ່ງເສີມສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນຂົງເຂດອາຊ່ຽນ 
ຫລື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ໂຄງການອາຊ່ຽນສາມຫລ່ຽມ) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານການາດາ.

ຜູ້ຂຽນປື້ມຄູ່ມືນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທຸກທ່ານໃນລະບົບໄຕພາຄືຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ 
ໃສ່ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ອຸດົມສົມບຸນ ແລະ ເປັນເອະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ.  
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຈາກບັນທ່ານເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບເວລາຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທີ່ມີຜູ້ຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ: ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການແລະການຮ່ວມມື, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນນາມຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. 
ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ, ວິສາຫະກິດຈັດຫາງານ. ນອກນັ້ນ ກໍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ເຊັ່ນ: UN-ACT, WV, 
VFI, IOM, UN-Women, ILO. ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ນາງ ໄຮເກ ລໍເຕັນຊະລັກເກີ (Heike Lautenschlager), ນາງ ແອນນາ ໂອນເຊັນ (Anna Olsen), ແລະ ທ່ານ 
ແມັກ ຕູນອນ (Max Tunon) ເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນຮ່າງປື້ມຄູ່ມືນິ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສົມທົບ ທ່ານ ກັນຊາມ ລັດທະຍອດ, ນາງ ຊາລີ ບາເບີ (Sally Barber) ແລະ ນາງ 
ຂວັນຮືໄທ ສີປະທານະໂກສົນ. ທ່ານ ກໍລະກົດ ແຫວນວັນຄຳ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການສາມຫລ່ຽມຢູ່ ສປປລາວ, ເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳທາງດ້ານ
ວິຊາການຕະຫລອດໄລຍະຂອງການສ້າງປື້ມຄູ່ມືນີ້. ຮູບພາບປະກອບຫລາຍຢ່າງແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ທ່ານ ຈຸດຕິພົນ ໂຊກເຕຊາສະຫວັດ ແລະ ສ່ວນນື່ງແມ່ນໄດ້ຄັດມາຈາກ 
ເອກະສານຂອງອົງການຮງງານສາກົນ “Budget Smart - Financial education for migrant workers and their families: Training manual.”

ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ບໍ່ອາດຈະສຳເລັດລົງໄດ້ ຖ້າບ່ໍມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ແລະ ການຊີ້ນຳຢ່າງໄກ້ຊິດ ຂອງພະນັກງານພາຍໃນກົມພັດທະນາສືມີແຮງງານແລະ ຈັດຫາງານ
ຂອງກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານພູວັນ ຈັນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມ, ທ່ານ ນາງແກ້ວ ຈັນທະວີໄຊດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທ່ານ ນາງ 
ວັນນີ ແກ້ວສະຫວ່າງ ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຫາງານ.  
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ອັກສອນຫຍໍ້

HIV/AIDS ຫຍໍ້ມາຈາກ Human Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ຫຼືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າໂລກເອດສ

ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ (International Labour Organization)

ຮສສ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MoU ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (Memorandum of Understanding) 

NGO ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ (Non-Governmental Organization)

PDTC ຫຼັກສູດກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ (Pre-Departure Training Curriculum)

ພຕພ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

MRC ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
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ການນຳໃຊ້ຄູ່ມືສະບັບນີ້

ປື້ມຄູ່ມືຫຼັກສູດກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ (PDTC) ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນຄູ່ມືແນະນຳແລະເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນການເດີນທາງກໍ່ຄືການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ(ສຳມະ 
ນາກອນ) ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄື່ອງມືຈຳເປັນເບື້້ອງຕົ້ນແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ດຳ 
ເນີນຊີວິດຢູ່ຕ່າງຖິ່ນໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ.ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມີປະສິດທິຜົນຈຳນວນສຳມະນາກອນບໍ່ຄວນມີເກີນ 30 ຄົນແລະດຳເນີນເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 3.5 
ວັນກ່ອນວັນເດີນທາງ.

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກສ່ວນຫຼັກດັ່ງນີ້:

1. ກິດຈະກຳກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ 
2. ພາກການຝຶກອົບຮົມ 
3. ກິດຈະກຳຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ 
4. ເອກະສານຄັດຕິດ

ພາກທຳອິດແມ່ນກິດຈະກຳກ່ອນການຝຶກອົບຮົມເຊິ່ງກວມເອົາ ການແນະນຳການຝຶກອົບຮົມກ່ອນເຂົ້າພາກເນື້ອໃນໂດຍມີກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສຳມະນາ 
ກອນ, ການທົດສອບຄວາມຮູ້, ອະທິບາຍເນື້ອໃນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແລະວິທີການຝຶກອົບຮົມ.

ພາກທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເຊິ່ງເປັນພາກແນະນຳຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກໃນການດຳເນີນການຝຶກລວມມີ 5 ບົດຮຽນຫຼັກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈຳເປັນສຳ
ລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງຫາກແຕ່ຄູ່ມືຄູຝຶກຈະມີເນື້ອໃນກວ້າງໆແລະລະອຽດກວ່າພ້ອມທັງມີຄຳແນະນຳແລະຂັ້ນຕອນຂອງການຝຶກອົບຮົມແລະບົດອະທິບາຍ
ລະອຽດໃນແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ພາກແນະນຳຄູຝຶກຈະມີເນື້ອໃນຫຼັກ 4 ຢ່າງ:

1. ໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ. 
2. ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະເໜີເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກກະກຽມກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. 
3. ກິດຈະກຳແມ່ນໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກຮູ້ແລະກະກຽມການປະຕິບັດໃນເວລາຝຶກ. 
4. ວິທີການຝຶກແມ່ນຂັ້ນຕອນແຕ່ລະຂັ້ນໃນການນຳສະເໜີບົດຮຽນ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອີງໃສ່ຄຳແນະນຳທັງໃນປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກແລະປື້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ. ການຝຶກບາງຄັ້ງກໍ່
ເປັນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືເຊິ່ງບາງກິດຈະກຳກໍ່ແມ່ນການອ່ານຄຳຖາມໃຫ້ສຳມະນາກອນຕອບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄຳແນະນຳໃນການຝຶກກໍ່ຕາມແຕ່ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຜູ ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາບໍ່ແມ່ນການແນະນຳ ບອກເລົ່າເຊິ່ງສຳມະນາກອນແຕ່ລະກຸ່ມກໍ່ຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ 
ຕາ່ງໆແຕກຕາ່ງກນັເຊິງ່ມນັຈຳເປນັຕອ້ງໃຫສ້ຳມະນາກອນຮູສ້ກຶມສີວ່ນຮວ່ມຕັງ້ແຕ່ເບືອ້ງຕົນ້ເຊິງ່ທ່ານສາມາດສງັເກດເຫນັໄດວ້າ່ແຕລ່ະກດິຈະກຳຈະມເີວລາໃຫ້ຕັງ້ຄຳຖາມ 
ເຊິ່ງຄວນໃຊ້ເວລານີ້ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຖາມຄຳຖາມທີ່ຂ້ອງຄາໃຈຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະເພື່ອທົບທວນບົດຮຽນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄຳຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພາກທີ 3 ແມ່ນພາກກິດຈະກຳຫຼັງການຝຶກອົບຮົມເຊິ່ງພາກນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳເພື່ອທົບທົວເນື້ອໃນບົດຮຽນແລະການປິດການຝຶກອົບຮົມເຊິ່ງມີກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນແລະບົດປະ
ເມີນຄວາມຮູ້ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ.

ພາກສຸດທ້າຍແມ່ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເພື່ອເປັນບົດອ້າງອີງເຊິ່ງມີວິທີການເຄື່ອງມືແລະຂໍ້ມູນຊ່ວຍຝຶກຕ່າງໆລວມທັງຕົວຢ່າງການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ.

ໃນການຝຶກຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໃຫ້ສຳມະນາກອນທຸກຄົນລົງທະບຽນແລະຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ອນແລະຫຼັງການຝຶກ. 
2. ປັບກິດຈະກຳຕາມຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສຳມະນາກອນ. 
3. ຄວນໃຫ້ການສົນທະນາຢູ່ໃນກອບເວລາທີ່ກຳນົດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳເຊິ່ງລວມທັງການພັກຜ່ອນ.
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ການອະທິບາຍຄຳສັບ

AIDS
 ໂລກເອດສຫຼື Acquired Immunodeficiency Syndrome - ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດແລະການຕິດເຊື້ອຍ້ອນໄວຣັດ HIV.

ARVs
  ຢາຕ້ານການຂະຫຍາຍເຊື້ອໄວຣັສ - ເຊື່ອໄວຣັສ HIV ບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຂາດໄດ້ແຕ່ກໍ່ສາມາດລະງັບແລະຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂະຫຍາຍແລະ 

ພັດທະນາຂອງພະຍາດໄດ້.

ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ   
  ໃບຢັງ້ຢນືການເກດີແມນ່ເອກະສານທາງການທີທ່າງລັດຖະບານອອກໃຫເ້ພືອ່ຢ້ັງຢນືຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເວລາແລະສະຖານທີເ່ກີດ, ຊືນ່າມສະກຸນເພດແລະ 

ຊື່ຂອງພໍ່ແລະແມ່. ເອກະສານດັ່ງກ່າວອາດໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນເອົາສັນຊາດ.

ການສັບປ່ຽນສັນຍາ  
  ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນເວລາທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເດີນທາງຮອດປະເທດປາຍທາງແລະຖືກບັງຂັບໃຫ້ເຊັນສັນຍາສະບັບອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາທີ່

ໄດ້ເຊັນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນໂມຄະເຊິ່ງສັນຍາໃຫມ່ນີ້ມີຜົນປະໂຫຍດແລະການຕອບແທນໜ້ອຍກວ່າ.  

ວຽກເຮັດງານທຳດີ   
  ວຽກເຮັດງານທຳດີແມ່ນວຽກທີ່ບໍ່ຂັດຕໍ່ສິດທິມະນຸດແລະ ສິດທິຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລວມມີຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄ່າຕອບແທນແຮງງານ. ລວມທັງລາຍຮັບທີ່ສາມາດລ້ຽງຊີບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແລະຄອບຄົວ. ສິດທິພື້ນຖານດັ່ງກ່າວຍັງລວມເອົາການເຄົາລົບ 
ຮ່າງກາຍແລະມັນສະໝອງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານອີກດ້ວຍ.   

ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ/ມີທະບຽນ  
 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າ-ອອກ, ອາໄສ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຈາກການຈ້າງງານອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ຕາມລະ
ບຽບປະຕິບັດສາກົນທີ່ລັດດັ່ງກ່າວເປັນພາຄີ.

ສັນຍາແຮງງານ   
 ສັນຍາແຮງງານແມ່ນສັນຍາລະຫວ່າງທ່ານ (ຜູ້ອອກແຮງງານ)ແລະນາຍຈ້າງ (ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ)ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການເຮັດວຽກ, 
ມີທັງເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆເຊິ່ງເປັນເອກະສານທາງກົດໝາຍທີ່ລະບຸຂໍ້ຜູກມັດຕ່າງໆທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງປະຕິ
ບັດເພື່ອຕອບແທນຄ່າແຮງງານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ສັນຍາມີອາຍຸ 2 ປີແລະສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ອີກ 2 ປີຫຼືຂຶ້ນກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານຊ່ອງທາງກົດໝາຍ  
  ການຮ້ອງທຸກສາມາດຍື່ນສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເຊັ່ນທີ່ປຶກສາຝ່າຍແຮງງານປະຈຳສະຖານທູດເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃນການ 

ຮ້ອງທຸກໄດ້.

ການບັງຂັບໃຊ້ແຮງງານ   
  ແມ່ນການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຂັບຂູ່ເຂັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼືໄດ້ຮັບຄ່າແຮງໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄວນແລະບໍ່ມີການພັກຜ່ອນຕາມກົດໝາຍ. 

ການບັງຂັບໃຊ້ແຮງງານ ແມ່ນວຽກ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຖືກບັງຂັບໃຫ້ປະຕິບັດ ຫຼື ຖືກນາບຂູ່ ຂົ່ມຂູ່.

HIV ບວກ 
  (ຫຼື HIV+) ແມ່ນການຕິດເຊຶ້ອໄວຣັສ HIV.

HIV ລົບ    
  (ຫຼື HIV-) ແມ່ນການບໍ່ມີເຊື້ອ HIV.

ການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  
  - ການສົ່ງແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; 

- ນຳໃຊ້ໃບຜ່ານແດນ, ວີຊາທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ວີຊາຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ແມ່ນໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ມີວີຊາອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (VISA-LA); 
- ການວ່າຈ້າງກຳມະກອນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ແນ່ນອນ; 
- ການສົ່ງແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີສັນຍາແຮງງານ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ   
  ແມ່ນຂະບວນການຈັດຈ້າງແຮງງານການສະໝັກວຽກເດີນທາງແລະເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະກັບຄືນປະເທດໃນເວລາສິ້ນສຸດສັນຍາເຊິ່ງ

ເປັນການເຮັດວຽກເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄ່າແຮງ. ທຸກໆຄົນມີສິດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
  ແມ່ນຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອື່ນໃນນີ້ລວມເອົາທັງຜູ້ທີ່ເດີນທາງອອກໄປໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ.

ການໄກ່ເກ່ຍ  
 ແມ່ນຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຄົນກາງເປັນດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ໃບຮັບຮອງແພດ  
ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບແຂງແຮງດີແລະບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ໃດໆກ່ອນຫຼືລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດແຕ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການກວດສຸ
ຂະພາບຄືນອີກເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປຮອດປະເທດປາຍທາງ.

ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ 
  ແມ່ນຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອື່ນລວມເອົາທັງຜູ້ທີ່ເດີນທາງອອກໄປໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ.

ໜັງສືຜ່ານແດນ (ປັດສະປໍ)
ແມ່ນເອກະສານທາງການທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ອະນຸຍາດ ເດີນທາງອອກໄປປະເທດອື່ນໄດ້ເຊິ່ງສາມາດເປັນທັງເອກະສານ ສະແດງ 
ການເປັນພົນລະເມືອງ. ໜັງສືຜ່ານແດນຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບ ຂອງຜູ້ຖືອາຍຸສັນຊາດ ແລະ ການໄດ້ຮັບສິດຕາມກົດໝາຍໃນຕ່າງປະເທດ. ສະຫຼຸບ 
ລວມແລ້ວໜັງສືຜ່ານແດນແມ່ນປຶ້ມທີ່ຢັ້ງຢືນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆວ່າບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ໃນປັດສະປໍນັ້ນແມ່ນໃຜມາຈາກໃສແລະອາຍຸເທົ່າໃດ.

ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ  
 ແມ່ນການບັງຂັບຫຼືທຳຮ້າຍໂດຍໃຊ້ການກະທຳເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບແກ່ຮ່າງກາຍ.

ການທຳຮ້າຍທາງຈິດໃຈ  
ແມ່ນການຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຖືກໄລ່ກັບບ້ານຈັບສົ່ງຕຳຫຼວດຫຼືຕັດເງິນເດືອນຖ້າບໍ່ເຮັດວຽກເພີ່ມຫຼືເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ
ໃຈຢ້ານ ແລະ ກີດຂວາງການເຮັດວຽກ.

ການຈັດຫາງານແລະການບັນຈຸວຽກບໍລິສັດຈັດຫາງານ  
  ແມນ່ທລຸະກດິທີເ່ຊືອ່ມຕ່ໍນາຍຈາ້ງກບັຜູ້ຊອກວຽກເຮດັງານທຳເຊິງ່ອາດຈະເປນັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຫຼເືອກະຊນົເຊິງ່ນາຍຈາ້ງລງົທະບຽນເພືອ່ຊອກ 

ຫາຜູ້ອອກແຮງງານມາເຮັດວຽກແລະຜູ້ອອກແຮງງານກໍ່ລົງທະບຽນເພື່ອຊອກຫາວຽກ. ຖ້າຫາກວ່າວຽກດັ່ງກ່າວຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍລິສັດຈັດຫາງານອາດ 
ຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດເອກະສານຜ່ານແດນໃຫ້ກັບຜູ້ຊອກວຽກ/ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.

ການລ່ວງເກີນທາງເພດ  
  ການລ່ວງເກີນທາງເພດແມ່ນຜິດກົດໝາຍແລະທ່ານບໍ່ຄວນຍິນຍອມງ່າຍໆແລະ ຄວນຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ 

ທ່ານ. ຜູ້ທີ່ລ່ວງເກີນທາງເພດອາດແມ່ນນາຍຈ້າງ, ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງນາຍຈ້າງ, ຫຼືຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຊິ່ງມີວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ການແຕະເນື້ອຕ້ອງໂຕສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທ່ານ.

• ການໃຊ້ຄຳເວົ້າແລະຢອກລໍ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

• ການເລ່ົາເລື່ອງເພດແລະຮູບພາບຕ່າງໆຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ.

• ເວົ້າກັບຜູ້ອື່ນກ່ຽວກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທ່ານແລະເລື່ອເພດກ່ຽວກັບທ່ານ.

• ແຕ້ມຮູບພາບທີ່ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ

• ຂໍມີເພດສຳພັນກັບທ່ານຫຼືລ່ວງລະເມີດທາງເພດຫຼືຂົ່ມຂືນທ່ານ.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ  
 ແມ່ນຜົນຈາກການໃຊ້ຄຳເວົ້າການກະທຳຫຼືການຕົວະຍົວະໃຫ້ເກີດມີການສຳພັນທາງເພດໂດຍບໍ່ຍິນຍອມ.

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ  
  ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ HIV. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມ 

ເພດທີ່ບໍ່ປ້ອງກັນ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດຍຜ່ານເຊື້ອແບກທີເລຍຫຼືໄວຣັສ. ບາງຊະນິດຕົວຢ່າງຕູ່ມພື່ນຂຶ້ນຕາມອະໄວຍະວະ 
ເພດສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ດ້ວຍການສຳພັດທາງຜິດໜັງ. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດມີໜອງໃນ, ຝີໝາກມ່ວງ, ພື່ນແດງ, ບາດແຜອ່ອນແສບຄັນ, ຫອນໄກ່, 
ຕັບອັກເສບບີແລະຊີແລະ HIV.  

  ການອະທິບາຍຄຳສັບ
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ການຄ້າມະນຸດ  
ການຄ້າມະນຸດແມ່ນການຈັດຫາ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ສົ່ງຕໍ່-ຮັບເອົາບຸກຄົນໂດຍໃຊ້ການຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ກຳລັງການຕົວະຍົວະການຫຼອກລວງການຮັບອາມິດສິນ 
ຈ້າງເພື່ອຄວບຄຸມກັກຂັງໜ່ວງໜ່ຽວເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃສ່ຕົນຫຼືອາດຮຽກວ່າເປັນການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນມະນຸດເພື່ອການຄ້າແລະກຳໄລ.  

ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນ  
  ແມ່ນຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ກໍ່ຄືທຸກຄົນທີ່ ຂ້າມເຂດແດນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຜິດລະບຽບ. ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ 

ແບບຜິດກົດໝາຍແມ່ນ ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ.  

ການທຳຮ້າຍໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ  
  ລວມມີການດູຖູກດູໜິ່ນເຮັດໃຊ້ເຊື່ອມເສຍກຽດເຮັດໃຫ້ເສຍຂັວນກຳລັງໃຈ. 

ວີຊາ ( Visa )  
  ແມ່ນໃບຮັບຮອງຫຼືອະນຸມັດຕິດຂັດໃນໜັງສືຜ່ານແດນອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດຫຼືກົງສູນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຕ່າງດ້າວເຂົ້າປະເທດ.

ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ  
 ແມ່ນເອກະານທາງການທີ່ລັດຖະບານອອກອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຕ່າງດ້າວສາມາດເຮັດໄວ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

  ການອະທິບາຍຄຳສັບ
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ເດີນທາງປອດໄພໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ
 ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດອາດຈະໄດ້ເງິນຫລາຍກວ່າຢູ່ບ້ານເຮົາຖ້າໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະນ້ັນຕ້ອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳວິທີການເດີນທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອໄດ້ວຽກ 
ງານທຳດີສົມດ່ັງປາຖະໜາ.

ວິທີການງ່າຍໆແລະສາມາດເຮັດໄດ້ມີດັ່ງນີ້

1
ຊອກຮູ້ທີ່ມາທີ່ໄປຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນການຕັດສິນໃຈ.

• ຄວນປຶກສາຫາລືແລະຖາມຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບຫຼາຍໆຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວໝູ່ເພ່ືອນໃກ້ຊິດ. ນອກນ້ັນກ່ໍພົວພັນກັບຜູ້ທ່ີເຄີຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດແບບຖືກຕ້ອງມາແລ້ວ. ທ່ານຄວນສອບຖາມຂ້ໍມູນນຳອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດແລະອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເຊ່ັນ: 
ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ວິສາຫະກິດຈັດຫາງານ, ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານທ່ີຕ້ັງຢູ່ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ຫ້ອງການແຮງງານແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ອົງການກຳມະບານ, ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານໄດ້.

• ສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນການສຶກສາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດວ່າເປັນແນວໃດ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ວຽກ, 
ວຽກທ່ີຈະເຮັດແມ່ນວຽກຫຍັງ, ມີວຽກອັນໃດແດ່ທ່ີລັດບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເຮັດ, ມີເອກະສານຈຳເປັນຫຍັງແດ່ສຳລັບການເດີນທາງ, ມີບັນຫາໃດແດ່ທ່ີທ່ານອາດຈະ 
ໄດ້ພົບພ້ໍ (ໃນເວລາຫ່າງໄກຄອບຄົວເປັນເວລາຫຼາຍປີ) ແລະຈຳນວນເງິນທ່ີທ່ານຈະສາມາດທ້ອນໂຮມໄດ້ແລະສ່ົງກັບບ້ານໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ. ກ່ອນຕັດສິນໃຈ
ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດທ່ານຄວນຊອກຮູ້ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງລະອຽດຂອງປະເທດນ້ັນໃຫ້ຄັກສາກ່ອນ.

ເດີນທາງອອກນອກປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງ

• ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເປັນຢ່າງດີຈາກການຈັດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອທ່ານເດີນທາງອອກນອກປະເທດຢ່າງຖືກກົດໝາຍ. ຜູ້ທີ່ 
ເດີນທາງອອກນອກປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານ, ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບແລະ ອາດຈະຖືກຈັບກຸມ, ຖືກ 
ກັກຂັງແລະຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນປະເທດ.

 2
ກວດສອບປະຫວັດຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະນາຍໜ້າຜູ້ຈັດຫາວຽກໃຫ້ທ່ານ 

• ກວດສອບເບິ່ງວ່າບໍລິສັດຈັດຫາງານມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີຊື່ສຽງດີທາງດ້ານການບໍລິການຫຼືບໍ່. ຖ້າບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືນາຍຈ້າງບອກ 
ທ່ານປອມແປງອາຍຸຂອງທ່ານຫຼືປ່ຽນວຽກໂດຍບໍ່ມີສັນຍາມັນເປັນສັນຍານເຕືອນວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ຢາກໄດ້ທ່ານເຮັດວຽກແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະ 
ອາດມີແຜນເອົາລັດເອົາປຽບທ່ານແລ້ວ. ສະນັ້ນຢ່າໄດ້ລັງເລຈົ່ງຖາມເອົາໃບບິນຕ່າງໆຖ້າຫາກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກແລະການເດີນ 
ທາງເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້.

ຖ້າບໍລິສັດ ຫລື ນາຍໜ້າໃຫ້ຢືມເງິນກ່ອນເລີ່ມວຽກຄວນພິຈາລະນາຄັກໆວ່າທ່ານຈະຈ່າຍແທນໜີ້ດັ່ງກ່າວຄືນດ້ວຍວິທີໃດ. ຖ້າທ່ານຕິດໜີ້ພວກເຂົາອາດ
ຈະໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜີຄືນຈົນໝົດ. 3
ໃຫ້ເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ

• ທ່ານຕ້ອງເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະນາຍຈ້າງຂອງທ່ານກ່ອນອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃຫ້ທ່ານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ 
ຜູ້ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈອ່ານກວດກາເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາເຫຼົ່ານ້ີແລະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານເອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂທຸກຂ້ໍໃນສັນຍາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ 
ເພາະວ່າຢູ່ໃນສັນຍານັ້ນແມ່ນເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ. ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດສັນຍາຄວນຈະເວົ້າເຖິງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນ 
ເດືອນ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ມື້ພັກ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະພາລະໜ້າທີ່ທ່ານເອງຕ້ອງປະຕິບັດ.

 
4
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ຈົ່ງຮັກສາເອກະສານກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກແລະການເດີນທາງທຸກສະບັບໄວ້ແລະອັດສຳເນົາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ທັງໝົດ
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

• ທ່ານຕ້ອງເຮດັສຳເນາົໜງັສຜືາ່ນແດນ, ວຊີາ່, ໃບອະນຍຸາດເຮດັວຽກ, ສນັຍາຈາ້ງງານ, ບັດປະຈຳຕົວແລະເອກະສານເດນີທາງອືນ່ໆ. ກ່ອນຈະເດນີທາງ 
ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງເອົາສຳເນົາເອກະສານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ກັບຄອບຄົວຫຼືໝູ່ເພື່ອນຮັກສາໄວ້. ເມື່ອທ່ານໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງບ່ອນ 
ເຮັດວຽກແລ້ວໃຫ້ກັບມ້ຽນເອກະສານຕົ້ນສະບັບໄວ້ໃນທີ່ໆປອດໄພທີ່ສຸດພ້ອມນັ້ນກໍ່ຄວນມີສຳເນົາອີກຊຸດໜຶ່ງຕິດໂຕທ່ານໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ: 
ການເດີນທາງອອກນອກປະເທດຈະປອດໄພ 

ແມ່ນການ ເດີນທາງທີ່ຖືກກົດໝາຍແລະໄດ້ຮັບຮູ້ 
ສະພາບຕ່າງໆລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ!

5
ຈົ່ງມີສະຕິແລະກຽມພ້ອມຕໍ່ສະພາບສຸກເສີນ

• ຈົດລາຍຊື່ແລະເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ສຳຄັນໄວ້ກ່ອນການເດີນທາງອັດສຳເນົາຊຸດໜຶ່ງປະໄວ້ກັບຄອບຄົວແລະຖືສຳເນົາຊຸດໜຶ່ງຕິດໂຕໄປນຳ. 
ລາຍຊື່ແລະເບີໂທລະສັບທີ່ສຳຄັນມີ: ສະຖານທູດສປປລາວປະຈຳຢູ່ປະເທດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ, ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານທີ່ສົ່ງຕົນເອງໄປເຮັດວຽກ, 
ກົມພັດທະນາສີມີແຮງງານແລະຈັດຫາງານ, ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ຫ້ອງການແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, 
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ, ອົງການກຳມະບານ, ສະມາຄົມຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ, ໝູ່ເພື່ອແລະຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ອື່ນໆໃນປະເທດທີ່ທ່ານໄປເຮັດວຽກ. ຈົ່ງຮັກສາລາຍຊື່ແລະເບີໂທຕິດຕໍ່ນີ້ໄວ້ກັບທ່ານເອງຕະຫຼອດເວລາ.

6
ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວແລະຍາດມິດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

• ຈົ່ງໝັ່ນຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານປອດໄພ. ຈັດເວລາແລະນັດໝາຍກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານໄວ ້
ກ່ຽວກັບວິທີຕິດຕໍ່ພົວພັນວ່າຈະຕິດຕໍ່ກັນແນວໃດແລະເວລາໃດ. ເມື່ອຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທ່ານຈົ່ງພະຍາຍາມຊອກໝູ່ເພື່ອນໃໝ່ແລະໃກ້ຊິດຕິດແທດ 
ຮັກແພງສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຍາມມີບັນຫາ. ພະຍາຍາມຊອກຮູ້ບຸກຄົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເມື່ອໃດທ່ານຕ້ອງການຂໍຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອໃນເວລາຈຳເປັນ.7
ຖ້າທ່ານມີບັນຫາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

• ຖ້າທ່ານເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງໄປຫາຫົວໜ້າຂອງທ່ານຫຼືບໍລິສັດຈັດຫາງານທຸກໆຄົນມີຕ້ອງການໆແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍດີ. ໃຫ້ທ່ານເກັບບັນທຶກເຫດການຫຼືບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງລະອຽດເພື່ອເວລາທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຟ້ອງຂໍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍກໍ່ໃຫ້ມີຫຼັກ 
ຖານຢັ້ງຢືນຢ່າງລະອຽດ. ຖ້າບັນຫາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ອົງການກຳມະບານ, ສະຖານທູດຫຼືອຳນາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 8
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I. ການແນະນຳ ແລະ ປະເມີນຄວາມ 
ຮູ້ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
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ສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນຮູ້ຈັກ 
ກັນແລະບາງຄົນກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນກັນມາກ່ອນແລະສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະຊຸມສຳມະນາຢ່າງເປັນທາງການເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກຖືກກົດດັນມຶນງົງບໍ່
ສະບາຍໃຈຫຼືຕື່ນເຕັ້ນກໍ່ໄດ້. ການທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນະນຳຊື່ຂອງຕົນເອງຄວາມເປັນມາໂດຍ 
ຫຍໍ້ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າອາດເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນແລະສາມາດເຂົ້າ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກ່ໍໃຫ້ນຳໃຊ້ແບບຟອມ ຄຳຖາມການປະເມີນ 
ຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ສຳມະນາກອນຕອບຄຳຖາມ ເພື່ອຢັ່ງລະດັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບແຮງງານ 
ຍ້າຍຖິ່ນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການສອບເສັງລະດັບ ວິທະຍາໄລແຕ່ເປັນການທົດສອບຢັ່ງລະດັບ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ.

ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນຮູ້ຈັກກັນ ແລະ ກັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ.

ການແນະນຳ ແລະ ປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

A. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາມື້ນີ້ 15 minutes ໝາກບານນ້ອຍ

B. ປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ 30 minutes ຄູ່ມືສຳມະນາກອນ, ຫົວຂໍ້ທີ 3

C. ການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການ 
      ເດີນທາງແມ່ນຫຍັງ?

20 minutes ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ

D. ຄວາມຄາດຫວັງ 15 minutes ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ເຈ້ຍນ້ອຍຫຼືບັດຄຳ

E. ການສົນທະນາກັນເປັນກຸ່ມ 10 minutes ສະຫຼາກທີ່ມີຊື່ສັດຊະນິດຕ່າງໆ

ລວມເວລາທັງໝົດ 90 minutes (1.5 hours) 

ແນະນຳການຝຶກ

ກາ
ນແ

ນະ
ນຳ
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A. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາມື້ນີ ້

ກິດຈະກຳ: ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາມື້ນີ້

 

ຊື່:

ມາຈາກ:

ມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ:

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ກິດຈະກຳ

 ໄລຍະເວລາ

15 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ໝາກບານນ້ອຍ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ບອກໃຫ້ສຳມະນາກອນເປີດ 
ປື້ມຄູ່ມືໄປທີ່ ກິດຈະກຳທີ 2. 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາມື້ນີ້ ແລະ  
ບອກໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນ 
ເອງໃສ່ແລະແຕ້ມຮູບຄວາມຮູ້
ສຶກຂອງຕົນ ເອງໃສ່ໃນຫ້ອງທີ່ 
ກຳນົດໃຫ້. ໃຊ້ເວລາພຽງ 5 
ນາທີ. 

2.  ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືໝາກບານນ້ອຍ
ຍົກຂຶ້ນແລະບອກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ໝາກບານນ້ອຍນີ້ໃຫ້ສະແດງ 
ຮູບທີ່ຕົນເອງແຕ້ມໃຫ້ສຳມະນາ
ກອນອື່ນໆເບິ່ງສະເໜີຊື່ຕົນເອງ 
ແລະທີ່ມາ. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ໂຍນ
ໝາກບານນ້ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຫມ່ເພື່ອ 
ສະເໜີຊື່ທີ່ມາແລະຮູບແຕ້ມ. 
ເຮັດຊໍ້າກັນໄປເລື້ອຍໆຈົນໝົດ 
ທຸກຄົນໄດ້ເວົ້າ.

ກາ
ນແ

ນະ
ນຳ
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B.ປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ອນການຝຶກ: ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ກ່ຽວກັບແຮງ  
   ງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ໃຫ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງວ່າແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນໃສ່ແຕ່ລະປະໂຫຍກ:

1. ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດເວລາທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

2.  ກ່ອນເດີນທາງຕ້ອງມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ ວີຊາ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ສັນຍາແຮງງານ ປີ້ລົດ 
ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເມື່ອມີເຫດສຸກເສີນ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

3.  ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກລະເມີດສິດຜູ້ອອກແຮງງານກໍ່ຄວນມິດງຽບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຜ 
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

4.  ຖ້າມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ທ່ານຈຳຕ້ອງຮູ້ວ່າຄວນຕິດຕໍ່ໃຜ.  

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

5.  ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າສະຖານທູດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີບໍລິການຫຍັງແດ່.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

6.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ມີສິດຫຍັງໝົດເມື່ອຖືກຂົ່ມເຫັງ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

7.  ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວເປັນປະຈຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກເຫງົາເວລາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

8.  ທ່ານຄວນຮູ້ວິທີສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະແຜນການທ້ອນເງິນເພື່ອຄອບຄົວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

9. ທ່ານຄວນມີເງິນແຮສຳລັບຍາມສຸກເສີນ ແລະຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີເງິນດັ່ງກ່າວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

10. ທ່ານຄວນມີແຜນວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອກັບຄືນມາປະເທດລາວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ແບບຝຶກຫັດ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ
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? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ຫຼັງຈາກທຸກຄົນ 
ແນະນຳຕົນເອງແລ້ວບອກ 
ໃຫ້ເປີດໄປທີ່ຫົວ ຂໍ້ກິດຈະກຳທີ 
3. ສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ້າຍ. 
ບອກສຳມະນາກອນວ່າ 
ນີ້ບໍ່ແມ່ນການ ສອບເສັງພຽງ 
ແຕ່ຢັ່ງເບິ່ງຄວາມ 
ຮູ້ເທົ່ານັ້ນໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າໝາ
ຍໃສ່ຫ້ອງວ່າແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນ 
ໃສ່ແຕ່ລະປະໂຫຍກ.

     ໝາຍເຫດ: 
ດີທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກອ່ານ 
ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ສຳມະນາ 
ກອນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແຕ່ລະ 
ປະໂຫຍກເພື່ອຊ່ວຍ 
ສຳມະນາກອນ 
ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາ 
ໜ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນ.

2.  ຫຼັງຈາກສຳມະນາກອນເຮັດ 
ແລ້ວໆໃຫ້ກວດກາແລະທົບ 
ທວນຄືນອີງໃສ່ຂະໜານຕອບ.

3.  ບອກໃຫ້ສຳມະນາກອນຮັກສາ
ຄະແນນໄວ້ເພື່ອປຽບທຽບໃນ 
ຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ຂະໜານຕອບ

1. ບໍ່ແມ່ນ. ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ້ອງພົບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

2. ແມ່ນ. ທ່ານຕ້ອງມີເອກະສານຄົບທຸກຢ່າງຈິ່ງສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ. 

3. ບໍ່ແມ່ນ.ຖ້າທ່ານຖືກຂ່ົມເຫັງບໍ່ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນໃຈແຕ່ຕ້ອງບອກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ. 

4. ແມ່ນ.ທ່ານຕ້ອງຈື່ຫືຼມີບັນຊີໄວ້ເມື່ອເວລາທີ່ມີບັນຫາຢູ່ຕ່າງປະເທດຈຶ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທັນການ.

5. ແມ່ນ.ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າສະຖານທູດລາວຢູ່ໃສຕິດຕ່ໍໄດ້ແນວໃດ. 

6. ບໍ່ແມ່ນ.ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີສິດທິມະນຸດແລະສິດທິຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ວ່າສັນຊາດໃດຫຼືປະເພດວຽກ 

    ງານໃດກໍ່ຕາມ. 

7. ແມ່ນ.ການທີ່ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຄອບຄົວພີ່ນ້ອງກ່ຽວກັບຊີວິດໃນຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ 

    ຄວາມເສົ້າໂສກງວມເຫງົາໄດ້.

8. ແມ່ນ.ໃຫ້ຈ່ືໄວ້ວ່າເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເປົ້າໝາຍອັນໃດອັນໜ່ຶງແລ້ວຕ້ອງເກັບເງິນໄວ້ເພື່ອຕົນເອງແລະຄອບຄົວ. 

9. ແມ່ນ.ເງິນແຮ່ສຸກເສີນເປັນທາງອອກທີ່ສຳຄັນເມ່ືອເຮົາມີບັນຫາສ່ວນຕົວຄອບຄົວຫຼືໃນວຽກງານແລະເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້  

    ປ່ວຍຕ່າງໆ. 

10. ແມ່ນ.ທ່ານຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນເວລາໝົດສັນຍາເຮັດວຽກເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເປັນກຳລັງ 

     ແຮງ ແລະ ຊຸກຍູ້ທ່ານໃຫ້ວາງແຜນເພື່ອອານາຄົດຂອງທ່ານເອງ.

ກາ
ນແ

ນະ
ນຳ
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C.ແນະນຳຫຼັກສູດການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນອອກເດີນທາງ 
    ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບົດອະທິບາຍ: ບົດສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການເດີນທາງແມ່ນຫຍັງ?

ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການເດີນທາງແມ່ນການກະກຽມຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ສາມາດກຽມພ້ອມ ແລະ ປັບໂຕ 
ໃຫ້ເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳສັງຄົມລວມທັງສະພາບຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນໃໝ່.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຫຍັງ?

• ເພື່ອແນະນຳຂ້ໍມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະເທດທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດໄທກົດໝາຍແຮງ 
 ງານຂອງສປປລາວແລະປະເທດໄທແລະວັດທະນະທຳຂອງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ.

• ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິດແລະພັນທະຂອງຕົນຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ມອບໃຫ້ເຮັດ.

• ເພື່ອປັບສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ.

• ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈຸດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆແລະປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຂູດຮີດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ການ 
 ລະເມີດຕ່າງໆຫືຼບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.

• ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດຕິຜົນ.

• ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຮູ້ຈັກການບໍລິຫານລາຍຮັບຂອງຕົນ.

• ເພື່ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການໃນການກັບບ້ານໃນເວລາທີ່ໝົດສັນຍາ.

ການຝຶກຄັ້ງນີ້ເພື່ອໃຜ?

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ (ສຳມະນາກອນ) ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ໂດຍສະ
ເພະປະເທດໄທໄລຍະຍາວ.

ສຳມະນາກອນຄວນເຮັດແນວໃດ?

• ສຳມະນາກອນຕ້ອງມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນຕໍ່ການຝຶກ.

• ເປີດກວ້າງແນວຄວາມຄິດແລະປະກອບສ່ວນສົນທະນາ.

• ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທຸກໆຫົວຂໍ້ບໍ່ຂາດ.

• ບໍ່ເຂີນອາຍກ້າຖາມແລະປຶກສາຫາລືແບບກົງໄປກົງມາ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, 
ສະກອດເຈ້ຍ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດນີ້ແມ່ນການນຳສະເໜີ ໂດຍຫຍໍ້ຂອງ 
ຫຼັກສູດໃຫ້ກັບ ສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບ 
ຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງ ການເຂົ້າຮ່ວມ 
ຝຶກອົບ ຮົມກ່ອນການ ເດີນທາງເພື່ອ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າ 
ໃຈແລະຮູ້ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຈະນຳສະເໜີ 
ໃນບົດຮຽນ. 

1.  ຄູຝຶກສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ຈຸດປະ 
ສົງ.

2.  ອະທິບາຍ ຫຼັກສູດການກຽມ ຄວາມ 
ພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງແມ່ນຫຍັງ ? 
ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ ຖາມຄຳເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ສຳ 
ມະນາກອນ ສະເໜີຄຳຖາມຖ້າມີ.

