
ເມ່ືອສົມທຽບການສຶກສາການກັບເດັກນ�ອຍໃນເມືອງ, ຊີວິດການເປ�ນ

ຢ��ຂອງເດັກນ�ອຍໃນຊົນນະບົດ ແມ�ນຫ�າງໄກຈາກເນື້ອຫາການສືກສາ

ຫຼາຍກວ�າ ເຊິງ່ລວມທັງບນັຫາດ�ານວຊິາຮຽນທ່ີມຢີ��ໃນຫຼກັສ�ດ ແລະ 

ເນື້ອໃນທ່ີທ�າສະເໜີ. ຕົວຢ�າງເຊັ�ນ ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ຫັຼກສ�ດໄດ�

ກ�ານົດໃຫ�ມີການຫຼີ້ໝາກເສິກ ແລະ ສອນກ�ຽວກັບການຄອມພິວເຕີ້

ໂດຍທີ່ວ�າເດັກນ�ອຍບໍ�ເຄີຍເຫັນກະດານຫຼີ້ນໝາກເສິກ ຫືຼ ຄອມພິວເຕີ້

ເລີຍ, ບົດຮຽນດັ�ງກ�າວກາຍເປ�ນປະສົບການແບບນາມມະທ�າສ�ງ, 

ເພາະການສອນເຫຼືອພຽງແຕ�ເວົ້າເຖິງຮ�ບພາບຂອງຄອມພິວເຕີເທົ�ານ້ັນ.  

ການສອນວິທີເຮັດສະໄລ(ຫ�ອງຮຽນຊັ້ນປ� ທີ  6, ວຊິາ ວິທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະເທດ ເລໂຊໂທ) 

ປະເທດລາວກໍ�ຄ�າຍຄືກັນ, ໃນແບບຮຽນມີຮ�ບບສວນເຍົາວະຊົນທ່ີເດັກນ�ອຍໃນ

ເຂດຊົນນະບົດບໍ�ເຄີຍເຫັນມາກ�ອນ. ເມ່ືອຖາມວ�າແມ�ນຮ�ບຫຍັງ, ພວກເຂົາຄິດ

ວ�າແມ�ນຮ�ບພໍ�ແມ�ພາເດັກນ�ອຍໄປໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດອິນເດຍ ແບບຮຽນມີ

ຮ�ບຕົວຢ�າງອາຊີບທ່ີເດັກນ�ອຍບໍ�ເຄິຍໄດ�ຍິນມາກ�ອນ, ເຊິ່ງເປ�ນຮ�ບຄົນແຕ�ງໂຕ

ໃນແບບຕ�າງໆທ່ີຕ�າງຈາກທ່ີເຫັນໄດ�ທົ�ວໄປໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີຮ�ບ

ເຄື່ອງໃຊ�ໃນຄົວເຮືອນຫຼາຍຢ�າງທີ່ບໍ�ສາມາດເຫັນໄດ�ໃນຄົວເຮືອນຊົນນະບົດ.  

ວິຊາທ່ີໂດຍຫຼັກການແລ�ວບໍ�ໄດ�ມີຄວາມເຈາະຈົງດ�ານສະຖານທ່ີ, ເຊັ�ນວິຊາ

ຄະນິດສາດຍັງມີນາມມະທ�າໂດຍບໍ�ຈ�າເປ�ນ ເພາະມີການສະແດງເຖິງ ສິດທິ

ພິເສດຂອງນັກຮຽນໃນເມືອງ. ຕົວຢ�າງໃນບົດຝ�ກຫັດວິຊາຄະນິດສາດ ໃຫ�

ນັກຮຽນຄິດໄລ�ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຈາກການຂັບລົດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປ

ສວນສັດບ�ານເກິນ, ເຊິ່ງເປ�ນການເດິນທາງທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມໃນທ�າຍອາທິດ

ຂອງຄົນຊົນຊັ້ນກາງໃນວຽງຈັນ, ແຕ�ໃນຫ�ອງຮຽນໃນຊົນນະບົດພາກ   ເໜືອ

ຂອງລາວ ມີເດັກນ�ອຍພຽງແຕ�ສອງສາມຄົນເທົ�ານ້ັນທ່ີເຄີຍໄດ�ຍິນກ�ຽວກັບ ບ�ານເກິນ  ຫຼື ຮ��ວ�າສວນສັດແມ�ນຫຍັງ. ຕົວຢ�າງເຫຼົ�ານ້ີສະແດງ

