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ບົດທີ10
ການເຄື່ອນໄຫວ

	 ເດັກ	ອ່ອນ	ຜູ້	ໜຶ່ງ	ແມ່ນ	ມີ	ກາ	ນຄວບ	ຄຸມ	ໜ້ອຍ		 ເມື່ອ	ພວກ	ລາວ		ເຄື່ອນ	ໄຫວ	ໄປມາ.	 	ແຕ່	
ເປນັ	ໄປ	ດ້ວຍ	ຄວາມ	ຊາ້,	ດັງ່	ທີ	່ລາວ	ຈະ	ເລ	ີນ	ເຕີບ	ໂຕ		ເດັກນ້ອຍ	ແມນ່	ໄດ	້ຮບັ	ການ	ຄວບ	ຄມຸ	ຈາກ	
ພາກສ່ວນ	ໜຶ່ງ	ຂອງ	ຮ່າງກາຍ		ຈາກ	ນັ້ນ		ກໍ່	ກ້າວ	ໄປ	ພາກ	ສ່ວນ	ອື່ນ.

ທຳ	ອິດ	ເດັກນ້ອຍ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	
ຄວບ	ຄຸມ	ທາງ	ຫົວ		ແລະ		ລຳ	ໂຕ.

ຈາກ	ນັ້ນ	ເດັກນ້ອຍ	ພັດທະນາ	
ແຂນ		ແລະ		ການ	ຄວບຄຸ	ມມື.

...ແລະ	 	ສຸດ	ທ້າຍ	ແມ່ນ	
ການ	ຄວບຄຸມ	ທາງ	ຂາ.

	 ເດັກນອ້ຍ	ຮຽນຮູ	້ທ່ີ	ຈະ	ເຄືອ່ນ	ໄຫວ	ໄປມາ		ເພາະວາ່	ພວກ	ເຂາົມ	ີຄວາມ	ສນົ	ໃຈ	ໃນ	ບາງ	ສ່ິງ,		
ເຊັນ່		ເຄືອ່ງຫຼີນ້		ແລະ		ຕອ້ງການ	ທ່ີ	ຈະ	ຈບັຫຼີນ້.		ເດກັນອ້ຍ	ຜູ	້	ເບ່ິງ	ບໍ	່ເຫນັ	ດ	ີແມນ່	ຈະ	ຕອ້ງການ	ການ	
ກະຕຸ້	ນ		ເພ່ືອ	ການ	ເຄ່ືອນ	ໄຫວ	ໄປມາ		ເພາະ	ພວກ	ເຂົາ	ອ	າດຈະ	ບ່ໍ	ຮູ້	ວ່າ		ມີ	ໂລກ	ທ່ີ	ໜ້າ	ສົນ	ໃຈ	ໃຫ້	ທ່ຽວ	
ຊົມ	ຢູ່.

	 ສຳລັບເດັກນ້ອຍຜູ້ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີ,	ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຍັງເປັນຕາໜ້າຢ້ານຢູ່.	ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລູກຂອງທ່ານໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄປມາໂດຍການກະຕຸ້ນລາວ	 ທ່ີຈະເຄື່ອນໄຫວໄປມາ	ນັບ	
ຈາກມື້ທີ່ລາວເກີດ	ຖ້າລູກຂອງທ່ານຕໍ່າກວ່າ	6	 ເດືອນ	ຫຼື	ບໍ່ທັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄປມາຫຼາຍ,	
ທຳອິດແມ່ນໃຫ້ອ່ານບົດທີ	5	ໃນຫົວຂໍ້	“ກິດຈະກຳສຳລັບເດັກອ່ອນ”.

		 ເມືອ່	ລູກ	ຂອງ	ທາ່ນ	ຄວບ	ຄມຸ	ຫົວ		ແລະ		ນັງ່	ໂດຍ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ຊ່ວຍ	ເຫືຼອ,		ແມນ່	ລາວ	ພອ້ມ	
ແລ້ວ	ທີ	່ຈະ	ເລີ	່ມຕ້ົນ	ເຮດັ	ກດິ	ຈະ	ກຳ	ໃນ	ບົດ	ນີ.້	ກດິຈະກຳ	ເຫຼົາ່ນີ	້	ຈະ	ຊວ່ຍ	ໃຫ	້ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ຮຽນ	ຮູ	້
ຄື:

•	ນັ່ງ		ແລະ		ຄານ	ດ້ວຍ	ຕົວ	ເອງ.

•	ຢືນ,	ຍ່າງ	ໂດຍ	ໃຊ້	ໄມ້		ເທົ້າ.

•	ມີຄວາມ	ແຂງ	ແຮງ,	ມີ	ມື		ແລະ		ແຂນ	ທີ່	ຄອງ		ແຄ້ວ.

•	ມີ	ຄວາມຮູ້ສຶກ	ດີ		ແລະ		ນີ້ວມື	ເປັນ	ຮູບ	ເປັນ	ຮ່າງ.

	 ສຳລັບ	ຂໍ້	ມູນ	ໃນ	ການ	ຮັກສາ		ເດັກນ້ອຍ	ໃຫ້	ປອດ	ໄພ,		ໃຫ້	ເບິ່ງ	ບົດ	ທ	ີ9		ໃນ	ຫົວ	ຂໍ້	“ຄວາມ	
ປອດ	ໄພ”.	ສາໍລບັ	ຂໍ	້ມນູ	ຄວາມ	ປອດ	ໄພ	ເມືອ່	ຍ່າງ	ໄປ	ສະຖານ	ທີ	່ໃໝ່ໆ 		ເບີ	່ງໜາ້	ທ	ີ112.	ສຳລບັ	ຂໍ	້
ມູນ	ວິທີ	ກະ	ຕຸ້ນ	ການຫຼີ້ນລະ	ຫ່ວາງ	ລູກນ້ອຍ	ຂອງ	ທ່ານ		ແລະ		ເດັກ	ນ້ອຍ	ອື່ນ,		ເບິ່ງ	ໜ້າທີ	129.
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 ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຖ້າ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ເຫັນ	ໄດ້	ໜ້ອຍໜຶ່ງ,	 ຕ້ອງໝ້ັນໃຈວ່າ	 ລູກຂອງທ່ານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບ 
ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່	(ເບິ່ງບົດທີ	4).

ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງທ່ານໃຫ້ນັ່ງດ້ວຍຕົນເອງ.

ວາງ	ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ຢູ	່ໃນ	ທາ່	ນັງ່	ໂດຍ	ຂາ		ແລະ		ແຂນ		ມາ	ທາງ	ໜາ້		ເພືອ່	ຊວ່ຍ	ໃຫ	້	ເດກັຊວ່ຍ	ເຫຼອືຕນົ	
ເອງ	ໄດ້.	 	ເອົາ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນຈຳນວນ	ໜຶ່ງ	ໃຫ້	ລາວ	ເບິ່ງ	 	ແລະ	ຈາກ	ນັ້ນ	ວາງ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ	ເຫຼົ່ານັ້ນ	ໃຫ້	ຢູ່	
ຕ່າງ	ບ່ອນ,	 	ເຊັ່ນ	 	ວາງ	ໄວ້	ຫວ່າງ	ຂາ	ຂອງ	ລາວ	 	ແລະ	ວາງ	ໄວ້	ຂ້າງ	ຊ້າຍ	 	ແລະ	ຂ້າງ	ຂວາ	ຂອງ	
ເດັກນ້ອຍ	.	ດ່ັງ	ທີ	່ເດກັ	ນອ້ຍ	ເຄືອ່ນ	ຍ້າຍ	ໄປ	ມາ	ຫາ	ເຄືອ່ງຫຼີນ້,	ລາວ	ຈະ	ໄດ	້	ໃຊ	້	ພອ້ມທງັພດັທະນາ	
ຄວາມ	ສົມ	ດຸນ	ຂອງ	ລາວ.

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຮຽນຄານ.
ເມືອ່	ລກູນອ້ຍ	ຂອງ	ທາ່ນ	ສາມາດ	ນອນ			ເໝບ	ແລວ້		ໃຊ	້ແຂນ	ຍົກ	ຮາ່ງກາຍ	ຂືນ້	ລງົ,		ແມນ່ລາວ	ພອ້ມ	
ແລວ້		ທ່ີ	ຈະ	ເລີ	່ມຕົນ້ການ	ຮຽນ	ຄານ.	ກດິຈະກຳ	ໃນ	ພາກ	ສວ່ນ	ນ້ີ	ສາມາດ	ຊວ່ຍ	ໃຫ	້ລາວ	ຮຽນ	ຮູກ້ານ	
ເຄື່ອນ	ຍ້າຍ	ໂດຍ	ການ	ຍົກ	ຮ່າງກາຍ	ຂື້ນ		ແລະ		ລົງ,		ເພື່ອ	ຖ່າຍ	ເທ	ນ້ຳໜັກ	ໄປ	ສູ່	ແຂນ		ແລະ		ຂາ,		
ແລະ		ເພືອ່	ເຄືອ່ນ	ຍ້າຍ	ນຳ້ໜກັ	ຈາກ	ຂາ້ງ	ໜຶງ່	ໄປ	ອກີ	ຂາ້ງ	ໜຶງ່.	ທກັ	ສະ	ທງັ	ໝດົ	ເຫຼົາ່ນີ	້ແມນ່	ສຳຄນັ	
ຫຼາຍຕໍ່	ການ	ຮຽນ	ຄານ		ແລະ		ຄວນ	ຈະ	ປະຕິບັດ	ໃຫ້	ສຳ	ເລັດ
	ຕາມ	ຂັ້ນຕອນ	ທີ່	ສະ	ແດງ	ໄວ້	ທີ່	ນີ້.

1.		 ເມື່ອ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ນອນ	ເໝບ,	 	ແມ່ນ	ໃຫ້	ວາງ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ	
ຈຳນວນ	ໜຶ່ງ		ໄວ້	ທາງ	ຂ້າງ	ສ້ວງ	ຂອງລາວ.	ຈາກ	ນັ້ນ	ຊ່ວຍລາວ	
ໃນ	ການ	ຍູ້	ໂຕ	ຂ້ືນ	ໂດຍມື	ດຽວ			ແລະ		ຢ້ື	ເອົາ	ເຄ່ືອງຫ້ີຼນດ້ວຍ	ມື	ອ່ືນ.

2.	 ວາງ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ໄວ້	ຂາ	ເບື້ອງ	ໜຶ່ງ	ດັ່ງນັ້ນ	ແຂນຂອງ	ລາວ	
ຈະ	ຢຽດ	ຊື່		 ແລະ	 	ຫົວ	ເຂົາ	ຂອງ	ລາວ	ແມ່ນ	ງໍ.		 ເພື່ອ	ຊ່ວຍ	ລາວ	
ຮັບ	ນ້ຳໜັກ	ດ້ວຍ	ແຂນ	 	ແລະ	ຂາ	ຂອງ	ລາວ.	 	ແລະ	 	ຈະ	ເປັນ	
ການຖ່າຍ		ນ້ຳໜັກ	ຈາກ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ	ໄປ	ອີກ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ,	 ສັ່ນ	ຂາ	ຂອງ	
ທາ່ນ	ຈາກ	ຂ້າງ	ໜຶງ່ໄປ	ອກີ	ຂ້າງ	ໜຶງ່	ໃນ	ລະ	ຫວ່າງ	ນັນ້		ຍູ	້ບາ່	ແລະ	
ຫຼັງຂອງ	ເດັກ		ເບົາໆ.

