ທັດສະນະຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກເຂດຮ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕໍ່ການສຶກສາລະດັບປະຖົມ
ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູູ້ ລາວ-ອໍສ໌ເຕຣເລຍ (LADLF) ແລະແຜນງານປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ໄດູ້ດໍາເນຼີນການເຮັດບົດສຶກສາ
ໃນປຼີ 2016 ເພື່ອເບິ່ງວ່າຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ
ສາມາດສະໜັບສະໜູນລູກຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫູ້ໄດູ້ເຂົ້າ ແລະຮຽນຈົນຈົບປະຖົມສຶກສາຫາຍປານໃດ. ຈຸດປະສົງ
ຕົ້ນຕໍໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫູ້ກັບຄະນະຊີ້ນໍາ ແຜນງານ BEQUAL, ກະຊວງ ການຕ່າງ

ປະເທດ ແລະການຄູ້າ ອໍສ໌ເຕຣເລຍ (DFAT) ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL ໃນ
ການຕັດສິນໃຈດູ້ານຍຸທະສາດ ແລະການບໍລິຫານ. ບົດສຶກສານີ້ ໄດູ້ອະທິບາຍ ແລະວິເຄາະ 4 ສະພາບ: ສະພາບ
ສັງຄົມ ຫຼືຊຸມຊົນ, ສະພາບຄອບຄົວ, ສະພາບໂຮງຮຽນ, ແລະສະພາບນັກຮຽນ ທີ່ມຼີອິດທິພົນຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນເປັນ
ປະຈໍາ ແລະຈົບການສຶກສາລະດັບປະຖົມ.
ບົດສຶກສານີ້ ໄດູ້ດໍາເນຼີນຢູ່ 12 ຊຸມຊົນໃນ 6 ຕົວເມຼືອງຂອງ 3 ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນ ທາງ ພາກ
ໃຕູ້, ແລະຫວງນໍ້າທາ ທາງພາກເໜຼືອ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແມ່ນໄດູ້ຄັດເລຼືອກຈາກໂຮງຮຽນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 1 ຂອງ
ແຜນງານ BEQUAL, ໂດຍເລຼືອກຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມຼີຜົນງານອ່ອນ. ການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ 7
ພາສາທູ້ອງຖິ່ນ: ພາສາລາວ, ກຸ່ມພາສາຈຼີນ-ຕຼີເບດ (ເຊິ່ງມຼີພາສາອາຄ່າ ແລະລາຫູ), ແລະກຸ່ມພາສາມອນ-ຂະແມ
(ເຊິ່ງມຼີພາສາກະຕາງ, ມາກອງ, ຕຣຼີ ແລະກະໂດ). ໄດູ້ມກ
ຼີ ານສໍາພາດແບບເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ ກັບຄູ, ຄະນະ
ກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບູ້ານ, ແມ່, ພໍ່, ເດັກຊາຍ ແລະເດັກຍິງ. ໄດູ້ມກ
ຼີ ານສໍາພາດກຸ່ມຜູ່ໃຫູ້ຂໍ້ມູນຫັກ
ກັບຄົວເຮຼືອນ ແລະຊຸມຊົນທີ່ໄດູ້ຖຼືກຄັດເລຼືອກເປັນເປົ້າໝາຍ.
ມຸມມອງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ
ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດ ເຊື່ອວ່າ ການສຶກສາ
ຂັ້ນປະຖົມ

ມຼີຄວາມສໍາຄັນ

ປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຫານຂອງເຂົາ
ສະແດງດູ້ານຂວາ).

