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ເມື່ອເດັກເລີ່ມສັງເກດເຫັນວ່າ ຕົນເອງແຕກ
ຕ່າງຈາກຄົນອື່ນເຂົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກລະ
ແວງສົງໄສຕໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ.ເດັກບາງ
ຄົນ ທີ່ພິການຕາຫຼືມີບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ
ມັກຮູ້ສຶກເສຍໃຈຕໍ່ກັບຄວາມພິການຂອງຕນົທີ່
ມີສະພາບແຕກຕ່າງຈາກເດັກທົ່ວໄປ,ເດັກບາງ
ຄົນກໍ່ຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍຫຼືທໍ້ຖອຍໃຈ.
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ເມື່ອລູກຂອງທ່ານຮູ້ວ່າຕົນເອງຕາບອດ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ຕາບອດນັ້ນຄິດສະເໝີວ່າເດັກທຸກຄົນກໍ່ຮຽນຮູ້ໂລກຄືກັນກັບຕົນເອງເຊິ່ງບໍ່ໄດ້
ມີແນວຄິດວາ່ເດັກຄນົອ່ືນທ່ີປົກກະຕິນັນ້ຈະຮຽນຮູ້ແລະຮບັຮູ້ໂລກທີ່ແຕກຕາ່ງຈາກຕນົເອງ
ແຕ່ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເດັກທີ່ຕາບອດນັ້ນຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກແລະເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາແຕກ
ຕ່າງຈາກເດັກທີ່ປົກກະຕິທົ່ວໄປ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ຕາບອດຄິດວ່າ ທຸກ
ຄົນລ້ວນແຕ່ເບ່ິງສິ່ງຂອງດ້ວຍ
ການສຳຜັດດ້ວຍມືຄືກັນກັບຕົນ.

ແມ່ເບິ່ງແມ໋!
ວ່າລູກເຮັດ
ຫຍັງ?

ເບ່ິງໝາກໄມ້ຢູ່ 
ເທິງຕົ້ນພຸ້ນແມ໋!

ເມື່ອເດັກຕາບອດມີອາຍຸປະມານ
5ປີເຂົາກໍ່ຈະເລີ່ມເຂົ້າໃຈວ່າເດັກ
ຄົນອ່ືນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສຳຜັດວັດຖຸ
ກໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ວ່າ ວັດຖຸນັ້ນແມ່ນ
ຫຍັງ.

ແມ່ເອີຍ! ເປັນ
ຫຍັງທ.ຄຳແພງ
ຄືເບິ່ງເຫັນໝາກ
ໄມ້ໄດ້ ແຕ່ລູກ
ຜັດບໍ່ເຫັນ.
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ການຊ່ວຍເຫລືອເດັກທີ່ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍຕໍ່ຄວາມພິການຂອງຕົນເອງ.
ເດັກຕາບອດຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ,ທໍ້ຖອຍໃຈຫລືຮູ້ສຶກໝົດຫວັງເມື່ອພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ
ຕນົເອງຕາບອດແລະບໍ່ສາມາດເຮດັສິງ່ຕາ່ງໆໄດ້ຄືກັນກບັເດກັປກົກະຕິທົວ່ໄປ.ຖາ້ທາ່ນຫາກ
ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມພໍ່ແມ່ເດກັພກິານໃດໜຶງ່ພໍ່ແມ່ຂອງເດກັພກິານຄນົອືນ່ອາດຈະສາມາດໃຫ້
ຄຳແນະນຳທ່ານໄດ້ວາ່ຄວນຕອບຄຳຖາມຂອງລກູຕນົເອງວາ່ແນວໃດແລະມນັຈະສາມາດ
ຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຖ້າຫາກມີການກະກຽມຄຳຕອບໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ,ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ພ້ອມທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມເດັກທີ່ພິການຕາຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ແລ້ວ.

ຂ້ອຍບໍ່ ຮູ້ ວ່າຈະເວົ້າ
ແນວໃດ? ເມື່ອ ສອນ
ໄຊຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍ
ໃຈຫາຼຍ,ເມືອ່ລາວໄດ້ຮູ້
ວາ່ເດັກຄນົອ່ືນສາມາດ
ເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ຂ້ອຍຍັງຈ່ື ໄດ້ວ່າ ແສງແກ້ວ ຮູ້ສຶກ
ໃຈຮ້າຍ ເມ່ືອເດັກຄົນອື່ນເວົ້າເຢາະ
ເຢີ້ຍລາວ, ເພາະວ່າລາວບໍ່ສາມາດຂີ່
ລົດຖີບໄດ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກກັບລາວ
ວ່າ “ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົາເຮັດ
ໄດ້, ບ່ໍຕ້ອງໃສ່ໃຈຕ່ໍກັບຄຳເວ້ົາຂອງ
ຄົນອື່ນ”.

