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“ໂຄງການສ້າງອຸປະກອນການສິດສອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂດຍນ�າໃຊ້ຮູບແບບການເລົ່າເລື່ອງຂອງປະຊາຊົນ” 
ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ໃນອ່າງແມ່ນ�້າຂອງ ເປັນບ່ອນທ່ີມຊີີວິດ ແລະ ວິຖີການດ�າລົງຊີວິດໄດ້ກ�າເນີດຂ້ຶນມາຈາກແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ
ທ�າມະຊາດ, ປະກອບມີຕ�ານານເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ, ລວມໄປເຖິງ ນິທານພື້ນບ້ານ, ຄ�າສຸພາສິດ 
ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີຢູ່ອ້ອມຮອບທ�າມະຊາດ, ຄົນເຮົາ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ສືບທອດປະຕິບັດ
ກັນມາຫລາຍຍຸກສະໄໝ. “ເລື່ອງເລົ່າຂອງປະຊາຊົນ” ແມ່ນມີບົດບາດສ�າຄັນໃນການຫລີກລ້ຽງການນ�າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນເກີນຂະໜາດ ຫລື ການບຸກເບີກ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງທ�າມະຊາດໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໃສເຂດ
ທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ການຫລຸດລຸງຢ່າງໄວວາຂອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກ ການພັດທະນາເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ອົງການແມ່
ຂອງວອທຊ໌ ໄດ້ທ�າການຈົດບັນທຶກຕ�ານານເກົາ່ແກ່ ແລະ ນິທານພ້ືນບ້ານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັ ທ�າມະຊາດ, ມະນຸດ 
ແລະ ສັດ, ແລະ ພະຍາຍາມທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ກັບຄຸນຄ່າການສືບທອດພູມປັນຍາພື້ນບ້ານຂອງການນ�າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຈາກແມ່ນ�້າຂອງ ໃນຂອບເຂດ 3 ປະເທດຄື: ໄທ, ລາວ ແລະ ກ�າປູເຈຍ. 

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນິທານພື້ນບ້ານ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.
http://www.mekongwatch.org/PDF/Booklet_PeopleStory.pdf
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ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີໃນການຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຕ�່ກັບບັນດາກິດຈະກ�າຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ແລະລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມເຫລັ້ມນີ້. ກະລຸນາສົ່ງຄ�າຄິດເຫັນຂອງທ່ານເຖິງ ອົງການແມ່ຂອງວອທຊ໌ ຈະເປັນພາສາ
ອັງກິດ/ໄທ/ລາວ ຫລື ຍີ່ປຸ່ນ ກ�່ໄດ້, ຕາມທີ່ຢູ່ອີເມລຂ້າງເທິງນັ້ນ. 
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 ສາລະບານ 
ຄ�ານ�າ

ນົກເຄົ້າ ແລະ ຟານ (The Owl and the Deer)

ປະ ຫວັດ ກ່ຽວ ກັບ ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ (History of Keo Seima District)

ຜາ ແດງ ແລະ ນາງໄອ ່(Pha-Daeng and Nang Ai)

ຂ�້ ຄວາມ ເຖິງ ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ: 
ລະ ດັບ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ອຸ ປະ ກອນ ການ ສິດ ສ ອນ ແລະ ວິ ທີ ນ�າ ໃຊ້.
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ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາສາມາດຢູ່ໄດ້ໂດຍອາໄສຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດທີ່ມີແມ່ນ�້າ ແລະ 
ປ່າໄມ້. ເລ່ືອງເລ່ົາ ແລະ ນິທານພ້ືນບ້ານ ກ່ຽວກບັທ�າມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກເລ່ົາຕ�່ໆກນັມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ. 
ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຈ�ານວນປະຊາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະການພັດທະນາກ�່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນ, 
ການທ�າລາຍຄວາມເປັນທ�າມະຊາດຂອງແມ່ນ�້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ�່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, 
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຊິນເຄີຍໃນການນ�າໃຊ້ໂທລະພາບ, ມືຖື ແລະ ອຸປະກອນການສື່ສານອື່ນໆ, 
ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຟັງນິທານທີ່ເລົ່າຕ�່ໆກັນມາຈາກພ�່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ແລະ ພ�່ປູ່ແມ່ຍາຍຂອງພວກເຮົາ ນັບມື້ນັບ
ມີໜ້ອຍລົງ. ພວກເຈົ້າຄິດບ�່ວ່າ ມັນອາດເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ຖ້າວ່າ, ໃນອະນາຄົດ ສັດ ແລະ 
ພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ມີຢູ່ຕາມແມ່ນ�້າ ແລະ ປ່າໄມ້ອ້ອມຕົວເຮົາ ຫາກບ�່ມີອີກແລ້ວ ທັງທີ່ວ່າພວກມັນຖືກເວົ້າ
ເຖິງໃນນິທານຈາກໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາເອງ? 

ປຶ້ມເລື່ອງຫົວນີ້ປະກອບມີນິທານຕ່າງໆທີ່ເລົ່າຕ�່ໆກັນມາແລະແຕ່ງຂຶ້ນຈາກພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງປະເທດໄທ, ລາວ 
ແລະ ກ�າປູເຈຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ອ່ານນິທານເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ນ�າໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບທ�າມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ. 

ພວກເຮົາຫວັງຍ່າງຍິ່ງວ່າ ເມື່ອພວກເຈົ້າສ�າເລັດການປະຊຸມສົນທະນາ ແລະ ກັບຄືນເມືອບ້ານ, ພວກເຈົ້າຈະ
ຖາມຄ�າຖາມກບັ ພ�່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ແລະ ຄົນອ່ືນໆທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໃຫ້ເລ່ົານິທານພ້ືນບ້ານສູ່ພວກເຈ້ົາຟັງ ໂດຍສະເພາະ
ນິທານທີ່ຫາຟັງໄດ້ຍາກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກ�່ຫວັງວ່າ ພວກເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສັງເກດເບິ່ງສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດທີ່ມີຢູ່ໃນແມ່ນ�້າ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ຄິດເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງ
ພວກເຈ້ົາ. ບາງເທ່ືອ ພວກເຈ້ົາຈະເຫັນວ່າທ�າມະຊາດອ້ອມຮອບຕົວທ່ີຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ມນັມຄີວາມແຕກຕ່າງ
ກັນແນວໃດ. 

ພວກເຮົາຈະມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຍ່າງຍິ່ງ ຖ້າວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ຖີ່ຖ້ວນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ�າມະຊາດທີ່ມີຢູ່.

ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຕ�່ໄປນີ້ນ�າກັນ ແລ້ວລອງຄິດເຖິງສັດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນແມ່ນ�້າ ແລະ ປ່າໄມ້.
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1 ຟານທ່ີຢູ່ໃນເລ່ືອງນ້ີແມ່ນ muntjac, ເປັນສາຍພັນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ິງຮຽກກັນວ່າ ຟານ, ຫລື ປວາຍ ໃນພາສາກຶມຫມ.ຸ 

ເມອືງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ຈ�ານວນປະຊາກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຊາວກຶມຫມຸ (ຂະມຸ).ໃນບັນດາເຜົ່າພື້ນເມືອງປັດຈຸບັນທີ່ມີໃນປະເທດລາວ ກ່າວກັນວ່າເຜົ່າ
ກຶມຫມຸເປັນເຜ່ົາທ່ີອາໄສຢູ່ດົນນານທ່ີສຸດ. ຮູບແບບການດ�າລົງຊີວິດຂອງເຜ່ົາກຶມຫມຸ ແມ່ນເຮັດກະສິກ�າ
ເປັນຫລັກ, ໂດຍສະເພາະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເພື່ອປູກເຂົ້າ, ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງມີການລ່າເນື້ອ, ຫາປາ 
ແລະ ຫາກິນຕາມປ່າ ແລະ ແມ່ນ�້າລ�າເຊ. 

ແມ່ປ້າຕູບ ເປັນຜູ້ອາວຸໂສຄົນໜ່ຶງທ່ີອາໃສຢູ່ໃນບ້ານຈອມແລ້ງນ້ອຍ ເມອືງປາກແບງ, ແລະ ກ�່ເປັນຜູ້ນ�າໃນການ
ເລົ່າເລື່ອງນິທານຂອງບ້ານ ມາໄດ້ຫລາຍຟ້າຫລາຍປີແລ້ວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ປ້າຕູບ ເຖົ້້າແກ່ຫລາຍແລ້ວແລະ
ບ�່ສາມາດອອກໄປເຮັດໄຮ່ໄດ້, ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາໃນການເບິ່ງແຍງລູກຫລານຂອງຕົນ, ລ້ຽງໄກ່, ແລະ ເກັບພືດຜັກ
ຈາກປ່າໃກ້ບ້ານມາແຕ່ງຢູ່ແຕ່ງກິນ. 

ນິທານເກົ່າໆໃນອະດີດ ແມ່ນໄດ້ຖືກເລົ່າຕ�່ກັນມາໂດຍ 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. ຕ້ົນໝາກກ້ວຍທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປ່າກ�່ເຂ້ົາມາມີບົດບາດ 
ເຊ່ັນດຽວກນັກບັໝາກອຶ, ບາງເທ່ືອ ຊາວບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ກ�່ຍົກຂ້ຶນມາເລ່ົາສູ່ກັນຟັງ. ໃນນິທານພ້ືນບ້ານກ່ຽວກັບ
ເຜົ່າກຶມຫມຸ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຈະເກີດມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນການພົວພັນຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງຂອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ປ່າໄມ້, ແມ່ນ�້າ, ແລະ ວິຖີການດ�າລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ມມີືໜ່ຶ້ງ, ນົກເຄ່້ົາໄດ້ຊວນຟານໂຕໜ່ຶງ ໄປຫາປາ. ເມືອ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄປຮອດແມ່ນ�້າ, ນົກເຄ້ົາກ�່ຕັດສິນໃຈເລືອກ
ເອົາຫ້ວຍນ້ອຍໆເພ່ືອຫາປາ ແລະ ຟານກ�່ເລືອກເອົາຫ້ວຍທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະ ພວກເຂົາກ�່ເອົາປາທ່ີຫາໄດ້ໃສ່ໃນ
ຂ້ອງຂອງໃຜລາວ. ຟານສາມາດຈັບປາ, ກຸ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 

ນົກເຄົ້າ ບ�່ສາມາດຫາປາໄດ້ຈັກໂຕເລີຍ. ນົກເຄົ້າທີ່ກ�າລັງຫິວເຂົ້າ, ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາຟານ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ເຮີຍ, 
ຟານເອີຍ, ຖ້າເຈົ້າຂຶ້ນໄປຫາປາຢູ່ທາງຕົ້ນນ�້າພຸ້ນ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະຫາໄດ້ຫລາຍກວ່ານີ້ອີກ.” ຟານກ�່ເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ 
“ແມ່ນບ�, ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ້ອຍຊິຂຶ້ນໄປ ແລ້ວຈະກັບມາເດີ.້” 

ຟານ ໄດ້ປະປາທີ່ຕົນເອງຫາມາໄດ້ໄວ້ ແລະ ຍ່າງໄປຫາປາຢູ່ຕົ້ນນ�້າ. ເມືື່ອຟານຍ່າງອອກໄປໄກຈາກສາຍຕາ
ພ�ສົມຄວນ, ນົກເຄົ້າ ກ�່ໄດ້ກິນປາຈົນໝົດ. ເມື່ອຟານກັບຄືນມາ, ຟານບ�່ເຫັນປາທີ່ຕົນເອງຫາມາໄດ້. ມີແຕ່ກຸ້ງ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ນົກເຄົ້າບ�່ໄດ້ກິນ. ຟານຄິດຂຶ້ນໄດ້ວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຖືກຕົວະ ກ�່ເລີຍໃຈຮ້າຍເປັນຟືນເປັນໄຟ ຕີນຂອງ
ຟານໄດ້ໄປເກາະຖືກເຄືອໝາກອຶໂດຍບັງເອີນ ເຮັດໃຫ້ໝາກອຶຕົກລົງມາ. 
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ໝາກອຶກິ້ງໄປຫາແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງທີ່ກ�າລັງຕົ້ມນ�້າຢູ່. 
ໝາກອຶໄດ້ຕ�າເອົາໝ�້ຕົ້ມນ�້າຂວ�້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ນ�້າທ່ີກ�າລັງຟົດຟ້ົງຖືກຂາຂອງແມ່ຕູ້ຄົນນ້ັນ. ລາວ
ເລີຍໃຈຮ້າຍ ແລະ ຕີກອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົນເອງ. ໄກ່, 
ເມືອ່ໄດ້ຍິນສຽງກອງດັງຂ້ຶນ ກ�່ຕົກໃຈ ແລະ ແລ່ນ
ໄປມາພ້ອມທັງຮ້ອງສຽງດັງ, ແລະ ໄດ້ຕ�າໄມ້ສັກ
ເຂົ້າໄຮ່. ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ເລີຍລົ້ມລົງ ໃສ່ງູ. ດ້ວຍ
ຄວາມຕົກຕື່ນໃຈ, ງູໄດ້ເລືອອອກ ຢ່າງຟ້າວຝັ່ງ. 
ເຮັດໃຫ້ງູມື່ນພະລາດໄປໃສ່ຂວາຍມົດຢ່າງແຮງ 
ຈົນມຸ່ນໝົດເລີຍ. 

