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ຣານີ ແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຕາບອດ ເກີດຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດອິນເດຍ,  
ແມ່ເຖ້ົາຂອງ ຣານີ  ຊື່ວ່າ ບາກາ ທ່ີເປັນຄົນຕາບອດເໝືອນກັນ ແລະ ໄດ້ຢູ່ພາຍ 
ໃຕ້ການເບ່ິງແຍງຂອງ ຢີວານ ແລະ ອາຣູນາ  ເຊິ່ງແມ່ນພໍ່ແມ່ຂອງຣານີ  ພວກເຂົາໄດ້ສອນ 
ຣານີ  ຕ້ັງແຕ່ລາວອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ຣານີ  ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນເວລາສຳຜັດ 
ກັບກໍາແພງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນ ລາວເຄື່ອນທີ່ຢ່າງລະ 
ມັດລະວັງໃນການ ຊອກຫາສຽງ, ຮ່ອງຮອຍຂອງສິ່ງຂອງ ໂດຍການສໍາຜັດດ້ວຍ 
ນ້ິວມືຂອງລາວ. ປະຈບັຸນ ຄອບຄວົຂອງ ຣານ ີຕອ້ງການສອນໃຫລ້າວຍາ່ງພາຍໃນເຮອືນ 
ໂດຍປາສະຈາກ ການຈັບສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

ແຕ່ວ່າເລ່ືອງ ບາກາ ບໍ່ມ່ວນ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ 
ທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຕາບອດ 
ທີ່ຮຽນຮູ້ກັບສະຖານທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ສໍາລັບ ຣານີ ທີ່ໄດ້ຮຽນຍ່າງໂດຍປະສະຈາກ
ການຈັບສິ່ງອື່ນ ລາວຈະຕ້ອງຈື່ຈໍາຢ່າງລະອຽດ ມີຈັກບາດກ້າວທີ່ຈະຍ່າງ ແລະ 
ໄກປານໃດທີ່ຈະລ້ຽວ. ຄອບຄົວຂອງ ຣານີ ຈະຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ເພາະວ່າ 
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ຣານີ  ມີກຳລັງໃຈຫຼາຍໃນການຝຶກຕົນເອງ.

ມື້ນີ້, ບາກາ  ຈະອະທິບາຍຕໍ່ ຢີວານ ແລະ ອາຣູນາ   
ວິທີການຮຽນຮູ້ການຍ່າງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປ  
ອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ “ເມື່ອຂ້ອຍຕ້ອງການຍ່າງໄປ 
ປະຕູທາງດ້ານໜ້າ ຫາຕັ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກ, ຂ້ອຍຍ່າງ  
ແປດກ້າວ ເຊິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຜ່ານໂຕະ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ລ້ຽວ 
ຊ້າຍ ແລະ ຂ້ອຍຍ່າງອີກສີ່ກ້າວ ແລ້ວເດ່ແຂນ 
ອອກ ກໍໝັ້ນໃຈວ່າ ແປ້ນມ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພາະວ່າ ຂ້ອຍ 
ຈື່ໄດ້ ມີບາງຄົນຍ້າຍແປ້ນມ້າ ແລະ ຂ້ອຍນັ່ງຢູ່ບ່ອນ 
ທີ່ມີແອ  ” ບາກາ  ຫົວ ເພາະວ່າລາວຈື່ໄດ້.

ບົດທີ 11
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ເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອລູກຂອງເຈ້ົາຮຽນຮູ້ດ້ວຍວິທີການແນະນໍາທ່ີເໝາະສົມ ໂດຍ ( 1 ) ການ 
ສອນກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ຮ່າງກາຍທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້. ( 2 ) ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານພດັທະນາຄວາມຮູສ້ກຶຕາ່ງໆ ເຊິງ່ໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັບລິໍເວນອອ້ມຂາ້ງຕົວຂອງລາວ.  
( 3 ) ການນຶກຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ເຮືອນໃກ້ຄຽງເຊິ່ງລາວສາມາດນໍາໄປ 
ໃຊ້ໃນຂອບເຂດຮົ້ວ.

ເດັກຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຂົາຢູ່ໃສ
ເດັກຜູ້ທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຂົາຢູ່ໃສ ແລະ ວັດຖຸຢູ່ບ່ອນໃດ ກົງກັນຂ້າມ  
ເດກັຜູ້ທີບ່ໍສ່າມາດເບິງ່ເຫນັດວ້ຍຕາ ກໍຢ່າກຮູສ່ິ້ງເຫຼົາ່ນ້ີເຊັນ່ກັນ. ແຕ່ວ່າລາວຈາໍຕ້ອງຮຽນຮູໃ້ຊ ້
ຄວາມຮູ້ສຶກສໍາຜັດຕ່າງໆຂອງລາວ ເມື່ອລາວຮຽນຮູ້ ລາວສາມາດເຄື່ອນທີ່ພາຍໃນເຮືອນ ຕໍ່ 
ມາກ່ໍ ກາຍເປັນການຝຶກເຂ້ົາສູ່ຊຸມຊົນໄດ້ ດ້ວຍວິທີການຮຽນຮູ້ຄວາມຊິນເຄີຍດ້ວຍຕົວ 
ລາວເອງ.

