ລະບົບການສຶກສາ , ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ
ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼກ
ີ
ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໂດຍທຶນສະໜັບສະໜນຈາກ ESRC-DFID- (ES/N01037X/1)

ການເຂົາ້ ເຖິງເນືອ
້ ໃນການສືກສາຂອງເດັກແລະໄວໜມ

ການຄົ້ນຄວາ

ກັນຍາ 2018

ຂໍສະຫຼບ
ຸ ດານນະໂຍບາຍ

ເນືອ
້ ໃນການສືກສາແມນອປະສັກໃນການຮຽນຮຂອງເດັກແລະໄວໜມໃນຊົນນະບົດ. ວິຊາ ແລະ ວິທກ
ີ ານສອນ
ເຮັດໃຫການຮຽນຮມີລກ
ັ ສະນະນາມມະທາສາລັບເດັກແລະໄວໜມຊົນນະບົດ. ພາສາທີໃ່ ຊໃນການສືກສາສວນ
ຫຼາຍກໍແຕກຕາງກັບພາສາທີເ່ ດັກໃຊໃນຄອບຄົວ. ໃນແບບຮຽນບໍໄດນາສະເໜີຊວ
ີ ດ
ິ ຊົນນະບົດເທົາທີຄ
່ ວນ, ແລະ
ພາບບາງສວນໃນແບບຮຽນທີບ
່ ນ
ັ ຍາຍຊີວດ
ິ ການເປນຢໃນໝບານກໍແຕກຕາງກັບການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງເດັກແລະ
ໄວໜມ. ຕອງໄດມີການທົບທວນເນືອ
້ ໃນການສຶກສາຄືນເພືອ
່ ກະຕນໃຫເດັກແລະໄວໜມເຫັນໄດເຖິງຄວາມ
ກຽວຂອງທາງການສຶກສາກັບຊີວດ
ິ ການເປນຢໃນຊົນນະບົດໃນປະຈບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ເມື່ອສົມທຽບການສຶກສາການກັບເດັກນອຍໃນເມືອງ, ຊີວິດການເປນ
ຢຂອງເດັກນອຍໃນຊົນນະບົດ ແມນຫາງໄກຈາກເນື້ອຫາການສືກສາ

ຜົນການຄົ້ນຄວາທີ່ນາມາລາຍງານນີ້

ຫຼາຍກວາ ເຊິງ່ ລວມທັງບັນຫາດານວິຊາຮຽນທີມ
່ ຢ
ີ ໃນຫຼກ
ັ ສດ ແລະ
ເນື້ອໃນທີ່ທາສະເໜີ. ຕົວຢາງເຊັນ ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ຫຼັກສດໄດ

ແມນອີງຕາມການຄົ້ນຄວາເປນ

ການົດໃຫມີການຫຼີ້ໝາກເສິກ ແລະ ສອນກຽວກັບການຄອມພິວເຕີ້

ເວລາ 2 ປ ເພື່ອສືກສາຄວາມ

ເລີຍ, ບົດຮຽນດັງກາວກາຍເປນປະສົບການແບບນາມມະທາສງ,

ເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວາງ ລະບົບ

ໂດຍທີ່ວາເດັກນອຍບໍເຄີຍເຫັນກະດານຫຼີ້ນໝາກເສິກ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້
ເພາະການສອນເຫຼືອພຽງແຕເວົ້າເຖິງຮບພາບຂອງຄອມພິວເຕີເທົານັ້ນ.

ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມມງມາດ

ການສອນວິທີເຮັດສະໄລ(ຫອງຮຽນຊັ້ນປ ທີ 6, ວິຊາ ວິທະຍາສາດ

ປາດຖະໜາຂອງໄວໜມໃນເຂດ

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະເທດ ເລໂຊໂທ)

ຊົນນະບົດ ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ,

ປະເທດລາວກໍຄາຍຄືກັນ, ໃນແບບຮຽນມີຮບບສວນເຍົາວະຊົນທີ່ເດັກນອຍໃນ

ອິນເດຍ ແລະ ລາວ. ເຊິ່ງໃນແຕລະ

ເຂດຊົນນະບົດບໍເຄີຍເຫັນມາກອນ. ເມື່ອຖາມວາແມນຮບຫຍັງ, ພວກເຂົາຄິດ
ວາແມນຮບພໍແມພາເດັກນອຍໄປໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດອິນເດຍ ແບບຮຽນມີ