ຜູ່ປົກຄອງ

ແລະມຼີ
(ເບິ່ງເສັ້ນ
ເວົ້າວ່າ

ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ: ສອນໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍ
ອ່ານອອກ, ຂຽນໄດູ້ ແລະມຼີທກ
ັ ສະການຄິດ
ໄລ່ ເພື່ອທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່
ແມ່ ໄດູ້; ມຼີປະໂຫຍດໃນ
ການຄູ້າຂາຍ; ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການ
ເຄື່ອນຍູ້າຍ; ແລະເປັນພື້ນຖານອັນສໍາຄັນໃຫູ້ແກ່ຜູ່ທີ່ມຸ່ງຫວັງຈະເປັນລັດຖະກອນ. ການຈົບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ
ເຫັນວ່າເປັນຫົນທາງທີ່ສາໍ ຄັນໃນການກູ້າວອອກຈາກຄວາມທຸກ; ແລະເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ເດັກຈາກຄອບຄົວທຸກ
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ຍາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈະສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າກັບສັງຄົມລາວ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸກສະໄໝ
ແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະໂອບຮັບເອົາຄວາມທັນສະໄໝ.
ມຸມມອງກ່ຽວກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຮຽນ ແລະສໍາເລັດການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ
ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດ

ເນັ້ນໃຫູ້ເຫັນເຖິງ

ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຮຽນປະຖົມ

(ເບິ່ງເສັ້ນ

ສະແດງດູ້ານຊູ້າຍ). ຜູ່ປົກຄອງ ລະບຸຄວາມ
ທຸກຍາກ ວ່າເປັນອຸປະສັກອັນຕົ້ນຕໍ, ຕົວຢ່າງ
ເຊັ່ນ ຕູ້ອງອາໄສແຮງງານຂອງເດັກ ເພື່ອຊ່ວຍ
ວຽກໃນລະດູປູກຝັງ.
ອອກມາເລື້ອຍ

ຂໍ້ຈໍາກັດອັນອື່ນທີ່ລະບຸ

ແມ່ນສະພາບພື້ນຖານໂຄງ

ລ່າງ ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະການຂາດຄູ.
ຜູ່ປົກຄອງ ຍັງບອກຕື່ມວ່າ ບູ້ານທຸກຍາກ ແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງບໍ່ມຼີໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງການຂາດການເຂົ້າເຖິງ
ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານນີ້ ຍັງພົບໄດູ້ໃນເຂດທີ່ມຼີການໂຮມບູ້ານ ໃນເມຼືອງນອງ, ເຊໂປນ, ຕາໂອູ້ຍ, ສະມູ້ວຍ,
ລອງ ແລະວຽງພູຄາ. ຂໍ້ຈໍາກັດດູ້ານລະດູການ ປະກອບມຼີຫາຍປັດໃຈ ເຊັ່ນການຖຼືກຕັດຂາດຍູ້ອນນໍ້າຖູ້ວມໃນລະດູ

ຝົນ (ເຊັ່ນບູ້ານຫູ້ວຍລົວ ແລະບູ້ານປາລູ້ຽງໄນ), ແລະສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ ທີ່ພາໃຫູ້ນັກຮຽນບໍ່ໄປໂຮງຮຽນ
(ເພາະ ຈະຢູ່ເຮຼືອນໃນໄລຍະທີ່ມຼີອາກາດໜາວ ໂດຍສະເພາະເມຼືອງສະມູ້ວຍ ທີ່ຢໃ
ູ່ ນເຂດພູດອຍ,

ຫຼືຈະຢູ່ລຽບ

ແຄມນໍ້າໃນໄລຍະອາກາດຮູ້ອນ ຄຼືເມຼືອງຕະໂອູ້ຍ, ເຊໂປນ, ແລະນອງ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ).
ສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຊຸມຊົນ ຮຽກຮູ້ອງການຕອບສະໜອງທີ່ປບ
ັ ປ່ຽນໄດູ້
ບົດສຶກສານີ້ ເນັ້ນໃຫູ້ເຫັນເຖິງສະພາບ
ຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊຸມຊົນ ໃນປະເທດລາວ
ແລະອິດທິພົນຂອງສະພາບເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການ

ຈົບ

ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກ (ເບິ່ງເສັ້ນສະ
ແດງດູ້ານຂວາ). ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດທັງໝົດ ຈັດວ່າ
ຄວາມທຸກຍາກເປັນອຸປະສັກອັນຕົ້ນຕໍ ຕໍ່ການ
ເຂົ້າຮຽນ

ແລະການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມຂອງ

ເດັກ. ສິ່ງນີ້ ສູ້າງຂໍ້ສົງໄສວ່າ ຄອບຄົວທຸກຍາກ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດສົ່ງລູກເຂົ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ໄດູ້ຕະຫອດບໍ່. ຜູ່ປົກຄອງ ຍັງໄດູ້ຊີ້
ໃຫູ້ເຫັນວ່າ ການສູ້າງຄອບຄົວແຕ່ນູ້ອຍ (ເຊັ່ນ ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດຈາກເຜຼົ່າລາຫູ, ບຣູ, ແລະມົ້ງ ບອກວ່າ ສະຖານະ
ພາບການສົມລົດ

ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນ

ແລະການຈົບການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ

ຍູ້ອນວ່າ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທູ້ອງຖິ່ນບາງບ່ອນມຼີລະບຽບວ່າ ໄວໜຸ່ມທີ່ສູ້າງຄອບຄົວແລູ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນປະຖົມ
ໄດູ້), ການເຄື່ອນຍູ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນໄລຍະ (ເຊັ່ນ ຢູ່ບາງບູ້ານ ໃນເມຼືອງຕະໂອູ້ຍ), ຄວາມຕູ້ອງການແຮງງານໃນ
ລະດູການກະສິກາໍ (ເຊັ່ນ: ປະຊາຊົນເຜຼົ່າລາຫູ), ແລະຄວາມຕູ້ອງການແຮງງານຂອງເດັກຍິງເພື່ອຮັບໃຊູ້ຢູ່ເຮຼືອນ
(ເຊັ່ນ 100% ຂອງແມ່ທີ່ຖຼືກສໍາພາດ ແລະ 71% ຂອງພໍ່ທີ່ຖຼືກສໍາພາດ ເວົ້າວ່າ ວຽກເຮຼືອນແຕ່ລະວັນ ທີ່ເປັນໜູ້າທີ່
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ຂອງລູກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກສາວ, ບໍ່ມຼີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ການຮຽນ); ແລະການຂາດແຄນຄູ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່
ການສໍາເລັດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ.
ບົດສຶກສາ ພົບການຂາດການຊຸກຍູູ້ຈາກຜູ່ປົກຄອງ ຕໍ່ການສຶກສາຂອງລູກ: 92% ຂອງແມ່ ແລະ 50% ຂອງພໍ່
ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍລູກເຮັດບົດຝຶກຫັດຈາກໂຮງຮຽນໄດູ້, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍູ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່

ອ່ານ-ຂຽນ ບໍ່ເປັນ, ຫຼືບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮູູ້ດູ້ານພາສາລາວຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຖາມຜູ່ປົກຄອງວ່າ ຄວນຊ່ວຍພວກ
ເຂົາແນວໃດ ເພື່ອທີ່ເຂົາຈະມຼີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຂອງລູກ. ທັງແມ່ ແລະພໍ່ຕອບວ່າ ການເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດູ້ານການເງິນ (82% ຂອງແມ່ ແລະ 29% ຂອງພໍ່) ແລະການສົນທະນາກັບລູກໃຫູ້ຫາຍຂຶ້ນ (1% ຂອງແມ່ ແລະ
43% ຂອງພໍ່) ຖຼືເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ. ສິ່ງນີ້ຖຼືເປັນໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຜູ່ປົກຄອງເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາສາມາດ
ຊ່ວຍລູກໃຫູ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະຈົບຊັ້ນປະຖົມໄດູ້ຫາຍປານໃດ.
ນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ, ພົບການຖ່ວງດຶງຫາຍຢ່າງທີ່ຂດ
ັ ແຍ່ງກັບເວລາຮຽນຂອງເຂົາ
ປັດໄຈຫາຍອັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບປະສົບການຊຼີວິດຂອງນັກຮຽນທຸກຍາກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ມຼີຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງ ຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາໃນການມຼີສ່ວນຮ່ວມ, ຮຽນ, ແລະຈົບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ: ຂໍ້ຈໍາກັດດູ້ານ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເວົ້າພາສາລາວ ຍັງເປັນອຸປະສັກອັນໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນ ແລະມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫູ້ມຼີ
ການເສັງຕົກ ແລະຄູ້າງຫູ້ອງ ໂດຍສະເພາະໃນປຼີທໍາອິດຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຄຼື ປ1 ແລະ ປ2. ນັກຮຽນທີ່
ຜ່ານຊັ້ນ ປ1-ປ3 ບາງຄັ້ງຈະເລີ່ມບໍ່ເຫັນໂອກາດພາຍຫັງການຈົບປະຖົມ ຈິ່ງອອກໂຮງຮຽນຫັງຈາກຈົບ ປ3 - ຜູ່
ຖຼືກ ສໍາພາດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຮູູ້ສຶກວ່າ ເຖິງວ່າເດັກຈະຈົບຂັ້ນປະຖົມ ພວກເຂົາກໍ່ບມ
ໍ່ ຼີບ່ອນໄປເພາະຜູ່ປົກຄອງບໍ່

