
ເດັກນ�ອຍໂຮງຮຽນປະຖົມມັກເວົ້າວ�າຢາກເປ�ນຄ�, ແຕ�

ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ�ກາຍເປ�ນຄ�ໄດ�ຢ�າງແທ�ຈິງ,  ມັນແມ�ນ

ການສະແດງເຖງິການບໍ�ໄດ�ດັ�ງຄວາມມ��ງມາດປາດຖະ

ໜາ. ໃນສາມປະເທດທ່ີໄດ�ເຮັດການສຶກສາ, ວິທະຍະ

ໄລຄ�ມັກຈະເປ�ນທາງເລືອກທ່ີເຂ້ົາໄດ�ງ�າຍທີ່ສ�ດສ�າລັບ

ຜ��ທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມ, ເຊິ່ງເປ�ນຜົນຈາກການໄດ�

ທຶນການສຶກສາ, ແລະ ຂໍ�ກ�ານົດໃນການເຂ້ົາຮຽນກໍ�ມີ

ໜ�ອຍກວ�າ ວິຊາອ່ືນ ແລະ ມີບ�ອນຫວ�າງໃຫ�ເຂ້ົາຮຽນ

ໄດ�ຫຼາຍກວ�າ.  

ເມ່ືອຖາມວ�າເປ�ນຫຍັງຈ່ຶງຢາກເປ�ນຄ�, ຄ�ທ່ີປະເທດເລ

ໂຊໂທຄົນໜຶ່ງຕອບວ�າ  ‘ຍ�ອນບໍ�ມີວຽກເຮັດ, ບໍ�ມີ

ຫຍັງທີ່ຂ�ອຍເຮັດໄດ�’ ການສອນແມ�ນທາງເລືອກສ�ດ

ທ�າຍ. 

ການສອນໃນເຂດຊົນນະບົດມັກຈະເປ�ນສ່ິງທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມ ຍ�ອນວ�າທັງໂຮງຮຽນ ແລະ ບ�ອນພັກເຊົາຍັງຂາດສ່ິງອ�ານວຍຄວາມ

ສະດວກຄືກັບເຂດໃນເມືອງ ເຊັ�ນ:ໄຟຟ�າ, ນ��າປະປາ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສັນຍານໂທລະສັບ. ຄ�ບາງຄົນເປ�ນຄົນພ້ືນຖານມາແຕ�

ຊົນນະບົດ (ສ�ວນຫຼາຍແມ�ນປະເທດເລໂຊໂທ ແລະ ລາວ) ແມ�ນຖືກຊັບຊ�ອນໄປສອນຢ��ໝ��ບ�ານ ຫັຼງຈາກບໍ�ສາມາດຫາວຽກຢ��ບ�ອນອ່ືນໄດ�. 

ການທ່ີຕ�າແໜ�ງຄ�ສອນໃນຊົນນະບົດບໍ�ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມ ກໍ�ໝາຍຄວາມວ�າໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ�ງຍັງຂາດຄ�ທີ່ມີຄ�ນສົມບັດພຽງພໍ  ສົ�ງຜົນ

ໃຫ�ຕ�ອງໄດ�ໃຊ�ຄ�ສັນຍາຈ�າງຊົ�ວຄາວ ຫຼື ຄ�ອາສາສະໝັກເຊິ່ງມີຄ�ນສົມບັດ ແລະ ເງິນເດືອນໜ�ອຍກວ�າ. ແລະ (ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນ

ຂະໜາດນ�ອຍ)  ມີການສອນແບບຫ�ອງຄວບ. ຕົວຢ�າງທີ່ປະເທດອິນເດຍ ຄ�ພຽງຄົນດຽວສອນຕ້ັງແຕ�ຊັ້ນປ�ທີ 1 ຮອດຊັ້ນປ�ທີ 5 .  

