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ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮກັແພງ,

ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັເປັນຢ່າງຍ່ິງວາ່ທຸກທ່ານຄົງຈະສະບາຍດີ, ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ໂຄວດິ - 19 ໄລຍະ 2 ນ້ີ ພວກເຮາົກ�າລັງໄລ່ຫັຼງໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ເຊ່ັນກັນ. ຈນົເຖິງປະຈຸບັນ
ພວກເຮາົໂຊກດີຫຼາຍທ່ີຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໃຫຍ່ໃນທ່ົວໂລກບ�ຮ່ນຸແຮງຫຼາຍໃນລາວ ແລະ ກ�າປູເຈຍ ຄືກັບ 
ພາກພ້ືນອ່ືນໆ ໃນທ່ົວໂລກ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ເດືອນພຶດສະພາທ່ີຜ່ານມາ ເຮາົສາມາດເຫັນໄດ້
ວາ່ການລະບາດໃຫຍ່ຍັງບ�ໄ່ດ້ສ້ິນສຸດລົງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີຍືນຍົງນ້ັນກ�ຄືການສັກວກັຊິນ. ຈນົກວາ່ຈະເຖິງ 
ຕອນນ້ັນ ເຮາົຈະຕ້ອງປ້ອງກັນໂຕເອງໃຫ້ດີທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເຮດັໄດ້ ດ້ວຍມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 
ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບ.

ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ມັນກ�ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ໝູນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີການສ່ືສານໃໝ່ໆ ຫຼາຍຂ້ຶນ 
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່ພວກເຮາົຍັງສາມາດຮວ່ມມືກັບຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາໄດ້ ແລະ ບັນລຸຈດຸປະສົງຂອງໂຄງການ. 
ໃນຫ້ອງການປະຈ�າພາກພ້ືນ ພວກເຮາົ ຄຸ້ນເຄີຍກັບການຈດັປະຊຸມກັບເພ່ືອນຮວ່ມງານຜ່ານທາງອອນໄລ ແລະ 
ຫ້ອງການພວກເຮາົໃນກ�າປູເຈຍແມ່ນໄດ້ປະຊຸມແລກປ່ຽນ ຜ່ານວດີີໂອກັນເປັນປະຈ�າກັບສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊົນ
ເຊ່ິງກ�າລັງຈະຫັນປ່ຽນເປັນສູນການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ. ເຊ່ິງມັນແມ່ນສ່ິງທ່ີດີ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົບ�ເ່ສຍ
ເວລາໃນການພະຍາຍາມຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ. ເນ່ືອງຈາກປັນຫາຂອງການ
ສ່ືສານອອນໄລແມ່ນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮາົກ�າລັງດ�າເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ 
ນ�າໃຊ້ເຄ່ືອງມືອອນໄລໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທ່ີມີຄວາມທ້າທາຍໃນການ
ເຂ້ົາເຖິງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໄດ້ຍາກ, ການນ�າໃຊ້ສ່ືອອນໄລ ແລະ ສ່ື ດິຈຕິອລ ເບ່ິງຄືຈະມີທ່າອ່ຽງທ່ີດີ ແລະ ລະບົບທັງໝົດ
ທ່ີມີອາດຈະຊ່ວຍໃນການປະຢັດຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຖ້າເຮາົສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການເດີນທາງ ແລະ 
ຍັງສາມາດຈດັຝຶກອົບຮມົ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູແ້ກ່ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.

ຂ້ັນຕອນສ�າຄັນຢ່າງໜຶງ່ທ່ີດ�າເນີນການໃນຕ້ົນປີ 2021 ຄືການເປີດໂຕສ່ືໂຄສະນາ (Campaign) ການຮຽນຮູ ້ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊ່ິງຈະດ�າເນີນການເປັນເວລາ 5 ປີ ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນ�າຂອງສະພາ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສາກົນ (ICAE). Campaign ນ້ີຍັງປະກອບດ້ວຍວໄິສທັດທ່ີຊັດເຈນສ�າລັບ ALE: “ALE ເປັນໂຕ  
ຂັບເຄ່ືອນທ່ີມີອິດທິພົນເພ່ືອຄວາມເປັນກາງ, ການເປັນຢູ່ທ່ີດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງ. ALE ສະໜອງໂອກາດ 
ການຮຽນຮູ ້ແລະ ການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ ຢືດຢຸ່ນ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສ�າລັບຊາວໜຸມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຕະຫຼອດຊ່ວງຊີວດິ. 
ALE ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນໃນບ�ລິບົດການດ�າລົງຊີວດິ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ການຮຽນຮູທ່ີ້ແຕກຕ່າງກັນ. ALE ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນເພ່ືອຊີວດິທ່ີດີຂ້ຶນ ການເຮດັວຽກທ່ີດີຂ້ຶນ ແລະ 
ໂລກທ່ີສົມບູນ. ALE ແມ່ນສິດທິມະນຸດ”.

ເພ່ືອຮບັປະກັນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ພວກເຮາົຈະຍັງຄົງເຮດັວຽກໃນປະເທດກ�າປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໃນພາກພ້ືນຕ�ໄ່ປ.

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ, ບ�ວ່າ່ຈະຢູ່ໃສຂ�ໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ.

                   ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
                   Johann Heilmann
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																								ຜູ້ອ�ານວຍການປະຈ�າພາກພ້ືນອາຊີຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້
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ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີຄວາມໝາຍໃນ
ສປປ ລາວ - DVV International ໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານຈາກ 
UIL ແລະ UNESCO ເປັນແຮງຊຸກດັນໃໝ່
Johann Heilmann, DVV International

ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2016 DVV International ໄດ້ຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
(ກສນ), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ອອກ 
ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມ 
ຄິດພື້ນຖານຂອງລະບົບການສຶກສາໃນລາວ. ດ�າລັດສະບັບນີ້
ໄດ້ຮັບການອະມຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກທ່ານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2020. ການກ�າເນີນການໃນປະຈຸບັນນີ້
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຜ່ານກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈາກສະຖາບັນອຸຍແນດສໂກສ�າລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ (UIL) ແລະ ຫ້ອງການອຸຍແນດສໂກປະຈ�າພາກພື້ນອາຊີ 
ແລະ ປາຊີຟິກໃຕ້ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.

ນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນຈິງ
ການພັດທະນາດ�າລັດອາດເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ, ການໄດ້ຮັບ 
ອະນຸມັດອາດຈະຍາກກວ່າ ຄືທ່ານຕ້ອງການການສະໜັບ 
ສະໜູນໃນທາງການເມືອງ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແມ່ນເປັນວຽກທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ບ�່ພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອາໄສ
ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງ   
ຕ້ອງໄດ້ມີການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍພາກ- 
ສ່ວນ, ດັ່ງໃນກ�ລະນີດ�າລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ກ�ຕ້ອງ 
ໄດ້ອາໄສພາກສ່ວນອ່ືນນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການສຶກສາ. 
ເພື່ອທີ່ຈະຍັງຄົງຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້ ດີວີວີ ອິນເຕີ-
ເນເຊິນແນວ ແລະ ກົມ ກສນ ໄດ້ເຊີນທ່ານ Alex Howells 
ແລະ ທ່ານ Raul Valdes ຈາກ UIL ແລະ ທ່ານ Ichiro 
Miyazawa ຈາກ ຫ້ອງການອຸຍແນດສໂກປະຈ�າພາກພ້ືນອາຊີ 
ແລະ ປາຊີຟິກໃຕ້ ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັບ 
ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈະນ�າເອົາດ�າລັດການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດນ້ີໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນລະບົບການສຶກສາໃນ 
ສປປ ລາວ.

ໃນຂັ້ນຕອນທ�າອິດຂອງກອງປະຊຸມ, ກົມ ກສນ ໄດ້ສະເໜີ 
ຄ�າຖາມຕ�່ກັບແຂກອຸຍແນດສໂກ ກ່ຽວກັບການນ�າໄປຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຕ�່ ເຊິ່ງແຂກກ�ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມໃນລັກສະນະຂອງ 
“ການລົງມືປະຕິບັດ”. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫັນດີ ໃນທັນທີວ່າ ເພື່ອໃຫ້
ດ�າລັດດ�າເນີນການໄດ້ສ�າເລັດຕາມ ມາດຕະຖານຄວາມ 
ເປັນຈິງ ຕ້ອງໄດ້ໝູນໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດທີ່ມີຢູ່. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: ການ ອະນຸມັດດ�າລັດນັ້ນບ�່
ໄດ້ມາພ້ອມກັບງົບປະມານ ຫຼື ກ�າລັງແຮງງານເພີ່ມຕື່ມ. 
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຫຼຸດລົງຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ງົບປະມານຫຸຼດລົງໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດເດົາໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ໃນອີກບ�່ດົນມັນກ�ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ
ວ່າມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີແນວໂນ້ມຫຼາຍຢ່າງ ໃນການ
ກ�ານົດບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມດ�າລັດ.