ມົດທີ່ຢູ່ໃນຂວາຍທີ່ຖືກທ�າລາຍນັ້ນ ໄດ້ພາກັນ
ໄຕ່ອອກມາຢ່າງໄວວາ ແລະ ກັດເອົາປາກຂອງໝູ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ. ເມື່ອໝູຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກມົດ
ກັດ, ກ�່ໄດ້ພະຍາຍາມສັ່ນຫົວໄປມາ ແລະ ເອົາ
ປາກໄປຖູໃສ່ກັບຕົ້ນກ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໝູ

ເອົາປາກໄປຖູໃສ່ຕ້ົນກ້ວຍຢ່າງແຮງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ົນກ້ວຍລ້ົມລົງ. ເຈຍ ທ່ີອາໄສຢູ່ເທິງຕ້ົນກ້ວຍຕົກໃຈບິນໜີອອກ
ຈາກຕົ້ນກ້ວຍ ໄປເຂົ້າໃນຫູຂອງຊ້າງ. ເຮັດໃຫ້ຊ້າງຕົກໃຈ. ຊ້າງກ�່ເລີຍເອົາຕີນເຕະງ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງ່າໄມ້
ປິວໄປ. ງ່າໄມ້ດ່ັງກ່າວໄດ້ແທງເຂ້ົາຕາຂອງລູກເງອືກທ່ີກ�າລັງລອຍນ�້າຫລ້ິນຢູ່. ເມືອ່ໄດ້ຍິນສຽງລູກຕົນເອງຮ້ອງໄຫ້
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ແມ່ເງືອກກ�່ອອກມາຢ່າງຟ້າວຝັ່ງ. 

ແມ່ເງືອກ ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ເປັນຫຍັງ!, ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?” 
ລູກເງືອກເວົ້າວ່າ “ງ່າໄມ້ໄດ້ປິວຕົກລົງມາໃສ່ຕາຂອງຂ້ອຍ.” 
“ງ່າໄມ້ ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງມາແທງຕາລູກຂອງຂ້ອຍ?” 
ງ່າໄມ້ຕອບວ່າ “ເພາະວ່າຂ້ອຍຖືກຊ້າງເຕະມາ, ຂ້ອຍກ�່ເລີຍປິວມາ.” 
“ຊ້າງເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄືເຕະງ່າໄມ້?” 
“ເພາະວ່າເຈຍໄດ້ບິນເຂົ້າໃນຫູຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກ�່ຕົກໃຈ.” 
“ເຈຍເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າບິນເຂົ້າຫູຊ້າງ?” 
“ເພາະວ່າຕົ້ນກ້ວຍທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ນັ້ນມັນລົ້ມ.” 
“ຕົ້ນກ້ວຍເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລົ້ມ?” 
“ເພາະວ່າໝູໄດ້ຖູປາກຂອງລາວໃສ່ຂ້ອຍ.” 
“ໝູເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເອົາປາກຂອງເຈົ້າໄປຖູໃສ່ຕົ້ນກ້ວຍ.” 
“ເພາະວ່າມົດໄດ້ກັດປາກຂອງຂ້ອຍ.”

“ມົດເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງໄປກັດປາກໝ?ູ” 
“ເພາະວ່າງູໄດ້ທ�າລາຍຂວາຍມົດຂອງພວກເຮົາ.” 
“ງູເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້່າຈຶ່ງໄປທລາຍຂວາຍມົດ?” 
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“ເພາະວ່າ ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ລົ້ມມາທັບຂ້ອຍ.” 
“ໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ່ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລົ້ມທັບໃສ່ງູ?” 
“ເພາະວ່າໄກ່ເຕັ້ນມາໃສ່ຂ້ອຍ.” 
“ນາງໄກ່ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຕັ້ນໄປຕ�າໄມ້ສັກເຂົ້າໄຮ.່” 
“ເພາະວ່າແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕີກອງ.” 
“ແມ່ຕູ້ເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕີກອງ?” 
“ເພາະວ່າຂ້ອຍຕົກໃຈເມື່ອໝ�້ນ�້າຕົ້ມຂວ�້າ ເຮັດໃຫ້ນ�້າຮ້ອນຖືກຂາຂ້ອຍ.” 
“ໝ�້ນ�້າເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂວ�້າ?” 
“ເພາະວ່າ ໝາກອຶກິ້ງຕົກລົງມາໃສ່ຂ້ອຍ.” 

“ໝາກອຶເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕົກລົງມາ?” 
“ເພາະວ່າຟານໄດ້ຕັດເຄືອຂອງຂ້ອຍ.” 
“ຟານເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕັດເຄືອໝາກອ?ຶ” 
“ເພາະວ່ານົກເຄົ້າໄດ້ລັກເອົາປາທີ່ຂ້ອຍຫາມາໄດ້ ຂ້ອຍກ�່ເລີຍໃຈຮ້າຍ.” 
ສຸດທ້າຍ, ແມ່ເງືອກກ�່ມາຫານົກເຄົ້າ “ນົກເຄົ້າເອີ້ຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລັກເອົາປາທີ່ຟານຫາມາໄດ?້” 

ນົກເຄ້ົາ ບ�່ສາມາດຄິດຫາຄ�າຕອບມາອະທິບາຍໄດ້. ລາວກ�່ເລີຍແນມເບ່ິງໄປອ້ອມໆດ້ວຍໜ່ວຍຕາທ່ີໃຫຍ່ໂຕ. 
ແມ່ມງັກອນໄດ້ເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ “ເຈ້ົາຕ້ອງຖືກຮັບໂທດ, ຍ້ອນເຈ້ົາ, ຕາຂອງລູກຂ້ອຍຈ່ຶງຖືກທ�າລາຍ. ສະນ້ັນ ຂ້ອຍ
ຈະເອົາຕາຂອງເຈົ້າແທນ.” ແມ່ເງືອກ ໄດ້ດຶງເອົາແກ່ນຕາຂອງນົກເຄົ້າ ແລະ ເອົາໃສ່ໃນເບົ້າຕາລູກຂອງຕົນເອງ. 
ເພ່ືອປ່ຽນແທນແກ່ນຕາຂອງນົກເຄ້ົາ, ແມ່ເງອືກໄດ້ເອົາແກ່ນໝາກໄມ້ຊະນິດໜ່ຶງ ເອ້ີນວ່າ ສະແລນ (salaen), 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນົກເຄົ້າສາມາດແນມເຫັນສະເພາະແຕ່ກາງຄືນ. ນີ້ແມ່ນສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນົກເຄົ້າ ສູນເສຍການ
ແນມເຫັນໃນຕອນກາງເວັນ. 
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 ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ 1-4

ລະດັບຄາດໝາຍ 
● ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ ພືດແລະສັດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາແມ່ນມີຫລາຍປະເພດ
● ເພື່ອສ້າງສາຍສ�າພັນອັນໃກ້ສິດຕິດແທດກັບ ພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ 

ແລະ ປູກຝັງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ

ກິດຈະກ�າ (ເວລາ: 30-40 ນາທີ) 
 1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລ ືຄ ູຕັງ້ຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົນ້ຄ້ວາ, “ສັດ (ຫລື ພືດ) ທ່ີເຈ້ົາມກັຫລາຍທ່ີສຸດແມ່ນຫຍັງ?” 
ນັກຮຽນອາດຈະຕອບປາກເປົ່າ ເທື່ອລະຄົນ ຫລື ແຕ້ມຮູບ ເພື່ອນ�າສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມອື່ນໆໄດ້ເຫັນນ�າກັນ. 
 2. ຈາກນ້ັນ ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�າກ່ຽວກບັເລ່ືອງ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງ 
ເຊິ່ງປະກອບມີສັດປະເພດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊິວິດ). ເຈົ້າຄິດວ່າມີສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ຢູ່ໃນເລື່ອງ?” 
ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ດັງໆ. 
 3. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ທີ່ປະກອບມີຢູ່
ໃນເລື່ອງ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ຖ້າວ່າມີ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ບາງປະເພດທີ່ນັກຮຽນ
ບ�່ໄດ້ຕອບ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເວ້ົາອອກມາໃຫ້ໝົດ, ໃນຂະນະທ່ີກ�າລັງຈະຂຽນໃສ່ເທິງກະດານ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ປະກອບມີ......., ແມ່ນຫລືບ�?່” ແລ້ວໃຫ້ກຸ່ມທວນຄືນບັນດາສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງໃຫ້ໝົດ. 
 4. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ກ່າ
ວມາ ມີປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 5. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບ�່ໄດ້
ກ່າວໃນເລື່ອງ ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 6. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເລືອກເອົາປະເພດພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ຕອບໂດຍນັກຮຽນ 
ແລະ ຕັ້ງຄ�າຖາມ, “ພືດ ແລະ ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ (ມີປະໂຫຍດ) ສ�າລັບການດ�າລົງຊີວິດປະ
ຈ�າວັນຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ?” 
 7. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ນັກ ຮຽນ “ໃນ ເລື່ອງ ນິ ທານນີ້,  ທ້າຍ ສຸດ ແລ້ວ ນົກ ເຄົ້າ   ທີ່ ເປັນ ສາຍ 
ເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ ຕາ ລູກ ຂອງ ມັງ ກອນຖືກ ບາດ ເຈັບນັ້ນ ໄດັ ຮັບ ການລົງ ໂທດ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ, ເຈົ້າ ຄິດບ�່ ວ່າ ເລື່ອງ ດັ່ງ 
ກ່າວ ແມ່ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ແທ້ ຈິງ ຢູ່ ໃນ ສັງ ຄົມ ເຮົາ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ?” ຫລັງ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຖາມ ວ່າ, “ຍົກ ຕົ
ວ ຢ່າງ, ມີ ນົກ ເຄົ້າ ປ່າ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ປ່າ. ຖ້າ ວ່າ ປະ ຊາ ຊົນ ຕັດ ຕົ້ນ ໄມ້ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ປ່າ, ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ມັນ ຈະ ມີ ຈ�າ ນວນ 
ນົກ ເຄົ້າ ໜ້ອຍ ລົງ ບ�່?” “ບາງ ທີຈ�າ ນວນ ນົກ ເຄົ້າ  ຈະ ມີໜ້ອຍ ລົງ, ແມ່ນບ�?່” “ຖ້າບ�່ ມີນົກ ເຄົ້າອີກ ແລ້ວ ຢູ່ ໃນ ປ່າ, 
ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ຈະ ມີ ຫ ຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ໂຕ ໜູທີ່ ນົກ ເຄົ້າ ມັກ ຈັບ ກິນ ເປັນ ອາ ຫານ ຢູ່ ເລື້ອຍໆ?” “ມັນ ຈະ ມີ ຈ�າ ນວນ ໜູ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ແມ່ນບ�່?” “ມັນ ຈະ ມີ ຫ ຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນ ຖ້າ ມີ ໜູ ຫລາຍ ຂຶ້ນ?” “ໜູ ຈະ ກິນ ເຂົ້າ ທີ່ ເຮົາ ປູກ. ໃຜຈະ ໄດ້ ຮັບ  
ຄວາມ ລ�າ ບາກ?” ໃຫ້ ເວົ້າ ກັບ ນັກ ຮຽນ ວ່າ, “ທ້າຍ ສຸດ ແລ້ວ ຄົນ ເຮົາ ຈະ ມີ ອາ ຫານ ການ ກິນ ໜ້ອຍ ລົງ,  ເພາະ 
ສະນັ້ນ ກ�່ ຈະ ແມ່ນ ຄົນ ເຮົາ ເອງ ທີ່ ຕັດ ຕົ້ນ ໄມ້ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ລ�າ ບາກ ໃນ ທີ່ ສຸດ.” (*ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ກິດ ຈະ 
ກ�າ ສ�າ ເລັດ, ຄວນ ກະ ກ ຽມ ຈ�າ ນວນ ບັດ ຫລື ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ທີ່ ມີ ຮູບ ພາບກ່ຽວ ກັບ “ຄົນ ກ�າ ລັງ ຕັດ  ໄມ້ທ�າ ລາຍ ປ່າ,” 
“ຈ�າ ນວນ ຕົ້ນ ໄມ້ ຢູ່ ໃນ ປ່າ ໜ້ອຍ ລົງ,” “ຈ�າ ນວນ ນົກ ເຄົ້າ ໜ້ອຍ ລົງ,” “ຈ�າ ນວນ ໜູ ຫ ລາຍ ຂຶ້ນ,” ແລະ “ຈ�າ ນວນ 
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ອາ ຫານ  ມີ ໜ້ອຍ ລົງ.”  ເອົາ  ບັດ ຫລື ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ດັ່ງ ກ່າວ ທີ່ ເປັນ ຊຸດ ໃຫ້ກຸ່ມ ນັກ ຮ ຽນ ແຕ່ ລະ ກ ຸ່ມ ແລະ ບອກ ໃຫ້ 
ນັກ ຮຽນ ຈັດ ລຽງ ລ�າ ດັບ ຂອງ ສາຍ ເຫດ ແລະ ຜົນ ກະ ທົບ ໃຫ້ ຖືກ ຕ້ອງ.
 8. ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຄືນເຖິງ “ສັດ (ຫລື ພືດ) ທີ່ມັກຫລາຍທີ່ສຸດ” ທີ່ໄດ້ຖາມໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ກິດຈະກ�ານັ້ນ, ໃຫ້ຢືນຢັນຄ�າຕອບກັບນັກຮຽນ ແລະ ສະຫລຸບກິດຈະກ�າໂດຍເວົ້າວ່າ, “ມີສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) 
ຫລາຍປະເພດທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ” ແລະ “ພວກເຂົາກ�່ອາໄສຢູ່ກັບຄົນເຮົາໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ຂອບເຂດພື້ນທີ່
ຂອງພວກເຮົາ.” 

ພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆທີ່ປກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ
● ນົກເຄົ້າ
● ຟານ
● ຊ້າງ
● ມັງກອນ
● ເຈຍ
● ໄກ່
● ໝູ
● ແມ່ປ້າ (ມະນຸດ)
● ມັງກອນ
● ປາ
● ໝາກອຶ
● ໝາກກ້ວຍ

ຄ�າແນະນ�າເພີ່ມຕື່ມ
● ໃຫ້ກະກຽມແຜ່ນຮູບພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ທ່ີປະກອບມຢູ່ີໃນເລ່ືອງ ແລະ ຕິດໃສ່ເທິງກະດານ 

ໃນຂະນະທີ່ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຟັງ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເລື່ອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ 
ແລະ ຕັ້ງໃຈສຶກສາກ່ຽວກັບພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີ. 

● ຖ້າເຮົາມີຫຸ່ນຕຸກກະຕາ ກ�່ຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນເວລາເລົ່າເລື່ອງ. 
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ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ5-ມ1

ລະດັບຄາດໝາຍ 
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຈ�ານວນພືດ ແລະ ສັດ

ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ມີອ້ອມຕົວເຮົາ ໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ, 
● ເພ່ືອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກບັສະພາບຄວາມເປັນຈິງທ່ີວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການດ�າລົງຊີວິດ ແມ່ນມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ�າມະຊາດ. 

ກິດຈະກ�າ 1 (ເວລາ: ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ) 
 1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�າເລື່ອງທີ່ຈະບອກເລົ່າ ໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານໃຫ້ພວກເຈົ້າຟັງກ່ຽ
ວກັບ ປະເພດຕ່າງໆຂອງພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ປະກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ. ພວກເຈົ້າຄິດວ່າມີສັດ 
(ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ຢູ່ໃນເລື່ອງ? ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ 
ອ່ານເລື່ອງໃຫ້ດັງໆ. 
 2. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດໃດແດ່ທີ່ປະກອບມີຢູ່
ໃນເລື່ອງ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ຖ້າວ່າມີ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ບາງປະເພດທີ່ນັກຮຽ
ນບ�່ໄດ້ຕອບ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເວ້ົາອອກມາໃຫ້ໝົດ, ໃນຂະນະທ່ີກ�າລັງຈະຂຽນໃສ່ເທິງກະດານ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ປະກອບມີ......., ແມ່ນຫລືບ�?່” ແລ້ວໃຫ້ກຸ່ມທວນຄືນບັນດາສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງໃຫ້ໝົດ. 
 3. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່
ກ່າວມາ ມີປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ?” 
 4. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ພືດ ແລະ ສັດ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບ�່ໄດ້
ກ່າວໃນເລື່ອງ ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 5. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ເລືອກເອົາປະເພດພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ (ສິ່ງມີຊີວິດ) ທີ່ຕອບໂດຍນັກຮຽນ 
ແລະ ຕັ້ງຄ�າຖາມ, “ພືດ ແລະ ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ (ມີປະໂຫຍດ) ສ�າລັບການດ�າລົງຊີວິດປະຈ�າ
ວັນຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ?” 
 6. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ມີພືດ ຫລື ສັດປະເພດ
ໃດແດ່ທີ່ເຫັນວ່າມີໜ້ອຍລົງທຽບໃສ່ອະດີດ ຫລື ບ�່ເຫັນເລີຍ?” 
 7. ຖັດໄປ, ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ພືດ ຫລື ສັດປະເພດດັ່ງ
ກ່າວເຫັນວ່າມີໜ້ອຍລົງ ຫລື ບ�່ເຫັນເລີຍ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 8. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າພືດ ຫລື 
ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວບ�່ມີອີກແລ້ວ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 9. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ນັກ ຮຽນ “ໃນ ເລື່ອງ ນິ ທານນີ້,  ທ້າຍ ສຸດ ແລ້ວ ນົກ ເຄົ້າ   ທີ່ ເປັນ ສາຍ 
ເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ ຕາ ລູກ ຂອງ ມັງ ກອນຖືກ ບາດ ເຈັບນັ້ນ ໄດັ ຮັບ ການລົງ ໂທດ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ, ເຈົ້າ ຄິດບ�່ ວ່າ ເລື່ອງ ດັ່ງ 
ກ່າວ ແມ່ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ແທ້ ຈິງ ຢູ່ ໃນ ສັງ ຄົມ ເຮົາ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ?” ຖ້າ ວ່າ ຄົນ ເຮົາ ຫາກ ທ�າ ລາຍ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເພື່ອ ຜົ ນ 
ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ຕົນ ເອງ, ເຂົາ ເຈົ້າ ກ�່ ຈະ ພົບ ກັບຜົນ  ກະ ທົບ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ຈາກ ການ ກະ ທ�າ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ. 
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ໃຫ້ ນ�າ ພາ ນັກ ຮຽນ ຄົ້ນ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ  ເລື່ອງ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ ສະ ແດງ ໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ສິ່ງ ໃດ ແດ່ ທີ່ຄົນ ເຮົາ  ອາດ ຈະ ເຮັດ.” 
ຄວນກະກຽມຈ�ານວນບັດ ຫລື ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ມີຮູບພາບກ່ຽວກັບ, ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ, “ການຕັດໄມ້ທ�າລາຍປ່າ,” 
“ການ ຖິ ້ມ ຂີ້ ເຫ ຍື້ອ ຊະ ຊາຍ ຕາມ ຖະ ໜົນ ຫົນ ທາງ,” “ການ ປ່ອຍ ນ�້າ ເປິ ເປື້ອນ ຫລື ນ�້າ ເສຍ ລົງ ໃນ ແມ່ ນ�້າ,” 
ແລະ ອື່ນໆ, ແລ້ວ ໃຫ້ ນັກ ຮຽນ ແຕ່ ລະ ກ ຸ່ມ ສ້າງ ເປັນ ເລື່ອງ ຂຶ້ນ ມາ ໂດຍ ນ�າ ໃຊ້ ບັດ ຫລື ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ທີ່ ຢາຍ ໃຫ້. 
ຖ້າ ວ່າ ນັກ ຮຽນ ມີ ຄວາມ ຫ ຍຸ້ງ ຍາກ ໃນ ການ ສ້າງ ແນວຄວາມ ຄິດ  ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ, ແມ່ນ ໃຫ້ ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ທ�າ ລາຍ ແລະ ການ ສາບ ສູນ ຂອງ ຈ�າ ນວ ນົກ ເຄົ້າ ຈາກ ຄ�າ ຖາມ ທີ 7 ສ�າ ລັບ ປ1-ປ4 ເພື່ອ ເປັນຂ�້ ແນະ ນ�າ 
ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ.
 10. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດບ�່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ 
ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ພືດ ຫລື ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວສູນຫາຍ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 11. ໃຫ້ຢືນຢັນຄ�າຕອບກັບນັກຮຽນ ແລະ ສະຫລຸບກິດຈະກ�າໂດຍເວົ້າວ່າ, “ມີພືດ ແລະ ສັດ 
(ສິ່ງມີຊີວິດ) ຫລາຍປະເພດທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ” ແລະ “ພວກເຂົາກ�່ອາໄສຢູ່ກັບຄົນເຮົາໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ 
ຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງພວກເຮົາ.” “ຈ�ານວນຂອງພືດ ແລະ ສັດທີ່ມີໜ້ອຍລົງ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບວິຖີການດ�າລົງ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,” ແລະ “ມີຫລາກຫລາຍວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງການສູນເສຍຂອງ
ສັດປະເພດຕ່າງໆ.” 

ກິດຈະກ�າ 2) ການສ�າພາດ (ເວລາ: ກິດຈະກ�າກ່ອນການສ�າພາດ + 1 ຊົ່ວໂມງ) 
 1. ໃຫ້ກວດສອບເບິ່ງວ່າມີພືດຊະນິດໃດແດ່ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫລື ສັດປະເພດໃດແດ່ທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ແມ່ນ�້າໃກ້ຄຽງ ໃນອະດີດຜ່ານມາ ດ້ວຍການຖາມຂ�້ມູນຈາກ ພ�່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ ຂອງພວກເຈົ້າ. 
 2. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 5 ຈາກກິດຈະກ�າ 1). 
 3. ໃຫ້ຂຽນຄ�າຕອບອອກ ແລະ ຈ�າແນກພືດ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆທີ່ປະກອບຢູ່ໃນເລື່ອງ ແລະ 
ຕ້ອງບອກກ່າວໃນເວລາສ�າພາດກັບພ�່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ຂອງພວກເຈົ້າ. (ຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດປະຕິບັດກັນເປັນກຸ່ມ
ນ້ອຍ ຫລື ກຸ່ມລວມ)

ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�າມະຊາດ
ທີ່ປະກອບມີຢູ່ໃນເລື່ອງ

ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�າມະຊາດ
ທີ່ປະກອບມີຢູ່

ໃນການສ�າພາດ

ສິ່ງມີຊີວິດໃນທ�າມະຊາດ
ທີ່ບ�່ຄ່ອຍພົບເຫັນແລ້ວ

ໃນປັດຈຸບັນ

ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ພົບເຫັນ
ໃນອະດີດ 

ແຕ່ປັດຈຸບັນບ�່ເຫັນແລ້ວ

 4. ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງຄ�າຖາມວ່າ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບ ສັດທີ່ບ�່ຄ່ອຍພົບ
ເຫັນ ຫລື ພືດ ແລະ ສັດທີ່ສູນຫາຍໄປແລ້ວ? ພ�່ຕູ້ ຫລື ແມ່ຕູ້ ຂອງເຈົ້າຄິດແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບບັນຫານີ?້” 
ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 5. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 9 ເຖິງ 10 ຈາກກິດຈະກ�າ 1). 
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ກິດຈະກ�າ 3) ສະພາບການໃນອະນາຄົດ (ປະມານ 90 ນາທີ) 
 1. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 8 ຈາກກິດຈະກ�າ 1). 
 2. ໃຫ້ຕັ້ງຄ�າຖາມຕ�່ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, “ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (ບອກຊື່ຂອງພືດ ຫລື ສັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນການ
ສ�າພາດ ເຊ່ັນ “ປາບຶກ”) ທ່ີປັດຈຸບັນບ�່ຄ່ອຍພົບເຫັນເມືອ່ທຽບໃສ່ອະດີດ, ແຕ່ເຈ້ົາຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກດີຂ້ຶນ
ກັບ “ປາບຶກ” ໃນອະນາຄົດ? ເຈົ້າຄິດວ່າຈ�ານວນຂອງມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງ ໃນອະນາຄົດ? 
 3. ໃຫ້ບອກກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາວ່າ, “ພວກເຮົາມາໃຫ້ຄ�າຄິດເຫັນຕ�່ກັບອະນາຄົດຂອງປາບຶກ (ຫລື 
ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ).” ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ອະດີດ” ທາງເບື້ອງຊ້າຍ. 
 4. ໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. 
 5. ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ 
ຂ້ອຍບ�່ຢາກເຫັນ - ປາບຶກສູນພັນ” ຂຽນຄ�າຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ. 
 6. ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າ ຈະມີຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຫລື ສິ່ງໃດແດ່ຄວນຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດ ຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກເຫັນ - ປາບຶກຫລາຍຂຶ້ນ”
ຂຽນຄ�າຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ. 
 7. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກ�າ ໂດຍບອກ
ເຫລົ່າສ�າລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ) ເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈ�າເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຈ�ານວນ ປາບຶກ ມີຫລາຍຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນແມ່ນ�້າ. 

ຕົວຢ່າງ: ໃນກ�ລະນີຈ�ານວນປາບຶກຫລຸດໜ້ອຍລົງ

ອະດີດ

ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກເຫັນ. 

ເຊັ່ນ ປາບຶກໃນແມ່ນ�້າຫລາຍຂຶ້ນ 

ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍບ�່ຢາກເຫັນ.ເຊັ່ນ ປາບຶກໃນແມ່ນ�້າຫລຸດລົງ

ປັດຈຸບັນ
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 ປະ ຫວັດ ກ່ຽວ ກັບ 
ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ

(History of Keo Seima District)



16

ນ�າ ພາ ນັກ ຮຽນ ອ່ານ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນິ ທານ ຂ້າງ ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ໃຫ້ຄິດເຖິງ ກ່ຽວ ກັບຮີດ ຄອງ ແລະ 
ປະ ເພ ນີ ຕ່າງໆ  ທີ່ ໄດ້ ສືບ ທອດປະ ຕິ ບັດ ກັນ ມາຢູ່ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ.

ເລ່ືອງ ປະ ຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມານ້ີ ແມ່ນ ໄດ້ ກ່າວບອກ ໂດຍ  ທ່ານ ແກ້ວ ເຜີຍ ແລະ ພັນ ລະ ຍາ 
ຂອງ ລາວ ຊື່ ວ່າ ນາງ ເຕັດ ເຢັດ ໃນ ຄັ້ງ ວັນ ທີ 19 ຕຸ ລາ 2015. ທ່ານ ແກ້ວ ເຜີຍ ອາ ຍຸ 80 ປີ ອາ ໄສ ຢູ່ ບ້ານ 
ລາວ ກາ, ເມືອງ ແສນ ມະ ໂນ ລົມ ເຊິ່ງ ເປັນ ເມືອງ ຫລວງ ຂອງ ແຂວງ ມົນ  ທົນ ຄີ ຣີ. 

ດົນ ນານ ມາ ແລ້ວ, ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ກ້ອນ ຫີນ  ຢູ່ ເທິງ ພູ ເຂົາ  ຄ້າຍໆ ກັບ ແກ້ວ ໃສແວວ ວາວ ແລະ ມີ ຫລາກ 
ຫລາຍ ສີ ຄື ກັນ ກັບ ເພັດ. ກ້ອນ ຫີນ ດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສວຍ ງາມ ຫລາຍ. ຊາວ ບ້ານ ເອີ້ນ ວ່າ ຫີນ ແກ້ວ ສີ ມາ 
ຫລື ແກ້ວວິ ທະ ຍາ ຄຸນ. 

ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ບ� ລິ ເວນ ພູ ເຂົານັ້ນ ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ເຮັດ ເປັນ ບ່ອນ ລ້ຽງ ງົວແລະຄວາຍ. ສັດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ບ�່ ເຄີຍ ເສຍ 
ຈັກ ເທື່ອ. ຊາວ ບ້ານ ມັກ ຈະ ສວດ ມົນ ຮ້ອງ ຂ� ໃຫ້ ຜີ ສາງ ນາງ ໄມ້ ຮັກ ສາ ງົວ ຄວາຍ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຢູ່ ຕະ ຫລອດ. ເຖິງ 
ແມ່ນ ວ່າ ສັດ  ບາງ ໂຕ ອາດຈະ ສູນ ຫາຍ, ຊາວ ບ້ານກ�່ ຮ້ອງ ຂ� ໃຫ້  ຜີ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ກັບ ຄືນ ມາ, ແລະ ບ�່ ພ� ເທົ່າ ໃດ ມື້ ສັດ 
ທີ່ ສູນ ຫາຍ ໄປ ນັ້ນ ກ�່ ກັບ ຄືນ ມາ. 

 ເພາະ ສະ ນັ້ນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ ຈິ່ງ ກາຍ ມາ ເປັນ ສະ ຖານ ທີ່ ສັກ ສິດ. ເມື່ອ ຊາວ ບ້ານ ເຈັບ ປ່ວຍບ�່ ສະ ບາຍ, ພວກ 
ເຂົາ ຈະ ບະບົນ ດ້ວຍ ໝູ ຫລື ເລືອດ ໄກ່, ໄຕ້ ທູບ ໄຕ້ ທຽນ, ແລະ ຂ� ພອນ ຈາກ ສ່ິງ ສັກ ສິດ ໃຫ້ ຫາຍ ຈ າກ ໂລກ ໄພ 
ໄຂ້ ເຈັບ. ສະ ຖານ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວ ກ�່ ກາຍ ມາ ເປັນ ບ່ອນ ຈັດ ງານສະ ເຫລີມ ສ ະ ຫລອງ ແລະ ພິ ທີ ຕ່າງໆ ທາງ ສາ ສະ ໜາ. 
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ຊາວ ບ້ານ ທີ່ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ຢູ່ ໃນ ສະ ໄໝ ນັ້ນ ແມ່ນ ບັນ ພະ ບູ ລຸດ ຂອງກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ບູ ນອງ. ຕອນ ກາງ ຄືນ, ຊາວ ບ້ານ 
ທີ່ ເຄັ່ງ ຄັດ ດ້ານ ສາສະ ໜາ ໄດ້ ຝັນ ເຫັນຜີ ມາ ບອກ ເຂົ າ ເຈົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ແກ້ວວິເສດມາ ຈາກ ກ້ອນ ຫີນ ໃຫ ຍ່, ແລະ 
ເຮັ ດ ແນວ ໃດ ເຂົາ ເຈົ້າຈຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ມາ.  ຈາກນັ້ນ ຊາວ ບ້ານກ�່ໄດ້ ອອກ ໄປ ຫາແລະ ເກັບ ເອົາ ແກ້ວນັ້ນ ມາ. ບາງ ຄົນ ກ�່ 
ເອົາ ແກ້ວ ທີ່ ເກັບ ໄດ້ ມາ ໄວ້ ເທິງ ຫິ້ງວາງ ຂອງ, ແລະ ບາງ ຄົນ ກ�່ ເອົາ ໄວ້ ໃນກະ ເປົາເພື່ອ ບູ ຊາ. ຜູ້ ໃດ ທີ່ ມີ ແກ້ວວິ ທະ 
ຍາ ຄຸນ ຜູ້ນັ້ນ ຈະ ມີ ໂຊກ ລາບ ສະ ເໝີ, ບ�່ ສະ ເພ າ ະ ແຕ່ ຕົນ ເອງ, ແຕ່  ທຸກ ຄົນ ໃນຄອບ ຄົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ກ�່ ໂຊກ ດີ 
ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ, ຮວມໄປເຖິງສັດ ລ້ຽງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້ານ�າ.

ເມື່ອ ມີ ການ ຈັດພິ ທີທາງ ສາ ສະ ໜາຢູ່ບ້ານ, ຖ້າ ວ່າ ໃຜ ມີ ແກ້ວວິເສດ ຜູ້ນັ້ນ ກ�່ ຈະ ຖື ໄປ ສະ ຖານ ທີ່ ສັກ ສິດ ນ�າ  ເພື່ອ 
ສັກ ກະ ລະບູ ຊາ. ພາຍ ຫລັງ ທີ່ ສ�າ ເລັດ ພິ ທີ, ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ນ�າ ເອົາ ແກ້ວ ດັ່ງ ກ່າວ ຄືນ ເມືອ ເຮືອນ . ເຂົາ ເຈົ້ າ ໄດ້ ຕັ້ງ ຊື່ 
ສະ ຖານ ທ່ີໄດ້ ໄປ ເກັບ ເອົາ ແກ້ວ ດ່ັງ ກ່າວ ວ່າ ແກ້ວ ສີ ມາ, ເຊ່ິງ ມີ ຢູ່ ໃນ ປ່າ ເຂດ ຊຸມ ຊົນ ເປຣ ອຸຈຈະລຸງ. ຕ�່ ມາ, 
ສະ ຖານ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວ ໄດ້ ກາຍ ມາ ເປັນ ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ.  ປັດ ຈຸ ບັນ ເຂດ ປ່າ ໄມ້ ດ່ັງ ກ່າວໄດ້ ປ່ຽນ ຊ່ື ມາ ເປັນ ຄຸ້ມ 
ສະເຣ ເປຣະ, ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ, ແຂວງ ມົນ ທົນ ຄີ ຣີ. 

ໃນ ໄລຍະການ ປົກ ຄອງ ຂອງ ພອນ ພົດ (40 ປີ ຜ່ານ ມາ), ແກ້ວວິເສດ ທັງ ໝົດ ໄດ້ ຖືກ ຍຶ ດ ເອົາ ໄປ  ແລະ ມາ ຮອດ 
ປັດ ຈຸ ບັນ ນີ້ ແມ່ນບ�່ ສາ ມາດ ເຫັນ ແກ້ວ ດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ແລ້ວ. 
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ລະ ດັບ ການ  ສຶກ ສາ ປ5-ມ1

ລະດັບຄາດໝາຍ 
● ທົບ ທວນ ຄືນກ່ຽວ ກັບ ນິ ທານ ແລະປະ ເພ ນີພື້ນ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ສືບ ທອດ ປະ ຕິ ບັດ ກັນ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ.
● ສ້າງ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຕ�່ ກັບ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ບ� ລິ ເວນ ໃກ້ໆ ບ້ານ. 
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນຕ່າງໆ

ໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ ຜ່ານ ມາ. 
● ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ທາງ 

ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ (ການ ພັດ ທະ ນາ) ແລະ ການ ກ່ຽນ ແປງ ໃນ ຮູບ ແບບ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິ ດ ການ
ຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການ
ດ�າລົງຊີວິດ ແມ່ນຕິດ ພ ັນກັບການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ແລະ ການ ຫລຸດ ລົງ ຂອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ຕ່າງໆ. 

ກິດຈະກ�າ 1 (ເວລາ: ປະ ມານ 1 ຊົ່ວ ໂມງ) 
 1. ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະ ນ ຳ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ທີ່ ຈະ ເລົ່າ ໂດຍ ເວົ້າ ວ່າ, “ຄູ ຈະ ອ່ານ ເລື່ອງ  ‘ແກ້ວວິເສດ’ 
ໃຫ້ ພວກ ເຈົ້າ ຟັງ,  ເຊິ່ງເປັນ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ແກ້ວ ທີ່ລຶກ ລັບ ຊະ ນິດ ໜຶ່ງ. ກະ ລຸ ນາ ຕັ້ງ ໃຈ ຟັງ ເລື່ອງ ນິ ທານ ແລະ 
ຄິດ ເຖິງກ່ຽວ ກັບ ການ ແກ້ວວິເສດ ດັ່ງ ກ່າວ ວ່າ ໄດ້ ມາ ແນວ ໃດ, ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ສ ະ ຖານ ທີ່ ໆ  ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ ແນວໃດ ແດ່ 
ແລະ ແກ້ວ ດັ່ງ ກ່າວ ມີ ສ່ວນ ພົວ ພັນ ກັບ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ຂອງ ປະ ຊ າ ຊົນ ແນວ ໃດ.” ຈາກນັ້ນ ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຈະ 
ຕ້ອງ ອ່ານ ເລື່ອງ ນິ ທານ ດັ່ງ ກ່າວ ໃຫ້ ດັງໆ . 
 2. ໃຫ້ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ໃນເລື່ອງ , ເປັນ ຫ ຍັງ ສະ ຖານ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ ຈຶ່ງ ມີ ຊື່ ວ່າ ແກ້ວ ສີ ມາ?”
 3. ໃຫ້ຖາມ ນັກ ຮຽນ, ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາ ເຊື່ອວ່າ ‘ແກ້ວວິເສດ’ ມີ ພະ ລັງ 
ຫ ຍັງ ແດ່?” 
 4. ໃຫ້ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ແກ້ວ ສີ ມາໄດ້ ໃຊ້ ‘ແກ້ວວິເສດ’ ເຂົ້າ ໃນ ພິ ທີ 
ທາງ ສາດ ສະ ໜາ ເພື່ອ ຂ� ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ມີ ຄວາມ ສ ຸກ, ແຕ່ ວ່າ ມັນ ເປັນພິ ທີ ກ�າ ໃນ ຮູບ ແບບ ໃດ ທີ່ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ໃນ 
ໝູ່ ບ້ານ?” ນັກ ຮຽນ ຈະ ຕ້ອງ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັນ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ແລະ ນ�າ ສະ ເໜີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ເຂົາ 
ເຈົ້າ ຕ�່ ກັບ ຫ້ອງ ຮຽນ.
 5. ໃຫ້ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ຢູ່ ໃນ ໝູ່ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ມນັ ມ ີສະ ຖານ ທ່ີ ຫລື ສ່ິງ ຂອງ ອັນ ໃດ ບ�່ ທ່ີ ເປັນ 
ເລື່ອງ ລຶກ ລັບ ເລົ່າ ຕ�່ໆ ກັນ ມາ?” 
 6. ໃຫ້ ເວົ້າ ສູ່ ນັກ ຮຽນຟັງ, “‘ແກ້ວວິເສດ’ ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກ ຄົ້ນ ພົບ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ແກ້ວ ສີມ າ, ແຕ່ ປັດ ຈຸ ບັນ 
ແມ່ນບ�່ ມີ ແລ້ວ.” ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ຢູ່ ໃນ ໝູ່ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ມັນ ມີ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ປະ ເພດ ໃດ 
ແດ່?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
 7. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ທຽບ ໃສ່ ອະ ດີດ ຜ່ານ ມາ ຢູ່ ໃນ ໝູ່ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ມັນ ມີ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ 
ອັນ ໃດ ແດ່ ທີ່ ຖືກ ຄົ້ນ ພົບ , ແລະ ປັດ ຈຸ ບັນ ມັນ ນັບ ມື້ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍ ລົງ ຫລື ບ�່ ມ ີ ເລີຍ? ຖ້າ ວ່າ ມັນ ມີ ຊັບ ພະ 
ຍາ ກອນ ດັ່ງ ກ່າວ, ເປັນ ຫ ຍັງ ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ຄິດ ວ່າ ມັນ ມີ ໜ້ອຍ ລົງ ຫລື ບ�່ ມີ ເລີຍ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່
ເທິງກະດານ.
 8. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ແມ່ນ ຫ ຍັງຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຖ້າ ວ່າ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ດັ່ງ ກ່າວ
ນັ້ນ ຫາກບ�່ ມີ ແລ້ວ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. 
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 9. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ເຈົ້າຄິດບ�່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້
ຊັບ ພະ ຍາ ກອນນັບ ມື້ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງດັ່ງ ທີ່ ເກີດ ຂືຶ້ນ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ.
 10. ສະ ຫລຸບ ສັງ ລວມ ກດິ ຈະ ກ�າ ໂດຍ ໃຫ້ ຢືນ ຢັນ ຄ ຳເວ້ົາ ຕ່າງໆ ດ່ັງ ລຸ່ມນ້ີ ກັບ ນັກ ຮຽນ.  “ຢູ່ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ 
ຂອງ ພວກ ເຮົາ, ມັນ ມີ ເລື່ອງ ເລົ່າ ແລະ ນິ ທານ ພື້ນ ບ້ານ ຫລາກ ຫລາຍ ປະ ເພດ ທີ່ ໄດ້ ບອກ ເລົ່າ ຕ�່ໆ ກັນ ມາ ໃນ ແຕ່ 
ລະ ຍຸກ ສະ ໄໝ.”  “ມັນ ມີປະ ເພ ນີຫລາກ ຫລາຍ ປະ ເພດ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ແຫລ່ງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທ�າ ມະ ຊາດ.” 
“ມັນ ມີຂ�້ ຜູກ ພັນ ກັນ ລະ ຫວ່າງ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ເຮົາ ກັບ ການຫລຸດ ລົງ ຂອງ ຊັບ ພະ 
ຍາກອ ນ.” “ມັນ ມີຫລາກ ຫລາຍ ວິ ທີ ການ ທີ່  ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ  ຊັບ ພະ ຍາກອ ນຂອງ ພວກ ເຮົາ.” 

