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“ໂຄງການສ້າງອຸປະກອນການສິດສອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍນ�ຳໃຊ້ຮູບແບບການເລົ່າເລື່ອງຂອງປະຊາຊົນ”
ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ໃນອ່າງແມ່ນ�້ຳຂອງ ເປັນບ່ອນທີມ
່ ຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ແລະ ວິຖກ
ີ ານດ�ຳລົງຊີວດ
ິ ໄດ້ກຳ� ເນີດຂຶນ
້ ມາຈາກແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ
ທ�ຳມະຊາດ, ປະກອບມີຕ�ຳນານເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ, ລວມໄປເຖິງ ນິທານພື້ນບ້ານ, ຄ�ຳສຸພາສິດ
ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີຢູ່ອ້ອມຮອບທ�ຳມະຊາດ, ຄົນເຮົາ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ສືບທອດປະຕິບັດ
ກັນມາຫລາຍຍຸກສະໄໝ. “ເລື່ອງເລົ່າຂອງປະຊາຊົນ” ແມ່ນມີບົດບາດສ�ຳຄັນໃນການຫລີກລ້ຽງການນ�ຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນເກີນຂະໜາດ ຫລື ການບຸກເບີກ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງທ�ຳມະຊາດໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໃສເຂດ
ທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຫລຸດລຸງຢ່າງໄວວາຂອງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ
ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກ ການພັດທະນາເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ອົງການແມ່
ຂອງວອທຊ໌ ໄດ້ທຳ� ການຈົດບັນທຶກຕ�ຳນານເກົາ່ ແກ່ ແລະ ນິທານພືນ
້ ບ້ານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບ ທ�ຳມະຊາດ, ມະນຸດ
ແລະ ສັດ, ແລະ ພະຍາຍາມທ�ຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄຸນຄ່າການສືບທອດພູມປັນຍາພື້ນບ້ານຂອງການນ�ຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຈາກແມ່ນ�້ຳຂອງ ໃນຂອບເຂດ 3 ປະເທດຄື: ໄທ, ລາວ ແລະ ກ�ຳປູເຈຍ.
ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນິທານພື້ນບ້ານ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.
http://www.mekongwatch.org/PDF/Booklet_PeopleStory.pdf
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ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ

ສາມາດຢູ່ໄດ້ໂດຍອາໄສຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດທີ່ມີແມ່ນໍ້າ ແລະ
ປ່າໄມ້. ເລືອ
່ ງເລົາ່ ແລະ ນິທານພືນ
້ ບ້ານ ກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ຖກ
ື ເລົາ່ ຕໍ່ໆກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບນ
ັ ນີ້.
ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນປະຊາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະການພັດທະນາກໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນ,
ການທ�ຳລາຍຄວາມເປັນທ�ຳມະຊາດຂອງແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ,
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຊິນເຄີຍໃນການນ�ຳໃຊ້ໂທລະພາບ, ມືຖື ແລະ ອຸປະກອນການສື່ສານອື່ນໆ,
ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຟັງນິທານທີ່ເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາຈາກພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ແລະ ພໍ່ປູ່ແມ່ຍາຍຂອງພວກເຮົາ ນັບມື້ນັບ
ມີໜ້ອຍລົງ. ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າ ມັນອາດເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ຖ້າວ່າ, ໃນອະນາຄົດ ສັດ ແລະ
ພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ມີຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ອ້ອມຕົວເຮົາ ຫາກບໍ່ມີອີກແລ້ວ ທັງທີ່ວ່າພວກມັນຖືກເວົ້າ
ເຖິງໃນນິທານຈາກໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາເອງ?
ປຶ້ມເລື່ອງຫົວນີ້ປະກອບມີນິທານຕ່າງໆທີ່ເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາແລະແຕ່ງຂຶ້ນຈາກພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງປະເທດໄທ, ລາວ
ແລະ ກ�ຳປູເຈຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ອ່ານນິທານເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ.
ພວກເຮົາຫວັງຍ່າງຍິ່ງວ່າ ເມື່ອພວກເຈົ້າສ�ຳເລັດການປະຊຸມສົນທະນາ ແລະ ກັບຄືນເມືອບ້ານ, ພວກເຈົ້າຈະ
ຖາມຄ�ຳຖາມກັບ ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ແລະ ຄົນອືນ
່ ໆທີຢ
່ ໃູ່ ນຊຸມຊົນ ໃຫ້ເລົາ່ ນິທານພືນ
້ ບ້ານສູ່ພວກເຈົາ້ ຟັງ ໂດຍສະເພາະ
ນິທານທີ່ຫາຟັງໄດ້ຍາກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍ່ຫວັງວ່າ ພວກເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສັງເກດເບິ່ງສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດທີ່ມີຢູ່ໃນແມ່ນ�້ຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ຄິດເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງ
ພວກເຈົາ້ . ບາງເທືອ
່ ພວກເຈົາ້ ຈະເຫັນວ່າທໍາມະຊາດອ້ອມຮອບຕົວທີຄ
່ ຸ້ນເຄີຍຢູ່ແລ້ວນັນ
້ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນແນວໃດ.
ພວກເຮົາຈະມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຍ່າງຍິ່ງ ຖ້າວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ຖີ່ຖ້ວນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່.
ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ນ�ຳກັນ ແລ້ວລອງຄິດເຖິງສັດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້.
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ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດມົ ໄຊ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ຈ�ຳນວນປະຊາກອນ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຊາວກຶມຫມຸ (ຂະມຸ).ໃນບັນດາເຜົ່າພື້ນເມືອງປັດຈຸບັນທີ່ມີໃນປະເທດລາວ ກ່າວກັນວ່າເຜົ່າ
ກຶມຫມຸເປັນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ດົນນານທີ່ສຸດ. ຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າກຶມຫມຸ ແມ່ນເຮັດກະສິກ�ຳ
ເປັນຫລັກ, ໂດຍສະເພາະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເພື່ອປູກເຂົ້າ, ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງມີການລ່າເນື້ອ, ຫາປາ
ແລະ ຫາກິນຕາມປ່າ ແລະ ແມ່ນໍ້າລ�ຳເຊ.
ແມ່ປ້າຕູບ ເປັນຜູ້ອາວຸໂສຄົນໜຶງ່ ທີອ
່ າໃສຢູ່ໃນບ້ານຈອມແລ້ງນ້ອຍ ເມືອງປາກແບງ, ແລະ ກໍ່ເປັນຜູ້ນໍາໃນການ
ເລົ່າເລື່ອງນິທານຂອງບ້ານ ມາໄດ້ຫລາຍຟ້າຫລາຍປີແລ້ວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ປ້າຕູບ ເຖົ້າແກ່ຫລາຍແລ້ວແລະ
ບໍ່ສາມາດອອກໄປເຮັດໄຮ່ໄດ້, ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາໃນການເບິ່ງແຍງລູກຫລານຂອງຕົນ, ລ້ຽງໄກ່, ແລະ ເກັບພືດຜັກ
ຈາກປ່າໃກ້ບ້ານມາແຕ່ງຢູ່ແຕ່ງກິນ.
ນິທານເກົ່າໆໃນອະດີດ ແມ່ນໄດ້ຖືກເລົ່າຕໍ່ກັນມາໂດຍ ແມ່ປ້າຕູບ ສ່ວນຫຼາຍເວົ້າກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່
ແຕກຕ່າງກັນຂອງພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆ. ນິທານກ່ຽວກັບ “ນົກເຄົ້າ ແລະ ຟານ”1 ທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້,
ສັດປ່າ ເຊັ່ນ ນົກເຄົ້່າ, ຟານ, ຊ້າງ, ງູ ແລະ ເຈຍ, ສັດລ້ຽງ ເຊັ່ນ ໄກ່ ແລະ ໝູ, ແມ່ນປະກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ
ລວມໄປເຖິງຄົນເຮົາ ແລະ ເງືອກ. ຕົ້ນໝາກກ້ວຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປ່າກໍ່ເຂົ້າມາມີບົດບາດ
ເຊັນ
່ ດຽວກັນກັບໝາກອຶ, ບາງເທືອ
່ ຊາວບ້ານທີເ່ ຮັດໄຮ່ກໍ່ຍກ
ົ ຂຶນ
້ ມາເລົາ່ ສູ່ກນ
ັ ຟັງ. ໃນນິທານພືນ
້ ບ້ານກ່ຽວກັບ
ເຜົ່າກຶມຫມຸ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຈະເກີດມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນການພົວພັນຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງຂອງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ປ່າໄມ້, ແມ່ນໍ້າ, ແລະ ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມີມໜ
ື້ ງຶ່ , ນົກເຄົາ້່ ໄດ້ຊວນຟານໂຕໜຶງ່ ໄປຫາປາ. ເມືອ
່ ພວກເຂົາເຈົາ້ ໄປຮອດແມ່ນໍ້າ, ນົກເຄົາ້ ກໍ່ຕດ
ັ ສິນໃຈເລືອກ
ເອົາຫ້ວຍນ້ອຍໆເພືອ
່ ຫາປາ ແລະ ຟານກໍ່ເລືອກເອົາຫ້ວຍທີໃ່ ຫຍ່ກວ່າ, ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ເອົາປາທີຫ
່ າໄດ້ໃສ່ໃນ
ຂ້ອງຂອງໃຜລາວ. ຟານສາມາດຈັບປາ, ກຸ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ນົກເຄົ້າ ບໍ່ສາມາດຫາປາໄດ້ຈັກໂຕເລີຍ. ນົກເຄົ້າທີ່ກໍາລັງຫິວເຂົ້າ, ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາຟານ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ເຮີຍ,
ຟານເອີຍ, ຖ້າເຈົ້າຂຶ້ນໄປຫາປາຢູ່ທາງຕົ້ນນໍ້າພຸ້ນ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະຫາໄດ້ຫລາຍກວ່ານີ້ອີກ.” ຟານກໍ່ເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ
“ແມ່ນບໍ, ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ້ອຍຊິຂຶ້ນໄປ ແລ້ວຈະກັບມາເດີ.້ ”
ຟານ ໄດ້ປະປາທີ່ຕົນເອງຫາມາໄດ້ໄວ້ ແລະ ຍ່າງໄປຫາປາຢູ່ຕົ້ນນໍ້າ. ເມືື່ອຟານຍ່າງອອກໄປໄກຈາກສາຍຕາ
ພໍສົມຄວນ, ນົກເຄົ້າ ກໍ່ໄດ້ກິນປາຈົນໝົດ. ເມື່ອຟານກັບຄືນມາ, ຟານບໍ່ເຫັນປາທີ່ຕົນເອງຫາມາໄດ້. ມີແຕ່ກຸ້ງ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ນົກເຄົ້າບໍ່ໄດ້ກິນ. ຟານຄິດຂຶ້ນໄດ້ວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຖືກຕົວະ ກໍ່ເລີຍໃຈຮ້າຍເປັນຟືນເປັນໄຟ ຕີນຂອງ
ຟານໄດ້ໄປເກາະຖືກເຄືອໝາກອຶໂດຍບັງເອີນ ເຮັດໃຫ້ໝາກອຶຕົກລົງມາ.
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ຟານທີຢ
່ ູ່ໃນເລືອ
່ ງນີແ
້ ມ່ນ muntjac, ເປັນສາຍພັນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິງ່ ຮຽກກັນວ່າ ຟານ, ຫລື ປວາຍ ໃນພາສາກຶມຫມຸ.
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ໝາກອຶກິ້ງໄປຫາແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງທີ່ກ�ຳລັງຕົ້ມນໍ້າຢູ່.
ໝາກອຶໄດ້ຕ�ຳເອົາໝໍ້ຕົ້ມນໍ້າຂວໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ນໍ້າທີກ
່ ໍາລັງຟົດຟົງ້ ຖືກຂາຂອງແມ່ຕູ້ຄນ
ົ ນັນ
້ . ລາວ
ເລີຍໃຈຮ້າຍ ແລະ ຕີກອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົນເອງ. ໄກ່,
ເມືອ
່ ໄດ້ຍນ
ິ ສຽງກອງດັງຂຶນ
້ ກໍ່ຕກ
ົ ໃຈ ແລະ ແລ່ນ
ໄປມາພ້ອມທັງຮ້ອງສຽງດັງ, ແລະ ໄດ້ຕ�ຳໄມ້ສັກ
ເຂົ້າໄຮ່. ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ເລີຍລົ້ມລົງ ໃສ່ງູ. ດ້ວຍ
ຄວາມຕົກຕື່ນໃຈ, ງູໄດ້ເລືອອອກ ຢ່າງຟ້າວຝັ່ງ.
ເຮັດໃຫ້ງູມື່ນພະລາດໄປໃສ່ຂວາຍມົດຢ່າງແຮງ
ຈົນມຸ່ນໝົດເລີຍ.
ມົດທີ່ຢູ່ໃນຂວາຍທີ່ຖືກທ�ຳລາຍນັ້ນ ໄດ້ພາກັນ
ໄຕ່ອອກມາຢ່າງໄວວາ ແລະ ກັດເອົາປາກຂອງໝູ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ. ເມື່ອໝູຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກມົດ
ກັດ, ກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສັ່ນຫົວໄປມາ ແລະ ເອົາ
ປາກໄປຖູໃສ່ກັບຕົ້ນກ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໝູ
ເອົາປາກໄປຖູໃສ່ຕນ
ົ້ ກ້ວຍຢ່າງແຮງ ເຮັດໃຫ້ຕນ
ົ້ ກ້ວຍລົມ
້ ລົງ. ເຈຍ ທີອ
່ າໄສຢູ່ເທິງຕົນ
້ ກ້ວຍຕົກໃຈບິນໜີອອກ
ຈາກຕົ້ນກ້ວຍ ໄປເຂົ້າໃນຫູຂອງຊ້າງ. ເຮັດໃຫ້ຊ້າງຕົກໃຈ. ຊ້າງກໍ່ເລີຍເອົາຕີນເຕະງ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງ່າໄມ້
ປິວໄປ. ງ່າໄມ້ດງັ່ ກ່າວໄດ້ແທງເຂົາ້ ຕາຂອງລູກເງືອກທີກ
່ ຳ� ລັງລອຍນໍ້າຫລິນ
້ ຢູ່. ເມືອ
່ ໄດ້ຍນ
ິ ສຽງລູກຕົນເອງຮ້ອງໄຫ້
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ແມ່ເງືອກກໍ່ອອກມາຢ່າງຟ້າວຝັ່ງ.
ແມ່ເງືອກ ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ເປັນຫຍັງ!, ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?”
ລູກເງືອກເວົ້າວ່າ “ງ່າໄມ້ໄດ້ປິວຕົກລົງມາໃສ່ຕາຂອງຂ້ອຍ.”
“ງ່າໄມ້ ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງມາແທງຕາລູກຂອງຂ້ອຍ?”
ງ່າໄມ້ຕອບວ່າ “ເພາະວ່າຂ້ອຍຖືກຊ້າງເຕະມາ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍປິວມາ.”
“ຊ້າງເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄືເຕະງ່າໄມ້?”
“ເພາະວ່າເຈຍໄດ້ບິນເຂົ້າໃນຫູຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຕົກໃຈ.”
“ເຈຍເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າບິນເຂົ້າຫູຊ້າງ?”
“ເພາະວ່າຕົ້ນກ້ວຍທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ນັ້ນມັນລົ້ມ.”
“ຕົ້ນກ້ວຍເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລົ້ມ?”
“ເພາະວ່າໝູໄດ້ຖູປາກຂອງລາວໃສ່ຂ້ອຍ.”
“ໝູເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເອົາປາກຂອງເຈົ້າໄປຖູໃສ່ຕົ້ນກ້ວຍ.”
“ເພາະວ່າມົດໄດ້ກັດປາກຂອງຂ້ອຍ.”
“ມົດເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງໄປກັດປາກໝູ?”
“ເພາະວ່າງູໄດ້ທ�ຳລາຍຂວາຍມົດຂອງພວກເຮົາ.”
“ງູເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້່າຈຶ່ງໄປທລາຍຂວາຍມົດ?”
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“ເພາະວ່າ ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ລົ້ມມາທັບຂ້ອຍ.”
“ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລົ້ມທັບໃສ່ງູ?”
“ເພາະວ່າໄກ່ເຕັ້ນມາໃສ່ຂ້ອຍ.”
“ນາງໄກ່ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຕັ້ນໄປຕໍາໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່.”
“ເພາະວ່າແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕີກອງ.”
“ແມ່ຕູ້ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕີກອງ?”
“ເພາະວ່າຂ້ອຍຕົກໃຈເມື່ອໝໍ້ນໍ້າຕົ້ມຂວໍ້າ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຮ້ອນຖືກຂາຂ້ອຍ.”
“ໝໍ້ນໍ້າເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂວໍ້າ?”
“ເພາະວ່າ ໝາກອຶກິ້ງຕົກລົງມາໃສ່ຂ້ອຍ.”
“ໝາກອຶເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕົກລົງມາ?”
“ເພາະວ່າຟານໄດ້ຕັດເຄືອຂອງຂ້ອຍ.”
“ຟານເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕັດເຄືອໝາກອຶ?”
“ເພາະວ່ານົກເຄົ້າໄດ້ລັກເອົາປາທີ່ຂ້ອຍຫາມາໄດ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍໃຈຮ້າຍ.”
ສຸດທ້າຍ, ແມ່ເງືອກກໍ່ມາຫານົກເຄົ້າ “ນົກເຄົ້າເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລັກເອົາປາທີ່ຟານຫາມາໄດ້?”
ນົກເຄົາ້ ບໍ່ສາມາດຄິດຫາຄ�ຳຕອບມາອະທິບາຍໄດ້. ລາວກໍ່ເລີຍແນມເບິງ່ ໄປອ້ອມໆດ້ວຍໜ່ວຍຕາທີໃ່ ຫຍ່ໂຕ.
ແມ່ມງັ ກອນໄດ້ເວົາ້ ຂຶນ
້ ວ່າ “ເຈົາ້ ຕ້ອງຖືກຮັບໂທດ, ຍ້ອນເຈົາ້ , ຕາຂອງລູກຂ້ອຍຈຶງ່ ຖືກທ�ຳລາຍ. ສະນັນ
້ ຂ້ອຍ
ຈະເອົາຕາຂອງເຈົ້າແທນ.” ແມ່ເງືອກ ໄດ້ດຶງເອົາແກ່ນຕາຂອງນົກເຄົ້າ ແລະ ເອົາໃສ່ໃນເບົ້າຕາລູກຂອງຕົນເອງ.
ເພືອ
່ ປ່ຽນແທນແກ່ນຕາຂອງນົກເຄົາ້ , ແມ່ເງືອກໄດ້ເອົາແກ່ນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶງ່ ເອີນ
້ ວ່າ ສະແລນ (salaen),
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນົກເຄົ້າສາມາດແນມເຫັນສະເພາະແຕ່ກາງຄືນ. ນີ້ແມ່ນສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນົກເຄົ້າ ສູນເສຍການ
ແນມເຫັນໃນຕອນກາງເວັນ.
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ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ 1-4
ລະດັບຄາດໝາຍ
● ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ ພືດແລະສັດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາແມ່ນມີຫລາຍປະເພດ
● ເພື່ອສ້າງສາຍສ�ຳພັນອັນໃກ້ສິດຕິດແທດກັບ ພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ
ແລະ ປູກຝັງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ
ກິດຈະກ�ຳ (ເວລາ: 30-40 ນາທີ)
1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັງ້ ຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົນ
້ ຄ້ວາ, “ສັດ (ຫລື ພືດ) ທີເ່ ຈົາ້ ມັກຫລາຍທີສ
່ ດ
ຸ ແມ່ນຫຍັງ?”
ນັກຮຽນອາດຈະຕອບປາກເປົ່າ ເທື່ອລະຄົນ ຫລື ແຕ້ມຮູບ ເພື່ອນ�ຳສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມອື່ນໆໄດ້ເຫັນນ�ຳກັນ.
2. ຈາກນັນ
້ ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�ຳກ່ຽວກັບເລືອ
່ ງ ໂດຍເວົາ້ ວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານເລືອ
່ ງໃດເລືອ
່ ງໜຶງ່
ເຊິ່ງປະກອບມີສັດປະເພດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊິວິດ). ເຈົ້າຄິດວ່າມີສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ຢູ່ໃນເລື່ອງ?”
ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ດັງໆ.
3. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ທີ່ປະກອບມີຢູ່
ໃນເລື່ອງ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ຖ້າວ່າມີ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ບາງປະເພດທີ່ນັກຮຽນ
ບໍ່ໄດ້ຕອບ, ໃຫ້ຜ້ຊ
ູ ່ວຍ ຫລື ຄູ ເວົາ້ ອອກມາໃຫ້ໝດ
ົ , ໃນຂະນະທີກ
່ �ຳລັງຈະຂຽນໃສ່ເທິງກະດານ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ປະກອບມີ......., ແມ່ນຫລືບ?
ໍ່ ” ແລ້ວໃຫ້ກຸ່ມທວນຄືນບັນດາສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງໃຫ້ໝົດ.
4. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ກ່າ
ວມາ ມີປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
5. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້
ກ່າວໃນເລື່ອງ ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
6. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເລືອກເອົາປະເພດພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ຕອບໂດຍນັກຮຽນ
ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມ, “ພືດ ແລະ ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ�ຳໃຊ້ (ມີປະໂຫຍດ) ສ�ຳລັບການດ�ຳລົງຊີວິດປະ
ຈ�ຳວັນຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ?”
7. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ນັກຮ
 ຽນ “ໃນເລື່ອງນິທານນີ້, ທ
 ້າຍສຸດແ
 ລ້ວ ນົກເຄົ້າທ
 ີ່ເປັນສ
 າຍ
ເຫດເຮັດໃຫ້ຕາລູກຂອງມັງກອນຖືກບ
 າດເຈັບນັ້ນ ໄດັຮ
 ັບການລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຈົ້າຄ
 ິດບໍວ
່ ່າ ເລື່ອງດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນແທ້ຈ
 ິງຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ?” ຫລັງຈ
 າກນັ້ນ ໃຫ້ຜ
 ູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຖາມວ່າ, “ຍົກຕົ
ວຢ່າງ, ມີນ
 ົກເຄົ້າປ່າທີ່ອາໃສຢູ່ໃນປ່າ. ຖ້າວ
 ່າ ປະຊາຊົນຕັດຕົ້ນໄ ມ້ທີ່ຢໃູ່ ນປ່າ, ເຈົ້າຄ
 ິດວ
 ່າ ມັນຈ
 ະມີຈ�ຳນວນ
ນົກເຄົ້າໜ້ອຍລົງບໍ່?” “ບາງທີຈ�ຳນວນນົກເຄົ້າຈະມີໜ້ອຍລົງ, ແມ່ນບໍ?
່ ” “ຖ້າບໍ່ມີນົກເຄົ້າອີກແ
 ລ້ວຢ
 ໃູ່ ນປ່າ,
ເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະມີຫຍ
 ັງເກີດຂຶ້ນກັບໂຕໜູທນ
ີ່ ົກເຄົ້າມັກຈັບກິນເປັນອ
 າຫານຢູ່ເລື້ອຍໆ?” “ມັນຈະມີຈ�ຳນວນໜູ
ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນບໍ່?” “ມັນຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຖ້າມ
 ີໜູຫລາຍຂຶ້ນ?” “ໜູຈ
 ະກິນເຂົ້າທີ່ເຮົາປ
 ູກ. ໃຜຈະໄດ້ຮ
 ັບ
ຄວາມລ�ຳບາກ?” ໃຫ້ເວົ້າກັບນັກຮຽນວ່າ, “ທ້າຍສຸດແລ້ວ ຄົນເຮົາຈະມີອາຫານການກິນໜ
 ້ອຍລົງ, ເພາະ
ສະນັ້ນ ກໍຈ
່ ະແມ່ນຄົນເຮົາເອງທີ່ຕັດຕົ້ນໄ ມ້ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຄວາມລ�ຳບາກໃນທີ່ສຸດ.” (*ເພື່ອເຮັດໃ ຫ້ກ
 ິດຈະ
ກ�ຳສ�ຳເລັດ, ຄວນກະກຽມຈ�ຳນວນບັດ ຫລື ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ມີຮູບພາບກ່ຽວກັບ “ຄົນກ
 �ຳລັງຕັດໄມ້ທ�ຳລາຍປ່າ,”
“ຈ�ຳນວນຕົ້ນໄມ້ຢ
 ູ່ໃນປ່າໜ້ອຍລົງ,” “ຈ�ຳນວນນົກເຄົ້າໜ້ອຍລົງ,” “ຈ�ຳນວນໜູຫລາຍຂຶ້ນ,” ແລະ “ຈ�ຳນວນ
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ອາຫານມີໜ້ອຍລົງ.” ເອົາບັດ ຫລື ແຜ່ນເຈ້ຍດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຊ
 ຸດ ໃຫ້ກຸ່ມນັກຮ
 ຽນແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ບອກໃຫ້
ນັກຮຽນຈັດລຽງລ�ຳດັບຂອງສາຍເຫດ ແລະ ຜົນກ
 ະທົບໃ ຫ້ຖືກຕ້ອງ.
8. ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຄືນເຖິງ “ສັດ (ຫລື ພືດ) ທີ່ມັກຫລາຍທີ່ສຸດ” ທີ່ໄດ້ຖາມໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ກິດຈະກໍານັ້ນ, ໃຫ້ຢືນຢັນຄໍາຕອບກັບນັກຮຽນ ແລະ ສະຫລຸບກິດຈະກໍາໂດຍເວົ້າວ່າ, “ມີສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ)
ຫລາຍປະເພດທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ” ແລະ “ພວກເຂົາກໍ່ອາໄສຢູ່ກັບຄົນເຮົາໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ຂອບເຂດພື້ນທີ່
ຂອງພວກເຮົາ.”
ພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆທີ່ປກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ
● ນົກເຄົ້າ
● ຟານ
● ຊ້າງ
● ມັງກອນ
● ເຈຍ
● ໄກ່
● ໝູ
● ແມ່ປ້າ (ມະນຸດ)
● ມັງກອນ
● ປາ
● ໝາກອຶ
● ໝາກກ້ວຍ
ຄ�ຳແນະນ�ຳເພີ່ມຕື່ມ
● ໃຫ້ກະກຽມແຜ່ນຮູບພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ທີປ
່ ະກອບມີຢູ່ໃນເລືອ
່ ງ ແລະ ຕິດໃສ່ເທິງກະດານ
ໃນຂະນະທີ່ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຟັງ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເລື່ອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
ແລະ ຕັ້ງໃຈສຶກສາກ່ຽວກັບພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີ.
● ຖ້າເຮົາມີຫຸ່ນຕຸກກະຕາ ກໍ່ຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນເວລາເລົ່າເລື່ອງ.
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ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ5-ມ1
ລະດັບຄາດໝາຍ
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຈ�ຳນວນພືດ ແລະ ສັດ
ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ມີອ້ອມຕົວເຮົາ ໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ,
● ເພືອ
່ ສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີວ
່ ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດ ແມ່ນມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດ.
ກິດຈະກ�ຳ 1 (ເວລາ: ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ)
1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�ຳເລື່ອງທີ່ຈະບອກເລົ່າ ໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານໃຫ້ພວກເຈົ້າຟັງກ່ຽ
ວກັບ ປະເພດຕ່າງໆຂອງພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ປະກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ. ພວກເຈົ້າຄິດວ່າມີສັດ
(ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ຢູ່ໃນເລື່ອງ? ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ
ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ດັງໆ.
2. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ທີ່ປະກອບມີຢູ່
ໃນເລື່ອງ?” ຂຽນຄ�ຳຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ຖ້າວ່າມີ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ບາງປະເພດທີ່ນັກຮຽ
ນບໍ່ໄດ້ຕອບ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເວົາ້ ອອກມາໃຫ້ໝດ
ົ , ໃນຂະນະທີກ
່ �ຳລັງຈະຂຽນໃສ່ເທິງກະດານ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ປະກອບມີ......., ແມ່ນຫລືບ?
ໍ່ ” ແລ້ວໃຫ້ກຸ່ມທວນຄືນບັນດາສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງໃຫ້ໝົດ.
3. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່
ກ່າວມາ ມີປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ?”
4. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້
ກ່າວໃນເລື່ອງ ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
5. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເລືອກເອົາປະເພດພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ຕອບໂດຍນັກຮຽນ
ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມ, “ພືດ ແລະ ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ�ຳໃຊ້ (ມີປະໂຫຍດ) ສ�ຳລັບການດ�ຳລົງຊີວິດປະຈ�ຳ
ວັນຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ?”
6. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ມີພືດ ຫລື ສັດປະເພດ
ໃດແດ່ທີ່ເຫັນວ່າມີໜ້ອຍລົງທຽບໃສ່ອະດີດ ຫລື ບໍ່ເຫັນເລີຍ?”
7. ຖັດໄປ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ພືດ ຫລື ສັດປະເພດດັ່ງ
ກ່າວເຫັນວ່າມີໜ້ອຍລົງ ຫລື ບໍ່ເຫັນເລີຍ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
8. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າພືດ ຫລື
ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີອີກແລ້ວ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
9. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�ຳຖາມຕໍ່ນັກຮ
 ຽນ “ໃນເລື່ອງນິທານນີ້, ທ
 ້າຍສຸດແ
 ລ້ວ ນົກເຄົ້າທ
 ີ່ເປັນສ
 າຍ
ເຫດເຮັດໃຫ້ຕາລູກຂ
 ອງມັງກອນຖືກບ
 າດເຈັບນັ້ນ ໄດັຮ
 ັບການລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຈົ້າຄ
 ິດບໍວ
່ ່າ ເລື່ອງດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນແທ້ຈ
 ິງຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ?” ຖ້າວ
 ່າຄ
 ົນເຮົາຫ
 າກທ�ຳລາຍສິ່ງແ
 ວດລ້ອມເພື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະພົບກ
 ັບຜົນກະ
 ທົບທ
 ີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການກະທ�ຳຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
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ໃຫ້ນ�ຳພານັກຮຽນຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດໜຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ
 ິ່ງໃ ດແດ່ທີ່ຄົນເຮົາອາດ
 ຈະເຮັດ.”
ຄວນກະກຽມຈ�ຳນວນບັດ ຫລື ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ມີຮູບພາບກ່ຽວກັບ, ຍົກຕ
 ົວຢ່າງ, “ການຕັດໄມ້ທ�ຳລາຍປ່າ,”
“ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມຖະໜົນຫົນທ
 າງ,” “ການປ່ອຍນ�້ຳເປິເປື້ອນ ຫລື ນ�້ຳເສຍລົງໃນແມ່ນ�້ຳ,”
ແລະ ອື່ນໆ, ແລ້ວໃ ຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມສ້າງເປັນເລື່ອງຂຶ້ນມ
 າ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ບັດ ຫລື ແຜ່ນເຈ້ຍທ
 ີ່ຢາຍໃຫ້.
ຖ້າວ່າ ນັກຮ
 ຽນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງແນວຄວາມຄິດດ້
 ວຍຕົນເອງ, ແມ່ນໃ ຫ້ຍົກຕ
 ົວຢ່າງກ່ຽວກັບ
ການທ�ຳລາຍ ແລະ ການສາບສູນຂອງຈ�ຳນວນົກເຄົ້າຈາກຄ�ຳຖາມທີ 7 ສ�ຳລັບ ປ1-ປ4 ເພື່ອເປັນຂໍແ
້ ນະນ�ຳ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
10. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພືດ ຫລື ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວສູນຫາຍ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
11. ໃຫ້ຢືນຢັນຄ�ຳຕອບກັບນັກຮຽນ ແລະ ສະຫລຸບກິດຈະກໍາໂດຍເວົ້າວ່າ, “ມີພືດ ແລະ ສັດ
(ສິ່ງມີຊີວິດ) ຫລາຍປະເພດທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ” ແລະ “ພວກເຂົາກໍ່ອາໄສຢູ່ກັບຄົນເຮົາໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ
ຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງພວກເຮົາ.” “ຈ�ຳນວນຂອງພືດ ແລະ ສັດທີ່ມີໜ້ອຍລົງ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບວິຖີການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,” ແລະ “ມີຫລາກຫລາຍວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງການສູນເສຍຂອງ
ສັດປະເພດຕ່າງໆ.”
ກິດຈະກ�ຳ 2) ການສ�ຳພາດ (ເວລາ: ກິດຈະກໍາກ່ອນການສ�ຳພາດ + 1 ຊົ່ວໂມງ)
1. ໃຫ້ກວດສອບເບິ່ງວ່າມີພືດຊະນິດໃດແດ່ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫລື ສັດປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ແມ່ນໍ້າໃກ້ຄຽງ ໃນອະດີດຜ່ານມາ ດ້ວຍການຖາມຂໍ້ມູນຈາກ ພໍ່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ ຂອງພວກເຈົ້າ.
2. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 5 ຈາກກິດຈະກ�ຳ 1).
3. ໃຫ້ຂຽນຄ�ຳຕອບອອກ ແລະ ຈໍາແນກພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ປະກອບຢູ່ໃນເລື່ອງ ແລະ
ຕ້ອງບອກກ່າວໃນເວລາສໍາພາດກັບພໍ່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ຂອງພວກເຈົ້າ. (ຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດປະຕິບັດກັນເປັນກຸ່ມ
ນ້ອຍ ຫລື ກຸ່ມລວມ)
ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�ຳມະຊາດ
ທີ່ປະກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ

ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�ຳມະຊາດ
ທີ່ປະກອບມີຢູ່
ໃນການສໍາພາດ

ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�ຳມະຊາດ
ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນແລ້ວ
ໃນປັດຈຸບັນ

ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ພົບເຫັນ
ໃນອະດີດ
ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ເຫັນແລ້ວ

4. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບ ສັດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບ
ເຫັນ ຫລື ພືດ ແລະ ສັດທີ່ສູນຫາຍໄປແລ້ວ? ພໍ່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ ຂອງເຈົ້າຄິດແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບບັນຫານີ?
້ ”
ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
5. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 9 ເຖິງ 10 ຈາກກິດຈະກ�ຳ 1).
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ກິດຈະກໍາ 3) ສະພາບການໃນອະນາຄົດ (ປະມານ 90 ນາທີ)
1. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 8 ຈາກກິດຈະກໍາ 1).
2. ໃຫ້ຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍ່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (ບອກຊື່ຂອງພືດ ຫລື ສັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນການ
ສໍາພາດ ເຊັນ
່ “ປາບຶກ”) ທີປ
່ ດ
ັ ຈຸບນ
ັ ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນເມືອ
່ ທຽບໃສ່ອະດີດ, ແຕ່ເຈົາ້ ຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶນ
້
ກັບ “ປາບຶກ” ໃນອະນາຄົດ? ເຈົ້າຄິດວ່າຈໍານວນຂອງມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງ ໃນອະນາຄົດ?
3. ໃຫ້ບອກກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາວ່າ, “ພວກເຮົາມາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບອະນາຄົດຂອງປາບຶກ (ຫລື
ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ).” ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ອະດີດ” ທາງເບື້ອງຊ້າຍ.
4. ໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
5. ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ
ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຫັນ - ປາບຶກສູນພັນ” ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ.
6. ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າ ຈະມີຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຫລື ສິ່ງໃດແດ່ຄວນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດ ຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກເຫັນ - ປາບຶກຫລາຍຂຶ້ນ”
ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ.
7. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ໂດຍບອກ
ເຫລົ່າສໍາລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ) ເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຈໍານວນ ປາບຶກ ມີຫລາຍຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ.

ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີຈໍານວນປາບຶກຫລຸດໜ້ອຍລົງ
ັນ.
ຢາກເຫ
ົດ ຂ້ອຍ
ຄ
າ
ນ
ະ
າຍຂຶ້ນ
ໃນອ
ມ່ນໍ້າຫລ
ແ
ນ
ໃ
ກ
ຶ
ຊັ່ນ ປາບ

ເ

ອະດີດ
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ປັດຈຸບັນ

ໃນອະນ

າຄົດ ຂ
້ອຍບໍ່ຢ
ເຊັ່ນ ປ
າກເຫັນ
າບຶກໃນ
.
ແມ່ນໍ້າຫ
ລຸດລົງ

ປະຫວັດກ
 ່ຽວກັບ
ເມືອງແກ້ວສີມາ

(History of Keo Seima District)
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ນ�ຳພານັກຮ
 ຽນອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນທ
ິ ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວໃ ຫ້ຄິດເຖິງກ່ຽວກັບຮີດຄ
 ອງ ແລະ
ປະເພນີຕ່າງໆທີໄ່ ດ້ສືບທອດປະຕິບັດກັນມ
 າຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ເມືອງແກ້ວສມ
ີ າ.

