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

ການນາສະເໜີຕວ
ົ ແທນ

ອາຊິບໂຮງຮຽນ
ການຄົ້ນຄວາ

ກັນຍາ 2018

ສະຫຼຸບຫຍໍດານນະໂຍບາຍ

ຮບພາບຂອງຄ, ແພດໝ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດສະແດງຢາງໂດດເດັນໃນແບບຮຽນແລະໃນຄວາມມງມາດປາດຖະໜາຂອງ
ເດັກ ແລະໄວໜມໃນເຂດຊົນນະບົດ. ອາຊີບທີຈ
່ ດ
ັ ໃນໝວດໄດຮັບການສຶກສາ, ໄດເງິນເດືອນ ແລະ ມີເຄືອ
່ ງແບບ, ເປນ
ລາງວັນສາລັບການສຶກສາເຊິງ່ ມີພະລັງຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ອາຊິບຖືກນາສະແດງເປນ
ຕົວແທນບອນທີຕ
່ ອງໄປໃຫເຖິງ ເແລະ ເດັກແລະໄວໜມບໍສາມາດຮຽນຮວາວຽກນັນ
້ ຕອງເຮັດແນວໃດ ແລະ ຈະເຂົາ້ ເຖິງໄດ
ແນວໃດ. ວຽກໃນຊົນນະບົດທີຖ
່ ກ
ື ກັບຄວາມເປນຈິງມັກຈະບໍມີໃນປມແບບຮຽນ ແລະ ຖືກນາສະເໜີໃນລັກສະນະເຮັດໃຫ
ຮສຶກແຕກຕາງ. ຄຄວນເປນຜຊວຍການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນາສະເໜີກຽວກັບອາຊິບເພືອ
່ ໃຫນັກຮຽນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດໄດເຫັນທາງເລືອກທີແ
່ ທຈິງ.
ອາຊິບ ຄ, ແພດໝ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດເປນ
ພາບທີ່ເຫັນໄດເລື້ອຍໆໃນແບບຮຽນຕາງໆໃນອິນ

ຜົນການຄົ້ນຄວາທີ່ນາມາລາຍງານນີ້

ເດຍ, ລາວ ແລະ ເລໂຊໂທ. ໃນບົດຮຽນ‘ອາຊິບ’
ໃນແບບຮຽນໃນລາວອະທິບາຍໃຫຮວາສີ່ອາຊິບນີ້

ແມນອີງຕາມການຄົ້ນຄວາເປນ

ເປນໂຕແທນໃຫຫຍັງ. ມັນແມນການເວົ້າເຖິງສີ່

ເວລາ 2 ປ ເພື່ອສືກສາຄວາມເຊື່ອມ

ປະເພດວຽກ ເຊັນກາມະກອນ, ຊາວນາ,

ໂຍງກັນລະຫວາງ ລະບົບການສຶກສາ

ພະນັກງານ ແລະ ຊາວຄາຂາຍ. ໃນສາມປະເທດນີ້
ອາຊິບຊາວນາ ແລະ ກາມະກອນ ຖືເປນຮບແບບ

ແລະ ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ

ການເຮັດວຽກທີ່ບໍຈາເປນຕອງເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຮບ

ຂອງເດັກແລະໄວໜມໃນເຂດ

ພາບການເປນ ‘ຊາວຄາຂາຍ’ ເລິ່ມປະກົດໃນ

ຊົນນະບົດ ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ,

ແບບຮຽນໃນທັງສາມປະເທດໂດຍການເນັ້ນໜັກ
ເລື່ອງການເປນຜປະກອບການ, ເຊິງ່ ເຫັນພາບໄດ

ອິນເດຍ ແລະ ລາວ. ເຊິ່ງໃນແຕລະ

ຢາງຊັດເຈນທີ່ສດແມນກໍລະນີຂອງປະເທດ ເລໂຊ

ປະເທດໄດດາເນິນການສືກສາໃນ
ຊຸມຊຸນເຂດຊົນນະບົດສອງແຫງ

ໂທ
‘ອາຊີບ’ (ຈາກວິຊາ ໂລກອອມ, ປະຖົມປທີ 4, ປະເທລລາວ)

ແລະໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປນເວລາ

ຮັບການສຶກສາ, ແມນມັກນາສະເໜີໂດຍຜານຮບພາບຂອງຄ, ແພດ

ເກົ້າເດືອນ ໃນຊວງໄລຍະປ 2017.

