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ການສື່ສານ

ການສື່ສານແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນ ເມື່ອ:

ບຸກຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ສົ່ງຂໍ້ມູນແລະ.•	

ອີກບຸກຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຂໍ້ມູນແລະຕອບຄືນ.•	

ແອນ້ອຍຈະເລ່ີມມີການສື່ສານຕ້ັງແຕ່ຕອນເກີດ ຈົນເຖິງມື້ຮຽນປາກ. ກ່ອນທ່ີເດັກນ້ອຍ
ຈະມີການສື່ສານກັບຄົນທ່ົວໄປ,ລາວຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະການສື່ສານງ່າຍໆຈາກຄົນທົ່ວ
ໄປຄື:

ເອົາມັນມາໃຫ້ແມ່

ຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັຄຳສັບ ແລະ 
ການຂໍຮ້ອງທີ່ງ່າຍໆ.

ການໃຊ້ມືເພື່ອສະແດງທ່າທາງບອກ

ລກຸຂຶນ້

ກິ່ນນີ້ຫອມດີ

ການເວົ້າຄຳສັບງ່າຍໆ. ການໃຊ້ປະໂຫຍກສັ້ນໆ.

ທັກສະການສື່ສານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບ
ຄອບຄົວຂອງລາວ,ອີກບໍ່ດົນທັກສະຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ການຫຼິ້ນກັບເດັກ
ນ້ອຍຄົນອື່ນໆ.
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ການສື່ສານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາການເບິ່ງເຫັນຂອງເດັກ.
ແອນ້ອຍອ່ອນໆສາມາດສົ່ງຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຄິດ
ຫຼື ຮູ້ສຶກຈາກການຫຍັບຍ້າຍຮ່າງກາຍ (ການຫຍັບຍ້າຍ
ໄປມາຂອງຫົວ), ຈາກສຽງທີ່ລາວເຮັດຂຶ້ນເອງ
(ສຽງຮ້ອງໄຫ້) ແລະການປ່ຽນໜ້າແຕ່ລະຄົນ
ທີ່ມາເບ່ິງໜ້າຂອງເດັກ  (ການຍິກຄ້ິວຍິກ
ຄາງ). ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຈະ
ຮຽນຮູ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍສ່ິງທີ່ເປັນ
ຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆຂອງແອນ້ອຍແລະການ
ຕອບໂຕ້ຄືນຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນ.

ເຈົ້າຈະຕ້ອງ
ຫີວນົມແນ່ນອນ

ອາລີຈັ່ງແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍທີ່
ຂ້ອນຂ້າງມດິງຽບບາງຄັງ້ລາວອາດ
ຈະເປັນຄົນບໍ່ມັກຫຼິ້ນຄືຜູ້ອື່ນ.

ແອນ້ອຍທຸກຄົນມັກຫຼິ້ນແຕ່ແອນ້ອຍ
ຜູ້ນີ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນ.

ແອນ້ອຍທີ່ເບ່ິງເຫັນບ່ໍໄດ້ດີ ຂ້ອນຂ້າງມິດງຽບຫຼາຍ,
ລາວຈະສົງ່ອອກມາພຽງແຕ່2-3ຂໍຄ້ວາມເທົາ່ນັນ້.
ນັ້ນເປັນເພາະວ່າ ລາວອາດຈະທຳຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈ ສຽງຕ່າງໆທ່ີເກີດຂຶ້ນ ອ້ອມຂ້າງຂອງ
ລາວ. ຄອບຄົວສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງການສື່
ສານໃຫ້ແກ່ເດັກໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼືຄຳ
ເວົ້າໃນທາງໃດກ່ໍຕາມທີ່ລາວສາມາດເຂົ້າໃຈ
ແລະຮຽນຮູ້ເຖິງຂໍ້ຄວາມອັນແຕກຕ່າງທີ່ເດັກ
ສົ່ງອອກມາ.

ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ການສັງເກດຊະນິດຂອງຂໍ້ຄວາມອັນແຕກຕ່າງ ທີ່ແອນ້ອຍໄດ້
ສົງ່ອອກມາ.ເດກັນອ້ຍທ່ີເບ່ິງເຫນັຈະໃຊສ້າຍຕາເພືອ່ສະແດງເຖງິການສືສ່ານໃນຄວາມເອາົ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ການຫຼິ້ນຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າແອນ້ອຍທີ່ຕາບອດ ອາດຈະໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມື
ແລະຮ່າງກາຍເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນອອກມາຫຼື
ລາວອາດຈະມິດງຽບ,ດັ່ງນັ້ນລາວສາມາດເອົາໃຈໃສ່

ເຖິງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນອ້ອມຕົວລາວ.

