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ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນແນວຄວາມຄິດທ່ີດີທ່ີສຸດສ�າລັບ 
ການສຶກສາໃນສັດຕະວັດທີ 21. ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນ 
ຂອບການປະຕິບັດງານສາກົນ ເຊັ່ນ ເປົ້າໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ 
ໃນໜ່ວຍງານລະດັບພາກພື້ນເຊັ່ນ: ອາຊຽນ ຫຼື ຊີເມວ 
ແລະ ມັນເປັນຫົວໃຈສ�າຄັນຂອງຂອງແຜນພັດທະນາ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ,  ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແນວຄວາມ
ຄິດນີ້ແມ່ນການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອ�ານາດໃນການຕັດສິນໃຈແຕ່ກ�ບ�່ໝາຍ  
ຄວາມວ່າແນວຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວຈະເປັນທ່ີເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ຍອມຮັບສ�າລັບປະຊາຊົນ. ແລະ ກ�ບ�່ໝາຍຄວາມ
ວາ່ທັງໝົດນ້ີຈະສາມາດນ�າເປັນແນວທາງໃນການຈດັຕ້ັງ 
ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ.

ບາງທີ ອາດບ�ມີ່ໃຜຮູຫຼ້າຍໄປກວາ່ພວກເຮາົ ຜູ້ທ່ີເຮດັວຽກ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ(ກສນ). ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາກ�າລັງຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງທ່ີວ່າການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນສິ່ງໃໝ່ໃນວຽກງານ ກສນ ແລະ    
ເປັນສ່ິງໃໝ່ສ�າລັບການສຶກສາທ່ີບ�່ຢູ່ໃນລະບົບສາມັນ. 
ໃນຄວາມເປັນຈິງແມ່ນມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈນ�າສະເໜີ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງ    
ປະຕິບັດທີ່ດີຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ສ�າລັບ 
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ສິ່ງສ�າຄັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈໃນທຸກຂະແໜງການຂອງລະບົບການສຶກສາຄວນ 
ຈະປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້
ໃຫຍ່ກາຍເປັນນັກຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

•    ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຄວນ
ສອນໃຫ້ເດັກມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນໃນການຮຽນຮູ້ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າບ�່ມີທັດສະນະທີ່ດີຕ�່ການສຶກສາ
ແລ້ວມັນກ�ຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະມີແຮງຈູງໃຈໃນ
ການຮຽນ.

•    ມັດທະຍົມສຶກສາຄວນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຮຽນ
ຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການຮຽນ 
ເພື່ອຊີວິດເຂົາເຈົ້າເອງສ�າລັບການຮຽນຮູ້ຕ�່ເນື່ອງ.

•  ທຸກຂະແໜງການ ລວມທັງ ກສນ ຄວນເຮັດໃຫ້ມີ 
ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນ
ການຍົກລະດັບເຊັ່ນ ຈາກອາຊີວະສຶກສາກ້າວສູ່ 
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ການສຶກສາທຽບເທົ່າ.

ມັນຍັງເປັນຫົນທາງອີກຍາວໄກໃນການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ແຕ່ກ�ເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະນ�າສະເໜີ
ກ່ຽວດ�າລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ 
ກ້າວໄປທາງໜ້າ ແລະ ກ�ານົດຮູບແບບຂອງລະບົບການ
ສຶກສາໂດຍອີງຕາມແນວທາງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫຼາຍ
ທ່ີໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນຂະບວນການພັດທະນາດ�າລັດ
ດັ່ງກ່າວນີ້.

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບບນ້ີແມ່ນສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ
ປີ 2017 ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຊ້ໂອກາດນີ້ໃນການສະແດງ 
ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ 
ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າບ�່ເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າ 
ມັນຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ທຸກສ່ິງທ່ີເຮາົເຮດັແມ່ນດ້ວຍຄວາມ 
ຮກັ ແລະ ການອຸທິດຕົນເພ່ືອປັງປຸງຄຸນນະພາບຊີວດິຄົນ 
ຈ�ານວນຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ!

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະຫຼອງຄວາມສ�າເລັດໃນປີ 
2018.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ
ຜູ້ອ�ານວຍການປະຈ�າພາກພື້ນ

Education for Everyone. Worldwide.
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“ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນໄດ້ກ່ຽວພັນກັນ
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
ຖ້າການຮຽນໝາຍເຖິງຄວາມມ່ວນຊື່ນ 
ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ“
-ອູ ເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ.

ກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ
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ຈົດໝາຍຂ່າວ № 4/2017

ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງການສຶກສາໃນສັດຕະວັດທີ 21. ເຊິ່ງມັນ 
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ໃນວາລະການສຶກສາ ປີ 2030.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຫຍັງ? ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ    
ພວກເຮົາໃນການນ�າສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ວາງ 
ນະໂຍບາຍ. ເຊິ່ງໃນຕ່ອງໂສ້ນີ້ປະກອບມີ 40 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແມ່ນໝາຍເຖິງ 2 
ປີໃນຊີວິດເຮົາ:

    4 ປີ ສ�າລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

    4 ປີ ສ�າລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ

    6 ປີ ສ�າລັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ

    4 ປີສ�າລັບການສຶກສາວິຊາຊີບ ຫຼື ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

    60 ປີ ສ�າລັບການເຮັດວຽກ, ບ�ານານ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ຕ່ອງໂສ້ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ 2 ຢ່າງຄື:

•    ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນຂະບວນການທີ່ດ�າເນີນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ. ການເດີນທາງຂອງການ 
ສຶກສາເປັນການເຊ່ືອມໂຍງ ມັນບ�ສ່າມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ລັດຖະບານ, ສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມ 
ພັດທະນາຄວນສະໜັບສະໜູນວາລະການສຶກສາທັງໝົດ.

•   ເວລາສ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນມີໜ້າທີ່ສະໜອງການບ�ລິການດ້ານການ 
ສຶກສາ. ນີ້ຄວນນ�າໄປສູ່ການເພີ່ມງົບປະມານສ�າລັບການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

 
ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ ພັດທະນາ ໂດຍ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໃນເມືອງອາເຄ່ນ, 
ປະເທດເຢຍລະມັນ (www.vhs-aachen.de), ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດນີ້.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ
ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ
ອະດີດລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ 
ສ�າຄັນທ່ີສຸດໃນຍຸກໂລກາພິວດັ, ຍຸກເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ຍຸກເຊຶ່ືອມ 
ໂຍງເຂ້ົາກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ-ວດັທະນະທ�າ, 
ວທິະຍາສາດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຢີຂ�ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ືສານ 
ບ�ມີ່ພົມແດນ, ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ມີການປ່ຽນແປງ 
ຢ່າງບ�່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຊາກອນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງໂລກເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງ 
ໄວວາ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພະຍາດໂລຄາ  ຍັງເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບການ ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາດ່ັງກ່າວ,     
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ�ານົດເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດ 
ດ້ານການພັດທະນາ 8 ເປົ້າໝາຍໃນປີ 2000 ແລະ ເປ້ົາໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 17 ເປ້ົາໝາຍ ໃນປີ 2015 ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ 
ໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນນ້ັນມີທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເພື່ອມີເງື່ອຶນໄຂ 
ຫຸຼດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຫຸຼດພ້ົນ 
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກໄດ້ມີມະຕິຖືເອົາ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່, 
ເປັນການສ້າງກ�າລັງແຮງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ, ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົາ້ຂອງ ປະຊາຊົນ    
ເພຶ່ືອສ້າງຄວາມຮັງ່ມີຜາສຸກແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ລັດຖະທ�າມະນູນຂອງສປປລາວໄດ້ກ�ານົດວາ່ ການສຶກສາແມ່ນສິດທິ
ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ. ກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງ 
ປີ 2016 ໄດ້ກ�ານົດໃນມາດຕາ 26 ວ່າ: ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວີິດ 
ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມອັດທະຍາໄສເພື່ອສ່ົງເສີມທຸກຄົນທັງຍິງ ແລະ 
ຊາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພ່ືອສ້າງສັງຄົມພູມປັນຍາ
ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ.  ອົງການ          
ອຸຍແນສໂກເຊ່ິງເປັນເສນາທິການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ທາງດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທ�າໄດ້ສ້າງຕ້ັງ
ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂຶ້ນໃນປີ 1952 ເພື່ອເປັນເສນາ