ປະຕູຢູ່ທາງໜ້າ 
ເບື້ອງຂວາຂອງ 

ຂ້ອຍ
ລາວຈຳຕ້ອງຮຽນ 
ຮູ້ວ່າລາວຢູ່ໃສ ເຊິ່ງ 
ມີການພົວພັນກັບ 
ວັດຖຸຕ່າງໆ

ຈາກປະຕູແມ່ນ

ກອງພືນ ຢູ່ທາງ 
ໜ້າເບື້ອງຂວາ

ລາວຕ້ອງຮຽນຮູ້

ບ່ອນທີ່ວັດຖຸຢູ່ ເຊິ່ງ

ມີການພົວ ພັນ 

ກັບວັດຖຸຕ່າງໆ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍ
ເດັກຮຽນຮູ້ຊື່ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໂດຍການເບ່ິງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຫຸ່ນທຽມຂອງຄົນ 
ເດັກທີບ່ໍ່ສາມາດເບິງ່ເຫັນໄດ ້ຈະຕອ້ງຮຽນຮູຊ້ືພ່າກສວ່ນຂອງຮາ່ງກາຍແຕກຕາ່ງກັນ ເຊິງ່ເຈົາ້ 
ສອນເຂົາເຈົ້າດ້ວຍວິທີການສໍາຜັດ ຈັບບາຍ ແລະ ການຟັງສຽງ. ສໍາລັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຜູ້ນ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພັດທະນາການ ສໍາຜັດອິນຊີທັງຫ້າຂອງຮ່າງກາຍ 
(ແມ່ນເບິ່ງຢູ່ບົດຮຽນທີ  5 ) “ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ “ ມີຫຼາຍກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ 
ເໝາະສົມເປັນຢ່າງດີ ສໍາລັບເດັກໃຫຍ່.

ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ຊື່ຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
ສ້າງເກມຕ່າງໆຂື້ນເພື່ອຖາມເດັກດ້ວຍການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ  
ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍລາວ ແລະ ກັບພາກສ່ວນ 
ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ ນີ້ແມນ່ການແນະນໍາ 2, 3 ຕົວຢ່າງສໍາລບັ 
ເຈົ້າ ເຊັ່ນ:
ບອກລູກຂອງເຈົ້າຈັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງລາວ ແລະ 
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຈັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເໝືອກັນ. 

ມາ ໂຢຢາ ເຈົ້າ 
ສາມາດ ຈັບ ປາກ 
ເຈົ້າ  ໄດ້ບໍ່?
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ບອກໃຫ້ ເດັກ ຂອງ  ເຈົ້ານອນ ກິ້ງ ຢູ່ ພື້ນ  ແລ້ວ ຖາມ  ຊື່ ພາກສ່ວນ 
ຕ່າງ ໆ ຂອງ ຮ່າງ ກາຍ ທີ່ ສຳ ຜັດ ກັບ ພື້ນ. ນີ້ ແມ່ນ  ເປັນເກ ມ ສຳ 
ລັບຫຼິ້ນເປັນກຸ່ມໄດ້ດີ.

ເອົາ ຜ້າ ກ້ຽວ ອ້ອມພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ຂອງ  ເດັກ  ແລ້ວ  
ບອກ ໃຫ້ ເດັກ ມາຍ ອອກ. ອະທິບາຍຊື່ ພາກສ່ວນ 
ຕ່າງໆ ຂອງ ຮ່າງກາຍທີ່ ຜ້າ ກ້ຽວ

ດຽວ ນ້ີ  ທ້ອງ ຂອງ ເຈົ້າກຳລັງສຳ 
ຜັດ ກັບ ພື້ນ. ກິ້ງ ໄປ ອີກ  ເທ່ືອ ໜຶ່ງ, 
ແລ້ວຫຼັງ ຂອງ ເຈົ້າ    ແປະ ກັບ ພື້ນ.

ມມີ ີ  ແຂນ ຂອງ ເຈົາ້ ຊວ່ຍ 
 ເຈົ້າ ຖື ສິ່ງ ຂອງ ຕ່າງໆ

ອາ ບາ, ຍົກ ແຂນ ຂອງ ເຈົ້າ 
ຂື້ນ ແລ້ວ ໂບກມື ບາຍ-ບາຍ

ເຮັດ ໃຫ ້ເດກັ ກົມ້ຫົວ,  ກາ້ວ  ແລະ  
ເຄື່ອນ ໄຫວ ແລ້ວ ບອກຊື່ ພາກ 
ສ່ວນ ຕ່າງໆ  ທີ່ ລາວ ໃຊ້.
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ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການພົວພັນ ລະ ຫ່ວາງ ຮ່າງ 
ກາຍ ຂອງ ລາວ ກັບ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ.
ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ຮຽນ ຮູ້ ແນວ ຄວາມຄິດຄື: “ ຢູ່  
ທາງ ໜ້າ “  ແລະ “ ຢູ່ ທາງ ເບື້ອງ ຊ້າຍ ເພື່ອ ຢາກ ບອກ 
ໃຫຮູ້ ້ວາ່ສີ ່ງຂອງຕ່າງໆ ຢູ່ ບ່ອນ ໃດ. ນ້ີ ຄື ວທີິ ການ ໜືງ່ທີ ່
ຈະຊວ່ຍ ໃຫ ້ເດກັ ໄດ້ຮຽນ ຮູ.້ ພະຍາຍາມ ໃຫກ້ານ ເອາົ 
ໃຈ ໃສ່ ເດັກ  ເປັນ ພິ ເສດ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງ ຫຼີ້ນ ຂອງເດັກ ທີ່ 
ມີ ສຽງ. ບອກ  ເດັກ ວ່າ ເຄື່ອງ ຫຼີ້ນຢູ່ ທາງ ໜ້າ, ທາງ ຫຼັງ, 
ຫຼື ທາງ ຂວາ ມື ແລະ ທາງ ຊ້າຍ ມື. ແລ້ວ ຍ້າຍ  ເຄື່ອງ 
ຫຼີ້ນ, ບອກ ເດັກ ວ່າ ເຄື່ອງ ຫຼີ້ນຢູ່ ໃສ, ແລ້ວສັງ ເກດ ເບິ່ງ 
ວ່າ ລາວ ສາມາດ ຊອກ ເຄື່ອງຫຼີ້ນດ້ວຍ ຕົວ  ເອງ ໄດ້ ຫືຼ 
ບໍ່?

ດຽວ ນີ້ ເຄື່ອງ ຫຼີ້ນຢູ່  ຂ້າງ 
ຫຼັງ  ເຈົ້າສາມາດຊອກ 

ມັນ ໄດ້ ບໍ່?