3.  ສະເໜີໃຫ້ທີ່ປະຊຸມ ຕັ້ງກົດລະບຽບ ໃນ 
ການຝຶກອົບຮົມ ວ່າຄວນມີຫຍັງແດ່ 
ທີ່ໝົດທຸກຄົນຕ້ອງ ໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມ 
ກັນ.

4.  ຂຽນຄຳເຫັນຂອງ ສຳມະນາກອນ 
ໃສ່ເຈ້ຍແຜນ່ໃຫຍ່ (ຫຼືໃສ່ກະດານຂາວ 
ຖ້າມີ) ແລະ ຕື່ມກົດລະບຽບ ທີຈຳເປັນ 
ແລະ ຍັງຂາດເຊັ່ນ:

       a. ຕ້ອງໃສ່ປ້າຍຊື່ ຕະຫຼອດເວລາ 
           ທີ່ມາ ຝຶກອົບຮົມ. 
       b. ມາເຂົ້າຮ່ວມກົງເວລາ. 
       c. ມອດຫຼືປິດສຽງ ໂທລະສັບມືຖື. 
       d. ຟັງ ແລະ ໃຫ້ກຽດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງສະ 
           ແດງ ຄຳເຫັນ. 
       e. ທຸກໆການປະ ກອບຄຳເຫັນມ ີ
           ຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. 
       f. ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບ 
          ຮົມປົກກະຕິ ເທົ່ານ້ັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ  
          ໃບຢັ້ງຢືນ
5.  ຕິດກົດລະບຽບ ດັ່ງກ່າວໃສ່ຝາ 

ຫຼື ບ່ອນທີ່ເຫັນໄດ້ດີ ແລະ 
ມອບໃຫ້ທຸກຄົນ ປະຕິບັດຕາມ 
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.່

ກາ
ນແ

ນະ
ນຳ
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ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ກິດຈະກຳແລະອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

15 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, 
ເຈ້ຍນ້ອຍຫຼືບັດຄຳ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບາດກ້າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ສຳມະນາກອນສະ 
ເໜີຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ 
ທັງເປັນການກວດເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ 
ໃຈຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຫຼືບໍ່ຫຼື 
ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນຊື່ໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ 
ສຳມະນາກອນຄວນຈະປະກອບສ່ວນ 
ແນວຄວາມຄິດແລະສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ 
ໃນເວລາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. 

D. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງສຳມະນາກອນ

1. ແນະນຳບົດຮຽນແລະຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງສຳມະນາກອນເຂົ້າໃຈ.

- ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດຽວກັນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ.

- ເພື່ອສາມາດປັບປ່ຽນກອງປະຊຸມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງໃຫ້ເຂົ້າກັບຕ້ອງການຂອງສຳມະ 
 ນາກອນ.

2. ຖາມສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:

- ສຳມະນາກອນຄິດວ່າຈະໄດ້ຫຍັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້?

- ເຂົາຢາກເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ?

- ສ່ິງທີ່ເຂົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຜົນສຳເລັດຂອງກງນຝຶກອົບຮົມມີຫຍັງແດ່? 

3. ແຈກຢາຍບັດຄຳໃຫ້ສຳມະນາກອນທຸກຄົນ (ຜູ້ລະ 3 - 5 ໃບ) ແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນ 
ເອງໃສ່ບັດຄຳແລະຕິດໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ໃຫ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ)ໂຮມຄຳຕອບທີ່ 
ຄ້າຍຄືກິນເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວກັນ.

4. ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າບໍ່ອາດສາມາດສະໜອງໄດ້ທຸກໆຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ 
ບອກວ່າມີຄວາມຄາດຫວັງໃດແດ່ທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້. 

5. ຕິດຄວາມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຕິດຝາຫ້ອງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ສາມາດທົບທວນຄືນຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດ 
ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າເຂົາເຈົ້້າໄດ້ຮັບຕາມທີ່ຄາດຫວັງເອົາໄວ້.

ກາ
ນແ

ນະ
ນຳ



Page 24  |  ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ  |  Page 25

E.ການຈັດແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ

1. ແນະນຳບົດຮຽນແລະຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອໃຫ້ມີກຸ່ມຍ່ອຍໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືໃນເວລາຈັດຝຶກອົບຮົມ.

- ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

2. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຈົກສະຫຼາກທີ່ມີວຽກງານປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ:ຄົນສວນ, ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງ, ຜູ້ອອກແຮງ
ງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ), ກຳມະກອນໂຮງງານ, ຊາວກະສິກອນໆລໆ. ຂຶ້ນກັບຈຳນວນສຳມະນາກອນແຕ່
ລະກຸ່ມບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີນ 6 ຄົນ.ໝາຍຄວາມວ່າສະຫຼາກຕ້ອງບໍ່ເກີນ 6 ປະເພດຂອງວຽກ.

3. ກ່ອນຈົກສະຫຼາກບອກສຳມະນາກອນໃຫ້ເກັບຮັກສາສະຫຼາກໄວ້ແລະບໍ່ບອກສຳມະນາກອນອື່ນຮູ້. 

4. ຫຼັງຈາກນ້ັນບອກສຳມະນາກອນວ່າເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງຊອກຫາໝູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການສະແດງທ່າທາງການ 
ເຮັດວຽກຕາມບົດບາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈົກສະຫຼາກໄດ້.

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ກິດຈະກຳ

 ໄລຍະເວລາ

10 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສະຫຼາກທີ່ມີຊື່ສັດຊະນິດຕ່າງໆ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

 ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນການຈັດແບ່ງກຸ່ມສົນ 

ທະນາເຊີ່ງແຕ່ລະກຸ່ມມີສະມາຊິກປະ 

ມານ 4 - 6 ຄົນເພື່ອສົນທະນາປຶກ

ສາຫາລືປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ 

ໃນຊ່ວງໄລຍະຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກ 

ປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການເຮັດ 

ວຽກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ສຳມະ 

ນາກອນ ກ້າສະແດງອອກ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.. 
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II. ພາກເນື້ອໃນການຝຶກ

ບົດທີ 1: ພາບລວມຂອງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
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ບົດນີ້ແມ່ນການສະເໜີກ່ຽວກັບການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ 
ກໍ່ຄືເຫດຜົນຂອງການເປັນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ແນວ 
ໃດກໍ່ຕາມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫຼາຍໆຄົນ ຍ້າຍຖ່ິນຖານເດີມຂອງຕົນໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງ 
ຖິ່ນກໍ່ຍ້ອນມີຄ່າຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າຢູ່ບ້ານເມືອງຂອງຕົນ. ເຊິ່ງໃນບົດນີ້ສຳມະນາກອນ ຈະ 
ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍແລະຄອບຄົວທີ່ເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ລາຈາກໄປ. 

- ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງການເປັນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ. 
- ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.

ບົດທີ 1: ພາບລວມຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

1.1. ເຫດຜົນຂອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ  
       ປະເທດ

15 ນາທີ ແຜ່ນພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ - ເງິນ, 
ວຽກ, ຖານະສັງຄົມແລະການພັດທະນາຕົນເອງແລະຄອບຄົວ.

1.2. ພາບລວມຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ  
       ແຮງງານ

40 ນາທີ ອະທິບາຍຕາມເນື້ອໃນສຳລັບຄູຝຶກ

1.3.ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ ້
      ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

45 ນາທີ ອະທິບາຍອີງໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຄູຝຶກ

1.4 ວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ 60 ນາທີ ເອກະສານກໍລະນີສຶກສາ

ລວມເວລາທັງໝົດ 160 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

1
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1.1 ເຫດຜົນຂອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ແນະນຳບົດຮຽນ ແລະ ຫົວຂໍ້ແລ້ວຖາມສຳມະນາກອນວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງຕັດສິນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ.

2. ຕິດບັດຄຳຫຼາຍສີໃສ່ຝາຫຼືກະດານເຊິ່ງແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

a. ສີຂຽວ:  ໄປເພ່ືອຫາເງິນ.

b. ສີເຫຼືອ:  ໄປຊອກວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີກວ່າ.

c. ສີຟ້າ:  ໄປຍ້ອນສັງຄົມ: ໄປກັບໝູ່…ໆລໆ.

d. ສີບົວ:  ໄປເພ່ືອໂອກາດທີ່ດີກວ່າໃນຊີວິດແລະຄອບຄົວ.

3. ຫຼັງຈາກອະທິບາຍສີຕ່າງໆແລ້ວບອກໃຫ້ສຳມະນາກອນ ວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເລືອກໄດ້ແຕ່ 2 ສີເທົ່ານັ້ນທີ ່
ເປັນສີທີ່ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດແລະຕິດໃສຫ່ົວຂໍ້ທີ່ 4: ເຫດຜົນຂອງການໄປເຮັດວຽກ
ຕ່າງປະເທດໃນປື້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ

4. ຖາມຢ້ຳສຳມະນາກອນວ່າມີເຫດຜົນອື່ນໆອີກບໍ່.

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

15 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ແຜ່ນພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງກາ
ນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ - ເງິນ, 
ວຽກ, ຖານະສັງຄົມແລະການພັດທະ
ນາຕົນເອງແລະຄອບຄົວ.

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

 ກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນການຈັດແບ່ງກຸ່ມສົນ 

ທະນາເຊີ່ງແຕ່ລະກຸ່ມມີສະມາຊິກປະມາ

ນ 4 - 6 ຄົນເພື່ອສົນທະນາປຶກສາຫາລ ື

ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆໃນຊ່ວງໄລ 

ຍະຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ 

ຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການເຮັດວຽກ 

ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 

ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.. 

ບົດ
ທີ່ 

1
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1.2. ພາບລວມຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

?  
 ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມແລະໃຫ້ນິຍາມຄຳວ່າ “ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ” ແລະ“ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ”.

2. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວດັ່ງລຸ່ມນີ້:

?  
 ເນື້ອໃນສຳລັບຄູຝຶກ:

ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແລະຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ:

ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແມ່ນຂະບວນການຈັດຈ້າງ, ສະໝັກວຽກ, ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນ 
ຫຼືຕ່າງປະເທດ ແລະ ກັບຄືນຖິ່ນຖານບ້ານເກີດຫຼັງຈາກໝົດສັນຍາເຮັດວຽກແລ້ວເຊິ່ງເປັນການເຮັດວຽກທີ່ມີ 
ຄ່າແຮງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທຸກໆຄົນມີສິດຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.

ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ໄປເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນບໍ່ວ່າເປັນພາຍໃນຫຼືຕ່າງ

ປະເທດ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

40 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍຕາມເນື້ອໃນສຳລັບຄູຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

1
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1.3 ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ  
      ຍ້າຍຖິ່ນ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ. 
ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີແລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີຕົວແທນຂຶ້ນອ່ານ. 

2. ອະທິບາຍບົດຮຽນ 1.3.1 ຜົນປະໂຫຍດແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຫົວຂໍ້ທີ 5 
ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ) ແລະ 1.3.2 ການລ່ວງລະ ເມີດສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (ຫົວຂໍ້ທີ 
6 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ).

3. ຫຼັງຈາກອະທິບາຍເນື້ອໃນໃຫ້ສຳມະນາກອນ. ໃຫ້ຈັດກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຜູ ້
ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕົວຢ່າງການລະເມີດສິດ, ການຂູດຮີດ. ໃຫ້ຖາມເລິກລົງໄປອີກວ່າຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ
ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ເວລາສົນທະນາ 10 ນາທີແລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີກຸ່ມລະ 2 - 3 
ນາທີ. ອາດຈະຕີຂອບການສົນທະນາໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ:

a. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:

i. ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ

ii. ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ

b. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

i. ຄ່າແຮງງານຕົວຈິງຕ່າງຈາກສັນຍາ

ii. ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງ

iii. ນາຍຈ້າງກັກເກັບເອກະສານເດີນທາງໄວ້ໝົດ

iv. ຖືກບັງຂັບໃຫ້ຊົດໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງການດຳເນີນການຈ້າງໆລໆ.

c. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກັກຂັງ

i. ບໍ່ໃຫ້ມີເວລາພັກຜ່ອນ

ii. ບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໝູ່ເພື່ອນແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ

iii. ບໍ່ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງນາຍຈ້າງຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້.

d. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດແຮງງານ

i. ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ.

ii. ຫໍພັກແລະອາຫານການກິນບໍ່ເໝາະສົມໆລໆ

iii. ທີ່ພັກບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ.

4. ຫຼັງຈາກທຸກກຸ່ມສະເໜີແລ້ວໃຫ້ຄູຝຶກສັງລວມເປັນອັນດຽວແລະຕື່ມໃສ່ຂໍ້ທີ່ຍັງຂາດຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ. 

5. ຫຼັງຈາກນ້ັນອະທິບາຍຫົວຂໍ້ 1.3.3 “ບັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ” 
ແລະ 1.3.4 “ບັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຊາຍ (ຫົວຂໍ້ທີ 7 
ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ).

6. ຄວນອະທິບາຍວ່າທັງຍິງ ແລະ ຊາຍສາມາດພົບບັນຫາຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນຜູ້ຊາຍອາດໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງເພດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນຊິ່ງເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເປັນຊາວປະມົງ. ຄວນໃຫ້ສຳມະນາກອນ 
ຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໜ້າວຽກຂອງໃຜລາວ.

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍອີງໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຄູຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 
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1.3.1 ຜົນປະໂຫຍດແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຜົນປະໂຫຍດ

• ການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດອາດໄດ້ເງິນຄ່າແຮງງານສູງກວ່າເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດລາວ.

• ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ລາຍຮັບສູງກວ່າແລະເກັບທ້ອນເງິນເພື່ອອານາຄົດຂອງຕົນເອງແລະຄອບຄົວ. ສາມາດເກັບເງິນເຮັດທຸລະກິດຄອບຄົວຊື້ດິນເປັນທຶນການ 
ສຶກສາແລະປຸກເຮືອນ.

• ທ່ານສາມາດພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກແລະການພົວພັນ.

• ທ່ານໄດ້ເປີດໂລກະທັດເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກພົບປະຫຼາກຫຼາຍຜູ້ຄົນຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳໃໝ່ແລະຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່ໆອີກດ້ວຍ.

• ທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມີໜ້າມີຕາຈາກຊຸມຊົນຂອງທ່ານຍ້ອນທ່ານໄດ້ໄປຕ່າງຖິ່ນ ແລະ ພົບປະຜູ້ຄົນເຊິ່ງເປັນປະສົບການຂອງການຂ້າມຜ່ານອຸບປະສັກທີ່
ໜ້າຊົມເຊີຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍ

• ເຫີນຫ່າງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່. ການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການແຍກອອກຈາກຄອບຄົວເຊິ່ງມີຄວາມລຳບາກ ໃນລະດັບໜຶ່ງບາງຄັ້ງກໍ່ໂສກເສົ້າຄິດ 
ຮອດບ້ານແລະບໍ່ພໍໃຈກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່.

• ການປັບໂຕເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳໃໝ່, ພາສາ,ອາຫານແລະອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງ. 

• ທ່ານຕ້ອງປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່ແລະບ່ອນຢູ່ໃໝ່. ສຳລັບບາງຄົນອາດເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຮັດວຽກໃນລະບົບໂຮງງານຫຼືສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. ບາງຄັ້ງ 
ບ່ອນຢູ່ກໍ່ມີສຽງວົນແຊວແລະຄັບແຄບ. 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນ, ເຊັ່ນ: ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າເອກະສານ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ທັກສະການເຮັດ 
ວຽກແລະບາງຄັ້ງກໍ່ແມ່ນຄ່າກິນຢູ່ແລະຄ່າປະກັນສັງຄົມໃນປະເທດປາຍທາງ.ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຈັດຫາງານ, ນາຍຈ້າງ 
ຫຼືເຈົ້າໜີ້ທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ.

• ວຽກງານອາດໜັກເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງແລະໃນສະພາບທີ່ລຳບາກ ແລະ ອາດສ່ຽງກັບການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຍ້ອນເຮົາເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ. ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຮັດວຽກທີ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຢາກເຮັດເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍ່ເປັນວຽກໜັກ.

1.3.2 ການລ່ວງລະເມີດສິດທີ່ຜູ ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາດປະເຊີນ

ການລ່ວງລະເມີດສິດແມ່ນຮູບແບບການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບແລະບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີບາງກໍລະນີຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍ 
ຊົ່ວໂມງແຕ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕໍ່າເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສ່ຽງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດແລະສຸຂະພາບແລະອາດມີການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແລະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.

ການລ່ວງລະເມີດອື່ນໆລວມມີ: 

• ການຈັດຫາແຮງງານຜິດກົດໝາຍ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນບິດເບືອນແລະການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ

• ການຄ້າມະນຸດເພື່ອຄ້າປະເວນີແລະແຮງງານເຖື່ອນ

• ການສັບປ່ຽນສັນຍາ

• ເລື່ອນວັນກຳນົດຈ່າຍເງິນເດືອນຫັກຫຼືໂຈະການຈ່າຍເງິນເດືອນ

• ການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ

• ກັກເອກະສານເດີນທາງຫຼືເອກະສານອື່ນໆທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນແລະຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

• ກັກຂັງໄວ້ໃນບ້ານຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກ

• ບໍ່ໃຫ້ພັກຜ່ອນຕາມວັນກຳນົດ

ບົດ
ທີ່ 
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• ການຈ້າງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍລວມມີ:

o ການວ່າຈ້າງຜູ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດໂດຍທີ່ບໍ່ມີການສັ່ງຈອງແຮງງານ.

o ການວ່າຈ້າງຜູ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດໂດຍທີ່ບໍ່ມີການປະກາດຮັບສະໝັກ.

o ການວ່າຈ້າງຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

o ສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍໃຊ້ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວຫຼືອື່ນໆທີ່ບໍ່ໃບອະນຸຍາດແຮງງານ.

o ສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີສັນຍາແຮງງານ.

• ການຄ້າມະນຸດ:

o ການຈັດຈ້າງການເຄື່ອນຍ້າຍການສົ່ງມອບ-ຮັບບຸກຄົນໂດຍນຳໃຊ້ການຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ກຳລັງບັງຂັບຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫຼື ມອບ-ຮັບຄ່າອາມິດສິນຈ້າງ
ເພື່ອຄວບຄຸມບຸກຄົນອື່ນເພື່ອກົດຂີ່ຂູດຮີດ.

o ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ແມ່ນການຊື້-ຂາຍແລກປ່ຽນບຸກຄົນເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ.

• ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ:

o ນາຍຈ້າງຫຼືບໍລິສັດຈັດຫາງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

o ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖືກບັງຂັບໃຫ້ເຊັນສັນຍາສະບັບອື່ນ ເພື່ອລຶບລ້າງສັນຍາເດີມແລະມີເງື່ອນໄຂໜ້ອຍກວ່າຫຼືອັບປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

1.3.3 ບັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ

• ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ອາດຕ້ອງເຮັດວຽກເກີນເວລາໂດຍສະເພາະຖ້າອາໃສຢູ່ກັບນາຍຈ້າງ.

• ບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຫຼືນອນພຽງພໍ.

• ການລ່ວງເກີນທາງເພດຫຼືຂົ່ມຂືນ

• ຖືກປະຕິເສດວັນພັກລວມທັງການບັງຂັບໃຫ້ເຮັດວຽກເວລາເຈັບປ່ວຍຫຼືບາດເຈັບ

• ກັກເອກະສານເດີນທາງເຊັ່ນໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໜີຫຼືອ້າງເຫດຜົນວ່າເປັນການປົກປ້ອງລູກຈ້າງ.

• ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວທາງບ້ານຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດ.

• ການຄ້າມະນຸດເພື່ອຄ້າປະເວນີແລະແຮງງານເຖື່ອນ (ແຮງງານນອກລະບົບ)

1.3.4 ບັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຊາຍ

• ເຮັດວຽກດົນເກີນຄວນຫຼືເຮັດໂດຍບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ

• ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

• ເຮັດວຽກກັບວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

• ບ່ອນພັກອາໄສບໍ່ຖືກສຸຂະອານາໄມ

• ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແລະການຂົ່ມເຫັງທາງວາຈາ

• ການຄ້າມະນຸດ-ຄ້າປະເວນີແລະແຮງງານເຖື່ອນຫຼືຖືກຂາຍຫຼືຖືກບັງຂັບໃຫ້ເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງອື່ນ. 

ບົດ
ທີ່ 

1



Page 32  |  ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ  |  Page 33

ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ
ແນ

ະນ
ຳກ

ານ
ຝຶກ

1.4. ຊອກວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ

ກໍລະນີສຶກສາ:

ທ່ານຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໃຫ້ຄຳແນະນຳຫຍັງ?

1 ທ້າວສຸກ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
ທີ່ເດີນ ທາງໄປປະເທດໄທຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດ. 
ລາວເລີ່ມຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈຫຼາຍ ໃນວັນພັກກໍບໍ່ໄດ້ 
ພກັວຽກເພາະວ່າ ປກົກະຕແິລວ້ລາວໃຊເ້ວລາຢູກ່ບັຄອບ 
ຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນ. ແຕ່ເມື່ອມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ 
ລາວຮູ້ສຶກຄິດຮອດບ້ານແຮງ ແລະ ເກີດມີຄວາມກັງ 
ວົນໃຈ.

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ເຮົາຈະບອກ ທ. ສຸກ ໃຫ້ໂທກັບບ້ານລົມ 
ລູກເມຍເລື້ອຍໆເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວສະບາຍໃຈ 
ແລະ ລາວຄວນມີໝູ່ໃໝ່ຢູ່ ປະເທດໄທຫຼືຢູ່ບ່ອນ ລາວ 
ເຮັດວຽກກໍ່ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳໝູ່ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມຄິດຮອດບ້ານຄວາມກັງວົນໃຈດັ່ງກ່າວ.

2.  ທ້າວແກ້ວ ໄດ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງໃນ 
ປະເທດໄທ. ເວລາລາວມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກລາວໄດ້ 
ຮັບສັນຍາສະບັບໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສະບັບທີ່ເຊັນຢູ ່
ປະເທດລາວກ່ອນອອກເດີນທາງ. ໃນສັນຍາໃໝ່ນີ້ລາວ
ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ຟາມກະສິກຳເຮັດໃຫ້ລາວເສຍໃຈແຕ່ກໍ່
ບໍ່ຮູ້ສິເຮັດແນວໃດດີ.

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ຂ້ອຍຈະບອກ ທ. ແກ້ວ ວ່ານີ້ເປັນການລະເມີດສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, 
ລາວບໍ່ຄວນເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ບໍລິສັດຈັດຫາງານຮັບຮູ້ ຫຼືສາມາດລາຍງານໃຫ້ 
ສະຖານທູດລາວຢູ່ບາງກອກ ຫຼື ລາຍງານໃຫ້ອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼືອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດເພື່ອຕິດຕໍ່
ກັບອົງ ການກຳມະບານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຫຼືຖ້າຮ້າຍແຮງກໍ່ສາມາດແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.

ແນະນຳການຝຶກ:

ທ່ານມີຄຳແນະນຳແນວໃດ?

ວິທີການ 

ສົນທະນາກຸ່ມແລະບົດບາດສົມມຸດ

 ໄລຍະເວລາ

60 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານກໍລະນີສຶກສາ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ໃຫ້ຕົວແທນໜຶ່ງ 

ທ່ານຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນມາຮັບ 

ເອົາເອກະສານ ກໍລະນີສຶກສາ.

2.  ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 

ເລືອກຜູ້ສະແດງບົດບາດ 

ສົມມຸດເປັນ(1) ຜູ້ເລົ່າເລື່ອງ, (2) 

ນາຍຈ້າງແລະ (3) ຜູ້ອອກແຮງງານ 

ເຄື່ອນຍ້າຍ.

3.  ໃຊ້ເວລາ 10 ນາທີເພ່ືອສົນທະນາ 

ແລະ ກະກຽມຕຳຕອບ 

ແລະ ໃຫ້ສະແດງບົດບາດ 

ສົມມຸດດັ່ງກ່າວ.

ບົດ
ທີ່ 

1
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3. ນ. ວັນ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານເຄມີເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຸກຂະ
ພາບ. ເວລາທີ່ລາວເດີນທາງມາຮອດມື້ທຳອິດ ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມການປົກປ້ອງຕົນເອງ ຈາກສານເຄມີ ແລະ ໃນ 
ສັນຍາກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງສະພາບການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ.

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ເຮົາຈະແນະນຳໃຫ້ ນ. ວັນ ເຂົ້າໄປໂອ້ລົມ 
ກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຫຼື ນາຍຈ້າງແລະບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືສານ 
ເຄມີຕ່າງໆໃຫ້. ຖ້າຖືກປະຕິເສດລາວກໍ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືສະຖານທູດລາວ ຫຼື ອົງ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍລາວໄດ້.

4. ນ. ນ້ອຍ ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານໃນເຮືອນສ່ວນ
ບຸກຄົນຢູ່ປະເທດໄທ. ນາຍຈ້າງຂອງລາວມັກຈ່າຍ 
ເງິນເດືອນໃຫ້ຊ້າ ແລະ ກັກໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ ແຮງງານໄວ້ເພື່ອປະກັນບໍ່ໃຫ້ ນ. ນ້ອຍ 
ໜີຫຼືລາອອກກ່ອນຫມົດສັນຍາ.

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ຂ້ອຍຈະບອກໃຫ້ ນ. ນ້ອຍ ຮູ້ວ່າການຈ່າຍເງິນຊ້າແລະກັກໜັງສືຜ່ານແດນໄວ້ນັ້ນມັນ
ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລາວຄວນລາຍງານໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາ ງານຊາບຫຼືສະຖານທູດລາວຫືຼອົງການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຕ່າງໆ.

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

1
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ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ

5. ທ. ໄຊ ເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນກໍ່ສ້າງຢູ່ປະເທດໄທແລະໄດ້ເຊັນສັນຍາທີ່ລະບຸວ່າຄ່າຈ້າງ 
300 ບາດຕໍ່ວັນແລະໄດ້ຮັບເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຫຼັງຈາກເຮັດ ວຽກເກີນ 5 ໂມງແລງ. ແຕ່ຕົວຈີງ 
ນາຍຈ້າງບອກລາວວ່າລາວເປັນຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງດ້າວສະນັ້ນຈິ່ງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງພຽງ 200 ບາດຕໍ່ວັນ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເຮັດ ວຽກລ່ວງເວລາ.

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ເຮົາຈະບອກໃຫ້ ທ. ໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າໃນປະເທດໄທແມ່ນ 300 
ບາດ ຕໍ່ວັນ ແລະ ບອກອີກວ່າລາວມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການເຮັດ ວຽກລ່ວງເວລາ. ຖ້ານາຍຈ້າງປະ
ຕິເສດການຈ່າຍຕາມອັດຕາແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຫຼືບອກວ່າໄຊຕ້ອງເຮັດວຽກເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, 
ເຮົາຈະບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ມັນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຄວນຕິດຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືລາຍງານສະພາບ
ໃຫ້ສະຖານທູດລາວປະຈຳປະເທດໄທຫຼືອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທ້ອງຖິ່ນ.

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

1
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ບົດທີ 2  ການກະກຽມເພື່ອເດີນ 
ທາງໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ
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ບົດນ້ີມີແມ່ນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳໄທສິ່ງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນໄທ
ວັດທະນະທຳກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສິດແລະພັນທະຮັບຜິດຊອບແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີ
ອາດເກີດຂຶ້ນ.

• ເພື່ອຮັບຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈວັດທະນະທຳໄທ 
• ເພື່ອຮຽນຮູ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
• ເພື່ອໃຫ້ຕື່ນຕົວຕໍ່ການຂູດຮີດຕ່າງໆແລະການແກ້ໄຂ

ບົດທີ 2  ການກະກຽມເພື່ອເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

2.1. ທ່ານຮູ້ຈັກວັດທະນະທຳໄທ 
       ຫຼາຍປານໃດ

30 ນາທີ ເຈ້ຍA4ຂຽນວ່າ“ແມ່ນ” 
ເຈ້ຍA4 ຂຽນວ່າ“ບໍ່”. 
ເອກະສານປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ.

2.2. ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດໄທ 45 ນາທີ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

2.3. ບົດຮຽນທາງດ້ານກົດໝາຍ:  
       ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດໄທ

60 ນາທີ ສິດທິພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

2.4. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແຮງ 
       ງານໃນປະເທດໄທ

20 ນາທີ -

2.5. ການຈັດການກັບການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ 30 ນາທີ ອະທິບາຍເອກະສານ

2.6. ກິດຈະກຳ: “ເຫັນດີ” ຫຼື “ບໍ່ເຫັນດີ” 30 ນາທີ ເອກະສານຄູຝຶກ

ລວມເວລາທັງໝົດ 215 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

2
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2.1. ທ່ານຮູ້ຈັກວັດທະນະທຳໄທຫຼາຍປານໃດ

ໃຫ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງວ່າແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນໃສ່ແຕ່ລະປະໂຫຍກ:

1.  ຄົນໄທສ່ວນຫຼາຍນັບຖືສາສະໜາພຸດ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

2.  ພາສາອັງກິດແມ່ນພາສາທີ່ນຳໃຊ້ທາງການໃນປະເທດໄທ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

3.  ເວລາເຂົ້າເຮືອນຕ້ອງປົດເກີບໄວ້ທາງນອກ 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

4.  ເວລາ8ໂມງເຊົ້າແລະ6ໂມງແລງແມ່ນໂມງເຄົາລົບທຸງຊາດຂອງໄທທຸກຄົນຕ້ອງຢຸດເຄ່ືອນ 
ໄຫວຢືນກົງວຽກຈົນເພັງໝົດເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ  

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

5. ຄົນໄທໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຢຳເກງຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສໃນຄອບຄົວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

6.  ຄົນໄທເຊື່ອວ່າຫົວແມ່ນບ່ອນສູງສົ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການບາຍຫົວແມ່ນເປັນການລົບ 
ລູ່ທີ່ສຸດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

7.  ການ‘ໄຫວ້’ ຫຼືນົບແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄຳຂອບໃຈ

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

8.  ປະເທດໄທເປັນປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕໂດຍມີນາຍົກລົດຖະມົນຕີເປັນປະມຸກລັດແລະມີ
ທະຫານຄຸມອຳນາດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ກິດຈະກຳກຸ່ມ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເຈ້ຍA4ຂຽນວ່າ“ແມ່ນ”. 
ເຈ້ຍA4 ຂຽນວ່າ“ບໍ່”. 
ເອກະສານປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ.

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ຈຸດປະສົງ

2.  ແນະນຳສຳມະນາກອນ 

ວ່າຈະມີຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ຕອບວ່າ 

“ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່ແມ່ນ” 

ກ່ຽວກັບປະເທດໄທ.

3.  ສະເໜີໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ຢືນຕໍ່ໜ້າປ້າຍທີ່ມີຄຳວ່າ “ແມ່ນ” 

ຫຼື “ບໍ່ແມ່ນ” ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຳຕອບ 

ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຫົວຂໍ້ທີ 8 ຂອງ 

ປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

4.  ລົງເລິກການສົນທະນາ 

ໂດຍຖາມວ່າຂໍ້ມູນໃນຄຳຖາມ 

ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? 

ອະທິບາຍ.

5.  ໃຫ້ເວລາສຳມະນາກອນ 

ສະເໜີຄຳຖາມ ແລະ 

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບົດຮຽນ.

ຂະໜານຕອບ

1. ແມ່ນ. 

2. ບໍ່ແມ່ນ. 

3. ແມ່ນ. 

4. ແມ່ນ.

5. ແມ່ນ. 

6. ແມ່ນ. 

7. ແມ່ນ.

8. ບໍ່ແມ່ນ.

ບົດ
ທີ່ 

2
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2.2 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

2.2.1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

ວັນພັກແລະວັນບຸນທາງການ (ວັນພັກປະຈຳ)

ວັນປີໃໝ່ສາກົນ 01ມັງກອນ

ວັນຈັກກຣີ 06 ເມສາ

ບຸນສົງການ (ປີໃໝ່ລາວ-ໄທ) 13-15ແມສາ

ວັນກຳມະກອນ 01 ພຶດສະພາ
ວັນລາຊາພິເສກ 05 ພຶດສະພາ
ວັນພັກກາງປີຂອງທະນາຄານ 01 ກໍລະກົດ
ວັນຄ້າຍວັນເກີດພະລາຊີນີໄທ 12 ສິງຫາ
ວັນຄ້າຍວັນເກີດພະລາຊາຈຸລາລົງກອນ 23 ຕຸລາ
ວັນຄ້າຍວັນເກີດພະເຈົ້າຊີວິດໄທ 05 ທັນວາ
ວັນລັດຖະທຳມະນູນ 10 ທັນວາ
ວັນກ່ອນວັນປີໃໝ 31 ທັນວາ

ແນະນຳການຝຶກ:

ວິທີການ 

ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ອະທິບາຍຫົວຂໍ້ 2.2.1  

“ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ 

ປະເທດໄທ”. (ຫົວຂໍ້ທີ 9 ຂອງ 

ປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

2.  ອະທິບາຍວັດທະນະທຳໄທ 

ອີງໃສ່ຫົວຂໍ້ 2.2.2 “ 

ລັກສະນະສະເພາະ 

ຂອງວັດທະນະທຳໄທ” ແລະ ຫົວຂໍ້ 

2.2.3 “ ການກະທຳທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ 

ໃນປະເທດໄທ”.

3.  ຖາມສຳມະນາກອນ 

ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄຳເຫັນ ຫຼື 

ຄຳຖາມຫຍັງຕື່ມ.

ເມືອງຫຼວງ: ບາງກອກ(ກຸງເທບ) ມີພົນລະເມືອງປະມານ12 ລ້ານຄົນ.

ສະພາບພູມອາກາດ: ຮ້ອນຊຸ່ມຄ້າຍຄືກັນກັບປະເທດລາວ.

ປະຊາກອນ: ປະມານ 70 ລ້ານຄົນ.

ພົນລະເມືອງ: ຄົນໄທເປັນຊົນເຜົ່າຫຼັກແລະມີປະມານ 15% ແມ່ນເຊື້ອສາຍຈີນ.

ສາສະໜາ: 95% ຂອງພົນລະເມືອງນັບຖືສາສະໜາພຸດນອກຈາກນັ້ນມີ ອິສລາມ, ຄຣິສຕຽນ ແລະຮິນດູ.

ພາສາປາກເວົ້າ: ພາສາໄທເປັນພາສາຫຼັກທາງການແລະມີພາສາເວົ້າອື່ນໆເຊັ່ນພາສາຈີນ, ມາເລແລະອັງກິດ.

ການປົກຄອງ: ການປົກຄອງໂດຍລັດຖະທຳມະນູນແລະລັດຖະສະພາໂດຍມີເຈົ້າຊີວິດເປັນປະມຸກລັດ.

ສະກຸນເງິນ: ສະກຸນເງິນບາດມີມູນຄ່າປະມານ250 - 270 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ
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2.2.2. ລັກສະນະສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳໄທ

ໃຊ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ

ປະເທດລາວແລະປະເທດໄທມີວັດທະນະທຳຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ກໍ່ມີສະເພາະບາງດ້ານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະມີຄວາມສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ.

ນັບຖືສາສະໜາພຸດ

ສາສະໜາພຸດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານຊີວິດແລະວັດທະນະທຳຂອງຄົນໄທເຊິ່ງເຂົາເຊື່ອວ່າຄວາມດີງາມ
ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ແລະ ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດແລະກໍ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນຕອບສະໜອງແກ່ຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ນັບຖືສະຖາບັນເຈົ້າຊີວິດ

ໃນປະເທດໄທເຈົ້າຊີວິດໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືສູງສຸດທັງປະຊາຊົນແລະທັງດ້ານກົດໝາຍເຊິ່ງຈະສັງເກດໄດ້ວ່າປະຊາຊົນຈະຢືນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບເວລາທີ່ 
ເປີດເພງປະຈຳຂອງເຈົ້າຊີວິດເຊິ່ງຖ້າເຮົາເຮັດການກະທຳທີ່ລົບລູ່ກໍ່ອາດຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງໄດ້.

ຄອບຄົວ ແລະ ການນັບຖືຜູ້ອາວຸໂສກວ່າ

ຄົນໄທເຄົາລົບນັບຖືພີ່ນ້ອງໃກ້ສິດກັນ ແລະ ມັກຢູ່ນຳກັນເປັນຄອບຄົວ 
ໃຫຍ່ເຂົາ ເຈົ້ານັບຖືຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າຕົນເອງ.

ການໄຫວ້ (ຫຼື ນົບໃນພາສາລາວ)

ການໄຫວ້ (ຫຼື ນົບ) ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດທະນະທຳລາວ ສາມາດ 
ໃຊໄ້ດກ້ບັຫາຼຍສະຖານະການ, ຄື: ສາມາດໃຊເ້ວລາທກັທາຍສະບາຍດຂໍີ 
ໂທດຫຼືຂອບໃຈກໍ່ໄດ້. ຜູ້ທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າຕ້ອງໄຫວ້ກ່ອນແລະຜູ້ອາວຸໂສ
ກວ່າ ໄຫວ້ຮັບຕອບ. ການໄຫວ້ກໍ່ເປັນການສະແດງຄວາມສັດທາຕໍ່ພະ 
ພຸດທະຮູບວັດຫຼືສະຖານທີ່ສັກສິດອື່ນໆ.

ບົດ
ທີ່ 
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ຄຳວ່າ “ຄຸນ”

ເອີ້ນຊື່ຄົນໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ຄຸນ” ຂຶ້ນກ່ອນເປັນການໃຫ້ກຽດແລະສຸພາບສຳລັບຄົນໄທ. ຄຳວ່າ “ຄຸນ” ສາມາດໃຊ້ກັບຊື່ພ້ອມກັບນາມສະກຸນຫຼືກັບຊື່ຫຼິ້ນກໍ່ 
ໄດ້. ກໍ່ຄືກັນກັບຄົນ ລາວຄົນໄທສ່ວນຫຼາຍກໍ່ມີຊື່ຫຼິ້ນ.

ຫົວ

ຄົນໄທຄົນລາວແລະຄົນອາຊີສ່ວນຫຼາຍຖືວ່າພາກສ່ວນຫົວແມ່ນສ່ວນທີ່ເປັນກຽດສັກສີຂອງຮ່າງກາຍແລະຫຼາຍໆຄົນເຊື່ອວ່າເປັນບ່ອນສະຖິດຂອງດວງ
ວິນຍານຂອງແຕ່ລະຄົນ. ການຈັບບາຍຫົວເປັນການລົບຫລູ່ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີເຊິ່ງມີພຽງໝູ່ສະນິດຫຼືຍາດຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສຳພັດຫົວໄດ້.

ຕີນ

ກົງກັນຂ້າມກັບຫົວ, ຕີນເປັນສ່ວນທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ແຕະຕ້ອງຜູ້ອື່ນຫຼືສິ່ງຂອງຫຼືຍ້າຍສິ່ງຂອງຫຼືໃຊ້ຊີ້ໃສ່ຜູ້ອື່ນ.

ເກີບ

ຕ້ອງປົດເກີບກ່ອນເຂົ້າເຮືອນເພື່ອໃຫ້ກຽດເຈົ້າຂອງເຮືອນ.

ກຽດສັກສີ

ຄົນລາວຄົນໄທແລະຄົນອາຊີສ່ວນຫຼາຍຢ້ານ “ເສຍໜ້າ” ເຊິ່ງກຽດແລະສັກສີເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ຂອງພຶ້ນຖານວັດທະນະທຳອາຊີ. ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ 
ເສຍໜ້າໂດຍການວິພາກວິຈານຕໍ່ໜ້າຫຼືທ້າທາຍອຳນາດ ຫຼື ສະແດງຄວາມລັງກຽດຫຼືທ່າທີໃຈຮ້າຍຫຼືປະຕິເສດຄຳຂໍຮ້ອງຫຼືກ່າວຄຳບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ໜ້າຜູ້ອື່ນ. 
ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍກຽດ (ຫຼືເປັນການ “ຂາຍໜ້າ” ເຂົາເຈົ້າ).

