
ອາຊິບ ຄ�, ແພດໝ�, ທະຫານ ແລະ ຕ�າຫຼວດເປ�ນ

ພາບທ່ີເຫັນໄດ�ເລື້ອຍໆໃນແບບຮຽນຕ�າງໆໃນອິນ

ເດຍ, ລາວ ແລະ ເລໂຊໂທ. ໃນບົດຮຽນ‘ອາຊິບ’ 

ໃນແບບຮຽນໃນລາວອະທິບາຍໃຫ�ຮ��ວ�າສ່ີອາຊິບນີ້

ເປ�ນໂຕແທນໃຫ�ຫຍັງ. ມັນແມ�ນການເວົ້າເຖິງສ່ີ

ປະເພດວຽກ ເຊັ�ນກ�າມະກອນ, ຊາວນາ, 

ພະນັກງານ ແລະ ຊາວຄ�າຂາຍ. ໃນສາມປະເທດນີ້ 

ອາຊິບຊາວນາ ແລະ ກ�າມະກອນ ຖືເປ�ນຮ�ບແບບ

ການເຮັດວຽກທ່ີບໍ�ຈ�າເປ�ນຕ�ອງເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ຮ�ບ

ພາບການເປ�ນ ‘ຊາວຄ�າຂາຍ’  ເລິ່ມປະກົດໃນ

ແບບຮຽນໃນທັງສາມປະເທດໂດຍການເນ້ັນໜັກ

ເລື່ອງການເປ�ນຜ��ປະກອບການ, ເຊິງ່ເຫັນພາບໄດ�

ຢ�າງຊັດເຈນທ່ີສ�ດແມ�ນກໍລະນີຂອງປະເທດ ເລໂຊ

ໂທ 

ການປະກົດໂຕຢ�າງແຜ�ຫຼາຍຂອງພະນັກງານທ່ີໄດ�

ຮັບການສຶກສາ, ແມ�ນມັກນ�າສະເໜີໂດຍຜ�ານຮ�ບພາບຂອງຄ�, ແພດ

ໝ�, ທະນຫານ ແລະ ຕົວຫຼວດ, ໂດຍບໍ�ຕ�ອງສົງໃສເລີຍວ�ານ້ີກ�ຽວຂ�ອງ

ກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປ�ນມາລະບົບການສຶກສາ ເຊິ່ງເລິ່ມຕ້ົນສ�າງ

ຂ້ືນເພ່ືອສ�າງ ແລະ ເລືອກເອົາກ��ມຄົນພິເສດເພ່ືອມາເຮັດວຽກໃຫ�

ລັດຖະບານ. ທ�ກມ້ືນີ້ ຮ��ພາບເຫົຼ�ານ້ີເປ�ນຕົວແທນຂອງວຽກທີ່ໄດ�

ເງນິເດອືນ, ໄດ�ຮບັການສກຶສາ ແລະມີເຄືອ່ງແບບ, ເຊິງ່ເປ�ນສິງ່ທ່ີ

ລະບົບການເຂ້ົາໂຮງຮຽນພະຍາຍາມຊີ້ນ�ານັກຮຽນໃນຫຼາຍວິທີເຊັ�ນ: 

ຜ�ານໂພສເຕີ ແລະ ແບບຮຽນ, ຜ�ານການຮຽກຮ�ອງໃຫ�ໃສ�ເຄື່ອງແບບ

ນັກຮຽນ ແລະ ເຮັດຜົມຖືກຕາມລະບຽບ ລວມທັງເຮັດໃຫ�ເຊື່ອຟ�ງ

ຕາມລະບຽບວິໃນແລະຄ�າສັ�ງ. 