ເສັ້ນທາງການຮຽນຮູ້ແບບຢືດຢຸ່ນສຳລັບທຸກຄົນ
ປະເດັນສ�າຄັນໃນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໃນດ�າລັດສະບັບນີ້ແມ່ນການ 
ຍອມຮັບ, ການຢືນຢັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ (RVA) ຜົນຂອງ 
ການຮຽນຮູ້ກ່ອນໜ້ານີ້. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ມັນຍັງຄົງເປັນ 
ອຸປະສັກສ�າຄັນ ໃນການຊຶມເຂົ້າໄປໃນລະບົບການສຶກສາໃນ 
ສປປ ລາວ. ກົມ ກສນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງ ກສນ 
ໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໃນຂັ້ນບ້ານບາງເຂດ 
ໄດ້ສະໜອງການສຶກສາ ທີ່ຮຽກວ່າ “ໂຄງການຫຼັກສູດ 
ທຽບເທົ່າ” ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອອກໂຮງຮຽນກ່ອນກ�ານົດ 
ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ບ�່ເຄີຍເຂົ້າຮຽນໜັງສື ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການ 
ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼື ມັດທະຍົມສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກ�ຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນນັກຮຽນທີ່ຈົບໃນສາຍການສຶກສາ 
ພາກບ�າລຸງກ�ຍັງບ�່ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕ�່ ໃນສາຍການສຶກສາ 
ພາກປົກກະຕິໄດ້. ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ�າລັດ, ມັນສ�າຄັນ 
ຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການສ້າງ 
ເສ້ັນທາງການຮຽນຮູ້ແບບປັບປ່ຽນຈະມີຄວາມສ�າຄັນເພ່ືອ 
ເພີ່ມການຮຽນຮູ້ແບບຊັດແຈ້ງ (visibility of learning), 
ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ເພື່ອນ�າໄປ 
ສູ່ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ.

ສິ່ງສ�າຄັນປະການທີສອງ ຂອງດ�າລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດຄືການສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 
ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ຈ�າກັດ, 
ນີ້ບ�່ໄດ້ໝາຍເຖິງການກ�່ຕັ້ງສະຖາບັນໃໝ່ ແຕ່ແມ່ນການຫັນ 
ເອົາປ່ຽນສະຖາບັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເປັນສະຖາບັນທີ່ສະໜອງ 
ໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ: ແນະນ�າໃຫ້ມີ 
ການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງສະຖາບັນ ອຸດົມ
ສຶກສາເປັນສະຖານທ່ີສ�າລັບປະຊາຊົນທ່ົວໄປນ�າໃຊ້ໄດ້ນອກ 
ເວລາຮຽນປົກກະຕິ.

ຄ�າແນະນ�າອັນມີຄ່າອີກປະການໜຶງ່ ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນການ 
ໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນໃນການ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເມືອງ. 
ສິ່ງສ�າຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຜູ້ທີ່ມີອ�ານາດຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ 
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ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຕົວແບບ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຈະມີການຮັບຮູ້ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໃນຂົງເຂດ 
ການເມືອງ. ແລະ ການຄິດຕ່າງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອຈະມີ 
ໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງເຮົາກ�ບ�່ຄວນ 
ເບິ່ງຂ້າມ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບ�່ສ້າງຂ�້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ກົມ ກສນ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຈັດຫາໃຫ້ມີການຝຶກງານ ແລະ 
ໂອກາດທາງການສຶກສາສ�າລັບນັກຮຽນຂອງ ກສນ?

ວຽກບ້ານເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລາຍການຂອງຂ�້ສະເໜີແນະ ແລະ ຄ�າແນະນ�າ ທີ່ພັດທະນາ 
ຂຶ້ນມາເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ກົມ ກສນ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, UIL, ອຸຍແນດສໂກ ແລະ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແມ່ນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕະຫຼອດໄລຍະ 
ຂອງກອງປະຊຸມ. ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີການວາງຮາກ-
ຖານທ່ີດີສ�າລັບການພັດທະນາແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງ
ດ�າລັດ. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈະຮ່ວມດ�າເນີນການຢ່າງ 
ໃກ້ຊິດກັບຂະບວນການນີ້ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກ UIL ແລະ ອຸຍແນດສໂກ ເຊັ່ນກັນ. ໃນເດືອນພະຈິກນີ້, 
ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຕົວແທນຈາກ ສປປ ລາວ 
ຈ�ານວນ 8-10 ທ່ານ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມອອນໄລ 
ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ໃນຫົວຂ�້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວ 
ຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ UIL 
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໄຮ (Shanghai Open 
University) ປະເທດຈີນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ກ�ານົດຈ�ານວນໜ້າວຽກສ�າຄັນ 
ສ�າລັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ. ໜ້າທີ່ທ�າອິດແມ່ນ  
ການແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກ�າມາທິການຊ້ີນ�າການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 

ຊີວິດ ເຊິ່ງຈະເປັນປະທານໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຄະນະກ�າມາທິການນີ້ມີໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການອະນຸມັດແນວ 
ທາງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈພາຍໃຕ້ດ�າລັດສະບັບນີ້. 
ກິດຈະກ�າຕ່າງໆຈະຄຸ້ມຄອງໂດຍກົມ ກສນ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ເປັນ 
ເລຂາທິການຂອງດ�າລັດ.

ໃນບົດກ່າວປິດພິທີຂອງທ່ານຫົວໜ້າພົມພົວພັນສາກົນ 
ຂອງກະຊວງ ສສກ ທ່ານ ນາງ ສິລິນທອນ ສັກລ�ຄ�າ ໄດ້ເນັ້ນ-
ໜັກເຖິງບົດບາດຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສ�າຄັນ  
ຂອງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ�່ເນື່ອງຈາກ ດີວີວີ ອິນເຕີ-
ເນເຊິນແນວ. ສ�າລັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ການສະໜັບ 
ສະໜູນດ�າລັດແມ່ນຍັງເປັນບູລິມະສິດສ�າຄັນໃນແຜນງານ 
ການເຮັດວຽກໃນຊຸມປີຕ�່ໜ້າ.
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ການດ�າເນີນວຽກຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ເມືອງ ນອງ- ເຊໂປນ
ດອກຄ�າ	ຊົມສີຫາປັນຍາ, DVV International

ນຳໃຊ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນຜບ່ອນສ້າງລາຍຮັບ
ສຳລັບແມ່ຍິງ - ນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃຂເມືອງນອງ ແລະ ເຊໂປນ 
ໃນໄລຍະໃໝ່ ໂຄງການ 3 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2021. 
ດັ່ງນັ້ນ ດີວີວີ ິນເຕີດເນເຊິນແນວ ຈຶ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເພີ່ມ
ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນ ຢ່າງຕ�່າ 100 ຄົນ ໃນກຸ່ມບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ. ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈາກການສ້າງຂີດ 
ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ດ້ານຫັດຖະກ�າ,ໂດຍນ�າ
ໃຊ້ວັດສະດຸທ�າມະຊາດທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການຖັກຟອຍ 
ຫຼື ການລ້ຽງສັດ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ທັກສະອື່ນໆ ທີ່ຍາກກວ່າ, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຈະໄດ້ຝຶກທັກສະຊີວິດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ
ທຸກຄົນພັດທະນາຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖືຕົນເອງ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການສ�າຫຼວດຂ້ັນພ້ືນຖານແມ່ນໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນມັງກອນ 
ເພື່ອເປັຮເຄື່ອມີວັດແທກວ່າມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ເພ່ືອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການເພ່ີມລາຍຮັບໃຫ້ແມ່
ຍິງ ຈະໄດ້ມີການວັດແທກອີກຄັ້ງ ໃນທ້າຍປີ 2023.

ການດ�າເນີນການນ້ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ
ຈາກບ້ານໂພນຊອງ ໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສະມາຄົມ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA). RDA ໄດ້ເລີ່ມຈາກການຝຶກ

ທັກສະສັງຄົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສ້າງຊ່ອງທາງ
ອອນໄລໃນການເຜີຍແຜ່ສິນຄ້າຫັດຖະກ�າກັບກຸ່ມແມ່ຍິງຈາກ
ບ້ານໂພນຊອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຜ່ານໂຄງການນີ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງສ້າງຂອງ ລະບົບການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ, ບ�່ວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບຮາກຖານ, ສູນການຮຽນຮູ້ ຊຸມ
ຊົນແມ່ນສາມາດສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ໃນ 
ກ�ລະນີນີ້ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີມບົດບາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

ກິດຈະກ�າສ້າງລາຍຮັບເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ກະຊວງການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ). ກິດຈະກ�າຕ່າງໆ ທີ່ວາງ
ແຜນໄວ້ສ�າລັບການເປີດສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ສ�າລັບເດັກ 
ນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນກ�າລັງດ�າເນີນການ ໂດຍໄດ້ 
ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນສ�າລັບເດັກ (German 
Kindermissionswerk “Die Sternsinger”).