ມຼີ ງົບປະມານການເງິນທີ່ຈະສົ່ງລູກໄປຮຽນຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ແລະສິ່ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນອຸປະສັກອັນໜຶ່ງຕໍ່ການສໍາເລັດການສຶກ
ສາຂັ້ນປະຖົມ.
ການສໍາພາດແບບເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ ເຜຼີຍໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຍຸດທະສາດໜຶ່ງ ທີ່ເດັກຍິງໃຊູ້ໃນບາງສະພາບຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫູ້
ພົ້ນຈາກການຮັບຜິດຊອບວຽກເຮຼືອນ ແມ່ນການເອົາຜົວ ເພື່ອທີ່ວ່າພວກເຂົາຈະໄດູ້ເບິ່ງແຍງແຕ່ຜົວຜູູ້ດຽວ ແທນທີ່
ຈະຕູ້ອງເບິ່ງແຍງໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ. ແມ່ຫາຍຄົນກ່າວວ່າ ເດັກຍິງຄວນຢູ່ເຮຼືອນເພື່ອຊ່ວຍວຽກ. ສິ່ງ
ນີ້ ທູ້າທາຍສົມມຸດຖານທີ່ນັກພັດທະນາຫາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ແມ່ແມ່ນຜູ່ສົ່ງເສຼີມການຮຽນ ແລະຄວາມກູ້າວໜູ້າຂອງ
ລູກສາວ. ການສໍາພາດກຸ່ມຜູ່ໃຫູ້ຂໍ້ມູນຫັກ ກັບແມ່ຍິງ ເຜຼີຍໃຫູ້ເຫັນວ່າ ແມ່ບາງຄົນ ໃນຕົວຈິງ ແມ່ນຜູ່ທບ
ີ່ ໍ່ຢາກໃຫູ້
ລູກສາວໄປໂຮງຮຽນ ຍູ້ອນລູກສາວ ແມ່ນຜູ່ຊ່ວຍວຽກເຮຼືອນ. ສິ່ງນີ້ ບົ່ງບອກວ່າ ແມ່ອາດມຼີຜົນດູ້ານລົບ ຕໍ່ການຮຽນ
ຂອງລູກສາວກໍ່ເປັນໄດູ້.
ໃນຊຸມຊົນມອນ-ຂະແມ ລູກຊາຍສ່ວນຫາຍຈະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ແລະບໍ່ມັກຟັງຄວາມພໍ່ແມ່. ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດ
ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງເດັກທີ່ຈະອອກໂຮງຮຽນ ມັກຈະກ່ຽວພັນກັບສະຖານະຄວາມທຸກຍາກ ຍູ້ອນວ່າເດັກ
ຮູູ້ສຶກອາຍທີ່ຈະໄປໂຮງຮຽນໂດຍບໍ່ມຼີເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ, ຖົງ, ບິກ ແລະປຶ້ມ. ຄູ ແລະຜູປ
່ ົກຄອງກ່າວວ່າ ການຂາດ
ໂຮງຮຽນຊໍາເຮື້ອ ແມ່ນມຼີແຜ່ຫາຍ ແຕ່ບໍ່ມຼີການບັນທຶກໄວູ້.
ສະພາບຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນມຼີຄວາມສໍາຄັນ
ສະພາບໂຮງຮຽນ ມຼີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ມຸມມອງກ່ຽວກັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະເປັນປັດໄຈຕັດສິນທີ່ມຼີອິທິພົນຕໍ່
ການຮຽນ ແລະພັດທະນາການຂອງນັກຮຽນທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ນັກຮຽນມຼີທ່າອ່ຽງຈະປະກອບສ່ວນ
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ໃນໂຮງຮຽນຫາຍກວ່າ ຖູ້າເຂົາ ແລະຄອບຄົວຮູູ້ສຶກປອດໄພ ແລະໄດູ້ຮັບການຕູ້ອນຮັບ. ສິ່ງນີ້ລວມເຖິງ ຄວາມ
ປອດໄພ (ເຊັ່ນ: ຫ່າງຈາກຖະໝົນໃຫຍ່), ຕຶກອາຄານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ, ຫູ້ອງຮຽນພໍກັບ
ຊັ້ນຮຽນ, ແລະໂຕະຕັ່ງ ອຸປະກອນການຮຽນ ພໍກັບຈໍານວນນັກຮຽນ. ຫາຍໂຮງຮຽນໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ມຼີນັກຮຽນລົ້ນ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນບູ້ານອັກຈຶງໃຫຍ່ ມຼີນັກຮຽນ 173 ຄົນ ແຕ່ມຼີຕັ່ງພຽງ 120 ໜ່ວຍ ພູ້ອມກັບໂຕະ. ນັກຮຽນ 2-3 ຄົນ

