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ບົດທີ 13
ເດັກຕາບອດກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຫັນບໍ່ແຈ້ງດີກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ ຄືກັນກັບເດັກທ່ົວໄປ. 
ແຕ່ວ່າເດັກຕາບອດ ປົກກະຕິມັກເກັບຕົວຢູ່ບ້ານ. ຫາຍາກທີ່ຈະເຫັນພວກເຂົາອອກມາ 
ຂາ້ງນອກ, ຍາ່ງຫຼິ້ນ ແລະ ຊ່ວຍວຽກຄອບຄວົ. ເດັກເຫຼົາ່ນີມ້ໂີອກາດໜ້ອຍໃນການພບົປະສງັ 
ສັນກັບຄົນອື່ນ ແລະ ຄົນອື່ນກໍ່ບ່ໍຄ່ອຍຮູ້ຈັກເຂົາເຈົ້າຄືກັນ. ຜູ້ຄົນອາດຈະຄິດວ່າເດັກຕາ
ບອດບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດວຽກ. ເມື່ອເດັກຕາບອດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນ, ຜູ້ຄົນບ່ໍຮູ້ຊິເວົ້າແນວໃດ ຫຼື 
ເຮັດທ່າທີແບບໃດກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຂ້ອຍເອງ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນເດັກ 
ຕາບອດມາກ່ອນ. 

ນອກຈາກ ຄຳ ຟອດ ນີ້ ລະ.

ຂ້ອຍ ເອງ ກໍ່ຫວັງ  
ຢາກ ໃຫ້ ຄຳຟອດ  

ມາຫຼິນ້ກບັພວກເຮາົ.

 ພໍ່ແມ່ກ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກໃຫ້ກາຍເປັນສະມະຊິກທີ່ຫ້າວຫັນ
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 
ເປນັພ ິເສດ ໃນ ການ ຮູຈ້ກັ ກັບ ຜູ ້ຄນົ  ແລະ  ຊອກ ຫາ ທາງ. ຜູ້ ຄົນ ອາດ ຈະ ຮູສ້ກຶ ບ່ໍ ຄອ່ຍ ສະດວກ ໃນ 
ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ກັບ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ຈົນ ກວ່າ ເຈົ້າ ຈະ ອະທິບາຍ ວິທີ ປະຕິບັດ ຕົວ  ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮູ້.

►ຊ່ວຍ ໃຫ້ ສະມະ ຊິກ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ປະຕິບັດ ຕົວ ຕໍ່ ກັບ ລູກ ເຈົ້າ 

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໂອ້ ລົມ ກັບ ລູກ ເຈົ້າ  ເມື່ອ 
ພບົ ກບັ ລາວ. ບອກ ໃຫ ້ເຂົາ ເຈົາ້ ແນະນຳ ຕວົ  
ເອງ   ແລະ ເອີ້ນ ຊື່ລາວ,  ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ລາວ  
ຮູ້ວ່າ  ຜູ້ ໃດ ເວົ້າ ກັບ ລາວ. ອະທິບາຍ ໃຫ້ 
ເຂົາ ເຈົ້າເວົ້າກັບລາວໂດຍກົງດີກວ່າຈະ 
ຖາມຄົນອື່ນ.

ມາ ຕາ ຂ້ອຍ ແມ່ນ 
ມາ ເລຍ  ແລະ  ລູກ 
ຊາຍຂອ້ຍ ຊື ່ລາ ຟາ 
ແອນ. ຍິນ ດີ ທີ່ ໄດ້ 
ພບົ ກບັ ເຈົາ້. ມາ ຕາ, 

ເຈົ້າ ຈະໄປ 
ໃສ? ມາຕາ

ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ຜູ້ ຄົນ ຊ່ວຍ ລູກ ເຈົ້າ ຊອກ 
ຫາ ສິ່ງຂອງ ທີ່ ລາວ ຕ້ອງການ. ສະ 
ມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີ 
ບອກ ທິດ ທາງ  ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້  ເດັກ 
ສາມາດ  ຊອກ ຫາສິງ່ຂອງ ທີ ່ລາວ ຕ້ອງ 
ການ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ.(  ໜ້າ ທີ 111-
113) 

ທາງ ໃດ ໄປ 
ຕະຫຼາດ? ຍາ່ງ ໄປ ຊື່ໆ   ຈນົ ກະທັງ້ 

ຮອດທາງ ພົບ ກ້ອນ 
ຫີນ. ຫຼັງ ຈາກ ນ້ັນ ໃຫ້ 
ແລ້ວ ລ້ຽວຊ້າຍ.

ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ຜູ້ ຄົນ ຕອບ ຄຳ ຖາມ ຂອງເດັກ  
ແລະ ອະທິບາຍ ສ່ິງ ຕ່າງ ໆ ໃຫ້ ລາວຟັງ. 
ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນກໍ່ ຢາກ ຮູ້ຈັກກັບ 
ລູກ ເຈົ້າ, ພວກ ເຂົາກໍ່ຈະ   ເລ່ີ ມເຂົ້າ 
ໃຈວ່າ ລາວ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 
ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຄິດ!

ນັ້ນ ແມ່ນ ກິ່ນ ຫຍັງ?

ຊູ ມາ, ຂ້ອຍ ກຳລັງ ເຮັດ 
ເຂົ້າ ໜົມຄົກ. ພວກ ມັນ 
ຢູ່ ໃນ ໝໍ້ ໃກ້ ກັບ ເຈົ້າ.  ເຈົ້າ 
ໄດ້ ຍິນສຽງ ຟົດມັນ ບໍ່?
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ໃສ່ ແວ່ນຕາ ທີ່ ໜາໆ  ຂອງ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ 
ໜຶ່ງ ຫຼື  ແວ່ນຕາກັນ ແດດ.

ເອົາ ເຈ້ ຍບາງໆ , ແພບາງ  ຫຼື  ເອົາ ວັດຖຸ 
ໃດ ກໍ່ ໄດ້  ທີ່ ໃຫ້ ເຫັນ ພຽງ ແຕ່ ໜ້ອຍ ດຽວ 
ປິດຕາ.

ວິທີທີ່ເດັກນ້ອຍ ຄົນ ອື່ນໆ ສາມາດຊ່ວຍເດັກຕາບອດ ໄດ້

  ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ທີ່ ຕາ ດີ ມັກ ໃຊ້  ຄວາມ ຮຸນແຮງກັບເດັກ ທີ່ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ.  ໂດຍ ການ ທີ່ພວກ ເຂົາ 
ມັກເວົ້າ ຢອກ ເຢົ້າ, ຫົວຂວັນ, ການ ຮຽນ ແບບ  ຫຼື  ເຮັດ ໃຫ້ ບາດ ເຈັບ.  ແຕ່ ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ  ພວກ 
ເຂົາ ມັກ ບໍ່ ໃຫ້ ເດັກ ທີ່ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ ການ ຫຼິ້ນ  ຫຼື  ເຮັດ ກິດຈະກຳ.

►ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ຄົນອື່ນ ເຂົ້າ ໃຈ  ເຖິງຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ຄົນຕາບອດ ນັ້ນ ເປັນ ແນວ ໃດ
 ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ ເດັກ ມັກ ສະ ແດງອອກ ໃນ ທ່າ ທ ີທີ່ ຮຸນ ແຮງ  ເພາະວ່າ ພວກ ເຂົາ ຢ້ານ ໃນ 

ສິງ່ ທ່ີ ພວກ ເຂາົ ບໍ ່ເຂົາ້ ໃຈ.  ຖ້າ ຫາກພວກ ເຂົາ ປບັ ຄວາມ ເຂົາ້ ໃຈ ແລວ້, ພວກ  ເຂາົ ກໍ ່ຈະ ກາຍ ເປນັ 
ຄນົ ທ່ີ ສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫຼອື ເພືອ່ນ ໄດ້.  ມີ ເກ ມຈຳນວນ ໜຶ່ງດ່ັງ ຕໍ ່ໄປ ນີ ້ທ່ີ ອາດ ຈະ ຊວ່ຍ ໃຫ້ ເດກັ ເຂົາ້ 
ໃຈ ເດັກ ຕາບອດ.

ເກ ມ: ການ ເບິ່ງ ເຫັນ ແບບ ມົວໆ.

ໃຫ້ເດັກຊອກ ຫາ ສິ່ງ ຂອງ  ແຕ່ ໃຫ້ ເບິ່ງ ແບບ ເຫັນບໍ່ແຈ້ງດ້ວຍ ການ:

ຖ້າ ຈະ ເບິ່ງ ຕົວ ໜັງສື ເຫຼົ່າ ນີ້ 
ຂ້ອຍ ຕ້ອງ ເອົາ ເຂົ້າ ໃກ້.  ແຕ່ 
ພວກ ມັນ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ເຫັນ!

ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ  ໃຫ້ ເດັກ ພະຍາຍາມ ເບິ່ງ ວັດຖຸ ໂຕທີ່ມີ 
ລາຍ ລະອຽດນ້ອຍໆ  ເຊັ່ນ: ລວດລາຍ ນຳ ເຈ້ຍ ຫຼື ຕົວ 
ອັກສອນ ທີ່ຢູ່ ຕາມ ສະຫຼາກກະ ປ໋ອງ . ຖາມ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ 
ຂອງເດກັກ່ຽວ ກັບ ສິງ່ ທີ ່ເຂາົ ເຈົາ້ ພະຍາຍາມ ເບ່ິງ.  ໄລຍະ 
ໃກ້ ປານ ໃດ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ເບິ່ງ ເຫັນ ແຈ້ງ?

Chapter 13.indd   127 30/6/2554   15:06:15



128 ເດັກຕາບອດກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ

ເກ ມ: ການ ນຳທາງເດັກ ຕາບອດ

 ໃຫ້ ເດັກ ຫຼີ້ນ ເປັນ ຄູ່. ມັດ ຜ້າ ແພ ໃສ່ ຕາ ເດັກ ຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ ໃຫ້ ເຫັນ 
ຫຍັງ ເລີຍ. ປ່ອຍ ໃຫ້ ເດັກ ອີກຄົນໜຶ່ງ ເປັນ ຜູ້ພາຍ່າງ . ປ່ອຍ 
 ໃຫ້ ເດັກ ຕາ ບໍ່ ເຫັນຮຸ່ງ ສຳ ຜັດ ສິ່ງ ຕ່າງໆ ເພື່ອ  ໃຫ້ເກີດຄວາມ ຮູ້ 
ສຶກ   ແລະ  ຊ່ວຍ ໃຫ້ລາວ ເຄື່ອນ ທີ່ ຢ່າງ ປອດ ໄພ. 

 ຫຼັງ ຈາກ ຫຼີ້ນ ເກ ມ ແລ້ວ   ແນະນຳໃຫ້  ເດັກສົນທະນາ 
ກັນດ້ວຍ ຄຳ ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ້: 

ຖ້າ ຫາກ ຕາ ບໍ່ ເຫັນຮຸ່ງ ມັນ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ແນວ ໃດ ?•	

 ເຈົ້າ ຢ້ານ ບໍ່?•	

ຜູ້ນຳ ທາງ ຂອງ ເຈົ້າ ຊ່ວຍ ຫຍັງ ເຈົ້າ ໄດ້ ບໍ່ ຫຼື ບໍ່ຊ່ວຍ ຫຍັງ?•	

ມີ ຫຍັງ ທີ່ ລາວ ເຮັດ ໄດ້ ດີກ ວ່າ?•	

 ເຈົ້າ ເຊື່ອ ໃຈ ຄົນ ນຳ ທາງ ຂອງ ເຈົ້າບໍ່?•	

ເກ ມ: ການ ສຳ ຜັດກັບ ໝູ່ ເພື່ອນ

ມັດ ຜ້າ ແພ ໃສ່ ຕາ ເດັກ ຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ ໃຫ້ ເຫັນ ຫຍັງ ເລີຍ. ຫັຼງ 
ຈາກ ນັ້ນ  ໃຫ້ ລາວ ພະຍາຍາມຈຳ ແນ ກໝູ່ ດ້ວຍ ຄວາມ 
ຮູ້ສຶກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ຫຼື ໃຫ້ລາວ ພະຍາຍາມຈຳ ແນ ກ 
ສິ່ງຂອງ ຕ່າງໆ. ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ  ກໍ່ ມາ ລົມ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ທີ່ 
ພວກ ເຂົາ ເບີ່ ງບໍ່ ເຫັນ. 

ເກ ມ: ນັ້ນ ແມ່ນ ກິ່ນ ຫຍັງ?

ນັ້ນ ແມ່ນ ກິ່ນ ຫຍັງ?

ຂ້ອຍຮູ້ ນັ້ນ 
ແມ່ນ ໝາກກ້ຽງ ນັ້ນ ແມ່ນ 

ກາເຟບໍ່?