ບ້ວງ	ຂອງ	ເຈົ້າຢູ່	ໃສ		 ແລະ		 ເຄ່ືອງ	
ສັ່ນ	ດົນຕີ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ເດ	ໄປ		ໃສ?	 	ເຈົ້າ	
ສາມາດ	ຊອກ	ໄດ້	ບໍ່?

ນ້ອຍ	 ນີ້	ແມ່ນ	ບ້ວງ	ຂອງ	ເຈົ້າ		
ແລະ			ຫມາກ	ແຊັກຂອງ	ເຈົ້າ.
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3.	ວາງ	ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ຂວາງ	ກບັ	ຂາ	ຂອງ	ທາ່ນ.	ວາງ	ເຄືອ່ງຫຼີນ້	
ໄວ້	ທາງ	ໜ້າ	,	ທາງ	ເບື້ອງ	ຊ້າຍ		ແລະ	ເບື້ອງ	ຂວາ		ແລ້ວ	ບອກ	
ລາວຢື້	ເອົາ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ,	ທຳ	ອິດ	ແມ່ນ	ໃຫ້	ໃຊ້	ແຂນ	ໜຶ່ງ	ຫຼັງຈາກ	
ນັ້ນ	ໃຊ້	ແຂນ	ເບື້ອງ	ອື່ນ	ຢື້	ເອົາ.

4.	 ຖ້າ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານລາກ	ທ້ອງ		 ຄື	ດັ່ງ	ລາວ	ຈະ		ເລີ່ມ	
ຄານ		ແມ່ນ	ໃຫ້	ຊວ່ຍ	ເຫຼືອລາວ	ໂດຍ	ໃຊ້	ມື	ຂອງ	ທ່ານ 
ຫຼື	 ຜ້າ	ແພ	ຍົກ	ລາວ	ຂື້ນ	ດຶງ	ລາວ	ເຄື່ອນ	ຍ້າຍ	ໄປ	ຫາ	
ເຄື່ອງ	ຫຼີ້ນ,	 ດຶງ	ຜ້າ	ແພ	ຂື້ນ	ເບົາໆຂື້ນ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ	 ຈາກ	
ນັນ້	ກໍ	່ຍກົ	ຂາ້ງ	ຕໍ	່ໄປ		ດັງ່ນັນ້ລາວ	ຈິງ່	ຮຽນ	ຮູ	້ການຖາ່ຍ	
ນ້ຳໜັກ	ຂອງ	ລາວ	ຈາກ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ	ໄປ	ອີກ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ.		
ແລ້ວ	ລາວ	ຈະ	ມີ	ຄວາມ	ສາມ	າດຍິ່ງ	ຂື້ນ		 ຈາກ	ນັ້ນກໍ່	
ຄ່ອຍໆ	ເຊົາ	ຊ່ວຍ	ລາວ.

5.	ເມືອ່ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ສາມາດ	ຢູ	່ໃນ	ທາ່	ຄານ	ດວ້ຍໂຕ	
ເອງ,	ກະຕຸ້ນລາວ	ໃຫ້	ຢ້ື	ເອົາ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ.	ພະຍາຍາມ	
ໃຫ້	ລາວ	ເຄື່ອນ	ໄຫວຫາ	ສິ່ງ	ຕ່າງໆ		 ເພື່ອ	ວ່າ	ລາວ	ຈະ	
ບໍ່	ນັ່ງ	ຢູ່	ບ່ອນ	ເກົ່າ.

6.	 ເມື່ອ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ສາມາດ	ຄ	ານ	ໄດ້	ຢ່າງ	
ງ່າຍດາຍ,	 ກະ	ຕຸ້ນ	ລາວ	ໃຫ້	ຄານ	ຂື້ນຂັ້ນ	ໄດ	
ຂັນ້ທຳ	ອດິ		ແລະ		ຫຍບັ	ຂືນ້	ກັບ	ລາວ.ຈາກ	ນັນ້	
ກໍ່	ຊ່ວຍ	ລາວ	ຫັນ	ກັບ	 	ແລະ		 ລົງ	ຂັ້ນໄດ	ດ້ວຍ	
ການ	ນັ່ງ	ລົງ	ຂັ້ນ	ໄດ.

ບໍພ່	ໍທ່ໍ		ໃດ	ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ແມນ່	ຄານ	ໄດ	້ແລວ້,	ທາ່ນ	ຈະ	ຕ້ອງການ	ໃຫ	້ແນ	່ໃຈ	ວ່າ		ສະຖານ	ທ່ີ	ຕາ່ງໆ	
ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ຄານ	ແມ່ນ	ສະອາດ		ແລະ		ປອດ	ໄພ	ສຳລັບ	ລາວ.

ພະຍາຍາມ	ຊອກ	
ເອົາ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນຂອງ	
ເຈົ້າອາ	ເມດ

ນີ້	ແມ່ນ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ 
ທີ່	ມັກ	ທີ	່ສຸດ	ຂອງ	 
ເຈົ້າ	,	ເດຍ	ໂກ	
ເຈົ້າສາມາດ	ຈັບ	
ເອົາ	ໄດ້	ບໍ່?

ຄອນ	ຕ	ີມາ	ເອາົ	ເຄືອ່ງ 
ສັ່ນດົນຕີ	ຂອງ	ເຈົ້າ	.