ພ່ໍແມ່ຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນຕອບຄືນແອນ້ອຍ,
ເຊິ່ງມັນຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານລືມໄປວ່າ
ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນພໍ່ແມ່
ຫຼື ຍ້ິມຫົວ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລາວໂດຍຜ່ານການຈັບຫຼືການສົ່ງ
ສຽງ.

ເມື່ອຂ້ອຍຍິ້ມ
ຂ້ອຍຢາກໃຫ້
ລາວຍິ້ມຕອບ

ຄືນ

ຖ້າຈົກກະດິກລູກຂອງລາວລູກ
ອາດຈະຫົວຕອບກັບຄືນ.
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47ການສື່ສານ

ການເວົ້ານຳລູກນ້ອຍຂອງທ່ານແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີ
ຈະໃຊ້ ເວລາ ຂ້ອນຂ້າງ
ໜັກກວ່າການເວົ້າກັບເດັກ
ນ້ອຍທ່ົວໄປໃນການຮຽນຮູ້
ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຕ່າງໆ,
ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ
ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເວົ້າອອກມາ ແລະ
ອີກສ່ິງໜຶ່ງ ກ່ໍແມ່ນການຟັງຄົນອ່ືນ ແລະ
ເວົາ້ກບັຄນົອືນ່ແມນ່ເປນັສ່ິງທີສ່ຳຄນັຢາ່ງ
ເປັນພິເສດຕໍ່ກັບ ເດັກຕາບອດ, ເພາະ
ວ່າທັກສະເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈ
ເຖິງໂລກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ານເຮັດວຽກງານປະຈຳວັນ ຫຼື
ຫຼິນ້ນຳລກູນອ້ຍຂອງທ່ານ,ເວົາ້ຄຳແລະປະໂຫຍກ
ສັ້ນໆກັບລາວ. ທຳອິດມັນຈະຍາກຫຼາຍຖ້າເຮົາບ່ໍ
ນຳໃຊ້ການເວ້ົາໃຫ້ຫຼາຍໆ. ແຕ່ຈື່ໄວ້ວ່າ, ເປັນທາງ
ດຽວທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດຮຽນ
ຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກ,ໂດຍສະເພາະສ່ິງເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ເປັນ
ປະສົບການໃຫ້ແກ່ຕົວລາວເອງ.ຈົ່ງຢ່າຊ້າ,ສິ່ງນີ້ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດເວົ້າກັບຄົນອື່ນໆໄດ້.

ມັນຈັ່ງແມ່ນກ່ິນແຮງ
ຫຼາຍ, ລູກຮູ້ບໍ່ວ່າມັນ
ແມ່ນຫຍັງຣີນາ?