ນັ່ງຕັ່ງໜ່ວຍດຽວກັນ ແລະແມ່ນແຕ່ຄູເອງ ກໍ່ຕູ້ອງຢຼືນໝົດມື້ ຍູ້ອນຕັ່ງບໍ່ພໍ. ໃນໂຮງຮຽນອື່ນ, ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນ
ນັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ແບ່ງກັນໃຊູ້ອຸປະກອນການຮຽນອັນດຽວ. ສະພາບເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫູ້ການສອນຫຍຸູ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ
ແລະທັງຫຼຸດຜ່ອນກໍາລັງໃຈຂອງຄູ.
ຄູ ຖຼືວາ່ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ຕໍ່ການເຂົ້າ ແລະສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ຜູ່ປົກຄອງ ມຼີທັດສະນະທີ່ຈະແຈູ້ງວ່າ ຄູປະຖົມ
ທີ່ດຼີ ຄວນປະກອບມຼີຫຍັງແດ່ (ເບິ່ງເສັ້ນສະແດງດູ້ານ
ຊູ້າຍ).

ການມຼີຄູຢູ່ໃນຫູ້ອງຮຽນ

ແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ,

ແລະການຂາດຄູ ກໍ່ແມ່ນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ ຕໍ່ການເຂົ້າ
ຮຽນຂອງເດັກ. ມຼີຫາຍເຫດຜົນຕໍ່ກັບບັນຫານີ້. ການ
ບັນຈຸຄູໝຸ່ມນູ້ອຍ

ໄປປະຈໍາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ແມ່ນມຼີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະການໝູນວຽນຂອງຄູກມ
ໍ່ ຼີ
ສູງ

ເພາະຫາຍຄົນຈະຍູ້ອຍກັບບູ້ານເຂດທົ່ງພຽງ

ພາຍຫັງທີ່ໄດູ້ຖຼືກບັນຈຸເປັນພະນັກງານຖາວອນແລູ້ວ
(ໄດູ້ໂຄຕູ້າລັດຖະກອນສົມບູນ). ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດ ຍັງໄດູ້ຍົກຕົວຢ່າງຄູທບ
ີ່ ໍ່ຂຶ້ນສອນປົກກະຕິ ເຊິ່ງສ່ວນຫາຍມຼີສາເຫດ
ມາຈາກພາລະກິດອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການສອນ ແລະການຂາດສອນໂດຍບໍ່ມຼີເຫດຜົນ.
ນັກຮຽນ ແລະຜູ່ປົກຄອງກ່າວວ່າ ຄູທີ່ດຼີແມ່ນ
ຄົນທີ່ໃຊູ້ວິທຼີການສອນທີ່ເໝາະສົມ,

ຮ່ວມມຼືກັບ

ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບູ້ານ,
ແລະສະແດງນໍ້າໃຈ, ຄວາມອົດທົນ ແລະອ່ອນໂຍນຕໍ່
ກັບ ນັກຮຽນຂອງຕົນ (ເບິ່ງເສັ້ນສະແດງດູ້ານຂວາ).