2.2.3. ການກະທຳທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນປະເທດໄທ

ໃຊ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກໃນສະ ພາບຜິດກົດໝາຍຫຼືເປັນການເຮັດຜິດຕໍ່ຄົນອື່ນ.

• ຫ້າມເສບ, ຊື້, ຂາຍຫຼືຄອບຄອງຢາເສບຕິດ. ຜູ້ໃດລະເມີດຈະໄດ້ຮັບໂທດໜັກເຖິງຂັ້ນ
ປະຫານຊີວິດ.

• ຢ່າຫຼົງເຊ່ືອຄົນແປກໜ້າຫຼືຜູ້ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກໃຫ້ເຮົາສົ່ງເຄື່ອງເພື່ອແລກກັບເງິນຄ່າຂົນສົ່ງ 
ເຄື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ການເດີນປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະເປັນໃນຮູບແບບສະຫງົບແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະວັງ 
ເວລາທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍ່າງຜ່ານ. ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນໜາແໜ້ນໂດຍສະເພາະເວ 
ລາທີ່ມີທະຫານຫຼືຕຳຫຼວດຄວບຄຸມຢູ່.

• ການລັກປຸ້ນຫຼືທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຫຼືຮ່ວມໃນການຕີກັນແມ່ນຜິດກົດໝາຍຍົກເວັ້ນການ 
ປ້ອງກັນຕົນເອງ.

• ການຄ້າມະນຸດອາດຖືກໂທດຢ່າງໜັກແລະກັກຂັງຍາວນານ.

• ການພະນັນທຸກຮູບແບບແມ່ນຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທ.

• ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ເວົ້າດູໝິ່ນສະຖາບັນຫືຼບຸກຄົນໃນວົງຄະນາຍາດຂອງເຈົ້າຊີວິດໄທເພາະທ່ານອາດຕິດຄຸກເຖິງ 15 ປີ. ສິ່ງນີ້ລວມທັງການຢຽບຫລຽນທີ່ມີສັນ
ຍາລັກຂອງໜ້າພະເຈົ້້າຊີວິດໄທ.

• ຫ້າມຖິ້ມເສດຂີ້ເຫຍື່ອຫຼືກົ້ນຂີ້ກອກຢາຫຼືຖົ່ມນໍ້າລາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະເພາະຈະຖືກປັບໃໝ.

• ຕີນຖືວ່າເປັນສີ່ງເປື້ອນເປິະດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນຍົກຍ້າຍເຄື່ອງດ້ວຍຕີນແລະບໍ່ເອົາຕີນຊີ້ໃສ່ຄົນ.

• ຢ່າອອກໄປກັບຄົນທີ່ຫາກໍ່ຮູ້ຈັກກັນພຽງບໍ່ເທ່ົາໃດມື້ຖ້າຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ມີໝູ່ໄປນຳ.
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2.3 ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.3.1ສິດທິພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ສິດທິພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄ່າແຮງເງິນເດືອນແລະສະພາບການເຮັດວຽກຄືກັນກັບແຮງງານຄົນໄທ.

• ທ່ານມີສິດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ກຳມະບານໃດໜຶ່ງໃນປະເທດໄທ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງທາງ 
ການໃນສະມາຄົມດັ່ງກ່າວແລະຈະບໍ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກ ວຽກຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ

• ທ່ານມີສິດເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ.

• ທ່ານມີສິດທິໃນການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບການກົດຂີ່ທາງເພດເຊັ່ນ:

o ການໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີກ່າວເຖິງຮູບຮ່າງແລະອະໄວຍະວະເພດ.

o ການຈັບຕ້ອງເພື່ອລວນລາມ.

o ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ຍິນຍອມ.

o ການສະແດງແລະສົ່ງຕໍ່ຮູບພາບລາມົກອານາຈານຫຼືຮູບສ່ວນຕົວທີ່ພົບເຫັນທາງອິນເຕີເນັດ.

• ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານດັ່ງລຸ່ມນ້ີ:

o ເຮັດວຽກເປັນທາດໃຊ້ໜີ້.

o ຖືກບັງຂັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ.

o ຖືກບັງຂັບໃຫ້ເຮັດວຽກດົນແຕ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຕໍ່າຫຼືບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນຫຼືບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ
ໃດໆ.

o ຖືກບັງຂັບໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ.

• ທ່ານມີສິດທິໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ເປັນທຳແລະເທົ່າທຽມກັບພະນັກງານອື່ນໆເປັນຕົ້ນແມ່ນຊົ່ວໂມງເຮັດ 
ວຽກ, ວັນພັກແລະສະພາບການເຮັດວຽກດຽວກັນ.

• ທ່ານມີສິດທີ່ຈະກັບຄືນປະເທດຂອງທ່ານເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ແຕ່ບາງເທື່ອມັນກໍ່ແມ່ນການລະເມີດສັນຍາໄດ້ເຊິ່ງ
ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆລວມທັງການປັບໃໝດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບພັນທະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.

• ທ່ານມີສິດປຶກສາຫາລືກັບວິສາຫະກິດຈັດຫາງານ, ສະຖານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທຸດລາວໃນປະເທດໄທ 
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆເຊັ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກຳມະ ບານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.

• ໃນຖານະເປັນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະເທດໄທທ່ານມີສິດແລະພັນທະເທົ່າທຽມກັບຜູ້ອອກແຮງ 
ງານຄົນໄທ.

ມີສິດເກັບຮັກສາເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດເກັບຮັກສາເອກະສານ ສ່ວນຕົວຈອງທ່ານເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນໜັງສືຜ່ານແດນ, ວີຊາ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງ
ງານແລະເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆ. ບໍ່ຕ້ອງ ເອົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນໃຫ້ນາຍຈ້າງ ເຖິງເຂົາຈະບອກວ່າເພື່ອຄວາມປອດໄພກໍ່ຕາມ
ແລະ ຕ້ອງເຮັດສຳເນົາ(ໂກປີ) ໄວ້ທຸກໆອັນແລະເກັບໄວ້ກັບທ່ານ
ສ່ວນໜຶ່ງ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

60 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສິດທິພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ້າຍ

? ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1. ອະທິບາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນໂດຍອີງ

ໃສ່ຫົວຂໍ້ 2.3.1 “ສິດທິພື້ນຖານຂອງຜູ້

ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ” (ຫົວຂໍ້ທີ10 

ຂອງປື້ມຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

2. ສະເໜີໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ຖາມຄຳຖາມ.
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ສິດໃນການນຳໃຊ້ວັນພັກ

ຄືກັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານ/ກຳມະກອນທົ່ວໄປ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບວັນພັກທາງລັດຖະການແລະຖ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໃນວັນ
ດັ່ງກ່າວກໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງຊົດເຊີຍ (ຍົກເວ້ັນ ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຂະແໜງປະມົງ ຫຼື ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກກະ
ສິກຳບາງຂະແໜງ) ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດບາງສ່ວນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກ 1 ປີທ່ານມີສິດພັກປະຈຳປີໂດຍບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ.

• ສຳລັບຊາວປະມົງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເຮືອຫາປາທີ່ມີກຳມະກອນ 20 ຄົນຂຶ້ນໄປທ່ານມີສິດພັກ 30 
ວັນໂດຍບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ.

• ກຳມະກອນໃນຂະແໜງກະສິກຳສາມາດພັກໄດ້ 3 ວັນຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໄດ້ 
180 ວັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັນພັກທາງລັດຖະການ.

• ທ່ານມີສິດລາປ່ວຍຂຶ້ນກັບການເຈັບເປັນຂອງທ່ານແຕ່ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ 
ແພດຖ້າເກີນ 3 ວັນຂຶ້ນໄປ. ທ່ານມີສິດຮັບເງິນເດືອນໃນໄລຍະລາປ່ວຍເຊິ່ງມີລາຍລະ 
ອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

o ກຳມະກອນທົ່ວໄປແລະຊາວປະມົງທີ່ເຮັດວຽກໃນເຮືອຫາປາທີ່ມີກຳມະກອນ 
20 ຄົນຂຶ້ນໄປມີສິດລາປ່ວຍໂດຍບໍ່ຫັກເງິນເດືອນສູງສຸດ 30.

o ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ຮັບສູງສຸດ 14 
ມື້ລາປ່ວຍໂດຍບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ.

o ທ່ານມີສິດເດີນທາງໄປໃສກໍ່ໄດ້ໃນມື້ພັກແຕ່ຕ້ອງຖືໜັງສືຜ່ານແດນແລະເອກະ
ສານຢັ້ງຢືນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໄປນຳ.

ສິດໃນການໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ເປັນທຳ

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານແລະຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ທ່ານເປັນປະຈຳທຸກໆເດືອນ.

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການເຮັດວຽກທີ່ເຮັດສຳເລັດໂດຍບໍ່ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຖືກຈັບ
,ຢຸດເຊົາເຮັດວຽກຫຼືຖືກໄລ່ອອກ. ນາຍຈ້າງບໍ່ມີສິດກັກເງິນຂອງທ່ານແລະບາງກໍລະນີກໍ່ສາມາ
ດຢື່ນສະເໜີຂໍຮ້ອງເງິນຊົດເຊີຍຫາກບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈຳປີ.

ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກເປັນ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ), ເປັນຊາວປະມົງ ຫຼື 
ເປັນກຳມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ຟາມ, ສິດທິບາງຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບ.

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳໃນປະເທດໄທເຊິ່ງມີປະມານ 300 ບາດຕໍ່ມື້ (ລວມທັງຄົນ
ໄທທີ່ເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນ).

ທ່ານມີສິດປະຕິເສດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ.ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກກຳນົດສູງສຸດແມ່ນ 48 ຊົ່ວໂມງ 
ຕໍ່ອາທິດ. ຖ້ານາຍຈ້າງຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກລ່ວງເວລານາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມປະມານ 1.5 
ເທື່ອຂອງຄ່າແຮງປົກກະຕິ.ແຕ່ມື້ໜຶ່ງກຳນົດເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 12 ຊົ່ວໂມງ.
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ທ່ານມີສິດພັກຜ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນເຊິ່ງຕ້ອງພັກຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຮອດ 5 ຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານມີສິດປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນມື້ພັກທາງການ. ການເຮັດວຽກໃນມື້ພັກທາງການແມ່ນໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 2 ເທື່ອຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິແລະຖ້າເຮັດລ່ວງເວລາ 
ໃນວັນດັ່ງກ່າວທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງ 3 ເທື່ອຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານ.

ທ່ານມີສິດລາປ່ວຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການປ່ວຍຂອງທ່ານແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກແພດຖ້າພັກເກີນ 3 ມື້ຂຶ້ນໄປ.

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໃນເວລາປ່ວຍໂດຍຜ່ານປະກັນໄພຂອງນາຍຈ້າງຫຼືບໍລິສັດຈັດຫາງານ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ວັນອີງຕາມການຈ່າຍເງິນເດືອນ).

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເມື່ອເວລາເຮັດວຽກສຳເລັດແລ້ວ ເຖິງວ່າຈະລາອອກ ຫຼື ຖືກໄລ່ອອກກໍ່ຕາມ. ທ່ານອາດໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ ກໍ່ເປັນໄດ້ໃຫ້ກວດກາເບິ່ງສັນຍາຕົວ
ຈິງ.

ໝາຍເຫດ - ໃນຖານະເປັນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ:  

• ທ່ານມີສິດເດີນທາງໄປໃສກໍ່ໄດ້ໃນປະເທດໄທ ແຕ່ອາດມີຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆອີກດັ່ງນັ້ນຕ້ອງກວດເຊັກ 
ກັບນາຍຈ້າງແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນປະກັນສັງຄົມເຊິ່ງຫັກ 5% ຈາກເງິນເດືອນຂອງທ່ານທຸກໆເດືອນ. ເງິນປະກັນສັງ 
ຄົມໃຫ້ປະໂຫຍດເມື່ອເວລາທ່ານເວລາເຈັບປ່ວຍ,ບາດເຈັບຫຼື ເກີດມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ທ່ານ 
ຈະໄດ້ຮັບເງິນປະກັນສັງຄົມດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໄດ້ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

• ທ່ານ (ຫືຼຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທ່ານເສຍຊີວິດ) ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຈາກກອງທຶນທົດແທນແຮງ
ງານໃນເວລາເຈັບປ່ວຍ, ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດໃນເວລາ/ຍ້ອນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້
ຮັບເງິນຈາກກອງທຶນດັ່ງກວ່າຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໄດ້ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ກໍລະນີພິເສດສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ

   ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍີງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງເທົ່າທຽມກັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານເພດຊາຍທ່ີເຮັດໜ້າ 
ວຽກດຽວກັນ.

   ທ່ານມີສິດເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງຖືພາແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການໄລ່ອອກຍ້ອນຖືພາ.

ສິດທິລຸ່ມນີ້ບໍ່ລວມອາຊີບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ):

1. ຖ້າທ່ານຖືພາ, ທ່ານສາມາດພັກເກີດລູກໄດ້ 90 ວັນ, ລວມທັງວັນພັກບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ 45 ວັນ.

2. ຖ້າເປັນວຽກອັນຕະລາຍ ຫຼື ເປັນວຽກໜັກແລະມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກແພດວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າ 
ວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ທ່ານກໍ່ມີສິດຂໍເຮັດວຽກອື່ນຊົ່ວຄາວ.

3. ທ່ານຕ້ອງເຈລະຈາກັບນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງໃນລະຫວ່າງຖືພາແລະຕ້ອງເອົາເຂົ້າໃນສັນ
ຍາແຮງງານ.

ບົດ
ທີ່ 

2



Page 44  |  ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ  |  Page 45

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນຖານະຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

1. ພາກພຽນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ: ເຮັດວຽກເຕັມຄວາມສາມາດແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອຈຳເປັນ.

2. ສ້າງຜົນງານ: ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິຜົນ. ບາງກິດຈະກຳສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົມໂທລະສັບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

3. ເປັນຄົນກົງເວລາ: ໄປວຽກກ່ອນເລີ່ມປະມານ 5 ນາທີ. 

4. ຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້: ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນອື່ນໆມີລາຄາສູງ. ສະນັ້ນຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ດີ.

5. ຮັກສາພາບພົດຕົນເອງ: ນຸ່ງຖືເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສະອາດເວລາໄປເຮັດວຽກ ແລະ ອານາໄມອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສະອາດກ່ອນ 
ເລີກວຽກ.

6. ມີໝູ່ໃໝ່: ສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະນາຍຈ້າງເຊິ່ງສາຍສຳພັນອັນດີຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາກາດເຮັດວຽກທີ່ດີ.

7. ຮັກສາສະຖານະພາບຂອງຕົນໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ:ກວດກາແລະເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວີຊາແລະກວດກາເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸ.

ໝາຍເຫດ: ອີກວິທືໜຶ່ງສາມາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ(ສຳມະນາກອນ)ຈັດກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າແລະຕອບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:

1. ມີຈັນຍາບັນຂອງການເຮັດວຽກໃດແດ່ທີຜູ່້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ້ອງຍຶດຖືປະຕິບັດ?

2. ວຽກທີ່ດີແມ່ນວຽກແນວໃດ?

3. ວຽກທີ່ບໍ່ດີແມ່ນວຽກແນວໃດ?

4. ເວລາໄປເຮັດວຽກຄວນຫຼືບໍ່ຄວນໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຖືແບບໃດ?

5. ຄວາມສຳພັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານສຳຄັນບໍ່? ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນໄດ້?

6. ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກມີມູນຄ່າສູງໃຜຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັກສາເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້
ຢູ່ໃນສະພາບດີ?

7. ທ່ານຄິດວ່າໄປເຮັດວຽກຊ້າກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງບໍ? ຍ້ອນຫຍັງ? ຖ້າບໍ່ດີເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?

ບົດ
ທີ່ 
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2.3.2 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາແຮງງານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ໃຫ້ສຳມະນາກອນນັ່ງເປັນກຸ່ມແລະຂຽນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີໃນສັນຍາແຮງງານ.

2. ໃຫ້ເວລາໃນການປະຕິບັດປະມານ 5 - 10 ນາທີແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂຽນໃສ່ເຈ້ຍເຫຼືອງນ້ອຍໃບລະ 1 ຢ່າງແລ້ວຕິດໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.

3. ໃຫ້ຕົວແທນ 1 ຄົນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນມາສະເໜີ.

4. ຫຼັງຈາກທຸກໆກຸ່ມສະເໜີແລ້ວໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບລາຍການຕ່າງໆແລະສະເໜີລາຍການລຸ່ມນີ້ຫຼືລາຍການທີ່ບໍ່ມີໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນສັນຍາແຮງງານ (ຫົວຂໍ້ທີ 2.3.2 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ)ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

ຊື:່ ຊື່ຂອງທ່ານ
ຊື່ນາຍຈ້າງ, ຊື່ຕົວແທນຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ 
ຊື່ຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ທ່ານຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃສ? ທີ່ຢູ່
ຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນປະເພດ 
ໂຮງງານ, ຟາມ, ຫ້ອງການ, ເຮືອນບຸກຄົນ ໆລໆ.

ໜ້າວຽກ: ມີໜ້າວຽກຫຍັງແດ່? ມີພາລະ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດໃນໜ່ວຍງານຂອງ 
ທ່ານ? ທ່ານລາຍງານວຽກໃຫ້ຜູ້ໃດ?

ຄ່າແຮງງານ: ຄ່າແຮງງານຂອງທ່ານເທົ່າໃດ, 
ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງຫັກພາສີອາກອນແລ້ວໄດ້ຕົວຈີງເທົ່າ
ໃດ? ຖ້າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງປະມົງ, 
ຫລື ເປັນກຳມະກອນໃນຟາມ ຫຼື ເປັນແມ່ບ້ານ 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ 300 ບາດຕໍ່ວັນບໍ່?

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ວັນພັກ: ຊົ່ວໂມງເຮັດ 
ວຽກທາງການ ຈັກຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ? ມີວັນພັກໃດ 
ແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ ພັກ? ມີເງື່ອນໄຂການພັກປະຈຳ 
ປີແນວໃດ? ຖືກຕັດເງິນບໍ່ເວລາພັກວຽກ? ຖ້າເຮັດ
ວຽກລ່ວງເວລາຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເທົ່າໃດ?

ການຍົກເລີກສັນຍາ: ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຝ່າຍ 
ໃດຝ່າຍໜຶ່ງຍົກເລີກສັນຍາ? ສະນັ້ນຕ້ອງມີມາດ
ຕາໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວເຖິງການຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ 
ຕ້ອງຮູ້ເພື່ອວ່າ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຍົກເລີກສັນ
ຍາກ່ອນກຳນົດ.

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ: 
ເມື່ອເວລາທ່ານ ແລະ ນາຍຈ້າງບໍ່ເຫັນດີກັນຢ່າງໃດ 
ຢ່າງໜຶ່ງຈະເຮັດແນວໃດ?ສະນັ້ນຕ້ອງມີການກຳ 
ນົດການແກ້ ໄຂບັນຫາເພື່ອສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້.

ສິດທິໃນການຕໍ່ລອງ: ສັນຍາບໍ່ແມ່ນເອກະສານ 
ຕາຍຕົວທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງທ່ານມີສິດທີ່ຈະຕໍ ່
ລອງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ຖ້າສັນຍາບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ ່
ຄາດຫວັງຫຼືຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ່ານ
ກໍ່ມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ 
ຜູກມັດໃດໆ.

   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈສັນຍາແຮງງານເປັນຢ່າງດີແລ້ວ
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2.3.3. ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ລະດົມຄວາມຄິດຂອງສຳມະນາກອນໂດຍຕັ້ງຄຳຖາມ: ມີເອກະສານໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນເພ່ືອເດີນທາງໄປເຮັດວຽກທີ່ປະເທດໄທ?

2. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ສະເໜີຫົວຂໍເ້ອກະສານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ (ຫົວຂໍ້ທີ12 ໃນປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ).

3. ເວລາກ່າວເຖິງເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ສະເໜີພາບຂອງປະເພດເອກະສານ, ເຊັ່ນ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ເອກະສານສັນຍາແຮງງານ 
ໆລໆ.

ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ:

ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດທີ 3 - ສັນຍາແລະເອກະສານອື່ນໆ.

ສັນຍາແຮງງານ

ສັນຍາແຮງງານແມ່ນເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ(ຜູ້ອອກແຮງງານ)ແລະນາຍຈ້າງ (ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ) 
ແລະ ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາເຊິ່ງມີລາຍລະ 
ອຽດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແລະນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ, ຄ່າຕອບແທນ ຫຼື 
ເງິນເດືອນແລະວັນພັກຕ່າງໆ.

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນທ່ານເຂົ້າໃຈແຈ້ງທຸກໆລາຍລະອຽດ ໃນສັນຍາເຊິ່ງສາມາດກວດກາໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼືກັບສະຖານ 
ທູດໄທປະຈຳລາວຖ້າຫາກວ່ານາຍຈ້າງແມ່ນເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ. ຖ້າທ່ານອ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ໍສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໄດ້ຈາກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືອົງການຕ່າງໆ.

ເວລາໄປຮອດບ່ອນເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ເຫັນວ່າວຽກຕົວຈິງກັບສັນຍາບໍ່ກົງກັນທ່ານຄວນແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານ, 
ອົງການກຳມະບານຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ໂດຍທັນທີ.

ໜັງສືຜ່ານແດນ (ປັດສະປໍ)

ໜັງສືຜ່ານແດນແມ່ນເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້
ທ່ານເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດໄດ້. ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງພຽງຜູ້ດຽວແລະຕ້ອງຢູ່ກັບຕົວຂອງທ່ານ 
ຕະຫຼອດເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຖ້າບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືນາຍຈ້າງຕ້ອງການໜັງສືຜ່ານແດນ 
ເພືອ່ແລນ່ເອກະສານເຂ້ົາເມອືງ ທາ່ນຕອ້ງຖາມມືກ້ຳນດົສົງ່ຄນືໃຫຄ້ກັແນ.່ ຖາ້ເຂາົເຈົາ້ບໍສ່ົງ່ຄືນຖວື່າ 
ເຂົາກຳລັງເຮັດຜິດກົດໝາຍແລະທ່ານກໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະຖານທູດຮັບຊາບ.

ແຕ່ຖ້າເຂົາເຮັດເສຍ,ເຂົາຕ້ອງດຳເນີນເອກະສານແລ່ນຄືນໃໝ່ແລະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແລ່ນ 
ເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ທັງໝົດ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເຮັດເສຍເອງທ່ານກໍ່ຄວນລາຍງານໃຫ້ສະຖານທູດຮັບ
ຊາບຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໂດຍທັນທີ.

ທ່ານຄວນສຳເນົາເອກະສານໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນເວລາເຮັດເສຍແລະຮັກສາເອກະສານທຸກຢ່າງໄວ້ໃຫ້ດີໆແຕ່ຕ້ອງຖືໜັງສືສຳຄັນດັ່ງກ່າວນີ້ຕິດໂຕໄວ້ຕະ
ຫຼອດເວລາເມື່ອເດີນທາງໄປມາໃນປະເທດໄທ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພຽງແຕ່ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນແມ່ນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ແລະຖ້າບໍ່ມີໜັງສືຜ່ານແດນເວລາ
ຖືກກວດອາດຈະຖືກປັບໃໝເຖິງ 1,000 ບາດ.

ວີຊ່າເຮັດວຽກແລະໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

ທາງສະຖານທູດໄທຈະຕິດວີຊາໃສ່ໃນປັດສະປໍເຊິ່ງເປັນເອກະສານອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. ທ່ານຕ້ອງຈື່ວັນເດືອນປີໝົດກຳນົດຂອງວີຊາເຊິ່ງແມ່ນເວລາທີ່ 
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນປະເທດ.

ວີຊາມີຫຼາຍປະເພດເຊິ່ງປະເພດທີ່ທ່ານຕ້ອງມີ ແມ່ນປະເພດທີ່ມີອະນຸຍາດເຮັດວຽກເຊິ່ງອອກໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທພາຍໃຕ້ 
ເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງແລະຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທຸກໆຄົນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ.

ບົດ
ທີ່ 
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ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

ໃບຢັ້ງຢືນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ກ່ອນການເດີນທາງ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງ 
ການເດີນທາງເຊິ່ງທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງກວດສຸຂະພາບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເມື່ອເວລາເດີນທາງໄປ 
ຮອດບ່ອນເຮັດວຽກຫຼືກ່ອນທ່ານຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນປະຕິບັດ:

ລາຍງານເປັນປະຈຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດທຸກໆ 90 ວັນແລະຂຽນແບບຟອມໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເຊິ່ງຖ້າບໍ່ເຮັດກໍ່ຈະໃຫ້ຖືກ 
ປັບໃໝ 3,000 ບາດເຖິງ 20,000 ບາດ.

ບັນທຶກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເປັນປະຈຳ

ທ່ານຄວນເກັບກຳຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະມື້ເອົາ 
ໄວ້ ແລະ ຂໍເອົາໃບແຈ້ງຈ່າຍເງິນເດືອນເພື່ອສຳເນົາໄວ້
ທຸກໆເດືອນເພື່ອທຽບໃສ່ກັບການບັກທຶກຊົ່ວໂມງເຮັດ 
ວຽກຂອງ ທ່ານ. ຖ້າເງິນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໜ້ອຍກວ່າໃນໃບ
ແຈ້ງເງິນເດືອນທ່ານຄວນແຈ້ງ ໃຫ້ນາຍຈ້າງຮູ້ເພື່ອແກ ້
ໄຂຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງໄດ້ທ່ານຄວນລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຮັບຊາບເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.

ການປ່ຽນວຽກຫຼືປ່ຽນນາຍຈ້າງ

ທ່ານບໍ່ຄວນປ່ຽນວຽກ ຫຼື ປ່ຽນນາຍຈ້າງກ່ອນໝົດສັນຍາ.ຖ້າທ່ານຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ຕ້ອງການ 
ປ່ຽນນາຍຈ້າງທ່ານຄວນລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດລາວອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ອົງການ 
ກຳມະບານ.

ການແຈ້ງຍົກເລີກສັນຍາຕ້ອງໃຫ້ມີລາຍລັກອັກສອນກ່ອນມື້ເບີກຈ່ຍເງິນເດືອນ. ການປ່ຽນວຽກຕ້ອງ
ມີເຫດຜົນເໝາະສົມແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ທ່ານສາມາດຂໍປ່ຽນນາຍຈ້າງໄດ້ໃນກໍລະນີຈຳເປັນບາງກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ການຍົກເລີກສັນຍາຍ້ອນການປິດກິດຈະການຫຼືການເລີກຈ້າງຂອງນາຍຈ້າງ.

• ທ່ານຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ.

• ນາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.

• ນາຍຈ້າງຍິນຍອມຍົກເລີກສັນຍາກັບທ່ານ.

ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດຂ້າງເທິງນີ້ທ່ານສາມາດຂໍປ່ຽນນາຍຈ້າງແຕ່ຕ້ອງເປັນວຽກດຽວກັນ. ນາຍຈ້າງເກົ່າຕ້ອງເຊັນເອກະສານຮັບຮອງພາຍໃນ 15 ວັນຈິ່ງ 
ຈະສາມາດເຮັດວຽກ ກັບນາຍຈ້າງໃຫມ່ໄດ້.

ບົດ
ທີ່ 
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ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ ແລະ 
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື

 ໄລຍະເວລາ

20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

-

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ລະດົມຄວາມຄິດຂອງ 

ສຳມະນາກອນໂດຍ 

ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າຈັນຍາບັນ 

ຂອງການເຮັດວຽກ ແມ່ນຫຍັງ? 

ເຂົາເຈົ້າປະທັບໃຈ ຈຸດໃດຂອງຜູ້ 

ທີ່ເຮັດວຽກເກັ່ງ? ເຂົາເຈົ້າຢາກເປັນ 

ພະນັກງານແບບໃດ? 

ຄິດວ່າລູກຈ້າງແບບ 

ໃດທີ່ນາຍຈ້າງມັກທີ່ສຸດ? (ຫົວຂໍ້ທີ 

13 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມື ສຳມະນາກອນ)

2.  ສົນທະນາກັນອີງໃສ່ 

ເອກະສານຂອງຄູຝຶກ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 

ແລະ ໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ 

ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.

3.  ຖາມສຳມະນາກອນ 

ວ່າເຂົາເຈົ້້າເຄີຍມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 

ໃນວຽກງານ ຫຼື ໃນຄອບຄົວຂອງ 

ເຂົາເຈົ້າບໍ່? ແລະ ເຂົາເຈົ້າມີວິທີ 

ແກ້ໄຂແນວໃດ? (ຫົວຂໍ້ 14 

ຂອງປຶ້ມຄູ່ມື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

4.  ອະທິບາຍວ່າທ່ານ 

ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການ 

ແກ້ໄຂບັນຫາ 3 

ວິທີຄືລົມກັນກ່ຽວກັບ 

ບັນຫາການໄກ່ເກ່ຍໂດຍ 

ຄົນກາງ ແລະ 

ການແກ້ໄຂທາງດ້ານ ກົດໝາຍ. 

ໃຫ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການ 

ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ 

ໂດຍໃຊ້ຫົວຂໍ້ 2.4.2 

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

2.4 ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

2.4.1 ເອກະສານຂອງຄູຝຶກ

ຈັນຍາບັນຂອງການເຮັດວຽກແມ່ນຫຍັງ? ພະນັກງານທີ່ດີເປັນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈິ່ງບໍ່ມັກພະນັກງານທີ່ບໍ່ດີ? 
ທ່ານຢາກເປັນພະນັກງານແບບໃດ? ນາຍຈ້າງແບບໃດທີ່ທ່ານຢາກເຮັດວຽກນຳຫລາຍທີ່ສຸດ?

ພາກພຽນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ: ເຮັດວຽກເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອຈຳເປັນເຊິ່ງໝາຍ 
ຄວາມວ່າທ່ານຄວນຖາມເມື່ອເວລາຕ້ອງການຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

ສ້າງຜົນງານ: ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນແລະວ່ອງໄວ. ບາງກິດຈະກຳສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ:ລົມໂທລະສັບ 
ອາດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃນບ່ອນເຮັດວຽກຍ້ອນນາຍຈ້າງໄດ້ເສຍເງິນຊື້ເວລາຂອງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໂດຍບໍ່
ມີປະໂຫຍດ.

ເຮັດວຽກຕາມເວລາແລະມາວຽກໃຫ້ທັນເວລາ: ໄປວຽກກ່ອນເລີ່ມປະມານ 15 ນາທີພັກຜ່ອນຕາມໂມງເວລາທີ່ກຳນົດ
ແລະເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວລາ.

ຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້: ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນອື່ນໆມີລາຄາສູງສະນັ້ນຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ດີ.

ຮັກສາພາບພົດຕົນເອງ: ນຸ່ງຖືເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສະອາດເວລາໄປເຮັດວຽກ ແລະ ອານາໄມອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ 
ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສະອາດກ່ອນເລີກວຽກ.

ສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະນາຍຈ້າງເຊິ່ງສາຍສຳພັນອັນດີຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາ 
ກາດເຮັດວຽກທີ່ດີ.

ການກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫລັງຄົບກຳນົດເວລາການເຮັດວຽກ: ພາຍຫລັງຄົບກຳນົດເວລາເຮັດວຽກແລ້ວແຮງງານ 
ຕ້ອງກັບຄືນປະເທດ, ບໍ່ຄວນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດ ດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພາະທ່ານຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນ 
ການຖືກເອົາປຽບ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ ລັກເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫລື ຖືກ
ກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ອີກ.

2.4.2 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ລະຫວ່າງທ່ານກັບນາຍຈ້າງຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືລະຫວ່າງທ່ານກັບເພື່ອ
ນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ຂັ້ນທຳອິດທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມກັບສຳມະນາກອນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ຫຼືບັນຫາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າງານ, ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ຫຼື ນາຍຈ້າງ. ໃຫ້ສຳມະນາກອນສົນທະນາກັນເປັນກຸ່ມ 
ແລະ ສະເໜີແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມປະມານ 3 - 5 ນາທີເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ວິທີ
ການດັ່ງກ່າວ.

• ຊອກຫາກົກປາຍສາຍເຫດຂອງບັນຫາເຊັ່ນຍ້ອນວ່ານາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຫຼືທ່ານບໍ່ສາມາດປະ
ຕິບັດຕາມໜ້າວຽກໄດ້ຕາມສັນຍາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕ້ອງຫາຕົ້ນເຫດກ່ອນການເຈລະຈາແກ້ໄຂບັນຫາ.

• ມີສະຕິຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍຈາ ແລະ ສຸພາບບ່ໍຄວນໃຊ້ອາລົມແຕ່ໃຫ້ເວົ້າກັນໂດຍສັນຕິວິທີດ້ວຍການເວົ້າຈາສຸ 
ພາບແລະລະມັດລະວັງຄຳເວົ້າ. 

• ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢືນຢັນວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຖືກກ່ໍຕາມ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຮັບຟັງເຫດຜົນຂອງອີກ 
ຝ່າຍໜຶ່ງກ່ອນແຕ່ທຸກຢ່າງຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມ ເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

• ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງອີກຝ່າຍ ໂດຍຄິດເບ່ິງວ່າເຂົາມີຄຳເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບວຽກຂອງເຮົາເພາະເຂົາອາດ 
ຈະເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຕົວເຮົາກໍ່ເປັນໄດ້.

• ພະຍາຍາມຕົກລົງກັນແບບສ້າງສັນ ໂດຍການຫາວິທີໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕົກລົງແບບບົວບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳນ້ຳບໍ່ໃຫ້ 
ຂຸ່ນ. 

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍສະເໜີໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶງເຊັ່ນໝູ່ພະນັກງານອົງກອນ
ດຽວກັນບໍລິສັດຈັດຫາງານອົງການກຳມະບານພະນັກງານສະຖານທູດຫຼືຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາ 
ຕົກລົງກັນງ່າຍຂຶ້ນ. 

• ການຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການ ສາມາດສະເໜີກັບເຈົ້າໜ້າທີ່, ເຊັ່ນ: ທີ່ປຶກສາຝ່າຍແຮງງານປະຈຳສະ 
ຖານທູດລາວເຊິ່ງຈະປະກອບເອກະສານການຮ້ອງທຸກ. ການປະຕິບັດແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແກ້ໄຂໄດ້ແລະແຕ່
ລະຝ່າຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມເນື້ອໃນການຮ້ອງທຸກເຊັ່ນການປັບໃໝຜູ້ກະທຳຜິດຕາມກົດ 
ໝາຍ. ການນຳໃຊ້ວິທີ່ນີ້ຕ້ອງແມ່ນຫຼັງຈາກວິທີອື່ນໆບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ.

ບົດ
ທີ່ 
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2.5 ການແກ້ບັນຫາເມື່ອຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານ
ເອກະສານຂອງຄູຝຶກ: ການຂູດຮີດແຮງງານແລະການແກ້ໄຂ

ການຂູດຮີດແຮງງານ ແມ່ນການລະເມີດສິດທິຜູ ້
ອອກແຮງງານ ໃນຮູບແບບການປະຕິບັດທ່ີບໍ່ຍຸຕ ິ
ທຳຫຼືການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທຳລວມມີ: 

• ວຽກທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາແຮງງານ
ຫຼືລາຍລະອຽດໜ້າວຽກຂອງທ່ານ. 

• ມີການຂ່ົມຂູ່ວ່າຈະຍົກເລີກໃບອະນຸຍ
າດເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.

• ທ່ານເຮັດວຽກ ໃນສະພາບທີ່ອັນຕະ 
ລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍ 
ແລະສຸຂະພາບ. 

• ໂຈະການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ. 

ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍການບັງຂັບຈົນເຮັດໃຫ້ບາດ
ເຈັບຫຼືຮ່າງກາຍເຈັບປວດ.

ການໃຊ້ຄຳເວົ້າດູໝິ່ນເຊັ່ນການດູຖູກຢຽດຫຍາມ. 

ການທຳຮ້າຍຈິດໃຈກໍ່ຄືການຂົ່ມຂູ່ຂົ່ມຂວັນວ່າຈະ
ຖືກສົ່ງກັບບ້ານຈັບສົ່ງຕຳຫຼວດຫຼືງົດການເບີກຈ່າຍ
ເງິນຄ່າແຮງງານ ຖ້າບໍ່ເຮັດວຽກເພີ່ມຫຼືເຮັດວຽກໄດ້
ບໍ່ດີເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມກັງວົນໃຈຢ້ານກົວແລະບໍ່
ສາມາດປະຕິບັດວຽກໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. 

ການລ່ວງເກີນທາງເພດແມ່ນຜິດກົດໝາຍແລະ 
ທ່ານບໍ່ຄວນຍອມງ່າຍໆແລະຄວນຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ. ຜູ້ທີ່ລ່ວງເກີນທາງ 
ເພດອາດແມ່ນນາຍຈ້າງ, ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງນາຍຈ້າງ, ຫຼືຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຊິ່ງມີວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

o ການແຕະເນື້ອຕ້ອງໂຕສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທ່ານ.

o ການໃຊ້ຄຳເວົ້າແລະຢອກລໍ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

o ການເລົ່າເລື່ອງເພດແລະຮູບພາບຕ່າງໆຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ.

o ເວົ້າກັບຜູ້ອື່ນກ່ຽວກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທ່ານແລະເລື່ອເພດກ່ຽວກັບທ່ານ.

o ແຕ້ມຮູບພາບທີ່ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ

o ຂໍມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ຍິນຍອມຫຼືລ່ວງລະເມີດທາງເພດຫຼືຂົ່ມຂືນທ່ານ (ການບັງຂັບໃຫ້ຮ່ວມເພດໂດຍບໍ ່
ຍິນຍອມໂດຍການນາບຄູ່ຫຼືໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ).

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແມ່ນຜົນຈາກການໃຊ້ຄຳເວົ້າການກະທຳ ຫຼື ການຕົວະຍົວະໃຫ້ມີການມີສຳພັນທາງເພດ 
ໂດຍບໍ່ຍິນຍອມ.

ຄວນເຮັດແນວໃດເມື່ອຖືກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ

ທ່ານມີສິດແຈ້ງເຫດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງ.

1. ຖ້າມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການເຮັດວຽກ (ຕົວຢ່າງຄ່າແຮງງານບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ ຫຼື ບ່ໍຈ່າຍຄ່າແຮງງານ) 
ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ຖ້າເຮົາໜີນາຍຈ້າງສາມາດຍົກເລີກວີຊາເຮົາໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນເຖື່ອນຢູ່ໃນປະ 
ເທດໄທ. ທ່ານອາດລັກລອບເຮັດວຽກບ່ອນອື່ນແທນແຕ່ກໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການສົ່ງກັບຄືນເມື່ອຖືກຈັບໄດ້. ທ່ານສາມ
າດແຈ້ງເຫດໃຫ້ກັບອົງການຊ່ວຍເຫລືອສາກົນ, ສະຖານທູດລາວສະຖານີຕຳຫຼວດ, ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ຫຼື 
ກະຊວງແຮງງານກໍ່ໄດ້. 

