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ຄຄາໍນາໍ 
 

 ເພ່ືອເປັນການສ ົ່ງເສມີປະສດິທິພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້ນ ັນ້, ຄຽງຄູກ່ບັການຮຽບ 
ຮຽງປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6 ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ 
ໄດຮ້ຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ພືາສາລາວເຫ້ັຼມນີຂ້ຶນ້ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຄ່ສູອນໃຊເ້ປັນແນວ 
ທາງໃນການສດິສອນໃຫບ້ນັລຈຸດຸປະສງົຂອງຫຼກັສດູທ່ີກາໍນດົໄວຢ້າ່ງເປັນເອກະພາບກນັ. 
  ປ້ຶມຄູມ່ພືາສາລາວເຫ້ັຼມນີ,້ ຄະນະຜູຮ້ຽບຮຽງໄດຂ້ຽນຂຶນ້ໄປຄຽງຄູກ່ບັປ້ຶມແບບຮຽນພາສາ 
ລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6 ໂດຍອີງຕາມຫຼກັສດູທ່ີໄດປ້ບັປງຸໃໝ ່ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ2 ພາກສວ່ນ 
ຄ:ື ຄາໍແນະນາໍລວມ ແລະ ແນະນາໍການສອນແຕລ່ະບດົ. 
 ໂຄງສາ້ງ ແລະ ການແນະນາໍສອນແຕລ່ະບດົໄດມ້ກີານກາໍນດົຈດຸປະສງົ, ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ,  
ສື່ ການສອນ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ; ນອກນ ັນ້ບາງບດົຍງັມບີດົອາ່ນ 
ເພ່ີມຕື່ ມອກີ, ທງັນີກ້ເໍພ່ືອເປັນການແນະນາໍທິດທາງໃຫແ້ກຄ່-ູອາຈານຜູທ່ີ້ຈະສອນວິຊານີນ້າໍໃຊ ້
ເຂ້ົາໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ແຕງ່ບດົສອນ ກອ່ນຈະຂຶນ້ສອນແຕລ່ະຄ ັງ້ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົ 
ຈງິ. 
 ເນື່ອງຈາກວາ່ ວທີິສອນມຫຼີາຍວິທີ, ໃນນ ັນ້ກນໍບັທງັວິທີການສອນຂອງຄ-ູອາຈານທ່ີເຄີຍ 
ນາໍໃຊ ້ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດມາແລວ້; ຄອູາດຈະນາໍໃຊວ້ິທີສອນຫຼາຍຮບູແບບປະສມົປະສານ 
ກນັໄປໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸແກນ່ກັຮຽນ, ແຕວ່າ່ເພ່ືອໃຫກ້ານສອນພາສາລາວມປີະສິດທິພາບ 
ດກີວາ່ເກົ່ າ ທງັສອດຄອ່ງກບັຫຼກັສດູປບັປງຸໃໝ ່ແລະ ວິທີສອນແບບໃໝນ່ ັນ້. ໃນປ້ຶມຄູມ່ເືຫ້ັຼມ 
ນີຍ້ງັໄດແ້ນະນາໍການສອນ, ວິທີຈດັກດິຈະກາໍການຮຽນຮູພ້າສາລາວແຕລ່ະບດົໂດຍລະອຽດເຊິ່ ງ 
ຈະເປັນປະໂຫຍດບ່ໍຫຼາຍກໜໍອ້ຍແກຄ່-ູອາຈານກຄໍທືາ່ນຜູຊ້ມົໃຊທ້ງັຫຼາຍ. 
 ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ການແນະນາໍວທີິສອນໃນປ້ຶມເຫ້ັຼມນີ ້ກອໍາດຈະມສີິ່ ງຂາດຕກົບກົພອ່ງ 
ຢູບ່າງບອ່ນ. ສະນ ັນ້, ຖາ້ຄ-ູອາຈານກຄໍືທ່ານຜູຊ້ມົໃຊທ້ງັຫຼາຍ ຫາກມຂໍີຄ້ິດເຫັນປະການໃດຕ່ໍ 
ປ້ຶມເຫ້ັຼມນີ ້ກະລນຸາສ ົ່ງຂາ່ວມາຍງັ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາເພ່ືອຈະໄດນ້າໍໄປ 
ພິຈາລະນາປບັປງຸປ້ຶມເຫ້ັຼມນີໃ້ຫດ້ຂີຶນ້ ໃນການຈດັພິມ ແລະ ຮຽບຮຽງຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ.  
 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 
2015 
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1 
 

ແແນະນາໍລວມ 
 

 ການສອນພາສາລາວຢູຊ່ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຮຽນຮູພ້າສາແຫງ່ຊາດ 
ທ່ີໃຊຕ້ດິຕ່ໍສື່ ສານລະຫວາ່ງປະຊາຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆໃນການປາກເວ້ົາ ແລະ ຂດີຂຽນ ພອ້ມທງັເປັນ
ເຄື່ ອງມໃືນການຮ ໍາ່ຮຽນເອົາຄວາມຮູຈ້າກວຊິາຕາ່ງໆ. 
 ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສອນພາສາລາວຈຶ່ງຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ທ້າໍໜາ້ທ່ີໃນການສອນມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມ 
ສາມາດ ແລະ ມຄີວາມມກັໃນວຊິານີເ້ປັນຢາ່ງດ,ີ ໝາຍຄວາມວາ່ຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຮູຈ້ກັຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງພາສາສາດຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງເທ່ົາໃດ ຍິ່ ງເຮັດໃຫສ້າມາດດາໍເນນີ
ການສອນໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້. 

I.   ຈດຸປະສງົການຮຽນ-ການສອນພາສາລາວ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6 
� ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັທກັສະການນາໍໃຊພ້າສາເຊ່ັນ: ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັ 

ການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍ, ການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ, ການຂຽນບດົອະທິບາຍ, 
ບດົພິສູດ, ບດົວິຈານ, ບດົລະຄອນ, ບດົເລ່ືອງສ ັນ້, ນິທານ, ນະວະນຍິາຍ, ຈະລິຍະທາໍ 
ແລະ ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ, ວາທະສນິ ແລະ ການສາໍພາດ.   

- ມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັຫຼກັການໃຊພ້າສາເຊ່ັນ: ການສຶກສາຄາໍສບັ, ການແປງອກັສອນ 
ແລະ ແປງຄາໍ, ການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວ, ຊະນດິຂອງຄາໍ, ກາລະໃນພາສາລາວ, ຄາໍລາຊາສບັ
ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍ. 

� ດາ້ນທກັສະ 
-  ຟງັ ແລະ ເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການສາໍພາດ, ມຈີະລິຍະທາໍ ແລະ ຄນຸນະທາໍ

ໃນການເວ້ົາພອ້ມທງັມວີາທະສນິໃນການເວ້ົາ. 
- ອາ່ນຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອາ່ນວເິຄາະວິຈານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ.  
-  ການຂຽນບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ, ບດົວິຈານ, ບດົລະຄອນ, ບດົເລ່ືອງສ ັນ້, ນທິານ

ແລະ ນະວະນຍິາຍ. 
-  ຈາໍແນກຊະນດິຄາໍ, ກາລະໃນພາສາລາວ, ການສຶກສາຄາໍສບັ, ວິທີໃນການແປງ 

ອກັສອນ ແລະ ແປງຄາໍ, ການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວ, ຄາໍລາຊາສບັ ຫຼກັການແຕງ່ກອນ 
ອກັສອນທາໍ. 
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� ດດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິ
- ນຍິມົຊມົຊອບໃນການນາໍໃຊພ້າສາລາວ ແລະ ພມູໃຈທ່ີມພີາສາທ່ີເປັນພາສາແຫງ່ຊາດ. 
- ຮກັ, ມກັໃນການອາ່ນ, ການຂຽນ ແລະ ຖອດເອົາບດົຮຽນອນັດຈີາກການອາ່ນມານາໍ  

ໃຊເ້ຂ້ົາໃນຊວີດິຕວົຈງິ. 
- ມມີາລະຍາດທ່ີດໃີນການຟງັ ແລະ ເວ້ົາຖກືຕອ້ງຕາມກາລະ ເທສະ ແລະ ບກຸຄນົ. 

II.   ເນືອ້ໃນການຮຽນ-ການສອນພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6 
 ພາກທີ I ການອາ່ນ ມ ີ2 ບດົ 
 ບດົທີ 1 ການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍ  
2. ຫຼກັການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍ  

 ບດົທີ 2 ການອາ່ນວເິຄະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
1. ຄວາມໝາຍການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
2. ຄວາມສາມາດພ້ືນຖານຂອງການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
3. ວທີິອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານ 

     ພາກທີ II ການຂຽນ ມ ີ7 ບດົ 
 ບດົທີ 3 ການຂຽນບດົອະທິບາຍ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍ 
2. ລະດບັຄາດໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍ 
3. ສລິະປະແຫງ່ການຄ ົນ້ຄິດຕກຶຕອງຂອງບດົອະທິບາຍ 
4. ຂ ັນ້ຕອນໃນການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ 

 ບດົທີ 4 ບດົພິສດູ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົພິສດູ 

 2. ການແຕງ່ບດົພິສດູ 
 ບດົທີ 5 ບດົວຈິານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົວຈິານ 
2. ລກັສະນະຂອງບດົວຈິານ 
3. ການຂຽນບດົວຈິານ 
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 4. ການສມົທຽບລະຫວາ່ງບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ບດົວຈິານ 
  ບດົທີ 6 ການຂຽນບດົລະຄອນ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົລະຄອນ 
2. ປະເພດຂອງບດົລະຄອນ 
3. ລກັສະນະຂອງບດົລະຄອນ 
4. ສວ່ນປະກອບ 
5. ວທີິຂຽນບດົລະຄອນ 

 ບດົທີ 7 ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ 
2. ລກັສະນະຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ 
3. ອງົປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັ້ັນ້ 
4. ຂ ັນ້ຕອນການຂຽນເລ່ືອງ 
5. ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ 

 ບດົທີ 8 ການຂຽນນທິານ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງນທິານ 
2. ອງົປະກອບຂອງນທິານ 
3. ຂໍຄ້ວນຄາໍນງຶໃນການຂຽນນທິານ 
4. ຂ ັນ້ຕອນໃນການຂຽນນທິານ 

 ບດົທີ 9 ນະວະນຍິາຍ 
1. ນະວະນຍິາຍ 
2. ລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງນະວະນຍິາຍ 
3. ປະເພດຂອງນະວະນຍິາຍ 
4. ອງົປະກອບຂອງນະວະນຍິາຍ 
5. ການວເິຄາະຂອງນະວະນຍິາຍ 

ພາກທີ III ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ ມ ີ3 ບດົ 
 ບດົທີ 10 ຈາລິຍະທາໍ ແລະ ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ  

1. ຈາລິຍະທາໍໃນການເວ້ົາ 
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2. ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ 
3. ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ 
4. ຈາລິຍະທາໍທ່ີສາໍຄນັເປັນພິເສດສາໍລບັຜູເ້ວ້ົາ 
5. ອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ 
6. ປະເພດຂອງການເວ້ົາ 
7. ການກຽມເລ່ືອງທ່ີຈະເວ້ົາ 
8. ການກຽມໃຊສ້ບັພາສາ 

  ບດົທີ 11 ວາທະສິນ  
1.ຄວາມໝາຍຂອງວາທະສນິ 
2. ການໃຊພ້າສາ 

  3. ຈງັຫວະການເວ້ົາ 
4. ການໃຊສ້ຽງ 

   5. ລີລາການເວ້ົາ 
6. ບກຸຄະລິກກະພາບຂອງຜູເ້ວ້ົາ 

 ບດົທີ 12 ການສາໍພາດ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການສາໍພາດ 
2. ຮບູແບບ 
3. ຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້າໍພາດ 
4. ຄນຸສມົບດັຂອງຜູໃ້ຫສ້າໍພາດ 
5. ການກຽມຕວົສາໍພາດ 
6. ການເລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ ສິນ້ສດຸການສາໍພາດ 
7. ການສາໍພາດເພ່ືອສະໝກັເຂ້ົາເຮັດວຽກ 

ພາກທີ Iv ຫຼກັພາສາລາວ ມ ີ8 ບດົ 
 ບດົທີ 13 ການສຶກສາຄາໍສບັ (ຕ່ໍ) 

1. ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ 
2. ຄາໍ ແລະ ຄວາມສາໍນກຶ 
3. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ 
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  ບດົທີ 14 ການແປງອກັສອນ ແລະ ແປງຄາໍ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການແປງອກັສອນ 
2. ການແປງສະຫຼະ 
3. ການແປງພະຍນັຊະນະ 
4. ການແປງສຽງ 
5. ການແປງຄາໍ 
6. ຫຼກັການພິເສດ 

 ບດົທີ 15 ການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວ 
1. ການສາ້ງຄາໍໃໝດ່ວ້ຍການປະສມົຄາໍ 
2. ການຮບັຄາໍຈາກພາສາອື່ ນ 
3. ການຈດັກຸມ່ຄາໍຕາ່ງໆ 

 ບດົທີ 16 ຊະນດິຂອງຄາໍ 
1. ຄາໍເຄ້ົາ 
2. ຄາໍປະສມົ  
3. ຄາໍສະໝາດ 
4. ຄາໍສນົທິ 

 ບດົທີ 17 ກາລະໃນພາສາລາວ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງກາລະ 
2. ກາລະໃນພາສາລາວ 

 ບດົທີ 18 ຄາໍລາຊາສບັ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍລາຊາສບັ 

2. ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄາໍລາຊາສບັ 

3. ປະໂຫຍດຂອງການຮຽນຄາໍລາຊາສບັ 

4. ການໃຊຄ້າໍລາຊາສບັສາໍລບັເຈົາ້ຊວີດິ 

5. ການໃຊຄ້າໍລາຊາສບັສາໍລບັພະສງົ 
 ພາກທີ V ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍ ມ ີ2 ບດົ 
 ບດົທີ 19 ຫຼກັການແຕງ່ກອນ 

1. ສນັທະລກັສະນະ 
2. ພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງກາບກອນລາວ 
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3. ຄາໍປະຈາໍບອ່ນ 
  ບດົທີ 20 ອກັສອນທາໍ 

1. ການປະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້ກ ສະກດົ 
2. ການປະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້ງ ສະກດົ 
3. ການປະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້ນ ສະກດົ 
 

III.  ວທີິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1. ວທີິສອນ 
ວິທີສອນ ແມນ່ວິທີທາງໃນການສ ົ່ງຄວາມຮູຂ້ອງຄ ູ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຫຼາຍຮບູແບບທ່ີ

ແຕກຕາ່ງກນັໄປ ໂດຍມກີານປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຂອງຜູຮ້ຽນ ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫບ້ນັຍາກາດ
ໃນການຮຽນ-ການສອນມຊີວີດິຊວີາ ແລະ ເປັນໜາ້ຈບັອກົຈບັໃຈ. 

  ການນາໍໃຊວ້ິທີການສອນເຂ້ົາໃນແຕລ່ະຊ ົ່ວໂມງ, ແຕລ່ະບດົຄຄູວນນາໍໃຊວ້ິທີການທ່ີ
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນໜາ້ສນົໃຈແກນ່ກັຮຽນ, ນອກຈາກການສອນພາສາລາວດວ້ຍວິທີການ
ບນັຍາຍ, ສນົທະນາ, ອະທິບາຍ, ລະດມົສະໝອງ, ເລ່ົາເລ່ືອງ, ສະແດງບດົບາດສມົມດຸ, 
ຫ້ິຼນເກມ, ການແລກປ່ຽນຄາໍຄດິເຫັນແລວ້ ຄອູາດຈະໃຊວ້ທີິ ຫືຼ ເຕັກນກິການສອນອື່ ນໆ. 

ສິ່ ງສາໍຄນັຈະນາໍໃຊວ້ິທີການສອນແບບໃດກຕໍາມ ຕອ້ງເນັນ້ການຮຽນ-ການສອນແບບ
ເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງຄ:ື ການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ, ການຕ ັງ້ຄາໍຖາມ, ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ 
ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ. ການຈດັກດິຈະກາໍຂາ້ງເທິງເປັນການຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມກາ້ຫານ, 
ຫາ້ວຫນັປະກອບສວ່ນ ແລະ ມສີວ່ນຮວມເຂ້ົາໃນການຮຽນຮູວ້ິຊາພາສາລາວເປັນການພດັທະນາ 
ຜູຮ້ຽນໃຫໄ້ດທ້ງັຄວາມຮູ,້ ທກັສະ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ.ິ 

 

2. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນເກດີການຮຽນຮູໄ້ດດ້ວ້ຍຕນົເອງນ ັນ້, ຄຄູວນຈດັກດິຈະກາໍ ຫືຼ ໃຊສ້ື່ ຕາ່ງໆ

ຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍໃຊຂ້ະບວນການຕາ່ງໆໃຫເ້ໝາະສມົເຊ່ັນ: ເຝິກແອບໃຫ້
ນກັຮຽນມທີກັສະໃນການຄ ົນ້ຄິດ, ຕ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້ ແລະ ຕອບຢາ່ງມເີຫດຜນົ ໂດຍໃຊ້
ຂະບວນການຊອກຫາຄວາມຮູ ້ເຊິ່ ງເປັນຂະບວນການຮຽນຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງ. 

1) ກດິຈະກາໍສາໍລບັສອນການອາ່ນ: ຄໃູຊວ້ທີິບນັຍາຍ, ອະທິບາຍ, ສນົທະນາຖາມ-ຕອບ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຕາມປ້ຶມ, ແບງ່ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ຂຶນ້ລາຍງານ. 
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2) ກດິຈະກາໍສາໍລບັສອນການຂຽນ: ຄໃູຊວ້ິທີບນັຍາຍ, ອະທິບາຍທິດສະດ,ີ ສນົທະນາ 

ຖາມຕອບ, ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົຕວົຢາ່ງທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ເພ່ືອ

ສາ້ງໂຄງຮາ່ງ ແລະ ໃຫບ້ກຸຄນົນາໍເອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ມາໄປຂຽນເປັນບດົແຕງ່ຕວົຈງິແລວ້ 

ແລກປ່ຽນກນັກວດ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົດດັແປງບດົຂອງຕນົ ແລະ ສ ົ່ງໃຫຄ້ກູວດ. 

3) ກດິຈະກາໍສາໍລບັສອນການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ: ຄໃູຊວ້ິທີສນົທະນາຖາມ-ຕອບ, ສະແດງ

ບດົບາດສມົມດຸ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ເວ້ົາໃນຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງທ່ີຄູ

ກາໍນດົໃຫ,້ ໃຫນ້ກັຮຽນສະແດງບດົບາດສມົມດຸໃນການສາໍພາດ ແລະ ເປັນຜູສ້າໍພາດຕາ່ງໆ. 

4) ກດິຈະກາໍສາໍລບັການສອນຫຼກັການໃຊພ້າສາ: ຄໃູຊວ້ິທີບນັຍາຍ, ອະທິບາຍ, ສນົທະນາ 

ຖາມ-ຕອບ, ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນທິດສະດຕີາມປ້ຶມແລວ້ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້, ໃຫນ້ກັຮຽນຊອກຮູ້
ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັ, ວິທີການແປງອກັສອນ, ຊະນິດຂອງຄາໍເວ້ົາ, ກາລະໃນພາສາລາວ, 

ຄາໍລາຊາສບັ, ແບງ່ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ຂຶນ້ລາຍງານ, ນາໍພານກັຮຽນແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ຂຽນ

ອກັສອນທາໍ ໂດຍອງີຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ. 

5) ການແນະນາໍກຽ່ວກບັການເຮັດບດົເຝິກຫດັ: ຄສູອນຕອ້ງເຂ້ົາໃຈວາ່ ການເຮັດບດົເຝິກ 

ຫດັແມນ່ການເສມີສາ້ງຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຝິກທກັສະໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນ ໂດຍຜາ່ນ

ການແນະນາໍຂອງຄ.ູ ການແນະນາໍເຮັດບດົເຝິກຫດັຄອູາດໃຊ ້2 ວທີິຄື: ເຮັດບດົເຝິກຫດັຢູໃ່ນ

ຫອ້ງ ແລະ ເຮັດບດົເຝິກຫດັຢູບ່າ້ນ ໂດຍອີງໃສຄ່າໍຖາມ ແລະ ບດົເຝິກຫດັໃນແຕລ່ະບດົ, ຄູ

ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ວດກາຄາໍສບັ, ເນືອ້ໃນໂດຍສະເພາະເວລາສ ົ່ງບດົແຕງ່ຄຕູອ້ງໄຈແ້ຍກຈດຸດ ີ

ແລະ ຂໍບ້ກົພອ່ງຂອງນກັຮຽນເພ່ືອໃຫກ້ານຮຽນຂອງນກັຮຽນເຫັນຂໍບ້ກົພອ່ງຂອງຕນົ ແລະ ຫາ

ວທີິປ່ຽນແປງໃນການຂຽນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປໃຫດ້ຂີຶນ້. 

6) ການແນະນາໍກຽ່ວກບັບດົອາ່ນເພ່ີມ: ສາໍລບັບດົອາ່ນເພ່ີມທ່ີຢູ່ທ້າຍບດົຂອງປ້ຶມແບບ 

ຮຽນນ ັນ້ ເມ ື່ອຄສູອນບດົຕ ົນ້ຕໍຂອງຊ ົ່ວໂມງຮຽນໝດົແລວ້, ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົອາ່ນ

ເພ່ີມຢູບ່າ້ນໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ເຊິ່ ງເປັນການສາ້ງໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມຮູຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງ. 
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33. ບາງຈດຸທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການແຕງ່ບດົສອນ 
      ການແຕງ່ບດົສອນຄຕູອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງິສະມດັຖະພາບທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນຫຼກັສດູ. 

� ການອາ່ນ 
- ຕຄີວາມໝາຍຈາກບດົທ່ີໄດອ້າ່ນ. 
- ພິຈາລະນາເນືອ້ໃນ ແລະ ວເິຄາະຄນຸຄາ່ຂອງບດົຕາ່ງໆໄດ.້ 

� ການຂຽນ 
- ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂຽນບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ ແລະ 

ບດົວຈິານ. 
- ມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັບດົລະຄອນ, ບດົລະຄອນ ແລະ ນະວະນຍິາຍໄດ.້ 

� ການຟງັ- ການເວ້ົາ 
- ມຈີະລິຍະທາໍ ແລະ ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ. 
- ມແີບບແຜນ ແລະ ສລິະປະທ່ີດໃີນການເວ້ົາ. 
- ບອກວທີິການ, ຮບູແບບ, ເຕັກນກິ ແລະ ຄນຸສມົບດັທ່ີດຂີອງຜູສ້າໍພາດ. 

� ຫຼກັພາສາລາວ 
- ຮູຄ້ວາມໝາຍ, ການພວົພນັທາງດາ້ນຄວາມໝາຍ ແລະ ວງົຄາໍສບັຕາ່ງໆ. 
- ອະທິບາຍຫຼກັການໃນການແປງອກັສອນ ແລະ ແປງຄາໍໄດ.້ 
- ຮູກ້ານເກດີຂອງຄາໍສບັຕາ່ງໆໃນແຕລ່ະສະໄໝ. 
- ຮູຊ້ະນດິຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິ. 
- ບອກຊື່  ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງກາລະໄດ.້ 
- ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງຄາໍລາຊາສບັ ແລະ ຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ

ໃນບດົວນັນະຄະດໄີດ.້ 
- ຮູຫຼ້ກັການແຕງ່ກອນໄດ.້ 
- ອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍເປັນປະໂຫຍກໄດ.້ 

1) ຂ ັນ້ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ: ການສອນແຕລ່ະຄ ັງ້ຕອ້ງມກີານນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ ເພ່ືອກຽມ
ຄວາມພອ້ມໃຫນ້ກັຮຽນ, ຖາ້ຄໄູດກ້ະກຽມບດົສອນເປັນຢາ່ງດ ີ ແລະ ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນດວ້ຍ
ວິທີການທ່ີໜາ້ສນົໃຈ ກຖໍວືາ່ເປັນການເລ່ີມຕ ົນ້ທ່ີດ ີ ເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນຕ ັງ້ໃຈຮຽນ ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈບດົຮຽນໄດດ້,ີ ການນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນສາມາດນາໍໃຊຫຼ້າຍວິທີເຊ່ັນ: ນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທບົ
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ທວນຄນືຄວາມຮູເ້ກົ່ າ. ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງໄປສູຄ່ວາມຮູໃ້ໝ,່ ໃຫນ້ກັຮຽນປະຕິບດັກດິຈະກາໍທ່ີພວົພນັ 
ກບັບດົຮຽນ, ເລ່ົານທິານ ຫືຼ ເລ່ົາເຫດການຕາ່ງໆເພ່ືອລຽ້ວຕ່ໍໃສບ່ດົຮຽນໃໝ,່ ຕ ັງ້ບນັຫາສນົທະນາ 
ຫ້ິຼນເກມ, ຮອ້ງເພງ, ສະແດງບດົບາດສມົມດຸ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2) ຂ ັນ້ສອນ: ຄຄູວນນາໍໃຊວ້ິທີການສອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູທ້າງ 
ທິດສະດເີນັນ້ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິເປັນສາໍຄນັ, ເປີດໂອກາດໃຫນ້ກັຮຽນໄດເ້ຝິກປະຕິບດັຕວົຈງິ
ໃຫຫຼ້າຍ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຄຄູວນມວີິທີແຊກອາລມົຄມົຄາຍເຊ່ັນ: ການເລ່ົາເລ່ືອງຊວນຫວົ, 
ນທິານກອ້ມ, ຫ້ິຼນເກມ ແລະ ວິທີອື່ ນໆທ່ີຢູໃ່ນຂອບເຂດຂອງບດົ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນໄດຮ້ບັທງັ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມມວ່ນຊື່ ນໄປນາໍກນັ. 

3) ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ: ການສະຫຸຼບຄຕູອ້ງອງີໃສເ່ນືອ້ໃນທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນຫວົຂໍ ້ຫືຼ ບດົນ ັນ້, ຖາ້ 
ຄສູະຫຸຼບບດົຮຽນໄດດ້ກີຈໍະສ ົ່ງຄວາມຮູໃ້ຫນ້ກັຮຽນດ ີ ແລະ ນກັຮຽນກຈໍະໄດຮ້ບັຄວາມຮູດ້ວ້ຍ
ວທີິການສະຫຸຼບຂອງຄເູຊ່ັນດຽວກນັ. ການສະຫຸຼບທວນຄນື, ຄຕູອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນມສີວ່ນຮວ່ມໃນ
ການສະຫຸຼບ ໂດຍຄນູາໍໃຊຄ້າໍຖາມຊວ່ຍ ຖາ້ນກັຮຽນສະຫຸຼບບ່ໍກງົເປ້ົາໝາຍ. 
 

IV.    ການນາໍໃຊສ້ື່ ປະກອບການສອນ 
 ສື່ ປະກອບການສອນຕ ົນ້ຕໍ ເຊິ່ ງຄຈູະຕອ້ງມເີຊ່ັນ: ປ້ຶມແບບຮຽນ, ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູແລະ ອປຸະ 

ກອນປະກອບການສອນ; ນອກຈາກນີ ້ຍງັມປ້ຶີມປະເພດຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຮຽນ-ການ
ສອນໃນແຕລ່ະບດົເຊ່ັນ: ປ້ຶມເລ່ືອງ, ໜງັສືພິມ, ວາລະສານ, ນະວະນຍິາຍ, ຄາໍສພຸາສິດ, 
ຄາໍຜະຫຍາ, ຄາໍເວ້ົາບກຸຄນົທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ, ບດົວິຈານ, ວິເຄາະທ່ີຄແູຕງ່ຂຶນ້ ຫືຼ ບດົນກັຮຽນ
ທ່ີໄດຮ້ບັລາງວນັດເີດ່ັນ, ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ, ປ້ຶມວດັຈະນານກຸມົລາວ, ປ້ຶມເພງ, ປ້ຶມກາບກອນ
ປະເພດຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍອງີຕາມສະພາບຂອງແຕລ່ະທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຕາມຄວາມສາມາດ
ຂອງຄທ່ີູຊອກຫາມາໄດ.້ 

ສື່ ປະກອບການສອນທ່ີກາ່ວມານີ,້ ຄຈູະນາໍໃຊປ້ະກອບການສອນໃນບດົ; ສື່ ໃດກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັຫວົຂໍໃ້ດ, ບດົໃດຄກູເໍອົາສື່ ນ ັນ້ມານາໍໃຊ,້ ຖາ້ຄມູສີື່  ແລະ ນາໍໃຊສ້ື່ ໄດຖ້ກືຕອ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້
ນກັຮຽນໄດຮ້ບັຄວາມຮູຫຼ້າຍຂຶນ້ເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ຍງັເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຕ່ໍີຄຜູູອ້ື່ ນອກີດວ້ຍ. 
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V.    ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ຄໃູຊກ້ານວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ກອ່ນການສອນ, ໄລຍະດາໍເນນີການສອນ ແລະ ຫຼງັ

ການສອນ ເພ່ືອໃຫ້ຄຮູູຜ້ນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, ປບັປ່ຽນວິທີການສອນ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອ
ນກັຮຽນໄດທ້ນັເວລາ. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຫຼາຍວິທີເຊ່ັນ: ວິທີຕ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາ, 
ການເຮັດກດິຈະກາໍລາຍງານເປັນບກຸຄນົ ແລະ ເປັນກຸມ່, ການໃຫເ້ຮັດວຽກບາ້ນ... 

 

VI.  ຂໍແ້ນະນາໍກຽ່ວກບັຫຼກັສດູທອ້ງຖິ່ນ 
  ຄຄູວນມວີິທີການທ່ີສອດຄອ່ງ, ຮູໝ້ນູໃຊບ້ດົຮຽນໃດ, ຫວົຂໍໃ້ດຄວນນາໍເອົາເນືອ້ໃນໃຈ 

ຄວາມທ່ີເປັນຄວາມຮູ,້ ອນັໂດດເດ່ັນ, ຫວົຄິດປະດດິສາ້ງ ຫືຼ ພມູປນັຍາຊາວບາ້ນມາເສີມ
ຂະຫຍາຍໃສບ່ດົຮຽນຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອມາແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີນກັຮຽນໃນຫອ້ງຂອງຕນົຮຽນບ່ໍໄດດ້.ີ 

 

VII.  ການເຄື່ ອນໄຫວນອກຫຼກັສດູ 
  ການເຄື່ ອນໄຫວນອກຫຼກັສດູ ຖາ້ໂຮງຮຽນໃດມເີງ ື່ອນໄຂກຄໍວນນາໍພານກັຮຽນໄປທດັສະນະ 

ສຶກສາຕາມສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ໄປທດັສະນະສຶກສາປສູະນຍິະສະຖານ
ຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕລ່ະທ້ອງຖິ່ ນ, ຈດັການແຂງ່ຂນັອາ່ນ, ຂຽນບດົ
ປະເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ບດົຫຍໍຄ້ວາມ, ບດົລາຍງານການປະຊຸມ, ບດົຂາ່ວ, ແຕງ່ກອນ, ຂບັ, ລາໍ 
ແລະ ຮອ້ງເພງເປັນຕ ົນ້. 
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ພພາກທີ I ການອາ່ນ 
ບດົທີ 1 ການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍ 

 

                                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

1.   ຈດຸປະສງົ 
 

 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນຕຄີວາມໝາຍໄດ.້ 
- ບອກຫຼກັການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍໄດ.້ 
- ຕຄີວາມໝາຍຂອງບດົຕາ່ງໆໄດ.້ 

 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ການອາ່ນຕີຄວາມ ໝາຍເຖງິການອາ່ນ ແລະ ການພິຈາລະນາຄວາມໝາຍກງົ ແລະ 
ຄວາມໝາຍອອ້ມທ່ີປາກດົຢູໃ່ນເນືອ້ໃນຕາ່ງໆ ແລວ້ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸ 
ມຸງ່ໝາຍຂອງຜູສ້ື່ ສານໄດ.້ 

ການອາ່ນແບບນີ ້ແມນ່ປະເພດການອາ່ນໃນໃຈຢາ່ງໜ່ຶງ ເຊິ່ ງຜູອ້າ່ນອາ່ນແລວ້ສາມາດ 
ບອກໄດວ້າ່ ຂໍຄ້ວາມທ່ີອາ່ນນ ັນ້ຄວາມໝາຍທ່ີແທ້ຈງິແມນ່ອນັໃດ. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມ 
ໝາຍທ່ີແທ້ຈງິທ່ີຊອ່ນແຝງຢູໃ່ນຂໍຄ້ວາມນ ັນ້ ໂດຍສງັເກດຮບູແບບການປຽບທຽບ, ເຈຕະນາ. 
ການອາ່ນຕຄີວາມໃຫມ້ປີະສດິທິພາບນ ັນ້ ຄວນປະຕບິດັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ອາ່ນເລ່ືອງໃຫລ້ະອຽດສະຫຸຼບເລ່ືອງທ່ີອາ່ນດວ້ຍຖອ້ຍຄາໍສາໍນວນຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ 
ຕນົເອງ. 

- ຈບັຈດຸສາໍຄນັ, ປະເດັນຄວາມຄດິຂອງຜູຂ້ຽນໃຫໄ້ດ.້
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- ພິຈາລະນາເຫດຜນົ, ເຊ່ືອມໂຍງກບັພ້ືນຖານຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການຂອງຜູຮ້ບັສານ. 
- ທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈຄາໍສບັ, ສາໍນວນ, ຄາໍສາໍຄນັ ແລະ ບໍລິບດົທ່ີແວດລອ້ມ. 
- ການຕີຄວາມບ່ໍໃຊກ້ານວຈິານ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕອ້ງຕດັຄວາມບ່ໍດ,ີ ບ່ໍມກັອອກໃຫໝ້ດົບອກແຕ ່ 

ພຽງວາ່ຜູສ້ ົ່ງສານຕອ້ງການສ່ືຫຍງັ, ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ, ມຈີດຸປະສງົ ແລະ ເຈຕະນາ 
ໃນການສ່ືສານຢ່າງໃດ ໂດຍສະເພາະຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ຫືຼ ປະເດັນສາໍຄນັມາອະທິບາຍ 
ໃໝດ່ວ້ຍສາໍນວນຕນົເອງ ເປັນສບັພະນາມບອກບລຸດຸທີສາມ ແລວ້ອະທິບາຍໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ 
ເຂ້ົາໃຈ. 

33.  ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
- ປ້ຶມວນັນະຄະດ,ີ ໜງັສພິືມ, ວາລະສານ, ຄາໍສພຸາສິດ, ນທິານ, ເລ່ືອງສ ັນ້ທ່ີຫາມາໄດ.້ 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

  ສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການຮຽນວິຊາພາສາລາວ ຄອູາດຈະຖາມນກັຮຽນວາ່ຫຼງັ 
ຈາກຮຽນຈບົຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 5 ຕນົເອງສາມາດຮຽນໄດຫ້ຍງັແດ?່ ນກັຮຽນອາດຈະ 
ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງໃຜມນັ. 

ຄສູນົທະນາກຽ່ວກບັການອາ່ນ ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່: ການອາ່ນມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ 
ແນວໃດຕ່ໍພວກເຮົາ? ມາລະຍາດໃນການອາ່ນມແີນວໃດແດ?່ 

ພາຍຫຼງັທ່ີໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມຈື່  ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນບດົຮຽນເກົ່ າທ່ີຮຽນຜາ່ນມາ 
ແລວ້, ຄບູນັລະຍາຍເພ່ືອເປັນແນວທາງໃນການສອນຕ່ໍໄປ: 

ການອາ່ນ ໝາຍເຖງິ ການແປຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນທ່ີອາ່ນອອກມາເປັນຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມຄດິເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນທ່ີໄດອ້າ່ນຈາກສິ່ ງທ່ີຜູຂ້ຽນຕອ້ງການສື່ ຄວາມໝາຍ
ຜູອ້າ່ນສາມາດນາໍເອົາຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄິດ ຫືຼ ສາລະຈາກເລ່ືອງທ່ີໄດອ້າ່ນໄປໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະ 
ໂຫຍດ. 

ການອາ່ນເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຊວີິດປະຈາໍວນັຂອງຄນົໃນສງັຄມົ ເພາະເປັນ 
ເຄື່ ອງມສືາໍຄນັຊວ່ຍໃຫຄ້ນົເຮົາໄດຮ້ບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄດິ ລວມທງັຄວາມເພີດເພີນອກີດວ້ຍ. 

ຖາ້ອາ່ນບ່ໍຖກືວທີິ ຂາດການພິຈາລະນາຮີ່ ນຕອງຢາ່ງຮອບຄອບ ກຈໍະບ່ໍເກດີປະໂຫຍດ 
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ແກຕ່ນົເອງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການອາ່ນເລ່ືອງຕາ່ງໆເຮົາຕອ້ງອາ່ນຢາ່ງພິນດິພິຈາລະນາ ເພະວາ່ການ 
ໃຊສ້ບັສາໍນວນຕາ່ງໆສພຸາສິດ, ກອນພະຫຍາ, ເລ່ືອງ, ນທິານ ແລະ ອ່ືນໆເຖງິຈະມກີານກວດ 
ແກແ້ລວ້ກຕໍາມ ແຕກ່ອໍາດເກດີຂໍຜິ້ດພາດໄດ ້ສະນ ັນ້, ພວກເຮົາຕອ້ງພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 
ເພາະສບັພາສາທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາໃນເລ່ືອງຕ່າງໆນ້ີລ້ວນແຕ່ເກີນຄວາມເປັນຈງິ       ແລະ ເຊ່ືອງຊອ້ນຄວາມໝາຍ. 

44.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍ 
ການອາ່ນຕີຄວາມ ໝາຍເຖງິການອາ່ນ ແລະ ການພິຈາລະນາຄວາມໝາຍກງົ ແລະ 

ຄວາມໝາຍອອ້ມທ່ີປາກດົຢູໃ່ນເນືອ້ໃນຕາ່ງໆ ແລວ້ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸ 
ມຸງ່ໝາຍຂອງຜູສ້ື່ ສານໄດ.້ 

ການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍເປັນການທດົສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄິດຈາກການ 
ອາ່ນ ໂດຍພິຈາລະນາແງມ່ມູຕາ່ງໆ ເຊື່ ອມໂຍງໄປສູເ່ລ່ືອງລາວທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາມໄວ ແລະ 
ປະສບົການຂອງຜູຮ້ບັສານ. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະບກຸຄນົຈຶ່ ງແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ 
ຄນົໆດຽວກນັການຕີຄວາມໝາຍໃນເລ່ືອງທ່ີໄດອ້າ່ນໃນໄວເດັກ ແລະ ເມ ື່ອມໄີວອາຍສຸງູຂຶນ້, 
ປະສບົການຫຼາຍຂຶນ້ກຍໍອ່ມແຕກຕາ່ງກນັ. 

ຄຍູກົບດົເລ່ືອງໃດໜ່ຶງຂຶນ້ມາແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຢູຫ່ອ້ງ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄກູໃໍຫນ້ກັຮຽນ  
ປະມານ 2-3 ຄນົຂຶນ້ມາລາຍງານວາ່ບດົທ່ີຕນົເອງອາ່ນມານ ັນ້ມເີນືອ້ໃນແນວໃດ? ໃນການ 
ຕອບຂອງນກັຮຽນ 2-3 ຄນົ ຄສູາມາດຮູໄ້ດວ້າ່ແຕລ່ະຄນົມຄີວາມຄິດເຫັນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 
ຈາກນ ັນ້, ຄກູສໍາມາດອະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈໄດວ້າ່: ນກັຮຽນຢູຫ່ອ້ງດຽວກນັອາ່ນໃນບດົ 
ເລ່ືອງດຽວກນັແຕມ່ຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ມຄີວາມຄດິແຕກຕາ່ງກນັ. 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍ 
- ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ການອາ່ນແບບນີແ້ມນ່ປະເພດການອາ່ນໃນໃຈ 

ຢາ່ງໜ່ຶງ ເຊິ່ ງຜູອ້າ່ນອາ່ນແລວ້ສາມາດບອກໄດວ້າ່ ຂໍຄ້ວາມທ່ີອາ່ນນ ັນ້ຄວາມໝາຍທ່ີແທ້ຈງິ 
ແມນ່ອນັໃດ. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມໝາຍທ່ີແທ້ຈງິທ່ີຊອ່ນແຝງຢູໃ່ນຂໍຄ້ວາມນ ັນ້ ໂດຍສງັ 
ເກດຮບູແບບການປຽບທຽບ, ເຈຕະນາ. 
 ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 3 ກຸມ່ແລວ້ຊອກບດົຄວາມໃດໜ່ຶງທ່ີເໝາະສມົໃຫ ້
ແຕລ່ະກຸມ່ຊອກຫາຄາໍຕອບທ່ີຄກູາໍນດົໃຫເ້ຊ່ັນ: 

- ກຸມ່ທີ 1 ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົຄວາມນ ັນ້ມແີນວໃດ. 
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 - ກຸມ່ທີ 3 ໃຫຊ້ອກຖອ້ຍຄາໍ ຫືຼ ປະໂຫຍກທ່ີເຫັນວາ່ສາໍຄນັໃນບດົຄວາມນ ັນ້ ໂດຍຈະຕອ້ງ 
ໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ; ຫາກເປັນບດົຮອ້ຍກອງຈະຕອ້ງປ່ຽນມາເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້. 
 ຄໃູຫ້ຕາງໜ້າຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂຶ້ນມາລາຍງານນກັຮຽນທງັໝດົຕິດຕາມການລາຍງານ 
ຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄຈູຶ່ງຕອບເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ. 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັຫຼກັການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍ 
- ກອ່ນອະທິບາຍຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 3 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ 

ຄ ົນ້ຄວາ້ປະມານ 5-10 ນາທີ. 
- ຫຼງັຈາກນ ັນ້ແບງ່ໜາ້ທ່ີໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຊອກຫາຄາໍຕອບທ່ີຄຕູ ັງ້ຂຶນ້ເຊ່ັນ: 
- ກຸມ່ທີ 1: ຄເູອົາບດົຄວາມລຸມ່ນີໃ້ຫນ້ກັຮຽນອາ່ນແລວ້ຕີຄວາມໝາຍ ຄຄປູຽບເໝືອນນກັ 

ວິໄຈ ຄເູປັນຜູພິ້ຈາລະນາຄວາມຄິດຂອງນກັຮຽນ ຫືຼ ຈະຄ ົນ້ຄວາ້ ຫືຼ ເຮັດວິໄຈວາ່ນກັຮຽນກາໍ 
ລງັຄດິຫຍງັ? ເພາະສະນ ັນ້ຂະນະທ່ີສອນຄຕູອ້ງຟງັຄວາມຄິດ, ຟງັການອະທິບາຍ ແລະການ 
ສ້ໍຖາມຂອງນກັຮຽນ, ຄຈູະໃຫຄ້ນຸຄາ່ ແລະ ຟງັສ່ິງທ່ີນກັຮຽນເວ້ົາກຽ່ວກບັສ່ິງທ່ີເຂົາຄິດໃນຂະນະ 
ທ່ີເຂົາຟງັນກັຮຽນເວ້ົາຄກູາໍລງັຈະຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນເກດີການຮຽນຮູ,້ ຄອູາ່ນລາຍງານຂອງນກັຮຽນ 
ບ່ໍພຽງແຕເ່ບິ່ ງນກັຮຽນໄດສ້າ້ງແນວຄວາມຄິດທາງວິທະຍາສາດອນັເປັນທ່ີຍອມຮບັ ຫືຼ ບ່ໍຍອມ 
ຮບັເທ່ົານ ັນ້ແຕຄ່ວນກາໍລງັຄ ົນ້ຫາວາ່ສິ່ ງທ່ີນກັຮຽນກາໍລງັຄິດຫຍງັ? ໃນການຄ ົນ້ຫາຄວາມຄິດ 
ຂອງນກັຮຽນ ຄອູາດຈະໃຊກ້ດິຈະກາໍບາງອນັເຊ່ັນ: ການອະທິບາຍເປັນກຸມ່, ການສາໍຫຼວດ ແລະ 
ກດິຈະກາໍຕູໄ້ປສະນສີ ົ່ງຈດົໝາຍ. 