ໃຫ�ເຫັນວ�າສ�ວນຫຼາຍແລ�ວໃນການຮຽນມັກມີນາມມະທ�າທ່ີບໍ�ຈ�າເປ�ນສ�າລັບເດັກນ�ອຍໃນຊົນນະບົດ. ສ່ິງທີສ�າຄັນແມ�ນ ຄ�ຕ�ອງມີຄວາມ

ສາມາດໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼື ຫຸຼດຜ�ອນ ນາມມະທ�ານ້ີ. ຕົວຢ�າງແທນທ່ີຈະໃຫ�ນັກຮຽນຈົດກ�າຍເລື່ອງການເດິນທາງໄປບ�ານເກິນ 

ຕາມກະດານ, ຄ�ສາມາດເຮັດໃຫ�ບົດຮຽນຄະນິດສາດໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບເດັກນ�ອຍໄດ�ໂດຍການໃຫ�ນັກຮຽນບອກສະຖານທ່ີທ່ີຢາກໄປ ແລະ 

ປ�ຽນເປ�ນການເດິນທາງເຂ້ົາໃນເມືອງດ�ວຍລົດຈັກ.  ດ�ວຍວິທີການນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ�ນັກຮຽນມີຄວາມຫ�າວຫັນໃນການຮຽນຂອງໂຕເອງ 

ແລະ ເຮັດໃຫ�ວິຊາດັ�ງກ�າວມີລັກສະນະຮ�ບປະທ�າທ່ີນັກຮຽນສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ�ງ�າຍ. 

ເນືອ້ໃນການສກືສາແມ�ນອ�ປະສກັໃນການຮຽນຮ��ຂອງເດກັແລະໄວໜ��ມໃນຊົນນະບດົ. ວຊິາ ແລະ ວທິກີານສອນ

ເຮດັໃຫ�ການຮຽນຮ��ມລີກັສະນະນາມມະທ�າສ�າລບັເດກັແລະໄວໜ��ມຊນົນະບດົ. ພາສາທີໃ່ຊ�ໃນການສກືສາສ�ວນ

ຫາຼຍກໍ�ແຕກຕ�າງກບັພາສາທີເ່ດກັໃຊ�ໃນຄອບຄວົ. ໃນແບບຮຽນບໍ�ໄດ�ນ�າສະເໜຊີວີດິຊນົນະບດົເທົ�າທີຄ່ວນ, ແລະ 

ພາບບາງສ�ວນໃນແບບຮຽນທີບ່ນັຍາຍຊວີດິການເປ�ນຢ��ໃນໝ��ບ�ານກໍ�ແຕກຕ�າງກບັການດ�າລງົຊວີດິຂອງເດກັແລະ

ໄວໜ��ມ. ຕ�ອງໄດ�ມກີານທບົທວນເນືອ້ໃນການສກຶສາຄນືເພືອ່ກະຕ��ນໃຫ�ເດກັແລະໄວໜ��ມເຫນັໄດ�ເຖງິຄວາມ

ກ�ຽວຂ�ອງທາງການສກຶສາກບັຊວີດິການເປ�ນຢ��ໃນຊນົນະບດົໃນປະຈ�ບນັ ແລະ ອະນາຄດົ. 

ກນັຍາ 2018 ຂໍ�ສະຫຼບຸດ�ານນະໂຍບາຍ 
ການຄົ້ນຄວ�າ 

ຜົນການຄົ້ນຄວ�າທ່ີນ�າມາລາຍງານນີ້

ແມ�ນອີງຕາມການຄົ້ນຄວ�າເປ�ນ

ເວລາ 2 ປ� ເພື່ອສືກສາຄວາມ

ເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ�າງ ລະບົບ

ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມມ��ງມາດ

ປາດຖະໜາຂອງໄວໜ��ມໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ, 

ອິນເດຍ ແລະ ລາວ.  ເຊິ່ງໃນແຕ�ລະ

ປະເທດໄດ�ດ�າເນິນການສືກສາໃນ

ຊຸມຊຸນເຂດຊົນນະບົດສອງແຫ�ງ 

ແລະໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປ�ນເວລາ

ເກົ້າເດືອນ ໃນຊ�ວງໄລຍະປ� 2017. 