ປະເທດໄດດາເນິນການສືກສາໃນ

ຮບຕົວຢາງອາຊີບທີ່ເດັກນອຍບໍເຄິຍໄດຍິນມາກອນ, ເຊິ່ງເປນຮບຄົນແຕງໂຕ

ຊຸມຊຸນເຂດຊົນນະບົດສອງແຫງ

ໃນແບບຕາງໆທີ່ຕາງຈາກທີ່ເຫັນໄດທົວໄປໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີຮບ

ແລະໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປນເວລາ

ເຄື່ອງໃຊໃນຄົວເຮືອນຫຼາຍຢາງທີ່ບໍສາມາດເຫັນໄດໃນຄົວເຮືອນຊົນນະບົດ.

ເກົ້າເດືອນ ໃນຊວງໄລຍະປ 2017.

ວິຊາທີ່ໂດຍຫຼັກການແລວບໍໄດມີຄວາມເຈາະຈົງດານສະຖານທີ່, ເຊັນວິຊາ
ຄະນິດສາດຍັງມີນາມມະທາໂດຍບໍຈາເປນ ເພາະມີການສະແດງເຖິງ ສິດທິ
ໄປທຽວສວນເຍົາວະຊົນ(ຈາກປມ ວິຊາຄນສົມບັດ,
ຊັ້ນປະຖົມ1 ,ປະເທດລາວ )

ພິເສດຂອງນັກຮຽນໃນເມືອງ. ຕົວຢາງໃນບົດຝກຫັດວິຊາຄະນິດສາດ ໃຫ
ນັກຮຽນຄິດໄລຄາໃຊຈາຍຈາກການຂັບລົດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປ
ສວນສັດບານເກິນ, ເຊິ່ງເປນການເດິນທາງທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມໃນທາຍອາທິດ
ຂອງຄົນຊົນຊັ້ນກາງໃນວຽງຈັນ, ແຕໃນຫອງຮຽນໃນຊົນນະບົດພາກ ເໜືອ

ຂອງລາວ ມີເດັກນອຍພຽງແຕສອງສາມຄົນເທົານັ້ນທີ່ເຄີຍໄດຍິນກຽວກັບ ບານເກິນ ຫຼື ຮວາສວນສັດແມນຫຍັງ. ຕົວຢາງເຫຼົານີ້ສະແດງ
ໃຫເຫັນວາສວນຫຼາຍແລວໃນການຮຽນມັກມີນາມມະທາທີ່ບໍຈາເປນສາລັບເດັກນອຍໃນຊົນນະບົດ. ສິ່ງທີສາຄັນແມນ ຄຕອງມີຄວາມ
ສາມາດໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼື ຫຼຸດຜອນ ນາມມະທານີ້. ຕົວຢາງແທນທີ່ຈະໃຫນັກຮຽນຈົດກາຍເລື່ອງການເດິນທາງໄປບານເກິນ
ຕາມກະດານ, ຄສາມາດເຮັດໃຫບົດຮຽນຄະນິດສາດໃຫສອດຄອງກັບເດັກນອຍໄດໂດຍການໃຫນັກຮຽນບອກສະຖານທີ່ທີ່ຢາກໄປ ແລະ
ປຽນເປນການເດິນທາງເຂົ້າໃນເມືອງດວຍລົດຈັກ. ດວຍວິທີການນີ້ ຈະເຮັດໃຫນັກຮຽນມີຄວາມຫາວຫັນໃນການຮຽນຂອງໂຕເອງ
ແລະ ເຮັດໃຫວິຊາດັງກາວມີລັກສະນະຮບປະທາທີ່ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດງາຍ.

