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ບົດທີ 4

ການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ລູກຂອງທ່ານສາມາດເຫັນ.

 ເດັກນອ້ຍຫາຼຍໆຄນົຜູ້ທີມ່ຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເບ່ິງ ຮອ້ຍສ່ວນຮອ້ຍແມນ່ຕາບອດ 
ແຕ່ວ່າສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເດັກນ້ອຍບາງຄົນສາມາດເຫັນຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງບ່ອນແຈ້ງ 
ແລະ ບ່ອນມືດ ແຕ່ວ່າບ່ໍສາມາດເຫັນວັດຖຸອັນໃດອັນໜຶ່ງ. ເດັກນ້ອຍຜູ້ອື່ນສາມາດເຫັນ 
ວັດຖຸ ຖ້າຫາກວ່າພວກມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຢູ່ໃນປະເພດຄວາມສະຫວ່າງທີ່ແນ ່
ນອນ, ຫຶຼວາ່ ຖ້າຫາກວາ່ພວກ ເຂາົຢູໃ່ນຂອບເຂດທີແ່ນນ່ອນ ຫຼວຶາ່ ບອ່ນທີມ່ ີສແີຈງ້ສະຫວາ່ງ. 
ເດັກນ້ອຍບາງຄົນສາມາດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວ.

 ກ່ອນທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນປ້ຶມຫົວນ້ີ, ມັນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄ້ົນຫາສ່ິງທ່ີລູກ 
ຂອງທ່ານສາມາດເຫັນ, ການຮຽນຮູ້ນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນເຮດັກດິຈະກໍາໃນຫາຼຍທາງທ່ີຈະຊ່ວຍ 
ລູກຂອງທ່ານຮຽນຫຼາຍທ່ີສຸດ.

 ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜ່ຶງ, ການຮູ້ວ່າລາວເຫັນດທີີສຸ່ດໄດແ້ນວໃດ 
ນອກຈາກນັ້ນຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດເລືອກກິດຈະກໍາທີ່ຈະຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານ 
ເຮັດສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ຂ້ອຍຢ້ານວ່າ ສີມິ (Simi) ຈະພະຍາຍາມ  
ໃຊ້ຕາຂອງ ລາວ ແລະ ລາວອາດຈະສູນເສຍ 
ແສງຕາໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ ລາວມີ.  ແຕ່ວ່າ ມັນກໍ່ບໍ່  
ເປັນຜົນເສຍກັບລາວ ແລະ ດຽວນີ້ ລາວສາ 

ມາດໃຊ້ແສງຕາຂອງລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ ້
ລາວເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຫຼິ້ນວັດຖຸ 

ຢູ່ອ້ອມຕົວລາວ

ການໃຊ້ສາຍຕາ ບ່ໍແມ່ນການນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍມັນ. ຕາລູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍເຈັບ ຖ້າ 
ຫາກວ່າ ລາວໃຊ້ແສງຕາຂອງລາວຊ່ວຍລາວເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ
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ຕາຂອງລູກຂ້ອຍບອດຢ່າງສົມບູນ ຫຼຶວ່າ ລາວສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜຶ່ງບໍ່?

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານຍັງເບິ່ງເຫັນຫຼືບໍ່, ສັງເກດເບິ່ງເພື່ອຈະຮູ້: 

ລາວອັດຕາຂອງລາວຢູ່ 
ໃນບ່ອນທີແ່ຈງ້ສະຫວ່າງ 
ຫລື ລາວປ່ິນຫົວຂອງ 
ລາວໄປຫາແສງສະ 
ຫວ່າງບໍ່?

ຫລື ວ່າລາວນໍາວັດຖຸ ເຂົ້າ 
ມາຢູ່ ໃກ້ ຕາ ຂອງ 
ລາວ)

ລາວໃຊ້ຫົວຂອງລາວຕິດ 

ຕາມການເຄື່ອນ 
ໄຫວຂອງວັດ 
ຖຸຢ່າງຊ້າບໍ່?

ລາວຫງ່ຽງຫົວຂອງລາວ 
ຢູໃ່ນທາງທ່ີນອນສະ 
ເໝີບໍ່?