ມັດ ຜ້າ ແພ ໃສ່ ຕາ ເດັກໝົດ ທຸກ ຄົນ ຢູ່ ໃ ນກຸ່ມ, 
ດັ່ງນັ້ນ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ບໍ່ ເຫັນຫຍັງ. ຫຼັງ ຈາກ 
ນັ້ນ  ເອົາ ສິ່ງ ຂອງທີ່ ມີ ກິ່ນ ແຮງ  ຢ່າງ ເຊັ່ນ:   
ເປືອ ກໝາກກ້ຽງ,  ໃບຊາ, ໝາກ ກາ ເຟ, ໝາກ 
ກ້ວຍ ຫຼື ພືດຜັກ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນມາ ວາງ ໄວ້ ຕໍ່ໜ້າ 
ເດັກ. ຖ້າ ເຮັດ ແນວ ນີ້ ແລ້ວ  ເດັກ ກ່ໍ ສາມາດ ໄຈ້ 
ແຍກສິ່ງ ຂອງ ດ້ວຍ ການ ດົມກິ່ນ.

ຫຼັງຈາກ ທີ່ຫຼິ້ນ ເກ ມ ເຫຼົ່າ ນີ້ແລ້ວ , ອະທິບາຍ ເຫດຜົນໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າຟັງ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ  ຄົນ 
ຕາບອດ ນັ້ນເບິ່ງ ບໍ່ ເຫັນ, ພວກ ເຂົາ ໃຊ້ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເພື່ອ ສຳ ຜັດ, ດົມ ກິ່ນ  ແລະ  ຊີມລົດ ຊາດ.
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ເມື່ອ ນາງ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ໝາກບານ, ລີ ນ້າ ກໍ່ 
ສາມາດ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຫຼິ້ນ ເກ ມກັບ ໝູ່ ໄດ້.

► ຊ່ວຍ ເດັກ  ທີ່ ຕາ ດີ  ແລະ ເດັກ ທີ່ ຕາບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງໃນ ການຫຼິ້ນ ເກ ມ
ໂດຍ ປົກກະຕິ ແລ້ວ  ເດັກນ້ອຍ ທົ່ວ ໄປ ອາດ ຈະ ບໍ່ ຄິດ ວ່າ  ເດັກ ທີ່ ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ນັ້ນ ສາມາດ ຫຼິ້ນ  
ເກ ມນຳ ພວກ ເຂົາ ໄດ້  ເພາະວ່າ  ເດັກ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ມີ ໂອກາດ  ໄດ້ ຫຼິ້ນ ເກ ມໜ້ອຍກວ່າ. ຕົວຢ່າງ:

ລີ ນ້າ ຕ້ອງການ ຫຼີ້ນ 
ໝາກບານ ນຳ ພວກ ເຈົ້າ.

ແຕ່ ວ່າ ນາງ 
ເບິ່ງ ບໍ່ ເຫັນ 
ໝາກບານ.

ຖືກ ແລ້ວ,  ແຕ່ ວ່າ ພວກ 
ເຈົ້າ ມີ ວິທີ ຊ່ວຍ ນາງ ໃຫ້ 
ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ໝາກບານ 

ໄດ້ ບໍ່?

ພວກ ເຮົາ ຊິ 
ເອົາ ກ້ອນ ຫີນ 
ນ້ອຍ ເຂົ້າ ໄປ 
ໃນ ໝາກບານ 
ໄດ້ ແນວ ໃດ?

ນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມ 
ຄິດ ທີ່ ດີ. ລອງ 
ເຮັດ  ເບິ່ງດູ.
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ໃນ ການ ຫຼິນ້ ເກ ມ ໂຍນ ໝາກບານ   ເຮາົສາມາດເອາົ 
ຖົງ ໃສ່ ໝາກ ຖົ່ວ  ຫຼື  ເຂົ້າ  ເພື່ອ ໃຊ້ ແທນ ໝາກບານ .   
ເມື່ອ ໂຍນ ຖົງ   ແລະ ເວລາ ຕົກລົງ ພື້ນ . ຫຼື ການຫຼິ້ນ 
ໄລ ່ຈບັ ຖົງ ຕາມ ພືນ້ມນັ ກໍ ່ຈະ ເກດີ ສຽງ. ດ່ັງ ນັນ້  ເດກັ 
ກໍ ່ຈະ ໄດ້ ຍນິ ສຽງໝາກບານ   ເຂົາ ເຈົາ້ ຈຶງ່ ສາມາດ ໄປ 
ເກັບ ມັນ ໄດ້.