ຖ້ າ  ຫາກ ວ່ າ  ລາວ ມີ  
ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ 
ການ ຮຽນ ຮູ້ຈາກ ເບື້ອງ 
ຂວາ ຫາ ເບືອ້ງຊາ້ຍ, ມດັ 
ແພ ບາງໆ ຫຼື  ໃສ່ ກ້ອງ  
ແຂນ  ຂໍ່ມື ລາວ.

ໂຣບີ ຕ້າ,   ເບິ່ງແມມີ ກ້ອນຫີນຈັກ 
ກ້ອນ  ທີ່ ເຈົ້າ ສາ ມາດ ເກັບດ້ວຍ ມື 
ຂວາ ຂອງ ເຈົ້າ.  ແລ້ວ ວາງ ກ້ອນຫີນ 
ໄວ້ ເບື້ອງ ຊ້າຍ ເຂົ່າ ຂອງ ເຈົ້າ

ຫຼັງ ຈາກທີ່ ລາວ ສາມາດ ບອກ ໄດ້ ພາກສ່ວນ 
ຮ່າງກາຍທ່ີຢູ່  ທາງ ເບື້ອງຂວາ ຂອ ງລາວ 
ໄ ປຫາ ພາກສ່ວນຮ່າງກາຍ ທີ່ຢູ່ ທາງ ເບື້ອງ 

ຊ້າຍ,  ໃຫ້ ແຂນ ຂອງ ລາວ ຖື ວັດຖຸ ທີ່ ແຕກ 
ຕ່າງ ກັນ  ແລ້ວ ບອກ ໃຫ້ ລາວ ວາງ ວັດຖຸ 

ນັ້ນ ລົງ ໄວ້ເບື້ອງ ໃດ ເບື້ອງ   ໜຶ່ງ ຫຼື  ທັງ 
ສອງ ເບ້ືອງເຮັດ ໃຫ້ ເກັບ ຍາກ ຂຶ້ນ 
ເທື່ອ ລະ ກ້າວ.

ຂອ້ຍຈະ ເຊືອ່ງ ໝາກບານຢູ ່ກອ້ງ ໂຕະ 
ລອງ ເບິ່ງ  ຖ້າ ເຈົ້າ ຊອກ ມັນ ເຫັນ.

ກ້າວໄປທາງໜ້າ 
ແລ້ວໄປເບື້ອງຊ້າຍ
ເພື່ອເອົາໝາກບາ
ນຂອງເຈົ້າ

ສາ້ງ ເກ ມ ເຊິງ່ ໃຫ ້ລາວ ຢູກ້່ອງ ສິ່ງຂອງ ຕ່າງໆ ( ໂຕະ 
ຫຼື ຕຽງ) ຢູ່ ເທີ ງສິ່ງຕ່າງໆ (ຕຽງ) ຢູ່ ລະຫວ່າງ ກາງ  ຫຼື  ຢູ່ 
ອ້ອມ ຂ້າງ ສີ່ ງຕ່າງໆ  ( ໂຕະ ຫຼື ຕັ່ງ ແປ້ນ ມ້າ), ຜ່ານ ສິ່ງ 
ຕ່າງໆ (ປະຕູ )  ແລະ ຢູ່ ຂ້າງ ສິ່ງຕ່າງໆ (ກັບ ໃຫຍ່) ອະ 
ທິບາຍ ການ ເຄື່ອນທີ່ ແຕ່ ລະ ສິ່ງນັ້ນ ແມ່ນ ແນວ ໃດ.

ສ້າງເກມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງວ່າລາວຈຳຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ 
ຮ່າງກາຍໄປທາງໜ້າ, ທາງຫຼັງ ຫຼື  ທາງຂ້າງ ຕາມການ 

ສັ່ງ, ເພື່ອຊອກຫາເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ອະທິບາຍແຕ່ລະຢ່າງ 
ວ່າມັນມີການເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ. ຖ້າເຈົ້າສ້າງ 
ເກມຮ້ອງເພງ ເຊິ່ງວ່າຊື່ຂອງເກມນັ້ນກ່ຽວກັບ 
ການເຄື່ອນທີ່ແນວໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວຈື່ໄດ້ດີ
ແຕ່ລະຢ່າງ.
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ຖ້ າຫາກລູກຂອງເຈົ້ າຫາກສາ
ມາດເຫັນດອກໄຟ. ຍ້າຍດອກ 
ໄຟໄປໄວ້ເທິງ ເພື່ອໃຫ້ລາວຝຶກຕົວ 
ລາວເອງເມື່ອລາວເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ.

ວາງດອກໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ສູງຈາກພື້ນ ຫຼື ວາງໄວ້ບ່ອນທີ່ຖັດ 
ຈາກບາງສິງ່ບາງຢາ່ງ. ເດກັຈຳຕອ້ງຈື ່ເພືອ່ຮບັປະກນັການ 
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ປອດໄພ.

ຖ້າຫາກລູກເຈົ້າສາມາດເຫັນ ຂອງສີທີ່ສົດໃສ, 
ວາງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເສື້ອຜ້າ, ເທັບ, 
ສົ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໄວ້ເທີງປະຕູ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຂ້າງນອກຕ່າງໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ເມື່ອລາວເຫັນສີ ລາວຈະຮູ້ໄດ້ວ່າລາວຢູ່ໃສ.

ດ້ານສາຍຕາ
ເດັກນ້ອຍເຊິ່ງຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ, ສາມາດນຳໃຊ້ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ 
ເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງໄດ້. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພວກ 
ເຂົາ.

ເ ມ່ືອເຈົ້າເຫັນແສງ 
ສະຫວ່າງຈາກປະຕູ, 
ໂຕະທີ່ພວກເຮົາໃຊ້
ກິນເຂົ້າແມ່ນຢູ່ເບ້ືອງ 
ຊ້າຍ

ຖ້າຫາກວ່າເດັກນ້ອຍສາ 
ມາດເຫັນແສງໃຫ້ທິດທາງ 
ຕ່າງໆໂດຍການໃຫ້ແສງ 
ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

ຕຽງນອນຂອງຂອ້ຍ
ແມ່ນຖັດຈາກ

ດອກໄຟ.