- ກຸມ່ທີ 2: ຄເູອົາບດົກອນຕ່ໍໄປນີໃ້ຫນ້ກັຮຽນອາ່ນແລວ້ຕຄີວາມໝາຍ  

ການສກຶສາສາ້ງຄນົໆສາ້ງຊາດ 
                                 ແຕງ່ໂດຍ: ບນຸຖະໜອມ ສາມາທິລາດ 

� ມະນດຸໃນໂລກນີ ້    ມຫຼີາຍເຜ່ົາພງົພນັ 
ແຕກຕາ່ງສີສນັຜິວ    ປາກຈາດອມຕາ້ນ 
ພມູສນັຖານເນົາຢ ັງ້    ດາໍລງົຕນົຄອງຊບີ 
ຕາມທະວບີໃຫຍກ່ວາ້ງ    ຕາໍລາເອີນ້ວາ່ໂລກຄນົ 
� ຄນົໄດຈ້ບັກຸມ່ກອ້ນ    ສາ້ງກໍ່ອານາຈກັ 
ປກົປກັດນິແດນຕນົ    ໃຫຢູ້ຄ່ນົສະຖຽນໝັນ້ 
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ພອ້ມພຽງກນັເສມີສາ້ງ    ວດັທະນະທາໍປະດບັຊາດ 
ສາດວຊິາຊວ່ຍຊວາ້ນ    ຊູໃຫຊ້າດຈະເລີນ 
� ທກຸປະເທດເພ່ິນໄດ ້    ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ 
ຍກົສງູການສກຶສາ    ໃຫທ້ກຸຄນົສະເໝີລວ້ນ 
ຍງິຊາຍມວນເຍົານອ້ຍ    ອາວໂຸສຄນົແກ ່
ໄຂກນຸແຈເປີດອາ້     ຫາຄວາມຮູໃ້ສຕ່ນົ 
� ການສາ້ງສາຊາດໃຫ ້   ກາ້ວເດ່ັນທນັສະໄໝ 
ຕອ້ງອາໄສມວນຊນົ    ຜູຮ້ ັງ່ມຄີວາມຮູ ້
ເປັນກາໍລງັແຮງຍູ ້    ບກຸດນັທະລຜຸາ່ນ 
ຈຶ່ງຊເິຫັນບອ່ນບ ັນ້    ຈະເລີນພ ົນ້ຮຸງ່ເຮອືງ ທາ່ນເອຍີ! 
� ຊບັພະຍາກອນມະນດຸນີ ້   ຖເືປັນສິ່ ງສາໍຄນັ 
ສາ້ງສນັເສີມປນັຍາ    ໃຫແ້ກນ່ແຂງຄມົກາ້ 
ແລວ້ພອ້ມພາກນັສາ້ງ    ໂຄງບນົທງັໂຄງລາ່ງ 
ທບັມາ້ງຄວາມທກຸໄຮ ້    ໃຫຫຸຼ້ດພ ົນ້ດ ັງ່ຫວງັ ນ ັນ້ແລວ້! 
� ຄນັບ່ໍເຮັດດ ັງ່ນ ັນ້    ຍາກຈະເກດີຄວາມຈະເລີນ 
ແສນຊມິຄີນົຫຼາຍ     ໝ່ືນພນັເກນີລາ້ນ 
ກບໍໍມທີາງພ ົນ້     ຫນົທາງເດນີຕນັຕີບ 
ຈບິຫາຍວາຍວອດສຽ້ງ    ບ່ໍເຫືຼອໄວຮ້ອດແຜນດນິ ພຸນ້ແລວ້! 
� ປະຫວດັສາດຊີບ້ອກໄວ ້   ສະໄໝກອ່ນຄາວຫຼງັ 
ການສກຶສາຍງັຈາໍກດັ    ບ່ໍເປີດທາງໃຫມ້ນັກວາ້ງ 
ຫຶງຫວງຕາມຊນົຊ ັນ້    ຄນົສາມນັພາດໂອກາດ 
ຂາດຄວາມຮູກ້ຽ່ວຂອ້ງ    ສະໝອງປູ້ນ ັງ່ຊງົ 
� ບາ້ນເມອືງຈຶ່ງບໍກາ້ວ    ໂດດເດ່ັນເຮອືງສ ີ
ເຖງິວາ່ມຄີນົຫຼາຍ     ພດັເປ່ົາແປນຄວາມຮູ ້
ເຖງິຊຖິໄູຖດ ັນ້     ກພໍໍປານກະປໄູຕ ່
ໄປບ່ໍເຊົາກຫໍາກຊາ້    ບ່ໍທນັເບືອ້ງໝູເ່ຂົາ 
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� ດຽວນີເ້ຖງິບອ່ນບ ັນ້    ບກຸເບກີການສຶກສາ 
ໃຫປ້ະຊາມສີດິ     ຮ ໍາ່ຮຽນຄວາມຮູ ້
ເປີດປ່ອງທາງປໃູຫ ້    ເຍົາໄວນອ້ຍໜຸມ່ 
ທງັເຜ່ົາພນັເພດພອ້ມ    ມຄີວາມຮູດ້ ັງ່ດຽວ 
� ຄນັເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ ້    ຊາດຊຮິຸງ່ເຮອືງສ ີ
ມກີາໍລງັພຽງພໍ     ກແໍປງເມອືງບາ້ນ 
ວຊິາການເຕັມພ້ືນ     ບ່ໍມຂໍີງໍຜ້ ູອ້ື່ ນ 
ທຶນປນັຍາຕວົບອກຊີ ້    ເມອືງບາ້ນຮຸງ່ຈະເລີນ ທາ່ນເອຍີ. 

 

(ຄດັຈາກວາລະສານສກຶສາໃໝສ່ະບບັທີ 34 ປະຈາໍໄຕມາດ II  

- ກຸມ່ທີ 3: ຄເູອົາກອນຕ່ໍໄປນີໃ້ຫນ້ກັຮຽນອາ່ນແລວ້ຕຄີວາມໝາຍ  
ການສກຶສາເປັນຮາກເຫງົາ້     ຊູຊວ່ຍພມູປນັຍາ 
ການສກຶສາເປັນແສງທຽນ    ສອ່ງແສງໃສແຈງ້ 
ການສກຶສາດບັສນູສິ້ນ    ຫໜູາຕາບອດ 
ດບັສນູຄວາມໂງຈ່າ້    ໄພຮາ້ຍກກືໜງັສື 

55. ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
1. ຕຄີວາມໝາຍຄາໍສພຸາສດິຕີຄວາມໝາຍບດົກອນ 
2. ຕຄີວາມໝາຍບດົເລ່ືອງ 
3. ຕຄີວາມໝາຍບດົກອນ 
4. ຕຄີວາມໝາຍບດົຄວາມ 

6. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 
- ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍກຸມ່.  

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
- ການເຮັດວຽກບາ້ນຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
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ບບດົທີ 2 ການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

1.  ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີິຈາລະນະຍານໄດ.້ 
- ມພ້ືີນຖານໃນການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ. 
- ຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈວທີິອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ. 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ ໝາຍເຖງິການອາ່ນໂດຍໃຊຄ້ວາມຮູ ້ຫືຼ 

ປະສບົການຂອງຕນົມາປຽບທຽບຊ ັ່ງຊາ ແລະ ເລືອກຕດັສິນໃຈວາ່: ຄວາມຮູ ້ ຫືຼ ເລ່ືອງທ່ີ 
ໄດອ້າ່ນນ ັນ້ມຈີດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນແນວໃດ ແລະ ພອ້ມທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມຄິດເຫັນ ເພ່ືອແກໄ້ຂຈດຸອອ່ນ 
ນ ັນ້ໆອກີດວ້ຍ. 

ການອາ່ນວິເຄາະວິຈານຢ່າງມວິີຈາລະນະຍານ ເປັນການອາ່ນທ່ີຕອ້ງໃຊສ້ະຕິປນັຍາ ເພ່ືອ 
ຕດັສິນໃຈເລ່ືອງລາວຕາ່ງໆທ່ີໄດອ້າ່ນ ແລະ ມເີຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາວາ່ ເລ່ືອງທ່ີອາ່ນນ ັນ້ 
ຈະເຊື່ ອຖໄືດຫຼ້າຍ ຫືຼ ໜອ້ຍພຽງໃດແລະ ສາມາດວິເຄາະຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນນ ັນ້ໆວາ່ເກດີຈາກ 
ຫຍງັ, ເພາະເຫດໃດ ເປັນຕ ົນ້. 

3.  ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
- ປ້ຶມວນັນະຄະດ,ີ ໜງັສພິືມ, ວາລະສານ, ຄາໍສພຸາສິດ, ນທິານ, ເລ່ືອງສ ັນ້ທ່ີຫາມາໄດ.້ 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1  ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ
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- ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການຕີຄວາມໝາຍຂອງເລ່ືອງຕາ່ງໆທ່ີໄດອ້າ່ນຜາ່ນມາ 
ຄອູາດຈະຖາມນກັຮຽນວາ່: ການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍແມນ່ການອາ່ນແນວໃດ? ເພ່ືອທດົສອບເບ່ິງ 
ນກັຮຽນວາ່ເຂົາເຈ້ົາສາມາດເກບັກາໍບດົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາໄດໜ້ອ້ຍຫຼາຍພຽງໃດອາດຈະຖາມນກັຮຽນ 
ປະມານ 3-4 ຄນົ ຖາ້ເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈແລວ້ ຄກູສໍາມາດສອນບດົໃໝຕ່ໍ່ໄປກງົກນັຂາ້ມ 
ຖາ້ນກັຮຽນຕອບບ່ໍຖກື ຄຄູວນຕອບໃຫ້ນກັຮຽນຟງັ ເພ່ືອຈະໄດເ້ປັນຄາໍຕອບທ່ີເອກະພາບກນັ ແລະ 
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຈດົໃສປ້ຶ່ມຂອງໃຜລາວດ ັງ່ນີ:້ ການອາ່ນຕີຄວາມໝາຍເປັນການທດົສອບ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄິດຈາກການອາ່ນ ໂດຍພິຈາລະນາແງມ່ມູຕາ່ງໆເຊື່ ອມໂຍງ 
ໄປສູເ່ລ່ືອງລາວທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາມໄວ ແລະ ປະສບົການຂອງຜູຮ້ບັສານ. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງ 
ແຕລ່ະບກຸຄນົຈຶ່ ງແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ຄນົໆດຽວກນັການຕີຄວາມໝາຍໃນເລ່ືອງທ່ີໄດອ້າ່ນໃນ 
ໄວເດັກ ແລະ ເມ ື່ອມໄີວອາຍສຸງູຂຶນ້, ປະສບົການຫຼາຍຂຶນ້ກຍໍອ່ມແຕກຕາ່ງກນັ. 

44.2  ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນວເິຄາະວຈິານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
 -  ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນວິເຄາະວິຈານຢາ່ງມວີິຈາລະນະຍານໃຫນ້ກັຮຽນ 
ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຈະແຈງ້.  

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 2 ກຸມ່ ຄຊູອກບດົຄວາມໃດໜ່ຶງແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ 
ຈາໍແນກດ ັງ່ນີ:້ 

-  ກຸມ່ທີ 1 ເລ່ືອງທ່ີໄດອ້າ່ນນ ັນ້ມຈີດຸດແີນວໃດ? 
-  ກຸມ່ທີ 2 ເລ່ືອງທ່ີໄດອ້າ່ນນ ັນ້ມຈີດຸອອ່ນແນວໃດ? 
-  ຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ມາສະເໜີຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຄ ູແລະ 

ນກັຮຽນທກຸຄນົສງັເກດການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ 
ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ. 
 4.3  ສອນກຽ່ວກບັຄວາມສາມາດພ້ືນຖານຂອງການອາ່ນວິເຄາະຢາ່ງມວີິຈາລະນະຍານ 

- ຄອູະທິບາຍກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍການອາ່ນວິເຄາະຢ່າງມວີິຈາລະນະຍານໃຫ້ນກັຮຽນ 
ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ. 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ແລວ້ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນບດົເລ່ືອງໃດໜ່ຶງຕາມທ່ີຄ ູ
ກາໍນດົໃຫ ້ແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ຈາໍແນກວາ່: 

-  ກຸມ່ທີ 1 ໃຫ້ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັ ການຈາໍແນກລະຫວາ່ງຂ້ໍເທັດຈງິ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນໄດ.້ 
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-  ກຸມ່ທີ 2 ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັ ການສະຫຸຼບເນືອ້ໃນສາໍຄນັໄດ.້ 
-  ກຸມ່ທີ 3 ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັ ຕລີາຄາທດັສະນະ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນໄດ.້ 
-  ກຸມ່ທີ 4 ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັ ເຂ້ົາເຖງິອາລມົຂອງເລ່ືອງໄດ.້ 
 ຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃຫ້ຕວົແທນຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂ້ຶນມາສະເໜີຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຕນົເອງ  

 ຖາ້ຄສູງັເກດເຫັນວາ່ນກັຮຽນຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງບ່ໍຕ ັງ້ໃຈອາ່ນ ຫືຼ ບ່ໍເອົາໃຈໃສໃ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ 
ຄຄູວນຕ ັງ້ຄາໍຖາມກຽ່ວກບັຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຢູໃ່ນກຸມ່ ໃຫນ້ກັຮຽນຜູນ້ ັນ້ຕອບເພ່ືອທດົສອບ 
ແລະ ຖາມຜູນ້ ັນ້ກອ່ນໝູ.່ ຖາ້ຕອບບ່ໍໄດກ້ຄໍວນຕກັເຕືອນ ຫືຼ ແນະນາໍໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັ 
ຂອງການອາ່ນ ແລະ ໃຫຕ້ ັງ້ໃຈອາ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ງອະນອຸາດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໆຕອບ. 
 ສດຸທ້າຍຄໃູຫໂ້ອກາດນກັຮຽນຖາມ ຄຕູອບຄາໍຖາມ ແລະ ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນຂອງບດົດ ັງ່ 
ກາ່ວໃຫນ້ກັຮຽນຟງັທງັໝດົໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງ້ຕື່ ມອກີ. 
 ເມ ື່ອເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈດແີລວ້, ຖາ້ມໂີອກາດກຄໍວນຈດັການແຂງ່ຂນັອາ່ນບດົຄວາມ 
ຫືຼ ບດົເລ່ືອງຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນການແຂງ່ຂນັລະດບັບກຸຄນົພາຍໃນຫອ້ງ ຫືຼ ລະຫວາ່ງ 
ຫອ້ງກບັຫອ້ງພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອເປັນການປກຸລະດມົຂະບວນການອາ່ນໃຫຟ້ດົຟ້ືນ ແລະ ມ ີ
ບນັຍາກາດ ການຈດັການແຂງ່ຂນັອາ່ນນີອ້າ່ນເປັນວິທີໜ່ຶງຂອງກດິຈະກາໍທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນ 
ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ມກັການອາ່ນໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໆໄປ. 
 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັວທີິອາ່ນວເິຄາະວິຈານຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
- ຄຄູາໍຖາມນກັຮຽນວາ່: ການອາ່ນວິເຄາະວິຈານຢາ່ງມວີິຈາລະນະຍານສາມາດເຝິກໃຫ ້

ເກດີຂຶນ້ໄດ ້ແລະ ມຂໍີຄ້ວນປະຕິບດັແນວໃດ? ຄອູາດຈະຖາມປະມານ 4-5 ຄນົ ເພ່ືອທດົສອບ 
ຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນ.  

- ຄຍູກົເລ່ືອງຂຶນ້ມາແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນນາໍໃຊທິ້ດສະດກີານອາ່ນວິເຄາະວິຈານຢາ່ງມວີິຈາລະ 
ນະຍານ ສາມາດເຝິກໃຫເ້ກດີຂຶນ້ໄດ ້ແລະ ມຂໍີຄ້ວນປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

1. ພິຈາລະນາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງພາສາພາສາທ່ີອາ່ນນ ັນ້ເປັນສນັຍະລກັແທນຄວາມຮູ ້
ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຜູຂ້ຽນ. 

2. ພິຈາລະນາຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງປະໂຫຍກຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງປະໂຫຍກເປັນສວ່ນ 
ໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫກ້ານໃຊພ້າສາດຂີຶນ້ ແລະ ສື່ ຄວາມໝາຍໄດຊ້ດັເຈນຂຶນ້. 
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3. ພິຈາລະນາຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງເນືອ້ເລ່ືອງຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງເນືອ້ເລ່ືອງມຄີວາມ 
ສາໍຄນັຫຼາຍ ໂດຍຫຼກັການແລວ້ການຂຽນກຽ່ວກບັເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງຈະຕອ້ງດາໍເນນີຕາມແບບ 
ຂອງແຕລ່ະປະເພດບດົ. 

ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ຕາມທິດສະດຂີາ້ງເທິງ (ຊອກບດົເລ່ືອງມາໃສຕ່າມຄວາມ 
ເໝາະສມົ) 

 ກຸມ່ທີ 1 ພິຈາລະນາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງພາສາທ່ີອາ່ນນ ັນ້ເປັນສນັຍະລກັແທນຄວາມຮູ ້
ແລະ ຄວາມຄດິຂອງຜູຂ້ຽນ. ໃສໃ່ນບດົຕວົຈງິທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້ 

 ກຸມ່ທີ 2 ພິຈາລະນາຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງປະໂຫຍກ, ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງປະໂຫຍກເປັນ 
ສວ່ນໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫກ້ານໃຊພ້າສາດຂີຶນ້ ແລະ ສື່ ຄວາມໝາຍໄດຊ້ດັເຈນຂືນ້ ໃສໃ່ນບດົຕວົຈງິ 
ທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້ ໃສໃ່ນບດົຕວົຈງິທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້ ໃສໃ່ນບດົຕວົຈງິທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້ 
 ກຸມ່ທີ 3 ພິຈາລະນາຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງເນືອ້ເລ່ືອງ ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງເນືອ້ເລ່ືອງມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ໂດຍຫຼກັການແລວ້ການຂຽນກຽ່ວກບັເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງຈະຕອ້ງດາໍເນນີ 
ຕາມແບບຂອງແຕລ່ະປະເພດບດົ. ໃສໃ່ນບດົຕວົຈງິທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້ 

ແລວ້ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ນາໍໃຊທິ້ດສະດນີີເ້ຂ້ົາໃນການອາ່ນວເິຄາະບດົຂອງກຸມ່ຕນົເອງ. 
 ສດຸທ້າຍຄແູນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນທງັໝດົຮູວ້າ່: ການອາ່ນວິເຄະວິຈານຢ່າງມວິີຈາລະນະຍານ 
ນີຕ້ອ້ງມຄີວາມຮູ,້ ສາມາດຈາໍແນກລະຫວາ່ງຂໍເ້ທັດຈງິ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ, ສາມາດສະຫຸຼບ 
ເນືອ້ໃນສາໍຄນັ, ສາມາດຕີລາຄາທດັສະນະ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິອາລມົ 
ຂອງເລ່ືອງ. 

 

55.  ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
1. ວເິຄາະວຈິານບດົຄວາມດ ັງ່ນີ:້ "ຢິບເລ່ືອງເພ່ິນ-ເລ່ືອງໂຕມາເວ້ົາ" 

ກາ່ວເຖງິມາລະຍາດໃນການຂບັລດົ ແລະ ບ່ໍດື່ ມຂອງມນິເມາົໃນເວລາຂບັຂີ່ ລດົຈະປ້ອງ 
ກນັການເກດີອບຸດັຕເິຫດໄດ.້ 

2. ວເິຄາະວຈິານບດົຄວາມດ ັງ່ນີ:້ "ທາ່ທີຂອງຫວົໜາ້ກບັພະນກັງານ" 
 ການເປັນຫວົໜ້າທ່ີດຕີອ້ງມທີດັສະນະດ ັງ່ນີ ້ ເວ້ົາລມົນາໍກນັແບບກນັເອງ, ຮບັຟງັຄໍາ 
ເຫັນຈາກພະນກັງານໃນອນັດທ່ີີເປັນປະໂຫຍດ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກບັອາ້ຍນອ້ງ ແລະ ໃຫ ້
ຄວາມເປັນທາໍ. 
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3. ວເິຄາະວຈິານບດົກອນດ ັງ່ນີ:້ "ຮກັຊວີດິຄິດກອ່ນຂບັ" 
 ການຂບັຂີ່ ລດົເກນີຂອບເຂດເຮັດໃຫຊ້ວີດິດບັ. 
 

44. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 
- ການມສີວ່ນຮວມໃນກດິຈະກາໍກຸມ່.  

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
- ກວດການເຮັດກດິຈະກາໍກຸມ່. 
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ບບດົອາ່ນເພ່ີມ 
ຄວນຖະໜອມດວງຕາ...ກອ່ນສາຍຕາຖກືທາໍລາຍ 

                                            ນາໍສະເໜີໂດຍ: ວ. ດາລາວງົ 
 

ພຶດຕິກາໍການໃຊສ້າຍຕາເປັນໄລຍະເວລານານຕິດຕ່ໍກນັ ອາດເປັນສາເຫດໜ່ຶງທ່ີເຮັດ 
ໃຫເ້ກດີໂລກທາງສາຍຕາ. 

ວງົການແພດເຕືອນວາ່ ຜນົພວງຈາກກະແສຄວາມນຍິມົເທິງໂລກອອນລາຍ ເຊິ່ ງຊວ່ຍ 
ໃຫສ້າມາດຮບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໄດທ້ ົ່ວທກຸມມູໂລກ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາເຮັດໃຫກຸ້ມ່ເດັກໄວໜຸມ່ 
ແລະ ໄວເຮັດວຽກມຮີບູແບບປ່ຽນໄປໃຊ ້ "ຊຊີວິດຕິດຈໍ" ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການໃຊສ້ະມາດໂຟນ, 
ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີໃນການເຮັດວຽກ, ການຮຽນ 8-10 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍວນັ ແລະ ອບັ 
ເດດສີ່ ສານຂໍມ້ນູບ່ໍວາ່ຈະແຊັດໂຊຊຽວແຄມ້ ຫືຼ ຕິດຕາມຊມົສາລະຄະດຕີາ່ງໆ ສ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານ 
ໃຊສ້າຍຕາເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍບ່ໍຮູຕ້ວົ ເຕືອນການໃຊພຶ້ດຕິກາໍການໃຊສ້າຍຕາເປັນໄລຍະເວລານານ 
ຕດິຕ່ໍກນັໃນໄລຍະຍາວ ອາດເປັນສາເຫດໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີໂລກທາງສາຍຕາ ແລະ ອາການ 
ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ປວດຕາ, ຕາແຫງ້, ປວດຫວົ ແລະ ຕ ົນ້ຄໍ ຫືຼ ທ່ີເອີ້ນວາ່ computer vision 

syndrome ແນະນາໍໃຫດ້ແູລປ້ອງກນັ ແລະ ຖະໜອມສາຍຕາ. 
ແພດຫຼາຍທ່ານຍງັເປີດເຜີຍວາ່ ຄນົຍກຸໃໝມ່ວີິຖຊີວີິດແບບ "ຊຊີວິດຕິດຈໍ" ໃຊຈ້ຕໍາ່ງໆ 

ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັບ່ໍວາ່ຈະເປັນຈຄໍອມພິວເຕີ, ຈແໍທັບເລັດ ຫືຼ ຈສໍະມາດໂຟນໃນການອບັເດດ 
ສະຖານະສ່ືສານສງັຄມົ ຫ້ິຼນເກມ, ເບ່ິງຮບູເງົາ, ເບ່ິງສາລະຄະດ,ີ ສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມ, ຊືສ່ິ້ງຂອງທາງ 
ອອນລາຍ ຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫເ້ຮົາໃຊສ້າຍຕາເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍບ່ໍຮູຕ້ວົຊຶ່ ງພບົວາ່ 
ອດັຕາການໃຊສ້າຍຕາກບັໜາ້ຈຄໍອມພິວເຕີ ແລະ ໜາ້ຈຕໍາ່ງໆໂດຍສະເລຍ່ວນັລະ 8-10 
ຊ ົ່ວໂມງ. 

ການທ່ີຄນົເຮົາໃຊສ້າຍຕາສວ່ນໃຫຍໃ່ນການຈອງມອງໜາ້ຈ ໍ ຫືຼ ຈອ້ງຕວົໜງັສືທ່ີຢູເ່ທິງ 
ໜາ້ຈຄໍອມພິວເຕີ ລວມໄປເຖງິໜາ້ຈໍສະມາດໂຟນນານໆນ ັນ້ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫກ້າ້ມຊີນ້ໜວ່ຍຕາ 
ເຮັດວຽກໜກັ ເພ່ີມໂອກາດທ່ີຈະເຮັດໃຫສ້າຍຕາເສຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ການອາ່ນໜງັສື ຫືຼ ເຮັດ 
ວຽກໃນເຈຍ້ ໂດຍຈາກສະຖຕິິພບົວາ່: ຖາ້ຄນົເຮົາໃຊສ້າຍຕາຢູກ່ບັໜາ້ຈຕ່ໍໍເນື່ ອງຫຼາຍກວາ່ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ ວນັ ຈະເຮັດໃຫເ້ກດີອາການຕາມວົ, ຕາແຫງ້, ແສບຕາ, ສູແ້ສງບ່ໍໄດເ້ຊ່ິງເປັນສນັຍານ 

ອນັຕະລາຍທ່ີທາ່ນບ່ໍຮູຕ້ວົ. 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   271Lao TG M6 final reset page number.pdf   27 7/31/2015   9:13:10 AM7/31/2015   9:13:10 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



23 

 

ຫາກເຮົາໃຊສ້າຍຕາຫຼາຍຂຶນ້ຄວາມຮນຸແຮງຂອງອາການຈະຍິ່ ງຫຼາຍຈນົເກດີອາການ 
ຄອມພິວເຕີວິຊ ັ່ນ ຊນິໂດຣມ ເຊິ່ ງນອກຈາກຈະມອີາການທາງສາຍຕາແລວ້ຍງັມອີາການຂອງ 
ກາ້ມຊີນ້ດວ້ຍເຊ່ັນ: ປວດຫວົ, ປວດເມ ື່ອຍບາ່, ຕ ົນ້ຄໍ ຖາ້ປວດຫຼາຍອາດເຮັດໃຫນ້ອນບ່ໍຫຼບັ 
ແລະ ພກັຜອ່ນບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກອື່ ນຕາມມາໄດ.້ ສະນ ັນ້, ເຮົາຄວນເລ່ີມ 
ດແູລ ແລະ ຖະໜອມສາຍຕາຕ ັງ້ແຕຕ່ ົນ້ໆຫາກຕອ້ງເຮັດວຽກໃກໜ້າ້ຈຄໍອມພິວເຕີ ຫືຼ ໃຊສ້ະ 
ມາດໂຟນຄວນໝັ່ນພກັສາຍຕາ ແລະ ກະພິບຕາເລ້ືອຍໆຢາ່ງໜອ້ຍ 10-15 ຄ ັງ້ຕ່ໍນາທີລວມ 
ເຖງິບອ່ນເຮັດວຽກທ່ີມແີສງສະຫວາ່ງພຽງພໍປບັຂະນາດຕວົໜງັສໃືຫອ້າ່ນງາ່ຍບ່ໍນອ້ຍເກນີໄປ. 

ທ່ີສາໍຄນັຄວນເລືອກຮບັປະທານອາຫານທ່ີມປີະໂຫຍດຕ່ໍການບາໍລງຸສາຍຕາເຊ່ັນ: ວິຕາ 
ມນິເອ, ທ່ີຜນົງານວິໄຈລະບວຸາ່ ຊວ່ຍໃນການເບິ່ ງເຫັນ ແລະ ຍງັມສີວ່ນຊວ່ຍປ້ອງກນັການ 
ເກດີພາວະຕາແຫງ້ ແລະ ເລືອກຮບັປະທານໝາກໄມທ່ີ້ມລິີດໃນການຕາ້ນອະນມຸນູອີດສະລະ 
ຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ເຊິ່ ງຈະພບົຫຼາຍໃນຜກັ ຫືຼ ໝາກໄມຕ້າ່ງໆ ໂດຍສະເພາະໝາກໄມຕ້ະ 
ກນູເບີລ່ີຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ບິວເບີລ່ີ, ສະຕຣໍເບີລ່ີ, ຄອນເບີລ່ີ, ຣາສເບີຣີ່  ແລະ ແບລກັເຄີແຣນຕ 
ເປັນຕ ົນ້ ໂດຍມກີານວິໄຈພບົວາ່ ໝາກໄມຕ້ະກນູເບີຣີ່  ມແີອນໂທໄຊຢານນິຊວ່ຍຜອ່ນຄາຍ 
ຄວາມອດິອອ່ນຂອງດວງຕາ ຊວ່ຍໃຫກ້ານເບິ່ ງເຫັນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ຊວ່ຍໃຫກ້ານໄຫຼ 
ວຽນເລືອດໃນເສ້ັນເລືອດຝອຍດຂີຶນ້ ນອກຈາກນີ ້ຍງັມວີິຕາມນິ ຊ ີອີ ແລະ ໄບໂອຟລາໂວ 
ນອຍ ເຊິ່ ງເປັນສານຕາ້ນອະນມຸນູອິດສະລະ ມສີວ່ນຊວ່ຍປກົປ້ອງ ແລະ ຖະໜອມດວງຕາ 
ບ່ໍໃຫຖ້ກືທາໍລາຍ. 

ນອກຈາກການບາໍລງຸສາຍຕາແລວ້ ສຂຸະພາບຮາ່ງກາຍກສໍາໍຄນັຄວນພກັຜອ່ນໃຫພ້ຽງພໍ 
ແລະ ອອກກາໍລງັກາຍເປັນປະຈາໍ ເພ່ືອກະຕຸນ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທ່ີດວງຕາດຂີຶນ້ ໃນເວລາ 
ຈະອອກສູແ່ສງແດດ ຫືຼ ຂບັລດົຄວນໃສແ່ວນຕາກນັແດດ ແລະ ຄວນພບົແພດເພ່ືອກວດກາ 
ສຂຸະພາບດວງຕາປີລະຄ ັງ້ ຫາກມອີາການຜິດປກົກະຕິກຽ່ວກບັການເບ່ິງເຫັນ ຕາແດງ, ປວດຕາ 
ຫືຼ ເຄອືງຕາຄວນຮບີໄປພບົແພດເພ່ືອປ່ິນປວົໃຫຫ້າຍດ.ີ 

(ຂໍມ້ນູຈາກ WWW. bangkokbiznews.com) 
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ພພາກທີ II ການຂຽນ 
ບດົທີ 3 ບດົອະທິບາຍ 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

1. ຈດຸປະສງົ 
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການຂຽນບດົອະທິບາຍ. 
- ຮູຈ້ກັໝນູໃຊສ້ລິະປະແຫງ່ການຄ ົນ້ຄິດຕຶກຕອງເຂ້ົາໃນການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ. 
- ແຕງ່ບດົອະທິບາຍໄດດ້.ີ 
- ເກດີມຄີວາມສະຫງວນມກັໃນການຂຽນບດົຫດັແຕງ່. 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ບດົອະທິບາຍ ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊທິ້ດສະດ ີແລະ ຕວົຈງິມາອະທິບາຍ ຫືຼ 

ຊີແ້ຈງດວ້ຍເຫດຜນົກຽ່ວກບັບນັຫາໃດໜ່ຶງເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູຟ້ງັເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍບນັຫາ 
ນ ັນ້. ເມ ື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມຂາ່ວສານ, ອາ່ນໜງັສືພິມຕາ່ງໆ ມກັຈະພບົບດົອະທິບາຍເລ້ືອຍໆ
ເຊ່ັນ: ບດົອະທິບາຍການເມອືງ, ບດົນາໍ, ບດົຄວາມ ໆລໆ. ນອກຈາກນ ັນ້ ການອອກຄາໍຄິດ
ເຫັນ, ການລາຍງານ, ການສິດສອນ, ການປຶກສາຫາລືວຽກງານຕາ່ງໆກຍໍງັຕອ້ງໃຊກ້ານອະ 
ທິບາຍເຊ່ັນດຽວກນັ.  

ຢາກມຄີວາມສາມາດໃນການແຕງ່ບດົອະທິບາຍໄດດ້ ີກໍຕໍອ້ງຮູຈ້ກັຂ ັນ້ຕອນ, ຫຼກັການ 
ແລະ ວທີິຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ.  

3. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
- ບດົອະທິບາຍແບບຢ່າງທ່ີຄແູຕງ່ຂຶນ້ ຫືຼ ບດົຂອງນກັຮຽນທ່ີໂດຮ້ບັລາງວນັໃນໂອກາດ

ເສັງນກັຮຽນເກັ່ງ. 
- ໜງັສພິືມ, ວາລະຕາ່ງໆທ່ີມບີດົອະທິບາຍ ເພ່ືອຊີແ້ຈງໃຫນ້ກັຮຽນ. 
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1  ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

     ຄຖູາມຄາໍຖາມທ້າຍບດົການອາ່ນວິເຄາະວິຈານຢ່າງມວີິຈາລະນະຍານ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, 
ນາໍພານກັຮຽນທວນຄືນຄວາມຮູເ້ກົ່ າທ່ີໄດຮ້ຽນຢູໃ່ນຊ ັນ້ ມ.ຕ ົນ້. ເພາະວາ່ຢູຊ່ ັນ້ ມ.3 ພວກເຮົາ
ໄດຮ້ຽນບດົອະທິບາຍມາແລວ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄອູາດສນົທະນາກບັນກັຮຽນຄາໍວາ່: 
 1) ຄຢູາກໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈບດົຮຽນຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
 2) ຢາກໃຫຄ້ນົອື່ ນຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈບນັຫາໃດໜ່ຶງເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? 
 ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຈາກນ ັນ້, ຄຈູຶ່ງສະຫຸຼບວາ່: ເຮົາຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊກ້ານ
ອະທິບາຍທງັນ ັນ້. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍ 
- ກອ່ນຈະສອນຄວາມໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍຄຖູາມນກັຮຽນວາ່:  "ອະທິບາຍ" ແມນ່ແນວ  

ໃດ? ໃຫ້ນກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ສງັລວມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນແລວ້ຄູ
ສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງວາ່: "ອະທິບາຍ"  ຖາ້ແປຄວາມໝາຍຕາມປ້ຶມວດັຈະນານກຸມົ
ໝາຍເຖງິ ເຜີຍຄວາມ, ເວ້ົາໃຫແ້ຈງ້. 

- ຄສູະເໜີຄວາມໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້ວາ່ ບດົອະທິບາຍແມນ່ບດົ 
ແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊທິ້ດສະດ ີແລະ ຕວົຈງິມາອະທິບາຍ ຫືຼ ຊີແ້ຈງດວ້ຍເຫດຜນົກຽ່ວກບັ
ບນັຫາໃດໜ່ຶງເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູຟ້ງັເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍບນັຫານ ັນ້. 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັລະດບັຄາດໝາຍຂອງບດົອະທິບາຍ 
-  ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ບດົແຕງ່ປະກອບມຈີກັພາກສວ່ນ? ພາກສວ່ນໃດແດ?່ ໃຫ ້ 

ນກັຮຽນຕອບ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄສູະຫຸຼບວາ່: ບດົແຕງ່ທກຸປະເພດລວມທງັບດົອະທິບາຍຈະປະກອບ 
ດວ້ຍ 3 ພາກສວ່ນຄື: ຕ ັງ້ບນັຫາ, ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສະຫຸຼບບນັຫາ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ບດົອະ 
ທິບາຍທ່ີດຕີອ້ງປະກອບດວ້ຍສອງດາ້ນຄ:ື 
 - ເນືອ້ໃນອດຸມົສມົບນູ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເຊິ່ ງສະເໜີບນັຫາໄດຫຼ້າຍດາ້ນ ຫຼາຍແງ,່ ມເີຫດ 
ຜນົພຽງພໍ, ອາ້ງຫຼກັຖານໄດຫຼ້າຍ ເພ່ືອປະກອບໃຫທິ້ດສະດແີໜນ້. ບດົອະທິບາຍທ່ີຖກືຕອ້ງ 
ຈະຕອ້ງແມນ່ບດົທ່ີມທິີດສະດຊີດັເຈນ ແລະ ເນືອ້ໃນແນວຄດິກາ້ວໜາ້. 
 - ຮບູການຂອງບດົອະທິບາຍ ຕອ້ງສະເໜີຕາມວິທີຄ ົນ້ຄິດຕຶກຕອງຢາ່ງຈະແຈງ້ໝາຍຄວາມ 
ວາ່ຕອ້ງຈດັວາງເປັນລາໍດບັໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ຖກືຕອ້ງ.ການໃຊສ້ບັພາສາຊດັເຈນ, ປະໂຫຍກ 
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ງາ່ຍ, ກະທດັຮດັ ເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນ ຜູຟ້ງັເຂ້ົາໃຈກງົກບັແນວຄດິຂອງຜູແ້ຕງ່. 
-  ຄເູນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈຕື່ ມອີກວາ່ລະຫວາ່ງເນືອ້ໃນ ແລະ ຮບູການ ມກີານພວົພນັກນັ
ຢາ່ງສະໜິດແໜ້ນ ບ່ໍສາມາດແຍກອອກຈາກກນັໄດ.້ ເນືອ້ໃນໃດໜ່ຶງຕອ້ງສະແດງອອກຜາ່ນ
ຮບູການໃດໜ່ຶງ ແລະ ຮບູການຕອ້ງແມນ່ຮບູການຂອງເນືອ້ໃນໃດໜ່ຶງແນນ່ອນ, ມນັບ່ໍມເີນືອ້ໃນ
ແບບລວມໆ ຫືຼ ຮບູການແບບລວມໆ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການຂຽນບດົອະທິບາຍທ່ີດຈີຶ່ ງຕອ້ງມເີນືອ້ໃນ 
ແລະ ຮບູການທ່ີດ ີຈຶ່ງເອີນ້ວາ່ບດົອະທິບາຍທ່ີດໄີດ.້ 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັສລິະປະແຫງ່ການຄ ົນ້ຄດິຕກຶຕອງຂອງການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ. 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ແຕລ່ະວທີິ. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ຂຶນ້ອະທິບາຍ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງປະກອບຕາມແຕລ່ະວທີິ, ສິ່ ງສາໍຄນັ  

ຄຕູອ້ງສງັເກດເບິ່ ງຕວົຢ່າງທ່ີນກັຮຽນນາໍມາປະກອບໃສກ່ບັທິດສະດແີຕລ່ະວິທີນ ັນ້ມນັເໝາະ
ຖກືຕອ້ງ ຫືຼບ່ໍ, ຖາ້ເຫັນບນັຫາໃດຍງັບ່ໍທນັຖກືຕອ້ງ ຄຕູອ້ງຊວ່ຍຕື່ ມ. ໃຫດ້າໍເນນີແບບນີໄ້ປ
ຈນົໝດົທງັ 5 ວທີິ. 
 - ຄແູນະນາໍຕື່ ມວາ່ໃນເວລາຂຽນບດົແຕງ່ຕວົຈງິບ່ໍໄດໝ້າຍວາ່ຕອ້ງໃຊໝ້ດົທກຸວິທີ, ຜູຂ້ຽນ
ຈະເປັນຜູເ້ລືອກໃຊຕ້າມຄວາມເປັນຈງິຂອງບດົແຕງ່ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົ. 

4.5 ສອນກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນໃນການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ 
- ຄສູະເໜີໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່ ຢາກແຕງ່ບດົອະທິບາຍບນັຫາໃດໜ່ຶງໄດດ້ ີແລະ ຖກື 

ຕອ້ງນ ັນ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆຂອງການແຕງ່ບດົອະທິບາຍ. 
 - ຄສູະເໜີໄປຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຢາ່ງລະອຽດເພາະເປັນບນັຫາສາໍຄນັ, ເປັນພ້ືນຖານໃນການ 
ແຕງ່ບດົຂອງນກັຮຽນໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 

4.6 ສອນກຽ່ວກບັຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົ 
   ຄສູະເໜີວາ່ການຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົເປັນບາດກາ້ວທ່ີສາໍຄນັເພາະແມນ່
ບາດກາ້ວທາໍອດິທ່ີຈະກາ້ວໄປສູກ່ານຂຽນບດົ, ຄຕູອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດເພ່ືອໃຫນ້ກັ ຮຽນ
ສາມາດຊອກຮູເ້ນືອ້ໃນແນວຄິດຂອງບນັຫາທ່ີຈະອະທິບາຍນ ັນ້ໄດດ້ ີແລະ ຖກືຕອ້ງເລິກເຊິ່ ງ. 
ຖາ້ນກັຮຽນຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົບ່ໍໄດດ້ກີຈໍະສ ົ່ງຜນົສະທ້ອນໃຫກ້ານຂຽນບດົ
ແຕງ່ບ່ໍກວາ້ງຂວາງ, ບ່ໍເລິກເຊິ່ ງ, ການອາ້ງເຫດ-ຜນົບ່ໍຈະແຈງ້. ດ ັ່ງນ ັນ້, ການສອນຂ ັນ້ຕອນ 
ນີຄ້ດູາໍເນນີໄປດ ັງ່ນີ:້ 

1) ຄອູະທິບາຍວທີິຊອກຮູກ້ຽ່ວກບັລະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົຢາ່ງຈະແຈງ້ ໂດຍເອົາ 
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2)  ຫວົບດົ ອະທິບາຍຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: 
   "ຮ ົວ້ຫຼາຍຫຼກັຈຶ່ງໝ ັນ້     ພ່ີນອ້ງຫຼາຍຊ ັນ້ຈຶ່ງດ"ີ ຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນເປັນຕວົຢາ່ງໃຫ້
ນກັຮຽນສງັເກດ ແລະ ຄນູາໍພາຊີແ້ຈງເພ່ີມຕື່ ມດ ັງ່ນີ:້ 

 + ຮ ົວ້ຫຼາຍຫຼກັຈຶ່ງໝ ັນ້ (ອະທິບາຍຄວາມໝາຍແປນ ແລະ ເລິກ) 
- ຄວາມໝາຍແປນ: ຮ ົວ້ຖາ້ມຫຼີາຍຫຼກັຝງັຖີ່ ຈະມຄີວາມແໜນ້ໜາທນົທານ. 
- ຄວາມໝາຍເລິກ: ຮ ົວ້ຫຼາຍຫຼກັເພ່ິນໄດປ້ຽບທຽບໃສກ່ບັຄນົເຮົາ ເມ ື່ອຫຼາຍຄນົມ ີຄວາມ

ສາມກັຄີຮກັແພງຊວ່ຍເຫືຼອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັແລວ້ກຈໍະເຮັດໃຫຊ້ີວິດມຄີວາມສມົບນູ
ໝ ັນ້ຄງົ. 

 + ພ່ີນອ້ງຫຼາຍຊ ັນ້ຈຶ່ງດ ີ(ອະທິບາຍ) 
 ຖາ້ພວກເຮົາມອີາ້ຍເອື້ອຍນອ້ງຮວ່ມອທຸອນກອ້ນເລືອດກນັຫຼາຍຄນົກຈໍະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາມກີາໍລງັແຮງໃນການຊວ່ຍເຫືຼອເກືອ້ກນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນເວລາທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ອດັຕະຄດັຂດັສນົກຄໍກືານສາ້ງສາພດັທະນາຊວີດິໄປສູຄ່ວາມໝັນ້ຄງົຖາວອນໄດ.້  
      ຂໍຄ້ວາມທ່ີສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍຂອງຄາໍສພຸາສິດນີແ້ມນ່: ເວ້ົາເຖງິບດົບາດ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ
ຂອງຄວາມສາມກັຄນີ ັນ້ເອງ. 

3) ເມ ື່ອເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈການຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົນີແ້ລວ້ ຄນູາໍ  
ເອົາຫວົບດົໃໝ ່2-3 ຫວົບດົເຊ່ັນ: 

"ເຮອືຄາ້ງແກງ້  ກວຽນເຫັນໃຫກ້ວຽນແກ ່
ບາດວາ່ໄປຮອດນ ໍາ້ ເຮອືຊໄິດແ້ກກ່ວຽນ" 
"ເຫັນເງນິໜາ້ດາໍ  ເຫັນຄາໍໜາ້ເສ້ົາ" 
"ຢູໃ່ຫທ້າໍຄວາມດ ີ ໜີໃຫເ້ພ່ິນຄິດຮອດ" 

     ເພ່ືອມາທດົສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນກັຮຽນ, ອາດຈະເຮັດເປັນກຸມ່ ແລະ ໃຫຕ້າງໜ້າ
ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານ. ຈາກນ ັນ້, ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮວ່ມກນັຕີລາຄາ, ປະກອບຄາໍຄິດເຫັນ
ໄປຕາມແຕລ່ະຫວົບດົ ແລວ້ສະຫຸຼບ ແລະ ແນະນາໍ.   

4.7 ສອນກຽ່ວກບັການສາ້ງໂຄງຮາ່ງ 
   -  ເມ ື່ອນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈການຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົແລວ້ ຄກູສໍະເໜີກຽ່ວກບັ
ການສາ້ງໂຄງຮາ່ງ, ການສາ້ງໂຄງຮາ່ງເປັນບາດກາ້ວທ່ີສາໍຄນັເຊິ່ ງຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັກອ່ນຈະ
ລງົມຂືຽນບດົແຕງ່ຕວົຈງິ. ຄສູະເໜີວທີິໃນການສາ້ງໂຄງຮາ່ງເຊິ່ ງດາໍເນນີໄປຕາມ 3 ພາກສວ່ນ 
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ແຕລ່ະພາກສວ່ນນ ັນ້ ຄຕູອ້ງໄດອ້ະທິບາຍຢາ່ງລະອຽດພອ້ມທງັນາໍພາເຂົາເຈົາ້ເຮັດຕວົຈງິດ ັງ່ນີ:້ 
 - ຄູນາໍພານກັຮຽນເຝິກພາກຕ ັງ້ບນັຫາ  ອາດຈະເອົາຫວົບດົຂາ້ງເທິງ 2 ຫືຼ 3 ຫວົບດົ 
ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດອ້າ່ນການຕ ັງ້ບນັຫາຂອງຕນົຫຼາຍຄນົເທ່ົາໃດຍິ່ ງເປັນການດ,ີ ຄຈູະຕອ້ງ
ເປັນຜູຄ້ອຍແນະນາໍ ວິທີຕ ັງ້ບນັຫາທ່ີຖກືຕອ້ງ ປະຕິບດັດ ັງ່ນີຈ້ນົເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ສາມາດຕ ັງ້ບນັຫາໄດດ້ແີລວ້ຈຶ່ງໄປຫາ ພາກແກໄ້ຂບນັຫາ. 
   -  ຄແູນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນ ສາ້ງໂຄງຮາ່ງການແກໄ້ຂບນັຫາ ໂດຍເອົາຫວົບດົເກົ່ າທ່ີນາໍມາ
ຕ ັງ້ບນັຫາ ແລວ້ປະຕບິດັຄກືນັກບັການສອນວິທີຕ ັງ້ບນັຫາຈນົໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດ 
ສາ້ງໂຄງຮາ່ງເອງໄດ,້ ຄເູນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ນກັຮຽນສາ້ງໂຄງຮາ່ງການແກໄ້ຂບນັຫາ ແມນ່
ການນາໍເອົາບນັຫາທ່ີສາໍຄນັຈາກຊອກຮູກ້ຽ່ວກບັລະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົມາຈດັຮຽງລາໍດບັ, 
ບອກເຫດຜນົ, ຊີແ້ຈງ... ສະນ ັນ້, ຄຕູອ້ງແນະນາໍໃນການຈດັຮຽງລາໍດບັຂອງບນັຫາ ເພ່ືອສະດວກ 
ແກກ່ານແຕງ່ຕວົຈງິ. 
   -  ພາກສວ່ນສດຸທ້າຍ ແມນ່ພາກສະຫຸຼບ ຄອູາດເຮັດວິທີດຽວກນັກບັຂາ້ງເທິງ. ສິ່ ງສາໍຄນັ
ຄຕູອ້ງແນະນາໍ ແລະ ວຈິານຄວາມຜິດ-ຖກືຂອງນກັຮຽນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າຮູດ້ດັແປງ ແລະ 
ປບັປງຕຸນົເອງໃຫຂ້ຽນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ. 
 ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົ້າສາ້ງໂຄງຮາ່ງ. ຫວົບດົທ່ີນາໍມາສາ້ງນ ັນ້ ຄວນ
ເປັນຫວົບດົທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດນ້າໍມາເຝິກຫດັເທ່ືອ. ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີໂຄງຮາ່ງຂອງກຸມ່ຕນົ. 
ຄສູງັເກດ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຜິດ-ຖກືຂອງແຕລ່ະໂຄງຮາ່ງ ພອ້ມທງັເລືອກເອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີ
ເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງກວາ່ໝູມ່າອາ່ນສູນ່ກັຮຽນຟງັອກີເທ່ືອໜ່ຶງ, ຖາ້ວາ່ຍງັມບີອ່ນຜິດກຄໍວນດດັແປງ 
ເພ່ືອໃຫໄ້ດໂ້ຄງຮາ່ງທ່ີຖກືຕອ້ງສມົບນູ. 
 ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນນາໍເອົາໂຄງຮາ່ງດ ັງ່ກາ່ວໄປຂຽນເປັນບດົແຕງ່ຕວົຈງິ. 