ຮ�ບພາບຂອງຄ�, ແພດໝ�, ທະຫານ ແລະ ຕ�າຫວຼດສະແດງຢ�າງໂດດເດັ�ນໃນແບບຮຽນແລະໃນຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາຂອງ

ເດກັ ແລະໄວໜ��ມໃນເຂດຊນົນະບດົ. ອາຊບີທີຈ່ດັໃນໝວດໄດ�ຮບັການສກຶສາ, ໄດ�ເງນິເດອືນ ແລະ ມີເຄືອ່ງແບບ, ເປ�ນ

ລາງວນັສ�າລບັການສກຶສາເຊິງ່ມພີະລງັຫາຼຍໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ.  ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ອາຊບິຖກືນ�າສະແດງເປ�ນ

ຕວົແທນບ�ອນທີຕ່�ອງໄປໃຫ�ເຖງິ ເແລະ ເດກັແລະໄວໜ��ມບໍ�ສາມາດຮຽນຮ��ວ�າວຽກນັນ້ຕ�ອງເຮດັແນວໃດ ແລະ ຈະເຂົາ້ເຖງິໄດ�

ແນວໃດ. ວຽກໃນຊນົນະບດົທີຖ່ກືກບັຄວາມເປ�ນຈງິມກັຈະບໍ�ມີໃນປ��ມແບບຮຽນ ແລະ ຖກືນ�າສະເໜໃີນລກັສະນະເຮດັໃຫ�

ຮ��ສກຶແຕກຕ�າງ. ຄ�ຄວນເປ�ນຜ��ຊ�ວຍການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນ�າສະເໜກີ�ຽວກບັອາຊບິເພືອ່ໃຫ�ນກັຮຽນໃນເຂດ

ຊນົນະບດົໄດ�ເຫນັທາງເລອືກທີແ່ທ�ຈງິ.  

ກັນຍາ 2018 ສະຫຼຸບຫຍໍ�ດ�ານນະໂຍບາຍ 
ການຄົ້ນຄວ�າ 

ຜົນການຄ້ົນຄວ�າທ່ີນ�າມາລາຍງານນ້ີ

ແມ�ນອີງຕາມການຄ້ົນຄວ�າເປ�ນ

ເວລາ 2 ປ� ເພ່ືອສືກສາຄວາມເຊື່ອມ

ໂຍງກັນລະຫວ�າງ ລະບົບການສຶກສາ 

ແລະ ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ

ຂອງເດັກແລະໄວໜ��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) 

ການນ�າສະເໜີຕົວແທນ 

ອາຊິບໂຮງຮຽນ 

‘ອາຊີບ’ (ຈາກວິຊາ ໂລກອ�ອມ, ປະຖົມປ�ທີ 4, ປະເທລລາວ) 

‘ອາຊິບ (ຈາກວິຊາ ບ�ກຄົນ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ສັງຄົມ ຊ້ັນຮຽນປ� 6, 

ປະເທດເລໂຊໂທ). ແຖວເທິງສະແດງພາບ ພະຍາບານ, ຕ�າຫຼວດ ແລະ ຄ�. 



ອາຊິບຄ�, ແພດໝ�, ທະຫານ ແລະ ຕ�າຫຼວດຍັງພົ້ນເດັນໃນ ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາເຖິງອະນາຄົດຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມ ໂດຍ

ສະເພາະເວລາຢ��ໂຮງຮຽນ. ອາຊິບເຫຼົ�ານີ້ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມຍ�ອນເປ�ນສ່ິງທີ່ເຫັນໄດ�ໃນເຂດຊົນນະບົດ , ເຊ່ິງເດັກແລະໄວໜ��ມ ບໍ�ຄ�ອຍ

ມີໂອກາດເຫັນອາຊິບອື່ນທີ່ຕ�ອງມີການສຶກສາ. ນີ້ເປ�ນຈິງທີ່ສ�ດສ�າລັບອາຊິບຄ� ເຊິ່ງປະກົດຢ��ໃນໂຕຄ�ໃນຫ�ອງຮຽນເອງ. ລັກສະນະ

ສະເພາະຂອງການໄດ�ເງ ິນເດືອນຂອງອາຊິບເຫຼົ�ານີ້ສະແດງງອອກສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທ�ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແລະ ການໄດ�ຮັບການ