ນີ້ແມ່ນແພສີເຫຼືອງບາງ 
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນ 
ແມ່ນປະຕູຂອງ ຈູອານາ
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ການໄດ້ຍິນ.
ການໄດ້ຍິນສຽງແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດີ,  
ເພາະວ່າ ມັນໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃກ້. ສຽງຕ່າງ ໆ ໄດ້ຊ່ວຍ  
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕາບອດຮູ້ວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງແມ່ນຫຍັງ? ມັນຢູ່ໃສ ແລະ ມັນໄກເທົ່າໃດ? 
ຕາມປົກກະຕິເຮົາສາມາດນຳເອົາເດັກນ້ອຍໃຫ້ຢູ່ໃກ້ພຽງພໍທີ່ຈະຈັບເອົາວັດຖຸ ເຊິ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ມີສຽງດັງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈລັກສະນະ ແລະ ທີ່ມາຂອງສຽງ.	

ຫຼີ້ນເກມທີ່ລູກຂອງເຈົ້າຮູ້ຊື່ຂອງສຽງ 
ຕ່າງໆນັ້ນ ທຸກໆມື້ ຢູ່ທ່ີບ້ານ ຫຼື ຢູ່ທ່ີ 
ຊຸມຊົນ ຄື: ສຽງການອັດປະຕູ, ສຽງ 
ຍໍຕັ່ງລົງສູ່ພື້ນ, ຫຼື ສຽງຈັກເລື່ອຍໄມ້.

ສຽງຫຍັງທີ່ເຈົ້າ

ໄດ້ຍິນ.  ຈູອານິຕາ

ຫຼິນ້ເກມທວາຍໃຫ້ເດັກຮູກ່້ຽວກັບສະມາ 
ຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັດອື່ນໆ, ໂດຍ 
ການນຳໃຊ້ສຽງປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃຜກຳລັງເຮັດຫຍັງ,ເຊິ່ງ

ສຽງນັ້ນກຳລັງດັງຢູ່. ສີໄວ

ອີ່ແມ່

ປົກກະຕິແລ້ວເຈົ້ າ 
ສ າ ມ າ ດ ບ ອ ກ ໃ ຫ້  
ເດັກເຄື່ອນທີ່ໄປທາງ
ໜ້າເພື່ອຫາສຽງ.

ອະ ສາ ລິ ນາ, ສຽງ ທີ່ ດັງ ມາ ນັ້ນ  
ແມ່ນ ບັນດາ ເອ້ືອຍ ອ້າຍ ຂອງ ເຈົ້າ 
ຫຼິ້ນດົນຕີ. ເຈົ້າ ໄປ ຊອກ ຫາ ພວກ 
ເຂົາ ໄດ້ ບໍ່?
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ລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ຟັງສຽງບາດກ້າວຕີນ 
ທ່ີ ເຈົ້າຍ່າງໄປທາງໜ້າຂອງລາວ ແລະ 
ຫ່າງໄກອອກໄປຈາກລາວ. ເບີ່ງວ່າລາວ 
ຈະສາມາດບອກວ່າ ເຈົ້າຍ່າງອອກໄປ 
ໄກບໍ ່ຫຼືວ່າ ຕົບມື ເມື່ອເຈົ້າຫຍັບອອກໄກ 
ລາວ ແລ້ວຄ່ອຍໆໄກອອກໄປ, ແລ້ວເຈົ້າ 
ຢຸດຖາມລາວ ເພື່ອໃຫ້ລາວຊອກຫາເຈົ້າ.

ມາຊອກຫາຂອ້ຍ, 
ຄາເມັນ

ສອນລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ຟັງສຽງບາດຕີນຂອງລາວວ່າ ມັນມີກນປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ, ເມື່ອ 
ລາວຢູ່ໃກ້ເຮືອນ ຫຼື ໃກ້ຝາເຮືອນ ແລະ ເມື່ອຢູ່ບ່ອນກາງແຈ້ງ ການຝຶກແບບນ້ີ  ລາວຈະ 
ສາມາດຮຽນຮູ້ບອກໄດ້ວ່າ ສິ່ງອ່ືນໆຢູ່ໃກ້ສ່ໍາໃດ ໂດຍການຟັງສຽງຕ່າງໆ. ວິທີການ 
ນີ້ຈະ ຊ່ວຍຕົວລາວ ເມື່ອລາວຍ່າງດ້ວຍຕົວລາວເອງໃນທີ່ຊຸມຊົນ.

ລຊູແິອນ ຟງັສຽງເກບີຂອງເຈົາ້. ເບ່ິງ 
ວ່າມັນດັງສໍ່າໃດ ເມ່ືອພວກເຮົາມາ 
ຮອດໃກ້ເຮືອນ

ສຽງເກບີຂອງເຈົາ້
ດງັແຕກຕາ່ງຈາກ
ຍ່າງຢູ່ທົ່ງຫຍ້າ.
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ການ ສຳ ຜັດ ແລ ະ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ

ການ ທີ່ ຮູ້ ວ່າ ລາວ ຢູ່ ໃສ,   ລູກ ຂອງ ເຈົ້າຍັງ ຕ້ອງການ ຮຽນ ຮູ້  ແລະ  ຈົດ ຈຳ ຮູບ ຮ່າງ, ນ້ຳໜັກ  ແລະ 
ລັກສະນະ ຂອງ ວັດຖຸ ອ້ອມ ຕົວ ລາວ. ລາວ ມີ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ທີ່ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ຄວາມ ຮູ້ສຶກຕໍ່ ພື້ນ ທ່ີຢູ່ 
ລຸ່ມຕີນ ຂອງ ລາວ  ແລະ  ທິດ ທາງ ຂອງ ອຸນຫະພູມ ທີ່ ສາມາດ ປ່ຽນ ແປງ ເມື່ອ ລາວ  ເຄື່ອນ ທີ່ ຈາກ 
ບ່ອນ ໜຶ່ງ ໄປ ຍັງ ອີກ ບ່ອນໜຶ່ງ.

