
ຜນົການສກຶສາວິໄຈ ຄວາມເຂົ ົ້າໃຈຂອງ
ຜ ົ້ປົກຄອງເດກັຕ ໍ່ ວຽກງານການສກຶສາ
ສ ົ້າງຄວາມເຂົ ົ້າໃຈໂດຍຜໍ່ ານກ ລະນີແຂວງໄຊສມົບ ນ

ສະເໜີໂດຍ: ປອ ລ າພ ນ ຫຼວງ ໄຊ
ຫວົ ໜົ້າພະ ແນກ ສົໍ່ ງ ເສມີ ວິຊາ ຊບີ ຂັ ົ້ນ ພ ົ້ຖານ
ກມົ ການ ສກຶ ສານອກ ໂຮງ ຮຽນ



ເນ ົ້ອໃນຂອງການສະເໜີ
1. ເຫດຜນົຂອງ ການສກຶ ສາວິໄຈ
2. ຈດຸປະ ສງົ  ແລະ ຄ າຖາມຄົ ົ້ນຄວ ົ້າສ າລບັນ າທາງການວິໄຈ
3. ກຸໍ່ ມ ຕວົຢໍ່ າງ ແລະ ວິທີການເກບັກ າຂ ົ້ມ ນ
4. ການວິເຄາະ ຂ ົ້ມ ນ
5. ສງັ ລວມຜນົຄົ ົ້ນພບົ ແລະ ຄ າສະ ເໜີແນະ



ປີ     ຫ ົ້ອງ ປ1 ປ2 ປ3 ປ4 ປ5 ມ1 ມ2 ມ3 ມ4 ມ5 ມ6 ມ7

2005-2006 279,529 187,392 161,840 140,207 122,913 49,232 78,189 70,710 56,712 47,967 42,831 

2006-2007 278,044 187,486 161,033 140,671 124,573 98,085 79,971 70,511 57,184 49,563 44,762 

2007-2008 279,440 190,683 162,758 141,917 126,019 100,567 83,032 71,484 59,118 49,633 46,034 

2008-2009 276,658 192,908 166,995 144,316 128,003 103,772 85,911 74,896 60,266 50,943 46,111 

2009-2010 267,232 195,392 170,998 151,116 131,603 105,769 88,220 75,221 66,178 52,202 20,338 

2010-2011 246,197 188,654 173,585 153,528 138,159 109,405 90,581 77,268 68,029 55,134 45,629 42,097 

2011-2012 235,020 180,892 169,345 157,445 141,236 117,395 93,942 79,729 70,809 57,239 48,271 43,555 

2012-2013 232,072 177,840 166,317 156,337 145,717 123,208 102,710 84,737 74,897 60,493 51,210 46,034 

2013-2014 215,663 185,533 166,296 156,649 146,752 123,299 111,553 95,409 81,463 66,533 55,662 49,450 

2014-2015 194,388 178,822 172,605 156,883 147,768 131,616 118,426 102,395 90,369 72,897 61,045 53,928 

2015-2016 183,491 166,690 167,898 162,084 147,824 131,893 117,322 107,641 95,828 79,678 66,224 58,402 

2016-2017 177,220 161,168 158,477 159,316 152,524 130,376 117,211 105,985 98,958 83,005 72,273 62,757 

ການຕກົຫລົໍ່ ນຂອງນກັຮຽນສາມນັສກຶສາ School drop-out



“Education” for Employment

Youth exit: EMIS, LECS5, & Census data suggest that in recent 

cohorts, 4/5 of youth finished primary schooling, but only:

• ~50% finish lower 

secondary

• ~30% complete upper 

secondary 

• ~20% enter TVET or 

higher education

… so half of Lao PDR 

youth finish primary 

never to finish 

secondary



ສາຍເຫດຫຍງັ?
• ສະ ພາບແວດລ ົ້ອມ ພາຍໃນໂຮງ ຮຽນ
• ໄລຍະ ຫໍ່ າງ ຈາກບ ົ້ານຫາໂຮງ ຮຽນ ໂດຍສະ ເພາະ ແມໍ່ ນຊັ ົ້ນມດັ

