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ບົດທີ 13
ເດັກຕາບອດກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ

ເດັ ກ ນ້ ອ ຍຜູ້ ທີ່ ເ ຫັ ນ ບໍ່ ແ ຈ້ ງ ດີ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ ຂອງຊຸ ມ ຊົ ນ ຄື ກັ ນ ກັ ບ ເດັ ກ ທົ່ ວ ໄປ.

ແຕ່ ວ່າ ເດັກຕາບອດ ປົກກະຕິ ມັກເກັບຕົວຢູ່ບ້ານ. ຫາຍາກທີ່ຈ ະເຫັນພວກເຂົາອອກມາ
ຂ້າງນອກ, ຍ່າງຫຼິ້ນ ແລະ ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ. ເດັກເຫຼາ
ົ່ ນີມ
້ ໂ
ີ ອກາດໜ້ອຍໃນການພົບປະສັງ

ສັນກັບຄົນອື່ນ ແລະ ຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກເຂົາເຈົ້າຄືກັນ. ຜູ້ຄົນອາດຈະຄິດວ່າເດັກຕາ
ບອດບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດວຽກ. ເມື່ອເດັກຕາບອດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນ, ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຊິເວົ້າແນວໃດ ຫຼື
ເຮັດທ່າທີແບບໃດກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຂ້ອຍເອງ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນເດັກ
ຕາບອດມາກ່ອນ.

ນອກຈາກຄຳຟອດ ນີລະ.
້

ຂ້ອຍເອງກໍ່ຫວັງ

ຢາກໃຫ້ ຄຳຟອດ

ມາຫຼນ
ິ້ ກັບພວກເຮົາ.

ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກໃຫ້ກາຍເປັນສະມະຊິກທີ່ຫ້າວຫັນ

ຂອງຊຸມຊົນ. ເວລາໄປໃສກໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນເອົາລູກໄປນຳ ເຊັ່ນວ່າ ໄປເອົານ້ຳ, ໄປເອົາຟືນ,
ໄປຕະຫຼາດ, ໄປໂຮງຮຽນ, ໄປວັດ, ກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເຫດການອື່ນໆ. ເວລາ

ເດີນທາງໄປນັ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າອະທິບາຍ ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນ ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກ

ຟັງສຽງ, ສຳຜັດ ແລະ ດົມກິ່ນ. ເຈົ້າຕ້ອງແນະນຳລູກໃຫ້ຄົນ ແລະ ສັດ ທີ່ພົບນັ້ນໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກທັກທາຍສະບາຍດີກັບຜູ້ຄົນ.
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ວິທີທີ່ສະມະຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍເດັກຕາບອດ
ສະມະຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕາບອດໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າ ເດັກທີ່ຕາ
ບອດ ເປັນເດັກມີຄວາມຫ້າວຫັນກວ່າເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ. ແຕ່ວ່າລາວກໍ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ ຊ່ວຍ

ເປັນພິເສດໃນການຮູຈ
້ ກ
ັ ກັບຜູຄົ
້ ນ ແລະ ຊອກຫາທາງ. ຜູຄົ
້ ນອາດຈະຮູສ
້ ກ
ຶ ບໍຄ່
່ ອຍສະດວກໃນ
ການປະຕິບັດຕົວກັບລູກຂອງເຈົ້າ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະອະທິບາຍວິທີປະຕິບັດຕົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້.

►ຊ່ວຍໃຫ້ສະມະຊິກໃນຊຸມຊົນປະຕິບັດຕົວຕໍ່ກັບລູກເຈົ້າ

ມາ ຕາ ຂ້ ອ ຍ ແມ່ ນ
ມາ ເລຍ ແລະ ລູກ

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂອ້ລົມກັບລູກເຈົ້າ ເມື່ອ

ຊາຍຂ້ອຍ ຊື່ ລາຟາ

ພົບກັບລາວ. ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ແນະນຳຕົວ

ແອນ. ຍິ ນ ດີ ທີ່ ໄດ້

ເອງ ແລະ ເອີ້ນຊື່ລາວ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວ

ພົບກັບເຈົາ້ . ມາຕາ,

ຮູ້ ວ່ າ ຜູ້ ໃດ ເວົ້ າ ກັ ບ ລາວ. ອະທິ ບ າຍ ໃຫ້

ເຈົ້າຈະໄປ

ເຂົ າ ເຈົ້ າ ເວົ້ າ ກັ ບ ລາວໂດຍກົ ງ ດີ ກ ວ່ າ ຈະ

ໃສ? ມາຕາ

ຖາມຄົນອື່ນ.

