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ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ
ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 14 ປີ ຂອງ 
“Volkshochschultag”. ງານໃຫຍ່ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນທຸກໆ 5 ປີ ແລະ ໄດ້ນຳພາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 
1,500 ຄົນ ມາຮ່ວມກັນ ທັງຈາກ ເຢຍລະມັນ, ເອີຣົບ ແລະທົ່ວໂລກ, ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການສຶກສາ, 
ພາກທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ. ມັນເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຂະແໜງ ການພວກເຮົາ. ໃນບົດກ່າວເປີດພິທີຂອງທ່ານ ໂຈຄິມ ກວັກ(Joachim Gauck) 
ປະທານນາທິບໍດີຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ, ໄດ້ສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ວຽກຂອງພວກເຮົາວ່າ: ສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນໂຮງຮຽນ 
ຂອງຊີວິດ, ພວກເຂົາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ຕົກຫຼົ່ນຂ້າງຫຼັງ.

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານໂດຍພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ, ເຊິ່ງເພີ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນສຳລັບການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຂອງ 
ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ທ່ານກ່າວຕື່ມ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ເພິ່ງພາອາໄສທຳມະຊາດ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງເຢຍລະມັນ ແມ່ນຈຳນວນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 900 ແຫ່ງ 
(ພາສາເຢຍລະມັນເອີ້ນວ່າ “Volkshochschulschulen”). ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເຮືອນສຳລັບການຮຽນຮູ້ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ມັນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນອາຊີ. ໃນຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ແຫ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ຢູ່ໃນໄທ ມີເກືອບ 9,000 ແຫ່ງ ແລະ ໃນຍີ່ປຸ່ນ ມີເກືອບ 15,000 ໂກມິນກັງ(Kominkan) ເຊິ່ງແມ່ນ 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ໃນ ສປປ ລາວ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ 
ກັບຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ຫຼັກຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ງ່າຍດາຍ: ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຊ່ວຍໃຫ້ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ທີ່ມີຄວາມ 
ຍືດຫຍຸ່ນ ແກ່ປະຊາຊົນ, ມັນມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ມີຫຼາຍຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້, ການແບ່ງປັນ ແລະ ແລກປ່ຽນ: ຫຼັກສູດການ 
ຮຽນຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ການປະຊຸມຂອງໝູ່ບ້ານ, ກິດຈະກຳກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທັງໝົດນີ້ 
ສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ້ ທີ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສະໜັບສະໜູນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນຂອງ
ພວກເຮົາ. ໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີ ຫຼາກຫຼາຍປະສົບການຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຈາກ ສປປ ລາວ, ອາຟການິສຖານ, 
ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງໃນຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ!

ຂໍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກກັບການອ່ານ
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ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກ ິ
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ 

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີໃຕ້

“ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຈະມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍຂ້ຶນ ສຳລັບ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ”, ທ່ານ ອານຄາເຊັັນ
(Arne Carlsen), ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຢູເນດສະໂກ 
ສຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
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ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນ ສປປ 
ລາວ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ

3

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຕາມບໍລິບົດ  
ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະຊົນເຜົ່າແມ່ນ ອາໄສ 
ຢູ່ໃສເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ 
ພັດທະນານີ້ຂອງປະເທດ. ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນ 
ນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການພວກເຮົາ ແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນ 
ເມືອງທີ່ມີຄວາມທຸກຈົນທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການປົກຄອງ 
ເມືອງນອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 62% ຂອງຄົວເຮືອນ ແມ່ນຍັງຈັດເປັນ 
ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ໃນຂະຂະທີ່ໂຕເລກທຽບເທົ່າສຳລັບເມືອງເຊໂປນ ແມ່ນ 
33%. ບັນຫາສະບຽງອາຫານແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່
ທຸກຈົນ. ບັນຫາການສຶກສາ ແລະ ຂາດທັກສະ ກໍແມ່ນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ 
ເປັນອຸປະສັກ ສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຈົນ ໂດຍສະເພາະໃນການປະເຊີນໜ້າ
ກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຫາແຫຼ່ງລາຍໄດ້ 
ຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີທາງຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ: ສະພາບລວມ
ອີງຕາມອົງການ ຢູເນສໂກ, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເປັນສະຖາບັນການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, ທີ່ສະໜອງ ລະດັບຂອງການບໍລິການ 
ແລະ ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ຫຼື ເຄິ່ງຮູ້ໜັງສືຈາກຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນ 
ສັງຄົມ. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ປະຕິບັດງານຢູ່ນອກລະບົບການສຶກສາ 
ສາມັນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການແກ້ໄຂການຮູ້ໜັງສືຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ 
ນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ, ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງສະໜັບ 
ສະໜູນການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ຢູ່ໃນສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນໃນປະຈຸບັນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ການສ້າງຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ  
ເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ລະດັບກຸ່ມບ້ານ 
ໃນປະເທດລາວ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວຄວາມຄິດນີ້ ແລະ ໃນຄວາມ  
ພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາຄືເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັງໝົດ, 
ອົງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃນການສ້າງຕັ້ງ 
ສນູຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ສະຫຼູບດັ່ງນີ້

ໂດຍສັງເຂບ
•  ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນການກໍ່ສ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແມ່ນການ 

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊາວບ້ານ (ແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນ)

•  ຊາວບ້ານເລືອກ ຜູ້ບໍລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງສູນ

•  ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ເງິນອຸດໜຸນ

•  ຢູ່ໃນສູນຈະມີອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ອຸປະກອນການຂຽນ, 
ແຜ່ນພະລັງງານແສງອາທິດ, ວິທະຍຸ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນກັບລໍາໂພງ 
ສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງ 
ຫ້າວຫັນ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດການຮຽນຮູ້ໃນ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

•  ຫ້ອງນ້ຳ ວິດຖ່າຍທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນໄດ້ ສ້າງຢູ່ນອກສູນ ເປັນວິທີການ
ປູກຈິດສໍານຶກການອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພາບໃນກຸ່ມຊາວບ້ານ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, 
ເພື່ອທີ່ຈະຮັບປະກັນ ແລະ   
ປັບປຸງການໃຫ້ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 
ໃນການບໍລິການ ສຳລັບບ້ານເປົ້າຫມາຍ,

ອົງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
1.  ສົ່ງເສີມການພັດທະນາການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 

ເພື່ອຕ້ານການກືກໜັງສືໃນປະເທດ.