ເດັກຍິງທີ່ຖຼືກສໍາພາດ ກ່າວວ່າ ຄູທີ່ດຼີ ຄວນເປັນຄົນ
ອ່ອນໂຍນ,

ໃຈດຼີ

ແລະມຼີຄວາມອົດທົນ

ເພື່ອວ່າ

ນັກຮຽນຈະຮູູ້ສຶກວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລູ້ອມທີ່ປອດ
ໄພ ແລະສົ່ງເສຼີມການຮຽນ ແລະບໍ່ຄວນຂາດສອນ. ເດັກຊາຍເວົ້າວ່າ ຄູທດ
ີ່ ຼີຄວນໃຊູ້ວິທກ
ຼີ ານສອນທີ່ດຼີ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຫັກສູດ.
ບາງລະບຽບການ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບການນັ້ນ ມຼີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນ ແລະສໍາເລັດການສຶກສາ
ກອບຂອງລະບຽບການ ແລະການຕຼີຄວາມໝາຍຂອງລະບຽບການນັ້ນໃນຂັ້ນທູ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່
ການເຂົ້າຮຽນ ແລະສໍາເລັດການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມໄດູ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຜູ່ໃຫູ້ສໍາພາດກ່າວວ່າ ນັກຮຽນທຸກຍາກ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫາຍຄົນ ຝັນຢາກເປັນຄູ ຫຼືພະນັກງານລັດ ແຕ່ຄູ່ມຼືແນະນໍາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ສະບັບເລກທຼີ
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1564 ລົງວັນທຼີ 20 ເມສາ 2015 ລະບຸວ່າຜູ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລສູ້າງຄູ ຕູ້ອງຜ່ານມາດຖານຄວາມສູງ
ແລະນໍ້າໜັກຕາມທີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ (1.55 ແມັດ ແລະ 50 ກິໂລ ສໍາລັບເພດຊາຍ, 1.50 ແມັດ ແລະ 45 ກິໂລ
ສໍາລັບເພດຍິງ).
ຂໍ້ຈໍາກັດດູ້ານອາຍຸ ກໍ່ແມ່ນອຸປະສັກໜຶ່ງ ຕໍ່ການຈົບປະຖົມສຶກສາຂອງນັກຮຽນ. ເກນອາຍຸສໍາລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ

ແມ່ນຖຼືກກໍານົດໃຫູ້ສະເພາະແຕ່ອາຍຸ 6 ຫາ 10 ປຼີ. ໃນຊຸມຊົນທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫາຍແຫ່ງ, ນັກຮຽນ
ເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນຊູ້າ ແລະມຼີອາຍຸກາຍເກນການເຂົ້າຮຽນ, ເຊັ່ນໃນ 12 ບູ້ານກຸ່ມຕົວຢ່າງ, 66.8% ຂອງເດັກຊາຍ
ແລະ 75.7% ຂອງເດັກຍິງ ທີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ມຼີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 10 ປຼີ, ເຊິ່ງ ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນໃນໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກາຍເກນອາຍຸທີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້.
ນັກຮຽນທີ່ອາຍຸກາຍ ສາມາດເຂົ້າຮຽນປະຊາສຶກສາ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສອນໂດຍຄູຈາກໂຮງຮຽນ ປະຖົມ
ແລະສອນໃນຕອນແລງຮ່ວມກັບຜູ່ໃຫຍ່, ແຕ່ບ່ອນຮຽນສ່ວນຫາຍຈັດຢູໄ່ ກ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫູ້ ນັກຮຽນ
ປະລະການຮຽນໄປເລຼີຍ.
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທາງກົງ ແລະທາງອູ້ອມ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສອບເສັງຊັ້ນ ປ5 ແລະການຈົບປະຖົມ ເປັນສິ່ງກຼີດຂວາງ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນການສຼືບຕໍ່ສົ່ງ ເດັກເຂົ້າຮຽນຈົບປະຖົມສຶກສາ. ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າ
ເສັງປຼີສຸດທູ້າຍຂອງຂັ້ນປະຖົມ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຕູ້ອງໄດູ້ກຽມເອກະສານທາງການ ລວມມຼີ ຊຼີວະປະຫວັດ ແລະ
ຮູບ. ອໍານາດການປົກຄອງທູ້ອງຖິ່ນບາງບ່ອນ ລະບຸໃຫູ້ນັກຮຽນຈ່າຍຄ່າສອບເສັງ (ເຊັ່ນ 200,000 ກຼີບ ຢູ່ບູ້ານລາ