ຊຸ ກ ຍູ້ ໃຫ້ ຜູ້ ຄົ ນ ຊ່ ວ ຍ ລູ ກ ເຈົ້ າ ຊອກ

ຫາ ສິ່ ງ ຂອງ ທີ່ ລາວ ຕ້ ອ ງການ. ສະ

ມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີ

ບອກ ທິ ດ ທາງ ເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ເດັ ກ

ສາມາດຊອກຫາສິງ່ ຂອງທີລາວ
່
ຕ້ອງ

ທາງໃດໄປ
ຕະຫຼາດ?

ຍ່າງໄປຊືໆ
່ ຈົນກະທັງ້
ຮອດທາງ ພົ ບ ກ້ ອ ນ

ຫີນ. ຫຼັງ ຈາກນັ້ນໃຫ້

ການ ດ້ ວ ຍ ຕົ ວ ເອງ.( ໜ້ າ ທີ 111-

ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍ.

113)

ຊູມາ, ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດ

ເຂົ້າໜົມຄົກ. ພວກມັນ

ນັ້ນແມ່ນກິ່ນຫຍັງ?

ຢູ່ໃນໝໍ້ໃກ້ກັບເຈົ້າ. ເຈົ້າ
ໄດ້ຍິນສຽງຟົດມັນບໍ່?

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຕອບຄຳຖາມຂອງເດັກ
ແລະອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ລາວຟັງ.

ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນກໍ່ຢາກ ຮູ້ຈັກກັບ

ລູ ກ ເຈົ້ າ , ພວກ ເຂົ າ ກໍ່ ຈ ະ ເລີ່ ມເຂົ້ າ

ໃຈວ່າລາວສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ

ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດ!
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ວິທີທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ ສາມາດຊ່ວຍເດັກຕາບອດໄດ້
ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຕາດີມັກໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງກັບເດັກທີ່ຕາບໍ່ເຫັນແຈ້ງ. ໂດຍການທີ່ພວກເຂົາ

ມັກເວົ້າຢອກເຢົ້າ, ຫົວຂວັນ, ການຮຽນແບບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ. ແຕ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກ
ເຂົາມັກບໍ່ໃຫ້ເດັກທີ່ຕາບໍ່ເຫັນແຈ້ງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳ.

►ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນຕາບອດນັ້ນເປັນແນວໃດ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເດັກມັກສະແດງອອກໃນທ່າທີທີ່ຮຸນແຮງ ເພາະວ່າພວກເຂົາຢ້ານໃນ

ສິງ່ ທີພວກ
່
ເຂົາບໍເຂົ
່ າ້ ໃຈ. ຖ້າຫາກພວກເຂົາປັບຄວາມເຂົາ້ ໃຈແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍຈະ
່ ກາຍເປັນ

ຄົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເພືອ
່ ນໄດ້. ມີເກມຈຳນວນໜຶ່ງດັ່ງຕໍໄປ
່ ນີທີ
້ ່ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົາ
້
ໃຈເດັກຕາບອດ.

ເກມ: ການເບິ່ງເຫັນແບບມົວໆ.
ໃຫ້ເດັກຊອກຫາສິ່ງຂອງແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງແບບເຫັນບໍ່ແຈ້ງດ້ວຍການ:

ໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ໜາໆ ຂອງຜູ້ໃດຜູ້
ໜຶ່ງ ຫຼື ແວ່ນຕາກັນແດດ.

ເອົາເຈ້ຍບາງໆ, ແພບາງ ຫຼື ເອົາວັດຖຸ
ໃດກໍ່ໄດ້ ທີ່ໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ
ປິດຕາ.
ຖ້າຈະເບິ່ງຕົວໜັງສືເຫຼົ່ານີ້

ຂ້ອຍຕ້ອງເອົາເຂົ້າໃກ້. ແຕ່
ພວກມັນກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນ!