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ
ພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້ 

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

ຊ້າຍ: ຝຶກອົບຮົມຫັດຖະກ�າ ສ�າລັບແມ່ຍິງໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ
Right: ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຢູ່ເມືອງນອງ
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ຫັນປ່ຽນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນ
ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນກ�າປູເຈຍ
Vanna Peou, DVV International

ຜູ້ອ�ານວຍການ
ປະຈ�າເທດກ�າປູເຈຍ

ແນວຄວາມຄິດຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການທີ່ມີສະຖານທີ່ສ�າລັບຊຸມຊົນ ໃນໝູ່ບ້ານເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ. 
ມັນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສ�າຄັນຂອງ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃນປີ 2019. ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ້າງ 
ຂຶ້ນເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ສ�າລັບຊຸມຊົນໃນການຮຽນຮູ້, ມ່ວນຊື່ນ ແລະ 
ຝຶກທັກສະຕ່າງໆ. ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນແມ່ນຈຸດໃຈກາງ
ຂອງແນວຄວາມຄິດ.

ໃນປະຈຸບັນ, ກ�າປູເຈຍມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າ 300 ແຫ່ງ, 
ແຕ່ບ�່ແມ່ນສູນທັງໝົດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ໃນຫຼາຍກ�ລະນີຕ້ອງສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ຝຶກສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນຕ້ອງມີອຸປະກອນສ�າລັບ 
ການຮຽນຮູ້ທີ່ພຽງພ�.

ແນວຄວາມຄິດສະບັບຮ່າງຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ 
ກະກຽມໃນທ້າຍປີ 2020 ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ 
ຊາວໜຸ່ມ (MoEYS), ສະບັບສົມບູນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໝ�່ໆນີ້ໂດຍ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງແນວຄວາມຄິດ ທາງຫ້ອງການ 
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�າປະເທດກ�າປູເຈຍ ໄດ້ເລີ່ມຫັນປ່ຽນ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 5 ສູນ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ຕົວແບບ ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2023. ໃນປີ 2021, ສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ 5 ແຫ່ງ ກ�າລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກ�າຫຼັກ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ຫ້ອງທົດລອງຄອມພິວເຕີໄດ້ຖືກກ�່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 5 ສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບວິທີການນ�າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລ ເຊັ່ນ: ໂທລະເລກ (Telegram), ເຟຊບຸກ 

(Facebook), ສະໄກ໊ (Skype) ແລະ ອີເມວ (emails) ໂດຍນ�າໃຊ້ 
ໂປຣແກຣມຊູມ (zoom) ເພື່ອຝຶກອົບຮົມສ�າລັບສະມາຊິກສູນການ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທຸກຄົນ. ກິດຈະກ�າການສ້າງລາຍຮັບ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 
ກະສິກ�າຂະໜາດນ້ອຍຈະຖືກນ�າສະເໜີຕ�່ຜູ້ບ�ລິຫານສູນການຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານວີດີໂອສາທິດຕົວຈິງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2-3 ເດືອນ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງ. ປະຈຸບັນ 
ນີ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງ 5 ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແມ່ນມີສີຂຽວ 
ອ້ອມຮອບ , ສະອາດ ແລະ ສົດຊື່ນຕາ. ຄະນະກ�າມາທິການບ�ລິຫານ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຮູ້ສຶກຂອບໃຈ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ
ນ�າໃຊ້ສ່ືສັງຄົມອອນໄລໃນການຕິດຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ 
ເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາດີໃຈທີ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົານັ້ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າສູນ
ມີບ�ລິການຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ບ�່ພຽງແຕ່ການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ 
ສະໜອງ ຜັກໃຫ້ພະສົງ ແລະ ຊາວບ້ານ ຈາກສວນຂອງສູນການ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຢາກເຫັນສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດບ�່ 
ພຽງແຕ່ເວົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ
ການສຶກສາສ�າລັບຄົນທີ່ປະລະການຮຽນໃນຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້
ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງທັກສະການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການເຂົ້າສັງຄົມ 
ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບປັນຫາຕ່າງໆ ກັບໝູ່ເພື່ອນຈາກພາຍນອກ 
ຊຸມຊົນໂດຍການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ເພື່ອເປັນເວທີແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍໄດ້
ຄວນໝູນໃຊ້ເຄື່ອງມືອອນໄລ ເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນໝູ່ບ້ານ.
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ການປັບປ່ຽນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ ASPBAE
ໃນທ່າມກາງຄວາມທ້າທາຍຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວາລະການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
Helen Dabu, ASPBAE

ເປັນເວລາກວ່າໜຶ່ງປີ ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງ ພະຍາດ 
ໂຄວິດ-19, ບັນດາປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກຍັງສືບຕ�່ປະສົບກັບຜົນ 
ກະທົບຫຼາຍດ້ານ ແລະ ໃນຫຼາຍຂັ້ນຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ໃນທົ່ວສັງຄົມ ລວມທັງເສດຖະກິດ ແລະ 
ການເມືອງ.

ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະບາດໃຫຍ່ ສະມາຄົມອາຊີ-
ປາຊີຟິກໃຕ້ເພື່ອການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່ (ASPBAE), ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລະດັບ
ພາກພື້ນຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຄວາມ 
ທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍການປັບປ່ຽນຂະບວນການ ແລະ ວິທີ 
ການທີ່ ASPBAE ໄດ້ນ�າໃຊ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2020. 
ສະມາຄົມຍັງຄົງດ�າເນີນການຕາມແນວທາງທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ 
ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ແລະ ໃນການວາງແຜນສ�າລັບປີ 2021 
ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ 
ຂອງ ASPBAE ໃນອີກ 4 ປີຕ�່ໜ້າ 2021-2024.

ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມທ້າທາຍຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ ທີ່ເກີດຈາກການ 
ລະບາດໃຫຍ່ຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນການເຮັດວຽກ, ການປັບ-  
ປ່ຽນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ໂດຍ ASPBAE 
ລວມທັງການປັບປ່ຽນກິດຈະກ�າໃນລະດັບພາກພື້ນ ເປັນແບບ 
ຄ້າຍຄືເຫັນໜ້າກັນ ໃຫ້ເປັນແບບປະສົມປະສານ (ການລວມ 
ເອົາກິດຈະກ�າຄ້າຍຄືເຫັນໜ້າ ແລະ ການພົບປະແບບເຫັນໜ້າ 
ແທ້ໃນລະດັບປະເທດ)  ແລະ ຢູ່ໃນຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະເປັນວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີສ�າຄັນພາຍໃນປີ 
2021 ໃນຂະນະທີ່ ASPBAE ຕິດຕາມອັດຕາການເລີ່ມ 
ສັກວັກຊິນ ຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຈະນ�າມາ 
ພິຈາລະນາວ່າ ຈະສາມາດຈັດກິດຈະກ�າ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ອະນຸພາກພື້ນ ໄດ້ຫຼືບ�່ໃນທ້າຍປີ.

ນອກນັ້ນ, ການວາງແຜນວຽກ ແລະ ການນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ໃນປີ 2021, ASPBAE ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານ 
ແລະ ການດ�າເນີນງານໃນລະດັບພາກພື້ນຢ່າງມີໄນຍະສ�າ
ຄັນ. ໂດຍສະເພາະ ASPBAE ໄດ້ຂະຫຍາຍການສະໜັບສະ
ໜູນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການເຮັດ 
ວຽກໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນການ
ຕອບໂຕ້ຕ�່ກັບຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-

19 ທີ່ມີຕ�່ການສຶກສາໃນວົງກວ້າງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂຶ້ນຕື່ມ.

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ເຫຼົ່ານີ້ດ�າເນີນການຮ່ວມກັບ 
ສະມາຊິກຂອງ ASPBAE ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, 
ASPBAE ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຈລະຈາໃນລະດັບ
ໂລກ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ທີ່ກ�າລັງຈະເກີດ 
ຂຶ້ນຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນເວລາດຽວກັນ ASPBAE ຈະຍັງຄົງຜະລິດ 
ຜົນງານການວິເຄາະທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນທ່ີສ່ົງເສີ,ວາລະ 
ຂອງວຽກງານການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ALE.