ຄັ້ງໜຶ່ງຂ້ອຍໄດ້ບອກກັບອາ
ໂນວ່າ“ລາວເປັນຄົນທີ່ແຂງ
ແຮງແລະມີສຂຸະພາບດີເຊິງ່
ຕ່າງຈາກເດັກຄົນອື່ນທ່ີເຈັບ
ປວ່ຍຢູ່ເລືອ້ຍໆ.ຕົວຢາ່ງເຊັນ່
ທ.ອາຄົມເພື່ອນຂອງລາວກໍ່
ເປັນໄຂ້ຢູ່ຕະຫລອດ.

ຂອ້ຍຄິດວາ່ສິງ່ໃດກ່ໍຕາມ
ທີ່ເວົາ້ອອກມາຈາກໃຈຈງິ
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.
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ເດກັອາດຈະຢາກຮາ້ຍຫາຼຍແລະສະແດງອາການ
ຢາກຮ້າຍອອກມາຕໍ່ກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ.

ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງເດັກນັ້ນຕ້ອງມີລັກສະນະທີ່
ເຮດັໃຫ້ເຂາົຮູສ້ກຶສະບາຍໃຈແລະຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີໃນສິງ່
ຕ່າງໆທີ່ເດັກສາມາດເຮັດໄດ້.ຖ້າເດັກຫາກຮູ້ວ່າເຂົາ
ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກມັນ
ກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຍອມຮັບຄວາມພິການ
ຂອງຕົນເອງ.

ເດັກອາດຈະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ດ້ວຍ
ຄວາມຕອ້ງການຢາກເບິງ່ເຫນັຄືກັນກບັຄນົປກົກະຕິ
ຫຼື ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສາມາດເບ່ິງເຫັນເມື່ອເຂົາ
ເຕບີໃຫຍ່ຂຶນ້ແລະເດກັອາດຈະຖາມວ່າດວ້ຍເຫດ
ໃດເຂົາຈິ່ງຕາບອດ.

ເມືອ່ເດກັຫາກສະແດງຄວາມ
ຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ,ຢາກຮ້າຍຫຼື
ທໍ້ຖອຍກໍ່ບອກເຂົາວ່າທ່ານ
ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ເຂົາ ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄວາມຮູ້
ຂອງເຂົາ.

ພິນແສງເອີຍ!ຕອນລູກຍັງນ້ອຍນັ້ນລູກ
ໄດ້ເຈບັປວ່ຍຢາ່ງໜກັແລະຕັງ້ແຕ່ນັນ້ມາ
ລູກກໍ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ.

ຄຳ ເອີຍ! ພໍ່ພູມໃຈຫຼາຍ
ໃນສິ່ງທີ່ລູກເຮັດໄດ້ ແລະ
ພໍ່ກໍ່ຮັກລູກຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ລູກຈະເປັນແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ.

ແມ່ຮູ້ວ່າ!ລູກຮູ້ສຶກເສຍ
ໃຈ ເພາະວ່າລູກຢາກ
ເບິ່ງເຫັນໝາກໄມ້ຄືກັນ
ກັບຄຳແດງ
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ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາບາງຄ້ັງ
ຄາວເຂົາກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກຄົນອື່ນທ່ີສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ຈົ່ງ
ສອນໃຫ້ເດັກຮັບຮູ້ສະເໝີວ່າ: ບາງຄ້ັງ
ຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກຄົນອື່ນ.

ບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາກໍ່ມັກໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ.
ຈົ່ງພະຍາຍາມສອນໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າ:
ການຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນ
ອື່ນ ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງພວກ
ເຂົາ. ເດັກມັກຈະເວົ້າວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງຊ່ວຍ
ກໍ່ໄດ້,ຂອບໃຈ”ເມື່ອໃດທີ່ເດັກຮູ້ສຶກວ່າ
ພວກເຂົາສາມາດເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໄດ້
ດ້ວຍຕົນເອງ.

ການດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການເພິ່ງພາອາໄສຄົນອື່ນ ແລະການເປັນໂຕຂອງຕົນ
ເອງ.
 ເດັກມັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເກັ່ງ,ມີຄວາມສາມາດ. ແຕ່ສຳລັບເດັກທີ່
ສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າຕົນເອງຕາບອດແລະອາດຈະສັງເກດເຫັນອີກຕື່ມວ່າເດັກປົກກະຕິ
ໃນໄລຍະອາຍຸດຽວກັບຕົນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ທ່ີພວກເຂົາຢາກເຮັດ ແຕ່ສຳລັບຕົວເຂົາ
ເອງ ຜັດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍໃຈ ເມື່ອເຂົາບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການຢາກເຮັດ.

 ເມ່ືອບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ໍຈົ່ງໃຫ້ເດັກ
ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຂົາຕ້ອງການດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ
ເຊິງ່ເດກັຈະສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຄືກັນກັບເດກັ
ປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ເດັກທີ່
ມີບັນຫາທາງສາຍຕາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລຢູ່
ຕະຫລອດເວລາ.

ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເກັບ
ໝາກຖົ່ວໄດ້ຄືກັນກັບ
ອ້າຍຂອງຂ້ອຍ

ອ້າຍຈ່ອຍ ເອີຍ!
ກະຕ່ານີ້ໜັກຫຼາຍ
ແລະ ທາງກໍ່ໄປ
ຍາກອີກ, ອ້າຍ
ຊ່ວຍຫີ້ວກະຕ່ານີ້
ໄດ້ບໍ່?.

ຂອບໃຈແລ້ວ,  ແມ່ 
ເອີຍ! ລູກໃຫຍ່ແລ້ວ,
ລູກກໍ່ສາມາດນຸ່ງເສ້ືອ
ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ.

Chapter 17.indd   172 30/6/2554   15:26:33



173ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ

ດຽວນີລ້ກູຂອງທາ່ນໃຫຍ່ຂຶນ້ມາແລວ້ເຂົາ
ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົນ
ເອງໄດ້ເຊັນ່:ເຂົາສາມາດຄົນ້ຄິດດວ້ຍຕົນເອງ
ໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.

ຄົນພິການຕາຈຳນວນໜ່ຶງ ມີ
ວິທີການຄຳນວນຕົວເລກທີ່ຫລາກ
ຫລາຍ. ລູກຂອງທ່ານສາມາດ
ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີການຄຳນວນຕົວ
ເລກເຫລົ່ານັ້ນຈາກຄົນພິການຕາ
ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ການສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕໍ່ໜ້າ.
ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆພວກເຂົາຈະປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃໝ່ໆຫລາຍ

ປະການ,ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຄິດສະເໝີວ່າ:

ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເດັກລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານພ້ອມທັງຈັດແບ່ງວ່າໜ້າວຽກ
ສ່ວນໃດເປັນຂອງເດັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເຊິ່ງຕົວທ່ານເອງແມ່ນເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມ
ສາມາດແລະນິດໄສຂອງເດັກ.ທ່ານແລະເດັກທີ່ພິການຕາຕ້ອງເຮັດວຽກແລະແກ້ໄຂ
ບັນຫາຮ່ວມກັນ.

ລູກຄິດວ່າ ລູກສາມາດບອກ
ໄດ້ວ່າ:ໝາກຖ່ົວເມັດໃດບໍ່ດີ,
ຖ້າມັນເນ່ົາ ກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າມັນ
ອ່ອນ. ໃຫ້ລູກລອງເຮັດເບິ່ງເດີ!
ວ່າມັນຖືກບໍ່.

ຕົກລົງ, ເລືອກເອົາເມັດໝາກ
ຖ່ົວເນ່ົາໃສ່ຖົງ ສ່ວນເມັດດີໃຫ້
ໃສ່ກະຕ່າ, ແມ່ຈະກວດເບິ່ງໃນ
ຂະນະທີ່ລູກເລືອກເມັດໝາກ
ຖົ່ວ.

ຖ້າຂ້ອຍລ້າງໝໍ້ແລ້ວ,
ຂ້ອຍຈະເອົາໝໍ້ທີ່ລ້າງແລ້ວ
ໄປຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍ,ຂ້ອຍ
ຈະບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງອີກວ່າໝໍ້
ຈະໄຫຼໜີໄປແລະຂ້ອຍ
ກໍ່ຈະສາມາດຮູ້ວ່າ:ໜໍ້ໃດ

ລ້າງແລ້ວ.