4.8 ຄແູນະນາໍການແຕງ່ຕວົຈງິ 
- ອາ່ນບດົອະທິບາຍຕວົຢາ່ງຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນສູນ່ກັຮຽນຟງັ. 
- ແນະນາໍການໃຊໂ້ຄງຮາ່ງເຂ້ົາໃນການແຕງ່ບດົຕວົຈງິ ແລະ ເນັນ້ການໃຊສ້ບັ, ສາໍນວນ

ພາສາ, ການໃຊຄ້າໍເຊື່ ອມ, ຄາໍຕ່ໍ, ການຂຽນພາສາລາວໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັໄວຍາກອນ. 
- ຄບູອກນກັຮຽນໃຫເ້ອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີສາ້ງໄວກ້ອ່ນນ ັນ້ເປັນວຽກບາ້ນ. ພອ້ມທງັແນະນາໍໃຫ້

ນກັຮຽນຮູວ້າ່ສາໍລບັການແຕງ່ບດົອະທິບາຍຢູ່ຊ ັນ້ ມ.ປາຍ ຕອ້ງໃຫເ້ລິກເຊິ່ ງກວາ້ງຂວາງ
ກວາ່ຊ ັນ້ ມ. ຕ ົນ້. 
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- ຄນູາໍເອົາບດົແຕງ່ຂອງນກັຮຽນໄປກວດ 

55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
- ຄວາມຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ຄວາມພອ້ມພຽງກນັເຮັດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ. 

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
- ກດິຈະກາໍຂອງບກຸຄນົ ແລະ ກຸມ່. 
- ການແຕງ່ບດົອະທິບາຍຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນ.  

 
ບດົຕວົຢາ່ງ: ໂຄງຮາ່ງ  

  ອະທິບາຍ ແລະ ພິສດູ ຄາໍກອນທ່ີວາ່: 
"ນີແ້ຫລະເພ່ິນວາ່ນ ໍາ້ ເຕັມແຕປ່ປູາ 
ເພ່ິນວາ່ນາ ເຕັມແຕຮ່ວງເຂ້ົາ 
ເພ່ິນວາ່ພເູຂົາກວາ້ງ ຈວງຈນັເປັນປ່າ 
ຫີນສີລາຢູນ່ ໍາ້ ເປັນແກວ້ຄາ່ແພງ". 
(ຄດັຈາກ ກອນເມອືງລາວສວຍງາມ ແລະ ຮ ັງ່ມ ີຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈີດິ) 

 ກ.  ຕ ັງ້ບນັຫາ 
 -  ເວ້ົາຄວາມຮ ັງ່ມ ີແລະ ສວຍງາມຂອງປະເທດລາວເຮົາ.  
 - ຂຽນຄາໍກອນຄືນ.  
 ຂ.  ແກໄ້ຂບນັຫາ 

1.  ປະເທດລາວເຮົາມຄີວາມອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແນວໃດ
ແດ?່ (ອະທິບາຍ ແລະ ພິສດູ). 
 ປະເທດລາວມແີມນ່ ໍາ້ຫຼາຍສາຍ, ມປ່ີາໄມທ່ີ້ອດຸມົສມົບນູ, ມທີ ົ່ງນາອນັກວາ້ງໃຫຍ ່
ແລະ ມບ່ໍີແຮຕ່າ່ງໆ. 

2.  ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຊບັພະຍາກອນຕ່່່າ່ງໆຕ່ໍກບັການພດັທະນາປະເທດຊາດ. (ອະທິ 
ບາຍ ແລະ ພິສດູ). 

-  ແມນ່ ໍາ້ ເປັນເສ້ັນທາງຄມົມະນາຄມົ, ເປັນແຫຼງ່ອາຫານ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ... 
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-  ປ່າໄມ ້ເປັນວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ເປັນສນິຄາ້, ເປັນຢາປວົພະຍາດ, ເປັນທ່ີຢູອ່າໄສຂອງສດັປ່າ, 
ເປັນແຫຼງ່ອາຫານ... 

-  ທົ່ງນາ ເປັນບອ່ນທາໍການຜະລິດສະບຽງອາຫານເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ເປັນ
ສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ... 

-  ບ່ໍແຮ ່ເປັນຊບັພະຍາທາໍມະຊາດອນັສາໍຄນັໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ ແລະ 
ເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ. 

3. ພວກເຮົາຕອ້ງພອ້ມກນັປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫ້
ຍນືຍງົຕະຫຼອດໄປແນວໃດ? (ອະທິບາຍ ແລະ ວຈິານ) 

ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຢາ່ງປະຍດັ, ກຸມ້ຄາ່ ແລະ ຖກືວທີິ. 
ຄຄ. ສະຫຸຼບ 

         -  ເວ້ົາຄນືຄວາມອດຸມົຮ ັງ່ມ ີແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໂດຍຫຍໍ.້ 
-  ແນະນາໍ ຫືຼ ເຊນີຊວນຜູອ້າ່ນໃຫຊ້ວ່ຍປກົປກັຮກັສາຄວາມອດຸມົຮ ັງ່ມຂີອງຊາດໄວໃ້ຫຍ້ືນຍງົ. 
-  ສະແດງທດັສະນະຂອງຕນົ. 
-  ຂຽນຫວົບດົອດັທາ້ຍ. 
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ບບດົທີ 4 ບດົພິສດູ 
                                                       ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  

 
1.  ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຄວາມໝາຍຂອງບດົພິສດູໄດ.້ 
- ຮູວ້ທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການແຕງ່ບດົພິສດູ. 
- ແຕງ່ບດົພິສດູບນັຫາໃດໜ່ຶງໄດ.້ 

 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ພິສດູ ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊຫຼ້ກັຖານຕວົຈງິມາອາ້ງອີງ ແລະ ຢັງ້ຢືນລກັສະ 

ນະຕວົຈງິຂອງບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີຍກົຂຶນ້ມາພິສດູ. ການພິສດູບນັຫາ ແມນ່ເຮັດໃຫບ້ນັຫານ ັນ້ຈະ 
ແຈງ້ຂຶນ້ ພອ້ມທງັຢ ັງ້ຢືນເອົາບນັຫານ ັນ້. 

ໂດຍທົ່ວໄປ, ນອກຈາກບດົພິສດູແລວ້. ຢູໃ່ນບດົອະທິບາຍຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ບດົອະທິບາຍ 
ການເມອືງ, ບດົອະທິບາຍສງັຄມົ ຫືຼ ບດົອະທິບາຍວນັນະຄະດ ີກຕໍອ້ງການພິສດູຄືກນັຕາ່ງ 
ແຕວ່າ່ພິສດູໜອ້ຍ, ພິສດູຫຼາຍເທ່ົານ ັນ້. ບນັຫາທ່ີນາໍມາພິສດູສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄາໍສພຸາສິດ, ຄາໍ 
ຄມົ ຫືຼ ຄາໍເວ້ົາຂອງບກຸຄນົຕາ່ງໆ. 
 

3.  ສື່ ການສອນ 
 - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
 - ບດົພິສດູທ່ີດີເດ່ັນຂອງນກັຮຽນ, ບດົທ່ີຄແູຕງ່ ຫືຼ ບດົທ່ີນກັຮຽນໄດລ້າງວນັສອບເສັງ 

ນກັຮຽນເກັ່ງ. 
- ປ້ຶມວນັນະຄະດ,ີ ໜງັສືພິມ, ວາລະສານ, ຄາໍສພຸາສິດ, ຄາໍພະຫຍາ, ນທິານ, ເລ່ືອງ 

ສ ັນ້ທ່ີຫາມາໄດ.້ 
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມທວນຄືນກຽ່ວກບັບດົອະທິບາຍເຊ່ັນ: ບດົອະທິບາຍແມນ່ແນວໃດ?  
 ບດົອະທິບາຍແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊທິ້ດສະດ ີແລະ ຕວົຈງິມາອະທິບາຍ ຫືຼ 
ຊີແ້ຈງກຽ່ວກບັບນັຫາໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຊື່ ອໝ ັນ້ບນັຫານ ັນ້.   

 ເມ ື່ອຟງັຂາ່ວ ຫືຼ ອາ່ນໜງັສືພິມຕາ່ງໆ ມກັຈະພບົບດົອະທິບາຍເລ້ືອຍໆເຊ່ັນ: ບດົການ 
ເມອືງ, ບດົນາໍ, ບດົຄວາມ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກນ ັນ້ການອອກຄາໍຄິດເຫັນ, ການລາຍງານ 
ການສດິສອນ, ການເປິກສາຫາລືວຽກງານຕາ່ງໆ ກຍໍງັຕອ້ງໃຊກ້ານອະທິບາຍ. ບດົອະທິບາຍ 
ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດົພິສດູ 
 ກອ່ນຈະສອນຄວາມໝາຍຂອງບດົພິສດູ ຄອູາດຖາມນກັຮຽນວາ່ ພິສດູມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? 

ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 2-3 ຄນົ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງວາ່: ພິສດູ
ຖາ້ແປຕາມວດັຈະນານກຸມົ ໝາຍເຖງິຊີແ້ຈງໂດຍອາ້ງເຫດຜນົ ພິຈາລະນາໃຫເ້ຫັນເຫດຜນົຄກັແນ.່  
 ຄສູະເໜີຄວາມໝາຍຂອງບດົພິສດູໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້, ຍກົໃຫເ້ຫັນການອາ້ງເຫດຜນົທ່ີ
ຖກືຕອ້ງຂອງຜູພິ້ສດູຈະຕອ້ງມທີດັສະນະຄືແນວໃດໃນການຍກົບນັຫາຂຶນ້ມາພິສດູ ແລວ້ໃຫ້
ຄວາມຄິດເຫັນແກຜູ່ອ້າ່ນໄດຖ້ອດຖອນເປັນບດົຮຽນ ແລະ ນາໍໄປໃຊໃ້ຫເ້ປັນປະໂຫຍດໃນຊວີິດ
ປະຈາໍວນັ, ສະເໜີໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັ, ຄນຸປະໂຫຍດຂອງບດົພິສດູ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັການແຕງ່ບດົພິສດູ 
ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ການແຕງ່ບດົພິສດູຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນ 

ຕາ່ງໆຄ:ື 
- ຊອກຮູເ້ນືອ້ໃນ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍຂອງບນັຫາທ່ີເອົາມາພິສດູ. 
- ຊອກຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ (ເອົາຈາກຊວີດິຈງິຂອງຄນົໃນສງັຄມົ) 
- ສາ້ງໂຄງຮາ່ງຕາມພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງບດົພິສດູ 
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1) ສອນກຽ່ວກບັການຊອກຫາລະດບັຄາດໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງບນັຫາທ່ີເອົາມາ 
ພິສດູ: ການຊອກຫາລະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົວາ່ ການຍກົຕວົຢ່າງປະກອບການ
ອະທິບາຍ 
ໄປເທ່ືອລະບນັຫາເຊ່ັນ: 
 "ໄດກ້ນິໝາກ     ຢາ່ລືມຜູປ້ກູ  
 ໄດມ້ຄີວາມສກຸ   ຢາ່ລືມຜູກ້ະທາໍ" 

ບນັຫາທ່ີຈະພິສດູ: "ໄດກ້ນິໝາກ ຢາ່ລືມຜູປ້ກູ" (ບນັຫາທີ 1) 
ຫຼກັຖານຕວົຈງິ: ເຮົາໄດກ້ນິໝາກມີ,້ ໝາກມວ່ງ, ໝາກກຽ້ງ, ໝາກຂາ້ມ ແລະ ອື່ ນໆ 

ກຕໍອ້ງມຜີູປ້ກູ ແລະ ບວົລະບດັຢາ່ງດມີາກອ່ນແລວ້ຈຶ່ ງສາມາດອອກໝາກອອກຜນົໃຫເ້ຮົາສາ 
ມາດກນິຢາ່ງແຊບຊອ້ຍ (ຫຼກັຖານທີ 1) 

"ໄດມ້ຄີວາມສກຸ ຢາ່ລືມຜູກ້ະທາໍ" (ບນັຫາທີ 2) 
ຫຼກັຖານຕວົຈງິ: ພວກເຮົາໄດມ້ຄີວາມສກຸສະບາຍທກຸວນັນີກ້ຍໍອ້ນມບີນັພະບລຸດຸເຮົາ 

ເປັນຜູປ້ກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົສກຸເຮົາຈຶ່ ງສາ 
ມາດດາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງສກຸສະບາຍ (ຫຼກັຖານທີ 2) 

ພິສດູແນວໃດ? ວທີິອາ້ງອງີຫຼກັຖານຕາມລາໍດບັຄື: 
- ພິສດູ: “ໄດກ້ນິໝາກ ຢາ່ລືມຜູປ້ກູ” (ຍກົຫຼກັຖານບນັຫາທີ 1) 
- ພິສດູ: “ໄດມ້ຄີວາມສກຸ ຢາ່ລືມຜູກ້ະທາໍ” (ຍກົຫຼກັຖານບນັຫາທີ 2) ຕາມລາໍດບັຄວາມ 

ກະຕນັຍຮູູບ້ນຸຄນຸຂອງຄນົຮຸນ່ກອ່ນ. 
- ຄນູາໍເອົາຫວົບດົອື່ ນ ເພ່ືອຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົນ ັນ້, ຄສູງັເກດ ແລະ ແນະນາໍ 

ໄປພອ້ມຈນົນກັຮຽນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົນ ັນ້ 
ດວ້ຍຕນົເອງ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄຊູອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົແລວ້ ຈຶ່ ງສືບຕ່ໍນາໍພານກັຮຽນ 
ຊອກຮູເ້ນືອ້ໃນຂອງຫວົບດົ ເຊິ່ ງດາໍເນນີຕາມວທີິຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍ ຈນົນກັຮຽນມຄີວາມ 
ສາມາດຊອກຮູເ້ນືອ້ໃນຂອງບດົໄດ.້ 

- ຖາ້ນກັຮຽນບ່ໍສາມາດຊອກຫາເນືອ້ໃນຂອງຫວົບດົໄດ ້ຄກູຕໍອ້ງບອກເນືອ້ໃນຂອງຫວົບດົ 
ນ ັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ. 
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2) ສອນກຽ່ວກບັຊອກຮູຫຼ້ກັຖານມາອາ້ງອງີ 
- ຄອູະທິບາຍບນັຫາທ່ີນາໍມາເປັນຫຼກັຖານນ ັນ້ຄວນເປັນແນວໃດ? 

ຈະເລືອກເອົາຫຼກັຖານແນວໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສມົເຊ່ັນວາ່ ຖາ້ຫວົບດົເວ້ົາເຖງິການສຶກສາ  
ຮ ໍາ່ຮຽນ ຫຼກັຖານຕວົຈງິກຕໍອ້ງກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນຂອງນກັຮຽນ-ນກັສຶກສາທ່ີມຈີງິ 
ໃນສງັຄມົປດັຈບຸນັນີ ້ບ່ໍແມນ່ຈະເອົາເລ່ືອງການອອກແຮງງານມາໃສ ່

- ຄຍູກົຕວົຢາ່ງວິທີຊອກຫາຫຼກັຖານມາພິສດູບນັຫາ ເຊິ່ ງອາດຈະນາໍເອົາຫວົບດົໃດໜ່ຶງ
ນອກຈາກຫວົບດົທ່ີນາໍພາຊອກລະດບັຄາດໝາຍ. 

ຕຕວົຢາ່ງ:  
ຫວົບດົພິສດູຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: "ໄຮເ່ຈົາ້ບ່ໍຮກົ    ຍອ້ນເຈົາ້ຂອງໝັ່ນພຽນ 

                          ໄຮນ່າພຽງ     ຍອ້ນເຈົາ້ຂອງໝັ່ນປ້ອງ" 
ຫຼກັຖານທ່ີນາໍມາພິສດູເຊ່ັນ: ເວລາເຮົາເຮັດໄຮນ່າ, ຖາ້ໄຮບ່ໍ່ຮກົ ແລະ ນາພຽງດກີຍໍອ້ນ 

ເຈົາ້ຂອງໄຮນ່າມຄີວາມດໝຸ ັ່ນ (ຫຼກັຖານ) 
ເມ ື່ອເຮົາຢາກໃຫຜ້ນົລະປກູຂອງເຮົາໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົຫຼາຍເຮົາກຕໍອ້ງມຄີວາມດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັ 

ພຽນບວົລະບດັຮກັໄຮນ່າໃຫດ້ມີນັກຈໍະມຜີນົທ່ີງອກງາມ (ຕ ົນ້ຕໍ) 
ຄວາມດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນເປັນວຽກງານອນັໜ່ຶງທ່ີຮບັປະກນັໃຫແ້ກທ່ກຸຜນົສາໍເລັດຂອງ

ວຽກງານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງການຜະລິດ. (ຫຼກັຖານຕ ົນ້ຕໍ) 
- ຄນູາໍພານກັຮຽນຊອກຫາຫຼກັຖານຕວົຈງິໃນຫວົບດົໃດໜ່ຶງ 

3) ສອນກຽ່ວກບັການສາ້ງໂຄງຮາ່ງຂອງການສາ້ງບດົພິສດູພາຍຫຼງັທ່ີຄນູາໍພານກັຮຽນ 
ເຝິກຊອກຮູ ້2 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື ຊອກຮູລ້ະດບັຄາດໝາຍຂອງຫວົບດົ ແລະ ຊອກຮູເ້ນືອ້ໃນແລວ້, 
ຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປແມນ່ການສາ້ງໂຄງຮາ່ງຂອງບດົພິສດູ. 

ຄສູະເໜີໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ບດົພິສດູບນັຫາໃດໜ່ຶງແມນ່ປະກອບມສີາມພາກສວ່ນຄື: ຕ ັງ້
ບນັຫາ, ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສະຫຸຼບບນັຫາຄກືບັບດົແຕງ່ອື່ ນໆ. ຈາກນ ັນ້, ຄອູະທິບາຍ ຕາມ
ແບບຮຽນດ ັງ່ນີ:້ 

ໂຄງຮາ່ງຕວົຢາ່ງບດົພິສດູຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: "ໄຮເ່ຈົາ້ບ່ໍຮກົ    ຍອ້ນເຈົ້າຂອງໝັ່ນພຽນ 
                                   ໄຮນ່າພຽງ    ຍອ້ນເຈົາ້ຂອງໝັ່ນປ້ອງ" 
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ກ. ຕ ັງ້ບນັຫາ  
 - ຄວາມດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນໃນການອອກແຮງງານທ່ີຮບັປະກນັໃຫແ້ກທ່ກຸຜນົສາໍເລັດຂອງ 
ວຽກງານໂດຍຫຍໍ ້

- ປຽບທຽບໃສຄ່າໍສພຸາສິດບຮູານທ່ີວາ່: "ໄຮເ່ຈົາ້ບ່ໍຮກົ    ຍອ້ນເຈົ້າຂອງໝັ່ນພຽນ 
  ໄຮນ່າພຽງ     ຍອ້ນເຈົາ້ຂອງໝັ່ນປ້ອງ" 
 

 ຂ. ແກໄ້ຂບນັຫາ 
1) ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່: "ໄຮເ່ຈົາ້ບ່ໍຮກົຍອ້ນເຈົ້າຂອງໝັ່ນພຽນ” 

- ແມນ່ໄຮ-່ນາ ຫືຼ ສວນທ່ີມແີຕຕ່ ົນ້ເຂ້ົາ, ສາລີ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີຂຽວງາມແກວງ່ໄກວຕາມ 
ສາຍລມົພດັຜາ່ນໂດຍປາສະຈາກຫຍາ້ຫຸມ້ຫ່ໍ. 

- ສະແດງເຖງິຄວາມດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນຂອງເຈົ້າຂອງໄຮ,່ ເຈົ້າຂອງນາ ຫືຼ ເຈົ້າຂອງ 
ສວນ ໃນການເອົາໃຈໃສບ່ວົລະບດັຮກັສາເບິ່ ງແຍງເສຍຫຍາ້ຂາ້ຫຸນ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫມ້ນັຮກົເຮືອ້. 

- ຖາ້ເອົາໃຈໃສບ່ວົລະບດັຮກັສາໝັ່ນເອົາຝຸນ່ໃສ ່ ຫືຼ ໃຫນ້ ໍາ້ຢາ່ງພຽງພໍ ຜນົເກບັກຽ່ວໃນ 
ບ ັນ້ທາ້ຍກຈໍະໄດຮ້ບັໝາກຜນົດ.ີ 

2) ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່: "ໄຮນ່າພຽງຍອ້ນເຈົ້າຂອງໝັ່ນປ້ອງ" 
- ແມນ່ໄຮນ່າທ່ີມເີນືອ້ທ່ີຮາບພຽງດີສາມາດຮກັສານ ໍາ້ໄວຫ່ໍຼ້ລຽ້ງຕ ົນ້ເຂ້ົາໃຫສ້ະໝ ໍາ່ສະເໝີ 

(ອະທິບາຍ-ພິສດູ). 
- ຖາ້ປວົແປງດນິ ແລະ ບວົລະບດັເຂ້ົານາຜນົເກບັກູກ້ຈໍະໄດຮ້ບັໝາກຜນົສງູ (ອະທິບາຍ 

ພິສດູ). 
3)  ນ ໍາ້ໃຈດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນພາໃຫບ້ນັລໝຸາກຜນົສາໍເລັດ  

- ພວກເຮົາເປັນນກັຮຽນ-ນກັສຶກສາຄວນສາ້ງຕນົເອງໃຫເ້ປັນຄນົດໝຸ ັ່ນໃນການອອກແຮງ 
ງານທາໍມາຫາກນິ ດວ້ຍຄວາມຊື່ ສດັສດຸຈະລິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສດ່ໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນຕ ັງ້ໜາ້ 
ສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນໃຫສ້າໍເລັດຜນົ (ອະທິບາຍ-ພິສດູ). 

- ກງົກນັຂາ້ມຫາກພວກເຮົາຂີຄ້າ້ນບ່ໍມກັອອກແຮງງານເພ່ີມພນູຜະລິດຜນົ ແລະ ບ່ໍມ ີ
ຄວາມດໝຸ ັ່ນໃນການສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນກຈໍະເຮັດໃຫຕ້ນົເອງເປັນຄນົທ່ີບໍມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ 
ບ່ໍມວີຽກເຮັດງານທາໍຊວີດິການເປັນຢູກ່ຈໍະທກຸຈນົ (ອະທິບາຍ-ພິສດູ). 
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 ຄ. ສະຫຸຼບບນັຫາ 
-  ເນັນ້ໜກັກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາມດໝຸ ັ່ນ. 
-  ສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຕນົຕ່ໍບດົ. 

"ໄຮເ່ຈົາ້ບ່ໍຮກົ    ຍອ້ນເຈົ້າຂອງໝັ່ນພຽນ 
  ໄຮນ່າພຽງ     ຍອ້ນເຈົາ້ຂອງໝັ່ນປ້ອງ" 

ເມ ື່ອຄອູະທິບາຍໂຄງຮາ່ງໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈແລວ້ ຄອູາດທດົສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ 
ນກັຮຽນ ເຊິ່ ງອາດຈະແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ຫືຼ ເປັນໂຕະ ຈາກນ ັນ້          ກນໍາໍເອົາຫວົບດົຕາມ 
ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃຫ ້ຫືຼ ຄກູາໍນດົເອົາບນັຫາໃດໜ່ຶງ, ສພຸາສິດໃດໜ່ຶງ, ຄາໍເວ້ົາໃດໜ່ຶງກໄໍດເ້ພ່ືອໃຫ ້
ນກັຮຽນເຝິກຫດັສາ້ງໂຄງຮາ່ງເຊ່ັນ: 

"ຢາເສບຕດິ ເປັນໄພຕ່ໍຊວີິດ ເປັນພິດຕ່ໍສງັຄມົ" 
"ພວກເຮົາບ່ໍອາດຝາກຝງັທຶນຮອນອນັປະເສດີຂອງຊາດ ໄວນ້າໍຄນົທ່ີບ່ໍມຄີນຸສມົບດັ    
ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍ" 
"ແມນ່ວາ່ມຄີວາມຮູ ້  ເຕັມພງຸພຽງປາກກດໍທີອ້ນ 
ສອນຕນົເອງບໍໄດ ້  ໃຜຊຍິອ້ງວາ່ດ"ີ 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີໂຄງຮາ່ງບດົພິສດູຂອງຕນົ. ຈາກນ ັນ້, ຄເູປັນ 
ຜູສ້ງັເກດ ແລະ ຄດັເລືອກເອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີເຫັນວາ່ດກີວາ່ໝູ ່ພອ້ມທງັແນະນາໍບອ່ນທ່ີຍງັບໍທນັ 
ຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອໃຫໄ້ດໂ້ຄງຮາ່ງທ່ີສມົບນູ. 

4) ສອນກຽ່ວກບັການແຕງ່ຕວົຈງິ 
ກອ່ນຄຈູະໃຫນ້ກັຮຽນແຕງ່ຕວົຈງິ ຄຈູະຕອ້ງແນະນາໍບດົແບບຢາ່ງຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນ ຫືຼ 

ບດົອື່ ນໆທ່ີຄຊູອກຫາມາໄດອ້າ່ນສູນ່ກັຮຽນຟງັ ເຊິ່ ງເປັນການແນະນາໍວິທີຂຽນ ໂດຍສະເພາະ 
ການໃຊສ້າໍນວນພາສາ ແລະ ການເຊື່ ອມຕ່ໍປະໂຫຍກຕາ່ງໆໃຫມ້ລີກັສະນະເກາະກາ່ຍກນັໄປ 
ແຕລ່ະບນັຫາຢູໃ່ນບດົແຕງ່ ສວ່ນຫຼກັພາສາຕາ່ງໆຄກືານຂຽນບດົອະທິບາຍ ທ່ີສາໍຄນັທ່ີຄຄູວນ 
ເນັນ້ກຄໍພືາກສວ່ນຂອງບດົພິສດູ. 

- ຈາກນ ັນ້ຄໃູຫນ້ກັຮຽນເອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີໄດເ້ອກະພາບກນັນ ັນ້ໄປຂຽນເປັນບດົຕວົຈງິອາດ 
ຈະຂຽນຢູກ່ບັຫອ້ງ ຫືຼ ໃຫເ້ມ ື່ອຂຽນຢູບ່າ້ນຄກູາໍນດົໃຫຕ້າມຄວາມເໝາະສມົ. 

-  ຄນູາໍເອົາບດົແຕງ່ຂອງນກັຮຽນມາກວດແລວ້ສະຫຸຼບຈດຸທ່ີຖກື ຫືຼ          ຜິດໃຫນ້ກັຮຽນຮູຂໍ້ບ້ກົ  
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 ພອ່ງຂອງຕນົເອງເພ່ືອຈະໄດນ້າໍໄປແກໄ້ຂ ຫືຼ ດດັແປງໃນການແຕງ່ໃນຄ ັງ້ໜາ້. 

55.  ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
- ການເຮັດບດົເຝິກຫດັຂອງນກັຮຽນ. 

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
- ການແຕງ່ບດົພິສດູຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ບດົພິສດູ 

ຄວາມໝາຍ 
ຂອງບດົພິສດູ 

ການແຕງ່ 
ບດົພິສດູ 

ພາກສວ່ນ 
ບດົພິສດູ 

ສະຫຸຼບ 
ບນັຫາ 

ແກໄ້ຂ 
ບນັຫາ 

ຕ ັງ້ 
ຫາບນັ 
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ບບດົທີ 5 ບດົວຈິານ 
                                  ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
-  ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂຽນບດົວຈິານ. 
-  ບອກຄວາມໝາຍ, ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການຂຽນບດົວຈິານໄດ.້ 
-  ແຕງ່ບດົວຈິານໃນຂ ັນ້ພ້ືນຖານໄດ.້ 
-  ເກດີມຄີວາມຮກັມກັໃນການຂຽນບດົຫດັແຕງ່. 
 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ບດົວິຈານ ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງອີງໃສຄ່ວາມຮູ,້ ຄວາມຄິດ ແລະ ທດັສະນະ

ຫຼກັໝ ັນ້ຂອງຜູ້ຂຽນເມ ື່ອສງັເກດເບິ່ ງບນັຫານ ັນ້ວາ່ຖກື ຫືຼ ຜິດ ຈາກນ ັນ້, ກຖໍອດຖອນເອົາ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງບນັຫານ ັນ້ໂດຍມກີານຕາໍໜິ, ການພິຈາລະນາ ແລະ 
ການຄ ົນ້ຄິດຕຶກຕອງໄປພ້ອມ. ບ່ໍວາ່ວຽກງານຈະຮາ້ຍ ຫືຼ ດີ, ຖືກຜິດກໍສາມາດຍກົຂຶ້ນມາ
ວິຈານໄດ.້ ຕາມທາໍມະດາແລວ້ ການວິຈານບນັຫາໃດໜ່ຶງ ແມນ່ຍອ້ງຍໍສິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ 
ຕາໍໜິສິ່ ງທ່ີຜິດພາດຂອງບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫຜູ້ອ້າ່ນມຄີວາມຮບັຮູ ້ແລະ ນາໍ
ໄປເຖງິການກະທາໍທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

 

3. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6 
- ບດົວເິຄາະ, ວຈິານ ແລະ ໜງັສພິືມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
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 ຄທູວນຄືນບດົພິສດູດວ້ຍການຕ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່: ບດົພິສດູແມນ່ບດົແນວໃດ? ມຈີກັພາກ 
ສວ່ນຄພືາກສວ່ນໃດແດ?່ ເມ ື່ອຖາມສດຸແລວ້ ຄສູາມາດໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົຕາມຄວາມ 
ເໝາະສມົ, ຈາກນ ັນ້ຄຈູຶ່ ງສະຫຸຼບໂດຍຫຍໍ້ວາ່ ບດົພິສດູແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊຫຼ້ກັ
ຖານຕວົຈງິມາອາ້ງອີງ ແລະ ຢັງ້ຢືນລກັສະນະຕວົຈງິຂອງບນັຫາທ່ີຍກົຂຶນ້ມາພິສດູ. ການ
ພິສດູບນັຫາແມນ່ເຮັດໃຫບ້ນັຫານ ັນ້ຈະແຈງ້ພອ້ມທງັຢ ັງ້ຢືນບນັຫານ ັນ້. 
 ເພ່ືອເປັນການລຽ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ຄສູາມາດອະທິບາຍທິດສະດ.ີ ສມົທຽບຈດຸຄືກນັ 
ແລະ ຕາ່ງກນັຂອງບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ ມນັປະກອບມ ີ3 ພາກສວ່ນຄືກນັ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນ
ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນດ ັງ່ກາ່ວເຮົາຈະມາຮຽນໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປດ ັງ່ນີ.້ 

44.2. ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດົວຈິານ 
-  ກອ່ນຈະສອນຄວາມໝາຍຂອງບດົວິຈານ ຄກູສໍາມາດຖາມນກັຮຽນວາ່: ການວິຈານມ ີ 

ຄວາມໝາຍວາ່ແນວໃດ? ຄໃູຫ້ນກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ປະມານ 2-3 ຄນົ ເມ ື່ອ
ນກັຮຽນຕອບແລວ້ ຄກູສໍາມາດສະຫຸຼບຊີແ້ຈງ ແລະ ສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫນ້ກັຮຽນຢາ່ງຖກືຕອ້ງ 
ແລະ ຊດັເຈນວາ່: ຖາ້ແປຕາມວດັຈະນານກຸມົ ວິຈານ ແມນ່ການຮິ່ ນຕອງ, ກວດກາ, ສືບສວນ 
ຫືຼ ພິຈາລະນາໃຫຄ້າໍຕາໍນຕິິຊມົສິ່ ງທ່ີຜິດພາດຂອງບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫຜູ້ອ້າ່ນ
ມຄີວາມຮບັຮູ ້ແລະ ນາໍໄປເຖງິການກະທາໍທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

-  ການສະຫຸຼບບດົຮຽນຄສູາມາດອະທິບາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງຕື່ ມອີກ ຄວາມໝາຍຂອງບດົວິຈານ  
ເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນຮູໄ້ດເ້ຖງິວທີິຕາ່ງໆຂອງບດົວຈິານທ່ີເຫັນວາ່ຖກື, ຜິດ ແລະ ຖກືແດ ່ຜິດ
ແດ ່ເພ່ືອເນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຮູໄ້ດເ້ຖງິຮບູແບບການແຕງ່ບດົວິຈານ ແລະ ການໄຈແ້ຍກບດົໃຫ້
ຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອນາໍໄປໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈາໍວນັໃຫແ້ທດເໝາະ ແລະ ເພ່ືອຫີຼກລຽງສິ່ ງທ່ີຜິດພາດ 
ແລະ ອນັທ່ີຈະຕາມມາ ທງັສາມາດນາໍໃຊສ້ິ່ ງທ່ີຖກື ແລະ ຕາໍໜິສິ່ ງທ່ີຜິດໄດ.້ 

4.3  ສອນກຽ່ວກບັລກັສະນະຂອງບດົວຈິານ 
-  ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່: ບນັຫາທ່ີເຮົາເຄຍີພບົພ້ໍໃນການວິຈານນ ັນ້ມ ີ3 ລກັສະນະຄ:ື 

1) ວຈິານບນັຫາໃດໜ່ຶງທ່ີຖກືຕອ້ງສມົບນູ 
2) ວຈິານບນັຫາໃດໜ່ຶງທ່ີຖກືແດຜິ່ດແດ ່

 3)  ວຈິານບນັຫາໃດໜ່ຶງທ່ີຜິດໝດົ 
 - ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເບິ່ ງຫວົບດົ ແລະ ຄາໍສພຸາສິດໃນບດົວາ່ ອນັ
ໃດຖກືຕອ້ງສມົບນູ, ຖກືແດຜິ່ດແດ ່ແລະ ຜິດໝດົ ແລວ້ຄອູະທິບາຍແຕລ່ະລກັສະນະ ເພ່ືອ 
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ເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈຕື່ ມບນັຫາທ່ີກາໍລງັສງັເກດຈາກຫວົບດົ.  
 - ຄເູອົາຫວົບດົໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດໃນ 3 ລກັສະນະ ຂອງບນັຫາທ່ີນາໍມາວິຈານຈນົເຮັດ
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດສງັເກດບນັຫາຕາ່ງໆໄດຢ້າ່ງເດ່ັນຊດັ. 
 -  ຄຈູດັແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຈາໍແນກຫວົບດົ
ທ່ີເອົາມາຍກົຂຶນ້, ແມນ່ມ ີ3 ລກັສະນະຄື: ບນັຫາໃດທ່ີຖກືຕອ້ງສມົບນູ, ບນັຫາໃດທ່ີຖກືແດ່
ຜິດແດ,່ ບນັຫາໃດທ່ີຜິດໝດົ  
   "ສບິໄມແ້ຫຼມ ບ່ໍທ່ໍເຫັຼກປູ້ ສບິຜູຮ້ ູ ້ບ່ໍທ່ໍຜູເ້ຄຍີ" 

       "ເງນິຄາໍຂອງຫາໄດ ້ນ ໍາ້ໃຈຂອງຫາຍາກ" 
       "ມເີງນິປາກໄດ ້ມໄີມປ້ກຸເຮອືນງາມ" 
     "ພບົຄນົພານພາໄປບນັດດິ ພບົຄນົຜິດພາໄປຫາຜນົ"  

44.4  ສອນການຂຽນບດົວຈິານ 
-  ຄສູະເໜີໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ການແຕງ່ບດົວິຈານນ ັນ້ເປັນບນັຫາສາໍຄນັ ແລະ ເຮົາກຕໍອ້ງ 

ດາໍເນນີໄປຕາມ 3 ບາດກາ້ວຄືກນັກບັບດົຫດັແຕງ່ປະເພດອື່ ນໆເຊ່ັນ: ຕ ັງ້ບນັຫາ ແກໄ້ຂ
ບນັຫາ ແລະ ສະຫຸຼບບນັຫາ. 

-  ຄຕູອ້ງພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຟງັຢາ່ງລະອຽດແຕລ່ະບນັຫາໃຫຈ້ະແຈງ້ ການ
ຕ ັງ້ບນັຫາ ແກໄ້ຂບນັ ແລະ ສະຫຸຼບບນັຫາ ຄູຕອ້ງແນະນາໍວິທີຕ ັງ້ບນັຫາໃນຂ ັນ້ພ້ືນຖານ 
ແລະ ກາ້ວໄປເຖງິຂ ັນ້ທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະຕິບດັການແຕງ່ໄດ.້ ພອ້ມນ ັນ້, ຄກູຕໍອ້ງໄດ້
ແນະນາໍການສາ້ງໂຄງຮາ່ງ ເພາະວາ່ນກັຮຽນຈະແຕງ່ບດົຫດັແຕງ່ໄດກ້ໄໍດຜ້າ່ນການສາ້ງໂຄງ
ຮາ່ງທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ແລວ້ຈຶ່ ງກາ້ວໄປສູກ່ານແຕງ່ຕວົຈງິ ການສາ້ງໂຄງຮາ່ງນີບ່ໍ້ໄດແ້ມນ່ການ
ຂຽນເປັນບດົ. ສະນ ັນ້, ຄຕູອ້ງໄດອ້ະທິບາຍຢາ່ງຈະແຈງ້ສູນ່ກັຮຽນ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ເພ່ືອນາໍພານກັຮຽນສາ້ງໂຄງຮາ່ງ; ຫຼງັຈາກນກັຮຽນສາ້ງໂຄງຮາ່ງຂອງ 
ບດົໄດແ້ລວ້ຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ນາໍສະເໜີບດົວິຈານ ເວລານ ັນ້ສິ່ ງທ່ີຄຄູວນສງັເກດເບິ່ ງຄວາມຜິດ 
ພາດຂອງນກັຮຽນກຄໍືໂຄງຮາ່ງທ່ີນກັຮຽນນາໍມາສະເໜີ ເພ່ືອຈະວິຈານບນັຫາດ ັ່ງກາ່ວວາ່ຖກື 
ຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ? ແລະ ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຖກືຕອ້ງສູນ່ກັຮຽນຟງັຕື່ ມ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້
ແລະ ປເູສ້ັນທາງໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຮູໄ້ດເ້ຖງິຮບູແບບ ແລະ ວທີິຕາ່ງໆຂອງບດົວຈິານໃຫໄ້ດທ່ີ້ສດຸ. 

-  ຄເູລືອກເອົາບດົໂຄງຮາ່ງທ່ີເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງກວາ່ໝູ ່ແລະ ເອົາມາເປັນແບບຢ່າງ ຖາ້
ເຫັນວາ່ຍງັມຂໍີຜິ້ດພາດ ຄກູຄໍວນແນະນາໍດດັແປງຕື່ ມອກີ ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ດົນ ັນ້ຈະແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ. 
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-  ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເອົາໂຄງຮາ່ງທ່ີຖກືຕອ້ງໄປແຕງ່ຕວົຈງິ. ຄຄູວນແນະນາໍຕື່ ມອີກ  
ໃນວິທີການນາໍໃຊພ້າສາເຂ້ົາໃນບດົຫດັແຕງ່ກຄໍືການຂດີຂຽນຕວົຈງິ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄວນເອົາ
ບດົແຕງ່ຕວົຢາ່ງຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນອາ່ນສູນ່ກັຮຽນຟງັ ເພ່ືອເປັນແບບຢາ່ງໃນຮບູແບບການຂຽນ
ບດົຫດັແຕງ່ ທ່ີເປັນແນວທາງໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນວາ່ຈະໃຊຄ້າໍເວ້ົາແນວໃດ? ໃຫເ້ໝາະກບັຫວົບດົ
ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຂຽນບດົວຈິານໃຫມ້ນັກມົກນືກນັ ແລະ ໜາ້ອາ່ນທ່ີສດຸ.  

-  ຄນູາໍເອົາບດົແຕງ່ຂອງນກັຮຽນໄປກວດ. 
 

 44.5  ສອນກຽ່ວກບັການສມົທຽບລະຫວາ່ງບດົ ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ບດົວຈິານ 
 -  ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮູກ້ານສມົທຽບລະຫວາ່ງບດົອະທິບາຍ
ພິສດູ ແລະ ບດົວິຈານຈາກທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຕື່ ມອີກ ແລວ້ໃຫຖ້ກືຕາມລະບບົນ ັນ້ 
ພ້ອມທງັໃຫ້ນກັຮຽນສາມາດຈາໍແນກໄດຈ້ດຸຄືກນັ ແລະ ແຕກຕາ່ງກນັຂອງປະເພດບດົຫດັ
ແຕງ່ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ຖາ້ຢາກຂຽນບດົຕວົຈງິໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ແທດເໝາະ. 
 -  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຕອ້ງສນົທະນາຕື່ ມອີກວາ່: ບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ບດົວິຈານ 
ມຈີດຸຄກືນັ ແລະ ຕາ່ງກນັ ໂດຍຄຊູີແ້ຈງເຫດຜນົຄື: 
    ຈດຸຄກືນັ: 
 ບດົຫດັແຕງ່ແຕລ່ະປະເພດດ ັງ່ກາ່ວລວ້ນແຕຕ່ອ້ງການ ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວິຈານ
ຮວ່ມກນັໃນບດົດຽວກນັພຽງແຕຕ່ອ້ງການໜອ້ຍ ຫືຼ ຫຼາຍຕາ່ງກນັເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ກອໍະທິບາຍ. 
   ຈດຸທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ: 
 ບດົຫດັແຕງ່ແຕລ່ະບດົ ແມນ່ໃຊເ້ຫດຜນົເພ່ືອຊີແ້ຈງບນັຫາເປັນສວ່ນສາໍຄນັ, ການອາ້ງ
ຫຼກັຖານຕວົຈງິ ແລະ ວິຈານເປັນສວ່ນສາໍຮອງ. ແລະ ໃນບດົພິສດູ ການອາ້ງຫຼກັຖານຕວົ
ຈງິມາຢັງ້ຢືນເປັນສວ່ນສາໍຄນັ. ການຊີແ້ຈງບນັຫາ ແລະ ວຈິານເປັນສວ່ນສາໍຮອງ. 

        ສາໍລບັບດົວຈິານນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍສວ່ນຕາ່ງໆຄ ືຂາ້ງເທິງແຕເ່ປັນພຽງສາໍຮອງ ສວ່ນທ່ີ
ສາໍຄນັ ແລະ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ການໄຈແ້ຍກ, ວຈິານອນັຖກືອນັຜິດ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງບນັຫາ. 

  -  ຄຂູຽນຮາ່ງຕາຕະລາງການປຽບທຽບໃສກ່ະດານ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດຈດຸຄືກນັ 
ແລະ ແຕກຕາ່ງກນັ. 

 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   461Lao TG M6 final reset page number.pdf   46 7/31/2015   9:13:11 AM7/31/2015   9:13:11 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



42 
 

 ຕາຕະລາງປຽບທຽບລະຫວາ່ງບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ບດົວຈິານ 
 

ບດົອະທິບາຍ ບດົພິສດູ ບດົວຈິານ 
- ວຈິານ ແລະ ພິສດູສ ັນ້ໆ 
- ອະທິບາຍດວ້ຍເຫດຜນົ 
ເປັນຕ ົນ້ຕໍ. 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ
ຂອງບນັຫາ. 

- ວຈິານສ ັນ້ໆ. 
- ອາ້ງຫຼກັຖານຕວົຈງິເປັນ 
ຕ ົນ້ຕໍ. 

- ອະທິບາຍ ແລະ ພິສດູ 
  ສ ັນ້ໆ. 
- ວຈິານເປັນບນັຫາສາໍຄນັ   
  ແລະ ຕ ົນ້ຕໍ. 

 
 -  ຄູສະເໜີໃຫ້ນກັຮຽນຮູຕ້ື່ ມກຽ່ວກບັບດົແຕງ່ ແບບປະສມົເພາະການອະທິບາຍ, ພິສູດ 
ແລະ ວິຈານ ທງັ ສາມຢ່າງນີ ້ຖາ້ຫາກແຕງ່ຕວົຈງິແລວ້ຈະກາຍເປັນບດົແຕງ່ແບບປະສມົ
ເພາະວາ່ບດົແຕງ່ດ ັ່ງກາ່ວເວລາແຕງ່ຕວົຈງິຕອ້ງໄດມ້ກີານແຕງ່ທ່ີປະສມົປະສານເພ່ືອໃຫມ້ນັ
ກມົກນືກນັບ່ໍແມນ່ຈະແຕງ່ບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ ແລະ ບດົວຈິານເປັນສວ່ນໆໄວ.້ 
 -  ຄອູາດຈະເອົາຫວົບດົໃດໜ່ຶງຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນມາເປັນແບບຢາ່ງໃນການສາ້ງໂຄງຮາ່ງ
ເພ່ືອປະຕບິດັການແຕງ່ຕວົຈງິ. 
  ຕວົຢາ່ງ:  
 ໂຄງຮາ່ງຂອງຫວົບດົແບບຢາ່ງ 

"ສບິໄມແ້ຫຼມບ່ໍທ່ໍເຫັຼກປູ້ ສິບຜູຮ້ ູບ່ໍ້ທ່ໍຜູເ້ຄຍີ" 
1) ຕ ັງ້ບນັຫາ (ເປີດຫວົເລ່ືອງ) 

 -  ເວ້ົາເຖງິ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງວດັຖສຸິ່ ງຂອງ. 
 -  ຂຽນຫວົບດົຄນື. 

2) ແກໄ້ຂບນັຫາ (ເນືອ້ເລ່ືອງ) 
+ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງພິສດູ ແລະ ວຈິານ 
-  ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່ສບິໄມແ້ຫຼມບ່ໍທ່ໍເຫັຼກປູ້? 