2.     ຝຶກຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຝິກອົບຮົມດ້ວຍ ວິທີການສອນ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສະໜອງ ແລະ ດໍາເນີນການໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເປັນ 
ປົກກະຕິ ແລະ ຫຼັກສູດ ສໍາລັບ ຜູ້ໃຫຍ່  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຝິກ 
ອົບຮົມໄລຍະສັ້ນທັກສະວິຊາຊີບ ຂັ້ນພື້ນຖານໃນການທຳມາຫາກິນ, 
ຄິດໄລ່ເລກ ແລະ ທັກສະຊີວິດ.

3.    ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການ
ປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ       
ດັ່ງກ່າວເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມສະດວກການພັດທະນາເສດຖກິດ- 
ສັງຄົມ, ເຮັດກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບໃນຊຸມຊົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານສັງຄົມ.

4.    ສະໜັບສະໜູນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ 
ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ / ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດ.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນສູນກາງທາງດ້ານການບໍລິການຊຸມຊົນ, ສະໜອງ
ລະບົບຂອງການຮ່ວມມືແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກເອກະຊົນ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນທີ່ມາຈາກ 
ການເລືອກຕັ້ງໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ . ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເປັນສື່ກາງ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ ເປັນຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນເວທີ ຫຼື 
ສະຖານທີ່ ສໍາລັບສົນທະນາ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້. ໃນຂະນະທີ່ນຳການປ່ຽນແປງເປັນວຽກງານທີ່ທ້າທາຍ, ສູນການ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນກັບບ່ອນຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໜັງສື,  
ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນປິດຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, 
ການສຶກສາ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ, ໂອກາດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ          
ວັດທະນະທໍາສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ 
ປະຈຸບັນບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບ 
ຄົນໃນຊຸມຊົນ.

ຊາວບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກຳ 

ໃນສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ



ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍ, ທີ່ຄົນລາວຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ອອກຈາກລະບົບການ 
ສຶກສາ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມ ທຸກຈົນ ຫຼື ເຫດຜົນດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້: ມັນຈະຖືກ 
ກຳນົດໃຫ້ຂຶ້ນກັບຊຸມຊົນ, ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ທີ່ສະໜອງ ຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ທີ່ 
ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບປະຊາຊົນລາວ ໃນທຸກເກນ 
ອາຍຸ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຄິດໄລ່. 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫວັງວ່າ 
ນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາ 
ແຫຼ່ງສ້າງລາຍຮັບໃຫມ່. ທ່ານ 
ນາງດອກຄຳ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບ 
ສະໜູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ພັດທະນາສູນການ ຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ ແລະ ຈະມາແບ່ງປັນ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ 
ກັບພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.

G.: ນາງດອກຄຳ ຊ່ວຍເລົ່າເລື່ອງ 
ຂອງເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້. ເຈົ້າເຮັດ 
ວຽກ ກັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ມາໄດ້ດົນ ປານໃດແລ້ວ ແລະ ໜ້າວຽກ 
ຂອງເຈົ້າມີຫຍັງແນ່?

D.: ຂ້ອຍເລ່ີມວຽກ ຢູ່ທີ່ນ້ີໃນທ້າຍປີ 2010 ໃນຕຳແໜ່ງ     
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ສາມປີຜ່ານມາ 
ຂ້ອຍໄດ້ກ້າວ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີວຽກ 
ບໍລິຫານເຂົ້າມາຫຼາຍ ລວມທັງການເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງເພື່ອຢ້ຽມຢາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

G.: ປະຈຸບັນນີ້ ມີສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈັກແຫ່ງແລ້ວທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ 
ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງໂຄງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ?

D.: ປະຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລ້ວ 22 ແຫ່ງ ແລະ 
ມີອີກ 2 ສູນທີ່ກໍາລັງກ່ໍສ້າງ, ທັງໝົດຈະມີ 24 ແຫ່ງ. ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ທັງໝົດ ຂອງໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງນອງ ແລະ 
ເມືອງເຊໂປນ, ເຊິ່ງເປັນເຂດຊົນນະບົດທີ່ທຸກຍາກ.
G.: ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ 62% ຂອງຄົວ 
ເຮືອນທັງໝົດໃນທາງຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນຍັງຖືກຈັດ 
ເປັນເມືອງທຸກຍາກ. ເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ເຫດຜົນສຳລັບເລື່ອງນີ້ແນ່?

D.: ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ດັ່ງທ່ີຮູ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີເຖິງ 15 ຕົວເມືອງ 
ເປັນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ມີບ້ານນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ 
ທ່ີຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂດຍລວມທີ່ບ່ໍສົມບູນ. 
ໃນສະພາບການດ່ັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເປັນຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຕ່ໍການເຮັດວຽກ 
ໃນລະບົບການສຶກສາ ທີ່ມີຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ. ແລະ ໂດຍບໍ່ມີການສຶກສາ 
ປະຊາຊົນລາວກໍຈະບ່ໍປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະກອບອາຊີບ 

ເຊິ່ງມັນ ຈະເປັນວົງ ວຽນໄປແບບນ້ີເລື້ອຍໆ
G.: ມີວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນແນວໃດ? ແລະ ແມ່ນໃຜ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ?

D.: ແຕ່ລະສູນຊຸມຊົນຈະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນ ການສອນຂ້ັນພື້ນຖານ, 
ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນສາມາດ ນຳໃຊ້ ປື້ມອ່ານ, ກະດານດຳ, ສໍດຳ, ເຈ້ຍ 

ແລະ ລວມເຖິງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ອ່ືນໆ ເຊັ່ນ: ໄມໂຄຣໂຟນ 
ແລະ ລຳໂພງ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ 

ສ້າງຫ້ອງນ້ໍາ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ 
ສຳຄັນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມ. 

ກ່ຽວກັບການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບ
ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ), 
ສະຫະ ພັນເອີຣົບ ແລະ ທັງຈະໄດ້ອີກຈາກ 
ອົງການສະແຕນຊິງເກິ (Sternsinger) 
G.: ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ແມ່ນຫຍັງ?

D.: ສຳລັບຂ້ອຍເປ້ົາໝາຍໂດຍລວມແມ່ນການ 
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພວກເຮົາທ່ີຫ້ອງການ ດີວີວີ 

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການສຶກສາ  
ໂດຍສະເພາະການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສໍາລັບທຸກຄົນ.     

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຍັງໄດ້ສະໜອງຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດ 
ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ 

ໃຊ້ຈ່າຍ. ດັ່ງນ້ັນ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນ ສະຖານທີ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມາ 
ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາມີການພົວພັນ.
G.: ເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຕົວຢ່າງຫຼັກສູດທີ່ ຄົນນິຍົມເຂົ້າຮ່ວມ?