ກິດຈະກ�າ 2) ການສ�າພາດ (ເວລາ: ກິດຈະກ�າກ່ອນການສ�າພາດ + 1 ຊົ່ວໂມງ) 
 1. ໃຫ້ ຄົ້ ນ ຄ້ ວາ ກ່ຽວ ກັບ ຕົ້ນ ກ�າ ເນີດ ຂອງ ຊື່ ຂອງ ບ້ານ ຫລື ເມືອງ. 
 2. ໃຫ້ ຄ້ົ ນ ຄ້ ວາ ເບ່ິງວ່າ ເມືອ່ ໃດ, ດ້ວຍ ເຫດ ຜົນ ໃດ, ແລະ ດ້ວຍ ວິ ທີ ໃດ ທ່ີ ພິ ທີ ການ ທາງ ສາດສະ ໜາ 
ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ ຕິ ບັດ ກັນ ມາ ຢູ່ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ. 
 3. ໃຫ້ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມຂັ້ນ ຕອນ ທີ 1 ເຖິງ 3 ຈາກ ກິດ ຈະ ກ�າ 1). 
 4. ໃຫ້ ຖາມ ກຸ່ມ ນັກ ຮຽນ ສະ ເໜີ ຜົນ ການຄົ ້ ນ ຄ້ ວາຈາກ ຂັ້ນ ຕອນ 1 ແລະ 2. 
 5. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 7 ເຖິງ 10 ຈາກກິດຈະກ�າ 1). 

ກິດ ຈະ ກ�າ 3) ເຫດ ການ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ (ເວ ລາ: ປະ ມານ 40 ນາ ທີ)
 1. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຖິງ 8 ຈາກກິດຈະກ�າ 1)
 2. ໃຫ້ ເວ້ົາ ສູ່ ນັກ ຮຽນ ຟັງ, “ເຮົາ ມາ ຄິດ ເບ່ິງວ່າ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ xx (ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ໃດ ໜ່ຶງ) 
ໃນ ບ� ລິ ເວນ ອ້ອມ ຮອບ ຕົວ ເຮົາ, ເຊິ່ງ ອາດ ຈະ ມີ ຈ�າ ນວນ ໜ້ອຍ ລົງ ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ອະ ດີດ ຜ່ານ ມາ.” 
 3. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “Xx ມີ ຈ�າ ນວນ ໜ້ອຍ ລົງ ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ອະ ດີດ ຜ່ານ ມາ, ແຕ່ ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ 
ແມ່ນ ຫ ຍັງ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ xx ໃນ ອະ ນາ ຄົດ? ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ມັນ ຈະ ມີ ຈ�າ ນວນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດ ລົງ ນັບ  
ຕັ້ງແຕ່ນີ້ ໄປ?” 
 4. ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ ເຫດ ການ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ (ເບິ່ງ ກິດ ຈະ ກ�າ 3) ຈາກ ເລື່ອງ ນິ ທານ ກ່ຽວ 
ກັບ ນົກ ເຄົ້າ ແລະຟານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ອະດີດ” ທາງເບື້ອງຊ້າຍ. 
 5. ເທິງ ເສັ້ນ ສະ ແດງ, ໃຫ້ ຂຽນ ເຫດ ການ ຕ່າງໆ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕັ້ງ ແຕ່ ອະ ດີ ດ ຈົນ ເຖິງ ປັດ ຈຸ ບັນ. 
 6. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະ
ນາຄົດ ຂ້ອຍບ�່ຢາກເຫັນ - ຊັບ ພະ ຍາ ກອນສູນຫາຍໄປ”  ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄ�າຕອບເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ເທິງເສ້ັນສະແດງ. 
 7. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄ�າ ຄິດ ເຫັນ ຕ�່ ກັບ ມີ ສິ່ງ ໃດ ແດ່ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ສາ ມາດ 
ເຮັດ ໄດ້ ຫລື ມີ ສິ່ງ ໃດ ແດ່ ທີ່ ຈ�າ ເປັນ ຕ້ອງ ມີ ເພື່ອ ສ້າງ ເສັ້ນ ຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກ
ເຫັນ - ຄວາມ ອຸ ດົມ ສົມ ບູນ ຂອງຊັບພະຍາກອນ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄ�າຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ. 
 8. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກ�າ ໂດຍບອກ
ເຫລົ່າສ�າລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ) ເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈ�າເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ອຸ ດົ ມ ສົມ ບູນ 
ຫລາຍ ຂຶ້ນຢູ່ໃນໝູ່ ບ້ານຂອງ ພວກ ເຮົາ ຫລື ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ. 
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ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຕ�່ໄປນີ້ນ�າກັນ ແລະ ໃຫ້ຄິດເຖິງພູ ມີ ປະ ເທດ ແລະ ແຮ່ ທາດ ຕ່າງໆ.

ໃນ ຄັງ້ ວັນ ທ ີ9 ພະ ຈິກ 2014, ເຊ່ິງ ອາ ໃສ ຢູ່  ມນົ ທົນຫວ້ຍ  ສ�າພັດ ເມອື ງ ປ ຣະ ຈັກ ສິນ ລະ ປາຄົມ, 
ຈັງ ຫວັດ ອຸ ດອນ ທາ ນີ. ເປັນ ເລື່ອງ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ສ້າງ ທະ ເລ ສາບ ໜອງ ຫານ ໃນ ຈັງ ຫວັດ ອຸ ດອນ ທາ ນີ 
ແລະ ບັນ ດາ ສະ ຖານ ທີ່ ຕ່າງໆທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ. ໃນ ເລື່ອງ ຊີ້ນ ກະ ຮອກ ຂາວແມ່ນ ໝາຍ ເຖິງ 
ທາດເກືອ ຫລື  ທາດໂປ ຕາ ຊຽມ.  ຖ້າ ວ່າ ຄົນ ເຮົາ ຫາກ ຂຸດ ຄົ້ນ ຫລື ນ�າ ໃຊ້ ແຮ່ ທາ ດ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ, ພື້ນ ທີ່ ດິນ 
ຈະພັງ ທະ ລາຍ ລົງ, ປຽບ ສະ ເໝືອນ ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ນະ ຄອນ ຄີຕະ, ລວມ ທັງ ນາ ງ ໄອ່, ພົບ ວ່າເມືອງ 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຖືກ ພັງ ທະ ລາຍ ເມື່ອ ພວກ ເຂົາ ບ� ລິ ໂພກ ຊີ້ນ ກະ ຮອກ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ. 

ທ້າວພັງຄີ, ລູກ ຊາຍ ຂອງ ພະ ຍາ ນາ ກ, ໄດ້ ແປງ ກາຍ ຕົນ ເອງ ເປັນ ກະ ຮອກ ເພ່ືອ ດູ ແລ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ນາງ ໄອ່. 
ມັນ ເປັນ ແນວນ້ັນ ກ�່ເນ່ືອງ ຈາກວ່າ ທ້າວ ພັງຄີ ໄດ້ ເກີດ ມາ ເປັນຄົນ ໃບ້ ໃນ ຊາດ ປາງ ກ່ອນ. ສ�າ ລັບນາງ ໄອ່, 
ໃນ ຊາດ ກ່ອນ, ແມ່ນ ເກີດ ມາ ເປັນ ນາງ ອອງ ຄ�າ, ເຊິ່ງ ເປັນ ລູກ ສາວ ຂອງ ຄົນ ຮັ່ງ ມີ. ຄວາມ ງົດ ງາມ ຂອງ ລາວ ແມ່ນ 
ເປັນ ທີ່  ປະ ທັບ ໃຈ ຂອງ ຫລາຍໆ ຄົນ, ແຕ່ ວ່າລາວກ�່ ບ�່ ໄດ້ ຮັກ ກັບ ຜູ້ ໃດ ເລີຍ. ພ�່ ແມ່ ຂອງ ລາວມັກ ຊາຍຄົນ ໃບ້ 
ເພາະ ວ່າ ລາວ ເປັນ ຄົນ ດຸ ໝັ່ນ- ຂະ ຫ ຍັນ ພຽນ, ແລະ ກ�່ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂ� ຊາຍ ຄົນ ນັ້ນ ແຕ່ງດອງ ກັບນາງ ໄອ່. ແຕ່ ວ່າຊາຍ 
ຄົນ ໃບ້ບ�່ ໄດ້ ມັກນາງ ໄອ່. ລາວ ເອງບ�່ ໄດ້ ສົນ ໃຈນາງໄອ່ ແລະ ກ�່ ບ�່ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ຜູກ ພັນ ຫ ຍັງ ກັນ. ເຖິງແນວນັ້ນ
ພວກ ເຂົ າກ�່ ໄດ້ ຢູ່ ກິນ ນ�າ ກັນ ແລະ ໄດ້ ສະ ແດງ ບົດ ບາດ ເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນ. 

ຫລ າຍ ປີ ຜ່າ ນ ໄປ, ຊາຍ ຄົນ ໃບ້ ໄດ້ ກາຍ ມາ ເປັນ ຄົນ ຮັ່ງ ມີ ແລະ ຢາກ ກັບ ຄືນ ເມືອ ຢູ່ ກັບ ພ�່ ແມ່ ຂອງ ລາວ ທີ່ອາ ໄສ 
ຢູ່ ເຮືອນ ເກົ່າ . ຊາຍ ຄົນ ນັ້ນ ໄດ້ບອກນາງ ອອງ ຄ�າວ່າ  ລາວ ຈະ  ໄປຄົນດຽວ, ແຕ່ນາງ ອອງ ຄ�າ ເວົ້າ ວ່າ, ເຖິງ ແນວ 
ໃດ ກ�່ ຕາມ, ນາງກ�່ ຢາກ ໄປພ້ອມ  ກັນ ເພື່ອພົບ ກັບພ�່ ແມ່ ຜົວ ຂອງນາງ.  ແຕ່ວ່າຊາຍ ຄົນ ນັ້ນ ບ�່ ຢາກ ໃຫ້ ນາງ ໄປ ນ�າ, 
ລາວຕ້ອງ ການໜີ ຈາກ ນາງ ອອງ ຄ�າ. ເມື່ອພວກ ເຂົາ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ໄປ ນ�າ ກັນ  ຮອດ ຕອນ ກາງ ຄືນ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຢຸ ດ 
ພັກ ເຊົາ ທີ່ ກ້ອງ ຕົ້ນໝາກ ເດື່ອ ໃກ້ ກັບ ແຄມ ແມ່ ນ�້າ. ຜົວ ໄດ້ ປີນ ຂຶ້ນ ຕົ້ນ ໝາກ ເດື່ອ ເພື່ອ ເອົາ ໝາ ກ ເດື່ອ ມາ ກິນ. 
ແຕ່ ວ່າ ລາວບ�່ ໄດ້ເກັ ບ ເອົາ ມາ ໃຫ້ນາງ ອອງຄ�າກນິ ແມ ້ແຕ່ ໝາກ ດຽວ. ລາວບ�່ ໄດ້ ສົນ ໃຈ ນາງອອງຄ�າ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ. 
ນາງ ອອງຄ�າຮູ້ ສຶກ  ຫິວ ຈຶ່ງໄດ້ ເກັບ ເອົາໝາກ ເດື່ອ ທີ່ ຫລົ່ນ ແລ້ວນັ້ນ ມາ ກິນ. ຜົວ ຂອງ ນາງ ອອງຄ�າບ�່ ໄດ້ ລົງ ມ າ ຈາກ 
ຕົ້ນ ໝາກ ເດື່ອ ແລະ ໄດ້ ນອນ ຢູ່ ເທິງ ຕົ້ນ ໄມ້ ນັ້ນ ເລີຍ, ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ນາງອອງຄ�າ ແມ່ນນອນ ຢູ່ ກ້ອງ ຕົ້ນ ໄມ້. 
ເມື່ອ ຜົວ ເຫັນ ວ່າ ເມຍ ຂອງ ຕົນ ພວມ ນອນ ຫລັບແຈບ ຢູ່ ກ�່  ຟ້າວ ລົງ ມາ ຈາກ ຕົ້ນ ໝາກ ເດື່ອ ແລະ ໜີ ຈາກ ນາງ ໄປ. 

ໂຊກ ດີທີ່ບ�່ ມີ ເສືອ ຈັກ ໂຕ ມາ ກິນ ນາງ ອອງຄ�າ. ນາງ  ຕື່ນ ຂຶ້ນ ມາບ�່ ເຫັນ ຜົວ  ຈຶ່ງ ໄດ້ ຍ່າງ ອອກ ໄປ ຈາກ ປ່າ, ແຕ່ ກ�່ ບ�່ ຮູ້ 
ວ່າ ຈະ ໄປ ທາງ ໃດ. ຫລັງ ຈາກນັ້ນ ນາງ ອອງຄ�າກ�່ ພົບ ກັບນາຍ ພານ, ເຊິ່ງ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ພາ ລາວ ໄປ ທີ່ ແມ່ ນ�້າແຫ່ງ ໜຶ່ງ. 
ນາຍ ພານບອກ ລາວ ວ່າ ໃຫ້ ເຈົ້າ ຄ່ອຍໆ ຍ່າງ ຂ້າມ ແມ່ ນ�້າ ນີ້ ໄປ ແລ້ວ ເຈົ້າ ຈະ ເຫັນ ເຮືອນ ຜົວ ຂອງ ເຈົ້າ ຢູ່ ອີກ ຟາກ 
ໜ່ຶງຂອງ ແມ ່ນ�້າ ນ້ີ, ເວ້ົາແລ້ວ ນາຍ ພານ ຄົນ ນ້ັນ ກ�່ ຈາກ ໄປ. ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີນາງ ອອງຄ�າກ�າ ລັງ ພະ ຍາ ຍາມຂ້າມ ແມ ່ນ�້າ, 
ນາງ ໄດ້ ຈົມ ລົງ  ນ�້າ, ກ່ອນຈະຂາດໃຈ ນາງ ໄດ້ ພາ ວະ ນາ ວ່າ ໃນ ຊາດ ໜ້າ ຂ� ໃຫ້ ຜົວຮັກນາງ,  ຂ� ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ງົດ ງາມ
ກວ່າ ເກົ່າ ແລະ ຂ� ໃຫ້ ຜົວ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເບິ່ງ ແຍງ ຕົນ ເອງ ຫລາຍ ຂຶ້ນ.
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ຊີ ວິດ ຂອງນາງ ອອງ ຄ�າ ໄດ້ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ ແລະ ຊີ ວິ ໃໝ່ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ເລີ່ມ 
ຂຶ້ນ ທີ່ ນະ ຄອນ ຄີຕະ. ລາວ ໄດ້ ເກີດ ມາ ເປັນ ນາງ ໄອ່ ຄ�າ ຫລື ນາງ ໄອ່. 
ນາຍ ພານ ໄດ້ ເກດີ ມາ ເປັນ ທ້າວຜາ ແດງ. ຊາຍ ຄົນ ໃບ້ ໄດ້ ເກີດ ມາ ເປັນ 
ທ້າວພັງຄີ. 