ລະບບົການສຶກສາ , ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ��  

ໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫີຼກ 

ໂຄງການຮ�ວມມືຄົ້ນຄວ�າໂດຍທຶນສະໜັບສະໜ�ນຈາກ ESRC-DFID- (ES/N01037X/1) 

ການເຂ້ົາເຖິງເນ້ືອໃນການສືກສາຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມ

ໄປທ�ຽວສວນເຍົາວະຊົນ(ຈາກປ��ມ ວິຊາຄ�ນສົມບັດ, 

ຊັ້ນປະຖົມ1 ,ປະເທດລາວ ) 



ພາສາ ເປ�ນທັງວິຊາຮຽນ ແລະ ເປ�ນເຄື່ອງມືສ�າຄັນໃນການຮຽນ. ຖ�າຫາກພາກສາທ່ີໃຊ�ໃນ

ໂຮງຮຽນ, ຫຼືວິທີການໃຊ�ແຕກຕ�າງຈາກພາກສາທ່ີໃຊ�ໃນເຮືອນແລ�ວ, ຍິງ່ເຮັດໃຫ�ນັກຮຽນ

ເສຍປຽບເປ�ນສອງເທົ�າ. ການທ່ີບໍ�ໄດ�ສອນພາສາຊົນເຜົ�າເປ�ນການເສຍສິດ ແລະ ທັງທາງດ�ານ

ການສຶກສາ ແລະ ໂອກາດ. ນອກນີ້ຍັງໝາຍເຖງິເດັກນ�ອຍອ�ອນໃນການຮຽນຮ��ພາກສາ. ໃນ

ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ແບບຮຽນສ�ວນຫຼາຍເປ�ນພາສາອັງກິດ. ເຖິງວ�າພໍ�ແມ� ແລະ ເດັກມີແຮງ

ບັນດານໃຈຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ, ແຕ�ການໃຊ�ພາສາອັງກິດໃນແບບຮຽນເຮັດໃຫ�ທັງຄ� ແລະ 

ນັກຮຽນເຂ້ົາເຖິງແບບຮຽນໄດ�ຍາກຂ້ືນ. ຄ�ຖືກຊຸກຍ��ໃຫ�ສອນເປ�ນພາສາອັງກິດຕັ້ງແຕ�ຊັ້ນປ�ທີ 4 

ຂ້ືນເມືອ ແຕ�ວ�າເຮັດໄດ�ຍາກໃນທາງປະຕິບັດ. ຄ�ບໍ�ຄ�ອຍໄດ�ເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ສ�ວນຫຼາຍ

ແມ�ນອອກຄ�າສັ�ງເປ�ນພາກສາອັງກິດ. ໃນປະເທດລາວແບບຮຽນຂຽນເປ�ນພາສາລາວ ເຊິ່ງເປ�ນ

ບັນຫາສ�າລັບນັກຮຽນທ່ີໃຊ�ພາສາຊົນເຜົ�າທ່ີຕ�າງຈາກຕະກ�ນພາສາລາວ ເຊັ�ນນັກຮຽນທ່ີເວົ້າພາສາ

ມ້ົງ (ກ��ມພາສາ ມ້ົງ-ມ�ຽນ ກັບ ໄທ-ກາໃດ). ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຊ�ອງຫວ�າງ ລະຫວ�າງພາສາ

ຮິນດ� ທ່ີໃຊ�ໃນແບບຮຽນ ແລະ ພາສາ  ຊາຕິສກາຮີ ຫຼື ເຊີຕຣີໂບລິ ເຊິ່ງເປ�ນພາສາທ່ີໃຊ�ໃນບ�ານ 

ເຮັດໃຫ�ເກີດຄວາມທ�າຍທາຍທີ່ຄ�າຍຄືກັນກັບປະເທດລາວສ�າລັບນັກຮຽນໃນເຂດຫ�າງໄກ

ສອກຫຼີກ. ສ່ິງທີ່ເຫັນໄດ�ຢ�າງຊັນເຈນແມ�ນຢ��ໃນການຮຽນຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ຫຼື ສັງຄົມ

ສາດ ເມ່ືອເດັກນ�ອຍຈາກຄອບຄົວທີ່ສາມາດຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ທ່ີຍ�າຍຈາກໂຮງຮຽນ

ປະຖົມທ່ີໃຊ�ພາສາຮິນດ�ຂອງລັດ ມາເປ�ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນທ່ີໃຊ�ພາສາອັງກິດ. 