ສຶກສາ ແລະ ເຄື່ອງແບບ ກາຍເປ�ນອົງປະກອບໜ່ຶງສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງໃຫ�ນັກຮຽນໃນເຂດຫ�າງ

ໄກສອກຫຼີກ. ຍິ່ງໄປກວ�ານັ້ນ, ສ່ີອາຊິບເຫຼົ�ານີ້ມີຄ�ນຄ�າທາງສັງຄົມ, ຈາກທັດສະນະຂອງລັດລວມ

ທັງທັດສະນະຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມ ໃນໝ��ບ�ານຫ�າງໄກສອກຫຼີກ. ຄ�, ແພດໝ�, ທະຫານ ຕ�າຫຼວດ

ແມ�ນອົງປະກອບສ�າຄັນສ�າລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເດັກແລະໄວໜ��ມ ສ�າງຄວາມຝ�ນຂອງ

ໂຕເອງໂດຍສ�າພັນກັບສ່ີອາຊິບນ້ີເທົ�າກັນ ໂດຍກ�ຽວພັນກັບຄວາມເປ�ນໝ��ບ�ານຫ�າງໄກສອກຫຼີກ, 

ຕ�ອງການໃຫ�ເຮັດໃຫ�ຄົນມີສ�ຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ, ມີຄວາມປອດໄພກວ�າເກົ�າ ແລະ ເປ�ນບ�ອນທີ່ມີການ

ສຶກສາທີ່ດີກວ�າເກົ�າ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນເຊ່ືອວ�າການມີເງິນເດືອນປ�ກະຕິແມ�ນເປ�ນສ່ິງສ�າຄັນຕໍ�ການຢ��

ລອດ. ໃນອາຊິບ ຄ�, ແພດໝ�, ທະຫານ ແລະ ຕ�າຫຼວດ ເປ�ນອາຊິບທີ່ ຖືເອົາລັດເປ�ນສ�ນກາງ, 

ເປ�ນຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ

ຂອງປະເທດຊາດຖກືນ�າມາລວມ

ເຂົາ້ກບັປາດຖະນາດທີດ່ ີສ�າລບັຄນົ

ໃນທ�ອງຖິນ່ຂອງເດກັແລະໄວໜ��ມໃນຊນົນະບດົ. 

 

 

 

 

 

 

 

ທີ່ໂຮງຮຽນເຮັດໃຫ�ເດັກແລະໄວໜ��ມເຫັນປະເພດວຽກໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກກັບ

ລັດຖະບານ ເພາະເປ�ນຄວາມຄາດຫວັງຈາກການສຶກສາ, ແຕ�ກໍ�ບໍ�ສາມາດຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຂົາ

ສາມາດມີທາງເລືອກແບບມີຂໍ�ມ�ນພຽງພໍເມ່ືອຕ�ອງປະເຊິນກັບໂອກາດທີ່ຈ�າກັດ. ເດັກແລະໄວ

ໜ��ມຊົນນະບົດອາດເຫັນການເປ�ນທະຫານ ແລະ ແພດໝ� ທັງຈາກແບບຮຽນແລະ ໃນຊີວິດ

ຈິງ, ແຕ�ພວກເຂົາມີ ຄວາມຮ��ຢ�າງຈ�າກັດກ�ຽວກັບການເຮັດໃຫ�ໄດ�ວຽກດັ�ງກ�າວ, ຄ�ນສົມບັດ 

ແລະ ເງືອ່ນໄຂ ໃນການເຂົາ້ເຖງິອາຊບີເຫຼົ�ານັນ້, ຫຼວື�າ ມີຄນົຫາຼຍປານໃດທີສ່ະໝັກເຂົາ້

ບ�ອນຝ�ກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກເຫຼົານີ້. ນີ້ຍັງແມ�ນຄວາມຈິງສ�າລັບອາຊີບອື່ນໆທີ່ຖືກນ�າສະເໜີ