ນາງ ໄອ່  ເປັນ ລູກ ສາວ ຂອງ ພະ ລາ ຊາ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ. ພະ ລາ ຊາ ມີ ນ້ອງ 
ຊາຍ ຢູ່ ເມືອງ ຊຽງ ຫຽນ. ຄວາມ ງົດ ງາມ ຂອງ ນາງ ໄອ່ ເປັນ ທີ່ ຮູ້ ຈັກ ກັນ 
ໄປທ່ົວທຸກເມືອງ, ລວມ ທັງ ເມືອງ ພະ ພົງ ເຊ່ິງ ເປັນ ສະ ຖານ ທ່ີໆ 

ທ້າວຜາ ແດງ ອາໄສ ຢູ່. ທ້າວຜາ ແດງ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ໄປ ທ່ີ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ ແລະ ໄດ້ ຂ່າວ ວ່າ ນາງ ໄອ່ ເປັນ ຍິງ ທ່ີ ມ ີ
ຄວາມ ສວຍ ງາມ ຫ ລາຍ. ດ່ັງ ນ້ັນ, ທ້າວຜາ ແດງຈ່ຶງ ໄດ້ ລັກເຂ້ົາ ໄປ ຫ້ອງ ຂອງນາງ ໄອ່ ສ້າງ ສາຍ ສ�າ ພັນ ແລະ 
ສັນຍາວ່າຈະມາສູ່ຂ�ຕາມຮີດຄອງ.  ຄວາມ ງົດ ງາມ  ຂອງ ນາງ ໄອ່ ຍັງ ໄດ້ ຖືກ ກ່າວ ຂານ ໄປ ເຖິງເມືອງ ບາ ດານ. 
ທ້າວພັງຄີ  ໄດ້ ຂ່າວ ວ່າ ນາງ ໄອ່ ມີ ຄວາມ ງົດ ງາມ ຫ ລາຍ, ກ�່ ເລີຍ ແປງ ກາຍ ເປັນ ມະ ນຸດ ແລະ ພະ ຍາ ຍາມເຂ້ົາ 
ໄປຫາ ນາງ ໄອ່. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ລາວບ�່ ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ໄປ ໃກ ້ຊິດ ກັບ ນາງ ໄອ່ ດ່ັງ ນ້ັນ ລາວ ຈ່ຶງ ກັບ ຄືນ ເມື ອ 
ເຮືອນ ແລ້ວກ�່ ກັບ ຄືນ ມາ ຫາ ນາງ ໄອ່ ອີກ ເທື່ອ ໜຶ່ງ. ແຕ່ ລາວກ�່ ບ�່ ມີ ໂອ ກາດ ໄດ້ ໂອ້ ລົ ມ ກັບ ນາງ ໄອ່. 

ຢູ່ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ, ທຸກໆ ເດືອນ 5 ຫລື ເດືອນ 6  ຂ ອງ ແຕ່ ລະ ປີ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ຈັດ ງານ ພິ ທີບຸນ ແບກ ຟ້າກ�່ ຝົນຈູດ 
ບ້ັງ ໄຟ, ເພ່ືອ ຂ� ຝົນ ຈາກ ທ້ອງ ຟ້າ. ບຸນ ດ່ັງ ກ່າວ ແມ່ນ ຈັດ ຂ້ຶນ ພ້ອມໆ ກບັ ງານ ບຸນບ້ັງ ໄຟ ຫລື ການ ແຂ່ງ ຂັນ ຈູດບ້ັງ ໄຟ. 
ພະ ລາ ຊາ ຂອງ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ແຈ້ງ ການ ໃຫ້ ຈັດ ສົ່ງ ໜັງ ສື ເຊີນໄປ ເຖິງ ສະ ຖານ ທີ່ ຕ່າງໆ, ລວມ ທັງ 
ເມືອງພະ ພົງ ແລະ ເມືອງ ຊຽງຫຽນ. ພະ ລາ ຊາ ໄດ້ ປະ ກາດ ວ່າ “ຖ້າເຈົ້າເມືອງ ຊຽງ ຫຽນ ສາ ມາດ ເອົາ ຊະ ນະ ໄດ້ 
ຈະ ຍົກ ເມືອງ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້. ຖ້າ ວ່າ ທ້າວຜາ ແດງ ຈາກ ເມືອງ ພະ ພົງ ສາ ມາດ ເອົາ ຊະ ນະ ໄດ້, ແມ່ນ ຈະ ຍົກ ນາງ ໄອ່ 
ໃຫ້ ເປັນ ລາງວັນ.” ໃນ ມື້ ຈັດການ ແຂ່ງ ຂັນ, ໄດ້ ມີ ຜູ້ ຄົນ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ເປັນ ຈ�າ ນວນ ຫລວງ ຫລາຍ. ຂ່າວ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ແຂ່ງ ຂັນ ຈູດບັ້ງ ໄຟ ໄດ້ ຍິນ ໄປ ເຖິງ ເມືອງ ບາ ດານ. ທ້າວພັງ ຄີ ໄດ້ ຂຶ້ນ ມາ ເທິງ ພື້ນ ໂລກ ແລະ ແປງ ກາຍ ເປັນ 
ມະ ນຸດ ເພ່ືອ ຫ ວັງ ທ່ີ ຈະ ເຂ້ົາ ໃກ້ ນາງ ໄອ່. ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ລາວກ�່ ຍັງ ບ�່ ມ ີໂອ ກາດ ທ່ີ ຈະ ໄດ້ ໂອ້ ລົມ ກບັ ນາງ ໄອ່ ເລີຍ.

ງານ ບຸນບ້ັງ ໄຟ ໄດ້ ເລ່ີມ ຂ້ຶນ. ການ ແຂ່ງ ຂັນ ໃນ ງານ ບຸນ ດ່ັງ ກ່າວ ຈະ ໃຊ້ ເວ ລາຢູ່ ເຈັດມື້ ເຈັດຄືນ. ບ້ັງ ໄຟ ຂອງ 
ທ້າວ ຜາ ແດງ ບ�່ ສາ ມາດ ຂຶ້ນ ໄດ້ ສູງ ສຸດ. ລາວກ�່ ເລີຍ ເສຍ ໄຊ ໃຫ້ ພະ ລາ ຊາ ເມືອງ ຊຽງ ຫຽນ ແລະ ບ�່ ສາ ມາ ດ ເອົາ 
ນາງ ໄອ່ ມາ ເປັນ ເມຍ ໄດ້. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ທ້າວຜາ ແດງກ�່ ຍັງ ສືບຕ�່ ຂີ່ ມ້າ ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ ມ້າ ບັກ ສາມ ແລະ ກ�່ ຂີ່ 
ມ້າ ມາ ຢ້ຽມ ຢາມ ນາງ ໄອ່ ຢູ່ ຕະ ຫລອດ. ທ້າວພັງ ຄີ ບ�່ ຄ່ອຍ  ພ� ໃຈ ກັບ ການ ກະ ທ�າ ດັ່ງ ກ່າວ ແລະ ພະ ຍາ ຍາມ ວາງ 
ແຜນ ທີ່ ຈະ ຂັດ ຂວາງ ຢູ່ ເລື້ອຍໆ ແຕ່ກ�່ ບ�່ ສ�າ ເລັດ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ລາວ ຈຶ່ງ ແປງ ກາຍ ເປັນ ກະ ຮອກ ຂາວ, ປີນ ຂຶ້ນ ມາ ເທິງ 
ລະ ບຽງ ຂອງ ນາງ ໄອ່ ແລ້ວກ�່ ແລ່ນ ຫຼິ້ນ ຢູ່ ຫັ້ນ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ນາງ ໄອ່ ເຫັນ. ນາງ ໄອ່  ຢາກ ໃຫ້ ຈັບ ເອົາ ກະ ຮອກ ແລະ 
ບອກ ຄົນ ໃຊ້ ຂອງ ລາວ ໄປ ຮ້ອງ ນາຍ ພານ ມາ. ນາຍ ພານອາໄສ ຢູ່ ໃກ້ໆ ບ� ລິ ເວນນັ້ນ ໄດ້ມາ  ຕາມ ຄ�າ ຮ້ອງ ຂ� ຂອງ 
ນາງ ໄອ່, ແລະ ຍັງ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂ� ໃຫ້ ຊາວ ບ້ານ ມາ ຊ່ວຍ ຈັບ ເອົາ ກະ ຮອກຕົວ ນັ້ນ. 
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ໃນ ຕອນ ທ�າ ອິດ, ກະ ຮອກ ສາ ມາດ ໜີ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ສວນ ມອນ, ເຊິ່ງ ປະ ຈຸ ບັນ ໄດ້ ກາຍ ມາ ເປັນ ບ້ານ ສວນມອນ, 
ແລະ ແລ່ນ ຜ່ານ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ປ່າ ໄມ້ ເພື່ອ ເອົາ ຕົ້ນ ຈານ ຢູ່ ເທິງ ພູ ອ�າ ຈານ, ຕ�່ມາກະ ຮອກ ແລ່ນ ເຂົາ້ ໄປ ຫາ ພ ູໂພນ ທອງ 
ເຊ່ິງ ປະ ຈຸ ບັນ ເອ້ີນ ວ່າ ບ້ານ ໂພນ ທອງ, ແຕ່ ວ່ານາຍ ພານກ�່ ຍັງ ບ�່ ສາ ມາດ ຈັບ ກະ ຮອກ ໄດ້. ນາຍ ພານ ໄດ້ ພະ ຍາ ຍາມ 
ຊອກ ຫາ ສາຍ   ທະ ນ ູເສັນ້ ໃໝ່ ຈນົ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ທີ ່ບ້ານ ໂພນ ທອງ, ແລ້ວ ກ�່ ຍິງ ທະ ນູ ໃສ່ ກະ ຮອກ ທີ່ ບ້ານ 
ຂົນ ສາຍ. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ນາຍ ພານກ�່ ຍັງ ບ�່ ສາ ມາດ ຈັບ ກະ ຮອກ ໄດ້. ການ ໃຊ້ ທະ ນູຂອງນາຍ ພານ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເກດີ ສຽງ ດັງ “ປັກ”.  ເພາະ ສະນັນ້, ສະ ຖານ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ ຈຶ່ງ ຖືກ ເອີ້ນ ວ່າ ບ້ານ ເມືອງ ປັກ. ກະ ຮອກ 
ຫລື ທ້າວ ພັງ ຄີ ໄດ້ ບອກ ບ� ລິ ວານ ຂອງ ລາວ, ນັ້ນ ກ�່ ຄື ນົກ ແລະ ງູ, ໄປ ເຮັດ ໃຫ້ ນາຍ ພານ ເກີດ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ. 
ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ນາຍ ພານບ�່ ໄດ້ ຢ້ານ ກົວ ແລະ ຍັງ ໄດ້ ຂ້າ ນົກ ແລະ ງູ ຕາຍ ໝົດ ເລີຍ. 

ກະ ຮອກ ຂາວ ໄດ້ ໜີ ອອກ ຈາກ ພູ ໂພນ ທອງ ແລະ ເຂົ້າ ໄປ ລີ້ ຢູ່ ໃນ ຜົ້ງ ເທິງ ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫ ຍ່ໃນ ປ່າ. ນາຍ ພານ ແລະ 
ຊາວ ບ້ານ ຮູ້ວ່າ ກະ ຮອກ ລີ້ ຢູ່ ໃນ ຜົ້ງ ດັ່ງ ກ່າວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ພາ ກັນ ຍິງ ທະ ນູ ເຂົ້າ ໄປ, ແຕ່ກ�່ ບ�່ ສາ ມາດ ຂ້າ ກະ ຮອກ ໄດ້. ຊ�້າ ບ�່ 
ໜ�າ ມັນ ຍັງ ໜີ ໄປ ໄກ ຕື່ມ ອີກ. ນາຍ ພານ ພະ ຍາ ຍາມ ໄລ່ ນ�າ ກະ ຮອກຕົວ ນັ້ນຕ�່ໄປ. ໃນ ຄັ້ງ ນີ້, ນາຍ ພານ ໄດ້ ຮ້ອງ 
ຂ� ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຈາກ ຊຽງ ສົມ, ເຊ່ິງ ເປັນຈົ ວ ນ້ອຍທ່ີ ຫາກ�່ສິກ ແລະ ກ�່ ເຄີຍ ເຫັນ ກະ ຮອກ ດ່ັງ ກ່າວ. ຊຽງ ສົມ 
ໄດ້ ຮັບ ລາງວັນເປັນ ເງິນ, ແລະ ແນະ ນ�າ ໃຫ້ ນາຍ ພານ ແລະ ຊາວ ບ້ານ ໄປ ທີ່ ບ້ານດອນ ເງິນ. ນາຍ ພານ ແລະ 
ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ໄລ່ ກະ ຮອກ ເຂົ້າ ໄປ ເທິງ ຕົ້ນ ໝາກ ເດື່ອ. ນາຍ ພານ ໄດ້ ຍິງ ກະ ຮອກ ແລະ ມັນ ກ�່ ຕົກ ລົງ ມາ ຈາກ ຕົ້ນ 
ໝາກ ເດື່ອ ແລ້ວກ�່ ຕາຍ ໃນ ທີ່ ສຸດ.