ເລືອ
່ ງປະຫວັດຄວາມເປັນມານີແ້ ມ່ນໄ ດ້ກ່າວບອກໂດຍທ່ານ ແກ້ວເຜີຍ ແລະ ພັນລ ະຍາ

ຂອງລາວ ຊືວ
່ ່າ ນາງ ເຕັດເຢັດ ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ຕຸລ
 າ 2015. ທ່ານ ແກ້ວເຜີຍ ອາຍຸ 80 ປີ ອາໄສຢູ່ບ້ານ
ລາວກາ, ເມືອງແສນມະໂນລົມ ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫລວງຂອງແຂວງມົນທົນຄ
ຣ
ີ ີ.

ດົນນານມາແລ້ວ, ຊາວບ້ານໄດ້ພ
 ົບເຫັນກ້ອນຫີນຢູ
 ່ເທິງພ
 ູເຂົາຄ້າຍໆກັບແກ້ວໃ ສແວວວາວ ແລະ ມີຫ
 ລາກ
ຫລາຍສີຄືກັນກັບເພັດ. ກ້ອນຫີນດ
 ັ່ງກ່າວແມ່ນມ
 ີຄວາມສວຍງາມຫລາຍ. ຊາວບ້ານເອີ້ນວ
 ່າ ຫີນແ
 ກ້ວສີມາ
ຫລື ແກ້ວວິທ
 ະຍາຄຸນ.
ໃນເຂດພື້ນທ
ບ
ີ່ ໍລິເວນພູເຂົານັ້ນ ຊາວບ້ານໄດ້ເຮັດເປັນບ່ອນລ້ຽງງົວແລະຄວາຍ. ສັດຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າບ
 ໍ່ເຄີຍເສຍ
ຈັກເທື່ອ. ຊາວບ້ານມັກຈະສວດມົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜີສາງນາງໄມ້ຮັກສາງົວຄ
 ວາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢຕ
ູ່ ະຫລອດ. ເຖິງ
ແມ່ນວ
 ່າ ສັດບາງ
 ໂຕອາດຈະສູນຫາຍ, ຊາວບ້ານກໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜີຊ່ວຍໃຫ້ກັບຄືນມ
 າ, ແລະ ບໍພ
່ ໍເທົ່າໃດມື້ ສັດ
ທີ່ສູນຫາຍໄປນັ້ນກໍ່ກັບຄືນມາ.
ເພາະສະນັ້ນ ເຂດພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ່າວຈິ່ງກາຍມາເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດ. ເມື່ອຊ
 າວບ້ານເຈັບປ
 ່ວຍບໍສ
່ ະບາຍ, ພວກ
ເຂົາຈະບະບົນດ້ວຍ ໝູ ຫລື ເລືອດໄກ່, ໄຕ້ທບ
ູ ໄຕ້ທຽນ, ແລະ ຂໍພອນຈາກສງິ່ ສກ
ັ ສດ
ິ ໃຫ້ຫາຍຈາກໂລກໄພ
ໄຂ້ເຈັບ. ສະຖານທດ
ີ່ ງັ່ ກ່າວ ກໍ່ກາຍມາເປັນບ່ອນຈດ
ັ ງານສະເຫລີມສະຫລອງ ແລະ ພິທ
 ຕ
ີ ່າງໆທາງສາສະໜາ.
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ຊາວບ້ານທີ່ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ແມ່ນບ
 ັນພະບູລຸດຂ
 ອງກຸ່ມຊ
 ົນເຜົ່າບນ
ູ ອງ. ຕອນກາງຄືນ, ຊາວບ້ານ
ທີ່ເຄັ່ງຄັດດ້ານສາສະໜາໄດ້ຝ
 ັນເຫັນຜີມ
 າບອກເຂົາເຈົ້າກ
 ່ຽວກັບແກ້ວວິເສດມາຈາກກ້ອນຫີນໃ ຫຍ່, ແລະ
ເຮັດແນວໃດເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະໄດ້ມ
 າ. ຈາກນັ້ນ ຊາວບ້ານກໍ່ໄດ້ອ
 ອກໄປຫາແລະເກັບເອົາແກ້ວນັ້ນມ
 າ. ບາງຄົນກໍ່
ເອົາແກ້ວທີ່ເກັບໄດ້ມ
 າໄວ້ເທິງຫິ້ງວາງຂອງ, ແລະ ບາງຄົນກ
 ໍ່ເອົາໄ ວ້ໃ ນກະເປົາເພື່ອບ
 ູຊາ. ຜູໃ້ ດທີ່ມີແກ້ວວິທ
 ະ
ຍາຄຸນ ຜູ້ນັ້ນຈ
 ະມີໂຊກລາບສະເໝີ, ບໍສ
່ ະເພາະແຕ່ຕົນເອງ, ແຕ່ທຸ
 ກຄົນໃ ນຄອບຄົວຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າກ
 ໍ່ໂຊກດີ
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຮວມໄປເຖິງສັດລ
 ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້ານ�ຳ.
ເມື່ອມີການຈັດພິທ
 ີທາງສາສະໜາຢູ່ບ້ານ, ຖ້າວ
 ່າໃຜມແ
ີ ກ້ວວິເສດ ຜູ້ນັ້ນກ
 ໍ່ຈະຖືໄປສະຖານທີ່ສັກສິດນ
 �ຳເພື່ອ
ສັກກະລະບູຊາ. ພາຍຫລັງທ
 ີ່ສ�ຳເລັດພິທີ, ເຂົາເຈົ້າຈະນ�ຳເອົາແ
 ກ້ວດັ່ງກ
 ່າວຄືນເມືອເຮືອນ. ເຂົາເຈົ້າໄ ດ້ຕ
 ັ້ງຊື່
ສະຖານທີ່ໄດ້ໄປເກັບເອົາແກ້ວດັ່ງກ່າວວ່າ ແກ້ວສີມາ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນປ່າເຂດຊຸມຊົນ ເປຣ ອຸຈຈະລຸງ. ຕໍ່ມາ,
ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍມາເປັນ ເມືອງແກ້ວສີມາ. ປັດຈຸບັນ ເຂດປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນຄຸ້ມ
ສະເຣ ເປຣະ, ເມືອງແກ້ວສີມາ, ແຂວງມົນທົນຄ
 ີຣີ.
ໃນໄລຍະການປກ
ົ ຄອງຂອງ ພອນພດ
ົ (40 ປີຜ
 ່ານມາ), ແກ້ວວິເສດທງັ ໝດ
ົ ໄດ້ຖກ
ື ຍດ
ຶ ເອົາໄປແລະ ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍສ
່ າມາດເຫັນແກ້ວດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ.
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ລະດັບກ
 ານສຶກສາ ປ5-ມ1
ລະດັບຄາດໝາຍ
● ທົບທ
 ວນຄືນກ່ຽວກັບນິທານແລະປະເພນີພື້ນບ
 ້ານ ທີໄ່ ດ້ສ
 ືບທ
 ອດປະຕິບັດກັນໃ ນໝູ່ບ້ານ.
● ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີຢໃ
ູ່ ນບໍລິເວນໃກ້ໆບ້ານ.
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຊັບພ
 ະຍາກອນຕ່າງໆ
ໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດຜ
 ່ານມາ.
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ (ການພັດທ
 ະນາ) ແລະ ການກ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການດ�ຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ການ
ຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການ
ດໍາລົງຊີວິດ ແມ່ນຕິດພ
 ັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຫລຸດລ
 ົງຂ
 ອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ.
ກິດຈະກ�ຳ 1 (ເວລາ: ປະມານ 1 ຊົ່ວໂ ມງ)
1. ຜູຊ
້ ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າ ໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຄູຈ
 ະອ່ານເລື່ອງ‘ແກ້ວວິເສດ’
ໃຫ້ພວກເຈົ້າຟັງ, ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບແກ້ວທ
 ີ່ລຶກລ
 ັບຊະນິດໜຶ່ງ. ກະລຸນາຕັ້ງໃຈຟັງເລື່ອງນທ
ິ ານ ແລະ
ຄິດເຖິງກ່ຽວກັບການແກ້ວວິເສດດັ່ງກ່າວວ່າໄດ້ມ
 າແນວໃດ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ
ະ
 ຖານທີ່ໆທີ່ມີຊວ
ື່ ່າແນວໃດແດ່
ແລະ ແກ້ວດ
 ັ່ງກ່າວມີສ່ວນພົວພ
 ັນກ
 ັບການດ�ຳລົງຊວ
ີ ິດຂອງປະຊາ ຊົນແ
 ນວໃດ.” ຈາກນັ້ນ ຜູຊ
້ ່ວຍ ຫລື ຄູ ຈະ
ຕ້ອງອ່ານເລື່ອງນິທານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດັງໆ.
2. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ໃນເລື່ອງ, ເປັນຫ
 ຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ
 ່າວຈຶ່ງມ
 ີຊວ
ື່ ່າ ແກ້ວສ
ມ
ີ າ?”
3. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, ປະຊາຊົນທອ
ີ່ າໃສຢູ່ໃນເມືອງແກ້ວສ
 ີມາເຊື່ອວ່າ ‘ແກ້ວວິເສດ’ ມີພ
 ະລັງ
ຫຍັງແດ່?”
4. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເມືອງແກ້ວສ
 ີມາໄດ້ໃ ຊ້ ‘ແກ້ວວິເສດ’ ເຂົ້າໃນພິທີ
ທາງສາດສະໜາ ເພື່ອຂ
 ໍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ
 , ແຕ່ວ
 ່າ ມັນເປັນພິທ
 ີກ�ຳໃນຮູບແ
 ບບໃດທີ່ໄດ້ປ
 ະຕິບັດໃນ
ໝູ່ບ້ານ?” ນັກຮ
 ຽນຈະຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກັນພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ນ�ຳສະເໜີແ
 ນວຄວາມຄິດຂ
 ອງເຂົາ
ເຈົ້າຕກ
ໍ່ ັບຫ້ອງຮຽນ.
5. ໃຫ້ຖາມນກ
ັ ຮຽນ, “ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ມັນມສ
ີ ະຖານທີ່ ຫລື ສິງ່ ຂ
 ອງອນ
ັ ໃດບໍ່ ທີເ່ ປັນ
ເລື່ອງລຶກລັບເລົ່າຕໍ່ໆກ
 ັນມາ?”
6. ໃຫ້ເວົ້າສູ່ນັກຮຽນຟັງ, “‘ແກ້ວວິເສດ’ ແມ່ນໄ ດ້ຖ
 ືກຄົ້ນພ
 ົບຢ
 ໃູ່ ນເມືອງແກ້ວສ
 ີມາ, ແຕ່ປ
 ັດຈບ
ຸ ັນ
ແມ່ນບໍ່ມີແລ້ວ.” ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ມັນມີຊັບພ
 ະຍາກອນປະເພດໃດ
ແດ່?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
7. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ທຽບໃສ່ອະດີດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ມັນມຊ
ີ ັບພະຍາກອນ
ອັນໃດແດ່ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບ, ແລະ ປັດຈ
 ຸບັນ ມັນນ
 ັບມຫ
ື້ ລຸດໜ
 ້ອຍຖອຍລົງ ຫລື ບໍມ
່ ີເລີຍ? ຖ້າວ
 ່າ ມັນມ
 ີຊັບພ
 ະ
ຍາກອນດັ່ງກ່າວ, ເປັນຫ
ຍ
 ັງເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າມັນມີໜ້ອຍລົງ ຫລື ບໍມ
່ ີເລີຍ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່
ເທິງກະດານ.
8. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນຫຍ
 ັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ
 ່າຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນດັ່ງກ
 ່າວ
ນັ້ນຫາກບໍ່ມີແລ້ວ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
18

9. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນນັບມ
ຫ
ື້ ລຸດໜ
 ້ອຍລົງດັ່ງທີ່ເກີດຂືຶ້ນໃນປັດຈ
 ຸບັນ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
10. ສະຫລຸບສ
 ງັ ລວມກດ
ິ ຈະກຳ
� ໂດຍໃຫ້ຢນ
ື ຢນ
ັ ຄຳເວົາ້ ຕ່າງໆດງັ່ ລຸ່ມນີກ
້ ບ
ັ ນກ
ັ ຮຽນ. “ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ
ຂອງພວກເຮົາ, ມັນມເີລື່ອງເລົ່າ ແລະ ນິທ
 ານພື້ນບ
 ້ານຫລາກຫລາຍປະເພດທີ່ໄດ້ບ
 ອກເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາໃນແຕ່
ລະຍຸກສະໄໝ.” “ມັນມີປະເພນີຫລາກຫລາຍປະເພດທີ່ຕິດພັນກ
 ັບແຫລ່ງຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ.”
“ມັນມີຂໍ້ຜູກພ
 ັນກ
 ັນລະຫວ່າງ ການດ�ຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນຂ
 ອງປະຊາຊົນເຮົາ ກັບກ
 ານຫລຸດລ
 ົງຂ
 ອງຊັບພ
 ະ
ຍາກອນ.” “ມັນມີຫລາກຫລາຍວທ
ິ ີການທສາ
ີ່ ມາດເຮັດໄ ດ້ ເພື່ອປ
 ົກປ້ອງຊັບພ
 ະຍາກອນຂອງພວກເຮົາ.”
ກິດຈະກ�ຳ 2) ການສ�ຳພາດ (ເວລາ: ກິດຈະກໍາກ່ອນການສ�ຳພາດ + 1 ຊົ່ວໂມງ)
1. ໃຫ້ຄ
 ົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຕົ້ນກ�ຳເນີດຂອງຊື່ຂອງບ້ານ ຫລື ເມືອງ.
2. ໃຫ້ຄນ
ົ້ ຄ້ວາເບິງ່ ວ່າ ເມືອ
່ ໃດ, ດ້ວຍເຫດຜນ
ົ ໃ ດ, ແລະ ດ້ວຍວທ
ິ ໃີ ດທພ
ີ່ ທ
ິ ກ
ີ ານທາງສາດສະໜາ
ຈຶ່ງໄດ້ຮ
 ັບການປະຕບ
ິ ັດກັນມາຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ.
3. ໃຫ້ປ
 ະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 3 ຈາກກິດຈ
 ະກ�ຳ 1).
4. ໃຫ້ຖ
 າມກຸ່ມນັກຮຽນສະເໜີຜົນກ
 ານຄົ້ນຄ
 ້ວາຈາກຂັ້ນຕ
 ອນ 1 ແລະ 2.
5. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 7 ເຖິງ 10 ຈາກກິດຈະກ�ຳ 1).
ກິດຈະກ�ຳ 3) ເຫດການໃນອະນາຄົດ (ເວລາ: ປະມານ 40 ນາທີ)
1. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 8 ຈາກກິດຈະກ�ຳ 1)
2. ໃຫ້ເວົາ້ ສູ່ນກ
ັ ຮຽນຟງັ , “ເຮົາມາຄດ
ິ ເບິງ່ ວ່າໃນອະນາຄດ
ົ xx (ຍົກຕ
ວ
ົ ຢ່າງ ຊັບພະຍາກອນໃດໜງຶ່ )
ໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຈ�ຳນວນໜ້ອຍລົງ ເມື່ອທ
 ຽບໃສ່ອ
 ະດີດຜ
 ່ານມາ.”
3. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “Xx ມີຈ�ຳນວນໜ້ອຍລົງ ເມື່ອທ
 ຽບໃສ່ອ
 ະດີດຜ
 ່ານມາ, ແຕ່ເຈົ້າຄ
 ິດວ
 ່າ
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບ xx ໃນອະນາຄົດ? ເຈົ້າຄ
 ິດວ
 ່າມ
 ັນຈະມີຈ�ຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລ
 ົງ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ນໄີ້ ປ?”
4. ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງເຫດການໃນອະນາຄົດ (ເບິ່ງກ
 ິດຈ
 ະກ�ຳ 3) ຈາກເລື່ອງນິທານກ່ຽວ
ກັບນົກເຄົ້າແລະຟານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ອະດີດ” ທາງເບື້ອງຊ້າຍ.
5. ເທິງເສັ້ນສະແດງ, ໃຫ້ຂ
 ຽນເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຕ
 ັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈ
ບ
ຸ ັນ.
6. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະ
ນາຄົດ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຫັນ - ຊັບພະຍາກອນສູນຫາຍໄປ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົາ່ ນັນ
້ ໃສ່ເທິງເສັນ
້ ສະແດງ.
7. ຈາກນັ້ນໃ ຫ້ຖາມນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມ
 ີຄ�ຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບ ມີສ
 ິ່ງໃດແດ່ທ
 ີ່ພວກເຮົາສ
 າມາດ
ເຮັດໄດ້ ຫລື ມີສ
 ິ່ງໃດແດ່ທ
 ີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນຈ
 າກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກ
ເຫັນ - ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ.
8. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ໂດຍບອກ
ເຫລົ່າສໍາລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ) ເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຊັບພ
 ະຍາກອນອຸດົມສົມບ
 ູນ
ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນໝູບ
່ ້ານຂອງພວກເຮົາ ຫລື ເຂດພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ
 ່າວ.
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ຜາແດງ ແລະ ນາງໄອ່
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ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ນ�ຳກັນ ແລະ ໃຫ້ຄິດເຖິງພູມ
 ີປະເທດ ແລະ ແຮ່ທ
 າດຕ່າງໆ.

ໃນຄງັ້ ວ
ນ
ັ ທີ 9 ພະຈກິ 2014, ເຊິງ່ ອ າໃສຢູ່ມົນທ ນົ ຫວ້ຍ ສ�ຳພັດ ເມືອງ ປຣະຈກັ ສນິ ລະປາຄົມ,
ຈັງຫວັດອ
 ຸດອນທານີ. ເປັນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງທະເລສາບໜອງຫານ ໃນຈັງຫ
 ວັດອ
 ຸດອນທານີ
ແລະ ບັນດ
 າສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ່າວ. ໃນເລື່ອງ ຊີ້ນກ
 ະຮອກຂາວແມ່ນໝ
 າຍເຖິງ
ທາດເກືອ ຫລື ທ
 າດໂປຕາຊຽມ. ຖ
 ້າວ່າຄົນເຮົາຫາກຂຸດຄ
 ົ້ນ ຫລື ນ�ຳໃຊ້ແຮ່ທ
 າດຫລາຍເກີນໄປ, ພື້ນທ
 ີ່ດິນ
ຈະພັງທະລາຍລົງ, ປຽບສະເໝືອນປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນນະຄອນຄີຕະ, ລວມທັງ ນາງໄ ອ່, ພົບວ
 ່າເມືອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຖ
 ືກພັງທະລາຍ ເມື່ອພວກເຂົາບໍລິໂພກຊີ້ນກ
 ະຮອກຫລາຍເກີນໄປ.