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອ ພັດທະນາ ການ ສຳ ຜັດ ຂອງ ອີນຊີ ທັງ 5	

 ຕະຫຼອດ ທັງ ວັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ    ໃຫ້ເດັກ ສຳ ຜັດ ວັດຖຸ ທ່ີ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ດ້ານ ຂະໜາດ, ນ້ຳໜັກ  
ແລະ  ລັກສະນະ ຂອງ ວັດຖຸ. ຖາມ ໃຫ້ ເດັກ ອະທິບາຍ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ຕົນ ຕໍ່ ມາ ເຈົ້າ ສາມາດ 
ໃຫ້   ເດັກ ສຳ ຜັດ ກັບ ສະຖານ ທ່ີ ທ່ີ ມີ ວັດຖຸ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ແລະ  ມີ ລັກສະນະ ທີ່ຢູ່ ອ້ອມ ຂ້າງ ເຮືອນ  
ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ຮູ້ ວ່າ ເຂົາ ຢູ່ ໃສ.

ເຟຍ  ຜາ້ ຫົມ່ ນີ ້ເຈົາ້ຮູສຶ້ກ ວ ່າມນັ 
 ເປັນ ແນວ ໃດ ..ມັນ ມີ ຄວາມ 
ຮູ້ສຶກ ຄ້າຍຄື ຫຍັງ?

ນຸ້ມ, ຄ້າຍຄື ເສື້ອ 
ຜ້າ ຂອງ ຂ້ອຍ

ສ່ົງ ເສີມ ໃຫ ້ເດັກ ຍາ່ງ ປະ ຕ ີນ  ເທີ ງພືນ້ ຊະນດິ ຕ່າງ ໆ  ທີ ່ແຕກ ຕ່າງ ກນັ. ຕວົຢາ່ງ:  ຂີຕົ້ມ, ຫຍາ້  ແລະ 
ທາງ ປູຢາງ.  ເພາະວ່າ ເດັກ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້ ຈາກ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຕໍ່ ສິ່ງ ດັ່ງ ກ່າວ. ຖ້າ ວ່າ ລາວ ໃສ່ ເກີບ 
ລາວ ສາມາດ ປດົ ອອກ ໄດ້  ແລະ  ສັງ ເກດ ເບິງ່ວາ່ຄວາມ ຮູສ້ກຶ ຂອງທງັ ສອງ ພືນ້ ທີນ່ັນ້ ວາ່  ມນັ ແຕກ 
ຕ່າງ ກນັ ແນວ ໃດ.  ເມືອ່ ລາວຍາ່ງ ອອກ ໄປ ທາງຂາ້ງ ນອກ ຂໍ ້ມນູ ທີ ່ລາວ ສາມາດ ສຳ ຜດັ ຈະ ຊວ່ຍ 
ໃຫ້ ລາ ວຮູ້ ວ່າ ລາວ ກໍາ ລັງ ຢູ່ ໃສ  ຫຼື  ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລາ ວຮູ້ ວ່າ ສຶກ ໃນ ເວລາ ທີ່ຍ່າງ ຕາມ ທາງ.

ເຈົາ້ມ ີຄວາມ ຮູ ້ສຶກວາ່ພືນ້ 
ນີ້ີ້   ເປັນຄື ຫຍັງ, ໂອລາ 
ນິກ ? 
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ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າສັງ ເກດເມື່ອ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ອຸນຫະພູມ  ເມື່ອ ລາວ ເຄ່ືອນ ທີ່ຈາກ 
ສະຖານ ທີ່ໜຶ່ງ ໄປ ຍັງ ອີກ ສະຖານ ທີ່ ອື່ນ.

ເມືອ່ອາລ ີ ຮູສ້ກຶ ວາ່ອາກາດ ເຢນັ 
ລາວ ຮູສ້ກຶ ວາ່ ລາວພວມ ຈະ ຮອດ 
ປະຕູ ເຮື ອນຂອງ ລາວ

ຄາຣາ  ຮູ້ສຶກວ່າ ຕາ ເວັນ ໄດ້ ສ່ ອງ ໃສ່ 
ຫຼັງ ຂອງ ລາວ,    ເມື່ອ ລາວ ກັບ ຈາກ 
ຕະຫຼາດ ມາ ເຮືອນ ໃນ ຕອນ ທ່ຽງ .

ສອນ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ເຈົ້າ ໃຫ້ ຮູ້ ວິທີ ໃຊ້ ຕີນຂອງ 
ລາວ  ທີ ່ມີ ຄວາມຮູ້ສກຶ ແຕກ ຕາ່ງ ໃນ ຄວາມ ສງູ 
ຄື:  ຂອບ ທາງ  ຫຼື  ແຄມ ທາງ.
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ເທື່ອ ໜ້າ ເຈ້ົາຍ່າງ ໄປພ້ອມ ລາວ ,  ເບິ່ງວ່າ 
ລາວ ຈະ ສາມາດ ຮູ້ ຊື່ກິ່ນທີ່ ລາວ ດົມດ້ວຍຕົວ 
ລາວ ເອງ  ໄດ້  ຫຼື  ບໍ່?

... ແລະ  ບອກ ລາວ ໃຫ້ ຍ່າງ ໄປ ທາງ ໜ້າ 
ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ກິ່ນ ຫຼື ທາງ ທີ່ ຈະ  ໄປ ຫາ  
ກິ່ນນັ້ນ

ມື້ ຕໍ່ ມາ ຊີ້ ໃສ່ເຄື່ອງ ມືໃນ ເຮືອນ  ແລະ  ອາຫານ ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ເຊິ່ງ ມີ ກິ່ນ ແຮງ. ເບິ່ງວ່າ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ມີ 
ຄວາມ ສາມາ ດຈື່ ຈຳ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ໄດ້  ຫຼື  ບໍ່?.

