
ມຸມການອາ່ນ 

ເລ ື່ອງນ ີ້ແມ່ນມ ເນ ີ້ອຫາກ່ຽວກັບປ ຶ້ມອ່ານ, ຄູສອນ ແລະ ອາສາສະໝັກ, ເປັນເລ ື່ອງທ ື່ເວ ີ້າກ່ຽວກັບແນວທາງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາແບບງ່າຍດາຍທ ື່ສ້າງການປ່ຽນແປງໄດ້ເປັນຢ່າງດ . 

ຂ້ອຍໄດ້ມ ໂອກາດເຫັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການໜ ື່ງທ ື່ມ ຊ ື່ວ່າ “ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ໂອກາດການເຂ ີ້າຮຽນສ າລັບການສ ກສາຂັີ້ນພ ີ້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລ  ແຜນງານ ບ ຄວາ (BEQUAL)”, ເປັນແຜນ
ງານການຮ່ວມມ ກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດອ ດສະຕຣາລ ,  ແລະຮ່ວມທ ນໂດຍ 
ສະຫະພາບເອ ຣ ບ, ເຊິື່ງຂ້ອຍເອງໄດ້ລ ງໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສອງແຫ່ງຢູ່ແຂວງຫ ວພັນ. ການລ ງຢ້ຽມຢາມຄັີ້ງນ ີ້ແມ່ນ
ໄປໂຮງຮຽນປະຖ ມທັງສອງແຫ່ງທ ື່ຕັີ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ຍາກທ ື່ຈະເຂ ີ້າເຖິງ. ພວກເຮ າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເດ ນ
ທາງຫ າຍຊ ົ່ວໂມງ, ຕາມເສັີ້ນທາງທ ື່ເປິະເປ ຶ້ອນ ແລະ ມ ຂ ີ້ຕ ມ, ເປັນຫ ຼຸບເປັນໂນນ ແລະ ຄ ດຄ້ຽວ. ມ ຄ ນບອກຂ້ອຍຕະ

ຫ ອດວ່າ ໃນລະດູຝົນ, ເຊິື່ງເປັນຊ່ວງເວລາຫ າຍເດ ອນ, ການເດ ນທາງຜ່ານເສັີ້ນທາງເຫ  ົ່ານ ີ້ແມ່ນ ແມ່ນມ ຄວາມລ າບາກ

ຫ າຍ ຫ   ອາດເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ເລ ຍ. 

ການຢ້ຽມຢາມຄັີ້ງນ ີ້ເປັນສິື່ງຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຕ ອນວ່າ ຍັງມ ຫ າຍຄ ນທ ື່ຕ້ອງປະເຊ ນກັບສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນພຽງ
ເພ ື່ອຈະໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ. ຂ້ອຍມ ພະນັກງານຕິດຕາມໄປນ າຈາກອ ງການ ChildFund, ເຊິື່ງເປັນອ ງການທ ື່ບ ໍ່ສັງກັດ

ລັດຖະບານ ຫລ  NGO ທ ື່ເຮດັວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ຢູ່ປະເທດລາວ, ແຜນງານ ບ ຄວາ ແມ່ນເພ ື່ອສະ

ໜັບສະໜູນການສ ກສາແກ່ເດັກນ້ອຍທ ື່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ເດັກຊ ນເຜ ົ່າ 

ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອ ງການທ ື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເຊັົ່ນ ອ ງການ Childfund ທ ື່ມ ເປົຶ້າໝາຍສຸມໃສ່ການສ ກສາ, ນ ້າ 

ແລະ ສຂຸະອະນາໄມ. 

ຕອນທ ື່ພະນັກງານຂອງອ ງການ ChildFund ຊ ີ້ໄປທາງຫ ັງຫ້ອງຮຽນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ພວກເຂ າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍເບິື່ງປ ຶ້ມ

ຕ່າງໆ. ຂ້ອຍງ ກຫ ວ ແລະ ເວ ີ້າອອກມາທັນທ ວ່າ ປ ຶ້ມເຫ  ົ່ານັີ້ນເບິື່ງເປັນຕາ “ມ່ວນ” ເນາະ. ພວກເຂ າເຈ ີ້າຫ ວຂ ີ້ນ ແລະ ບອກ

ຂ້ອຍວ່າ ອັນທ ື່ພວກເຂ າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍເບິື່ງທ ຈິງແລ້ວແມ່ນຖ້ານໃສ່ປ ຶ້ມ. 

ຂ້ອຍບ ໍ່ເຂ ີ້າໃຈ! 

ພວກເຂ າອະທິບາຍວ່າ ໃນເມ ື່ອກ່ອນ ປ ຶ້ມເຫ  ີ້ານັີ້ນແມ່ນຖ ກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນກ່ອງທ ື່ວາງໄວ້ທາງດ້ານຫລັງຂອງຫ້ອງຮຽນ. 

ນັກຮຽນແມ່ນບ ໍ່ສາມາດແນມເຫັນປ ຶ້ມເຫ  ົ່ານັີ້ນໄດເ້ລ ຍ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂ າບ ໍ່ມ ຄວາມສ ນໃຈທ ື່ຈະອ່ານ. ສ າລັບ

ແນວທາງແກ້ໄຂແບບງ່າຍດາຍນັີ້ນ, ຖ້ານໃສ່ປ ຶ້ມ ຈິື່ງໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ ແລະ ເອ າປ ຶ້ມວາງສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນ. 

