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ບົດທີ 3
ວິທີການໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບການຮຽນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

	 ບົດນ້ີຈະພັນລະນາບາງວິທີການໂດຍທ່ົວໄປທ່ີພ່ໍແມ່ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າມີປະໂຫຍດ	 ເມ່ືອ 
ເວລາສອນສ່ິງໃໝ່ໆ	ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງພວກເຂົາ,	ພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີເຫ່ົຼານ້ີ	ນອກຈາກນ້ັນ	 ຍັງເປັນ 
ການແນະນໍາທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາ	ຢູ່ໃນບົດທີ	 5	ຕະຫລອດຮອດບົດ 
ທີ	8,	ບົດທີ	10	ແລະ	ບົດທີ	11.

 ທ່ານແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ.
 ບ່ໍມຜູ້ີໃດຮູລູ້ກຂອງທ່ານ	ແລະ	ການປະພດຶຂອງລາວໄດດ້ເີທ່ົາກບັທ່ານ,	ຟງັປະສບົການ	
ແລະ	ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກທ່ານກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານກໍາລັງເຮັດຢ່າງໃດ,	ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ	
ຈະແຕກຕາ່ງຈາກ	ທາ່ນໝ	ໍເວົາ້ວາ່,	ສຂຸະພາບຂອງກາໍມະກອນ,	ສຸຂະພາບຂອງຄອູາຈານ	ຫຼ	ື
ປືມ້ນ້ີ	ແມ່ນກາໍລັງບອກພວກທາ່ນ.	ພວກທາ່ນສາມາດຮຽນຫາຼຍຈາກຜູ້ຄນົຜູທ້ີມ່ປີະສບົການ 
ທີ່ສາມາດເຫັນບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ,	 ແຕ່ວ່າເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.	 
ພວກທ່ານແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລູກຂອງພວກທ່ານ	ເອງ.

 ການປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ການເປັນຜູ້ ເຮັດ ກ່ອນ.    
			ການຫ້ິຼນ	ແມ່ນວິທີທາງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີຈະຮຽນກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ.	ເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ໝ່ຶງແມ່ນກະຕຶລືລ້ົນທ່ີສຸດທ່ີຈະຫ້ິຼນ	ເມ່ືອລາວກໍາລັງເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໝ່ຶງທ່ີລາວມັກ.	ດ່ັງນ້ັນ,	ຖ້າຫາກ	
ວ່າລູກຂອງທ່ານສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນສ່ິງຂອງ,	ຄົນ	ຫືຼ	ກິດຈະກໍາ,	ໃຊ້ການຫ້ິຼນຂອງລາວ	ເພ່ືອ	
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.
	 ການປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ການເປັນຜູ້ນໍາ	 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນສ່ິງທ່ີລາວ	
ເລືອກແມ່ນສໍາຄັນ	 ແລະ	 ສ່ິງນັ້ນລາວແມ່ນໄດ້ຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈົນໝົດ,	 ແຕ່ວ່າມັນ	
ຍງັບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ	 ທຸກສິງ່ທຸກຢ່າງນັ້ນໄດ້ຕາມແຜນການ.	ທ່ານຕ້ອງການຄດິກ່ຽວກບັວິທີ
ການທ່ີລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການຮຽນ	 (ເບ່ິງໝ້າທີ	 12),	 ວັດຖຸ	 ແລະ	 ກິດຈະກໍາແຕ່ລະຊະນິດ 
ນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນວິທີການເຫລ່ົານີ້.	 ຈາກນັ້ນ	ທ່ານຄິດຫາວິທີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍລາວຮຽນ 
ຕື່ມໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງຫຼິ້ນ.

ບາດນີ້ມາເຮັດໃຫ້
ເຄື່ອງຫຼິ້ນນີ້ຕົກ
ອອກຈາກກັບ. 