ນາຍ ພານ ແລະ ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ໄປ ບ້ານ ຊຽງ ແຫ້ວ ແລະ ຊຽງ ສົມ ກ�່ ໄດ້ ຊອຍ ຊ້ີນ ກະ ຮອກເພ່ືອ ເປັນ ອາ ຫານ
ໄດ້ໜຶ່ງ ພັນ ກ ະ ຕ່າ. ຊີ້ນ ກະ ຮອກ ໄດ້ ຖືກ ແບ່ງ ປັນ ໃຫ້ ທຸກໆ ຄົນ ທີ່ ຢູ່ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ, ຍົກ ເວັ້ນ ແມ່ ໝ້າຍ, ຜູ້ ທີ່ບ�່ ມີ 
ຜົວ ຫລື ລູກ, ຈະບ�່ ໄດ້ ຮັບ ສ່ວນ ແບ່ງ ດັ່ງ ກ່າວ. ໃນ ຕອນ ກາງ ຄືນ, ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ຮວມ ຕົວ ກັນ ແລະ ກິນ ຊີ້ນ 
ກະ ຮອກ ເປັນ ອາ ຫານ. ກິ່ນ ອັນ ຫອມ ຫວນ ເປັນ ຕາ ແຊບ ໄດ້ ໄປ ເຖິງ ເມືອງ ບາ ດານ. 

ຂ່າວ  ໄດ້ ຖືກ ສົ່ງ ມາເຖິງ ພະ ຍານາ ກ ແຫ່ງເມືອງ ບາ ດານ ວ່າລູກ ຊາຍຂອງ ລາວ ໄດ້ ຖືກ ຍິງ ຕາຍ ແລ້ວ. ພະຍານາກ
ກ�່ ເລີຍ ມີ ຄວາມ ໂມ ໂຫ ເປັນ ຢ່າງ ຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ ອອກ ຄ�າ ສັ່ງ ໃຫ້ ນາຍ ທະ ຫານ ບ� ລິ ວານ ຂອງ ລາວ ໄປ ເຜົາ ນະ ຄອນ ຄີ 
ຕະໃຫ້ ວອດ ວາຍ. ບ່ອນ ໃດ ກ�່ຕາມ ທີ່ ທະ ຫານ ພົບ ເຫັນ ຊີ້ນ ຂອງ ກະ ຮອກ ຢູ່ ເທິງ ພື້ນ ດິນ, ມັນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ພື້ນ ທີ່
ນັ້ນ ຈົມ ລົງ ພື້ນ ບາ ດານ. 

ທ້າວ ຜາ ແດງ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ມາ ນະ ຄອນ ຄີ ຕະ ເພື່ອ 
ຊອກ ຫາ ນາງ ໄອ່. ເມື່ອ ລາວ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຫ້ອງ  ນາງ ໄອ່ 
ກ�າ ລັງ ກິນ ອາຫານ ແລະ ເວົ້າ ກັບ ລາວ ວ່າ, “ຂ້ອຍ ມີ 
ລາບ ກະ ຮອກ ເຊິ່ງ ຂ້ອຍ ໄດ້ ມາ ຈາກ ກະ ຮອກ ທີ່ ມີ 
ສາຍ ຄ� ຄ�າ.” 
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ທ້າວຜາ ແດງກ�່ ເລີຍ ຖາມ ນາງ ໄອ່ ວ່າ, “ເຈົ້າ ບ�່ ຢ້ານ ດິນ ຂອງ ເຈົ້າ ຈົມ ລົງ ພື້ນ ບາ ດານບ�່?” ເມື່ອ ລາວ ວ່າ ແນວນັ້ນ, 
ກ�່ ເກີດ ມີ ສຽງ ດັງ ມາ ຈາກ ຕົວ ເມືອງ. ທ້າວຜາ ແດງ ໄດ້ ບອກ ນາງ ໄອ່ ໃຫ້ ຟ້າວ ໂດດ ຂຶ້ນ ຫລັງ ມ້າ. ຕົວ ເມືອງ ຖືກ 
ທ�າ ລາຍ ລົງ. ນາງ ໄອ່ ຮີບ ໂຮມ ເອົາ ສິ່ງ ຂອງ ມີ ຄ່າ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ແຫວນ, ສາຍ ຄ� ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄ້ອງ, ກອງ 
ແລະ ຄ�າ. 

ຍ້ອນມີເຄ່ືອງຂອງຫຼາຍເຮັດ ໃຫ້ ມ້າບັກ ສາມ ແລ່ນບ�່ ສະ ດວກ. ພະຍານາກ ແລະ ທະ ຫານ ຂອງ ລາວ ກ�າ ລັງ 
ຕິດຕາມມາຈົນເກືອບຈະທັນ, ພ້ືນ ດິນກ�່ກ�າ ລັງ ພັງ ທະ ລາຍ ລົງ. ມ້າ ບັກ ສາມ ໄດ້ ແລ່ນ ມາ ຮອດ ແມ່ ນ�້າ. 
ທ້າວຜ າ ແດງ ໄດ້ ບອກ ນາງ ໄອ່ ໃຫ້ ຖິ້ມ ສິ່ງ ຂອງ ຕ່າງ ໆ  ທີ່ ລາວ ເອົາ ມາ  ເພາະ ວ່າ ມັນ ໜັກ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ. ດັ່ງ ນັ້ນ, 
ນາງ ໄອ່ ກ�່ ເລີຍ ຖ້ິມ ຄ້ອງ, ກອງ, ແຫວນ ແລະ ອ່ືນໆ. ມ້າ ບັກ ສາມ ໄດ້ ພະ ຍາ ຍາມ ໂດດ ຂ້າມ ຂອນ ໄມ້ ທ່ີ 
ຂວາງ ທາງ. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ມັນ ກ�່ ບ�່ ສາ ມາດ ໂດດ ຂ້າມ ໄດ້ ເພາະ ວ່າ ນັ້ນ ແມ່ນ ພະຍານາກ ທີ່ ແປງ ກາຍ 
ເປັນ ຂອນ ໄມ້. 

ທ້າວ ຜາ ແດງ ໄດ້ ຄິດ ຫາ ວິ ທີ ທາງວ່າ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ ເພື່ອ ໃຫ້ ນາງ ໄອ່ ປອດ ໄພ. ລາວ ໄດ້ວາງ ເສົາ ໄມ້ ລົງ ພື້ນ ດິນ 
ແລະ ປ່ອຍ ນາງ ໄອ່ ໄວ້ ແລ້ວ ຈຶ່ງ ມາ ຮັບ ເອົາ ພາຍ ຫລັງ. ແນວ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ຫລັງ ຈາກລາວ ປ່ອຍ ນາງ ໄອ່ ລົງ ພື້ນ ດິນ 
ນາງ ໄອ່ ກ�່ ຈົມ ລົງ ພື້ນ ນ�້າ. ທ້າວຜາ ແດງ ແລະ ມ້າ ບັ ກ ສາມ ໄດ້ ກັບ ຄືນ ໄປ ເມືອງ ແລະ ເຫັນ ພຽງ ແຕ່ ທະ ເລ ສາບ 
ທີ່ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ນ�້າ. ນັ້ນ ແມ່ນ ເປັນ ທີ່ ມາ ວ່າ ໜອງ ຫານ ໄດ້ ສ້າງຂຶ້ນ ມາ ແນວ ໃດ. 
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ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ປ 1-4

ລະດັບຄາດໝາຍ 
● ເພື່ອ ທ�າ ຄວາມ ຮູ້ ຈັກກ່ຽວ ກັບ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ດ້ານພູມ ມີ ປະ ເທດ ຂອງ ພື້ນ ທີ່ ໆ  ນັກ ຮຽນ ອາ ໃສ ຢູ່.
● ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ສາຍ ພົວ ພັ ນ ລະ ຫວ່າງ ພູມ ສັນ ຖານ ຂ ອງ ພື້ນ ທີ່ ແລະ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ຂອງ 

ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ . 
● ເພື່ອ ສ້າງ ສາຍ ສ�າ ພັນ ອັນ ໃກ້ ສິດ ຕິດ ແທດ ກັບ ພືດ ແລະ ສັດ ໃນ ເຂດ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ແລະ ປູກຝັງ

ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ມັນ ໃຫ້ ດີ. 

ກິດ ຈະ ກ�າ (ເວ ລາ: 30-40 ນາ ທີ)
 1. ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຕັ້ງ ຄ�າ ຖາມ ຕ�່ ກັບ ກຸ່ມ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ, “ເຈົ້າ ຮູ້ ຈັກ ກ່ຽວ ກັບ ທະ ເລ ສາບໜອງ ຫານບ�່ 
(ຫລື ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ກ່ຽວ ກັບຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທາງ ພູມ ມີ ປະ ເທດ ອື່ນໆ)? ເຈົ້າ ເຄີຍ ໄປ ສະ ຖານ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວບ�່? ມັນ ເປັນ 
ສະ ຖານ ທີ່ ແນວ ໃດ?” 
 2. ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະ ນ�າ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ໂດຍ ເວົ້າ ວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານກ່ຽວ ກັບເລື່ອງທະ ເລ ສາບ 
ໜອງ ຫານ ໃຫ້ ເຈົ້າ ຟັງ. ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຄິດ ເບິ່ງວ່າ ມັນ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ ໄດ້ ແນວ ໃດ.” ໃຫ້ ຜູ້ ຊ່ວຍ 
ຫລື ຄູ ອ່ານ ເລື່ອງ ດັງ ໆ . 
 3. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ໃນ ເລື່ອງ, ເປັນ ຫ ຍັງ ພື້ນ ທີ່ ດິນ ຈຶ່ງ ຈົມ ລົງ ແລະ ກາຍ ເປັນ ທະ ເລ ສາບ 
ຂະ ໜາດ ໃຫ ຍ່?” 
 4. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ມນັ ມ ີພືດ ແລະ ສັດ ປະ ເພດ ໃດ ແດ່ ທ່ີ ປະ ກົດ ມ ີ ຢູ່ ໃນ ເລ່ືອງ?” ຂຽນຄ�າຕອບ
ຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ. ເພ່ືອ ເຮັດ ໃຫ້ ນັກ ຮຽນ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ພືດ ແລະ ສັດ ປະ ເພດ ໃດ ແດ່ ທ່ີ ມ ີຢູ່ ໃນ ເລ່ືອງ, 
ແລະ ສ�າ ລັບ ພືດ ແລະ ສັດ ທ່ີ ນັກ ຮຽນ ບ�່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ, ໃຫ້ ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ຂຽນ ຊ່ື ໃສ່ ເທິງ ກະ ດານ, ແລະ ເວ້ົ າ ວ່າ, 
“ຂ້ອຍ ຄິດ ວ່າ…….ມີ ຢູ່ ໃນ ເລື່ອງ, ແມ່ນບ�?່” 
 5. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ມີ ຜູ້ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຄີຍ ເຫັນ ເຫດ ການ , ການ ຊຸດ ຕົວ ຂອງ ພື້ນ ດິນ ໃນ ບ� ລິ ເວນ 
ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ຕົນ ເອງ?” 
 6. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ເຈົ້າ ເຄີຍ ເຫັນ ພືດ ແລະ ສັດ ປະ ເພດ ໃດ ແດ່ ທີ່ ປະ ກົດ ມີ ໃນ ເລື່ອງ ຢູ່ ໃກ້ໆ 
ບ� ລິ ເວນ ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ເຈົ້າ?” ຂຽນຄ�າຕອບຂອງນັກຮຽນໃສ່ເທິງກະດານ (ຫລື ໝາຍ ວົງ ມົນ ເອົາ ຄ�າ ຕອບ ທີ່ 
ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ ທີ 4). 
 7. ໃຫ້ ຖາມ ນັກ ຮຽນ, “ມີ ສະ ຖານ ທີ່ ໃດ ແດ່ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ເຈົ້າ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ພົວ ພັນ ກັບ ນິ ທານ ຫລ ື 
ຕ�າ ນານ ພື້ນ ບານ? ມັນ ເປັນ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ຫ ຍັງ? ມັນ ມີ ພືດ ແລະ ສັດ ປະ ເພດ ໃດ ແດ່ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ເລື່ອງ?” ໃຫ້ 
ນັກ ຮຽນ ນ�າສະ ເໜີ ຜົນ ຂອງ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 
 8. ສະ ຫລຸບ ສັງ ລວມ ກິດ ຈະ ກ�າ ໂດຍ ໃຫ້ ຢືນ ຢັນ ຄ ຳເວົ້າ ຕ່າງໆ ດັ່ງ ລຸ່ມນີ້ ກັບ ນັກ ຮຽນ. “ມັນ ມີຫລາກ 
ຫລາຍ ສະ ຖານ ທ່ີ ໃນ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວ ທ່ີ ມ ີຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທາງ ພູມ ມ ີປະ ເທດ ທ່ີ ແຕກ ຕ່າງ ກນັ ໄປ.” “ມນັ ມ ີພືດ
ແລະ ສັດ ຈ�າ ນວນ ຫລວງ ຫລ າຍ ທ່ີ ອາ ໃສ ຢູ່ ກບັ ປະ ຊາ ຊົນ ທ່ີ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ຢູ່ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ ແລະ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີດ່ັງ ກ່າວ.
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ລະ ດັບ ການ ສຶກ ສາ ປ5-ມ1

ລະດັບຄາດໝາຍ 
● ເພື່ອທ�າຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະດ້ານພູມມີປະເທດຂອງພື້ນທີ່ນັກຮຽນອາໄສຢູ່.
● ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ສາຍ ພົວ ພັ ນ ລະ ຫວ່າງ ພູມ ສັນ ຖານ ຂ ອງ ພື້ນ ທີ່ ແລະ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ຂອງ 

ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ .
● ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ ເຖິງ ກ� ລ ະ ນີ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບປະ ເພ ນີ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ຕ�່ກັນ ມາ ວ່າ ມີ ສາຍ ພົວ 

ພັນ ກັບ ປະ ກົດ ການ ທ�າ ມະ ຊາດ.
● ເພື່ອໃຫ້ ເຫດ ຜົນ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຄິ ດ ກ່ຽວ ກັບ ບັນ ຫາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ.

