
ຈາກເດນັນອ້ຍທ ີ່ຕາບອດ ຈນົກາຍມາເປນັຄສູອນ 

ມ ້ນ ້ ແມີ່ນ ວັນສາກົນ ເພ ີ່ອ ຄນົພິການ. 

ຄົນພິການ ແມີ່ນກຸີ່ມປະຊາກອນທ ີ່ໃຫຍີ່ທ ີ່ສຸດ ແລະ ແມີ່ນກຸີ່ມທ ີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ທ ີ່ສຸດໃນໂລກເຊິີ່ງກວມເອົາ 15 

ສີ່ວນຮ້ອຍຂອງ ປະຊາກອນໂລກ (1 ຕ ້ຄົນ). ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນພກິານ ຢູີ່ທົີ່ວໂລກ ມ ສຂຸະພາບບ ີ່ແຂງແຮງ,  

ແລະ ບ ີ່ມ ໂອກາດໄດ້ຮບັການສຶກສາສູງ, ການເຂົ້າຮີ່ວມກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດບ ີ່ມ ຫຼາຍ ແລະ ມ ອດັຕາ

ຄວາມທຸກຍາກ ສູງກວີ່າ ຄົນປົກກະຕິທົີ່ວໄປ. 

 

ນາງສອນອາຍຸ 4 ປ , ລາວຍີ່າງບ ີ່ໄດ້ດ  ແລະ ພິການ

ທາງສາຍຕາ. ຕາຂອງລາວ ບອດມາແຕີ່ເກ ດ. ຕອນ

ລາວເກ ດມາ, ພ ີ່ແມີ່ຂອງລາວເຄ ຍຕັ້ງຊ ີ່ໃຫລ້າວວີ່າ “ 

ນາງບອດ ”. ອັນນ  ້ ແມີ່ນ ເລ ີ່ອງປົກກະຕ ິ ເພາະ 

ຊາວບ້ານມັກ ໃສີ່ຊ ີ່ ຄົນພິການ ຕາມປະເພດ ຂອງ

ຄວາມພິການ. 

 

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຈ ານວນໜຶີ່ງ ຢູີ່ບ້ານຂອງສອນ ໄດ້

ເຂົ້າຮີ່ວມ ການເຝິກອົບຮົມ ກີ່ຽວກັບ ການບ າບັດ ຄນົ

ພິການ ຂັ້ນຊມຸຊົນ, ການຝຶກອົບຮົມດັີ່ງກີ່າວແມີ່ນແນ

ໃສີ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫແ້ກີ່ຄົນພິການ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກີ່ຊມຸຊົນ. ຜູເ້ຂົ້າຮີ່ວມໄດຮ້ຽນຮູ້ວີ່າ 

ການເອ ້ນຊ ີ່ ຄົນພກິານຕາມປະເພດ ຂອງຄວາມພິການ

ນັ້ນ ແມີ່ນຖ ວີ່າ ບ ີ່ໃຫ້ກຽດ, ບ ີ່ເຫັນຄຸນຄີ່າ ແລະ ບ ີ່ເຫັນ

ຄວາມສາມາດ ຂອງ ຄົນພກິານ.  ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ເຂົ້າຮີ່ວມ

ການເຝິກອົບຮມົດັີ່ງກີ່າວໄດ້ເລົີ່າສູີ່ ພ ີ່ແມີ່ຂອງສອນຟັງ 

ແລະ ຈາກນັ້ນທາງຄອບຄົວຈຶີ່ງໄດ້ປີ່ຽນຊ ີ່ລູກສາວຂອງ 

ລາວ ມາເປັນ ຊ ີ່ນາງສອນ, “ຄູສອນ”. ຕ ີ່ມາ ພ ີ່ແມີ່ ນາງ 

ສອນ ໄດໄ້ປເຂົ້າຮີ່ວມ ການເຝິກອົບຮົມ ກີ່ຽວກັບ ການ

ບ າບັດຄົນພກິານ ຂັ້ນຊມຸຊນົ. ໃນເບ ້ອງຕົ້ນ ພວກເຂົາ ກ ີ່ອາຍຫລາຍ ແຕີ່ວີ່າ ເມ ີ່ອຮອດມ ທ້ ີ່ສາມຂອງການ

ເຝິກອົບຮົມ ພວກເຂົາແມີ່ນມ ຄວາມຫ້າວຫັນຫລາຍ ແລະ ຄວາມກະຕ ລ ລົນ້,  ພອ້ມທັງ ໄດເ້ລົີ່າ ປະສົບການ ໃນ

ການລ້ຽງລູກພິການ ໃຫຄ້ົນອ ີ່ນຟັງ. 

 

ພ ີ່ນາງ ສອນ ໄດ້ຊີ່ວຍພາ ນາງສອນຍີ່າງ ແລະ ນາງ ກ າລັງ

ມີ່ວນໃນການຍີ່າງ ກັບກົງຍີ່າງໃໝີ່ຂອງລາວ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການດັີ່ງກີ່າວ. 