ເປ�ນໂຕແທນໃນແບບຮຽນ. ຕົວຢ�າງຈາກແບບຮຽນປະເທດເລໂຊໂທ( ຕາມຂ�າງລ��ມ) ແມ�ນ

ຕົວຢ�າງທີ່ເຫັນໄດ�ທົ�ວໄປທີ່ນິຍົມສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າອາຊິບແມ�ນຈ�ດທີ່ຄົງທີ່ທີ່ຕ�ອງໄປເຖິງ ແຕ�

ວ�າບົດຮຽນບໍ�ໄດ�ເວົ້າເຖິງວ�າວຽກເປ�ນແນວໃດ ແລະຕ�ອງເຮັດແນວໄດ�ເພ່ືອໃຫ�ໄປຮອດຈ�ດ

ນັ້ນ. ລາຍການທີ່ຢ��ເບື້ອງຂວາ (ຈາກຝາຫ�ອງຮຽນຊັ້ນປ�ທີ 6 ໃນເລໂຊໂທ ) ທີ່ໃຫ�ລາຍ

ລະອຽດພຽງເລັກນ�ອຍເທົ�ານັ້ນ. 

 

 

 

 

 

ຍ�ອນບໍ�ມີຕົວຢ�າງຈາກຊີວິດຈິງ, ທ�ກອາຊີບທີ່ຖືກນ�າສະເໜີໃນແບບຮຽນ, ໃນແບບຮຽນ

ມີໜ�າວຽກ ແລະ ຄ�ຕ�ອງຊ�ວຍໃຫ�ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາ ລວມທັງວິທິການທີ່ຈະໄດ�

ເຮັດອາຊິບເຫຼົ�ານີ້. ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ�ອຍໃຈຊົນນະບົດສາມາດໄດ�ຮັບຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບ

ຄວາມເປ�ນໄປໄດ�ໃນການເຮັດອາຊີບອື່ນໆໄດ�ຫຼາຍກວ�ານ້ີ ໂດຍການໃຫ�ຜ��ທີ່ປະສົບ

ຜົນສ�າເລັດໃນວຽກມາເວົ້າໃນໂຮງຮຽນກ�ຽວກັບເສ້ັນທາງກ�າວໄປສ��ອາຊິບນັ້ນ, ແລະ 

ຊ�ວຍເດັກນ�ອຍໄປເບິ່ງບອນເຮັດວຽກທີ່ຢ��ນອກໝ��ບ�ານ. ຂໍ�ມ�ນ ແລະ ບ�ກຄົນໂຕແບບຍັງ

ສາມາດເບິ່ງໄດ�ຕາມໂທລະສັບມືຖ.ື 

“ເມ່ືອຂ�ອຍໃຫຍ�ຂ້ືນ ຂ�ອຍຢາກ

ເປ�ນຕ�າຫຼວດ ແລະ ປ�ອງກັນ

ການເຮັດຜິດກົດໝາຍໃນໝ��

ບ�ານຢ��ເທິງພ�ດອຍ, ເພື່ອປ�ອງ

ກັນການສໍ�ລາດບັງຫຼວງ ແລະ 

ການກ�າວໂທດເດັກນ�ອຍ, ” 

(ນັກຮຽນປະຖົມ, ປະເທດເລໂຊ

ໂທ) 

" ຂ�ອຍຕ�ອງການເປ�ນທະຫານຍ�ອນ

ຂ�ອຍຕ�ອງການປ�ອງກັນປະເທດ ” 

(ນັກຮຽນຊັ້ນປ�ທີ  7 ປະເທດ ເລໂຊ

ໂທ) 

ພາບແຕ�ມຂອງເດັກຍິງຊັ້ນປະຖົມ, ເມືອງຊາທິສກາ 

ການສະແດງຄວາມໄຝ�ຝ�ນຂອງດັກນ�ອຍປະຖົມ  3, 4 ແລະ  5(ອາຍ�ລະຫວ�າງ  9-13 ປ� ) ໃນປະເທດລາວ 



ເບິ່ງຄືກັບວ�າເດັກແລະໄວໜ��ມຊົນນະບົດເກືອບໝົດທ�ກຄົນຈະບໍ�ໄດ�ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ເປ�ນທາງການ, ແຕ�ພວກເຂົາສຶບຕໍ�ການດ�າລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ. ຕົວຢ�າງໃນ