ໝ, ທະນຫານ ແລະ ຕົວຫຼວດ, ໂດຍບໍຕອງສົງໃສເລີຍວານີ້ກຽວຂອງ

ການປະກົດໂຕຢາງແຜຫຼາຍຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ

ກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປນມາລະບົບການສຶກສາ ເຊິ່ງເລິ່ມຕົ້ນສາງ
ຂື້ນເພື່ອສາງ ແລະ ເລືອກເອົາກມຄົນພິເສດເພື່ອມາເຮັດວຽກໃຫ
ລັດຖະບານ. ທກມື້ນີ້ ຮພາບເຫຼົານີ້ເປນຕົວແທນຂອງວຽກທີ່ໄດ
ເງິນເດືອນ, ໄດຮັບການສຶກສາ ແລະມີເຄືອ
່ ງແບບ, ເຊິງ່ ເປນສິງ່ ທີ່
ລະບົບການເຂົ້າໂຮງຮຽນພະຍາຍາມຊີ້ນານັກຮຽນໃນຫຼາຍວິທີເຊັນ:
ຜານໂພສເຕີ ແລະ ແບບຮຽນ, ຜານການຮຽກຮອງໃຫໃສເຄື່ອງແບບ
ນັກຮຽນ ແລະ ເຮັດຜົມຖືກຕາມລະບຽບ ລວມທັງເຮັດໃຫເຊື່ອຟງ
ຕາມລະບຽບວິໃນແລະຄາສັງ.

‘ອາຊິບ (ຈາກວິຊາ ບກຄົນ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ສັງຄົມ ຊັ້ນຮຽນປ 6,
ປະເທດເລໂຊໂທ). ແຖວເທິງສະແດງພາບ ພະຍາບານ, ຕາຫຼວດ ແລະ ຄ.

ອາຊິບຄ, ແພດໝ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດຍັງພົ້ນເດັນໃນ ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາເຖິງອະນາຄົດຂອງເດັກແລະໄວໜມ ໂດຍ
ສະເພາະເວລາຢໂຮງຮຽນ. ອາຊິບເຫຼົານີ້ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຍອນເປນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດໃນເຂດຊົນນະບົດ , ເຊິ່ງເດັກແລະໄວໜມ ບໍຄອຍ
ມີໂອກາດເຫັນອາຊິບອື່ນທີ່ຕອງມີການສຶກສາ. ນີ້ເປນຈິງທີ່ສດສາລັບອາຊິບຄ ເຊິ່ງປະກົດຢໃນໂຕຄໃນຫອງຮຽນເອງ. ລັກສະນະ
ສະເພາະຂອງການໄດເງິນເດືອນຂອງອາຊິບເຫຼົານີ້ສະແດງງອອກສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແລະ ການໄດຮັບການ
ສຶກສາ ແລະ ເຄື່ອງແບບ ກາຍເປນອົງປະກອບໜຶ່ງສາງຄວາມແຕກຕາງໃຫນັກຮຽນໃນເຂດຫາງ
ໄກສອກຫຼີກ. ຍິ່ງໄປກວານັ້ນ, ສີ່ອາຊິບເຫຼົານີ້ມີຄນຄາທາງສັງຄົມ, ຈາກທັດສະນະຂອງລັດລວມ
“ເມື່ອຂອຍໃຫຍຂື້ນ ຂອຍຢາກ

ທັງທັດສະນະຂອງເດັກແລະໄວໜມ ໃນໝບານຫາງໄກສອກຫຼີກ. ຄ, ແພດໝ, ທະຫານ ຕາຫຼວດ

ເປນຕາຫຼວດ ແລະ ປອງກັນ

ແມນອົງປະກອບສາຄັນສາລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເດັກແລະໄວໜມ ສາງຄວາມຝນຂອງ