ທ້າວພັງຄີ, ລູກຊ
 າຍຂອງພະຍານາກ, ໄດ້ແປງກາຍຕົນເອງເປັນກະຮອກ ເພື່ອດູແລເອົາໃຈໃສ່ ນາງໄອ່.
ມັນເປັນແນວນັ້ນ ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ້າວ ພັງຄີ ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນໃບ້ໃນຊາດປາງກ່ອນ. ສ�ຳລັບນາງໄອ່,
ໃນຊາດກ່ອນ, ແມ່ນເກີດມາເປັນ ນາງອອງຄ�ຳ, ເຊິ່ງເປັນລູກສ
 າວຂອງຄົນຮ
 ັ່ງມີ. ຄວາມງົດງ າມຂອງລາວແມ່ນ
ເປັນທປະ
ີ່ ທັບໃ ຈຂອງຫລາຍໆຄົນ, ແຕ່ວ
 ່າລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮ
 ັກກັບຜູ້ໃດເລີຍ. ພໍແ
່ ມ່ຂອງລາວມັກຊ
 າຍຄົນໃ ບ້
ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນດຸໝັ່ນ-ຂະຫຍັນພຽນ, ແລະ ກໍໄ່ ດ້ຮ
 ້ອງຂຊາຍ
ໍ ຄົນນ
 ັ້ນແຕ່ງດອງກັບນາງໄອ່. ແຕ່ວ
 ່າຊາຍ
ຄົນໃບ້ບໍ່ໄດ້ມ
 ັກນາງໄອ່. ລາວເອງບໍ່ໄດ້ສ
 ົນໃຈນາງໄອ່ ແລະ ກໍບ
່ ໄໍ່ ດ້ມ
 ີຄວາມຜູກພັນຫ
 ຍັງກ
 ັນ. ເຖິງແນວນັ້ນ
ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຢ
 ູ່ກິນນ�ຳກັນ ແລະ ໄດ້ສ
 ະແດງບົດບາດເປັນຜ
 ົວເມຍກັນ.
ຫລາຍປີຜ່ານ
 ໄປ, ຊາຍຄົນໃບ້ໄດ້ກ
 າຍມາເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະ ຢາກກັບຄືນເມືອຢກ
ູ່ ັບພ
 ໍ່ແມ່ຂອງລາວ ທີ່ອາໄສ
ຢູ່ເຮືອນເກົ່າ. ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ບອກນາງອອງຄ�ຳວ່າ ລ
 າວຈະໄປຄົນດຽວ, ແຕ່ນາງອອງຄ�ຳ ເວົ້າວ
 ່າ, ເຖິງແ
 ນວ
ໃດກໍ່ຕາມ, ນາງກໍ່ຢາກໄປພ້ອມກັນ ເພື່ອພົບກ
 ັບພໍແ
່ ມ່ຜົວຂ
 ອງນາງ. ແ
 ຕ່ວ່າຊາຍຄົນນ
 ັ້ນບຢ
ໍ່ າກໃຫ້ນາງໄປນ�ຳ,
ລາວຕ້ອງການໜີຈາກນາງອອງຄ�ຳ. ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເດີນທ
 າງໄປນ�ຳກັນ ຮ
 ອດຕອນກາງຄືນ ພວກເຂົາໄ ດ້ຢ
 ຸດ
ພັກເຊົາທີ່ກ້ອງຕົ້ນໝາກເດື່ອ ໃກ້ກັບແຄມແມ່ນ
 �້ຳ. ຜົວໄ ດ້ປ
 ີນຂຶ້ນຕ
 ົ້ນໝາກເດື່ອເພື່ອເອົາໝ
 າກເດື່ອມ
 າກິນ.
ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເກັບ
 ເອົາມາໃຫ້ນາງອອງຄ�ຳກິນແ
 ມ້ແຕ່ໝາກດຽວ.ລາວບໍ່ໄດ້ສນ
ົ ໃ ຈນາງອອງຄ�ຳແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ນາງອອງຄ�ຳຮູສ
້ ຶກຫິວ ຈຶ່ງໄດ້ເກັບເອົາໝາກເດື່ອທຫ
ີ່ ລົ່ນແ
 ລ້ວນັ້ນມ
 າກິນ. ຜົວຂ
 ອງນາງອອງຄ�ຳບໍໄ່ ດ້ລ
 ົງມ
 າຈາກ
ຕົ້ນໝາກເດື່ອ ແລະ ໄດ້ນ
 ອນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນເລີຍ, ໃນຂະນະທີ່ ນາງອອງຄ�ຳ ແມ່ນນອນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້.
ເມື່ອຜົວເຫັນວ່າເມຍຂອງຕົນພ
 ວມນອນຫລັບແຈບຢູ່ ກໍຟ້
່ າວລົງມ
 າຈາກຕົ້ນໝາກເດື່ອ ແລະ ໜີຈ
 າກນາງໄປ.
ໂຊກດີທີ່ບມ
ໍ່ ເີສືອຈັກໂຕມາກິນນາງອອງຄ�ຳ. ນາງຕື່ນຂຶ້ນມ
 າບໍ່ເຫັນຜົວຈຶ່ງໄ ດ້ຍ
 ່າງອອກໄປຈາກປ່າ, ແຕ່ກ
 ໍ່ບຮ
ໍ່ ູ້
ວ່າຈ
 ະໄປທາງໃດ. ຫລັງຈ
 າກນັ້ນ ນາງອອງຄ�ຳກໍ່ພົບກ
 ັບນາຍພານ, ເຊິ່ງເປັນຜ
 ູ້ທີ່ພາລາວໄປທີ່ແມ່ນ�້ຳແຫ່ງໜ
 ຶ່ງ.
ນາຍພານບອກລາວວ່າ ໃຫ້ເຈົ້າຄ່ອຍໆຍ່າງຂ້າມແມ່ນ
 �້ຳນໄີ້ ປ ແລ້ວເຈົ້າຈະເຫັນເຮືອນຜົວຂ
 ອງເຈົ້າຢ
 ູ່ອີກຟ
 າກ
ໜຶງ່ ຂອງແມ່ນ�້ຳນ,ີ້ ເວົາ້ ແລ້ວນ
 າຍພານຄນ
ົ ນນ
ັ້ ກໍ່ຈາກໄປ. ໃນຂະນະທນ
ີ່ າງອອງຄ�ຳກ�ຳລງັ ພະຍາຍາມຂ້າມແມ່ນ�້ຳ,
ນາງໄດ້ຈ
 ົມລົງນ�້ຳ, ກ່ອນຈະຂາດໃຈ ນາງໄດ້ພ
 າວະນາວ່າ ໃນຊາດໜ້າຂໃຫ້
ໍ ຜົວຮັກນາງ, ຂ
 ໍໃຫ້ຕົນເອງງົດງ າມ
ກວ່າເກົ່າ ແລະ ຂໍໃຫ້ຜົວເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ.
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ຊີວິດຂອງນາງອອງຄ�ຳໄດ້ສ
 ິ້ນສ
 ຸດລ
 ົງ ແລະ ຊີວ
 ໃິ ໝ່ຂອງລາວໄດ້ເລີ່ມ
ຂຶ້ນທນ
ີ່ ະຄອນຄີຕະ. ລາວໄດ້ເກີດມ
 າເປັນນ
 າງໄອ່ຄ
 �ຳ ຫລື ນາງໄອ່.
ນາຍພານ ໄດ້ເກີດມາເປັນ ທ້າວຜາແດງ. ຊາຍຄນ
ົ ໃບ້ໄດ້ເກີດມາເປັນ
ທ້າວພັງຄີ.
ນາງໄອ່ເປັນລູກສາວຂອງພະລາຊານະຄອນຄຕ
ີ ະ. ພະລາຊາມີນ້ອງ
ຊາຍຢູ່ເມືອງຊຽງຫຽນ. ຄວາມງົດງ າມຂອງນາງໄອ່ ເປັນທ
 ີ່ຮູ້ຈັກກ
 ັນ
ໄປທົ່ວທຸກເມືອງ, ລວມທັງເມືອງພະພົງ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ໆ
ທ້າວຜາແດງ ອາໄສຢູ່. ທ້າວຜາແດງ ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ນະຄອນຄີຕະ ແລະ ໄດ້ຂ່າວວ່າ ນາງໄອ່ເປັນຍິງທີ່ມີ
ຄວາມສວຍງາມຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ້າວຜາແດງຈຶ່ງໄດ້ລັກເຂົ້າໄປຫ້ອງຂອງນາງໄອ່ ສ້າງສາຍສ�ຳພັນ ແລະ
ສັນຍາວ່າຈະມາສູ່ຂໍຕາມຮີດຄອງ. ຄວາມງົດງາມ ຂອງນາງໄອ່ ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຂານໄປເຖິງເມືອງບາດານ.
ທ້າວພັງຄີໄດ້ຂ່າວວ່ານາງໄອ່ມີຄວາມງົດງາມຫລາຍ, ກໍ່ເລີຍແປງກາຍເປັນມະນຸດ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າ
ໄປຫານາງໄອ່. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃກ້ຊິດກັບນາງໄອ່ ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງກັບຄືນເມືອ
ເຮືອນ ແລ້ວກໍກ
່ ັບຄືນມາຫານາງໄອ່ອ
 ີກເທື່ອໜຶ່ງ. ແຕ່ລ
 າວກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໂ ອ້ລ
ມ
ົ ກັບນາງໄອ່.
ຢູ່ນະຄອນຄຕ
ີ ະ, ທຸກໆເດືອນ 5 ຫລື ເດືອນ 6 ຂ
 ອງແຕ່ລະປີ ເຂົາເຈົ້າຈ
 ະຈັດງານພິທີບຸນແ
 ບກຟ້າກໍ່ຝົນຈູດ
ບັງ້ ໄຟ, ເພືອ
່ ຂ
 ໍຝົນຈ
 າກທ້ອງຟ້າ. ບຸນດ
 ງັ່ ກ່າວແມ່ນຈ
ດ
ັ ຂນ
ຶ້ ພ້ອມໆກບ
ັ ງານບນ
ຸ ບັງ້ ໄຟ ຫລື ການແຂ່ງຂນ
ັ ຈດ
ູ ບັງ້ ໄຟ.
ພະລາຊາຂອງນະຄອນຄີຕະ ຈະເປັນຜູ້ແຈ້ງການໃຫ້ຈັດສົ່ງໜັງສ
 ືເຊີນໄປເຖິງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ລວມທັງ
ເມືອງພະພົງ ແລະ ເມືອງຊຽງຫຽນ. ພະລາຊາໄດ້ປ
 ະກາດວ່າ “ຖ້າເຈົ້າເມືອງຊຽງຫຽນສາມາດເອົາຊະນະໄດ້
ຈະຍົກເມືອງຂອງຕົນໃຫ້. ຖ້າວ
 ່າ ທ້າວຜາແດງ ຈາກເມືອງພະພົງ ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້, ແມ່ນຈ
 ະຍົກນາງໄອ່
ໃຫ້ເປັນລາງວັນ.” ໃນມື້ຈັດການແຂ່ງຂັນ, ໄດ້ມ
 ີຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈ
 �ຳນວນຫລວງຫລາຍ. ຂ່າວກ່ຽວກັບ
ການແຂ່ງຂັນຈູດບັ້ງໄຟ ໄດ້ຍ
 ິນໄປເຖິງເມືອງບາດານ. ທ້າວພັງຄ
 ີ ໄດ້ຂ
 ຶ້ນມ
 າເທິງພື້ນໂ ລກ ແລະ ແປງກາຍເປັນ
ມະນດ
ຸ ເພືອ
່ ຫ
ວ
 ງັ ທຈ
ີ່ ະເຂົາ້ ໃກ້ນາງໄອ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວກໍ່ຍງັ ບໍ່ມໂີ ອກາດທຈ
ີ່ ະໄດ້ໂອ້ລມ
ົ ກບ
ັ ນາງໄອ່ເລີຍ.
ງານບຸນບັ້ງໄ ຟໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ການແຂ່ງຂ
 ັນໃນງານບຸນດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ ເຈັດມື້ ເຈັດຄືນ. ບັ້ງໄ ຟຂອງ
ທ້າວ ຜາແດງ ບໍສ
່ າມາດຂຶ້ນໄດ້ສ
 ູງສຸດ. ລາວກໍເ່ລີຍເສຍໄຊໃຫ້ພະລາຊາເມືອງຊຽງຫຽນ ແລະ ບໍສ
່ າມາດເອົາ
ນາງໄອ່ມ
 າເປັນເມຍໄດ້. ເຖິງແ
 ນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ້າວຜາແດງກໍ່ຍັງສ
 ືບຕໍຂ
່ ມ
ີ່ ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ ມ້າບ
 ັກສ
 າມ ແລະ ກໍຂ
່ ີ່
ມ້າມາຢ້ຽມຢາມນາງໄອ່ຢ
 ູ່ຕະຫລອດ. ທ້າວພັງຄ
 ີ ບໍຄ
່ ່ອຍພໍໃຈກັບການກະທ�ຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ພະຍາຍາມວາງ
ແຜນທຈ
ີ່ ະຂັດຂວາງຢູ່ເລື້ອຍໆ ແຕ່ກບ
ໍ່ ໍ່ສ�ຳເລັດ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ, ລາວຈຶ່ງແ
 ປງກາຍເປັນກ
 ະຮອກຂາວ, ປີນຂ
 ຶ້ນມ
 າເທິງ
ລະບຽງຂອງນາງໄອ່ ແລ້ວກໍແ
່ ລ່ນຫ
 ຼິ້ນຢ
 ູ່ຫັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາງໄອ່ເຫັນ. ນາງໄອ່ຢາກໃຫ້ຈັບເອົາກ
 ະຮອກ ແລະ
ບອກຄົນໃຊ້ຂອງລາວໄປຮ້ອງນາຍພານມາ. ນາຍພານອາໄສຢູ່ໃກ້ໆບລິ
ໍ ເວນນັ້ນ ໄດ້ມາຕາມຄ�ຳຮ້ອງຂຂອງ
ໍ
ນາງໄອ່, ແລະຍັງໄດ້ຮ
 ້ອງຂໍໃຫ້ຊາວບ້ານມາຊ່ວຍຈັບເອົາກະຮອກຕົວນ
 ັ້ນ.
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ໃນຕອນທ�ຳອິດ, ກະຮອກສາມາດໜີເຂົ້າໄປໃນສວນມອນ, ເຊິ່ງປ
 ະຈຸບັນໄ ດ້ກ
 າຍມາເປັນບ
 ້ານສວນມອນ,
ແລະ ແລ່ນຜ
 ່ານເຂົ້າໄປໃນປ່າໄມ້ເພື່ອເອົາຕົ້ນຈານຢູ່ເທິງພູອ�ຳຈານ, ຕໍ່ມາກະຮອກແລ່ນເຂົາ້ ໄປຫາພໂູ ພນທອງ
ເຊິງ່ ປະຈບ
ຸ ນ
ັ ເອີນ
້ ວ່າ ບ້ານໂພນທອງ, ແຕ່ວ່ານາຍພານກໍ່ຍງັ ບໍ່ສາມາດຈບ
ັ ກະຮອກໄດ້. ນາຍພານໄດ້ພະຍາຍາມ
ຊອກຫາສາຍທະນເູ ສັນ
້ ໃໝ່ ຈົນສາມາດຊອກຫາໄດ້ທ
 ບ
ີ່ ້ານໂພນທອງ, ແລ້ວກ
 ໍ່ຍິງທະນູໃສ່ກະຮອກທີ່ບ້ານ
ຂົນສາຍ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍພານກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັບກະຮອກໄດ້. ການໃຊ້ທະນູຂອງນາຍພານ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສ
 ຽງດງັ “ປັກ”. ເພາະສະນັນ
້ , ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຖ
 ືກເອີ້ນວ
 ່າ ບ້ານເມືອງປັກ. ກະຮອກ
ຫລື ທ້າວ ພັງຄ
 ີ ໄດ້ບ
 ອກບໍລິວານຂອງລາວ, ນັ້ນກ
 ໍ່ຄື ນົກແ
 ລະງູ, ໄປເຮັດໃ ຫ້ນາຍພານເກີດຄ
 ວາມຢ້ານກົວ.
ແນວໃດກຕ
ໍ່ າມ, ນາຍພານບໍໄ່ ດ້ຢ
 ້ານກົວ ແລະ ຍັງໄ ດ້ຂ
 ້ານ
 ົກແລະງູຕ
 າຍໝົດເລີຍ.
ກະຮອກຂາວໄດ້ໜ
 ີອອກຈາກພູໂພນທອງ ແລະ ເຂົ້າໄ ປລຢ
ີ້ ູ່ໃນຜົ້ງເທິງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໃນປ່າ. ນາຍພານ ແລະ
ຊາວບ້ານຮູ້ວ່າກະຮອກລີ້ຢູ່ໃນຜົ້ງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄ ດ້ພ
 າກັນຍ
 ິງທ
 ະນູເຂົ້າໄປ, ແຕ່ກບ
ໍ່ ໍ່ສາມາດຂ້າກະຮອກໄດ້. ຊ�້ຳບໍ່
ໜ�ຳມັນຍັງໜີໄປໄກຕື່ມອີກ. ນາຍພານພະຍາຍາມໄລ່ນ
 �ຳກະຮອກຕົວນ
 ັ້ນຕໍ່ໄປ. ໃນຄັ້ງນ
 ີ້, ນາຍພານໄດ້ຮ
 ້ອງ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຊຽງສມ
ົ , ເຊິງ່ ເປັນຈົວນ້ອຍທີຫ
່ າກໍ່ສກ
ິ ແລະ ກໍ່ເຄີຍເຫັນກະຮອກດງັ່ ກ່າວ. ຊຽງສມ
ົ 
ໄດ້ຮ
 ັບລາງວັນເປັນ ເງິນ, ແລະ ແນະນ�ຳໃຫ້ນາຍພານ ແລະ ຊາວບ້ານ ໄປທີ່ບ້ານດອນເງິນ. ນາຍພານ ແລະ
ຊາວບ້ານໄດ້ໄ ລ່ກ
 ະຮອກເຂົ້າໄປເທິງຕົ້ນໝາກເດື່ອ. ນາຍພານໄດ້ຍ
 ິງກ
 ະຮອກ ແລະ ມັນກ
 ໍ່ຕົກລົງມ
 າຈາກຕົ້ນ
ໝາກເດື່ອ ແລ້ວກໍຕ
່ າຍໃນທີ່ສຸດ.
ນາຍພານ ແລະ ຊາວບ້ານ ໄດ້ເດີນທາງໄປບ້ານຊຽງແຫ້ວ ແລະ ຊຽງສມ
ົ ກໍ່ໄດ້ຊອຍຊນ
ີ້ ກະຮອກເພືອ
່ ເປັນອາຫານ
ໄດ້ໜຶ່ງພ
 ັນກ
 ະຕ່າ. ຊີ້ນກ
 ະຮອກໄດ້ຖ
 ືກແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກໆຄົນທ
 ີ່ຢູ່ນະຄອນຄີຕະ, ຍົກເວັ້ນ ແມ່ໝ
 ້າຍ, ຜູທ
້ ີ່ບມ
ໍ່ ີ
ຜົວ ຫລື ລູກ, ຈະບໍໄ່ ດ້ຮ
 ັບສ່ວນແບ່ງດັ່ງກ່າວ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ຊາວບ້ານໄດ້ຮ
 ວມຕົວກັນ ແລະ ກິນຊ
 ີ້ນ
ກະຮອກເປັນອາຫານ. ກິ່ນອ
 ັນຫອມຫວນເປັນຕາແຊບ ໄດ້ໄ ປເຖິງເມືອງບາດານ.
ຂ່າວໄດ້ຖ
 ືກສ
 ົ່ງມາເຖິງ ພະຍານາກແຫ່ງເມືອງບາດານ ວ່າລູກຊ
 າຍຂອງລາວໄດ້ຖ
 ືກຍິງຕ
 າຍແລ້ວ. ພະຍານາກ
ກໍເ່ລີຍມີຄວາມໂມໂຫເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ອ
 ອກຄ�ຳສັ່ງໃ ຫ້ນາຍທະຫານບໍລິວານຂອງລາວໄປເຜົານະຄອນຄີ
ຕະໃຫ້ວ
 ອດວາຍ. ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທະຫານພົບເຫັນຊ
 ີ້ນຂອງກະຮອກຢູ່ເທິງພື້ນດ
 ິນ, ມັນຈ
 ະເຮັດໃ ຫ້ພື້ນທ
 ີ່
ນັ້ນຈົມລົງພື້ນບ
 າດານ.
ທ້າວ ຜາແດງໄດ້ເດີນທ
 າງມານະຄອນຄຕ
ີ ະ ເພື່ອ
ຊອກຫານາງໄອ່. ເມື່ອລ
 າວເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນາງໄອ່
ກ�ຳລັງກ
 ິນອາຫານ ແລະ ເວົ້າກ
 ັບລາວວ່າ, “ຂ້ອຍມີ
ລາບກະຮອກ ເຊິ່ງຂ
 ້ອຍໄດ້ມ
 າຈາກກະຮອກທີ່ມີ
ສາຍຄໍຄ�ຳ.”
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ທ້າວຜາແດງກໍ່ເລີຍຖາມນາງໄອ່ວ
 ່າ, “ເຈົ້າບໍ່ຢ້ານດິນຂອງເຈົ້າຈ
 ົມລົງພື້ນບ
 າດານບໍ່?” ເມື່ອລ
 າວວ່າແ
 ນວນັ້ນ,
ກໍ່ເກີດມສ
ີ ຽງດັງມາຈາກຕົວເມືອງ. ທ້າວຜາແດງ ໄດ້ບ
 ອກນາງໄອ່ໃ ຫ້ຟ້າວໂດດຂຶ້ນຫ
 ລັງມ
 ້າ. ຕົວເມືອງຖືກ
ທ�ຳລາຍລົງ. ນາງໄອ່ຮ
 ີບໂຮມເອົາສິ່ງຂອງມີຄ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຫວນ, ສາຍຄໍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄ້ອງ, ກອງ
ແລະ ຄ�ຳ.
ຍ້ອນມີເຄື່ອງຂອງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມ້າບັກສາມແລ່ນບໍ່ສະດວກ. ພະຍານາກ ແລະ ທະຫານຂອງລາວກຳ
� ລັງ
ຕິດຕາມມາຈົນເກືອບຈະທັນ, ພື້ນດິນກໍ່ກ�ຳລັງພັງທະລາຍລົງ. ມ້າບັກສາມ ໄດ້ແລ່ນມາຮອດແມ່ນ�້ຳ.
ທ້າວຜາແດງ ໄດ້ບ
 ອກນາງໄອ່ໃ ຫ້ຖິ້ມສິ່ງຂ
 ອງຕ່າງໆທີ່ລາວເອົາມາເພາະວ່າມ
 ັນໜັກຫລາຍເກີນໄປ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ,
ນາງໄອ່ກໍ່ເລີຍຖິ້ມຄ້ອງ, ກອງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ນໆ. ມ້າບັກສາມ ໄດ້ພະຍາຍາມໂດດຂ້າມຂອນໄມ້ທີ່
ຂວາງທາງ. ເຖິງແ
 ນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດໂດດຂ້າມໄດ້ ເພາະວ່າ ນັ້ນແ
 ມ່ນພະຍານາກທີ່ແປງກາຍ
ເປັນຂອນໄມ້.
ທ້າວ ຜາແດງ ໄດ້ຄ
 ິດຫາວິທີທາງວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ນາງໄອ່ປ
 ອດໄພ. ລາວໄດ້ວາງເສົາໄ ມ້ລົງພ
 ື້ນດ
 ິນ
ແລະ ປ່ອຍນາງໄອ່ໄ ວ້ ແລ້ວຈ
 ຶ່ງມາຮັບເອົາພາຍຫລັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫລັງຈ
 າກລາວປ່ອຍນາງໄອ່ລ
 ົງພ
 ື້ນດ
 ິນ
ນາງໄອ່ກ
ຈ
ໍ່ ົມລົງພື້ນນ
 �້ຳ. ທ້າວຜາແດງ ແລະ ມ້າບ
 ັກສາມ ໄດ້ກ
 ັບຄ
 ືນໄ ປເມືອງ ແລະ ເຫັນພ
 ຽງແຕ່ທະເລສາບ
ທີ່ເຕັມໄ ປດ້ວຍນ�້ຳ. ນັ້ນແ
 ມ່ນເປັນທີ່ມາວ່າ ໜອງຫານໄດ້ສ
 ້າງຂຶ້ນມ
 າແນວໃດ.
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ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ 1-4
ລະດັບຄາດໝາຍ
● ເພື່ອທ�ຳຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະດ້ານພູມມີປະເທດຂອງພື້ນທ
 ີ່ໆນັກຮຽນອາໃສຢູ່.
● ເພື່ອເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາຍພົວພ
 ັນລະຫວ່າງ ພູມສ
 ັນຖານຂອ
 ງພື້ນທ
 ີ່ ແລະ ການດ�ຳລົງຊ
ວ
ີ ິດຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່.
● ເພື່ອສ້າງສາຍສ�ຳພັນອ
 ັນໃກ້ສິດຕິດແທດກັບ ພືດ ແລະ ສັດໃ ນເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ປູກຝັງ
ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ມັນໃ ຫ້ດີ.
ກິດຈະກ�ຳ (ເວລາ: 30-40 ນາທີ)
1. ຜູຊ
້ ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ
 �ຳຖາມຕໍ່ກັບກຸ່ມຄົ້ນຄວ
້ າ, “ເຈົ້າຮ
 ູ້ຈັກກ
 ່ຽວກັບ ທະເລສາບໜອງຫານບໍ່
(ຫລື ຄົ້ນຄ
 ້ວາກ່ຽວກັບຄຸນລ
 ັກສະນະທາງພູມມປ
ີ ະເທດອື່ນໆ)? ເຈົ້າເຄີຍໄ ປສະຖານທີ່ດັ່ງກ
 ່າວບໍ່? ມັນເປັນ
ສະຖານທີ່ແນວໃດ?”
2. ຜູຊ
້ ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�ຳກ່ຽວກັບເລື່ອງໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທະເລສາບ
ໜອງຫານໃຫ້ເຈົ້າຟັງ. ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຄິດເບິ່ງວ່າມ
 ັນສ້າງຂຶ້ນມ
 າໄດ້ແ
 ນວໃດ.” ໃຫ້ຜ
 ູ້ຊ່ວຍ
ຫລື ຄູ ອ່ານເລື່ອງດັງໆ.
3. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ໃນເລື່ອງ, ເປັນຫຍັງພື້ນທ
 ີ່ດິນຈ
 ຶ່ງຈ
 ົມລົງ ແລະ ກາຍເປັນທ
 ະເລສາບ
ຂະໜາດໃຫຍ່?”
4. ໃຫ້ຖາມນກ
ັ ຮຽນ, “ມັນມ
ພ
ີ ດ
ື ແລະ ສັດປ
 ະເພດໃດແດ່ທປ
ີ່ ະກດ
ົ ມີຢູ່ໃນເລືອ
່ ງ?” ຂຽນຄໍາຕອບ
ຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ນກ
ັ ຮຽນໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ວ່າ ພືດ ແລະ ສັດປ
 ະເພດໃດແດ່ທມ
ີ່ ຢ
ີ ູ່ໃນເລືອ
່ ງ,
ແລະ ສ�ຳລບ
ັ ພືດ ແລະ ສັດທ
 ນ
ີ່ ກ
ັ ຮຽນບໍ່ໄດ້ກ່າວມາ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຂຽນຊໃື່ ສ່ເທິງກະດານ, ແລະ ເວົາ້ ວ່າ,
“ຂ້ອຍຄິດວ່າ…….ມີຢູ່ໃນເລື່ອງ, ແມ່ນບໍ?
່ ”
5. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍເຫັນເຫດການ, ການຊຸດຕ
 ົວຂອງພື້ນດ
 ິນໃ ນບລິ
ໍ ເວນ
ໝູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ?”
6. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ເຈົ້າເຄີຍເຫັນ ພືດ ແລະ ສັດປ
 ະເພດໃດແດ່ທ
 ີ່ປະກົດມ
 ີໃນເລື່ອງຢໃູ່ ກ້ໆ
ບໍລິເວນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າ?” ຂຽນຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ (ຫລື ໝາຍວົງມົນເອົາຄ
 �ຳຕອບທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕອນທີ 4).
7. ໃຫ້ຖ
 າມນັກຮຽນ, “ມີສະຖານທີ່ໃດແດ່ໃ ນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າທ
 ີ່ມີສ່ວນພົວພ
 ັນກ
 ັບນ
 ິທານ ຫລື
ຕ�ຳນານພື້ນບ
 ານ? ມັນເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບຫຍັງ? ມັນມ
 ີພືດ ແລະ ສັດປ
 ະເພດໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງ?” ໃຫ້
ນັກຮ
 ຽນນ�ຳສະເໜີຜົນຂ
 ອງການຄົ້ນຄວ
້ າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
8. ສະຫລຸບສ
 ັງລວມກິດຈະກ�ຳໂດຍໃຫ້ຢືນຢັນຄຳເວົ້າຕ່າງໆດັ່ງລ
 ຸ່ມນີກ
້ ັບນັກຮຽນ. “ມັນມ
 ີຫລາກ
ຫລາຍສະຖານທໃີ່ ນເຂດພນ
ື້ ທ
 ດ
ີ່ ງັ່ ກ່າວທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ລກ
ັ ສະນະທາງພມ
ູ ມປ
ີ ະເທດທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກນ
ັ ໄປ.” “ມັນມ
ພ
ີ ດ
ື
ແລະ ສັດຈ�ຳນວນຫລວງຫລາຍທອ
ີ່ າໃສຢູ່ກບ
ັ ປະຊາຊນ
ົ ທດ
ີ່ �ຳລງົ ຊວ
ີ ດ
ິ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ເຂດພນ
ື້ ທ
ດ
ີ່ ງັ່ ກ
 ່າວ.
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ລະດັບກ
 ານສຶກສ
 າ ປ5-ມ1
ລະດັບຄາດໝາຍ
● ເພື່ອທ�ຳຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະດ້ານພູມມີປະເທດຂອງພື້ນທີ່ນັກຮຽນອາໄສຢູ່.
● ເພື່ອເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາຍພົວພ
 ັນລະຫວ່າງ ພູມສ
 ັນຖ
 ານຂອງພື້ນທ
 ີ່ ແລະ ການດ�ຳລົງຊ
ວ
ີ ິດຂ
 ອງ
ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່.
● ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງກໍລະນຕ
ີ ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບປະເພນທ
ີ ້ອງຖິ່ນທ
 ີ່ໄດ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 ໍ່ກັນມາ ວ່າມ
 ີສາຍພົວ
ພັນກ
 ັບປະກົດການທ�ຳມະຊາດ.
● ເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນໃ
 ນການຄົ້ນຄິດກ
 ່ຽວກັບບັນຫ
 າສິ່ງແ
 ວດລ້ອມໃນເຂດພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ່າວ.
ກິດຈະກ�ຳ 1) (ເວລາ: ປະມານ 1 ຊົ່ວໂ ມງ)
1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�ຳກ່ຽວກັບເລື່ອງໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທະເລສາບ
ໜອງຫານໃຫ້ເຈົ້າຟັງ. ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຄິດເບິ່ງວ່າມັນສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ.” ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ
ຫລື ຄູ ອ່ານເລື່ອງດັງໆ.
2. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ມັນມີສະຖານທີ່ໃດແດ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບນິທານ
ຫລື ຕ�ຳນານພື້ນບານ? ມັນມີຊ
 ື່ວ່າແນວໃດແດ່?” ໃຫ້ນັກຮຽນນ�ຳສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
3. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍເຫັນເຫດການ, ການຊຸດຕົວຂອງພື້ນດິນໃນບໍລິເວນ
ໝູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ? ຖ້າວ
 ່າມັນມີເລື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເກີດຂື້ນຢູໃ່ ນບລິ
ໍ ເວນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຄ
 ິດວ
 ່າອ
 ັນໃ ດ
ທີ່ເປັນສາຍເຫດ?” ໃຫ້ນ
 ັກຮຽນສະເໜີຜົນກ
 ານຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
4. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າເກືອທີ່ເຈົ້າໃ ຊ້ເຂົ້າໃ ນການປຸງແ
 ຕ່ງອາຫານທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນໄ ດ້ມ
 າ
ຈາກໃສ?” ໃຫ້ນັກຮຽນສະເໜີຜົນກ
 ານຄົ້ນຄວ
້ າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
5. ສະຫລຸບສ
 ງັ ລວມກດ
ິ ຈະກຳ
� ໂດຍໃຫ້ຢນ
ື ຢນ
ັ ຄ�ຳເວົາ້ ຕ່າງໆດງັ່ ລຸ່ມນີກ
້ ບ
ັ ນກ
ັ ຮຽນ. “ຊືຂ
່ ອງສະຖານ
ທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນລ
 ັກສະນະທາງພູມມີປະເທດແມ່ນມ
 ີສ່ວນພົວພ
 ັນກ
 ັນຢເູ່ລື້ອຍໆ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕ�ຳນານ
ແລະ ນິທ
 ານພນ
ື້ ບ
 ້ານແມ່ນມ
ສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊິງ່ ກນ
ັ ແລະກນ
ັ ກັບປ
 ະກດ
ົ ການທ�ຳມະຊາດໃນເຂດພນ
ື້ ທ
ນ
ີ່ ນ
ັ້ ໆ.”
“ບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພວກເຮົາຄ
 ຸ້ນເຄີຍກ
 ັບມ
 ັນ.”
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ກິດຈະກ�ຳ 1) ການສ�ຳພາດ ແລະ ເຫດການໃນອະນາຄົດ (ເວລາ: ປະມານ 40 ນາທີ)
1. ໃຫ້ນກ
ັ ຮຽນຖາມຜູ້ໃຫຍ່ວ່າ ສງິ່ ແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົາ້ , ໂດຍສະເພາະ
ປ່າໄມ້, ແມ່ນ
 �້ຳ ແລະ ທະເລສາບ, ໄດ້ປ
 ່ຽນແປງໄປຫລາຍປານໃດໃນໄລຍະ 10 ປີ ຫລື 20 ປີ ຜ່ານມາ,
ແລະ ສະຫລຸບສ
 ັງລວມຜົນກ
 ານຄົ້ນຄ້ວາ. ໂດຍສະເພາະ, ຖ້າວ່າຫາກມີບາງພື້ນທ
 ີ່ໃກ້ໆໝູ່ບ້ານກ�ຳລັງມ
 ີການ
ຜະລິດເກືອຢູ່, ແລະ ໃຫ້ນ
 ັກຮຽນຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ
 ູ່
ໃນພື້ນທ
ດ
ີ່ ັ່ງກ່າວ.
2. ໃ ຫ້ປ
 ະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ 1 ເຖິງ 4 ຈາກກິດຈະກ�ຳ 1).
3. ໃຫ້ເວົ້າກັບນັກຮຽນວ່າ, “ພວກເຮົາມາຄິດເບິ່ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂ
 ອງພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ
 ່າວທີ່ມີການ
ຜະລິດເກືອ (ຫລື ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້, ແມ່ນ
 �້ຳ ແລະ ທະເລສາບ) ” ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງເຫດການໃນອະ
ນາຄົດ (ເບິງ່ ກິດຈະກ�ຳ 3) ຈາກເລືອ
່ ງນິທານກ່ຽວກັບນົກເຄົາ້ ແລະຟານ ໂດຍເລີມ
່ ຈາກ ອ
“ ະດີດ” ທາງເບືອ
້ ງຊ້າຍ.
4. ເທິງເສັ້ນສະແດງ, ໃຫ້ຂ
 ຽນສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດນ
 ັບຕັ້ງແ
 ຕ່ອະດີດຈ
 ົນຮ
 ອດປະຈຸບັນ.
5. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ ““ ໃນອະ
ນາຄົດ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຫັນ - ຊັບພະຍາກອນສູນຫາຍໄປ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົາ່ ນັນ
້ ໃສ່ເທິງເສັນ
້ ສະແດງ.
6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄ�ຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບ ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດໄດ້ ຫລື ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກ
ເຫັນ - ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ.
7. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ໂດຍບອ
ກເຫລົາ່ ສໍາລັບສິງ່ ທີເ່ ກີດຂຶນ
້ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບນ
ັ ) ເພືອ
່ ໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບນ
ັ
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນອຸດົມສົມບູນ
ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ຫລື ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
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ຂໍ້ຄວາມເຖິງ
ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ: ລະດັບຄ
 າດໝາຍຂອງອປ
ຸ ະ
ກອນການສິດສອນ ແລະ ວິທ
 ີນ�ຳໃຊ້.
ປຶ້ມນ້ອຍເຫລັ້ມນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮ
 ຽນຂັ້ນປ
 ະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທ
 ະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ຄິດເຖິງບັນຫ
 າທາງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ນິທານພື້ນບ້ານທີ່ບອກເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາຕາມຂອບເຂດພື້ນທີ່ລຸ່ມແມ່ນ�້ຳຂອງ. 
ພວກເຮົາຫວ
 ັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກທ່ານຈະນ�ຳໃຊ້ແລະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງເລົ່ານີ້ ເພື່ອເປັນແຮງຈູງໃ ຈ
ໃນການສ້າງໂອກາດໃນການພັດທ
 ະນາສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮ
 ຽນຮູ້ແລະຄິດເຖິງຮູບແ
 ບບການດ�ຳລົງຊ
 ີວິດ
ຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.
ກຸ່ມເ ປົ້າໝາຍ
	