ທະ ຍມົ
• ສະ ພາບເສດຖະ ກດິຄອບຄວົທຸກ ຍາກ
• ຜ ົ້ປົກຄອງບ ໍ່ ເຫນັຄວາມຄ າຄນັຂອງການສກຶສາ
• ອ ານາດການປົກ ຄອງ ບ ໍ່ ເອາົໃຈໃສໍ່ ເທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນ



ຈດຸ ປະ ສງົ ຂອງການວິໄຈ
• ຮບັ ຮ ົ້ຄວາມ ເຂົ ົ້າໃຈ, ທດັ ສະ ນະ ຄະ ຕ,ິ ຄວາມ ຄາດ ຫວງັ ຂອງ ຜ ົ້ປົກ ຄອງຕ ໍ່ ກບັ ການສົໍ່ ງ

ເສມີ ການ ສກຶ ສາລ ກຫຼານຂອງເຂາົເຈ ົ ົ້າ ເຊິໍ່ ງ ເປັນ ເລ ໍ່ ອງພາຍນອກ ໂຮງ ຮຽນ
• ເປັນ ຂ ົ້ມ ນ ເພ ໍ່ ອ ກ ົ້າວ ໄປ ສ ໍ່ ການ ພິຈາລະ ນາຊອກຫາທາງປັບ ປຸງ ແກ ົ້ໄຂການເຂົ ົ້າຮຽນ, 

ປະ ລະ ການ ຮຽນ ແລະ ເລ ໍ່ ອນ ຊັ ົ້ນ



ຄ າຖາມສກຶສາວິໄຈ
1. ຄວາມ ເຂົ ົ້າໃຈ ຕ ໍ່ ກບັ ວຽກ ງານ ການ ສກຶ ສາ ແລະ ທດັ ສະ ນະ ຄະ ຕິຂອງ ຜ ົ້ປົກ ຄອງເດກັ ຕ ໍ່ 

ກບັ ການ ສົໍ່ ງ ເສມີ ລ ກຫຼານຂອງເຂາົເຈ ົ ົ້າ ໄປ ສກຶ ສາຮ ໍ່ າຮຽນ ມີຄ ແນວ ໃດ?
2. ແທ ົ້ຈງິ ແລ ົ້ວ ຄວາມ ສ າຄນັ ຂອງ ການ ສກຶ ສາທີໍ່ ປະ ຊາຊນົ ເຂົ ົ້າ ໃຈ ຄ ຫຍງັ?

1. ຜ ົ້ປົກຄອງເດກັໄດ ົ້ມີຄວາມ ພະຍາ ຍາມ ຈະສົໍ່ ງເສມີລ ກຫຼານຂອງເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ໃຫ ົ້ຮຽນຮອດລະດບັ
ໃດ? ຍ ົ້ອນຫຍງັ?

2. ຄວາມ ຄາດຫວງັຂອງຜ ົ້ປົກຄອງທີໍ່ ຢາກ ເຫນັລ ກຫຼານເປັນພາຍຫຼງັທີໍ່ ຮຽນຈບົມາ ແມໍ່ ນຫຍງັ?
3. ການອອກໂຮງຮຽນຂອງລ ກຫຼານມີສາຍ ເຫດມາ ຈາກ ຫຍງັແດໍ່ ?
4. ທດັສະນະຂອງຜ ົ້ປົກຄອງຕ ໍ່ ກບັການ ສົໍ່ ງເສມີ ການສກຶສາ ສ າ ລບັລ ກຍງິ ແລະ ລ ກຊາຍ ມີ
ຄວາມ ຄາດຫວງັແຕກ ຕໍ່ າງກນັບ ? ຖົ້າ ຕໍ່ າງ, ຕໍ່ າງກນັຄ ແນວໃດ?