ຊ�ອງຫວ�າງລະຫວ�າງພາສາທ່ີໃຊ�ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພາສາທ່ີໃຊ�ໃນບ�ານອາດນ�າໄປສ�� ບັນຫາການ

ຂຽນຜິດເຖິງວ�າເດັກນ�ອຍຈະເກັ�ງພາສາທ່ີໃຊ�ໃນໂຮງຮຽນແລ�ວກໍ�ຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ�າພາສາລາວ

ເປ�ນພາສາທ່ີຂຽນຕາມການອອກສຽງ ແລະ ການອ�ານການຂຽນກໍ�ສອນຕາມຫຼັກການນີ້, 

ນັກຮຽນຊົນເຜົ�າກຶມມ� ແລະ ເຜົ�າມ້ົງມັກຂຽນຜິດ ຍ�ອນວ�າພວກເຂົາອອກສຽງພາສາລາວຕາມ

ສ�ານຽງພາສາເຜົ�າ ແຕ�ກໍ�ຖືກສອນໃຫ�ຂຽນຕາມການອອກສຽງ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເນື່ງອຈາກໂຮງຮຽນບໍ�ໄດ�ສອນພາສາຊົນເຜົ�າ, ເຮັດໃຫ�ບໍ�ມີທ�າແຮງໃນການຮ��ໜັງສືໃນ

ພາສາຂອງຊົນເຜົ�າໂຕເອງນອກຈາກພາສາປະຈ�າຊາດ. ຕົວຢ�າງ ໃນພາສາມ້ົງ ໄດ�ໃຊ�

ໂຕໜັງສືໂຣມັນແທນໂຕຂຽນ (ເບິ່ງຕາມຮ�ບ).  ຊາວມົ້ງພັດຖິ່ນມີຢ��ທົ�ວໂລກ, ມີຫຼາຍ

ບົດເພງ, ຮ�ບເງ ົາ ລວມທັງສ່ືການສຶກສາທີ່ມີທາງອິນເຕີເນັດເປ�ນພາສາມ້ົງ. ຊາວມົ້ງຜ��

ທີ່ຮ��ໂຕໜັງສືໃນພາສາໂຕເອງ, ຖືວ�າເປ�ນການເພ່ີມໂອກາດໃນການຊອກຮ��ຊີວິດການ

ເປ�ນຢ��ທີ່ນອກເໜືອຈາກໃນໝ��ບ�ານຂອງໂຕເອງ. ແຕ�ການຮຽນອ�ານ ແລະ ຂຽນພາສາ

ມົ້ງເປ�ນສ່ິງທີ່ເດັກນ�ອຍຕ�ອງຊອກຮ��ດ�ວຍໂຕເອງ. ລະບົບການສຶກສາໃນປະເທດລາວບໍ�

ໄດ�ສົ�ງເສີມການຮຽນພາສາມ້ົງ ຄ�ຜ��ທີ່ພວກເຮົາສ�າພາດກໍ�ເຫັນດີວ�ານັກຮຽນທີ່ສາມາດ

ອ�ານ ແລະ ຂຽນພາສາມົ້ງໄດ�ແມ�ນ ເກັ�ງພາສາອັງກິດຄືກັນ (ເຊິ່ງສອນເປ�ນພາສາທີ

ສອງ) ແລະ ມີໂອກາດຫຼາຍກກວ�າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ (ເຊັ�ນ: ເຮັດວຽກກັບອົງການ

ສາກົນທີ່ບໍ�ຂື້ນກັບລັດ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນຊົນເຜ�ົາມ້ົງ).   

ທີ່ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ພາສາອັງກິດຖືກນ�າສະເໜີເພີ່ມຂື້ນຜ�ານການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ, 