ຫຼັ ງ ຈາກ ນັ້ ນ ໃຫ້ ເດັ ກ ພະຍາຍາມ ເບິ່ ງ ວັ ດ ຖຸ ໂຕທີ່ ມີ

ລາຍລະອຽດນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ລວດລາຍນຳເຈ້ຍ ຫຼື ຕົວ

ອັກສອນທີ່ຢູ່ຕາມສະຫຼາກກະປ໋ອງ. ຖາມຄວາມຮູ້ສຶກ

ຂອງເດັກກ່ຽວກັບສິງ່ ທີເຂົ
່ າເຈົາ້ ພະຍາຍາມເບິງ່ . ໄລຍະ
ໃກ້ປານໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງເຫັນແຈ້ງ?
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ເກມ: ການນຳທາງເດັກຕາບອດ
ໃຫ້ເດັກຫຼີ້ນເປັນຄູ່. ມັດຜ້າແພໃສ່ຕາເດັກຄົນໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເຫັນ
ຫຍັງເລີຍ. ປ່ອຍໃຫ້ເດັກອີກຄົນໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ພາຍ່າງ. ປ່ອຍ

ໃຫ້ເດັກຕາບໍ່ເຫັນຮຸ່ງສຳຜັດສິ່ງຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້

ສຶກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຄື່ອນທີ່ຢ່າງປອດໄພ.

ຫຼັງຈາກຫຼີ້ນເກມແລ້ວ ແນະນຳໃຫ້ເດັກສົນທະນາ

ກັນດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້:

• ຖ້າຫາກຕາບໍ່ເຫັນຮຸ່ງ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?
• ເຈົ້າຢ້ານບໍ່?
• ຜູ້ນຳທາງຂອງເຈົ້າຊ່ວຍຫຍັງເຈົ້າໄດ້ບໍ່ ຫຼບໍ
ື ່ຊ່ວຍຫຍັງ?
• ມີຫຍັງທີ່ລາວເຮັດໄດ້ດີກວ່າ?
• ເຈົ້າເຊື່ອໃຈຄົນນຳທາງຂອງເຈົ້າບໍ່?
ເກມ: ການສຳຜັດກັບໝູ່ເພື່ອນ
ມັດຜ້າແພໃສ່ຕາເດັກຄົນໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເຫັນຫຍັງເລີຍ. ຫຼັງ

ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ລາວພະຍາຍາມຈຳ ແນກໝູ່ ດ້ວຍ ຄວາມ
ຮູ້ສຶກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ຫຼື ໃຫ້ລາວ ພະຍາຍາມຈຳ ແນ ກ

ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ມາລົມກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາເບີ່ງບໍເຫັ
່ ນ.
ເກມ: ນັ້ນແມ່ນກິ່ນຫຍັງ?
ມັດ ຜ້າ ແພ ໃສ່ ຕາ ເດັກໝົດ ທຸກ ຄົນ ຢູ່ ໃ ນກຸ່ມ,

ນັ້ນແມ່ນກິ່ນຫຍັງ?
ຂ້ອຍຮູນັ
້ ້ນ

ແມ່ນໝາກກ້ຽງ

ດັ່ ງ ນັ້ ນ ພວກ ເຂົ າ ຈຶ່ ງ ບໍ່ ເຫັ ນ ຫຍັ ງ . ຫຼັ ງ ຈາກ
ນັ້ ນ ເອົ າ ສິ່ ງ ຂອງທີ່ ມີ ກິ່ ນ ແຮງ ຢ່ າ ງ ເຊັ່ ນ :
ນັ້ນແມ່ນ

ກາເຟບໍ່?

ເປືອກໝາກກ້ຽງ, ໃບຊາ, ໝາກກາເຟ, ໝາກ
ກ້ວຍ ຫຼື ພືດຜັກໃນທ້ອງຖິ່ນມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າ

ເດັກ. ຖ້າເຮັດແນວນີ້ແລ້ວ ເດັກກໍ່ສາມາດໄຈ້
ແຍກສິ່ງຂອງດ້ວຍການດົມກິ່ນ.

ຫຼັງຈາກ ທີ່ຫຼິ້ນ ເກ ມ ເຫຼົ່າ ນີ້ແລ້ວ , ອະທິບາຍ ເຫດຜົນໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າຟັງ ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ ຄົນ

ຕາບອດນັ້ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກເພື່ອສຳຜັດ, ດົມກິ່ນ ແລະ ຊີມລົດຊາດ.
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► ຊ່ວຍເດັກທີ່ຕາດີ ແລະ ເດັກທີ່ຕາບໍ່ເຫັນແຈ້ງໃນການຫຼິ້ນເກມ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າ ເດັກທີຕາ
່ ບໍ່ເຫັນແຈ້ງນັ້ນສາມາດຫຼິ້ນ

ເກມນຳພວກເຂົາໄດ້ ເພາະວ່າເດັກດັ່ງກ່າວນັ້ນມີໂອກາດໄດ້ຫຼິ້ນເກມໜ້ອຍກວ່າ. ຕົວຢ່າງ:
ຖືກແລ້ວ, ແຕ່ວ່າພວກ

ເຈົ້າມີວິທີຊ່ວຍນາງໃຫ້

ລີນ້າ ຕ້ອງການຫຼີ້ນ

ໄດ້ຍິນສຽງໝາກບານ

ໝາກບານນຳພວກເຈົ້າ.