ທິການໃຫ້ອົງການອຸຍແນສໂກໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນັບທັງການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາປະເທດ 
ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  ປີ 1990 ອົງການອຸຍແນສໂກໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມສຶກສາໂລກຂ້ຶນທ່ີຈອມທຽນປະເທດໄທ, ໄດ້ເປັນເອກະພາບ
ກັນວາງແຜນງານການການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນອອກໃຫ້ລັດຖະບານ
ຂອງທຸກປະເທດສະມາຊິກສ້າງເງ່ືອນໄຂ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ 
ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ປີ 2015 ອຸຍແນສໂກໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມສຶກສາໂລກຂ້ຶນອີກທ່ີນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ສາທາລະນະລັດ 
ເກົາຫຼີ, ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນຮັບຮອງເອົາເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ 4 ວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ໃນນ້ັນໄດ້ມີຂ�້ 
ເນັ້ນໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກມີພັນທະໃນການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ແລະ 
ສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພ່ືອທຸກຄົນໃນທຸກຊ້ັນທຸກ 
ສາຍ ແລະ ທຸກລະດັບ ນັບທັງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, 
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການຄ້ົນຄ້ວາ, ການຄ�້າປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, 
ການຈັດການຮຽນການສອນແບບຢຶດຢຸ່ນທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຜູ້ຮຽນ. ອົງການຊີມຽວເຊິ່ງແມ່ນສະພາການ 
ສຶກສາ ຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການຂອງບັນດາ 
ປະເທດຊີມຽວໄດ້ສ້າງຕ້ັງສູນຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂ້ຶນເພ່ືອເປັນເສນາ
ທິການດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວດິ
ທັງເປັນສູນຝືກອົບຮົມພະນັກງານທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ນອກຈາກນ້ັນ ບັນດາ 
ປະເທດສະມາຊິກນັບທັງ ສປປ ລາວເຮົາ ກ�ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ, 
ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຢູ່ຂ້ັນກະຊວງ,  ຂະແໜງການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຂ້ັນບ້ານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເຊັ່ນ (1) ສະຫະພັນເຢຍລະມັນກ�ໄດ້ສ້າງ
ຕ້ັງຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພ່ືອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ 
(DVV International) ເພື່ອເປັນເສນາທິການດ້ານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອຈັດຕ້ັງການຮຽນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນປະເທດ

ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ 
ໃນກອງປະຊຸມ ນະໂຍບາຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
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ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື    
ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຫຼາຍພາກພື້ນ, ສ�າລັບອາຊີ 
ໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກວມເອົາທັງ ສປປ ລາວເຮົາຢູ່ນ�າ. (2) 
ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼກ�ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົມ, ສະຖາບັນ, ເມືອງ ແລະ ສູນການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຕາມແຂວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ 
ທຸກລະດັບເພ່ືອຈັດຕ້ັງການສອນ-ການຮຽນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສ�າລັບ ສປປ ລາວ ເຮົາຊຶ່ງຍັງເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢາກຫຸຼດພົ້ນ 
ຈາກສະຖານະພາບຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ປະຊາຊົນລາວ 
ບັນດາເຜົ່າຫູຸຼດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກ�າ
ມາທິການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຂ້ຶນໂດຍແມ່ນທ່ານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານເພື່ອເປັນເສນາ 
ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອງຮັບການປະຕິບັດບັນດາຄາດ
ໝາຍໃຫຍ່ທ່ີພັກວາງອອກນັບທັງເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ້, ບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດທ່ີມີການ        
ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້ໄດ້ຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວຕົວຢ່າງ: ສປ ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, 
ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ... ໃຊ້ເວລາ ບ�່ເກີນ 30 ປີ ໃນການ     
ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມເປັນປະເທດ 
ດ້ອຍພັດທະນາ. ປັດໃຈຕັດສິນກ�ແມ່ນບັນດາປະເທດທ່ີກ່າວມານ້ັນໄດ້ຖື 
ເອົາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພ່ືອທຸກຄົນເປັນພາລະກິດຂອງທ່ົວພັກ, 
ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ, ບ�່ແມ່ນແຕ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ທຸກ 
ກະຊວງທະບວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນຕະຫຼອດເຖິງອ�ານາດການປົກຄອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນແກ່ການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ສະຫຸຼບແລ້ວ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ມາດຕະຖານແມ່ນກຸນແຈ, ແມ່ນວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ມີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຮອບດ້ານເພ່ືອພັດທະນາປະເທດຊາດ 
ໃຫ້ຫຼຸດພ້ົນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຫຸດພົ້ນຈາກຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ຮັ່ງມີຜາສຸກ, ມີສຸຂະພາບພະລານາໄມສົມບູນ, ການປ້ອງກັນ 
ຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂັ້ມແຂງ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

•    ຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດທີ່ການປະຕິຮູບ 
ລະບົບການສຶກສາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ 
ໃນການຮຽນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ໂດຍບ�່ຄ�ານຶງ 
ເຖິງເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການ 
ຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

•    ຫຼາຍກວ່າ 95 ປະເທດໄດ້ນ�າໃຊ້ 
ນະໂຍບາຍ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

•    ໄອຊີທີ ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຕແປສ�າຄັນ 
ສ�າລັບການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ 
ໃນການຮຽນຮູ້

ມີຜູ້ໃຫຍ່ກືກໜັງສື 750 
ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນ 
ສອງສ່ວນສາມ 
ແມ່ນເພດຍິງ

4 ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ:
ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ກາລະໂອກາດ 
ໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສ�າລັບໝົດທຸກຄົນ
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Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ວິວັດທະນາການຂອງສັງຄົມມະນຸດ ນັບແຕ່ອະດີດຮອດປະຈຸບັນ 
ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ຍາວນານ ແລະ ປະດິດສ້າງສ່ິງໃໝ່ 
ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສັງຄົມເກີດການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ວດັທະນະທ�າ (UNESCO) ມີບົດບາດສ�າຄັນໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນ�າເອົາແນວຄວາມຄິດການສຶກສາຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນປະເທດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນຄັ້ງ  
ທ�າອິດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນາໆຊາດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (World 
Education on Adult Education) ໃນປີ 1960 ທ່ີເມືອງ 
ມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ.

ແນວຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດ 
ຂອງການຮຽນຮູ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນເມ່ືອປະມານສາມສິບກວ່າປີຜ່ານມາ 
ພາຍໃຕ້ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development, UNESCO 
ແລະ ສະພາຢຸໂຣບ (Council of Europe). ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຄວາມ 
ຄິດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ�າຄັນຂ້ຶນ, ຕ�່
ມາອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການສຶກສາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ 
ວັດທະນະທ�າ (UNESCO) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນວຄິດ ແລະ ຂ�້ສະເໜີ 
ແນະ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ໃຫ້ທ່ົວໂລກນ�າໄປກ�ານົດແນວທາງທ່ີເໝາະສົມສ�າລັບປະເທດ 
ຂອງຕົນຕ�່ໄປ.