ໂດຍມີການຄາດຫວັງວ�າຕັ້ງແຕ�ຊັ້ນປ� ທີ 4 ຂື້ນໄປຕ�ອງສອນເປ�ນພາສາອັງກິດ. ໃນ

ທາງປະຕິບັດແລ�ວ, ຄ� (ເຊິ່ງສ�ວນຫຼາຍບໍ�ເກັ�ງພາສາອັງກິດ) ໃຊ�ພາສາ ເຊໂຊໂທ ໃນ

ການອະທິບາຍທີ່ນອກເໜືອຈາກຄ�າສັ�ງງ�າຍໆ, ແຕ�ແບບຮຽນສ�ວນຫຼາຍຊ��າພັດຂຽນ

ເປ�ນພາສາອັງກິດ. ນີ້ຍິ່ງເປ�ນສ່ິງທ�າທາຍຫຼາຍຂື້ນສ�າລັບເດັກນ�ອຍໃນຊົນນະບົດ,ຜ��ທີ່

ໃຊ�ພາສາອັງກິດພຽງແຕ�ໜ�ອຍດຽວນອກໂຮງຮຽນ ເມື່ອທຽບກັບນັກຮຽນທີ່ຢ��ໃນໂຕ

ເມືອງ. ແຕ�ພາສາອັງກິດຖືວ�າເປ�ນປ�ດໃຈສ�າຄັນໃນການໄດ�ເຮັດວຽກທີ່ມີເງ ິນເດືອນດີ. 

ພໍ�ແມ�ທີ່ຮັ�ງມີໃນເຂດຊົນນະບົດບາງຄົນ ແມ�ນເຫັນວ�າການໃຊ�ພາສາອັງກິດໃນ

ໂຮງຮຽນຢ��ທ�ອງຖິ່ນໂຕເອງມີຂໍ�ຈ�າກັດ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະສົ�ງລ�ກໂຕເອງໄປໂຮງຮຽນ

ເອກະຊົນທີ່  ’ໃຊ�ພາສາອັງກິດ’ ໃນເຂດຕົວເມືອງ. 

ຂຽນຜິດສອງຄ�າ (ຕາມທ່ີຂີດກ�ອງ) ຈາກປະໂຫຍດສ້ັນ 

‘[ຂ�ອຍ] ຢາກ ເປ�ນ ຕ�າຫຼວດ’ 

ໂຕຂຽນພາສາມ້ົງ: ເຫັນໄດ�ແຕ�ນອກໂຮງຮຽນ 



 ຊວີດີຊນົນະບດົຖກືນ�າສະເໜນີ�ອຍເກນິໄປ ໃນການສກຶສາ, ແລະ 

ສ່ິງທີ່ນ�າສະເໜີກໍ�ມັກບໍ�ແມ�ນສ່ິງທີ່ເດັກນ�ອຍຊົນນະບົດທັງໝົດ

ຄ��ນເຄີຍ.  ການດ�າລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດແຕກຕ�າງກັນຕາມພ�ມ

ສັນຖານ, ເຊີ່ງມີຄວາມແຕກຕ�າງໃນຮ�ບແບບການດ�າລົງຊີວິດທີ່

ບໍ�ໄດ�ຄືກັນໃນທົ�ວປະເທດ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຊົນນນະບົດຖືກ

ສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນໃນແບບຮຽນໄດ�ນ�ອຍທີ່ສ�ດ. ຍົກຕົວຢ�າງ

ບົດຮຽນໃນແບບຮຽນພາສາລາວ ໃນຫົວຂໍ�  ‘ອາຊີບຂອງ

ຊາວບ�ານ’. ວຽກກະສິກ�າທີ່ນ�າສະເໜີແມ�ນວຽກຂອງຊາວລາວ

ລ��ມເຊ່ິງເປ�ນຊົນເຜົ�າສ�ວນໃຫຍ�. ດັ�ງນັ້ນ ບົດຮຽນ ‘ອາຊີບໃນ

ຊົນນະບົດ’ ບໍ�ໄດ�ລວມເອົາກິດຈະກ�າທາງກະສິກ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ

ຊົນເຜົ�າທີ່ອາໃສໃນເຂດພ�ສ�ງ ເຊັ�ນການເຮັດໄຮ�, ແລະການເກັບ

ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ເມ່ືອລະບົບການສືກສາແຫ�ງຊາດຕ�ອງການລວມເອົາພາບຕົວແທນຂອງຊີີວິດ

ຊົນນະບົດ ທີ່ມີຊົນເຜົ�າ, ຊ້ັນຄົນ ແລະ ສາດສະໜາຕ�າງໆ ກໍ�ມັກຈະນ�າໄປສ��ການເປ�ນ

ຕົວແທນແບບຕາຍໂຕ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະບາງຢ�າງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ

ຊົນນະບົດ. ຕົວຢ�າງໃນປະເທດລາວ ທີ່ໂດຍທາງການແລ�ວມີເກືອບຫ�າສິບຊົນເຜົ�າ. 