ຄ�ສາມາດມອີດິທພິນົຕໍ�ການສ�າງມ��ງມາດປາດຖະໜາຂອງເດກັແລະໄວໜ��ມໃນຊນົນະບດົ ໄດ�ທງັທາງກງົ (ໂດຍການລມົກບັເດກັ

ແລະໄວໜ��ມໃນກ�ຽວກບັຄວາມເປ�ນໄປໄດ�ໃນອາຊບີໃນອະນາຄດົ ແລະ ການໃຊ�ຊວີດິ ທງັໃນແລະນອກຫ�ອງຮຽນ) ແລະທາງ

ອ�ອມ (ເຊິງ່ຖກືນ�າສະເໜໜີ�ອຍທີສ່�ດກ�ຽວກບັຜ��ທີໄ່ດ�ຮບັການສກຶສາອາໃສໃນເຂດຊນົນະບດົ). ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ຄ�ຫາຼຍ

ຄນົໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼກີກໍ�ສະແດງໃຫ�ເຫນັວ�າມີຄວາມມ��ງໝ້ັນຕໍ�ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໂຕເອງໜ�ອຍທີສ່�ດ ແລະ ກໍ�ມກັ

ຂາດສອນ, ສ�ວນໜຶງ່ເປ�ນຍ�ອນຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈວ�າພວກເຂາົຈະສາມາດສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງໃຫ�ກບັຊວີດິຂອງເດກັແລະໄວ

ໜ��ມໄດ�.  ຄ�ຕ�ອງໄດ�ຮບັການກຽມພ�ອມ,ການສະໜບັສະໜ�ນ ແລະ ການຊີນ້�າເພືອ່ໃຫ�ກາຍເປ�ນຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�

ແກ�ການຮຽນຮ��, ເປ�ນແຫຼ�ງຂໍ�ມ�ນ ໃນຊມຸຊນົ ຊນົນະບດົ . 

ກັນຍາ 2018 ສະຫຼຸບຫຍໍ�ດ�ານນະໂຍບາຍ 
ການຄົ້ນຄວ�າ 

ຜົນການຄ້ົນຄວ�າທ່ີນ�າມາລາຍງານນ້ີ

ແມ�ນອີງຕາມການຄ້ົນຄວ�າເປ�ນ

ເວລາ 2 ປ� ເພ່ືອສືກສາຄວາມເຊື່ອມ

ໂຍງກັນລະຫວ�າງ ລະບົບການສຶກສາ 

ແລະ ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ

ຂອງໄວໜ��ມໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນ

ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ອິນເດຍ ແລະ 

ລາວ.  ເຊິ່ງໃນແຕ�ລະປະເທດໄດ�ດ�າ

ເນິນການສືກສາໃນຊຸມຊຸນເຂດ

ຊົນນະບົດສອງແຫ�ງ ແລະໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປ�ນເວລາເກົ້າ

ເດືອນ ໃນຊ�ວງໄລຍະປ� 2017. 

ລະບບົການສຶກສາ , ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ��  

ໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫີຼກ 

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

ບດົບາດຂອງຄ�ໃນຊົນນະບດົ 

ໃນໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດປະເທດ ອິນເດຍ

ຄ�ສອງຄົນຂາດ ເຮັດໃຫ�ເຫຼືອຄ�ພຽງຄົນດຽວ 

ທີ່ຕ�ອງສອນຄວຍຫ�າຫ�ອງ, ໃນຫ�າຫ�ອງນີ້ມັກ

ຈະແບ�ງເປ�ນສາມກ��ມ ຄື: ຊ້ັນປ� 1-2, ຊ້ັນປ� 

3-4,  ແລະ ຊ້ັນປ�5. 

ໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດມັກມີຊັບພະຍາກອນບໍ�ພຽງພໍ. ຫ�ອງຮຽນໃນປະເທດ ເລ

ໂຊໂທນີ້ຖືກໃຊ�ເປ�ນທັງຫ�ອງຮຽນ ແລະ ໂບດ  



ຄ�ໃນຖານະເປ�ນຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ�� 

ຄ�ຫຼາຍຄົນໃນໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດບໍ�ສະມາດສະແດງເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ແທ�ຈິງ, 

ຫຼື ຄວາມມ��ງໝ້ັນ ຕາມບົດບາດຂອງໂຕເອງ. ສ່ິງນີ້ສາມາດພິສ�ດໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນຈາກ

ອັດຕາການຂາດໂຮງຮຽນທີ່ສ�ງ. ຄ�ໃນເຂດຊົນນະບົດສ�ວນຫຼາຍໃຊ�ເວລາກັບການເດິນ

ທາງໄປປະຊຸມ, ໄປຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຕິດຕໍ�ກັບຍາດພ່ີນ�ອງທີ່ຢ��ຫ�າງໄກ. ບາງຄັ້ງການ