ອກີພຽງ	ຂ້ັນໜຶງ່,	ອາ	ເຟ		ໂດຈາກ	
ນັ້ນພວກ	ເຮົາ	ຈະ	ຫ້ີຼນກັບຈອກ	
ແລະ	ກັບ	ຂອງ	ເຈົ້າ.
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ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງທ່ານຮຽນຢືນ.

ຈັບລູກຂອງທ່ານໃຫ້ຢືນຢູ່ຕັກຂອງທ່ານ	 ໃຫ້ລາວໂຢ້ 
ຂື້ນ	 ແລະ	 ໂຢ້ລົງເລັກໜ້ອຍ	 ດ່ັງນ້ັນລາວຈະຮູ້ສຶກວ່າ	
ຕີນລາວຢູ່ໃສ.	 ພ້ອມທັງຍ້າຍລາວຈາກຂ້າງໜຶ່ງ	 ໄປ 
ອີກຂ້າງໜຶ່ງຢ່າງເບົາໆ	 ດ່ັງນ້ັນລາວຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ 
ຖ່າຍເທນ້ຳໜັກຂອງລາວ.

ນັງ່	ງະ	ຂາ	ຂອງ	ທາ່ນບອກ	ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	 
ໃຫ້	ເຂົ້າມາ	ຫາ	ທ່ານ	 	ແລະ	 	ຈ່ອງ	ທ່ານ	
ຂືນ້	ໃຫ	້ຢູ	່ໃນ	ທາ່	ຂ	ຸເຂົາ່		ແລະ		ຈາກ	ນ້ັນກໍ	່
ລຸກ	ຂຶ້ນ.

ວາງ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່	ລາວ	ມັກ	ໄວ້	ເທິງ	ໂຕະ		ຫຼື	ຕັ່ງ		ແລ້ວ	ກະຕຸ	້ນລາວ	ໃຫ້	ລາວ	ດຶງ	ໂຕະ	ລຸກ	ຂຶ້ນ		ເພື່ອ	
ເອົາ	ເຄື່ອງຫຼີ້ນ	ຫຼື	ວາງ	ມື	ຂອງ	ທ່ານ	ໄວ້	ກະ	ໂພ	ກຂອງ	ເດັກນ້ອຍ		ເພື່ອ	ຊ່ວຍ	ລາວ	ຢືນ	ຂຶ້ນ.

ເພື່ອ	ຊ່ວຍ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຈາກ	ທ່າ	ຢືນ	
ມາ	ສູ່	ທ່າ	ນ່ັງ		 ຊ່ວຍ	ໂຈມ	ກ້ົນລາວ	ໃນ	
ຂະນະລາວ	ຫຍໍ້ນັ່ງ	ລົງ	ພື້ນ	ດ້ວຍ	ຕົວ	
ຂອງ	ລາວ	ເອງ.			

ຂອ້ຍ	ກຳລງັ	ໂຊມ	ເຈົາ້ຢູ	່
ມາ	ນູ	 ເຈົ້າສາມາດ	ນັ່ງ	
ລົງ	ໄດ້	ແລ້ວ

ພວກ	ເຮາົ		ໂຢຂ້ື້ນ			ໂຢລ້ງົ	 
ກັນ	ເນາະ,	ນາ	ຕິ	ຟິ	.

ວິ	ກຸ		ໄປ,		ລຸກ	
ຂື້ນ	ໄດ້	ແລ້ວ

ດຶງ	ຕໍ່	ໄປ,		ເອນິວ

ນ້ີ	ເດ
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ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານໃນການຮຽນຍ່າງ.
ເທັດ	ໄນ	ມາ	ໃຫ້	ຂ້ອຍກອດ	ດູ.

ກະ	ຕຸ້ນ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ໃຫ້	ຍ່າງ	ກັບ		 ແລະ	 	ໄປ	
ໜ້າ		 ໂດຍ	ຈ່ອງ		ເຄື່ອງ	ຕົບ		ແຕ່ງ	ເຮືອນ.	 	ເຮັດ	
ແນວນີ້	 ຍັງ	ຈະ	ຊ່ວຍ	ໃຫ້	ລາວ	ຮຽນ	ຮູ້	ຈັກ		ສິ່ງ	ທີ່	
ແຕກຕ່າງກັນ	ພາຍ	ໃນ	ເຮືອນ.

ປາ	ໂບ	ຼພວກ	ເຮົາ	ຍ່າງ	ໄປ	
ຫາ	ໂຕະ	ກນັ	ເນາະ.	ທຸກໆ	
ຄົນ	ແມ່ນ	ພ້ອມ	ແລ້ວ	
ສຳລັບ	ອາຫານ	ແລງ

ເມື່ອ	ຄວາມ	ຊົງ	ຕົວ	ຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ	ດີ	ຂື້ນ,	 ຍ່າງ	
ຈູງແຂນ	ລາວ	(ເ ບ້ືອງ	
ດຽວ)	 ແລະ	 ຍ່າງກັບ	
ລາວ		

ປອ່ຍ	ໃຫ	້	ເດກັນອ້ຍ	ເລີມ່	ຍາ່ງ	ດວ້ຍຕວົ	ເອງ		ໂດຍການ	
ຍູ້	ລໍ້	ຍ່າງ	ທີ່	ງ່າຍ,	ດ້ວຍ	ຕັ່ງ	ອີ້		ຫຼື	ກັບ.	ວາງ	ເຄື່ອງ	ທີ່	ໜັກ	
ໃສ	່ຕັງ່		ຫຼ	ືກັບ		ເພ່ືອ	ວາ່	ໃຫ້	ມນັ	ໜັກ		ແລະ		ເວລາ	ຍູ	້ແມນ່	
ບໍ່	ໃຫ້	ມັນ	ໄປ	ໄວ	ຫຼາຍ.