ໄດ້ບໍ່?

ແຕ່ວ່ານາງ
ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ

ໝາກບານ.

ພວກເຮົາຊິ

ເອົາກ້ອນຫີນ
ນ້ອຍເຂົ້າໄປ

ໃນໝາກບານ
ໄດ້ແນວໃດ?

ນັ້ນແມ່ນຄວາມ
ຄິດທີ່ດີ. ລອງ
ເຮັດເບິ່ງດູ.

ເມື່ ອ ນາງ ໄດ້ ຍິ ນ ສຽງ ໝາກບານ, ລີ ນ້ າ ກໍ່
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມກັບໝູ່ໄດ້.

Chapter 13.indd 129

30/6/2554 15:06:16

130

ເດັກຕາບອດກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ

ຄຳແນະນຳສຳລັບເດັກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຈ້ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ໃນການຫຼນ
ິ້ ເກມໂຍນໝາກບານ ເຮົາສາມາດເອົາ

ຖົງໃສ່ໝາກຖົ່ວ ຫຼື ເຂົ້າ ເພື່ອໃຊ້ແທນໝາກບານ.

ເມື່ອໂຍນຖົງ ແລະ ເວລາຕົກລົງພື້ນ. ຫຼື ການຫຼິ້ນ
ໄລ່ຈັບຖົງຕາມພືນ
້ ມັນກໍຈະ
່ ເກີດສຽງ. ດັງ່ ນັນ
້ ເດັກ

ກໍຈະ
່ ໄດ້ຍິນສຽງໝາກບານ ເຂົາເຈົາ້ ຈຶງ່ ສາມາດໄປ
ເກັບມັນໄດ້.

ຖ້າຫາກວ່າເດັກສາມາດເຫັນສີແຈ້ງ ກໍໃຫ້
່ ໃຊ້ແພສີແຈ້ງ
ເພື່ອເຮັດຖົງ.

ເດັກ ທີ່ ຕາ ບໍ່ ເຫັ ນ ແຈ້ ງ ນັ້ ນ ສາມາດ

ຫຼິ້ ນ ເກ ມໄລ່ ຕ້ ອ ຍ ກັ ບ ເດັ ກ ທົ່ ວ ໄປ

ໄດ້ ຖ້າຫາກ ພວກເຂົາຕົບມື, ເປົ່າ

ໝາກວີດ ຫຼື ມັດສິງ່ ຂອງທີມີ
່ ສຽງໃສ່
ແຕ່ລະຄົນ.
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ການແຕ້ມຮູບພາບໃສ່ຂີຊາຍ
້
ປຽກ

ຫຼື ຂີຕ
້ ມ
ົ ເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກສະແດງ

ຄວາມຮູ້ສຶກລົງໃສ່ຮູບແຕ້ມ.

ເດັກ ທີ່ ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ນັ້ນ ສາມາດ ແລ່ນ ແຂ່ງ ກັນ ໄດ້ ດ້ວຍ ການ ໃຊ້ ເຊືອກ ມັດ ໃສ່ ຕົ້ນ ໄມ້ ທັງ

ສອງສົ້ນ ເຊັ່ນ:

ມັດເຊືອກສົ້ນໜຶ່ງໃສ່ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໜຶ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ມັດສາຍເຊືອກໃຫ້ເປັນຂອດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ
ຕົ້ນໄມ້ໜຶ່ງຫາສອງແມັດ.

ເອົາໄມ້ປອ
້ ງໜຶງ່ ເຊິງ່ ມີຮູ ເຊັນ
່ ໄມ້ໄຜ່ ໄປສອດ
ໃສ່ ສົ້ ນ ສາຍ ເຊື ອ ກ ອີ ກ ສົ້ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້
ຂອດ.

ມັດສາຍເຊືອກອີກສົນ
້ ໜຶງ່ ໃຫ້ເປັນຂອດໃຫຍ່ ເຊິງ່ ຫ່າງຈາກຕົນ
້ ໄມ້ຕນ
ົ້ ທີສອງ ໜຶງ່ ຫາສອງແມັດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມັດສາຍເຊືອກໃສ່ຕົ້ນໄມ້. ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ທໍໄມ້
່ ບໍ່ສາມາດຜ່ານຂອດສາຍເຊືອກ.