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເບິ່ງ
ເຫັນແມ່ນຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຫຼາຍສ່ິງ
ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບໂລກ. ໂດຍການເຂົ້າ
ຮວ່ມໃນການເຮດັກດິຈະກຳຕາ່ງໆ.ເດກັ
ນອ້ຍທີເ່ບ່ິງບ່ໍເຫນັດີແມນ່ຈະໃຊປ້ະສາດ
ຮັບຮູ້ອື່ນໆເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກ. ເມ່ືອ
ໃດກ່ໍຕາມ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຊວນລາວ
ຈັບ,ສຳຜັດລົດຊາດ ຫືຼ ດົມກ່ິນຕ່າງໆ ທ່ີ
ທ່ານກຳລັງເວ້ົາເຖິງ.ສ່ິງນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວ
ເລ່ີມທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າຄຳສັບຕ່າງໆເຫ່ົຼາ
ນັ້ນມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແດ່.
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ການສື່ສານກ່ອນທີ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເວົ້າເປັນ.
ການເວົ້າຕອບຄືນ:
 ການເວ້ົາຕອບກັບຄືນລູກນ້ອຍຂອງທາ່ນໝາຍເຖງິ:(1)ການສົງ່ຂໍຄ້ວາມໃຫແ້ກ່ລາວ
ຫຼືການຕອບກບັຄືນຂໍຄ້ວາມທີລ່າວໄດສ້ົງ່ອອກມາແລະ(2)ການຍອມຮບັທກຸໆຂໍຄ້ວາມຂອງ
ລູກແລະການຈັບຫຼືໃຫ້ຄວາມໃກ້ຊິດແກ່ລາວໃນລະຫວ່າງກຳລັງຫຼິ້ນຢູ່ກັບລາວ.
 ທກຸຄ້ັງທ່ີທ່ານເວ້ົາຕອບກັບຄືນລູກນ້ອຍຂອງທາ່ນອາດຈະປາກດົມບີາງຢາ່ງເກດີຂ້ຶນ
ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນການແນະນຳທົ່ວໄປທີ່ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີການຕອບຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ:
 1.ໄລຍະທຳອດິ,ເຮດັໃຫລູ້ກນ້ອຍຂອງທາ່ນຮູວ້າ່ທ່ານຢູໃ່ກ້ໆ ແລະພອ້ມທີຈ່ະຫຼິນ້
ກັບເຂົາຢູ່ສະເໝີ.
 2.ທຳອິດ ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຕອບຮັບຄືນ ເພື່ອວ່າລາວອາດຈະຢາກໃຫ້
ເຮົາຮູ້ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຕ້ອງການຢາກຈະເຮັດຫຍັງ, ແຕ່ວ່າ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າເປັນເວລາດົນເພື່ອໃຫ້ລາວສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກມາໃຫ້ທ່ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປ
ຫາລາວແລະມັນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຈາກຕົວທ່ານເອງ.
 3.ເມືອ່ລກູນອ້ຍຂອງທາ່ນຕອບຮບັໄປໃນທາງອືນ່ໃຫທ້າ່ນພຈິາ
ລະນາສິ່ງທ່ີລາວຕອບອອກມານັ້ນ ແລະ ທ່ານກ່ໍຕ້ອງຕອບຄືນ
ມັນອອກໄປ. ສ່ິງນີ້ມັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ກຳລັງສັງເກດ
ເບິ່ງການກະທຳຂອງລາວຢູ່ ແລະ ທ່ານກໍ່ກຳລັງມັກມັນ. ຖ້າລາວ
ບໍ່ຕອບຮັບຫຍັງເລີຍ ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍໃນການ “ເຮັດທ່າທາງປະ
ກອບ” ເຊັ່ນ:ການຈັບແຂນຂອງລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າລາວ
ໄດ້ ຕອບຄືນແລ້ວ ແລະ ມັນກ່ໍອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ກິດ
ຈະກຳທີ່ພົວພັນເຖິງການໃຫ້ ແລະ ການຮັບເອົາ ເຊັ່ນ: ການກ້ິງ
ໝາກບານກັບຄືນແລະໃຫ້ກິ້ງກັບຄືນຢູ່ລະຫວ່າງທ່ານກັບລູກ.
 4. ເມື່ອທ່ານຕອບຄືນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆຂອງເດັກ ກະລຸນາ
ເຮັດຕອບຄືນຕາມຈຳນວນຄັ້ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ.
 5. ອານຸຍາດໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຢຸດເຮັດກິດຈະກຳ
ໄດ້ທຸກເວລາຖ້າລາວຕ້ອງການ. ເກມກ່ຽວກັບການຕອບຄືນ ສ່ວນ
ຫຼາຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່1ນາທີຫຼື2ນາທີເທົ່ານັ້ນເພາະວ່າເດັກນ້ອຍຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ຫຼິ້ນກັບທ່ານພຽງແຕ່ໃນເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

 ກິດຈະກຳ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ແຍກອອກເປັນ2ໝວດຄື:

ກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ຍັງເວົ້າບໍ່ເປັນແລະ•	

ກິດຈະກຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ກຳລັງເລີ່ມຮຽນເວົ້າ.•	

ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ທ່ານຕ້ອງປັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້
ກັບເຂົາເຊິ່ງມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດເພື່ອເປັນຜົນສະທ້ອນດີໃຫ້ແກ່ການເບິ່ງເຫັນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ຂອງລາວ(ເບິ່ງບົດທີ4).
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ກະຕຸ້ນລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ ເຮັດ ຄືນ.
ການຕອບຄນືແມນ່ຊວ່ຍໃຫລ້ກູນ້ອຍຂອງທາ່ນຮຽນຮູວ້າ່ລາວສາມາດຕອບໂຕຄ້ນືສ່ິງທ່ີຄນົ
ອື່ນໄດ້ເຮັດໂດຍການສ່ົງຂໍ້ຄວາມກັບຄືນໄປຫາພວກເຂົາ. ສ່ິງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີຄວາມ
ສົນໃຈ ກັບໂລກເພີ່ມຂ້ຶນ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສ່ືສານກັບຄົນອື່ນເພີ່ມຂ້ຶນ.
ການຕອບໂຕ້ຄືນ ຂອງເດັກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະທ່ີສຳຄັນຂອງການສ່ືສານວ່າ
ຈະເລ່ີມຕ້ົນສ່ືສານໄດ້ແນວໃດ, ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫຼິ້ນໄດ້ແນວໃດແລະຕອບໂຕ້ຄືນຂໍ້
ຄວາມຂອງຄອບຄົວໄດ້ແນວໃດ.

ເຣນຂ້ອຍຢູ່ນີ້ຢາກ
ຫຼິ້ນນຳຂ້ອຍບໍ?

ດີຫຼາຍເຣນເຫັນ

ດັງຂອງປ້າແລ້ວ

1.ປ້າມາເຣຍເຮັດໃຫ້ຫຼານຂອງລາວຮູ້ວ່າ
ລາວຢູ່ໃກ້ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຫຼິ້ນນຳ ເຣນ
ໂດຍການເວ້ົາຄຳເວ້ົາທ່ີອ່ອນຫວານກບັຫາຼນ
ນ້ອຍແລະພ້ອມທັງຈັບແຂນຂອງຫຼານ.