ຕ້ອງອົດທົນ. ມັນໃຊ້ເວລາສຳລັບເດັກ
ທີ່ຈະຮູ້ສືກປອດໄພໃນການຍ່າງໂດຍ
ປາສະຈາກເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆ.

ເມື່ອລູກຂອງ	ທ່ານ		ຍ່າງໄດ້		 ທ່ານ	ຕ້ອງ	ຄິດ	ຢ່າງ	ຖີ່	ຖ້ວນ	ກ່ຽວ	ກັບ	ອັນຕະລາຍ	ທີ່	ເປັນ	ໄປ	ໄດ້	ໃນ	
ເຮືອນ	ຂອງ	ທ່ານ		 ແລະ		 ບໍລິ	ເວນ	ອ້ອມ	ແອ້ມ	ເຮືອນ	ຂອງ	ທ່ານ	 	ແລະ	 	ວິທີ	ທີ່	ປອດ	ໄພ	ໃຫ້	ດີ	ຍິ່ງ	
ຂຶ້ນ.
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ຊ່ວຍ	ເຫຼືອລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຍ່າງ	ຂຶ້ນ		ແລະ		ລົງ	ຂັ້ນ	ໄດ

ເຟີ	ນັນ	ໂດຈັບ	
ຮາວ	ຂັ້ນ	ໄດ,				
ເຈົ້າຈະ	ບໍ່	ເຈັບ

ເພື່ອ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອລູກຂອງ	ທ່ານ	ຍ່າງ	ຂຶ້ນ		ຂັ້ນ	
ໄດ,	ກະ	ຕຸ້ນ	ໃຫ້	ລາວ	ຢືນ	 	ແລະ	ຈັບ	ຮາ	ວຂັ້ນ		
ໄດ	 	ແລະ	 	ຍ່າງ	ຂື້ນ	ຂັ້ນ	ໄດ	ຂັ້ນໜຶ່ງ	ກ່ອນ.	 ຕໍ່	
ມາສອນ	ລາວ	ເຖິງວິທີ	ລົງ	ຂັ້ນ	ໄດ	ຄື	ກັນ.	

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານໃຊ້ແຂນນຳທາງ.
ເມື່ອ	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ອາຍຸ	ຫຼາຍຂຶ້ນ,	ລາວ	ສາມາດ	ຮຽນ	ຮູ້	ທີ່	ຈະ	ໃຊ້	ແຂ	ນຂອງ	ລາວ	ນຳ	ທາງ	 	ແລະ		
ປ້ອງ	ກັນ	ຕົວ	ລາວ	ເອງ	ໃນ	ຂະນະ	ຍ່າງ.

ເວລາຢູ	່ທີ	່ເຮອືນ,		ເດກັ	ນ້ອຍ	ສາມາດ	ໃຊ	້ຫຼງັມ	ືຂອງ	ລາວ	ຄຳ	ຝາ	,	ຄຳ	ຂອບ	
ໂຕະ	ຫລື		ວັດຖຸ	ອື່ນໆໄປ.

ມືຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນ
ຄຳຝາເພື່ອນຳທາງ.

ໃນ	ສະຖານ	ທີ່	ອື່ນໆ.		ເດັກນ້ອຍ	ແມ່ນ	ຍໍ	ມື	ມາ	ທາງ	ໜ້າ	ຂອງ	ໃບ	ໜ້າ	ລາວ	
ມື	ນີ້	ຈະ	ປົກ	ປ້ອງ	ໜ້າຂອງ	ລາວ,	ຫົວ	ຂອງ	ລາວ	ແລະ		ລາວ	ຄວນ	ຍໍ	ອີກ	ມື	
ໜຶ່ງ	ໄວ້	ລະດັບ	ກະ	ໂພ	ກ		ເພື່ອ	ປ້ອງ	ກັນ	ສ່ວນ	ລຸ່ມ	ຂອງ	ຮ່າງກາຍ.

ເມື່ອ	ເດັກນ້ອຍ	ລົ້ມ,	 ສອນ	ລາວ	ໃຫ້	ປ້ອງ	ກັນ	ໂຕ	ເອງ		 ໂດຍ	ເອົາ	ມື	ຂອງ	
ລາວ	ມາ	ທາງ	ໜ້າ	 	ແລະ		 ງໍ	ຫົວ	ເຂົ່າ	ຂອງ	ລາວ	ເມື່ອ	ລາວ	ລ້ົມ.	 ນີ້	ມັນຈະ	
ຊ່ວຍ	ປ້ອງ	ກັນ	ບໍ່	ໃຫ້	ຫົວ	ຂອງ	ລາວ	ເຈັບ.

ອຸບັດ	ເຫດ	ຈະ		ເກີດ	ຂື້ນ	ໄດ້	ພຽງ	ແຕ່	ພວກ	ເຂົາ	ກະທຳ	ດັ່ງ	ດຽວ	ກັບ	
ເດັກນ້ອຍ	ຜູ້	ຕາ	ດີ		 ແຕ່	ມັນ	ສຳຄັນ	ທີ່	ປ່ອຍ	ໃຫ້	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ກະທຳ	ສິ່ງ	
ຕ່າງໆ	ດ້ວຍ	ຕົວ	ເອງ	ເພື່ອ	ຮຽນຮູ້	ແບບ		ເສລີ.
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YES NO

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຮຽນໃຊ້ໄມ້ເທົ້າ.
ເດັກນ້ອຍ	ສາມາດ	ຮຽນ	ຮູ້ການ	ໃຊ້	ໄມ້	ເທົ້າ		 ເມື່ອ	ໃດ	ກໍ່ຕາມ	ທີ່	ລາວ	ເບິ່	ງຄື	ພ້ອມ,	 	ໂດຍ	ປົກກະຕິ	
ເມືອ່	ເດກັອາຍ	ຸໄດ	້3-4	ປ,ີ	ການ	ໃຊ	້ໄມ	້		ເທ້ົາ	ຊວ່ຍ	ໃຫ	້ເດັກນອ້ຍ	ຮູສຶ້ກ	ສະດວກ	ສະບາຍ	ຂ້ຶນ		ເມືອ່	
ຍ່າງ	ໃນ	ສະຖານ	ທີ່	ໃໝ່ໆ.