ຢາກໃຫ້ຖາມເດັກຢູໃນ
່ ຊຸມຊົນຂອງເຈົາ້ ວ່າ ມີຂຄິ
ໍ້ ດເຫັນເພີມ
່ ເຕີມບໍ?
່ ມີໃຜແດ່ທີມີ
່ ແນວຄວາມ
ຄິດດີໆໃນການໃຫ້ເດັກທີ່ບໍ່ເຫັນແຈ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມ?
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ໂຄງການຊຸມຊົນ
ການສ້າງສະໜາມເດັກຫຼິ້ນແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເດັກ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມ

ຊົນໃຫ້ຮຽນຮູເ້ ຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ການເຮັດບ່ອນສຳລັບເດັກຫຼນ
ີ້ ແມ່ນເຮັດແບບທຳມະດາ. ສະ

ນັນ
້ ເດັກທີຕາ
່ ບໍເຫັ
່ ນແຈ້ງຈະບໍຮູ
່ ສ
້ ກ
ຶ ຖືກປະລະ.ຄວາມຄິດແນະນຳໃນທີນີ
່ ຈະ
້ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

ໝົດທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນຈະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ.

ພວກ ເຮົ າ ລອງ ຖາມ ໂຮງ
ຮຽນ ເບິ່ ງ ບາງ ເທື່ ອ ອາດ
ເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້

ຈະ ເອົາ ເດ່ີນ ໂຮງຮຽນ ເປັນ

ໂຄງການນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້

ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ.

ແນວໃດ?

ພວກເຮົາຈະເຮັດສິງ່
ນັ້ນໃຫ້ເສຍເງິນເຮັດ
ຫຍັງ. ພວກເຮົາ ຈະ
ໃຊ້ສິງ່ ທີພວກເຮົ
່
າມີ.
ເຮົາ ຕ້ອງ ໜັ້ນ ໃຈ ວ່າ
ສະໜາ ມ ເດັ ກ ຫຼິ້ ນ
ນັ້ນເດັກທີ່ໃຊ້ໄມ້ຄ້ຳ
ຂາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼິ້ນ.

ການສ້າງສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ
ການສ້າງສະໜາມເດັກຫຼິ້ນໃຫ້ເໜາະສົມນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງລາຄາຖືກ ແລະ

ໂຄງສ້າງແບບທຳມະດາ. ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ມີໂອກາດຫຼິ້ນ

ສິ່ງຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຮັດສິ່ງນີ້ກໍ່ເພື່ອລູກຂອງເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ

ກໍ່ສາມາດສ້າງຢູ່ທີ່ບ້ານໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຖ້າເສຍ ກໍ່ບໍ່ລາຄາແພງ. ສຳລັບ

ເຫດຜົນນີ້ ເຮົາອາດຈະສ້າງດ້ວຍເສົາໄມ້, ຢາງຕີນລົດເກົ່າ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ມາໃຊ້
ສ້າງເປັນສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ, ມັນຍັງໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າສະໜາມເດັກຫຼິ້ນທີ່ມີເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີສີສັນ,
ລາຄາແພງ ງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງລາຄາແພງ.
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ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນເພື່ອໝົດທຸກຄົນ
ເມືອງລິບາຣາຕ້າ ເປັນເມືອງໜຶງ່ ທີຫ່
່ າງໄກສອກຫຼກ
ີ ຢູປະ
່ ເທດໂບລີເວຍ. ເພາະວ່າຖະໜົນ
ບໍ່ດີ, ຖ້າຂີ່ລົດຈາກຕົວເມືອງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບເມືອງລິບາຣາຕ້າ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 30 ຊົ່ວໂມງ.
ມັນເປັນເມືອງທີມີ
່ ຄວາມທຸກຍາກ. ບໍມີ
່ ລະບົບນ້ຳ ແລະ ປະຊາຊົນທີຢ
່ ເມື
ູ່ ອງລິບາຣາຕ້າ ບໍ່
ມີໄຟຟ້າໃຊ້. ກຸ່ມພໍ່ແມ່ຂອງເດັກພິການກໍ່ໄດ້ມີກອງປະຊຸມທຸກໆສອງອາທິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ພວກເຂົາກໍ່ຄົ້ນພົບວ່າ ພວກເຂົານັ້ນກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເລື່ອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກເຂົາເຈົ້າ.
ເພາະວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງຄົນພິການຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງ
ການໃຫ້ເດັກພິການໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງ
ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກພິການ ແລະ ເດັກປົກກະຕິໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການ
ຫຼິ້ນຮ່ວມກັນ.
ກຸ່ມພໍ່ແມ່ຜູ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມກຸ່ມທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຂົ້າເຮັດວຽກພຽງແຕ່
ວັນອາທິດເປັນເວລາຢູ່ສາມມື້, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງໄດ້ດຳເນີນຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ໂຄງການສ້າງສະໜາມເດັກຫຼິ້ນກາຍເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ. ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດນາ ເຮັດສວນ ເພື່ອຊອກຫາເງິນບໍລິຈາກ, ກ້ອນດິນຈີ່, ເຫຼັກ
ຕະປູ, ໄມ້ ແລະ ຕົນ
້ ໄມ້. ເມືອ
່ ສຳເລັດການກໍສ
່ າ້ ງສະໜາມເດັກຫຼນ
ິ້ ແລ້ວ ພວກມັນປະກອບ
ມີຮົ້ວ, ຕັ່ງແປ້ນມ້າ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຢາງ
ລົດເກົ່າ.