ລາວເຄື່ອນຍ້າຍມື 
ຂອງລາວໄປທາງ 
ໜ້າ  ຫຼື ວ່ າ  ກັບ 
ຄືນບໍ່?

ລາວຢ້ືມືໄປເຖິງ
ວັດຖຸບໍ່ມີສຽງນັ້ນ
ບໍ່?

ຖາ້ຫາກວາ່ເຈົາ້ສງັເກດເບ່ິງບາງສິງ່ບາງຢາ່ງເຫຼົາ່ນີ,້ ທາ່ນສາມາດຮຽນຕືມ່ກຽ່ວກບັສິງ່ທີພ່ວກ 
ເຂົາໝາຍເຖິງໂດຍການອ່ານສອງ ຫຼຶວ່າ ສາມໜ້າຢູ່ຂ້າງໝ້າ.
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ລູກຂອງຂ້ອຍເຫັນຫຍັງ ແດ່?

ແສງສະຫວ່າງຊະນິດໃດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງຂ້ອຍເຫັນດີທີ່ສຸດ?

ເດັກນອ້ຍບາງຄົນອາດຈະມບີນັຫາໃນການປບັຕວົກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ຄວາມ ກາ້ ຂອງ ແສງ 
ຫລືວ່າ ລູກຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດເຫັນສິ່ງ ຂອງ ໃນ ບ່ອນ ທີ່ ມີ ແສງ ແນວ ອື່ນ. 

ສັງເກດເບິ່ງ ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານເຮັດ 
ຕານ້ອຍລົງ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນດີ ຫຼືວ່າ ມັກຫຼຽວ 
ເບ່ິງສ່ິງຂອງຢູ່ໃນບ່ອນແຈ້ງສະຫວ່າງ. ລາວ 
ອາດຈະເຫນັດທ່ີີສດຸ ເມືອ່ແສງນັນ້ບ່ໍແຈງ້ ເກນີ 
ໄປ ຫລື  ເມື່ອ ມີ ອາກາດ ຂຸ່ນ ມົວ.

ສັງເກດເບ່ິງ ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານ 
ມັກ ເບິ່ງ ສິ່ງ ຂອງໃນ ບ່ອນ ທີ່ ແຈ້ງ ດີ ຫລື 
ບ່ອນ ທີ່ ມີ ແສງ ສະຫວ່າງ ກ້າໆ

ທິດທາງຂອງແສງມາອາດຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍສິ່ງທີ່ລູກ  
ຂອງທ່ານສາມາດເຫັນ. ພະຍາຍາມປ່ຽນບ່ອນຢູ່ຂອງ 
ແສງ ຄືດ່ັງທີ່ລາວເຮັດໜ້າທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຊອກ 
ຫາສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຫັນດີທີ່ສຸດ.

ການເບ່ິງລາຍ ລະອຽດ ໃນຂ້ໍປີກຍ່ອຍ  
ຂອງເດັກນ້ອຍນີ້ເຫັນດີທີ່ສຸດ ເມື່ອແສງ 
ຢູ່ສູງກວ່າ ແລະ ຕົງລົງໃສ່ວັດຖຸ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະນິດຂອງແສງ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນແຕກຕ່າງກັນ. 
ເດັກນ້ອຍບາງຄົນເຫັນໄດ້ດີກັບແສງ 
ທ່ີເລ່ັງໃສ່ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເບິ່ງ. ຜູ້ອື່ນໆ 
ມັກ ເຫັນດີ ກັບແສງທີ່ ຂະຫຍາຍ 
ກວ້າງອອກໄປ ແຕ່ວ່າຍັງມີພະລັງ 
ເຂັ້ມແຂງ
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ວັດຖຸຢູ່ໄລຍະໄກປານໃດທີ່ລູກຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນດີທີ່ສຸດ?.
ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈະເຫັນວັດຖຸທີ່ໃຫ່ຍດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ເດັກ 
ນ້ອຍບາງຄົນ ສາມາດເຫັນພື້ນທີ່ນ້ອຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍທີ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍ 
ຄົນອື່ນໆສາມາດເຫັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄລຍະໄກໄດ້ດີ. ສິ່ງທີ່ລູກຂອງທ່ານສັງເກດເບິ່ງຢ່າງລະມັດ  
ລະວັງ ເຊັ່ນ: ການຖືວັດຖຸໃດໜຶ່ງມາຢູ່ຊື່ໜ້າຂອງລາວ, ສ່ິງນ້ີແມ່ນອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ 
ເປັນໄລຍະທີ່ລາວເບິ່ງເຫັນດີທີ່ສຸດ.

ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຈະເຫັນວັດຖຸດີທີ່ສຸດ ເມື່ອລາວ 
ເບິ່ງເຫັນວັດຖຸທ່ີຢູ່ໄລຍະທີ່ ລາວ ຖະຫນັດ ທີ່ 
ສຸດ…

ແຕ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຈະເຫັນວັດຖຸດີທ່ີສຸດ ເມື່ອ 
ເຂົານຳເອົາວັດຖຸເຂົ້າໃກ້.

ໄລຍະໄກທີ່ແນ່ນອນປານໃດທີ່ລູກຂອງຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນດີທີ່ສຸດ?.
ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍເກືອບໜົດທຸກຄົນຈະເຫັນວັດຖຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ເມື່ອພວກມັນຢູ່ຊື່ຕໍ່ໜ້າ, 
ພວກເຂົາ ສາມາດເຫັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ເບື້ອງທາງຂ້າງ, ເບື້ອງເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມຈາກສາຍຕາຂອງລາວ. 
ບາງຄ້ັງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄກຈາກເບື້ອງທາງຂ້າງຂອງ 
ລາວ ຫືຼ ລາວອາດຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງນ້ັນທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, 

ຢູ່ເບື້ອງທາງຂ້າງ, ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ ຫຼື ຢູ່ເບື໊ອງເທິງສາຍຕາຂອງລາວ.  
ການຢາກຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີທີ່ສຸດນັ້ນ, ໃຫ້ 

ສັງເກດເບ່ິງລາວຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ລາວ 
ມັກຈັບວັດຖຸໄວ້ແບບໃດ ຫຼື ລາວມັກຫຼຽວໄປ 

ເບິ່ງວັດຖຸຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ.

ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ວັດຖຸຢູ່ເບື້ອງທາງຂ້າງ,  
ໃນການຫຼຽວເບິ່ງວັດຖຸນັ້ນ ລາວຈະເຄື່ອນໄຫວຫົວຂອງ 
ລາວໄປເບື້ອງຊ້າຍ, ເບື້ອງຂວາ ແລະ ຫຼຽວຫຼັງ.
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ວັດຖຸຂະໜາດໃດທີ່ລູກຂອງຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນດີທີ່ສຸດ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈະເບິ່ງເຫັນວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ເດັກ 
ນ້ອຍບາງຄົນຈະເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ຂອບເຂດພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ ຢູ່ຕ່ໍໜ້າໄດ້ດີ. ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້  
ຈະຈືວ່ດັຖນຸອ້ຍໆ ງາ່ຍກວາ່ວດັຖທ່ີຸມຂີະໜາດໃຫຍ.່ ສງັເກດັເບິງ່ລູກຂອງເຈົາ້ໃນເວລາທີ ່ລາວ 
ເບິ່ງຂະໜາດຂອງວັດຖຸທີ່ລາວມັກຫຼິ້ນຢູ່ກັບມັນ.

ເດັກນອ້ຍຜູນ້ີ ້ມກັຫຼິນ້ກັບວັດຖທຸ່ມີຂີະໜາດ 
ນ້ອຍ ເພາະວ່າລາວເບິ່ງເຫັນມັນດີທີ່ສຸດ

ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີ ຈະເຫັນວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ດີທີ່ສຸດ.