ເຮັກເຕີ້	ເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ຂອງເຈົ້າຈະພໍດີກັບ

ນີ້ບໍ?
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 ການດັດແປງກິດຈະກໍາເພື່ອລູກຂອງທ່ານ.
 ເດັກນ້ອຍສາມາດຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ທີ່ແນ່ນອນໃນຫຼາຍໆວິທີທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,	 
ທ່ານສາມາດດັດແປງກິດຈະກໍາໃນປຶ້ມນີ້ໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບລູກຂອງທ່ານ,	 ຄອບຄົວ	
ຂອງທ່ານ	ແລະ	ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ຄືດັ່ງກິດຈະກໍາທ່ີທ່ານປະຕິບັດກັບລູກ 
ຂອງທ່ານ,	 ທ່ານຈະຮູ້ວິທີທາງຂອງ	 
ການເຮັດຫຼາຍສິ່ງທ່ີລາວສົນໃຈ	ແລະ	 
ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງການທ່ີຈະເຮັດບາງ 
ສິ່ງບາງຢ່າງ…

ໂນ	ອາ	ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບວ່າຢ້ານ	
ໃນການໄຫຼຕະລູດ	ລົງ	ໄປດ້ວຍ	 
ຕົວຂອງລາວເອງ.	ແຕ່ວ່າບາງ	

ທີລາວອາດຈະກໍາລັງຕັ້ງໃຈພະຍາ 
ຍາມໄຫຼ	ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍຢືນ	ໃກ້	

ແລະ	ລົມກັບລາວ

…ແລະທາ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮູສ່ິ້ງທ່ີເຮດັໃຫລ້າວ 
ເສຍໃຈ	 ຫຼຶວ່າ	 ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງ 
ການທີ່ຈະເຊົາຫຼິ້ນ.

ຂອ້ຍບ່ໍມີອປຸະກອນ	ແຕ່ວາ່	ກະ	
ປ໋ອງເຫລົ່ານີ້ກໍ່	ໃຊ້	ໄດ້	ດີ	ຄືກັນ.

ທ່ານສາມາດດັດແປງກິດຈະກໍາໂດຍທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນຈາກ	 
ວັດຖຸທ່ີທ່ານມີຢູ່	ແລ້ວ	 ຕົວຢ່າງ	ເຊັ່ນ:	 ຖ້າຫາກວ່າ	 ກິດຈະ 
ກໍາຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້	 ສະແດງເຖິງການໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ	 
ອັນໜຶ່ງ,	ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດ	ຫຼືວ່າ	 ຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນນັ້ນຄື 
ເກົ່າ,	ໃຊ້ອັນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງງ່າຍດາຍແທນ.														
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ດັດແປງກິດຈະກໍາເພ່ືອວ່າໃຫ້ພວກ 
ມັນພໍດີເໝາະກັບວຽກປະຈໍາວັນຂອງ 
ທ່ານ	 ແລະ	 ກິດຈະກຳ	ໃນ	ຄອບຄົວ	
ຂອງທ່ານ	ເອງ.

 ທໍາອິດ ພະຍາຍາມເຮັດກິດຈະກໍາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງກ່ອນ. 
 ຄດ່ັືງທີທ່າ່ນກະກຽມທີຈ່ະສດິສອນລກູຂອງທາ່ນ,	ພະຍາຍາມເຮດັກດິຈະກາໍແຕລ່ະ	
ອັນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງກ່ອນ,	ຄິດກ່ຽວກັບແຕ່ລະບາດກ້າວ,	ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄິດເຫັນວິທີທາງທີ່
ດີສຸດທີ່ຈະສິດສອນລູກຂອງທ່ານ.

ພໍ່ ຜູ້ ນ້ີກໍາລັງຮຽນຮູ້ວິທີການກິນອາຫານ 
ດ້ວຍຕົນເອງ	ໂດຍປາດສະຈາກການເບິ່ງ.		

ພໍ່ຜູ້ນ້ີກໍາລັງຮຽນຮູ້ວິທີການກິນອາຫານດ້ວຍຕົນ	
ເອງ	 ເມື່ອເວລາລາວສາມາດເຫັນພ້ືນທ່ີ	ພຽງ	ແຕ່	
ຢູ່	ຂ້າງ	ຫນ້າ	ລາວ.