ການເຮັດຜິດກົດໝາຍໃນໝ

ໂຕເອງໂດຍສາພັນກັບສີ່ອາຊິບນີ້ເທົາກັນ ໂດຍກຽວພັນກັບຄວາມເປນໝບານຫາງໄກສອກຫຼີກ,

ບານຢເທິງພດອຍ, ເພື່ອປອງ

ຕອງການໃຫເຮັດໃຫຄົນມີສຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ, ມີຄວາມປອດໄພກວາເກົາ ແລະ ເປນບອນທີ່ມີການ

ກັນການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ

ສຶກສາທີ່ດີກວາເກົາ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນເຊື່ອວາການມີເງິນເດືອນປກະຕິແມນເປນສິ່ງສາຄັນຕໍການຢ

ການກາວໂທດເດັກນອຍ, ”

ລອດ. ໃນອາຊິບ ຄ, ແພດໝ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດ ເປນອາຊິບທີ່ ຖືເອົາລັດເປນສນກາງ,

(ນັກຮຽນປະຖົມ, ປະເທດເລໂຊ

ພາບແຕມຂອງເດັກຍິງຊັ້ນປະຖົມ, ເມືອງຊາທິສກາ

ເປນຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ

ໂທ)

ຂອງປະເທດຊາດຖືກນາມາລວມ
ເຂົາ້ ກັບປາດຖະນາດທີດ
່ ີ ສາລັບຄົນ

ໃນທອງຖິນ
່ ຂອງເດັກແລະໄວໜມໃນຊົນນະບົດ.

" ຂອຍຕອງການເປນທະຫານຍອນ
ຂອຍຕອງການປອງກັນປະເທດ ”
(ນັກຮຽນຊັ້ນປທີ 7 ປະເທດ ເລໂຊ
ໂທ)

ການສະແດງຄວາມໄຝຝນຂອງດັກນອຍປະຖົມ 3, 4 ແລະ 5(ອາຍລະຫວາງ 9-13 ປ ) ໃນປະເທດລາວ

ທີ່ໂຮງຮຽນເຮັດໃຫເດັກແລະໄວໜມເຫັນປະເພດວຽກໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກກັບ
ລັດຖະບານ ເພາະເປນຄວາມຄາດຫວັງຈາກການສຶກສາ, ແຕກໍບໍສາມາດຊວຍໃຫພວກເຂົາ
ສາມາດມີທາງເລືອກແບບມີຂໍມນພຽງພໍເມື່ອຕອງປະເຊິນກັບໂອກາດທີ່ຈາກັດ. ເດັກແລະໄວ
ໜມຊົນນະບົດອາດເຫັນການເປນທະຫານ ແລະ ແພດໝ ທັງຈາກແບບຮຽນແລະ ໃນຊີວິດ
ຈິງ, ແຕພວກເຂົາມີ ຄວາມຮຢາງຈາກັດກຽວກັບການເຮັດໃຫໄດວຽກດັງກາວ, ຄນສົມບັດ
ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງອາຊີບເຫຼານັ
ົ ນ
້ , ຫຼວ
ື າ ມີຄນ
ົ ຫຼາຍປານໃດທີສ
່ ະໝັກເຂົາ້
ບອນຝກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກເຫຼົານີ້. ນີ້ຍັງແມນຄວາມຈິງສາລັບອາຊີບອື່ນໆທີ່ຖືກນາສະເໜີ
ເປນໂຕແທນໃນແບບຮຽນ. ຕົວຢາງຈາກແບບຮຽນປະເທດເລໂຊໂທ( ຕາມຂາງລມ) ແມນ
ຕົວຢາງທີ່ເຫັນໄດທົວໄປທີ່ນິຍົມສະແດງໃຫເຫັນວາອາຊິບແມນຈດທີ່ຄົງທີ່ທີ່ຕອງໄປເຖິງ ແຕ
ວາບົດຮຽນບໍໄດເວົ້າເຖິງວາວຽກເປນແນວໃດ ແລະຕອງເຮັດແນວໄດເພື່ອໃຫໄປຮອດຈດ
ນັ້ນ. ລາຍການທີ່ຢເບື້ອງຂວາ (ຈາກຝາຫອງຮຽນຊັ້ນປທີ 6 ໃນເລໂຊໂທ ) ທີ່ໃຫລາຍ
ລະອຽດພຽງເລັກນອຍເທົານັ້ນ.