ໃນປີ 1972 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, 
ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນະທ�າ (UNESCO) ໄດ້ຈດັກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຄ້ັງທ່ີ 17 ໂດຍໄດ້ສະເໜບົີດລາຍງານຂອງຄະນະກ�າມາທິການ 
ລະຫວ່າງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການ 
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຫົວຂ�້ “ການຮຽນຮູ້ເພ່ືອເຮັດເປັນ” 
(Learning to be) ແລະ ເອກະສານດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງ 
ຂວາງໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບ  “ນັບແຕ່ມື້ເກີດ 
ຈົນເຖິງມື້ສ້ິນລົມຫາຍໃຈ” ຫຼື “ແຕ່ຢູ່ອູ່ຮອດມ້ືຢູ່ໂຮງສົບ” (from 
cradle to grave). ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ລວມເອົາການ 
ຮຽນຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ, ການຮຽນຮູບແບບນອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການຮຽນຮູຕ້າມອັດທະຍາໄສໂດຍເລ່ັງໃສ່ສາມດ້ານຄື: ດ້ານຄວາມ 
ຮູ້, ທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ດ້ານຄວາມສາມາດເພື່ອເພ່ີມການມີວຽກ
ເຮັດງານທ�າ, ການພັດທະນາຕົວເອງ, ກິດຈະກ�າດ້ານປະຊາກອນ 
ແລະ ລວມທັງການພັດທະນາທາງສັງຄົມ.

ການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ
ສປປ ລາວ ຊຶ່ງແມ່ນສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ທັງເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ 
ສ�າຄັນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂ�້ຕົກລົງທ່ີໄດ້ຮ່ວມໃຫ້ 
ຄ�າໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດດ້ານການ
ພັດທະນາ ຮອດປີ 2015 (MDG), ແຜນງານການສຶກສາ 
ເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ຮອດປິີ 2015 (EFA) ແລະ ເປົ້າໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030 (SDG). ເປ້ົາໝາຍ ແລະ  
ຄາດໝາຍຂອງແຜນງານໃນແຕ່ລະໄລຍະກ�ໄດ້ກ�ານົດກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ກ້າວໄປສູ່ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນ ສປປ ລາວ
 
ອຸ່ນເພັງ ຄ�າມັງ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ທ່ານ ອຸ່ນເພັງ ຄ�າມັງ
ອະດີດຮອງຫົວໜາ້ 

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
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ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນແກ່ວຽກງານສຶກສາ 
ຊ່ຶງເປັນຂ�ກຸນແຈສ�າລັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ໂດຍໄດອ້ອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ເລ່ີມແຕ່ປີ 2008 
ປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2015 ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບການສຶກສາຕາມ 
ອັດທະຍາໄສ (ມາດຕາ 24) ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
(ມາດຕາ 26).         ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິແມ່ນການສຶກສາທ່ີ 
ປະສມົປະສານລະຫວາ່ງ ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ,  ນອກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ເພື່ອສ່ົງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນທັງຍິງ 
ແລະ ຊາຍໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພ່ືອສ້າງສັງຄົມ 
ພູມປັນຍາຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ. 

ອີງໃສ່ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໄລຍະໃໝ່ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນານິຕິກ�າຕ່າງໆ 
ຊຶ່ງໃນນ້ັນໄດ້ອອກເປັນ ຂ�້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ວ່າດ້ວຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນປີ 1998  ຊຶ່ງ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ແລະ ການຈັດການ 
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຈາກນ້ັນມາກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ມອບ
ໝາຍໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຍດຸທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ປີ 
2012-2020 ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ໄດ້ກ�ານົດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ  
ຊີວິດເຊັ່ນກັນແຕ່ນິຕິກ�າດ່ັງກ່າວບ�່ສາມາດສ�າເລັດສົມບູນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງແຜນ 
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 8 ແຕ່ປີ 2016-2020 
ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງໄດ້ກ�ານົດມີ 7 ຍຸດທະສາດ 
ແລະ 36 ວຽກຈຸດສຸມ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ຍຸດທະທະສາດ 5 
ແມ່ນພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນສູນແຫ່ງການ 
ຮຽນຮູ ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, 
ນອກນ້ັນຍັງມີ ຍຸດທະສາດ 6 ແມ່ນສ່ົງເສີມການສຶກສາຕາມ 
ອັດທະຍາໄສ ແລະ ການຮຽນທາງໄກ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາດ�າລັດ
ວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
ສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກອົງການ DVV International 
ຊ່ຶງໄດ້ເຊ້ືອເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດມາຮ່ວມສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂຽນຮ່າງຕົ້ນສະບັບ ຊຶ່ງໄດ້ເລ່ີມເປັນຕົນຕົວມາແຕ່ປີ 
2015. ປະຈຸບັນກ�າລັງປັບປຸງຕົ້ນສະບັບ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບການ    
ຮັບຮອງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລ້ວ 
ກ�ຈະໄດ້ສືບຕ�່ປັບປຸງ ໃຫ້ສ�າເລັດ ແລະ ດ�າເນີນ ການຂ�ອະນຸມັດ 
ຈາກລັກຖະບານຕ�່ໄປຕາມລ�າດັບ.

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນນິຕິກ�າລະດັບ 
ຊາດໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ສ້າງຂ້ຶນເປັນຄ້ັງທ�າອິດ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ກ�ຄືສ�າລັບຂະແໜງການວຽກງານສຶກສາ 
ຊຶ່ງຈະນ�າເອົາ   ຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໄດ້ມີ 
ໂອກາດ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາກ�ຄືໄດ້ຮຽນຮູ້ຕາມຄວາມ 
ຕ້ອງການ ໃນການດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ.

ຜົນດີຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເສດຖະກິດ
ກ�່ໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕ 

ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ 
ຂອງເສດຖະກິດ

ສ�າລັບບຸກຄົນ
ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນ

ແລະ ມີວຽກງານທ່ີດີ

ສັງຄົມ
ນ�າໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ

ພົນລະເມືອງທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

$

$

$

$

$

 UNESCO
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ປ.ອ ລ�ຳພູນ ຫຼວງໄຊ

ຄືຊິບ�່ມີຄ�ານິຍາມຂອງ “ການພັດທະນາ” ໃດທ່ີຈະສົມເໝາະສົມ 
ໄປກວ່າຄ�າວ່າ: ການພັດທະນາຄືການໃຫ້ໂອກາດຄົນ. ຢູ່ໃນແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດລາວເຮົາແຕ່ລະໄລຍະ 
ພັກແລະລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາກ�່ໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາຄົນ 
ເປັນໃຈກາງບ�່ວ່າຈະເປັນການພັດທະນາໃນລະດັບບຸກຄົນ, ສັງຄົມ 
ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການ 
ພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເປັນວຽກງານທ່ີສ�າຄັນກວ່າວຽກງານອື່ນ
ໆກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກ�່ຄື: ຖືເອົາຄຸນນະພາບ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມດຂອງຄົນເປັນອັນ ຕັດສິນການພັດທະນາ.

ທັດສະນະນ້ີບ�່ແມ່ນເກີດຂ້ຶນແລະຢ້ັງຢືນຈາກປະສົບການຕົວຈິງຂອງ
ສັງຄົມໃນໂລກປະຈຸບັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມີມາຕ້ັງແຕ່ສະໄໝດຶກດ�າບັນ 
ຂອງບັນພະບູລຸດລາວເຮົາ ດ່ັງຄ�າບູຮານທີ່ໄດ້ກ່າວເຕືອນແລະສ່ັງ 
ສອນເອົາໄວ້ວ່າ: ‘ເງິນເຕັມພາບ�່ທ�່ພະຫຍາເຕັມປູມ’ ເຊິ່ງສາມາດ 
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍວ່າ ເງິນຄ�ານ້ັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາກຫຼາຍຄື
ດ່ັງອາຫານເຕັມພາເຂ້ົາ ແລະ ກິນໃຫ້ອ່ືມປານໃດກະບ�ມີ່ຄວາມສ�າຄັນ 
ເທົ່າກັບການທີ່ຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ຢູ່ໃນຕົນໂຕຂອງເຮົາ. ໝາຍວ່າ ຖ້າ
ຄົນເຮົາຫາກຮູ້ແຕ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຄ�າທ່ີມີໂດຍບ�່ມີຄວາມຮູ້ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້
ເງິນຄ�າທ່ີມີນັ້ນເປັນຕ້ົນທຶນເພື່ອ ເພີ້ມຈ�ານວນເງິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄປ 
ຕະຫຼອດຈ�ານວນທ່ີມີນ້ັນມັນກ�່ຈະຫຸຼດໜ້ອຍຖອຍລົງຈົນໃນທ່ີສຸດກ�່ 
ຈະໝົດສ້ິນໄປບ�່ມື້ໃດກ�່ມື້ໜຶ່ງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ 
ຢູ່ໃນໂຕແລ້ວ ເຖິງວ່າຈະບ�່ມີເງິນເປັນຕ້ົນທຶນກ�່ຕາມ ຄົນກ�່ສາມາດທີ່
ຈະຫາເງິນໄດ້ດ້ວຍການນ�າໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເປັນຕົ້ນທຶນ ຫຼື ເວົ້າ 
ສັ້ນໆກ�່ຄື: ເງິນຄ�າເປັນວັດທຸກທ່ີສາມາດໝົດສ້ິນໄປ ແຕ່ຄວາມຮູ້ເປັນ
ຊັບສິນອັນປະເສີດທີ່ຢູ່ນ�າເຮົາໄປຕະຫຼອດ. ສະນ້ັນ, ຄວາມ    ຈະເລີນ 
ຮັ່ງມີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ທາງດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດເວົາ້ 
ໄດ້ວາ່: ຄົນມີຄວາມຮູຫຼ້າຍແລະຄວາມຮູສູ້ງກ�ຈ່ະສາມາດເລືອກວຽກ 
ເຮັດງານທ�າທ່ີຕົນເອງຕ້ອງການແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕອບແທນສູງ 
ກວ່າຜູ້ທີ່ບ�່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ຄວາມຮູ້ຕ�່າ.

ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ຄວາມຮູ້ທີ່ວ່ານ້ີພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າ: ມັນເປັນ 
ຄວາມສ�ານຶກທ່ີກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງບ�່ໄດ້ຈ�າກັດຢູ່ໃນ 
ຄວາມສ�ານຶກແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີຢຶດຕິດຢູ່ນ�າແຕ່ຄວາມຮູ້ນ�າແຕ່ 
ໃບປະກາສະນີຍະບັດເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ມັນກວມເອົາທຸກໆຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງ

ລວມທັງຄວາມຮູທ່ີ້ຄົນເຮາົໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�າ່ຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຄົນເຮົາສະສົມຈາກປະສົບການດ�າລົງ 
ຊີວິດຕົວຈິງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມີຫຼາຍປະກົດການຂອງສັງຄົມ
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກປະສົບການຕົວຈິງກ�່ມີ 
ຄວາມສ�າຄັນຄືກັນກັບຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ້ມາຈາກການຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນ
ການສຶກສາ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ີ, ທັດສະນະຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວ ຍັງເຫັນວ່າ 
ປະສົບການມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຄວາມຮູ້ ທ່ີນອນຢູ່ໃນ 
ໃບປະກາສະນີຍະບັດດ້ວຍຊ�້າ ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄ�າພ�າເພີຍ
ຂອງສັງຄົມເຮົາມັກເວົ້າວ່າ: ‘ສິບຜູ້ຮູ້ບ�່ທ�່ຜູ້ເຄີຍ’. ນອກຈາກນີ້, ສັງຄົມ 
ລາວເຮົາກ�່ຍັງສົມທຽບ ຄວາມແຕກຕ່າງຄຸນນະພາບຂອງ ໃບປະກາດ 
ສະນີຍະບັດ ຫຼື ຮຽນຈົບການສຶກສາມາຈາກລະດັບສູງໃສ່ ກບັການ 
ປະຕິບັດຕົວຈງິຢູ່ໃນຊີວດິປະຈ�າວນັວາ່ ໃບປະກາສະນີຍະບັດ             
ບ�ສ່າມາດຊ່ວຍເຮດັໃຫ້ທຸກຊີວດິດີຂ້ຶນດ່ັງຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີຕ�ກ່ານສຶກສາ
ໃນໂຮງຮຽນ ຕົວຢ່າງສັງຄົມມັກເວົ້າວ່າເຫຍາະເຢ້ີຍຄົນປະເພດ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີວາ່: ‘ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຮູຖ້້ວມຫົວເອົາຕົວບ�ລ່ອດ’. ຄ�າເວົາ້ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຫືຼ ຄວາມຮູ້     
ທີຮ່ຽນຈາກຫ້ອງຮຽນນ້ັນບ�່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົມບູນແບບ ແຕ່ສິ່ງສ�າຄັນແມ່ນ      
ຄວາມຮູ້ໃນການດ�າລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ ຫຼື ‘ໃບປະກາດຊີວິດ’ ເຊິ່ງກ�່
ແນ່ນອນວ່າຄືຊິບ�່ມີສະຖາບັນການສຶກສາໃດທ່ີຈະສາມາດນ�າມາ 
ບັນຈຸເປັນເນ້ືອໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາພຽງ 
17 ປີ (ນັບແຕ່ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຈົນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ) 
ມາບອກສອນກັນໃຫ້ຈົນໝົດທຸກຢ່າງໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�າລັງເວົ້ານ້ີບ�່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ການສຶກສາໃນ 
ໂຮງຮຽນບ�່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນການດ�າລົງຊີວິດ 
ຕົວຈິງ (ປະສົມການ) ດີກວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�່າຮຽນຢູ່
ໃນຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�າລັງອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ�່ມີຄວາມ
ຮູ້ໃດສົມບູນແບບທ່ີສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກ�ລະນີ ແລະ ນ�າໃຊ້ໄດ້ 
ຕະຫຼອດໄປ. ສະນັ້ນ, ທຸກຄວາມຮູ້ບ�່ວ່າຈະແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກ 
ການສຶກສາຮ�່າຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ເກີດ
ຈາກການສະສົມປະສົບການຕົວຈິງທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນການດ�າລົງຊີວິດ
ປະຈ�າວັນກ�່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ�າຄັນແລະຈ�າເປັນເທ່ົາທຽມກັນ 
ແລະ ບ�່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ແຕ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງພຽງຢ່າງດຽວ.

ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຍັງ 
ເຂ້ົາໃຈແລະຖືເອົາແຕ່ຄວາມຮູ້ທ່ີໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�່າຮຽນຢູ່ໃນ 
ສະຖາບັນການສຶກສາ (ໃບປະກາດ) ພຽງຢ່າງດຽວ, ຍັງບ�່ທັນໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຕ�່ຄວາມສ�າຄັນຂອງບັນດາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທ່ີຄົນເຮົາ 
ສຶກສາຮ�່າຮຽນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຈາກການຊອກສະແຫວງຫາຮຽນ     
ດ້ວຍຮູບແບບແລະວິທີການຮຽນຈາກແຫ່ຼງການຮຽນຮູ້ ຕ່າງໆ. 

“ເງິນເຕັມພາບໍ່ທໍ່ພະຫຍາເຕັມປູມ”