ຂາດກໍ�ເປ�ນເລື່ອງຈ�າເປ�ນເຊັ�ນ: ຄ� ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ເລໂຊໂທບາງຄັ້ງກໍ�ຕ�ອງໄປ

ຮ�ວມຝ�ກອົບຮົມ, ເຮັດໃຫ�ເຫຼືອ ຄ�ແຕ�ສອງສາມຄົນ (ຫຼື ບໍ�ມີເລີຍ)ຢ��ໂຮງຮຽນ. ການ

ເດິນທາງແບບນີ້ເຮັດໃຫ�ຕ�ອງໄກຈາກໂຮງຮຽນ. ຜ��ອ�ານວຍການທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ແຫ�ງໜຶ່ງໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ມັກເດິນທາງໄປເມືອງຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານ ຫຼື ເດິນທາງ

ມ້ືຈ�າຍເງິນເດືອນ, ພ�ອມກັບການໄປຢ�ຽມຢາມພີ່ນ�ອງ (ໂດຍອ�າງວ�າມີລົດໂດຍສານ

ໜ�ອຍ) ແລະ ໃຊ�ເວລາຫຼາຍມ້ືກ�ອນຈະກັບມາ. ໃນປະເທດລາວ ໂຮງຮຽນສ�ວນຫຼາຍ

ມັກເລີ່ມຫຼັງຈາກມ້ືເປ�ດສົກຮຽນສອງສາມມ້ືຍ�ອນຄ�ຫາກໍ�ເດິນທາງກັບຈາກຢ�ຽມຢາມ

ຄອບຄົວ. ຄ�ຍັງມັກກັບຄືນໄປບ�ານໂຕເອງໃນວັນສ�ກ ແລະ ກັບມາວັນຈັນ,ເຮັດໃຫ�

ເວລາສອນຂອງຄ�ປະຈ�າອາທິດໜ�ອຍລົງອີກ.  

ຄ�ຍັງໃຊ�ພະລັງງານສ�ວນໃຫຍ�ໃນສະພາບແວດລ�ອມຊົນນະບົດ. ບາງຄົນເລືອກທາງ

ເລືອກການດ�າລົງຊີວິດແບບອື່ນ ທີ່ເປ�ນທີ່ຕ�ອງການ ແລະ/ຫຼື ສ�າງລາຍຮັບໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 

ໄປພ�ອມກັບການສອນໜັງສື. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ, ຈາກການຄົ້ນຄວ�າຂອງພວກເຮົາ

ເຫັນວ�າມີຄ�ທີ່ເຮັດຫ�ອງເຊົ�າ, ເຮັດໂຮງແຮມຕາມແຄມທາງ ແລະ ໃຫ�ບໍລິການລົດແທກ

ຊີ່. ຜ��ອ�ານວຍການໂຮງຮຽນແຫ�ງໜຶ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດ ເລໂຊໂທ ໄດ�ຈ�າງຊາຍໜ��ມ

ຫຼາຍຄົນເບິ່ງແຍງສັດລ�ຽງຂອງໂຕເອງ, ແລະ ຄ�ບາງຄົນຢ��ລາວກໍ�ມັກເດິນທາງລະຫວ�າງ

ໝ��ບ�ານ ຫາໃນເມືອງເພື່ອຂາຍປາ ແລະ ເຄື່ອງປ�າຂອງດົງ.  

ການການຂາດການສອນທີ່ມີຢ��ຢ�າງກວ�າງຂວາງນີ້ຍ່ິງເກິດຂື້ນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນໃນບາງສະຖານະການ. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ ຄ�ມັກ ເວົ້າໃສ�ເພ່ືອນຮ�ວມງານຢ�າງເປ�ດເຜີຍໃສ�ຜ��ທີ່ເຮັດ

ວຽກຈົນຮອດໂມງເລິກການທັ້ງທີ່່ຫົວໜ�າຄ�ແມ�ນກັບບ�ານແລ�ວ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ໂດຍລວມແລ�ວ ຄ�ມີຄວາມເຊ່ືອຕໍ�ຄ�ນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນທີ່ພວກເຂົາສອນ ຫຼື  ໂອກາດ