ລູກຂອງຂ້ອຍຈະຮູ້ບໍ່ວ່າວັດຖຸຢູ່ໄກຈາກລາວ
ປານໃດ?.
ເດັກນ້ອຍບາງຄົນຈະຍາກໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຮັບ 
ຮູ້ວ່າວັດຖຸຢູ່ໄກປານໃດ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອລາວຊອກຫາ 
ວັດຖຸນ້ັນອາດຈະຢູ່ໄລຍະໄກເກີນໄປ ຫຼື  ພວກເຂົາ
ອາດຈະບໍ່ໄປເຖິງພວກມັນພຽງພໍ ເພາະວ່າລາວຄິດວ່າ 
ວດັຖນຸັນ້ຢູໃ່ກ້ພຽງພແໍລວ້. ໃນການຢາກຮູວ້າ່ລກູຂອງເຈົາ້ 
ຮັບຮູ້ເຖິງໄລຍະຫ່າງ, ສັງເກດເບິ່ງເມື່ອລາວໄປຮອດ 
ຂອງຫຼິ້ນ ຫຼື ວັດຖຸແລ້ວລາວຈະເຮັດແນວໃດ.

ເດັນນ້ອຍຜູ້ນ້ີຄິດວ່າ ກວດ 
ແກ້ວຢູ່ໄກ ຈົນຢື້ບໍ່ເຖິງ.

ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ຫຼິ້ນຢູ່ກັບໝ້ໍກະທະ 
ກົ້ນແບນ ທີ່ມີສີດໍາເຂັ້ມ ເພາະວ່າ 
ລາວສາມາດເຫນັມນັໄດດ້ກີວາ່ບວ່ງ 

ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍມັກສີຈິງ ຫຼື ສີຈຳລອງ 
ເມື່ອວາງໄວ້ຢູ່ລະຫວ່າງສີຈິງ. 
ເດັກນ້ອຍບາງຄົນສາມາດເຫັນວັດຖຸ ເມື່ອພວກມັນມີ 
ສີແຈ້ງສະຫວ່າງ ຫຼືວ່າ ເມື່ອພວກມັນມີສີບໍ່ຕັດກັບເບື້ອງ 
ຫຼັງ. ການເບ່ິງເພື່ອຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານມັກສີ 
ທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສີ ຫຼືວ່າ ວິ 
ທີການ. ສີເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນສີທີ່ລາວເຫັນດີທີ່ສຸດ.
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ແມ່ນຫຍັງອີກເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບແສງຕາລູກຂອງຂ້ອຍ? 
ບາງຄ້ັງຄາວເດັກນ້ອຍເບ່ິງຄ້າຍຄືກັບວ່າເຫັນໄດ້ດີກວ່າເວລາອ່ືນໆ. ນ້ີບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າແສງ 
ຕາຂອງລາວ ໄດ້ປ່ຽນໄປ, ແຕ່ວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງນັ້ນຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະເປັນຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ການເຫັນຂອງລາວ ເຊັ່ນວ່າ:

 • ວັດຖຸນັ້ນລາວຮູ້ຈັກດີ ຫຼືບໍ່

 • ລາວເມື່ອຍຫຼືບໍ່

 • ສຸຂະພາບຂອງລາວ

 • ລາວກິນຢາ ຫຼືບໍ່

 • ລາວຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນ ຫຼືວ່າ ໂສກເສົ້າ ຫຼືບໍ່

 ເຈົ້າ ອາດ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ຢ່າງ ຄັກ ແນ່ວ່າ  ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ໃນ ສະພາບ ການ ຕ່າງໆ 
ແລະ  ໃນ ເວລາ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ເພື່ອ ຢາກ ຮູ້ ວ່າ ລາວ ເຫັນ ດີ ປານ ໃດ.

ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ແສງຕາທີ່ມີ.
ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜຶ່ງ: 

 ເອົາວັດຖຸຫຼາຍອັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ລາວເບິ່ງ ນີ້  
ຈະເປັນການສ່ົງເສີມໃຫ້ລາວກາຍໄປສົນໃຈໃນທຸກສ່ິງ 
ທຸກຢ່າງຢູ່ອ້ອມໂຕຂອງລາວ ແລະ ໃຊ້ສາຍຕາຂອງ 
ລາວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີດຽວທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ລາວຮູ້ຄວາມ 
ແຕກຕາ່ງຄກືານຍ່າງອອ້ມເຮອືນ. ບອກ 
ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຈ້ົາເຫັນ, ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ໃຫລ້າວໄດສ້າໍຜດັພອ້ມທງັຈບັສິງ່ຂອງ 
ນັ້ນ.  
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ປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຈັບສິ່ງຂອງ ຫຼືວ່າ ເຄື່ອນຍ້າຍຮ່າງກາຍຂອງລາວໃນທາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ 
ລາວເຫັນດີທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງອຶດອັດສໍາລັບທ່ານກໍ່ຕາມຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານເຫັນພຽງແຕ່ພື້ນທີ່ນ້ອຍໆຢູ່ຕ່ໍໜ້າຂອງລາວ, ຖ້າຫາກວ່າລາວ 
ເບິ່ງຂຶ້ນທາງ ເທິງເບິ່ງລົງທາງລຸ່ມ, ເບິ່ງໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ທາງເບື້ອງຊ້າຍໃນຂະນະທີ່ 
ລາວເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າ.