ຖາ້ຫາກ ວ່າ ເດັກ ສາມາດ ເຫນັ ສີ ແຈງ້ ກ່ໍ ໃຫ ້ໃຊ້  ແພສີ ແຈງ້ 
ເພື່ອ ເຮັດ ຖົງ.

ເດັກ ທີ່ ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ນັ້ນ ສາມາດ 
ຫຼິ້ນ ເກ ມໄລ່ ຕ້ອຍ ກັບ ເດັກ ທ່ົວ ໄປ 
ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ພວກ ເຂົາຕົບມື,  ເປົ່າ 
ໝາກ ວີ ດ ຫຼ ືມດັ ສິງ່ ຂອງ ທ່ີ ມ ີສຽງໃສ ່
ແຕ່ລະຄົນ. 

ເດັກ ທີ່ ຕາ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ນ້ັນ ສາມາດຮຽນ 
ຫຼິ້ນ ເກ ມ ເຕັ້ນ ເຊືອກ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ມັດ 
ໝາກກະດິງ ໃສ່ເຊືອກ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເກີດ 
ສຽງ. 

ເດັກນ້ອຍ ສາມາດ ໃຊ້ ກະປ໋ອງ  ເພື່ອ ເຮັດ 
ເປັນ ກອງ,  ເອົາ ກ້ອນ ຫີນ ໃສ່ ກະປ໋ອງ  ເພື່ອ 
ເຮັດ ເກີດສຽງ ຫຼື  ແຜ່ນ  ໂລຫະຝາ ເປີດກະ 
ປ໋ອງມັດ ໃສ່ ເຫຼັກ ລວດ  ເພື່ອ ເຮັດ ເກີດ ສຽງ 
ດົນຕີຊະນິດຕ່າງໆ.(ເບິ່ງໜ້າ 185)

ຄຳ ແນະນຳ ສຳລັບ ເດັກ ທີ່ ເບິ່ງ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້:
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ການ ແຕ້ມ ຮ ູບພາບ ໃສ ່ຂີ ້ຊາຍ ປຽກ 
ຫຼ ື ຂີຕ້ມົ  ເພືອ່ຊວ່ຍໃຫ ້ ເດກັ ສະ ແດງ  
ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ລົງ ໃສ່ ຮູບ ແຕ້ມ.

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

ມັດ ເຊືອກ ສົ້ນ ໜຶ່ງ ໃສ່ ຕົ້ນ ໄມ້ ຕົ້ນ ໜຶ່ງ, ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ  
ມັດສາ ຍ ເຊືອກ ໃຫ້ ເປັນ ຂອດ ໃຫຍ່ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ 
ຕົ້ນ ໄມ້ໜຶ່ງຫາ  ສອງ ແມັດ.

ເອົາ ໄມປ້້ອງ ໜຶງ່ ເຊິງ່ມ ີຮ ູເຊັນ່ ໄມ ້ໄຜ່ ໄປ ສອດ  
ໃສ່ ສ້ົນ ສາຍ ເຊືອກ ອີກ ສົ້ນ ໜຶ່ງ ທີ່ ບ່ໍ ທັນ ໄດ້ 
ຂອດ.

ມດັ ສາຍ ເຊອືກ ອກີ ສົນ້ ໜຶງ່ ໃຫ ້ເປນັ ຂອດ ໃຫຍ ່ ເຊິງ່ຫາ່ງ ຈາກ ຕົນ້ ໄມຕ້ົນ້ທສີອງ ໜຶງ່ ຫາ ສອງ ແມດັ. 
ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ມັດສາ ຍ ເຊືອກ ໃສ່ ຕົ້ນ ໄມ້ . ຕ້ອງ ໝັ້ນ ໃຈ ວ່າ  ທໍ່ ໄມ້ ບໍ່ ສາມາ ດຜ່ານຂອດ  ສາຍ ເຊືອກ.

ຢາກ ໃຫ ້ຖາມ ເດກັ ຢູ່ ໃນ ຊມຸ ຊນົ ຂອງ ເຈົາ້ວາ່  ມຂີໍ ້ຄິດ ເຫນັ ເພີມ່ ເຕມີບ່ໍ? ມ ີໃຜ ແດ ່ທີ ່ມ ີແນວ ຄວາມ 
ຄິດ ດີໆ ໃນ ການ ໃຫ້ ເດັກ ທີ່ ບໍ່ ເຫັນ ແຈ້ງ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມຫຼິ້ນ ເກ ມ?