ຂອງນັກຮຽນພຽງເລັກນ�ອຍເທົ�ານ້ັນ. ທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ, ຄົນໃນຊຸມຊົນມັກຕ�ານິວ�າຄ�ເອງກໍ�ບໍ�ໄດ�ສົ�ງລ�ກຂອງໂຕເອງເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທ�ອງຖິ່ນ. ‘ຄ�ທ�ກຄົນທີ່ສອນຢ��ນີ້, ບໍ�ມີໃຜ

ໃຫ�ລ�ກໂຕເອງເຂົ້າໂຮງຮຽນທ�ອງຖິ່ນ,ພວກເຂົາສົ�ງລ�ກໄປຮຽນຢ��ໂຮງຮຽນອື່ນ.’ 

 

ຄ�ໃນຖານະເປ�ນຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າດ�ານອາຊບີ 

ຄ�ນນະພາບການສອນຢ��ໃນຊົນນະບົດຖືກເບິ່ງວ�າບໍ�ດີ, ແລະ ຊົນນະບົດເອງກໍ�ມີຂໍ�ເສີຍອື່ນໆອີກ, ຈື່ງບໍ�ໜ�າສົ�ງໃສເລີຍວ�າເຮັດໃຫ�ຜົນການຮຽນຮ��ໃນຊົນນະບົດບໍ�ດີໄປນ�າ.  ຄ�ເຊື່ອວ�າ

ນັກຮຽນທີ່ພວກເຂົາສອນເອງຈະລົ້ມເຫຼວທາງການສຶກສາ, ດັ�ງນັ້ນກໍ�ຈະບໍ�ສາມາດຫາວຽກທີ່ໄດ�ເງ ິນດີເຊັ�ນກັນ. ສົ�ງຜົນໃຫ�ພວກເຂົາບໍ�ພຽງແຕ�ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນພຽງເລັກນ�ອຍ

ໃນການສອນເທົ�ານັ້ນ ແຕ�ພວກເຂົາຍັງບໍ�ຄ�ອຍໄດ�ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າໃນການຊອກຫາອາຊີບອີກນ�າ. ໃນປະເທດເລໂຊໂທ, ເຖິງວ�າໃນແບບຮຽນຈະມີຫຼັກສ�ດທີ່ບັນລະຍາຍອາຊິບຕ�າງໆ 

ແລະ ການຕັດສິນໃຈເພ່ືອອະນາຄົດ, ແຕ�ຄ�ກໍ�ໃຫ�ຄວາມສົນໃຈພຽງເລັກນ�ອຍ. ພວກເຂົາອາດຈະເວົ້າເຖິງອາຊີບດົນໆເທື່ອໜ່ຶງແຕ�ກໍ� ໃຫ�ຄວາມສົນໃຈໃນການກວດສອບຫຼັກສ�ດ

ພຽງເລັກນ�ອຍເທົ�ານັ້ນ. ຄ�ບາງຄົນເອງກໍ�ຍັງບໍ�ໄດ�ສ�າພັດກັບວຽກງານຂະແໜງການທາງການອື່ນໆນອກຈາກການສອນຢ�າງຈ�າກັດເທົ�ານັ້ນ.  

ຖ�າຫາກຄ�າຄ�ເຫັນວ�າໂຮງຮຽນມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງກັບອະນາຄົດໃນລັກສະນະທີ່ກວ�າງຂວາງກວ�າເກົ�າ, ພວກເຂົາອາດມີແນວໂນ�ມ ແລະ ສາມາດໃຫ�ຄ�າປ�ກສາ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມ

ສະດວກໄດ�ດີກວ�າເກົ�າ. ຄ�ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການເຮັດໃຫ�ເຫັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການດ�າລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ ດັ�ງທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນັ້ນ,ແລະ ຄວນຈະຖືເປ�ນຈ�ດສ�າຄັນ

ເພ່ືອໃຫ�ຂໍ�ມ�ນແບບເລິກເຊ່ິງກ�ຽວກັບສ່ິງນີ້. ໃນປະເທດອິນເດຍ ຄ�ບອກວ�າພວກເຂົາຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສອນຫຼາຍກວ�ານີ້ຖ�າພວກເຂົາຮ��ວ�າການສອນຈະຊ�ວຍໃຫ�ເດັກ 