ຂ້ອຍໄດ້ພັບເງິນຂອງ
ຂ້ອຍໄວ້ ຕາມມູນຄ່າ
ຂອງເງິນ ທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັເຊິງ່ວທິີການດັງ່ກາ່ວ
ນີ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຂອ້ຍຮູ້ວ່າ:
ເງິນແຕ່ລະໃບມີມູນຄ່າ
ເທົ່າໃດ ເມື່ອຂ້ອຍເອົາ
ມືສຳຜັດ
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ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາທັງຕົວທ່ານ ແລະ
ເດັກ ແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເດັກທີ່ພິການຕາ ໄດ້ຮຽນຮູ້
ເຮັດໃນສ່ິງຕ່າງໆ ແລະຕົວທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້
ໃນການເບິງ່ແຍງດູແລເດກັທີ່ພກິານຕາ.ການ
ແບງ່ປນັຫຼືແລກປ່ຽນປະສບົການຂອງຕນົເອງ
ກັບຄົນອື່ນທີ່ມີລູກພິການຕາຫຼືຕາບອດຈະ
ເປັນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ.

ເດັກພິການຕາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ!ກໍ່ອາດຈະໃຊ້ປະສົບ
ການຂອງຕົນຊ່ວຍເຫລືອເດັກທ່ີພິການຕາໄດ້, ດັ່ງ
ນັ້ນການທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໃຫ້ເດັກທີ່ຕາບອດໃຊ້ເວລາ
ຢູ່ກັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີພິການຕາ ກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ດີໃນ
ການຊ່ວຍເຫລືອເດັກທີ່ຕາບອດນັ້ນ.

ການຄົ້ນຄິດເຖິງອະນາຄົດ.
ໃນປະຈຸບັນລູກຂອງທ່ານອາດຈະອາຍຸພຽງ

5ປີແຕ່ໃນບໍ່ຊ້າເຂົາກໍ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່.ທ່ານ
ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ລູກຂອງທາ່ນຫຼືເດກັທີ່ພິການຕາ
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດໃຫ້ກັບຕົນເອງເຊິ່ງຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົວເຂົາມີຄວາມສາມາດ ແລະ
ທດັສະນະຄະຕິທ່ີຖກືຕອ້ງຕ່ໍກັບຄວາມພກິານຂອງ
ຕົນ.ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ພິການຕາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍ
ຢ່າງເຊັ່ນ:ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກ,ແຕ່ງງານ
ແລະເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີໄດ້.

ຂ້ອຍຈື່ ໄດ້ ວ່າ:  ຕອນລູກ
ອາຍຸສ່ໍາກັບທຳ, ແມ່? ເຈົ້າ
ໄດ້ເປັນຫ່ວງລູກຫຼາຍ, ບາດ
ນີ້ເບິ່ງລູກແມ໋

ການໃຊ້ປະສົບການຂອງຕົນເອງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ.
ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າ: ຕອນ
ວັນນາ ອາຍຸສໍ່າກັບ
ວັນເພັງ ນ້ີ, ຂ້ອຍໄດ້
ສອນໃຫ້ ລາວຮຽນ
ຍ່າງແນວໃດ?

ມີນາເອີຍ!ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກຄື
ເຈົ້ານ້ີຫຼະ, ຕອນທີ່ຂ້ອຍມີ
ອາຍຸສໍ່າກັບເຈົ້າ.
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ລູກຊາຍຫຼື ລູກສາວຂອງທ່ານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ,ອາດຈະ
ເລືອກເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນອ່ືນຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆ ໃນການ
ປັບປຸງບູລະນະໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອໂອກາດຂອງ
ເດັກແລະຜູ້ໃຫຍທີ່ຕາບອດໄດ້.

ທາ່ນອາດຈະສາມາດເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຄນົອືນ່ໃນການຈດັຕັງ້ການຊວ່ຍເຫລອືແລະການບລໍິ
ການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ເດັກທີ່ພິການຕາ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃນການ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນພິການທາງສາຍຕາຫຼື ມີບັນຫາທາງສາຍຕາຫຼຸດ
ໜ້ອຍລົງໃນອະນາຄົດ.

ເດັກພິການຕ້ອ
ງຖືກເອົາໃຈໃສ

່ກ່ອນອື່ນຫມົດ
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