2.ເມື່ອເຣນຕອບໂຕ້ລາວຄືນໂດຍ
ການຈັບ ແລະການສຳຫຼວດເທິງໃບ
ໜ້າຂອງລາວ, ລາວກ່ໍບອກໃຫ້ຫຼານ
ນ້ອຍຮູ້ອີກວ່າ ການເຮັດແບບນີ້ແມ່ນ
ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ເຈົ້າມີດັງຄືກັນກັບ
ປ້າມາເຣຍເລີຍ.

3.ປ້າມາເຣຍລຖ້ໍາໃຫ້ເຣນເຮດັແລວ້ໆແລະ
ຕໍ່ໄປລາວກໍ່ເຮັດຕອບໂຕ້ຄືນ ດ້ວຍການໃຊ້
ນິ້ວມືຈັບດັງຂອງຫຼານນ້ອຍ.

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກ່ໍລໍຖ້າໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍຕອບໂຕ້ຄືນແລະກໍ່ດຳເນີນຕໍ່
ໄປແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ.
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ການກະກຽມທີ່ຈະເວົ້າ.

 ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆຈາກການໃຊ້ອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ 
(ການສະແດງທ່າທາງ). 

ທົດສອບການຫຼິ້ນເກມທີ່ນຳໃຊ້
ການສະແດງທ່າທີ

ປາກຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ?

ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ກຳລັງຮຽນຮູ້ 
ການຊີ້ເພື່ອແທນຂໍ້ຄວາມທ່ີ
ສົ່ງອອກໄປ.

ອະທິບາຍການສະແດງທ່າທີທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ລາວຮູ້.

ບໍ່ຕ້ອງໄຫ້ເດີບາຣາຊາຖ້າ
ເຈົາ້ຕ້ອງການຫຍັງໃຫຍ້ກົມື
ທັງສອງເບື້ອງຂຶ້ນເດີ.

ຂຶນ້ມາເກ່ັງແທ້ບາຣາຊາຕອ້ງ
ເຮັດຄືແນວນີ້ຕະຫຼອດເດີ.

ກະກຽມໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮຽນເວົ້າ.

ເວົ້າກ່ຽວກັບບາງວຽກງານ ແລະກິດຈະກຳ
ທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ແລະບອກລາວວ່າທ່ານ
ເຮັດມັນແນວໃດ.

ແມກ່ຳລງັລ້າງພຶືນ້ເຮອືນ.ກາມ
ຊານລກູກໍສ່າມາດໄດ້ຍນິສຽງ
ຂອງນ້ຳຍາມແມເ່ອາົນ້ຳຖອກ
ລົງພື້ນ. 
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ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງອື່ນໆທີ່ທ່ານຄວນເອົາໄປນຳໃຊ້:

ພວກເຮົາມາຄວັດ
ເອົາຂີ້ຕົມນຳກັນ… …ແລະແຍ່ມືເຂົ້າຂີ້ຕົມ… …ຕໍ່ມາກໍ່ຍູ້ມັນ.

ອ້າຍຂອງທ້າວໂຕບາກຳລັງໃຊ້ກຸ່ມຄຳສັບເພື່ອອະທິບາຍເກມທີ່ທ້າວໂຕບາມັກຫຼິ້ນ.

ຖາ້ທ່ານໝ່ັນເວົາ້ຄຳສບັກຽ່ວກບັພາກສວ່ນ
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແລະກ່ຽວກັບວັດຖຸ
ທຳມະດາທີ່ທ່ານໃຊ້ ເຂົ້າກິດຈະກຳໃນ
ແຕ່ລະມື້. ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈະຮຽນຮູ້
ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບກ່ອນທ່ີລາວຈະ
ສາມາດເວົ້າໄດ້.

ເວົ້າຄຳສັບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານ
ມັກເຮັດໃຫ້ລູກຟັງເປັນປະຈຳ.

ເອາົມເືບືອ້ງນັນ້
ຍື່ນມາໃຫ້ແມ່.

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາໜັກໃນການເບິ່ງເຫັນນັ້ນ ລາວບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຄົນທົ່ວໆ
ໄປສະແດງໃຫເ້ຫນັເຊັນ່:ຄວາມຢາ້ນກວົຫຼືຄວາມສະໜກຸສະໜານ.ລາວຕ້ອງການໃຫທ່້ານ
ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງ.ກະຕຸ້ນໃຫ້ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຄຸ້ນເຄີຍ
ກັບໃບໜ້າຂອງທ່ານແລະຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆຢູ່ບົນໃບໜ້າຂອງຕົວລາວເອງ.

ລູກຢ້ານຫວາ,
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານມັນເດີ.