ພາສາ ເປນທັງວິຊາຮຽນ ແລະ ເປນເຄື່ອງມືສາຄັນໃນການຮຽນ. ຖາຫາກພາກສາທີ່ໃຊໃນ
ໂຮງຮຽນ, ຫຼືວິທີການໃຊແຕກຕາງຈາກພາກສາທີ່ໃຊໃນເຮືອນແລວ, ຍິງ່ ເຮັດໃຫນັກຮຽນ
ເສຍປຽບເປນສອງເທົາ. ການທີ່ບໍໄດສອນພາສາຊົນເຜົາເປນການເສຍສິດ ແລະ ທັງທາງດານ
ການສຶກສາ ແລະ ໂອກາດ. ນອກນີ້ຍັງໝາຍເຖິງເດັກນອຍອອນໃນການຮຽນຮພາກສາ. ໃນ
ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ແບບຮຽນສວນຫຼາຍເປນພາສາອັງກິດ. ເຖິງວາພໍແມ ແລະ ເດັກມີແຮງ
ບັນດານໃຈຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ, ແຕການໃຊພາສາອັງກິດໃນແບບຮຽນເຮັດໃຫທັງຄ ແລະ
ນັກຮຽນເຂົ້າເຖິງແບບຮຽນໄດຍາກຂື້ນ. ຄຖືກຊຸກຍໃຫສອນເປນພາສາອັງກິດຕັ້ງແຕຊັ້ນປທີ 4
ຂື້ນເມືອ ແຕວາເຮັດໄດຍາກໃນທາງປະຕິບັດ. ຄບໍຄອຍໄດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ສວນຫຼາຍ
ແມນອອກຄາສັງເປນພາກສາອັງກິດ. ໃນປະເທດລາວແບບຮຽນຂຽນເປນພາສາລາວ ເຊິ່ງເປນ
ບັນຫາສາລັບນັກຮຽນທີ່ໃຊພາສາຊົນເຜົາທີ່ຕາງຈາກຕະກນພາສາລາວ ເຊັນນັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາ
ມົ້ງ (ກມພາສາ ມົ້ງ-ມຽນ ກັບ ໄທ-ກາໃດ). ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຊອງຫວາງ ລະຫວາງພາສາ
ຮິນດ ທີ່ໃຊໃນແບບຮຽນ ແລະ ພາສາ ຊາຕິສກາຮີ ຫຼື ເຊີຕຣີໂບລິ ເຊິ່ງເປນພາສາທີ່ໃຊໃນບານ
ເຮັດໃຫເກີດຄວາມທາຍທາຍທີ່ຄາຍຄືກັນກັບປະເທດລາວສາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຫາງໄກ
ສອກຫຼີກ. ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດຢາງຊັນເຈນແມນຢໃນການຮຽນຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ຫຼື ສັງຄົມ
ສາດ ເມື່ອເດັກນອຍຈາກຄອບຄົວທີ່ສາມາດຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ທີ່ຍາຍຈາກໂຮງຮຽນ
ປະຖົມທີ່ໃຊພາສາຮິນດຂອງລັດ ມາເປນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນທີ່ໃຊພາສາອັງກິດ.
ຊອງຫວາງລະຫວາງພາສາທີ່ໃຊໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພາສາທີ່ໃຊໃນບານອາດນາໄປສ ບັນຫາການ
ຂຽນຜິດເຖິງວາເດັກນອຍຈະເກັງພາສາທີ່ໃຊໃນໂຮງຮຽນແລວກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວາພາສາລາວ
ເປນພາສາທີ່ຂຽນຕາມການອອກສຽງ ແລະ ການອານການຂຽນກໍສອນຕາມຫຼັກການນີ້,
ນັກຮຽນຊົນເຜົາກຶມມ ແລະ ເຜົາມົ້ງມັກຂຽນຜິດ ຍອນວາພວກເຂົາອອກສຽງພາສາລາວຕາມ
ສານຽງພາສາເຜົາ ແຕກໍຖືກສອນໃຫຂຽນຕາມການອອກສຽງ