ວິທີການເກບັກ າຂ ົ້ມ ນ
• ນ າໃຊ ົ້ວິທີການ ສກຶ ສາພດຶ ຕິກ າຂອງ ມະ ນຸດ

(Ethnography)
• ສນົ ທະ ນາລວມ ໂດຍ ແຍກ ເປັນ ສອງຫາ ສາມ ກຸໍ່ ມ ຄ :
ກຸໍ່ ມ ຍງິ ລ ົ້ວນ, ຊາຍ ລ ົ້ວນ ແລະ ກຸໍ່ ມ ປະ ສມົ ຍງິ ຊາຍ

• ລງົ ເລກິ ສ າພາດ ບຸກ ຄນົ



ເຄ ໍ່ ອງ ມ ແລະວິທີການ ນ າ ໃຊ ົ້ເຄ ໍ່ ອງມ ສ າ ລບັ ກຸໍ່ ມ

ອາຊບີ ເຫດຜນົ

ອາ ຊບີຫຍງັແດໍ່ ທີໍ່ ທໍ່ ານຢາກ ໃຫ ົ້ລ ກຫຼານຂອງທໍ່ ານເປັນບາດເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ໃຫຍໍ່ ຂຶ ົ້ນມາ? ຍ ົ້ອນຫຍງັ?

ເພ ໍ່ ອຢັົ້ງເບິໍ່ ງຄວາມ ຮບັຮ ົ້ຕ ໍ່ ໂລກ ເຊິໍ່ ງມີຄວາມ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງກບັການສົໍ່ ງເສມີ ການ ສກຶສາ ສ າ ລບັລ ກຫາຼນຂອງເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ



ເຄ ໍ່ ອງ ມ ແລະວິທີການ ນ າ ໃຊ ົ້ເຄ ໍ່ ອງມ ສ າ ລບັ ກຸໍ່ ມ

ອາຊບີ ເຫດຜນົ ຈດັອນັດບັນິຍມົ

ອາ ຊບີຫຍງັແດໍ່ ທີໍ່ ທໍ່ ານຢາກ ໃຫ ົ້ລ ກຫຼານຂອງທໍ່ ານເປັນບາດເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ໃຫຍໍ່ ຂຶ ົ້ນມາ? ຍ ົ້ອນຫຍງັ?

ເພ ໍ່ ອຢັົ້ງເບິໍ່ ງວໍ່ າ ຖົ້າ ໃຫ ົ້ເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ເລ ອກສົໍ່ ງເສມີ ລ ກຫຼານເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ໃຫ ົ້ຮຽນແທ ົໆ້ ເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ຈະເລ ອກຫຍງັ?



ເຄ ໍ່ ອງ ມ ແລະວິທີການ ນ າ ໃຊ ົ້ເຄ ໍ່ ອງມ ສ າ ລບັ ກຸໍ່ ມ

ຊາຍແລະຍງິ ຊາຍ ຍງິ ອາຊບີ ເຫດຜນົ ຈດັອນັດບັນິຍມົ

ອາ ຊບີຫຍງັແດໍ່ ທີໍ່ ທໍ່ ານຢາກ ໃຫ ົ້ລ ກຫຼານຂອງທໍ່ ານເປັນບາດເຂາົ ເຈ ົ ົ້າ ໃຫຍໍ່ ຂຶ ົ້ນມາ? ຍ ົ້ອນຫຍງັ?

ເພ ໍ່ ອຢັົ້ງເບິໍ່ ງວໍ່ າ ການ ເລ ອກອາ ຊບີມີຜນົຕ ໍ່ ການຈ າ ແນກເພດບ ?