ອຸປະກອນດງັ່ ກ່າວ ແມ່ນມ
ຈ
ີ ດ
ຸ ປະສງົ ນ�ຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສກ
ຶ ສາຂອງນກ
ັ ຮຽນຂນ
ັ້ ປະຖມ
ົ ສກ
ຶ ສາ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ປ1-ມ4).
ລະດັບຄາດໝາຍການນ�ຳໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນ (ປັບປຸງຜົນການຮຽ
 ນ)
1. ເພືອ
່ ພ
ດ
ັ ທ
 ະນາຄວາມຮູ້ການສກ
ຶ ສາຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ກບ
ັ ພ
ດ
ື ແລະ ສັດທ
 ມ
ີ່ ຢ
ີ ູ່ເຂດທ້ອງຖນ
ິ່ , ແລະ ຊຸກຍ
 ູ້
ຄວາມຕ້ອງການຢາກປົກປ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
2. ເພື່ອສ
 ັງເກດຕລ
ີ າຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຈ�ຳນວນພືດ ແລະ
ສັດປະເພດປະເພດຕ່າງໆຈຶ່ງຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ.
3. ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດ ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດ.
4. ເພື່ອມະໂນພາບ ແລະ ແບ່ງປ
 ັນສະຖານະພາບໃນເຂດພື້ນທ
 ີ່ເປົ້າໝ
 າຍ ແລະ ວິໄ ສທັດທ
 ີ່ຕ້ອງ
ການໃນອະນາຄົດ ສ�ຳລັບເຂດພື້ນທ
ດ
ີ່ ັ່ງກ່າວ.
5. ເພື່ອທ
 �ຳຄວາມຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃ ຈຕໍ່ກັບບັນຫ
 າຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານພັດທ
 ະນາ.
6. ເພື່ອຄ
 ິດເຖິງວິທີການວ່າອັນໃດທີ່ສາມາດເຮັດໄ ດ້ເພື່ອປ້ອງກັນສ
 ິ່ງແ
 ວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດ.
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ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ
ການບອກ
ເລົ່າເລື່ອງ