ດ້ວຍຂ�້ຈ�າກັດດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ ທີ່ເກີດຈາກ 
ການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ພື້ນທີ່ການສະໜັບສະໜູນ 
ໃນລະດັບໂລກ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ບາງປະເທດ ໄດ້ຖືກ
ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມອອນໄລ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ASPBAE ແກ້ໄຂແນວທາງການສະໜັບສະໜູນ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງຕ�ຄວາມຕ້ອງການຂອງນະໂຍບາຍໃໝ່ ທີ່
ມີແຮງຂັບເຄື່ອນດ້ານນະໂຍບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານເລຂາທິການ
ຂອງສະມາຄົມ ASPBAE

ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ
ປະເທດຟິລິບປິນ 

ໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ 
ການກະກຽມສື່ສ�າລັບ 

ການຝຶກອົບຮົມ
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ASPBAE ພົບວ່າຕ້ອງດ�າເນີນການໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຄືຕ້ອງປັບໂຕ 
ຕາມເຂດເວລາຂອງທົ່ວໂລກໃນຫຼາຍລະບົບ, ມີຍຸດທະສາດ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຕ�າແໜ່ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງ 
ສັງຄົມ (CSO) ແລະ ຮັກສາພື້ນທີ່ຂອງ CSO ໃນເວທີການ 
ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະ ເລີ່ມແຕ່ການມີພື້ນທີ່ແຄບລົງ 
ໃນຮູບການທີ່ີເກືອບຄືຂອງແທ້ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກ 
ທີ່ປ່ຽນໄປ.

ຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ີເກືອບຄືຂອງແທ້ ແລະ ປະສົມ 
ປະສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຂອງວີທີການສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດ, ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການ 
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຮຽນຮູ້. ASPBAE 
ຈະຮັບປະກັນປະສົບການ ແລະ ທັກສະທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຝຶກຝົນພາຍໃນອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ
ຄວາມໝາຍໃນປະເທດພາກພ້ືນທ່ີມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງຂ້ຶນ 
ແລະ ລວມທັງການໂຕ້ແຍ້ງ ຄວບຄູ່ໄປກັບການຫລຸດຊ່ອງ  
ຫວ່າງທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຜົນງານຂອງການພັດທະນາສະແບບຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍ 4 
(SDG4) ໃນທົ່ວໂລກກ�າລັງຖືກທົບທວນຄືນ, ໃນຂະນະທີ່ 
ພື້ນທີ່ການສຶກສາທີ່ສ�າຄັນທົ່ວໂລກ ແລະ ເວທີອື່ນໆ ກ�າລັງມີ
ອິດທິພົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນແງ່ຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ໃນບາງ 
ກ�ລະນີ, ໃນວາລະ ສ�າລັບການສຶກສາທີ່ແຄບເຂົ້າ ແລະ ການ
ກ�ານົດຄວາມໝາຍຂອງສິດທິໃນການສຶກສາແລະ ການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ASPBAE ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ນະຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຕ�າແໜ່ງ 
ທີ່ແຂງແກ່ນນີ້ ເພື່ອນ�າທາງພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ໃຊ້ອິດທິພົນທີ່ມີໃນລະດັບໂລກ ແລະ ໃນລະດັບພາກພື້ນ 
ເຊັ່ນ: SDGs-SDG4 ແລະ ຂະບວນການຂອງກອງປະຊຸມ 
CONFINTEA VII, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຮູບແບບການພັດທະນາ
ການສຶກສາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບປະກັນການຮຽນການສອນສ�າລັບການ
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ALE. 

ເພື່ອເປັນການດ�າເນີນການເພີ່ມເຕີມ ສ�າລັບການປັບຕົວໃນ 
ໄລຍະການແຜ່ລະບາດ, ASPBAE ວາງແຜນທີ່ຈະເລີ່ມ 
ຂະບວນການພັດທະນາອົງກອນ ໃນປີ 2021 ເຊິ່ງລວມເຖິງ 
ການພັດທະນາບ�ລິບົດທ່ີສ�າຄັນໃນວຽກງານທ່ີກ�າລັງດ�າເນີນ 
ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ການວາງຍຸດທະສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ
ເກົ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕ�່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການເຄື່ອນ 
ໄຫວຕາມບ�ລິບົດ. ຜ່ານຂະບວນການນີ້, ASPBAE ມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງພື້ນທີ່ຂອງຕົນ ໃນຖານະທີ່ເປັນ        
ສະມາຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ ການສຶກສາໃນລະດັບພາກ-
ພື້ນທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຍືນຍົງ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການ 
ສຶກສາ ແລະ ວາລະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຮູບ:ກອງປະຊຸມອອນໄລຂອງສະພາບ�ລິຫານ ASPBAE 
ແລະ ກອງປະຊຸມພະນັກງານ
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ແຄມເປນ “We-Are-ALE” ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ
ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 375 ຄົນ ຈາກທົ່ວໂລກ 
ໄດ້ພົບກັນຢູ່ໃນເວທີສົນທະນາທີ່ເໝືອນຈິງ ສ�າລັບກິດຈະກ�າ 
ເປີດໂຕຂອງ ຂອງແຄມເປນ (ສື່ໂຄສະນາ) ການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE). ຄ�າຂັວນ (Tagline) “We are 
ALE” (ພວກເຮົາແມ່ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່) 
ໄດ້ຖືກນ�າສະເໜີ, ໃນຄັ້ງທ�າອິດ, ພັນທະມິດທີ່ເປີດກວ້າງຂອງ 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ALE (ເຄືອຂ່າຍ, ສະມາຄົມ ແລະ ອົງກອນ) 
ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລະ ການສຶກສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ມີເປັນຍອມຮັບ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ.

ແຄມເປນຂອງ ALE ເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ALE ມີຕົວຕົນທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ 
ມີຄຸນຄ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນສ�າຄັນຂອງວາລະການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເປັນອົງປະກອບສ�າຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນນີ້ ລວມທັງສາມເສົາຫຼັກ
ຂອງທັກສະການຮຽນຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໄດ້ແກ່: ທັກສະ 
ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານ, ການສຶກສາຕ�່ເນື່ອງ 
ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ ຕະຫຼອດເຖິງເສລີນິຍົມ, ເປັນທີ່ນິຍົມ, 
ການສຶກສາໃນຊຸມຊົນ ແລະ ທັກສະການເປັນພົນລະເມືອງ 
ສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ລວມໄປເຖິງຜູ້ສູງອາຍຸ.

ສະພາສາກົນເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ICAE) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ALE, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ຜູ້ປະຕິບັດງານທົ່ວໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ 5 ປີ 
ຂອງການປະຕິບັດງານລະດັບໂລກນີ້ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຂອງ 
ພວກເຮົາ ໃນຖານະນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຮຽນ ຂອງ

ພວກເຮົາ ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການລົງທຶນຈາກພາກລັດຖະບານ, ຜູ້ບ�ລິຈາກ, 
ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນການ 
ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນສັງຄົມ.

ມັນຮອດເວລາແລ້ວ, ວິກິດການຂອງໄລຍະປະຈຸບັນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ຖ້າຫາກວ່າ ALE ບ�່ເປັນ 
ທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງກວ້າງ ແລະ ບ�່ເຫັນວ່າເປັນພື້ນທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບ 
ການລົງທຶນຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ ເຖິງວ່າປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີ່ກ້າວເຂົ້າມາພ້ອມກັນກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງວິຖີ 
ການດ�າລົງຊີວິດ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຂົ້າສັງຄົມ 
ຂອງພວກເຮົາ. ທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ�ລິບົດຂອງຄວາມ
ບ�່ແນ່ນອນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕຶງຄຽດ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານເຊື້ອຊາດ, ເພດ ແລະ ການປົກຄອງ. 
ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີໃນການໃຊ້ຊີວິດ, ການເຮັດວຽກ 
ແລະ ການເປັນຢູ່. ເມື່ອເຖິງຕອນນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄິດເພື່ອຈະ
ບັນລຸອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງໄດ້.

ເຂົ້າຮ່ວມກັບເປັນ ALE ກັບພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ 
ຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທ�າ, ສະຫວັດດີພາບ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງ!
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ທກັສະທີເ່ຮາົຈະຕອ້ງຮຽນຮູໃ້ນຍກຸດຈິຕິອລ
ດາລຸນີ	ສີສຸລາດ, DVV International

ທັກສະ ແລະ ອາຊີບທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນ 
ປະຈບັຸນ ແລະ ອະນາຄົດ ແລະ ການກຽມພ້ອມ 
ໃນສາຍອາຊີບ ທ່ີກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານໃນຍຸກດິຈຕິອລ, ພ້ືນຖານການ 
ສ້າງທັກສະໃໝ່ ແລະ ການເພ່ີມທັກສະແຍກໄດ້ 
ເປັນສອງຢ່າງທ່ີສ�າຄັນ ໄດ້ແກ່ ຊ໊ອບສະກິວ (Soft 
Skills) ເພ່ືອເປັນການກຽມພ້ອມສ�າລັບຕະຫຼາດ 

ແຮງງານໃນອະນາຄົດທ່ີຕ້ອງການ ບຸກຄະລາກອນ 
ມີປະສົບການທ່ີສາມາດຄິດໄດ້ຮອບດ້ານ, ເຮດັຫຍັງ 
ເພ່ືອໃຜ ຕອນໃດ ເຊ່ິງທັກສະ ເຫ່ົຼານ້ີຈະສາມາດນ�າ 
ໄປໃຊ້ໃນການເຮດັວຽກໄດ້ທຸກ ຂະແໜງການ, 