ປຶ້ມ		ໄດ້	ແນະນຳ	ໃນ	ການ	ຢ້ຽມຢາມ		ເພື່ອ	ສ້າງ	ໃຫ້	
ມື	ຂອງ	ລາວ	ແຂງ	ແຮງ	ດັ່ງ	ການຈັດ	ລຽງ	ຫມາກ	ໄມ້	
ໃນ	ຮ້ານ	ທີ່	ຕະຫລາດ	ມັນ	ຈະ	ຊ່ວຍ	ທັງ	ລູກ		ແລະ	

ຊ່ວຍ	ຂ້ອຍ	ເອງ	ໄດ້	ນຳ	ອີກ.
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ການເຮັດຢູ່ຂ້າງຫຼັງລູກຂອງທ່ານ

ເມື່ອເວລາທ່ານສະແດງວິທີການເຮັດກິດຈະ 
ກໍາໃໝ່ອັນໝຶ່ງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານເຊັ່ນ:	 

ການກນິດ້ວຍຕົວລາວເອງ		ຫືຼ			ການແຕ່ງ 
ຕົວດ້ວຍຕົວລາວເອງ,	ມັນອາດຈະ	
ງ່າຍກວ່າສໍາລັບລາວ	ທ່ີຈະເຂ້ົາ	ໃຈ	
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າ	 ຖ້າ 
ຫາກວາ່ທ່ານຢູທ່າງຫຼງັລາວ.
ບາງຄັ້ງຄາວມັນດີທີ່ຈະໃຊ້ 
ມຂືອງທາ່ນຫາ່ງອອກຈາກ	
ຕົວຂອງລາວ	ແຕ່ວ່າ	ທໍາອິດ 
ຕ້ອງຖາມລາວກ່ອນ	 ຖ້າ	
ຫາກວ່າມັນບໍ່ເປັນຫຍັງ.

 ບໍ່ປ່ຽນແປງແນ່ນອນ.
	 ພະຍາຍາມສດິສອນຄວາມຊາໍນຊິາໍ	
ນານໃນວິທີທາງດຽວກັນທຸກເວລາໃຊ້ 
ຄໍາສັບ	 ແລະ	 ຂັ້ນຕອນເກົ່າ.	 ທ່ານຕ້ອງ 
ການເຮັດຫຼາຍຊະນິດກິດຈະກໍາທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນເພາະວ່າພວກເດັກນ້ອຍບໍ່
ສົນໃຈໃນສິ່ງດຽວເປັນເວລາຍາວ
ນານ.	ແຕວ່່າພະຍາຍາມບ່ໍປ່ຽນ 
ແປງວິທີທາງທ່ານເວົ້າ	ແລະ
ສິດສອນກ່ຽວກັບວິຊາຄວາມ
ຮູ້ແຕລ່ະອັນ.	ນອກນັນ້ມນັ
ຍັງຊ່ວຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນ
ແລະ	 ຈົນຈົບກິດຈະກໍາ 
ກັບຄໍາເວົ້າແບບດຽວກັນ	
ຫຼືວ່າ	 ການກະທໍາແບບ	
ດຽວກັນ. 	 ທັງ ນ້ີ ເດັກ 
ນ້ອຍຈະຮູ້ກິດຈະກໍານັ້ນກໍາລັງ
ປ່ຽນແປງ.

ພໍ່ຂອງ  ແປບ ປີ້ ເວົ້າວ່າ ເມື່ອຄອບຄົວ ເຮົາກິນອາຫານ 
ຄໍ່າ ແລ້ວຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ເວົ້າ ທຸກໆເທື່ອ.
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ລາວລໍຖ້າສອງ	ຫຼື	ສາມຊົ່ວ	
ຂະນະສະເໝີກ່ອນທີ່ລາວຈະກິນ

ປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານມີເວລາພຽງພໍ.

ເດກັນອ້ຍຜູທ່ີ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິງ່	ໃຊ	້
ເວລາຫຼາຍໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ,	 ທໍາອິດ 
ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ.	 ລາວຕ້ອງການເວລາ 
ຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ລາວ 
ເຮັດ	ແລະ	ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີລາວຈະຕອບ

ຢາ່ງໃດ.	ດັງ່ນ້ັນແນໃ່ຈແລວ້ບໍວ່າ່	ໃຫ ້
ເວລາລາວພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະ	
ສົບຜົນສໍາເລັດກັບສ່ິງທ່ີລາວຈະເຮດັ. 

ການປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ວ່າລາວ
ຈະເຮັດແນວໃດ.

