
1

ເລື່ອງ ນາງ ກາມາລາ  ແລະ ນາງ ຣານີ .

ພໍ່ແມ່ຂອງນາງ ກາມາລາ ຊື່ວ່າ ນາງ ຊູມາ ແລະ ທ້າວ ອານິວ ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ບ້ານນ້ອຍໆ  
ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ. ເມື່ອຕອນ ນາງ ກາມາລາ ຍັງນ້ອຍ ພໍ່ແມ່ ຂອງລາວ 
ສັງເກດເຫັນວ່າ ນາງ ບໍ່ເຄີຍຈັບຂອງຫຼິ້ນທີ່ພໍ່ແມ່ເອົາຍື່ນໃຫ້ຈັກເທື່ອ. ດ່ັງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງ 
ນຳເອົານາງໄປຫາໝໍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງໃກ້ໆ ເພື່ອກວດຫາຄວາມ 
ຜິດປົກກະຕິດັ່ງກ່າວ. ລາວເຫັນແຕ່ພາບການເຄ່ືອນ 
ໄຫວບາງຢ່າງ ແລະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 
ແສງສະຫວ່າງ ກັບຄວາມມືດເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ ສາຍຕາຂອງລາ
ວຈະບ່ໍສາມາດເບ່ິງໄດ້ດີຂ້ຶນອີກ”. ນາງ 
ຊູມາ ແລະ ທ້າວ ອານິວ ໄດ້ກັບຄືນ 
ບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ. 
ນາງ ຊູມາ ຄິດວ່າ: “ເລື່ອງນ້ີມັນ 
ເກີດ ຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ?”    ໂດຍທ່ີ ວ່າ  
“ນາງເປັນລູກທີ່ດີຢູ່  ສະ ເໝີ”. ນາງ  
ຊູມາ ໄດ້ໂສກເສ້ົາ ຫງວມເຫງົາ ເປັນເວລາ 
ດົນນານ.
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ຂ້ອຍຊ່ວຍລູກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ?

 ນາງ ຊູມາ ແລະ ທ້າວອານິວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລ 
ນາງ ກາມາລາ ເປັນຢ່າງດີເທົ່າທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້. 
 ເພາະວາ່ວຽກ ຂອງ ອານິວ(Anil) ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 
ໜ້ອຍ ບໍ່ພຽງພໍໃນການລ້ຽງດູຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ ຊູມາ ຜູ້ເປັນແມ່ ພ້ອມ 
ດ້ວຍເອື້ອຍທັງສອງຂອງນາງ ກາມາລາ ຈຶ່ງໄດ້ຫຍິບເຄື່ອງຂາຍຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ. ໃນ 
ຂະນະທີ່ຄອບຄົວຂອງນາງເຮັດວຽກ ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາມາຫຼິ ້ນກັບ ກາມາລາ 
ພໍເທົ່າໃດ ແລະ ນາງມີ ແຕ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ນ່ັງຢູ່ແຈງຽບໆ ພຽງຄົນດຽວ. ບາງເທ່ືອ ຊູມາ  
ກ່ໍກັງວົນກັບ ກາມາລາ ໃນເລື່ອງ ນາງບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ, ບໍ່ສົ່ງສຽງ, ແຕ່ກໍ່ຍັງດີ ເພາະວ່ານາງຢູ່ 
ໃກ້ກັບພວກເຂົາ.
 ຕອນທີ່ ກາມາລາ ອາຍຸໄດ້ 3 ປີ, ລາວຮູ້ພຽງແຕ່ສອງ, ສາມຄວາມ ເທົ່ານັ້ນ. ລາວ 
ເບິງ່ຄືກນັກັບວາ່ ເປນັຄນົຜດິປກົກະຕ,ິ ເຮດັທາ່ທາງແປກປະຫາຼດ ເຊັນ່: ການເອົາກຳປັນ້ສຕີາ 
ຫຼື  ການກຳພັບມືວັບໆ. ລາວບໍ່ສາມາດກິນເຂົ້າ ແລະ ນຸ່ງເຄື່ອງດ້ວຍຕົນເອງເທື່ອ. 
ມັນອາດຈະໄວເກີນໄປ ຫາກຊູມາ ຊ່ວຍລາວໃນເລື່ອງນີ້.
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2 ຂ້ອຍຊ່ວຍລູກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ?