ການພັດທະນາຄົນຕາມແນວຄວາມຄິດ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ປ.ອ ລ�າພູນ ຫຼວງໄຊ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
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ການເບ່ິງຂ້າມ ບັນຫາດ່ັງກ່າວນີ້ ບ�່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບ�່ ສະເໝີພາບ 
ໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແຕ່ບ�່ມີໃບປະກາດ  
ຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການສຶກສາກາຍເປັນຄົນ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການເລືອກ 
ປະກອບອາຊີບ, ແຕ່ຍັງເປັນການບ�່ສ່ົງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້
ທີ່ມີໃຫ້ ເລິກ ແລະສູງຂ້ຶນ ແລະ ທັງເປັນອຸປະສັກໃນການປະກອບສ່ວນ 
ຄວາມຮູ້ ຄວາມຊ�ານິ ຊ�ານານຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງ 
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈຶ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທ່ີ   
ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ໄກ
ເກີນກວ່າໃບປະກາດທ່ີໄດ້ດ້ວຍການສຶກສາຮ�່າຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນການ 
ສຶກສາ, ເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການສຶກສາເປັນ      
ບັນຫາທ່ີຕິດພັນກັບຊີວິດຄົນເຮົານັບຕ້ັງແຕ່ມ້ືເກີດຈົນຮອດມ້ືສ້ິນສຸດລົມ 
ຫາຍໃຈ , ແລະເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາຖືຄວາມສ�າຄັນ 
ຂອງທຸກຄວາມຮູ້ທ່ີແຕ່ລະຄົນໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�່າຮຽນດ້ວຍຮູບແບບ  
ແລະວິທີການຕ່າງໆມີຄວາມສ�າຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ນອກຈາກນ້ີ, ກ�່ຍັງເປັນ 
ແນວຄວາມຄິດທ່ີສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາປັບປຸງແນວຄວາມຄິດ  
ຂອງວຽກງານການສຶກສາຄືນໃໝ່ເພ່ືອປັບດັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ   
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນແລະສັງຄົມ 
ໃນການນ�າໃຊ້ຢູ່ໃນຍຸກທ່ີເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີການ 
ພັດທະນາແລະປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ສ່ິງຄ�າຄັນໄປກວ່ານ້ີແມ່ນແນວຄວາມ
ຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�າຄັນຂອງ  
ທຸກໆຄວາມຮູ້ເພ່ືອນ�າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ບຸກຄົນແລະສັງຄົມດ້ວຍ
ລະບົບກົນໄກສ�າລັບການສ່ົງເສີມແລະສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້     
ພັດທະນາແລະນ�າໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສ່ົງແກ່
ໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ສັງຄົມ; ທັງເປັນການສ່ົງເສີມໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມເຫັນຄວາມສ�າຄັນ, ຮັບຮູ້ ແລະຍອມຮັບບັນດາ 
ທັກສະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ .

ປະຈຸບັນນີ້, ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກ�່ແມ່ນກົມການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ�່າລັງຢູ່ໃນຂະບວນການເຜີຍແຜ່ແລະສ້າງຄວາມ  
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມຕ່າງໆນັບທັງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈດັຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆທ່ີກ�າ່ລັງເຮດັວຽກ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນໝູນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຕົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດເພ່ືອເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ຄົນລາວແລະສັງຄົມລາວ.

“ສິບຜູ້ຮູ້ບ�່ທ�່ຜູ້ເຄີຍ“



ຈົດໝາຍຂ່າວ № 4/2017

10

Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ຜູ້ອ�ານວຍການຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�າປະເທດ 
ກ�າປູເຈຍ, ທ່ານ ນາງ ປື ວັນນາ ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ເລ່ືອງ
ຂອງລາວເອງກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຈົດໝາຍຂ່າວ 
ສະບັບພິເສດນ້ີ.

ລາວໄດ້ເລ່ົາວ່າ: “ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກ�າລັງຮຽນພາສາອັງກິດ, ຂ້ອຍ  
ສົນໃຈຢາກລອງໃຊ້ວິທີໃໝ່ທ່ີຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງຈາກວິທີທ່ີຂ້ອຍ 
ຮຽນພາສາລັດເຊຍ. ໃນປະເທດກ�າປູເຈຍໂຮງຮຽນຂອງລັດ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະສອນ ໄວຍະກອນອັງກິດ ແລະ ທັກສະການອ່ານ 
ແລະ ສອນສະເພາະແຕ່ນັກຮຽນທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ. ໃນຕອນທີ່ຂ້ອຍ 
ກ�າລັງຮຽນໃນລະບົບສາມັນສຶກສານ້ັນ ຂ້ອຍບ�່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ 
ພາສາອັງກິດ”. 

ສະນ້ັນ, ຂ້ອຍຈຶ່ງມີອິດສະຫຼະທ່ີຈະເລືອກວິທີການໃໝ່ໆ ສ�າລັບ 
ການຮຽນຮູ້ - ການທວນຄືນປະໂຫຍກງ່າຍດາຍ ທ່ີຄົນປະເທດອື່ນ 
ມັກໃຊ້ສ�າລັບການຮຽນຮູ້ພາສາອ່ືນ. ເພ່ືອຈະໃຊ້ວິທີນ້ີ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້
ຟັງບົດສົນທະນາເປັນພາສາອັງກິດຈາກປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຕິດຕາມ 
ແລະ ທວນຄືນບົດຮຽນໃນປ້ຶມ. ເປັນໂຊກຂ້ອງຂ້ອຍ ໃນບ່ອນທີ່ຂ້ອຍ 
ເຮັດວຽກ ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຕ່າງຊາດທີ່ສາມາດຊ່ວຍ 

ໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຝຶກ
ເວົ້າພາສາອັງກິດ. ວິທີນ້ີແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສ�າລັບຂ້ອຍ 
ທີ່ເປັນຜູ້ເລ່ີມຕ້ົນຮຽນພາສາ ເຊິ່ງຂ້ອຍເອງແມ່ນບ�່ມີໂອກາດໄດ້ເຂ້ົາ 
ໄປຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ. ແຕ່ລະວັນຂ້ອຍໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ 
ໃນການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕອນໃດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບພ�້ກັບຄົນທີ່ 
ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຂ້ອຍກ�ພະຍາຍາມເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍ 
ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈທ່ີຈະເວົ້າ ແລະ ຊ່ວຍປັງປຸງພາສາອັງກິດ 
ຂອງຂ້ອຍ.

ສ�າລັບຂ້ອຍແລ້ວ, ຂ້ອຍມັກພົບປັນຫາໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນການອອກ 
ສຽງ ແລະ ໄວຍະກອນຂັ້ນພື້ນຖານ ເນ່ືອງຈາກວ່າປ້ືມພາສາອັງກິດ 
ໃນກ�າປູເຈຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນ້ັນການສົນທະນາເປັນຫຼັກ. ຢ່າງໃດ 
ກ�ຕາມ, ຂ້ອຍກ�ສາມາດສ້າງພື້ນຖານການຮຽນພາສາອັງກິດສ�າລັບ 
ຂ້ອຍເອງໂດຍອາໃສບ່ອນເປັນວຽກເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງ, ຂ້ອຍຮຽນ 
ຂຽນໂດຍການຂຽນອີເມວ, ຮຽນເວົ້າກັບເພື່ອຮ່ວມງານຄົນຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ຮຽນຟັງຈາກເທັບສຽງ.

ໃນສັດຕະວັດນ້ີ, ເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄ້ົນຫາ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖິງສ່ິງຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ 
ຮຽນພາສາໃໝ່ໆ ຫຼື ສ່ິງໃໝ່ໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດ. ສ�າລັບ 
ພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນ ແລະ ນ�າໃຊ້
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວິດປະຈ�າວັນຂອງ 
ພວກເຮົາ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນສິດທິມະນຸດ!

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນສິດທິມະນຸດ 
- ເລື່ອງເລົ່າສ່ວນໂຕຈາກກໍໍາປູເຈຍ
ປື ວັນນາ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�າປະເທດກ�າປູເຈຍ
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ສະມາຄມົສົງ່ເສມີການຮຽນຮູຂ້ອງຫວຽດນາມ
ໃນນາມຜູສ້ົງ່ເສມີການຮຽນຮູຕ້ະຫອຼດຊີວດິ
Khau Huu Phuoc
SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning

ຄວາມເປັນມາ
ວັນທີ 29 ກຸມພາ ປີ 1996, ສະມາຄົມໄດ້ຖືກກ�່ຕ້ັງຂ້ຶນ 
ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍມີພາລະກິດໃນການສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ພອນສະຫວັນ ແລະ ສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ 
ໃນຫວຽດນາມ.

ບ�່ວ່າຈະເປັນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຂອງທາງການ ຫຼື ຄອບຄົວ ແລະ 
ກຸ່ມການຮຽນຮູ້ແມ່ນບ�່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນໄລຍະນ້ັນ ແລະ ກິດຈະກ�າ     
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສຶກສາແມ່ນຍັງບ�່ເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈ.