ແມີ່ຂອງ ນາງ ສອນ ຊ ີ່ວີ່າ ນາງບອນ ໄດ້ກີ່າວວີ່າ ການເຝິກອົບຮົມ ກີ່ຽວກັບ ການບ າບັດຄົນພິການ ຂັ້ນຊຸມຊົນນັນ້ 

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລາວ ຮູ້ສຶກວີ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ຊມຸຊົນຫຼາຍຂ ້ນ. ເມ ີ່ອກີ່ອນລາວຮູ້ສຶກ

ວີ່າເປັນຄົນບ ີ່ມ ຄີ່າ ຍ້ອນສະພາບ ລູກສາວຂອງລາວ. ຜີ່ານການ ການເຝິກອົບຮົມ ດັີ່ງກີ່າວ, ລາວໄດ້ເຫັນວີ່າ: 

“ຄວາມພິການ ແມີ່ນເປັນເລ ີ່ອງທ າມະດາ, ຄົນພິການ ມ ຢູີ່ ທຸກຫົນທຸກແຫີ່ງ, ແລະ ຄົນພິການກ ີ່ສາມາດ ເປັນ

ສີ່ວນໜຶີ່ງ ໃນການສ້າງປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກີ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ ”. 

 

ດຽວນ ້ ນາງສອນ ມ ກງົຍີ່າງອນັໜຶີ່ງ ທ ີ່ ລາວມັກຫຼາຍ. ພ ີ່ຂອງລາວເວົ້າວີ່າ: “ ຂ້ອຍດ ໃຈຫຼາຍກັບ ເຄ ີ່ອງຊີ່ວຍຍີ່າງ

ອັນນ ້ ເພາະວີ່າມັນຊີ່ວຍລູກຂ້ອຍ. ບາງເທ ີ່ອນາງກ ີ່ລົ້ມລົງ ແລະ ຂ້ອຍກ ີ່ຊີ່ວຍພາລູກຍີ່າງ.  ສີ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມີ່ນ 

ເອ ີ່້ອຍຂອງລາວຊີ່ວຍ ແລະ ຫຼ ້ນກັບລາວ ”. ພ ີ່ຂອງລາວ ໄດ້ ປັບພ ້ນເດ ີ່ນບ້ານ ແລະ ໄດ້ຖາງຫຍ້າໃນບ ລິເວນ

ເຮ ອນ. ດຽວນ ນ້າງສອນກ າລງັແອບຍີ່າງ. 

 

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ  ມ ຄວາມມຸ້ງໝັນ້ຊີ່ວຍເຫລ ອ ຄນົພິການ ຄ ດັີ່ງ ນາງສອນ ເພ ີ່ອຊີ່ວຍປັບປງຸ ຄຸນນະພາບ

ຊ ວິດ ຂອງຄົນພກິານ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໂອກາດຕີ່າງໆ ຢີ່າງເທົີ່າທຽມກັນ ເຊັີ່ນໃນການມ ສີ່ວນຮີ່ວມ, ການ

ປະກອບສີ່ວນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການມ ເສດຖະກິດທ ີ່ອຸດົມສມົບູນ ຄ ກັບຄນົອ ີ່ນໆ. ໃນ ສປປ ລາວ, ປະເທດ

ອົດສະຕຣາລ  ໄດໃ້ຫ້ການຊີ່ວຍເຫຼ ອຄົນພກິານ ໃນໂຄງການ ‘ສິດທິໃນການຮຽນຮູ:້ ການສຶກສາແບບສັງລວມ’, 

ໂດຍ ຜີ່ານອົງການກາໂຕລິກຮ ລ ບເຊ ວິດສ (Catholic Relief Service),   ເຊ ີ່ງມ ເປົ້າໝາຍ ເພ ີ່ອ ຊີ່ວຍ

ເດັກນ້ອຍພິການ ທງັໝົດ ໃນ 40 ບ້ານ ຢູີ່ ເມ ອງ ໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄ າມີ່ວນ. 

 

ໂຄງການສິດທິໃນການຮຽນຮູ ້ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບລະດັບຊມຸຊົນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນ

ປະຖົມ. ໂຄງການໄດ້ເຝິກອບົຮົມຄູ, ພ ີ່ແມີ່ ເດັກ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຟ ້ນຟູຄົນ

ພິການ ແລະ ສະໜອງ ອຸປະກອນຊີ່ວຍຊູຄນົພິການ. ໂຄງການໄດ້ປກຸລະດົມຄະນະ ພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນ

ບ້ານ ເພ ີ່ອປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ຊີ່ວຍເຫຼ ອຊຸມຊນົ ເພ ີ່ອປີ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະທ ີ່ບ ີ່ດ  ຕ ີ່ ຄົນພິ

ການ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການມ ສີ່ວນຮີ່ວມ ຢີ່າງຕັ້ງໜ້າ ຂອງ ເດັກພິການຢູີ່ພາຍໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ການດ າ

ລົງຊ ວິດໃນຊມຸຊົນ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າມ ຄວາມຫວັງວີ່າມ ້ໜຶີ່ງສັງຄົມຈະໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນແກີ່ຄົນພິການ, ເປັນວັນທ ີ່ຄົນພກິານ

ໄດ້ຮັບຄວາມເທົີ່າທຽມ ດ້ານກຽດສັກສ  ແລະ ໂອກາດຕີ່າງໆຢີ່າງເທົີ່າທຽມ ຖ້າວັນນັ້ນມາເຖິງ, ວັນສາກົນເພ ີ່ອຄົນ

ພິການການອາດຈະບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ເລ ຍກ ີ່ໄດ.້  

 

ໂດຍ: ນາງ ບຸນມ  ສຸວນັນະລາດ, ພະນັກງານໂຄງການຝີ່າຍການສຶກສາ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລ  ປະຈ າສປປ 

ລາວ. 

 