ເວົ້າກັບລາວກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະອາລົມເພື່ອຈະເປັນປະສົບການໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ແລະລູກນ້ອຍ.
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ເມື່ອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເລີ່ມຮຽນເວົ້າ.

 ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານສື່ສານດ້ວຍຄຳສັບຕ່າງໆ.

ເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ຄຳສັບພຽງພໍ ກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ລາວຢາກເວົ້າ.ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈະມັກໃຊ້ສຽງຫຼືຄຳສັບ
ຫຼືຫຼາຍໆຄຳສັບເພື່ອໃຊ້ແທນຄຳເວົ້າຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ.
ຫ້າມບອກລູກຂອງທ່ານວ່າ ລູກໄດ້ເວົ້າບາງຄຳສັບຜິດ
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄຳສັບທີ່ລາວເວົ້າອອກມານັ້ນມັນຈະຄ່ອຍ
ເພີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍການນຳມາເພີ່ມເຕີມຄຳສັບທີ່
ລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າອອກມາ.

ໂດຍ,ໝາກບານໜ່ວຍ
ນີ້ໃຫຍ່ແລະມົນ

ຖ້າໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຖາມບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊິ່ງເປັນການໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ຖາມຂຶ້ນກ່ອນ.

ແດດຮ້ອນຫຼາຍ.
ທ້າວໂຕມັດເບິ່ງ
ຄືຢາກກິນນ້ຳ.

ຢາກນ້ຳ

ໝາກບານ
ໜ່ວຍໃຫຍ່

ແມ່ນແລ້ວລູກ
ພໍ່ມາແລ້ວ

ພໍ່

ໂດຍ,ພໍ່ຊິໄປ
ເອົານ້ຳໃຫ້ລູກ

ກິນ.
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ໃຊ້ຄຳຖາມທີ່ກຽ່ວກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ເດັກແລ້ວໃຫ້ລາວຕອບຄຳຕອບພຽງສ້ັນໆ
ເຊັ່ນ:“ບໍ່”ຫຼື“ໂດຍ”.

ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເປັນຜູ້ນຳ
ເມື່ອເວລາທ່ານກຳລັງເວົ້າຢູ່. ເວົ້າກ່ຽວ
ກັບສິ່ງທີ່ລາວຢາກເວົ້າ.

ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທີ່ອອກມາຈາກປາກລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມັນບໍ່ຈະແຈ້ງ,ກໍ່ໃຫ້ທ່ານແນະນຳລາວ
ບາງຄັງ້ຍາກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄຳເວົາ້ທ່ີເດັກພະຍາຍາມເວົາ້ອອກມາ,ເຊິງ່ເຮດັໃຫ້ທາ່ນບ່ໍເຂົາ້ໃຈ
ໃນສິ່ງທີ່ເດັກກຳລັງເວົ້າຢູ່.

ທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມຖາມລາວອີກ:

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ເຂ້ົາໃຈສິ່ງທີ່ລູກພະຍາຍາມ
ເວົ້າອອກມານັ້ນ ໃຫ້ທ່ານຫາວິທີເຮັດໃຫ້
ລາວຮູ້ຈັກກັບສິ່ງນັ້ນດີຂຶ້ນ.

ຣາຟິນເຈົ້າຢາກຫຼິ້ນໝາກບານ
ໜ່ວຍໃຫຍ່ຫຼືໜ່ວຍນ້ອຍ

ໂອມັນເປັນຕາ
ຢ້ານແທ້ໆ!ມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.

ຂອ້ຍຕກົນຳ້

ລູກເວົ້າແບບໃໝ່ໄດ້ບໍ?
ເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງດູ໋?

ພໍຄ່ດິວາ່ພໍຈ່ະເຂົາ້ໃຈລູກ
ແຕເ່ຮດັແນວໃດພໍກ່ໍ່ຍງັ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈລູກ.
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ເດກັນອ້ຍອາດຈະຕອ້ງການຮວບຮວມເອົາຄຳເວ້ົາທີ່ຈະນຳມາເວ້ົາກັບທາ່ນແຕ່ລາວບໍ່•	
ມີຄວາມຮັບຮູ້ພຽງພໍກ່ຽວກັບຄຳສັບຕ່າງໆທີ່ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ.
ລາວອາດບ່ໍເຂົ້າໃຈຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ, ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ລາວບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່•	
ທ່ານກຳລັງເວົ້າເຖິງຢູ່.
ລາວອາດຈະເວົາ້ລຶມ້ຄືນຄຳສບັຕ່າງໆທີ່ລາວພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າມີຄວາມ•	
ໝາຍຄືແນວໃດ.