ແລະໄວໜ��ມສ�າເລັດຕາມຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາຂອງໂຕເອງ. ຖ�າຫາກຈ�ດປະສົງຂອງການສຶກສາຖືກກ�ານົດຂື້ນໃໝ�ໃຫ�ເປ�ນໄປເພ່ືອກຽມຄວາມພ�ອມຕໍ�ອະນະຄົດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ກວ�າເກົ�າ, ແລະ ຄ�ໄດ�ຮັບການຊຸກຍ��ໃຫ�ຊ�ວຍເດັກແລະໄວໜ��ມພັດທະນາຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນຂອງຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີສ�ວນຮ�ວມອາດ

ເປ�ນການຊ�ວຍປ�ບປ�ງທັງຄ� ແລະ ນັກຮຽນ . 

 

ຄ�ໃນຖານະເປ�ນໂຕແບບຂອງຜ��ໄດ�ຮບັການສກຶສາ  

ການສະແດງແນວຄິດໃຫ�ເຫັນວ�າການສຶກສາສາມາດນ�າເຮົາໄປຮອດໃສເຮັດໄດ�ແຕ�ຜ�ານການເວົ້າກ�ຽວກັບທາງເລືອກ

ທາງອາຊິບເທົ�ານ້ັນ. ຄ�ຍັງສາມາດເປ�ນຕົວແບບຂອງ  ‘ຜ��ໄດ�ຮັບການສຶກສາ’. ໄວໜ��ມຊາຍອາຍ� 14 ປ� ທີ່ປະເທດເລ

ໂຊໂທບອກວ�າ ລາວຮ��ສຶກຍົກຍ�ອງຜ��ອ�ານວຍການໂຮງຮຽນຍ�ອນວ�າລາວມີຊີວິດທີດີ, ມີເຮືອນດີ, ແລະ ສາມາດຊື້

ສັດລ�ຽງໄດ�. ໃນປະເທດອິນເດຍ ເດັກນ�ອຍໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍຄົນບອກວ�າພວກເຂົາຢາກເປ�ນຄ� ຄືກັນກັບ ອ�າຍຄ�

ແລະ ເອື້ອຍຄ� ຂອງພວກເຂົາ ; ນັກຮຽນເກຶອບທັງໝົດຕ�ອງການມີເຮືອນເປ�ນຂອງໂຕເອງເມື່ອໃຫຍ�ຂື້ນ, ພວກເຂົາ
ເດັກຍິງຫ�ອງ ຊັ້ນຮຽນປ� 4 ໃນຊົນນະບົດອິນເດຍແຕ�ມຮ�ບໂຕ

ເອງວ�າເປ�ນມາດາມ (ຄ�) ຍ�ອນລາວມັກການສອນ.  

ການສອນຢ��ໃນຊົນນະບົດລາວ 



ການຝ�ກອບົຮມົ, ການຊີນ້�າ ແລະ ສະໜບັສະໜ�ນຄ�ໃນຊນົນະບດົ 

ຍ�ອນຄ�ຖືກຄາດຫວັງໃຫ�ມີບົດບາດທີ່ກ�າວມານັ້ນໃນຊຸມຊົນ, ດັ�ງນັ້ນຈື່ງຄວນໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໃຫ�ຄ� ບໍ�ພຽງແຕ�ໃນດ�ານວິຊາການເທົ�ານັ້ນ. 

ປະສົບການໃນຫ�ອງຮຽນຊົນນະບົດ ແລະ ການສົນທະນາສ່ິງທີ່ທ�າທາຍໃນໂຮງຮຽນຊົນນະບົດຖືວ�າເປ�ນສ່ິງທີ່ມີຄ�ນຄ�າ. 