ເ ດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ ບ່ໍ ເຫັນດີ 	 ບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກງານ																																										
ທີ່ລາວເຮັດນັ້ນຈົບລົງຄົບຖ້ວນແນວໃດ, 	 ດັ່ ງນັ້ນ	
ລາວຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວຮູ້.	 ບ່ໍດ່ັງນ້ັນ	 ລາວ 
ອາດຈະໝົດກໍາລັງໃຈ,	 ບໍ່ສົນໃຈວ່າລາວໄດ້ເຮັດໄດ້ 
ແລ້ວຫຼາຍປານໃດ	ແລະ	ຢ່າລືມບອກລາວ	 ເມື່ອລາວ 
ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງໄດ້ດີ.	 ເດັກນ້ອຍທັງໝົດຕ້ອງການ 
ຄໍາຍ້ອງຍໍ.

ດີ,	ໂກຟິ	ເຈົ້າຍັງເຫຼືອພຽງ
ກະດຸມດຽວ	ທີ່ຈະໃສ່

ປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ 
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຕົວຂອງລາວ.
ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ	 ຈະຮູ້ຈັກຫຼາຍສິ່ງ	
ຫາຼຍຢ່າງ	ທີເ່ກດີຂຶນ້ຢູອ່ອ້ມຕົວຂອງລາວ.	ຕວົຢ່າງເຊັນ່:	
ລາວຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜຢູ່ໃນຫ້ອງ,	 ແມ່ນໃຜກໍາລັງເວົ້າ,	 ຜູ້	
ອືນ່ໆ	ກາໍລັງເຮດັຫຍງັ	ແລະ	ສຽງມາຈາກໃສ.	ເດກັນ້ອຍ 
ຕາບອດຜູ້ໜຶ່ງຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງປະສາດ 
ສໍາຜັດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮູ້ຫຼາຍໆສ່ິງແບບດຽວກັນ	
ເຫຼົ່ານີ້,	 ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ 
ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງລາວ	 ດ້ວຍການພັນລະນາ	 ແລະ	
ສະແດງໃຫ້ລາວຮູ້ສິ່ງອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

ນີ້ແມ່ນນ້ຳແມ່ນບໍ?	ແມ່ກຳ 
ລງັລາ້ງພ້ືນເຮືອນຂອງເຮົາຢູ່	
ກາມຊານ	ມັນເປື້ອນຫຼາຍ	
ເມື່ອມີຄົນຍ່າງໄປຍ່າງມາ.
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ການຈື່ໄດ້ວ່າພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່
ເມ່ືອເຈ້ົາກໍາລັງສອນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງ,	ລາວຈະຮຽນມັນຕາມຂ້ັນຕອນ.

ທໍາອິດ,	 ລາວຮຽນວິທີທີ່ຈະ	
ເຮັດ	ພ້ອມທັງບອກລາວໄປ	
ນໍາ.

ໂຈດ	(Jose)	ຍົກແຂນ	
ຂອງເຈົ້າ	ຂື້ນຄືແນວນີ້
ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເຈົ້າ

ດີຫຼາຍ,	ໂຈດ	(Jose)
ດຽວນີ້ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວຄືກັນ
ວ່າຊິຍ່າງແນວໃດຢ່າງ 
ປອດໄພຢູ່ຂ້າງນອກ.

ຈາກນັ້ນ,	 ລາວຈໍາໄດ້ວ່າຊິ 
ເຮັດມັນທັງໝົດດ້ວຍຕົວ 
ຂອງລາວເອງແນວໃດ.

ສຸດທ້າຍ,	 ລາວໃຊ້ວິທີການ	
ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາເຂົ້າໄປໃຊ້ໃນ	
ສະຖານນະການໃໝ່.

ພະຍາຍາມໃຫ້ຮູ້ທັງໝົດຂອງສາມບາດກ້າວ	ຄືດັ່ງທີ່ທ່ານສິດສອນລູກຂອງທ່ານ.	ນອກຈາກ	
ນັ້ນ,	 ຈໍາໄວ້ວ່າ	 ເດັກນ້ອຍທັງໝົດນ້ັນຕ້ອງການເຝິກຊ້ອມໃຫ້ຫຼາຍ	 ກ່ອນພວກເຂົາຮຽນວິ	
ຊາຄວາມຮູ້ໃຫ້ຈົບຢ່າງສົມບູນ.
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ທໍາອິດຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍ	 ໃນຫຼາຍໆກິດຈະກໍາຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.	
ແຕ່ວ່າ	ຄືດ່ັງທີ່ລາວເລີ່ມຕົ້ນຮຽນໃຫ້ຮູ້ວິທີການໃຫ້ຊ່ຽວຊານຢ່າງຄັກແດ່ແລ້ວ,	 ໃຫ້ຊ່ວຍລາວ 
ໜ້ອຍລົງໆ.	ຍົກຕົວຢ່າງ:	ເມື່ອລູກຂອງທ່ານກໍາລັງຮຽນທີ່ຈະກິນດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.				