ໃນ 20 ປີຕ�່ມາ ການເຄ່ືອນໄຫວກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ແມ່ນໄດ້ແຜ່ 
ກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ ບ�່ພຽງແຕ່ກິດຈະກ�າຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານ້ັນ 
ແຕ່ຍັງແມ່ນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທ່ີຫຼາຍກວ່າ 11,000 ສູນ, 
ທີ່ກວມເອົາກວ່າ 8.4 ລ້ານຄອບຄົວການຮຽນຮູ້, 65,200 
ກຸ່ມການຮຽນຮູ້ ແລະ 70,356 ຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ 
ແມ່ນເປັນວົງລ�້ການຂັບເຄ່ືອນຂອງການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ທັງໝົດນ້ັນແມ່ນຜູ້ ທ່ີ ມີ ບົດບາດສ�າຄັນໃນຂະບວນການກ�່ ຕ້ັ ງ            
ສະມາຄົມສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງຫວຽດນາມ 
(VALP).

VALP ແມ່ນອົງການທາງສັງຄົມທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນເພື່ອຮວບຮວມ             
ຊັບພະຍາກອນທາງສັງຄົມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້, 
ພອນສະຫວັນ ແລະ ການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນຫວຽດນາມ. 
ມີການຈັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານເປັນລ�າດັບຂ້ັນຈາກສ່ວນ 
ກາງໄປຈົນເຖິງທ້ອງຖ່ິນ (ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ) ດ້ວຍເຫດຜົນ 
ທັງປວງ, ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 20 ກວ່າປີ VALP ໄດ້ຮັບການ 
ພັດທະນາໃນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ໄດ້ມີສາຂາແຈກຢາຍໄປທົ່ວ 
ທຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທຸກຊຸມຊົນ.

ກິດຈະກ�າຫຼັກ ແລະ ຜົນສ�າເລັດ
ໃນປີ 2007 VALP ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ�າເນີນການວິໄຈກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ 
ສ�າລັບສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມ. ບົດລາຍງານຂອງ 
ການວິໄຈໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນປີ 2009, ເຊິ່ງໃນບົດລາຍງານນ້ີ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມທ່ີຈະຖືກ

ສ້າງຂ້ຶນແມ່ນຄວນຈະເລ່ີມຕ້ົນທ່ີລະດັບພ້ືນຖານຂອງຊຸມຊົນ, 
ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ໝູ່ບ້ານໂດຍຜ່ານການພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວນັກຮຽນຮູ້, ກຸ່ມນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຊຸມຊົນໃນໝູ່ບ້ານ. 
ເຊິ່ງຂ�້ສະເໜີແນະດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເລ່ີມກິດຈະກ�າ 
ທົດລອງຂອງໂຄງການ.

ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2015 VALP ໄດ້ນ�າສະເໜີຕົວຊີ້ວັດຂອງ 
ຄອບຄົວການຮຽນຮູ້, ກຸ່ມການຮຽນຮູ້, ຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ໜ່ວຍການຮຽນຮູ້ສ�າລັບປີ 2016-2020. ເຊິ່ງຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນ       
ບາດກ້າວໜຶ່ງເພ່ືອການສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ.

VALP ສະໜອງການໃຫ້ບ�ລິການແກ່ສັງຄົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍການ 
ປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຮຽນເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄູສອນ, 
ຈາກການໃຫ້ຄ�າປຶກສາແກ່ສູນສູນຊົນ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ 
ສ�າລັບໜັງສືພີມ ແລະ ວາລະສານ. ໃນໜັງສີພີມອອນໄລ “Dan Tri” 
(ຄົນມີສະຕິປັນຍາ) ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດ  
ເປັນເຄ່ືອງມືສ�າຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້. ໂດຍອີງຕາມການຈັດ
ລ�າດັບການເຂ້ົາເບິ່ງຂ�້ມູນອອນໄລ ເວັບໄຊ “Alexa”, ແມ່ນຢູ່ໃນ 
ລ�າດັບທ່ີ 13 ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ສ�າລັບປີ 2017, ແລະ ທັງເປັນ
ໜັງສືພິມທ່ີພາຍໃນປະເທດທ່ີຄົນຕິດຕາມອ່ານຫຼາຍທ່ີສຸດເປັນ 
ລ�າດັບ 4 (ຮອງຈາກ vnexpress.net, dkn.tv, and 24h.com.
vn). ວາລະສານ VALP “ການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ວັນນ້ີ” (ISSN 
1859 - 2694) ດ້ວຍຫົວຂ�້ທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ທີ່
ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນເວທີວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ.

ງົບປະມານ
ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 1999, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລົງນາມ 
ໃນມະຕິ 183/1999/QD-TTg ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງກອງທຶນສົ່ງເສີມ
ການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມ. ກອງທຶນນີ້ໄດ້ມາຈາກ 4 ແຫຼ່ງຄື 
ຄ່າທ�ານຽມສະມາຊິກ, ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ການບ�ລິການ 
(ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ) ແລະ ການບ�ລິຈາກ (ຈາກບຸກຄົນ 
ແລະ ພາກທຸລະກິດ).

ໃນປີ 2015, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນລວມແລ້ວກວ່າ 2,000 
ຕື້ ດ້ົງ (VND-ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ) ເຊິ່ງເຄິດເປັນສອງເທ່ົາຂອງ 
ທຶນໃນປີ 2010. ໃນປີດຽວກັນງົບປະມານຈາກພາກລັດໂດຍລວມ 
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ສ�າລັບ ຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນ 224,826 ຕ້ື VND ຄິດເປັນ 20% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ. ຖ້າຈະພິຈາລະນາຈາກກອງທຶນ 
VALP ຈ�ານວນ 2,000 ຕ້ື VND, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນບ�ລິຈາກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ VALP ປະສົບຄວາມສ�າເລັດ 
ໃນການລະດົມທຶນສ�າລັບການສຶກສາ.

ປັດໄຈທ່ີເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສ�າເລັດ
VALP ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນມີສະມາຊິກ 100,000 ຄົນ ໄດ້ມີຈ�ານວນສະມາຊິກເພີ່ນຂ້ຶນເປັນ 14,557,471 ຄົນ ໃນປີ 2015, ໂດຍໜ່ວຍງານ 
ທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີມາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນປະເທດ ເຊິ່ງຄວາມສ�າເລັດທັງໝົດນ້ີແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ:

•    ມະຕິຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້
•    ການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິຕິດແທດຂອງລັດຖະບານຈາກສູນກາງຫາທ້ອງຖ່ິນ
•    ການໂຄສະນາ ປຸກລະດົມໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນດີຂອງການສຶກສາ
•    ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນການສະໜອງຄວາມຮູ້ 

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 

20 ປີ ການປ່ຽນແປງແນວຄິດສັງຄົມການຮຽນຮູ້ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຂະບວນການສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ໃນທ່ົວປະເທດເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ິງທີ່ຍາກ 
ຫຼາຍ. ເສັ້ນທາງໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຍັງອີກຍາວໄກ, ແຕ່ VALP ຈະຍັງເປັນຕົວແທນທ່ີສ�າຄັນໃນການຊ່ວຍຂັບເຄ່ືອນຂະບວນການ.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນເກົາຫຼີ
ບົດສ�າພາດຂອງທ່ານ ນາງ ສູນົກ ໂຈ, ຜູ້ອ�ານວຍການຂອງ Lifelong Learning Voucher System, 
ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (NILE)

ສ�າພາດໂດຍ ຣາຟາເອລາ ເຮສ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ

Q: ທ່ານຊ່ວຍເລົ່າກ່ຽວກັບທ່ານເອງ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານ.
A: ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ສູນົກ ໂຈ ເປັນຜູ້ອ�ານວຍການ ຂອງ Lifelong 
Learning Voucher System ຢູ່ທ່ີ NILE ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກດ້ານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ກັບອົງການສາກົນຕ່າງໆ ລວມທັງ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ.