ຄ�ຍັງຫວັງໃຫ�ມີການສະໜັບສະໜ�ນ ແລະ ຊ້ີນ�າຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ຫຼັງຈາກການຝ�ກອົບຮົມ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ແລະ ອິນເດຍ. ຄ�ຢ��ໂຮງຮຽນແຫ�ງ

ໜ່ຶງໃນປະເທດເລໂຊໂທມັກຈົ�ມວ�າ ຄ�ຜ��ຊ�ຽວຊານປະຈ�າເມືອງບໍ�ໄດ�ລົງມາຢາມໂຮງຽນ

ເປ�ນເວລາ 5 ປ�ແລ�ວ; ພວກເຂົາເຊື່ອວ�າພວເຂົາຫຼີກລ�ຽງທີ່ຈະມາ. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ, ຄ�, 

ອົງການຈັດຕ້ັງທາງການສຶກສາ, ເດັກນ�ອຍ ແລະ ພໍ�ແມ� ຕ�າງກໍ�ຍົກບັນຫາການຂາດການຊ້ີ

ນ�າມາເວົ້າ. ມີຄວາມເປ�ນໄປໄດ�ວ�າຄວນຈະໃຊ�ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ມີຢ��ໃຫ�ຫຼາຍຂື້ນເພ່ືອສະ

ໜັບສະໜ�ນຄ�ຢ��ໃນຊົນນະບົດ.  

ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ການທີ່ບໍ�ມີການຊ້ີນ�າເປ�ນປະຈ�າ, ໝາຍຄວາມວ�າ ຄ� ແລະ ໂດຍ

ສະເພາະຜ��ອ�ານວຍການໂຮງຮຽນມີເອກະລາດຫຼາຍກວ�າຜ��ມີຕ�າແໜ�ງດຽວກັນໃນເຂດຕົວ

ເມືອງ. ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດລະບຽບຕ�າງໆ, ແລະ 

ເບິ່ງຄືວ�າຊຸມຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນບໍ�ທ�າທາຍ ຫຼື ສາມາດທ�າທາຍພວກເຂົາໄດ�ໜ�ອຍກວ�າ. ໃນ

ປະເທດເລໂຊໂທ ອ�ານວຍການໂຮງຮຽນຜ��ໜ່ຶງ ຢ�ນຢ�ນວ�າ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍໃໝ�ຂອງລັດຖະບານທີ່ວ�າ ‘ການຂື້ນຫ�ອງອັດຕະໂນມັດ’ ເຊ່ິງແມ�ນການຂື້ນຊັ້ນ

ມັດທະຍົມ ຫຼື ຈາກຊ້ັນປ�ໜ່ຶງ ຫາຊ້ັນປ�ຕໍ�ໄປໄດ�ເລີຍ,ແຕ�ຍັງສຶບຕໍ�ໃຫ�ນັກຮຽນຕ�ອງຜ�ານ

ເສັງປະຈ�າປ�. ໃນໂຮງຮຽນອິກບ�ອນໜ່ືງທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ, ຄ�ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ນັກຮຽນນ��ງ

ເຄ່ືອງແບບ, ເຖິງວ�າຈະມີດ�າລັດຈາກລັດຖະບານວ�ານັກຮຽນບໍ�ຕ�ອງໃສ�ເຄ່ືອງແບບກະໄດ�ກໍ�

ຕາມ. ໃນທາງກົນກັນຂ�າມ, ໂຮງຮຽນແຫ�ງໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ, ຄ�ເລືອກບໍ�ລົງໂທດນັກຮຽນທີ່ 

ບໍ�ໃສ�ເຄ່ືອງແບບ. ການທີ່ໂຮງຮຽນເປ�ນເອກະລາດແບບນີ້ອາດຖືກນ�າມາໃຊ�ເພື່ອສະໜັບສະໜ�ນຄວາມຕ�ອງການສະເພາະຂອງນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິຜນົ  

ທັງປະເທດ ເລໂຊໂທ ແລະ ລາວຕ�າງກໍ�ໃຊ�ແຮງຈ�ງໃຈເພື່ອໃຫ�ຄ�ມາສອນຢ��ເຂດຊົນນະບົດ. ໃນປະເທດລາວຄ�ໃນໂຮງຮຽນຫ�າງໄກສອກຫຼີກໄດ�ເງ ິນເດືອນຫສ�ງກວ�າ ແລະພວກ

ເຂົາອາດຈະໄດ�ເງ ິນພິເສດຈາກເງິນເດືອນດ�ວຍການສອນຫ�ອງຄວບ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມໃນໝ��ບ�ານໜ່ຶງ, ໄດ�ອະທິບາຍວ�າທັງວິຊາ ICT ແລະ ສິນລະປະ 