 ຄອູະທິບາຍວາ່ ໄມແ້ຫຼມແມນ່ໄມທ່ີ້ແຫຼມສວ້ຍ ມຄີມົ, ເຖງິແນວໃດກຕໍາມມນັບ່ໍມຄີວາມ
ທນົທານທຽບເທ່ົາກບັເຫັຼກ...ເຫັຼກປູ້ແມນ່ທ່ອນເຫັຼກຈະສ ັນ້ ຫືຼ ຍາວກຕໍາມແຕກ່ມໍຄີວາມແຂງ
ແກນ່ທນົທານກວາ່ໄມ.້.. 
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 ຖາ້ຫາກນາໍໃຊວ້ດັຖທຸງັສອງຢ່າງເຂ້ົາໃນວຽກງານອນັດຽວກນັເຮົາຈະເຫັນໄດວ້າ່: ເຫັຼກ
ມຄີວາມທນົທານ ແລະ ແຂງແກນ່ກວາ່ໄມ ້
 +  ບນັຫາທ່ີຕອ້ງວຈິານ 
 -  ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່: ສບິຜູຮ້ ູ ້ບ່ໍທ່ໍຜູເ້ຄຍີ 
 -  ຄອູະທິບາຍໃສວ່າ່ ສບິຜູຮ້ ູແ້ມນ່ຫຼາຍຄນົຮຽນຮູທິ້ດສະດ,ີ ບ່ໍມທີາງດາ້ນປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

-  ສວ່ນຜູ້ຊິ້ນເຄີຍແມນ່ເປັນຜູ້ທ່ີມປີະສບົການມາແລວ້ ມຄີວາມຮູໃ້ນວຽກງານຕວົຈງິມາ 
 ຫຼາຍແລວ້... 
-  ຖາ້ວາ່ມຄີວາມຮູແ້ຕທິ່ດສະດ ີແລະ ຜູມ້ຄີວາມຮູຊ້ິ້ນເຄີຍມາເຮັດວຽກງານອນັດຽວກນັ

ພວກເຮົາຈະເຫັນວາ່ ຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມຊິນ້ເຄີຍ ມປີະສບົການເຮັດວຽກສາໍເລັດກອ່ນ 
ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດກີວາ່ ຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູແ້ຕທ່າງທິດສະດ.ີ.. (ເອົາຕວົຈງິມາວຈິານ) 
3) ສະຫຸຼບບນັຫາ 

     ຜາ່ນການວິຈານມາຂາ້ງເທິງເຫັນວາ່ ຄາໍສພຸາສິດທ່ີວາ່: "ສິບໄມແ້ຫຼມບ່ໍທ່ໍເຫັຼກປູ້ ສິບຜູ້
ຮູບ່ໍ້ທ່ໍຜູເ້ຄີຍ" ແມນ່ຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ ແລະ ເປັນຄາໍສພຸາສິດທ່ີຢາກໃຫ້ເຮົາຮູວ້າ່ທກຸໆວຽກງານ

ກອ່ນຈະໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດອນັສງູສ ົ່ງນ ັນ້, ຄນົເຮົາຕອ້ງມຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມຊິ້ນເຄີຍ ແລະ ມີ
ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານໃນວຽກງານນ ັນ້ໆ ດ ັ່ງນ ັນ້ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ປະຕິບດັຕນົແນວໃດ? 
ຈຶ່ງຈະມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມປີະສບົການທ່ີດ.ີ 
  4.6 ແນະນາໍການແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
4.  ຈ ົງ່ອະທິບາຍ-ພິສດູ-ວຈິານຄາໍກອນຂອງທາ່ນ ຄາໍພໍ ພວງສະບາ ທ່ີວາ່:  

"ຍາມເມ ື່ອຊາດຮຽກຮອ້ງ ຈ ົງ່ປອງຕອບຕາມສະໜອງ 
ຊື່ ວາ່ຄອງຄນົເຮົາ              ຖິ່ນຕນົຮກັສາໄວ ້
ຮກັໃດຈະທຽບເທ້ົາ             ປິຕພິມູຜືນແຜນ 
ແມນ່ວາ່ຊວີດິມວ້ຍ             ຂໍຖວາຍໃຫຊ້າດປະຊາ" 

    1) ຕ ັງ້ບນັຫາ 
   -  ເວ້ົາເຖງິ ໜາ້ທ່ີຮກັຊາດ, ນ ໍາ້ໃຈເສຍສະຫຼະ ເພ່ືອປະເທດຊາດຂອງຄນົໃນຊາດໜ່ຶງ 
 -  ຂຽນຫວົບດົຄນື. 
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    2) ແກໄ້ຂບນັຫາ 
     ກ. ອະທິບາຍ ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່: ຍາມເມ ື່ອຊາດຮຽກຮອ້ງ ຈ ົງ່ປອງຕອບຕາມສະໜອງ 
   -  ເມ ື່ອປະເທດຊາດມສີດັຕ,ູ ໄພພິບດັຈາກທາໍມະຊາດທາໍລາຍ ທກຸຄນົຕອ້ງມໜີ້າທ່ີຮບັ

ໃຊປ້ະເທດຊາດ (ຍກົເອົາ ບນັດາຜູ້ນາໍ, ນກັຮບົ, ວິລະຊນົ, ຊາວໜຸ່ມ... ຜູ້ທ່ີມຄີວາມ
ເສຍສະຫຼະເພ່ືອຊາດມາອາ້ງອງີ) 

     ຂ. ເປັນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່: ຊື່ ວາ່ຄອງຄນົເຮົາ ຖິ່ ນຕນົຮກັສາໄວ.້ (ອະທິບາຍ-ພິສດູ).          
  -  ປະເທດຊາດແມນ່ບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງພວກເຮົາ, ປະເທດລາວຕອ້ງແມນ່ຄນົລາວເປັນ

ເຈົາ້ຂອງ. ທກຸຄນົມໜີາ້ທ່ີປກົປ້ອງ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດຂອງຕນົໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ 
(ຍກົເອົາບນັດາວລິະບລຸດຸທ່ີໄດເ້ສຍສະຫຼະຊວີດິເພ່ືອປ້ອງຜືນແຜນ່ດນິຂອງຕນົມາອາ້ງອງີ). 

     ຄ. ຮກັໃດຈະທຽບເທ້ົາ  ປິຕພຸມູຜືນແຜນ່ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? (ອະທິບາຍ). 
 -  ບ່ໍມຄີວາມຮກັໃດທຽບເທ້ົາກບັຄວາມຮກັຕ່ໍປະເທດຊາດຂອງຕນົ. ມນັຍິ່ ງໃຫຍມ່ະຫາສານ. 

ບ່ໍມຫີຍງັພນັລະນາໄດ.້ 
    ງ. ອະທິບາຍ-ພິສດູຄາໍວາ່: ແມນ່ວາ່ຊວີດິມວ້ຍ  ຂໍຖວາຍໃຫຊ້າດປະຊາ. 
 -  ເຖງິວາ່ຊວີດິຈະສິນ້ສະຫຼະກຂໍໍອທິຸດແດປ່ະເທດຊາດ, ປະຊາຊນົ (ຍກົເອົາບນັດາທະຫານ

ພະນກັງານ, ຕາໍຫຼວດ, ປະຊາຊນົ... ຜູທ່ີ້ເສຍສະຫຼະເພ່ືອປະເທດຊາດມາອາ້ງອງີ). 
    ຈ. ຖາ້ຄນົໃນຊາດຂາດນ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ບ່ໍຍອມເສຍສະຫຼະໃນການປກົປ້ອງ, ການພດັທະນາ 

ປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ? (ວຈິານ) 
 -  ຈະຖກືສດັຕຮູກຸຮານ, ເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງຊາດອື່ ນ. 
 -  ປະເທດຊາດຈະຫຼາ້ຫຼງັ, ປະຊາຊນົຈະພບົຄວາມທກຸຍາກລາໍບາກ. 
 3) ສະຫຸຼບ  
 -  ຢໍາ້ຄືນໜາ້ທ່ີຮກັຊາດ, ນ ໍາ້ໃຈເສຍສະຫຼະເພ່ືອປະເທດຊາດ (ໂດຍຫຍໍ)້. 
 -  ແນະນາໍຜູອ້າ່ນໃຫເ້ຝິກຝນົຕນົເອງເພ່ືອຮບັໃຊປ້ະເທດຊາດ. 
 -  ສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຜູຂ້ຽນ. 
 -  ຂຽນຫວົບດົອດັທາ້ຍ. 
 
 (ຄດັຈາກຫວົບດົສອບເສັງຈບົຊ ັນ້ ມ.6 ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ສກົຮຽນ 2008-2009) 
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5.  ຈ ົງ່ອະທິບາຍ-ວຈິານ ຄາໍສພຸາສິດທ່ີວາ່:  
   "ຍງິຮບູຮາ້ຍ      ຄອງວດັພາງາມ 
 ຊາຍຮບູຊາມ     ວຊິາພາຮຸງ່"  
     1) ຕ ັງ້ບນັຫາ 
 -  ສະເໜີບດົບາດ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມງາມຂອງຍງິຊາຍ ທ່ີເພ່ິນກາໍນດົໄວ.້  
 -  ຂຽນຫວົບດົຄນື. 
     2) ແກໄ້ຂບນັຫາ 
  ກ. ຜູຍ້ງິມໜີາ້ທ່ີບດົບາດແນວໃດໃນຄອບຄວົ? (ເປັນຜູໃ້ຫກ້າໍເນດີ ແລະ ແມເ່ຮອືນ) 
   -  ຍງິຮບູຮາ້ຍແມນ່ຍງິແນວໃດ? (ຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາບ່ໍຈບົບ່ໍງາມ) 
 -  ຄວາມງາມຂອງແມຍ່ງິຕອ້ງງາມແນວໃດ? (ຮູຄ້ອງວດັ) 
 -  ຄອງວດັແມນ່ຫຍງັ? (ວຽກບາ້ນການເຮືອນ, ແຕງ່ຢູ່ຄວົກນິ, ຫຍິບປກັທກັແສວ່, ຕ ໍາ່

ຫກູທໍໄໝ, ຮູຮ້ດີຄອງປະເພນ.ີ.. ) 
  +  ຜູຍ້ງິທ່ີມຄີວາມງາມ ຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັວຽກດ ັງ່ກາ່ວມາແລວ້ 
     ວຈິານ: ຜູຍ້ງິທ່ີບ່ໍຮູວ້ຽກບາ້ນການເຮອືນ ແລະ ບ່ໍຮູຮ້ດີຄອງປະເພນວີດັທະນະທາໍ. 
     ຂ. ຜູຊ້າຍມບີດົບາດແນວໃດໃນຄອບຄວົ? (ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ເປັນຜູຕ້ດັສິນໂຊກຊະຕາກາໍ

ຂອງຄອບຄວົ) 
 -  ຊາຍຮບູຊາມ ແມນ່ແນວໃດ? (ຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາບ່ໍເຈົາ້ຊູ)້ 
 -  ຄວາມງາມຂອງຜູ້ຊາຍຕ້ອງງາມແນວໃດ? (ມຄີວາມຮູ້ຄວາມສາມດ, ມວີິຊາ

ອາຊບີທາໍມາຫາກນິທ່ີຊອບທາໍ) 
 ວຈິານ: ຜູຊ້າຍທ່ີບ່ໍມຄີວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ, ຂີຄ້າ້ນມກັງາ່ຍ, ຂີເ້ຫ້ົຼາເມາົຢາ... 
     ຄ. ສນົທະນາ: ໃນປດັຈບຸນັຄວາມງາມຂອງຍິງຊາຍທ່ີກາໍນດົໄວນ້ ັນ້ ຖກືຕອ້ງພຽງພໍ

ແລວ້ບ່ໍ? (ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ຄນົຍກຸໃໝຕ່ອ້ງງາມຮອບດາ້ນຄື: ຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາ, ຄນຸສມົບດັ 
ທດັສະນະ, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຍິງ-ຊາຍມສີິດທິເທ່ົາທຽມກນັ. ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີ
ຜູຍ້ງິຕອ້ງມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ຜູຊ້າຍກຕໍອ້ງມວີຽກບາ້ນການເຮອືນຊວ່ຍລກູຊວ່ຍ
ເມຍ.......) 

    ງ. ຕນົເອງຈະເຝິກຝນົແນວໃດຈຶ່ງມຄີວາມງາມຮອບດາ້ນ? 
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    3) ສະຫຸຼບ 
 -  ສະຫຸຼບມາດຖານຂອງຍງິຊາຍທ່ີຈາໍເປັນ. 
 -  ແນະນາໍຜູອ້ື່ ນ, ຜູຟ້ງັໃຫເ້ສີມສາ້ງຄວາມຮູຂ້ອງຕນົ. 
 -  ສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຕນົ. 
 -  ຂຽນຫວົບດົອດັທາ້ຍ. 
 

 (ຄດັຈາກຫວົບດົສອບເສັງຈບົຊ ັນ້ ມ. 6 ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ສກົຮຽນ 2005-2006) 
 
6.  ຈ ົ່ງອະທິບາຍ ແລະ ວິຈານຄາໍເວົ້າທ່ີວາ່: "ນກັປະພນັ, ນກັກະວີແມນ່ຫແູມນ່ຕາ

ແມນ່ກະບອກສຽງຂອງຊນົຊ ັນ້". 

   1) ຕ ັງ້ບນັຫາ  
 -  ເວ້ົາເຖງິການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄນົໃນສງັຄມົ. 
 -  ຂຽນຫວົບດົຄນື. 
   2) ແກໄ້ຂບນັຫາ 
 +  ນກັປະພນັ, ນກັກະວແີມນ່ຫແູມນ່ຕາ ແມນ່ກະບອກສຽງຂອງຊນົຊ ັນ້ ແມນ່ແນວໃດ?  
 -  ນກັປະພນັ, ນກັກະວີ ກນໍອນຢູໃ່ນຊນົຊ ັນ້ໃດໜ່ຶງຢາ່ງແນນ່ອນ ດ ັງ່ນ ັນ້ບດົແຕງ່ກຕໍອ້ງ

ຮບັໃຊຊ້ນົຊ ັນ້ຂອງຕນົ. 
 - ຢາກຮບັໃຊຊ້ນົຊ ັນ້ຂອງຕນົໄດດ້ີ ຫຕູອ້ງຫງຽ່ງຟງັສຽງຂອງປະຊາຊນົ, ຕາຕອ້ງເບິ່ ງ

ປາກດົການແນວໃດ?. 
 +  ນກັປະພນັ, ນກັກະວແີມນ່ກະບອກສຽງຂອງຊນົຊ ັນ້ ແມນ່ແນວໃດ?  
 -  ນກັປະພນັນກັກະວຕີອ້ງໄດສ້ ົ່ງສຽງຮອ້ງຊຶ່ ງເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກຊ່ນົຊ ັນ້ຕາ່ງໆໃນສງັຄມົ

ແນວໃດ? ສຽງຮອ້ງດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ມນັແມນ່ສຽງກາ່ວປະນາມ ແລະ ສຽງຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ. 
 (ຍກົເອົາບດົເພງ, ບດົເລ່ືອງຕວົຈງິມາຢງັຢືນ) 
  -  ເນັນ້ໜກັບນັຫານກັປະພນັ, ນກັກະວຢີາກຮບັໃຊສ້ງັຄມົໄດດ້ຕີອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
 -  ຕອ້ງລງົເຄືອນໄຫວຕວົຈງິ ແລະ ໃຊຄ້ວາມສາມາດຂອງຕນົສງູກວາ່ຕວົຈງິ ໃນການຕີ

ລາຄາບນັຫາຕາ່ງໆຂອງສງັຄມົ. 
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   3) ສະຫຸຼບບນັຫາ  
-  ຢງັຢືນຄາໍເວ້ົາດ ັງ່ກາ່ວ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຜິດແນວໃດ? 
-  ສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຕນົຕ່ໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວແນວໃດ? 
-  ຂຽນຫວົບດົຄນື. 
 

55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
-  ການເຮັດບດົວຈິານ ແລະ ການປຽບທຽບບດົຈາກການປະຕບິດັ ຫືຼ ການປະດດິແຕງ່ຕວົຈງິ. 

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
-  ການຕອບຄາໍຖາມທ້າຍບດົ ແລະ ການເຮັດບດົແຕງ່ຕວົຈງິໃນເວລາກວດກາປະຈາໍເດອືນ 

ຫືຼ ປະຈາໍບດົ.  
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ບບດົທີ 6 ການຂຽນບດົລະຄອນ 
ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ຮູປ້ະເພດຂອງບດົລະຄອນໄດ.້ 
- ຮູລ້ກັສະນະ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງບດົລະຄອນໄດ.້ 
- ຮູວ້ທີິ ແລະ ປດັໄຈໃນການຂຽນບດົລະຄອນໄດ.້ 
- ຂຽນບດົລະຄອນໄດ.້ 

 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ບດົລະຄອນ ເປັນບດົປະພນັວນັນະຄະດປີະເພດໜ່ຶງ ທ່ີຂຽນຂຶນ້ ເພ່ືອສະແດງ ຫືຼ ອາ່ນ 

ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນໃຫທ້ງັຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມບນັເທີງ.  
ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິວິທີຂຽນ ກໝໍາຍເຖງິວິທີການສະເໜີເລ່ືອງ ແລະ ເຫດການດາໍເນນີເລ່ືອງ 

ຜູປ້ະພນັຈະຕອ້ງມວີິທີການ ເພ່ືອດງຶດດູຈດິໃຈຜູຊ້ມົ ແລະ ຜູອ້າ່ນ. ການສະເໜີລາຍລະອຽດ
ຂອງເຫດການ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງໃນບດົລະຄອນ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງເລືອກສະເໜີຕອນທ່ີສາໍຄນັ ເຊິ່ ງ
ຈະນາໍໄປສູເ່ປ້ົາໝາຍເທ່ົານ ັນ້ໃນການສະເໜີເລ່ືອງ, ການດາໍເນນີເລ່ືອງ ແລະ ການປິດເລ່ືອງ. 

ບດົລະຄອນບາງເລ່ືອງ ຈະມກີານເປີດຫວົເລ່ືອງ ໂດຍມກີານບນັຍາຍຄວາມເປັນມາ 
ແລະ ເຫດການທ່ີຈະເປັນໄປຂອງຕວົລະຄອນ ພອ້ມທງັເລ່ົາປະຫວດັຂອງເລ່ືອງ ແລະ ເຫດ 
ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເສຍກອ່ນ.  

 

3. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູແລະ ແບບຮຽນພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6 
- ປ້ຶມບດົລະຄອນ
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄທູວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າດວ້ຍຄາໍຖາມວາ່: ລະຫວາ່ງບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ ແລະ 
ບດົວິຈານມຈີດຸຄືກນັ ແລະ ຕາ່ງກນັແນວໃດ? ຄໃູຫອ້າສາສະໝກັປະມານ 1-2 ຄນົຕອບ. 
ແລວ້ຄສູະຫຸຼບຄນືດ ັງ່ນີ:້  

1) ຈດຸຄືກນັ 
 ຢູໃ່ນບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ ຫືຼ ບດົວິຈານ, ແຕລ່ະປະເພດດ ັງ່ກາ່ວລວ້ນແຕຕ່ອ້ງການ 
ໃຊກ້ານອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວິຈານຮວ່ມກນັຢູໃ່ນບດົດຽວກນັພຽງແຕຕ່ອ້ງການໜອ້ຍ ຫືຼ 
ຫຼາຍຕາ່ງກນັເທ່ົານ ັນ້. 

2) ຈດຸຕາ່ງກນັ 
 ໃນບດົອະທິບາຍການໃຊເ້ຫດຜນົເພ່ືອຊີແ້ຈງບນັຫາເປັນສວ່ນສາໍຄນັ, ການອາ້ງຫຼກັຖານ
ຕວົຈງິ ແລະ ວຈິານເປັນສວ່ນສາໍຮອງ.  
 ໃນບດົພິສດູ ການອາ້ງຫຼກັຖານຕວົຈງິມາຢັງ້ຢືນເປັນສວ່ນສາໍຄນັ, ການຊີ້ແຈງບນັຫາ 
ແລະ ວຈິານເປັນສວ່ນສາໍຮອງ.  
     ສາໍລບັບດົວຈິານນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍສວ່ນຕາ່ງໆ ຄຂືາ້ງເທິງແຕເ່ປັນພຽງສາໍຮອງ, ສວ່ນທ່ີ
ສາໍຄນັ ແລະ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ການໄຈແ້ຍກ, ວຈິານອນັຖກືອນັຜິດ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງບນັຫາ. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດົລະຄອນ 
 ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ລະຄອນຢູ່ປະເທດເຮົາປດັຈບຸນັນີຍ້ງັບ່ໍທນັມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບພໍປານໃດ ສວ່ນຫຼາຍຈະມລີະຄອນປະເພດສະ
ແດງເທິງເວທີນອ້ຍໆ ແລະ ລະຄອນວິທະຍ,ຸ ສວ່ນລະຄອນທາງໂທລະພາບນ ັນ້ ກມໍແີຕບ່າງ
ເລ່ືອງເຊິ່ ງມລີກັສະນະສ ັນ້ ແລະ ຕະຫຼກົມວ່ນຊື່ ນ.  
 ສດຸທ້າຍ, ຄູສະຫຸຼບຄວາມໝາຍຂອງບດົລະຄອນວາ່: ບດົລະຄອນ ແມນ່ບດົປະພນັ
ວນັນະຄະດປີະເພດໜ່ຶງທ່ີຂຽນຂຶນ້ເພ່ືອສະແດງ ຫືຼ ອາ່ນ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນໃຫທ້ງັຄວາມຄິດ ແລະ 
ຄວາມບນັເທີງ. 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງບດົລະຄອນ 
 ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັປະເພດຂອງບດົລະຄອນຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ. ຈາກນ ັນ້, ຄູ
ຕ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາວາ່: ລະຫວາ່ງບດົລະຄອນມຈີກັປະເພດ ຄປືະເພດໃດແດ?່ ໃຫນ້ກັຮຽນ 
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ປະມານ 1- 2 ຄນົຕອບ. ແລວ້ຄອູາດສະຫຸຼບຄາໍຕອບຄນື ໂດຍອງີຕາມເນືອ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນຄື: 
 1) ລະຄອນໂສກ: ແມນ່ລະຄອນທ່ີມເີນືອ້ໃນ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງເລ່ືອງສະທ້ອນ 
ຄນຸຄາ່ອາລມົຈດິສງູ, ຈະໃຫອ້າລມົໂສກເສ້ົາ, ໜາ້ເວທະນາ, ມຂໍີຂ້ດັແຍງ້, ການຜກູເລ່ືອງ 
ຈະເຄ່ັງຕງຶ ແລະ ສາ້ງຄວາມດດູດື່ ມພອ້ມທງັໃຫສ້າລະໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 
 2) ລະຄອນຕະຫຼກົ: ແມນ່ລະຄອນປະເພດໜ່ຶງ ທ່ີໃຊສ້ິລະປະການຂຽນ ຫືຼ ສະແດງ
ສງູ ໂດຍໃຫເ້ກດີຄວາມມວ່ນຊື່ ນ, ເກດີສຽງຫວົ. ລະຄອນຕະຫຼກົ ນອກຈາກຈະໃຫຄ້ວາມບນັເທີງ
ໃຈແກຜູ່ອ້າ່ນ ຜູຟ້ງັແລວ້ ຍງັໃຫຄ້ນຸຄາ່ສຶກສາອບົຮມົ, ຕາໍໜິວິຈານ. ບດົລະຄອນປະເພດນີ ້
ສວ່ນຫຼາຍເປັນບດົທ່ີສ ັນ້. 
 3) ລະຄອນປະສມົ: ເປັນລະຄອນທ່ີໂຮມເອົາລະຄອນໂສກ ແລະ ລະຄອນຕະຫຼກົມາ
ປະສມົເຂ້ົາກນັເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູູຊ້ມົໄດຮ້ບັທງັສອງອາລມົໄປພອ້ມກນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບດົລະຄອນປະ
ເພດນີ ້ມຄີວາມຍາວເທ່ົາໆກບັລະຄອນໂສກ ແລະ ມຕີວົລະຄອນຫຼາຍ. ບດົລະຄອນ ອາດຈະ
ແບງ່ເປັນຫຼາຍຊະນດິ ໂດຍອີງໃສແ່ບບການສະແດງຂອງບດົເຊ່ັນ: ລະຄອນເວ້ົາ, ລະຄອນ
ຕກຸກະຕາ, ລະຄອນໃບ ້(ກກື), ລະຄອນລາໍ ແລະ ລະຄອນເພງເປັນຕ ົນ້. 
 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັລກັສະນະຂອງບດົລະຄອນ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ ຖາ້ມບີນັຫາໃດຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈ ຄຈູຶ່ ງອະທິບາຍເພ່ີມ

ຕື່ ມອກີ. 
 

4.5 ສອນກຽ່ວກບັສວ່ນປະກອບຂອງບດົລະຄອນ 
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ຕາມແຕລ່ະຫວົຂໍຍ້ອ່ຍຄ:ື 

- ກຸມ່ 1 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັແນວຄດິ ແລະ ສາລະ. 
- ກຸມ່ 2 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັໂຄງເຄື່ ອງ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງ. 
- ກຸມ່ 3 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຕວົລະຄອນ. 
- ກຸມ່ 4 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັບດົສນົທະນາ. 
- ກຸມ່ 5 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັສາກ. 

 ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີຕາມລາໍດບັ. ຖາ້ຍງັມບີນັຫາໃດຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ 
ນກັຮຽນ ແລະ ຄຊູວ່ຍກນັປະກອບເພ່ີມຕື່ ມ. 
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44.6 ສອນກຽ່ວກບັວທີິຂຽນບດົລະຄອນ 

ຍອ້ນຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນບ່ໍໄດລ້ະບລຸາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການຂຽນບດົ

ລະຄອນ. ສະນ ັນ້, ຄອູະທິບາຍຕາມປ້ຶມແບບຮຽນວາ່: ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິວິທີຂຽນກໝໍາຍເຖງິວິທີ

ການສະເໜີເລ່ືອງ ແລະ ເຫດການດາໍເນນີເລ່ືອງ, ຜູປ້ະພນັຈະຕອ້ງມວີິທີການເພ່ືອດງຶດດູຈດິ

ໃຈຜູ້ຊມົ ແລະ ຜູ້ອາ່ນ. ການສະເໜີລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ ແລະ ເນື້ອເລ່ືອງໃນບດົ

ລະຄອນ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງເລືອກສະເໜີຕອນທ່ີສາໍຄນັ ເຊິ່ ງຈະນາໍໄປສູເ່ປ້ົາໝາຍເທ່ົານ ັນ້ໃນການສະ

ເໜີເລ່ືອງ, ການດາໍເນນີເລ່ືອງ ແລະ ການປິດເລ່ືອງ. 

ບດົລະຄອນບາງເລ່ືອງ ຈະມກີານເປີດຫວົເລ່ືອງ ໂດຍມກີານບນັຍາຍຄວາມເປັນມາ 

ແລະ ເຫດການທ່ີຈະເປັນໄປຂອງຕວົລະຄອນ ພອ້ມທງັເລ່ົາປະຫວດັຂອງເລ່ືອງ ແລະ ເຫດການ 

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເສຍກອ່ນ. 

 ໃນການອະທິບາຍແຕລ່ະບນັຫາ ຄອູາດຈະຍກົເອົາວິທີຂຽນຂອງບດົລະຄອນ "ຫວົໃຈ

ປາດຖະໜາ" ມາປຽບທຽບຕື່ ມຍິ່ ງເປັນການດ.ີ 
 

5. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ:  

- ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ. 

- ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນແຕລ່ະກດິຈະກາໍ.  

- ການລາຍງານເປັນກຸມ່.   

 ກວດຜນົງານສອບຈາກ: 

- ການຂຽນບດົລະຄອນຕວົຈງິ.  

- ການສະແດງບດົບາດສມົມດຸ 
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ເພ່ືອເປັນການສະຫຸຼບຄືນບດົຮຽນທງັໝດົ ຄແູຕມ້ເປັນແຜນວາດຈື່ຈາໍຂອງບດົຮຽນ. 

ບດົທີ 6 
ການຂຽນບດົລະຄອນ 

ປະເພດຂອງບດົ

ລະຄອນ 

ລກັສະນະ 
ຂອງບດົລະຄອນ 

ອງົປະກອບຂອງ 
ບດົລະຄອນ 

ວທີິຂຽນ 
ບດົລະຄອນ 

ປດັໄຈໃນການ
ຂຽນບດົລະຄອນ 
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ບບດົທີ 7 
ການຂຽນບດົເລື່ ອງສ ັນ້ 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

1. ຈດຸປະສງົ 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ບອກລກັສະນະຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ໄດ.້ 
- ຮູອ້ງົປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັນ້. 
- ຮູຂ້ ັນ້ຕອນ ແລະ ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້. 
- ມຄີວາມສາມາດໃນການຂຽນບດົເລ່ືອງສ ັນ້ໄດ.້ 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ເລ່ືອງສ ັນ້ ແມນ່ບດົປະພນັວນັນະຄະດປີະເພດໜ່ຶງທ່ີມຂີະໜາດສ ັນ້, ຕວົລະຄອນບ່ໍຫຼາຍ. 
ເລ່ືອງສ ັນ້ເປັນເລ່ືອງທ່ີເກີດຈາກຈນິຕະນາການ ໂດຍຜູ້ແຕງ່ຄິດຝນັໄປຕາມມະໂນພາບວາ່  
ຈະໃຫຕ້ວົລະຄອນຂອງຕນົເຮັດຫຍງັ? ໃນສະຖານະການຄືແນວໃດ? ຈະຄິດຈະເວ້ົາແນວໃດ? 
ຕາມໂຄງເລ່ືອງທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແຕເ່ລ່ືອງທ່ີເກດີຈາກຈນິຕະນາການນ ັນ້ຕອ້ງມຄີວາມຈງິ.  
 ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ທ່ີດຄີວນຄາໍນງຶເຖງິສິ່ ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ ຈດຸຂອງເລ່ືອງ, ການສາ້ງຕວົລະຄອນ, 
ການດາໍເນນີເລ່ືອງ, ການບນັຍາຍສາກ, ການຈບົເລ່ືອງ ແລະ ການໃຊພ້າສາ. 
3. ສື່ ການສອນ 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6 
- ປ້ຶມໂຮມເລ່ືອງສ ັນ້ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

-  ຄທູວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າດວ້ຍຄາໍຖາມວາ່:
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1) ບດົລະຄອນແບງ່ອອກເປັນຈກັປະເພດ? ຄປືະເພດໃດແດ?່  
2) ບດົລະຄອນມສີວ່ນປະກອບຫຍງັແດ?່ ຄູສຸມ່ເອົານກັຮຽນ ຫືຼ ອາສາສະໝກັຕອບ
ແລວ້ຄສູະຫຸຼບຄນືວາ່:  
1) ບດົລະຄອນມ ີ3 ປະເພດຄ:ື ບດົລະຄອນໂສກ, ຕະຫຼກົ ແລະ ປະສມົ. 
2) ບດົລະຄອນມສີວ່ນປະກອບຄື: ແນວຄິດ ແລະ ສາລະ, ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ເນືອ້
ເລ່ືອງ, ຕວົລະຄອນ, ບດົສນົທະນາ ແລະ ສາກ. 

 ກອ່ນຈະເຂ້ົາບດົໃໝນ່ີ.້ ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ໃນວິຊາວນັນະຄະດທ່ີີໄດຮ້ຽນມາ 
ມເີລ່ືອງໃດແດ?່ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັຕອບ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະເໜີຕ່ໍວາ່: ວນັນະຄະດລີາວມ ີ
ຫຼາຍເລ່ືອງທ່ີໄດລ້າງວນັໃນການປະກວດຕາ່ງໆທງັຮຸນ່ໃໝ ່ແລະ ຮຸນ່ອາວໂຸສ ເຊິ່ ງບດົຕ່ໍໄປນີ້
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້.  
  4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ 

ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນ ໂດຍການຕ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່: ເລ່ືອງສ ັນ້ແມນ່ເລ່ືອງແນວໃດ? ຕາ່ງ
ຈາກລະຄອນຄືແນວໃດ? ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ
ຄນືວາ່:  

ເລ່ືອງສ ັນ້ ແມນ່ບດົປະພນັວນັນະຄະດປີະເພດໜ່ຶງ ທ່ີມຂີະໜາດສ ັນ້ຕວົລະຄອນບ່ໍຫຼາຍ.
ເລ່ືອງສ ັນ້ ແມນ່ເລ່ືອງທ່ີເກດີຈາກຈນິຕະນາການ ໂດຍຜູແ້ຕງ່ຄິດຝນັໄປຕາມມະໂນພາບວາ່ ຈະ
ໃຫ້ຕວົລະຄອນຂອງຕນົເຮັດຫຍງັ? ໃນສະຖານະການຄືແນວໃດ?, ຈະຄິດຈະເວ້ົາແນວໃດ?
ຕາມໂຄງເລ່ືອງທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແຕເ່ລ່ືອງທ່ີເກດີຈາກຈນິຕະນາການນ ັນ້ຕອ້ງມຄີວາມຈງິ.  

ເຊິ່ ງລະຄອນ ເປັນບດົປະພນັວນັນະຄະດປີະເພດໜ່ຶງທ່ີຂຽນຂຶນ້ ເພ່ືອສະແດງ ຫືຼ ອາ່ນ
ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນໃຫທ້ງັຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມບນັເທີງ.  
 4.3 ສອນກຽ່ວກບັລກັສະນະຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ 

ຄສູະເໜີຜາ່ນຂໍນ້ີ ້ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນເນືອ້ໃນຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ ຖາ້ມບີນັຫາໃດຍງັບ່ໍ
ທນັເຂ້ົາໃຈ ຄຈູຶ່ງອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມ. 
 4.4 ສອນກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ 
 ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ ແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່: ອງົປະກອບ 
ຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ປະກອບມຫີຍງັແດ?່ ຄເູລືອກເອົາຜູໃ້ດໜ່ຶງຕອບ ແລະ ແຕມ້ເປັນແຜນວາດອງົ
ປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັນ້.  
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 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ຕາມຫວົຂໍຍ້ອ່ຍຄ:ື 
- ກຸມ່ທີ 1: ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັໂຄງເລ່ືອງ 

- ກຸມ່ທີ 2: ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຕວົລະຄອນ 
- ກຸມ່ທີ 3: ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຄວາມສມົບນູ 
- ກຸມ່ທີ 4: ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຄນຸຄາ່ ແລະ ສາລະ 
- ກຸມ່ທີ 5: ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັບດົສນົທະນາ  

 ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີ ຄສູະຫຸຼບຄືນຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ໂດຍອີງໃສປ້ຶ່ມແບບຮຽນ
ແລະ ເນັນ້ຕື່ ມອກີວາ່: 
 ການກາໍນດົຕວົລະຄອນໃນເລ່ືອງສ ັນ້ບ່ໍຄວນຫຼາຍເກນີໄປ ຕາມຫຼກັການແລວ້ຕວົລະຄອນ 
ທ່ີມບີດົບາດສາໍຄນັທ່ີສດຸຈະມພີຽງຕວົດຽວເທ່ົານ ັນ້ ສວ່ນຕວົລະຄອນອື່ ນໆ ຈະເປັນພຽງຕວົລະຄອນ 
ປະກອບ. 
 

44.5 ສອນກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ 
ຄສູະເໜີວາ່: ຂ ັນ້ຕອນການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ປະກອບມ ີ4 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື  
1. ເລືອກຫວົເລ່ືອງທ່ີຈະຂຽນ; 2. ວາງເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ; 3. ຊອກຫາຂໍມ້ນູ;

4. ສາ້ງໂຄງເລ່ືອງ. 
 ຈາກນ ັນ້, ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ 4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົຄ ົນ້ຄວາ້ຂ ັນ້ 
ຕອນຂອງການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ກຸມ່ລະຂ ັນ້ຕອນ ໂດຍຄກູາໍນດົເວລາໃຫພໍ້ດ.ີ ເມ ື່ອຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມ 
ເວລາທ່ີກາໍນດົແລວ້ ໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີຕາມລາໍດບັ. 

ເມ ື່ອແຕລ່ະກຸມ່ລາຍງານຈບົແລວ້ ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນ ເພ່ືອເປັນຂໍຄ້ິດວາ່ 
ຖາ້ເຮົາບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນທ່ີກາໍນດົໄວໄ້ດ ້ຫືຼ ບ່ໍ ຈ ົງ່ຊີແ້ຈງເຫດຜນົ?  
 ຄໃູຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ປະກອບສວ່ນຄາໍຄິດເຫັນ ແລະ ຊີ້ແຈງເຫດຜນົຕາມການໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄສູະຫຸຼບຄືນວາ່: ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ຂອງແຕລ່ະຄນົຈະມວີິທີ ຫືຼ ວາດແຕງ່ທ່ີບ່ໍ   
ເໝືອນກນັ ແຕໂ່ດຍພ້ືນຖານແລວ້ຈະມຂີ ັນ້ຕອນທ່ີຄືກນັ. ຂ ັນ້ຕອນໃນການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ຈະ
ເປັນສິ່ ງກາໍນດົ ເຮັດໃຫເ້ລ່ືອງມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນມລີະບຽບແບບແຜນ ແລະ ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນກໍ
ລວ້ນແຕມ່ຄີວາມສາໍຄນັໃນການຂຽນເລ່ືອງຄກືນັ.  
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  4.6 ສອນກຽ່ວກບັວິທີການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ 
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ຄ ົນ້ຄວາ້ວທີິການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ຕາມຫວົຂໍຍ້ອ່ຍດ ັງ່ນີ:້ 

- ກຸມ່ທີ 1 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຈດຸຂອງເລ່ືອງ. 
- ກຸມ່ທີ 2 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການສາ້ງຕວົລະຄອນ. 
- ກຸມ່ທີ 3 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການດາໍເນນີເລ່ືອງ. 
- ກຸມ່ທີ 4 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການບນັຍາຍສາກ. 
- ກຸມ່ທີ 5 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການຈບົເລ່ືອງ. 
- ກຸມ່ທີ 6 ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການໃຊພ້າສາ. 

 ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄືນຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ໂດຍອີງຕາມ
ເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມແບບຮຽນ. 
 

 ສດຸທາ້ຍຄສູະຫຸຼບບດົຮຽນຄນືດວ້ຍແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ດ ັງ່ນີ:້ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ຂ ັນ້ຕອນການຂຽນ ວທີິການຂຽນ 

ຈດຸຂອງເລ່ືອງ 

ການສາ້ງຕວົລະຄອນ 

ການດາໍເນນີເລ່ືອງ 

ການບນັຍາຍສາກ 

ການຈບົເລ່ືອງ 

ເລືອກຫວົເລ່ືອງທ່ີຈະຂຽນ 

ວາງຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ 

ຊອກຂໍມ້ນູ 

ສາ້ງໂຄງເລ່ືອງ 

ິ ີ

ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ 
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55  ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ. 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນ. 

 ກວດກາຜນົງານຈາກ: 
- ການຂຽນເລ່ືອງສ ັນ້ຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະຄນົ. 
- ການແກບ້ດົເຝິກຫດັ. 
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ບບດົອາ່ນເພ່ີມ 
  
 
 

ໂດຍ: ບນຸເສນີ ແສງມະນ ີ
 

ເມອືງດສິມອຍ, ລດັໄອໂອວາ ສະຫະລດັ
ອາເມລິກາ ຍງັງຽບສະຫງດັຫຼບັໃຫຼ, ແສງ
ໄຟສະປອນໄລຈາກປາຍເສົາ ຍງັສ ົ່ງແສງ
ຮຸງ່ແຈງ້ສະທ້ອນໃສຫິ່ມະຂາວດ ັ່ງໃຍໄໝ, 
ຜູ້ຄນົເດີນຖະໜນົ ຄ່ອຍໆບາງຕາລງົ
ເດືອນທນັວາ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ຊວ່ງ
ຄຼິດສະມາດ, ໜາວສຽບແທງເຂ້ົາກະດກູ
ຈນົຕີນຂດົມຈືງັ. ແຕຢູ່່ໃນຄວາມນກຶຄິດ  