 ເມືອ່ລາວໃຫຍພ່ທ່ີໍຈະເລີມ່ເຂົາ້ຮຽນໄດ,້ ແມຂ່ອງກາມາລາ ໄດພ້າລາວໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນ 
ແຕ່ທາງໂຮງຮຽນຂອງລາວກັງວົນຫລາຍ ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນບ່ໍເຄີຍຫ່າງໄກຈາກ 
ເຮືອນຂອງຕົນເອງ. ຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນກາມາລາ ໄດ້ແຕ່ນ່ັງຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລ້ວກໍ່ຮ້ອງໄຫ້. 
ເມ່ືອຄູເວົ້າກັບລາວ ລາວຈະບໍ່ຕອບ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຊູມາ ແລະ ອານິວ ກໍ່ຕົກລົງໃຈວ່າ 
ໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງກາມາລາເລີຍ ແລະ ກໍໍ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ລາວ. ແຕ່ພວກເຂົາກັງວົນກັບ 
ອະນາຄົດຂອງລາວ “ ຖ້າລາວບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ລາວຈະໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຈັ່ງໃດ? ແມ່ນໃຜຈ
ະເປັນຄົນລ້ຽງດູລາວຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາຈາກໄປ” 

ເນ່ືອງຈາກວ່າ ກາມາລາ ບ່ໍໄດ້ຫ້ິຼນກັບ 
ເດັກທ່ີມີອາຍຸເທົ່າ ກັນກັບລາວ ແລະ ບໍ່ 
ເຄີຍຮຽນຮູ້ໃນການໃສ່ໃຈດູແລຕົນເອງ.  
ແຂນ ແລະ ຂາ ຂອງລາວບໍ່ແຂງແຮງ 
ໃນຂະນະທີ່ເດັກຄົນອ່ືນທ່ີມີອາຍຸສ່ຳກັນ 
ກັບລາວ ກຳລັງຮຽນຢືນ ແລະ ຍ່າງ, ຂາ  
ຂອງກາມາລາ ຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ສາມາດ 
ຮັບນ້ຳໜັກຂອງຕົນ ເອງໄດ້.

ນາງເປັນເດັກຄຳຮູ້, 
ລາວບໍ່ຄ່ອຍຂີ້ໄຫ້

ນາງ ຣານີ 
 ນາງ ຣານ ີເປນັເດກັພກິານທາງສາຍ ຕາ,  
ນາງເກີດຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ປະເທດອິນເດຍ. 
ພໍ່ແມ່ຂອງນາງຊື່ວ່າ ທ້າວ ຈີວານ ແລະ ນາງ 
ອາລູນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ ພໍ່ແມ່ຂອງນາງໄດ້ສຶກ 
ສາເບິງ່ພດຶຕິກຳລກູທີຕ່າບອດຂອງພວກ ເຂາົ, 
ແມ່ເຖ້ົາບາກ້າ ເຊິ່ງແມ່ນແມ່ເຖົ້າຂອງນາງ 
ຣານີ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກວີທີ
ທາງເພ່ືອສອນລູກ. ເບິ່ງແບບຢ່າງຂ້ອຍນ້ີ, 
ຂ້ອຍສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຕ້ັງແຕ່ 5 ປີ  
ກ່ອນ. ແຕ່ຂ້ອຍຍັງເຮັດວຽກໄດ້ເກືອບທຸກ 
ຢ່າງ ທ່ີເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ໄປຫາບ 
ນ້ຳຢູ່ນ້ຳສ້າງ, ໄປບີບນົມແບ້”.

ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍຣານີ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ 
ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ນັບຕ້ັງແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ 
ວ່າອາການນີ້ ມັນຄ້າຍກັບຕາບອດ. 
ບາງເທ່ືອທ່ານໝໍອາດມີວິທີແກ້ໄຂ 
ເຊັ່ນກັນ.