ແຕ�ໃນແບບຮຽນຊ�າ �ພັດເວົ້າເຖິງແຕ�ສາມກ��ມ (ກືມມ�,ລາວ ແລະ ມ້ົງ).  ຍ່ິງໄປກວ�າ

ນັ້ນຄວາມເປ�ນຊົນເຜົ�າຖືກນ�າສະເໜີຜ�ານເຄື່ອງນ��ງຕາມປະເພນີ ເຊິ່ງເດັກນ�ອຍ (ແລະ 

ພໍ�ແມ�ຂອງພວກເຂົາ) ຈະນ��ງພຽງແຕ�ໂອກາດພິເສດເທົ�ານັ້ນ. ການນ�າສະເໜີຄວາມ

ຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົ�າສ�ວນຫຼາຍແມ�ນນ�າສະເໜີຜ�ານເດັກຍິງ, ສ�ວນເດັກຊາຍມີໜ�ອຍ

ທີ່ສ�ດ ເຊ່ິງນ�າໄປສ�� ຄ�າເວົ້າທີ່ມັກໃຊ�ກ�ຽວກັບຊາດລາວທີ່ມັັກຈະໃຫ�ແມ�ຍິງເປ�ນຜ��

ຮັບຜິດຊອບຕໍ�ການປ�ກປ�ກຮັກສາ  ‘ວັດທະນະທ�າອັນດີງາມ’.  

 

 

 

 

 

 

ການນ�າສະເໜີພາບຄວາມເປ�ນຈິງຂອງຊົນນະບົດທີ່ເພ່ືອໃຫ�ນັກຮຽນເຫັນໄດ�ເຖິງບັນຫາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ

ການດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ. ຕົວຢ�າງ ໃນແບບຮຽນເລໂຊໂທ  ເຫຼັ້ມນີີ້ທີ່ສະແດງພາບ

ຄວາມເປ�ນຈິງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ມີຄ�າຖາມວ�າສາເຫດຂອງດິນເຊາະເຈື່ອນແມ�ນຫຍັງ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ�ເກີດ

ພາບຂອງຊົນນະບົດທີ່ບໍ�ດ.ີ 

ເຖິງວ�າຈະຂໍ�ຈ�າກັດໃນຄວາມພະຍາມຍາມສະເໜີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນນະບົດໃນແບບຮຽນ, ມິການ

ນ�າສະເໜີພຽງແຕ�ບາງສ�ວນ ແລະ ມີລັກສະນະຕາຍຕົວແຕ�ກໍ�ຍັງດີກວ�າບໍ�ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຕົວຢ�າງເມ່ືອ

ສົນທະນາກ�ຽວກັບບົດຮຽນໃນແບບຮຽນປະຖົມໜ່ຶງ ໃນລາວທີ່ກ�ຽວກັບເດັກຍິງຊົນເຜົ�າລາວ ແລະ 

ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກຍິງເຜົ�າມ້ົງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນັກຮຽນມ້ົງທີ່ເຂົ້າຮ�ວມໃນການຄົ້ນຄວ�າຄັ້ງນີ້ແມ�ນ

ສາມາດຈ່ືຊື່ຂອງເດັກຍິງເຜົ�າມົ້ງໃນແບບຮຽນໄດ�ໄວແຕ�ລືມລາຍລະອຽດຂອງເດັກຍິງເຜົ�າລາວ. ໃນ

ປະເທດອິນເດຍ ຕົວຢ�າງທີ່ເປ�ນຮ�ບປະທ�າກ�ຽວກັບຊາວບ�ານໃນແຕ�ເຂດຂອງລັດ ຫຼື ປະເທດ ຍັງຂາດ

ການສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການເປ�ນຊາດທີ່ອ�ດົມຮັ�ງມີທາງດ�ານຊົນເຜົ�າ. 