ຖືກຍົກເລິກຍ�ອນວ�າບໍ�ມີຄ�ສອນ. ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ເຄີຍມີນະໂຍບາຍໃຫ�ຄ�ທີ່ສອນຢ��ບ�ອນຫ�າງໄກສອກຫຼີກ.  ຜ��ອ�ານວຍການໂຮງຮຽນຜ��ໜ່ຶງບອກວ�າວ�າຮ��ສຶກກະຕືລືລົ້ນຈາກ  

‘ນະໂຍບາຍພ�ດອຍ’ ເຊ່ິງໃຫ�ເງ ິນຈ�ານວນ M3100 ນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວຖືກນ�າໃຊ�ເປ�ນເວລາ2½  ປ�, ຈົນຮອດ ປ� 2014. ນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວແມ�ນເພ່ືອສະໜັບສະໜ�ນຄ�າໃຊ�

ຈ�າຍການເດິນທາງ ແລະ ຄ�າໂທລະສັບ. 

 

 

ຢາກມີເຮືອນທີ່ເຮັດດ�ວຍສີມັງ ທີ່ມີຫຼາຍສີສັນທີ່ຢ��ໃນໝ��ບ�ານເຊ່ິງເປ�ນ

ເຮືອນຂອງຄອບຄົວຂອງຄ�ຂອງພວກເຂົາ.  

ທີ່ປະເທດລາວ, ນາງ ໂຕນາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຊົນເຜົ�າມົ້ງ ອາຍ� 17 ປ� 

ບອກວ�າມີສອງຄົນທີ່ເປ�ນແຮງບັນດານໃຈໃຫ�ລາວ ຄື: ລ�ງຂອງລາວທີ່ເປ�ນ

ເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຄ�ໃນທ�ອງຖິ່ນທີ່ເປ�ນຄົນເຜົ�າມ້ົງພຽງຜ��ດຽວໃນໂຮງຮຽນ

ປະຖົມ, ຍ�ອນທັງສອງຄົນປະສົບຜົນສ�າເລັດຫຼາຍກວ�າຄົນອື່ນໃນໝ��ບ�ານ

ຂອງລາວ. ພໍ�ນັກຮຽນທີ່ເປ�ນຄົນເຜົ�າມ້ົງກໍ�ຮ��ສຶກຍ�ອງຍໍຊົມເຊີຍຄ�ເຜົ�າມົ້ງ

ຍ�ອນວ�າລາວເປ�ນ ‘ມີຄວາມຮ��, ມີກຽດ ແລະ ມີເງິນເດືອນ’. 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ ທັງປະເທດເລໂຊໂທ ແລະ ລາວ, ຄ�ເກືອບທ�ກຄົນ

ແມ�ນຄົນຈາກພາຍນອກນອກຊຸມຊົນ, ແລະ ໃນປະເທດລາວກໍ�ແມ�ນຄົນ

ຊົນເຜົ�າທີ່ຕ�າງຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃຊ�ຄົນລະກ��ມພາສາ. ທັງສາມ

ປະເທດ ຄ�ທີ່ມາຈາກພາຍນອກມັກມີຄອບຄວາມຢ��ບ�ອນອື່ນ ສ�ວນຫຼາຍ

ແລ�ວກໍ�ບໍ�ຢາກຢ��ນານ ຫຼື ບໍ�ຄ�ອຍມີຄວາມມ��ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ�ວຍຊຸມຊົນ 

ນອກຈາກວ�າຈະແຕ�ງງານກັບຄົນທ�ອງຖິ່ນ. ຄ�ບາງຄົນຖືກຊັບຊ�ອນໃຫ�ໄປ

ໂຮງຮຽນທີ່ຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ຍ�ອນຖືເປ�ນການລົງໂທດທີ່ບໍ�ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ�ດີ ຫຼື ປະພຶດໂຕບໍ�ເໝາະສົມ. ບໍ�ໜ�າແປກໃຈເລີຍວ�າ ບາງຄັ້ງຄົນຈະມີຄວາມລະແວງຕໍ�ຄ�ທີ່