D.: ໂອ!! ມີຫຼາຍຫຼັກສູດ ໂດຍທົ່ວໄປຄົນຈະເຂ້ົາຮຽນໃນສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ເລ່ີມຈາກ ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກຂັ້ນພື້ນຖານ. 
ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີຝຶກອົບຮົມທັກສະ ແລະ ວິຊາຊີບກ່ຽວກັບຫັດຖະກຳ 
ເຊັ່ນ: ຕັດຫຍິບ, ປ້ັນໄຫ, ຕໍ່າຫູກ..ພວກເຮົາຍັງມີອີກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເຊັ່ນ ການແປງລົດຈັກ, ລົດໄຖນາ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກະສິກຳ. ຍັງມີຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ,ໂດຍຂ້ຶນກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຊຸມຊົນ.
G.: ຕາມທັດສະນະຂອງເຈ້ົາແລ້ວ, ສ່ິງໃດແມ່ນຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ 
ອະນາຄົດ?

D.: ໃນທັດສະນະຂອງຂ້ອຍແມ່ນ ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄູສອນທ່ີມີ
ຄຸນນະພາບ. ບັນຫາໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນຄື ຄູອາຈານໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຕ່ໍາ ຖ້າ
ພວກເຂົາໄດ້ຄ່າຕອບແທນທ່ີສູງຂ້ຶນ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ວຽກທ່ີອອກມາໜ້າສົນ 
ໃຈຍ່ິງຂ້ຶນ. ຖ້າພວກເຮົາມີຄູທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກມາດີ, ເຮົາກໍສາມາດ ສ້າງຫົວຂ້ໍ 
ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂ້ຶນ ແລະ ເປີດສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ຕ່ືມອີກ. 
ແນວຄວາມຄິດນ້ີແມ່ນໄດ້ຮັບການພິສູດມາແລ້ວ ແລະ ປະສົບ ຜົນສຳເລັດ 
ເປັນຢ່າງດີ ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ  ຂ້ຶນໄປຕ່ືມ.
G.: ຂໍຂອບໃຈ ສຳລັບການສຳພາດ. ຂໍໃຫ້ໂຄງການຂອງຂອງເຈ້ົາປະສົບຜົນ

ສຳເລັດ
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ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ: ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ             
ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສຳພາດຂອງ ທ່ານ ນາງ ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຂອງ ຫ້ອງການ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ: ກ່ຽວກັບສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ.
ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ: ນາງ ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ (D.)
ຜູ້ສຳພາດ: ນາງ ເກສາ ໂດມ, ອາສາສະໝັກ ຂອງຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ (G.)

4



Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 3/2016

5

ການສຶກສາຊຸມຊົນ - ການປ່ຽນແປງດ້ານສັງຄົມ  ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງຊີວິດໃໝ່ 
ສຳລັບອະນຸຊົນລຸ້ນຫຼັງ
Wolfgang Schur, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ອາຟການິສະຖານ
ໃນໄລຍະ ສ່ີປີຜ່ານມາ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ໃນອາຟການິສະຖານ, ສະມາຄົມອາຟການິສະຖານ ສຳລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
(ANAFAE) ໄດ້ສ້າງຕ້ັງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຄືນໃໝ່ 8 ສູນ ໃນເມືອງຕ່າງໆ 
ໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ Mazar-e-Sharif ໃນແຂວງ Balkh ທ່ີຢູ່ພາກເໜືອ.
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ຈັດຕ້ັງໂດຍໂຄງການ UN-Habitat ໃນຖານະ 
ເປັນສະພາຊຸມຊົນຂອງເມືອງ  (District Community Forums ຫືຼ DCFs) 
ໃນປີ 1995 ກ່ອນໜ້າການເຂ້ົາຄອບຄອງຂອງກຸ່ມຕະລີບັນ ເພ່ືອຕອບ 
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນ ສະຖານທ່ີ ທ່ີມີ 
ຄວາມປອດໄພສຳລັບແມ່ຍິງ. ຕ້ົນຕໍແລ້ວໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ ການສຶກສາ 
ເພ່ືອລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ີສະໜັບ  
ສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນກູ້ຢືມຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບແມ່ຍິງທ່ີກືກໜັງສື. ຫ້ອງການ 
DCFs ດຳເນີນການພີມຂ່າວ, ບໍລິການລົດແທັກຊ່ີ ແລະ ກິດຈະກຳສຳລັບ 
ການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ.

ຫັຼງຈາກ ປີ 2002. ໂຄງການ UN HABITAT ໄດ້ໝົດລົງໂດຍບ່ໍມີແນວຄວາມ 
ຄິດທ່ີເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຍືນຍົງ. ສະພາ DCFs ໄດ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ 
ມາຫຼາຍປີ ແຕ່ການບໍລິຫານ ກໍຍັງສືບຕ່ໍຈັດກິດຈະກຳຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການທ່ີມີຂີດຈຳກັດທ່ີສຸດ.
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ສະມາຄົມ ANAFAE 
ແມ່ນໄດ້ຝັງຮາກເລິກໃນການຕ່ໍສູ້ ກັບຄວາມທຸກຈົນ. ສູນດ່ັງກ່າວໄດ້ສ່ົງເສີມ 
ທັກສະ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດສຳລັບກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມຜູ້ລ້ີໄພ 
ແລະຄອບຄົວທ່ີພັດຖ່ິນ ແລະ ລວມທັງການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດ, ການປ່ຽນ 
ແປງຂອງສັງຄົມ ແລະ ໂອກາດໃນການມີຊີວິດໃໝ່, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບ 
ອະນຸຊົນລຸ້ນຫັຼງ ທ່ີຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນ.

ມີຜູ້ໃຫຍ່ປະມານ 10 ລ້ານຄົນແມ່ນກືກໜັງສື, ການສຶກສາເພ່ືອລົບລ້າງຄວາມ 
ບ່ໍຮູ້ໜັງສືໃນອາຟການິສະຖານ ໂດຍສະເພາະສຳລັບແມ່ຍິງ ແມ່ນສຳຄັນທ່ີຈະ 
ຕ້ອງຮູ້ໜັງສື. ເຖິງຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງລະບົບການສຶກສາ ໃນ 
ອາຟການິສະຖານ, ການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໃຫຍ່. ເດັກ 
ນ້ອຍ ກວ່າ 30% ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເດັກຍິງ. 
ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຍັງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ. ການເຂ້ົາເຖິງ ການສຶກສາ 
ຊ້ັນສູງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແມ່ນຍັງມີຂ້ໍຈຳກັດ.