ການ ດົມ ກິ່ນ

ກິ່ນ, ຄ້າຍຄື ສຽງ ສາມາດ ໃຫ ້ຂ້ໍ  ມູນ ກ່ຽວ ກັບສ່ິງຕ່າງ ໆ  ທີ່ຢູ່ ໄລຍະ ໃກ້   ແລະ  ໄກ ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ 
ວິທີການ ນຳ ໃຊ້ກິ່ນ  ແລະ  ກິ່ນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ມາ ຈາກ ໃສ,   ເຈົ້າ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ພາລະກິດ ຂອງ ເຈົ້າ 
ທຸກໆ ວັນ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ກິ່ນຕ່າງໆ ໃນ ຊຸມ ຊົນ.

ກ ານຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ເດັກ ໃນ ການດົມ ກິ່ນ

 ເມື່ອ ເຈົ້າຍ່າງ ອອກ ໄປຂ້າງ ນອກ ເຈົ້າຄວນ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ  ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງ ກິ່ນທີ່ຢູ່ 
ອ້ອມ ຕົວ ເຈົ້າ ຕົວຢ່າງ:  ກິ່ນທີ່ ມາ ຈາກອາຫານ,  ດອກ ໄມ້,  ສັດ, ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ. ຖ້າ ເປັນ ໄປ 
ໄດ້ ຄວນ ນຳ ເດັກ  ເຂົ້າໃກ້  ເພື່ອ  ດົມ ຈັບ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ນັ້ນທີ່ລາວ ໄດ້ ກິ່ນ.

ສະບາຍດ ີ ເດກັໆ.  ເຈົາ້ ໄດ ້ກິນ່ 
ບາ ງສີ່ ງບາງ ຢ່າງ ແມ່ນ ບໍ?

ສ ະ ບ າ ຍ ດີ   
ທ່ານ, ຂ້ອຍ 
ໄດ້ ກ່ິນໜາ ກ 
ກ້ຽງ

ເຈົ້າຕ້ອງການ ກິນໜາ ກ 
ກ້ຽງ ບໍ?

ມາ ເລຍ   ເຈົາ້ ສາ ມາດ 
ຍາ່ງ ໄປຫາ ລໍດ້້ວຍ ຕົວ 
ເອງ ໄດ້ ບໍ່?

ໂອ໋, ກິ່ນ ມັນ ແຮງ ຫຼາຍ . ຣີນາ,  
ເຈົ້າ ຮູ້ ບໍ່ວ່າ ມັນ ແມ່ນ ກິ່ນ ຫຍັງ?
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ວິທີ ການປະຖົມ ນິ ເທດ ອື່ນໆ
 ເພືອ່ ການ ກາຍ ເປນັ ອດິສະຫະຼ,  ເດກັ ນອ້ຍ ຕອ້ງການ ຮຽນ ຮູ ້ຫາຼຍ ຢາ່ງ ໃນ ສະຖານ ທີ ່ຕາ່ງໆ  ແລະ 
ຕາມ ທິດ ທາງ ໃໝ່ໆ. ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ນ້ີ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ ສຳລັບ  ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ທີ່ ຈະ 
ຮຽນ ຮູ ້ ແລະ  ອາດ ຈະ ເຮດັ ໃຫ ້ຢ້ານ ກົວ ໃນ ເວລາ ທຳ ອິດ. ມນັ ອາດ ຈະ ມ ີຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກ ສຳລບັ 
ເຈົ້າ ທ່ີຈະ ໃຫ້ ທິດ ທາງ  ເພື່ອ ທີ່ ລາວ ຈະ ສາມາດ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ເຈົ້າສາມາດ ທ່ີ ຈະ  ເປັນ ຄູ ທ່ີ ດີ 
ກ ວ່າ ສຳລັບ ລູກຂອງ ເຈົ້າຖ້າວ່າ:  

ທຳ ອິດ ພະຍາຍາມ ເຮັດ ກິດຈະກຳ ກັບຜູ້ ໃ ຫຍ່ ຄົນ ອື່ນໆ,  ເອົາ   ແພມັດ ຕາ ແຕ່ລະຄົນ  ແລະ •	
ຝຶກຫັດທັງໝົດ ບາດກ້າວ ຕ່າ ງໆ  ໂດຍ ເວົ້າກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ໃດ ທີ່ ເຈົ້າສາມາດ ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ 
ທີ່ ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈ
ຕໍຈ່າກ ນັນ້  ໃຫພ້ະຍາຍາມ ສອນ  ເດກັ ຜູທ້ີສ່າມາດ ເຫນັ. ມດັ ຕາ ເດກັ  ແລ້ວ ນຳພາ ລາວ ເຮດັ •	
ທຸກ ບາດ ກ້າວ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ ເຈົ້າ  ທົດ ລອງ ເຮັດ ກັບ ຜູ້ ໃຫຍ່.  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ  ເພື່ອ  
ເບ່ິງຜນົ ການ ກະທຳ ຂອງ ລາວ.  ສະ ນັນ້   ເຈົາ້ ສາມາດ ຫາ ວິທ ີທາງ ເພືອ່ ເຮດັ ໃຫ ້ລາວ ມ ີຄວາມ 
ກັງວົນ ໜ້ອຍລົງ  ແລະ ທັງ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ລາວ.

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ ລູກຂອງ ເຈົ້າ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ທິດ ທາງ ຕ່າ ງໆ.

ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ຍ່າງ ໄດ້ ຢ່າງ 
ສະດວກສະບາຍ ດ້ວຍ ຕົວ 
ລາວ ເອງ, ສອນ ໃຫ້ ລາວ ຮູ້ 
ວິທີ ລ້ຽວ.

ເອາົ ຫຼງັຂອງ ລາວ 
ຕດິ ຝາ  ແລ້ວ ບອກ 
ໃຫ້ ລາວ ລ້ຽວ ໄປ 
ອີກ ຂ້າງ ໜຶ່ງຈົນ 
ກະທັ້ງ…..

ເອາົບາ່ ເບືອ້ງໜຶງ່  
ແປະ ຝາ (1/4 
ຮອບ

ລາວ ຫັນ ໜ້າ 
ເຂ້ົາ ຝາ ( ເຄີ່ງ 
ຮອບ)….