ການ	ຝຶກ	ຫັດ,	 ມັນ	ຈະ	ຍ່າງ		ແກວ່	ງ 
ມື	ຫຼື	ຕີນ	ຂອງ	ລາວ.	ໂດ	ຍບາດ	ກ້າວ	 
ທີ່	ຍາວ		ແລະ	ແນ່ນອນ	ກວ່າ	 	ເພາະ 
ວ່າ	ລາວຮູ້	ວ່າ	ລາວ	ກ້າວ	ໄປ	ຂ້າງ	ໜ້າ 
ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ	ກວ່າ	ການ		ໃຊ້ມື	 ແລະ	
ຕີນ

ໄມ້ເທົ້າຄວນເບົາ
ແລະນ້ອຍແຕ່ຕ້ອງ
ແຂງ ແຮງພຽ ງ ພໍ 
ໂດຍ ບ່ໍ ຫັກ ງ່ າຍ .
ສ່ວນເທີງຂອງໄມ້
ເທ້ົາຄວນໂຄ້ງຫືຼຊ່ື.

ໄມ້ເທົ້າຄວນຈະ
ຍາວພຽງພໍເກືອບ
ພຽງບ່າໄຫຼ່ຂອງ.
ເດັກນ້ອຍ.

ເຮັດແຂນຂອງ
ເຈົ້າຊື່ໆ,ກິແຣນ

ແກວ່	ງ	ໄມ້	ເທົ້າລົງ	
ພື້ນ	ມາ	ເບື້ອງ	ຊ້າຍ,	
ກິ	ແຣນ	 	ແລ້ວ	ຍ້າຍ	
ຂາ	ຂວາ	ໄປ	ຂ້າງ	ໜ້າ

ທຳອດິ,ໃຫ້ລກູຂອງທາ່ນໃຊ້ໄມ້ເທົາ້ສຳຜດັພືນ້
ທາງໜ້າລາວໃນຂະນະຍ່າງ.ຢຸດກ່ອນທີ່ລາວ
ຈະເມືອ່ຍໃຊ້ເວລາປະມານ5-10ນາທີພຽງພໍ
ສຳລັບການຝຶກຊ້ອມຄັ້ງທຳອິດ.

ໃນຂະນະລາວໃຊ້ໄມ້ເທົ້າ, ສອນລາວຍ້າຍໄມ້
ເທົ້າຈາກຂ້າງໜຶ່ງໄປອີກຂ້າງໜຶ່ງ ໂດຍເບົາໆ ໃຫ້
ສຳຜັດພື້ນຂອບເຂດຂອງການແກວ່ງໄມ້ເທົ້າແມ່ນ
ໜ້ອຍກວ່າຄວາມກວ້າງຂອງບ່າໄຫຼ່ລາວເອງ.

ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຍັງ	ສາມາດ	ໃຊ້	ໄມ້		ເທົ້າ		ເພື່ອ	ຊ່ວຍ	ລາວ	ຂຶ້ນ			ລົງ	ຂັ້ນ	ໄດ		ແລະ		ຂອບ	ຖະໜົນ	ໄດ້.

ສອນລາວຖືໄມ້ເທົ້າຄືແນວນີ້ ເພື່ອວ່າລາວຈະຮູ້
ສຶກເຖີງຄວາມສູງແລະຕຳແໜ່ງຂອງລູກຂັ້ນໄດ.

ບໍ່ຕ້ອງຖືໄມ້ເທົ້າແບບນີ້! ລູກຂັ້ນໄດອາດ
ຈະຢຸດໄມ້ເທົາ້ຂອງລາວກະທນັຫນັແລະມນັ
ຈະທັ່ງທ້ອງຂອງລາວ.
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ການດຶງ

ການຕະລູດ

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຮຽນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຫຼາຍຢ່າງ.

ເມືອ່	ລກູ	ຂອງ	ທ່ານ	ຍ່າງ	ໄດ້	ງ່າຍດາຍ		ແລະ		ຢນື	ໄດ	້ຢາ່ງໝັນ້ຄງົ	ແລວ້,	ປອ່ຍ	ໃຫ	້ລາວ	ເຄືອ່ນ	ໄຫວ	
ໄປ	ມາ	ໃນ	ສະຖານ	ທ່ີ	ທົວ່ໆ	ໄປ		ເຊິງ່	ເປນັ	ບອ່ນ	ທີ	່ລາວ	ຈະ	ບໍ	່ຕຳ	ກບັ	ສິງ່	ຕາ່ງໆ.		ເມືອ່	ເດກັ	ຮູສ້ກຶ	ໝັນ້	
ໃຈ	ແລ້ວ,		 ເດັກນ້ອຍ	ສາມາດ	ຮຽນຮູ້	ເຖິງການ	ເຄື່ອນ	ໄຫວ	ໄປ	ມາ	ທີ່	ແຕກ	ຕ່າງ	ກັນ	ຕາມ	ໄວ	ຂອງ	
ເດັກ.