 “ແຕ່  ວ່າ ກ່ອນ ເຈົ້າ ຈະ  ເປັນຄົນ ຕາບອດ ເຈົ້າ 
ຄວນຮຽນ ຮູ້ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນ້ັນທັງ ໝົດກ່ອນ ” ຈີວານ  ເວົ້າ ວ່າ  
“ ເດັກນ້ອຍ ຕາບອດ ຄວນ ຮຽນ ແນວ ໃດ? ”
 ແມ່ເຖົ້າບາກ້າ ຕອບລູກຊາຍລາວວ່າ: “ພວກ 
ເຮາົຕອ້ງຊວ່ຍໃຫນ້າງຮຽນຮູ”້,  “ແມເ່ອງກໍຮ່ຽນສິງ່ຕາ່ງໆ 
ຈາກສຽງ ແລະ ການສຳຜັດ, ດັ່ງນັ້ນ ຣານີ ຕ້ອງຮຽນ 
ເຊັ່ນ ກັນ”.
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3ຂ້ອຍຊ່ວຍລູກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ?

 ຈີ ວານ, ອາ ລູນ້າ  ແລະ ບາ ກ້າ ບໍ່ ເວລາ ຫຼາຍ ທີ່ ເຮັດ ກິດຈະກຳ ພິ ເສດ ກັບ ຣາ 
ນີ ພວກ ເຂົາ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ຮ້ານ ຄ້າ ນ້ອຍ ແຫ່ງ ໜຶ່ງ ໄກ ຈາກ ເຮືອນ  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ຊ່ວຍ ຣາ 
ນີ ຮຽນ ທັກ ສະ ໃໝ່ໆ ດ້ວຍ ຕົວ ຂອງ ລາວ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຄີຍ ເຮັດ ຜ່ານ ມາ ແລ້ວ  ເຊັ່ນ:  ໄປ 
ຕະຫຼາດ. ອກີ ຢ່າງ ໜຶ່ງ ທກຸໆມື້ ເຮັດ ກດິຈະກຳ ຫຼາຍ ຢາ່ງ ທີ່ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ  ໃນ ການ ຊ່ວຍ ລາ 
ນີ ພັດທະນາ ຫຼາຍ ທັກ ສະ.

  ເມື່ອ ຣາ ນີ  ເລີ່ ມ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ,  ເດັກນ້ອຍ ໃນ ບ້ານ ກໍ່  ໄປ ໂຮງຮຽນ ພ້ອມ ລາວ 
ທກຸໆມື ້ ເມືອ່ ຊາວບາ້ນ ເຫນັ ພວກ ເຂົາ ຍາ່ງ ຕາມ ທາງ ໄປ ພອ້ມ ກນັ ນ້ັນ ມນັ ຍາກ ຫາຼຍ ທີ ່ຈະ 
ຈຳແນກໄດ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນໃດຕາບອນ.

 ທ່ານໝໍແນະນຳພວກເຂົາໃຫ້ເອົາສ່ິງຂອງຕ່າງໆໃຫ້ ຣານີຫຼິ້ນ ແລະ ກະຕຸ້ນນາງ 
ໃຫ້ໃຊ້ຫູຟັງ, ການສຳຜັດ ແລະ ດົມກິ່ນ ເພື່ອທົດແທນໃນສິ່ງທີ່ນາງເບິ່ງບ່ໍເຫັນ. 
ທ່ານໝໍໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: “ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໝັ່ນລົມກັບນາງຕະຫຼອດ ເວລາ”.