  

ບັນຫາງ່າຍໆທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮຽນເວົ້າ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ສາຍຕາດີຈະສາມາດສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສ່ືສານຈາກການສັງເກດ
ຄນົທ່ົວໄປເວົາ້ແຕ່ເດກັນອ້ຍທີ່ເບິງ່ບໍ່ເຫນັດີແມນ່ຈະຂາດສິງ່ນັນ້ໄປແລະອາດຈະຮຽນເວົາ້ກບັ
ເດັກນ້ອຍທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ.ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອກຳລັງຮຽນເວົ້າເດັກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີມັກຈະ:

ເວົ້າຕາມຫຼັງຜູ້ອື່ນເຊິ່ງຈະມີສ່ວນໜ້ອຍທີ່ເວົ້າອອກມາຈາກຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ.•	
ໃຊ້ຄຳສັບ“ລາວ”,“ຂ້ອຍ”,“ມັນ”ແລະ“ເຈົ້າ”(ອອກສຽງສຳນຽງ)ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.•	
ບໍ່ມັກຫຼຽວໄປຫາບຸກຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້ານຳຢູ່.•	
ມັກຖາມຫຼາຍໆຄຳຖາມ.•	

ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານກຳລັງມີບັນຫາດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ບາງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສາ
ມາດຊ່ວຍໄດ້.

ຊ່ວຍ  ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ເວົ້າ ໂດຍ ການ ໃຊ້  ຄວາມ ຄິດ ເປັນ ຂອງ ຕົນ  ເອງ.

ມັນເປັນເລ່ືອງທຳມະຊາດທີ່ເດັກນ້ອຍໆມັກເວົ້າຕາມຫຼັງຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ອື່ນ. ແຕ່ຄວາມຈິງ
ແລ້ວເດກັນອ້ຍຄວນຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເວົ້າຄຳສັບຕ່າງໆຕາມຫຼັງເພາະວ່າມນັຊ່ວຍໃຫ້ລາວ
ຮຽນເວົ້າ ແຕ່ວ່າ ເດັກທ່ີເບິ່ງບ່ໍເຫັນດີແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາດົນສົມຄວນໃນການເວົ້າຕາມຫັຼງຄຳ
ສັບຕ່າງໆ,ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນການຮຽນເວົ້າທີ່ນຳໄປເຖິງສິ່ງທີ່ລາວກຳລັງຄິດຢູ່.ເຫດການ
ແບບນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ:

ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເວົ້າຕາມສິ່ງທ່ີທ່ານ
ກຳລັງເວົ້າ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້
ຍິນລາວ ແລະ ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ລາວ
ກຳລັງເວົາ້ອອກມາ.ນ້ີເປນັການສະ
ແດງໃຫ້ລູກເຫັນວ່າທ່ານກຳລັງ
ຟັງລາວຢູ່ ແລະມັນຍັງເປັນການ
ສະແດງໃຫ້ລາວສະແດງອາການ
ຕອບຄຳສັບອື່ນໆນຳອີກ.
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ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີລູກ
ນ້ອຍຂອງທາ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະເວົາ້ມນັ
ເມືອ່ຕອນທີລ່າວເວົາ້ລຶມ້ຄນືຄຳເວົາ້ຂອງ
ທ່ານ. ຊ່ວຍໃຫ້ລາວເບິ່ງເຫັນຄວາມຮູ້
ສຶກນັ້ນແລະແນວຄວາມຄິດທີ່ອາດຈະ
ຕ້ອງການເວົ້າເຖິງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຊິເວົ້າ.

ໃຫ້ ໂອກາດແກ່ ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ
ເລື້ອຍໆ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຮູ້
ສິງ່ຕ່າງໆກຽ່ວກບັໂລກແລະໄດ້ຈບັບາຍ
ສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເວົ້າເຖິງ.ສິ່ງນີ້ອາດຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຄຳສັບເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ດັງນັ້ນ ລາວຈະເວົ້າຕາມຫຼັງຂອງ
ທ່ານໜ້ອຍລົງເລ້ືອຍໆແລະມັນຍັງສະ
ແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າ ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອ
ລູກໄດ້ແນວໃດ.

ເໝືອນກັບວ່າລູກນ້ອຍ
ຂອງທ່ານມີອາຍຸເພີ່ມ
ຂຶ້ນ, ຊວນໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກ
ເ ວ້ົາຕາມສິ່ງ ທີ່ ຄົນອ່ືນ
ເວົາ້ແຕ່ບໍໄ່ດ້ເວົາ້ຂ້ໍຄວາມ
ທີ່ຖືກຕ້ອງເລີຍ.

ພໍ່ຊິໄປກ່ອນເດີ
ຣາຊິດ

ພໍ່ຊິໄປກ່ອນເດີ
ຣາຊິດ

ຣາຊິດລູກເສຍໃຈບໍ່?
ລູກກຳລັງເວົ້າວ່າລູກ
ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ໄປບໍ?