ປະເທດອິນເດຍ ຜ��ໃຫຍ�ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ�ລັດຖະບານມີພຽງ 3.6%  ໃນຂະໜະທີ່ມີ 2.3% ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເອກະຊົນ. ທີ່ເຫຼືອອິກ 94% ແມ�ນເຮັດວຽກໃນຂະແໜ

ງການທີ່ບໍ�ເປ�ນທາງການ. ບັນດາອາຊິບໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ�ເປ�ນທາງການນີ້ ມັກຈະເປ�ນອາຊິບທີ່ບໍ�ກ�ຽວກັບການສຶກສາ, ແລະເຖິງວ�າຍັງມີໄວໜ��ມຫຼາຍຄນົທີໃ່ນລະຫວ�າງການ

ຮຽນໜັງສື ເລີ່ມເລັງເຫັນວ�າອາະນຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ�ນຂື້ນກັບການເຮັດວຽກແບບເປ�ນນາຍຈ�າງໂຕເອງ, ພວກເຂົາອາດບໍ�ເຫັນວ�າການສຶກສາມີບົດບາດສ�າຄນັໃນການ

ຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຂົາເຮັດວຽກເຫຼົ�ານັ້ນ. ບາງຄົນເຫັນວ�າການດ�າລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ

ແມ�ນການບໍ�ສາມາດເຮັດໄດ�ຕາມຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ. ແຕ�ຍັງບໍ�ມີເຫດຜົນ

ພື້ນຖານວ�າເປ�ນຫຍັງໂຮງຮຽນຈື່ງບໍ�ຄວນສໜັບສະໜ�ນໃຫ�ໄວໜ��ມປະກອບສວນໃນ

ວຽກການຜະລິດໃນຊົນນະບົດ. ການເອົາຊາວນາທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດໃນທ�ອງຖິ່ນ ຫຼື 

ນັກທ�ລະກິດມາເວົ້າໃນຫ�ອງຮຽນອາດສ�າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ�ໄວໜ��ມ ແລະ ຊ�ວຍ

ໃຫ�ພວກເຂົາສາມາດເຫັນຄວາມກ�ຽວເນ່ືອງເລື່ອງການສຶກສາ ແລະ ອະນາຄົດຂອງ

ພວກເຂົາໃນ

ຊົນນະບົດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມີບາງອາຊີບທີ່ມີຫຼາຍໃນຊົນນະບົດຖືກເຫັນວ�າເປ�ນວຽກທີ່ບໍ�ດີຜ�ານລະບົບການສືກສາ. ໃນປະເທດເລໂຊ

ໂທ, ການລ�ຽງສັດເປ�ນອາຊິບທີ່ເຫັນທົ�ວໄປສ�າລັບເດັກຊາຍ ແລະ ຊາຍໜ��ມ. ແຕ�ຄ�ມັກບອກວ�າວຽກນີ້

ເປ�ນວຽກຂອງຄົນຂີ້ຄ�ານ, ຫຼືກໍ�ອາຊະຢາກ�າ ແລະ ທ�າລາຍຊັບສິນຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດເລໂຊໂທ ຄ�

ບໍ�ອະນ�ຍາດໃຫ�ເດັກນ�ອຍຕ��ມຜ�າຫົ�ມ, ໃສ�ເກິບໂບກ ແລະ ໝວກປ�ກກວ�າງໄປໂຮງຮຽນ ຍ�ອນວ�າມັນຄື

ເຄ່ືອງນ��ງຂອງຄົນລ�ຽງສັດ ແລະ ບໍ�ເໝາະສົມກັບພາບລັກຂອງນັກຮຽນຮ�� (ຕາມທີ່ໃຊ�ເອີ້ນນັກຮຽນໃນ