ມີຄວາມສາມາດຮຽນຮູດ້້ານເຕັກໂນໂລຊີ ສາມາດນ�າທັນ 
ແລະ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນການເຮດັວຽກໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈົາ້ການຮູຈ້ກັຈດັ
ສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ນ�າໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
ໃນບາງຂະແໜງການ ແມ່ນໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດມາຊ່ວຍ 
ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເຮາົຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ສະນ້ັນ, ເຮາົຄວນເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຝົນໃນສະເພາະດ້ານ ເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດທຽບ-
ເທ່ົາສາກົນໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ທຸລະກິດການຕະຫຼາດອອນໄລຍັງຂາດແຄນ 
ບຸກຄະລາກອນໃນຂະບວນການບ�ລິຫານ, ການດ�າເນີນງານ ແລະ ການ 
ຕະຫຼາດອອນໄລ ແລະ ອີກທັກສະໜຶງ່ທ່ີສ�າຄັນກ�ຄືທັກສະ ການນ�າເອົາຄວາມ
ຮູຄ້ວາມສາມາດມາປັບໃຊ້ໃນການເຮດັວຽກ.
ທັກສະທ່ີຕະຫຼາດຕ້ອງການໃນຍຸກດິຈຕິອລຕ້ອງເລ່ີມເບ່ິງຈາກມຸມມອງ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລ້ວຈຶງ່ທົບທວນຄືນວາ່ເຮາົຄວນມີການຈດັການ 
ສຶກສາແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນປະຈບັຸນ. 
ປະຈຸບັນນ້ີ, ການເຂ້ົາມາຂອງດິຈຕິອລ ແລະ ສະຖານະການໂຄວດິ-19 ສ່ົງຜົນ 
ກະທົບຕ�ຮ່ບູແບບການເຮດັວຽກຂອງຄົນນ�າໄປສູ່ຄວາມຈ�າເປັນ ທ່ີເຮາົຈະຕ້ອງ 
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ເຮາົສາມາດປັບໂຕ 
ແລະ ຮບັມືກັບໂລກ ທ່ີມີການປ່ຽນແປງ.

ການເລ່ີມຕ້ົນໃນການຮຽນຮູຈ້າກການປູກຝັງ ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວດິ ນ້ັນສ�າຄັນຄວບຄູ່ໄປກັບການສ້າງທັກສະໃໝ່ ແລະ ການເພ່ີມ 
ທັກສະໄປພ້ອມກັນ. ການຮຽນ-ການສອນ ບ�ແ່ມ່ນພຽງແຕ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແຕ່ຈ�າ
ເປັນຕ້ອງມີກົນໄກເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນ ສາມາດເລືອກຮຽນເນ້ືອຫາທ່ີເຂົາເຈົາ້ 
ສົນໃຈ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຜ່ານອິນເຕີເນັດໄດ້. ທັກສະການຄິດວເິຄາະ 
ເປັນທັກສະທ່ີສ�າຄັນໃນການຮຽນ-ການສອນ ຈະຕ້ອງເນ້ັນໜກັໃສ່ວທີິການ 
ສອນໂດຍຜ່ານປະສົບການສ�າລັບນັກຮຽນ.
ຄວາມຮູບ້າງຢ່າງໃນອະດີດ ນ້ັນບ�ສ່າມາດນ�າມາໃຊ້ໃນປະຈບັຸນ ໄດ້ແຕ່ ເຮາົກ�
ສາມາດໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ເຊ່ັນ: ເມ່ືອກ່ອນການຕັດຕ�ວ່ດີີໂອແມ່ນ 
ເຮາົໃຊ້ໂປຮແກຣມຄອມພິວເຕີ ແຕ່ປະຈບັຸນເຮາົສາມາດໃຊ້ການ ຕັດຕ�ວ່ດີີໂອ 
ອອນໄລໄດ້ ເຊ່ິງມັນອາດເປັນສ່ິງໃໝ່ ແຕ່ເຄ່ືອງມືໃນການຕັດຕ�ແ່ມ່ນເຮາົ 
ສາມາດໝູນໃຊ້ໄດ້. ທ່ີຜ່ານມາສະຖາບັນການສຶກສາເປັນບ່ອນເຜີຍແຜ່ 
ຄວາມຮູ ້ ແຕ່ປະຈບັຸນເຮາົສາມາດໃຊ້ສ່ືອອນໄລ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເປັນແຫ່ຼງ 
ການຮຽນຮູໄ້ດ້ ບ�ວ່າ່ຈະຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ຫືຼ ຄອມພິວເຕີ, ຄົນລຸ້ນຕ�ໄ່ປຈະ   
ຕ້ອງມີທັກສະການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ    ເພ່ືອສາມາດປັບໂຕເຂ້ົາກັບສັງຄົມ
ທ່ີມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ເຮາົຕ້ອງໄດ້ສະແຫວງຫາຄວາມຮູໃ້ໝ່ໆ 
ເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດທັນເຫດການໃນ ປະຈບັຸນ ແລະ ກຽມພ້ອມເພ່ືອອະນາຄົດ 
ແລະ ຮູຈ້ກັປັບໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການຕ້ັງຄ�າຖາມ, ການສຶບຄ້ົນການເຂ້ົາ 
ເຖິງຂ�ມູ້ນການຄິດຕ່າງໆ ແລະ ການວເິຄາະຂ�ມູ້ນຈຶງ່ເປັນທັກສະທ່ີສ�າຄັນໃນ 
ຍຸກປະຈບັຸນ, ທັກສະການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍເນ່ືອງຈາກ 
ຄົນທ່ີຮຽນຈບົ ແລ້ວມັກຈະຢຸດພັດທະນາຕົນເອງ ຂ�ມູ້ນຂ່າວສານຕ່າງໆ ຈຶງ່ບ�່ 
ໄດ້ອັບເດດ ເຮດັໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຮູທ່ີ້ຫ້ຼາຫັຼງ ແລະ ໃຊ້ບ�ໄ່ດ້ໃນປະຈບັຸນ.
ເຖິງແມ່ນວາ່ທັກສະວຊິາການ ວຊິາຊີບເປັນຄວາມຮູທ່ີ້ຈ�າເປັນ ແຕ່ຊ໊ອບສະກີລ 
ກ�ເປັນອີກໜຶງ່ສ່ິງທ່ີຈ�າເປັນ ແລະ ຕ້ອງມີການສອນຄວບຄູ່ກັນ ໂດຍໜຶງ່ໃນ     
ທັກສະທ່ີສ�າຄັນກ�ຄືທັກສະການຄິດວເິຄາະ ນອກຈາກນ້ີຍັງມີ ທັກສະສ�າຄັນ 
ອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ທັກສະການວເິຄາະ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນ�າ ແລະ ທັກສະການ 
ສ່ືສານ ແລະ ໃນສ່ວນຂອງທັກສະວຊິາຊີບ ເຊ່ິງເຊ່ືອວາ່ແຕ່ລະສະຖາບັນແມ່ນ
ກຽມຄວາມພ້ອມຢູ່ແລ້ວ. ນອກນ້ັນ, ການເຫັນຄຸນຄ່າຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມ 
ເຊ່ືອໝ້ັນໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງແມ່ນສ່ິງສ�າຄັນຍ່ິງ, ການຮູສ້້າງມູນຄ່າ 
ເພ່ີມ ໂດຍນ�າເອົາຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຢູ່ມາເພ່ີມມູນຄ່າໄດ້, ທັກສະອ້ອມຕົວ 
ຮູຈ້ກັການເບ່ິງພາບລວມ ແລະ ເຂ້ົາໃຈອົງປະກອບທັງໝົດ, ທັກສະການຄິດມີ
ແຜນລ່ວງໜາ້ມີການຈດັລ�າດັບຄວາມສ�າຄັນຂອງວຽກ ເພ່ືອສາມາດປະຕິບັດ 
ໜາ້ວຽກໃຫ້ສ�າເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍ. ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອເຮາົສ່ົງເສີມທາງດ້ານຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດແລ້ວ ເຊ່ິງອາດປຽບເໝືອນເຮາົມີອາວດຸສ�າຄັນ ແຕ່ໃນ 
ຊ໊ອບສະກີລ ເຮາົຈະຕ້ອງເຮດັແນວໃດເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດນ�າເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ມີ 
ໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ຜູ້ບ�ລິຫານ 
ການສື່ສານປະຈ�າຫ້ອງການ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນ�າໃຊ້ 
ເຄື່ອງມີອອນໄລໃນການ 

ປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງ 
ການຝຶກອົບຮົມ

ໜຶ່ງໃນກິດຈະກ�າ 
ຝຶກອົບຮົມ ຊ໊ອບສະກີລ 

ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ
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ການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນເພື່ອການພັດທະນາໃນໜຶ່ງຢ່າງດຽວ 
Johann Heilmann, DVV International

ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຮ່ວມ
ມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ, ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂື້ນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ການປະສານງານນັ້ນ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງ 
ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍສ�ານຶກໄດ້ 
ວ່າ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍລະຫວ່າງບັນດາອົງການພັດທະນາຈາກປະເທດ 
ໜຶ່ງ ແລະ ປະເທດດຽວກັນ, ກະຊວງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາ (BMZ) - ກ�ແມ່ນໜ່ຶງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກຂອງ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ເຊິ່ງຮຽນວ່າ “Entwicklungszusammenarbeit 
aus einem Guss” (ວຽກພັດທະນາໃນໜຶ່ງດຽວ). ຂ�້ຄວາມທີ່ຢູ່ເບື້ອງ
ຫຼັງການຮຽນຮ້ອງນີ້ ຄືການຮ້ອງຂ�ໃຫ້ທັງໝົດຂອງອົງການພັດທະນາ 
ຂອງເຢຍລະມັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຮ່ວມ
ກັນ. ກິດຈະກ�າຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 
ຄວນຈະເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ.

ນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາໃນລະຫວ່າງການລົງຢ້ຽມຢາມ
ໂຄງການ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງ 
ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ 
ເມືອງນອງ ແລະ ເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນກຸມພາ 
2021. ດັ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານສ່ວນຫຼາຍຮູ້ວ່າ ເມືອງນອງ ແລະ ເຊໂປນ   
ແມ່ນເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນ ລາວ.  ເປັນ 
ເວລາ 10 ກວ່າປີແລ້ວ ທີ່ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ໃນການກ�່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໃນພາກ 
ຕາເວັນອອກຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 
ຫວຽດນາມ. ໃນປະຈຸບັນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບ 
ປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນທາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ 2 ເສັ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ 

ສະໜູນຈາກທະນາຄານເພ່ືອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 
(KFW) ເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ເມືອງນອງ ແລະ ອີກເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ເມືອງເຊໂປນ. ທາງ
ທັງສອງເສັ້ນນີ້ແມ່ນຜ່ານມູ່ບ້ານ ທີ່ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ທີ່ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຍັງສຶບຕ�່ສະໜັບສະໜູນຢູ່. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຈະມີຄວາມ 
ສ�າຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນໄລຍະຂອງການໃຫ້ທຶນໃນປະຈຸບັນ 
ຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໂດຍ 
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໃຫ້ຄ�າປຶກສາທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນສູນ 
ການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງລາຍຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດ ເຊິ່ງຈະຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ (ໄດ້ນ�າສະເໜີ 
ໃນບົດຂອງທ່ານ ນາງ ດອກຄ�າ ໃນຈົດໝາຍຂາວສະບັບນີ້), ເງື່ອນໄຂເ
ບື້ອງຕົ້ນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ�ມີບົດບາດສ�າຄັນເຊັ່ນກັນ. ເສັ້ນທາງ
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແມ່ນເສັ້ນທາງປູຢາງໃນເຂດບ້ານຈຸດໃຈກາງ (ເຊັ່ນ: 
ບ້ານພູນໝາກມີ້ ໃນເມືອງນອງ ຫຼື ບ້ານລະເຕືອງ ໃນເມືອງເຊໂປນ) 
ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ການອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂາຍຜະລິດ 
ຕະພັນຫັດຖະກ�າ ທີ່ຜະລິດໂດຍກຸ່ມແມ່ຍິງໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອງກິດຈະກ�າການສ້າງລາຍຮັບ. ຕະຫຼາດ 
ສາມາດໄປຮອດໄດ້ໄວ ພ�່ຄ້າ ແລະ ນັກທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງໝູ່ 
ບ້ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຫວັງວ່າການເຂົ້າເຖິງທ່ີດີຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສູນການ ຮຽ
ນຮູ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍການສ້າງຄວາມ 
ອາດສາມາດຈາກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ.

ບ�່ວ່າໃນກ�ລະນີໃດກ�ຕາມ, ວຽກງານການພັດທະນາໃນໜຶ່ງດຽວ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ຕົວແທນຈາກການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຄງການຢູ່ເມືອງນອງ 
ແລະ ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
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ການຮຽນຮູທ້ີບ່�ມ່ວີນັສິນ້ສດຸ
ວລິະ	ຜຸຍຄ�າພົມ, DVV International

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົາ້ ແມ່ນພະນັກງານປະຈ�າຫ້ອງການດີວວີີ 
ອິນຕີເນເຊິນແນວ ເຊ່ິງໄດ້ເຂ້ົາມາເຮດັວຽກໄດ້ໄລຍະໜຶງ່ 
ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ມາເຮດັວຽກຢູ່ຫ້ອງການແຫ່ງນ້ີແມ່ນເຮດັ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ ແລະ ຈະພະຍາຍາມ
ເຮດັວຽກໃຫ້ໄດ້ເຕັມທ່ີຕາມທ່ີໄດ້ຮບັມອບໝາຍ ແລະ ຍັງມີ   
ຫຼາຍຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ຝຶກຝົນຮ�າ່ຮຽນຕ່ືມອີກ. ການເຮດັວຽກ 
ກັບເພ່ືອນຮວ່ມງານໃໝ່ ສ່ິງແວດລ້ອມໃໝ່ ເຮດັໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້
ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູຫຼ້າຍຢ່າງ ທັງເປັນບົດຮຽນໃໝ່ ແລະ ບົດ 
ຮຽນເກ່ົາທ່ີອາດຈະລືມໄປແລ້ວກ�ໄດ້ມາຮຽນຄືນອີກ ເຊ່ັນ:  
ພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.
ຜ່ານການເຮດັວຽກມາໄດ້ໄລະໜຶງ່ ນອກຈາກໜາ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮບັ 
ມອບໝາຍແລ້ວ ຂ້າພະເຈົາ້ຍັງມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູສ່ິ້ງໃໝ່ໆ 
ຕ່ືມອີກ ເຊ່ິງຕ່າງຈາກວຽກທ່ີຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ ມັນທັງ 
ເປັນການທົບທວນຄືນບົດຮຽນທ່ີໄດ້ເຄີຍຮຽນມາກ່ອນ ເຊ່ັນ 
ການນ�າໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການເຮດັບົດລາຍງານ ຫືຼ ຊ່ວຍວຽກ 
ເພ່ືອນຮວ່ມງານໃນຫ້ອງການ ແຕ່ບາງຄ້ັງກ�ຍັງຊັກຊ້າເນ່ືອງ 
ຈາກ ບ�ໄ່ດ້ໃຊ້ມາດົນແລ້ວ ນອກນ້ັນກ�ມີເພ່ືອຮວ່ມງານໄດ້ແນະ
ນ�າໃຫ້ຮຽນວທີິການນ�າໃຊ້ຄອມພິວເຕີຄືນໃໝ່, ໄລຍະຫັຼງມາກ�
ເຫັນໄດ້ວາ່ຂ້າພະເຈົາ້ນ�າໃຊ້ໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວຂ້ຶນຕ່ືມ, ສ�າລັບ 
ພາສາອັງກິດ ແມ່ນໄດ້ນ�າໃຊ້ຕະຫຼອດໃນໄລຍະຢູ່ຫ້ອງການ 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ມີໂອກາດຂ້າພະເຈົາ້ ກ�ຈະອ່ານປ້ືມພາສາ 
ອັງກິດ, ອ່ານຂ່າວພາສາອັງກິດ ເພ່ືອເປັນຮຽນຮູວ້ຽກຕ່າງໆ    
ກ່ຽວກັບຫ້ອງການທ່ີກ�າລັງດ�າເນີນງານຢູ່ ນອກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົາ້
ຍັງໄດ້ອ່ານຈດົໝາຍຂ່າວຂອງຫ້ອງການ ເຊ່ິງມີທັງພາສາລາວ 
ແລະ ພາສາອັງກິດ ຜ່ານການອ່ານຈດົໝາຍຂ່າວຂ້າພະເຈົາ້ 
ຈະອ່ານທັງສອງພາສາ ເພ່ືອນ�າມາສົມທຽບໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມ
ໝາຍຂອງບົດຄວາມພາສາອັງກິດ ແລະ ສຶກສາຄວາມໝາຍ 
ຂອງຄ�າສັບຕ່າງໆ ໃນບົດຄວາມຕ່ືມ. 

ໃນການຮຽນຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃນຊ່ົວໂມງເລີກການ 
ບັນຍາກາດເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການແມ່ນມີສ່ວນຫຼາຍທ່ີເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົາ້ຢາກຮຽນຮູ ້ ໂດຍສະເພາະທ່ານຜູ້ອ�ານວຍການ   
ປະຈ�າພາກພ້ືນທ່ີເພ່ີນສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ 
ແຄ້ວ ນ້ັນເປັນແຮງຈງູໃຈເຮດັໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ສົນໃຈທ່ີຈະຝຶກ 
ຝົນພາສາອັງກິດຕ່ືມ ແລະ ຍັງມີທັກສະອ່ືນໆ ສ�າຄັນ ແລະ 
ຈ�າເປັນໃນການເຮດັວຽກ ເຊ່ັນ ທັກສະການສ່ືສານໃນຫ້ອງການ 
ຈະເວົາ້ແນວໃດໃຫ້ເພ່ືອຮວ່ມງານຮກັແພງ, ນັບຖື ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມທ່ີໄດ້ຮບັມອບໝາຍ, ການເຮດັວຽກເປັນທີມບ�່ 
ວາ່ຈະເປັນການແບ່ງວຽກ ໃນກ�ລະນີທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເຮດັຽກຮວ່ມ
ກັນ, ການຊ່ວຍເຫືຼອກັນເກ້ືອກູນກັນ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນ�າ 
ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເພ່ືອນຮ່ວມງານປະຕິບັດຕາມທ່ີໄດ້ 
ມອບໝາຍ, ການເຮດັວຽກໂດຍໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນໃຈເອງໂດຍພາຍໃຕ້ການແນະນ�າຈາກເພ່ີນ, ການ 
ເບ່ິງເຫດ ແລະ ຜົນ,  ເອົາໃຈເພ່ີນມາໃສ່ໃຈເຮາົ ເຊ່ິງທັງໝົດນ້ີ 
ແມ່ນເຫັນໄດ້ວາ່ເປັນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີດີ ແລະ ເອ້ືອ          
ອ�ານວຍໃນການຮຽນ.
ສ່ິງທ້າທາຍໃນການເຮດັວຽກຢູ່ດີວວີ ີ ຂ້າພະເຈົາ້ຢາກບອກວາ່ 
ການເຮດັວຽກໜກັບ�ແ່ມ່ນອຸປະສັກ ຂ້າພະເຈົາ້ເຮດັໄດ້ຂ�ພຽງ 
ແຕ່ມີກ�າລັງໃຈ, ມີຮອຍຍ້ິມ ມີຄວາມນ້ີມນວນ, ມີຄວາມ 
ເປັນເພ່ືອນ ຈາກເພ່ືອນຮວ່ມງານກ�ພ�ແລ້ວ ດ່ັງທ່ີເພ່ີນວາ່ຖ້າ 
ເຮາົມີຫົວໃຈຮວ່ມກັນ ແມ່ນຫຍັງກ�ເກີດຂ້ຶນໄດ້. When you 
have a big heart and big stuff, anything is possible, 
ສ່ິງທ່ີຄາດຫວງັໃນອະນາຄົດຂ້າງໜາ້ ຈະຂ�ເຮດັວຽກຢ່າງ 
ຕ້ັງໜາ້ຈນົກວາ່ຈະໝົດໂຄງການ ແລະ ເພ່ືອເປັນການເສີມທັກ
ສະຂອງຕົນເອງໃນການຮຽນຮູວ້ຊິາຊີບ ຢາກຂ�ສະເໜໃີຫ້ໂຄງ
ການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຮຽນວຊິາຊີບແປງລົດຈກັ ແລະ ລົດໃຫຍ່ 
ເພ່ືອເປັນອາຊີບໃນພາຍພາກໜາ້.

ວິລະ	ຜຸຍຄ�າພົມ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ

ແລະ	ຂັບລົດ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກແມ່ນກິດຈະກ�າ ສ້າງທີມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 
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ອຸປະສກັຂອງແມຍ່ງິໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສານອກ 
ໂຮງຮຽນໃນປະເທດລາວ
ປາກູລີ	ໄຊຍະຊ້າງ, DVV International

ເປັນຫົວຂ�ໜ້ຶງ່ທ່ີສ�າຄັນ ແລະ ໜາ້ສົນໃຈຫຼາຍສ�າລັບຫຼາຍ 
ອົງກອນ ແລະ ຫຼາຍພາກສວນ່ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ), ຢາກເຂ້ົາໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ  
ອຸປະສັກຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງ ກສນ ໃນ ລາວ. 
ໃນປັດຈບັຸນນ້ີວຽກງານຂະແໜງ ກສນ ຫືຼ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ເປັນອີກວຽກງານໜຶງ່ທ່ີກ�າລັງ ໄດ້ຮບັການພັດທະນາຢ່າງ 
ຕ�ເ່ນືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລ່ັງໃສ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ 
ຂາດໂອກາດໃນການສຶກສາ. ສະນ້ັນຫ້ອງການດີວວີີ 
ອິນເຕີເນເຊີນແນວ ກ�ເປັນໜຶງ່ໃນຫ້ອງການທ່ີເຮດັວຽກກ່ຽວກັບ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຮວ່ມກັບກົມ ກສນ ຈຶງ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ 
ການສຶກສາບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ກສນ ໃນປະເທດລາວ, ເພ່ືອຈະເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ວາງແຜນ 
ກິດຈະກ�າຂອງ ໂຄງການ ໃນປີ 2021-2023.
ຂ້າພະເຈົາ້ພ້ອມກັບຊຽ່ວຊານ Raphaela Hess ຈາກ 
ເຢຍລະມັນ, ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງ ກສນ ແຂວງບ�ລິຄ�າໄຊ 
ແລະ ຂະແໜງ ກສນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເພ່ືອດ�າເນີນການວໄິຈ 
ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງ ກສນ. ຂະບວນ 
ການວໄິຈນ້ີ ແມ່ນເລ່ີມລົງເກັບກ�າຂ�ມູ້ນຕ້ັງແຕ່ ວນັທີ 18-26 
ພະຈກິ 2020, ເຊ່ິງໄດ້ລົງເກັບກ�າຂ�ມູ້ນໃນແຂວງບ�ລິຄ�າໄຊ 
ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ (2 ສູນແຂວງ; 3 ສູນເມືອງ; 2 ສູນການ 
ຮຽນຮູຊຸ້ມຊົນ (ສຮຊ) ແລະ 4 ບ້ານທ່ີບ�ມີ່ ສຮຊ). ສ�າລັບ 
ການເກັບກ�າຂ�ມູ້ນໄດ້ທັງໝົດ 173 ຄົນ, ໃນນ້ັັນ148 ຄົນ ແມ່ນ 
ແມ່ຍິງເຊ່ິງກວມເອົາ 76.5%. ແລະ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໃນການເກັບ 
ກ�າຂ�ມູ້ນຊຸດນ້ີແມ່ນມີທັງ ຜູ້ຕາງໜາ້ພະນັກງານສູນ ກສນ ຂ້ັນ 
ແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ, ຂ້ັນ ສຮຊ, ນັກຮຽນຂອງແຕ່ລະຂ້ັນ ແລະ   
ພ້ອມດ້ວຍແມ່ຍິງທ່ີບ�ສ່າມາດເຂ້ົາເຖິງ ສຮຊ ຂອງແຂວງ 
ບ�ລິຄ�າໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ສ�າລັບເຄ່ືອງມືໃນການເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ແລະ ວໄິຈຊຸດນ້ີແມ່ນອີງ
ໃສ່ຄ�າຖາມລຸ່ມນ້ີເປັນຫັຼກເຊ່ັນ:
• ມີປັດໃຈໃດແດ່ທ່ີເປັນອຸປະສັກຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂ້ົາ 

ເຖິງລະບົບ ກສນ ເຊັ່ນ: ສຮຊ, ສູນ ກສນ ຂັ້ນເມືອງ, 
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນພາກ?

• ຈະມີວິທິການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຂອງແມ່ຍິງ 
ໄດ້ແນວໃດ?

• ລະບົບ ກສນ ມີວິຊາຊີບໃດແດ່ທີ່ໃຫ້ບ�ລິການແກ່ແມ່ຍິງ?
ແມ່ຍິງສົນໃຈຢາກຮຽນວິຊາຊີບໃດແດ່ໃນລະບົບ ກສນ?

• ລະບົບ ກສນ ມີບົດບາດແນວໃດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່  
ຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງ ກສນ ແບບຍືນຍົງ? ມີຫຍັງແດ່ 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ?

ຫັຼງຈາກການລົງເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ແລະວໃິຈຄ້ັງນ້ີກ�ສັງເກດເຫັນວາ່
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາມາດສະຫຸຼບວາ່ມີ 3 

ປັດໄຈຫັຼກເຊ່ັນ: ສ່ິງທ່ີຍັງເປັນອຸປະສັກຂອງສະຖາບັນ (ສູນ 
ກສນ) ພະນັກງານຂອງ ກສນ ຍັງມີຈ�ານວນຈ�າກັດ, 
ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຂອງ ກສນ ຍັງມີຂີດຈ�າກັດ, ອຸປະກອນນ�າໃຊ້ 
ໃນການຝຶກອົບຮມົຍັງບ�ພ່ຽງພ�, ພະນັກງານຍັງມີທັກສະຈ�າກັດ 
ແລະ ບ�ມີ່ຄວາມຊ�ານານໃນການຝຶກວຊິາຊີບນ້ັນໆ, ການ 
ເຜີຍແຜ່ຂ�ມູ້ນຂອງ ສູນ ກສນ ຍັງບ�ກ່ວາ້ງຂວາງເທ່ົາທ່ີຄວນ, 
ການຮວມ່ມືລະຫວາ່ງຂະແໜງການສຶກສາຕ່າງໆ ຍັງມີຂີດ 
ຈ�າກັດ, ໃນລະບົບ ກສນ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍຈະເປັນຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນ 
ຕ�າແໜງ່ທ່ີສາມາດຕັດສິນໃຈຫຼາຍກວາ່ຜູ້ຍິງ, ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບ�ໄ່ດ້ຮບັການປະເມີນຢ່າງພຽງພ�, ແລະ 
ການເປີດຫັຼກສູດຕ່າງໆຂອງສູນ ກສນ ຍັງບ�ສ່ອດຄ່ອງກັບ   
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງເທ່ົາທ່ີຄວນ. ຂະນະດຽວກັນນ້ັນ, 
ຍັງມີອຸປະສັກທ່ີເກີດຂ້ຶນຕາມສະຖານະການ (ເວລາປະຕິບັດ 
ກິດຈະກ�າ) ຄືຊຸມຊົນບ�ເ່ຫັນຄວາມສ�າຄັນຂອງວຽກງານ ກສນ, 
ຜູ້ທ່່ີຮຽນຈບົຈາກສາຍ ກສນ ລ້ວນແຕ່ສະໝັກວຽກຍາກ, 
ສິດເສລິພາບ ແລະ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງແມ່ຍິງຍັງມີ 
ຂິດຈ�າກັດ, ຜູ້ຍິງໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍຂອງພວກເຂົາໃນການຮບັ
ຜິດຊອບດູແລຄອບຄົວ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ເປັນຫັຼກ, ຂ�ຈ້�າກັດ 
ທາງດ້ານການເງິນເຮດັໃຫ້ຂາດໂອກາດໃນການສຶກສາ ແລະ 
ອີກອັນໜຶງ່ແມ່ນການສ່ືສານ ເພາະຜູ້ຍິງຊົນເຜ່ົາມີຈ�ານວນ 
ໜອ້ຍທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເວົາ້ພາສາລາວໄດ້. ບ�ພ່�ເທ່ົານ້ັນ 
ການບ�ລິຫານ ແລະ ຈດັການພາຍໃນຂອງແມ່ຍິງເຂົາເອງກ� 
ເປັນ ອີກໜຶງ່ອຸປະສັກເຊ່ັນ: ຜູ້ຍິງຍັງຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈ 
ໃນຕົນເອງ, ຜູ້ຍິງທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວເຂົາຄິດວາ່ມັນຊ້າເກີນໄປ 
ໃນການຮຽນຮູ ້ ແລະ ສ�າລັບຜູ້ຍິງທ່ີຍັງໜຸມ່ແມ່ນຍັງບ�ມີ່ວທີິ 
ການຕ້ັງເປ້ົາໜາຍ ແລະ ວາງແຜນຊິວດິຂອງຕົນເອງ.
ກ າ ນ ສ ະ ໜັ ບ ສ ະ ໜູ ນ 
ກິດຈະກ�າ ”ການສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ 
ແມ່ຍິງ” ຂອງຫ້ອງການ 
ດີວວີ ີ ອາດບ� ່ ຫຼາຍແຕ່ກ� 
ຫວງັວາ່ຈະເປັນ ຕ້ົນ 
ແບບທ່ີດີສ�າລັບ ການ 
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ທ່ີສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖິງ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍ 
ໂອກາດ ຫືຼ ອາດບ�ມີ່ 
ໂອກາດ ເລີຍໃນ 
ຊົນນະບົດເປັນຕ້ົນ.

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ 
ຂອງພວກເຮົາ
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ການສື່ສານອອນໄລ - ເຮົາຕ້ອງການເຄື່ອງມືໃດ?
ດາລຸນີ	ສີສຸລາດ, DVV International

ໃນສະຖານະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ຫຼາຍພາກສ່ວນທັງໃນພາກການສຶກສາ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ມີ  
ການປັບໂຕໂດຍນ�າເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລມາເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການພົບປະ ແລະ ການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີການລວມໂຕ 
ຂອງຄົນຈ�ານວນຫຼາຍ.

ຈາກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຈ�ານວນຫຼາຍພັດທະນາແອັບພລິເຄເຊິ່ນ ການປະຊຸມຜ່ານວີດີໂອ 
(Video Conference) ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ຮອງຮັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ 
ປະໂຫຍດຫຼາຍໃນໄລຍະວິກິດການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາສະເໜີເຄື່ອງມື(applications) ການປະຊຸມຜ່ານວີດີໂອ 
ທີ່ພວກເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ໃຊ້ຟຣີ ໄດ້ຈ�ານວນໜຶ່ງ.

Zoom
• ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ສູງສຸດ 100 ຄົນ
• ການປະຊຸມແບບກຸ່ມຈ�າກັດເວລາ 40 ນາທີ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ໂດຍກົງກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມໄດ້
• ມີກະດານໃຫ້ໃຊ້ຂຽນຄືກັນກັບປະຊຸມແບບເຫັນໜ້າກັນ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ສາມາດບັນທຶກວີດີໂອກອງປະຊຸມອອນໄລໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ

Google Hangouts
• ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ພື້ນຖານ 10 ຄົນ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ
• ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີບັນຊີ ຂອງ gmail

Line video call
• ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ສູງສຸດ 200 ຄົນ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ສະເພາະເປີດໃນຄອມພິວເຕີ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ບັນທຶກວີດີໂອການປະຊຸມ
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ
• ຖ່າຍທອດສົດ
ຄວາມສາມາດພິເສດອີກຢ່າງໜຶ່ງກ�ຄືການແຈ້ງຂ່າວສານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ໃນກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ ແລະ ສາມາດ   
ສ້າງອາລະບ�້າຮູບເພື່ອສະດວກໃນການຈັດການຟາຍຮູບ ແລະ ເອກະສານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
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“ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊື່ອມຕ�່ພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາແຍກຈາກກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ໄລຍະ 
ເດືອນຜ່ານມາເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງການປະຊຸມຜ່ານວີດີໂອນ�າພາພວກເຮົາມາພົບກັນ - ບ�່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກ 
ຢູ່ຫ້ອງການ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ເຮົາຕ້ອງການເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກສ
ະຖານະການ”. ©
ໃນແງ່ຂອງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງໂຄວິດ-19 ນີ້ອາດແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປັບໂຕເຂົ້າກັບໂລກດິຈິຕອລ.

True VROOM
• ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 1.500 ຄົນ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ໂດຍກົງກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມໄດ້
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ສາມາດບັນທຶກວີດີໂອກອງປະຊຸມອອນໄລໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ

FaceTime
• ຮອງຮັບໃຊ້ສູງສຸດ 32 ຄົນ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ

ໄດ້ສະເພາະເປີດໃນຄອມພິວເຕີ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກສະເພາະລະບົບ iOS

Facebook Messenger
• ຮອງຮັບໃຊ້ສູງສຸດ 6 ຄົນ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ສະເພາະເປີດໃນ

ຄອມພິວເຕີ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ

Microsoft Teams
• ຮອງຮັບໃຊ້ສູງສຸດ 250 ຄົນ
• ແບ່ງປັນໜ້າຈ�ກັບອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ 

ສະເພາະເປີດໃນຄອມພິວເຕີ
• ແບ່ງປັນເນື້ອໃນ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້
• ບັນທຶກວີດີໂອກອງປະຊຸມໄດ້
• ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ທຸກອຸປະກອນ
• ເຊື່ອມຕ�່ກັບ ປະຕິທິນໃນ Outlook ເພື່ອນັດປະຊຸມໄດ້
• ສາມາດຕ�່ Plugin ກັບໂປຣແກມ Zoo

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ:   www.dct.or.th
© https://blog.google/products/meet/bringing-google-meet-to-more-people/ 
Javier Soltero, Vice President & GM, G Suite
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Important Website in region
www.nfedi.org
www.rda.org.la
www.aspbae.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 86 (2019): The good adult educator
AED 85: Role and Impact of Adult Education
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies

International Perspectives in Adult Education
IPE 79(2019): The contribution of adult education to active 
participatory citizenship
IPE 77: Rethinking adult learning and education - Asia 
perspectives
IPE 78: Adult education as a key to development - 
challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ທ່ານສາມາດຂ�ຈົດໝາຍຂ່າວນີ້ໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ

ກອງບັນນາທິການ: ພິລານີ ພິດສະໄໝ, ອຸ່ນເພັງ ຄ�າມັງ,
ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ດອກຄ�າ ຊົມສີຫາປັນຍາ,
ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ
ບັນນາທິການ: ໂຢຮັນ ແຮລເມັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ
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

ສິ່ງພິມໃໝ່
DVV International Annual Report 2020
Reaching the Marginalized - Good Practices in ALE in 
the Middle East, Southeast and South Asia
Handbook for NFE Facilitators
Soft Skills Training Manual for Falicitator
Soft Skills Instructional Package
Curriculum globALE in Lao language
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