ກິດ ຈະ ກ�າ 1) (ເວລາ: ປະ ມານ 1 ຊົ່ວ ໂມງ)
 1. ຜູ້ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ ແນະນ�າກ່ຽວກັບເລື່ອງໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທະເລສາບ
ໜອງຫານໃຫ້ເຈົ້າຟັງ. ກະລຸນາຟັງຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຄິດເບິ່ງວ່າມັນສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ.” ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍ 
ຫລື ຄູ ອ່ານເລື່ອງດັງໆ.
 2. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ມັນມີສະຖານທີ່ໃດແດ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບນິທານ 
ຫລື ຕ�ານານພື້ນບານ? ມັນມີ ຊື່ ວ່າ ແນວ ໃດ ແດ່?” ໃຫ້ນັກຮຽນນ�າສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 3. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນ, “ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍເຫັນເຫດການ, ການຊຸດຕົວຂອງພື້ນດິນໃນບ�ລິເວນ
ໝູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ? ຖ້າ ວ່າ ມັນ ມີ ເລື່ອງ ທີ່ ຄ້າຍ ຄື ກັນ ເກີດ ຂື້ນຢູ່ ໃນ ບ� ລິ ເວນ ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ເຈົ້າ, ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ອັນ ໃດ 
ທີ່ ເປັນ ສາຍ ເຫດ?” ໃຫ້ ນັກ ຮຽ ນ ສະ ເໜີ ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.
 4. ໃຫ້ຖາມ ນັກ ຮຽ ນ ,  “ເຈົ້າ ຮູ້ບ�່ ວ່າ ເກືອ ທີ່ ເຈົ້າ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ອາ ຫານ ທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ມາ 
ຈາກ ໃສ?” ໃຫ້ ນັກ ຮຽ ນ ສະ ເໜີ ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 
 5. ສະ ຫລຸບ ສັງ ລວມ ກດິ ຈະ ກ�າ ໂດຍ ໃຫ້ ຢືນ ຢັນ ຄ�າເວ້ົາ ຕ່າງໆ ດ່ັງ ລຸ່ມນ້ີ ກັບ ນັກ ຮຽນ. “ຊ່ື ຂອງ ສະ ຖານ 
ທີ່ ຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທາງ ພູມ ມີ ປະ ເທດ ແມ່ນ ມີ ສ່ວນ ພົວ ພັນ ກັນ ຢູ່ ເລື້ອຍ ໆ , ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ຕ�າ ນ າ ນ 
ແລະ ນິ ທານ ພ້ືນ ບ້ານ ແມ່ນ ມ ີສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເຊ່ິງ ກນັ ແລະ ກນັ ກັບ ປະ ກດົ ການ ທ�າ ມະ ຊາດ ໃນ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີນ້ັນໆ.” 
“ບັນ ຫາ ທາງ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແມ່ນ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ສະ ຖານ ທີ່ພວກ ເຮົາ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ກັບ ມັນ.” 
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ກິດ ຈະ ກ�າ 1) ການ ສ�າ ພາດ ແລະ ເຫດ ການ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ (ເວ ລາ: ປະ ມານ 40 ນາ ທີ)
 1. ໃຫ້ ນັກ ຮຽ ນ ຖາມ ຜູ້ ໃຫ ຍ່ ວ່າ  ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ ທ�າ ມະ ຊາດ ຢູ່ ຕາມ ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ, ໂດຍ ສະ ເພາະ
ປ່າ ໄມ້, ແມ່ ນ�້າ ແລະ ທະ ເລ ສາບ, ໄດ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄປ ຫລາຍ ປານ ໃດ ໃນ ໄລ ຍະ 10 ປີ ຫລື 20 ປີ ຜ່ານ ມາ, 
ແລະ ສະ ຫລຸບ ສັງ ລວມ ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ. ໂດຍ ສະ ເພາະ, ຖ້າ ວ່າ ຫາກມີບາງ ພື້ນ ທີ່ ໃກ້ໆ ໝູ່ ບ້ານ ກ�າ ລັງ ມີ ການ 
ຜະ ລິດ ເກືອ ຢູ່, ແລະ ໃຫ້ ນັກ ຮຽນ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ວິ ໄຈ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຢູ່ 
ໃນ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ. 
 2.  ໃຫ້ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂັ້ນ ຕອນ 1 ເຖິງ 4 ຈາກ ກິດ ຈະ ກ�າ 1). 
 3. ໃຫ້ ເວົ້າ ກັບ ນັກ ຮຽນ ວ່າ, “ພວກເຮົາ ມາ ຄິດ ເບິ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ອະ ນາ ຄົດ ຂອງ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ ທີ່ ມີ ການ 
ຜະ ລິດ ເກືອ (ຫລື ກ່ຽວ ກັບ ປ່າ ໄມ້, ແມ່ ນ�້າ ແລະ ທະ ເລ ສາບ) ”  ໃຫ້ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງເຫດການໃນອະ
ນາຄົດ (ເບ່ິງກດິຈະກ�າ 3) ຈາກເລ່ືອງນິທານກ່ຽວກບັນົກເຄ້ົາແລະຟານ ໂດຍເລ່ີມຈາກ “ອະດີດ” ທາງເບ້ືອງຊ້າຍ. 
 4. ເທິງ ເສັ້ນ ສະ ແດງ, ໃຫ້ ຂຽນ ສິ່ງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ທັງ ໝົດ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ອະ ດີດ ຈົນ ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ. 
 5. ໃຫ້ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນສະແດງຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ ““ໃນອະ
ນາຄົດ ຂ້ອຍບ�່ຢາກເຫັນ - ຊັບພະຍາກອນສູນຫາຍໄປ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄ�າຕອບເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ເທິງເສ້ັນສະແດງ.
 6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄ�າຄິດເຫັນຕ�່ກັບ ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດໄດ້ ຫລື ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນຈາກ “ປັດຈຸບັນ” ຈົນເຖິງ “ໃນອະນາຄົດ ຂ້ອຍຢາກ
ເຫັນ - ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນ” ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄ�າຕອບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ເທິງເສັ້ນສະແດງ. 
 7. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກ�າ ໂດຍບອ
ກເຫລ່ົາສ�າລັບສ່ິງທ່ີເກດີຂ້ຶນ (ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ) ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນສະພາບເຫດການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫລື ຈ�າເປັນຕ້ອງເຮັດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນອຸດົມສົມບູນ
ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ຫລື ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
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 ຂ�້ ຄວາມ ເຖິງ  
ຜູ້ ຊ່ວຍ ຫລື ຄູ: ລະ ດັບ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ອຸ ປະ 
ກອນ ການ ສິດ ສ ອນ ແລະ ວິ ທີ ນ�າ ໃຊ້.

ປຶ້ມ ນ້ອຍ ເຫລັ້ມ ນີ້ ແມ່ນ ເຄື່ອງ ມື ອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ນັກ ຮຽນ ຂັ້ນ ປະ ຖົມ ສຶກ ສາ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ ສຶກ ສາ 
ຕອນ ຕົ້ນ ໄດ້ ເອົ າ ໃຈ ໃສ່ ຕ�່ ກັບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມທ�າ ມະ ຊາດ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າຄຸ້ນ ເຄີຍ ແລະ ຄິດ ເຖິງ ບັນ ຫາ ທາງ ດ້ານ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໂດຍ ນ�າ ໃຊ້ນິ ທານ ພື້ນ ບ້ານ ທີ່ບອກ ເລົ່າ ຕ�່ໆ ກັນ ມາ ຕາມ ຂອບ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ລຸ່ມ ແມ່ ນ�້າ ຂອງ.  
ພວກ ເຮົາ ຫ ວັງ ຢ່າງ ຍິ່ງວ່າ ພວກ ທ່ານ ຈະ ນ�າ ໃຊ້ ແລະ ພິ ຈາ ລະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ເລົ່າ ນີ້ ເພື່ອ ເປັນແຮງ ຈູງ ໃຈ 
ໃນ ການ ສ້າງ ໂອ ກາດ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ສ�າ ລັບ ເດັກ ນ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ຄິດ ເຖິງ ຮູບ ແບບ ການ ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ 
ຢູ່ ເຂດ ທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ອ້ອມ ຂ້າງ. 

ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ
  ອຸ ປະ ກອນ ດ່ັງ ກ່າວ ແມ່ນ ມ ີຈຸດ ປະ ສົງນ�າ ໃຊ້ເຂ້ົາ ໃນ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ຂ້ັນ ປະ ຖົມ ສຶ ກ ສາ ແລະ 
ມັດ ທະ ຍົມ ສຶກ ສາ ຕອນ ຕົ້ ນ (ປ1-ມ4). 

ລະ ດັບ ຄາດ ໝາຍ ການ ນ�າ ໃຊ້ ອຸ ປະ ກອນ ( ປັບ ປຸງຜົນ ການ ຮ ຽນ) 
 1. ເພ່ືອ ພັດ ທະ ນາ ຄວາມ ຮູ້ ການ ສຶກ ສາ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ຕ�່ ກບັ ພືດ ແລະ ສັດ ທ່ີ ມ ີຢູ່ ເຂດ ທ້ອງ ຖ່ິນ, ແລະ ຊຸກ ຍູ້ 
ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຢາກ ປົ ກ ປ້ອງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ ້ຫລາຍ ຂຶ້ນ. 
 2. ເພື່ອ ສັງ ເກດ ຕີ ລາ ຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ຈ�ານວນພືດ ແລະ 
ສັດປະເພດປະ ເພດ ຕ່າງໆຈຶ່ງຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ອະດີດ. 
 3. ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ການພັດທະນາ) ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການດ�າລົງຊີວິດ ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ�າມະຊາດ. 
 4. ເພື່ອມະ ໂນ ພາບ ແລະ ແບ່ງ ປັນສະ ຖາ ນະ ພາບ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ເປົ້າ ໝາຍ ແລະ ວິ ໄສ ທັດ ທີ່ ຕ້ອງ 
ການ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ ສ�າ ລັບ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວ. 
 5. ເພື່ອ ທ�າ ຄວາມ ຮູ້ ຈັກ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ຕ�່ ກັບ ບັນ ຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ພັດ ທະ ນາ. 
 6. ເພື່ອ ຄິດ ເຖິງວິ ທີ ການ ວ່າ ອັນ ໃດ ທີ່ ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ທ�າ ມະ ຊາດ.
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ຂັ້ນ ຕອນ ພື້ນ ຖານ 
 

ການບອກ
ເລົ່າເລື່ອງ

ການສ້າງ
ຄ�າຖາມ

ການແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນ

(ການຜັນ
ຂະຫຍາຍ) 
ການວິເຄາະ
ບັນຫາຕ່າງໆ

(ທາງເລືອກ)
ການ ສ�າ ພາດ

ຄ�າແນະນ�າເພີ່ມຕື່ມ 
● ເມືອ່ ຈັດ ກດິ ຈະ ກ�າ ໃດ ໜ່ຶງ, ໃຫ້ ກະ ກຽມ ອຸ ປະ ກອນ ການ ນ�າ ໃຊ້ ເສຍ ກ່ອນ (ເປັນ ຕ້ົນ ແຜ່ນ ໂປ ສ ເຕ້ີ, 

ບກິ ເຟດິ, ແຜ່ນ ເຈ້ຍ A4 ແລະ ອື່ນໆ ສ�າ ລັບ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ເປັນ ກຸ່ມ) 
● ເມື່ອ ກ�າ ລັງ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກ�າ, ໃຫ້ ຈັດ ແບ່ງ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມອອກ ເປັນ  4-6 ກຸ່ມນ້ອຍ. ແລ້ວ ໃຫ້ 

ເຂົາ ເຈົ້າ ຄົ້ນ ຄ້ ວາກ່ຽວ ກັບ ບັນ ຫາ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ສະ ເໜີ ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

ຄຸນ ຄ່າ: ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຄາດ ຫວັງ ຢາກ ໃຫ້ ພວກ ເຈົ້າ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ 
ນ�າ ໃຊ້ ອຸ ປະ ກອນ ສິດ ສອນ ມີ ດັ່ງ ຕ�່ ໄປ ນີ້. 

● ສິ່ງ ທີ່ ສ�າ ຄັນ ກ�່ ຄື ການ ຄົ້ນ ຄິດ ແລະ ການ ຄົ້ ນ ຄ້ ວາ ຈາກ ແນວ ມຸມມອງ ຂອງວັດ ທະ ນາ ທ�າ, ເນື້ອ ໃນ 
ແລະ ນິ ທານ ພື້ນ ບ້ານ ທີ່ ມີ ຕົ້ນ ກ�າ ເນີດ ມາ ຈາກ ເຂດ ທ້ອງ ຖິ່ນ. 

● ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ທ�າ ມະ ຊາດ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປັກ ຮັກ ສາ. 
● ວັດ ທະ ນາ ທ�າ ພື້ນ ບ້ານ, ເຊັ່ນ ວິ ທີ ການ ປາກ ເວົ້າ ແລະ ປະ ເພ ນີ ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ຕ�່ກັນ ມາ ໃນ 

ແຕ່ ລະ ຍຸກ ສະ ໄໝ ໃນ ເຂດ ທ້ອງ ຖິ່ນນັ້ນ, ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັກ ສາ ແລະ ປົກ ປ້ອງ ເອົາ ໄວ້. 
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