ສະຖາບັນເພ່ືອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດແມ່ນສະຖາບັນ 
ຂອງລັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ  
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ. ໜ້າວຽກແມ່ນເຊື່ອມ
ໂຍງກັບການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ. ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ 
ໃນສະຖາບັນແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເລີ່ມຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ       
ກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາຕະຫຼອດ
ຊີວິດ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ສະໜັບ 
ສະໜູນເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ຕະຫຼອດເຖິງ K-MOOC ຫຼື ຫຼັກສູດ
ການຮຽນອອນໄລແບບເປີດກວ້າງຂອງເກົາຫີຼ.
 
Q: ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫີຼມີລັກສະນະ 
ແນວໃດ??
A: ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫີຼແມ່ນອີງຕາມ 
ຂອບແນວຄວາມຄິດຂອງ ’ລັດຖະບານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນ ມີໜ້າທ່ີໃນການສ່ົງເສີມການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ’.  ນິຕິກ�າ
ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫີຼກ�ານົດໃຫ້ລັດຖະບານໃນຂ້ັນ 
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນກ�ານົດນະໂຍບາຍເພື່ອສ່ົງເສີມ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບ 
ໂອກາດໃນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ. ດ່ັງນ້ັນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ 
ລັກສະນະທີ່ໂດດເດ່ັນຂອງ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຂອງເກົາຫີຼແມ່ນ “ການສ້າງສະຖາບັນ” ທີ່ສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍການ 
ສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍອີງຕາມນິຕິກ�າ ແລະ ແຜນການຂັ້ນ 
ພື້ນຖານ. ແນ່ນອນວ່າ ການສ້າງສະຖາບັນບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ສັດສ່ວນ 
ງົບປະມານ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານສູນກາງ ຫຼື 
ທ້ອງຖ່ິນທັງໝົດ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ ເຮົາກ�ສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມ 
ພະຍາຍາມໃນສ້າງໃຫ້ມັນມີຄວາມຍືນຍົງ, ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສ�າລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ
ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍການເລ່ີມຕ້ົນຈາກພ້ືນຖານຂອງສະຖາບັນ 
ຂະໜາດນ້ອຍ.

ອີງຕາມພື້ນຖານຂອງສະຖາບັນດ່ັງກ່າວ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການສ້າງລະບົບ ເພື່ອສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ໃນຂ້ັນສູນ 
ກາງພວກເຮົາມີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ສະຖາບັນເພ່ືອການຮຽນ
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ, ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນແມ່ນຮັບຜິດຊອບ   
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສ່ົງເສີມວຽກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ      
ສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍຜ່ານລັດຖະບານໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ສະຖາບັນໃນທ້ອງຖ່ິນ ລວມທັງສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໃນແຕ່ລະເມືອງ.    ດັ່ງນ້ັນ ການດ�າເນີນງານຈຶ່ງມີໂຄງສ້າງເປັນເມືອງ
ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງເກົາຫີຼ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ລັດຖະບານ 
ທ້ອງຖ່ິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນລະດັບພາກທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກ 
ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຄັດເລືອກອີງຕາມການປະເມີນໂດຍລັດຖະບານ 
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຍັງມີໂຄງການການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດອ່ືນໆ 
ອີກທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນງານ.

Q: ປະສົບການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ?
A: ຊ່ວງເວລາທ່ີປະທັບໃຈທ່ີສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຕອນທີ່           
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກທ່ີສະຖາບັນເພ່ືອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນພິທີມອບລາງວັນບົດກອນດີເດ່ັນສ�າລັບການ 
ສຶກສາ ແລະ ການຮູ້ໜັງສືສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່. ການສະໜັບສະໜູນ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮູ້ໜັງສືສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ເປັນສ່ິງສ�າຄັນໃນ       
ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫີຼ. ຈາກການສຶກສາ 
ຂອງ ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ ມີຈ�ານວນ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຍັງກືກໜັງສືຢູ່ປະມານ 2.6 ລ້ານຄົນ. ດັ່ງນ້ັນສະຖາບັນ     
ເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ດ�າເນີນການ  
ສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຄົນເຫ່ົຼານ້ີໃນການຮຽນຮູ້ໜັງສືໃນຂ້ັນຕ້ົນ       
ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນ�າໃຊ້ໃນການດ�າລົງຊີວິດໄດ້ 
ຢ່າງປົກປະຕິ.

ໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກທ່ີສ�າຄັນທ່ີສຸດແມ່ນວຽກງານການສະໜັບສະໜູນ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ ໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ   
ປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່. ໃນແຕ່ລະປີຈະມີ ‘ພິທີມອບລາງວັນບົດ 
ກອນດີເດັ່ນສ�າລັບການສຶກສາ ແລະ ການຮູ້ໜັງສືສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່’. 
ນັກຮຽນຂອງໂຄງການ ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ 
ກະກຽມບົດກອນ ແລະ ແຕ້ມຮູບລະບາຍສີ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກ 
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ຜົນງານ ທ່ີດີເດ່ັນມາວາງສະແດງ. ໃນປະເທດເກົາຫຼີຈ�ານວນຂອງ 
ນັກຮຽນໃນໂຄງການ ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເພດຍິງ. ໃນແຕ່ລະປີ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜູ້ຊະນະ 
ລາງວັນແຕ່ງໂຕດ້ວຍຊຸດປະຈ�າຊາດ ເລ່ົາເຖິງຄວາມສຸກ ຄວາມປິຕິ 
ຍິນດີ ໃນການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນໜັງສືໄດ້. 
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າທ່ີ      ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກເພື່ອການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ.

ນອກຈາກນ້ີ ໃນພິທີມອບລາງວັນ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ພົບກັບເພື່ອນ   
ຮ່ວມງານທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເລົ່າເຖິງ 
ປະສົບການກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

CONFINTEA - ການສະໜັບສະໜູນ 
ລະດັບໂລກສໍາລັບການດໍາເນີນການ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ
 
ເຮີຣິເບີດ ຮິນເຊິນ
ອະດີດຜູ້ອ�ານວຍການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�າພາກພື້ນ 

ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນມີຄວາມສ�າຄັນແນວໃດສ�າລັບການເຮັດວຽກໃນປະເທດ? 
ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາແມ່ນ CONFINTEA ເຊິ່ງຫຍ�້ມາຈາກກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ
ຂອງອຸຍແນດສະໂກ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນຊ່ວງ 
ອາຍຸຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ CONFINTEA ນ�າເອົາບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 
ພາກລັດຖະບານ, ປະຊາສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການສາກົນ.

ສ�າລັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ, ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ສ້າງໂອກາດໃນ
ການໂນ້ມນ້າວກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ແນະນ�າກ່ຽວກັບການອະພິປາຍລະດັບສາກົນ
ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ແມ່ນຂ�້ສະເໜີແນະ ແລະ ຄ�າໝັ້ນສັນຍາທ່ີຈະສາມາດນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານການສະໜັບ 
ສະໜູນ.

CONFINTEA ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
CONFINTEA ຈັດຂ້ຶນທຸກໆ 12 ປີ. ກອງປະຊຸມຄ້ັງທ�າອິດຈັດຂ້ຶນໃນປີ 1949 ທ່ີ ເມືອງ 
Helsingör ປະເທດ ເດນມາກ ແລະ ຄ້ັງຫຼັງສຸດແມ່ນຢູ່ເມືອງ Belem ປະເທດບຣາຊິນ ໃນປີ 
2009. ໃນໄລຍະເວລາລະຫວ່າງກາງນ້ັນ ກ�ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສ�າລັບກະກຽມ ແລະ 
ກອງປະຊຸມພາຍຫຼັງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ລວມທັງກອງປະຊຸມທົບທວນໃນໄລຍະກາງ 
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄ້ັງໃໝ່. ເຊິ່ງຄ້ັງລ່າສຸດແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທ່ີເມືອງ ຊູວອນ (Suwon), 
ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ ໃນວັນທີ 25 - 27 ຕຸລາ ປີ 2017.