 ພິເສດແມ່ນແມ່ເຖົ້າບາກ້າໄດ້ໃຫ້ຣານີ ສຳຜັດ ແລະ ຟັງສິ່ງຕ່າງໆ. ລາວຫຼິ້ນເກມ 
ກັບນາງ ແລະ ຮ້ອງເພງໃຫ້ນາງຟັງ. ເມື່ອຣານີ ອາຍຸໄດ້ 2 ປີ, ແມ່ເຖົ້າ ບາກ້າ ໄດ້ຝຶກ  
ໃຫ້ນາງມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບເສັ້ນທາງທີ່ລຽບຕາມຝາ ແລະ ຮົ້ວ, ນາງກໍ່ໄດ້ຝຶກຝົນ ເອົາ, 
ຈົນກະທັ້ງ ຣານີ ອາຍຸໄດ້ 3 ປີ, ນາງກ່ໍສາມາດຊອກຫາທາງເພື່ອໄປຫ້ອງນ້ຳ  ແລະ 
ນ້ຳສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ.

ນັ້ນແມ່ນໝາກກ້ວຍ, ຣານີ 
(Rani) ສຳຜັດໄດ້ວ່າຜິວ
ຂອງມັນເປັນແນວໃດ.

ເຈົ້າສາມາດດົມກິ່ນມັນໄດ້
ບໍ່ຣານີ ? ໜາກກ້ວຍ 

ສຸກກິ່ນຫອມ
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ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງນາງ ກາມາລາ  ແລະ ນາງ ຣານີ

ຫຼງັຈາກນ້ັນ ລາວກ່ໍໃຊ້ແຂນ ແລະ ຂາ 
ເພື່ອຍົກຍ້າຍຕົນເອງຂຶ້ນນັ່ງ.

ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງ, ລາວເລ່ີມຝຶກຢ້ືຈັບເອົາສິ່ງຂອງ, 
ອ່ຽງໂຕ ແລະ ບິດແອວ. ການເຮັດແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ 
ເດກັໄດ້ມພີດັທະນາ ຄວາມ ທຽ່ງ, ນີແ້ມນ່ທັກສະໜຶງ່ 
ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບການຮຽນຢືນ ແລະ ຍ່າງ

ຂັ້ນຕອນທຳອິດລາວຕ້ອງຍົກຫົວ ຂອງລາວ 
ຂຶ້ນກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໆເຄື່ອນໄຫວແຂນ 
ແລະ ຂາ. 

ຫຼັງຈາກນ້ັນລາວຊຸກ ດັນຕົວເອງຂ້ຶນ 
ໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຢືນ.

3 4

1 2

ຖ້າລູກຂອງເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບ່ິງເຫັນແຈ້ງ ຫຼື ຕາບອດ, ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ 
ທັກສະຕ່າງໆໄດ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄອບຄົວຂອງ ຣານີ ທີ່ຊ່ວຍນາງໄດ້. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ 
ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ຣານີ  ສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະຕ່າງໆຈາກເດັກນ້ອຍຄົນອ່ືນໃນໄວດຽວກັນ 
ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ນາງ ກາມາລາ ບໍ່ສາມາດຮຽນຈາກເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ ໄດ້. 

 ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ:

ເດັກນ້ອຍມີພັດທະນາການແນວໃດ (ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຕີບໂຕ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍ່•	

ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໄປພ້ອມໆກັນ.)

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເບິ່ງເຫັນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບພັດທະນາການ.•	

ເດັກນ້ອຍມີພັດທະນາການດ້ານໃດແດ່.
 ເດັກນອ້ຍທກຸຄນົມພີດັທະນາການໃນ 3 ດາ້ນໃຫຍຄ່:ື ທາງດ້ານສະລລິະ (ຮາ່ງກາຍ), 
ທາງດ້ານມັນສະໝອງ (ຄວາມນຶກຄິດ) ແລະ ທາງດ້ານສັງຄົມ (ການສົນທະນາ, ການຟັງ 
ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ). ໃນແຕ່ລະດ້ານເດັກຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕາມ 
ລຳດັບ.
 ກ່ອນທີ່ເດັກສາມາດຮຽນຍ່າງໄດ້, ກ່ອນອື່ນລາວຕ້ອງຮຽນຄວບຄຸມຮ່າງກາຍດ້ວຍທ່າ
ງ່າຍໆ ກ່ອນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
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ກ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຈະສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໄດ້, ລາວຕ້ອງໄດ້ຮຽນທັກສະການສື່ສານແບບ 
ງ່າຍໆກ່ອນເຊັ່ນ:

 ທັກສະໃໝ່ໆແຕ່ລະຢ່າງເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ຈາກ 
ພື້ນຖານທັກສະທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກມາກ່ອນແລ້ວ, ຈຶ່ງກະກຽມທີ່ 
ຈະຮຽນທັກສະໃໝ່ ເຊ່ິງເປັນທັກສະທີ່ຍາກຂຶ້ນກວ່າ 
ເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດຮຽນທັກສະໃໝ່ 
ແຕ່ລະຢ່າງກັບທັກສະໃດໜ່ຶງໄດ້. ນີ້ກ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ  
ລາວບໍ່ມີບັນຫາສະເພາະແຕ່ທັກສະນ້ັນ, ແຕ່ວ່າທັກສະ  
ໂຕອ່ືນມັນກ່ໍຂ້ຶນກັບທັກສະທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ມາກ່ອນເຊ່ັນກັນ.
 ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເດັກນ້ອຍມີບັນຫາໃນການຍົກ 
ຫົວຂ້ຶນ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ 
ການຮຽນນັ່ງ ຫຼື ຄານ ເພາະໃນການຮຽນສິ່ງດ່ັງກ່າວ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຫົວຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກເດັກເຮັດບ່ໍໄດ້ 
ໃນຊວ່ງໄລຍະນີ ້ແລ້ວພດັທະນາການຂອງເດັກຈະເລີມ່ 
ຊ້າກວ່າເດັກຄົນອື່ນໃນໄວດຽວກັນ.

ທັກສະທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາກ່ອນເໝືອນ 
ກບັການຢອງກບັຕໍກ່ນັເປນັຊັນ້ ມນັຕອ້ງ 
ມີກັບທຳອິດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຕໍ່ກັບໃໝ່ໄດ້.

ການໃຊ້ສັນຍາລັກ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານ

ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍກສັ້ນໆ.

ເຂົ້າໃຈຄຳສັບງ່າຍໆ ແລະ  
ການຂໍຮ້ອງ

1 2

4ການເວົ້າຄຳສັບງ່າຍໆ3      

ເອົາມັນໃຫ້ແມ່ແດ່

ອຸ້ມ! ກິ່ນຫອມ
ດີ
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ເມື່ອເດັກນ້ອຍເຫັນສິ່ງຂອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເຂົາຈະຢື້ມືໄປຈັບມັນ ຫຼື ຄານ 
ໄປເອົາມັນ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຂນ ແລະ ຂາ ຂອງເຂົາແຂງແຮງ.

ການຫຼິ້ນກັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ  
ຮຽນມີການຄົ້ນຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 
ແບບງ່າຍໆ. ຮູບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກ 
ມີວິທີນຳເອົາເຄື່ອງຫຼີ້ນ ເຂົ້າໃກ້ຕົວອີກກວ່າ  
ເກົ່າດ້ວຍການດຶງເອົາສາຍຂອງເຄື່ອງຫຼີ້ນ.

ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ການຫຼິ້ນກ່ໍຍັງຊ່ວຍ  
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນປາກ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍ 
ສົນໃຈສິ່ງນັ້ນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະຮຽນ 
ເອີ້ນຊື່ມັນ.

ຕາມທຳມະຊາດແລວ້ ເດກັນອ້ຍຈະຮຽນແບບກບັສິງ່ທີເ່ຂາົເຫນັ, 
ການເບິ່ງຄົນອື່ນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນເຮັດສ່ິງຕ່າງໆ ແລະ 
ຮູ້ວິທີປະພຶດປະຕິບັດຕົວ.

ເດັກນ້ອຍຮຽນນຸ່ງເຄື່ອງດ້ວຍຕົນ 
ເອງຈາກການເບິ່ງຄົນອື່ນ.

ບັນຫາການເບິ່ງເຫັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບພັດທະນາການແນວໃດແດ່

ເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍຮຽນປາກຈາກການຟັງຄົນອື່ນເວົ້າ 
ແລະ ດ້ວຍການເຫັນຄົນອື່ນລົມກັນ.