ອະນາຄົດຂອງປະເທດແມ່ນຂ້ຶນກັບໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່. ຫຼາຍກວ່າ 60% ຂອງປະຊາຊົນມີອາຍຸ ຕ່ໍາກ່ວາ 
25 ປີ, ແລະ ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນຍັງສູງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແມ່ນຍັງບ່ໍພຽງພໍ. ຄົນໜຸ່ມສາມາດເປັນທ່າແຮງຊ່ວຍໃຫ້ ເສດຖະກິດ 
ມີການເຕີບໂຕໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ.

ໃນບໍລິບົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາປະຈຸບັນ ຂອງປະເທດ, ຈຸດປະສົງຂອງ 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແມ່ນ ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດທາງການສຶກສາ ເຊ່ັນ 
ດຽວກັບການເພ່ີມໂອກາດໃນການສຶກສາໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຊຸມຊົນ ທ່ີຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການສະໜອງການເຊ່ືອມຕ່ໍຈາກ 
ໂຮງຮຽນໄປເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫືຼ ການປະກອບອາຊີບ.

ໂຄງການການສຶກສາຊຸມຊົນໃນອາຟການິສະຖານຍັງຕອບສະໜອງຄວາມ 
ສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍດ້ັງເດີມ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ 
ທາງການສຶກສາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຂອງຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຕົວເມືອງ 
ໂດຍສະເພາະ ເດັກຍິງແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ.

ໂຄງການເສີມຂອງ ສູນຮຽນຮູ້ ຊຸມຊົນ ທ່ີດຳເນີນ ການໂດຍ ANAFAE 
ສະໜັບສະໜູນ ການສຶກສາໃນລະບົບສາມັນ. ມີຊາວໜຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍຈາກ 
ເຂດຕົວເມືອງມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເຂ້ົາຮຽນ ໃນການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 
ໃນບ່ໍດົນມານ້ີ, ສູນຮຽນຮູ້ ຊຸມຊົນແຫ່ງໜ່ຶງ ມີນັກຮຽນຈາກ ສູນ 68 ຄົນ ທ່ີໄດ້ 

ເຂ້ົາຮ່ວມກະກຽມ ສຳລັບການ 
ສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໄດ້ຮັບຄະແນນ ສູງສຸດ 
ໃນການສອບເສັງ ຈາກນັກຮຽນ 
ທັງໝົດ 90 ຄົນ.

ໂຄງການໃຫ້ການສຶກສາ ຂອງ 
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເພ່ີມໂອກາດໃຫ້ 
ຊາວໜຸ່ມລຸ້ນໃໝ່ໃນຊຸມຊົນ 
ຕົວເມືອງ, ສະໜັບສະໜູນ ການເພ່ີມ 
ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳ 
ໂດຍຜ່ານ ຫັຼກສູດລະບົບໄອທີ, ພາສາອັງກິດ ຫືຼ 
ບັນຊີ, ສະໜອງຫັຼກສູດ ມາດຕະຖານ ດ້ານວິຊາການ ລວມທັງຫັຼກສູດບໍລິຫານ 
ທຸລະກິດ ແລະ ທັກສະການບໍລິຫານວຽກ ໃນຫ້ອງການ.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສະໜອງ ໃຫ້ມີ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນສຳລັບ ການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຂ້ັນ 
ພ້ືນຖານຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ໃນລັກສະນະທ່ີສົມບູນແບບ ຮອບດ້ານ(ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ, 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ).

ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແບບໃໝ່ແມ່ນເນ້ັນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມີ 
ສ່ວນຮ່ວມເພ່ີມຂ້ຶນ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລ
ທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການ 
ສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເຊ່ັນຕົວຢ່າງ ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍໂທລະສັບມືຖືໃນບາງ 
ທ້ອງຖ່ິນໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການແປງໂທລະສັບ. ພາຍຫັຼງ 
ການຝຶກອົບຮົມບາງຢ່າງຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີວຽກເຮັດ ຫືຼ  
ເປັນເຈ້ົາຂອງກິດຈະການສ້ອມແປງຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການ.

ການຮ່ວມມືກັບພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງ 
ແຜນງານການສຶກສາທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ 
ໃນຊຸມຊົນມີອິດທິພົນຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງແຜນງານການສຶກສາ.

ຊາວໜຸ່ມຍິງຈາກຄອບຄົວພ້ືນເມືອງໄດ້ພົບສະຖານທ່ີ ທ່ີມີຄວາມປອດໄພ 
ສຳລັບຮຽນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາໃນສາດສະໜາ
ອິດສະລາມ ຫືຼ ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແຕ່ລວມເຖິງຫັຼກສູດຕັດຫຍິບ ຫືຼ ເສີມສວຍ.

ໂຄງການເພ່ືອການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຟຣີສຳລັບເພ່ືອນ
ບ້ານໃກ້ຄຽງອ້ອມຂ້າງສູນ. ບັນດາໂຄງການເພ່ືອສຶກສາອ່ືນໆແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສ່ົງເສີມໂດຍບັນດາຄອບຄົວໃນການຈ່າຍຄ່າໃຫ້ນັກວິທະຍາກອນ. 

ການປະກອບສ່ວນນ້ີເຮັດໃຫ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນປີ 
2015 ມີຊາວໜຸ່ມ ເຂ້ົາຮຽນໃນຫັຼກສູດຕ່າງໆ ປະມານ 44,000 ຄົນ 
ຢູ່ທ່ີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 8 ສູນ ຂອງເມືອງ Mazar-e-Sharif. ນ້ີສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີຜົນຕ່ໍການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນມີໜ້າທ່ີການໃນການເປັນເວທີສຳລັບການປະສານງານ
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ  ເຊ່ັນ: 
ການພົບປະຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 
ໂດຍສະເພາະ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ 
ແລະ ການແຈກຢາຍອາຫານ ກໍລ້ວນແຕ່ນໍາໃຊ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ
ເປັນສູນກາງໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນຊຸມຊົນ.
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ຊາວບ້ານໃນແຂວງ 
ຣັດຕະນະຄີຣີ ມີຄວາມສຸກ 

ກັບການໜັງສືຈາກ 
ຫ້ອງສະໝຸດເຄື່ອທີ່

ປະສົບການກ່ຽວກັບຫ້ອງສະໝຸດເຄື່ອນທີ່ 
ໃນແຂວງຣັດຕະນະຄີຣີ, ປະເທດກຳປູເຈຍ
ວັນສັກ ເວ, Non-Timber Forest Products 
(NTFP), Cambodia
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມສະມາຊິກ ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະ 
ນັກຮຽນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານ
ການອ່ານ.

ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດເຄື່ອນທີ່
ຫ້ອງສະໝຸດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ມາແຕ່ປີ 2004. ມັນເປັນສິ່ງທີ່
ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ ເນື່ອງຈາກວ່ານອກຈາກການ
ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາແລ້ວ, ນັກຮຽນສາມາດພັດທະນາທັກສະ 
ໃນການອ່ານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນຫ້ອງສະໝຸດ, ໃນຫ້ອງສະມຸດມີປື້ມອ່ານ 
ຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນປື້ມທັກສະຊີວິດ, ການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ປື້ມເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີໄວ້ສຳລັບບັນດາຜູ້ອ່ານ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຫ້ອງສະໝຸດ
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຊຸມຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ, ນາຍບ້ານ, ຊຸມຊົນ, 
ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ພະນັກງານອົງການ NTFP ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດ.

ການບໍລິຫານຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນສຳລັບການອ່ານ
ພວກເຮົາໄດ້ມີບັນນາລັກ 3 ທ່ານສຳລັບແຕ່ສະຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ 
ພວກເຂົາ ມີບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປື້ມອ່ານ, ປຸກລະດົມໃຫ້   
ຊຸມຊົນເຂົ້າມາອ່ານປື້ມໃນຫ້ອງສະໝຸດ. ໃນການປະຊຸມກັນແຕ່ລະຄັ້ງ 
ທີ່ຈັດໂດຍໂຄງການພວກເຮົາ (NTFP) ບັນນາລັກໄດ້ນໍາໜັງສືຈໍານວນ 
ຫຼາຍມາໄວ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງປະຊຸມອ່ານປື້ມ 
ດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 30 ນາທີ ກ່ອນການປະຊຸມຈະເລີ່ມຂື້ນ. ດ້ວຍວິທີ    
ດຽວກັນນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນການອ່ານຂື້ນໜຶ່ງຄັ້ງໃນແຕ່ລະປີ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍມີຂອງລາງວັນສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບນັກອ່ານແລະ 
ເລົ່າເລື່ອງທີ່ດີເດັ່ນ.

 

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ
ວັນນາ ປື, ເອັນອີພີ, ກຳປູເຈຍ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງປະເທດກຳປູເຈຍມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະ      
ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນພິການ ນໍາ
ໃຊ້ສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ. ຈຸດປະສົງອື່ນອີກກໍຄືການໃຫ້ໂອກາດເຍົາວະຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 
ໃນການເຂົ້າເຖິງທັກສະຊີວິດ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື.

ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ລາດຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ມາດຕາທີ 65 
ຂຽນວ່າ “ລັດຖະບານຕ້ອງປົກປ້ອງ ແລະ ຍົກລະດັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນ 
ເພື່ອການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກລະດັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ 
ທຸກຄົນ” ແລະ ໃນ ມາດຕາທີ 66 ຂຽນວ່າ ລັດຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ 
ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາໃຫ້ສົມບູນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີ
ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ”.

ລັດຖະບານກຳປູເຈຍມີບົດບັນຍັດໄວ້ວ່າການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາ, ເຊິ່ງຈະບັນລຸໄດ້ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 
ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສ້າງສັງຄົມ 
ການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ. ໃນປີ 
2002 ນະໂຍບາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊັນ 
ຮັບຮອງໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ໃນປີ 2016 ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ-ບົນພ້ືນຖານໂຄງການສ້າງລາຍຮັບສືບທອດໃນກຳປູເຈຍ
ແນວຄວາມຄິດຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເປັນສ່ວນສຳຄັນຫຼັກຂອງປະສົບການ
ໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ. 
ຈຸດປະສົງຊອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແມ່ນການປຸກລະດົມ ຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທຸກຄົນທີ່ຢຸດຮຽນ 
ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຮຽນ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພື່ອໄດ້ຮັບ ແລະ ກ້າວຜ່ານຂະບວນ 
ການຮຽນຮູ້ ກາຍເປັນຄົນບໍ່ກືກໜັງສື, ມີທັກສະ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ 
ແລະ ອື່ນໆ. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນມີບໍລິບົດ ສະເພາະ ແລະ ມີຫຼາຍ ໜ້າທີ່ 
ການ. ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສະໜອງ 
ກິດຈະກຳທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອີງຕາມ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ກິດຈະກຳ ໄດ້ດຳເນີນລວມທັງ 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ, ການໃຫ້ ບໍລິການ ດ້ານຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳ ທາງ 
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ກິດຈະກຳໄດ້ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.

ໃນການສ້າງຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ມີການພິຈາລະນາຫຼາຍເງື່ອນໄຂ 
ໂດຍສະເພາະບັນຫາຄວາມຍືນຍົງ. ຂໍ້ສົມມຸດຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນ     
ພື້ນຖານໃນການກໍ່ຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ   
ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ, ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ຮຽນການສອນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ.

ການຮູ້ໜັງສືມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ຖ້າບໍ່ຮູ້     
ໜັງສືມັນກໍເປັນການຍາກ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ກຳປູເຈຍຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮູ້ໜັງສືຕ່າງໆ
ຂື້ນມາ.
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ໜຶ່ງໃນໂຄງການນັ້ນແມ່ນ ໂຄງການສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ 
ກຳປູເຈຍມີສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທັງໝົດ 324 ສູນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 24 ສູນແມ່ນ 
ບໍລິຫານໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(NGOs). ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບໍລິຫານສູນ 
ຊຸມຊົນແມ່ນດ້ານການເງິນ, ແລະ ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫາຄູສອນທີ່ມີ ທັກສະ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. ນີ້ແມ່ນການສະຫຼຸບ  
ການພິຈາລະນາຂອງການບໍລິຫານ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ຫຼັກສູດ ເຊັ່ນດຽວ 
ກັບກັບການພິຈາລະນາ ມາດຕະຖານການດຳເນີນງານຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊຸມຊົນບໍ? 
ການຢ້ຽມຢາມສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສອງແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນແຂວງ ກຳປົດ ທາງພາກໃຕ້ 
ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງກຳປູເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ 
ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນບາງປະການ. ການວາງແຜນໂຄງການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ເປັນເຫດຜົນຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໃນກຳປູເຈຍ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ຄຳແນະນຳ
ບາງສ່ວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ຈັດໃຫ້ມີ ການຮຽນຮູ້ໜັງສື 
ຂັ້ນພື້ນຖານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ການອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ຄິດໄລ່); ການຝຶກ 
ອົບຮົມທັກສະ ຫຼືການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເພື່ອໃຫ້ເກີດມີລາຍໄດ້ (ເຊັ່ນ: 
ເຕັກນິກດ້ານກະສິກຳ, ລ້ຽງສັດ, ການປູກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ການລ້ຽງເຜິ້ງ/
ການເອົານໍ້າເຜິ້ງ); ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ (ເຊັ່ນ: 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຊື້ອ HIV/AIDS, ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່, ການຫຼຸດ 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກແດງ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການຮັກສາ 
ຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ໃນຄອບຄົວ); ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ)/ການອານຸລັກ.

ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດແບບປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກ ເພື່ອເພີ່ມ
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃນໂຄງການ ແລະ  ສືບຕໍ່ຮຽນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດໃ
ຫ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນກຳປູເຈຍ ສາມາດທຳໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດຈິງ
ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງໄດ້.
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ຫ້ອງສຳລັບ ຝຶກຫັດ 
ວິຊາ ຕັດຫຍິບ

ການພັດທະນາ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
- ບົດຮຽນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ 
ຫງຽນຟົງລິນ (Nguyen Phuong Linh)
SEAMEO CELLL, ຫວຽດນາມ
ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ ໃນອາຊີ ບັນຫາກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດໄດ້ມີອັດຕາສ່ວນເພ້ີມຂ້ືນ. ໃນຂະນະທ່ີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນກໍໄດ້ມີບົດບາດ 
ສໍາຄັນໃນສັງຄົມຂອງການຮຽນຮູ້. ກ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສູນ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ສູນການສຶກສາຊຸມຊົນໄດ້ເກີດມີຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ 
ມາດົນແລ້ວ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ໃນການ 
ຮຽນຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຂະນະທ່ີ ສູນການສຶກສາ 
ຊຸມຊົນທ່ີມີໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ, ຄວາມພ້ອມໃນໂອກາດຂອງ
ການສຶກສາເບ່ິງແລ້ວແມ່ນບ່ໍພຽງພໍທ່ົວເຖິງເທ່ົາໃດ,  ດ່ັງນ້ັນດ້ວຍການ 
ສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະພັນແຫ່ງຊາດຂອງຍ່ີປຸ່ນ, ຂອງສະມາຄົມ 
ຢູແນັດສະໂກຂອງຍ່ີປຸ່ນ(NFUAJ) ແລະ ໜ່ວຍງານ ການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງຊາດຂອງຍ່ີປຸ່ນ(JICA), ການສ້າງຕ້ັງ 10 ສູນຊຸມຊົນໃນ 
ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1998-1999 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 
ອີງຕາມຂ້ໍມູນຈາກບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2013 ທ່ີສ່ົງເຖິງ 
ອົງການຢູແນັດສະໂກ ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດໜ່ຶງທ່ີມີສູນຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນຫຼາຍພາຍໃນຂົງເຂດ (ຈໍານວນ 10,826 ສູນ), ໃນປີ 2015 
ໃນທ່ົວປະເທດ 11,000 ສູນ ໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວ. ປະຈຸບັນເກືອບ 
ທຸກໆ ສະຖານທ່ີ ແລະ ໝູ່ບ້ານມີສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຢ່າງນ້ອຍໜ່ຶງແຫ່ງ 
ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ
ຈໍານວນຂອງສູນແມ່ນມີຜົນດີຕ່ໍຄວາມກ້າວໜ້າ. ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນ 
ຫວຽດນາມໃຫ້ບໍລິການໃນ 4 ໜ້າທ່ີຫັຼກ ດ່ັງນ້ີ: ສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, 
ໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະປຶກສາຫາລື, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ເປັນເຄືອຂ່າຍ 
ແລະ ປະສານງານ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວພວກເຂົາເຈ້ົາມີໂຄງການທ່ີ   
ເຂ້ັມແຂງພົວພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ເຊ່ັນ ການຮຽນຮູ້ 
ໜັງສື, ຄວາມຮູ້ທາງເຕັກນິກດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ທັກສະການສ້າງລາຍ 
ໄດ້ຂອງອະນຸຊົນລຸ້ນຫັຼງ. ເກືອບສອງ ທົດສະວັດຜ່ານໄປຕ້ັງແຕ່ໄດ້ສ້າງ
ຕ້ັງສູນຊຸມຊົນແຫ່ງທໍາອິດ, ໃນສັງຄົມຫວຽດນາມໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ
ໃນການປ່ຽນແປງໃນທາງທ່ີດີ: ອັດຕາການກືກໜັງສືແມ່ນຫຸຼດລົງ, 
ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຖືກຫຸຼດຜ່ອນ. ນອກຈາກນ້ີປະຊາຊົນໄດ້ກ້າວໄປສູ່ 
ການດໍາລົງຊີວິດທ່ີສົມບູນຂ້ືນ ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ ໃນຊຸມຊົນທ່ີດີຂ້ືນ 
ແລະ ຈິດສໍານຶກ ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ສູງຂ້ືນ. 

ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຄວນຈະເປັນ: ການດໍາເນີນງານຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ທີ່ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍ 
ທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້
ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄຸນນະພາບ,
ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງ. 

ກິດຈະກຳທີ່ສູນການ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນຫວຽດນາມ
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ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກຳລັງສົນທະນາ 
ໃນກອງປະຊຸມ 

ໂກມິນກັນ

ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ່ັງກ່າວອາດຈະເນ່ືອງມາຈາກເຫດຜົນຕ່າງໆ. ອັນທໍາອິດ, 
ການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝີໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ໃນການບໍລິຫານສູນ  
ເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະ. ອັນທີສອງ, ກ່ຽວກັບສ່ິງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບັນດາຫ້ອງການຂອງສູນຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັບສ່ິງປຸກສ້າງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວເຊ່ັນ: ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ເຮືອນວັດທະນະທໍາ 
ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດການທໍາງານຂອງສູນຊຸມຊົນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຖືກຈໍາກັດ. 
ອັນທີສາມ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນໜ້າທ່ີ ແລະ ການສັບປ່ຽນຈົນໄປ ເຖິງການຂາດ
ເຂີນພະນັກງານທ່ີມີຄວາມສາມາດ ເຊ່ິງມັນນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບໃນທາງລົບໃຫ້ກັບສູນ 
ຊຸມຊົນທັງໝົດ. ສຸດທ້າຍແຕ່ບ່ໍທ້າຍສຸດ, ບັນດາຄູອາຈານ ຫືຼ ນັກວິທະຍາກອນຜູ້ທ່ີສ່ົງ 
ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຶກສາຮ່ໍາຮຽນປົກກະຕິແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົາແມ່ນເຮັດວຽກບົນ
ພ້ືນຖານຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມຮູ້ໃນເລ່ືອງ ຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ມາ 
ກ່ອນເລີຍ. ເພາະສະນ້ັນ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນຊຸມຊົນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ 
ແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງປະຕິບັດ.