ໂຕຂຽນພາສາມົ້ງ: ເຫັນໄດແຕນອກໂຮງຮຽນ

ເນື່ງອຈາກໂຮງຮຽນບໍໄດສອນພາສາຊົນເຜົາ, ເຮັດໃຫບໍມີທາແຮງໃນການຮໜັງສືໃນ
ພາສາຂອງຊົນເຜົາໂຕເອງນອກຈາກພາສາປະຈາຊາດ. ຕົວຢາງ ໃນພາສາມົ້ງ ໄດໃຊ
ໂຕໜັງສືໂຣມັນແທນໂຕຂຽນ (ເບິ່ງຕາມຮບ). ຊາວມົ້ງພັດຖິ່ນມີຢທົວໂລກ, ມີຫຼາຍ
ບົດເພງ, ຮບເງົາ ລວມທັງສື່ການສຶກສາທີ່ມີທາງອິນເຕີເນັດເປນພາສາມົ້ງ. ຊາວມົ້ງຜ
ທີ່ຮໂຕໜັງສືໃນພາສາໂຕເອງ, ຖືວາເປນການເພີ່ມໂອກາດໃນການຊອກຮຊີວິດການ
ເປນຢທີ່ນອກເໜືອຈາກໃນໝບານຂອງໂຕເອງ. ແຕການຮຽນອານ ແລະ ຂຽນພາສາ
ມົ້ງເປນສິ່ງທີ່ເດັກນອຍຕອງຊອກຮດວຍໂຕເອງ. ລະບົບການສຶກສາໃນປະເທດລາວບໍ
ໄດສົງເສີມການຮຽນພາສາມົ້ງ ຄຜທີ່ພວກເຮົາສາພາດກໍເຫັນດີວານັກຮຽນທີ່ສາມາດ
ອານ ແລະ ຂຽນພາສາມົ້ງໄດແມນ ເກັງພາສາອັງກິດຄືກັນ (ເຊິ່ງສອນເປນພາສາທີ
ສອງ) ແລະ ມີໂອກາດຫຼາຍກກວາໃນຕະຫຼາດແຮງງານ (ເຊັນ: ເຮັດວຽກກັບອົງການ
ສາກົນທີ່ບໍຂື້ນກັບລັດ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົາມົ້ງ).
ຂຽນຜິດສອງຄາ (ຕາມທີ່ຂີດກອງ) ຈາກປະໂຫຍດສັ້ນ
‘[ຂອຍ] ຢາກ ເປນ ຕາຫຼວດ’

ທີ່ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ພາສາອັງກິດຖືກນາສະເໜີເພີ່ມຂື້ນຜານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ,
ໂດຍມີການຄາດຫວັງວາຕັ້ງແຕຊັ້ນປ ທີ 4 ຂື້ນໄປຕອງສອນເປນພາສາອັງກິດ. ໃນ
ທາງປະຕິບັດແລວ, ຄ (ເຊິ່ງສວນຫຼາຍບໍເກັງພາສາອັງກິດ) ໃຊພາສາ ເຊໂຊໂທ ໃນ
ການອະທິບາຍທີ່ນອກເໜືອຈາກຄາສັງງາຍໆ, ແຕແບບຮຽນສວນຫຼາຍຊາພັດຂຽນ
ເປນພາສາອັງກິດ. ນີ້ຍິ່ງເປນສິ່ງທາທາຍຫຼາຍຂື້ນສາລັບເດັກນອຍໃນຊົນນະບົດ,ຜທີ່
ໃຊພາສາອັງກິດພຽງແຕໜອຍດຽວນອກໂຮງຮຽນ ເມື່ອທຽບກັບນັກຮຽນທີ່ຢໃນໂຕ
ເມືອງ. ແຕພາສາອັງກິດຖືວາເປນປດໃຈສາຄັນໃນການໄດເຮັດວຽກທີ່ມີເງິນເດືອນດີ.
ພໍແມທີ່ຮັງມີໃນເຂດຊົນນະບົດບາງຄົນ ແມນເຫັນວາການໃຊພາສາອັງກິດໃນ
ໂຮງຮຽນຢທອງຖິ່ນໂຕເອງມີຂໍຈາກັດ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະສົງລກໂຕເອງໄປໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນທີ່ ’ໃຊພາສາອັງກິດ’ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.