ຂອງຊາຍຊະລາຜູໜ່ຶ້ງຍງັນ ັງ່ ແລວ້ກນໍ ັງ່ຂຶນ້ກອດເອິກຍາ່ງຮວ່ນໄປຮວ່ນມາ ຢູໃ່ນຫອ້ງນອ້ຍໆ
ພໍແຕຫຼ່ມົຕຽງນອນ. ເວລານີຫິ້ມະຂາວພວມໂບກໂບຍໂຮຍຮາໍຄືດອກງິວ້ ທ່ີພວມພດັປິວໄປມາ
ຕາມສາຍລມົພດັຜາ່ນ. ພ່ໍເຖົາ້ຖອນຫາຍໃຈບາດຍາວໆຄາ້ຍຄືມສີິ່ ງອຶດອດັໃນໃຈ ແລະ ໃນທ່ີ
ສດຸ ພ່ໍເຖົາ້ກຍໍາ່ງອອກໄປເບື້ອງນອກແລວ້ມາຢດຸຢຶນຢູໜ່້າຫອ້ງຂອງລກູຊາຍ ແລະ ລກູໃພ.້ 
ພ່ໍເຖົາ້ຍກົມຂືຶນ້ພວມຈະເຄາະປະຕ ູແຕພ່ໍ່ເຖົາ້ກບ່ໍໍກາ້ຍອ້ນຄວາມເກງໃຈ ຈຶ່ງເຮັດພ່ໍເຖົາ້ຍາ່ງ 
ເຂ້ົາ ຍາ່ງອອກ ແລະ ແລວ້ພ່ໍເຖົາ້ກຕໍດັສນິໃຈເຄາະປະຕ ູແລວ້ເວ້ົາຂຶນ້ວາ່:  
 "ສມົພອນ ລກູນອນແລວ້ບໍ" 
 ບ່ໍມສີຽງຕອບຈາກຄນົຂາ້ງໃນ, ພ່ໍເຖົາ້ ຈຶ່ງສບືຕ່ໍເຄາະປະຕອູກີ. 
 "ສມົພອນ ນອນແລວ້ບໍ ພ່ໍມແີນວຊລິມົລກູ" 
 ສຽງເຄາະປະຕ ູໄດເ້ຮັດໃຫ້ຂາ້ງໃນມສີຽງອືດອາດດງັຂຶ້ນ ແລະ ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດ ກມໍຄີນົ
ຍາ່ງມາໄຂເຊິ່ ງຄນົໆນ ັນ້ ກໍຍງັຢູ່ໃນສະພາບງວ້ງນອນແບບມນືຕາບ່ໍໝດົໜ່ວຍ, ເຂົາຍກົມ ື
ເບືອ້ງໜ່ຶງງ ຸມ້ປາກຫາວນອນ ແລວ້ຖາມຂຶນ້ວາ່: 
 "ພ່ໍບ່ໍມຫີຍງັບໍ?" 
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 "ມ…ີມ…ີພ່ໍມແີນວຊລິມົກບັລກູ" 
 "ລກູຢາກນອນນະພ່ໍ, ມ ືອ້ື່ ນ ກຕໍອ້ງໄດອ້ອກໄປວຽກແຕເ່ດກິ ຖາ້ບ່ໍແມນ່ເລ່ືອງສາໍຄນັ
ແທ້ໆ  ຕອນແລງມືອ້ື່ ນຈຶ່ງຄອ່ຍເວ້ົາໄດບໍ້" 
 ລກູຊາຍຕ່ໍລອງ ຍອ້ນຄວາມອິດເມ ື່ອຍຈາກການເຮັດວຽກໝດົມ ືຢູ້ໂ່ຮງງານ ແຕຜູ່ເ້ປັນພ່ໍ 
ກຍໍງັດືດ້ງຶ ເພ່ືອຂໍເວ້ົາຄວາມໃນໃຈໃຫລ້ກູຟງັ. 
 "ບ່ໍດນົດອກລກູ ພ່ໍຂໍເວ້ົາບດຶດຽວ ແລວ້ພ່ໍ ກຈໍະໄປນອນ" 
 "ເອ້ົາ ເວ້ົາມາ ມຫີຍງັກເໍວ້ົາໂລດ" 
 "ແຕລ່ະຄືນເກອືບວາ່ຊອດແຈງ້ ພໍນອນບ່ໍຫຼບັແມນ່ແຕຍ່ີບດຽວ ພ່ໍມແີນວທກຸໃຈ, ພ່ໍບ່ໍ
ຢາກເວ້ົາກບັລກູເອຍີ". 
 ຄາໍເວ້ົານ ັນ້ ເຮັດໃຫລ້ກູຊາຍຊື່ ນຈນົມນືຕາມອ້ງກອ້ງ ແລວ້ຈຶ່ ງພາພ່ໍໄປນ ັ່ງລມົກນັຢູ່ໃນ
ຫອ້ງຮບັແຂກ. 
 "ພ່ໍມຫີຍງັບ່ໍສະບາຍໃຈບໍ?"  
 "ເລ່ືອງມ ີມນັມແີທ້ ແຕພ່ໍ່ກບ່ໍໍຮູຊ້ິລມົກບັລກູແນວໃດ ເວ້ົາໄປກຢໍ້ານວາ່ລກູຊິບ່ໍສະບາຍ
ໃຈຄກືນັ". 
 "ມຫີຍງັກເໍວ້ົາໂລດ ເລ່ືອງຂອງພ່ໍ ກຄໍເືລ່ືອງຂອງພວກລກູ". 
 "ພ່ໍຢາກກບັບາ້ນເຮົາ ແລະ ຢາກໄປຕາຍຢູເ່ມອືງລາວ, ສູມ່ ືນ້ີ ້ພ່ໍຮູສ້ຶກວາ່ ຕນົເອງຍງັຢູ່
ບ່ໍໄດດ້ນົ". 
 ຄາໍວາ່ ຢາກກບັບາ້ນ ແລະ ຢາກໄປຕາຍຢູເ່ມອືງລາວໄດເ້ຮັດໃຫລ້ກູຊາຍຕາຮຸງ່ແຈງ້
ປານກາງເວັນ, ສໜີາ້ ແລະ ທາ່ທີກປ່ໍຽນແປງໄປຢາ່ງໄວວາ ແລະ ຟ້າວເວ້ົາຕດັຄວາມຂຶນ້ວາ່: 
 "ພ່ໍວາ່ແນວໃດເກາະ, ເວ້ົາໃຫມເ່ບິ່ ງດ"ູ 
 "ພ່ໍຄິດຮອດບາ້ນ, ຄິດຮອດບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງພວກເຮົາ ພ່ໍຢູບ່ໍ່ໄດ ້ແລະ ຢາກ 
ກບັເມອືງລາວໄປໄວເທ່ົາໃດກຍໍິ່ ງດ"ີ. 
 ຄາໍເວ້ົາຂອງພ່ໍເຮັດໃຫ້ລກູຊາຍຕກົຂະໝາ່ໜ້າຈດື. ຄວາມອິດເມ ື່ອຍທ່ີມຢີູ່ແລວ້ກຍໍິ່ ງ 
ເພ່ີມເທ່ົາທະວຄີນູ. 
 "ພ່ໍເອີຍພ່ໍ. ກວາ່ລກູຊິຫາເງນິຊືປ້ີ້ຍນົໃຫພ່ໍ້ມາອາເມລິກາ, ລກູຕອ້ງໄປເປັນໜ້ີທະນາຄານ, 
ລກູຕອ້ງເຮັດວຽກໜກັທບົເທ່ົາ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍກປໍະຢດັທ່ີສດຸ, ບ່ໍຮູວ້າ່ຍງັອີກດນົປານໃດ 
ຈຶ່ງຈະໄຊໜ້ີ້ສນິນີໃ້ຫໝ້ດົ... ". 
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 "ເລ່ືອງນີ ້ພ່ໍເຫັນໃຈລກູແຕພ່ໍ່ກບ່ໍໍຢູໄ່ດແ້ທ້ໆ  ຖາ້ພ່ໍຍງັສບືຕ່ໍຢູໄ່ປຄືແນວນີ ້ຫາກບ່ໍຕາຍ ກໍ
ປ່ວຍໃຈປານຕາຍທງັເປັນພຸນ້ແຫຼະ". 
 ຄາໍເວ້ົາຂອງພ່ໍ ໄດເ້ຮັດໃຫລ້ກູຊາຍລາໍບາກໃຈ ແຕເ່ຂົາກເໍວ້ົາກບັພ່ໍວາ່: 
 "ລກູ ກແໍມນ່ລກູຂອງພ່ໍແທ້ໆ ແລະ ສອງພ່ໍລກູພວກເຮົາ ກໄໍດພ້ດັພາກຈາກກນັເກອືບ
ວາ່ 20 ກວາ່ປີແລວ້ ຍອ້ນລກູຄິດຮອດພ່ໍ ແລະ ມຄີວາມກະຕນັຍຮູູບ້ນຸຄນຸ ລກູຈຶ່ ງຮບັປະກນັ
ເອົາພ່ໍມາຢູນ່າໍ, ເມ ື່ອພ່ໍມາແລວ້ລກູກບ່ໍໍມຫີຍງັຈະຫວງ່ອກີ, ແມເ່ຮົາເພ່ິນກເໍສຍດນົແລວ້ ໂດຍທ່ີ
ລກູບ່ໍມໂີອກາດໄດຕ້ອບບນຸແທນຄນຸເພ່ິນເລີຍ, ແມຕ່າຍລກູກບ່ໍໍໄດມ້ຽ້ນສບົສ ົ່ງສະການ ແລະ 
ກໍ່ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຮັດບນຸກນິທານນາໍເທ່ືອ. ຢູບ່າ້ນເຮົາກຍໍງັມພ່ີີນອ້ງຫຼາຍຄນົ, ສາໍລບັໄຮນ່າ
ຕາກາ້ ແລະ ຊບັສນິມນູມງັທ່ີຍງັມກີມໍອບໃຫພ້ວກເພ່ິນເບິ່ ງແຍງແບງ່ປນັກນັເຮັດກໄໍດ.້ ພ່ໍເຖົາ້
ແລວ້ ລກູຈຶ່ງບ່ໍຢາກໃຫພ່ໍ້ເປັນຫວງ່ນາໍອນັໃດ ແລະ ກບ່ໍໍໃຫເ້ຮັດຫຍງັຕື່ ມອກີ". 
 "ແມນ່ແລວ້ ຍອ້ນລກູບ່ໍໃຫພ່ໍ້ເຮັດຫຍງັນີແ້ຫຼະ ພ່ໍຈຶ່ ງຢູນ່າໍລກູບ່ໍໄດ ້ ແຕລ່ະມ ືກ້ບ່ໍໍຕາ່ງ
ຫຍງັກບັຄນົເຖົາ້ ທ່ີນ ັງ່ເຝ້ົາລໍຄວາມຕາຍຢູໃ່ນຫອ້ງນອນ ແລະ ໜາ້ຈໂໍທລະທດັເທ່ົານ ັນ້, ອອກ 
ໄປໃສກບ່ໍໍໄດຖ້າ້ບ່ໍມພີວກລກູພາໄປ, ອາກາດຂາ້ງນອກກໜໍາວ, ພາສາປາກເວ້ົາກບ່ໍໍເຂ້ົາໃຈ
ກນັ. ຕອນສວຍລກູຊາຍກໄໍປເຮັດວຽກໝດົມ ື,້ ຕອນກາງຄືນມາລກູໃພກ້ອໍອກໄປເຮັດການຈນົ
ຊອດແຈງ້ຈຶ່ງກບັມາ, ຫຼານສອງຄນົກໄໍປໂຮງຮຽນ, ພາສາລາວທ່ີພ່ໍແມສ່ອນໃຫເ້ຂົາເຈົ້າກຮໍູແ້ຕ ່
"ໂດຍ" ຄາໍດຽວເທ່ົານ ັນ້ ຖາ້ຫາກເປັນຄແືນວນີແ້ໜງວາ່ໃຫພ່ໍ້ຕາຍສາ ລກູເອຍີ". 
 ຄາໍເວ້ົາຂອງພ່ໍແຫບເຄອືຄຄືນົກາໍລງັມຄີວາມທກຸໃຈ, ຜູເ້ປັນລກູຕອ້ງອ ໍາ້ອຶ້ງ, ມດິງຽບ ບ່ໍ
ກາ້ຕ່ໍຄວາມ, ພ່ໍເຖົາ້ຈຶ່ງເວ້ົາຄວາມໃນໃຈທ່ີຕນົຢາກເວ້ົາຕ່ໍໄປວາ່. 
 "ພ່ໍຮູວ້າ່ ລກູຮກັພ່ໍຫຼາຍ ແລະ ຢາກໃຫພ່ໍ້ຢູນ່າໍລກູໄປຈນົຕາຍ, ມພ່ໍີແມຄ່ນົໃດແດທ່ີ່ບ່ໍ 
ຮກັລກູ ແລະ ບ່ໍຢາກຢູນ່າໍລກູ ແຕພ່ໍ່ກຮໍູສ້ກຶຕວົວາ່ ຖາ້ຫາກຍງັຢູຕ່ໍ່ໄປຄແືນວນີອ້ກີ ອາຍຄຸງົບ່ໍ 
ຍນືຕ່ໍໄປອກີແລວ້". 
 ຄາໍເວ້ົາຂອງພ່ໍເຖົາ້ ຂາດວກັຂາດຕອນ ແຕພ່ໍ່ເຖົາ້ກສໍືບຕ່ໍເວ້ົາຄວາມໃນໃຈທ່ີຕນົເອງ
ຢາກເວ້ົາໃຫຈ້ນົໝດົ: 
 "ພ່ໍຢາກກບັຄນືເມອືງລາວ, ພ່ໍຢາກມອີດິສະຫຼະເສລີ, ຢາກເຂ້ົາວດັຟງັທາໍ, ຢາກເຮັດບນຸ
ກນິທານ, ເຫັນພ່ີ, ເຫັນນອ້ງ, ເຫັນບາ້ນເກດີເມອືງນອນ ແລະ ຢາກມຄີວາມເປັນຢູທ່ີ່ດໃີນ
ບ ັນ້ປາຍຂອງຊວີດິ". 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   651Lao TG M6 final reset page number.pdf   65 7/31/2015   9:13:13 AM7/31/2015   9:13:13 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



61 
 

 ຄວາມມດິງຽບໃນຍາມລາຕີທ່ີເມອືງດສິມອຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນຫອ້ງເຮອືນຫຼງັ
ໜ່ຶງທ່ີພວມຈມົເລິກຢູໃ່ນບນັຫາ ທ່ີໜກັໜາສາຫດັແບບບ່ໍມທີາງອອກຂອງຜູເ້ປັນລກູ. ເຂົາໄດ້
ແຕນ່ ັງ່ຄ ໍາ້ແກມ້ກ ົມ້ໜາ້ແນມເບິ່ ງປາຍຕນີຄຄື ົນ້ຄິດ ແຕສ່ດຸທາ້ຍເຂົາກເໍວ້ົາຂຶນ້ຄອ່ຍໆວາ່: 
 "ລກູຂໍເວລາອີກ ໜ່ຶງເດອືນໄດບ່ໍ້ ຍອ້ນວາ່ໄລຍະນີ ້ລກູຍງັບ່ໍພອ້ມ ແລະ ກຍໍງັເປັນໜ້ີ
ທະນາຄານ, ຖາ້ພ່ໍກບັບາ້ນພວກລກູກຈໍະບ່ໍມຫີຍງັໃຫພ່ໍ້ຕດິໄມຕ້ິດມເືມອືນາໍ". 
 ຜູເ້ປັນພ່ໍແນມເບິ່ ງລກູຊາຍດວ້ຍຄວາມຮກັ ແລະ ອີດສູງົສານ. ແຕກ່ານຕດັສິນໃຈຄ ື
ແນວນີດ້າ້ນໜ່ຶງ ກຍໍອ້ນຄວາມຄິດຮອດບາ້ນເກດີເມອືງນອນ, ຄິດຮອດໄຮນ່າຕາກາ້ ແລະ 
ແຜນ່ດນິທ່ີເຄີຍຝງັສາຍແຫແ່ຜສ່າຍບືມາແຕເ່ກດີ. ພ່ໍຖອນຫາຍໃຈບາດຍາວໆ ແລວ້ເອື່ ອຍ 
ຫຼງັເທ້ີງໃສເ່ບາະຊາລງົຄືເມ ື່ອຍລາ້ຈາກການເດນີທາງ ເຊິ່ ງແມນ່ສາຍທາງຊວີິດທ່ີຍາວໄກ ເຊິ່ ງ 
ພ່ໍເຖົາ້ໃຊເ້ວລາເດນີທາງສາຍນີນ້ານກວາ່ 80 ປີ ທ່ີພວມມຸງ່ໜາ້ໄປສູຄ່ວາມຕາຍແບບເຊື່ ອງ 
ຊາ້ລາ່ເມ ື່ອຍຂອງຄນົຊະລາ. ລກູຊາຍເຫັນອາການຂອງພ່ໍກຍໍງັຄິດບ່ໍອອກວາ່ຈະຊວ່ຍທາງ 
ອອກໃຫພ່ໍ້ແນວໃດ. ຜູເ້ປັນລກູຈຶ່ງເວ້ົາຂຶນ້ຄາ້ຍຄຂໍືຮອ້ງວາ່: 
 "ໃຫເ້ວລາແກພ່ວກລກູຈກັຫວາ່ງຈກັຄາວແດໄ່ດບ່ໍ້ ພ່ໍເອີຍ, ລກູຮູວ້າ່ພ່ໍມຊີວີິດຢູຄ່ືແນວນີ ້
ພ່ໍມຄີວາມລາໍບາກຍາກໃຈອີຫີຼ ແຕລ່ກູກບ່ໍໍຮູຈ້ະເຮັດຄືແນວໃດເພ່ືອໃຫພ່ໍ້ສະບາຍໃຈ ແລະ ສິ່ ງ
ທ່ີລກູເຮັດໄດກ້ມໍແີຕໃ່ຫພ່ໍ້ຢູເ່ຮອືນລາ້ໆ, ມອີາຫານການກນິພຽງພໍ, ມໂີທລະທດັສີຈໃໍຫຍ,່ ມ ີ
ຕູເ້ຢັນທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍເຫ້ົຼາດວ້ຍເບຍ ແລະ ມທີກຸຢາ່ງເທ່ົາທ່ີລກູຫາມາໃຫພ່ໍ້ໄດ,້ ລກູຢາກໃຫ ້
ພ່ໍມຊີວີິດທ່ີດໃີນບ ັນ້ປາຍຂອງຊວີິດ. ຢູບ່າ້ນເຮົາເຖງິຈະມປີປູານານ ໍາ້, ມຜີກັມໝ່ີີ, ມພ່ີີມນີອ້ງ 
ແຕກ່ຍໍງັແມນ່ຊນົນະບດົທ່ີຫາ່ງໄກຄວາມຈະເລີນ, ບ່ໍມໄີຟຟ້າ, ບ່ໍມນີ ໍາ້ປະປາ, ມແີຕຫ່ວ້ຍນ ໍາ້ວງັ
ປາ ແລະ ປ່າເຂົາລາໍເນົາໄພ, ຖະໜນົຫນົທາງໄປມາຫາສູກ່ລໍາໍບາກກນັດານ, ຍາມລະດຝູນົມາ
ກຕໍດັຂາດໄປມາຫາກນັບ່ໍໄດຢູ້ບ່າ້ນເຮົາຍາກຫຼາຍພ່ໍເອີຍ". 
 ພ່ໍບ່ໍໂຕຕ້ອບຄາໍເວ້ົາຂອງລກູແມນ່ແຕຄ່າໍດຽວ ຄວາມຈງິກຫໍາກແມນ່ຄວາມລກູວາ່ແທ ້
ແຕຢູ່ໃ່ນຄວາມນກຶຄິດຂອງພ່ໍ ຍາມໃດກຍໍງັເລ່ືອນລອຍໄປສູຟ່າກຟ້າແດນໄກໃນແຜນ່ດນິເກດີ 
ຈິ່ງເຮັດໃຫພ່ໍ້ເຖົາ້ເວ້ົາຂຶນ້ຄຄືນົລະເມວີາ່: 
 "ຖາ້ຈະຕາຍ ກຂໍໍໃຫພ່ໍ້ໄດຕ້າຍຢູເ່ມອືງລາວ". 
 ຄາໍເວ້ົານີ ້ ເຮັດໃຫລ້ກູຊາຍລາໍບາກໃຈຫຼາຍ, ເມ ື່ອບ່ໍມທີາງເລືອກເຂົາຈຶ່ ງຕດັສິນໃຈເວ້ົາ 
ຂຶນ້ຢາ່ງໜກັແໜນ້ວາ່: 
 "ຈ ັງ່ຊ ັນ້ ອາທິດໜາ້ນີລ້ກູຈະສ ົ່ງພ່ໍກບັຄນືເມອືງລາວ". 
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 ຄືນນ ັນ້ ເຖງິວາ່ພ່ໍເຖົາ້ນອນບ່ໍຫຼບັຍອ້ນຄວາມອີດສູງົສານລກູກຕໍາມ ແຕກ່ານຕດັສິນໃຈ
ຂອງລກູໃນເທ່ືອນີ ້ເຖງິວາ່ຈະເປັນການຝືນໃຈແຕຢ່່າງໜ້ອຍລກູກຕໍອ້ງເຂ້ົາໃຈວາ່ການທ່ີຕນົ
ເອງເຮັດຄືແນວນີ ້ ບ່ໍພຽງແຕໄ່ດເ້ຮັດຕາມຄວາມປະສງົຂອງຕນົເອງເທ່ົານ ັນ້ ແຕຫ່າກຍງັເປັນ
ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆຂອງລກູນາໍ. ພ່ໍຮູວ້າ່ການມາອາໄສຢູກ່ນິນາໍລກູ ໂດຍ
ທ່ີບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັຄືແນວນີ ້ແມນ່ບ່ໍມຜີນົດຕ່ໍີຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ. ສະພາບດນິຟ້າອາກາດ 
ແບບນີໂ້ຊກບ່ໍດ ີເກດີເຈບັປ່ວຍລ ົມ້ຕາຍຢູປ່ະເທດນີ ້ກບ່ໍໍຕາ່ງຫຍງັກບັເປັນການຂາ້ ລກູທງັເປັນ. 
 ອາທິດໜ່ຶງຕ່ໍມາ, ທ່ີສະໜາມບິນສາກນົລດັໄອໂອວາ. ມ ືນ້ ັນ້, ພ່ໍເຖົາ້ມຄີວາມກະຕືລືລ ົນ້
ຕ່ໍການເດນີທາງ ແຕສ່ວ່ນເລິກຂອງຫວົໃຈພ່ໍກຍໍງັຄິດເຖງິລກູ ແລະ ກບ່ໍໍຢາກພດັພາກຈາກລກູ
ໄປເລີຍ ແຕຖ່າ້ຫາກເລືອກເອົາເອງໄດ ້ພ່ໍຈະເລືອກເອົາເວລາທ່ີລກູໆຍງັເປັນເດັກນອ້ຍ ເຊິ່ ງມ ີ
ທງັພ່ໍ, ມທີງັແມ ່ແລະ ລກູໆຄບົໜາ້ຄບົຕາຢູໃ່ນບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງຕນົເອງ. ແຕມ່າບດັ
ນີຄ້ອບຄວົທ່ີເຄີຍອບົອຸນ່ກບ່ໍໍມແີມ ່ແລະ ບ່ໍມລີກູໆອີກແລວ້ ເຊິ່ ງຕາ່ງຄນົກຕໍາ່ງຢູ່ຄນົລະຟາກ
ຟ້າ ຖາ້ຫາກແມຍ່ງັມຊີີວິດຢູ່ຢາ່ງໜ້ອຍ ພ່ໍກຈໍະມເີພືອນເວ້ົາລມົຍາມເຫງົາ ແຕມ່ ືນ້ີທ້ກຸສິ່ ງທກຸ
ຢາ່ງທ່ີເຄຍີຢູອ່ອ້ມຂາ້ງກມໍແີຕຄ່ວາມຫວາ່ງເປ່ົາດຽວດາຍ. ພ່ໍເຖົາ້ຈຶ່ ງໄດແ້ຕຄ່ິດວາ່ ຖາ້ຫາກອາ
ຍຍຸນືຍາວກວ່ານີ,້ ບ່ໍມ ືໃ້ດກມໍ ືໜ່ຶ້ງຄງົຈະໄດເ້ຫັນລກູຄນົນີອ້ີກຢູເ່ມອືງລາວ. 
 ລກູຊາຍພອ້ມດວ້ຍລກູໃພ ້ແລະ ຫຼານນອ້ຍ 2 ຄນົ ໄດອ້ອກມາສ ົ່ງພ່ໍທ່ີສະໜາມບິນ.
ໃນບນັຍາກາດຂອງການສ ັ່ງລານ ັນ້ ລກູຊາຍໄດເ້ວ້ົາກບັພ່ໍວາ່: 
 "ຖາ້ພ່ໍຢາກຄນືມາພ່ໍກມໍາໂລດ ພວກລກູຍງັລໍຖາ້ທກຸເມ ື່ອ". 
 ພ່ໍງກຶຫວົຕອບຮບັ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍທ່ີລກູຢາກເວ້ົານ ັນ້. 
 "ລກູເອີຍ ຕະຫຼອດຊວີິດນີພ່ໍ້ຈະບ່ໍຂໍມາເປັນເທ່ືອທ່ີສອງອີກແລວ້ ນອກຈາກວາ່ເວລາໃດ
ຖາ້ຫາກພວກລກູມໂີອກາດ ແລະ ມຄີວາມພອ້ມທາງດາ້ນເງນິ ກຈໍ ົງ່ໄປຢາມພ່ໍຢູເ່ມອືງລາວ, 
ພ່ໍຈະລໍຖາ້ພວກລກູ ຖາ້ຫາກຍງັມລີມົຫາຍໃຈຍນືຍາວໄປກວາ່ນີ"້. 
 ຄວາມຄດິຄແືນວນີ ້ພ່ໍບ່ໍໄດເ້ວ້ົາອອກມາໃຫລ້ກູຮູເ້ຊິ່ ງໜາ້ ແຕຄ່ວາມຈງິກເໍປັນຄືແນວນ ັນ້
ແທ ້ຕະຫຼອດຊວີດິນີພ່ໍ້ຈະບ່ໍມາອກີແລວ້ເມອືງອາເມລິກາ. 
 ພາຍຫຼງັແຈງ້ເອກະສານພ່ໍໄດຫ້ນັມາແນມເບິ່ ງລກູໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ລກູຊາຍຂອງ
ຕນົ, ພ່ໍເຫັນລກູກາໍລງັຮອ້ງໄຫກ້ບັການຈາກໄປຂອງພ່ໍໃນຄ ັງ້ນີ ້ລາວບ່ໍກາ້ແນມເບິ່ ງຮອດໜາ້ພ່ໍ 
ແລະ ພ່ໍກໄໍດແ້ຕໂ່ບກມ ືແລະ ກາ່ວຄາໍອາໍລາເປັນຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍວາ່: 
 "ໃຫຄ້ອ່ຍພາກນັຢູດ່ເີດ ີພ່ໍລາກອ່ນ" 
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 ການສ ັ່ງລາຂອງພ່ໍກສໍາມາດເວ້ົາອອກມາໄດແ້ຕພ່ຽງປະໂຫຍກສ ັນ້ໆຄືແນວນ ັນ້ ແລະ 
ເວລານີ ້ພ່ໍເຖົາ້ຈຶ່ ງຮູວ້າ່ຕນົເອງກາໍລງັຮອ້ງໄຫກ້ບັການສ ັ່ງລາໃນຄ ັງ້ນີ ້ແລະ ກບ່ໍໍຮູວ້າ່ຍງັອີກ
ດນົປານໃດຈຶ່ ງຈະໄດພ້ບົກນັອີກ. ຖາ້ບນຸວາດສະໜາບ່ໍມບີາງທີຊີວິດນີຄ້ງົຈະບ່ໍມໂີອກາດໄດ້
ພບົກນັອກີເລີຍ. 
 ກອ່ນເຄື່ ອງບິນໂດຍສານຈະທະຍານຂຶ້ນສູທ່້ອງຟ້າ, ພ່ໍເຖົ້າໄດຈ້ ົ່ມພຶມພາໍເຈອືປນົກບັ
ຢາດນ ໍາ້ຕາທ່ີນອງໜາ້ນ ັນ້ວາ່:  
 "ລາກອ່ນລກູ ລາກອ່ນເມອືງອາເມລິກາ, ເຊິ່ ງຜູຄ້ນົທ ົ່ວຫຼາ້ປາຖະໜາຢາກຈະມາ ແຕ່
ສາໍລບັຜູຂ້າ້ຊາດນີບ່ໍ້ຂໍມາອີກແລວ້... ລາກອ່ນ" 
 ສິນ້ສດຸຄາໍອາໍລາ ພ່ໍເຖົາ້ໄດໝ້ບູໜາ້ໃສຫ່ວົເຂ່ົາ ສະອືນ້ໄຫຄ້ເືດັກນອ້ຍອມົໂປ້ມ.ື 
 

(ຄດັຈາກປ້ຶມໂຮມເລ່ືອງສ ັນ້ລາງວນັຊະນະເລີດ ເທວະດາກບັດາວຕກົໂດຍ: ບນຸເສນີ ແສງມະນ.ີ ໜາ້ທີ 27-34) 
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ບບດົທີ 8 ການຂຽນນທິານ 
        ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ຂຽນບດົນທິານໄດ.້  
- ຮູອ້ງົປະກອບ ແລະ ຂໍຄ້າໍນງຶການໃຊພ້າສາໃນນທິານໄດ.້ 
- ຮູຂ້ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການຂຽນນທິານໄດ ້
- ທອດແນວຄດິສາລະຈາກນທິານໄດ.້ 

 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ນທິານ ແມນ່ບດົເລ່ືອງທ່ີເກົ່ າແກ ່ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍເຫດການ, ມເີນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ຈດຸ

ຈບົຂອງເລ່ືອງ. ນທິານເກດີຂຶ້ນດວ້ຍຄວາມສາໍນກຶທ່ີມກີານປະດິດສາ້ງ ໂດຍໃຊເ້ຫດການ, 
ປະກດົການຂອງທາໍມະຊາດ ແລະ ເຫດການໃນຊວີິດຂອງຄນົປະກອບເຂ້ົາກນັສາ້ງເປັນບດົ. 
ສະນ ັນ້, ນທິານຈຶ່ງມຫຼີາຍປະເພດເຊ່ັນ: ນທິານສດັ, ນທິານຄນົ, ນທິານຄນົກບັສດັ, ນທິານ
ຕະຫຼກົຊວນຫວົ, ອດັສະຈນັ... ເຊິ່ ງແຕລ່ະປະເພດນ ັນ້ໄດມ້ຫຼີາຍໆນທິານທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໄປ
ເຊິ່ ງສະທອ້ນເຖງິລກັສະນະພິເສດຂອງຄວາມນກຶຄິດ, ຊວີິດການເປັນຢູ,່ ວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ປະເພນຂີອງເຜ່ົາ, ຂອງຊາດ ຫືຼ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

ນທິານ ແມນ່ບດົເລ່ືອງທ່ີມຄີາ່ຕ່ໍການສິດສອນໃຫຮູ້ຄ້ວາມສະຫຼາດ, ພິບໄຫວ, ມາລະຍາດ, 
ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົໃນການພວົພນັລະຫວາ່ງຄນົໃນສງັຄມົໃຫຮູ້ຈ້ດຸພິເສດ ແລະ ປາກດົການ 
ທາໍມະຊາດ, ປະກດົຂອງຊີວິດໃນສງັຄມົ. ນທິານຍງັເປັນເຄື່ ອງມໃືນການໃຫຄ້ວາມບນັເທີງ 
ແລະ ເປັນສື່ ໃນການຖາ່ຍທອດສາລະອນັມຄີນຸຄາ່ເຊ່ັນ: ຄະຕິທາໍ ຂໍ້ຄິດກຽ່ວກບັຊີວິດ ແລະ 
ສງັຄມົ. ຄນົແຕລ່ະຊາດຢູໃ່ນໂລກ ຕາ່ງກມໍນີທິານເປັນສມົບດັປະຈາໍຊາດຂອງຕນົ. 
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33. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູແລະ ແບບຮຽນພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6. 
- ປ້ຶມນທິານ, ວາລະສານ ແລະ ໜງັສພິືມຕາ່ງໆ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄທູວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າທ່ີຮຽນດວ້ຍຄາໍຖາມວາ່: ສວ່ນປະກອບຂອງເລ່ືອງສ ັນ້ມຫີຍງັແດ?່ 
ໃຫນ້ກັຮຽນປະມານ 2-3 ຄນົຕອບດວ້ຍການແຕມ້ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ໃສກ່ະດານ. 
 ຄສູະຫຸຼບຄນືຄາໍຕອບດວ້ຍແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ດ ັງ່ນີ:້ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເພ່ືອເປັນການລຽ້ວຕ່ໍເຂ້ົາບດົຮຽນໃໝ ່ຄບູນັຍາຍວາ່: ບດົນີພ້ວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການ

ຂຽນນທິານ. ນທິານກແໍມນ່ວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງລາວປະເພດໜ່ຶງທ່ີສືບທອດກນັມາດນົນານແລວ້ 
ເຊິ່ ງເປັນເລ່ືອງທ່ີເລ່ົາປາກຕ່ໍປາກກນັມາ ສະນ ັນ້, ເພ່ືອເປັນການສືບທອດ ແລະ ຮກັສາວນັນະຄະດີ
ອນັດງີາມໄວນ້ ັນ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູກ້ານຂຽນນທິານເພ່ືອຈະສບືທອດຕ່ໍໆໄປ. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງນທິານ 
ກອ່ນຈະສອນຄວາມໝາຍຂອງນທິານ ຄອູາດຈະເລ່ົານທິານກອ້ມໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ໃຫນ້ກັຮຽນ 

ອາສາສະໝກັເລ່ົາໃຫໝູ້ຟ່ງັ ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄຕູ ັງ້ສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ນທິານໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບປະມານ 2-3 ຄນົ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງວາ່: ນທິານໝາຍ
ເຖງິ... (ສະເໜີຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ). 

 1. ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງ 

  2. ຕວົລະຄອນ 

  3. ຄວາມສມົບນູ 

  5. ບດົສນົທະນາ 

  4. ຄນຸຄາ່ ແລະ ສາລະ 

  

ອງົປປະກອບ 
ຂອງ 

ເລ່ືອງສ ັນ້ 
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  4.3 ສອນກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງນທິານ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ນທິານມອີງົປະກອບໃດແດ?່ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັຕອບ ຫືຼ 
ອາດໃຫຂ້ຽນເປັນແຜນວາດອງົປະກອບຂອງນທິານ. 
 ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນວາ່: ນທິານກມໍລີກັສະນະຄາ້ຍຄືກບັບດົເລ່ືອງສ ັນ້ 
ແລະ ບດົລະຄອນ ເພາະນທິານກປໍະກອບມ:ີ ແນວຄິດ ແລະ ກະທູ້ຂອງເລ່ືອງ, ໂຄງເລ່ືອງ, 
ຕວົລະຄອນສາໍຄນັ ແລະ ຕວົລະຄອນປະກອບ, ສາກ, ບດົສນົທະນາ, ຄະຕິເຕືອນໃຈ ຫືຼ 
ສາລະທ່ີໄດຈ້າກເລ່ືອງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ສດຸທາ້ຍ, ຄແູນະນາໍຕື່ ມວາ່ ຖາ້ຢາກຂຽນນທິານໄດດ້ ີຕອ້ງມອີງົປະກອບຂາ້ງເທິງນີ ້ເພາະເຮົາ
ສາມາດແຕ່ງຂຶ້ນຕາມຈນິຕະນາການ ແຕ່ຕ້ອງໄດອ້ີງໃສ່ບນົພ້ືນຖານອງົປະກອບຂອງນິທານ. ຄູ
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ ຖາ້ມບີນັຫາໃດຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈຄຈູຶ່ງອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມອີກ. 
 4.4 ສອນກຽ່ວກບັຂໍຄ້ວນຄາໍນງຶການໃຊພ້າສາໃນນທິານ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມຄາໍຖາມດ ັງ່ນີ:້ 
- ການໃຊພ້າສາໃນນທິານມຂໍີຄ້ວນຄາໍນງຶຫຍງັແດ?່ 
- ການໃຊພ້າສາໃນນທິານມຄີວາມຈາໍເປັນຄືແນວໃດ?  

ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັລະດມົຄາໍຄິດເຫັນຕອບຄາໍຖາມ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ
ຂອງນກັຮຽນຄນື ໂດຍອງີໃສປ້ຶ່ມແບບຮຽນ. 

ຕວົລະຄອນສາໍຄນັ ແລະ ຕວົລະຄອນປະກອບ, ສາກ, ບດົສນົທະນາ, ຄະ
ສາລະທ່ີໄດຈ້າກເລ່ືອງ.

ສດຸທາ້ຍ, ຄແູນະນາໍຕື່ ມວາ່ ຖາ້ຢາກຂຽຂ ນນທິານໄດດ້ີ ຕອ້ງມອີງົປະກອບຂາ້ງ
້ ້
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 ສດຸທາ້ຍຄເູນັນ້ວາ່: ການໃຊພ້າສາໃນນທິານຄວນຄາໍນງຶເຖງິໄວອາຍໃຸຫເ້ໝາະສມົກບັເປ້ົາໝາຍ 
ຂອງຜູຂ້ຽນ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫນ້ທິານທ່ີຂຽນອອກໄປໄດສ້າລະແນວຄດິໃຫແ້ກຜູ່ອ້າ່ນ ແລະ ຜູຟ້ງັ. 
  4.5 ສອນກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນໃນການຂຽນນທິານ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມບນັຫາດ ັງ່ນີ:້ 
- ການຂຽນນທິານຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຂ ັນ້ຕອນຄແືນວໃດ? 
- ໃນການຂຽນນທິານ ຖາ້ເຮົາຂາ້ມຂ ັນ້ຕອນໃດໜ່ຶງຈະເປັນຄແືນວໃດ? ຈ ົງ່ອະທິບາຍ? 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ສະຫຸຼບຄນືຄາໍຕອບ ໂດຍອງີໃສເ່ນືອ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
 ຄເູນັນ້ຕື່ ມອີກວາ່: ຈດຸສາໍຄນັໃນການຂຽນນທິານ ຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບຂໍຄ້ິດເຫັນທ່ີໄດ້
ໃນຕອນຈບົຂອງນິທານ ແລະ ນິທານເກືອບທຸກເລ່ືອງຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜນົຂອງການທາໍ
ຄວາມດີ ຫືຼ ຈບົແບບແກປ້ນັຫາໃຫ້ໝດົສິ້ນໄປ ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເຍົາວະຊນົໝ ັ່ນທາໍຄວາມດີ ແລະ 
ຮູຈ້ກັແກບ້ນັຫາໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ. 
 4.6 ສອນກຽ່ວກບັວທີິການຂຽນນທິານ 
 ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມແຕລ່ະຫວົຂໍຍ້ອ່ຍ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫອ້າສາສະໝກັ ຫືຼ ສຸມ່ເອົາ
ນກັຮຽນຂຶ້ນມາອະທິບາຍແຕລ່ະຂໍ້ ຖາ້ມບີນັຫາໃດທ່ີບ່ໍທນັລະອຽດ ຄູຈຶ່ ງອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມ
ໂດຍອງີໃສປ້ຶ່ມແບບຮຽນ. 
 ຄແູນະນາໍວາ່: ຖາ້ເຮົາຢາກຂຽນນທິານໄດເ້ຮົາຕອ້ງເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງໃຫເ້ປັນ 
ຄນົດໝຸ ັ່ນ, ມກັຟງັ, ມກັສງັເກດ, ມກັອາ່ນ, ມກັຂຽນ ຂຽນແລວ້ຂຽນອີກ ຂຽນຫຼາຍໆເທ່ືອຈນົ
ກາຍເປັນຄວາມຊາໍນານ ຖາ້ບ່ໍມພີອນສະຫວນັກໍ່ສາ້ງຕນົໃຫມ້ພີອນສະແຫວງຊອກຮູຮ້ ໍາ່ຮຽນນາໍ
ຜູມ້ປີະສບົການຕື່ ມ ເຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ອະນາຄດົຕອ້ງຂຽນນທິານໄດແ້ນນ່ອນ.  
 ສດຸທາ້ຍ, ເພ່ືອເປັນການສະຫຸຼບບດົຮຽນຄືນ ແລະ ປະເມນີຄວາມຮບັຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ຄູ
ໃຫນ້ກັຮຽນສາ້ງເປັນແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ກຽ່ວກບັບດົນີ.້ 
5. ວດັ ແແລະ ປະເມນີຜນົ 

ສງັເກດຈາກ  
 -  ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ 

- ການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຫວົຂໍທ່ີ້ຕນົຄ ົນ້ຄວາ້. 
 ກວດຜນົງານຈາກ: 

ການແກວ້ຽກບາ້ນ.  
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ບບດົອາ່ນເພ່ີມ 
 
 
  

ນທິານພ້ືນເມອືງ ເຜ່ົາກຣຽງ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ຕ ັງ້ແຕປ່າງຄາວຫຼງັ, ຍງັມຜີວົເມຍເຜ່ົາກຣຽງຄອບຄວົໜ່ຶງ, ແຕງ່ງານກນັມາກໄໍດສ້ິບສີ່ ປີ
ຈຶ່ງຄອ່ຍມລີກູ, ເມ ື່ອນ ັນ້ ພ່ໍແມກ່ຮໍກັລກູປານດ ັງ່ດວງຕາ ແລະ ພາກນັຕ ັງ້ຊື່ ໃຫລ້ກູສາວວາ່: ນາງ
ກນັມາງ. ເມ ື່ອນາງມອີາຍໄຸດສ້ິບສາມປີ, ຜູເ້ປັນແມກ່ຕໍາຍຈາກໄປ, ປ່ອຍໃຫພ່ໍ້ຮບັພາລະລຽ້ງດູ
ລກູດວ້ຍຄວາມລ ໍາ້ບາກກາກກາໍ, ຜູເ້ປັນພ່ໍກຄໍຶດຢາກໄດເ້ມຍໃໝ ່ພໍມາຊວ່ຍວຽກບາ້ນການເຮອືນ, 
ແຕລ່າວຄຶກວາ່ຖາ້ເອົາເມຍໃໝ ່ກຢໍາ້ນເຂົາບ່ໍຮກັລກູໂຕ, ກເໍລີຍອດົຢູຕ່ໍ່ໄປຈນົໄດສ້ິບຫາ້ປີ, ເມ ື່ອ
ລກູສາວໃຫຍເ່ປັນສາວມອີາຍໄຸດສ້ິບແປດປີ ກຫໍາກນິລຽ້ງຕນົເອງໄດແ້ລວ້, ລາວຈຶ່ງປຶກສາກບັ
ລກູສາວວາ່: "ລກູເອີຍ" ພ່ໍກເໍປັນໝາ້ຍມາໄດສ້ິບກວາ່ປີແລວ້ ແລະ ພ່ໍກອໍດົສາລຽ້ງລກູຈນົວາ່

ນທິານພ້ືນເມອືງລາວ ເລື່ ອງ: ພ່ໍນາ້ກບັລກູນາ້  
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ໃຫຍ,່ ອີກຈກັໜອ້ຍລກູ ກຈໍະສາ້ງຄອບຄວົໄປ, ພ່ໍກຄໍຶດຢາກໄດເ້ມຍໃໝພໍ່ມຜີູມ້າເວ້ົາລມົນາໍ
ບາດຍາມເຖົາ້ແກ,່ ສວ່ນນາງກນັມາງກບໍໍຂນີໃຈພ່ໍຄຶດວາ່ພ່ໍລຽ້ງຕນົມາດວ້ຍຄວາມລາໍບາກສິ່ ງໃດ
ພ່ໍປາດຖະໜາກສໍດຸແລວ້ແຕພ່ໍ່ ແລະ ຢາກເຫັນພ່ໍມຄີວາມສກຸໃນບ ັນ້ປາຍຂອງຊວີິດ.  
 ເມ ື່ອລກູສາວເຫັນດເີຫັນພອ້ມນາໍ, ຜູເ້ປັນພ່ໍກຫໍາ້ງເອົາເຄື່ ອງຂອງແລວ້ກສໍ ັ່ງລກູວາ່: ພ່ໍໄປ
ບ່ໍດນົດອກ! ສອງສາມມືພ່ໍ້ກຈໍະກບັມາ. ເມ ື່ອສ ັ່ງລາລກູແລວ້ລາວກອໍອກເດນີທາງໄປທນັທີ. 
 ລາວເດນີທາງໄປໄດສ້ອງມ ື ້ກເໍລີຍພບົກບັແມຮ່າ້ງຄນົໜ່ຶງ, ເຊິ່ ງອາຍກຸສໍ ໍາ່ກບັນາງກນັມາງ, 
ເມ ື່ອນ ັນ້ທງັສອງກກໍຽ້ວພາລາສີກນັໄປມາກຖໍກືອກົຖກືໃຈກນັ, ໃນທ່ີສດຸທງັສອງກແໍຕງ່ງານກນັ. 
ເມ ື່ອແຕງ່ງານກນັແລວ້ລາວກພໍາເມຍ ແລະ ລກູຊາຍຂອງເມຍໃໝມ່າຢູເ່ຮອືນຕນົ. 
 ຢູ່ມານາງແມນ່າ້ກຄໍຶດອິດສານາງກນັມາງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ນາງກນັມາງເຮັດຫຍງັກບ່ໍໍ
ຖກືຫຖູກືຕາ, ເອົາແຕປ້່ອຍດາ່ວາ່ໃຫຢູ້ຕ່ະຫຼອດ, ແຕນ່າງກນັມາງກບ່ໍໍຖຊືາ, ນາງຍງັຮກັ ແລະ 
ນບັຖແືມຄ່ກືບັແມຄ່ງີຂອງຕນົ, ເຖງິແມນ່າ້ຈະປ້ອຍດາ່ວາ່ໃຫນ້າງເທ່ົາໃດກຕໍາມ ນາງກໄໍດອ້ດົ 
ທນົ, ນາງຄຶດເຫັນແກຜູ່ເ້ປັນພ່ໍ, ບ່ໍຢາກໃຫພ່ໍ້ຕອ້ງລາໍບາກໃຈນາໍ ແລະ ນາງກປິໍດເປັນຄວາມ
ລບັບ່ໍຍອມບອກໃຫພ່ໍ້ຮູ.້ 
 ມາມ ືໜ່ຶ້ງ ນາງແມນ່າ້ຜູໃ້ຈໂຫດ ກຄໍຶດຫາວິທີກາໍຈດັນາງກນັມາງໄປໃຫພ້ ົນ້ຈາກເຮືອນ, 
ເພາະລາວຈະໄດຊ້ບັສມົບດັທ່ີມຢີູເ່ປັນຂອງຕນົເອງພຽງຜູດ້ຽວ. ມ ືໜ່ຶ້ງນາງແມນ່າ້ໄດຊ້ວນເອົາ
ນາງກນັມາງອອກໄປສອ້ນປາເພ່ືອມາເອາະອອ່ມກນິແລງ, ນາງກນັມາງໄດຍ້ິນແມເ່ວ້ົາແນວ
ນ ັນ້ກຟ້ໍາວໄປຈບັເອົາເຂງິ ແລະ ເອົາຂອ້ງມາມດັແອວ ແລວ້ກຍໍາ່ງຕາມລງັແມນ່າ້ໄປ. ນາງແມ ່
ນາ້ພານາງກນັມາງເດີນເຂ້ົາປ່າໄປໄກຈາກບາ້ນບອ່ນຄນົໄປບໍຮອດ. ເມ ື່ອນ ັນ້ນາງກນັມາງກໍ
ຖາມແມນ່າ້ວາ່: ແມເ່ອຍີ ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງພາລກູເດນີເຂ້ົາປ່າມາໄກແນວນີ?້ ນາງແມນ່າ້ກຕໍອບວາ່: 
ຢູໃ່ນດງົໃຫຍບ່ອ່ນນ ັນ້ມປີາຫຼາຍ, ເວ້ົາແລວ້ທງັສອງກຂໍຽ້ວຍາ່ງຕ່ໍໄປ, ພໍໄປຮອດດງົໃຫຍແ່ຫງ່
ໜ່ຶງກໄໍດຍ້ິນສຽງນ ໍາ້ໄຫຼລິນ, ພໍເດນີໄປໜ້ອຍໜ່ຶງກເໍຫັນຫວ້ຍທ່ີມນີ ໍາ້ໄຫຼໃສເຢັນ, ນາງແມນ່າ້
ເວ້ົາວາ່: ຫວ້ຍນີແ້ຫຼະມປີາຫຼາຍ, ໃຫລ້ກູສອ້ນຂຶນ້ໄປທາງເທິງພຸນ້ເດ,ີ ສວ່ນແມຊ່ສິອ້ນລງົໄປ
ທາງລຸມ່. ນາງກນັມາງກສໍອ້ນປາຂຶນ້ໄປຕາມສາຍຫວ້ຍທ່ີມດິງຽບພຽງຄນົດຽວ. ເມ ື່ອນ ັນ້ນາງ
ແມນ່າ້ໄດໂ້ອກາດ, ພໍແນມເບິ່ ງບ່ໍເຫັນນາງກນັມາງແລວ້ກຟ້ໍາວລກັໜີກບັບາ້ນທນັທີ, ປ່ອຍໃຫ້
ນາງກນັາງເລາະສອ້ນປາໄປຜູດ້ຽວ. 
 ພໍແສງພະອາທິດລບັປາຍໄມກ້ຄໍາ້ຍຄ ໍາ່ລງົແລງ, ນາງກນັມາງເມາົແຕສ່ອ້ນປາໄປໜ້າ
ເລ້ືອຍໆຈນົລືມຫຼງັ. ເມ ື່ອນາງໄດປ້າເຕັມຂອ້ງແລວ້ນາງກຮໍອ້ງຫາແມ,່ ແຕຮ່ອ້ງຈ ັງ່ໃດກບ່ໍໍໄດ້
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ຍິນສຽງຂານຕອບ ນາງຈຶ່ ງຕກົໃຈທງັຄຶດຢ້ານສ ັ່ນ, ເພາະໃນປ່າດງົແຖບນີນ້າງບ່ໍເຄີຍມາຈກັ
ເທ່ືອ ຈຶ່ງບ່ໍຮູທ້າງຊກິບັເຮອືນ, ພໍຄ ໍາ່ມດືລງົນາງກໄໍດແ້ຕຮ່ອ້ງໄຫຢູ້ນ່ ັນ້ ທນັໃດກໄໍດຍ້ິນສຽງຄນົ
ເວ້ົາຢູຕ່ໍ່ໜາ້ວາ່: ນາງເອຍີ! ເຈົາ້ເປັນຫຍງັຈຶ່ງມາຮອ້ງໄຫຢູ້ໃ່ນປ່າຄນົດຽວແນວນີ!້ ນາງກນັມາງ
ເງຍີໜາ້ຂຶນ້ມາເຫັນຊາຍເຖົາ້ຢືນຍິມ້ຢູຕ່ໍ່ໜາ້ ນາງຈຶ່ງຕກົໃຈຢາ້ນສ ັ່ນ. ເມ ື່ອນ ັນ້ຊາຍແກກ່ເໍວ້ົາ  
ວາ່: ນາງເອີຍ! ເຈົ້າບ່ໍຕອ້ງຢ້ານພ່ໍດອກ,ພ່ໍມາຊວ່ຍເຈົ້າກບັເມອືບາ້ນເມອືເຮືອນ, ດຽວນີກ້ຄໍ ໍາ່
ແລວ້ຫຼານຈ ົ່ງໄປພກັຜອ່ນຢູເ່ຮືອນຂອງພ່ໍກອ່ນ, ມ ືອ້ື່ ນເຊ້ົາຈຶ່ ງຄອ່ຍກບັບາ້ນ! ຊາຍແກຄ່ນົນ ັນ້ 
ພານາງເຂ້ົາໄປໃນຖ ໍາ້ທ່ີມນີ ໍາ້ລອດພ້ືນ, ເຊິ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີຢູຂ່ອງລາວ ແລະ ຄືນນ ັນ້ນາງກນັມາງ
ກນໍອນຢູເ່ຮອືນຊາຍແກຄ່ນົນ ັນ້. ພໍຕື່ ນເຊ້ົາມາຊາຍແກຄ່ນົນ ັນ້ກບໍອກນາງກນັມາງວາ່ ຫຼານຈ ົງ່
ເດນີໄປຕາມຮນູ ໍາ້ລອດພ້ືນນີເ້ດ!ີ ພໍອອກໄປຫວດິຖ ໍາ້ແລວ້ ຫຼານກຈໍະເຫັນທາງກບັບາ້ນ, ກອ່ນ
ຈະກບັບາ້ນ, ຫຼານຢາ່ລືມແກະເອົາກອ້ນຄາໍທ່ີຕິດຢູ່ຕາມຝາປະຕຖູ ໍາ້ນ ັນ້ເນ,ີ ສວ່ນເພັດນ ັນ້ລກູ
ຢ່າເອົາເດັດຂາດ! ເມ ື່ອຊາຍເຖົາ້ຄນົນ ັນ້ບອກແລວ້ ນາງກນັມາງແນມໄປເບິ່ ງຝາປະຕຖູ ໍາ້ ກໍ
ເຫັນເພັດ ແລະ ຄາໍທ່ີຕດິເຕັມຢູຢ່າ່ງຫຼວງຫຼາຍ. ເມ ື່ອນ ັນ້ນາງກເໍອົາຜາ້ມາພກົເອົາຈາໍນວນໜ່ຶງ 
ແລວ້ກຟ້ໍາວຍາ່ງໄປຕາມເສ້ັນທາງໄປ, ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດກເໍຖງິເຮອືນຂອງຕນົ. 
 ພໍນາງກບັມາເຖິງເຮືອນແລ້ວ ແມນ່າ້ຜູ້ມມີານຍາສາໂຫດຄນົນ ັນ້ ກໍທາໍທ່າທກັທາຍ 
ປະຈບົປະແຈງຕ່ໍນາງ, ເຮັດຄືວາ່ເປັນຫວ່ງເປັນໃຍ. ເມ ື່ອນ ັນ້ ພ່ໍຂອງນາງກຖໍາມວາ່: ລກູເປັນ
ຫຍງັບ່ໍກບັມາພອ້ມແມ?່ ນາງກນັມາງກເໍລ່ົາລະອຽດສູພ່ໍ່ຟງັ ແລະ ນາງຂໍຮອ້ງບໍໃຫບ້ອກແມ ່
ເດັດຂາດ, ເພາະຢ້ານແມນ່າ້ຈະກຽດຊງັພ່ໍຕນົ. ຢູ່ຕ່ໍມານາງກນັມາງກໄໍດສ້າ້ງຄອບຄວົ ແລວ້
ນາງກເໍອົາຄາໍທ່ີໄດມ້ານ ັນ້ຈບັຈາ່ຍຂາຍກນິ ແລວ້ກປໍກຸສາ້ງເຮອືນຊານຫຼງັໃຫຍ.່ ຕ ັງ້ແຕນ່ ັນ້ມາ
ຄອບຄວົຂອງນາງກຮໍ ັງ່ມເີປັນດ ີແລະ ເປັນທ່ີນບັຖລືືໜາ້ຂອງຄນົໃນບາ້ນ, ເມ ື່ອນ ັນ້ນາງແມນ່າ້
ຮູຂ້າ່ວວາ່ນາງກນັມາງຮ ັງ່ມເີປັນດກີຖໍາມເລ່ືອງລາວເປັນມາຕາ່ງໆ, ສວ່ນນາງກນັມາງຜູໃ້ຈດກີໍ
ເລ່ົາເລ່ືອງລາວຕາ່ງໆສູແ່ມນ່າ້ຟງັທກຸຢາ່ງ, ເມ ື່ອນ ັນ້ນາງແມນ່າ້ຜູໂ້ລບມາກກຄໍຶດຢາກໄດຄ້າໍຄື
ດ ັງ່ນາງກນັມາງ, ນາງແມນ່າ້ຈຶ່ ງຟ້າວກບັເມອືເຮອືນຕນົ ແລວ້ຈບັເອົາເຂງິ ແລະ ຂອ້ງມາມດັ
ໃສແ່ອວ ແລວ້ກຟ້ໍາວລງົຈາກເຮືອນໄປ. ນາງເດນີທາງມຸງ່ໜາ້ໄປຍງັດງົໃຫຍບ່ອ່ນທ່ີເຄີຍໄດ້
ປະນາງກນັມາງໄວໃ້ນເມ ື່ອກອ່ນນ ັນ້. ພໍຮອດຫວ້ຍນ ໍາ້ແລວ້ ນາງແມນ່າ້ກທໍາໍທ່າສອ້ນປາຂຶນ້
ໄປຕາມສາຍຫ້ວຍນ ໍາ້ນ ັນ້ຈນົຄ ໍາ່ແລງ ແລວ້ນາງກນໍ ັງ່ໄຫຢູ້່ກາງປ່ານ ັນ້, ບຶດໜ່ຶງກມໍຊີາຍແກ່
ຍາ່ງເຂ້ົາມາຫາ ແລວ້ກພໍານາງໄປພກັເຊົາຢູໃ່ນຖ ໍາ້ນ ໍາ້ລອດພ້ືນ. ພໍຕື່ ນເຊ້ົາມາຊາຍແກຄ່ນົນ ັນ້ 
ກບໍອກວາ່ເຈົ້າຈ ົ່ງລອດພ້ືນນ ໍາ້ນີໄ້ປກຈໍະພບົທາງກບັບາ້ນຂອງເຈົ້າ, ກອ່ນຈະກບັບາ້ນເຈົ້າຈ ົ່ງ
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ເອົາຄາໍທ່ີຕິດຢູ່ຝາປະຕຖູ ໍາ້ນ ັນ້ເດ,ີ ສວ່ນເພັດນ ັນ້ຫາ້ມເອົາເດັດຂາດ! ເມ ື່ອຊາຍແກບ່ອກແນວ
ນ ັນ້ແລວ້ ນາງແມນ່າ້ກຟ້ໍາວລອດນ ໍາ້ໄປ, ຄາວໜ່ຶງກອໍອກຫວິດປາກຜະຕຖູ ໍາ້ ແລະ ເຫັນຄາໍ
ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ, ນາງແມນ່າ້ເອົາຜາ້ທ່ີຕຽມມາສອງສາມຜືນພກົເອົາຄາໍຈນົເຕັມ, ແລວ້ກຍໍງັບ່ໍພໍ
ໃຈ ຈຶ່ ງແກເ້ສື້ອວາ່ຈະພກົເອົາເພັດອີກ. ໃນຂະນະທ່ີນາງເດມ່ຈືະຢ້ືເອົາເພັດນ ັນ້, ກອ້ນເພັດກໍ
ກາຍເປັນງຊູວງໃຫຍຕ່ ັງ້ຄໍຂຶນ້ແລວ້ສກັລງົທ່ີກາງຫວົຂອງນາງແມນ່າ້ຕາຍກບັບອ່ນ. ນາງແມ ່
ນາ້ຜູໂ້ລບມາກໂລພາ, ອດິສາຜູອ້ື່ ນຈຶ່ງຕາຍເປັນຜີເຝ້ົາຍາມປາກຖ ໍາ້ນ ັນ້ຕະຫຼອດໄປ. 
  