ການສ້າງ
ຄ�ຳຖາມ

ການແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນ

(ການຜັນ
ຂະຫຍາຍ)
ການວິເຄາະ
ບັນຫາຕ່າງໆ

(ທາງເລືອກ)
ການສ�ຳພາດ

ຄ�ຳແນະນ�ຳເພີ່ມຕື່ມ
● ເມືອ
່ ຈ
ດ
ັ ກດ
ິ ຈະກ�ຳໃດໜງຶ່ , ໃຫ້ກະກຽມອປ
ຸ ະກອນການນ�ຳໃຊ້ເສຍກ່ອນ (ເປັນຕ
ນ
ົ້ ແຜ່ນໂ ປສເຕີ,້
ບິກເຟິດ, ແຜ່ນເຈ້ຍ A4 ແລະ ອື່ນໆ ສ�ຳລັບການຄົ້ນຄ
 ້ວາເປັນກ
 ຸ່ມ)
● ເມື່ອກ�ຳລັງປະຕິບັດກິດຈະກ�ຳ, ໃຫ້ຈ
 ັດແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ
 ່ວມອອກເປັນ4-6 ກຸ່ມນ້ອຍ. ແລ້ວໃ ຫ້
ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສະເໜີຜ
 ົນກ
 ານຄົ້ນຄ
 ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄຸນຄ່າ: ຄວາມຄິດເຫັນທ
 ີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ເອົາໃ ຈໃສ່ໃນການ
ນ�ຳໃຊ້ອຸປະກອນສິດສ
 ອນມີດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້.
● ສິ່ງທີ່ສ�ຳຄັນກໍ່ຄືການຄົ້ນຄິດ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາຈາກແນວມຸມມອງຂອງວັດທ
 ະນາທ�ຳ, ເນື້ອໃ ນ
ແລະ ນິທ
 ານພື້ນບ
 ້ານທີ່ມີຕົ້ນກ�ຳເນີດມາຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
● ສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດຄວນໄດ້ຮ
 ັບການປົກປັກຮັກສາ.
● ວັດທະນາທ�ຳພື້ນບ
 ້ານ, ເຊັ່ນ ວິທ
 ີການປາກເວົ້າ ແລະ ປະເພນີຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 ໍ່ກັນມາໃນ
ແຕ່ລະຍຸກສະໄໝໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ຄວນໄດ້ຮ
 ັບການຮັກສາ ແລະ ປົກປ
 ້ອງເອົາໄວ້.
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