ການ ວເິຄາະ ຂ ົ້ມ ນ
• ວິທີການ ວິເຄາະ ແບບ ຊອກຫາຮາກ ເຫງ ົ ົ້າ ຂອງປະ ກດົການ ທາງ ສງັ ຄມົ (Critical 

Theories)
• ປັດ ຊະ ຍາສງັ ເກດປະກດົ ການ ທາງສງັຄມົ ຂອງ Pierre Bourdieu ທີໍ່ ເຫນັ ວໍ່ າຂຶ ົ້ນ ກບັ

habitus, capital, field
• ປັດ ຊະ ຍາໂລ ກາວິວດັ (Global Flows) ຂອງ Appadurai ກໍ່ ຽວ ກບັ ກະ ແສ ການ 
ແຜໍ່ ກະ ຈາຍ ແນວ ຄດິ ຈດິ ໃຈຂອງຄນົໃນ ຍຸກ ໂລກາວິວດັ



ສິໍ່ ງ ທີໍ່ ຄົ ົ້ນພບົ



ສິໍ່ ງ ທີໍ່ ຄົ ົ້ນພບົ (ຕ ໍ່ )



ສິໍ່ ງ ທີໍ່ ຄົ ົ້ນພບົ (ຕ ໍ່ )



ສິໍ່ ງ ທີໍ່ ຄົ ົ້ນພບົ (ຕ ໍ່ )
• ຮດີ ຄອງ ເຜົໍ່ າມົ ົ້ງ ທີໍ່ ຍງັ ເຫນັ ວໍ່ າເປັນ
ການ ກດີ ຂວາງ ການ ສົໍ່ ງເສມີ ການ 
ສກຶ ສາຂອງ ເດກັ ຍງິ.

• ບນັ ຫາຜນົ ຕອບ ແທນ ຂອງ ການ 
ສກຶສາ.

• ສງັ ຄມົ ບໍ່ າວ ສາວ (ໄພ ສງັ ຄມົ) ຢ ໍ່ 
ໃນ ນກັ ຮຽນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມໍ່ ນ 
ຊັ ົ້ນ ມດັ ທະ ຍມົ ຕົ ົ້ນ ແລະ ປາຍ
ກາຍ ເປັນ ສິໍ່ ງ ບັ ົ້ນທອນ ຈດິ ໃຈ ຂອງ
ຜ ົ້ປົກ ຄອງ ທີໍ່ ບ ໍ່ ຢາກ ສົໍ່ ງ ເສມີ.

ພ ໍ່ ແມໍ່ ມີງວົ ກະ ຂາຍ ງວົ ມີດນິ ກະ ຂາຍ ດນິ ໃຫ ົ້ລ ກ 
ໄປ ຮຽນ ບາດ ຮຽນ ຈບົ ມາກະ ບ ໍ່ ໄດ ົ້ຊບັ ຊ ົ້ອນເຮດັ 
ວຽກ ຫຍງັ ກບັ ມາເຮດັ ໄຮໍ່ ເຮດັ ສວນນ າພ ໍ່ ແມໍ່ ຄ 

ເກົໍ່ າ ແລ ົ້ວ ຊິຮຽນ ໄປ ເຮດັຫຍງັ!?