 ເມື່ອເດັກນ້ອຍເບິ່ງເຫັນໄດ້ແລ້ວ ເດັກກ່ໍມີພັດທະນາການທາງດ້ານທັກສະຕ່າງໆ 
ເປັນປົກກະຕິ ຕາມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ເຂົາເຈົ້າຈະເບິ່ງ ແລະ ຫຼິ້ນກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ 
ທີ່ເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບລາວ, ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫ້ິຼນຕາມທຳມະຊາດ ຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການ 
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຮຽນຮູ້.

ໝາກຕຸ້ມ
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ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຫັນບໍ່ແຈ້ງດີ ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ຕາມທຳມະຊາດໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ເດັກທີ່ 
ຕາດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາຈຶ່ງຮຽນຮູ້ວິທີການຕ່າງໆຊ້າກວ່າເດັກທີ່ຕາດີ ແລະ ພັດທະນາການ ກໍ່ເລີ່ມ 
ຕົ້ນຊ້າກວ່າ.

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຫັນບໍ່ແຈ້ງດີ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ຈະຫຼິ້ນໜ້ອຍກວ່າ ເດັກທີ່  
ເບິ່ງເຫັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂົາເຈົ້າ 
ບໍ່ເຫັນເຄື່ອງຫຼິ້ນ.

ນີ້ແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ຍົກຫົວ 
ບ່ໍຂ້ຶນ, ບັນຫານ້ີ ເກີດຂ້ຶນ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ລາວບໍ່ເຄື່ອນ 
ໄຫວ ແລະ ຫຼິ້ນ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ກ້າມຄໍຂອງລາວຈ່ຶງບ່ໍແຂງ 
ແຮງ

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຫັນບໍ່ແຈ້ງດີ ອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາ 
ໃຈ ຫຼື ສັບສົນໃນການສົນທະນາ ເພາະວ່າ  
ເຂົາບໍ່ເຫັນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງເວົ້າເຖິງ.

ດ່ັງນ້ັນ, ເດັກອາດຈະໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ 
ຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຄົນ 
ອື່ນເວົ້າ.

ພັດທະນາການທາງດ້ານສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຊ້າກວ່າເດັກທີ່ຕາດີ.

ມື້ວານນີ້ ພໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ 
ຂ້ອຍຂີ່ລົດ ກັບລາວ. 
ພວກເຮົາຂັບລົດໄວ!

ບນັຫາທີໄ່ດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທງິ ສວ່ນໃຫຍມ່ກັຈະບ່ໍເກດີຂຶນ້. ເນືອ່ງຈາກວາ່ ເດກັນອ້ຍຜູທ້ີຕ່າບອດ, 
ເຂົາເຈ້ົາຮຽນໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕົວອ່ືນ ເພ່ືອທົດແທນກັບສ່ິງທ່ີສູນເສຍ ເຊ່ັນ: ການໃຊ້ຫູຟັງ, ການສຳ 
ຜັດ, ການດົມກ່ິນ ແລະ ການຊີມລົດຊາດ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຊີວິດທ່ີດີຂ້ຶນ ແລະ ຮຽນ 
ສ່ິງຕ່າງໆ ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍປົກກະຕິທົ່ວໄປ ທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກການເບ່ິງ.
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ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເດັກໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ

ຖ້າເຈົ້າຢາກໃຫ້ລູກສົນໃຈກັບສຽງຂອງ 
ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງສະແດງວິທີຫຼິ້ນໃຫ້ 
ລູກເບິ່ງ ວ່າມັນເກີດສຽງນ້ັນໄດ້ແນວໃດ…

…ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລາວສົນໃຈຢາກຫ້ິຼນຍ່ິງຂ້ຶນ ພ້ອມ 
ດຽວກັນນ້ັນ, ເດັກກ່ໍຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບ 
ສຽງ ແລະ ໄປຫາບ່ອນທີ່ເກີດສຽງ.