ນີ້ແມ່ນໝາກນັດ.ຮູ້ສຶກບໍ່ທາງ
ນອກຂອງມນັເປນັຕດູເປນັຕາ
ເມືອ່ເຮາົປາດເຂົາ້ໄປທາງໃນ,
ທາງໃນມັນລຽບດີ ແລະລົດ
ຊາດກໍ່ຫວານຫຼາຍ.

ໂນອາຖ້າລູກຫິວໃຫ້
ເວົ້າວ່າ “ໂດຍ, ລູກ
ຢາກກິນແກງ”

ລູກຢາກກິນແກງບໍ່?

ລູກຢາກກິນ
ແກງບໍ່?
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ແທນ ນາມ.

ຄຳແທນນາມແມ່ນຄຳສັບ “ລາວ”, “ເຈົ້າ”ຫຼື “ມັນ”. ເຊິ່ງຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດກ່າວໄປ
ເຖິງຜູ້ຄົນ ແລະ ສ່ິງຂອງຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະມີການຮຽນຮູ້ໃນ
ການອອກສຽງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນແມ່ນຍາກຫຼາຍ.ແຕ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີຍິ່ງຈະຍາກ
ຂຶ້ນຕື່ມນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ເຫັນບຸກຄົນຫຼືສິ່ງຂອງທີ່ກຳລັງເວົ້າເຖິງນັ້ນຫຼືຖ້າຜູ້ເວົ້າເປັນ
ທງັຜູຍ້ງິແລະຜູ້ຊາຍ.ມນັອາດຈະໃຊ້ເວລາເປນັປີຫຼືສອງປີທ່ີຈະສາມາດສອນໃຫ້ເດກັນ້ອຍ
ຜູ້ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ຄຳແທນນາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 ໝັນ່ໃຊ້ຄຳແທນນາມສະເໝີໃນຂະນະທີທ່າ່ນກຳລງັເວົາ້ກບັເຂາົຈນົກວາ່ເຂາົສາມາດ
ເວົ້າ ໄດ້ເອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເດັກຮູ້ວ່າທ່ານກຳລັງເວົ້າກັບລາວຢູ່ທ່ານ
ອາດຈະເວົ້າ ຊື່ຂອງລາວຂຶ້ນກ່ອນຫຼື ຈັບລາວຄ່ອຍໆຢ່າງອ່ອນນ້ອມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວມີ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກັບບຸກຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າກັບລາວຢູ່.

ຫຼິ້ນເກມໃນຮູບແບບຈັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮູ້ຈັກພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວ, ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຊີ້ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຄືກັນ
ກັບຄົນອື່ນໆ.

ທ້າວເປໂດຣທ້າວຈວນ
ແລະຂ້ອຍຢາກຫຼິ້ນເກມ
ກບັເຈົາ້,ເຈົາ້ຫຼິນ້ກບັພວກ
ເຮົາໄດ້ບໍ່?

ແມກ່ໍມ່ປີາກຄກືບັລກູ.ລກູ
ເຫັນປາກຂອງແມ່ບໍ?

ປາກຂອງ
ລູກຢູ່ໃສ?
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ຖ້າລູກຂອງທ່ານຮູ້ສຶກສັບສົນ, ໃຫ້ສະແດງໃຫ້ລາວ
ເຫັນວ່າທ່ານກຳລັງເວົ້າເຖິງໃຜ ໂດຍການຊີ້ໃຫ້ລາວ
ເຫັນບຸກຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າເຖິງນ້ັນ ດ້ວຍການໃຊ້ຄຳ
ແທນນາມກ່າວເຖິງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

ຫຼິ້ນເກມກັບລາວດ້ວຍການກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ ເດັກຕອບໂຕ້ກັບຄືນ
ທ່ານ,ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເດັກໃຊ້ຄຳ
ແທນນາມຄືກັນກັບທ່ານ.

ຖາ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານກຳລັງເວ້ົາຄຳແທນນາມໄດຢ້າ່ງຖືກຕອ້ງຍອ້ນການເວົາ້ຕາມຫຼງັຜູອ້ືນ່,
ໃຫ້ທ່ານພະຍາຍາມອະທິບາຍຫຼືແນະນຳຄຳສັບດັ່ງກ່າວໂດຍດ່ວນ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຫັນໜ້າໄປຫາບຸກຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າຢູ່.

ເພາະວ່າພວກເຂົາເບ່ິງບ່ໍເຫັນຄົນທ່ີກຳລັງເວ້ົາຢູ່,ເດັກນ້ອຍຕາບອດຈະບ່ໍຮູ້ວ່າຄວນຈະຫັນໜ້າ
ໄປຫາບຸກຄົນທີພ່ວກເຂົາກຳລງັເວົ້າເຖງິຢູນ່ັນ້.ພະຍາຍາມກະຕຸນ້ໃຫ້ລກູນ້ອຍຂອງທ່ານຫນັ
ໜ້າໄປຫາຄົນທີ່ລາວກຳລັງເວົ້າເຖິງພວກເຂົາຢູ່.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດ, ທ່ານຕ້ອງຈັບໃບໜ້າ
ຂອງລູກໃຫຫ້ນັມາຫາທາ່ນໃນເວລາທີທ່່ານ
ກຳລັງເວົ້າ.