 
 
 

 ເລ່ົາໂດຍ: ທາ້ວ ແສງພາ ບນຸທະເງນິ 
 ບ. ໜອງຢຶບ ມ. ດາກຈງຶ ຂ. ເຊກອງ 
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 ຕ ັງ້ແຕເ່ປີງປາງກອ່ນນານມາແລວ້, ຍງັມຄີອບຄວົທກຸຍາກຄອບຄວົໜ່ຶງເຊິ່ ງອາໄສເຮັດ
ໄຮຢູ່ຕ່ີນພກູອກກງິ, ມລີກູຊາຍສອງຄນົ, ຍອ້ນຄວາມທກຸຄວາມຍາກລາໍບາກ, ຜູເ້ປັນແມຈ່ຶ່ ງ
ຖກືລ ົມ້ປ່ວຍ ແລະ ໃນທ່ີສດຸກມໍາຕາຍຈາກໄປ, ປ່ອຍໃຫລ້ກູທງັສອງເປັນກ ໍາ່ພາ້ແມ ່ແລະ ຜູ້
ເປັນພ່ໍຕອ້ງແບກຫາບພາລະຫາລຽ້ງຄອບຄວົ ດວ້ຍຄວາມທກຸຍາກລາໍບາກພຽງຄນົດຽວ. ລາວ
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດດ້ີ້ນຮນົພາລກູໄປຫາຮບັຈາ້ງຢູ່ບາ້ນອື່ ນພໍໄດເ້ງນິໄດເ້ຂ້ົາ ຫືຼ ບາງຄນົກເໍອົາ
ອາຫານໃຫເ້ພ່ືອແທນຄາ່ແຮງງານ. 
  ມ ືໜ່ຶ້ງສອງອາ້ຍນອ້ງໄດເ້ຂ້ົາປ່າເພ່ືອຫາເກບັຜກັ, ຫາໜ່ໍພໍມາແຕງ່ເປັນອາຫານສູພ່ໍ່ກນິ 
ພໍເຂ້ົາປ່າໄປພວກເຂົາໄດເ້ຫັນນກົໂຕໜ່ຶງທ່ີມຮີບູຮາ່ງແຕກຕາ່ງຈາກນກົທາໍມະດາ, ເມ ື່ອສອງ 
ອາ້ຍນອ້ງແນມເຫັນນກົໂຕນ ັນ້ກຄໍິດຢາກໄດ,້ ແຕກ່ບ່ໍໍສາມາດເອົາມນັໄດພໍ້ກບັມາຮອດເຮອືນ
ແລວ້ ສອງອາ້ຍນອ້ງກເໍວ້ົາສູພ່ໍ່ຟງັວາ່: "ພ່ໍເອຍີ! ພວກລກູເຫັນນກົໂຕໜ່ຶງມນັຜິດແປກຈາກນກົ
ທົ່ວໄປ, ໂຕຂອງມນັງາມຫຼາຍ, ພວກລກູພະຍາຍາມເອົາຈ ັງ່ໃດກບ່ໍໍໄດ,້ ພ່ໍຈ ົງ່ເຮັດໜາ້ໃຫພ້ວກ
ເຮົາແດ,່ ພວກເຮົາຊເິອົາໄປຍງິເອົາ!" ພ່ໍໄດຍ້ິນລກູເວ້ົາກຟ້ໍາວໄປຫາໄມມ້າເຮັດໜາ້ໃຫລ້ກູ. ມ ື້
ເຊ້ົາຕ່ໍມາພ່ໍໄດສ້ ັ່ງລກູທງັສອງວາ່: "ມ ືນ້ີ!້ ພ່ໍຊອິອກໄປຫາຮບັຈາ້ງຢູບ່າ້ນອື່ ນກອ່ນ, ອີກຈກັສອງ
ສາມມືພ່ໍ້ຈຶ່ງຈະກບັ, ພວກລກູຈ ົງ່ພາກນັເບິ່ ງເຮອືນໃຫດ້ເີນ!ີ" ພ່ໍສ ັ່ງລກູແລວ້ຜູເ້ປັນພ່ໍກອໍອກເດນີ 
ທາງ, ສວ່ນສອງອາ້ຍນອ້ງເມ ື່ອໄດໜ້້າແລວ້ກພໍາກນັເຂ້ົາໄປໃນປ່າບອ່ນທ່ີພວກເຂົາພ້ໍນກົນ ັນ້. 
ພໍໄປຮອດກເໍຫັນນກົໂຕນ ັນ້ງອຍຢູເ່ທິງປາຍໄມໄ້ຈປີ້ກໄຈຂ້ນົໄປມາຢູ,່ ເມ ື່ອນ ັນ້ຜູເ້ປັນອາ້ຍບ່ໍໄດ້
ລໍຊາ້ ກຍໍກົໜາ້ຂຶນ້ຍິງທນັທີ, ເມ ື່ອນກົຖກືລກູໜາ້ມນັກຕໍກົຢູພ້ື່ນດນິດີນ້ຢູ່ບບັໆສອງອາ້ຍນອ້ງ
ດໃີຈຫຼາຍຈນົວາ່ຕນົໂຕສ ັ່ນ ແລວ້ກພໍາກນັຟ້າວຈບັເອົານກົກບັບາ້ນທນັທີ. ພໍຮອດເຮອືນແລວ້
ຜູເ້ປັນອາ້ຍກເໍອົານກົໄປຫຼກົຂນົ, ສວ່ນນອ້ງຊາຍກເໍປັນຄນົດງັໄຟ. ພໍຫຼກົແລວ້ຜູເ້ປັນອາ້ຍກໍ
ເອົານກົໂຕນ ັນ້ມາລນົໄຟ, ພໍນກົຖກືໄຟໄໝກ້ສໍ ົ່ງກິ່ ນຫອມຫວນໄປທົ່ວບາ້ນ. ກິ່ ນຫອມຂອງນກົ
ປີວໄປເຖງິເຮອືນນາຍບາ້ນ, ເມ ື່ອລາວໄດກ້ິ່ ນຫອມກຄໍຶດຢາກກນິ, ຈຶ່ ງຕາມກິ່ ນນ ັນ້ມາ, ກພໍບົ
ສອງອາ້ຍນອ້ງກາໍລງັປ້ີງນກົຢູ,່ ນາຍບາ້ນຈຶ່ງເວ້ົາຂູພ່ວກເຂົາວາ່: "ພວກສເູປັນລກູກາໍພາ້, ກນິ
ນກົນີບ່ໍ້ໄດດ້ອກ, ຖາ້ສກູນິຈະເກດີມອີນັເປັນໄປເຮັດໃຫບ້າ້ນເມອືງເກດີໄພພິບດັ ຈ ົງ່ເອົາມາໃຫກູ້
ກນິດຽວນີ!້" ສອງອາ້ຍນອ້ງຟງັນາຍບາ້ນເວ້ົາແນວນ ັນ້ກບ່ໍໍກາ້ກນິ, ຈຶ່ ງຍື່ ນປ້ີງນກົໃຫນ້າຍບາ້ນ. 
ເມ ື່ອໄດປ້ີງນກົແລວ້ນາຍບາ້ນກເໍວ້ົາວາ່: "ຜູໄ້ດກ້ນິຫວົ, ຜູຄ້ວົກນິໄສກ້ນິຕບັກນິໃຕ, ຜູບ່ໍ້ໄດກ້ນິ
ຕນົກນິໂຕ!" ເວ້ົາແລວ້ນາຍບາ້ນກເໍອົາຫວົເອົາໄສ ້ແລະ ຕບັໃຕນກົນ ັນ້ໃຫສ້ອງອາ້ຍນອ້ງກນິ, 
ເພາະວາ່ເຂົາເປັນຜູໄ້ປຊອກໄປຫາມາໄດ,້ ສວ່ນຕນົເອງບ່ໍໄດຫ້າກກໍນິຕນົກນິໂຕມນັ. ຫຼງັຈາກ
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ກນິຕບັໃຕນກົແລວ້, ສອງອາ້ຍນອ້ງກໄໍປຖາ່ຍ, ອາຈມົໄດກ້າຍເປັນກອ້ນຄາໍໝດົ. ເມ ື່ອເປັນ 
ເຊ່ັນນ ັນ້, ຄນົທງັບາ້ນຕາ່ງກໄໍປຍາດເອົາຄາໍນ ັນ້, ແລວ້ໄລພ່ວກທາ້ວທງັສອງໜີຈາກບາ້ນ, ຫາ
ວາ່ເປັນຄນົເຂັດຄນົຂວງບາ້ນເມອືງ, ຖາ້ບ່ໍໜີຈະຂາ້ຖິມ້. ສອງອາ້ຍນອ້ງກພໍາກນັໜີເຂ້ົາປ່າໄປ
ໜາ້ເລ້ືອຍໆຈນົເຖງິປ່າດງົວງົກດົແຫງ່ໜ່ຶງ, ບອ່ນຜີບ່ໍທ່ອງຄນົບ່ໍທຽວ, ທງັສອງພາກນັຫາກນິ 
ໝາກໄມໃ້ນປ່າຕາງເຂ້ົາ. ມ ືໜ່ຶ້ງສອງອາ້ຍນອ້ງຄຶດຮອດບາ້ນຫຼາຍຈຶ່ ງພາກນັນ ັງ່ຮອ້ງໄຫໃ້ນປ່າ
ສຽງດງັວອນໆ. ເມ ື່ອນ ັນ້ໄດມ້ຊີາຍຊະລາຄນົໜ່ຶງເດນີທາງມາພບົເຫັນກເໍອົາທ້າວທງັສອງໄປ
ຢູນ່າໍ ແລະ ໄດສ້ອນລາວິຊາອາຄມົໃຫຈ້ນົຈບົທກຸປະເພດ. ຫຼາຍປີຕ່ໍມາທ້າວທງັສອງກໃໍຫຍ່
ເປັນບາ່ວ, ພວກເຂົາຄດຶຢາກກບັບາ້ນ ອາໍລາຊາຍຊະລາຄນົນ ັນ້ ເພ່ືອຈະກບັເມອືຫາພ່ໍ, ປານ
ນີຍ້ງັມຊີວີິດຢູ ່ຫືຼ ບ່ໍ, ກອ່ນຈາກໄປຊາຍຊະລາໄດມ້ອບໜາ້ໃຫທ້້າວທງັສອງຄນົລະອນັ ແລະ 
ມອບງາ້ວພິເສດພອ້ມດວ້ຍມດີຕອກໃຫຄ້ນົລະດວງ, ເມ ື່ອສ ັ່ງຊາຍຊະລາແລວ້ ທງັສອງກພໍາ 
ກນັອອກເດນີທາງ. ພໍເດນີໄປຫຼາຍວນັສອງອາ້ຍນອ້ງໄດລ້ມົກນັວາ່: "ບດັນີພ້ວກເຮົາມາແຍກ
ທາງກນັໄປຄນົລະທາງເທາະ! ຖາ້ວາ່ຜູໃ້ດພບົພ່ໍກອ່ນກສໍ ົ່ງຂາ່ວຫາກນັ ຫືຼ ວາ່ມເີລ່ືອງບ່ໍດເີກດີ
ຂຶນ້ກໃໍຫເ້ບິ່ ງມດີທ່ີຊາຍຊະລາມອບໃຫນ້ ັນ້ມນັຈະເປັນຂີໝ້ຽ້ງ!" ເວ້ົາແລວ້ສອງອາ້ຍນອ້ງກປ່ໍຽນ
ມດີກນັ ແລວ້ກແໍຍກທາງກນັໄປຄນົລະທິດ. 
  ທາ້ວກ ໍາ່ພາ້ຜູນ້ອ້ງຊາຍ ກເໍດນີທາງໄປເລ້ືອຍໆຢາ່ງບ່ໍຮູຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງ, ພໍໄປເຖງິປ່າ 
ດງົແຫງ່ໜ່ຶງທ້າວກເໍຫັນຝງູຊາ້ງ, ທ້າວກຍໍກົໜາ້ຂຶນ້ວາ່ຊຍິິງ, ພໍຊາ້ງແນມເຫັນມນັກຂໍເຸຂ່ົາລງົ 
ຂໍອອ່ນຂໍຍອມ, ຂໍເປັນບໍລິວານຮບັໃຊ ້ແລະ ຂໍຕດິຕາມທາ້ວໄປ. ຈາກນ ັນ້, ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກເໍດນີ
ຕ່ໍໄປເລີຍພບົຝງູທະນ,ີ ທ້າວກຍໍກົໜາ້ຂຶນ້ວາ່ຊຍິິງ ແຕພ່ວກລີງລມົຂໍຊວີິດອິນຊນີາໍ ແລະ ຂໍເປັນ 
ບໍລິວານຮບັໃຊນ້າໍທາ້ວໄປ. ພວກຝງູສດັທງັຫຼາຍກເໍດນີທາງໄປສ ົ່ງລາວຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ, ສຽງບຸ
ປ່າໄປດງັສະໜັ່ນເນອືງ. 
  ພໍເດນີໄປໄດຫຼ້າຍວນັ ກເໍລີຍພບົເມອືງໜ່ຶງ ກມໍງີໃູຫຍທ່ຽວມາກນິຊາວເມອືງເກອືບຈະ
ໝດົແລວ້. ເມ ື່ອນ ັນ້ພະຍາເມອືງໄດເ້ອົາລກູສາວໄປເຊື່ ອງໄວໃ້ນຫີບເພ່ືອບ່ໍໃຫງ້ກູນິ, ແລວ້ກໍ
ປະກາດໄປວາ່ຖາ້ຜູໃ້ດຂາ້ງໃູຫຍໂ່ຕນີໄ້ດຈ້ະຍກົລກູສາວ ແລະ ເມອືງໃຫປ້ກົຄອງ. ເມ ື່ອນ ັນ້
ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກເໍດນີທາງມາຮອດພໍດ,ີ ກເໍຫັນກອງກະດກູຄນົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງຖາມພວກຊາວ
ເມອືງ ພວກເຂົາກເໍລ່ົາເລ່ືອງສູຟ່ງັລະອຽດ, ເມ ື່ອນ ັນ້ທ້າວກ່ ໍາ່ພາ້ຮູວ້າ່ມງີໃູຫຍມ່າກນິຄນົ, ທ້າວ
ກຂໍານອາສາໄປຂາ້ງໂູຕນ ັນ້. 
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  ພໍເຖງິຍາມຮຸງ່ເຊ້ົາຂອງມືໃ້ໝ,່ ງໃູຫຍສ່ິບສອງຫວົກເໍຂ້ົາມາໄລຈ່ບັກນິຄນົໃນເມອືງນ ັນ້
ສຽງຄນົຮອ້ງໄຫແ້ຊວໆ ເມ ື່ອນ ັນ້ທາ້ວກ ໍາ່ພາ້ກຮໍຽກເອີ້ນເອົາສດັທງັຫຼາຍທ່ີຕາມມານ ັນ້ເຂ້ົາສູກ້ບັ
ງໃູຫຍທ່ນັທີ. ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ຖອດງາ້ວອອກແກວງ່ໃສເ່ພ່ືອຈະຕດັຄໍງ,ູ ແຕງ່ພູດັຍໍຄໍສງູຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ. 
ເມ ື່ອນ ັນ້ ຝງູລີງລມົກພໍາກນັເປ່ົາລມົໃສຫ່ງູໃູຫຍເ່ຮັດໃຫງ້ລູ ົມ້ລງົ ແລວ້ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກເໍອົາງາ້ວ
ຕດັຫວົງຂູາດເທ່ືອລະຫວົ, ຈນົໝດົສບິສອງຫວົ, ສວ່ນຝງູຊາ້ງກພໍາກນັພ ົ່ນນ ໍາ້ທ ັ່ງໃສເ່ພ່ືອບ່ໍໃຫ້
ຫວົງທູງັຫຼາຍມາຕ່ໍກນັອກີ, ຝງູທະນກີເໍອົາງາ່ໄມປ່ດັເລືອດຂອງງໃູຫຍໃ່ຫໄ້ຫຼໄປທາງອື່ ນ ເພ່ືອ
ບ່ໍໃຫ້ມນັດດູເຂ້ົາຮາ່ງກາຍຄືນ ແລະ ໃນທ່ີສດຸງໃູຫຍໂ່ຕນ ັນ້ກໍຕາຍ. ຫຼງັຈາກຂາ້ງໄູດແ້ລວ້, 
ທາ້ວກ ໍາ່ພາ້ ແລະ ພວກສດັທງັຫຼາຍກພໍາກນັນອນພກັຜອ່ນ, ໂດຍແຕງ່ໃຫລີ້ງລມົສາມໂຕເຝ້ົາ
ຍາມ, ພໍຍາມໄປບດຶໜ່ຶງລີງລມົທ່ີຍາມນ ັນ້ກນໍອນຫຼບັຍອ້ນຄວາມອິດເມ ື່ອຍ. ເມ ື່ອນ ັນ້ເສນາຊ ັນ້ 
ຈາໍຂອງພະຍາເມອືງທ່ີໄປນາໍກ ໍາ່ພາ້ ກຄໍິດຢາກໄດລ້ກູສາວພະຍາ ແລະ ຢາກປກົຄອງເມອືງມນັ
ຈຶ່ງສວຍໂອກາດເອົາງາ້ວຂອງທາ້ວກ ໍາ່ພາ້ທ່ີປະໄວຂ້າ້ງນ ັນ້ ມາຕດັຄໍທ້າວກ ໍາ່ພາ້ທນັທີ. ຈາກນ ັນ້, 
ມນັກໄໍປກາບທນູພະຍາວາ່ຕນົເອງເປັນຄນົຂາ້ງໃູຫຍຕ່າຍໝດົແລວ້. 
  ໃນຂະນະນ ັນ້ ບນັດາຝງູສດັທງັຫຼາຍກຕໍື່ ນນອນມາ, ກເໍຫັນທ້າວກ ໍາ່ພ້າຖກືຕດັຄໍນອນ
ຕາຍຢູ,່ ພວກສດັທງັຫຼາຍຕາ່ງກຫໍາຢາວິເສດມາໃສ.່ ພໍທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກບັຄືນມາແລວ້ທ້າວກຂໍຶນ້
ຂີ່ ຄໍຊາ້ງມຸງ່ໜາ້ເຂ້ົາໄປໃນວງັ, ບນັດາຝງູຊາ້ງ, ຝງູທະນ,ີ ຝງູລີງລມົກພໍາກນັແຫແ່ຫນເຂ້ົາໄປ
ໃນວງັຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະນ ັນ້ພະຍາກາໍລງັຈດັພິທີແຕງ່ງານໃຫລ້ກູສາວກບັເສນາຊ ັນ້ຈາໍ
ຜູທ່ີ້ອາ້ງຕນົວາ່ໄດຂ້າ້ງນູ ັນ້ ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກເໍລ່ົາເລ່ືອງສູພ່ະຍາຟງັຢ່າງລະອຽດ ແລະ ພະຍາກໍ
ຄດຶເສຍໃຈ. ຈາກນ ັນ້, ພະຍາກຈໍດັພິທີແຕງ່ງານໃຫລ້ກູສາວຂອງຕນົກບັທ້າວກ ໍາ່ພາ້ເປັນຄູຄ່ອງ
ກນັ ແລະ ມອບເມອືງໃຫທ້້າວປກົຄອງ. ຢູ່ມາທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກຄໍຶດຮອດອາ້ຍ ແລະ ພ່ໍຈຶ່ ງຖອດ
ມດີອອກມາເບິ່ ງ, ເຫັນມດີເປັນຂີໝ້ຽ້ງດາໍໄປໝດົ, ລາວຮູວ້າ່ອາ້ຍມໄີພອນັຕະລາຍຈຶ່ງເວ້ົາຕ່ໍ
ເມຍວາ່: "ອາ້ຍຈະໄດລ້ານອ້ງໄປຕາມຫາພ່ໍ ແລະ ອາ້ຍກອ່ນ, ແລວ້ອາ້ຍກຈໍະກບັມາ!", ເມ ື່ອ
ສ ັ່ງລາເມຍ ແລວ້ທາ້ວກອໍອກເດນີທາງໂດຍມຝີງູຊາ້ງ, ຝງູທະນ ີແລະ ຝງູລີງລມົເດນີທາງໄປ
ນາໍກນັ. ພໍໄປເຖງິປ່າແຫງ່ໜ່ຶງກເໍຫັນອາ້ຍກາຍເປັນກອ້ນຫີນ. ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກໃໍຫລີ້ງລມົເປ່ົາກອ້ນ
ຫີນນ ັນ້ແຕກມຸນ່ທະລາຍ, ບດຶໜ່ຶງກເໍຫັນອາ້ຍກບັຄືນມາເປັນຄນົຄືເກົ່ າ. ຈາກນ ັນ້, ສອງອາ້ຍນອ້ງ 
ກພໍາກນັໄປນາໍເອົາພ່ໍມາຢູເ່ມອືງນາໍ, ແຕນ່ ັນ້ມາ ທ້າວກ ໍາ່ພາ້ກປໍກົຄອງບາ້ນເມອືງຢາ່ງມຄີວາມສກຸ 
ຮ ົ່ມເຢັນຕະຫຼອດມາແທແ້ລວ້. 
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 ແແນວຄຄິດ ຫືຼ ກະທູຂ້ຂອງເເລ່ືອງ 

ໂໂຄງເເລ່ືອງ 

ຕຕວົລລະຄອນສສາໍຄນັ ແແລະ  
ຕຕວົລລະຄອນປປະກອບ  

ສສາກ  

ບບດົສສນົທະນາ  

ຄຄວນຄຄາໍນງຶ  ກການໃໃຊພ້ພາສາໃໃນນນທິານ 

ຂຂ ັນ້ຕຕອນໃນກການຂຂຽນນນທິານ 

ວວທີິກການຂຂຽນນນທິານ 

  

ອອງົປະກອບຂອງນທິານ 
 

ບດົທີ 8  
ການຂຽນນທິານ 
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ບບດົທີ 9 ການຂຽນນະວະນຍິາຍ 
               ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
 - ຮູຄ້ວາມໝາຍ, ລກັສະນະ, ປະເພດ, ການວເິຄາະຂອງນະວະນຍິາຍໄດ.້ 

- ມຄີວາມສາມາດຂຽນນະວະນຍິາຍໃນຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ມກັອາ່ນນະວະນຍິາຍນາໍອກີ. 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ  
 ນະວະນິຍາຍ ແມນ່ການຂຽນແບບຮອ້ຍແກວ້ປະເພດບນັເທີງຄະດີຊະນິດໜ່ຶງ ເປັນ
ເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີສມົມດຸຂຶ້ນ ແຕເ່ປັນການສມົມດຸທ່ີມຄີວາມສມົຈງິທງັສະພາບເຫດການພຶດຕິກາໍ
ຂອງຕວົລະຄອນໂດຍໃຊຮູ້ບແບບວິທີການແຕ່ງທ່ີສອດແຊກອາລມົອນັພາໃຫ້ເກີດຄວາມ
ສະເທືອນໃຈທງັພາໃຫໜ້າ້ສນົໃຈຢາກຈະຕດິຕາມນະວະນຍິາຍຕາ່ງໆ. 
3. ສື່ ການສອນ 

-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6 
- ບດົນະວະນຍິາຍ ແລະ ບດົນະວະນຍິາຍຈາກໜງັສພິືມ, ວາລະສານຕາ່ງໆ.  

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1. ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

   - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ, ຖາມນກັຮຽນວາ່: ອງົປະກອບຂອງນທິານປະກອບມຫີຍງັແດ?່ ໃຫນ້ກັຮຽນ 
2-3 ຄນົຕອບ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄູສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫ້ເປັນເອກະພາບກນັວາ່: ອງົປະກອບຂອງ
ນທິານມ:ີ ແນວຄດິ ແລະ ກະທູຂ້ອງເລ່ືອງ, ໂຄງເລ່ືອງ, ຕວົລະຄອນສາໍຄນັ ແລະ ຕວົລະຄອນ
ປະກອບ, ສາກ, ຖອ້ຍຄາໍ ແລະ ບດົສນົທະນາ. 
     44.2. ສສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງນະວະນຍິາຍ.  
  -  ກອ່ນຈະເຂ້ົາບດົຮຽນຄອູະທິບາຍສະພາບລວມຂອງນະວະນຍິາຍເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້
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ຄິດຫາເນືອ້ໃນຂອງບດົ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄຈູຶ່ ງນາໍສະເໜີບດົຮຽນເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມ
ສນົໃຈຕ່ໍບດົຮຽນຂອງຕນົເອງ ຫືຼ ເອີນ້ວາ່ຂໍຈ້ງູໃຈ. 
 -  ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ນະວະນຍິາຍແມນ່ຫຍງັ? ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້
ຄິດຫາຄາໍຕອບ, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃຫ້ນກັຮຽນ 1-2 ຄນົຕອບ ແລ້ວຄູຈຶ່ ງສະຫຸຼບຄາໍຕອບເພ່ືອ
ຄວາມເປັນເອກະພາບວາ່: ນະວະນຍິາຍແມນ່ການສມົມດຸຂຶນ້ໂດຍອິງໃສຄ່ວາມເປັນຈງິຂອງ
ສງັຄມົ ແລະ ພຶດຕິກາໍຂອງຕວົລະຄອນ ກແໍມນ່ໃຊຮ້ບູແບບການແຕງ່ທ່ີສອດແຊກອາລມົ
ພາໃຫເ້ກດີຄວາມສະເທືອນໃຈ ທງັຢາກອາ່ນ ແລະ ໜາ້ຕດິຕາມເນືອ້ໃນໄດດ້ອີກີ. 
    44.3. ສອນກຽ່ວກບັລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງນະວະນຍິາຍ. 
  -  ຄອູະທິບາຍແຕລ່ະລກັສະນະໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ຊດັເຈນເພາະວາ່ການປະດດິແຕງ່ແມນ່
ຕອ້ງແຕງ່ຕາມຈນິຕະນາການ, ຄວາມບນັເທິງເປັນຫຼກັ, ສວ່ນຕວົລະຄອນຈະເປັນຄນົ ຫືຼ ສດັ
ກໄໍດແ້ຕຕ່ອ້ງໃຫມ້ລີກັສະນະສມົຈງິ. 
  -  ເມ ື່ອຄອູະທິບາຍແລວ້ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງນະວະ
ນຍິາຍ ເພ່ິນຈະເລ່ັງໃສບ່ນັຫາໃດເປັນຫຼກັ? ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ ແລວ້ຄກູອໍະທິບາຍ
ຕື່ ມວາ່: ຈດຸມຸງ່ໝາຍແທ້ໆແມນ່ເພ່ິນຢາກເລ່ັງໃສຄ່ວາມບນັເທີງເປັນຫຼກັ ສອດແຊກຄວາມຮູ້
ຄວາມຄດິຂອງບນັຫາສງັຄມົ ແລະ ບນັຫາອື່ ນເປັນສວ່ນສາໍຮອງ.  ແລະ ຄຖູາມຈີມ້ໄປຕື່ ມວາ່: 
ຕວົລະຄອນມນັເຮັດໃຫເ້ຮົາສະເທືອນໃຈຢູ່ບອ່ນໃດ? ນກັຮຽນອາດຈະຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ແລວ້ຄກູສໍະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີເໝາະສມົວາ່: ຄວາມສະເທືອນໃຈຂອງຕວົລະຄອນແມນ່ຂຶ້ນກບັ
ເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ບນັຍາກາດຂອງສາກທ່ີຈດັມາພອ້ມທງັຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີໃກຄ້ຽງກບັຄວາມຈງິ. 
 4.4. ສອນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງນະວະນຍິາຍ 
    ຄອູະທິບາຍວາ່ ປະເພດຂອງນະວະນຍິາຍນີແ້ມນ່ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນພາບ ແລະ ຊີວິດ
ຂອງສງັຄມົ ພອ້ມຍງັເປັນນະວະນຍິາຍທ່ີສາ້ງຂຶນ້ຈາກຄວາມໃຝຝ່ນັຂອງມະນດຸອາດຈະຂາດ
ຄວາມຈງິໃນບາງຢ່າງ, ເມ ື່ອອະທິບາຍແລວ້ ຄກູຖໍາມນກັຮຽນຕື່ ມວາ່: ປະເພດຂອງນະວະ
ນຍິາຍມຈີກັປະເພດ? ປະເພດໃດແດ?່ ນກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄອູະທິບາຍຕື່ ມ 
ວາ່: ນະວະນຍິາຍແບງ່ອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື  
     
 
 ແຕງ່ຕາມຄວາມຈງິ ແຕງ່ຕາມຈນິຕະນາການ 

ປະເພດຂອງນະວະນຍິາຍ 
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 ຄອູະທິບາຍຕື່ ມອີກວາ່ ການຈດັແບງ່ປະເພດຂອງນະວະນຍິາຍນີ ້ຖາ້ຈດັແບງ່ຕາມ  
ທດັສະນະເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ວທີິການແຕງ່ມນັໄດຫຼ້າຍວທີິຄ:ື   

-  ນະວະນຍິາຍປະຫວດັ 
-  ນະວະນຍິາຍສະທອ້ນສງັຄມົ 
-  ນະວະນຍິາຍອງີໃສປ່ະຫວດັສາດ 
-  ນະວະນຍິາຍຈນິຕະນາການ 
-  ນະວະນຍິາຍເຍາະເຍີຍ້ສຽດສີ 
-  ນະວະນຍິາຍອດັສະຈນັ 
-  ນະວະນຍິາຍພະຈນົໄພ 
 

  4.5. ສອນກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງນະວະນຍິາຍ 
 -  ຄູອະທິບາຍວ່າ: ນະວະນິຍາຍກໍບ່ໍຕາ່ງຫຍງັຈາກບດົເລ່ືອງສ ັນ້ ແລະ ບດົລະຄອນ 
ເພາະນະວະນຍິາຍກປໍະກອບມ:ີ ເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ສາລະ, ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງ, 
ວິທີການແຕງ່, ສາກ, ບດົສນົທະນາ ແລະ ສາໍນວນພາສາ, ທດັສະນະຂອງຜູແ້ຕງ່ ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ຄຄູວນແນະນາໍຕື່ ມວາ່ ຖາ້ຢາກຂຽນນນະວະນຍິາຍໄດດ້ຕີອ້ງມອີງົປະກອບດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ເພາະ
ເຮົາສາມາດແຕງ່ຂຶ້ນຕາມຈນິຕະນາການ ເຮົາໄດແ້ຕອ່ີງໃສອ່ງົປະກອບຂອງນະວະນຍິາຍ. 
ແລວ້ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເບິ່ ງ, ພອ້ມທງັອະທິບາຍແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັຈນົເຂ້ົາໃຈ. 
 

    44.6. ສອນກຽ່ວກບັການວເິຄາະນະວະນຍິາຍ 
  - ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່: ເນືອ້ໃນ ແລະ ສາລະຂອງນະວະນຍິາຍແຕລ່ະເລ່ືອງຈະ
ບ່ໍສະແດງເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ສາລະອອກມາຢາ່ງກງົໄປກງົມາຜູອ້າ່ນຈະຕອ້ງພິຈະນາຊື່ ເລ່ືອງ, 
ໂຄງເລ່ືອງ, ເຫດການທງັໝດົຂອງເລ່ືອງ, ຕະຫຼອດຈນົລາຍລະອຽດຕາ່ງໆທ່ີຜູຂ້ຽນນາໍສະເໜີ
ເນືອ້ໃນຂອງເລ່ືອງ. 
    ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງຈະມໂີຄງເລ່ືອງດຽວ ແລະ ໂຄງເລ່ືອງຍອ່ຍດ ັງ່ນີ:້ 
   ໂຄງເລ່ືອງດຽວ ແມນ່ເຫດການຫຼກັພຽງເຫດການດຽວ ສາກດຽວ ສວ່ນຫຼາຍຈະເປັນ
ນະວະນຍິາຍສ ັນ້. 
   ໂຄງເລ່ືອງຍອ່ຍ ແມນ່ເຫດການຍອ່ຍ ເຊິ່ ງອາດມຫຼີາຍເຫດການທ່ີຊອດແຊກຢູ່ໃນເລ່ືອງ 
ໃຫຍເ່ພ່ືອເພ່ີມລາຍລະອຽດ ແລະ ຊວ່ຍເສີມໃຫ້ໂຄງເລ່ືອງດຽວສມົບນູ. ທງັນີເ້ພ່ືອເຮັດໃຫ້
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ນກັຮຽນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເຖງິໂຄງເລ່ືອງຕາ່ງໆໄດດ້ ີນກັຮຽນສາມາດຕອບໄດຕ້າມຄວາມສະ
ໝກັໃຈ ແລະ ການຕອບຂອງນກັຮຽນອາດຈະຕອບຕາມບດົຮຽນ ຫືຼ ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ.   
    ວິທີການແຕງ່ ຄຕູອ້ງອະທິບາຍຕື່ ມວາ່: ວິທີການແຕງ່ໃຫ້ດີນ ັນ້ ທກຸຄນົຕອ້ງເຂ້ົາໃຈ
ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງໃຫໄ້ດດ້ທ່ີີສດຸ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ວິທີການແຕງ່ນະວະນຍິາຍ
ໃຫຈ້ບັອກົຈບັໃຈຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບ 1-2 ຄນົ ແລວ້ຄກູສໍະຫຸຼບແບບສ ັນ້ໆ 
ແລະ ອະທິບາຍໃຫແ້ຈມ່ແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມວາ່: ວທີິການແຕງ່ຂອງນະວະນຍິາຍຈະຊວ່ຍໃຫເ້ລ່ືອງມ ີ
ລດົຊາດ, ສະໜກຸສະໜານ, ຊວນຕິດຕາມຫຼາຍຂຶນ້. ການສາ້ງເລ່ືອງຂໍຂ້ດັແຍງ່, ພຶດຕິກາໍ, 
ບດົສນົທະນາ, ທງັມສີວ່ນສາ້ງໃຫເ້ລ່ືອງມຄີນຸຄາ່ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈໝດົເລ່ືອງ ບນັຫາສງູສດຸ 
ຫືຼ ຂໍ້ໍຂ້ດັແຍງ່ໃນນະວະນຍິາຍ ຜູແ້ຕງ່ສາມາດສາ້ງຂຶນ້ໄດຫຼ້າຍຢາ່ງແຕຜູ່ອ້າ່ນຕອ້ງພິຈາລະນາ
ໃນເລ່ືອງຂອງຄວາມສມົເຫດສມົຜນົ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນໄດແ້ຕງ່ຕວົຈງິນະວະນຍິາຍຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  
  ຕວົລະຄອນ ຄອູະທິບາຍວາ່: ຕວົລະຄອນໃນວະນຍິາຍແມນ່ຂຶນ້ກບັຜູແ້ຕງ່ວາ່ ຢາກ
ສະເໜີຕວົລະຄອນແບບໃດ ຫືຼ ຈະສງັເກດຕາມລກັສະນະຂອງຕວົລະຄອນທ່ີມພຶີດຕິກາໍດຊີ ົ່ວ
ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ຕວົລະຄອນທ່ີປ່ຽນແປງພຶດຕິກາໍໄດຕ້າມເຫດການສະພາບແວດລອ້ມ 
ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫຜູ້ອ້າ່ນສາມາດສງັເກດໄດວ້າ່ຜູຂ້ຽນນາໍສະເໜີຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສມົຈງິ 
ຫືຼ ບ່ໍ ບນັຍາກາດຄ ູອະທິບາຍກຽ່ວກບັບນັຍາກາດໃນນະວະນຍິາຍອາດຈະແຕກຕາ່ງກນັໄປ 
ເຊ່ັນວາ່: ການເວລາ, ຍກຸສະໄໝ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ເຫດການຕາ່ງໆທ່ີມລີກັສະນະຂອງຕວົ
ລະຄອນ ເພ່ືອໃຫມ້ນັເຂ້ົາກບັເຫດການໄດດ້.ີ ນອກນ ັນ້, ຄກູຖໍາມນກັຮຽນຕື່ ມອີກວາ່: ຖາ້ຫາກ
ບ່ໍມບີນັຍາກາດຂອງຕວົລະຄອນເປັນໄປໄດບໍ້? ນກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບຕາມຄວາມສາມາດ 
ຢາ່ງໃດກຕໍາມບນັຍາກາດກແໍມນ່ສວ່ນໃດໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ອ້າ່ນມຄີວາມສນົໃຈຕ່ໍເລ່ືອງຂອງເຮົາ
ໄດດ້.ີ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ ງເວ້ົາໄດວ້າ່ບນັຍາກາດໃນນະວະນຍິາຍແຕລ່ະເລ່ືອງມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ
ຕາມຍກຸຕາມສະໄໝ ແລະ ຄນົອາ່ນອາດເຫັນເຖງິບນັຍາກາດໃນເລ່ືອງໄດດ້ ີແລະ ນກຶເຖງິ
ພາບທ່ີຜາ່ນມາໃນເຫດການໄດດ້.ີ 
   ສາກ ແມນ່ສະຖານທ່ີ ແລະ ເວລາທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິເລ່ືອງວາ່ຈະສ ັນ້ ຫືຼ ຍາວທງັພຽງພໍທ່ີ
ຈະບ ົ່ງບອກເຖງິຄນົອາ່ນເຫັນພາບແວດລອ້ມອອ້ມຮອບກາຍຂອງຕວົລະຄອນນ ັນ້. ບດົເລ່ືອງ
ທ່ີຍາວແມນ່ຂຶ້ນກບັສາກທ່ີເຮົາຈດັມາໃສໃ່ນບດົເລ່ືອງ ແລະ ຜູ້ເບິ່ ງຈະສງັເກດເບິ່ ງເຖງິການ
ສາ້ງສາກຂອງຜູແ້ຕງ່ວາ່ຈບັອກົຈບັ ໃຈພຽງໃດ ອກີຢາ່ງຜູຂ້ຽນໃຊວ້ທີິການຢາ່ງໃດເພ່ືອເຮັດ 
ບດົຂອງຕນົເອງໜາ້ສນົໃຈຂຶນ້ ແລະ ເນືອ້ເລ່ືອງນ ັນ້ເໝາະສມົກບັເຫດການ ຫືຼ ບ່ໍ? 
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   ບດົສນົທະນາ ແລະ ສາໍນວນພາສາ ຕອ້ງສອດຄອ່ງ ແລະ ເໝາະສມົກບັຕວົລະຄອນ, 
ຍຸກສະໄໝ, ເນື້ອເລ່ືອງ, ການເລືອກສບັພາສາ ໃນການສາ້ງບດົສນົທະນາ ຫືຼ ສາໍນວນ
ພາສາໃນການພນັລະນາບນັຍາຍຕາ່ງໆຕອ້ງເປັນຜູປ້ະພນັແຕງ່ເຊ່ັນດຽວກນັ. 
  ລກັສະນະຂອງຜູຂ້ຽນ ນກັຮຽນຈາໍເປັນຕອ້ງຮບັຮູ ້ລກັສະນະ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຜູ້
ຂຽນນາໍອກີເພ່ືອຈະຮູໄ້ດວ້າ່: ເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ແກນ່ແທ້ຂອງຕວົລະຄອນແມນ່ເຮັດແນວໃດ? 
ບາງເທ່ືອຜູຂ້ຽນທກຸຄນົຍງັສະແດງທດັສະນະຂອງຕນົໃສບ່ດົ ໂດຍຜາ່ນຕວົລະຄອນຈາກການ
ບນັຍາຍ, ແລະ ຈາກພຶດຕິກາໍທ່ີສະແດງອອກຈາກຄາໍເວ້ົາຕາ່ງໆ ຜູ້ອາ່ນຕອ້ງໃຊກ້ານຕຶກ
ຕອງ, ພິຈາລະນາຢາ່ງລະອຽດ, ກສໍາມາດເຫັນທດັສະນະຂອງຜູຂ້ຽນທ່ີສອດແຊກໄວໄ້ດ.້  
     ທດັສະນະທ່ີຜູຂ້ຽນສອດແຊກໃນເລ່ືອງ ອາດຈະເປັນທດັສະນະພຽງດາ້ນທ່ີຜູຂ້ຽນຕອ້ງ 
ການ ຫືຼ ອາດຈະມທີງັສອງດາ້ນຄ ືທງັສວ່ນທ່ີຕອ້ງການ ແລະ ບ່ໍຕອ້ງການກໄໍດ.້ 
 

55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ການສງັເກດຈາກ: 

 - ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ. 
 - ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
     

  
 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   851Lao TG M6 final reset page number.pdf   85 7/31/2015   9:13:16 AM7/31/2015   9:13:16 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



81 

 

ພພາກທີ III ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
ບດົທີ 10 ຈະລິຍະທາໍ ແລະ ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ 

                                                      ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ  
 

1.  ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຈາລິຍະທາໍໃນການເວ້ົາໄດ.້ 
- ອະທິບາຍຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ. 
- ຮູຈ້ກັມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ. 
- ບອກຈາລິຍະທາໍທ່ີສາໍຄນັເປັນພິເສດສາໍລບັຜູເ້ວ້ົາ. 
- ບອກອງົປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງການເວ້ົາ. 
- ບອກການກຽມເລ່ືອງທ່ີຈະເວ້ົາ. 
- ບອກການກຽມໃຊສ້ບັພາສາ. 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ຈະລິຍະທາໍໃນການເວ້ົາໝາຍເຖງິການປະພຶດ ຫືຼ ກລິິຍາຂອງຜູເ້ວ້ົາທ່ີຕອ້ງປະພຶດ ເພ່ືອ
ໃຫຜູ້ຟ້ງັເກດີຄວາມເຊື່ ອຖ,ື ສດັທາໃນການເວ້ົາຂອງຕນົ. 
 ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ ໝາຍເຖງິສະພາບຄນຸງາມ, ຄວາມດຂີອງການເວ້ົາ ໄດແ້ກກ່ານ 
ເວ້ົາໃຫຖ້ກືກາລະ ເທສະ, ເວ້ົາຄາໍສດັຈງິ, ເວ້ົາອອ່ນຫວານ, ເວ້ົາມປີະໂຫຍດ ແລະ ເວ້ົາມ ີ
ເມດຕາຈດິ.  
 ມາລະຍາດຂອງການເວ້ົາ ໝາຍເຖງິ ຜູເ້ວ້ົາທ່ີມກີລິິຍາວາຈາສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ, ທ່າທາງ 
ສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ, ອອ່ນໂຍນ, ໃບໜາ້ຍິ້ມແຍມ້ແຈມ່ໃສ. ບ່ໍໃຊທ້່າທາງປະກອບການເວ້ົາຫຼາຍ 
ຈນົເກນີໄປ. 
 ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງມທີກັສະໃນການເວ້ົາເປັນຢາ່ງດ ີແລະ ມມີາລະຍາດຂອງຄນົດປີະກອບກນັ.
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33.  ສື່ ການສອນ 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6. 
-  ບດົຄວາມ, ເລ່ືອງຕາ່ງໆທ່ີຊອກຫາມາໄດ.້ 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່ ການເວ້ົາມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ.
ແລວ້ຄສູະຫຸຼບວາ່: ການເວ້ົາມຄີວາມສາໍຄນັຢາ່ງໃດໃນການດາໍລງົຊວີິດຢູໃ່ນຄອບຄວົກຄໍືຢູໃ່ນ
ສງັຄມົ ເພາະການເວ້ົາເປັນທກັສະໜ່ຶງໃນຂະບວນການສື່ ຄວາມໝາຍຂອງຄນົເຮົາທ່ີໃຊສ້ຽງ 
ແລະ ທ່າທາງປະກອບການເວ້ົາ ຈຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍປະການຊວ່ຍໃນການສື່ ສານເຂ້ົາໃນ
ຊວີິດປະຈາໍວນັຊວ່ຍໃຫປ້ະສບົຄວາມສາໍເລັດໃນອາຊີບການງານ, ຊວ່ຍໃນການຜກູມດິ ຫືຼ 
ຜກູສາໍພນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຈາລິຍະທາໍໃນການເວ້ົາ 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນານກັຮຽນ ເພ່ືອຢັງ້ເບິ່ ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນກັຮຽນຕ່ໍກບັຈາລິຍະທາໍ 
ໃນການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? ການເວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງປະຕິບດັແນວໃດແດ?່  

-  ຄໃູຫເ້ວລານກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ປະມານ 3-5 ນາທີ, ຄສູຸມ່ເອົານກັຮຽນຕອບປະມານ 2-3 
ຄນົ. ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູໜ່ຶ້ງສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີໝູຕ່ອບມານ ັນ້ຄືນ. ຄສູງັເກດການຕອບຂອງນກັ 
ຮຽນຖາ້ເຫັນວາ່ນກັຮຽນຜູໃ້ດຫາກຕອບຖກືຄກູຄໍວນຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນ 
ຜູອ້ື່ ນນາໍເອົາເປັນແບບຢາ່ງ ສວ່ນນກັຮຽນທ່ີຕອບຜິດຄກູຄໍວນແນະນາໍຕກັເຕືອນໃຫເ້ອົາໃຈໃສ ່
ໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນຕື່ ມອກີ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄກູສໍະຫຸຼບວາ່:  
 ຈາລິຍະທາໍ ໝາຍເຖງິຄວາມປະພຶດ ຫືຼ ກລິິຍາທ່ີຄວນປະພຶດໃນໝູຄ່ະນະ.ຈະລິຍະທາໍ 
ໃນການເວ້ົາຈຶ່ງ ໝາຍເຖງິ ການປະພຶດຫືຼ ກລິິຍາຂອງຜູເ້ວ້ົາທ່ີຕອ້ງປະພຶດ ເພ່ືອໃຫຜູ້ຟ້ງັເກດີ 
ຄວາມເຊື່ ອຖ,ື ສດັທາໃນການເວ້ົາຂອງຕນົ. 

ການເວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້  
1) ກຽມຕວົໃຫພ້ອ້ມກອ່ນເວ້ົາທກຸຄ ັງ້. 
2) ຕອ້ງຮູຈ້ກັຮກັສາເວລາຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງໄປເຖງິກອ່ນເວລາເວ້ົາເລັກນອ້ຍ. 
3) ຕອ້ງມສີະມາທິໃນການເວ້ົາທກຸຄ ັງ້. 
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4) ພະຍາຍາມປບັປງຸວທີິການເວ້ົາໃຫເ້ຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ໂດຍໃຊວ້ທີິເວ້ົາໃຫຊ້ດັເຈນ. 
5) ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນໃໝ່ໆ ກຽ່ວກບັເລ່ືອງທ່ີເວ້ົາ. 
6) ສະແດງຄວາມນບັຖຜືູຟ້ງັ. 
7) ສະແດງຄວາມເຄົາລບົ, ຍອ້ງຍໍ ແລະ ໃຫກ້ຽດຜູອ້ື່ ນ. 
8) ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການເວ້ົາ. 
44.3 ສອນກຽ່ວກບັຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? ໃຫເ້ວລາ 
ນກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອຫາຄາໍຕອບ ຄສູງັເກດການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງນກັຮຽນ ຖາ້ຄສູງັເກດເຫັນນກັ 
ຮຽນຄນົໃດບ່ໍເອົາໃຈໃສໃ່ຫເ້ອົາຜູນ້ ັນ້ຕອບ ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ກໃໍຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົໃນຫອ້ງສງັເກດ 
ການຕອບຂອງນກັຮຽນຄນົນ ັນ້ ຖາ້ຫາກນກັຮຽນຄນົນ ັນ້ຕອບບ່ໍໄດ ້ ຫືຼ ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນຄຄູວນ 
ສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 
 ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ ໝາຍເຖງິສະພາບຄນຸງາມ, ຄວາມດຂີອງການເວ້ົາໄດແ້ກກ່ານ 
ເວ້ົາໃຫຖ້ກືກາລະ ເທສະ, ເວ້ົາຄາໍສດັຈງິ, ເວ້ົາອອ່ນຫວານ, ເວ້ົາມປີະໂຫຍດ ແລະ ເວ້ົາມ ີ
ເມດຕາຈດິ.  
 ການມຄີນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ ຊວ່ຍໃຫບ້ກຸຄນົມຄີວາມເຂ້ົາໃຈດຕ່ໍີກນັ ແລະ ກນັ, ສາ 
ມາດຊວ່ຍໃຫດ້າໍລງົຊວີິດຢູໃ່ນສງັຄມົໄດຢ້າ່ງເປັນສກຸ ດວ້ຍໄມຕີຈດິມດິຕະພາບ ກໃໍຫເ້ກດີ 
ປະໂຫຍດທງັສວ່ນຕວົ ແລະ ສວ່ນລວມ. ຜູເ້ວ້ົາທ່ີມຄີນຸນະທາໍຍອມເປັນທ່ີເຫ່ືຼອມໃສສດັທາ 
ເປັນໜາ້ນບັຖຍືອ້ງຍໍ ແລະ ເປັນທ່ີຮກັແກຄ່ນົທ ົ່ວໄປທງັໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ. 

4.4 ສອນກຽ່ວກບັມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ 
-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ຫືຼ ເປັນໂຕະຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
-  ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ຫືຼ ແຕລ່ະໂຕະວາ່: ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງມ ີ

ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາມແີນວໃດແດ?່ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອຫາຄາໍຕອບ. 
-  ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງມມີາລະຍາດ 

ໃນການເວ້ົາດ ັງ່ນີ:້ 
1) ຕອ້ງຮູຈ້ກັກາ່ວຄາໍທກັທາຍແຂກ.  
2) ຮູຈ້ກັໃຊຄ້າໍທ່ີສພຸາບຄື: ຮູຈ້ກັກາ່ວຄາໍຂອບໃຈ, ຂໍໂທດ ຫືຼ ເສຍໃຈໃນໂອກາດອນັຄວນ. 
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3) ຕອ້ງບ່ໍເວ້ົາດຖູກູ ຫືຼ ຂ ົ່ມຂູຜ່ ູຟ້ງັ ແລະ ບ່ໍຄວນເວ້ົາອວດອ ົງ້ ຫືຼ ອວດຮ ັງ່ມ.ີ 
4) ບ່ໍເວ້ົາດດັສຽງ ເວ້ົາຕາມທາໍມະດາ ແລະ ໃຫມ້ທີາໍນອງ. 
5) ຕອ້ງຮູຈ້ກັລະງບັອາລມົ ເມ ື່ອເກດີອາລມົເສຍຈາກຜູຟ້ງັດວ້ຍສາເຫດຕາ່ງໆ. 
6) ຕອ້ງຮູຈ້ກັຢດຸເວ້ົາໃນເວລາທ່ີມສີຽງຕບົມ ືຫືຼ ສຽງຫວົ ໃຫສ້ຽງນ ັນ້ມດິງຽບລງົ ຫືຼ ຢດຸ 

ແລວ້ຈຶ່ງຄອ່ຍເວ້ົາຕ່ໍໄປ. 
 

44.5 ສອນກຽ່ວກບັຈາລິຍະທາໍທ່ີສາໍຄນັເປັນພິເສດສາໍລບັຜູເ້ວ້ົາ 
 ຄບູນັລະຍາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງມທີກັສະໃນການເວ້ົາເປັນຢາ່ງດ ີ 

ແລະ ມມີາລະຍາດຂອງຄນົດປີະກອບກນັ.ຈນັຍາມາລະຍາດທ່ີຕອ້ງເນັນ້ເປັນພິເສດຄ:ື 
1) ຄວາມສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ. 
2) ຄວາມຈງິໃຈ. 
3) ຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

 ຄອູາດຈະອະທິບາຍເພ່ີມເຕມີຢູບ່ອ່ນວາ່ໃນ 3 ຂໍຂ້າ້ງເທິງນ ັນ້ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ  
ຈາໍເປັນທ່ີສດຸ ເພາະສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະສະແດງເຖງິບກຸກະລິກຂອງຜູນ້ ັນ້ໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນ ແລະ ກ ໍ
ສາມາດເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັມຄີວາມເຊືອ້ໝ ັນ້ໃນຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົານ ັນ້ສງູຂຶນ້ ແລະ ມສີດັທາໃນຕວົຂອງ 
ຜູເ້ວ້ົາໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 
 

4.6 ສອນກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ 
ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາມຄີື  
1) ຜູເ້ວ້ົາ ຈະຕອ້ງມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນຕນົເອງ ມຄີວາມຈງິໃຈ, ຊາ່ງສງັເກດ ແລະ ມ ີ

ຄວາມຮູກ້ວາ້ງຂວາງໃນສງິທ່ີຕອ້ງເວ້ົາ. 
2) ຜູຟ້ງັ ຜູເ້ວ້ົາຕອ້ງເວ້ົາກງົກບັຈດຸປະສງົ, ເປ້ົາໝາຍຂອງຜູຟ້ງັ ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວເິຄາະ 

ໄດແ້ກ ່ເພດ, ໄວ,ຖານະ, ລະດບັການສກຶສາ ແລະ ອື່ ນໆ ເພາະສະຖານະພາບຂອງຜູຟ້ງັທ່ີ 
ແຕກຕາ່ງກນັຄວາມສນົໃຈຍອ່ມຕາ່ງກນັດວ້ຍ. 

3.  ໂອກາດ ການເວ້ົາທ່ີດຕີອ້ງຄາໍນງຶເຖງິໂອກາດຂອງການເວ້ົາສະເໝີ ເວ້ົາໃນໂອກາດ 
ໃດເພ່ືອຈະໄດກ້ຽມຕວົໃຫເ້ໝາະກບັໂອກາດນ ັນ້ໆ. 
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 4. ເນືອ້ໃນທ່ີຈະເວ້ົາສື່ ສານໃຫຜູ້ຟ້ງັເຂ້ົາໃຈ ການສື່ ສານໃຫຜູ້ຟ້ງັເຂ້ົາໃຈຕອ້ງໃຊພ້າ 
ສາໃຫເ້ໝາະສມົກບັຜູຟ້ງັ, ລາໍດບັຄວາມໃຫຊ້ດັເຈນ ຈດຸປະສງົສາໍຄນັຄືຜູຟ້ງັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ 
ເນືອ້ໃນທ່ີຜູເ້ວ້ົາຕອ້ງການທ່ີຈະສື່ ສານ. 

 

44.7 ສອນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງການເວ້ົາ 
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່  

- ກຸມ່ທີ 1 ຄໃູຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ຂໍທີ້ 1 ການເວ້ົາແບບບ່ໍກຽມຕວົ. ອະທິບາຍທິດສະດ ີແລະ 
ຍກົ ຕວົຢາ່ງມາປະກອບພອ້ມ. 

- ກຸມ່ທີ 2 ຄໃູຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ຂໍທີ້ 2 ການເວ້ົາແບບອາ່ນຈາກຕ ົນ້ເລ່ືອງ. ອະທິບາຍທິດສະ
ດ ີແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງມາປະກອບພອ້ມ. 

- ກຸມ່ທີ 3 ຄໃູຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ຂໍທີ້ 3 ການເວ້ົາແບບຈື່ຈາໍ. ອະທິບາຍທິດສະດ ີແລະ ຍກົ
ຕວົ ຢາ່ງມາປະກອບພອ້ມ. 

- ກຸມ່ທີ 4 ຄໃູຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ຂໍທີ້ 4 ການເວ້ົາແບບມກີານບນັທຶກ. ອະທິບາຍທິດສະດ ີ
ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງມາປະກອບພອ້ມ. 

 ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄກູໃໍຫຕ້ວົແທນຂອງແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານໃຫໝູ້ຟ່ງັ. ຄສູງັເກດການ 
ຕອບຂອງນກັຮຽນ ແລະ ສະຫຸຼບໃຫນ້ກັຮຽນຟງັພອ້ມທງັຍກົຕວົຢາ່ງໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງພອ້ມ. 

 

4.8 ສອນກຽ່ວກບັການກຽມເລ່ືອງທ່ີຈະເວ້ົາ 
 ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ການກຽມເລ່ືອງເຮັດໄດຈ້າກການຄິດຈາກປະສບົ 
ການທ່ີສະສມົ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ຫາຂໍມ້ນູມາເພ່ີມເຕີມແລວ້ນາໍມາວາງໂຄງເລ່ືອງໃຫເ້ປັນໄປ 
ຕາມລາໍດບັດ ັງ່ນີ:້ 

1) ການວາງໂຄງເລ່ືອງ 
- ຕອ້ງຄວບຄມຸເລ່ືອງທ່ີຈະເວ້ົາ. 
- ເນືອ້ໃນເປັນໄປຕາມລາໍດບັ. 
- ມຄີາໍນາໍ, ເນືອ້ໃນ (ຍາວປະມານ 70-75% ຂອງເລ່ືອງທງັໝດົ ແລະ ສະຫຸຼບຄບົຖວ້ນ. 
2) ການໃຊນ້ທິານ 
- ການປຽບທຽບ 
- ນາໍຫຼກັຖານຄວາມເປັນຈງິມາອາ້ງອງີສະໜບັສະໜນູ 
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- ການກາ່ວຊ ໍາ້ 
- ການໃຊຕ້ວົຢາ່ງ 
- ການໃຊສ້ະຖຕິິ 
3) ການໃຊອ້ປຸະກອນປະກອບ 
- ແຜນ່ໃສ 
- ຮບູພາບ 
- V C D 
4) ກອ່ນເວ້ົາກຕໍອ້ງມກີານກະກຽມ ເຝິກຊອ້ມການໃຊໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມໄລຍະເວລາ 

ຖກືຕອ້ງຕາມເນືອ້ໃນ. 
5) ຄາໍນາໍ ແລະ ບດົສະຫຸຼບໃຊຫຼ້ກັການດຽວກບັຫຼກັການຂຽນຮຽງຄວາມຕອ້ງຈື່ໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 
- ຄາໍນາໍ ເຮັດໃຫໜ້າ້ສນົໃຈ 
- ສະຫຸຼບ ຈບົໃຫປ້ະທບັໃຈ 

 

44.9  ສອນກຽ່ວກບັການໃຊສ້ບັພາສາ 
  ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະຕິບດັດ ັງ່ນີ:້ 
-  ຕອ້ງໃຊຄ້າໍສບັທ່ີກງົກບັຄວາມໝາຍ ບ່ໍຄວນເວ້ົາໃຫມ້ລີກັສະນະກວມລວມ. 
-  ໃຊຄ້າໍສບັໂດຍຄາໍນງຶເຖງິກາລະ, ບກຸຄນົ, ສະຖານະການ ແລະ ເນືອ້ໃນທ່ີຕອ້ງເວ້ົາ. 
-  ໃຊຄ້າໍສບັທ່ີຖກືຫຼກັພາສາຈະຊວ່ຍໃຫສ້ື່ ສານໄດຊ້ດັເຈນ. 
-  ໃຊຄ້າໍສບັກະທດັຮດັ, ບ່ໍຍືດຍາວ, ຟມູເຟືອຍ. 
-  ບ່ໍໃຊຄ້າໍຊ ໍາ້ກນັຫຼາຍເທ່ືອ. 
-  ໃຊສ້າໍນວນໂວຫານ, ສພຸາສດິ ແລະ ຄາໍພງັເພີຍທ່ີທ່ີຖກືຕອ້ງເໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນ 
 

 4.10 ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
 ໃຫຄ້ແູນະນາໍນກັຮຽນຕື່ ມຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສບ່ອ່ນຫວາ່ງຂອງແຜນວາດນ ັນ້. 
 

5.  ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 
 - ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ການເຮັດບດົເຝິກຫດັຂອງນກັຮຽນ. 
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  ກວດຜນົງານຈາກ: 
 - ກວດໃຫຄ້ະແນນໃນການເຮັດກດິຈະກາໍກຸມ່. 

ບດົອາ່ນເພ່ີມ 
ຜູຍ້ງິກບັບດົບາດຈາຮດີປະເພນ ີ

ຮຽງຮຽງໂດຍ: ບ. ສາມາທິລາດ 
 

 
 ເມ ື່ອເບິ່ ງພາບລວມເຖງິສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງສງັຄມົລາວແລວ້ເຫັນວາ່ຍງັຢຶດໝັນ້
ແລະ ຮກັສາການປະຕິບດັຕາມຂະນບົທາໍນຽມທ່ີດພໍີສມົຄວນ ແຕກ່ານຮກັສາສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ ໃຫ ້
ຄງົຢູກ່ບັສງັຄມົລາວຕະຫຼອດໄປ ແມນ່ໄດຕ້ິດແໜນ້ກບັແມຍ່ິງລາວເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ເພາະຕວົ 
ແທນຈາຮດີປະເພນຂີອງລາວຖເືບິ່ ງທ່ີຜູຍ້ິງເປັນຫຼກັເປັນຕ ົນ້ຕໍແມນ່ການແຕງ່ຕວົກຈໍະເນັນ້ໃຫ້
ຜູຍ້ິງຕອ້ງເຄ່ັງຄດັຕາມຈາຮດີປະເພນ ີ ໂດຍສະເພາະການອອກຈາກບາ້ນໄປສະຖານທ່ີຕາ່ງໆ
ບ່ໍວາ່ຈະເປັນສະຖານທ່ີທາງລດັຖະການ, ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວດັສາດ, ສະຖານທ່ີ 
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ທາງສາສະໜາ ແລະ ອື່ ນໆ ແຕປ່ດັຈບຸນັມຜີູຍ້ິງກຸມ່ໄວໜຸມ່ເລ່ີມມກີານຮບັເອົາວດັທະນະທາໍ 
ຂາ້ງນອກດວ້ຍການບໍລິໂພກສື່ ຜາ່ນຊອ່ງທາງຕາ່ງໆ ແລະ ເລ່ີມມກີານປ່ຽນແປງການແຕງ່ຕວົ 
ແລະ ມອີີກກຸມ່ໜ່ຶງຄືກຸມ່ຜູຍ້ິງໄວກາງຄນົ ຫືຼ ໄວເຮັດວຽກງານຢູໃ່ນເມອືງກມໍລີກັສະນະເຄິ່ ງ 
ກາງລະຫວາ່ງການແຕງ່ຕວົແບບສະໄໝໃໝ ່ແລະ ຕາມຈາຮດີປະເພນ ີເພາະມທີງັຄວາມປະ 
ສມົປະສານລະຫວາ່ງຄວາມທນັສະໄໝ ແລະ ຈາຮດີປະເພນ.ີ 
 ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີອະນລຸກັ ແລະ ສ ົ່ງເສີມປະເພນວີດັທະນະທາໍອນັ 
ດງີາມໃຫສ້ງັຄມົລາວນ ັນ້ກຄໍື ກະຊວ່ງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ. ນອກຈາກກະຊວງ 
ນີແ້ລວ້ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມໜີາ້ທ່ີໂດຍກງົເພ່ືອອະນລຸກັ ແລະ ສ ົ່ງເສີມບດົບາດຂອງຜູຍ້ິງບນັດາ 
ເຜ່ົາໃນທົ່ວປະເທດນ ັນ້ກຄໍື ອງົການຈດັຕ ັງ້ສະຫະພນັແມຍ່ິງລາວ ອງົການຈດັຕ ັງ້ນີແ້ມນ່ໄດ ້
ວາງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆອອກມາຫຼາຍປະການເປັນຕ ົນ້ແມນ່ນະໂຍບາຍຂໍແ້ຂງ່ຂນັ 3 ດທ່ີີເປັນ 
ບນັທດັຖານໃນການປະພຶດປະຕິບດັ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງ 
ສາປະເທດຊາດຮວ່ມກບັເພດຊາຍ ໃນຂໍແ້ຂງ່ຂນັ 3 ດນີີຍ້ງັເປັນການກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຄວາມສາ 
ມກັຄີໃນສງັຄມົລາວ ພອ້ມທງັເປັນການສຶກສາແນວຄິດການເມອືງຂອງຜູຍ້ິງໃຫຮ້ບັຮູເ້ຖງິຖາ 
ນະພນັທະ, ບດົບາດໜາ້ທ່ີ ແລະ ສິດທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງຕນົເອງ ຕ່ໍແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານວາງອອກເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 
 ປດັຈບຸນັອງົການຈດັຕ ັງ້ສະຫະພນັແມຍ່ິງກາໍລງັປກຸລະດມົໃຫຜູ້ຍ້ິງລາວບນັດາເຜ່ົາທ ົ່ວ
ປະເທດແຂງ່ຂນັກນັສາ້ງຜນົງານ ເພ່ືອຄດັເລືອກເອົາເປັນບກຸຄນົດເີດ່ັນ. ນອກຈາກນີ,້ ກຍໍງັ
ປກຸລະດມົໃຫຜູ້ຍ້ງິລາວແຕງ່ກາຍແບບຍິງລາວດ ັງ້ເດມີຕາມຈາຮດີປະເພນອີນັດງີາມໂດຍການ
ນຸງ່ສິ້ນເກົາ້ຜມົ ແລະ ບຽ່ງແພ ເພ່ືອອະນລຸກັຮກັສາຈາຮດີປະເພນ ີ ເຖງິແມນ່ສື່ ຈະມບີດົບາດ
ສາໍຄນັໃນການນາໍສະເໜີຄວາມທນັສະໄໝຈາກໂລກພາຍນອກ ແຕຜູ່ຍ້ິງລາວກຍໍງັເປັນຜູຍ້ິງ
ຕາມອດຸມົຄະຕຄິຕືອ້ງປະຕບິດັຕາມຮດີສບິສອງຄອງສບິສີ່ ທ່ີພ່ໍແມປູ່່ຍາ່ຕາຍາຍເຄີຍສອນໄວວ້າ່ 
ເປັນຜູ້ຍິງຕອ້ງປະຕິບດັໃຫ້ໄດ ້"ເຮືອນສາມນ ໍາ້ສີ່ " ບ່ໍໃຫ້ບກົພ່ອງໃດໆເພາະຖກືນັວາ່ເປັນ 
ຄນຸສມົບດັຂອງຜູຍ້ງິທ່ີດ.ີ  
 (ເຮອືນສາມແມນ່ໝາຍເຖງິເຮອືນຜມົ, ເຮອືນນອນ ແລະ ເຮອືນຄວົຕອ້ງໃຫສ້ະອາດ 
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ສວ່ນນ ໍາ້ສີ່ ແມນ່ໝາຍເຖງິ ນ ໍາ້ໃຈ, ນ ໍາ້ດື່ ມ, ນ ໍາ້ໃຊ ້ແລະ ນ ໍາ້ເຕ້ົາປນູ 
ຕອ້ງບໍໃຫຂ້າດ) ແຕມ່າເຖງິປດັຈະບນັນີມ້ບີາງອນັກໄໍດຖ້ກືປ່ຽນໄປຍອ້ນສະພາບເສດຖະກດິ
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ສງັຄມົມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ມກີານພດັທະນາຂຶນ້ໄປເລ້ືອຍໆເຊ່ັນແຕກ່ອ່ນການຕອ້ນຮບັຂບັ 
ສູແ່ຂກ ຫືຼ ຍາດຕິພ່ີນອ້ງທ່ີມາຢຽ້ມຢາມຢາ້ວເຮອືນຜູເ້ປັນເຈົ້າຂອງເຮອືນສວ່ນໃຫຍກ່ຕໍອ້ງໄດ ້
ຈດັແຈງເອົານ ໍາ້ເອົາທ່າພອ້ມດວ້ຍຂນັໝາກກອກຢາເພ່ືອຮບັຕອ້ນຕາມປະເພນ ີ ແຕວ່າ່ດຽວນີ ້
ບາງອນັກຄໍອ່ຍໆສນູໄປເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຂນັໝາກ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູທ່ີ້ອາໄສຢູໃ່ນຕວົເມອືງ 
ເຖງິແນວໃດກຕໍາມຈາຮດີນີກ້ຍໍງັເປັນບນັທດັຖານໃຫລ້ກູຫຼານຜູເ້ກດີໃໝໃ່ຫຍລ່ນຸໄດນ້າໍເອົາມາ
ປະຕບິດັສບືຕ່ໍກນັໄປ. 

 
 ການປກົປກັຮກັສາຈາຮດີປະເພນໄີວໃ້ຫໝ້ ັນ້ຄງົຍາວນານນີ ້ ນອກຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ຫືຼ ສະຖາບນັຫຼກັຂອງລດັແລວ້ ກມໍສີະຖາບນັຄອບຄວົເປັນສາໍຄນັ ເພາະການພດັທະນາສງັ 
ຄມົຕອ້ງເລ່ີມຈາກການພດັທະນາຄອບຄວົໃຫມ້ຄີວາມຜາສກຸໝັນ້ຄງົຖາວອນ ແລະ ຈະເລີນ 
ກາ້ວໜ້າເພາະໃນປດັຈບຸນັລາວໄດມ້ທີ່າອຽ່ງຮບັເອົາວດັທະນະທາໍຕາເວັນຕກົເຂ້ົາມາຈາໍນວນ 
ໜ່ຶງອນັໄດເ້ຮັດໃຫສ້ິ່ ງທ່ີດງີາມເຊິ່ ງເຄີຍປະຕິບດັຕ່ໍກນັມາຕ ັງ້ແຕດ່ນົນານປ່ຽນແປງໄປເປັນຕ ົນ້ 
ການແຕງ່ກາຍທ່ີແລນ່ນາໍວດັທະນະທາໍຕາ່ງຊາດເຊ່ັນ: ການນຸງ່ໜອ້ຍຫ ົ່ມໜອ້ຍຂອງຜູຍ້ິງລາວທ່ີ
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ຜູຍ້ງິລາວສະໄໝກອ່ນບ່ໍເຄີຍແຕງ່ຕວົແບບນີ ້ແລະ ກບ່ໍໍແມນ່ວດັທະນະທາໍລາວ ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້ 
ມຜີູຍ້ງິລາວຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸມ່ໄວໜຸມ່ບາງຄນົຈນົເກອືບຈະນຸງ່ສິ້ນບ່ໍເປັນ 
ກມໍຖີາ້ຈະສມົທຽບຈາໍນວນເຄື່ ອງນຸງ່ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງຜູຍ້ິງກຸມ່ນີບ້າງທີອາດຈະເຫັນໂສງ້ 
ຫຼາຍກວາ່ສິນ້ເຄີຍໄດຍ້ິນພໍແມຜູ່ປ້ກົຄອງຫຼາຍທ່ານໄດຈ້ ົມ່ສູຟ່ງັວາ່ເປັນຫຍງັດຽວນີພ້ວກສາວໆ
ຈຶ່ງມກັແຕງ່ຕວົແບບນີພ່ໍ້ແມເ່ອົາເງນິໃຫໄ້ປຊື້ສິ້ນມານຸງ່ຊ ໍາ້ພດັເຊອືກໄປຊືໂ້ສງ້ແບບນ ັນ້ແບບນີ ້
ແລະ ເວລາຢູເ່ຮອືນກບ່ໍໍເຄີຍເຫັນພວກເຂົານຸງ່ສິ້ນ ໂອກາດທ່ີເຫັນພວກເຂົານຸງ່ສິ້ນແຕກ່ມໍແີຕ ່
ຍາມໄປໂຮງຮຽນ, ໄປການ ຫືຼ ໄປງານວດັ, ງານດອງທ່ໍນ ັນ້ ສິ່ ງທ່ີໜາ້ສງັເວດທ່ີສດຸກຄໍື ເມ ື່ອ 
ເຫັນພວກເຂົານຸງ່ໜອ້ຍ, ຫ ົ່ມໜອ້ຍຈນົແຍກກນັບ່ໍອອກວາ່ແມນ່ໃຜເປັນກນຸລະສະຕີ ແລະ ບ່ໍ 
ແມນ່ກນຸລະສະຕ.ີ ສະໄໝກອ່ນຫຼາຍສບິປີຜາ່ນມາຈະສງັເກດ ແລະ ໄຈແ້ຍກໄດງ້າ່ຍລະຫວາ່ງ 
ຜູຍ້ິງສອງກຸມ່ນີດ້ວ້ຍວິທີການເບິ່ ງທ່ີການແຕງ່ກາຍ. ສະນ ັນ້ຄອບຄວົກຕໍອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສດ່າ້ນ 
ນີພ້ອ້ມທງັເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດໃີຫແ້ກລ່ກູທງັນີກ້ເໍພ່ືອຮກັສາໄວເ້ຖງິຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງ 
ຊາດ ເພາະຄອບຄວົເປັນສະຖາບນັທາໍອດິໃນການເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມລະບບົແນວຄດິໃຫເ້ຂົາເຈົ້າ. 
 ປດັຈບຸນັນີພ້ກັ ແລະ ລດັໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັກຽ່ວກບັສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ 
ລະຫວາ່ງຍິງຊາຍ. ຜູຍ້ິງລາວຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍໄດກ້າຍເປັນນກັວິຊາການ, ກາຍເປັນຜູນ້າໍໃນ 
ຫຼາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງກງົຈກັລດັ ທງັໝດົນີແ້ມນ່ຍອ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ 
ລດັຖະບານ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ຜູຍ້ງິເອງກມໍຄີວາມຕື່ ນຕວົສງູໃນການພດັທະນາຕນົເອງໃນການ 
ພດັທະນາຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມຜູຍ້ິງລາວສວ່ນຫຼາຍຍງັ 
ສາໍນກຶສະເໝີວາ່ ພວກເຂົາເຈົາ້ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການຮກັສາໄວເ້ຊິ່ ງຈາຮດີປະເພນອີນັດ ີ
ງາມຂອງຊາດເພາະຈາຮີດປະເພນສີວ່ນໃຫຍຈ່ະມອງໄປທ່ີຜູ້ຍິງເປັນຫຼກັດ ັ່ງທ່ີກາ່ວມາແລ້ວ 
ເມ ື່ອເປັນດ ັງ່ນ ັນ້ຜູຍ້ິງກຄໍືເປັນຕວົແທນຂອງສນັຍະລກັດາ້ນຈາຮດີປະເພນ.ີ ມບີາງຕອນຂອງ 
ບດົວະເຄາະຂອງນກັວິເຄາະໄທຄນົໜ່ຶງເວ້ົາວາ່: "ເຖງິແມນ່ໃນປດັຈບຸນັສິດທິໃນເລ່ືອງຕາ່ງໆ 
ຂອງຜູຍ້ິງລາວຈະເລ່ີມເທ່ົາທຽມກບັຜູຊ້າຍແລວ້ກຕໍາມແຕຄ່ວາມແຕກຕາ່ງທາງສະລີລະຮາ່ງ 
ກາຍລະຫວາ່ງຜູຍ້ິງ ແລະ ຜູຊ້າຍຈຶ່ງບ່ໍສາມາດເທ່ົາທຽມກນັໄດທ້ກຸເລ່ືອງດວ້ຍທດັສະນະຄະຕ ິ
ແບບນີຈ້ ຶ່ງເປັນການຢັງ້ຢືນວາ່ລະບບົຜູຊ້າຍເປັນໃຫຍທ່ີ່ຕອ້ງການໃຫຜູ້ຍ້ິງເປັນເພດທ່ີອອ່ນແອ, 
ອອ່ນຫວານນາໍເອົາສິ່ ງທ່ີດອ້ຍກວາ່ໄປຜກູພນັໃຫເ້ກດີສິ່ ງທ່ີເພດໜ່ຶງຕອ້ງຖກືປະຕິບດັອີກແບບ
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ໜ່ຶງເຊ່ັນຜູ້ຍິງບ່ໍສາມາດເປັນຜູ້ນາໍໄດເ້ພາະບ່ໍມຄີວາມເຂັມແຂງເດັດຂາດໃນການຕດັສິນໃຈ 
ຂາດຄວາມສາມາດໃນການວເິຄາະແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະຖານະ 
ພາບຂອງຜູຍ້ິງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການງານ ແລະ ສງັຄມົ" ບດົວິເຄາະນີອ້າດມຄີວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຜິດພາດ ເພາະວາ່ທ ົ່ວໂລກກມໍຄີວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄວາມແຕກຕາ່ງທາງ 
ດາ້ນສາລີລະຮາ່ງກາຍລະຫວາ່ງຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍເໝືອນກບັຄນົລາວເຂ້ົາໃຈ. ບນັຫານີມ້ນັ 
ເປັນເລ່ືອງທາໍມະຊາດບ່ໍມໃີຜຈະຝືນທາໍມະຊາດໄດ.້ ຈະໃຫສ້ະເໝີພາບກນັໝດົທກຸເລ່ືອງລວມ 
ທງັເລ່ືອງມະຍກິມະຍອ່ຍແມນ່ເປັນໄປໄດຍ້າກ. ບ່ໍມປີະເທດໃດດອກທ່ີສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍສະ 
ເພາະປະເທດໄທເອງກປໍະຕິບດັສິດສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ກຍໍງັຢູຫ່າ່ງໄກຫຼາຍແມນ່ 
ກະທັງ້ປດັຈບຸນັນີມ້ນີາຍກົເປັນເພດຍິງກຍໍງັວິພາກວິຈານກນັຕາ່ງໆນາໆເຊ່ັນ: ບໍສາມາດແກ ້
ໄຂບນັຫາໄດ,້ ອອ່ນແອ, ບ່ໍມພີາວະເປັນຜູນ້າໍ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັຢູ ່ສ.ປ.ປ ລາວ 
ໃນປດັຈບຸນັນີມ້ຜີ ູຍ້ິງເປັນປະທານສະພາ, ເປັນລດັຖະມນົຕີ, ຮອງລດັຖະມນົຕີຫຼາຍກະຊວງ 
ຫວົໜາ້ກມົ, ຮອງກມົຫຼາຍກມົ, ຫວົໜາ້ພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ຕາໍແໜງ່ທ່ີສາໍຄນັອື່ ນໆ 
ໃນກງົຈກັລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຫ່ົຼານ ັນ້ໄດກ້າຍເປັນແກນນາໍທ່ີເຂັມ້ 
ແຂງຊີນ້າໍ-ນາໍພາວຽກງານໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດຄຽງ 
ບາ່ຄຽງໄລກ່ບັເພດຊາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດເປັນກາ້ວມາ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອ 
ໃຈຈາກສງັຄມົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. ເວ້ົາລວມແລວ້ຈາຮດີປະເພນຂີອງລາວແມນ່ໄດເ້ຄີຍປະຕິບດັ 
ສບືທອດກນັມາຫຼາຍເຊ່ັນຄນົແລວ້ມາຮອດປດັຈບຸນັຍອ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ 
ອນັໄດເ້ຮັດໃຫບ້າງກຸມ່ຄນົຫຼງົລືມໃນການປະພຶດປະຕິບດັບາງດາ້ນ ແຕກ່ມໍກີ ຸມ່ຄນົຈາໍນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍໄດສ້ບືຕ່ໍປະພຶດປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງຄບົຖວ້ນຢູໂ່ດຍສະເພາະແມນ່ຜູຍ້ິງ ຫືຼ ຜູເ້ຖົາ້, ຜູແ້ກ ່
ຢູຕ່າມຊນົນະບດົ. ແຕເ່ຖງິແນວໃດກຕໍາມຜູຍ້ິງກຍໍງັເປັນຕວົຫຼກັໃນການດາໍລງົໄວຈ້າຮດີປະເພນ ີ
ຂອງລາວໄວຢ້າ່ງໝ ັນ້ແກນ່ຕະຫຼອດມາ. 
 

(ຄດັຈາກວາລະສານສກຶສາໃໝ ່ສະບບັທີ 32 ປະຈາໍໄຕມາດທີ III 2011) 
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ຈະລິຍະທາໍ 
ແລະ  

ຄນຸນະທາໍ 
ໃນການເວ້ົາ 

ຈາລິຍະທາໍ 
ໃນການເວ້ົາ 

ມາລະຍາດ 
ໃນການເວ້ົາ 

ຈາລິຍະທາໍ 
ທ່ີສາໍຄນັເປັນພິ 
ເສດສາໍລບັຜູເ້ວ້ົາ ອງົປະກອບ 

ຂອງການເວ້ົາ 

ປະເພດ 
ຂອງການເວ້ົາ 

ການກຽມ 
ເລ່ືອງທ່ີຈະເວ້ົາ 

ການກຽມ 
ໃຊພ້າສາ 

ຄນຸນະທາໍ 
ໃນການເວ້ົາ 
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ບບດົທີ 11 ວາທະສນິ 
                                                      ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1.   ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຄວາມໝາຍຂອງວາທະສນິໄດ ້
- ມພ້ືີນຖານໃນການໃຊພ້າສາ 
- ບອກຈງັຫວະການເວ້ົາ. 
- ເຂ້ົາໃຈລີລາການເວ້ົາ. 
- ເຂ້ົາໃຈບກຸຄະລິກະພາບຂອງຜູເ້ວ້ົາ. 

 

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ການເວ້ົາທ່ີດນີອກຈາກຈະໃຫຜູ້ຟ້ງັເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຕາ່ງໆທ່ີຜູເ້ວ້ົານາໍສະເໜີແລວ້ ຍງັຕອ້ງ 
ເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັເກດີຄວາມສນົໃຈ ແລະ ຮູສ້ຶກປະທບັໃຈໃນຕວົຜູເ້ວ້ົາອີກດວ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດ ີ
ຈະຕອ້ງຮູສ້ກຶສາວທີິການເວ້ົາ ແລະ ເຝິກການເວ້ົາໃຫເ້ກດີຄວາມຊາໍນານ.  
 

3.  ສື່ ການສອນ 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
-  ວາລະສານ, ໜງັສພິືມ, ບດົຄວາມ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ຄທູວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:  
ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັມາລະຍາດການເວ້ົາມແີນວໃດ? ໃຫນ້ກັຮຽນປະມານ 1-2 ຄນົຕອບ.  

ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ ງລຽ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ຄບູນັຍາຍວາ່ການເວ້ົາທ່ີດ ີ ນອກຈາກຈະໃຫຜູ້ຟ້ງັ 
ເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຕາ່ງໆທ່ີຜູເ້ວ້ົານາໍສະເໜີແລວ້ ຍງັຕອ້ງເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັເກດີຄວາມສນົໃຈ       ແລະ 
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ຮູສ້ຶກປະທບັໃຈໃນຕວົຜູເ້ວ້ົາອີກດວ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ວາທະສິນແມນ່ສິລະປະໃນການໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍ 
ສາໍນວນໂວຫານໃຫເ້ກດີຄວາມປະທບັໃຈ.    
 4.2 ສອນກຽ່ວກບັການໃຊພ້າສາ 

- ຄອູະທິບາຍການໃຊພ້າສາໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລວ້ແນະນາໍວິທີໃຊຂ້ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານ ັນ້ໃນ  
ການເວ້ົາຂອງຕນົເອງ. ຜູເ້ວ້ົາທ່ີດຄີວນຄາໍນງຶເຖງິການໃຊພ້າສາດ ັງ່ນີ:້ 

1) ອອກສຽງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ. 
2) ເວ້ົາໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັພາສາລາວ. 
3) ໃຊຄ້າໍ ຫືຼ ປະໂຫຍກທ່ີສ ັນ້, ກະທດັຮດັ ແຕໄ່ດຄ້ວາມໝາຍບ່ໍເວ້ົາຍດືຍາວແບບນ ໍາ້ 
  ຖວ້ມທົ່ງ. 
4) ໃຊສ້ບັໃຫກ້ງົກບັຄວາມໝາຍ. 
5) ໃຊຄ້າໍສບັທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ. 
ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ຕາມຂໍທິ້ດສະດຂີາ້ງເທິງ ເພ່ືອໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່  

ເຝິກເວ້ົາຕາມທິດສະດທ່ີີກາ່ວມານ ັນ້.  
ກຸມ່ທີ 1 ເຝິກອອກສຽງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ (ຫາກເປັນໄປໄດໃ້ຫຄ້ຊູອກນກັຮຽນ

ທ່ີຢູທ່ອ້ງຖິ່ນພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂ້ຶນ້ມາເວ້ົາຈະເຫັນໄດເ້ຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ) 
ກຸມ່ທີ 2 ເຝິກເວ້ົາໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັພາສາລາວ. 
ກຸມ່ທີ 3 ເຝິກເວ້ົາການໃຊຄ້າໍ ຫືຼ ປະໂຫຍກທ່ີສ ັນ້, ກະທດັຮດັ ແຕໄ່ດຄ້ວາມໝາຍ ບ່ໍ

ເວ້ົາຍດືຍາວແບບນ ໍາ້ຖວ້ມທົ່ງ. 
 ກຸມ່ທີ 4 ເຝິກເວ້ົາການໃຊສ້ບັໃຫກ້ງົກບັຄວາມໝາຍ. 

ກຸມ່ທີ 5 ເຝິກເວ້ົາການໃຊຄ້າໍສບັທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ. 
 ເມ ື່ອເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຝິກແອບຢາ່ງມຄີວາມຄອ່ງແຄວ້ ຫືຼ ພໍໃຊໄ້ດແ້ລວ້ ໃຫຕ້າງໜາ້

ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ເວ້ົາຕາມເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 
4.3  ສອນກຽ່ວກບັຈງັຫວະການເວ້ົາ 

- ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ໃນພາສາລາວມເີຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນຢາ່ງຊດັເຈນ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ເວລາເວ້ົາຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ. ການເວ້ົາມຈີງັຫວະອອກສຽງໃຫຈ້ະແຈງ້ 
ທກຸຖອ້ຍທກຸຄາໍບ່ໍເວ້ົາໄວ ຫືຼ ຊາ້ຈນົເກນີໄປ. 
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  4.4 ສອນກຽ່ວກບັການໃຊສ້ຽງ 
ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ຄນຸນະພາບຂອງສຽງທ່ີເຮັດໃຫກ້ານເວ້ົາມບີນັຫາ 

ແລະ ບ່ໍໜາ້ສນົໃຈມອີນັໃດແດ?່  
 ຄສູຸມ່ເອົານກັຮຽນປະມານ 1-2 ຄນົ ຕອບຕາມແຕລ່ະຂໍຍ້ອ່ຍດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

 1) ສຽງເບົາ ແລະ ບ່ໍຊດັເຈນ 
 2) ສຽງແຂງ ແລະ ແຫບແຫງ້ 
 3) ສຽງຕດິຄດັ (ສຽງບ່ໍມຄີວາມໝາຍ) 
 

4.5 ສອນກຽ່ວກບັລີລາການເວ້ົາ 
ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ລີລາການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? ການປ່ຽນລີລາການ 

ເວ້ົາມຂໍີຄ້ວນລະວງັແນວໃດແດ?່ 
ຄສູຸມ່ເອົານກັຮຽນຕອບປະມານ 5-6 ຄນົ.  