ຜ ົ້ປົກຄອງເດກັທໍ່ ານໜຶໍ່ ງເວົ ົ້າ



ສງັລວມຜນົຂອງການວິເຄາະ ແລະ ຂ ົ້ສະເໜີແນະ



1. ຄວາມ ຮບັຮ ົ້ຕ ໍ່ ກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາ ຊບີ
• ຄວນມີໂຄງການ ລງົໂຄສະ ນາທດິທາງການ ພດັ ທະ ນາການສກຶ ສາໃນ ໄລ ຍະໃໝໍ່ ແລະ
ເຊ ໍ່ ອມຊມຶ ປະ ຊາຊນົໃຫ ົ້ເຂາົ ເຈ ົ ົ້າເຂົ ົ້າໃຈວໍ່ າ ເຂາົເຈ ົ ົ້າກ ໍ່ ມີຄວາມ ຮບັຜດິ ຊອບໃນ ການ ມີ
ສໍ່ ວນຮໍ່ ວມ ຮບັຜດິ ຊອບຕ ໍ່ ກບັການ ລງົທນຶ ໃສໍ່ ການ ສກຶສາຂອງລ ກຫຼານ ຂອງເຂາົເຈ ົ ົ້າ
ໂດຍຍກົໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າຮບັຮ ົ້ວໍ່ າ ພກັ-ລດັຖະ ບານເອງກ ໍ່ ໄດ ົ້ມີຄວາມ ພະ ຍາຍາມ ສ ົ້ຊນົ ລງົ
ທນຶ ໃສໍ່ ການ ສກຶສາຊັ ົ້ນປະ ຖມົ, ຊັ ົ້ນມດັທະ ຍມົຕອນຕົ ົ້ນ, ຕອນປາຍ ແລະ ວິຊາຊບີເພ ໍ່ ອ
ເຮດັໃຫ ົ້ລ ກຫຼານ ເຂາົ ເຈ ົ ົ້າໄດ ົ້ຮຽນ. ໃນ ນີ ົ້ ຄວນໄດ ົ້ຄດິໄລໍ່ ເປັນເງນິທີໍ່ ລດັໄດ ົ້ລງົທນຶໃສໍ່ 
ການ ສກຶສາໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າເຫນັພົ້ອມ ເຊັໍ່ ນ: ຄດິໄລໍ່ ສໍ່ ວນທີໍ່ ເປັນເງນິເດ ອນຄ , ເງນິບ ລິຫານ 
ໃຫ ົ້ແກໍ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ເປັນ ເດ ອນເປັນປີ ເພ ໍ່ ອ ກະ ຕຸກ ຊຸກ ຍ ົ້ໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າໄດ ົ້ເຫນັ 
ເຖງິ ຄວາມ ເອາົໃຈ ໃສໍ່ ຂອງ ຂັ ົ້ນເທງິ ນ າ.

• ຄວນຮໍ່ ວມ ມ ກບັທຸກ ພາກ ສໍ່ ວນສ ົ້າງໂຄງການ ເພ ໍ່ ອ ປັບປຸງແລະ ສ ົ້າງອງົກອນລດັສ າ ລບັ
ການ ບ ລິການ ທີໍ່ ດ.ີ



2. ຜນົ ປະ ໂຫຍດ ຈາກການລງົ ທນຶ ໃສໍ່ ການສກຶສາ
• ການປັບປຸງລະບບົທງັການພດັທະນາຊບັພະ ຍາກອນມະນຸດ (ລະບບົຂອງຂະ
ແໜງການສກຶສາ) ແລະ ລະບບົການຮບັເອາົຜ ົ້ທີໍ່ ຮຽນຈບົວິຊາສະເພາະເຂົ ົ້າ
ບນັ ຈຸໃສໍ່ ວຽກ (ຕະຫຼາດແຮງງານ).

• ການສ ົ້າງຫຼກັຄ ົ້າປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຊີວດິຂອງຜ ົ້ທີໍ່ ປະກອບອາ ຊບີປະ
ເພດດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ົ້ ດ ົ້ວຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຜນົ ຕອບແທນຈາກການເຮດັວຽກທີໍ່ ເ
ໝາະ ສມົ ເຊັໍ່ ນ: ຄໍ່ າແຮງງານທີໍ່ ສມົ ເຫດສມົຜນົ, ລະບບົກອງທນຶປະກນັສຸຂະ
ພາບທີໍ່ ມີຄວາມເທົໍ່ າທຽມ ກນັ, ໂອກາດໃນການພດັທະນາຕນົ ເອງ ແລະ ຮບັ 
ປະກນັລະບບົການຄ ົ້າປະກນັທາງດ ົ້ານສະຫວດັດີການສງັຄມົໃຫ ົ້ແກໍ່ ເຂາົເຈ ົ ົ້າ
ແນໍ່ ໃສໍ່ ເພ ໍ່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຊີວດິຂອງຜ ົ້ປະກອບວິຊາອາຊບີໃນລະດບັ
ສີມ ແຮງ ງານໃຫ ົ້ດີຂຶ ົ້ນເທ ໍ່ ອ ລະກ ົ້າວ.