ມາຈາກພາຍນອກ ແທນທີ່ຈະເຫັນວ�າເປ�ນໂຕແບບ. ທີ່ໂຮງຮຽນໃນປະເທດອິນເດຍ, ພໍ�ແມ�ມັກຈົ�ມໃຫ�ຫົວໜ�າຄ�ທີ່ມັກເມົາມາໂຮງຮຽນ. ໃນໝ��ບ�ານໜ່ຶງທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ ຄ�

ຖືກກ�າວຫາວ�າເອົາອາຫານທ�ຽງຂອງໂຮງຮຽນໄປໃຫ�ຄອບຄົວໂຕເອງ (ທີ່ບໍ�ໄດ�ຢ� ູໃນໝ��ບ�ານ) ແລະ ອີກບ�ອນໜ່ຶງ ຄ�ສອງຄົນຖືກສົ�ງໄປຫາຫົວໜ�າເພື່ອລົງໂທດຍ�ອນເວ້ົາດ�ຖູກຜ��

ເຮືອນຂອງຄ�ທີ່ຊົນນະບົດປະເທດອິນເດຍທີ່ເດັກນ�ອຍມັກຫຼາຍ 

ລາຍລະອຽດ ເງນິພເິສດສ�າລບັການສອນຄວບ ຕ�າແໜ�ງອ�ານວຍການ ໃນເມອືງທີທ່�ກຈນົທີສ່�ດ 

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 100% 

ປະລິນຍາຕີ: 1.6 ລ�ານກີບ 

ຊັ້ນສ�ງ: 1.3-1.5 ລ�ານກິບ 

ຊັ້ນກາງ: 1.2 ລ�ານກິບ 

+25% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ 

(ສອນສອງຫ�ອງ)  

+50 % ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ 

(ສອນສາມຫ�ອງ) 

+58,000 ກີບ/ຕໍ�ເດືອນສ�າລັບຈົບຊັ້ນສ�ງ  

+80,000 ກີບ/ສ�າລັບຜ��ຈົບປະລິນຍາຕ ີ

+40%-50% ຂອງ

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 

ໂຄງສ�າງເງິນເດືອນຂອງຄ�ປະເທດລາວ 

ນັກຮຽນຄ�ທີ່ ເມືອງຊາທິສກາ 



ຄ�າແນະນ�າ  

ໂຄງການຮ�ວມມືຄົ້ນຄວ�າໄລຍະເວລາສາມປ� ໂດຍການສະໜັບສະ

ໜ�ນຈາກ ESRC-DFID (ES/N01037X/1)

www.educa�on-aspira�on.net 

Email    nicola.ansell@brunel.ac.uk   

      /Educa�on-Systems-and-Aspira�on 

     @edn_aspira�on  

ເພ່ືອເປ�ນແຮງກະຕ��ນໃຫ�ຄ�ກາຍເປ�ນຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ��ໄດ�ດີກວ�າເກົ�າ 

ຄວນມີແຫຼ�ງຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບອາຊີບ ແລະ ການນ�າສະເໜີພາບຕົວແທນໃນການສຶກສາ 

ຄວນຈະ: 

 ການສຶກສາສ�າລັບຄ�ທ່ີທ�າທາຍເລື່ອງເລົ�າກ�ຽວກັບການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ທີ່ປະສົບ

ຜົນສ�າເລັດ ແລະ ວຽກທ່ີໄດ�ເງິນເດືອນ 

 ຫຼັກສ�ດຕ�ອງມີຄວາມກ�ຽວເນື່ອງກັບເດັກ ແລະໄວໜ��ມຊົນນະບດົຫຼາຍກວ�ານີ້, ເຊ່ິງ

ສະແດງເຖິງຄວາມສ�າເລັດ (ແລະເຫັນວ�າ  ‘ຄ��ມຄ�າໃນການສອນ’) 

 ການສຶກສາຄ�ຕ�ອງຍົກບັນຫາບົດບາດ, ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄ�

ໃນຊນົນະບົດ  

 ມີການຕິດຕາມຄ� (ຈາກໝ�� ຫຼື ຄ�ຝ�ກ) ເພ່ືອໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ 

ແລະ ສ�າງຄວາມສາມາດໃຫ�ຄ�ຊົນນະບດົ, ລວມທັງຜ�ານການໃຊ�ໂປຣແກມໃນ

ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊອ່ືີນໆ . 

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.  