ຍອນບໍມີຕົວຢາງຈາກຊີວິດຈິງ, ທກອາຊີບທີ່ຖືກນາສະເໜີໃນແບບຮຽນ, ໃນແບບຮຽນ
ມີໜາວຽກ ແລະ ຄຕອງຊວຍໃຫນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາ ລວມທັງວິທິການທີ່ຈະໄດ
ເຮັດອາຊິບເຫຼົານີ້. ນອກຈາກນີ້ ເດັກນອຍໃຈຊົນນະບົດສາມາດໄດຮັບຂໍມນກຽວກັບ
ຄວາມເປນໄປໄດໃນການເຮັດອາຊີບອື່ນໆໄດຫຼາຍກວານີ້ ໂດຍການໃຫຜທີ່ປະສົບ
ຜົນສາເລັດໃນວຽກມາເວົ້າໃນໂຮງຮຽນກຽວກັບເສັ້ນທາງກາວໄປສອາຊິບນັ້ນ, ແລະ
ຊວຍເດັກນອຍໄປເບິ່ງບອນເຮັດວຽກທີ່ຢນອກໝບານ. ຂໍມນ ແລະ ບກຄົນໂຕແບບຍັງ
ສາມາດເບິ່ງໄດຕາມໂທລະສັບມືຖ.ື

ເບິ່ງຄືກັບວາເດັກແລະໄວໜມຊົນນະບົດເກືອບໝົດທກຄົນຈະບໍໄດເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ເປນທາງການ, ແຕພວກເຂົາສຶບຕໍການດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ. ຕົວຢາງໃນ
ປະເທດອິນເດຍ ຜໃຫຍທີ່ເຮັດວຽກໃຫລັດຖະບານມີພຽງ 3.6% ໃນຂະໜະທີ່ມີ 2.3% ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເອກະຊົນ. ທີ່ເຫຼືອອິກ 94% ແມນເຮັດວຽກໃນຂະແໜ
ງການທີ່ບໍເປນທາງການ. ບັນດາອາຊິບໃນຂະແໜງການທີ່ບໍເປນທາງການນີ້ ມັກຈະເປນອາຊິບທີ່ບໍກຽວກັບການສຶກສາ, ແລະເຖິງວາຍັງມີໄວໜມຫຼາຍຄົນທີໃ່ ນລະຫວາງການ
ຮຽນໜັງສື ເລີ່ມເລັງເຫັນວາອາະນຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມນຂື້ນກັບການເຮັດວຽກແບບເປນນາຍຈາງໂຕເອງ, ພວກເຂົາອາດບໍເຫັນວາການສຶກສາມີບົດບາດສາຄັນໃນການ
ຊວຍໃຫພວກເຂົາເຮັດວຽກເຫຼົານັ້ນ. ບາງຄົນເຫັນວາການດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ
ແມນການບໍສາມາດເຮັດໄດຕາມຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ. ແຕຍັງບໍມີເຫດຜົນ
ພື້ນຖານວາເປນຫຍັງໂຮງຮຽນຈື່ງບໍຄວນສໜັບສະໜນໃຫໄວໜມປະກອບສວນໃນ
ວຽກການຜະລິດໃນຊົນນະບົດ. ການເອົາຊາວນາທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນທອງຖິ່ນ ຫຼື
ນັກທລະກິດມາເວົ້າໃນຫອງຮຽນອາດສາງແຮງບັນດານໃຈໃຫໄວໜມ ແລະ ຊວຍ
ໃຫພວກເຂົາສາມາດເຫັນຄວາມກຽວເນື່ອງເລື່ອງການສຶກສາ ແລະ ອະນາຄົດຂອງ
ພວກເຂົາໃນ
ຊົນນະບົດ.

ຮບແຕມການດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດນອກໂຮງຮຽນ, ປະເທດ ເລໂຊໂທ

ມີບາງອາຊີບທີ່ມີຫຼາຍໃນຊົນນະບົດຖືກເຫັນວາເປນວຽກທີ່ບໍດີຜານລະບົບການສືກສາ. ໃນປະເທດເລໂຊ
ໂທ, ການລຽງສັດເປນອາຊິບທີ່ເຫັນທົວໄປສາລັບເດັກຊາຍ ແລະ ຊາຍໜມ. ແຕຄມັກບອກວາວຽກນີ້
ເປນວຽກຂອງຄົນຂີ້ຄານ, ຫຼືກໍອາຊະຢາກາ ແລະ ທາລາຍຊັບສິນຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດເລໂຊໂທ ຄ
ບໍອະນຍາດໃຫເດັກນອຍຕມຜາຫົມ, ໃສເກິບໂບກ ແລະ ໝວກປກກວາງໄປໂຮງຮຽນ ຍອນວາມັນຄື
ເຄື່ອງນງຂອງຄົນລຽງສັດ ແລະ ບໍເໝາະສົມກັບພາບລັກຂອງນັກຮຽນຮ (ຕາມທີ່ໃຊເອີ້ນນັກຮຽນໃນ
ປະເທດເລໂຊໂທ). ຄາຍຄືກັນກັບປະເທດລາວ, ໃນບົດຝກຫັດໃນແບບຮຽນຫຼາຍຂໍແມນໃຫນັກຮຽນ
ອະທິບາຍການເຮັດໄຮ, ເຊິ່ງເປນກິດຈະກາທາງກະສິກາສວນໃຫຍໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກຂອງລາວ
ແລະ ເປນການທາລາຍສະພາບແວດລອມ, ບົດຝກຫັດນີ້ມັກສະແດງໃຫເຫັນວາພໍແມຂອງເດັກນອຍໃນ
ໃນໝິ່ບານປະເທດອິນເດຍ, ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາເລີ່ມປຽນຕອນຮຽນ
ມັດທະຍົມ ເພາະເດັກນອຍຫຼາຍຄົນເລິ່ມເຫັນວາອາຊິບທີ່ໄດເງິນເດືອນນັ້ນ
ໄກກວາພວກເຂົາໄປເຖິງໄດ

ເຂດຫາງໄກສອກຫຼີ້ກແມນສັດຕຂອງສະພາບແວດລອມ. ແບບຮຽນຍັງພະຍາຍາມກະຕນໃຫນັກຮຽນ
ຄິດເຖິງອະນາຄົດຂອງໂຕເອງແຕກໍມີພຽງແຕສວນນອຍ– ແລະ ບໍໄດສອນວາຈະເຮັດໃຫການເຮັດໄຮ
ແບບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງສະພາບແວດລອມໄດແນວໃດ.

Shikshak = ຄ; Kisan = ຊາວໄຮຊາວນາ; Mazdoor = ກາມະກອນ

ມີໜອຍຄັ້ງ ທີ່ແບບຮຽນພະຍາຍາມກະຕນໃຫນັກຮຽນກຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກຕາງອອກ
ໄປ. ຕົວຢາງກໍລະນີຮບຂອງນາຍບານແມຍິງໃຈແບບຮຽນປະເທດລາວ, ໃນປະເທດລາວມີແມຍິງເປນ
ນາຍບານພຽງແຕໜອຍດຽວເທົານັ້ນ ແລະ ຍິ່ງໜອຍກວາໃນເຂດຊົນນນະບົດ. ເພື່ອເຮັດໃຫສະແດງ
ພາບຕົວແທນນີ້ມີປະສິດທິິຜົນ, ຂໍຄວາມນີ້ຕອງຖືກສົງເສີມຢາງລະມັດລະວັງໂດຍຄໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ໄວໜມຫຼາຍຄົນສະແດງໃຫເຫັນພວກເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງເລັກນອຍເທົານັ້ນວາຈະໄດເຮັດອາຊີບທີ່
ພວກເຂົາມງປາດຖະໜາ. ເມື່ອເວລາຜານໄປແຕລະມື້, ແຕລະອາທິດ, ແຕລະເດືອນ ຫຼື ເປນປ
ການສະແດງອອກເຖິງວຽກທີ່ຢາກເຮັດແມນປຽນໄປມາໃນສີ່ອາຊີບທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມ ; ເມື່ອຢນອກ
ໂຮງຮຽນພວກເຂົາຈະເວົ້າເຖິງທາງເລືອກ ການດາລົງຊີວິດ(ທີ່ແທດເໝາະກັບທອງຖີ່ນຫຼາຍກວາ) ; ແລະ
ພວກເຂົາສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຕອງການຊີວິດໃນອະນາຄົດທີ່ບໍໄດຂື້ນກັບອາຊີບທີ່ມີເງິນເດືອນທີ່
ເລືອກໄວ,ເຊັນການເປນນາຍຈາງໂຕເອງ ແລະ ສຶບຕໍຢໃນໝບານໂຕເອງ. ຄເອງກໍບໍໄດມີຄວາມ
ພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ຈະໃຫນັກຮຽນກາຍຜມີອາຊິບທີ່ຕອງໃຊຄວາມຊຽວຊານ: ພວກເຂົາເຫັນວາຂໍຈາກັດ