3. ທດັສະ ນະ ຕ ໍ່ ກບັຄວາມສ າ ຄນັຂອງການສກຶສາ
• ການປັບປຸງລະບບົທງັການພດັທະນາຊບັພະ ຍາກອນມະນຸດ (ລະບບົຂອງຂະ
ແໜງການສກຶສາ) ແລະ ລະບບົການຮບັເອາົຜ ົ້ທີໍ່ ຮຽນຈບົວິຊາສະເພາະເຂົ ົ້າ
ບນັ ຈຸໃສໍ່ ວຽກ (ຕະຫຼາດແຮງງານ).

• ການສ ົ້າງຫຼກັຄ ົ້າປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຊີວດິຂອງຜ ົ້ທີໍ່ ປະກອບອາ ຊບີປະ
ເພດດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ົ້ ດ ົ້ວຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຜນົ ຕອບແທນຈາກການເຮດັວຽກທີໍ່ ເ
ໝາະ ສມົ ເຊັໍ່ ນ: ຄໍ່ າແຮງງານທີໍ່ ສມົ ເຫດສມົຜນົ, ລະບບົກອງທນຶປະກນັສຸຂະ
ພາບທີໍ່ ມີຄວາມເທົໍ່ າທຽມ ກນັ, ໂອກາດໃນການພດັທະນາຕນົ ເອງ ແລະ ຮບັ 
ປະກນັລະບບົການຄ ົ້າປະກນັທາງດ ົ້ານສະຫວດັດີການສງັຄມົໃຫ ົ້ແກໍ່ ເຂາົເຈ ົ ົ້າ
ແນໍ່ ໃສໍ່ ເພ ໍ່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຊີວດິຂອງຜ ົ້ປະກອບວິຊາອາຊບີໃນລະດບັ
ສີມ ແຮງ ງານໃຫ ົ້ດີຂຶ ົ້ນເທ ໍ່ ອ ລະກ ົ້າວ.



4. ສິໍ່ ງ ກດີຂວາງການສກຶສາ ສ າ ລບັເພດຍງິ
• ຮດີ ຄອງ/ຄວາມເຊ ໍ່ ອທີໍ່ ຍງັ ເປັນການ ກດີຂວາງ ການ ພດັ ທະ ນາ ເພດ ຍງິ (ເຜົໍ່ າມົ ົ້ງ)
• ຄວາມ ຮບັ ຮ ົ້ທີໍ່ ຈ າກດັ ຕ ໍ່ ກບັ ອາຊບີ ທີໍ່ ທງັ ເພດ ຍງິແລະຊາຍ ສາມາດ ເຮດັໄດ ົ້

• ຂະແໜງການສກຶສາອາດ ຈະຮໍ່ ວມ ມ ກບັອງົການ ຈດັຕັ ົ້ງຂອງລດັອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ: ອງົການແນວລາວສ ົ້າງ
ຊາດ ຫຼ   ອງົການຈດັຕັ ົ້ງອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງ ເພ ໍ່ ອ ພົ້ອມ ກນັສ ົ້າງຕັ ົ້ງໂຄງການປຸກລະດມົເພ ໍ່ ອປໍ່ ຽນທດັສະ
ນະກໍ່ ຽວກບັບາງຄວາມເຊ ໍ່ ອທີໍ່ ອາດ ຈະບ ໍ່ ແທດເໝາະ ກບັການພດັທະນາ ເຊິໍ່ ງເຫນັວໍ່ າ ຕ ົ້ອງໃຊ ົ້ເວລາ 
ແລະ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ເຮດັຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ຄຽງຄ ໍ່ ກບັການສົ້າງຕວົຢໍ່ າງທີໍ່ ດີສ າ ລບັເພດຍງິໃນການເບິໍ່ ງແຍງຄອບ
ຄວົພ ໍ່ ແມໍ່ ຄງີຂອງຕນົເຖງິວໍ່ າ ຈະແຕໍ່ ງງານໄປຢ ໍ່ ນ າຄອບຄວົແລ ົ້ວກ ໍ່ ຕາມ