‘ອາຊີບຂອງຊາວບ�ານ’ (ຈາກວິຊາ ໂລກອ�ອມໂຕ,  ປະຖົມ 2, ປະເທດລາວ)  

ການອະທິບາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົ�າ (ຈາກ ວິຊາຄ�ນສົມບັດ, ປະຖົມ 4, ປະເທດລາວ)  

(ຈາກThuto eat emo likolong tsa mathomo [ບົດຮຽນກ�ຽວກັບກະສິກ�າໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ , ປ� 3, ເລໂຊໂທ  
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 ແບບຮຽນ ແລະ ຫຼັກສ�ດສາມາດສະແດງແນວຄິດ  ແລະ ທັດສະນະຜ�ານຕົວຢ�າງທີ່ເປ�ນຮ�ບ

ປະທ�າ ແລະ ເປ�ນສິ່ງທ່ີນັກຮຽນຊົນນະບົດຄ��ນເຄີຍ 

 ນ�າສະເໜີພາບຕົວແທນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຖືກກັບຄວາມຈິງໃນຊີວິດຊົນນະບົດ ຈະຊ�ວຍ

ໃຫ�ນັກຮຽນເຫັນຄວາມກ�ຽວຂ�ອງທາງດ�ານການສືກສາ ແລະ ຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງ

ເຂົາເຈົ້າໃນປະຈ�ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ  

 ການນ�າພາສາທີ່ນັກຮຽນໃຊ�ໃນເຮືອນມາໃຊ�ໃນໂຮງຮຽນໃຫ�ຫຼາຍຂ້ືນ ຈະເຮັດໃຫ�

ເດັກນ�ອຍເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນໄດ�ຫຼາຍຂ້ືນ ແລະ ກ�ຽວຂ�ອງກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ�ຫຼາຍ

ກວ�າ ໂດຍບໍ�ຕ�ອງກ�ຽວຂ�ອງແຕ�ເລື່ອງການເຮັດວຽກໄດ�ເງິນເດືອນຫຼາຍເທົ�ານັ້ນ   

 (ການສ�າງແຮງຈ�ງໃຈ) ຄ�ໃນຊົນນະບົດຄວນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນໃຫ�ເຮັດວຽກໄດ�

ປ�ບປ�ຽນໄດ�ຫຼາຍກວ�າເກົ�າ ໂດຍໃຊ�ເນື້ອໃນມາດຕະຖານ ແລະ ປ�ບໃຫ�ເທດເໝາະກັບ

ຄວາມເປ�ນຈິງໃນຊົນນະບົດໃຫ�ຫຼາຍຂ້ືນ, ທັງໃນດ�ານຂອງນະໂຍບາຍ ການໃສ�ເຄື່ອງແບບ, 

ພາສາທີ່ໃຊ�ໃນຫ�ອງຮຽນ, ການປ�ບຕົວຢ�າງໃນແບບຮຽນ, ຫຼື ພຽງແຕ�ໃຫ�ນັກຮຽນມີສ�ວນ

ຮ�ວມໃນແບບຝ�ກຫັດທ່ີກະຕ��ນໃຫ�ພວກເຂົາກ�ານົດວ�າການດ�າລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ກ�ຽວຂ�ອງກັບສິ່ງທີ່ນ�າ ສະເໜີໃນແບບຮຽນແນວໃດ 

ທີມຄົນ້ຄວ�າ 

ປະເທດ ເລໂຊໂທ 

ສ. ນິໂຄລາ ອານເຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ປອ. ແຄລ ດັນເກ, ມຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ 

ປອ. ພ�ແລນ ເລໂຟກາ, ສ�ນການສອນ ແລະ ການຮຽນ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ ເລໂຊໂທ 

ປະເທດອິນເດຍ 

ປອ. ເພກກິ້ ໂຟຣເຣີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ປອ. ອາຊິມາ ໂດສ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ທ. ມ�ນິພ ຊູກລາ, ສະຖາບັນມແກຣມ ມີທຣາ ຊາມາສ ເຊີ

ວີ ຊານທາ, ຊະຮາຕ�າສກາ 

ປະເທດລາວ 

ປອ ຣອຍ ໄຮສມັນ, ສະຖາບັນ ISS, ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ອີຣາມ�ສ ຣອດເຕີດາມ  

ທ. ສີວົງໄຊ ຈັນພິທິກ�ນ, ສະຖາບັນ ISS, 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີຣາມ�ສ ຣອດເຕີດາມ   

ນ. ໂຈດ້ີ ໂຟນເຊກາ, ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈ�າ

ປະເທດລາວ.  

ຜ��ສ�າຫຼວດ 

ສ. ອຽນ ຣີເວ,ີ ມະຫາວິທະຍາໄລ  ສະຕຣາກໄຄ.  