ອູ, ເມຼືອງນອງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດສຶກສານີ້ ຍັງໄດູ້ພົບວ່າ ນັກຮຽນຖຼືກຄາດຫວັງໃຫູ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນງານ
ລູ້ຽງສະຫອງໃຫູ້ແກ່ຄູ ໃນຕອນທູ້າຍຂອງການສອບເສັງ. ຜູ່ໃຫູ້ຂໍ້ມູນຫາຍຄົນກ່າວວ່າ ລູກຫານຂອງເຂົາ ຈໍາເປັນ
ຕູ້ອງໄດູ້ອອກໂຮງຮຽນ ໃນຕອນທູ້າຍຂອງ ປ5 ຍູ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມຼີເງິນຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່
ເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສອບເສັງ.
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະຍົກລະດັບການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ?
ຜູ່ໃຫູ້ຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນບູ້ານກ່າວວ່າ

ການເຂົ້າ

ຮຽນຂັ້ນປະຖົມ ຈະສາມາດປັບປຸງໄດູ້ໂດຍ
(ເບິ່ງເສັ້ນສະແດງດູ້ານຊູ້າຍ) (1) ການສະ
ໜອງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ໂດຍອາໄສຄູເຄື່ອນທີ່,

(2) ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນການສອນ
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ເພື່ອໃຫູ້ສອດ

ຄ່ອງ ກັບລະດູກະສິກໍາ ແລະດໍາເນຼີນ ການ
ຮຽນການສອນໃນລະດູແລູ້ງ

ເຊິ່ງເປັນ

ໄລຍະທີ່ນັກຮຽນ, ຜູປ
່ ົກຄອງ, ແລະຄູທຸກ
ຍາກຫາຍທ່ານ ມຼີເວລາທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຮຽນ ແລະການສອນຫາຍ, (3) ປະກອບນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ
ໃຫູ້ໂຮງຮຽນ, ສູ້ອມແປງຫູ້ອງຮຽນ ແລະອຸປະກອນການສອນ, ແລະ (4) ສົ່ງເສຼີມຜູ່ປົກຄອງ ແລະຄະນະ
ກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບູ້ານ ໃຫູ້ສູ້າງແຮງຈູງໃຈຕໍ່ຄູ ແລະຜັກດັນ ນັກຮຽນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະ
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ແນະນໍາ ແລະສອນຜູ່ປົກຄອງ, ແລະສະໜອງຕົວແບບຈາກເດັກຍິງທີ່ໃຫຍ່ແລູ້ວໃຫູ້ ກັບແມ່, ພໍ່, ແລະນັກຮຽນທີ່
ນູ້ອຍກວ່າ.
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະຍົກລະດັບການສໍາເລັດການຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ?
ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມບົດສຶກສານີ້

ຊີ້ເຖິງຄວາມ

ສໍາຄັນ ຂອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຕະຫອດເຖິງ
ອຸປະກອນການສອນ, ນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະ

ອະນາໄມ ວ່າເປັນປັດໄຈທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸູ້ນໃຫູ້
ເດັກສໍາເລັດການຮຽນປະຖົມ 5 ປຼີ. ເພິ່ນຍັງ
ບອກອຼີກວ່າ ຄວນຮັບປະກັນບໍ່ໃຫູ້ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ ຕູ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມ ຫຼືຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອື່ນ ທີ່
ກ່ຽວພັນກັບການເສັງຈົບຊັ້ນ ປ5 (ຕົວຢ່າງຄຼື ຢູ່
ບາງໝູບ
່ ູ້ານເຜຼົ່າອາຄ່າ ຄະນະກໍາມະການບູ້ານ
ຊ່ວຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດ ເພື່ອຜັກດັນໃຫູ້ນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ປ5).
ຕົວຂັບເຂື່ອນ ແລະອຸປະສັກທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນ ແລະຈົບຊັ້ນປະຖົມເຫຼົ່ານີ້ ກ່ຽວພັນຕິດແໜູ້ນກັບຄວາມທຸກ
ຍາກຂັ້ນຄົວເຮຼືອນ. ຖຼືເປັນໂອກາດທີ່ຈະແກູ້ໄຂປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (1) ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວ

ທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍກົງ ດູ້ວຍອຸປະກອນການຮຽນ ແລະເຄື່ອງນັກຮຽນ ຖູ້າເຂົາໄປໂຮງຮຽນເປັນ
ປະຈໍາ, (2) ຊ່ວຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເສັງຈົບ ປ5 ສູງສຸດຕາມວົງເງິນທີ່ວາງໄວູ້ຕຄ
ໍ່ ົນ, ແລະ (3) ຈົ່ງ
ບ່ອນ ໃນຫໍພັກໂຮງຮຽນ ໄວູ້ໃຫູ້ນັກຮຽນທຸກຍາກ ຫຼືມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍອຼີງໃສ່ຜົນການຮຽນຂອງ
ເຂົາ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນຄູ
ຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດູ້ຊີ້ໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊຸກຍູູ້ຄູ ເພື່ອ
ທີ່ວ່າ ເພິ່ນຈະໄດູ້ສອນຢ່າງມຼີປະສິທິພາບ ໃນເຂດທຸກຍາກ ແລະຫ່າງໄກ. ຂໍ້ແນະນໍາຈາກຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມມຼີ (1)
ຊຸກຍູູ້ການມອບໂກຕາ ໃຫູ້ຄູທູ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດປາກພາສາທູ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຍົກຍູ້າຍ ແລະຂາດສອນ,
ພູ້ອມທັງຮັບປະກັນການເຊື່ອມພາສາລາວ ໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນ ປ1 ແລະ ປ2; (2) ໃຫູ້ບູລິມະສິດແກ່ຄູຊົນນະບົດ ໃນ
ເວລາທີ່ເມຼືອງຈັດສັນອຸປະກອນການສອນ,

ເຄື່ອງປະຈັກຕາ,

ພາບປະກອບ,

ອຸປະກອນການອ່ານ

ແລະ

ງົບປະມານສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊູ້ແລູ້ວໝົດໄປ ເຊັ່ນ ສໍາເນົາເອກະສານ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; (3) ຮ່ວມກັບ

ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບູ້ານ ຊຸກຍູູ້ຊຸມຊົນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ໂດຍການໃຫູ້ທພ
ີ່ ັກອາໄສ ທີ່ເ
ໝາະສົມ; (4) ຈັດສັນງົບປະມານໃຊູ້ຈ່າຍປະຈໍາໃຫູ້ຫາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫູ້ມຼີນິເທດໄປຊ່ວຍຄູຫາຍຂຶ້ນ ແລະສຶກສາ
ເມຼືອງໄດູ້ໄປຕິດຕາມເລື້ອຍຂຶ້ນ, ແລະ (5) ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູຂ
ູ້ ອງຄູ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບເຂດ ທຸກ
ຍາກ

ແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ລວມເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຮູູ້ທູ້ອງຖິ່ນ

ຕູ້ອງການຕາມລະດູການ ແລະຮຼີດຄອງ ທີ່ມຼີຕໍ່ເດັກ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາ.
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ດັ້ງເດຼີມ

ແລະຄວາມຮຽກຮູ້ອງ