ຊີວດ
ີ ຊົນນະບົດຖືກນາສະເໜີນອຍເກິນໄປ ໃນການສຶກສາ, ແລະ
ສິ່ງທີ່ນາສະເໜີກໍມັກບໍແມນສິ່ງທີ່ເດັກນອຍຊົນນະບົດທັງໝົດ
ຄນເຄີຍ. ການດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດແຕກຕາງກັນຕາມພມ
ສັນຖານ, ເຊີ່ງມີຄວາມແຕກຕາງໃນຮບແບບການດາລົງຊີວິດທີ່
ບໍໄດຄືກັນໃນທົວປະເທດ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຊົນນນະບົດຖືກ
ສອງແສງໃຫເຫັນໃນແບບຮຽນໄດນອຍທີ່ສດ. ຍົກຕົວຢາງ
ບົດຮຽນໃນແບບຮຽນພາສາລາວ ໃນຫົວຂໍ ‘ອາຊີບຂອງ
ຊາວບານ’. ວຽກກະສິກາທີ່ນາສະເໜີແມນວຽກຂອງຊາວລາວ
ລມເຊິ່ງເປນຊົນເຜົາສວນໃຫຍ. ດັງນັ້ນ ບົດຮຽນ ‘ອາຊີບໃນ
ຊົນນະບົດ’ ບໍໄດລວມເອົາກິດຈະກາທາງກະສິກາທີ່ກຽວຂອງກັບ
ຊົນເຜົາທີ່ອາໃສໃນເຂດພສງ ເຊັນການເຮັດໄຮ, ແລະການເກັບ
ເຄື່ອງປາຂອງດົງ.

‘ອາຊີບຂອງຊາວບານ’ (ຈາກວິຊາ ໂລກອອມໂຕ, ປະຖົມ 2, ປະເທດລາວ)

ເມື່ອລະບົບການສືກສາແຫງຊາດຕອງການລວມເອົາພາບຕົວແທນຂອງຊີີວິດ
ຊົນນະບົດ ທີ່ມີຊົນເຜົາ, ຊັ້ນຄົນ ແລະ ສາດສະໜາຕາງໆ ກໍມັກຈະນາໄປສການເປນ
ຕົວແທນແບບຕາຍໂຕ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະບາງຢາງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ
ຊົນນະບົດ. ຕົວຢາງໃນປະເທດລາວ ທີ່ໂດຍທາງການແລວມີເກືອບຫາສິບຊົນເຜົາ.
ແຕໃນແບບຮຽນຊາພັດເວົ້າເຖິງແຕສາມກມ (ກືມມ,ລາວ ແລະ ມົ້ງ). ຍິ່ງໄປກວາ
ນັ້ນຄວາມເປນຊົນເຜົາຖືກນາສະເໜີຜານເຄື່ອງນງຕາມປະເພນີ ເຊິ່ງເດັກນອຍ (ແລະ
ພໍແມຂອງພວກເຂົາ) ຈະນງພຽງແຕໂອກາດພິເສດເທົານັ້ນ. ການນາສະເໜີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົາສວນຫຼາຍແມນນາສະເໜີຜານເດັກຍິງ, ສວນເດັກຊາຍມີໜອຍ
ທີ່ສດ ເຊິ່ງນາໄປສ ຄາເວົ້າທີ່ມັກໃຊກຽວກັບຊາດລາວທີ່ມັກຈະໃຫແມຍິງເປນຜ
ຮັບຜິດຊອບຕໍການປກປກຮັກສາ ‘ວັດທະນະທາອັນດີງາມ’.

ການອະທິບາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົາ (ຈາກ ວິຊາຄນສົມບັດ, ປະຖົມ 4, ປະເທດລາວ)

ການນາສະເໜີພາບຄວາມເປນຈິງຂອງຊົນນະບົດທີ່ເພື່ອໃຫນັກຮຽນເຫັນໄດເຖິງບັນຫາທີ່ກຽວຂອງກັບ
ການດາລົງຊີວິດ ແລະ ຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ. ຕົວຢາງ ໃນແບບຮຽນເລໂຊໂທ ເຫຼັ້ມນີີ້ທີ່ສະແດງພາບ
ຄວາມເປນຈິງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ມີຄາຖາມວາສາເຫດຂອງດິນເຊາະເຈື່ອນແມນຫຍັງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫເກີດ
ພາບຂອງຊົນນະບົດທີ່ບໍດີ.
ເຖິງວາຈະຂໍຈາກັດໃນຄວາມພະຍາມຍາມສະເໜີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນນະບົດໃນແບບຮຽນ, ມິການ
ນາສະເໜີພຽງແຕບາງສວນ ແລະ ມີລັກສະນະຕາຍຕົວແຕກໍຍັງດີກວາບໍເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຕົວຢາງເມື່ອ
ສົນທະນາກຽວກັບບົດຮຽນໃນແບບຮຽນປະຖົມໜຶ່ງ ໃນລາວທີ່ກຽວກັບເດັກຍິງຊົນເຜົາລາວ ແລະ
ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກຍິງເຜົາມົ້ງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນັກຮຽນມົ້ງທີ່ເຂົ້າຮວມໃນການຄົ້ນຄວາຄັ້ງນີ້ແມນ
ສາມາດຈື່ຊື່ຂອງເດັກຍິງເຜົາມົ້ງໃນແບບຮຽນໄດໄວແຕລືມລາຍລະອຽດຂອງເດັກຍິງເຜົາລາວ. ໃນ
ປະເທດອິນເດຍ ຕົວຢາງທີ່ເປນຮບປະທາກຽວກັບຊາວບານໃນແຕເຂດຂອງລັດ ຫຼື ປະເທດ ຍັງຂາດ
ການສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການເປນຊາດທີ່ອດົມຮັງມີທາງດານຊົນເຜົາ.
(ຈາກThuto eat emo likolong tsa mathomo [ບົດຮຽນກຽວກັບກະສິກາໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ , ປ 3, ເລໂຊໂທ

ຄາແນະນາ


ແບບຮຽນ ແລະ ຫຼັກສດສາມາດສະແດງແນວຄິດ ແລະ ທັດສະນະຜານຕົວຢາງທີ່ເປນຮບ
ປະທາ ແລະ ເປນສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຊົນນະບົດຄນເຄີຍ



ນາສະເໜີພາບຕົວແທນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຖືກກັບຄວາມຈິງໃນຊີວິດຊົນນະບົດ ຈະຊວຍ
ໃຫນັກຮຽນເຫັນຄວາມກຽວຂອງທາງດານການສືກສາ ແລະ ຊີວິດການເປນຢຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນປະຈບັນ ແລະ ອະນາຄົດ



ການນາພາສາທີ່ນັກຮຽນໃຊໃນເຮືອນມາໃຊໃນໂຮງຮຽນໃຫຫຼາຍຂື້ນ ຈະເຮັດໃຫ
ເດັກນອຍເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນໄດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ກຽວຂອງກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດຫຼາຍ
ກວາ ໂດຍບໍຕອງກຽວຂອງແຕເລື່ອງການເຮັດວຽກໄດເງິນເດືອນຫຼາຍເທົານັ້ນ



(ການສາງແຮງຈງໃຈ) ຄໃນຊົນນະບົດຄວນໄດຮັບການສະໜັບສະໜນໃຫເຮັດວຽກໄດ
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ຄວາມເປນຈິງໃນຊົນນະບົດໃຫຫຼາຍຂື້ນ, ທັງໃນດານຂອງນະໂຍບາຍ ການໃສເຄື່ອງແບບ,
ພາສາທີ່ໃຊໃນຫອງຮຽນ, ການປບຕົວຢາງໃນແບບຮຽນ, ຫຼື ພຽງແຕໃຫນັກຮຽນມີສວນ
ຮວມໃນແບບຝກຫັດທີ່ກະຕນໃຫພວກເຂົາການົດວາການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ກຽວຂອງກັບສິ່ງທີ່ນາ ສະເໜີໃນແບບຮຽນແນວໃດ
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