ເດັກທີຕາ
່ ບໍເຫັ
່ ນແຈ້ງຈະ
ບໍ່ ສາມາດ ຊອກຫາສິ່ງຂອງ ແລະ
ໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ທາສີໃຫ້ເປັນສີແຈ້ງ.
ເດັກຕາບອດບໍ່ສາມາດຊອກຫາທາງໄດ້ ຖ້າຫາກທາງ
ບໍ່ມີຂອບ. ພວກເຂົາຈະໄຈ້ແຍກບ່ອນຫຼິ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກ
ບ່ອນຫຼິ້ນບາງບ່ອນມີຫຍ້າ ແລະ ບາງບ່ອນບໍ່ມີຫຍ້າ
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ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ
•

ສະມາ ຊິກ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຕ້ອງ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ ນຳ ກັນ.
ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນຕ້ອງສະອາດ ແລະ ມີການສ້ອມແປງເປັນປະຈຳ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ
ຕ້ອງມີແຜນການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄັກແນ່.

•

ຮັກສາສະໜາມເດັກຫຼນ
ິ້ ແບບທຳມະດາ ແລະ ກໍສ
່ າ້ ງດ້ວຍວັດສະດຸກໍສ
່ າ້ ງຢູຕາມທ້
່
ອງ
ຖິນ
່ , ລາຄາຖືກ. ປະຊາຊົນສາມາດຮຽນແບບແນວຄວາມຄິດໂຕນີກໍ
້ ໄດ້
່ ເພືອ
່ ໄປສ້າງ
ອຸປະກອນໃຫ້ລູກຂອງພວກເຂົາຢູ່ບ້ານ.

•

ສຳລັບເສົາທີ່ໃຊ້ຝັງລົງດິນນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບການໂດກໄວ. ກ່ອນຈະ
ເອົາເສົາລົງດິນໃຫ້ທານ້ຳມັນເຄື່ອງ(ລົດ)ເກົ່າ, ນ້ຳມັນກັນແມງໄມ້ ແລະ ນ້ຳມັນກັນ
ເຊື້ອລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານ.

•

ໃຊ້ເຊືອກ ຫຼື ໂສ້ ເພືອ
່ ມັດຊິງຊ້າ. ສາຍເຊືອກລາຄາຖືກ ແຕ່ວ່າບໍຂ
່ າດໄວ. ສາຍເຊືອກ
ປາລັດສະຕິກ ຫຼື ນີລົງ ຖືກຝົນຈະບໍ່ເປື່ອຍ ແຕ່ຖືກແດດຜັດໂດກ ແລະ ຂາດງ່າຍ.

•

ກວດກາເບິ່ງເສົາ ແລະ ສາຍເຊືອກເປັນປະຈຳ ດ້ວຍການໃຫ້ຄົນທີ່ມີນຳ້ໜັກຫຼາຍ
ຄົນຂຶ້ນມັນພ້ອມກັນ. ເມື່ອພວກມັນໂດກກໍ່ໃຫ້ປ່ຽນອອກ.

•

ຕ້ອງໜັ້ນໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍນັ້ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ການບຳລຸງຮັກສາສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ. ວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຈະສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍເດັກທີ່ມີຜູ້
ໃຫຍ່ຄອຍຊ່ວຍນຳພາພວກເຂົາ.
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