ພິ ທີ ມ ອ ບ ລ າ ງ ວັ ນ 
ບົ ດ ກ ອ ນ ດີ ເ ດ່ັ ນ 
ສ�າລັບການສຶກສາ 
ແລະ ການຮູ້ໜັງສື 
ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່
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ໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງກ່ອນທີ່ເມືອງ Belem ປີ 2009 ຜູ້ຕາງໜ້າ ເຂ້ົາຮ່ວມຈາກ ສປປ 
ລາວ ນ�າໂດຍ ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ອຸ່ນເພັງ ຄ�າມັງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ໃນຄ້ັງນ້ີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທ່ີເມືອງ Suwon ຜູ້ຕາງໜ້າເຂ້ົາຮ່ວມແມ່ນ ພະນະທ່ານ 
ຄ�າຜາຍ ສີສະຫວັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ 
ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ກອງປະຊຸມ 
ຄັ້ງນ້ີສ�າຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າ ເຮົາສາມາດນ�າເອົາປະສົບການໃນລະດັບສາກົນ 
ມາສູ່ລະດັບຊາດໄດ້.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນສ່ວນ
ສ�າຄັນໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນ້ີແມ່ນຄວາມເປັນຈິງສ�າລັບ ສປປ ລາວ ແລະ 
ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກິດຈະກ�າຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້  
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ້ີຮຽກວ່າ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ).

ລັດຖະບານຄວນສະໜັບສະໜູນ ສຮຊ ໂດຍຜ່ານ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກ�າ ແລະ 
ງົບປະມານ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ ຖ້າເຮົາມາສັງເກດເບ່ິງສະພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ
ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີຫຼາຍຢ່າງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງ 
ຄວນຈະປະຕິບັດໃຫ້ສ�າເລັດ. ບ�່ດ່ັງນ້ັນ ຄ�າວ່າ “ບ�່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ທາງຫັຼງ” ເຊິ່ງແມ່ນ
ຄ�າຂວັນໃໝ່ໃນລະດັບສາກົນຈະບ�່ປະກົດເປັນຈິງ.

ຂອບການດ�າເນີນງານ Belem  ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຍົກຕົວຢ່າງ ຈາກກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ CONFINTEA VI. ຂອບການ 
ດ�າເນີນງານຂອງ Belem (BFA) ໄດ້ກ�ານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ: “ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ‘ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດມື້ສ້ິນລົມຫາຍໃຈ’ ແມ່ນປັດຊະຍາ, ແມ່ນຂອບແນວ 
ຄວາມຄິດ ແລະ ຫຼັກການຂອງທຸກໆຮູບແບບການສຶກສາ ໂດຍອີງຕາມຄຸນຄ່າ 
ໂດຍລວມ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປັນ 
ປະຊາທິປະໄຕ”. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ໃນລາຍລະອຽດ: “ພວກເຮົາຮັບຮູ້ດີວ່າການສຶກສາ 
ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທ່ີສ�າຄັນໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ  
ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມຕ�່ເນ່ືອງໃນການຮຽນຮູ້ເລ່ີມແຕ່ ສາມັນສຶກສາ ເຖິງ ການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ”. ແລະ ສ�າລັບ ສຮຊ ຈະຮຽກວ່າ 
“ພື້ນທີ່ ແລະ ສູນສ້າງການຮຽນຮູ້ ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ”.

17 ເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015 ເພື່ອໃຫ້ກວມໄປເຖິງ ປີ 2030. ເປັນຂະບວນການ 
ຕິດຕາມຜົນຂອງສອງຂະບວນການ ທັງການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ແລະ ສະຫັດສະວັດ 
ແຫ່ງການພັດທະນາ ເຊິ່ງມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບ ສປປ ລາວ. ໃນດ້ານການສະໜັບ 
ສະໜູນພວກເຮົາຍັງບ�່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຍັງມີຂ�້ ຈ�າກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ເຮົາຍັງເຄີຍຍົກປະເດັນກ່ຽວກັບການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນໃນອີກໜຶ່ງຄວາມໝາຍວ່າ: 
“ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃຫຍ່.” ເຊິ່ງມັນບ�່ເປັນທ່ີຍອມຮັບສ�າລັບພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນຂະບວນການພາຍຫຼັງສ້ິນສຸດ 
ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ໃນ ປີ 2015 ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ້າວໄປສູ່ການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂຄງການທ່ີໄດ້ສ�າເລັດແລ້ວ. ເປ້ົາໝາຍການ 
ສຶກສາໂດຍລວມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ: “ຮັບປະກັນ 

ການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະ    
ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�າລັບໝົດທຸກຄົນ”. ແລະ ໃນສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບ ສຮຊ ໄດ້ກ�ານົດ: “ສ້າງພື້ນທ່ີສ�າລັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສ�າລັບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ລວມທັງການສ້າງເຄ່ືອຂ່າຍ 
ສຮຊ ແລະ ການຈັດຫາແຫ່ຼງຂ�້ມູນ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງດ້ວຍອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງເປັນ      
ອົງປະກອບທ່ີສ�າຄັນໃນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ”.

ກອງປະຊຸມກາງພາກ CONFINTEA ທ່ີເມືອງ Suwon
ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 410 ຄົນ ຈາກ 103 ປະເທດ ເຊິ່ງເປັນກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອທົບທວນຄືນສ່ິງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສ�າເລັດ ຕ້ັງແຕ່ ປີ 2009.      
ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີຫຼາຍ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມປະທັບໃຈ. 
ວາລະກອງປະຊຸມແມ່ນອຸດົມສົມບູນບົດນ�າສະເໜີ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.         
ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນໃນການທົບທວນວຽກງານໃນລະດັບພາກພ້ືນ, 
ແນວທາງໃນການປັບປຸງ, ທັດສະນະຕ�່ກັບເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນກ�າລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມ. ເຊິ່ງຈະກວມ 
ເອົາທັງບົດນ�າສະເໜີ ແລະ ການແລກປ່ຽນສົນທະນາໃນຮູບແບບຫຍ�້. ສິ່ງສ�າຄັນ  
ໃນນ້ີແມ່ນຄ�າຖາມກ່ຽວກັບການກ�ານົດເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງ 
ກອງປະຊຸມມາຮວມເຂ້ົາກັນ ຄື BFA ຂອງ CONFINTEA ແລະ ເປ້ົາໝາຍທີ 4 
ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ວາລະການສຶກສາ 2030.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກໃນການກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ໃນຄວາມ 
ເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາ 5 ຄົນໃນກຸ່ມແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ BFA ມາກ່ອນແລ້ວ. 
ບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງໄດ້ຖືກນ�າສະເໜີໃນວາລະສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ
ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຫ້ອງປະຊຸມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ�ຍັງມີ 
ຂ�້ສະເໜີແນະຈ�ານວນໜຶ່ງ ເພື່ອນ�າໄປປັບປຸງ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນສະບັບສົມບູນຂອງ 
ບົດລາຍງານ.

ບົດລາຍງານ ແລະ ຖະແຫຼງການ ລວມທັງລາຍລະອຽດອື່ນໆເຊັ່ນບົດລາຍງານພາກ
ພື້ນ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ທ່ີເວັບໄຊ www.uil.unesco.org.
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ເວັບໄຊສຳຄັນໃນພາກພື້ນ

www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies
AED 82: Global Citizenship Education 
AED 81: Communities
 
ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
IPE 78: Adult education centres as a key to development 
- challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education
IPE 75: Agenda - 2030 - Education and Lifelong Learning 
in the Sustainable Development Goals
IPE 74: 21th Century Mass Graves - Proceeding of the 
International Conference Tbilisi, Georgia

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

ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ, 
ອຸ່ນເພັງ ຄຳມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ຣາຟາເອລາ ເຮສ, 
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ, 
ສຸກສະບາຍ ແກ້ວເມືງເໜືອ
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
DVV International Impact Report 2009-2015
Sharing for Learning in Lao PDR: DVV International Enga-
ged in Lifelong Learning for Sustainable Development in 
Asia Pacific

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 1215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3 
ແຟັກ: +856 21 312511 
info@dvv-international.la 
www.dvv-international.la