Chapter 13.indd   131 30/6/2554   15:06:16



132 ເດັກຕາບອດກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ

ໂຄງການ ຊຸ ມຊົນ

ການ ສ້າງ ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ ແມ່ນ ກິດຈະກຳ ໜຶ່ງ ທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ເດັກ  ແລະ  ສະມາ ຊິກ ໃນ ຊຸມ 
ຊນົໃຫຮ້ຽນ ຮູເ້ຮດັ ວຽກ ຮວ່ມ ກນັ.  ການ ເຮດັ ບອ່ນ ສຳລບັ ເດກັ ຫຼີນ້ ແມ່ນ ເຮດັ ແບບ ທຳ ມະ ດາ. ສະ 
ນັນ້  ເດກັ ທີ ່ຕາ ບໍ ່ເຫນັ ແຈງ້ ຈະ ບໍ ່ຮູສຶ້ກ ຖກື ປະລະ.ຄວາມ ຄິດ ແນະນຳ ໃນ ທີ ່ນີ ້ຈະ ເຮດັ  ໃຫ ້ເດັກນ້ອຍ 
ໝົດ ທຸກ ຄົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຈະ ມີ ຄວາມມ່ວນ ຊື່ນ.

ເຮົາ ຈະ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ 

ໂຄງການ ນີ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້ 

ແນວ ໃດ? ພວກ  ເຮາົຈະ ເຮດັ ສ່ິງ 

 ນັ້ນ ໃຫ້ ເສຍ  ເງິນເຮັດ 

ຫຍັງ. ພວກ ເຮົາ ຈະ 

ໃຊ ້ສ່ິງ ທີ ່ພວກເຮາົ ມ.ີ

ພວກ ເຮົາ ລອງ ຖາມ ໂຮງ 

ຮຽນ ເບິ່ງ ບາງ ເທ່ືອອາດ 

ຈະ  ເອົາ ເດີ່ນ ໂຮງຮຽນ ເປັນ 

ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ.

ເຮົາ ຕ້ອງ ໜັ້ນ ໃຈ ວ່າ 
ສະໜາ ມ ເດັກ ຫຼິ້ນ 
ນັ້ນ ເດັກ ທີ່ ໃຊ້ ໄມ້ ຄ້ຳ 
ຂາ ກໍ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ຫຼິ້ນ.

ການ ສ້າງ ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ

ການ ສ້າງ ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ ໃຫ້ ເໜາະ ສົມ  ນຳ ໃຊ້ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ວັດ ສະ ດຸກໍ່ສ້າງ ລາຄາ ຖືກ  ແລະ 
ໂຄງ ສ້າງ ແບບ ທຳ ມະ ດາ. ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ ແມ່ນ ເຮັດ ໃຫ້ ເດັກ  ແລະ  ພໍ່ ແມ່ ໄດ້ ມີ ໂອກາດ ຫຼິ້ນ 
ສິ່ງ ຕ່າງໆ.  ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ   ເຮັດ ສິ່ງ ນີ້ ກໍ່ ເພື່ອ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ, ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ຄອບຄົວ ຂອງ ເຈົ້າ 
ກໍ່ ສາມາດ ສ້າງ ຢູ່ ທ່ີ ບ້ານ ໄດ້ ໂດຍ ບ່ໍ ໄດ້ ເສຍ ຄ່າ  ໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື  ຖ້າ ເສຍ  ກໍ່  ບ່ໍ ລາຄາແພງ. ສຳລັບ 
ເຫດຜົນ ນີ້  ເຮົາ ອາດ ຈະ ສ້າງ ດ້ວຍ ເສົາໄມ້  , ຢາງ ຕີນລົດເກົ່າ  ແລະ  ວັດ ສະດຸ ທີ່ ໃຊ້ ແລ້ວ  ມາ ໃຊ້ 
ສ້າງ ເປັນສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ, ມັນ ຍັງ ໃຊ້ ໄດ້ ດີກ ວ່າ ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນທີ່ ມີ ເຄື່ອງ ຫຼິ້ນ ທີ່ ມີ ສີສັນ,  
ລາຄາ ແພງ ງົບປະມານ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ລາຄາ ແພງ.
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ສະໜາມ ເດັກຫຼິ້ນ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ
 ເມອືງ ລ ິບາຣາຕາ້  ເປນັ  ເມອືງ ໜຶງ່ ທ່ີ ຫາ່ງໄກ ສອກ ຫຼກີ ຢູ ່ປະ ເທດໂບລ ີເວ ຍ.  ເພາະວາ່ ຖະໜນົ 
ບໍ່ ດີ, ຖ້າ ຂີ່ ລົດຈາກ ຕົວ ເມືອງ ທີ່ ໃກ້ ທີ່ ສຸດ ກັບ ເມືອງລິ ບາຣາຕ້າ  ແມ່ນໃຊ້ ເວລາ 30 ຊົ່ວ ໂມງ. 
ມນັ ເປນັ ເມອືງທີ ່ມ ີຄວາມທກຸ ຍາກ. ບໍ ່ມ ີລະບບົ ນຳ້  ແລະ  ປະຊາຊນົ ທ່ີຢູ ່ເມອືງ ລິ ບາ ຣາ ຕາ້  ບໍ ່
ມີ ໄຟຟ້າ ໃຊ້. ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ເດັກ ພິການ ກໍ່ ໄດ້ ມີ ກອງ ປະຊຸມ ທຸກໆ ສອງ ອາທິດ. ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ 
ພວກ ເຂົາ ກໍ່ ຄົ້ນ ພົບ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ນ້ັນກາຍ ເປັນ ຄົນທີ່ ມີ ຄວາມ ຊຳນິ ຊຳນານ ເລື່ອງ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