2. ຖ້າເກີດກໍລະນີຜິດກົດໝາຍຖ້າທ່ານຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຫຼືຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດທ່ານຄວນ 
ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ຫຼື ແຈ້ງໃຫ້ທາງອົງການຊ່ວຍເຫລືອສາກົນ, ສະຖານທູດລາວ, ບໍລິ 
ສັດຈັດຫາງານ ຫຼື ກະຊວງແຮງງານຂອງປະເທດໄທກໍ່ໄດ້. ສີ່ງສຳຄັນແມ່ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດ້ວຍ 
ການຖ່າຍພາບກ່ຽວກັບບາດແຜອາການບາດເຈັບ. ຖ້າບໍ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບກໍ່ໃຫ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດເຫດການ 
ວັນເວລາສະຖານທີ່ແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ ແລະ ສົນທະນາ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍເອກະສານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ກ່ອນເລີ່ມບັນລະຍາຍ 

ໃຫ້ຖາມສຳມະນາກອນ 

ວ່າຜູ້ອອກແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ 

ມີໂອກາດຖືກກົດຂີ່ ຂູດຮີດແຮງງານ 

ແລະ ຖືກລະເມີດສິດທິຂອງ 

ເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະ 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 

ເມື່ອສີ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ. 

ສຳມະນາກອນອາດ ຈະຕອບວ່າຂໍ 

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ 

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອົງການ 

ຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼືສະຖານ 

ທູດລາວໆລໆ. 

ທ່ານຄວນຖາມເຈາະຈີ້ມ 

ວ່າເຂົາຈະຕິດຕໍ່ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

ໄດ້ແນວໃດວິທີໃດ. 

ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາ 

ກ່ຽວກັບບັນຊີ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສາມາດ 

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 

ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່ບັນດາ 

ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ.

2.  ອະທິບາຍເອກະສານ ຂອງຄູຝຶກ 

(ຫົວຂໍ້ທີ່ 15 ໃນປຶ້ມຄູ່ມື 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

3.  ນຳພາສຳມະນາກອນ 

ອ່ານຜ່ານລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່ 

ພົວພັນເພື່ອ “ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ” 

ແລະໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ພະຍາຍາມຈື່ຈຳບາງ 

ອົງການທີ່ສຳຄັນ.

ບົດ
ທີ່ 
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ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້: 

ຢ່າລືມບັນທຶກໝາຍເລກໂທລະສັບລຸ່ມນີ້ໄວ້ແລະເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ອັດ
ສຳເນົາໄວ້ກັບຄອບຄົວໝູ່ເພື່ອຍາດຕິພີ່ນ້ອງແລະພະຍາຍາມຈື່ໄວ້ສອງສາມເບີໂທ. 

ເຄືອຄ່າຍສົ່ງເສີມສິດທິຜູ້ອອກແຮງງານ

ຫ້ອງການສະມຸດສາຄອນ
25/17-18 ບ້ານທະຫາໄຊເມືອງທອງ, 
ຖະໜົນສະຫະກອນເຂດບາງຍາແປກ, 
ອຳເພີເມືອງ, ຈັງຫວັດສະມຸດສາຄອນ 74000
ໂທ: 03-4434726/3-443-4727/086-163-1390/084-121-1609

ມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ

ຫ້ອງການບາງກອກ
133/235 ບ້ານເຣືອນຣຸດີ 3,
ຖະໜົນຫັດໄທຣັດ, ມິນບູຣີ, 
ບາງກອກ 10510
ໂທ: 02-171-51-35 to 6
ແຟກ: 02-171-5124

ຫ້ອງການພາກພື້ນຕາເວັນອອກ

25/63 ຖະໜົນວຸດທິສັນໂສພົນ, ເຈີນເງິນ
ອຳເພີເມືອງຈັງຫວັດລະຍອງ 21000
ໂທ: 03-887-1236 to 7
ແຟກ: 03-861-8011

ຫ້ອງການລາຊບູລີ

182/3 ບ້ານໝູ່ 3, ເຂດດອນທ່າໂງ
ອຳເພີເມືອງຈັງຫວັດຣາຊບູລີ
ໂທ: 03-231-4667

ບົດ
ທີ່ 
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ມູນລະນິທິຮັກໄທ

ເລກທີ185 ຮ່ອມພະດິພັດ 6, ຖະໜົນພະດິພັດ
ສາມເສນໃນ, ພະຍາໃຫຍ່,
ບາງກອກ 10400
ໂທ: 02-265-6888
ແຟກ: 02-271-4467
ອີເມລ: humanresource@raksthai.org
ເວັບໄຊ: www.raksthai.org

ຄະນະອະນຸກຳມະການກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າກຸ່ນນ້ອຍບຸກຄົນໄຮ້ສັນຊາດແຮງງານຕ່າງດ້າວແລະບຸກຄົນພັດຖິ່ນ (ນັກກົດໝາຍ)

7/89 ອາຄານແມນຊັນທີ 10, ຖະໜົນລາຊດຳເນີນກາງ, 
ເຂດບໍວອນນິເວດ, ອຳເພີພະນະຄອນ
ບາງກອກ 10200
ໂທ: 02-629-1430 ຕໍ່ 134-35/ໂທ: 02-282-9906
ແຟກ: 02-282-9906

ຖ້າທ່ານຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຫຼືຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍທາງຄຳເວົ້າແລະທາງເພດທ່ານຄວນແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໂທ: 191

ຖ້າສຸກເສີນ

ໂທ: 1300 (ຕັ້ງໂຕະ/ມືຖື)

ກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ

ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ
ໂທ: 1300

ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມສາມາດຕິດຕໍ່ສະຖານທູດລາວຢູ່ບາງກອກເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ສະຖານທູດລາວປະຈຳປະເທດໄທ

ເລກທີ່ 520,502/1-3 ຮ່ອມຣາມຄຳແຫງ 39
ເຂດບາງກະປິ, ບາງກອກ 10310
ລາຊະອານາຈັກໄທ
ໂທ: (66-2) 5396667-8, 5397341
ແຟກ: (66-2) 5396678, 5393827
ເວັບໄຊ: www.laoembassybkk.com

ຖ້າມີບັນຫາກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກສາມາດຕິຕໍ່ພະແນກແຮງງານຫຼືຂຽນຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກໃຫ້ຜູ້ກວດກາແຮງງານໂດຍລະບຸເຫດການ
ແລະຄຳຂໍຮ້ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານ.

ກະຊວງແຮງງານ

ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດແຮງງານການຂຶ້ນທະບຽນການລະເມີດສັນຍາແລະການຮ້ອງທຸກ
ໂທ: 1506 (ສາຍດ່ວນ, ມືຖື/ຕັ້ງໂຕະ)

ບົດ
ທີ່ 

2
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2.6 ບົດທວນຄືນ

ເອກະສານຄູຝຶກ: ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ

1) ເວລາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານອະນຸຍາດແຮງງານໄວ້ກັບຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາ.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ເຫັນດີ - ຕ້ອງມີສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນວີຊາໃບອະນຸຍາດແຮງງານບັດປະຈຳໂຕ ແລະ ເອກະສານເດີນທາງ 
ອື່ນໆໄວ້ຫຼາຍໆສະບັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພແລະຕ້ອງເອົາຊຸດ ໜຶ່ງຕິດໂຕໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ.

2) ຄວນມອບໜັງສືຜ່ານແດນໄວ້ກັບນາຍຈ້າງເພື່ອຮັກສາໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ບໍ່ເຫັນດີ - ໜັງສືຜ່ານແດນເປັນຂອງທ່ານແລະມີແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດໃຊ້ຖ້ານາຍຈ້າງຫືຼບໍລິສັດຈັດຫາງານ 
ຕ້ອງການໃຊ້ແລ່ນເອກະສານ ການເຂົ້າເມືອງທ່ານກໍ່ຄວນກຳນົດວັນເວລາສົ່ງຄືນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ທ່ານສາ 
ມາດຂໍໃບຮັບຮອງດັ່ງກ່າວໄດ້ແລະເມື່ອເຖິງເວລານັດກໍ່ຂໍໜັງສືຜ່ານແດນຄືນໄດ້.

3) ເຮົາບໍ່ຄວນເຊັນສັນຍາຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ເຫັນດີ - ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນສັນຍາທຸກຂໍ້ ແລະ ຮູ້ບ່ອນເຮັດວຽກແລະໜ້າວຽກລະອຽດເພາະສັນຍາ
ເວົ້າເຖິງສິດຂອງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງແລະຢັ້ງຢືນການເຫັນດີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.

4) ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກບ່ອນໃໝ່ໄດ້.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ບໍ່ເຫັນດີ - ເປັນການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນສັນຍາດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນ 
ປ່ຽນນາຍຈ້າງຫຼືຮັບວຽກກັບຜູ້ອື່ນເວລາຍັງມີສັນຍາກັບນາຍຈ້າງ ເດີມຢູ່. 

5) ຄວນໄປຫາໝໍໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຮົາເຈັບເປັນ.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ເຫັນດີ - ທ່ານສາມາດໄປຫາໝໍເວລາປ່ວຍໄຂ້ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງມີປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານແລະລັດຖະ 
ບານກໍ່ຕ້ອງສະໜອງນະໂຍບາຍປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ອອກ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ. ທ່ານສາມາດໄປໂຮງໝໍລັດ 
ຫຼືເອກະຊົນກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບສັນຍາເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ ປິ່ນປົວຮັກສາແຕ່ໂຮງໝໍລັດຖະບານຈະມີຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າ ເອກະຊົນ.

6) ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນມີສິດພັກຜ່ອນ 1 ມື້້ຕໍ່ອາທິດ.

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ເຫັນດີ - ທ່ານມີສິດພັກຜ່ອນໄດ້ 1 ມື້ເຕັມໃນນ່ືງອາທິດເພື່ອພັກຜ່ອນຮ່າງກາຍພົບປະໝູ່ເພື່ອນລົມກັບຄອບ 
ຄົວເພາະຖ້າບໍ່ພັກຜ່ອນ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດບ້ານເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍເມື່ອຍ 
ແລະ ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

7) ເວລາໝົດສັນຍາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັບບ້ານກໍ່ໄດ້. 

  ເຫັນດີ    ບໍ່ເຫັນດີ

ບໍ່ເຫັນດີ - ເວລາທີ່ສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໝົດກຳນົດທ່ານຕ້ອງອອກຈາກປະເທດໄທຖ້າ 
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍອາດຖືກຈັບຄຸມຂັງແລະສົ່ງກັບປະເທດ. 

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ສົນທະນາ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານຄູຝຶກ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ສຳລັບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ 

ໃຫ້ສຳມະນາກອນລຸກຢືນຂຶ້ນ 

ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີ 

ກັບຄຳເວົ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້.

2.  ສຳລັບແຕ່ລະປະໂຫຍກ 

ໃຫ້ສຳມະນາກອນ 

ອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ເ ຂົາເຈົ້າເຫັນດີ 

ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ.

ບົດ
ທີ່ 

2
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ບົດທີ 3: 
ຄຳແນະນຳໃນການເດີນທາງ
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ບົດນີ້ເວົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນການເດີນທາງສຳລັບ ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍແນະນຳ 
ການກະກຽມສິ່ງທີ່ຄວນຖືໄປນຳແລະການເດີນທາງໆລົດ ເຮືອບິນ ພ້ອມທັງສະກຸນເງິນ 
ແລະ ການປະຕິບັດເວລາເຖິງທີ່ໝາຍ.

• ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການເດີນທາງ

ບົດທີ 3: ຄຳແນະນຳໃນການເດີນທາງ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

3.1. ການກະກຽມເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາເດີນທາງ 30 ນາທີ ເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, LCD

3.2. ການເດີນທາງທາງລົດ 45 ນາທີ ຕົວຢ່າງລົດເມຫຼືລົດໂດຍສານອື່ນໆ
ຈຸດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ (ລາວແລະໄທ) 
ຮູບບັດເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

3.3. ການປະຕິບັດເວລາເຖິງທີ່ໝາຍ 20 ນາທີ ບັນລະຍາຍອີງໃສ່ເອກະສານ

3.4.ການແລກປ່ຽນເງິນ 10 ນາທີ ອະທິບາຍເອກະສານ

ລວມເວລາທັງໝົດ 105 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

3
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3.1 ວິທີການກະກຽມເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາເດີນທາງແລະລາຍການ 
      ຕ້ອງມີກ່ອນການເດີນທາງ

3.1.1 ການກະກຽມເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາເດີນທາງ

 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກະກຽມເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາເດີນທາງ

• ໃຫ້ເອົາແຕ່ເຄື່ອງຂອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃສ່.

• ເວລາຊື້ປ້ີລົດໃຫ້ກວດກາເບິ່ງນໍ້າໜັກທີ່ກຳ 
ນົດໃຫ້ເພາະຖ້າເກີນກຳນົດອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍ 
ຄ່ານໍ້າໜັກເພີ່ມເຊິ່ງແພງຫຼາຍ.

• ເອົາຮູບຖ່າຍ ຂອງຄອບຄົວຍາດສະນິດໝູ ່
ເພື່ອນຫຼືສະຖານທີ່ສຳຄັນໄປນຳເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນ 
ເຫັນເວລາເວົ້າເຖິງບ້ານເມືອງແລະຊີວິດຂອງ 
ທ່ານໃນປະເທດລາວ.

• ເອົາປື້ມບັນທຶກທີ່ຢູ່ເບີໂທແລະລາຍລະອຽດ
ການຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວໄປນຳ.

• ເອົາເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວແລະສິ່ງຂອງກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງທ່ານໄປນຳ.

• ໃຫ້ໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍຕິດປ້າຍຊື່ຂອງທ່ານພ້ອມທີ່ຢູ່ເບີໂທທັງພາສາລາວແລະອັງກິດເພື່ອງ່າຍໃນການ 
ຕິດຕາມຊອກຫາ.

• ໃຫ້ຈື່ວ່າມີເຄື່ອງຫຍັງແດ່ໃນກະເປົາ ແລະ ບ່ໍຄວນຮັບເຄື່ອງຈາກຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກຫຼືຖ້າມີເພື່ອນບ້ານ 
ຝາກເຄື່ອງກໍ່ບໍ່ຄວນຮັບເພາະອາດມີສິ່ງຜິດກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກປັບໃໝຫຼືຖືກຈັບ.

3.1.2 ລາຍການສີ່ງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ມີຕິດຕົວກ່ອນການເດີນທາງ

 ຕ້ອງກວດກາເອກະສານ, ສີ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ກ່ອນການເດີນທາງ

• ອັດສຳເນົາເອກະສານທຸກຢ່າງລວມທັງໜັງ
ສືຜ່ານແດນ ແລະ ມອບໃຫ້ຄອບຄົວຫຼືໝູ່ເກັບ 
ໄວ້ໃຫ້.

• ບອກຊື່ທ່ີຢູ່ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຂອງບໍລິສັດທີ່ທ່ານ 
ຈະໄປເຮັດວຽກນຳໃຫ້ກັບຄອບຄົວຫຼືໝູ່ຮູ້. 

• ຖືໜັງສືຜ່ານແດນ (ມີວີຊາຂ້າງໃນ) ໄປນຳ.

• ຖືເອກະສານສັນຍາແຮງງານໄປນຳ.

• ຖືເອກະສານລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເພື່ອຍາມຈຳເປັນໄປນຳ.

• ຖ້າມີພີ່ນ້ອງຢູ່ໄທກໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສົ່ງຂ່າວກ່ອນລ່ວງໜ້າແລະຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຊ່ວຍ 
ທ່ານໄດ້ໃນເວລາຈຳເປັນ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, 
ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, LCD

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ລະດົມຄຳຄິດເຫັນ ໂດຍຕ້ັງຄຳຖາມ 

“ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນ 

ເວລາເກັບເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາກ່ອນ 

ອອກເດີນທາງມີຫຍັງແດ່? 

ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳສະເໜີ ຫົວຂໍ້ 3.1.1 

ການກະກຽມເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາ 

ເດີນທາງ (ຫົວຂໍ້ທີ16 ໃນປຶ້ມຄູ່ມື 

ສຳມະນາກອນ).

2.  ຫຼັງຈາກນ້ັນນຳ ສະເໜີຫົວຂໍ້ 

3.1.2 “ກວດກາເຄື່ອງຂອງຈຳເປັນ 

ກ່ອນການເດີນທາງ”

ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ
:

ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ
:

ບົດ
ທີ່ 

3
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3.2 ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ເວລາເດີນທາງ

3.2.1 ການເດີນທາງໂດຍທາງລົດ

• ກ່ອນຂຶ້ນລົດໂດຍສານໃຫ້ກວດກາຄືນວ່າທ່ານມີເອກະສານທຸກຢ່າງແລ້ວຫຼືຍັງ (ເຊັ່ນເອກະສານເດີນທາງ 
(ໜັງສືຜ່ານແດນ)ປີ້ລົດແລະກະເປົາເດີນທາງ).

• ຢູ່ທີ່ດ່ານກວດກາໃຫ້ລົງຈາກລົດເອົາກະເປົາເດີນທາງໄປນຳຂຽນແບບຟອມໃບແຈ້ງອອກເມືອງ ຖ້າທ່ານ 
ຂຽນບໍ່ໄດ້ກໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະບາງຄັ້ງອາດມີຄ່າ ບໍລິການ.

• ຢື່ນໜັງສືຜ່ານແດນພ້ອມກັບແບບຟອມແຈ້ງອອກເມືອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່.

• ກວດເບິ່ງວ່າມີກາປະທັບອະນຸຍາດອອກເມືອງ ພ້ອມລາຍເຊັນຢູ່ໃນໜັງສືຜ່ານແດນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ທ່ານ 
ອອກເມືອງໄດ້.

• ເວລາເດີນທາງຮອດຝັ່ງໄທໃຫ້ຂຽນແບບຟອມເຂົ້າເມືອງຖ້າທ່ານຂຽນບໍ່ໄດ້ກໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະບາງ 
ຄັ້ງອາດມີຄ່າບໍລິການ.

• ຢື່ນໜັງສືຜ່ານແດນພ້ອມກັບແບບຟອມແຈ້ງເຂົ້າເມືອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າມີກາປະ 
ທັບອະນຸຍາດເຂົ້າເມືອງພ້ອມລາຍເຊັນຢູ່ໃນໜັງສືເດີນທາງເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເມືອງໄດ້.

• ຫຼັງຈາກນ້ັນທາງບໍລິສັດຝັ່ງໄທອາດມາຮັບທ່ານຢູ່ດ່ານກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງເພື່ອນຳສົ່ງທ່ານໄປເຖິງບ່ອນ 
ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າມີຄົນມາຮັບທ່ານຢູ່ດ່ານກວດກາ ຫຼື ອາດມີການນັດໝາຍອື່ນໆແຕ່ ໃນຮູບແບບໃດ
ກໍ່ຕາມທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບໍລິສັດຈັດຫາງານຂອງທ່ານຈະສົ່ງທ່ານໃຫ້ເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກ.

3.2.2 ຄວນເຮັດແນວໃດເວລາເດີນທາງໂດຍທາງລົດ?

ທ່ານຈະເດີນທາງໄປປະເທດໄທທາງລົດໂດຍສານຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼືຫ້ວຍ 
ຊາຍຫລືເມືອງອ່ືນທີ່ມີດ່ານກວດກາເຂົ້າອອກເມືອງ. ເມື່ອຮອດດ່ານທ່ານຕ້ອງລົງລົດແລະເອົາກະເປົາເດີນ 
ທາງຖືໄປນຳຂຽນຟອມເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໃນແຕ່ລະຈຸດກວດກາເຊິ່ງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານກວດກາຈະກວດກາ
ໜັງສືຜ່ານແດນແລະເອກະສານອະນຸຍາດເຮັດວຽກກ່ອນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເດີນທາງ. ເມື່ອຜ່ານດ່ານກວດ 
ກາໄປແລ້ວອາດຈະມີຕວົແທນບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືນາຍຈ້າງມາລໍຖ້າຮັບທ່ານ.

ການແຈ້ງກວດຄົນເຂົ້້າເມືອງ:

1. ຍ່າງເປັນແຖວນຳກັນໄປຈົນກວ່າຈະຮອດປະຕູ/ຕູ້ແຈ້ງກວດ.

2. ເມື່ອຮອດປະຕູ/ຕູ້ກວດແລ້ວໃຫ້ຢື່ນໜັງສືຜ່ານແດນແລະແບບຟອມເຂົ້າ-ອອກເມືອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່.

3. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໄປແຈ້ງຢູ່ປະຕູສະເພາະຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ່າງຫາກ.

4. ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານກວດກາອາດຈະກວດເບິ່ງກະເປົາເດີນທາງເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົ
ນ. ເພິ່ນກວດກາວ່າມີສິ່ງຜິດກົດໝາຍຫຼືບໍ່. ທ່ານພຽງແຕ່ເປີດໃຫ້ເບິ່ງວ່າທ່ານບໍ່ມີສິ່ງ 
ຜິດກົດໝາຍ,ເຊັ່ນ:ວັດຖຸລະເບີດຫຼືຢາເສບຕິດ.

3.2.3. ແບບຟອມແຈ້ງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ
ກະກຽມຕົວຢ່າງແບບຟອມທັງຝັ່ງລາວແລະຝັ່ງໄທໃຫ້ເບິ່ງ.

ທ່ານຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມແຈ້ງເຂົ້າ-ອອກເມືອງເຊິ່ງເປັນແບບຟອມທາງການ ເພື່ອສະແດງຕົວຕົນຂອງຜູ້ເດີນ 
ທາງ ແລະ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຂົ້າອອກຂອງຜູ້ເດີນທາງ. ທ່ານພຽງແຕ່ຢື່ນແບບຟອມທີ່ຂຽນແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າ 
ທ ີ່ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ຈະຈ້ຳກາໃສ່ໜັງສືຜ່ານແດນ. ສ່ວນແບບຟອມຂາເຂົ້າກໍ່ຈະແນບຕິດກັບໜັງສືຜ່ານແດນ.
ເວລາທ່ານກັບມາທ່ານກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບັດຂາເຂົ້າແລະແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່. ທ່ານຄວນກະກຽມບິກຫລືປາກກາ 
ເພື່ອຂຽນຟອມ. ໂດຍທົ່ວໄປແບບຟອມຈະມີສິ່ງທີ່ ຕ້ອງຂຽນໃສ່ດັ່ງນີ້:

• ຊື່ແລະນາມສະກຸນ
• ສັນຊາດ
• ເລກລະຫັດໜັງສືຜ່ານແດນ (ປັດສະປໍ)
• ເລກທີ່ຖ້ຽວບິນ / ລົດໂດຍສານ
• ຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງ:ທ່ອງທ່ຽວ, ຮຽນ, ຢ້ຽມຢາມ, ທຸລະກິດຫຼືການທູດ
• ໄລຍະເວລາອາໃສ
• ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ໄປ
• ທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ຈະໄປ
• ລາຍລະອຽດເຄື່ອງນຳເຂົ້າປະເທດທີ່ອາດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຮັບຊາບ

ທ່ານຕ້ອງລົງລາຍເຊັນແລະຂຽນວັນເດືອນປີແລະຢືນຢັນຂໍ້ມູນຄວາມເປັນຈິງທີ່ໄດ້ຂຽນໃນແບບຟອມ.

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ 
ທ່ານທີ່ເດີນທາງໂດຍທາງລົດຕ້ອງແຈ້ງໃບແຈ້ງເຂົ້າ-ອອກເມືອງເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາດສາມາດຊ່ວຍຂຽນໄດ້ແຕ່
ບາງຄັ້ງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມສະໝອງ ແລະ ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ຕົວຢ່າງລົດເມຫຼືລົດໂດຍສານອື່ນໆ
ຈຸດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ 
(ລາວແລະໄທ) 
ຮູບບັດເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ລະດົມຄວາມຄິດໂດຍນຳໃຊ້ 

“ຄວນເຮັດແນວໃດເວລາເດີນທາງ 

ໄປປະເທດໄທໂດຍທາງລົດ?” 

(ເບິ່ງຫົວຂໍ້ 17 ໃນຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

2.  ບັນລະຍາຍໂດຍນຳໃຊ້ 

ເອກະສານ 3.2.2 

“ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດເວລາ 

ເດີນທາງໂດຍທາງລົດ?”

3.  ອະທິບາຍຫົວຂໍ້ 3.3.3 “ບັດເຂົ້າ-

ອອກເມືອງ”.

ບົດ
ທີ່ 

3
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3.3 ເວລາຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການແຈ້ງພາສີ

• ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາທ່ານ.
• ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຈະກວດກາກະເປົາເດີນທາງແລະບາງຄັ້ງກໍ່ກວດໂຕຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີສິ່ງຜິດ 
 ກົດໝາຍ.
• ກົດລະບຽບມີຄວາມເຂັ້ມງວດໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບຮູບແບບການເດີນທາງ.

ຫຼັງຈາກຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ

ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານຈະມາລໍຖ້າທ່ານທີ່ຈຸດລໍຖ້າຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາໄປບໍລິສັດເຊິ່ງອາດຈະພັກຢູ່ກ່ອນ 
3 ຫາ 10 ວັນເພື່ອຝຶກງານເພີ່ມແລະທ່ານຄວນແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ຄອບຄົວຮູ້ວ່າທ່ານມາຮອດມາເຖິງຢ່າງປອດໄພແລະບອກ
ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ບັນລະຍາຍອີງໃສ່ເອກະສານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ອະທິບາຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ 

ໃຫ້ສຳມະນາກອນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ທີ17 

ໃນຄູ່ມື ສຳມະນາກອນ):

ບົດ
ທີ່ 

3
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ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ ແລະ 
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ

 ໄລຍະເວລາ

10 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍເອກະສານ

3.4 ການແລກປ່ຽນເງິນ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນແລະແນະນຳສຳມະນາກອນໃຫ້ຮູ້ອັດຕາແລະປ່ຽນເຊິ່ງສາມາດອະທິບາຍໂດຍ
ການຂຽນມູນຄ່າຂອງເງິນໃສ່ກະດານຕາມມູນຄ່າ 5,000 ກີບ, 10,000ກີບ, 20,000ກີບແລະ 50,000ກີບ.

2. ແນະນຳໃຫ້ຈົດອັດຕາໄວ້ເພື່ອສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຮອດຈຸດໝາຍ.

3. ແນະນຳສຳມະນາກອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນເອົາເງິນບາດເພາະເງິນກີບບໍ່ສາມາດນຳ 
ໃຊ້ຢູ່ນອກໄປເທດໄດ້.

4. ແນະນຳສຳມະນາກອນໃຫ້ຮູ້ບ່ອນແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຖ້າໄປແລກປ່ຽນຊະຊາຍ 
ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ຖ້າຢາກປ່ຽນຕ້ອງປ່ຽນທີ່ຈຸດບໍລິ ການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

ບົດ
ທີ່ 

3
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ບົດທີ 4: 
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານ 
ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ
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ບົດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບ ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່, 
ວຽກໃໝ່ ແລະ ສະພາບການເປັນຢູ່ໃໝ່ໃນຕ່າງແດນໂດຍກະກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ 
ພ້ອມຮັບມືກັບຄວາມເຫງົາ ແລະ ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແລະສາມາດແກ້ໄຂ.

• ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ.
• ເພື່ອຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂຄວາມຄິດຮອດບ້ານແລະສະເໜີວິທີການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງບ້ານ.
• ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດສື່ສານຢ່າງດີກັບນາຍຈ້າງ.
• ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແລະປ້ອງ
ກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ລວມທັງໂລກເອດສ.

ບົດທີ 4: ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານແລະການດຳລົງຊີວິດ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

4.1.ກິດຈະກຳ: ເກມຕໍ່ພາບ 20 ນາທີ ຊຸດຕໍ່ພາບ (ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດ 2: ອຸບປະກອນຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ 
2.1)

4.2. ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານ ແລະ  
       ການດຳລົງຊີວິດແບບໃຫມ່

45 ນາທີ ອະທິບາຍເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ໆລໆ

4.3 ການສື່ສານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ 30 ນາທີ ເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ແລະປຸມເປົ້າ.

4.4 ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ 45 ນາທີ ບົດອະທິບາຍຂອງຄູຝຶກ

4.5 ໄວຣັດເອສໄອວີ ແລະ ໂລກເອດສ 90 ນາທີ ເອກະສານສຳລັບຄູຝຶກ

ລວມເວລາທັງໝົດ 230 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

4
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4.1 ກິດຈະກຳ: ເກມຕໍ່ພາບ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ກິດຈະກຳນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຳມະນາກອນເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການສື່ສານໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ປະ 
ເທດໄທ.

1. ອະທິບາຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຕໍ່ພາບໃຫ້ແລ້ວໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສຽງ (ບໍ່ໃຫ້ລົມກັນ).

2. ເອົາຊຸດເກມຕໍ່ພາບຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແລະໃຫ້ຕໍ່ພາຍໃນ 5 ນາທີ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕໍ່ໄດ້ໄວທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຊະນະ 
(ອາດໃຫ້ລາງວັນເປັນເຂົ້າໜົມກໍ່ໄດ້).

3. ຫຼັງຈາກນ້ັນຖາມທີມຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະວ່າ: “ແມ່ນຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ?” 
ແລະຖາມທີມອື່ນໆວ່າ “ມີບັນຫາຫຍັງທີ່ທ່ານພົບຢູ່?”

4. ຖາມໝົດທຸກຄົນວ່າ “ໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກກິດຈະກຳ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແນວໃດ?”ຊ່ວຍສຳມະນາກອນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງເຊັ່ນ:

• ທີມຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ: “ແມ່ນຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ?”

o ຄຳຕອບອາດແມ່ນຍ້ອມທີມງານທີ່ດີການປະສານງານກັນການນຳພາທີ່ດີການເຮັດວຽກການ 
ເອົາໃຈໃສ່ໃນເປົ້າໝາຍຮ່ວມແລະອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. 

• ຖາມທີມອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະວ່າ “ມີບັນຫາຫຍັງທີ່ທ່ານພົບຢູ່?

o ຄຳຕອບອາດແມ່ນການສື່ສານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບບໍ່ມີການເຮັດວຽກເປັນທີມບໍ່ມີພາວະການ
ນຳພາບໍ່ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ  ໆລໆ.

• ຖາມສຳມະນາກອນທັງໝົດວ່າ“ໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກກິດຈະກຳ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ ້
ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແນວໃດ?”

o ຖ້າສຳມະນາກອນບໍ່ສາມາດຕອບຕາມຄຳຕອບຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ຄູຝຶກອາດຈະຖາມຕື່ມວ່າ: “ທ່ານ
ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອທ່ານພົບກັບບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ?”

ທ່ານໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກກິດຈະກຳແລະສາມາດນຳໃຊ້ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

o ຄຳຕອບອາດແມ່ນ:

• ການສື່ສານກັບຜູ້ອື່ນແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງຜົນສຳເລັດຂອງກຸ່ມ.

• ການສືສານເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາແທ້ຈິງຈະເຮັດໃຫ້ຊອກທາງອອກງ່າຍ. 

• ຖ້າຍັງມິດງຽບໃນເວລາມີບັນຫາກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຈະຊ່ວຍແນວໃດ.

• ການຢູ່ໂດດດ່ຽວຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈະບໍ່ມີການພົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນເວລາມີບັນ
ຫານຈຳເປັນ. 

• ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດເມື່ອບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນ. 

• ການຮັກສາສາຍສຳພັນເຮັດໃຫ້ມີກຳລັງໃຈໃນການເຮັດເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້.

• ການພົວພັນກັນຈະເຮັດໃຫ້ມີໝູ່ໃໝ່ເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຍາມລຳບາກ.

• ເມື່ອຖືກຂົ່ມເຫັງທາງວາຈາຫຼືຖືກກົດຂີ່ແມ່ນບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍ, ຄວນປຶກສາຫາລືແລະ 
ລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຊາບ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ຫຼິ້ນເກມ

 ໄລຍະເວລາ

20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ຊຸດຕໍ່ພາບ (ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດ 2: 
ອຸປະກອນຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ 2.1)

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ອະທິບາຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ 

ໃຫ້ສຳມະນາກອນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ທີ17 

ໃນຄູ່ມື ສຳມະນາກອນ):

ບົດ
ທີ່ 

4
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4.2 ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານ ແລະ ສະພາບການດຳ 
      ເນີນຊີວິດໃຫມ່

4.2.1 ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານ ແລະ ຊີວິດໃຫມ່ໃນຕ່າງ  
         ປະເທດ

ເນື້ອໃນສຳລັບຄູຝຶກ:

ນອກຈາກການເງິນແລ້ວຍັງມີຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງຄອບຄົວ ແລະ ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າກັບຫົວໜ້າງານ ຫລື ນາຍຈ້າງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ. ຂໍ້ແນະນຳ
ລຸ່ມນີ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາບາງຢ່າງ: 

• ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າເຮົາຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານເປັນເວລາດົນ ເຮົາອາດຮູ້ສຶກເຫງົາເສົ້າແລະຄິດຮອດຄອບຄົວຍ
າດມິດ.ສະນັ້ນຄວນອ່ານໜັງສືກ່ຽວກັບປະເທດລາວຫຼືວັດທະນະທຳຫຼືຄົນໃນປະເທດລາວເຮົາ

• ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນເປັນປະຈຳກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເຫງົາແລະຮູ້ສຶກວ່າຍັງມີຄົນຄິດຮອດຄິດເຖິງເຮົາຢູ່.

• ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບຕົນແລະວັດທະນະທຳຂອງປະເທດທີ່ເຮົາເຮັດວຽກຢູ່. 
ໂອ້ລົມກັບໝູ່, ໄປແວະຢ້ຽມຢາມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ. ເຮົາອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ນາຍຈ້າງຫຼືເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ຍ້ອນເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ. ວິທີ
ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະຜູ້ຄົນກ່ອນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ.

• ຈັດຕາຕະລາງເວລາໂທຫາຄອບຄົວໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ບອກທີ່ຢູ່ ແລະ 
ເບີໂທຕິດຕໍ່. ໃຫ້ນັດໝາຍກັບຄອບຄົວວ່າຈະຕິດຕໍ່ກັນແນວໃດ (ໂທລະສັບອີເມລ) ຖີ່ຫ່າງປານໃດ 
(ທຸກໆທິດເດືອນຫຼືທຸກໆມື້) ຕ້ອງຮູ້ວ່າມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການເກັບທ້ອນເງິນດ້ວຍ.

o ການໂທທາງໄກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເຮັດໃຫ້ເສຍລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຫຼາຍເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ໄດ້ 2 ວິທີ: ວິທີ 1 ໃຊ້ຊິມທີ່ໃຊ້ສະເພາະໂທໄປຕ່າງປະ ເທດໂດຍ ສະເພາະປະເທດລາວແລະຖາມຜູ້ 
ໃຫ້ບໍລິການວ່າຄວນນຳໃຊ້ແນວໃດ. ວິທີ 2 ແມ່ນໃຫ້ເບີໂທຂອງເຮົາກັບຄອບຄົວແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂທ
ຫາທ່ານ ຜ່ານເຄືອ ຄ່າຍຂອງບີລາຍ, ລາວໂທລະຄົມ, ອີທີເອລ, ຢູນີເທລ, ໆລໆ.

o ຖ້າສາມາດຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າສະມາຊິກຄອບຄົວສາມາດໃຊ້ເນັດ: 
ສາມາດໃຊ້ສະກາຍ (skype) ຢາຮູ (Yahoo) ຫຼືບໍລິການອື່ນໆບໍ່?

o ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເວລາ ຕິດຕໍ່ກັນເຊິ່ງສາມາດກຳນົດເວລາຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍ.ຖ້າບໍ່ເປັນໄປຕາມ 
ການນັດໝາຍ,ຄອບຄົວກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືສະຖານທູດໄດ້ເມື່ອເວລາຈຳ 
ເປັນ ແລະ ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

o ບໍ່ຄວນຄິດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່, ຫລື ນາຍຈ້າງ ຫລື ເພື່ອນຮ່ວມງານ,ທ່ານ
ຈະໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ໃນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງຫຼັງຈາກ ສອງສາມອາທິຜ່ານໄປ ທ່ານກໍຈະມີໝູ່ໃໝ່ແລະ
ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຄິດຮອດບ້ານໄດ້.

o ທ່ານຕ້ອງສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີ ແລະ ເປັນມິດກັບຫົວໜ້າໃໝ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ໋
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍອາການຄິດຮອດບ້ານ ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ເວລາທ່ານເຂົ້າເຮັດ
ວຽກໃໝ່.

o ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານຄືກັນກັບທ່ານສາມາດຊ່ວຍແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳ 
ເຫັນ ແລະ ປະສົບການນຳກັນແລະສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍກວ່າທາງບ້ານ. ການສ້າງ 
ສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນບ້ານໄກ້ຄຽງກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ເຊັ່ນ: 
ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນແລະຊ່ວຍວຽກ ຊ່ວຍງານຖ້າມີເວລາພໍ.

o ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ຈັດໂດຍສະຖານທູດລາວຫຼືງານໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອພົບປະໝູ່ໃໝ່ແລະ
ຜູ້ອອກແຮງງານລາວຄົນອື່ນໆ.

• ສ້າງລະຫັດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທ່ານກັບຄອບຄົວຫຼືໝູ່ເພື່ອນໂດຍບໍ່ໃຫ້ນາຍຈ້າງຮູ້. 
ລະຫັດດັ່ງກ່າວອາດແມ່ນ “ດຽວນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄັນ” ໃຫ້ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານຮູ້ສຶກອຶດອັດແລະຖືກຂົ່ມເຫັງຫຼ ື
“ຂ້ອຍຄິດຮອດເວລາທີ່ໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງ” ໃຫ້ໝາຍວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງຕາມສັນຍາເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ ້
ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນສາມາດຮັບຮູ້ສະພາບການຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃນທັນທີ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍເອກະສານຄູຝຶກ, 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, 
ສະກອດເຈ້ຍ, ໆລໆ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ໃຫ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງ ການສື່ 
ສານທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນຜ່ານມາຕື່ມ 
ເພື່ອສະເໜີບົດຮຽນການປັບໂຕ 
ເຊິ່ງການກະກຽມເຮັດວຽກ ແລະ 
ດຳລົງຊີວິດໃນປະເທດອື່ນນັ້ນ 
ສຳມະນາກອນຕ້ອງຍອມຮັບສະພາບ 
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ 
ສຶກສາກ່ຽວກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ 
ພ້ອມທັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວ 
ແລະ ຊອກວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມໂສກເສົ້າຄິດ ຮອດບ້ານ. 
ໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ 
ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຄິດຮອດບ້ານ, 
ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫຼື 
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1.  ເປີດຫົວເລື່ອງໂດຍການ 
ລະດົມຄວາມຄິດໂດຍຕັ້ງ 
ຄຳຖາມວ່າ: 
ມີບັນຫາຫຍັງແດ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ 
ໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ 
ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ? 
ທ່ານມີແນວຄິດ ຫຼື 
ວິທີການໃນການແກ້ໄຂແນວໃດ?

2.  ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ 4.2.1 
“ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານ 
ແລະ ຊີວິດໃຫມ່ໃນຕ່າງປະເທດ” 
(ເບິ່ງຫົວຂໍ້18 ໃນຄູ່ມື 
ສຳມະນາກອນ).

3.  ລະດົມແນວຄວາມຄິດກັບ 
ສຳມະນາກອນໂດຍ ຕັ້ງຄຳຖາມ: 
ອາການຄິດຮອດບ້ານ 
ເປັນແນວໃດ? 
ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? 
ທ່ານຄິດວ່າຈະຄິດຮອດຫຍັງແດ່ 
ເວລາຢູ່ໄກບ້ານ?

4.  ສະເໜີຫົວຂໍ້ 4.2.2 ‘ວິທີການ 

ແກ້ໄຂການຄິດຮອດບ້ານ’.
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• ຫາວິທີຈັດການກັບຄວາມໂສກເສົ້າຫງ່ວມເຫງົາ ເພາະຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາດ 
ຈະຮູ້ສຶກກົດດັນເຊິ່ງຕ້ອງຊອກຫາວິທີຜ່ອນຄາຍເຊັ່ນການອອກກຳລັງກາຍ, ໄຫວ້ພຣະ, ນັ່ງ 
ສະມາທິ, ໃຊ້ເວລາກັບໝູ່ໃໝ່ລົມກັບຄອບຄົວທາງບ້ານ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກສະ 
ບາຍໃຈ.