ການຍູ້
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ການຊົງໂຕ

ການໂອ່ນ ການປີນ

ການຟ້ອນ

Chapter 10.indd   97 30/6/2554   14:56:15



98 ການເຄື່ອນໄຫວ

ເດັກອ່ອນ ມີອາຍຸແລະພ້ອມຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ເລີ່ມຮຽນເຮັດການຄ້າ

ທັກສະການໃຊ້ມືແລະນີ້ວມື.
ເດັກນ້ອຍ	ທົ່ວ	ໄປ	ມີ	ການ	ພັດທະນາ	ທັກ	ສະມື		ແລະ		ນີ້ວ	ມື		ແຕ່	ວ່າ	ທັກ	ສະ	ເຫຼົ່ານີ້	ແມ່ນ	ຍາກທີ	່ຈະ	
ຮຽນ	ສຳລັບ	ເດັກນ້ອຍຜູ້	ເບິ່ງບໍ່	ເຫັນ	ດີ.		ເດັກນ້ອຍ	ຜູ້	ເບິ່ງບໍ່	ເຫັນ	ດີ	ຕ້ອງ	ຮຽນ	ຄວບ	ຄຸມ	ນີ້ວມື		ແລະ	
ແຂນ		 ເພາະວ່າ	ເດັກນ້ອຍ		ເຫຼົ່ານີ້	ແມ່ນ	ຂຶ້ນ	ຢູ່	ກັບ	ນ້ີວມື		 ແລະ	 	ແຂນ		 ໃນ	ການ	ຮຽນ	ຮູ້	ຂໍ້	ມູນ	ກ່ຽວ	
ກັບ	ໂລກ.	ທັກ	ສະ	ເຫຼົ່ານ້ີ	ແມ່ນ	ສຳ	ຄັນຫຼາຍ		 ເມື່ອ	ເດັກນ້ອຍ	ຮຽນ	ອ່ານ	ໂຕ	ໜັງສື	ນູນສຳລັບ	ຄົນ	
ຕາບອດ,	(	ເບິ່ງ	ໜ້າ139).

	ເດກັນອ້ຍ	ຜູ	້ເບ່ິງ	ບ່ໍ	ເຫນັ	ດ	ີ	ອາດ	ຈະ	ເຄືອ່ນ	ໄຫວ	ໄປ	ມາ	ບໍ	່ຄ່ອງ	ແຄວ້	ທໍ	່ກບັ	ເດກັປກົກະຕິ	ທົວ່ໆ	ໄປ.	
ກະຕຸ້	ນລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ໃຫ້	ເຂົ້າຮ່ວມ	ກິດຈະກຳ	ປະຈຳ	ວັນ	ທີ່	ຈະ	ຊ່ວຍ	ໃຫ້	ລາວ	ພັດທະນາ.

	 •	ຄວາມ	ແຂງ	ແຮງ		ແລະ		ຄວາມ	ຄ່ອງ	ແຄ້ວ	ຂອງ	ມື		ແລະ		ນີ້ວມື.

	 •	ຄວາມ	ສາມາດ	ຮູ້ສຶກ		ເລັກ	ໜ້ອຍ		ແລະ		ລາຍ	ລະອຽດ	ດີໆ		ແລະ		ຮູບ	ຮ່າງ	ຕ່າງໆ		ດ້ວຍ	ມື.

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານພັດທະນາຄວາມແຂງແຮງແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງມື
ແລະນີ້ວມື.

ຫາວ	ຽກ	ໃຫ້ລູກ	ທ່ານ	ເຮັດ	 	ຫຼື		 ສ້າງ	ເກ	ມທີ່	ໃຊ້	ນ້ີວ	ມື		 ຕົວຢ່າງ:	 ປັ້ນ	ໝາ	ກບານດ້ວຍ	ດິນໜຽວ,	 
ນວ	ດ	ແປ້ງ	ເຂົ້າຈີ່,	ແກະ	ເປືອກ	ໝາກ	ຖົ່ວ	ຫຼື	ບີບ	ນ້ຳໝາກ	ກ້ຽງ.

ປີ	ແອ	ດຽວ	ນີ້	ພວກ	
ເຮົາ		ຍັດ	ໝອນ	
ແລ້ວໆ,ເອົາ	ກິດຈະກຳ		ຫຼື	 ສ້າງ	ເປັນ	ເກ	ມທີ່	

ລາວ	ສາມາດ	ເຮັດ		ໃຫ້	ແຕກ	 	ຫຼື	 ຈີກ	
ສິ່ງ	ນັ້ນ	ເຊັ່ນ:	ຫຍ້າ	,		ໃບ້	ໄມ້	,		ເປືອກ	
ສາລີ	ຫຼື	 ຫອຍ	 	ໃຫ້	ແຕກ	ອອກ	ເປັນ	
ສ່ວນໆ.
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ກະຕຸ	້ນລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ໃຫ	້ເຮດັ	ສ່ິງ	ຕ່າໆ		ທີ	່ຕອ້ງການໃຫ	້
ມ	ີການ	ບິດ	ມ	ື	ເຊັນ່:	ປ້ັນ	ຜາ້	ເພືອ່	ຕາກ,	ເປີດຝາກະຕກຸ	
ນ້ຳ	ຫຼື		ເປີດ		ແລະ		ປິດ		ວິທະຍຸ.

ກະຕຸ້	ນ	ໃຫ້	ລູກນ້ອຍ	ຂອງ	ທ່ານ	ຂຽນ		 ແລະ		 	ແຕ້ມໃສ່	
ຊາຍ	ປຽກ		 ຫຼື	 ຂ້ີຕົມ	 ປ່ອຍ	ໃຫ້	ລາວ	ຮູ້ເຖິງຮູບ	ຮ່າງ	
ຂອງສິ່ງ	ທີ່	ລາວ	ແຕ້ມ.