ຖ້າຫາກວ່າລູກຂອງທ່ານສາມາດເຫັນ 
ໜ້ອຍໜຶ່ງ, ພະຍາຍາມປ່ຽນທັງໝົດຂອງ 
ແສງໄຟ, ຊະນດິຂອງແສງສະຫວາ່ງ ຫຼວືາ່  
ທິດທາງຂອງແສງສະຫວ່າງມາ ເບິ່ງສິ່ງ 
ທີ່ລາວເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ຖາ້ຫາກວາ່ລາວມບັີນຫາກບັການເບິງ່ ເມືອ່ 
ຈໍານວນທັງໝົດຂອງແສງສະຫວ່າງປ່ຽນ,  
ສດິສອນໃຫຢ້ດຸການເຄືອ່ນຍາ້ຍ ເພືອ່ລຖໍາ້ 
ການປັບຕົວຂອງສາຍຕາຂອງລາວ.
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ສັງເກດເບິ່ງຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕັ້ງໃຈແນ່ນອນ: 

 • ຈໍາພວກສີ   • ຮູບແບບ   • ຂະໜາດ   • ການສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີ

ຕາຂອງລູກຂ້ອຍຈະມີຜົນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນບໍ່?
ການທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມນີ້, ເຈົ້າຈະຕ້ອງການຮູ້ສາເຫດອັນໃດຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເບິ່ງຂອງ 
ລູກເຈົ້າ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕ່ືມ, ເບ່ິງຢູ່ບົດ “ເປັນຫຍັງພວກເດັກນ້ອຍຈິ່ງສູນເສຍສາຍຕາ 
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ”, ໜ້າທີ 155.

ຖ້າຫາກວ່າລາວຮັບ ຮູ້, ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສ່ິງທີ່ລາວມັກຫຼາຍ 
ກວ່າເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຊ່ວຍລາວຮຽນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ ຢ່າງ 
ປອດໄພ. 

ເພ່ືອຢາກຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍມັກ, 
ແມ່ຜູ້ນີ້ ກິ້ງສິ່ງທີ່ມົນມີສີແຈ້ງສະຫວ່າງ ຜ່ານ 
ຜ້າປູສີຂາວ.

ໃຊ້ສີທີ່ແຈ້ງສະຫວ່າງ ເພື່ອໝາຍຂອບຂອງ 
ວັດຖຸ ຫຼືວ່າ ຜ່ານຜ້າປູສີຂາວ. ຊ່ວຍໃຫ້ລາວ 
ຮຽນຈື ່ປະເພດວດັຖ ຸແລະ ສະຖານທີໄ່ດງ້າ່ຍ 
ດາຍ.

ນີ້ແມ່ນໂບມັດຜົມສີ
ເຫຼືອງ ນີ້ແມ່ນປະຕູຂອງ 
ເພື່ອນຂ້ອຍ ຊື່ວ່າ ໂຈດ.ເມື່ອລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນວັດຖຸ, 

ເສ້ອືຜ້າ, ຫຼວືາ່ ໂບມດັຜມົທ່ີ 
ມີສີແຈ້ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ 
ລາວຮູ້ວ່າລາວຢູ່ໃສ.

ບ່ອນທີ່ຕິດດ້ວຍເທັບ ຫຼືວ່າ ທາສີຢ່າງແຈ້ງ 
ສະຫວ່າງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ວ່າ
ຄວາມສູງຂອງພື້ນປ່ຽນ.
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