ລາວ ຫັນ ໜ້າ ອອກ  
ໃຫ້ ບ່າກົງກັນຂ້າມ 
ກັບ ຝາ (3/4 ຮອບ)

ລາວ ກຳລັງ ຫັນ 
ໄປ ທາງ ໜາ້ ອກີ 
ຄັ້ງ (ລ້ຽວກັບ 
ຄືນໄປໃນທ່າ 
ເກົ່າ

ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ລາວຕ້ັງ ໃຈ ເຄື່ອນ ຍ້າຍຝຶກ ຕີນ ລາວ ຄື ດັ່ງ ລາວ ເຮັດ. ລາວ ສາມາດ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຊໍ້າໆ  
ຈາກ ຝາ  ແລະ  ຝກຶ ຊອ້ມດວ້ຍ ຕວົ ລາວ ເອງ ພະຍາຍາ ມຈື ່ໄວ ້ວາ່  ລກູ ຂອງ ທາ່ນ ຈະ ມ ີຄວາມ ຕອ້ງ 
ການຝຶກຫຼາຍ ກວ່າ ເກົ່າ ກ່ອນ ທີ່ ລາວ ຈະ ສາມາດ ໝູນ ໄດ້ ດ້ວຍ ຕົວ ລາວ ເອງ.
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3.    ເມື່ອ ເຈົ້າ ຍ່າງ  ຊ່ວຍ ໃຫ້ລາວ 
ຈື່ ຈຳ ຮ່ອງຮອຍ  ແລະ  ເຂ ດ  
ແດນ ແນ່ ນອນ ວາ່ມນັ ໄດ ້ສອນ  
ໃຫ້ ລາວ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບຄວາມອັນ 
ຕະລາຍ ຂອງ ສ່ິງກີດຂວາງຫຼາຍ 
ບ່ອນຄື:  ແມ່ນ ນ້ຳ ຫຼື ຫົນທາງ.

1. ທຳ ອິດຫຼີ້ນ ເກ ມກັບ ສະ ຖານ ທີ່ ລູກເຈົ້າ ຮູ້ ດີ 
ບ ອກລາວ ວ່າ ເຈົ້າ ເອົາ ບາງ ສ່ິງບາ ງຢ່າງ ວາ ງ  
ຕັນ ທາງ ລ າວຍ່າງ  ແລະ  ເບ່ິງວ່າ ລາວ ຈະ ສາ 
ມາດ ຜ່ານ ມັນ ໂດຍ ປະສະ ຈາກ ການສະດດຸ  ຫຼ ື 
ການ ລ້ົມ.ອັນ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລາວ ຮູ້ ສຶກໝັ້ນ 
ໃຈ ຂ້ືນ ຕ່ືມ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ເພື່ອ 
ຍ່າງອອກ ໄປ ສະຖານ ທີ່ ໃໝ່.

2. ແລ້ວ ໃຫ້ ລາວ ຈັບ ນ້ີວມື ຂອງ 
ເຈົ້າ ເບ້ືອງ ໜຶ່ງ  ແລະ  ຍ່າງ 
ຕາມ ຫຼງັ ຂອງ ເຈົາ້  ເພືອ່ ຜາ່ນ 
ໄປ ສະຖານ ທີ່ ໃໝ່.

ກາ ນຊ່ວຍ ເຫລືອ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ເຈົ້າ ຮຽນ ຮູ້ເພື່ອ ຍ່າງ ໄປ ສະຖານ ທີ່ ໃຫມ່
ກິດຈະກຳ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້  ລູກ ຂອງ ເຈົ້າຮຽນຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ:

ຫມາຍ ເຂດ ແດນ ແຕ່ ລະ ສິ່ງ ( ວັດຖຸ, ສຽງ ຫລື ກິ່ນ ເຊິ່ງ ແມ່ນ ສະຖານ ທ່ີ ປົກກະຕິທີ່ •	

ເຫມືອນ ກັນ)
ຮ່ອງຮອຍ ທຸກໆ ວັດຖຸ, ທຸກໆສຽງ  ແລະ  ທຸກໆກ່ິນ.  ເຊິ່ງ ມີ ການ ໃຫ້ ຂໍ້ມູນ ທີ່ ດີ ແຕ່ •	

ວ່າປົກກະຕິ  ແລ້ ວບໍ່ ແມ່ນ ສະຖານ ທີ່ ເໜືອ ນກັນ.

ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຄວນ ເຮັດ ຕາມ ລຳດັບ  ເຊິ່ງ ໄດ້ ອະທິບາຍ ດັ່ງ ລຸ່ມນີ້: ດ,ີ  ເຄ ເລຍ   ເຈົາ້ ໄປ ໃກ ້
ຊິ ຮອດໂງ່ ຫີນແລ້ວ, 
ລະວັງເດີ

ປະຕູ ນີ້   ແມ່ນ ສິ່ງກີດຂວາງ 
ທີ່ແໜ້ນໜາດີ  ເຄ ເລຍ. 

ໄກໄ່ດ້ ນຳ ເຈົາ້ ມາ ຕາມ ບ່ອນ ທີ ່ເຈົາ້ 
ຢູ່  ແຕ່ ຈື່ ໄວ້ ວ່າ  ໄກ່ ມັນ ຢູ່ ອ້ອມໆ 
ສະ ນັ້ນ  ມັນ ຈຶ່ງ ບໍ່ ໄດ້ ໄປ ໃສ.
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6. ເມື່ອລູກນ້ອຍ ຂອງ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມໝັ້ນ ໃຈ ໃຫ້  ລາວ  ເລີ່ ມຮູ້ຈຸດ ທີ່ ມີສິ່ງກີດຂວາງ  ແລະ  ອະທິ ບາຍ 
ບອ່ນ ທີ ່ຈະ ໄປ ຈາກ ສະຖານ ທີ ່ນັນ້ ທຳ ອດິ ເຮັດ ສິງ່ນີ ້ໃນ ໄລ ຍະ ທາງ ທີສ່ັນ້ໆ,  ແລວ້ ຈ່ິງຄອ່ຍໆ ເພ່ີມ 
ໄລຍະ ທາງ ໄກ ອອກ.