• ສ າ ລບັຄວາມ ເຂົ ົ້າ ໃຈຕ ໍ່ ກບັບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ໃນການ ປະກອບອາຊບີ ກ ໍ່ ຄວມ ມີໂຄງການເຮດັຂະ
ບວນການຊີ ົ້ແຈງ ແລະ ປຸກ ລະດມົ ໃຫ ົ້ປະ ຊາ ຊນົເຫນັວໍ່ າ ມຫີຼາຍອາ ຊບີ ແລະ ຕ ໍ່ າ ແໜໍ່ ງງານທີໍ່ ທງັເພດ
ຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ກ ໍ່ ສາ ມາດເຮດັໄດ ົ້ຄ ກນັ, ສງັຄມົ ໃຫ ົ້ການຍອມ ທງັຍງິແລະຊາຍ ແລະ ມີຜນົຕອບ
ແທນຄ ກນັ.



5. ສງັ ຄມົ ບໍ່ າວ ສາວ/ໄພສງັຄມົ ໃນ ກຸໍ່ ມນກັຮຽນ ໂດຍ ສະ 
ເພາະແມໍ່ ນ ມ ຕ ແລະ ມ ປ
• ຂະແໜງການສກຶສາຮໍ່ ວມມ ກບັຂະ ແໜງ ການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງຕໍ່ າງໆ ເພ ໍ່ ອສ ົ້າງ
ໂຄງການປໍ່ ຽນແປງທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ກະຕຸກ ຊຸກຍ ົ້ໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າເຫນັວໍ່ າ
ການສກຶສາດກີວໍ່ າການສ ົ້າງຄອບຄວົໃນໄວຮຽນ. ວິທີໜຶໍ່ ງອາດຈະເຮດັສ ົ້າງ
ໂຄງການທີໍ່ ມີລກັສະນະສ ົ້າງຄວາມໄຝໍ່ ຝັນ ໃຫ ົ້ແກໍ່ ນກັຮຽນທີໍ່ ເຮດັໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າ
ມີຄວາມໄຝໍ່ ຝັນ  ແລະ ໄຝໍ່ ສະແຫວງຫາການສກຶສາ, ມີຄວາມໄຝໍ່ ຝັນ ທີໍ່ ຢາກ 
ຈະມີຊີວດິການເປັນຢ ໍ່ ທີໍ່ ດກີວໍ່ າຄວາມເປັນຢ ໍ່ ປະຈຸບນັຂອງເຂາົເຈ ົ ົ້າ ເຊັໍ່ ນ ອາດ
ຈະມີການສົໍ່ ງເສມີຜ ົ້ທີໍ່ ຮຽນຈບົຊັ ົ້ນມດັ ທະຍມົ ຕອນຕົ ົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
ແລ ົ້ວໄປຮຽນວິຊາສະເພາະ ແລະກບັມາ ຮບັໃຊ ົ້ສງັຄມົ ຫຼ ສ ົ້າງເສດຖະກດິ
ຄອບຄວົຢ ໍ່ ທົ້ອງຖິໍ່ ນຂອງເຂາົເຈ ົ ົ້າ ທງັນີ ົ້ກ ໍ່ ເພ ໍ່ ອ ສ ົ້າງເປັນບຸກຄນົແບບຢໍ່ າງທີໍ່ ດີ
ສ າ ລບັ ເດກັແລະຜ ົ້ປົກຄອງຜ ົ້ອ ໍ່ ນໆ. ຕວົຢໍ່ າງ: ໂຄງການນາງນ ົ້ອຍ



ຂ ຂອບໃຈ

ແຂວງ ໄຊ ສມົ ບ ນ, 2018

ຄ າຖາມສນົທະນາ (ຖາມ-ຕອບ)



ຄ າ ຖາມ ຄົ ົ້ນຄວ ົ້າ
• ຜໍ່ ານການຮບັຟັງ ບນັຫາຕໍ່ າງໆ, ທໍ່ ານຄດິວໍ່ າຈະເຮດັແນວໃດເພ ໍ່ ອເປັນການປະ
ກອບສໍ່ ວນເຂົ ົ້າໃນ ການກ ົ້າວໄປສ ໍ່ ຜນົ ສ າ ເລດັ ຂອງ SDG4
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