ປະເທດເລໂຊໂທ). ຄ�າຍຄືກັນກັບປະເທດລາວ, ໃນບົດຝ�ກຫັດໃນແບບຮຽນຫຼາຍຂໍ�ແມ�ນໃຫ�ນັກຮຽນ

ອະທິບາຍການເຮັດໄຮ�, ເຊິ່ງເປ�ນກິດຈະກ�າທາງກະສິກ�າສ�ວນໃຫຍ�ໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກຂອງລາວ 

ແລະ ເປ�ນການທ�າລາຍສະພາບແວດລ�ອມ,  ບົດຝ�ກຫັດນີ້ມັກສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າພໍ�ແມ�ຂອງເດັກນ�ອຍໃນ

ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີ້ກແມ�ນສັດຕ�ຂອງສະພາບແວດລ�ອມ. ແບບຮຽນຍັງພະຍາຍາມກະຕ��ນໃຫ�ນັກຮຽນ

ຄິດເຖິງອະນາຄົດຂອງໂຕເອງແຕ�ກໍມີພຽງແຕ�ສ�ວນນ�ອຍ– ແລະ ບໍ�ໄດ�ສອນວ�າຈະເຮັດໃຫ�ການເຮັດໄຮ�

ແບບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງສະພາບແວດລ�ອມໄດ�ແນວໃດ.  

ຮ�ບແຕ�ມການດ�າລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດນອກໂຮງຮຽນ, ປະເທດ ເລໂຊໂທ 

ໃນໝິ່ບ�ານປະເທດອິນເດຍ, ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາເລີ່ມປ�ຽນຕອນຮຽນ

ມັດທະຍົມ  ເພາະເດັກນ�ອຍຫຼາຍຄົນເລິ່ມເຫັນວ�າອາຊິບທ່ີໄດ�ເງ ິນເດືອນນັ້ນ

ໄກກວ�າພວກເຂົາໄປເຖິງໄດ�  

Shikshak = ຄ�; Kisan = ຊາວໄຮ�ຊາວນາ; Mazdoor = ກ�າມະກອນ 

ມີໜ�ອຍຄັ້ງ ທີ່ແບບຮຽນພະຍາຍາມກະຕ��ນໃຫ�ນັກຮຽນກ�ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈ້ົາແຕກຕ�າງອອກ

ໄປ. ຕົວຢ�າງກໍລະນີຮ�ບຂອງນາຍບ�ານແມ�ຍິງໃຈແບບຮຽນປະເທດລາວ,  ໃນປະເທດລາວມີແມ�ຍິງເປ�ນ

ນາຍບ�ານພຽງແຕ�ໜ�ອຍດຽວເທົ�ານັ້ນ ແລະ ຍິ່ງໜ�ອຍກວ�າໃນເຂດຊົນນນະບົດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ�ສະແດງ

ພາບຕົວແທນນີ້ມີປະສິດທິິຜົນ, ຂໍ�ຄວາມນີ້ຕ�ອງຖືກສົ�ງເສີມຢ�າງລະມັດລະວັງໂດຍຄ�ໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ໄວໜ��ມຫຼາຍຄົນສະແດງໃຫ�ເຫັນພວກເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງເລັກນ�ອຍເທົ�ານັ້ນວ�າຈະໄດ�ເຮັດອາຊີບທີ່

ພວກເຂົາມ��ງປາດຖະໜາ. ເມ່ືອເວລາຜ�ານໄປແຕ�ລະມື້, ແຕ�ລະອາທິດ, ແຕ�ລະເດືອນ ຫຼື ເປ�ນປ� 

ການສະແດງອອກເຖິງວຽກທີ່ຢາກເຮັດແມ�ນປ�ຽນໄປມາໃນສ່ີອາຊີບທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມ ; ເມື່ອຢ��ນອກ

ໂຮງຮຽນພວກເຂົາຈະເວົ້າເຖິງທາງເລືອກ ການດ�າລົງຊີວິດ(ທີ່ແທດເໝາະກັບທ�ອງຖີ່ນຫຼາຍກວ�າ) ; ແລະ 

ພວກເຂົາສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງຄວາມຕ�ອງການຊີວິດໃນອະນາຄົດທີ່ບໍ�ໄດ�ຂື້ນກັບອາຊີບທີ່ມີເງ ິນເດືອນທີ່