ບັນດາສູນຊຸມຊົນໃນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ ທ່ີຕົນ 
ໄດ້ຜະເຊີນໜ້າ, ອົງການຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ 
ປະຈໍາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພ່ືອສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ(SEAMEO CELLL)  ໃນຖານະເປັນສູນກາງປະຈໍາ 
ພາກພ້ືນ ເພ່ືອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ເຮັດວຽກ 
ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອເພ່ີມ 
ທະວີສະມັດຕະພາບຂອງການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ສູນ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈໃນ
ການຮຽນຮູ້ຈາກຮູບແບບທ່ີມີ ປະສິດທິພາບຂອງບັນດາ 
ສູນຊຸມຊົນຍ່ີປຸ່ນ, ໃນເດືອນພະຈິກ 2014, ເນ່ືອງຈາກ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງ ເລຂາທິການຂອງອົງການ 
SEAMEO ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ວັດທະນະທໍາ, 
ກິລາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂອງຍ່ີປຸ່ນ ແລະ  
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະຝຶກອົບຮົມຂອງຫວຽດນາມໄດ້ຮັບ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທ່ີເອ້ີນວ່າ 
“ໂກມິນກັນ (KOMINKAN)- ຄວາມສໍາເລັດຂອງສູນຊຸມຊົນຕາມ 
ແບບສະບັບຂອງຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ບົດຮຽນໃນການຮຽນຮູ້” ໂດຍທ່ານ ສ.ຈ.ດຣ. 
ເຕຢູຊິ ອາກິໂຕຊິ (Prof.Dr. Teuchi Akitoshi) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໂຊໂກບາ(University of Tsukuba ) ຂອງຍ່ີປຸ່ນໃນຖານະຜູ້ກ່າວຄໍາປາໃສ. ໃນປີຕ່ໍ
ມາເຫັນໄດ້ວ່າການຕິດຕາມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທ່ີກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນ້ັນ 
SEAMEO CELLL ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການ 
ພັດທະນາຫັຼກສູດໃນການສິດສອນສໍາລັບບັນດາສູນຊຸມຊົນ” ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 
2015 ເພ່ືອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ KOMINKAN ແລະ 
ນໍາໃຊ້ທິດສະດີເຂ້ົາໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ- ຜູ້ບໍລິຫານສູນຊຸມຊົນທ່ີພົວພັນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຫັຼກສູດການສິດ 
ສອນພາຍໃຕ້ທິດທາງຂອງ ສ.ຈ.ດຣ.ເຕຢູຊິ ອາກິໂຕຊິ, ປະທານຂອງໂຄງການ ການ 
ສຶກສາປະລິນຍາເອກ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງສູນຊຸມຊົນຂອງຍ່ີປຸ່ນ. 
ວັນທີ 23 ເດືອນມິຖຸນາ ໃນປີນ້ີ, ເພ່ືອສືບຕ່ໍດໍາເນີນກິດຈະກໍາແບບເປັນຕ່ອງໂສ້ ກ່ຽວ
ກັບການສ່ົງເສີມບໍລິຫານສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, SEAMEO CELLL ເປັນເຈ້ົາພາບໃນ 
ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ເທັກໂນໂລຊີດ້ານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ືສານ 
(ICT) ເພ່ືອການສອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ” ສໍາລັບຄູອາຈານຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນ 
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ໃນບັນດາແຂວງຂ້າງຄຽງ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດ 
ອອກແແບບການສອນໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຂ້ືນໂດຍການ ໃຊ້ເທັກໂນ 
ໂລຊີເປັນຕົວຊ່ວຍ. ນັກວິທະຍາກອນຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນານ້ີແມ່ນ ທ່ານ ກາວ 
ຮູ ຟັອກ ( Mr. Khau Huu Phuoc ) ເຊ່ິງເປັນຜູ້ຈັດການຂອງກົມຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມຂອງ SEAMEO CELLL. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທ່ີເປັນຕ່ອງໂສ້ມີການ 
ຕອບຮັບຢ່າງຫ້າວຫັນ ຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ,ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສົນ
ໃຈໃນບັນຫາດ່ັງກ່າວເພ້ີມຂ້ືນ, ພົວພັນກັນນ້ີ, ທິດທາງໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງ 
SEAMEO CELLL ກໍຄືການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ  ອີງ
ໃສ່ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ.

ກອງປະຊຸມປິດທ້າຍຂອງນະໂຍບາຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ 
ສປປ ລາວ ສະບັບຮ່າງ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 
27 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບ້ານພັກທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ. 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກອົງການ ດີີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນ 

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 50 
ທ່ານ ທີ່ມາຈາກກົມກອງຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງໃນກະຊວງ 

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຕົວແທນຈາກຫ້ອງການ 
ສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ 

ລວມທັງ ຕົວແທນຈາກ ຫ້ອງການ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. ເປັນປະທານໂດຍ 

ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ ລັດຖະມົນຕີ 
ຊ່ວຍວ າ່ການກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ. 
ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການນຳສະເໜີ 
ສະບັບຮ່າງທີສາມຂອງນະໂຍບາຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍທ່ານ 
ດຣ. ຊານິດາ ທີ ໂດມິງໂກ          

(Dr. Zenaida T. Domingo) 
ທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ 

ຕະຫຼອດຊີວິດ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ 
ກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນການ 

ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ສຳລັບ ສປປ ລາວ. ການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາພາຍຫຼັງການນຳສ

ະເໜີຮ່າງນະໂຍບາຍແລ້ວ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກຸ່ມສົນທະນາ ສາມກຸ່ມ ແມ່ນມີຄຳແນະນຳສຳລັບ
ການປ່ຽນແປງເພື່ອນຳໄປສູ່ ການແກ້ໄຂສະບັບຮ່າງ ໃຫ້ສົມບູນ 
ຍິ່ງຂຶ້ນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີສຳລັບຄຳແນະນຳ, 
ຫຼັງຈາກນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຳລັບການປັງປຸງໃຫ້ສົມບູນ ແລະ 
ນຳສະເໜີໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ.