 ເພ າະວ່າ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ເລື່ອງ ຄົນ ພິການຫຼາຍ, ດັ່ງ ນ້ັນ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ຕ້ອງ 
ການ ໃຫ້ເດັກ ພິການ ໃນຊຸມ ຊົນ ໄດ້ ຮັບ ການ ສຶກສາ. ສະ ນັ້ນ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ຕັດສິນ ໃຈ ສ້າງ 
ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເດັກ ພິການ  ແລະ  ເດັກ ປົກກະຕ ິໄດ້ ຢູ່ ຮ່ວມ ກັນ ໂດຍ ຜ່ານ ການ 
ຫຼິ້ນ ຮ່ວມ ກັນ.

ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ຜູ້ມີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ລິ ເລ່ີ ມກຸ່ມ ທຳ ອິດ  ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ ເຂົ້າ ເຮັດ ວຽກ  ພຽງ ແຕ່ 
ວັນ ອາທິດ ເປັນ ເວລາ ຢູ່ສາມມື້,  ພວກ ເຂົາ ກ່ໍ ຍັງໄດ້ ດຳ ເນີນ ຂະຫຍາຍ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ເພື່ອ 
ເຮັດ ໃຫ້ ໂຄງການ ສ້າງ ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ ກາຍ ເປັນ ໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ ກວ່າ ເກົ່າ. ພວກ ເຂົາ 
ໄດ້  ເຮັດ ທຸລະ ກິດ ແລະ  ເຮັດ ນາ  ເຮັດ ສວນ  ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ເງິນ ບໍລິຈາກ, ກ້ອນ ດິນ ຈີ່,  ເຫຼັກ 
 ຕະປ,ູ  ໄມ ້ ແລະ  ຕົນ້ ໄມ.້  ເມືອ່ສຳ ເລດັ ການ ກໍສ້່າງສະໜາມ ເດກັ ຫຼິນ້ ແລວ້ ພວກ ມນັ ປະກອບ 
ມີຮົ້ວ, ຕັ່ງ ແປ້ນ ມ້າ, ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະ  ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ຫຼິ້ນ ທີ່ ເຮັດ ດ້ວຍ ໄມ້ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ  ຢາງ 
ລົດເກົ່າ.