ເລືອກໄວ�,ເຊັ�ນການເປ�ນນາຍຈ�າງໂຕເອງ ແລະ ສຶບຕໍ�ຢ��ໃນໝ��ບ�ານໂຕເອງ. ຄ�ເອງກໍ�ບໍ�ໄດ�ມີຄວາມ

ພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ຈະໃຫ�ນັກຮຽນກາຍຜ��ມີອາຊິບທີ່ຕ�ອງໃຊ�ຄວາມຊ�ຽວຊານ: ພວກເຂົາເຫັນວ�າຂໍ�ຈ�າກັດ

ທາງໂຄງສ�າງນັ້ນຈ�າກັດທັດສະນະຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມ, ແລະ ເຖິງວ�າພວກເຂົາຈະຊຸກຍ��ໃຫ�ເດັກແລະໄວ

ໜ��ມ  ‘ມ��ງມາດປາດຖະໜາ’ ເພ່ືອໃຫ�ເຂົາເອົາໃຈໃສ�ຕໍ�ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຄ�ເອງຊ��າພັດມັກຂາດ ແລະ ຂາດການກະກຽມ ສະແດງໃຫ�ເຫັນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາທີ່ວ�າບໍ�ວ�າ

ພວກເຂົາຈະລົງທືນໄປກັບການສອນເທົ�າໃດ, ກໍ�ເບິ່ງຄືວ�າຈະບໍ�ສາມາດຊ�ວຍໃຫ�ເດັກແລະໄວໜ��ມໄດ�ອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາຕ�ອງການໄດ� . 

ນາຍບ�ານຜ��ຍງິ ຈາກ: ວຊິາຄ�ນສົມບັດ, ປະຖົມປ�  5, ປະເທດ ລາວ  



ໂຄງການຮ�ວມມືຄົ້ນຄວ�າໄລຍະເວລາສາມປ� ໂດຍການສະໜັບສະ

ໜ�ນຈາກ ESRC-DFID (ES/N01037X/1)

www.education-aspiration.net 

Email    nicola.ansell@brunel.ac.uk   

      /Education-Systems-and-Aspiration 

     @edn_aspiration  

ຄ�າແນະນ�າ  

 ທົບທວນ/ຂຽນ ແບບຮຽນຄືນໃໝ� ເພື່ອສະແດງພາບໂຕແທນຊີວດິ, ການດ�າລງົ

ຊີວິດ ແລະ ໂອກາດທາງອາຊີບໃນຊຸມຊົນນະບດົໃຫ�ໄດ�ດີກວ�າເກົ�າ. 

 ເຊ່ືອມສານການສົນທະນາ ກ�ຽວກບັການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄວາມເປ�ນຈິງຂອງການ

ດ�າລົງຊີວດິໃນຊນົນະບດົ ແລະ ອາຊິບໃນອະນະຄດົເຂ້ົາໃນຫຼັກສ�ດການຝ�ກອົບຮົມ

ຄ� .   

 ຊຸກຍ��ໃຫ�ໂຮງຮຽນເຊິນບ�ກຄນົທ່ີປະສົບຜົນສ�າເລັດໃນອາຊິບຕ�າງໆ, ທັງໃນຊຸມຊົນ

ໃນຊນົນະບົດ ແລະ  ບ�ອນອ່ືນໆ ເພື່ອມາລົມກ�ຽວກັບເສ້ັນທາງໄປສ��ອາຊີບຕ�າງໆ. 

 ສ�າງເວັບໄຊທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ�ຜ�ານໂທລະສັບເພ່ືອໃຫ�ໄວໜ��ມສາມາດຫາຂໍ�ມ�ນ

ກ�ຽວກັບການດ�າລົງຊີວດິທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ການເຂ້້ົາເຖິງ ແລະ ປະສົມການຂອງຄົນທ່ີ

ເຮັດອາຊິບຕ�າງໆ  . 

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.  