ຈົດໝາຍຂ່າວ № 3/2016

ປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການເປັນ ນັກຮຽນຝຶກຫັດ ທີ່ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນກຸມພາ 2016. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ໃນການຝຶກງານຕົ້ນຕໍແລ້ວ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນຮູ້ ໃນສະຖາບັນທີ່ 
ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ແລະ ການພັດທະນາ. ການດຳລົງຊີວິດເປັນເວລາ ສາມເດືອນ 
ຢູ່ລາວ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ ແລະ 
ຊີວິດກໍມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ.

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດເນປານ ນັບໄດ້ວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ 
ໃນຫຼາຍໆດ້ານລວມທັງດ້ານພູມສາດ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນ 
ຕິດກັບທະເລ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຟື້ນຟູຈາກສົງຄາມ. ໃນເມື່ອກ່ອນ   
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ເລື່ອງນີ້ພຽງຜິວເຜີນ, ການເຮັດວຽກຢູ່ ຫ້ອງການດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ໄດ້ລົງໄປເຮັດວຽກໃນບ້ານເປົ້າໝາຍແມ່ນເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໃນການທົດສອບການປຽບທຽບເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 
ການໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງນອງ ແລະ ເຊໂປນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງ 
ໂຄງການ ແມ່ນເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
ໃນຂະນະທີ່ເປັນປະສົບການທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນກໍເປັນ
ການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍສຳລັບສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງພາຍ
ໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ໃນລະຫວ່າງ
ພິທີມອບຮັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ສິ່ງພີມຕ່າງໆ, ໄມໂຄຣໂຟນ, ລໍາໂພງ, 
ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ເຄື່ອດົນຕີພື້ນເມືອງ. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນຈຸດ 
ລວມສູນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຕອນນີ້ຍັງເປັນສະຖານທີ່ຊຸມນຸມສຳລັບການ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການສົນທະນາ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະການ 
ຮຽນຮູ້. ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະຊີວິດ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຮູ້ 
ໜັງສື, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນທີ່ປິດກັ້ນຈາກໂລກພາຍນອກຂອງຊົນເຜົ່າ, 
ປະຈຸບັນນີ້ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເພີ່ມຂີດຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານ 
ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນ ໃນຊຸມຊົນ.

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບົດບາດຂອງຕົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມ ແລະ ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 
ໂດຍການປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນທຸກຂັ້ນ 
ແລະໃນດ້ານການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແຕ່ຍັງສົ່ງເສີມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຮ່ວມມື. ໃນການເດີນທາງ 
ຢ້ຽມຢາມສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ໄດ້ເຫັນກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນການ, 
ເຫັນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຕ່າງອອກໄປ, 
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສູນການຮຽນ
ຮູ້ຊຸມຊົນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອກິດຈະກຳສຳລັບຊຸມຊົນໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາທີ່ 
ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ. ການເຮັດວຽກຂອງ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານໃນທຸກຂັ້ນ 

ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນນັ້ນມີທັງ 
ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງການພັດທະນາໂດຍທົ່ວໄປ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ມີໂອກາດໃນການເປັນຜູ້ນຳສະເໜ ີ
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ໂດຍການ    
ສະເໜີກໍລະນີສຶກສາຄວາມສຳເລັດຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮຽນຮູ້ 
ຂອງ ອົງການດີດີບາຮິນີ (Didibahini) ເຊິ່ງສາມາດເອີ້ນວ່າ ສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ມີໂອກາດໄດ້ຕອບຄຳຖາມ ໃນລະຫວ່າງ 
ກອງປະຊຸມ ແລະ ຫວັງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຈະສາມາດນຳເອົາຕົວຢ່າງ 
ບົດຮຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ແບ່ງປັນນີ້ ໄປນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ພວກເຮົາແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ໃນດ້ານວັດທະນະທຳ, 
ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຮູບແບບຊົນນະບົດ.

ເມື່ອກ່າວເຖິງປະສົບການໃນການຝຶກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັນໄດ້ມີອິດທິພົນ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບທັກສະຊີວິດໃນຫຼາຍດ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊັ່ນ: 
ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານ 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ. ທັງໝົດນັ້ນ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວການຝຶກ 
ງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທ້າທາຍ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ ເປັນປະສົບການໃນໂລກແຫ່ງ 
ຄວາມຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ລວມເອົາການສ້າງທັກສະໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຮັກສາ 
ວັດທະນະທຳໄປພ້ອມໆກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແມ່ຍິງ
ລາວ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ. ເຖິງວ່າວັດທະນະທຳ 
ແລະ ອາຫານຈະຍັງໃໝ່ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງສາມາດ 
ປັບຕົວໄດ້. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກເອີ້ນວ່າ “SAO LAO JAK 
NEPAN” ທີ່ແປວ່າ ແມ່ຍິງລາວຈາກເນປານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມັກຄຳນີ້ 
ເພາະມັນແມ່ນຄວາມຈິງ.
ຂໍສະແດງຄວາຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ມາຍັງທີມງານຫ້ອງການ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ປະເທດລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງທີມງານ,

ຂອບໃຈ ຫຼາຍໆ!

Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ແມ່ຍິງລາວຈາກເນປານ!
ສຸຣາບີ ຊີງ, ນັກຮຽນຝຶກງານ
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Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ເວັບໄຊສຳຄັນໃນພາກພື້ນ
www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 79: Networking - Rio + 20 - Lifelong Learning
AED 80: Post 2015
AED 81: Communities
AED 82: Global Citizenship Education

ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
IPE 70: Research and Development in Adult Learning and 
Education in Hungary
IPE 71: Adult education in an interconnected world
IPE:72: 1914-2014-Remembering the past to live the 
present and shape the future
IPE 73: Digital Adult Education - A Key to Global 
Development?

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສອອ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້

ກອງບັນນາທິການ: ດຮ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ, 
ພິລານີ ພິດສະໄໝ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ, 
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສຸຣາບີ ຊິງ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ໃນພາກພື້ນ
The ASPBAE Bulletin access via www.aspbae.org
NEXUS - access via www.uil.unesco.org
Voice Rising - access via www.icae2.org
Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ສິ່ງພີມໃໝ່
Impact Report 2009-2015
Newsletter: Lifelong Learning and Non-formal Education 
in Lao PDR and Southeast Asia
Sharing for Learning in Lao PDR: DVV International 
Engaged in Lifelong Learning for Sustainable 
Development in Asia Pacific
Education and life long learning for Sustainable 
Develoment: Asia Pacific Consultation

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ, 
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3 
ແຟັກ: +856 21 312511 
info@dvv-international.la 
www.dvv-international.la