ເດກັ ທີ ່ຕາ ບໍ ່ເຫນັ ແຈງ້ຈະ 
ບໍ່ ສາມາດ ຊອກຫາສິ່ງຂອງ  ແລະ  

ໃຊ້ ເຄື່ອງ ຫຼິ້ນ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກບໍ່ ທາສີໃຫ້ ເປັນ ສີ ແຈ້ງ .  
ເດັກ ຕາບອດ ບໍ່ ສາມາດ ຊອກຫາ ທາງ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ທາງ 
ບໍ່ມີຂອບ. ພວກ ເຂົາຈະ ໄຈ້ ແຍກ ບ່ອນ ຫຼິ້ນ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ 
ບ່ອນ ຫຼິ້ນ ບາງ ບ່ອນມີ ຫຍ້າ  ແລະ ບາງ ບ່ອນ ບໍ່ ມີ ຫຍ້າ

ເດັກນ້ອຍ ມັກ ຕີ  ຫຼື  ທຸບ ສິ່ງ ຂອງ  ເພື່ອ  
ເຮດັ ໃຫ ້ເກດີ ສຽງ ດງັ.     ໂດຍ ສະ ເພາະ  
ເດັກ ຕາບອດຈະ ມັກ ເຄື່ອງຫຼິ້ນປະ 
ເພດ ນີ້ ຫຼາຍ. 
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ຄຳ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ

ສະມາ ຊິກ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຕ້ອງ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ສ້າງ  ແລະ  ບຳລຸງ ຮັກສາ ນຳ ກັນ. •	

ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ ຕ້ອງ ສະອາດ  ແລະ  ມີ ການ ສ້ອມ ແປງ ເປັນ ປະຈຳ, ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແມ່ນ 
ຕ້ອງມີ ແຜນການ  ແລະ  ການຈັດຕັ້ງຄັກແນ່.

ຮກັສາ ສະໜາມ ເດັກ ຫຼິນ້  ແບບ ທຳ ມະ ດາ  ແລະ  ກ່ໍສາ້ງ ດ້ວຍ ວດັ ສະ ດຸ ກ່ໍສາ້ງ ຢູ ່ຕາມທອ້ງ •	

ຖິນ່ , ລາຄາ ຖກື. ປະຊາຊນົ ສາມາດ ຮຽນ ແບບ ແນວ ຄວາມ ຄດິ ໂຕ ນີ ້ກໍ ່ໄດ ້ ເພືອ່ ໄປ ສາ້ງ 
ອຸປະກອນ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຢູ່ ບ້ານ.

ສຳລັບ ເສົາ ທ່ີ ໃຊ້ ຝັງ ລົງ ດິນ ນັ້ນ  ໃຫ້ ໃຊ້ ໄມ້ ທີ່ ທົນ ທານ ຕໍ່ ກັບ ການ ໂດກ ໄວ.  ກ່ອນ ຈະ •	

ເອົາ ເສົາ ລົງ ດິນ ໃຫ້ ທາ ນ້ຳມັນ ເຄື່ອງ (ລົດ)ເກົ່າ, ນ້ຳມັນ ກັນ ແມງ ໄມ້  ແລະ  ນ້ຳມັນ ກັນ 
ເຊື້ອລາ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ທົນ ທານ.

 ໃຊ ້ເຊອືກ  ຫຼ ື ໂສ ້ ເພືອ່ ມດັ ຊງິຊາ້. ສາຍ ເຊອືກ ລາຄາ ຖກື  ແຕ ່ວາ່ບໍຂ່າດໄວ. ສາຍ ເຊອືກ •	

ປາລັດ ສະຕິ ກ ຫຼື ນີ ລົງ ຖືກ ຝົນຈະ ບໍ່ ເປື່ອຍ  ແຕ່ ຖືກ ແດດ ຜັດ ໂດກ  ແລະ  ຂາດງ່າຍ.

ກວດກາ ເບ່ິງ ເສົາ   ແລະ  ສາຍ ເຊືອກ ເປັນ ປະຈຳ  ດ້ວຍ ການ  ໃຫ້ ຄົນ ທ່ີ ມີ ນຳ້ ໜັກ ຫຼາຍ  •	

ຄົນ ຂຶ້ນ ມັນ ພ້ອມກັນ.  ເມື່ອ ພວກ ມັນ ໂດກ ກໍ່ ໃຫ້ ປ່ຽນອອກ.

ຕ້ອງ ໜັ້ນ ໃຈ ວ່າ  ເດັກນ້ອຍ ນ້ັນ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ອອກ ແບບ , ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ •	

ການ ບຳລຸງ ຮັກສາສະໜາມ ເດັກ ຫຼິ້ນ. ວຽກ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຈະ ສຳ ເລັດ ໄດ້ ດ້ວຍ ເດັກ ທີ່ ມີ ຜູ້ 
ໃຫຍ່ ຄອຍ ຊ່ວຍ ນຳພາພວກ ເຂົາ.
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