• ສົ່ງທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວຮູ້. ຈື່ຈຳສະຖານທີ່ແລະຊອກຫາທາງລົບໜີຖ້າຈຳເປັນ.

ໝາຍເຫດສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ:

• ມີແຕ່ຫົວຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ.

• ແຕ່ລະຈຸດຈະສະເໜີຕາມຮູບພາບຕ່າງໆ.

4.2.2 ຂໍ້ແນະນຳໃນການແກ້ໄຂການຄິດຮອດບ້ານ

ເຖິງແມ່ນຈະກະກຽມການເດີນທາງດີສ່ຳໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານກໍ່ອາດຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົາເພາະຢູ່ຫ່າງໄກຄອບຄົວ ແລະ 
ໝູ່ເພື່ອນ. ເວລາຄິດຮອດບ້ານທ່ານອາດຄິດຮອດສິ່ງທີ່ ທ່ານລຶ້ງເຄີຍກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ເຮືອນຊານເຊິ່ງເປັນ
ອາການປົກກະຕິທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກໆຄົນ.

ແຕ່ລະຄົນຈະມີອາການຄິດຮອດບ້ານຕ່າງກັນ. ບາງຄົນຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ບາງຄົນເສົ້າໂສກແລະກັງວົນ, ເຊິ່ງອາການດັ່ງ
ກ່າວຈະຈືດຈາງໄປເມື່ອທ່ານລຶ້ງເຄີຍກັບສະພາບ ແວດລ້ອມໃໝ່ແລ້ວ. ວິທີການແກ້ໄຂເບື້້ອງຕົ້ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວເປັນປະຈຳ

o ໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວເປັນປະຈຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຫຼືໂສກເສົ້າ ແລະ ໃຫ້ເວົ້າ 
ເຖິງປະສົບການດີໆເຊັ່ນ: ໝູ່ໃໝ່.

• ຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ລະນຶກກ່ຽວກັບບ້ານໄປນຳ - ອາດຈະເປັນຮູບຄອບຄົວ, ຮູບພາບທຳມະຊາດ ກໍ່ໄດ້.

• ສ້າງສາຍສຳພັນມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທຸກຄົນ

o ການມີໝູ່ຢູ່ຕ່າງຖີ່ນຈະຊ່ວຍໃນການປັບໂຕໄດ້ດີ. ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໝູ່ທີ່ທ່ານຮູ້ໃນເວລາຝຶກອົບ 
ຮົມຄັ້ງນີ້. ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ (ແມ່ບ້ານ) ກໍ່ສາມາດພົບປະໝູ່ຈາກປະ 
ເທດລາວໃນເວລາລົງຕະຫຼາດຫຼືເປັນໝູ່ກັບຜູ້ເຮັດວຽກຂ້າງບ້ານກໍ່ໄດ້.

• ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງສະຖານທູດຫຼືກິດຈະກຳທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ:

ສະຖານທູດຫຼືອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈັດກິດຈະກຳຕາມວັນສຳຄັນຕ່າງໆ. ແນະນຳສຳມະນາ
ກອນວ່າເຂົາສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແລະພົບປະໝູ່ໃໝ່ໄດ້.

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ
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4.3 ການສື່ສານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

ສຳລັບຄູຝຶກ:ໃນເວລາອາໄສແລະເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບນາຍ 
ຈ້າງ, ຫົວໜ້າງານ, ເພື່ອນຮ່ວມງານແລະເພື່ອນບ້ານ ເຊິ່ງເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ເສຍລ້າ. ການມີເພື່ອນໃໝ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຫ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້ໃນຄາວຈຳເປັນ. 
ຂໍ້ແນະນຳມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4.3.1 ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບນາຍຈ້າງຫຼືຫົວໜ້າງານ

• ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເພາະເຂົາເຈົ້້າຮູ້ວຽກແລະໜ້າທີ່ໆທ່ານຕ້ອງເຮັດ 
ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບທັງໃນວຽກງານແລະສ່ວນຕົວເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ
ໄດ້ສະດວກ.

• ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈທ່ານຕ້ອງເຂົ້າຫາແລະຖາມໃຫ້ຮູ້ໄວທີ່ສຸດເພາະຖ້າທ່ານສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກໄດ້ເອງແລ້ວກໍ່ຈະເກີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກ.

• ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດໃນພາລະໜ້າທີ່ຂອງ 
ຕົນເອງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຕາມລະບຽບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ ່
ຖ້າເຫັນວ່າມີວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າກໍ່ຄວນຈະບອກໃຫ້ນາຍຈ້າງ ຫຼື ຫົວໜ້າງານຮູ້ແຕ່ກໍ່ຂຶ້ນກັບ
ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

• ປະຕິບັດຕໍ່ນາຍຈ້າງ, ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫົວໜ້າງານຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍເວົ້າຈາສຸ
ພາບຖ້າເຂົາເຫັນວ່າເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີກໍ່ຄວນຖາມຂໍຄຳແນະນຳແລະສະເໜີບັນຫາຢ່າງສຸພາບ
ກົງໄປກົງມາ.

4.3.2 ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

• ພະຍາຍາມເປັນມິດແລະເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງ 
ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນ ແລະ ຖາມຊື່ບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຄວາມເປັນມາແລະອື່ນໆເພື່ອສ້າງ 
ສາຍສຳພັນ.

• ຖ້າເຂົາເຈົ້າອາຍຸຫລາຍກວ່າເຮົາກໍ່ໃຫ້ເອີ້ນ 
“ພີ່” ກ່ອນຊື່. ເຊັ່ນຖ້າຊື່ວ່າ “ນ້ອຍ” ກໍ່ໃຫ້ເອີ້ນວ່າ “ພີ່ນ້ອຍ”.

• ຢ່າວິຈານຫຼືເວົ້າລັບຫຼັງເພື່ອນຮ່ວມງານເພາະອາດເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

• ຖ່ອມໂຕແລະບໍ່ຕ້ອງອວດອ້າງຫຼືຂົ່ມຂວັນຜູ້ອື່ນວ່າຕົນເອງດີກວ່າ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

60 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, 
ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ແລະປຸມເປົ້າ.

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ອະທິບາຍວ່າການສື່ສານ 
ທີ່ດີແມ່ນພື້ນຖານການ 
ເຮັດວຽກເຊິ່ງຫົວໜ້າ ແລະ 
ຜູ້ອອກແຮງງານມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ.

2.  ເຊິ່ງບາງຄ້ັງກໍ່ອາດມີການຜິດຖຽງກັນ 
ລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານດ້ວຍກັນ 
ຫຼື ລະຫວ່າງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານກັບຫົວໜ້າ. 
ແຕ່ກໍ່ມີວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ 
ການຜິດຖຽງດັ່ງ 
ກ່າວໄດ້ຫາກມີການສື່ສານທີ່ດີ 
ຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍຈາ 
ບໍ່ໃຫ້ອາລົມຂອງແຕ່ລະຄົນ.

3.  ເລີ່ມໂດຍການສະເໜີ ກິດຈະກຳ: 
ເປົ່າປຸມເປົ້າ
• ເອົາປຸມເປົ້າໃຫ້ 
ສຳມະນາກອນຜູ້ລະອັນ.
• ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເປົົ່າ ແບບບໍ່ຢຸດ 
(ຈົນກວ່າມີລູກໜຶ່ງແຕກ)
• ແນະນຳສຳມະນາກອນ 
ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາ 
ໃຫຍ່ເກີນກວ່າຈະສາມາດ 
ຄວບຄຸມໄດ້ (ຄືກັບປຸມເປົ້າແຕກ).
ໃຫ້ສຳມະນາກອນ 
ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ 
ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມກົດດັນ 
ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 
ຂອງການເຮັດວຽກ.

ມີຕໍ ່ໜ້າຕໍ ່ໄປ 
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 ຕໍ ່ຈາກໜ້າກ່ອນ 

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

• ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ:

o ຄືກັນກັບໝາກປຸມເປົ້າ ເຊິ່ງຖ້າກົດດັນຫຼາຍໆ ກໍ່ອາດແຕກໄດ້. ສະນັ້ນຕ້ອງມີວິທີການ ຫຼຸດຜ່ອນ.

o ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ອອກແຮງງານລາຍງານ ບັນຫາເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂ. 

o ການຈັດການບັນຫາ ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວກໍ່ສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ເພິ່ມຄວາມສະບາຍໃຈ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ. ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານກັນ ລະຫວ່າງຫົວໜ້າ/ນາຍຈ້າງ ແລະ 
ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນໄປໃນ ທາງທີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 

4.  ນຳສະເໜີ 2 ຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້::

• 4.3.1 ການສ້າງສາຍສຳພັນ ອັນດີກັບນາຍຈ້າງ

• 4.3.2 ການສ້າງສາຍພົວພັນ ອັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

5.  ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ “ບົດບາດສົມມຸດຂອງ ການສື່ສານທີ່ດີ”

ບົດ
ທີ່ 
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4.3.3 ບົດບາດສົມມຸດຂອງການສື່ສານທີ່ດີ 1:

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ອະທິບາຍວ່າພື້ນຖານຂອງການສີື່ສານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນທັງຫົວໜ້າ/ນາຍຈ້າງແລະຜູ້ອອກແຮງງານມີ
ສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບແລະສິດທິທັງສອງຝ່າຍ.

2. ນາຍຈ້າງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານກໍມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ການໃຊ້ອຳນາດຂອງນາຍຈ້າງ, ໝາຍຄວາມວ່າເອງ ນາຍຈ້າງມີສິດຕຳນິຕິຕຽນເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີແລະ
ຜູ້ອອກແຮງງານກໍມີສິດຮ້ອງທຸກໄດ້ຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.  

3. ໂດຍທົ່ວໄປຖ້າມີການສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງກໍ່ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕຳນິຫຼືຮ້ອງທຸກ.

4. ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າການສື່ສານແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກຄົນໜຶ່ງຫາອີກຄົນໜຶ່ງຫຼືກຸ່ມຄົນແລະການສົ່ງຂໍ້ມູນ
ຢ່າງດຽວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

5. ຖາມສຳມະນາກອນວ່າສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງການສື່ສານມີຫຍັງແດ່? ຂຽນລົງໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. 
ຕົວຢ່າງຄຳຕອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄຳເວົ້າມີລັກສະນະສັບເຕັກນິກວິຊາການເກີນໄປ.

• ເວົ້າໄວເກີນໄປ

• ການສື່ສານຜ່ານນາຍແປພາສາ

• ສຳນຽງສຽງປາກຕ່າງກັນ

6. ສືບຕໍ່ອະທິບາຍວ່າບາງຄັ້ງ ຄົນເຮົາມັກຄິດໄປເອງແບບຜິດໆເຊິ່ງຄຳຕອບອາດຈະກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ 
ຄິດເຊັ່ນ: 

• “ຖ້າຖາມເພິ່ມອີກກໍ່ອາດຖືກໄລ່ອອກ.”

• “ຖ້າບອກຫົວໜ້າວ່າເຄື່ອງຈັກເປ່ເພລາວສິໂທດເຮົາ.”

• “ເຂົາມີແຕ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນມາໂຈມຕີເຮົາ.”

7. ການສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງມີຄວາມສຳຄັນຍ້ອນວ່າ: 

• ປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດໂດຍການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເລື່ອງລາວຂະຫຍາຍໃຫຍ່
ຂຶ້ນ. 

• ແກ້ໄຂບັນຫາໄວແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ມີບັັນຫາ.

• ເພີ່ມສະມັດຕະພາບຂອງວຽກແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ.

8. ກິດຈະກຳ: ບົດບາດສົມມຸດຂອງການສື່ສານໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ

1. ຄູຝຶກເຊີນສຳມະນາກອນສະແດງບົດບາດສົມມຸດໂດຍມີບົດແນະນຳໃຫ້.. 
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນບົດສົນທະ ນາໂດຍກົງເຊິ່ງມີແຕ່ຜູ້ສະແດງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ແລະສຳມະນາກອນທີ່ 
ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງ.

2. ຫຼັງຈາກສະແດງແລ້ວໃຫ້ຜູ້ທີ່ສະແດງເປັນຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ແລະ ຜູ້ອອກ ແຮງງານ 2 
ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຖາມສຳມະນາກອນຜູ້ອ່ືນພ້ອມ. ຖາມສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບການສະແດງ 
ອອກທາງການກະທຳ, ວິເຄາະທ່າທາງທີ່ສະແດງອອກແຕ່ລະຈຸດ.

3. ນຳສະເໜີການສົນທະນາໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ“ຈຸດສຳຄັນ 3 ຈຸດຂອງການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດ 

1 ຂັດຈາກຄູ່ມື ວຽກທີ່ດີຂຶ້ນ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບົດບາດສົມມຸດ

 ໄລຍະເວລາ

40 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ບົດເວົ້າຂອງບົດບາດສົມມຸດ 4 
ສະບັບ

ບົດ
ທີ່ 
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ທິພາບ”: ຂໍ້ມູນ, ການສະແດງອອກທາງກາຍ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ນໍ້າສຽງ. ໃຫ້ສ້າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັນຂອງແຕ່ລະຈຸດອີງໃສ່ບົດບາດສົມມຸດຫຼືສະພາບວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສຳມະນາກອນສົນ 
ທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການນຳກັນ.

ບົດສະແດງຂອງບົດບາດສົມມຸດ:

1. ຄູຝຶກເຊີນໃຫ້ສຳມະນາກອນ 4 ທ່ານສະແດງບົດບາດສົມມຸດເຊິ່ງມີແຕ່ຜູ້ສະແດງສາມາດເຫັນບົດສະແດງ
ໄດ້ແລະໃຫ້ສຳມະນາກອນອື່ນໆນັ່ງສັງເກດການ.

2. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຈົກສະຫຼາກເພື່ອເລືອກຕົວລະຄອນ 4 ຄົນ: ຜູ້ອອກແຮງງານ 1, ຜູ້ອອກແຮງງານ 2, 
ຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ແລະຫົວໜ້າກຸ່ມ 2.

3. ຢາຍບົດລະຄອນສົມມຸດໃຫ້ນັກສະແດງແລະກະກຽມ 5 ນາທີ.

4. ບົດລະຄອນ1: ຜູ້ອອກແຮງງານ1 ເຂົ້້າມາຫ້ອງການຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ເພື່ອຂໍລາພັກ:

a. ບົດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 1: ຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ເຂົ້້າມາຫ້ອງການຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ເພື່ອຂໍລາ 
ພັກຍ້ອນເຫດຜົນທາງຄອບຄົວແລະກໍ່ເຄີຍຂໍລາພັກ ແລ້ວຫຼາຍເທື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ແຕ່ກໍ່ຖືກປະຕິເສດຕະ 
ຫຼອດ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຂາດຄົນງານເຮັດວຽກແຕ່ຄັ້ງນີ້ຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຫວັງ 
ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. 

b. ບົດຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ 1: ຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ເປັນຄົນເຢັນຊາ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃຜ ແລະ ທຳທ່າສັ່ງ 
ວຽກແລະລົມໂທລະສັບເວລາຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ເຂົ້າມາຂໍລາພັກ. ລາວບໍ່ຟັງເຫດຜົນຂອງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ 1 ແລະສອດຄຳເວົ້າທຸກເທື່ອທີ່ພະນັກງານ 1 ກຳລັງຂໍລາພັກຢູ່. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການ 
ສົນທະ ນາລາວເວົ້າຫຍາບຄາຍແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກຍ້ອນວ່າມີວຽກຕ້ອງເຮັດຫຼາຍ.

5. ບົດລະຄອນ 2: ຫົວໜ້າກຸ່ມ 2 ຕຳນິການກະທຳຜິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 2

a. ບົດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 2: ຜູ້ອອກແຮງງານ2 ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານໃຫມ່ທີ່ຫາກໍ່ມາ ເຮັດວຽກ 
ໄດ້ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ລາວຫຍຸ້ງກັບວຽກແລະໄດ້ຮັບການຝຶກງານໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງການປະຕິບັດງານຂັ້ນ 
ຕອນ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆເທົ່າທີ່ຄວນ.

b. ບົດຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ 2: ເປັນມືອາຊີບໃນການເວົ້າແລະການສະແດງທ່າທາງ. ຫົວໜ້າກຸ່ມ 2 
ຖາມຜູ້ອອກແຮງງານ 2 ວ່າຮູ້ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແລ້ວບໍ່ແລະຟັງ 
ຄຳອະທິບາຍຂອງພະນັກງານ 2. ຫົວໜ້າກຸ່ມ 2 ກໍ່ບອກຜູ້ອອກແຮງງານ 2 ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ
ປະຕິບັດຜິດລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານແລະການຜິດລະບຽບຂອງໂຮງງານ. 

6. ຫຼັງຈາກສະແດງບົດບາດສົມມຸດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ແລະ 2 ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກແລະໃຫ້ຜູ້ສັງເກດ 
ແລກປ່ຽນນຳ. ຖາມສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບການໃຊ້ພາສາກາຍທີ່ເຂົາສັງເກດເຫັນ ແລະ ສຶກສາຜົນກະທົບ 
ຂອງພາສາໃນເວລາທີ່ສະແດງອອກແຕກຕ່າງກັນດັ່ງກ່າວ. 

7. ນຳສະເໜີການສົນທະນາໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ “ຈຸດສຳຄັນ 3 ຈຸດຂອງການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ”: ຂໍ້ມູນ, 
ການສະແດງອອກທາງກາຍແລະທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ນໍ້າສຽງ. ໃຫ້ສ້າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງແຕ່ລະຈຸດ 
ອີງໃສ່ບົດບາດສົມມຸດຫຼືສະພາບວຽກງານຕົວຈິງແລະສະເໜີໃຫ້ສຳມະນາກອນສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບ 
ການນຳກັນ

8. ສະຫຼຸບໂດຍເນັ້ນໜັກການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຄວາມສຳພັນ.

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 
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4.4 ສຸຂະພາບແລະສຸຂະອານາໄມ

ຈຸດປະສົງ:

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສຳມະນາກອນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັກສາສຸຂະອານາໄມເພື່ອປ້ອງກັນພະ 
ຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ.

ຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນການສົ່ງເສີມການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຄວາມສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ. ກ່ອນອື່ນໝົດລະດົມ
ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຮັັກສາສຸກຂະພາບສຸຂະອານາ ໄມສ່ວນຕົວແລະການຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ບ່ອນເຮັດ
ວຽກແລະທີ່ພັກອາໄສ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອະທິບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4.4.1 ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາອານາໄມສ່ວນຕົວ

ການເບິ່ງແຍງຕົວເອງ ແລະ ຮັກສາອານາໄມມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການ 
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຈັບເປັນ ແລະ ພະຍາດຕິດແປດໃສ່ຄົນອື່ນເຊິ່ງມີຄຳ 
ແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຖູແຂ້ວມ້ືລະ 2 ຄັ້ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດບໍ່ມີກິ່ນປາກ ແລະ 
ຕ້ອງປ່ຽນແປງຖູແຂ້ວປະຈຳ.

2. ອາບນໍ້າຮຸກສະບູເພື່ອລ້າງສິ່ງເປິເປື້ອນ,ເຫ່ືອໄຄແລະເຊື້ອພະຍາດ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນກາຍແລະສະຜົມເປັນປະຈຳ.

3. ອາດໃຊ້ຢາລະງັບກິ່ນກາຍກໍ່ໄດ້. 

4. ໃສ່ເສື້ອຜ້າສະອາດຊັກປະຈຳແລະປ່ຽນຖ່າຍຖົງຕີນແລະເຄື່ອງຊັ້ນ 
ໃນທຸກມື້. 

5. ລ້າງມືຫຼັງຈາກໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າແລະກ່ອນກິນອາຫານໂດຍໃຊ້ສະບູແລະ
ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດີ. 

6. ອານາໄມເລັບມືເລັບຕີນແລະຕັດໃຫ້ສັ້ນງາມຕາ. 

7. ໃຊ້ເຈ້ຍອານາໄມ້ ເວລາຊັງຂີ້ມູກ, ໄອຫລືຈາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະ 
ຍາດຖືກມື. 

8. ຮັກສາຜົມໃຫ້ສະອາດຕັດໃຫ້ເປັນລະບຽບແລະໃສ່ມວກຕາໜ່າງຖ້າ
ເປັນກົດລະບຽບ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ບົດອະທິບາຍຂອງຄູຝຶກ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ໃຫ້ສຳມະນາກອນ 
ສະແດງຄຳຄິດເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ 
ຈຶ່ງຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ 
ແລະ ຄວນເຮັດແນວໃດ.

2.  ສະເໜີຫົວຂໍ້ 4.4.1 
“ຄວາມສຳຄັນຂອງການ 
ຮັກສາສຸຂະອານາໄມ ສ່ວນຕົວ”.

3.  ຖາມສຳມະນາກອນ 
ວ່າຈະຮັກສາສຸຂະອານາໄມ 
ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດ 
ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກແນວໃດ.

4.  ສະເໜີຫົວຂໍ້ 4.4.2 
“ສຸຂະອານາໄມສ່ວນຕົວ ແລະ 
ຄວາມສະອາດຢູ່ບ່ອນ ເຮັດວຽກ, 
ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສ່ວນລວມ 
ຕ່າງໆ” (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ 19 
ໃນຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

5.  ຖາມສຳມະນາກອນ 
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະແລກປ່ຽນ 
ວິທີການຮັກສາສຸຂະ 
ອານາໄມສ່ວນຕົວ ແລະ 
ຄວາມສະອາດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, 
ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສ່ວນລວມ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ 
ຄົນອື່ນແນວໃດ.

ບົດ
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4.4.2 ສຸຂະອານາໄມສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມສະອາດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສ່ວນ  
         ລວມຕ່າງໆ

ສຸຂະອານາໄມສ່ວນຕົວກໍ່ຄືສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ທ່ານ 
ກໍ່ອາດຈະພັກລວມກັບຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນໆຕ້ອງໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນຮັກສາອານາໄມໃຫ້ສະອາດງາມຕາ. 

• ທຳຄວາມສະອາດແລະເກັບຂີ້ເຫຍື່ອຂອງທ່ານ. ອານາໄມຫ້ອງນອນຫຼື
ບ່ອນນອນຂອງທ່ານເປັນປະຈຳລວມທັງຫ້ອງຄົວແລະຫ້ອງນໍ້າ.

• ບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ ແລະ ຖິ້ມໃສ່ບ່ອນທ່ີຈັດສັນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີແມງ
ວັນຫຼືແມງໄມ້ອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາເຊື້ອພະຍາດສູ່ຄົນ. 

• ຮັກສາພ້ືນແລະທາງເຂົ້າໃຫ້ສະອາດ.

• ຖ້າເຮັດນ້ໍາເຮ່ຍກໍ່ຕ້ອງອານາໄມໃຫ້ດີໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນມື່ນລົ້ມ. ຮັກສາ
ຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວຫ້ອງນໍ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີພະຍາດໂດຍໃຊ້ນໍ້າຢາຄັກ 
ແນ່. 

• ຖ້າໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງປ້ອງກັນໃນເວລາເຮັດວຽກກໍ່ຄວນອານາໄມເຄື່ອງດັ່ງ 
ກ່າວເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງແຍກຊັກຕ່າງຫາກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສານເຄມີຕິດມາ
ນຳເຄື່ອງໂຕອື່ນ ຕົກໃສ່. 

• ຫ້າມຖ່າຍເບົາຫລືຖົ່ມນ້ຳລາຍຢູ່ສະຖານທ່ີສາທາລະນະເພາະເປັນທີ່ລັງກຽດຂອງສັງຄົມ. 

• ຮັກສາອາຫານໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບູດເນົ່າໄວ.

• ລ້າງຖ້ວຍຈານດ້ວຍນໍ້າຢາແລະໃຊ້ນໍ້າຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ.

• ອານາໄມນໍ້າທີ່ເຮ່ຍໃສ່ພື້ນຫຼືໃນຕູ້ເຢັນ.

4.4.3 ການຮັກສາສຸຂະພາບເວລາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເວລາຢູ່ໄກບ້ານ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບປະສົບການໃໝ່ໆໃຫ້ກັບຕົນເອງນອກຈາກຈະເຮັດວຽກແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງຮັກສາສຸກຂະພາບແລະຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈຳ 
ເປັນ. 

ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງບ້ານການມີເພື່ອນໃໝ່ມີອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດກິນດື່ມສິ່ງເສບຕິດໄດ້ງ່າຍ,ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຕິດຄຸກ, 
ຖືກເນລະເທດ, ເຈັບປ່ວຍຫຼືອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກການຕັດສິນໃຈເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໂດຍສະເພາະ 
ເວລາຍ່າງຂ້າມຖະໜົນແລະໄປສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ປອດໄພດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຕ້ອງກິນດື່ມຢ່າງມີສະຕິຫຼືຖ້າບໍ່ດື່ມເລີຍສີ່ງມືນເມົາຍິ່ງເປັນການດີ.

4.4.4 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ

ທ່ານສາມາດພົບແພດໝໍເວລາເຈັບເປັນຖ້າຫາກນາຍຈ້າງເຮັດປະກັນສັງຄົມໃຫ້. ທ່ານສາມາດເຂົ້າບໍລິການໂຮງໝໍໃນປະເທດໄທໄດ້ຈະເປັນໂຮງໝໍລັດຫລືເອກະ
ຊົນຂຶ້ນກັບສັນຍາຂອງທ່ານ.ທ່ານຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການແຕ່ກໍ່ຄວນເຂົ້າໂຮງໝໍລັດທີ່ມີຄ່າບໍລິການຖືກກວ່າ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາກິນຫຼືສັກຢາເອງໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃບສັ່ງຢາຈາກແພດໝໍ.

ບົດ
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4.5 ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (ພຕພ)

ຈຸດປະສົງ:

ຫົວຂໍ້ນີ້ເປັນການປ້ອງກັນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວຈາກເຊື້ອພະຍາດໂລກເອດ (HIV/AIDS) 
ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ. ສຳມະນາກອນຄວນ ຮູ້ວ່າໂລກເອດຕິດຕ່ໍໄດ້ແນວໃດ ແລະ 
ປ້ອງກັນແນວໃດ. ໃຫ້ບອກສຳມະນາກອນຮູ້ວ່າພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນສາມາດຕິດໄດ້ດ້ວຍການມີ 
ເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ ປອດໄພແລະບໍ່ປ້ອງກັນ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວລວມທັງເອັສໄອວີແລະໂລກເອສ. ພາກນີ້ເປັນບັນ
ຫາສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນຮູ້ຈັກພະຍາດແລະສາມາດປ້ອງ ກັນຕົນເອງໄດ້.

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ເລີ່ມຈາກແຈກຢາຍຮູບ (ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້ານທີ 02, ຫົວຂໍ້ 2.2) ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ຊອກຫາກິດຈະກຳ ທີ່ມີຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພຕພ. ຫລັງຈາກ ນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຳສະເໜີຜົນ 
ໄດ້ຮັບ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຮູບໃນເອກະສານແນບທ້າຍທີ 02, ຫົວຂໍ້ 2.2 
(ເລກລຳດັບແມ່ນເລກທີຂອງຮູບ):

1. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ໃນເວລາຖືພາ   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

2. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ຜ່ານການກິນນໍ້ານົມແມ່  ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

3. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ເວລາເກີດ   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

4. ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນ    ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

5. ການກອດກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ   ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

6. ກິນອາຫານຮ່ວມກັນ, ໃຊ້ຈານຈອກແລະບ່ວງຊ້ອມ  ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

7. ຜູ້ທີ່ດູແລຜູ້ເຖົ້າ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

8. ການຈັບມືທັກທາຍສະບາຍດີ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

9. ການຈູບຫອມແກ້ມ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

10. ໃຊ້ໂທລະສັບຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

11. ມອບ-ຮັບເງິນທີ່ຈຸດບໍລິການ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

12. ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ   ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

13. ໄອ/ຈາມ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

14. ລອຍນໍ້ານຳກັນ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

15. ໃຊ້ເສື້ອຜ້າຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

16. ນັ່ງຮຽນນຳກັນໃນໂຮງຮຽນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

17. ໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

18. ຍຸງກັດ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

19. ສຳພັດກັບສັດ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

20. ຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ (ບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ)   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 
ບັນລະຍາຍ

 ໄລຍະເວລາ

90 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານສຳລັບຄູຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 
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21. ໃຊ້ຈອກນໍ້າຮ່ວມກັນ       ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

22. ສັກລາຍ - ໃຊ້ເຂັມສັກທີ່ບໍ່ໄດ້ອານາໄມ      ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

23. ອາຫານການກິນ        ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

24. ການສົ່ງຖ່າຍເລືອດ       ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

2. ໃຫ້ສຳມະນາກອນເບິ່ງຮູບ ແລະ ສາມາດຖາມໄດ້ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຮູບແຕ່ຕ້ອງຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າຕົກລົງກັນວ່າແຕ່ລະຮູບນັ້ນ
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຫຼືບໍ່.

3. ຫຼັງຈາກກິດຈະກຳໃຫ້ອະທິບາຍ (ເບິ່ງຫົວຂ້ໍ20 ໃນຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ)ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້:

4.5.1 ເຊື້ອເອສໄອວີ HIV ແມ່ນຫຍັງແລະຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ແນວໃດ

ເອສໄອວີ ຫຼື HIV ຫຍໍ້ມາຈາກ (Human Immunodeficiency Virus) ເຊິ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານ ທານຂອງຄົນຕໍ່າລົງ. ເມື່ອພູມຕ້ານທານຕໍ່າລົງແລ້ວ 
ພະຍາດຕ່າງໆກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ດາຍຍ້ອນລະບົບປ້ອງກັນຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ພັດທະນາ
ມາເປັນໂລກເອສ ຫຼື AIDS ຫຼາຍເຖິງ (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS ທຳລາຍແຊນພູມຕ້ານທານແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດການຕ້ານ
ພະຍາດຕໍ່າລົງ.

ເອສໄອວີບວກ ໝາຍເຖິງມີເອສໄອວີໃນຮ່າງກາຍແລ້ວບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ແຕ່ກໍ່ມີຢາທີ່ສາມາດບັນເທົາການພັດທະນາຂອງພະຍາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດມີຊີວິດຢູ່
ຕໍ່ໄດ້ດົນ. 

ເອສໄອວີລົບ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີເຊື້ອແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ. ສະນັ້ນທ່ານຄວນປ້ອງກັນຕົນເອງ.

ເຊື້້ອພະຍາດເອສໄອວີ ອາໃສຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດເທົ່ານັ້ນແລະການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີທາດແຫຼວໃດໜື່ງເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດດັ່ງຕົວຢ່າງ 
ລຸ່ມນີ້:

• ການມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ;

• ການມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານ;

• ການໃຊ້ປາກອົມອະໄວຍາວະເພດ (ສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ);

• ການໃຊ້ເຂັມສັກຮ່ວມກັນ (ເຊັ່ນການສັກຢາແລະການສັກລາຍ);

• ການປ່ຽນຖ່າຍເລືອດທີ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີ;

• ອຸບັດຕິເຫດທີ່ມີເລືອດອອກເຖິງຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍກໍ່ຕາມກໍ່ຕ້ອງມີວິທີປ້ອງກັນເຊັ່ນໃສ່ຖົງມືແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີເລືອດຖືກບາດແຜຢູ່ຮ່າງກາຍ;

• ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກໃນເວລາຖືພາຫຼືເວລາໃຫ້ນົມລູກ.

ບົດ
ທີ່ 

4



Page 72  |  ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ  |  Page 73

4.5.2 ທ່ານຈະປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອ HIVແນວໃດ?

• ບ່ໍສາມາດບອກໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າວ່າໃຜຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ. ສະນັ້ນຕ້ອງລະວັງ;

• ໃນເວລາມີເພດສຳພັນຄວນໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ;

• ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຫຼືເຂັມສັກລາຍໃໝ່ເພາະການອານາໄມທຳມະດາບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້.

• ມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ສົມລົດຜູ້ດຽວທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີ. 

• ແມ່ມານທີ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີຄວນປຶກສາແພດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກຕິດເຊື້ອ.

ຮຽນຮູ້ວິທີລົມກັນເລື່ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມກັບຜົວ/ເມຍແລະຄູ່ນອນອື່ນ. ການເຈລະຈາເລື່ອງການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມເປັນເລື່ອງຂອງທັກສະທີ່ມີສອງ 
ຝ່າຍ: ຝ່າຍທີ່ບໍ່ຢາກໃສ່ (ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍ) ແລະອີກຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ໃຊ້. ການປະຕິເສດບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມອາດຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບພະຍາດ ແລະ ການຖືພາແລະການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມໝາຍເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບ. ທຸກຄົນມີສິດປົກປ້ອງຕົນເອງດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງ
ມີສິດທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງ. ມັນເປັນທັກສະເອົາຊີວິດຫລອດຢ່າງໜຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ການສົນທະນາເລື່ອງຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ກັນກໍ່ດີແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຖ້າທັງສອງຝ່າຍສັດຊື່ຕໍ່ກັນ.

ການປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ:

• ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາເອອາວີ (antiretroviral treatment—ARVs) ກັບແມ່ກ່ອນເກີດລູກ. ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງປຶກ
ສາວ່າຕ້ອງໃຊ້ຢາປະລິມານເທົ່າໃດແລະເວລາໃດ.

• ການຜ່າຕັດກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວຈາກແມ່ສູ່ລູກຫຼຸດລົງ.

ປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ:

• ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຢູ່ກ່ອນແລ້ວມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

• ຜູ້ຍິງມີຄວາມສ່ຽງເຖິງສອງເທົ່າ, ຍ້ອນວ່າມີຮ່າງກາຍອ່ອນແອກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ ມີໂອກາດທາງສັງຄົມໜ້ອຍກວ່າຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ 
ຍ້ອນວ່າ: 

o ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ກ້າເວົ້າເລື່ອງເພດຢ່າງເປີດເຜີຍແລະບໍ່ອາດກ້າຕໍ່ລອງການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມກັບຄູ່ນອນ;

o ແມ່ຍິງມີຮ່າງກາຍທີ່ອ່ອນແອກວ່າເພາະເນື້ອເຍື່ອຂອງອະໄວຍາວະເພດຂອງແມ່ຍິງຈີກຂາດງ່າຍ ແລະ ເກັບຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີລວມເຖິງນໍ້າອະສຸຈິທີ່
ມີເຊື້ອເອສໄອວີຫຼາຍກວ່າບ່ອນອື່ນໆແລະຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດໄດ້ດົນ.

ບົດ
ທີ່ 
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4.5.3 ໃຜມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອເອສໄອວີແລະໂລກເອສ?

ທ່ານບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜຕິດໂລກມາແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອອາດໄດ້ຮັບຜົນເປັນເອສໄອວີລົບໄດ້ໃນໄລຍະ 
ເລີ່ມຕົ້ນ ເພາະເອສໄອວີພັດທະນາຊ້າ ແລະ ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນກ່ອນຈະສາມາດກວດພົບໄດ ້
ແລະເວລາຕິດເຊື້ອແລ້ວນັ້ນກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ທັນທີ.

ຈຸດປະສົງ:

ກິດຈະກຳນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອເອສໄອວີຖ້າບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມເວລາມີເພດສຳພັນ.

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ເວລາເລົ່າເລື່ອງຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ໃຊ້ຊື່ທີ່ຄືກັນກັບຊື່ຂອງສຳມະນາກອນ (ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ສຳມະນາກອນ 
ສະເໜີຊື່ເອງ) ອີກຢ່າງໜຶ່ງກິດຈະກຳໃນເລື່ອງ ກໍ່ຄວນເຂົ້າກັບວຽກງານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: 
ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ (ແມ່ບ້ານ), ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງ, ກຳມະກອນໂຮງງານ, ໆລໆ. 
ທ່ານຄວນສຶກສາໃຫ້ຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບເອສໄອວີ-ໂລກເອສໃນສປປລາວ.

ໃນປະເທດລາວ ເສັ້ນທາງຫຼັກຂອງການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອເອສໄອວີ ແມ່ນການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ປ້ອງກັນລະ 
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍນຳກັນເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສ່ຽງໃໝ່ແລະລວມທັງການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກໃນ 
ເວລາຖືພາຫຼືເວລາໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່.

ການແຜ່ເຊື້ອໃນສປປລາວແມ່ນທຸກໆ 2 ກໍລະນີຕໍ່ 1.000 ຄົນທີມີອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີ (0.2%) (UNAIDS, 
2010). ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ອົງການ UNAIDS ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອໂລກມີຫຼາຍໃນກຸ່ມຜູ້ອອກ
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (19%) ກຸ່ມຊາຍຮັກຮ່ວມເພດກັບຊາຍ (5,6%) ແລະສາວບໍລິການ (0,43%).

1. ອະທິບາຍໃຫ້ສຳມະນາກອນວ່າທ່ານຈະເລ່ົາເລື່ອງກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອສໄອວ ີ
ເຊິ່ງກິດຈະກຳນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ:

• ຄົນປະເພດໃດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອສໄອວີແລະ;

• ເຊື້່ອເອສໄອວີສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານກຸ່ມຄົນທີ່ມີສຳພັນທາງເພດຮ່ວມກັນ.

2. ສະເໜີໃຫ້ສຳມະນາກອນແນະນຳຊື່ຜູ້ຍິງ 2 ຊື່ແລະຊື່ຜູ້ຊາຍ 2 ຊື່ເພື່ອເປັນຕົວລະຄອນໃນບົດເລື່ອງ. ໃຫ ້
ຂຽນຊື່ໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ຕິດໄວ້ໃຫ້ເຫັນ.

3. ເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງ. ໃນເວລາເລົ່າເລື່ອງນັ້ນສ້າງຮູບພາບຫຼືສັນຍາລັກໃຫ້ຕົວລະຄອນໃນເລື່ອງໃສ່ເຈ້ຍຫຼືຂຽນ 
ໃສ່ກະດານ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສາຍພົວພັນກັນ.

ບົດເລື່ອງ: 

_____ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະເທດໄທ. ໃນໜຶ່ງປີລາວໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຫຼາຍໃນໂຮງງານທີ່
ຫ່າງຈາກຊາຍແດນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງແຕ່ລາວເດີນທາງ ກັບເມືອຢາມບ້ານຢູ່ປະເທດລາວປີລະ 1 ເທື່ອ. 
ລາວແຕ່ງງານກັບ_____. _____ ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານນ້ອຍຂ້າງເຮືອນ.

ກ່ອນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ _____ ເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍ່ເມຍ. ແຕ່ຍ້ອນວ່າໄປຢູ່ປະເທດໄທບາງເທື່ອ _____ 
ກໍ່ໄປຊົມໃຊ້ສາວບໍລິການແລະລາວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ.

ເມື່ອ _____ ຖືພາ, ລາວໄປກວດຢູ່ຄລີນິກແລະທ່ານໝໍກໍ່ແນະນຳໃຫ້ກວດເບິ່ງເຊື້ອເອສໄອວີແລະ _____
ກໍ່ເຫັນດີໃຫ້ກວດ. _____ ໄດ້ຮັບຜົນກວດວ່າລາວມີເອສໄອວີບວກ.ຕອນທີ່ _____ ຖືພາ, _____ ໄດ້ກັບ
ມາຢາມບ້ານແລະມີເພດສຳພັນກັບຍິງອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ເລົ່າເລື່ອງ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສະກອດຕິດ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, 
ບິກຂຽນ,ບິກເຟິດ, ເອກະສານຂັດຕິດ 
2,ຂໍ້2.2 ແລະຂໍ້ 2.3

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ອະທິບາຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ 

ໃຫ້ສຳມະນາກອນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ທີ17 

ໃນຄູ່ມື ສຳມະນາກອນ):

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 
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4. ຫລັງຈາກອ່ານບົດເລື່ອງແລ້ວໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ: _____ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ຮູ້ວ່າຕົນຕິດເຊື້ອເອສໄອວີແລ້ວ 
ແລະ ລາວກໍ່ມີຄູ່ນອນພຽງຄົນດຽວໃນຊີວິດກໍ່ຄືຜົວຂອງ ລາວ.ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:

• ສົມມຸດວ່າຜົວຕິດເຊື້ອເອສໄອວີໃນເວລາທີ່ຮ່ວມເພດກັບສາວບໍລິການຄັ້ງທຳອິດໂດຍບໍ່ໄດ ້
ປ້ອງກັນແມ່ນໃຜມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບເຊື້ອເອສໄອວີ?

5. ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເອສໄອວີບໍ່ ແມ່ນບັນຫາຂອງເຂົາແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກ ໄດ້ພຽງແຕ່ເບິ່ງພາຍນອກວ່າ 
ຄົນນັ້ນມີຫຼືບໍ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີ ເຊິ່ງການປະກົດອາການຕິດ ເຊື້ອຊ້າຮອດ 3 ເດືອນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ 
(ໄລຍະເວລາຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຄົນ) ກ່ອນຈະສາມາດກວດພົບ (ໄລຍະເວລາເກີດປະກົດການຕິດເຊື້ອເອສໄອ
ວີ). ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ກວດພົບໃນເລືອດກໍ່ຕາມຄົນຜູ້ນັ້ນກໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ຄົນ 
ອື່ນໄດ້.

6. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ສຳມະນາກອນໝາຍເມັດສີແດງໃສ່ຄົນໃນຮູບທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

ໃຜທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອສໄອວີແລະໂລກເອສ:

ບັນທຶກ ສຳຫລັບ 
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

4
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ບົດທີ 5: ເງນິແລະຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານ 
ການບໍລິຫານການເງິນ
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ບົດນີ້ຊ່ວຍຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນການສົ່ງເງິນກັບບ້ານໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ວິທີບໍລິ 
ຫານລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ 
ຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຈຳເປັນ.

• ຮູ້ວິທີຈັດສົ່ງເງິນກັບບ້ານ.
• ຮູ້ບໍລິຫານເງິນເດືອນ“.
• ສາມາດສ້າງແຜນງົບປະມານໄດ້.

ບົດທີ 5: ເງິນແລະຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການບໍລິຫານການເງິນ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

5.1 ສະຫລາດໃຊ້ ສະຫຼາດຈ່າຍ:  
      “ຄວາມຈຳເປັນ”ແລະ “ຄວາມຕ້ອງການ”

25 ນາທີ ຊຸດຕໍ່ພາບ (ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດ 2: ອຸບປະກອນຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ 
2.1)

5.2 ຈະບໍລິຫານເງິນເດືອນແນວໃດ 50 ນາທີ ອະທິບາຍເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ໆລໆ

5.3 ຈະສົ່ງເງິນກັບບ້ານແນວໃດ 50 ນາທີ ເອກະສານຄູຝຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ແລະປຸມເປົ້າ.

5.4 ມາເຮັດແຜນງົບປະມານນຳກັນ 75 ນາທີ ບົດອະທິບາຍຂອງຄູຝຶກ

ລວມເວລາທັງໝົດ 200 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 

5
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5.1 ສະຫຼາດໃຊ້ສະຫຼາດຈ່າຍ: “ຄວາມຈຳເປັນ” ແລະ  
      “ຄວາມຕ້ອງການ”

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ເກິດຈະກຳນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສຳມະນາກອນສາມາດກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງຕົນເອງ. 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກຄວນກະກຽມຊຸດ ຮູບພາບ ຫຼື ຕັດເອົາຮູບຈາກວາລະສານຫຼືໜັງສືພິມກໍ່
ໄດ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ. ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ 
ດັ່ງນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຮູບ 1 ຊຸດ.ອີກວິທີໜຶ່ງໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມຮູບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃສ່
ເຈ້ຍA4ແລະແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການ 5 ຢ່າງແລະຄວາມຈຳເປັນ 5 ຢ່າງ.

1. ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ສຳມະນາກອນປຶກສາຫາລືກັນໃນກຸ່ມວ່າຮູບໃດແມ່ນຄວາມຈຳເປັນແລະຮູບ
ໃດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ. 

2. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕິດຮູບທີ່ຄິດວ່າແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃສ່ຫ້ອງຂອງຄວາມຕ້ອງກາ
ນ ແລະ ຮູບທີ່ຄິດວ່າແມ່ນຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຕິດໃສ່ຫ້ອງຄວາມຈຳ ເປັນ (ຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້) 
ແລະໃຫ້ຕົວແທນຂຶ້ນມານຳສະເໜີ.

3. ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ: ຖ້າມີການຖົກຖຽງກັນໃຫ້ວາງຮູບໄວ້ເສັ້ນກາງແລະບອກວ່າຄວາມຈຳ
ເປັນຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ລະຄອບຄົວບໍ່ຄືກັນ.

4. ຫຼັງຈາກຟັງຄຳເຫັນແລ້ວໃຫ້ຖາມຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້::

a. ຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຈຳເປັນຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຖ້າບໍ່ມີ 
ເຊັ່ນ: ນໍ້າແລະອາຫານ. ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ຢາກມີເພື່ອຄວາມສຸກໃຈແຕ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ຖ້າ 
ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ.

b. ມີລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ແລະສາມາດປ່ຽນແປງວິທີ
ການໂດຍຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການລົງກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ຫຼຸດປະລິມານການໃຊ້ໄຟຟ້າລົງ.

c. ຈະເຮັດແນວໃດກັບເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການລົງ?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ:ໃຊ້ໜີ້ໃຫ້ໝົດໄວໆແລະລົງທຶນໃສ່ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແລະສຳຄັນ, ເຊັ່ນ:ການສຶກສາຂອງ 
ລູກແລະທ້ອນເງິນໄວ້ເພື່ອອານາຄົດ.

5. ຫຼັງຈາກທຸກກຸ່ມສະແດງຄຳຄິດເຫັນແລ້ວຖາມສຳມະນາກອນວ່າສິ່ງທີ່ຈຳເປັນກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງ 
ການມັນຕ່າງກັນແນວໃດ. ຫຼັງຈາກຟັງຄຳເຫັນແລ້ວໃຫ້ອະທິບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້::

a. ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ຫຼືບໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຖ້າບໍ່ມີເຊັ່ນ: 
ນໍ້າແລະອາຫານ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງມັນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກສຳເລັດຖ້າບໍ່ມີເຊັ່ນຕ້ອງມີ
ບິກຂຽນເພື່ອຂຽນຈົດໝາຍ.

b. ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ຢາກມີເພື່ອຄວາມສຸກໃຈ ແຕ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ຖ້າຄວາມຕ້ອງການບໍ່ 
ໄດ້ດັ່ງໃຈເຊັນທ່ານຕ້ອງການກິນພິສຊ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານດີໆລະດັບ 5 ດາວ.

c. ຄວາມຈຳເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໃກ້ຄຽງກັນເຊັ່ນທ່ານຕ້ອງກິນຕ້ອງດື່ມເພື່ອຢູ່ຫລອດ 
ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການກິນສະເຕັກແລະດື່ມນໍ້າແຮ່. ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີກໍ່ໄດ້ແຕ່
ມີເພື່ອສະໜອງຄວາມປາຖະໜາ.

6. ອະທິບາຍໃຫ້ສຳມະນາກອນຟັງວ່າ ເຂົາເຈົ້້າຕ້ອງການເງິນເພື່ອຊື້ເຂົ້າປາອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ 
ເພື່ອມີຊີວິດຢູ່ແຕ່ວ່າກໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ຫຼາຍຖ້າເອົາ ຄວາມຕ້ອງການອອກໄວ້ກ່ອນໃນເວລາເຮັດວຽກ. 

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ກິດຈະກຳ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສະກອດ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກຂຽນ, 
ບິກເຟິດ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຂໍ້ 
2.2 ແລະ 2.3
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ຕາຕະລາງປຽບທຽບຄວາມຈຳເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການ

ຄວາມຈຳເປັນ ຄວາມຕ້ອງການ

5.1.1 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ

ແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີວິທີການທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງຖິ່ນ, ບາງຄົນໃຊ້ເງິນທີ່ທ້ອນໂຮມໄວ້, ບາງຄົນຂາຍຊັບສິນຂອງຕົນເອງເຊັ່ນຄຳ, ວັດຖຸມີຄ່າ 
ຫຼື ຢືມຈາກໝູ່, ເຈົ້າໜີ້ເງິນກູ້ຫຼືທະນາຄານ. ນອກນັ້ນກໍ່ອີງໃສ່ການຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະໃຊ້ເງິນທີ່ມີກັບລາຍຈ່າຍອື່ນໆ. ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຈຳໄວ້
ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ທ່ານກູ້ຢືມນຳແລະຕ້ອງຫັກຈາກເງິນເດືອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃນຈຸດນີ້ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂຕ່າງໆທີ່
ທ່ານກູ້ຢືມແລະຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເວລາທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ.

ໃນເວລາຕັັດສິນໃຈເລືອກວິທີຈ່າຍທ່ານຄວນຄຳນຶງເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້:

• ທ່ານມີຫລາຍທາງເລືອກແລະແຕ່ລະທາງເລືອກກໍ່ມີຈຸດດີຈຸດອ່ອນຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງສຶກສາແລະວິເຄາະໄຈ້ແຍກທາງເລືອກດັ່ງກ່າວກັບຄອບຄົວ.

• ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຫຼາຍທາງເລືອກກໍ່ໄດ້ເພື່ອຈ່າຍຄ່າເດີນທາງໄປຊອກຫາງານແຕ່ໃຫ້ຊອກທາງເລືອກທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງດອກເບ້ຍທີ່ສູງເກີນ
ຄວນແລະໃຫ້ພິຈາລະນາສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີດອກເບ້ຍຕໍ່າກວ່າຈະໄປຢືມນໍາເຈົ້າໜີ້ເງິນກູ້ດອກເບັ້ຍສູງ.

• ເມື່ອຕັດສິນໃຈເລືອກແລ້ວໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ,ເພາະຂໍ້ມູນແມ່ນອຳນາດ!

5.1.2 ບົດຮຽນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ: ການຫັກລົບໜີ້ຜ່ານເງິນເດືອນ

ນາຍຈ້າງຫຼືບໍລິສັດຈັດຫາງານອາດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນບາງສ່ວນ ແລະ ທ່ານອາດຈະໃຊ້ແທນຄືນໂດຍຫັກລົບອອກຈາກເງິນເດືອນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການຫັກລົບ
ໜີ້ຈາກເງິນເດືອນ.

ການຫັກລົບໜີ້ຈາກເງິນເດືອນແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືນາຍຈ້າງຫັກເອົາຈາກເງິນເດືອນເພື່ອໃຊ້ແທນຄືນເງິນທີ່ອອກໃຫ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ຢູ່ໃນຫຼາຍ
ປະເທດນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຫັກລົບໜີ້ 100% ໄດ້.

ນາຍຈ້າງບາງຄົນອາດຫັກບາງສ່ວນຈາກເງິນເດືອນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທີ່ພັກແລະອາຫານແລະອາດຫັກເງິນເດືອນອີກຫາກຜູ້ອອກແຮງງານສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ຕໍ່ຊັບສິນຂອງນາຍຈ້າງ.

ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍການຫັກລົບດັ່ງກ່າວທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຫັກເອົາແລະລົງບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ຂຽນໃສ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາແຮງງານພ້ອມ.
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5.2 ການບໍລິຫານເງິນເດືອນ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ຫົວຂໍ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສຳມະນາກອນສາມາດຈັດການກັບເງິນເດືອນການສ້າງແຜນງົບປະມານການທ້ອນເງິນແລະ
ວິທີຈັດສົ່ງເງິນກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພ.

1. ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ສຳມະນາກອນສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ກຳນົດລາຍຈ່າຍກ່ອນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ໄທ. ໃຫ້ເວລາປະມານ 5 - 10 ນາທີແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໂດຍຖາມວ່າ:

- ມີຫຍັງແດ່ທີຕ່້ອງຈ່າຍກ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ?

- ທ່ານມີລາຍການທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍບໍ່?

- ເວລາຢູ່ໄທຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງແດ່ເພື່ອດຳລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກ?

2. ຫຼັງການສົນທະນາໃຫ້ອະທິບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເງິນເດືອນແລະການຫັກລົບ

ນາຍຈ້າງ ຫຼື ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ອາດຈະຊ່ວຍບາງ 
ສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເດີນທາງຫຼືບໍລິສັດຕ້ອງ
ຈ່າຍເອງທັງໝົດໂດຍຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນ. 
ທ່ານຕ້ອງລົມກັບ ບໍລິສັດຈັດຫາງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈທຸກໆຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມທັງອາກອນລາຍ 
ຮັບເວລາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ. 

ລາຍຈ່າຍໃນການເດີນທາງມີຫຼາຍ, ມີທັງລາຍຈ່າຍ 
ຄ່າບໍລິການປົກກະຕິ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຂຶ້ນກັບ 
ການຈັດຫາງານຂອງບໍລິສັດເຊິ່ງທ່ານກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານທ່ີບໍລິການທ່ານ.  
ສ່ວນຫລາຍນາຍຈ້າງຫຼືບໍລິສັດຈັດຫາງານຈະຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວຈາກເງິນເດືອນຂອງທ່ານເປັນເວ 
ລາ 12 ເດືອນຫຼື 1 ປີ (ຫັກເທື່ອລະເດືອນ) ແລະເນັ້ນໃຫ້ສຳມະນາກອນຕ້ອງກຳໄດ້ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 
ຂອງການຈັດຫາງານແລະການເດີນທາງ.

ການຫັກລົບໜີ້ຈາກເງິນເດືອນ ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາງານຫຼືນາຍຈ້າງຫັກເອົາຈາກເງິນເດືອນ 
ເພື່ອຈ່າຍແທນຄືນເງິນທີ່ອອກໃຫ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຫັກເງິນເດືອນ 
100% ໄດ້.

ລາຍຈ່າຍທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ມີ:

A. ໃນລະຫວ່າງການແລ່ນເອກະສານ ຫລື ໃນເວລາກະກຽມເດີນທາງ:

• ໜັງສືຜ່ານແດນ, ວີຊາແລະໃບອະນຸຍາດອອກແຮງງານ

• ການກວດສຸຂະພາບແລະໃບຢັ້ງຢືນສຸກຂະພາບ.

• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກແລະການກະກຽມກ່ອນການເດີນທາງ.

• ຄ່າບໍລິການຈັດຫາງານ.

• ຄ່າເດີນທາງ.

B. ໃນເວລາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

• ຄ່າຫໍພັກ (ຈ່າຍທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນ  
             ນາຍຈ້າງໃຫ້)

• ອາຫານແລະການເດີນທາງ

• ອາກອນລາຍຮັບ

• ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ

• ຊຸດແບບຟອມແລະອຸປະກອນ (ຖ້າມີ)

• ປະກັນສຸຂະພາບ (ອາດຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍຈ້າງ)

ເນື້ອໃນສຳລັບຄູຝຶກ: ບອກສຳມະນາກອນໃຫ້ເກັບກຳລາຍລະອຽດ (ເປັນລາຍລັກອັກສອນຖ້າເປັນໄປໄດ້) 
ກ່ອນລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ ແລະ ສົນທະນາ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເອກະສານສຳລັບຄູຝຶກ

ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ
:

ບົດ
ທີ່ 
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ການບໍລິຫານເງິນເດືອນ

ການບໍລິຫານແລະການທ້ອນເງິນມີຄວາມສຳຄັນ. ຄຳແນະນຳລຸ່ມນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້::

1. ກຳນົດຈຸດປະສົງກ່ອນເຊັ່ນ: 

a. ຊື້ດິນ

b. ປຸກເຮືອນ

c. ເຮັດທຸລະກິດນ້ອຍ

d. ຈ່າຍຄ່າການສຶກສາໃຫ້ລູກ.

2. ຄິດໄລ່ລາຍຮັບຫຼັງຈາກຫັກພາສີອື່ນໆ.

3. ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລຸ່ມນີ້:

a. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດໃນປະເທດໄທ?

i. ອາຫານ

ii. ທີ່ພັກອາໃສ (ຖ້າເຊົ່າຢູ່)

iii. ຄ່າລົດໂດຍສານ.

b. ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງເງິນກັບບ້ານເທົ່າໃດ?

i. ອາຫານ

ii. ຄ່ານໍ້າຄ້າໄຟ

iii. ຄ່າຮຽນຂອງລູກ

iv. ຄ່າຢາແລະປິ່ນປົວ.

4. ລົບໃຫ້ລາຍຈ່າຍທັງໝົດກໍ່ຈະໄດ້ເງິນທີ່ສາມາດທ້ອນໄວ້. 

ໝາຍເຫດ: ທ່ານຕ້ອງໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ລາຍຮັບລາຍ
ຈ່າຍຂອງທ່ານແລະຕ້ອງບອກວ່າອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ ເມື່ອມາເຮັດວຽກຕົວຈິງ. 

ແນ
ະນ

ຳກ
ານ

ຝຶກ
:

ບົດ
ທີ່ 
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5.3 ການສົ່ງເງິນກັບບ້ານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະສົ່ງເງິນກັບບ້ານໃຫ້ຄອບຄົວແຕ່ລະທາງກໍ່ມີຈຸດດີຈຸດອ່ອນຕ່າງກັນ. ແຕ່ວ່າຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ
ຂໍ້ແນະນຳບາງສ່ວນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີເຫດຜົນໃນ ການເລືອກວິທີຈັດສົ່ງເງິນຕ່າງກັນ: 

2. ທ່ານສາມາດສົ່ງເງິນຜ່ານໂອນຂອງທະນາຄານ, ຜ່ານທຸລິກິດໂອນເງິນລະດັບສາກົນ, ເຊັ່ນ: ເວັສເທິນຢູນຽນ 
ແລະ ມັນນີແກຼມລວມທັງທະນາຄານທຸລະກິດທະ ນາຄານໃນທ້ອງຖິ່ນແລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ຜູ້
ອອກແຮງງານຕ່າງດ້າວຫຼາຍຄົນເຄີຍໃຊ້ວີທີນອກລະບົບແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຊັ່ນ:ໃຫ້ໝູ່ຖືເງິນໄປໃຫ້ຄອບ
ຄົວຫຼືໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານເຮັດໃຫ້.

3. ກ່ອນຕັດສິນໃຈທ່ານຕ້ອງຄິດຄຳນີງວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະເອົາເງິນໄດ້ແນວໃດ? ຕົວຢ່າງທ່ານເລືອກ 
ເວສເທີນຢູນຽນຍ້ອນມີລາຄາຖືກໃກ້ບ້ານແຕ່ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງຄືນກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ
ແມ່ນຄ່າບໍລິການເງິນໂອນ. 

ການສົ່ງເງິນຜ່ານໜ່ວຍບໍລິການ: ເວສເທີນຢູນຽນແລະມັນນີແກຼມ

ໃຊ້ບໍລິການໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການສົ່ງເງິນດ່ວນເງິນ
ສາມາດຮັບເອົາໄດ້ພາຍໃນ 2-3 ນາທີ:

1. ໄປທີ່ສູນບໍລິການເອົາໜັງສືຜ່ານ 
ແດນໄປນຳ.

2. ຂຽນແບບຟອມ “ສົ່ງ” ແລະ ຍື່ນໃຫ ້
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພ້ອມກັບຈຳນວນເງິນທີ່ຢາກສົ່ງ 
ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

3. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຕົວເລກຢັ້ງຢືນເປັນເບີທີ່ສຳຄັນຫຼາຍແລະຫ້າມໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ເດັດຂາດ.

4. ໂທຫາຄອບຄົວຜູ້ທີ່ເຮົາສົ່ງເງິນໃຫ້ແລະບອກຕົວເລກຢັ້ງຢືນແລະຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານສົ່ງ. ຫຼັງ 
ຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ່ກໍ່ສາມາດເອົາເງິນໄດ້.

ການໂອນຜ່ານທະນາຄານ

ການສົ່ງຜ່ານທະນາຄານອາດຈະບໍ່ໄວຄືກັບຜ່ານໜ່
ວຍບໍລິການສະເພາະຂອງເວສເທີນຢູນຽນຫຼືມັນນີ 
ແກຼມແລະຂັ້ນຕອນກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ວ່າວິທີການ
ໂອນກໍ່ບໍ່ຍາກແລະສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໄປສາຂາທະນາຄານແລະເອົາໜັງ
ສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດອອກແຮງງານ ຫຼື 
ໃບຂັບຂີ່ໄປນຳ.

2. ຂຽນໃສ່ແບບຟອມໂອນເງິນຫຼືຂໍ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ການເລົ່າເລື່ອງ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສະກອດ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, 
ບິກຂຽນ,ບິກເຟິດ, 
ເອກະສານແຈກຢາຍ 2 ຂໍ້2.2 
ແລະ2.3

ບົດ
ທີ່ 
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3. ຢ່ືນໃຫ້ພະນັກງານພ້ອມຂໍ້ມູນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

a. ຊື່ແລະນາມສະກຸນແລະເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ຮັບເງິນ.

b. ການຢັ້ງຢືນຂອງຜູ້ຮັບເຊັ່ນໜັງສືຜ່ານແດນບັດປະຈຳໂຕຫຼືສຳມະໂນຄົວ.

4. ຫຼັງຈາກສົ່ງແລ້ວໃຫ້ຕິດຕໍ່ບອກຜູ້ຮັບເງິນແລະວັນທີທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປເອົາເງິນໄດ້ (ໄລຍະ 
ເວລາຂຶ້ນກັບທາງທະນາຄານຫຼືສະຖາບັນການເງິນ ດັ່ງກ່າວ).

ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ:

ການສົ່ງເງິນຜ່ານທະນາຄານຖືກກວ່າເວສເທີນຢູນຽນແລະມັນນີແກຼມຫຼາຍແຕ່ຄ່າບໍລິການອາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດດັ່ງນັ້ນຕ້ອງສອບຖາມລາຍລະອຽດກ່ອນ.

ການເປີດບັນຊີທະນາຄານໃໝ່ໃນປະເທດໄທ

ຖ້າຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີທະນາຄານໃນປະເທດໄທໄດ້ໂດຍໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ (ປັດສະປໍ)
ແລະໃບອະນຸຍາດແຮງງານ. ທ່ານຕ້ອງມີເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ ຕາມຈຳນວນທີ່ທະນາຄານກຳນົດແລະເຊັນ 
ເອກະສານສະໝັກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມບັນຊີແລະບັດເອທີເອັມ. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາ
ຄານແລະ ບັນຊີຂອງຕົນເອງເພາະສາມາດຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທີ່ທ່ານສົ່ງກັບບ້ານ. 

ບັນຫາທີ່ທ່ານອາດພົບມີຫຍັງແດ່ໃນເວລາສົ່ງເງິນຜ່ານທະນາຄານ?

• ແບບຟອມເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ

• ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບເງິນເລກທີ່ບັດປະຈຳຕົວເລກບັນຊີແລະຂໍ້ມູນທະນາຄານ.

• ບໍ່ຮູ້ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນ

• ບໍ່ຮູ່ຄ່າບໍລິການຮັບເງິນ

• ບໍ່ຮູ້ວິທີ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບອກຜູ້ຮັບເງິນ

• ທະນາຄານ (ສະຖາບັນການເງິນ) ປິດເວລາເຮົາມີເວລາຫວ່າງ (ເສົາທິດຫຼືຕອນແລງ)

• ພະນັກງານບໍລິການບໍ່ດີ

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງ

• ກ່ອນເດີນທາງທ່ານຄວນມີຂໍ້ມູນທະນາຄານຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: ເລກບັນຊີແລະອື່ນໆ. 

• ຂໍໃຫ້ນາຍຈ້າງຫຼືໝູ່ຊ່ວຍເວລາເປີດບັນຊີໃໝ່ຫຼືໂອນເງິນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທະນາຄານ.

• ບໍ່ຄວນຝາກເງິນກັບບຸກຄົນນອກຈາກວ່າຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີແລະໄວ້ໃຈໄດ້.

• ຖາມເອົາໃບຮັບເງິນທຸກໆຄັ້ງ.

• ບອກຄອບຄົວຫລືຜູ້ຮັບເງິນ ຕາມຈຳນວນເງິນຕົວຈິງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ.

ບົດ
ທີ່ 
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5.4 ການສ້າງແຜນງົບປະມານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ຫົວຂໍ້ນີ້ຊ່ວຍສຳມະນາກອນເຂົ້າໃຈການບໍລິຫານລາຍຮັບເພື່ອສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງໄປ
ອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກິດຈະກຳນີ້ມີການຄິດໄລ່. ສະນັ້ນ, ຄູຝຶກຕ້ອງໃສ່ໃຈລາຍລະອຽດໃນການສ້າງ 
ແຜນງົບປະມານ.

1. ສະເໜີຫົວຂໍ້ແລະອະທິບາຍວ່າທ່ານຈະທົບທວນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດປະກອບການຕັດສິນ
ໃຈແລະຊ່ວຍເກັບທ້ອນເງິນໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຖາມສຳມະນາກອນວ່າໃຜເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ 
“ງົບປະມານ”.

2. ທ່ານສາມາດໃຫ້ສຳມະນາກອນ 2 - 3 ຄົນໃຫ້ຄຳນິຍາມຂອງຄຳວ່າງົບປະມານແລະຂຽນ
ຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.

3. ລະດົມຄຳຄິດເຫັນແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປະກອບຄຳເຫັນກັບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້ແລະບອກຄຳ
ຕອບ:

• ງົບປະມານແມ່ນຫຍັງ?

• ອົງປະກອບຫຼັກຂອງງົບປະມານມີຫຍັງແດ່(ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍເງິນທ້ອນ)

• ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງແບບໃດ? (ເງິນເດືອນເງິນລ່ວງເວລາ)

• ທ່ານມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແດ່? (ສ່ວນຕົວຄອບຄົວການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ)

• ເປັນຫຍັງການທ້ອນເງິນຈິ່ງສຳຄັນ?

4. ໃຫ້ນິຍາມຂອງຄຳສັບໃຫ້ສຳມະນາກອນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້22 ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ): 

• ງົບປະມານແມ່ນຫຍັງ?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ງົບປະມານແມ່ນແຜນທີ່ບອກໃຫ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ,

• ລາຍຮັບແມ່ນຫຍັງ?ລາຍຮັບຂອງທ່ານຈັດໃນປະເພດໃດ?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແລກປ່ຽນແຮງງານ. ລາຍຮັບມາຈາກຫຼາຍທາງຂຶ້ນກັບ
ສາຂາອາຊີບໃຜລາວ. ຕົວຢ່າງກຳມະກອນໂຮງງານອາດໄດ້ຮັບທັງເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນລ່ວງເວລາເຊິ່ງ
ສາມາດເພີ່ມເງິນໄດ້ຮັບທັງໝົດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

• ປະເພດລາຍຮັບມີອັນໃດແດ່?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ເງິນດືອນ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ວຽກເສີມ, ເງິນອຸດໜູນແລະລາງວັນອື່ນໆ,

• ລາຍຮັບທັງໝົດ (GI)? 

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ລາຍຮັບທັງໝົດລວມທັງລາຍຮັບທາງອື່ນໆ.

• ລ່າຍຈ່າຍສ່ວນຕົວແມ່ນຫຍັງ (PE)?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ໃຊ້ໜີ້ກູ້ຢືມ, ເສຍອາກອນລາຍຮັບ, ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າເດີນທາງ, 
ໂທລະສັບ, ຢາ, ເຄື່ອງສຳອາງກິນດື່ມ, ໆລໆ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ບັນລະຍາຍ ແລະ ແບບຝຶກຫັດ

 ໄລຍະເວລາ

60 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ຕາຕະລາງງົບປະມານ, 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ໃບລາຍຮັບ-
ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ

ບົດ
ທີ່ 
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• ເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວ (PS) ແລະວິທີຄິດໄລ່?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວແມ່ນເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກການຫັກລາຍຈ່າຍ. PS = NI - PE

• ລາຍຈ່າຍຄອບຄົວແມ່ນຫຍັງ (FE)?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ລາຍຈ່າຍຄອບຄົວໃນປະເທດລາວມີຈ່າຍ: ໃຊ້ໜີ້, ເຊົ່າເຮືອນ, ອາຫານ, ໄຟຟ້າ, ຄ່າສົ່ງເງິນ, ບັດຕື່ມເງິນ, ຢາ, ເຄື່ອງສຳອາງແລະອື່ນໆ.

• ເງິນທ້ອນຕົວຈິງແມ່ນຫຍັງ (AS) ແລະວິທີຄິດໄລ່?

ຕົວຢ່າງຄຳຕອບ: ເງິນທ້ອນຕົວຈິງແມ່ນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄອບຄົວອອກຈາກເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວ. AS = PS - FE

ຄຳສັບທາງການເງິນທີ່ສຳຄັນ:

• ງົບປະມານ:  ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ

• ລາຍຮັບກ່ອນຫັກພາສີ:  ລາຍຮັບທັງໝົດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ

• ລາຍຮັບສຸດທິ:  ຈຳນວນເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກການຫັກລົບພາສີໜີ້ສິນໆລໆ.

• ລາຍຈ່າຍສ່ວນຕົວ: ເງິນທີ່ຈ່າຍສຳລັບສ່ວນຕົວ,ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ, ຄ່າເດີນທາງ, ບັນເທິງ, ເຄື່ອງສຳອາງ ໆລໆ.

• ລາຍຈ່າຍຄອບຄົວ: ເງິນທີ່ຈ່າຍສຳລັບສະມາຊິກຄອບຄົວ, ເຊັ່ນ: ຄ່າຮຽນ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໆລໆ.

• ເງິນທ້ອນ: ເງິນທີ່ເກັບໄວ້ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ເພື່ອຊື້ລົດ, ປຸກເຮືອນໆລໆ.

• ເງິນທຶນສຳຮອງ:  ເງິນທີ່ເກັບເພື່ອເຫດສຸກເສີນ, ເຊັ່ນ: ຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາເວລາເຈັບເປັນ.

5. ຕິດຕາຕະລາງແຜນງົບປະມານໃສ່ຝາຫຼືກະດານແລະແນະນຳສຳມະນາກອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ

• ແບ່ງສຳມະນາກອນອອກເປັນ 4 ຫຼື 5 ກຸ່ມຍ່ອຍ.

• ບອກໃຫ້ຄິດໄລ່ລາຍຮັບສຸດທິ (NI), ເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວ (PS), and ເງິນທ້ອນຕົວຈິງ(AS). ແນະນຳສູດຄິດໄລ່ NI  PSແລະ ASຄືນອິກ. 

• ໃຫ້ຕົວແທນກຸ່ມຂຶ້ນນຳສະເໜີຜົນການຄິດໄລ່ແລະນຳພາຄິດໄລ່ຄືນຖ້າກຸ່ມບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້.

• ບອກໃຫ້ສຳມະນາກອນຈື່ສູດຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

o ລາຍຮັບສຸດທິ (NI) ເທົ່າກັບລາຍຮັບລວມ (ກ່ອນຫັກພາສີ) (GI) ລົບລາຍການຫັກລົບຕ່າງໆ (D) ຈາກເງິນເດືອນ.

o ເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວ (PS) ເທົ່າກັບລາຍຮັບສຸດທິລົບໃຫ້ລາຍຈ່າຍສ່ວນຕົວ (PE)

o ເງິນທ້ອນຕົວຈິງ (AS) ເທົ່າກັບເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວລົບໃຫ້ລາຍຈ່າຍຄອບຄົວ (FE)

• ສະແດງຕົວຢ່າງໃຫ້ເບີ່ງ:

o ລາຍຮັບກ່ອນຫັກພາສີ    10,000ບາດ

o ເງິນຫັກລົບ       2,500ບາດ

o ລາຍຈ່າຍສ່ວນຕົວ    1,500ບາດ

o ລາຍຈ່າຍຄອບຄົວ    2,000ບາດ

ບົດ
ທີ່ 
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• ດ່ັງນັ້ນ (ໃຫ້ສຳມະນາກອນຄິດໄລ່ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ກ່ອນບອກຄຳຕອບ):

ລາຍການ ການຄິດໄລ່ ຄຳຕອບ

ລາຍຮັບສຸດທິ(NI)

(GI - D)

10,000 - 2,500 7,500

ເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວ (PS)

(NI - PE)

7,500 - 1,500 6,000

ເງິນທ້ອນຕົວຈິງ (AS)

(PS - FE)

6,000 - 2,000 4,000

6. ສົນທະນາກັນກັບສຳມະນາກອນວ່າ“ທ່ານຢາກເພີ່ມເງິນທ້ອນຕົວຈິງບໍ່? ອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ຂອງທ່ານຄິດວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ?”

7. ອະທິບາຍໃຫ້ສຳມະນາກອນ:

• ການບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເງິນໄປມາແນວໃດຖ້າມີເຫຼືອທ່ານກໍ່ສາມາດທ້ອນໄວ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. 
ແຕ່ຖ້າມັນສະ ແດງວ່າບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼືຕິດລົບທ່ານກໍ່ຄວນຕັດລາຍຈ່າຍບາງສ່ວນເຊິ່ງແຜນງົບປະມານທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດຈ່າຍສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້. 

• ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ “ບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ” ໂດຍໃຫ້ແຍກຂຽນລາຍຮັບໃສ່ຫ້ອງ “ລາຍຮັບ” ແລະລາຍຈ່າຍໃສ່ຫ້ອງ 
“ລາຍຈ່າຍ”.

ການບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ຄູຝຶກສາມາດແນະນຳສຳມະນາກອນໃຫ້ບັນທຶກທຸກໆລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍໃສ່ໃນປຶ້ມບັນທຶກຂອງເຂົາເອງເພື່ອຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອສາ
ມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ເຊິ່ງວິທີການສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ວັນທີເດືອນປີ

• ລາຍການໃຊ້ຈ່າຍລະອຽດ (ຕົວຢ່າງ:ຊື້ຊີ້ນງົວ 1 ກິໂລ)

• ຫ້ອງບັນທຶກລາຍຮັບ

• ຫ້ອງບັນທຶກລາຍຈ່າຍ

• ລວມລາຍຮັບ

• ລວມລາຍຈ່າຍ

ບົດ
ທີ່ 
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ຕົວຢ່າງ:

ບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ

ເດືອນ: ……ກໍລະກົດ…………………….

ປີ: ……………2013…………….

ລ/ດ ວັນເດືອນປີ ລາຍລະອຽດ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ

1 25 ກໍລະກົດ 2013 ເງິນເດືອນ 9,500 ບາດ

2 25 ກໍລະກົດ 2013 ເງິນລ່ວງເວລາ 500 ບາດ

3 27 ກໍລະກົດ 2013 ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ 150 ບາດ

4 30 ກໍລະກົດ 2013 ສົ່ງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວ 4,000 ບາດ

5 30 ກໍລະກົດ 2013 ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງພັກ 250 ບາດ

6 31 ກໍລະກົດ 2013 ຄ່ານໍ້າ ແລະ ໄຟຟ້າ 50 ບາດ

ລວມ 10,000 ບາດ 4,450 ບາດ

ເງິນທ້ອນ (ເງິນທ້ອນ = ລາຍຮັບທັງໝົດ - ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ): (10,000 ບາດ - 4,450 ບາດ) = 5,550 ບາດ

ບົດ
ທີ່ 
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ບົດທີ 6: ເດີນທາງກັບບ້ານ
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ບົດນີ້ແມ່ນການກະກຽມກັບບ້ານຄືກັນກັບ ການກະກຽມກ່ອນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງສຳມະນາກອນຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມທຸກໆດ້ານກ່ອນເດີນທາງກັບບ້ານ 
ຂອງຕົນ.

• ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບການປ່ຽນແປງແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນເປັນເວລາດົນນານ.

1. ແນະນຳບົດຮຽນແລະອະທິບາຍຈຸດປະສົງ
2. ໃຫ້ສຳມະນາກອນທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງໃນການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຫຼັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ ໃຫ້ຖາມວ່າເຂົາຈະເອົາຫຍັງກັບບ້ານແດ່ ຫຼື ຈະມີ/ຊື້ຫຍັງຫຼັງຈາກ 
ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕ້ມ 3 ສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກໄດ້ທີ່ສຸດໃສ່ຮູບກະເປົາເດີນ 
ທາງ ແລະ ກະເປົາໜຶ່ງມີສິ່ງທີ່ຍາກໄດ້ 1 ຢ່າງ.
3. ໃຫ້ສຳມະນາກອນສອງ-ສາມທ່ານສະໝັກຂຶ້ນມາບອກກັບທີ່ປະຊຸມ ແລະ ຖາມເຂົາ 
ເຈົ້າວ່າ:

a. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງແມ່ນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ
b. ຕ້ອງເຮັດແນວໃດຫຼືມີເງິນເທົ່າໃດຈິ່ງຈະໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ແລະ
c. ເປັນຫຍັງຈິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບເຂົາແລະຄອບຄົວ.

4. ຫຼັງຈາກສົນທະນາແລ້ວໃຫ້ອະທິບາຍຫົວຂໍ້ 6.1 ບັນຫາທີ່ອາດຕ້ອງພົບຫຼັງຈາກເຮັດ 
ວຽກຕ່າງຖິ່ນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ທີ 23 ໃນປຶ້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ).

ບົດທີ 6: ເດີນທາງກັບບ້ານ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

6.1 ບັນຫາທີ່ອາດຕ້ອງພົບຫຼັງການເຮັດ 
      ວຽກຕ່າງຖິ່ນ

60 ນາທີ • ຮູບພາບກະເປົາເດີນທາງ 3 ຊຸດ

ລວມເວລາທັງໝົດ 60 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ບົດ
ທີ່ 
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6.1 ບັນຫາທີ່ອາດຕ້ອງພົບຫຼັງການເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນ

6.1.1 ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ

ຫົວຂໍ້ນີ້ເປັນການສົນທະນາແບບເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງສຳມະນາກອນ ແລະ ຄວາມຄາດ 
ຫວັງຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ສະພາບທາງບ້ານຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ

ທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນຫ່ວງກ່ອນອອກເດີນທາງຈາກບ້ານໄປເຊັ່ນວຽກໃໝ່ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ຫ່າງ 
ໄກຄອບຄົວວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງໆລໆ. ຫຼັງຈາກ ຫຼາຍປີຜ່ານໄປທ່ານລຶ້ງເຄີຍກັບຊີວິດດັ່ງກ່າວແຕ່ຕ້ອງ 
ກັບບ້ານເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມກັງວົນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຊອກວຽກໃໝ່: ພະຍາຍາມຄິດຫາທາງເລືອກແລະວາງແຜນລ່ວງໜ້າກ່ອນກັບບ້ານ.

• ໃຊ້ເງິນທີ່ທ່ານທ້ອນມາໄດ້: ຖ້າຍັງຊອກວຽກບໍ່ໄດ້ກໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ເງິນທີ່ສະສົມມາແລະຖ້າບໍ່ສາ
ມາດສ້າງລາຍຮັບເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວໄດ້ເງິນ ທ້ອນສະສົມມາກໍ່ຈະໝົດ.

• ຄິດຮອດໝູ່ໃໝ່:ຊອກວິທີຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນເປັນປະຈຳກັບໝູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານ.

• ຄິດຮອດວຽກງານ ແລະ ນາຍຈ້າງ:ທ່ານອາດສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບນາຍຈ້າງ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງລາວຫຼືກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເຊິ່ງອາດຖືວ່າເປັນ ສ່ວນໜຶງໃນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ການຈາກລາ
ກັບບ້ານເປັນເລື່ອງລຳບາກໃຈ.

• ລຶ້ງເຄີຍກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ: ທ່ານລຶ້ງເຄີຍກັບບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຕົວເມືອງທີ ່
ທ່ານເຄີຍຢູ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປັບໂຕຍາກຖ້າທ່ານມັກການດຳເນີນຊີວິດໃນປະເທດທີ່ທ່ານໄປເຮັດວຽກ.