ຖ້າເຈົ້າກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກ  
ໂດຍຜ່ານການສຳຜັດ, ການຟັງ ແລະ 
ການດົມກິ່ນເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງ…

 …ເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຮຽນຮູ້ 
ໂລກ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດ 
ໂອ້ລົມໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້.

ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກອ່ອນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍທຸກໆ ພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈ້ົາພັດທະນາ ແລະ 
ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ມັນສະໝອງກ່ໍໄດ້ມີການຄ້ົນຄິດ ເພ່ືອເປີດໂອກາດສ້າງປະສົບປະການ, 
ມີການຄ້ົນຫາ ແລະ ການຫ້ິຼນກັບສ່ິງຂອງ, ການເຮັດແບບນ້ີ ເອ້ີນວ່າ: “ການກະຕຸ້ນ” ຫືຼ  
“ການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ”. ໃນປຶ້ມຫົວນ້ີ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບກິດຈະກຳງ່າຍໆ ຫຼາຍ 
ວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊ່ັນ: ການຫ້ິຼນກັບລູກ ຫືຼ ຈະເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງ ກ່ໍເໝືອນກັບເຈ້ົາ 
ເຮັດກິດຈະວັດປະຈຳວັນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ເຈ້ົາກ່ໍສາມາດດັດແປງກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວ 
ໃຫ້ເໜາະສົມກັບລູກ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ແມ່ນຫຍັງເຮັດ

ໃຫສ້ຽງນັນ້ດງັຂຶນ້?

ເປັນສຽງທ່ີດັງແທ້ ໂອສະກາ!  
ຂອ້ຍກໍສ່າມາດເຮັດສຽງດັງໄດ້
ຄືກັນກັບເຈົ້າ.

ນັ້ນແມ່ນຢາງລົດຢາໂຊ.  ເມື່ອ 
ລົດຈັກແລ່ນ ຢາງລົດມັນກໍ່ປິ່ນ.

ຂ້ອຍກຳລັງຂີ່ຄືກັນ!
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ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.

ຊ່ວຍວຽກຂອງຄອບຄົວ. ໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນກັບຄົນອື່ນ.

ຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນ.

ຖ້າເຈົ້າເຮັດກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ເລື້ອຍໆ, ຊີວິດໄວເດັກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະມີຄວາມເບີກ 
ບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຄືກັນກັບເດັກຄົນອື່ນ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າ 
ກໍ່ສາມາດຮຽນ:

ດຽວນີ້ ລຸຍອິດ(Louis) 
ໃຫຍ່ຂຶ້ນ… ເບິ່ງວິທ ີ
ທີ່ລາວຍ່າງອ້ອມແມ່!

ດຶງແຊມ(Sam), 
ພວກເຮົາຊະນະ!

ເນັ້ນດີນທີ່ຢູ່

ອ້ອມຕົ້ນໄມ້

ໃຫ້ລົງແໜ້ນ.

ນາໂທໂມ (Natomo), 
ຄຳຖາມນັ້ນຂ້ອຍຮູ້

ຈັກຄຳຕອບ.

ອະນາຄົດຂອງລູກຂ້ອຍຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?
  ຖ້າຫາກລູກໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຊີວິດຂອງລູກຈະເປັນ 
ແນວໃດ, ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ກັງວົນກັບອະນາຄົດຂອງລູກ. ພວກເຂົາຍັງສົງໄສອີກວ່າ:  
“ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕອນລູກໃຫຍ່ຂ້ຶນມາ?,  ລູກຈະດຳເນີນຊີວິດໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອ 
ຂາດພໍ່ແມ່?”. 

Chapter 1.indd   9 30/6/2554   14:32:21



10 ຂ້ອຍຊ່ວຍລູກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ?