ສອນ	ໃຫ້	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານຫ້ີຼນ	ເກ	ມ	ຫຼື	 ທັກ	
ສະ		 ຊຶ່ງ	ລາວ	ຕ້ອງ	ໃຊ້	ນິ້ວມື	ຂອງ	ລາວ		
ເຊັ່ນ:	ສອດ	ສາຍ	ເກີບ	ເຂົ້າຮູ	ເກີບ		ຫຼື	ພະ	
ຍາຍາມ	ມັດສາ	ຍ	ເກີບ. 

ສອນລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ປະດິດ	ສິ່ງ	ຕ່າງໆ	
ດ້ວຍ	ມື		 ເຊັ່ນ:	 ຖັກ	ສານ	ຫຼື	 ຖັກ	ເປັນ	
ຮບູ	ຕາ່ງໆ	ທີ	່ຮຽກຮອ້ງ	ເຖິງທ	ັກສະ	ຂອງ	
ການ	ໃຊ້		ມື.

ກິດຈະກຳ	ການ	ຍູ້	ເຄື່ອງຫຼີ້ນຜ່ານ	ຮູ	ໃນ	ກັບ	(	ເບິ່ງ	ໜ້າ	66),	ການ	ກິນ	ໂດຍ	ໃຊ້	ນີ້ວ		ຫຼື	ອຸປະກອນ	
ການ	ກິ	ນ	(	ເບິ່ງ	ໜ້າ	76)			ແລະ		ການ	ໃຊ້	ປຸ່ມ	(	ເບິ່ງ	ໜ້າ	81)	ສິ່ງ	ເຫຼົ່າ	ນີ້	 	ແມ່ນ	ດີ	ທັງ	ໝົດ	ຕໍ່	ການ	
ພັດທະນາ	ຄວາມ	ແຂງ	ແຮງ		ແລະ		ຄວາມ	ຄ່ອງ	ແຄ້ວ.

ເຊສິ	ເຈົ້າຊ່ວຍ	ຂ້ອຍ	
ໄດ້	ຫຼາຍຢ່າງ
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ປ່ອຍ	ໃຫ້	ລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຄານ	ໃນ	ພື້ນ	ທີ່	
ແຕກ	ຕ່າງກັນ	 ເຊັ່ນ:	ພື້ນ	ໄມ້,	ພື້ນ	ພົມ,	
ພື້ນ	ຫຍ້າ	ປຽກ		 ແລະ		 ພື້ນ	ຫຍ້າ	ແຫ້ງ,	
ພື້ນດິນ	ຕົມ		ແລະ		ພື້ນ	ດິນຊາຍ.

ກະຕຸ້ນລູກ	ຂອງ	ທ່ານ	ຊອກ	ເສື້ອ	
ດ້ວຍ	ຕົວ	ເອງ	ໂດຍ	ການ	ສຳ	ຜັດ	
ວັດຖຸ

ຂ	ໍໃຫ	້ລກູ	ຂອງ	ທາ່ນ	ຊວ່ຍ	ວຽກ	ເລກັໆ		ນອ້ຍໆ		ຊຶງ່	
ວາ່	ລາວ	ຕ້ອງ	ຮູສຶ້ກ	ເຖິງ	ຄວາມແຕກ	ຕາ່ງ	ກນັ	ລະ	
ຫວ່າງ	ສິ່ງນ້ອຍໆ	ຕ່າງໆ	.

ສາຍ	ຢາງ	ຫຼື		 ເຊືອກ	ດ້າຍ	ແມ່ນ	ມີ	ລັກ	
ສະນະ	ແຕກຕາ່ງ	ກັນ	ຢູ	່ໃນ	ເຈຍ້ຫຼ	ືແຜນ່	
ຜ້າ.	ຈາກ	ນັ້ນ	ປ່ອຍ	ໃຫ້	ລູກ	ຂອງທ່ານ	
ນຳ	ສາຍ	ເຊືອກ	ໂດຍ	ປາຍ	ນີ້ວ

ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງທ່ານພັດທະນາຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງລາຍລະອຽດແລະຮູບຮ່າງ
ຕ່າງໆດ້ວຍນີ້ວມືຂອງເດັກ.

ໄອ	ແຊກ		ພື້ນ	ນີ້	ລຽບ		ແລະ	
ເຢັນ,		ແຕ່	ພົມ	ຮູ້ສຶກ	ວ່າ	ອຸ່ນ	

ກວ່າ	ແມ່ນ	ບໍ່?

ເຈົ້າສາມາດ	ຊອກ	ເສື້ອ	ກັນ	
ໜາວ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ໄດ້	ບໍ່?,		ໂດ	ມິ	ງ	 
ໂກ	ມັນ	ຈະ	ໜາ	ກວ່າ	ເສື້ອ	ໃນ	

ຍາມ	ຮ້ອນ	ຂອງ	ເຈົ້າ.

ດີ	,		ໂສ	ນູ!			ເຈົ້າສາມາດ	ຊ	ອກຫີນ		ແລະ		
ອັນ	ເປື້ອນ	ໃນ	ເຂົ້າ	ໄດ້	ດີ	ເທົ່າໆ		ກັນ	ກັບ	

ຂ້ອຍ

ຮູບ	ນັ້ນຮ້ອງ	
ວ່າ	ຮູບ	
ວົງມົນ

ເຈົ້າສາມາດ	ລູບ	ນຳ	
ສາຍ	ເຊືອກ	ໄດ້	ບໍ?	
ແຟນສິດສະ	ໂກ
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