ເມື່ອລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນ,ສອນ
ໃຫ້ລາວຫັນໜ້າມາຫາ
ທ່ານ ເມື່ອທ່ານກຳລັງ
ເວົ້າຢູ່.

ຮອດເວລາໄປ
ນອນແລ້ວ.

ໂນອາ ທຳອິດພໍ່ຈະກິ້ງ
ໝາກບານໄປຫາລກູເດ.ີ

ນ້ອຍຫຼຽວມາຫາແມ່
ຍາມແມ່ກຳລັງເວ້ົາຢູ.່

ໂຈອີ້ຫຼຽວມາຫາແມ່ຍາມ
ລກູຊເິວົາ້.ແມຈ່ຶງ່ຊຮິູຕ້ອບ
ຄຳຖາມຂອງລູກ.

ແມ່ເອີຍ,ສຽງຫຍັງ
ຄືແຊວແທ້?
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ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮູ້ຖາມ 2 ຫຼື 3 ຄຳຖາມ.

ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ເມື່ອເວລາພວກເຂົາມັກຖາມຫຼາຍໆຄຳ
ຖາມ.ແຕວ່າ່ເດັກນອ້ຍຕາບອດມກັຈະໃຊເ້ວລາຖາມດນົເພືອ່ຖາມຫາຼຍໆຄຳຖາມ.ນ້ັນອາດ
ຈະເປັນເພາະວ່າ:

ພວກເຂົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.•	
ພວກເຂົາຍັງຮູ້ຈັກຄຳສັບບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະນຳມາເປັນບົດສົນທະນາໄດ້.•	
ພວກເຂົາຢາກສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໆ.•	
ພວກເຂົາມັກຈະຖາມຄຳຖາມຕ່າງໆນຳຜູ້ໃຫຍ່.•	

 ຖ້າລກູນ້ອຍຂອງທ່ານກຳລັງຖາມທ່ານກຽ່ວກບັຫາຼຍໆຄຳຖາມຍາກທີທ່່ານຈະເຂົາ້ໃຈ
ຫຼື ຍາກທ່ີຕອບມັນໄດ້ທັງໝົດ ຫຼື ຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນເບິ່ງໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ລາວກຳລັງ
ຮຽນຮູ້ການເວົ້າອື່ນໆ,ລາວຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ.

ຄ້ົນຫາຄວາມຮູ້ສຶກທີ່
ອາດຈະເຊື່ອງຊ້ອນ
ຢູ່ນຳຄຳຖາມຕ່າງໆ
ຂອງເດັກ.

ອະທິບາຍປະສົບການໃໝ່ໆ ກ່ອນ
ທີ່ລາວຈະໄປປະເຊີນໜ້າກັບມັນ
ວິທີນ້ີຈະເຮດັໃຫລ້າວບໍຈ່ຳເປນັຕອ້ງ
ຖາມຫຼາຍໆຄຳຖາມທີ່ຈະດຳເນີນ
ຕໍ່ໄປ.

ຟງັເບ່ິງວາ່ທາ່ນຈະເວົາ້ກບັລກູນອ້ຍຂອງທ່ານ
ແນວໃດ. ທ່ານກຳລັງຖາມລາວຫຼາຍໆ ຄຳ
ຖາມບໍ່? ຖ້າເປັນແນວນ້ັນ, ພະຍາຍາມສັງ
ເກດຮູບແບບຄຳຖາມຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ:
ແທນທີ່ທ່ານຈະຖາມລາວວ່າ “ລູກຢາກເຂົ້າ
ນອນແລ້ວບໍ?”ເວົ້າ:

ພໍ່ກຳລັງເຮັດຫຍັງ?ພວກເຂົາກຳລັງ
ຫຼິ້ນຫຍັງ?ຍາມໃດພວກເຂົາຊິເຊົາ?

ຊານດີບ ລູກຢາກຫຼິ້ນນຳ
ພວກເຂົາບໍ? ເປັນຫຍັງ
ບໍ່ຖາມອີ່ພ່ໍວ່າ,“ຂ້ອຍຫ້ິຼນ
ນຳໄດ້ບໍ?”.

ເຈົາ້ໄດຍ້ນິສຽງແຊວໆບໍ?່ພວກ
ຜູຊ້າຍກຳລງັຂ່ີລດົໃຫຍມ່າແປງ
ເສ້ັນທາງ. ອີກບໍ່ດົນເຮົາໄປ
ຫຼິ້ນນຳພວກເຂົາເນາະ.

ຮອດຍາມເຂົ້າ
ເຂົ້ານອນແລ້ວ
ລູກເອີຍ.
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