ບາງເທ່ືອເລື່ອງນ້ີມັນຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ຈັກກັບຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຕາ 
ບອດ, ແຕ່ພວກເຂົາກ່ໍເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເພີງພໍໃຈກັບຊີວິດ ເຊ່ັນ:  ການມີຄອບຄົວເປັນຂອງຕົວເອງ, 
ຫາເງນິລຽ້ງຊບີດວ້ຍຕົວເອງ ແລະ ກາຍເປນັຄນົທີໄ່ດຮ້ບັການນບັໜາ້ຖຕືາໃນຊມຸຊນົ. ຄນົຕາ 
ບອດສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ໄດ້ເມື່ອ:

ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈເດັກຕາບອດໃຫ້ເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ, ພວກເຂົາສາມາດ ຮຽນ.•	
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.•	

 ລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ເລື່ອງຂອງ ຣານີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ:

ເມ່ືອຣານີ ໃຫຍ່ຂ້ຶນມາ, ນາງໄດ້ຊ່ວຍພ່ໍແມ່ຢູ່ທ່ີຮ້ານສະເໝີ. ໃນຂະນະນ້ັນ, ນາງເອງ 
ກໍ່ຮຽນຈົບ, ຣານີ ຮຽນເກັ່ງວິຊາເລກ, ນາງສາມາດຊ່ວຍເຮັດບັນຊີຂອງຮ້ານ. ນາງຍັງ 
ສາມາດຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ສອຍ ໂດຍການຂຽນເປັນລາຍການດ້ວຍຕົວອັກສອນນູນ. ພໍ່ແມ່ 
ຂອງ ຣານີ ພາກພູມໃຈຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດຂອງນາງ. 

ຂ້ອຍພູມ
ໃຈລູກລານີ 
(Rani).

ເມືອ່ຣານີ ອາຍຸໄດ້ 18 ປີ  
ພໍ່ແມ່ຂອງນາງກ່ໍໄດ້ຮັບຂໍ້ສະ 
ເໜຂີແໍຕ່ງງານ ຈາກ ທາ້ວ ມານ ີ 
ເຊິ່ ງ ເປັນຊາຍໝຸ່ມໃນບ້ານ 
ດຽວກັນ. ທ້າວ ມານີ ແລະ 
ນາງ ຣານີ ໄດ້ແຕ່ງງານກັນ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລານີ ກໍ່ໄດ້ລູກ 
ຄົນທຳອິດ, ນາງເອົາລູກໄວ້ 
ທາງໃນ ຂະນະທ່ີນາງເຮັດວຽກ 
ຢູ່ທີ່ຮ້ານ. 

ຣານີ ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມສາມາດ, 
ຜູ້ຄົນເລ່ີມມີຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈໃນ 
ທັກສະຂອງນາງ ເຊິ່ງເປັນທັກສະອີກຮູບ 
ແບບໜຶ່ງ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຈົ້າເຮັດບັນຊີໄດ້.  
ເຈົ້າກໍ່ຄືຊິສາມາດສອນພວກເຮົາໄດ ້

ຄືກັນ ?

ເດັກນ້ອຍຊວນນາງໃຫ້ໄປຊ່ວຍວຽກໂຮງຮຽນ.  
ພວກເຂົາຕອບວ່າ: “ປົກກະຕິແລ້ວ ຣານີ ຮູ້ 
ຄຳຕອບດີ” ເມື່ອເພື່ອນບ້ານແມ່ຍິງເລີ່ມຕົ້ນ 
ເຂົ້າຮ່ວມການຕ່ຳຜ້າ, ພວກເຂົາກ່ໍມາຫາ ລານີ  
ໃຫ້ຊ່ວຍສ້າງບັນຊີຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ບາງເທ່ືອ 
ຣານີ ຄິດເຖິງເລ່ືອງຊີວິດຂອງນາງ ແລະ ຊີ 
ວິດຄົງຈະແຕກຕ່າງກັບຕອນນີ້.
 ນາງເວົ້າວ່າ: “ບາງເທື່ອຖ້າຂ້ອຍເບິ່ງ 
ເຫັນ ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່ານີ້”, “ການ 
ທີຂ່ອ້ຍຕາບອດ ແມນ່ເຮດັໃຫຂ້ອ້ຍສູຊ້ນົ ເພືອ່ 
ໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍຄືກັນກັບຄົນອື່ນ”.
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