ນາຍບານຜຍິງ ຈາກ: ວິຊາຄນສົມບັດ, ປະຖົມປ 5, ປະເທດ ລາວ

ທາງໂຄງສາງນັ້ນຈາກັດທັດສະນະຂອງເດັກແລະໄວໜມ, ແລະ ເຖິງວາພວກເຂົາຈະຊຸກຍໃຫເດັກແລະໄວ
ໜມ ‘ມງມາດປາດຖະໜາ’ ເພື່ອໃຫເຂົາເອົາໃຈໃສຕໍການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຄເອງຊາພັດມັກຂາດ ແລະ ຂາດການກະກຽມ ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາທີ່ວາບໍວາ
ພວກເຂົາຈະລົງທືນໄປກັບການສອນເທົາໃດ, ກໍເບິ່ງຄືວາຈະບໍສາມາດຊວຍໃຫເດັກແລະໄວໜມໄດອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາຕອງການໄດ .

ຄາແນະນາ


ທົບທວນ/ຂຽນ ແບບຮຽນຄືນໃໝ ເພື່ອສະແດງພາບໂຕແທນຊີວດ
ິ , ການດາລົງ
ຊີວິດ ແລະ ໂອກາດທາງອາຊີບໃນຊຸມຊົນນະບົດໃຫໄດດີກວາເກົາ.



ເຊື່ອມສານການສົນທະນາ ກຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງການ
ດາລົງຊີວດ
ິ ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ອາຊິບໃນອະນະຄົດເຂົ້າໃນຫຼັກສດການຝກອົບຮົມ
ຄ.



ຊຸກຍໃຫໂຮງຮຽນເຊິນບກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນອາຊິບຕາງໆ, ທັງໃນຊຸມຊົນ
ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ບອນອື່ນໆ ເພື່ອມາລົມກຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສອາຊີບຕາງໆ.



ສາງເວັບໄຊທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດຜານໂທລະສັບເພື່ອໃຫໄວໜມສາມາດຫາຂໍມນ
ກຽວກັບການດາລົງຊີວດ
ິ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປະສົມການຂອງຄົນທີ່
ເຮັດອາຊິບຕາງໆ .

ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໄລຍະເວລາສາມປ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜນຈາກ ESRC-DFID (ES/N01037X/1)

ທີມຄົນ
້ ຄວາ

ທ. ມນິພ ຊູກລາ, ສະຖາບັນມແກຣມ ມີທຣາ ຊາມາສ ເຊີ
ວີ ຊານທາ, ຊະຮາຕາສກາ

ປະເທດ ເລໂຊໂທ

ປະເທດລາວ

www.education-aspiration.net

ສ. ນິໂຄລາ ອານເຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ປອ ຣອຍ ໄຮສມັນ, ສະຖາບັນ ISS, ມະຫາວິທະຍາໄລ

Email

nicola.ansell@brunel.ac.uk

ປອ. ແຄລ ດັນເກ, ມຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

/Education-Systems-and-Aspiration

ປອ. ພແລນ ເລໂຟກາ, ສນການສອນ ແລະ ການຮຽນ,

@edn_aspiration

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເລໂຊໂທ
ປະເທດອິນເດຍ

ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ທ. ສີວົງໄຊ ຈັນພິທິກນ, ສະຖາບັນ ISS,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ນ. ໂຈດີ້ ໂຟນເຊກາ, ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈາ
ປະເທດລາວ.

ປອ. ເພກກິ້ ໂຟຣເຣີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ຜສາຫຼວດ

ປອ. ອາຊິມາ ໂດສ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ສ. ອຽນ ຣີເວີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຕຣາກໄຄ.