ນອກຈາກຖ້ານວາງສະແດງປ ຶ້ມແລ້ວ ກ ໍ່ຍັງມ ອາສະໝັກນັກອ່ານຈ ານວນໜ ື່ງເຊັົ່ນ ນາງ ລິນສ ງ ທ ື່ແບ່ງເວລາຂອງຕ ວເອງ
ມາຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃນໝູ່ບ້ານອ່ານ ແລະ ຂຽນຫນັງສ . ຈາກປະສ ບການສ່ວນຕ ວແລ້ວ ການເປັນອາສາສະໝັກບ ໍ່ແມ່ນ



ເລ ື່ອງງ່າຍສະເໝ ໄປ ແລະ ເມ ື່ອສັງຄ ມເຮ າໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງ “ເວລາ” ເປັນຄ ກັນກັບສິນຄ້າທ ື່ຫາຍາກແລ້ວ, ການສະຫ ະເວລາ

ໃນການບ ລິການຜູອ້ ື່ນ ຍັງເບິື່ງຄ ວ່າເປັນແນວຄິດທ ື່ລ້າຫ ັງຢູ່. ຈາກປະສ ບການໃນຄັີ້ງນ ີ້ ມັນໄດຢ້ ້າເຕ ອນຂ້ອຍກ່ຽວກັບ

ບັນດາເຫດຜ ນທາງບວກທ ື່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮ າຈິື່ງອາສາສະໝັກ - ກ ໍ່ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫ  ອ, ສ ົ່ງເສ ມ, ໃຫ້ການອ ບຮ ມບ ົ່ມ

ສອນ ແລະ ທ້າຍທ ື່ສຸດກ ໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄ ນສິື່ງທ ື່ດ ແກ່ຊຼຸມຊ ນ.  

ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາແບບງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າມ ຄວາມໝາຍ, ອ ກວິທ ຫນ ື່ງທ ື່ຂ້ອຍໄດ້ພ ບເຫັນແມ່ນ ບ່ອນລ້າງມ  ທ ື່ມ ທ ໍ່

ນ ້າຂະໜາດຍາວວາງຢູ່ເທິງໂຖຂະໜາດນ້ອຍທ ື່ໃຊ້ປູກຕ ີ້ນດອກໄມ້. ທ ໍ່ນ ້າດັົ່ງກ່າວຖ ກເຈາະໃຫ້ມ ຫ າຍຮູຢ່າງສະໝ ່າສະເໝ  

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຫ າຍໆຄ ນສາມາດລ້າງມ ພ້ອມໆກັນໄດ.້ ນອກຈາກນ ີ້ ກ ໍ່ຍັງມ ຖ ງຂະຫນາດນ້ອຍຈ ານວນໜ ື່ງທ ື່ໃສ່

ສະບູໄວ້ ແລະມັດຕິດໃສ່ກັບທ ໍ່ນ ້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ຍັງມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ຈະປັບປຸງສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ

ແຕ່ລະຄ ນ ໂດຍການມອບແປງຖູແຂ້ວໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄ ນອ ກດ້ວຍ. 

ຂ້ອຍເຊ ື່ອໝັີ້ນວ່າ  ສິື່ງທ ື່ ແຜນງານ ບ ຄວາ ແລະ ອ ງການ ChildFund ກ າລັງດ າເນ ນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການສະ

ໜັບສະໜູນຈາກ ສະພາບເອ ຣ ບ ແລະ ອ ດສະຕຣາລ  ແມ່ນສຸມໃສ່ຂ ງເຂດທ ື່ຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ຍາກທ ື່ຈະເຂ ີ້າເຖິງ. 

ຂ້ອຍເຫັນນັກຮຽນຜູທ້ ື່ມ ຄວາມກະຕ ລ ລ ີ້ນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ໂອກາດຂອງພວກເຂ າທ ື່ບ ໍ່ຄວນຖ ກປິດກັີ້ນຍ້ອນເສັີ້ນ

ທາງໃນລະດູຝົນ. ສະນັີ້ນ, ຄວນສ ົ່ງເສ ມໃຫ້ມ .ຜູ້ມາສ້າງຂ ວ ແລະ ສ້າງເສັີ້ນທາງໃໝ່ໆ  

ສິື່ງທ ື່ຂ້ອຍຢາກເຫັນແມ່ນ ເດກັນ້ອຍນັກຮຽນວາດພາບບ້ານຂອງພວກເຂ າເປັນແນວໃດ -  ສ າລັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍເຫັນ

ຫ າຍໆກ ໍ່ມ ພູ, ຕ ີ້ນໄມ້, ເຮ ອນເທິງເສ າໄມ້, ແມ່ນ ້າ ແລະ ທ ົ່ງນາ.  

ຂ້ອຍເຊ ື່ອໝັີ້ນທ ື່ສຸດໃນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມສະຫ ຽວສະຫ າດ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍເອງກ ໍ່ຮັບ

ຮູ້ເຖິງຄວາມບອບບາງຂອງພວກເຂ າເຊັົ່ນກັນ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການສ ກສາຈະມ ຢູ່ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆຕ ໍ່ການຮຽນຮູ້ຈະຖ ກກ າຈັດອອກໄປ ເພ ື່ອຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເປັນຕ ວຂອງພວກເຂ າ
ເອງທ ື່ມ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ສະຫ ຽວສະຫ າດ ແລະ ມ ສະຕິປັນຍາສ ບຕ ໍ່ໄປ. 

 