ທໍາອິດທ່ານອາດຈະວາງມື 
ຂອງທ່ານໃສ່ກັບມືຂອງລາວ	
ແລະ	 ເຄື່ອນຍ້າຍແຂນຂອງ 
ລາວ.

ໂກຟິ,		ນີ້ແມ່ນ	
ນ້ຳຫວານເຝືອກ.

ແມ່ກໍາລັງວາງມືຂອງ
ແມ່ໃສ່ແຂນຂອງລູກ
ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ລູກໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ຄືດ່ັງທີ່ທ່ານເລີ່ມຈັບລາວໃຫ້ເຮັດ 
ບາງກິດຈະກໍາດ້ວຍຕົນເອງ	 ເຮັດ 
ໃຫ້ມືຂອງທ່ານຫຼົມຈາກມືຂອງ 
ລາວເພື່ອປ້ອງກັນມືຂອງລາວ.	
ຈາກນັ້ນ,	 ຍ້າຍມືຂອງທ່ານເທ່ືອ
ລະໜ້ອຍໄປຂ້ໍມືຂອງລາວ	 ແລະ	
ຕໍ່າແຂນລົງ.

….ແລະ	ຈາກນັ້ນເລື່ອນ
ໄປທີ່ແຂນສອກຂອງລາວ.

ໂກຟິ	ນັ້ນແມ່ນນ້ຳ	
ຫວານເຜືອກ	ລູກກໍາ 
ລັງເລີ່ມກິນດ້ວຍຕົວ 
ລູກເອງ	ໄດ້	ແລ້ວ.
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ການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ.
ມັນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທ່ີຈະຕ້ອງການຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.	 ແຕ່ຕ້ອງ	
ລະມັດລະວັງ	 ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານຫຼາຍ	 ນັ້ນລາວຈະບໍ່ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ຊີວິດ	
ຄວາມເປັນຢູ່ໃນໂລກເປັນແນວໃດ	ຕົວຢ່າງ:

ດ໋ອງ	ດ໋ອງ	(DongDong)	ເຈົ້າ 
ເກືອບຈະໄດ້ມັນແລ້ວ	 (ພຽງ 
ແຕ່ເຄື່ອນຍ້າຍມືຂອງທ່ານໃກ້	
ໜ້ອຍໜຶ່ງ	 ພ້ອມທັງເຄາະໃຫ້ 
ມີສຽງຄ່ອຍໆ.)

ເມື່ອລູກເຮັດເຄ່ືອງຫ້ິຼນຕົກ, ມັນເປັນເລ່ືອງ 
ທໍາມະດາ ທ່ີພໍ່ແມ່ຕ້ອງການເກັບມັນໃຫ້ 
ລູກ… ຊ່ວຍລາວຊອກເຄື່ອງຫຼິ້ນດ້ວຍຕົວ
ຂອງລາວເອງ ແຕ່ວ່າລາວຈະຮຽນຕື່ມ ຖ້າ 
ຫາກວ່າເຈົ້າ...

ການເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ຖ້າລູກຂອງທ່ານສາມາດເຫັນໜ້ອຍໜ່ຶງ,	 ພະຍາຍາມເອົາກິດຈະກໍານັ້ນມາໃຊ້ຢູ່ໃນໄລຍະ	
ທີ່ລາວເບິ່ງເຫັນໄດ້,	ບົດຕໍ່ໄປຈະໄດ້ອະທິບາຍວິທີປະຕິບັດ.

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ	ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບວ່າ	ນໍມາ	
(Norma)	ເຫັນສິ່ງ	ຕ່າງໆຈະແຈ້ງຂື້ນຕື່ມ	

ຂ້ອຍຈະວາງລາວໄວ້ຢູ່ໃນຜ້າພົມກັບ	ເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ຂອງລາວຢູ່ໃນເດີ່ນບ້ານທີ່ນີ້	ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍ	

ກໍາລັງຊັກເຄື່ອງ.

...ແຕ່ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫຼາຍ	
ຕື່ມອີກ	 ຖ້າເຈົ້າຊ່ວຍລາວຊອກ	
ຂອງຫຼິ້ນດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.
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