ຖືກທາບທາມໃຫ້ເຮັດວຽກໃໝ່

ໃຫ້ຖາມສຳມະນາກອນວ່າເຮັດແນວໃດເມື່ອມີຄົນບອກໃຫ້ຢູ່ປະເທດໄທຕໍ່ ແລະ ເອົາສັນຍາແຮງງານ 
ມາໃຫ້ເຊັນ.ຫຼັງຈາກໂອ້ລົມກັນແລ້ວໃຫ້ບອກວ່າ ຢ່າພະຍາຍາມຢູ່ຕໍ່ຫຼັງໝົດສັນຍາແລ້ວເພາະວ່າຖ້າຜູ້ອອກ 
ແຮງງານຕ່າງດ້າວຢາກຢູ່ຕໍ່ເຂົາຕ້ອງແລ່ນເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ພາຍຫຼັງກັບບ້ານແລ້ວ.

ກະລະນາຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ: ບາງຄັ້ງມີຄົນເອົາສັນຍາມາໃຫ້ທ່ານຍົກເລີກສັນຍາເກົ່າ ແລະ 
ສະເໜີເງິນເດືອນສູງກວ່າ. ຖ້າທ່ານຮັບເອົາກໍ່ໝາຍຄວາມ ວ່າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສະບັບ
ເດີມເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນເຖື່ອນໃນປະເທດໄທແລະຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບປະເທດ.

ການກະກຽມເດີນທາງກັບບ້ານ

ກ່ອນກັບຄືນມາບ້ານໃຫ້ຄິດເຖິງສິ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

• ຢື່ນເອກະສານ ຄຳຮ້ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ ຂໍເງິນຄ່າຕອບແທນທັງໝົດໜຶ່ງຫາສອງ 
ເດືອນກ່ອນອອກເດີນທາງກັບ. ຍົກເວັ້ນ, ຖ້າມີການກຳນົດເວ ລາໄວ້ໃນເອກະສານຄຳຮ້ອງ. 
ສັນຍາແຮງງານຂອງທ່ານ ແລະ ເບ້ຍປະກັນປະຈຳເດືອນອາດມີເງື່ອນໄຂຮັບເງິນຄືນເວລາໝົດສັນຍາ. 
ທ່ານຄວນສຶກສາເລື່ອງດັ່ງກ່າວເພື່ອກະກຽມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຂົ້າໄປຫາຫ້ອງການກ່ຽວຂອ້ງ
ກ່ອນໝົດກຳນົດແລະສອບຖາມໄລຍະເວລາດຳເນີນເອກະສານເພື່ອຄິດໄລ່ເວລາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນ
ເດີນທາງກັບບ້ານ. 

• ການປັບລາຍຈ່າຍຄອບຄົວແລະສ່ວນຕົວກ່ອນໝົດສັນຍາ.ເວລາເມືອຮອດບ້ານ ລາຍຮັບຂອງ 
ທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ດັ່ງເກົ່າ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນທີ່ເກັບສະສົມມາຈາກການໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ 
ແລະມື້ໜຶ່ງມັນຕ້ອງໝົດ.ຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ ເກັບເງິນແຕ່ກໍ່ຄວນເກັບເພີ່ມກ່ອນເດີນທາງກັບ 
ບ້ານ. 

• ບໍ່ຄວນໃຊ້ຈ່າຍເງິນຊື້ຂອງຕ້ອນຂອງຝາກຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ການຊື້ຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ 
ຫຼາຍຈະເຮັັດໃຫ້ເງິນທ້ອນຫຼຸດລົງ, ຈົ່ງຊື້ເທົ່າທ່ີຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ແພງເກີນໄປ ແລະ ຈື່ໄວ້ວ່າຫຼັງຈາກເມືອ 
ຮອດບ້ານແລ້ວທ່ານບໍ່ມີເງິນລາຍໄດ້ຄືເກົ່າ.

• ປິດບັນຊີທະນາຄານກ່ອນກັບບ້ານ.ຢ່າລືມຖອນເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ກ່ໍໂອນກັບບ້ານ 
ກ່ອນກໍ່ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງປິດທຸກໆບັນຊີບໍ່ດັ່ງນັ້ນບັນຊີຂອງທ່ານກໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງທະນາຄານ.

• ຕ້ອງຊື້ປີ້ລົດຫຼືປີ້ຍົນໄວ້.ທ່ານເດີນທາງກັບປະເທດບໍ່ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີປີ້ຍົນ ຫລື ປີ້ລົດແລະການຮັບປະ 
ກັນວ່າທ່ານມີປີ້ກັບບ້ານແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງນາຍຈ້າງ. ໃຫ້ຖາມຫົວໜ້າ ຫລື ນາຍຈ້າງຢ່າງສຸ 
ພາບສອງສາມອາທິດກ່ອນເດີນທາງ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ອະທິບາຍ

 ໄລຍະເວລາ

75 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ອະທິບາຍເອກະສານ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ລະດົມຄຳຄິດເຫັນຂອງ 

ສຳມະນາກອນ 

ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນ,ອຸກໃຈ 

ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ 

6.1.1 “ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ 

ໃນຕ່າງປະເທດ”.

2.  ຫຼັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ 

6.1.2 “ພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ 

ໃຫ້ຮູ້ເວລາກັບບ້ານ”

ບົດ
ທີ່ 
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6.1.2 ການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເວລາກັບບ້ານ

ແຈ້ງຄອບຄົວແລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ເມື່ອເດີນທາງຮອດບ້ານແລ້ວທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຮັບຊາບ, ລວມທັງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານແລະເມືອງຂອງທ່ານ. ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ
ຕ້ອງບອກໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຮູ້ ເພາະເຂົາອາດມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອງຝາກຂອງຕ້ອນຈາກທ່ານ. ໃນວັດທະນະທຳລາວການຊື້ຂອງຝາກຂອງຕ້ອນເວ
ລາມາຈາກຕ່າງຖິ່ນເປັນສິ່ງທີ່ປະຕິບັດທົ່ວໄປແຕ່ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງແພງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເງິນທ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (MRC)

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານສະໜາມໄຊເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: (856 20) 5483 8969

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ່້າຍແຂວງຈຳປາສັກ

ຫ້ອງການພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຈຳປາສັກ
ບ້ານສາງນໍ້າມັນເມືອງປາກເຊ
ແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທ: (856 20) 9959 5969

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຫ້ອງການພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີ
ບ້ານສີເມືອງເມືອງໄຊຍະບູລີ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂທ: (856 20) 2999 7710

ເບີໂທຕິດຕໍ່ສຳຄັນ: ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງອຸດົມໄຊ

ຖະໜົນ 13 ເໜືອບ້ານໜອງແມງດາ
ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂທ: (856 81) 312121
ແຟກ: (856 81) 212014
ອີເມລ: accuscubounthant@hotmail.com

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເລກທີ 05/11 ຖະໜົນພູວ່າວບ້ານປອງຄຳ
ເມືອງຫຼວງພະບາງແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂທ: (856 71) 212137
ແຟກ: (856 71) 212137
ອີເມລ: khao_wink@hotmail.com

ບົດ
ທີ່ 

6
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ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງໄຊຍະບູລີ

ສາມແຍກເດີ່ນບິນບ້ານແກ້ງ
ເມືອງໄຊຍະບູລີແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂທ: (856 74) 211085
ແຟກ: (856 74) 211085

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວບ້ານສາຍລົມ
ເມືອງຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856 21) 264498
ແຟກ: (856 21) 263097
ອີເມລ: pphonexayya@yahoo.com

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນໂພນໝີໃຕ້ບ້ານໂພນໝີ
ເມືອງວຽງຄຳແຂວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856 23) 431018
ແຟກ: (856 23) 431018

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ບ້ານຮ່ອງຊາຍ
ເມືອງປາກຊັນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: (856 54) 212137
ແຟກ: (856 71) 212137
ອີເມລ: khao_wink@hotmail.com

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງຄຳມ່ວນ

ຖະໜົນເຈົ້າອານຸບ້ານທ່າແຂກເໜືອ
ເມືອງທ່າແຂກແຂວງຄຳມ່ວນ
ໂທ: (856 51) 212185
ແຟກ: (856 51) 251451

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຖະໜົນຟ້າງຸ່ມບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້
ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: (856 41) 212023
ແຟກ: (856 41) 212023
ອີເມລ: viphaphonepoummalath@yahoo.com.au

ບົດ
ທີ່ 

6
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ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຂວງຈຳປາສັກ

ຖະໜົນສາລາແກ້ວດົງຈອງບ້ານສາງນໍ້າມັນ
ເມືອງປາກເຊແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທ: (856 31) 212050
ແຟກ: (856 31) 212050

ບົດ
ທີ່ 

6
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ສະຫລຸບການຝຶກອົບຮົມ
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ບົດນີ້ເປັນບົດທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນ
ທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດໄທ. ເປັນການສະຫລຸບສັງລວມ 
ເອົາຫົວຂໍ້ຫຼືເນື້ອໃນທີ່ຄວນຈື່ໂດຍສະເພາະຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກຳລັງຈະອອກເດີນທາງ. 

• ເພື່ອທົບທວນຄືນບົດຮຽນທັງໝົດຂອງການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການ 
       ເດີນທາງ.
• ເພື່ອທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຈະໄປຕ່າງປະເທດຕ້ອງຈື່ຈຳ.
• ເພື່ອປິດການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ.

1. ແນະນຳຫົວຂໍ້ ແລະ ກ່າວຄຳຂອບໃຈສຳມະນາກອນທີ່ຕັ້ງໃຈແລະການປະກອບສ່ວນ
ໃນກອງປະຊຸມໃນໄລຍະສອງສາມວັນຜ່ານມາ.
2. ນຳພາສຳມະນາກອນທົບທວນຄືນຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ 
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ ກິດຈະກຳ A: ເກມມັນຝຣັ່ງຮ້ອນ. ຜູ້ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ຕ້ອງກະກຽມເຄື່ອງມືອຸປະກອນໂດຍຂຽນຄຳຖາມໃສ່ເຈ້ຍຂາວຂະ
ໜາດ(A4) ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນໜ່ວຍໝາກບານ.
3. ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນເກມແລ້ວໃຫ້ຢາຍແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ 
ເຊິ່ງເປັນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບວ່າແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນ. ກວດເບິ່ງວ່າທຸກຄົນໄດ້ຄຳຖາມຫຼືຍັງ. ຜູ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງອ່ານແຕ່ລະຄຳຖາມໃຫ້ສຳມະນາກອນໝາຍໃສ່ຫ້ອງ “ແມ່ນ” 
ແລະ ຫ້ອງ “ບໍ່ແມ່ນ”. ເກັບແບບຟອມຄືນເພື່ອມາຕີລາຄາເບິ່ງການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ 
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສຳມະນາກອນທັງໝົດ.
4. ສຸດທ້າຍໃຫ້ຢາຍແບບຟອມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ (ເອກະສານຂັດຕິດ 5). 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກອ່ານແຕ່ລະຂໍ້ ແລະ ອະທິບາຍເພື່ອຂໍຄວາມຄິດເຫັນເຂົາເຈົ້າ 
ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ສຳມະນາກອນຕື່ມແບບຟອມຕາມແນວຄວາມ
ຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເກັບແບບຟອມຄືນ ແລະ ກ່າວຄຳຂອບໃຈອຳລາແລະອວຍພອນສຳມະ
ນາກອນ.

III ກິດຈະກຳຫລັງການຝຶກອົບຮົມ

ພາກສະເໜີ:

ຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

 ຫົວຂໍໍ້  ໄລຍະເວລາ  ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເກມມັນຝຣັ່ງຮ້ອນ 30 ນາທີ ເຈ້ຍ A4, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, ແລະສຽງເພງ

ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ? 45 ນາທີ ແບບຝຶກຫັດ“ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ?” 
(ໃນຄູ່ມືສຳມະນາກອນ)

ປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ພາຍຫລັງການຝຶກ 
ອົບຮົມ

30 ນາທີ ແບບຟອມປະເມີນ (ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດ 3, ຂໍ້ທີ 
3.2ສຳລັບແບບຟອມການປະເມີນ)

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ

40 ນາທີ ສີທຽນ/ບິກຂຽນ/ບິກເຟິດ

ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສຳມະນາ
ກອນຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ

45 ນາທີ ແບບຟອມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ

ລວມເວລາທັງໝົດ 190 ນາທີ

ແນະນຳການຝຶກ

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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A.ເກມມັນຝຣັ່ງຮ້ອນ

ບາງເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມ, ຄຳເວົ້າແລະຄຳຖາມທວນຄືນ:

1.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ມີສິດລາ
ຍງານການກົດຂີ່ຂູດຮີດຂອງນາຍຈ້າງ. 
ແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນ? 

9.  ຖ້າມີຄົນບອກໃຫ້ຢູ່ເຮັດວຽກຕໍ່ 
ຫຼັງໝົດສັນຍາທ່ານຈະວ່າແນວໃດ? 

2.  ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອຖືກກົດຂີ່ຂູ
ດຮີດ?

10.  ຄວາມສ່ຽງຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນ 
ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຫຍັງ 
ແດ່? 

3.  ເປັນຫຍັງການເຮັດສັນຍາແຮງງານຈຶ່
ງສຳຄັນ?

11.  ໃຫ້ບອກວິທີການຍົກຍ້າຍຖີ່ນໄປ 
ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ຢ່າງປອດໄພ 3 ຢ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນ 
ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງທ່ານ. 

4.  ການກະທຳໃດທີ່ຫ້າມຫຼືບໍ່ຄວນເຮັດໃນ
ປະເທດໄທ? 

12.  ທ່ານມາຮອດປະເທດໄທ 
ແລະ ໄດ້ຮັບສັນຍາອີກສະບັບ 
ໜຶ່ງໃຫ້ເຊັນເຊິ່ງບໍ່ຄືກັນກັບ 
ສັນຍາຢູ່ປະເທດລາວທ່ານຈະເຮັດ 
ແນວໃດ?

5.  ໃຫ້ບອກຊື່ແລະສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ຈັກ 
ສອງອົງກອນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ 
ປະເທດໄທຫຼືປະເທດລາວ 

13.  ຖ້າມີບັນຫາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 
ທ່ານຈະແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີໃດ?

6.  ທ່ານຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວແນວໃດ? 
ໃຫ້ບອກຂັ້ນຕອນການສົ່ງ.

14.  ແຜນງົບປະມານແມ່ນຫຍັງ?

7.  ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເພີ່ມເງິນ 
ທ້ອນສ່ວນຕົວ?

15.  ບອກວັດທະນະທຳໄທ 3 
ຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. 

8.  ໃຫ້ບອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຄິດ 
ຮອດບ້ານ 3 ວິທີ?

16.  ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງ 
ໃນປະເທດໄທ? 

ເນື້ອໃນບາງຢ່າງທີ່ນຳໃຊ້ໃນກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ:

1.  ໃຫ້ບອກທຸກຄົນວ່າທ່ານຢາກໄດ້ຫຍັງ
ຫຼັງຈາກໝົດສັນຍາເຮັດວຽກ. 

3.  ບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານກັງ
ວົນຫຼາຍທີ່ສຸດເວລາເຮັດວຽກຢູ່ປະ
ເທດໄທ.

2.  ໃຫ້ສຳມະນາກອນ 1 ຄົນ 
ມາຟ້ອນລຳວົງນຳທ່ານ. 

4.  ບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຈະ 
ເອົາມາຈາກປະເທດໄທ. 

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ຫຼິ້ນເກມ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ເຈ້ຍ A4, ບິກເຟິດ, ສະກອດເຈ້ຍ, 
ແລະສຽງເພງ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ເກມນີ້ແມ່ນການທົບທວນ 
ສິ່ງຮຽນຮູ້ຜ່ານມາ ແລະ 
ເປັນການເນັ້ນຈຸດສຳຄັນ 
ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈົດຈຳ 
ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ຕ່າງປະເທດ.
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກຕ້ອງກະກຽມ 
ໝາກບານ 20 ໜ່ວຍກ່ອນເລີ່ມ 
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ.

1.  ກ່າວຂອບໃຈສຳມະນາກອນ 
ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈປະກອບສ່ວນ 
ໃນການຝຶກອົບຮົມ.

2.  ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ 
ຂອງການທົບທວນຄືນ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈື່ຈຳເນື້ອໃນ 
ສຳຄັນຂອງບົດຮຽນ.

3.  ບອກສຳມະນາກອນ 
ວ່າໃນໝາກບານເຈ້ຍມີ 
ຂໍ້ຄວາມຄຳເວົ້າ ແລະ 
ຄຳຖາມເພື່ອຢັ່ງເບິ່ງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ

4.  ໃຫ້ສຳມະນາກອນຢືນ 
ເປັນວົງມົນ ແລະ ບອກວ່າ 
ເວລາເປີດເພງໃຫ້ສົ່ງໝາກບານໄປ 
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃນວົງຈົນກວ່າ 
ເພງຢຸດ ແລະ ຖ້າບານຢູ່ນໍາໃຜ 
ກໍ່ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຕອບຄຳຖາມ. 
ຫຼັງຈາກຜູ້ກ່ຽວຕອບແລ້ວ 
ໃຫ້ຖາມຄຳເຫັນຈາກຄົນ ອື່ນໆນຳ.

5.  ການສ້າງໝາກບານ, 
ຄູຝຶກຕ້ອງຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ A4 (1 
ຄຳຖາມຕໍ່ໜຶ່ງໃບ) ແລ້ວບີບເຂົ້າກັນ 
ໃຫ້ເປັນຮູມກົມໆ ຄືໝາກບານ. 
ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກຳ ມ່ວນຊື່ນ 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ 
ຄູຝຶກອາດເພີ່ມຄວາມມ່ວນຊື່ນ 
ໂດຍການຂຽນຄຳສັ່ງ

6.  ປະຕິບັດຈົນກວ່າຈະໝົດ 
ໝາກບານທີ່ກຽມໄວ້.

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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B. ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ?

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ໃຫ້ສຳມະນາກອນເປີດປຶ້ມຄູ່ມືໄປຫົວຂໍ້ແບບຝຶກຫັດ“ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ?”  
    ໃນປຶ້ມຄູ່ມື.

2. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມໂດຍໝາຍວົງມົນ( - )ໃສ່ຄຳຕອບ.

3. ໃຫ້ເວລາຕອບ 20 ນາທີ.. 

4. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ແນະນຳວິທີການໃຫ້ຄະແນນແລະການຄິດໄລ່ຄະແນນຕາມຂະໜານຕອບລຸ່ມນີ້:

ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຄຳຕອບ: 

1.  A = 0  B = 1   C= 2

2.  A= 2  B = 0   C= 1

3.  A= 0  B = 1   C= 2

4.  A= 0   B = 2   C= 1

5.  A= 0   B = 1   C= 2

6.  A= 1   B = 0   C= 2

7.  A= 0   B = 2   C= 0

8.  A= 1   B = 2   C= 0

9.  A= 0   B = 0   C= 2 

10. A= 2   B = 2   C= 0

5. ຄູຝຶກຊ່ວຍຕີຄວາມໝາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຕົນເອງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

a. ຖ້າໄດ້ຄະແນນ 0 - 7 ແນະນຳໃຫ້ທົບທວນບົດຮຽນຄືນໃໝ່ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູຝຶກ 
ເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ.

b. ຖ້າໄດ້ຄະແນນ 8 - 14 ສະແດງວ່າກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະເດີນທາງແຕ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ 
ເພິ່ມໂດຍການທົບທວນເນື້ອໃນຄືນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາຢ່າງລະອຽດ.

c. ຖ້າໄດ້ຄະແນນ 15 - 22 ສຳມະນາກອນຜູ້ນັ້ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍແລະຄວນຊ່ວຍຄູຝຶກໃນການອະ
ທິບາຍໃຫ້ສຳມະນາກອນຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ.

6. ຖາມສຳມະນາກອນວ່າຍັງມີຄຳຖາມໃດບໍ່ຈະແຈ້ງຫຼືບໍ່ແນ່ໃຈຄຳຕອບແລະສົນທະນາກັນ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ແບບຝຶກຫັດ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ແບບຝຶກຫັດ“ທ່ານມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ?” 
(ໃນຄູ່ມືສຳມະນາກອນ)

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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ແບບຝຶກຫັດ:

ທ່ານຮູ້ຈັກການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຫຼາຍສໍ່າໃດ? ໃຫ້ເຮັດແບບຝຶກຫັດນີ້ໂດຍກາໝາຍວົງມົນໃສ່ຄຳຕອບທີ່ທ່ານຄິດວ່າດີທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ລວມຄະແນນທີ່ຄູຝຶກແນະນຳ
ເພື່ອປະເມີນຜົນສຳລັບທ່ານເອງ.

1. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຄວາມສ່ຽງບໍ່?
a. ມີ! ຂ້ອຍໄດ້ລົມບັນຫານີ້ກັບຄອບຄົວແລ້ວ. 
b. ບ່ໍມີ, ການຍ້າຍຖິ່ນມີຄວາມປອດໄພສະເໝີ. 
c. ການຍ້າຍຖິ່ນມີຄວາມສ່ຽງບາງດ້ານ.

2. ຕ້ອງກະກຽມເອກະສານຫຍັງແດ່ກ່ອນເດີນທາງ?
a. ໜັງສືຜ່ານແດນ, ວີຊາ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງງານ, ປີ້ລົດ/ຍົນ, ລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ ແລະ 
ມອບສຳເນົາໃຫ້ຄອບຄົວເກັບໄວ້.
b. ບ່ໍຈຳເປັນ. ທາງບໍລິສັດແລະນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້.
c. ມີແຕ່ໜັງສືຜ່ານແດນແລະວີຊາ.

3. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລືບໍ່?
a. ບ່ໍມີ.
b. ບາງເທື່ອ.
c. ມີແນ່ນອນ. ນາຍຈ້າງແລະນາຍໜ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເໝີ.

4. ຫຼັງຈາກລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາແຮງງານແລ້ວ, ຕ້ອງເຮັດແນວໃດກັບສັນຍາດັ່ງກ່າວ?
a. ສ່ົງຄືນນາຍຈ້າງ. 
b. ຂໍສະບັບໜຶ່ງແລະເກັບມ້ຽນໃຫ້ປອດໄພ. 
c. ຂໍສະບັບໜຶ່ງແລະໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອົາມ້ຽນໃຫ້.

5. ໝູ່ຂອງທ່ານເຊັນສັນຍາກ່ອນອອກຈາກປະເທດລາວເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຕ້ອງເຊັນສັນຍາອີກສະບັບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນເປັນພາສາທີ່ລາວຈະ
ເຂົ້າໃຈ,ທ່ານຈະຊ່ວຍໝູ່ແນວໃດ?

a. ບ່ໍແນ່ໃຈ.
b. ບອກລາວວ່າການເຊັນສັນຍາຊ້ອນເປັນການລະເມີດສິດຂອງລາວແລະຄວນລົມກັນກັບນາຍຈ້າງ.
c. ບອກລາວວ່າການເຊັນສັນຍາຊ້ອນເປັນການລະເມີດສິດຂອງລາວແລະຕ້ອງລົມກັນກັບນາຍຈ້າງ, ບໍລິສັດຈັດຫາງານແລະສະຖານທູດຫຼືອົງ 
ການ ຊ່ວຍເຫຼືອ.

6. ເຮົາຄວນເພີ່ມເງິນທ້ອນສ່ວນຕົວແນວໃດ? 
a. ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. 
b. ການທ້ອນເງິນບໍ່ສຳຄັນ.
c. ວາງແຜນງບົປະມານການໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ຫຼດຸຜອ່ນການໃຊຈ້າ່ຍ, ໃຫໃ້ຊຈ້າ່ຍແຕສ່ິງ່ທີຈ່ຳເປນັ, ບໍແ່ມນ່ສ່ິງທີຕ່ອ້ງການ.  ຖ້າຢາກທອ້ນໄດຫ້າຼຍກວາ່ 
ເກົ່າຕ້ອງຈ່າຍສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໜ້ອຍລົງ.

7. ທ່ານຈະສ່ົງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວຫຼາຍສ່ຳໃດ?
a. ຈະສົ່ງລາຍໄດ້ທັງໝົດໃຫ້ຄອບຄົວ.
b. ຈະສົ່ງໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງຄອບຄົວ, ແຕ່ກໍ່ທ້ອນໄວ້ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຄວາມຈຳເປັນຂອງເຮົາເອງຄືກັນ. 
c. ຈະສົ່ງເງິນຕາມຈຳນວນທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງການ.

8. ເຮົາຮູ້ວິທີສົ່ງເງິນກັບບ້ານ.
a. ບ່ໍແນ່ໃຈ, ແຕ່ຄິດວ່າຈະຝາກໝູ່ເມືອໃຫ້ຄອບຄົວ.
b. ແມ່ນແລ້ວ, ເຮົາຮູ້ດີ ແລະ ເຮົາຈະໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານ, ໜ່ວຍບໍລິການໂອນເງິນຫຼືສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກກໍ່ໄດ້. 
c. ບ່ໍຮູ້ວິທີສົ່ງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວ.

9. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອຖືກການຂົ່ມເຫັງທາງຮ່າງກາຍຈິດໃຈທາງຄຳເວົ້າແລະທາງເພດ?
a. ບ່ໍແນ່ໃຈ. 
b. ຊອກວຽກໃໝ່ກັບນາຍຈ້າງໃໝ່. 
c. ບັນທຶກເຫກການ (ຕົວຢ່າງຖ່າຍຮູບໄວ້) ແລະຕິດຕໍ່ກັບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສະຖານທູດຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດໄທ.

10. ເມື່ອທ່ານກັບມາບ້ານພາຍຫລັງໝົດສັນຍາແລ້ວ, ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ?
a. ຊອກວຽກເຮັດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມື ຂອງເຮົາ.
b. ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ. 
c. ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ, ຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດເທື່ອ.
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C. ປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມ

ແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ:

ທ່ານຮູ້ຈັກການເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງຖີ່ນຫຼາຍສ່ຳໃດ? ເຮັດແບບຝຶກຫັດແລະໃຫ້ໝາຍຄຳຕອບ
ໃສ່ຄຳວ່າຫ້ອງ “ແມ່ນ” ຫຼື ຫ້ອງ“ບໍ່ແມ່ນ”.

1.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມປອດໄພສະເໝີ ແລະ 
ບໍ່ມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

2.  ກ່ອນການເດີນທາງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮົາຕ້ອງມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ,ວີຊາ, 
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງງານ, ປີ້ລົດ ຫຼື ປີ້ເຮືອບິນ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ 
ເບີໂທຕິດຕໍ່ຍາມສຸກເສີນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

3.  ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກລະເມີດສິດ ເຮົາກໍ່ສິບໍ່ເວ້ົາຫຍັງ ແລະ ບໍ່ບອກໃຜຮູ້ເພາະຢ້ານຖືກໄລ່ອອກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

4.  ເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຄວນຕິດຕໍ່ໃຜຖ້າມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

5. ເຮົາຮູ້ວ່າສະຖານທູດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີບໍລິການຫຍັງແດ່.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

6.  ການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

7.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ມີສິດຫຍັງໝົດເມື່ອຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

8.  ຢູ່ໄທ, ຜູ້ອາວຸໂສເປັນບຸກຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ອາວຸໂສຈະອາ 
ໃສຢູ່ກັບລູກຫຼານ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

9. ເຮົາຄວນຕິດຕໍ່ທາງບ້ານເລື້ອຍໆເມື່ອຮູ້ສຶກຄິດຮອດບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

10.  ເຮົາຮູ້ວິທີການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ເກັບທ້ອນເງິນເພື່ອຄອບຄົວເວລາກັບບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

11.  ເຮົາຮູ້ທ້ອນເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ແລະ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

12.  ເຮົາຈະຮັບເຮັດວຽກຕໍ່ເວລາໝົດສັນຍາ ຖ້າມີຜູ້ສະເໜີຮັບເອົາເຮົາເຮັດວຽກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

13.  ເຮົາມີແຜນແລ້ວວ່າຈະເຮັດຫຍັງເວລາໝົດສັນຍາ ແລະກັບບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ປະເມີນຄວາມຮູ້ພາຍຫຼັງການຝຶກ
ອົບຮົມ

 ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ແບບຟອມປະເມີນ 
(ເບິ່ງເອກະສານຂັດຕິດ 3, ຂໍ້ທີ 
3.2ສຳລັບແບບຟອມການປະເມີນ)

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

1.  ແຈກຢາຍແບບຟອມ 
ປະເມີນໃຫ້ສຳມະນາກອນ.

2.  ແນະນຳສຳມະນາກອນ: 
ອ່ານຄຳຖາມໃຫ້ສຳມະນາກອນຟັງ. 
ຄຳຖາມຕ່າງໆແມ່ນ 
ເອົາມາຈາກຫົວຂໍ້ ແລະ ກິດຈະກຳ. 
ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນການ 
ວັດແທກຄວາມຮູ້ຂອງ 
ສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບບົດຮຽນ. 
ສຳມະນາກອນ ຕ້ອງໝາຍແມ່ນ ຫຼື 
ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕອບຄຳຖາມ.

3.  ຂະໜານຕອບມີຢູ່ 
ເອກະສານຂັດຕິດທີ 
3. ນຳໃຊ້ສຳລັບກວດ 
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

4.  ເກັບແບບຟອມ ແລະ ກວດເບິ່ງຜົນ. 
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບເປັນສີ່ງວັດ 
ແທກການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມ 
ຮູ້ຂອງສຳມະນາກອນ.
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14.  ຄົນໄທສ່ວນຫຼາຍນັບຖືສາສະໜາພຸດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

15.  ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທາງການຂອງປະເທດໄທ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

16.  ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 6 ໂມງແລງ ແມ່ນເວລາເປີດເພງຊາດ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຢຸດຢືນເຄົາລົບທຸງຊາດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

17. ຄົນໄທເຊື່ອວ່າ ຫົວເປັນບ່ອນສູງສຸດຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນຈັບຫົວກັນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

18. ການໄຫວ້ ຫລື ການນົບເປັນສັນຍາລັກຂອງການທັກທາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບອກຂອບໃຈໄດ້.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

ຂະໜານຕອບ

1. ບໍ່ແມ່ນ. 

2. ແມ່ນ. 

3. ບໍ່ແມ່ນ. 

4. ແມ່ນ.

5. ແມ່ນ. 

6. ບໍ່ແມ່ນ. 

7. ບໍ່ແມ່ນ.

8. ແມ່ນ.

9. ແມ່ນ. 

10. ແມ່ນ. 

11. ແມ່ນ. 

12. ບໍ່ແມ່ນ.

13. ແມ່ນ. 

14. ແມ່ນ. 

15. ບໍ່ແມ່ນ.

16. ແມ່ນ.

17. ແມ່ນ.

18. ແມ່ນ.

(ເບິ່ງລາຍລະອຽດການປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ອນ/ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ເອກະສານຂັດຕິດ)

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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D. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1.ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ

1. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຈັດຄູ່ແລະໃຫ້ບອກຄູ່ຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບ 3 ຢ່າງທີ່ເຈົ້າມັກທີ່ສຸດກັບຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ເອງ. 

2. ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນຄືນເປັນວົງມົນ.

3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຄູ່ຂອງຕົນກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ດີທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ.

4. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຄິດເບິ່ງນຳກັນວ່າ “ແມ່ນຫຍັງເປັນສີ່ງບົ່ງບອກວ່າບຸກຄົນນັ້ນເປັນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ດີ?”

5. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັນໃນວົງສົນທະນາດັ່ງກ່າວ.

6. ຖາມຄຳເຫັນເພີ່ມແລະປ່ຽນເປັນການສົນທະນາກຸ່ມກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ດີ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່
ສຸດແມ່ນການຮັກສາຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສາມາດສັງ ເກດເຫັນໃນຂັ້ນທຳອິດຂອງກິດຈະກຳແລະທົບທວນ 
ເພິ່ມຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ດີ.

7. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກທີ່ເຂົາຈະໄປເຮັດ.

8. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ແຍກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ມີໜ້າວຽກອັນດຽວກັນ (ຕົວຢ່າງ: ກຸ່ມຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ 
(ແມ່ບ້ານ) ເປັນກຸ່ມຕ່າງຫາກ).

9. ໃນກຸ່ມຍ່ອຍ, ສຳມະນາກອນຄວນຖາມວ່າເປັນຫຍັງວຽກງານດັ່ງກ່າວຈິ່ງສຳຄັນ? ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງໃຫ້ 
ຄວາມສຳຄັນກັບວຽກດັ່ງກ່າວ.

10. ລວມກຸ່ມກັນຄືນ.

11. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນຄຳຕອບນຳກັນ.

12. ທົບທວນຄືນແລະຖາມຄຳເຫັນເພີ່ມ.

2. ການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ກິດຈະກຳນີ້ມອບໂອກາດໃຫ້ສຳມະນາກອນຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນແລະແລກປ່ຽນກັນໃນກຸ່ມ.

2. ຕິດຕາມເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາ (ຍ່າງອ້ອມໄປມາ):

a. ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ກັບບ້ານແລະມີວຽກເຮັດງານທຳບໍ່?

b. ທ່ານຢາກເຮັດວຽຫຍັງ?

3. ໃຫ້ສຳມະນາກອນເບີ່ງໃນປື້ມຄູ່ມືສຳມະນາກອນ.

4. ແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ:

a. ຕ້ັງເປົ້າໝາຍສຳລັບ 3 ເດືອນຂ້າງໜ້າໃສ່ຫ້ອງທຳອິດ.

b. ຕ້ັງເປົ້າໝາຍສຳລັບປີໜ້າໃນຫ້ອງທີ 2.

c. ຕ້ັງເປົ້າໝາຍສຳລັບອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າໃນຫ້ອງທີ 3.

5. ໃຫ້ແລກປ່ຽນເປົ້າໝາຍນຳກັນໂດຍຢືນເປັນວົງມົນແລະສົນທະນາ.

6. ໃຫ້ສຳມະນາກອນຈື່ຂັ້ນຕອນແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ກິດຈະກຳຄູ່ຫຼືກຸ່ມ

 ໄລຍະເວລາ

40 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ສີທຽນ/ບິກຂຽນ/ບິກເຟິດ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ

ແນະນຳປະຕິບັດການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງກ່ອນຈຶ່ງສ້າງແຜນຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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E. ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສຳມະນາກອນຕໍ່ການຝຶກ 
    ອົບຮົມ

?  
ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

1. ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບສຳມະນາກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ລວມທັງກິດຈະກຳຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສຳມະນາກອນ. ການຊອກຊ່ອງທາງການປັບປຸງຫຼັກສູດເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດຕ້ອງການ ແລະ ເພື່ອເປັນການຄົ້ນ
ຄວ້າພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ການປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນແບບກົງໄປກົງມາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນແລະຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງວຽກ
ງານໃຫ້ດີຂື້ນ..

2. ແບບຟອມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສຳມະນາກອນຢູ່ທີ່ເອກະສານຂັດຕິດທີ 12. ໃຫ້ສຳເນົາແລະແຈກຢາຍໃຫ້ສຳມະ
ນາກອນແຕ່ລະຄົນປະກອບຄຳຄິດ ເຫັນໃສ່.

3. ໃຫ້ເວລາສຳມະນາກອນຂຽນຄຳເຫັນແລະສົ່ງຄືນໃຫ້ຄູຝຶກ.

ແນະນຳການຝຶກ:

 ວິທີການ 

ຂຽນໃສ່ແບບຟອມ

 ໄລຍະເວລາ

45 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ

ແບບຟອມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ

IV ເອກະສານຂັດຕິດ

ສະ
ຫລ

ຸບລ
ວມ
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IV ເອກະສານຂັດຕິດ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 1: ບົດແນະນຳສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ)

- ເອກະສານຂັດຕິດ 2: ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 4: ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 5: ເກມຕໍ່ພາບ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 6: ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AID

- ເອກະສານຂັດຕິດ 7: ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

- ເອກະສານຄັດຕິດ 8: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການໂອນເງິນ ແລະ ຟອມຕົວຢ່າງການໂອນເງິນ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 9: ແບບຟອມປະເມີນຄວາມ ຮູ້ກ່ອນ-ຫຼັງການຝຶກອົບ ຮົມ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 10: ແບບຟອມປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງສຳ ມະ ນາ ກອນ

- ເອກະສານຂັດຕິດ 11: ເອກະສານອ້າງອິງ
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ເອກະສານຂັດຕິດ 1: ບົດແນະນຳສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ)

ບົດແນະນຳສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) 2 

ປື້ມຄູ່ມືຫຼັກສູດການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ສະ ບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນການເດີນທາງກໍ່ຄືການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄືຶ່ອນ
ຍ້າຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະມີເຄື່ອງມືຈຳເປັນເບື້້ອງຕົ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່ໃນການເຮັດວຽກ
ແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ຕ່າງຖິ່ນໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດໄທ.

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວແລະປະເທດໄທມີວັດຖະນະທຳສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍໆດ້ານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕົວຢ່າງ: ການ
ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ໂທລະພາບຈາກປະເທດໄທປະຊາຊົນລາວຈຳນວນຫຼາຍສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາໄທໄດ້ດີ (ຍົກເວັ້ນການຂີດຂຽນ) ແຕ່ການນຳໃຊ້ພາສາ
ໃນສື່ໂທລະພາບກໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ພາສາປາກເວົ້າໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງປະເທດໄທ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອອກ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕ້ອງມີຄວາມຕື່ນຕົວຕໍ່ການນຳ
ໃຊ້ພາສາຄຳເວົ້າທີ່ອາດເປັນການລະເມີດ ຫຼື ດູກໝິ່ນນາຍຈ້າງ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ ລວມທັງການກະທຳອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດປະເທດໄທຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ(ສຳມະນາກອນ) 
ບໍ່ຄວນມີຈຳນວນເກີນ 30 ຄົນຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດຝຶກອົບຮົມ. ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ) ຕ້ອງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ສຳມະນາ 
ກອນສາມາດເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຕົນກ່ອນອອກເດີນທາງໄປອອກແຮງງານໃນຕ່າງປະເທດ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ຄວນແກ່ຍາວເວລາເກີນ 3.5 ວັນລວມທັງເວລາໃນການຈັດກິດຈະກຳກະກຽມການຝຶກແລະການສະເໜີຂໍ້ມູນທົ່ວໄປໃນມື້ທຳອິດຂອງ
ການຝຶກອົບຮົມ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ຕ້ອງແນຳນຳໃຫ້ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆພາກຂອງບົດຮຽນແລະຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ 
ຄວາມໝັ້ນໃຈແລະມີເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.

ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ສາມາດດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນ. ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກໃຫຍ່, ລວມມີພາກກິດຈະກຳກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ, ພາກເນື້ອໃນຫຼັກແລະພາກກິດຈະກຳຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ.

ພາກກິດຈະກຳກ່ອນການຝຶກອົບຮົມແນະນຳໃຫ້ສຳມະນາກອນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ 
ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່.

ພາກເນື້ອໃນຫຼັກແມ່ນພາກແນະນຳໃນການຝຶກອົບຮົມລວມມີການປຶກສາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ພາກດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນແກ່ 
ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈກ່ອນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຄຳແນະນຳສຳລັບການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆແລະເນື້ອໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ. ໃນແຕ່ລະບົດຈະມີຄຳແນະນຳແຕ່ລະບາດກ້າວໃນການຝຶກອົບຮົມໂດຍມີ 5 ອົງປະກອບດັ່ງນີ້:

ບົດຮຽນແຕ່ລະບົດມີຄຳແນະນຳການຝຶກເທື່ອລະກ້າວຫຼືກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມເຊິ່ງແຕ່ລະບົດມີ 5 ອົງປະກອບດັ່ງນີ້:

ຈຸດປະສົງ: ສະເໜີຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງບົດຮຽນ.

ໄລຍະເວລາ: ແມ່ນເວລາທີ່ນຳໃຊ້ໃນກິດຈະກຳຫຼືແຕ່ລະບາດກ້າວ.

ເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນ: ແມ່ນອຸປະກອນ, ເອກະສານ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້ເຊິ່ງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ກະກຽມໄວ້ໃຫ້ 
ພ້ອມກ່ອນການຝຶກອົບຮົມແຕ່ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້ແທດ 
ເໝາະກັບສະພາບຕົວຈີງ.

ຂັ້ນຕອນການຝຶກ: ແມ່ນບາດກ້າວໃນການຝຶກອົບຮົມແລະການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂັ້ນຕອນ. ແຕ່ກໍ່ສາມາດສັບປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວ
ຈິງຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມປະສົບການແລະທັກສະຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ).

ພາກສຸດທ້າຍແມ່ນພາກສະຫຼຸບສັງລວມການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ທົບທວນຄືນແລະສະຫຼຸບຕີລາຄາເນື້ອໃນແລະຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂອງສຳມະນາກອນໂດຍການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນການຝຶກແລະຕີລາຄາການຝຶກອົບຮົມໂດຍລວມ.

ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ຄວນດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງສຳມະນາກອນ ຍ້ອນວ່າສຳມະນາກອນ
ມາຈາກພື້ນຖານວັດທະນະທຳສັງຄົມແລະການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີທັງເພດຍິງແລະເພດຊາຍທີ່ມີອາຍຸແລະຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ຕ້ອງສັງເກດຕີລາຄາພື້ນຖານວັດທະນະທຳສັງຄົມດັ່ງກ່າວແລະໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, 
ສຳມະນາກອນບາງສ່ວນຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮ່ຳຮຽນໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນສາມັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງລະດັບການສຶກສາຂອງສຳມະນາກອນຢ່າງຈິງ 
ຈັງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈເນື້້ອໃນຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

2  Drafted by Clifford Sorita, consultant to the ILO
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ທິດສະດີການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ ແມ່ນຫລັກສູດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຊິ່ງສຳມະນາກອນສ່ວນຫລາຍ ກໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ການນຳໃຊ້ທິດສະດີກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນແລະຈຳເປັນແລະເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ມີຄວາມຮູ້ທິດສະດີດັ່ງກ່າວ
ດີແລ້ວກໍຕາມແຕ່ພາກທິດສະດີນີ້ກໍ່ຈະອະທິບາຍຫຍໍ້ເພື່ອເປັນການທົບທວນ.

ອັນຫນຶ່ງຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູ້ເມື່ອເຂົາເຈົ້້າເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການແລະຈຳເປັນ. ຄວາມຮູ້ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາມາດຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕື່ນຕົວສະ 
ໝັກໃຈແລະເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມຈຳ ເປັນໃນການພັດທະນາເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງມີຄວາມສຳຄັນແລະຈຳເປັນທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ 
ເຫດຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ໃນເວລາສະເໜີບົດຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລັງເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ. ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຫລາຍ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງທີ່ແທດເໝາະກັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າທິດສະດີ.

ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ. ເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ເປີດຮັບການຮຽນຮູ້ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຖືກບັງຂັບໃຫ້ຍອມຮັບ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະຄຳຄິດຄຳເຫັນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຄູຝຶກຕ້ອງເຄົາລົບວິທີແລະໄລຍະການຮຽນຮູ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເລ່ັງລັດ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ສາມາດ
ສິດສອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຖ້າໃຫ້ໂອກາດສຳມະນາກອນສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນຕັ້ງຄຳຖາມແລະສົນທະນາກັນຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊິ່ງມັນບົ່ງບອກ
ວ່າຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້.

ຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນນັກຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສົບການ. ຜູ້ໃຫຍ່ມີປະສົບການມາກ່ອນແລະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີແລະໄວເມື່ອສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຮຽນຮູ້ນັ້ນເຂົາເຈົ້າມີພື້ນຖານມາກ່ອນແລ້ວ 
ແລະ ບໍ່ເປັນການລຳບາກສຳລັບເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນຮູ້ເອົາຂໍ້ມູນໃຫມ່ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນຄວາມຮູ້ໃຫມ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງແລະຕໍ່ເນື່ອງ 
ກັບ ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີພື້ນຖານມາແລ້ວ.

ວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ໃຫຍ່ມີລັກສະນະສະເພາະມີການຮຽນຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນບາງຄົນຮັບຮູ້ໄວດ້ວຍການສັງເກດເຫັນຮູບພາບເສັ້ນສະແດງແຜນວາດ
ແລະພາບປະກອບຕ່າງໆ (ຮຽນຮູ້ຈາກການເບິ່ງ). ບາງຄົນຮັບຮູ້ໄດ້ໄວດ້ວຍການສົນທະນາ (ຮຽນຮູ້ຈາກການຟັງ). ບາງຄົນຮຽນຮູ້ດ້ວຍການສຳພັດການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ (ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດ). ດັ່ງນັ້ນຄວນນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານຫລາກຫລາຍໃນການສື່ຄວາມຮູ້ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນໄດ້ມີວິທີການ 
ຮຽນຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

ປະສົບການໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ດີ. ຜູ້ໃຫຍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູ້ໃນດ້ານທີ່ດີແລະອົບອຸ່ນຈິງໃຈ. ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ສຽງຕອບຮັບ ແລະ ຄຳຄິດ 
ຄຳເຫັນຕ່າງໆແຕ່ຕ້ອງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າການກ່າວເຖິງວິທີການຫຼືຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າ
ຈະຕອບຮັບແລະຕອບສະໜອງການຮຽນຮູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນໄດ້ດີ. 

ສ້າງສາຍສຳພັນມິດຕະພາບກ່ອນເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ

ດັງ່ຄຳເວົາ້ທີວ່າ່ບໍຄ່ວນຫຼິນ້ກລິາຫຼໃືຊແ້ຮງງານໜກັຖາ້ບໍອ່ບົອຸນ່ຮາ່ງກາຍກອ່ນການຝກຶອບົຮມົກໍເ່ຊັນ່ດຽວກນັ ຄວນສາ້ງບນັຍາກາດເປນັກນັເອງມຊີວີດິຊວີາມວ່ນຊືນ່ 
ເບີກບານໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນທັງໝົດຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ອນການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມລື້ງເຄີຍແລະປັບໂຕເຂົ້າຫາກັນເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມ 
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງສຳມະນາກອນແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການສະໜອງບົດຮຽນຂອງຄູຝຶກ. ໃນບົດທີ 01: ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາໃນວັນນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຜູ້ອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ຄວນສ້າງສາຍສຳພັນມິດຕະພາບກັບສຳມະນາກອນເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈແລະຈິງໃຈແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ 
ບັນຫາຫຼືຄວາມກັງວົນໃຈທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ.

ໂດຍລວມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ຕ້ອງເປັນຄູອາຈານທີ່ສ້າງແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ສື່ຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທາງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ທັກສະ
ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄູຝຶກທຸກຄົນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທັກສະໃນການສື່ສານ: ຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ) ບໍພ່ຽງແຕມ່ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວິຊາການເທົາ່ນັນ້ ແຕຕ່ອ້ງສາມາດສ່ືຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍແລະສາມາດສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທັກສະໃນການສື່ສານລວມມີ: ການຟັງການຕັ້ງຄຳຖາມແລະການສົນທະນາເຊິ່ງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ) ຕ້ອງເປັນທັງຜູ້ຟັງທີ່ດີ ແລະ ເປັນຜູ້ເວົ້າທີ່ເກັ່ງ
ໄປພ້ອມໆກັນເພື່ອຈະສາມາດສ້າງຄຳຖາມໄດ້ດີແລະຖືກເປົ້າໝາຍແລະຕ້ອງຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສຳມະນາກອນເພື່ອສາມາດຊ່ວຍສຳມະນາ
ກອນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທັກສະໃນການອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີແລະງ່າຍຂຶ້ນ. ສຳລັບການຝຶກ
ອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ, ການອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ພາສາຄຳເວົ້າທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການກ່າວເຖິງທິດ 
ສະດີແລະຄຳສັບວິຊາການແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໂດຍໃຊ້ພາສາຄຳເວົ້າທົ່ວໄປ. ທັກສະດັ່ງກ່າວນີ້ສຳຄັນຫຼາຍແລະຜູ້ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ມີຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
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ທັກສະການປະເມີນ: ທັກສະທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນການທີ່ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(ຄູຝຶກ)ສາມາດປະເມີນໄດ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສຳມະນາກອນແລະຮູ້
ວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດຮຽນຫຼືບໍ່. ໃນເວລາທີ່ຄູຝຶກກຳລັງບັນຍາຍບົດຮຽນ ຄູຝຶກຕ້ອງສາມາດຮັບຮູ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ຟັງ. ຂໍ້ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ
ບາງສ່ວນຂອງບັນຍາກາດຕ່າງໆແລະຄວາມໝາຍທີ່ຄູຝຶກຕ້ອງປະເມີນໃຫ້ໄດ້:

• ສຳມະນາກອນບໍ່ໄດ້ຈົດຈໍ່ສາຍຕາຢູ່ກັບທ່ານກັບກະດານຫຼືບົດສະເໜີທີ່ທ່ານກຳລັງສະເໜີຢູ່. ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສະມາທິຫຼືບໍ່ສົນໃຈ.
• ເຂົາເລີ່ມຂີດຂຽນຢ່າງອື່ນໃນປຶ້ມບັນທຶກເຊິ່ງອາດໝາຍຄວາມວ່າເຂົາກຳລັງຄິດເລື່ອງອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບບົດຮຽນ.
• ມີອາການຫາວນອນເລື້ອຍໆອາດໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າອິດເມື່ອຍຫຼືເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກເບື່ອກໍ່ໄດ້.
• ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມລົມກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນອກປະເດັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບບົດຮຽນ.
• ເຂົາເບິ່ງໂມງເລື້ອຍໆເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສົນໃຈແລະຕ້ອງການພັກຜ່ອນ.
• ເຂົາຊອກຫາເຫດຜົນຕ່າງໆເພື່ອອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ.

ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າເລີ່ມມີສະພາບການຕ່າງໆຂ້າງເທິ່ງນີ້ທ່ານຄວນດັດປັບການບັນລະຍາຍເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນກັບມາເອົາໃຈໃສ່ແລະຕັ້ງໃຈຟັງບົດຮຽນ.

ຂໍ້ແນະນຳໃນການຝຶກອົບຮົມ

ເຖິງແມ່ນວ່າປື້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ ແມ່ນຄູ່ມືແນະນຳແບບຄົບຊຸດກໍ່ຕາມມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູຝຶກສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງ
ລະອຽດແລະຈະແຈ້ງກ່ອນ. ແຕ່ລະຊຸດຝຶກອົບຮົມມີຄວາມຍາກ-ງ່າຍແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ຄູຝຶກ) ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາຄູ່ມື
ສະບັບນີ້ກ່ອນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເໝາະສົມຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ, ຈຳນວນສຳມະນາກອນ, 
ເຄື່ອງມືອຸປະກອນແລະອື່ນໆ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຫຼັກສູດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສຶກສາຫຼັກສູດທັງໝົດໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະກະກຽມທຸກໆເທື່ອກ່ອນການຝຶກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ.
• ກະກຽມເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນໃຫ້ລະອຽດ. ກວດກາເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຝຶກແລະກວດກາໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
• ຝຶກແອບການບັນຍາຍກ່ອນເພື່ອສຶກສາແລະກຽມຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ອາດມີການຖາມໃນວັນຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ.
• ເດີນທາງໄປຮອດສະຖານທີ່ຝຶກກ່ອນກຳນົດ 1 ຊົ່ວໂມງເພື່ອກະກຽມເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້.ກວດກາໄມໂຄໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃຊ້ງານໄດ້ໝົດທຸກອັນ.
• ຈັດບ່ອນນັ່ງໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນ ເວລາປະຕິບັດກິດຈະກຳເຊິ່ງສຳມະນາກອນຕ້ອງຫຼຽວໜ້າມາຫາຜູ້ອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກ (ຄູຝຶກ) ໃນເວລາບັນຍາຍ. ຖ້າຕ້ອງການເນື້ອທີ່ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳກໍ່ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍບ່ອນນັ່ງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເພາະການເຄື່ອນຍ້າຍບ່ອນ
ນັ່ງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາມີສຽງນັນແລະເຮັດໃຫ້ເສຍສະມາທິໃນເວລາຝຶກ.
• ວາງແຜນສຳຮອງເພື່ອເວລາອຸປະກອນບາງອັນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ບາງຄັ້ງເຮົາເອົາເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນມາກຽມໄວ້ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ
ການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ແລະເຮັດໃຫ້ສຳມະນາກອນເສຍສະມາທິໃນການຮຽນ.

ຮັກສາເວລາເລີ່ມແລະເວລາເລີກຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນແລະກິດຈະກຳ. ຮັກສາເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕ້ອງເລັ່ງບົດຮຽນໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກ.

ຄຸນຄ່າຂອງການສິດສອນ

ທ່ານອາດຈະມີທັກສະໃນການສອນ, ທ່ານອາດເປັນຄູຝຶກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄູບາອາຈານກໍ່ຄືຄວາມຄິດແລະຈັນຍາບັນຂອງ 
ການສິດສອນ.

• ການສິດສອນຕ້ອງຖືເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນເປັນຫຼັກ. ການສິດສອນໝາຍເຖິງການສະໜອງຄວາມຮູ້ ແມ່ນການສື່ສານຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ນັກ 
ຮຽນເປັນການບໍລິການອັນໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມສາມາດໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກ່ງກວ່າ.

• ຄູອາຈານບໍ່ຮູ້ໝົດທຸກຢ່າງ ແລະ ຍອມຮັບຢ່າງສຸພາບຖ່ອມໂຕສຳລັບບາງຄຳຖາມທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້.

• ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງນັກຮຽນເພາະເຫດຜົນທີ່ຄູຖາມຄຳຖາມກ່ໍເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ນັກຮຽນຄົ້ນຄິດຕຶກຕອງເຊິ່ງບາງຄົນອາດໃຫ້ຄຳຄິດ 
ເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງເຊິ່ງອາດຈະເປັນຄວາມຄິດແປກໃໝ່ສ້າງສັນ. ດັ່ງນັ້ນຄູຝຶກຄວນມີແນວຄິດທີ່ເປີດກວ້າງຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ.

• ໃຫ້ກຳລັງໃຈແລະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮຽນເພາະວ່າຄູສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີກຳລັງໃຈແລະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ການຢ້ັງຢືນຄຳຕອບແລະການຍ້ອງຍໍຄວາມ 
ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈແລະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ເປັນຄູອາຈານຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ລົງເລິກສາຂາວິຊາຂອງຕົນເອງໃຫ້ຊຳນິຊຳນານກ່ອນຈະສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັກຮຽນຂອງຕົນ. ຄູຝຶກຄວນສິກສາ 
ຮຽນຮູ້ກ່ອນກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງຫົວຂໍ້ເພື່ອສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່ານັກຮຽນຈະຖາມຫຍັງແດ່ແລະກໍ່ຄວາມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປເມື່ອມີໂອາດ.

• ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືເປັນຄູອາຈານທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສະເໝີ.
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ເອກະສານຂັດຕິດ 2: ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ (ກິດຈະກຳ B ໜ້່າທີ 21)

 ແມ່ນ

 ບໍ່ແມ່ນ
ເອ

ກະ
ສາ

ນຂ
ັດຕ

ິດ
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ເອກະສານຂັດຄິດ 3.ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)

ສັນຍາແຮງງານສະບັບນີ້ຂຽນຂຶ້ນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງ:

A. ນາຍຈ້າງ(ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ)ຊື່:___________________________

 ທີ່ຢູ່ແລະເບີໂທຕິດຕໍ່:

 ຕາງໜ້າໂດຍ:

 ຊື່ຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານ:

B. ລູກຈ້າງ (ຜູ້ອອກແຮງງານ) ຊື່:_____________________________: 

 ສັນຊາດ:      ໜັງສືຜ່ານແດນເລກທີ່:

 ທີ່ຢູ່:      ສະຖານທີ່ແລະວັນທີອອກໃຫ້:

ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

1. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:____________________________________________________

2. ໄລຍະເວລາສັນຍາເຮັັດວຽກ___________________ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ອອກເດີນທາງມາຈາກປະເທດເພື່ອມາເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

3. ຕຳແໜ່ງງານ:______________________________________________________

4. ເງິນເດືອນພື້ນຖານ:___________________________________________________

5. ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ: ບໍ່ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນແລະ 6 ວັນຕໍ່ອາທິດ.

6. ເງິນລ່ວງເວລາ

 A. ເຮັດວຽກເກີນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ

 B. ເຮັດວຽກມື້ພັກຫຼືວັນພັກທາງການ

7. ການລາພັກແບບບໍ່ຫັກເງິນເດີືອນ

 A. ລາພັກຜ່ອນ

 B. ລາປ່ວຍ

8. ເດີນທາງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອໄປສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະໃນກໍລະນີລຸ່ມນີ້ກໍ່ບໍ່ເສຍຄ່າເມື່ອເດີນທາງກັບບ້ານ:

 A. ເວລາໝົດກຳນົດເຮັດວຽກຕາມສັນຍາ

 B. ຝ່າຍນາຍຈ້າງຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ

 C. ລູກຈ້າງບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍຫຼືຖືກຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວພັນກັບວຽກທີ່ເຮັດ.

9. ອາຫານແລະເງິນຊົດເຊີຍມູນຄ່າ ___________________ບາດພ້ອມທັງທີ່ພັກອາໄສບໍ່ເສຍຄ່າ.

10. ການປິ່ນປົວກໍລະນີສຸກເສີນແລະການບໍລິການກວດແຂ້ວລວມທັງສາສາມັນປະຈຳບ້ານ.

11. ປະກັນຊີວິດແລະອຸບັດຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ _____________. ອີກຢ່າງໜຶ່ງສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໂດຍລັດຖະບານ 
___________________ ໃຫ້ເປັນເຂດສ່ຽງໄພ. ຕ້ອງສະໜອງປະກັນສົງຄາມບໍ່ຕໍ່າກວ່າ ___________________ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຈ້າງ.

12. ກໍລະນີເກີດມີການເສຍຊີວິດຂອງລູກຈ້າງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສັນຍາສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຕ້ອງໄດ້ສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ___________________  
 ເຊິ່ງນາຍຈ້າງຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.ຖ້າການນຳສົ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕ້ອງຈັດການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ທຳລາຍຕາມການເຫັນດີຂອງຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ສິດຫຼືຈາກສະ 
 ຖານທູດຂອງ ___________________ ຫຼືກົງສູນທີ່ໃກ້ຄຽງ.

13. ນາຍຈ້າງຕ້ອງຊ່ວຍລູກຈ້າງໃນການສົ່ງເງິນທົດແທນຄືນບາງສ່ວນຜ່ານທະນາຄານຫຼືຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ຖືກກົດໝາຍ.
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14. ການຍົກເລີກສັນຍາ:

 A. ການຍົກເລີຍໂດຍນາຍຈ້າງ:ນາຍຈ້າງອາດສາມາດຍົກເລີກສັນຍານີ໊ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຈ້າງປະພຶດຜິດລະບຽບ ບໍ່ເຊື່ອຟັງນາຍຈ້າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກ 
ງານມັກຂາດວຽກຂັດຄຳສັ່ງເປີດເຜີຍຄວາມລັບເຮັດຜິດປະເພນີວັດທະນະທຳແລະກົດໝາຍຂອງ ____________ ຫຼືບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ..

 B. ການຍົກເລີກໂດຍລູກຈ້າງ:ລູກຈ້າງອາດຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງຮັບຊາບໃນກໍລະນີ: ນາຍຈ້າງດູຖູກຢຽດຢາມການປະຕິບັດຜິດມະ
ນຸດສະທຳຕໍ່ລູກຈ້າງການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງນາຍຈ້າງຫຼືນາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການສົ່ງລູກຈ້າງກັບ ______.

B1. ລູກຈ້າງອາດຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຫດຜົນໃດໆແລະບອກລ່ວງໜ້າກ່ອນ 1 ເດືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ນາຍຈ້າງອາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດ 
ເຊີຍຕໍ່ຄວາມເສຍຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລາອອກ. ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການສົ່ງລູກຈ້າງກັບ.

C. ການຍົກເລີກເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ: ທັງສອງຝ່າຍອາດຍົກເລີກສັນຍາຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍພະຍາດ ຫຼື ການບາດເຈັບອື່ນໆຂອງລູກຈ້າງ. ນາຍ
ຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການສົ່ງລູກຈ້າງກັບ.

15. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ: ການຮຽກຮ້ອງແລະຟ້ອງຮ້ອງທີ່ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາລູກຈ້າງຕ້ອງດຳເນີນຕາມນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ. ໃນກໍລະນີທີ ່
 ລູກຈ້າງບໍ່ໝັ້ນໃຈການຕັດສິນຂອງນາຍຈ້າງກໍລະນີດັ່ງກ່າວຕ້ອງຕົກລົງຢ່າງເປັນກັນເອງ ໂດຍມີໜ່ວຍແຮງງານຄົນກາງຫຼືຕົວແທນການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖານ 
 ທູດ_______ເຂົ້າຮັບຟັງ. ຖ້າຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ກໍ່ຕ້ອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງການໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຫຼື ___________________  
 ຖ້າກົດໝາຍອະນຸຍາດ.

16. ລູກຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ ເຄົາລົບວັດທະນາທຳຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດທີ່ຕົນ 
 ເຮັດວຽກຢູ່.

17. ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນຂອງການຈ້າງທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສັນຍາທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງຕ້ອງປະຕິບດຕາມລະບຽບ 
 ກົດໝາຍຂອງ ___________________.
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1. ຊື່

 
2. ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປເຮັດວຽກ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)

 

3. ໜ້າທີຂອງການເຮັດວຽກທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ປະຕິບັດ

 

4. ລາຍລະອຽດເງິນເດືອນ, ລວມເຖິງຄ່າລວ່ງເວລາແລະການຫັກລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)

 

5. ມື້ພັກທາງການ ມື້ພັກປົກກະຕິທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ

 

6. ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)

 

7. ເງື່ອນໄຂຂອງການສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ

 

8. ວິທີການດຳເນີນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 3: ແບບຢ່າງສັນຍາແຮງງານ (ກິດຈະກຳ 2.3.2 ໜ້າ 46)

 

9. ນະໂຍບາຍການປະກັນໄພ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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 ເຫັນດີ

 ບໍ່ເຫັນດີ

ເອກະສານຂັດຕິດ 4: ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ (ກິດຈະກຳ 2.6 ໜ້າທີ 53)

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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ເອກະສານຂັດຕິດ 5: ເກມຕໍ ່ພາບ (ກິດຈະກຳ 4.1 ໜ້າ 62)
ເອ

ກະ
ສາ

ນຂ
ັດຕ

ິດ
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ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື ່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS
       (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)

1. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ໃນເວລາຖືພາ   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

2. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ຜ່ານການກິນນໍ້ານົມແມ່  ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

3. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ເວລາເກີດ   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

4. ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນ    ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

5. ການກອດກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ   ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

6. ກິນອາຫານຮ່ວມກັນ, ໃຊ້ຈານຈອກແລະບ່ວງຊ້ອມ  ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

7. ຜູ້ທີ່ດູແລຜູ້ເຖົ້າ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

8. ການຈັບມືທັກທາຍສະບາຍດີ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

9. ການຈູບຫອມແກ້ມ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

10. ໃຊ້ໂທລະສັບຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

11. ມອບ-ຮັບເງິນທີ່ຈຸດບໍລິການ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

12. ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ   ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

13. ໄອ/ຈາມ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

14. ລອຍນໍ້ານຳກັນ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

15. ໃຊ້ເສື້ອຜ້າຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

16. ນັ່ງຮຽນນຳກັນໃນໂຮງຮຽນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

17. ໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

18. ຍຸງກັດ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

19. ສຳພັດກັບສັດ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

20. ຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ (ບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ)   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

21. ໃຊ້ຈອກນໍ້າຮ່ວມກັນ    ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

22. ສັກລາຍ - ໃຊ້ເຂັມສັກທີ່ບໍ່ໄດ້ອານາໄມ   ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

23. ອາຫານການກິນ     ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

24. ການສົ່ງຖ່າຍເລືອດ    ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່

?  
   ຂັ້ນຕອນການຝຶກ:

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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1. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ໃນເວລາຖືພາ

 
2. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ຜ່ານການກິນນໍ້ານົມແມ່

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)

 
3. ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກ - ເວລາເກີດ

 
4. ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)

 
5. ການກອດກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

 
6. ກິນອາຫານຮ່ວມກັນ, ໃຊ້ຈານຈອກແລະບ່ວງຊ້ອມ

ເອ
ກະ

ສາ
ນຂ

ັດຕ
ິດ
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7. ຜູ້ທີ່ດູແລຜູ້ເຖົ້າ

 
8. ການຈັບມືທັກທາຍສະບາຍດີ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)

ເອ
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9. ການຈູບຫອມແກ້ມ

 
10. ໃຊ້ໂທລະສັບຮ່ວມກັນ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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11. ມອບ-ຮັບເງິນທີ່ຈຸດບໍລິການ

 
12. ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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13. ໄອ/ຈາມ

 
14. ລອຍນໍ້ານຳກັນ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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15. ໃຊ້ເສື້ອຜ້າຮ່ວມກັນ

 
16. ນັ່ງຮຽນນຳກັນໃນໂຮງຮຽນ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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17. ໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າຮ່ວມກັນ

 
18. ຍຸງກັດ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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19. ສຳພັດກັບສັດ

 
20. ຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ (ບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ)

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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21. ໃຊ້ຈອກນໍ້າຮ່ວມກັນ

 
22. ສັກລາຍ - ໃຊ້ເຂັມສັກທີ່ບໍ່ໄດ້ອານາໄມ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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23. ອາຫານການກິນ

 
24. ການສົ່ງຖ່າຍເລືອດ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ

 

ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ
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ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ

 

ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 6 : ເຄື່ອງມືຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (ກິດຈະກຳ 4.5 ໜ້າ 71 - 75)
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ເອກະສານຂັດຕິດ 9. ແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງສຳມະນາກອນ ກ່ອນ ແລະ  
      ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ

3.1 ແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງສຳມະນກອນ ກ່ອນການຝຶກ

1.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດເວລາທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

2.  ກ່ອນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເຮົາຕ້ອງມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ວີຊາ,ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງງານ, ປີ້ລົດ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ລາຍຊື່
ແລະເບີໂທຕິດຕໍ່ເມື່ອມີເຫດສຸກເສີນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

3.  ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກລະເມີດສິດຜູ້ອອກແຮງງານ ກໍ່ຄວນມິດງຽບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຜ ເພາະຢ້ານຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

4.  ຖ້າມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ເຮົາຈຳຕ້ອງຮູ້ວ່າຄວນຕິດຕໍ່ໃຜ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

5. ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າສະຖານທູດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີບໍລິການຫຍັງແດ່.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

6. ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ມີສິດຫຍັງໝົດເມື່ອຖືກຂົ່ມເຫັງ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

7.  ເຮົາຄວນຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວເປັນປະຈຳເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກເຫງົາເວລາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

8.  ເຮົາຄວນຮູ້ວິທີສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະແຜນການທ້ອນເງິນເພື່ອຄອບຄົວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

9. ເຮົາຄວນມີເງິນແຮໄວ້ໃຊ້ຍາມສຸກເສີນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີເງິນດັ່ງກ່າວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

10.  ເຮົາຄວນມີແຜນລ່ວງໜ້າວ່າເຮົາຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອກັບຄືນມາປະເທດລາວ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ
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3.2 ແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງສຳມະນາກອນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ

1.  ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມປອດໄພສະເໝີ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກຕ່າງຖິ່ນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

2.  ກ່ອນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເຮົາຕ້ອງມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ວີຊາ,ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງງານ, ປີ້ລົດ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ລາຍຊື່
ແລະເບີໂທຕິດຕໍ່ເມື່ອມີເຫດສຸກເສີນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

3.  ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກລະເມີດສິດ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ແລະ ບໍ່ບອກໃຜເພາະຢ້ານຖືກໄລ່ອອກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

4.  ເຮົາຮູ້ດີວ່າຄວນຕິດຕໍ່ໃຜຖ້າມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

5. ເຮົາຮູ້ວ່າສະຖານທູດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີບໍລິການຫຍັງແດ່.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

6. ການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

7. ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ມີສິດຫຍັງໝົດເມື່ອຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

8.  ຢູ່ໄທ, ຜູ້ອາວຸໂສເປັນບຸກຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ອາວຸໂສຈະອາໃສຢູ່ກັບລູກຫຼານ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

9. ເຮົາຄວນຕິດຕໍ່ທາງບ້ານເລື້ອຍໆເມື່ອຮູ້ສຶກຄິດຮອດບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

10.  ເຮົາຮູ້ວິທີການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ເກັບທ້ອນເງິນເພື່ອຄອບຄົວເວລາກັບບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

11. ເຮົາຮູ້ທ້ອນເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ແລະ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

12. ເຮົາຈະຮັບເຮັດວຽກຕໍ່ເວລາໝົດສັນຍາ ຖ້າມີຜູ້ສະເໜີຮັບເອົາເຮົາເຮັດວຽກ. 

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

13.  ເຮົາມີແຜນແລ້ວວ່າຈະເຮັດຫຍັງເວລາໝົດສັນຍາ ແລະກັບບ້ານ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

14. ຄົນໄທສ່ວນຫຼາຍນັບຖືສາສະໜາພຸດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

15.  ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທາງການຂອງປະເທດໄທ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

16.  ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 6 ໂມງແລງ ແມ່ນເວລາເປີດເພງຊາດ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຢຸດຢືນກົງເຄົາລົບທຸງຊາດ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

17. ຄົນໄທເຊື່ອວ່າ ຫົວເປັນບ່ອນສູງສຸດຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນຈັບຫົວກັນ.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

18.  ການໄຫວ້ ຫລື ການນົບເປັນສັນຍາລັກຂອງການທັກທາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບອກຂອບໃຈໄດ້.

   ແມ່ນ ຫຼື   ບໍ່ແມ່ນ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 9. ແບບຟອມປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງສຳມະນາກອນ ກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
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ເອກະສານຂັດຕິດ 10 ແບບຟອມການປະກອບຄວາມເຫັນ ຂອງສຳມະນາກອນ ຕໍ່ການຝຶກ  
       ອົບຮົມ

1. ໂດຍລວມທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ? (ໝາຍໃສ່ຫ້ອງທີ່ທ່ານເລືອກ)

ດີເລີດ ດີ ທຳມະດາ ຕ້ອງປັບປຸງ ບໍ່ເໝາະສົມ

  

2. ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ຕົນເອງ 3 ຫົວຂໍ້ມີຫົວຂໍ້ໃດແດ່? 

3. ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຄິດວ່າບໍ່ປະໂຫຍດຕໍ່ຕົນເອງ 3 ຫົວຂໍ້ມີຫົວຂໍ້ໃດແດ່? 

4. ມີຫົວຂໍ້ໃດທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ? 

5. ທ່ານຄິດວ່າໄລຍະເວລາການຝຶກເປັນແນວໃດ?

ກ. ດົນໂພດ  ຂ. ສັ້ນໂພດ  ຄ. ພໍດີ

6. ວິທີການຝຶກໃດທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເພີ່ມ (ເອກະສານແຈກຢາຍ, ກິດຈະກຳ, ກໍລະນີສຶກສາ, ການສົນທະນາ)?

7. ວິທີການຝຶກໃດທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ຕັດອອກ?
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8. ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ?

ດີເລີດ ດີ ທຳມະດາ ຕ້ອງປັບປຸງ ບໍ່ເໝາະສົມ

  

ຄຳເຫັນເພີ່ມ: 

9. ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກະກຽມຕ່າງໆ (ທີ່ພັກອາຫານຫວ່າງການແປພາສາການບໍລິຫານ)

ດີເລີດ ດີ ທຳມະດາ ຕ້ອງປັບປຸງ ບໍ່ເໝາະສົມ

  

ຄຳຄິດເຫັນເພີ່ມ:

10. ຄຳຄິດເຫັນດ້ານອື່ນໆ:  

ອຸປະກອນການຝຶກ:

1. ອຸປະກອນການຝຶກສາມາດຊ່ວຍການຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານບໍ່?   

 ญ  ຊ່ວຍ  ญ  ບໍ່ຊ່ວຍ

2. ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນຫຼັກສູດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈບັນຫາຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງຖິ່ນບໍ່?

 ญ  ເຂົ້າໃຈ  ญ  ບໍ່ເຂົ້າໃຈ

3. ອຸປະກອນການຝຶກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສິດຂອງຕົນເອງ, ຮູ້ກົດໝາຍແລະການປົກປ້ອງຕົນເອງບໍ່? 

 ญ  ຊ່ວຍ  ญ  ບໍ່ຊ່ວຍ

4. ອຸປະກອນໃນຫຼັກສູດແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່?

 ญ  ແມ່ນ  ญ  ບໍ່ແມ່ນ

5. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍບໍ່?

 ญ  ງ່າຍ  ญ  ບໍ່ງ່າຍ

6. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍບໍ່?

 ญ  ງ່າຍ  ญ  ບໍ່ງ່າຍ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ/ຄູຝຶກ:

1. ຄູຝຶກເວົ້າສຽງແຮງຈະແຈ້ງດີບໍ່?

 ญ  ແຈ້ງດີ  ญ  ບໍ່ແຈ້ງດີ

2. ຄູຝຶກເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຝຶກບໍ່?

 ญ  ມີ  ญ  ບໍ່ມີ

3. ຄູຝຶກເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳຖາມແລະຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານບໍ່?

 ญ  ເອົາໃຈໃສ່ ญ  ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່

4. ຄູຝຶກອະທິບາຍແລະຕອບຄຳຖາມໄດ້ຖືກປະເດັນບໍ່? 

 ญ  ຖືກ  ญ  ບໍ່ຖືກ

5. ຄູຝຶກສາມາດອະທິບາຍໂດຍໃຊ້ຄຳສັບງ່າຍດາຍເວລາທ່ານຖາມບໍ່?

 ญ  ງ່າຍ  ญ  ບໍ່ງ່າຍ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 10 ແບບຟອມການປະກອບຄວາມເຫັນ ຂອງສຳມະນາກອນ ຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ
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6. ຄູຝຶກມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນເວລາຝຶກອົບຮົມບໍ່?

 ญ  ມີ  ญ  ບໍ່ມີ

7. ຄູຝຶກໃຫ້ຄຳແນະນຳຈະແຈ້ງຊັດເຈນບໍ່?

 ญ  ແຈ້ງ  ญ  ບໍ່ແຈ້ງ

8. ຄູຝຶກຖາມຄຳຖາມທີ່ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຄິດບໍ່?

 ญ  ກະຕຸ້ນ  ญ  ບໍ່ກະຕຸ້ນ

9. ຄູຝຶກຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງເປີດກວ້າງບໍ່?

 ญ  ຟັງ  ญ  ບໍ່ຟັງ

10. ຄູຝຶກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຖາມຫຼືປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນບໍ່?

 ญ  ຊຸກຍູ້  ญ  ບໍ່ຊຸກຍູ້

11. ຄຳຄິດເຫັນຂອງຄູຝຶກມີລັກສະນະໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານບໍ່?

 ญ  ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ญ  ບໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ

12. ຄູຝຶກເລີ່ມ-ຈົບການຝຶກອົບຮົມກົງເວລາບໍ່?

 ญ  ກົງເວລາ ญ  ບໍ່ກົງເວລາ

13. ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ກະກຽມກ່ອນການຝຶກບໍ່?

 ญ  ກະກຽມ  ญ  ບໍ່ກະກຽມ

  ເອກະສານຂັດຕິດ 10 ແບບຟອມການປະກອບຄວາມເຫັນ ຂອງສຳມະນາກອນ ຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ
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ເອກະສານຂັດຕິດ 11.ເອກະສານອ້າງອີງ

“ການສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ” ຂຽນໂດຍ Abella, M. (1997), ຈັດພີມທີ່ ເຊີແນວ ໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ

“ຄູ່ມືແນະນຳການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ” ຂຽນໂດຍ Boyle, R. 2010, ຈັດພີມທີ່ ພະນົມເປັນ ໂດຍອົງການ IOM

“ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນງົບປະມານແບບສະຫລາດ-ການຮຽນຮູ້ການເງິນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ”. ຈັດພີມທີ່ ບາງກອກ 
ໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ

ເອກະສານອົງການແຮງງານສາກົນ (2008). ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກເອດ HIV/AIDS ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ນອກລະບົບ. ລະຫັດເອກະສານເລກທີ ISBN 92-2-
118429-3

ເອກະສານອົງການແຮງງານສາກົນ (2011) ຄູ່ມືຄູຝຶກປ້ອງກັນໂລກເອດ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະຄອບຄົວ ທີ່ປະເທດ ສີລັງກາ. ລະຫັດເອກະສານເລກທີ 
ISBN: 9789221252085

ເອກະສານຂອງ ອົງການ JUMP (2011) “ບົດແນະນຳສິດທິສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນປະເທດມາເລເຊຍ” 

ເອກະສານອົງການ UNAIDS, ກ່ຽວກັບການປະເມີນຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ໃນ ສປປລາວ (2010), ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວັນທີ 20  ມິຖຸນາ 2013,  

ເບີ່ງຕາມເວບໄຊ: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/laopeoplesdemocraticrepublic
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ສະໝຸດບັນທຶກ
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ປຶ້ມຄູ່ມືຫຼັກສູດກະກຽມ
ຄວາມພ້ອມກ່ອນການເດີນທາງ

ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບສຳມະນາກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ປື້ມຄູ່ມືຄູຝຶກ:	ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ອອກແຮງງານ
ກ່ອນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບຝຶກອົບຮົມແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ	 ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ.	 ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ	

ເຂົ້າໃຈແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວໃຫ້ສາມາດປັບໂຕ	ເຂົ້າກັບສະພາບການເຮັດວຽກແລະວັດທະນະທຳສັງຄົມຂອງໄທໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.	

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນຫລວງຫລາຍ	 ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນແລະໃຫຍ່ຫລວງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ຮັບ	 ແລະ	

ປະເທດທີ່ສົ່ງ.	 ແຕ່ອີກດ້ານນ່ືງພວກເຮົາກໍມີຄວາມເປັນ	 ຫ່ວງຕໍ່ບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຫລົ່ານີ້,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຂາດສີມືເຊີ່ງມັກຈະຖືກ	

ກົດຂີ່ຂູດຮີດຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ.	 ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຊ່ວຍຜູ້ອອກແຮງງານເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	 ສູງສຸດຈາກການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ,	

ພວກເຮົາຈີ່ງໄດ້ສ້າງຫລັກສູດນີ້ຂື້ນເພ່ືອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຂົາ	 ເຈົ້າກຽມພ້ອມກ່ອນອອກເດີນທາງ.	 ໃນຫລັກສູດນີ້,	 ພວກເຮົາຈະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ	 ສິດທິ	

ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ,	ວັດທະນະທຳ,	ກົດໝາຍ,	ລະບົບການປົກຄອງ,	ວິທີການ	ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ	ແລະ	ການຮ້ອງທຸກໃນເວລາຈຳເປັນຢູ່ປະເທດປາຍທາງ.	

ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຍັງ	 ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສົ່ງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ທາງບ້ານ,	 ການກະກຽມໂຕກ່ອນໝົດສັນຍາແຮງງານ	 ແລະ	 ການກັບ	 ຄືນປະເທດ.	

ທ້າຍທີ່ສຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຫລັກສູດນີ້ກໍເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ	 ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ	 ຈາກການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ,	 ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງໂຕເອງ	 ແລະ	

ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ໃນ	ເວລາຖືກລະເມີດສິດ	ແລະ	ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສົມຄວາມຄາດ	ຫວັງທີ່ຕັ້ງໄວ້.