4.  ເມື່ອ ລາວຮູ້ສຶກ ສະດວກ ສະບາຍ ກັບ ສະຖານ 
ທີ່ ນັ້ນ ແລ້ ວ,  ໃຫ້ ລາວ ຍ່າງ ຜ່ານ ສະຖານ  
ທີ່ ນ້ັນ ອີກ ເທ່ືອ ໜຶ່ງ. ຄັ້ງ ນີ້ຫັນ ກັບ ຍ່າງຖອຍ 
ຫຼັງ ຢູ່ ທາງ ໜ້າ ລາວ ແລະ  ເຈົ້າກັບ ລາວ ຈະ 
ກົງກັນ ຂ້າມ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ເຈົ້າ ຍ່າງ.

5.  ສຸດ ທ້າຍ , ຍ່າງ ຕາມ ຫຼັງ ລາວ 
ໃນຂະນະ ທີ່ ລາວບັນຍາຍ ວ່າ 
ມີ ຫຍັງ ທີ່ຢູ່ ອ້ອມ ຕົວ ລາວ.

ດຽວ ນີ້ ພວກ ເຮົາ ພວມຈະ ຜ່ານ 
ປະຕູ ໄປ.  ເຄ ເລຍ  ເຈົ້າ ສາມາດ 
ຮູ້ຍ້ອນວ່າ ທາງ ຍ່າງ ມີ ແຕ່ ຫີນ.

ນີ້  ແມ່ນ ກ້ອນ ຫີນ 
ປະຕູ ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າ

ຖກຶຕອ້ງ  ເຄ ເລຍ  ເຈ້ົາ 
ມີ ຄວາມ ຈຳ ທີ່ ດີ.

ອົດທົນໃຊ້ເວລາ ສົມຄວນ 
ສຳ ລບັ ເດກັ ເພືອ່ ກາ ນຮູສ້ກຶ 
ສະດວກ ສະບາຍໃນ ການ  
ຍ່າ ງດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ຢູ່ສະ 
ຖານ ທີ່ ໃໝ່.

ເຈົ້າ ເລ່ີ ມຕ້ົນຈາກທາງ ປະຕູ  ເພື່ອ ໄປກິນ 
ເຂົາ້ ນຳ ພໍ ່ມາ ລ ິນາ.  ເຈົາ້ ຈະ ໄປ ຜາ່ນ ກ້ອງ 
ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫຍ່ ບ່ອນ ທ່ີ ອາກາດ ເຢັນ, ເມື່ອ 
ເຈົ້າ ຜ່ານ ໄປ ຖືກ  ແດດ ອີກ ຄັ້ງ ໜຶ່ງລ້ຽວ 
ໜ້ອຍໜຶ່ງ (15 ອົງສາ) ທາງ ເບື້ອງ ຂວາ 
ແລ້ວ ເຈົ້າຈະ ພົບ ທາງ ໄປ ທົ່ງ ນາ.
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 ຊຸ ມຊົນ ສາມາດ  ຊ່ວຍດ້ວຍ ວິທີ ໃດ.

 ຄົນທ່ີຢູ່ ໃນ  ຊຸມ ຊົນ ສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃຫ້ ມັນ ງ່າຍ ຂື້ນ ສຳລັບ ລູກ ຂອງ  ເຈົ້າ ໃນ ການ ຊອກ 
ຫາ ເສັ້ນທາງ ຂອງ ລາວ.

 ສະມະ ຊກິຢູ່  ໃນຊມຸ ຊນົ ສາມາດ ຮຽນຮູ ້   ໃນ ການ ໃຫ ້ທດິ ທາງ  ເຊິງ່ ຈະ ຊວ່ຍ ໃຫ ້ລາວ ຄ້ົນ ພບົ 
 ສິ່ງຕ່າງໆ ດ້ວຍ ຕົວ ລາວ ເອງ.  ບົດ ທີ 13  ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແບບ ພິ ເສ ດຂອງ ສະມາ 
ຊິກ ຢູ່  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ເຫັນ ໄ ດ້ດີ.
 ຜູ ້ຄົນ ສາມາດ ວາງ ເຂດ ແດນ ໝາຍ ຕາມ ສະຖານ ທ່ີ ຕາ່ງໆ  ເຊິງ່ ຈະ ຊວ່ຍ  ໃຫ ້ລກູ ຂອງ ທາ່ນ 
ຊອກ ເສັ້ນທາງ  ຫຼື  ຮູ້ ເສັ້ນທາງ ບ່ອນ ທີ່ ຈະ ລ້ຽວ  ແຕ່ ລະ ບ້ານ  ຫຼື  ເພື່ອນ ບ້ານ ແມ່ນ ແຕກ ຕ່າງກັນ, 
ສະ ນັ້ນ  ເຈົ້າ  ແລະ  ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຈົ້າຈະ ຕ້ອງ ອອກ ແບບ ສິ່ງທີ່ ເໝາະສົມ ສຳ ລັບ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ.  
ນີ ້ຄື 2 ຕວົຢາ່ງ ສຳລບັ ການ ໝາ ຍ ເຂດ ແດນ  ເຊິງ່ ສາມາດ ເປນັ ໂຄງການ ຂອງ ຊ ຸມຊນົ  ເພືອ່ ຊວ່ຍ 
ໃຫ້ ເດັກ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ  ເບິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ດີ:

ການວາງ ຫຼກັ ຫຼ ື ເຄ່ືອງໝາ ຍຕ່າງໆ 
ບ່ອນ ທີ່  ເປັນ ທາງຂ້າມສາມາດ 
ຊ່ວຍ  ໃຫ້ ເດັກຊອກ ເສ້ັນທາງ ດ້ວຍ 
ຕົວ ຂອງລາວ ເອງ

ການມັດ ເຊືອກເພື່ອນຳ 
ທາງ  ຫຼື ເຊືອກ ກັ້ນທີ່ ສາ 
ມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ຊອກ 
 ເສັ້ນທາງ ດ້ວຍ ຕົວ  ເຂົາ 
ເອງ.

Chapter 11.indd   114 30/6/2554   14:59:55