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫນ້ກັຮຽນຈດົເອົາເປັນບດົຮຽນດ ັງ່ນີ:້ 
ລີລາການເວ້ົາ ເປັນສິ່ ງທ່ີຜູເ້ວ້ົາຄວນເອົາໃຈໃສເ່ພາະບນັຫານີ ້ຈະມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຜູເ້ວ້ົາ  

ການເວ້ົາຈະໜາ້ຟງັ ຫືຼ ປະທບັໃຈໜອ້ຍຫຼາຍພຽງໃດແມນ່ຂຶນ້ຢູທ່ີ່ລີລາການເວ້ົາ. 
  ລີລາການເວ້ົາແຕລ່ະຄນົອາດຈະບ່ໍເໝືອນກນັ ຫືຼ ອາດຈະສາ້ງເປັນເອກະລກັຂອງແຕລ່ະຄນົ. 
- ການປ່ຽນລີລາການເວ້ົາມຂໍີຄ້ວນລະວງັດ ັງ່ນີ:້ 

1) ເນັນ້ສຽງໃຫຖ້ກືຈດຸທ່ີຄວນເນັນ້. 
2) ມຈີງັຫວະການເນັນ້ ໝາຍຄວາມວາ່ ບ່ໍເນັນ້ສຽງຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຈະບ່ໍເຮັດໃຫ ້

ຜູຟ້ງັຮູໄ້ດວ້າ່ ຕອນໃດສາໍຄນັກວາ່ກນັ. 
3) ບ່ໍຢດຸດນົເກນີໄປ ແລະ ບ່ໍຢໍາ້ຄືນຄວາມເກົ່ າເກນີກວາ່ສອງຄ ັງ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫຜູ້ ້

ຟງັເບື່ ອໜາ່ຍ ຫືຼ ອາດຈະຄດິວາ່ຜູເ້ວ້ົາບ່ໍຊຽ່ວຊານໃນເລ່ືອງນ ັນ້ແທ.້ 
 

4.6 ສອນກຽ່ວກບັບກຸຄະລິກກະພາບຂອງຜູເ້ວ້ົາ 
ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ແຕລ່ະຫວົຂໍ້

ຍອ່ຍ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອອກມາສະແດງທາ່ທາງປະກອບກບັການເວ້ົາແຕລ່ະບນັຫາດ ັງ່ນີ:້ 
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1) ການສະແດງສໜີາ້ 
2) ການໃຊສ້າຍຕາ 
3) ການວາງຕວົ 
ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຕດິຕາມເບິ່ ງການສະແດງທາ່ທາງປະກອບການເວ້ົາວາ່ມນັຖກືຕອ້ງກບັທິດສະ 

ດແີລວ້ ຫືຼ ບ່ໍ ຖາ້ຫາກວາ່ກຸມ່ໃດຍງັບ່ໍທນັຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄຊູວ່ຍ
ກນັແນະນາໍຕື່ ມ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຈະແດງຕ່ໍໄປ. 
 

  4.7 ສອນກຽ່ວກບັການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງໃນການເວ້ົາ 
  ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງໃນການເວ້ົາການ 
ເວ້ົາທ່ີດຜີູເ້ວ້ົາຈະຕອ້ງ ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງຢູໃ່ນລະດບັທ່ີດ ີເພາະຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ 
ຈະຊວ່ຍໃຫຜູ້ເ້ວ້ົາ ດາໍເນນີການເວ້ົາໄດດ້ ີແລະ ຖາ້ຜູເ້ວ້ົາຫາກຂາດຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແລວ້           ອາດ 
ເວ້ົາໄດວ້າ່ການເວ້ົາ ໃຫມ້ສີລິະປະນ ັນ້ຍອ່ມເປັນໄປໄດຍ້າກ. 
 ການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນຕນົເອງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

1) ຜູເ້ວ້ົາຈະຕອ້ງກຽມຕວົໃຫພ້ອ້ມທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ບຄຸະລິກກະພາບ ທງັນີກ້ ໍ
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນອາການສ ັ່ນ, ຕື່ ນເວທີ ທ່ີຈະເປັນອປຸະສກັໃນການເວ້ົາ. 

2) ໃນຂະນະທ່ີກາໍລງັເວ້ົາ ຫາກມກີານຕກົປະມາ່ ຈະເຮັດໃຫຂ້າດຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ທນັ 
ທີ, ວທີິແກໄ້ຂອາການດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫສ້ບູລມົຫາຍໃຈຍາວໆ ເລິກໆ ຈະເຮັດໃຫອ້າການຕກົປະມາ່ 
ຫຸຼດຜອ່ນລງົໄດສ້ວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມເພ່ືອພດັທະນາການເວ້ົາຂອງຕນົໃຫດ້ຂີຶນ້.  

 

5.  ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
 ຄກູວດການເຝິກຫດັຕວົຈງິ 
 

6.  ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
- ການເຮັດບດົເຝິກຫດັຂອງນກັຮຽນ. 

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
- ກວດການເຮັດກດິຈະກາໍກຸມ່. 
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ບບດົທີ 12 ການສາໍພາດ 
                                               ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ບອກຄວາມໝາຍ, ຮບູແບບ, ຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້າໍພາດ ແລະ ຜູໃ້ຫສ້າໍພາດໄດ.້ 
- ຮູຈ້ກັການກຽມຕວົ, ການເລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ ການສິ້ນສດຸການສາໍພາດໄດ.້ 
- ນາໍໄປໃຊໃ້ນຕວົຈງິໄດ.້ 
- ເກດີມຄີວາມສະຫງວນມກັໃນການໃຊພ້າສາເຂ້ົາໃນການເວ້ົາ.  

 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ການສາໍພາດ ຄືການທ່ີຜູສ້າໍພາດ ແລະ ຜູໃ້ຫສ້າໍພາດສນົທະນາກນັໂດຍມວີດັປະສງົທ່ີ 

ແນນ່ອນ.  
ການສາໍພາດມສີອງຮບູແບບຄື: ແບບບ່ໍມພິີທີການ ແລະ ມພິີທີການ. ຜູສ້າໍພາດຕອ້ງມ ີ

ຈດຸປະສງົ, ມມີາລະຍາດໃນການສນົທະນາ, ແຕງ່ຕວົໃຫສ້ພຸາບ, ໄປສາໍພາດໃຫຖ້ກືຕາມເວ 
ລາທ່ີນດັໝາຍ. ສວ່ນຜູໃ້ຫສ້າໍພາດກຕໍອ້ງຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນເລ່ືອງທ່ີຈະສາໍພາດ, ຕອບໃຫ້
ກງົກບັປະເດ່ັນ, ບ່ໍຮຽກຮອ້ງຄາ່ຕອບແທນ ແລະ ບ່ໍອວດອ ົ່ງທະນງົຕວົຂ ົ່ມເພ່ິນຍໍໂຕ. 
    ການກຽມຕວົສາໍພາດກສໍາໍຄນັເປັນຕ ົນ້ວາ່ ນດັໝາຍໄວລ້ວ່ງໜ້າ ໂດຍແຈງ້ເລ່ືອງວນັ 
ເວລາ, ຫວົຂໍເ້ລ່ືອງທ່ີຈະສາໍພາດ, ກຽມອປຸະກອນທ່ີຈາໍເປັນໃຫພ້ອ້ມ, ກຽມສະຖານທ່ີໃຫເ້ໝາະ
ສມົກບັຜູໃ້ຫສ້າໍພາດ, ສຶກສາຄວາມເປັນມາຂອງຜູໃ້ຫສ້າໍພາດໄວລ້ວ່ງໜ້າ ແລະ ບ່ໍຄວນໃຊ ້
ຄາໍຖາມນາໍ.      
 ກອ່ນສາໍພາດຕອ້ງສະແດງຄວາມເຄົາລບົຕອ້ນຮບັທກັທາຍພໍສມົຄວນ, ແນະນາໍຕນົເອງ
ບ່ໍຄວນສາໍພາດດນົຈນົຜູໃ້ຫສ້າໍພາດອຶດອດັ, ເມ ື່ອຈບົການສາໍພາດສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ 
ລາກບັ. 
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    ການສາໍພາດເພ່ືອສະໝກັເຂ້ົາເຮັດວຽກ ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງສຶກສາເລ່ືອງຂອງບໍລິສດັ, ອງົການ  
ຫືຼ ໜວ່ຍງານທ່ີສະໝກັຕະຫຼອດເຖງິໜາ້ວຽກ ແລະ ຕາໍແໜງ່ທ່ີສະໝກັ. ກຽມບກຸຄະລິກກະພາບ
ໄດແ້ກ:່ ການແຕງ່ກາຍ, ທ່າທາງການເວ້ົາຈາໃຫສ້ພຸາບຮຽບຮອ້ຍ, ທາໍຄວາມເຄົາລບົກາໍມະການ
ທກຸຄນົ, ຕອບຄາໍຖາມຢາ່ງຊດັເຈນ ໝັນ້ໃຈ ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສ ບ່ໍອວດອ ົ່ງຍກົຍອ້ງຕນົເອງ,ໃຊ ້
ປະຕິພານໄຫວພິບໃນການຕອບຄາໍຖາມ, ບ່ໍສະແດງອາການຫວາດຫວ ັ່ນຢ້ານກວົ, ບ່ໍນນິທາ 
ວພິາກວຈິານໜວ່ຍງານເກົ່ າ. 
 ຜູສ້າໍພາດຕອ້ງຈດັຫອ້ງສາໍພາດທ່ີບ່ໍມສີິ່ ງລບົກວນ ສະບາຍ ແລະ ສະຫງບົ, ມມີະນດຸ
ສາໍພນັດ,ີ ມທີາ່ທີເປັນມດິ, ພິຈາລະນາຄວາມສາມາດເປັນຫຼກັ (ເກນ). ມໃີຈເປັນທາໍ ໃຊຄ້າໍຖາມ
ທ່ີມຄີວາມຍາກງາ່ຍໃກຄ້ຽງກນັສາໍລບັຜູສ້າໍພາດທກຸຄນົ, ມແີບບບນັທຶກເພ່ືອສະແດງຂໍມ້ນູ.    
3. ສື່ ການສອນ 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
- ຮບູພາບກຽ່ວກບັການສາໍພາດ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ. 

 ຄອູາດຖາມວາ່ ວາທະສິນມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? ນກັຮຽນຕອບ ຄສູະຫຸຼບ. ເພ່ືອເປັນ
ການເຊື່ ອມຕ່ໍບດົຮຽນໃໝ່ຄອູະທິບາຍຄາໍວາ່: “ສາໍພາດ” ແມນ່ການເວ້ົາຈາຖາມຕອບ, ການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນດາ້ນວິຊາການ ຫືຼ ພາລະກດິການເຄື່ ອນໄຫວໃນໜ້າທ່ີວຽກງານ. 
ຈາກນ ັນ້, ກດໍາໍເນນີການສອນຄວາມໝາຍ  ແລະ ຮບູແບບການສາໍພາດ. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ແລະ ຮບູແບບການສາໍພາດ 
     ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການສາໍພາດໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່ ການສາໍພາດ ຄືການ 
ທ່ີຜູສ້າໍພາດ ແລະ ຜູໃ້ຫສ້າໍພາດສນົທະນາກນັໂດຍມວີດັຖປຸະສງົທ່ີແນນ່ອນ.  
     ຮບູແບບການສາໍພາດຈະມສີອງຮບູແບບຄ:ື ແບບມພິີທີການ ແລະ ແບບເປັນພິທີການ. 

1) ແບບມພິີທີການ 
 ເປັນການສາໍພາດທ່ີມລີກັສະນະເປັນກນັເອງ ຫືຼ ເປັນສວ່ນຕວົ ແຕຜູ່ສ້າໍພາດມເີປ້ົາໝາຍ
ຊດັເຈນ ອາດຈະເປັນການສາໍພາດທາງໂທລະສບັ ຫືຼ ສາໍພາດໂດຍການໄປພບົດວ້ຍຕນົເອງ. 
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2) ແບບເປັນພິທີການ 
     ມກີານນດັໝາຍ ວນັ, ເວລາ ຊດັເຈນ, ອາດຈະສ ົ່ງຫວົຂໍສ້າໍພາດໄປໃຫຜູ້ສ້າໍພາດລວ່ງ
ໜາ້ ເປັນການສາໍພາດຜູອ້າວໂຸສ, ບກຸຄນົສາໍຄນັ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີ. 
 

44.3 ສອນກຽ່ວກບັຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້າໍພາດ 
 ຍອ້ນວາ່ຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້າໍພາດເປັນຫຼກັການລະອຽດຢູແ່ລວ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ
ສກຶສາແຕລ່ະຂໍຍ້ອ່ຍດວ້ຍຕນົເອງແລວ້ຈຶ່ ງຖາມຂໍຂ້ອ້ງໃຈ, ຖາ້ຍງັມບີນັຫາໃດທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈ 
ຄຈູຶ່ງອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມ. 
 ການສອນຄນຸສມົບດັຂອງຜູ້ໃຫ້ສາໍພາດ, ການກຽມຕວົສາໍພາດ, ການເລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ 
ການສິນ້ສດຸການສາໍພາດ  ກໃໍຫດ້າໍເນນີຄືກນັກບັການສອນຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້າໍພາດ ຫືຼ ຄຈູະ
ເລືອກວທີິການສອນແບບອື່ ນກໄໍດ.້ 
 

4.4 ສອນກຽ່ວກບັການສາໍພາດເພ່ືອສະໝກັເຂ້ົາເຮັດວຽກ 
ການສາໍພາດເພ່ືອສະໝກັເຂ້ົາເຮັດວຽກແມນ່ບນັຫາທ່ີຈາໍເປັນໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈ 

ເພາະວາ່ໃນອະນາຄດົເຂົາເຈົາ້ຈະໄດນ້າໍໃຊ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈບັຄູກ່ນັເພ່ືອສຶກສາແຕລ່ະ
ຂໍຍ້ອ່ຍຂອງແຕລ່ະບນັຫາ (ຜູສ້ະໝກັ ແລະ ຜູສ້າໍພາດ). ຈາກນ ັນ້, ຄຈູຶ່ ງຖາມຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງ
ນກັຮຽນ, ຖາ້ຂໍໃ້ດນກັຮຽນບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈ ອາດຈະໃຫນ້ກັຮຽນຜູເ້ຂ້ົາໃຈອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັກອ່ນ 
ແລວ້ຄຈູຶ່ ງອະທິບາຍຕື່ ມບນັຫາທ່ີບ່ໍທນັຈະແຈງ້. ຫຼງັຈາກຮຽນທິດສະດີແລວ້ໃຫ້ຄທູດົລອງສາໍ
ພາດຕວົຈງິພາຍໃນຫ້ອງ ອາດແມນ່ຄເູປັນຜູ້ສາໍພາດເອງ ຫືຼ ແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫນ້ກັຮຽນເປັນຜູ້ສາໍ
ພາດກໄໍດ,້ ສິ່ ງສາໍຄນັໃຫຕ້ດິຕາມເບິ່ ງຜູສ້ະໝກັ ວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດປ້ະຕບິດັຖກືຕາມທິດສະດທ່ີີໄດ້
ຮຽນມາ ຫືຼ ບ່ໍ, ຄ ູຫືຼ ຜູຕ້ດິຕາມຕອ້ງມກີານບນັທຶກຄກັແນ ່ເພ່ືອເວລາສະຫຸຼບການທດົລອງຈຶ່ງ
ຈະມຂໍີ້ມນູວາ່ແຕລ່ະຄນົ (ທ່ີເປັນຜູ້ສະໝກັ) ປະຕິບດັໄດ,້ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ້ແລະ ຄວນເອົາໃຈ 
ໃສອ່ນັໃດຕື່ ມອກີ.  

 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກ: 

 - ການສນົທະນາ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງກດິຈະກາໍ..  
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ບບດົອາ່ນເພ່ີມ 
 

ບດົສາໍພາດ ທາ່ນຫວົໜາ້ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ກຽ່ວກບັວຽກງານຕາ້ນສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 
 

 ທາ່ນ ບນຸສກຸ ວລິະສກັ ຫວົໜາ້ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໄດລ້າຍງານໃຫພ້ວກເຮົາ 
ຮູວ້າ່: ກອ່ນອື່ ນຂາ້ພະເຈົ້າຂໍສະເໜີໃຫຊ້າບວາ່: ກມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແມນ່ໂຄງ
ປະກອບການຈດັຕ ັງ້ໜ່ຶງຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກລິາ ມພີາລະບດົບາດເປັນເສນາທິການ
ໃຫແ້ກລ່ດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາກຽ່ວກບັບນັດາໜາ້ທ່ີຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ວຽກງານພະລະ 
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ວຽກງານປ້ອງ
ກນັຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນຄືືດ ັງ່ບນັດາທ່ານໄດຮ້ບັຊາບມາແລວ້ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ 
ມະນດຸຕອ້ງຮບັປະກນັໄປຕາມ 5 ຫຼກັມນູຄື: ຄນຸສມົບດັສຶກສາ, ປນັຍາສຶກສາພະລະສຶກສາ, 
ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ. ໃນນີກ້ມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາແມນ່ຖກືຮບັ 
ຜິດຊອບ 2 ຫຼກັມນູໂດຍກງົຄື: ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັປ່ິນອອ້ມ
ບນັດາຫຼກັມນູຕາ່ງໆອກີດວ້ຍ; ສວ່ນບນັດາໜາ້ວຽກ ແລະ ຂອບເຂດສິດໄດກ້າໍນດົໄວຈ້ະຢູໃ່ນ
ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສຶກສາ ແລະ ກລິາ ສະບບັເລກທີ 837 ຫ/ສສກ ລງົວນັທີ 
19 ມນີາ 2012. 
   ຖາມ: ອີງໃສພ່າລະບດົບາດທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ຕ່ໍກບັວຽກງານຕາ້ນສິ່ ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ
ທາ່ນໄດຊ້ີນ້າໍ-ນາໍພາເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຄແືນວໃດແດ?່ 
   ຕຕອບ: ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ກມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໄດຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານ
ຕາ້ນຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ມາຕ ັງ້ແຕສ່ກົຮຽນ 2000-2001 ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານນີ້
ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິຈາກພາກລດັເພ່ືອດາໍເນນີກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ.  
 ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມບີນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສະມາຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໃຫ ້
ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຈດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຮວ່ມກນັເຊ່ັນ: 

1. ວຽກງານພມູປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ (ສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານໂດຍສະມາຄມົພດັທະນາ 
ທກັສະຊວີດິ) 
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 ເລ່ີມປະຕິບດັມາແຕປີ່ 2010 ໂດຍແມນ່ກມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາຮວ່ມມກືບັ
ສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ. ຈດຸປະສງົວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ເພ່ືອສາ້ງໃຫເ້ດັກຮູຄ້ນຸຄາ່ 
ແລະ ສະຫງວນມກັພມູປນັຍາທອ້ງຖິ່ນໃຫລ້ກູຫຼານເພ່ືອສືບທອດກນັມາ, ເພ່ືອໃຫເ້ດັກຫາ່ງໄກ
ຢາເສບຕດິ ໄດດ້າໍເນນີຢູ ່5 ແຂວງ (ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ອດຸມົໄຊ ແລະ 
ຫຼວງພະບາງ) ໃນນ ັນ້ມ ີ3 ແຂວງ (ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ) ໄດນ້າໍເອົາຫຼກັ 
ສດູພມູປນັຍາທອ້ງຖິ່ນເຂ້ົາສອນໃນສກົຮຽນ 2011-2012 ແລວ້. ສວ່ນ 2 ແຂວງ (ອດຸມົໄຊ 
ແລະ ຫຼວງພະບາງ) ຈະເລ່ີມ 2012-2013. ສະຫຸຼບແລວ້ກດິຈະກາໍດ ັ່ງກາ່ວນີແ້ມນ່ເພ່ືອດງຶດດູ
ນກັຮຽນອອກຈາກສິ່ ງເສບຕດິ, ຮູໃ້ຊເ້ວລາຫວາ່ງໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດ. 

2. ວຽກງານອາສາສະໝກັ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນອາສາສະໝກັຮວ່ມພດັທະນາ 
(ສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິໂດຍສນູອບົຮມົຮວ່ມພດັທະນາ). 
 ກດິຈະກາໍນີ້ ໄດຖ້ກືປະຕິບດັຮວ່ມກບັກມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາແຕປີ່ 2004
ເປັນຕ ົນ້ມາເຖງິປດັຈບຸນັ, ວຽກງານເດັກອາສາຮວ່ມພດັທະນາ-ຕາ້ນຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ. 
ມາຮອດປດັຈບຸນັນີໄ້ດຮບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແລວ້ 99 ໝວດ, ເດັກອາສາມສີະມາຊິກທງັໝດົ 
3.168 ຄນົ, ມຄີເູຝິກທງັໝດົ 297 ຄນົກວມເອົາ 17 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ໂດຍອີງໃສ່
ບດົບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ກມົຈິ່ ງໄດມ້ອບໃຫເ້ຈົ້າແຂວງເປັນເຈົ້າການຈດັຕ ັງ້
ການເຄື່ ອນໄຫວຮວ່ມກບັ ສນູອບົຮມົຮວ່ມພດັທະນາ. ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງກດິຈະກາໍດ ັ່ງກາ່ວນີ້
ແມນ່ສາ້ງໝວດໂຮງຮຽນທ່ີອາສາສະໝກັເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດໂດຍນາໍເອົາວຽກງານ
ເດັກອາສາສະໝກັຕິດພນັກບັການສາ້ງໂຮງຮຽນຕວົແບບປອດຢາເສບຕິດ ຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັເຮັດໃຫບ້ນັດາແຂວງໃນໂຄງການ (ເຊກອງ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ໄຊຍະບລີູ, 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ) ສາມາດປະກາດເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດໄດ ້143 ແຫງ່. 
(ສະເພາະ 6 ແຂວງ). 

3. ວຽກງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການສາ້ງເຄືອຂາ່ຍຄວາມເຂັມ້ແຂງ, ຕາ້ນການຄາ້ 
ມະນດຸ, ສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສດິທິເດັກຂອງໂຄງການ (NCA) ໄດປ້ະຕບິດັຢູແ່ຂວງບ່ໍແກວ້.  
 ໂຄງການສາ້ງເຄືອຂາ່ຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ສິ່ ງເສບຕິດ ແລະ ສ ົ່ງ 
ເສີມສິດທິເດັກໃນໂຮງຮຽນ ແຂວງບ່ໍແກວ້. ທາງກມົພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໄດຮ້ວ່ມ
ກບັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກວ້ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຢູ່ໂຮງຮຽນ 9 ແຫງ່, 
ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງໂຄງການດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ແມນ່ການສຶກສາໃຫນ້ກັຮຽນຮູຈ້ກັສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
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ດວ້ຍຕນົເອງເປັນເຄອືຂາ່ຍຕດິຕາມບນັຫາການຄາ້ມະນດຸ, ບນັຫາກຽ່ວກບັສິ່ ງເສບຕິດໃນໂຮງ 
ຮຽນ ແລະ ສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນຮູຈ້ກັໃຊສ້ິດທິຂອງຕນົ. ນອກຈາກນີໃ້ນທກຸໆປີກມົພະລະ ແລະ 
ສິລະປະສຶກສາຍງັໄດຮ້ວ່ມມກືບັບໍລິສດັແນສເລເຄື່ ອງດື່ ມເພ່ືອສຂຸະພາບສາ້ງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການ ແຂງ່ຂນັບານເຕະສາໍລບັນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ເພ່ືອສາ້ງ
ຂະບວນການໂຄສະນາປກຸຈດິສາໍນກຶຫາ່ງໄກຢາເສບຕິດ ແລະ ຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ 
ຮວ່ມກບັການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົບໍລິສດັຫາ້ງຮາ້ນຕາ່ງໆຈດັກດິຈະກາໍກລິາ-ສິລະປະວນັນະຄະດ ີເພ່ືອ
ສາ້ງຂະບວນການປກຸລະດມົໂຄສະນາຕາ້ນສິ່ ງເສບຕດິ. 

ຖຖາມ: ຜ່ານການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວກດິຈະກາໍຕາ່ງໆນ ັນ້ທ່ານໄດ້
ເຫັນຜນົສາໍເລັດແນວໃດແດ?່ 
 ຕຕອບ: ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຖໂືອກາດນີລ້າຍງານໃຫຊ້າບວາ່: ລະຫວາ່ງເດອືນ 7/2011 ຜາ່ນ 
ມານີພ້ວກຂາ້ພະເຈົ້າໄດຈ້ກັກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດທ່ີແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໂດຍເຊີນເອົາ
ວຊິາການພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງມາຄ ົນ້ຄວາ້ປຶກສາຫາລືສາ້ງມາດຕະຖານ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຮບັຮອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາ ເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ ແລະ ພອ້ມ
ກນັວາງຄາດໝາຍສູຊ້ນົຮວ່ມກນັວາ່ແຕນ່ີຮ້ອດປີ 2015 ໃຫ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດ ້70% ຂອງ
ໂຮງຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົທົ່ວປະເທດເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂທ່ີໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ແຈງ້ໃຫບ້ນັດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລວ້. 

ສະເພາະສກົຮຽນ 2011-2012 ນີບ້ນັດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັກໍໄດວ້າງຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສາ້ງໃຫ້ໄດໂ້ຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕນົຢ່າງເປັນຂະບວນຟດົຟ້ືນ 
ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູ. ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ,້ ທາງຄະນະຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ກະຊວງສຶກ
ສາ ແລະ ກລິາກໄໍດຄ້ ົນ້ຄວາ້ປຶກສາຫາລືເປັນເອກະພາບກນັນາໍສະເໜີ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນມຸດັ
ເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນປະຈາໍສກົຮຽນ 2011-2012 ຢ່າງເປັນທາງການ
ແລວ້ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 273 ແຫງ່ ກວມເອົາ 19,37% ຂອງໂຮງຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ
ທົ່ວປະເທດອນັນີເ້ຫັນວາ່ແມນ່ບນັຫາໃໝ ່ແລະ ເປັນໜາ້ຊື່ ນຊມົທ່ີສດຸ ຖໂືອກາດນີຍ້ອ້ງຍໍຊມົ 
ເຊຍີບນັດາແຂວງກຄໍືສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ການນາໍທກຸຂ ັນ້ໄດມ້ຄີວາມບກຸ
ບນື ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູຕ່ໍວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຖາມ: ສາໍລບັທິດທາງໃນຕ່ໍໜາ້ນີທ້າ່ນຈະມຄີາໍຄດິເຫັນແນວໃດຕື່ ມຫາພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
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ຕຕອບ: ຕ່ໍກບັໂຮງຮຽນທ່ີໄດປ້ະກາດເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮຽກຮອ້ງ 
ໃຫຄ້ະນະຮບັຜິດຊອບຢູຂ່ ັນ້ແຂວງຈ ົງ່ໄດສ້ືບຕ່ໍເຝ້ົາລະວງັກວດກາຕິດຕາມຢ່າງໃກຊ້ດິຖາ້ໂຮງ 
ຮຽນໃດຮກັສາໄດເ້ປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດສາມປີຊອ້ນຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍຂ ັນ້ກະຊວງ 
ແລະ ໂລລ້າງວນັຢາ່ງສມົກຽດ. ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ໂຮງຮຽນໃດປະຕິບດັບ່ໍໄດກ້ຈໍະໄດປ້ດົປ້າຍອອກ. 

- ບນັດາໂຮງຮຽນທ່ີບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂໃນສກົຮຽນ 2011-2012 ນີ ້
ກໃໍຫບ້ກຸບືນສູຊ້ນົປະຕິບດັໃຫໄ້ດ,້ ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ອູາຈານນອ້ງນກັຮຽນທກຸຄນົຈ ົ່ງໄດເ້ປັນເຈົ້າ
ການເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການຕາ້ນການຄາ້ຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນເພາະບນັຫາຢາເສບຕິດເປັນ
ພິດເປັນໄພຕ່ໍຊວີິດ ແລະ ສຂຸະພາບໄວໜຸມ່ທງັກດົໜວ່ງຖວ່ງດງຶຄວາມກາ້ວໜ້າຂອງໄວໜຸ່ມ
ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາພວກເຮົາ. 

- ອນັສດຸທ້າຍຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານການສຶກສາແຕລ່ະຂ ັນ້ຈ ົ່ງຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຂງ່ 
ຂນັກນັຈດັຕ ັງ້ 3 ຂໍແ້ຂງ່ຂນັທ່ີທາງກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາວາງອອກຄ:ື 

+ ແຂງ່ຂນັກນັສອນດ-ີຮຽນເກັ່ງ, ນາໍພານກັຮຽນໃຊເ້ວລາຫວາ່ງໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດ. 
+  ແຂງ່ຂນັກນັຕາ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ ແລະ ສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ. 
+ ແຂງ່ຂນັກນັສາ້ງໂຮງຮຽນໃຫກ້າຍເປັນໂຮງຮຽນທ່ີມທີດັສະນຍິະພາບອນັຈບົງາມປອດ 

ສິ່ ງເສບຕດິ, ມສີິ່ ງແວດລອ້ມ, ເຄື່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍະບໍລິຫານ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ 
 

(ຄດັຈາກ ວາລະສານສກຶສາໃໝ ່ສະບບັທີ 34 ປະຈາໍໄຕມາດທີ II /2012) 
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ພພາກທີ IV ຫຼກັພາສາລາວ 
ບດົທີ 13 ການສກຶສາຄາໍສບັ 

                                                       ເວລາ  2 ຊ ົ່ວໂມງ  
 

1.   ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄາໍໄດ.້  
-  ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຄ້າໍເຫ່ົຼານ ັນ້ໄດ ້   

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ເມ ື່ອເບິ່ ງໃນແງທ່າດແທ້ ຄາໍ ແມນ່ຫວົໜວ່ຍຄວາມຄິດໜ່ຶງທ່ີບ ົ່ງບອກສິ່ ງຂອງ, ປາກດົ

ການ, ສະພາບ, ລກັສະນະ ຫືຼ ການເຄື່ ອນໄຫວໃດໜ່ຶງທ່ີໃຊສ້ຽງເວ້ົາຂອງມະນດຸເປັນສິ່ ງບນັທຶກ 
ແລະ ສະແດງມນັອອກ, ມະນດຸໃຊສ້ຽງທ່ີເປນັຄາໍນີຕ້ິດຕ່ໍສື່ ສານກນັເພ່ືອໃຫຮູ້ຄ້ວາມໝາຍ. 
 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍມຫຼີາຍຢາ່ງເຊ່ັນ: ຄາໍທ່ີບອກຄວາມໝາຍໄດໂ້ດຍກງົ, ຄາໍທ່ີບອກ
ຄວາມໝາຍໄດໂ້ດຍທາງອອ້ມ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍແຈງ້, ຄວາມໝາຍນາມມະທາໍ ແລະ 
ຄວາມໝາຍປຽບທຽບເປັນຕ ົນ້. 

3. ສື່ ການສອນ 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6. 
-  ປ້ຶມ, ເອກະສານ, ວາລະສານ, ໜງັສພິືມຊະນດິຕາ່ງໆ. 
-  ປ້ຶມວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍ 
4.1 ຄທູວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່: ການສາໍພາດແມນ່ຫຍງັ? 
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44.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາຄາໍ 
 ຄຊູີແ້ຈງໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄາໍວາ່:  

- ຄາໍແມນ່ຫວົໜວ່ຍຄວາມຄິດໜ່ຶງທ່ີບ ົ່ງບອກສິ່ ງຂອງ, ປາກດົການ, ສະພາບ, ລກັສະນະ  
ຫືຼ ການເຄື່ ອນໄຫວໃດໜ່ຶງທ່ີໃຊສ້ຽງເວ້ົາຂອງມະນຸດເປັນສິ່ ງບນັທຶກ ແລະ ສະແດງມນັອອກ, 
ມະນດຸໃຊສ້ຽງທ່ີເປນັຄາໍຕິດຕ່ໍສື່ ສານກນັເພ່ືອໃຫຮູ້ຄ້ວາມໝາຍ. 

- ການສຶກສາຄາໍໃນບດົນີ ້ແມນ່ມເີປ້ົາໝາຍສຶກສາກຽ່ວກບັຄາໍຕາ່ງໆໃນພາສາລາວ, ໃຫ້
ຮູລ້ກັສະນະຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍອອກເປັນປະ
ເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຄວາມໝາຍທ່ີຊີບ້ອກໂດຍກງົເອີ້ນວາ່ ຄວາມໝາຍກງົ; ຄວາມໝາຍທ່ີຊີບ້ອກ
ແບບທາງອອ້ມ ຫືຼ ແບບປຽບທຽບ ດ ັງ່ນີ້ີເ້ປັນຕ ົນ້. 
 4.3 ສອນກຽ່ວກບັຄາໍ ແລະ ຄວາມສາໍນກຶ 
 ຄຊູີແ້ຈງວາ່: ຄາໍ, ພາສາ ແລະ ຄວາມສາໍນກຶບ່ໍແມນ່ອນັດຽວກນັ, ມນັແມນ່ສາມຢາ່ງທ່ີມ ີ
ຄວາມຕາ່ງຫາກກນັແຕພ່ວົພນັກນັຢາ່ງກມົກຽວທງັສະໜິດແໜນ້. 

- ຄາໍ: ແມນ່ການລວມຍອດຂອງປາກດົການ ລກັສະນະທງັມວນຂອງສິ່ ງໜ່ຶງໆເຊ່ັນ: ຄາໍ
ວາ່ ໂຕະ ລກັສະນະທງັມວນໃນນີແ້ມນ່ ໂຕະສີ່ ຂາກມໍ,ີ ເປັນຮບູສີ່ ລຽ່ມ, ຮບູມນົ, ຮບູຍາວ, ສີກ ໍາ່
ສີດາໍຫືຼສີຢາ່ງອື່ ນກມໍ,ີ ເມ ື່ ອຶໄດຍ້ິນຄາໍວາ່: ໂຕະ ກຈໍະສາໍນກຶເອົາພຽງແຕລ່ກັສະນະລວມຍອດ
ຂອງມນັຄ:ື "ໂຕະແມນ່ສິ່ ງທ່ີມຂີາຕ ັງ້ ມໜີາ້ທ່ີສາໍລບັໃຊຢ້ອງສິ່ ງຂອງ" ໃນນີບ່ໍ້ເນັນ້ວາ່ ແມນ່ໂຕະ
ພຽງໜວ່ຍດຽວຫືຼໜວ່ຍໃດໜວ່ຍໜ່ຶງ. 

- ອນັທ່ີລວມຍອດນີໄ້ດຖ້າ່ຍທອດເປັນຫວົໜວ່ຍໜ່ຶງທ່ີຈື່ຈາໍໄວ;້ ຫວົໜວ່ຍຄວາມຈື່ຈາໍອນັ
ໜ່ຶງໄດເ້ປັນຄາໍໜ່ຶງ; ສິ່ ງຕາ່ງໆ, ປາກດົການຕາ່ງໆໄດເ້ປັນຄວາມຈາໍໜ່ຶງ ຫືຼ ເປັນຄາໍໄວໃ້ນສະ
ໝອງຂອງມະນດຸປະກອບເຂ້ົາກນັເປັນພາສາ. 

- ການນກຶຄດິ: ແມນ່ການເຄື່ ອນໄຫວທາງສະໝອງເພ່ືອການຮບັຮູ ້ແລະ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈ
ຕ່ໍສິ່ ງໃດໜ່ຶງປາກດົການໃດໜ່ຶງ; ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະໝອງນີແ້ມນ່ໄດໃ້ຊຫ້ວົໜວ່ຍຄວາມ
ຈາໍ ຫືຼ ໃຊຄ້າໍ, ຫາກບ່ໍຈື່ຈາໍ ກຈໍະຄິດບ່ໍໄດ.້ ການທ່ີຮູຄ້າໍຫຼາຍ, ຮູພ້າສາໄດດ້ໄີດກ້ຈໍະສາມາດ
ນກຶຄິດໄດດ້,ີ ໄດເ້ລິກເຊິ່ ງໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຫາກຮູຄ້າໍບ່ໍອດຸມົສມົບນຸກພໍາໃຫກ້ານນກຶຄິດບ່ໍ
ເລິກເຊິ່ ງລະອຽດໄດ.້ 
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  4.4 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ 
 

ຄຊູີແ້ຈງວາ່ໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່: ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍແມນ່ສິ່ ງທ່ີຮູໄ້ດດ້ວ້ຍຈດິສາໍນກຶ
ເຖງິສິ່ ງຂອງ, ປາກດົການ, ອາການ, ລກັສະນະ, ສີສນັ, ຂະໜາດ ແລະ ອື່ ນໆດວ້ຍສຽງພາສາ
ທ່ີສະແດງອອກເປັນຄາໍ ເຊິ່ ງແຕລ່ະຄາໍມກີານປະກອບທາງຄວາມໝາຍບ່ໍຄືກນັເຊ່ັນ: ຄາໍວາ່
ໄປ, ມາ, ນອນ, ນ ັງ່ ຕາ່ງກມໍຄີວາມໝາຍສະເພາະທ່ີບ່ໍຄກືນັ. 

ຈາກນ ັນ້, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ແຕລ່ະຂໍຍ້ອ່ຍດ ັງ່ນີ:້ 
1) ຄາໍທ່ີບອກຄວາມໝາຍໄດໂ້ດຍກງົແມນ່ແນວໃດ? 
2) ຄາໍທ່ີບອກຄວາມໝາຍໄດໂ້ດຍທາງອອ້ມແມນ່ແນວໃດ? 
3) ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍແຈງ້ແມນ່ແນວໃດ? 
4) ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍນາມມະທາໍແມນ່ແນວໃດ? 
5) ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍປຽບທຽບແມນ່ແນວໃດ? 

 ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່  ຂຶນ້ມາສະເໜີຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້,, ສິ່ ງສາໍຄນັຕອ້ງເບິ່ ງຕວົຢາ່ງທ່ີເຂົາເຈົ້າ
ຍກົຂຶນ້ມາອາ້ງອງີນ ັນ້ວາ່  ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຊວ່ຍກນັສະຫຸຼບ.. 
 ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ຫວົຂໍຕ່ໍ້ໄປສະເໜີຕາມລາໍດບັ  ແລະ  ໃຫດ້າໍເນນີຄືກນັກບັຫວົຂໍ້
ທີຜາ່ນມາ.. 
 

5.   ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
     ສສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂອງແຕລ່ະຄນົ 
- ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່.  
- ຕວົຢາ່ງທ່ີແຕລ່ະກຸມ່ຍກົຂຶນ້ມາ.  

ກວດຜນົງານ: 
     ການແກບ້ດົເຝິກຫດັຂອງແຕລ່ະຄນົ. 
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ບບດົທີ 14 ການແປງອກັສອນ ແລະ ການແປງຄາໍ 
 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ 

-  ບອກຫຼກັການແປງອກັສອນ ແລະ ແປງຄາໍໄດ ້
-  ແປງອກັສອນ ແລະ ແປງຄາໍໄດ ້
 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ການແປງອກັສອນ ແມນ່ການແປງຄາໍຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ ແລະ ພາສາອື່ ນມາ
ເປັນພາສາລາວ. ພາສາປາລີ-ສນັສະກດິເປັນພາສາທ່ີໃຊຄ້າໍຫຼາຍພະຍາງ ແລະ ມກີານປະສມົ 
ກນັຫຍຸງ້ຍາກ, ແຕພ່າສາເຫ່ົຼານີໄ້ດມ້າສບັປນົຢູໃ່ນພາສາລາວເປັນເວລາດນົນານແລວ້ ຈນົໄດ້
ກາຍເປັນສວ່ນປະກອບທ່ີສາໍຄນັຢູໃ່ນຄງັສາງສບັພາສາລາວ. 
     ການແປງອກັສອນມ ີ4 ວທີິຄ:ື ການແປງສະຫຼະ, ການແປງພະຍນັຊະນະ, ການແປງ
ສຽງ, ແລະ ການແປງຄາໍ. 
   ຕຕວົຢາ່ງ: 
 -  ກສຸະລະ   =  ກສຸນົ 
   -  ສະມະຍະ  =  ສະໄໝ 
 -  ເກດີ      =  ກາໍເນດີ 
 -  ມາຕາ    =  ມາດາ 
 

3. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືວູຊິາພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6 
- ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ 
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົເກົ່ າ: 

 ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນເພ່ືອທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: (ທວນຄນື 
ບດົທີ 13) ຕອບ:……………….. 

4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງການແປງອກັສອນ 
 ຄອູະທິບາຍແບບລວມໆວາ່ ຄາໍທ່ີພວກເຮົາໃນພາສາລາວບາງຄາໍມເີຄ້ົາມາຈາກພາສາ
ປາລີ-ສນັສະກດິສບັປນົຢູຫຼ່າຍ ແຕຄ່າໍເຫ່ົຼານ ັນ້ບ່ໍແມນ່ເດມີເພາະວາ່ໄດດ້ດັແປງມາເປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີ
ມສີຽງອອ່ນນວນມວ່ນກວາ່ເກົ່ າ, ເມ ື່ອຄອູະທິບາຍແລວ້ ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ, ສນົທະນາກບັນກັຮຽນ
ວາ່: ການແປງອກັສອນມຄີວາມໝາຍວາ່ແນວໃດ? ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ ແລວ້ຄຍູກົ
ຕວົຢ່າງພ້ອມທງັສະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນດ ັ່ງນີ:້ ແປງອກັສອນແມນ່ການແປງຄາໍຈາກພາສາ
ປາລີ-ສນັສະກດິ ແລະ ພາສາອື່ ນມາເປັນພາສາລາວ. ເພາະວາ່ໄດດ້ດັແປງມາເປັນຄາໍເວ້ົາ
ຂອງລາວທ່ີມສີຽງອອ່ນນວນມວ່ນກວາ່ສຽງເດມີໂດຍໄດດ້ດັແປງຕດັຮອນຮບູຄາໍເດມີໃຫສ້ ັນ້
ເຂ້ົາ ແລະ ມພີະຍາງໜອ້ຍກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອສະດວກໃນການອາ່ນອອກສຽງ.  

4.3 ສອນກຽ່ວກບັວທີິແປງອກັສອນ  
ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນດວ້ຍຄາໍຖາມທ່ີວາ່: ວິທີແປງອກັສອນມຈີກັວິທີຄືວິທີໃດແດ?່ ຄູ

ໃຫ້ນກັຮຽນອອກມາຂຽນແຜນວາດຊວ່ຍຈື່  2-3 ຄນົ, ເມ ື່ອນກັຮຽນຂຽນຄາໍຕອບແລ້ວຄູກໍ
ສະຫຸຼບບດົຮຽນ: ວທີິແປງອກັສອນມ ີ4 ວທີິ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

                
  
 
 
 
 

 
 
 ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສາທິດຕວົຈງິຢູກ່ະດານ 4 ຄນົ ວາ່ວິທີແປງອກັສອນໃນ 4 
ວທີິ ແມນ່ເຮັດແນວໃດ? ຄສູງັເກດເບິ່ ງການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ເມ ື່ອນກັຮຽນສາໍເລັດ

ການແປງສະຫຼະ

ການແປງພະຍນັຊະນະ 

ການແປງສຽງ 

ການແປງຄາໍ 

4 ວທີິ ວທີິແປງອກັສອນ 
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ແລວ້ ຄກູເໍບິ່ ງຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເພ່ືອເອົາເປັນແບບຢ່າງ ຖາ້ຫາກຄາໍຕອບໃດທ່ີຍງັບ່ໍທນັຊດັ
ເຈນຄູກແໍນະນາໍ ຫືຼ ສະຫຸຼບບດົຮຽນຕື່ ມເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ ແລ້ວຄຍູກົຕວົຢ່າງ  
1-3 ໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງຄ:ື 
 3.1 ວທີິແປງສະຫຼະ ການແປງສະຫຼະແມນ່ການແປງຮບູສະຫຼະຂອງພາສາປາລີ-ສນັສະ 
ກດິ ຫືຼ ພາສາອື່ ນໃຫຜິ້ດໄປຈາກຮບູເດມີ ດ ັງ່ຕວົຢາ່ງລຸມ່ນີ:້   
 1)  xະ  ເປັນ  xາ -  ອະມາດ ເປັນ ອາມາດ (ຂາ້ລາຊະການຜູໃ້ຫຍໃ່ນສະໄໝສກັດນິາ) 
 2)  x ັ  ເປັນ  x ຸ   -  ມງັຄະລະ ເປັນ ມງຸຄນຸ  
 3)  ເx  ເປັນ  ໄx  -  ເຕປີຕະກະ ເປັນ ໄຕປີດກົ (ໝວດຄາໍສອນ) 
     3.2 ວິທີແປງພະຍນັຊະນະ ແມນ່ການແປງພະຍນັຊະນະຈາກຄາໍພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ 
ແລະ ພາສາອື່ ນໃຫຕ້າ່ງໄປຈາກເດມີດ ັງ່ຕວົຢາ່ງລຸມ່ນີ:້ 
 ວ  ເປັນ  ພ - ເທວ ີ     ເປັນ  ເທພີ (ນາງງາມ, ນາງພະຫຍາ) 
 ຕ  ເປັນ  ກ - ຕາປະທບັ  ເປັນ  ກາປະທບັ 
 ປ  ເປັນ  ບ - ປາຣະມ ີ  ເປັນ  ບາລະມ ີ(ຄວາມດທ່ີີຄວນບາໍເພັນ) 
 3.3 ວິທີແປງສຽງ ການແປງສຽງແມນ່ການແປງສຽງຄາໍເວ້ົາໃຫ້ຜິດໄປຈາກສຽງເດີມ
ການແປງສຽງນີເ້ພ່ີນນຍິມົແປງສຽງພາສາປາລີ-ສນັສະກດິເທ່ົານ ັນ້ຄືເຮົາອາ່ນແຜງສຽງອກັສອນ 
ຕ ໍາ່ເຄ ົາ້ເດີມໃຫ້ກາຍເປັນສຽງອກັສອນສງູເພ່ືອໃຫ້ມສີຽງອອ່ນນວນມວ່ນກວາ່ສຽງເດີມ ແລະ 
ຕອ້ງຂຽນຕາມສຽງທ່ີຂຽນນ ັນ້ໂລດ. 
  ຕວົຢາ່ງ: 

ປະໂຍຄະ =  ປະໂຫຍກ (ຄາໍເວ້ົາທ່ີໄດຄ້ວາມໝາຍຄບົຖວ້ນຕອນໜ່ຶງ) 
ປະໂຍຊະນະ   =  ປະໂຫຍດ (ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການ, ຜນົໄດມ້າ) 
ວາສະນາ   =  ວາສະໜາ (ສິ່ ງທ່ີພາໃຫໄ້ດລ້າບໄດຍ້ດົ) 

     3.4 ວິທີແປງຄາໍ ແມນ່ການແປງ ຫືຼ ແຜງຄາໍເວ້ົາໃຫຕ້າ່ງໄປຈາກຮບູເດມີຄື ແປງຄາໍ
ພະຍາງດຽວ ໃຫກ້າຍເປັນຄາໍສອງພະຍາງ ແຕຄ່ວາມໝາຍຍງັຄງົເດີມ ຫືຼ ຜິດພຽ້ນໄປແດ່
ເລັກນອ້ຍ ເພ່ືອປະໂຫຍດໃນການປະພນັ. 
   ຕວົຢາ່ງ: 
 ກດົ    =   ກາໍນດົ, ຂໍບ້ງັຄບັ.      

ເກດີ   =   ກາໍເນດີ, ເກດີຂຶນ້. 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1141Lao TG M6 final reset page number.pdf   114 7/31/2015   9:13:19 AM7/31/2015   9:13:19 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



110 
 

 ຂານ  =  ຂະໝານ, ຊື່ , ຊະນດິຂອງຢາບຮູານ. 
 ຂອດ   =  ຂະໝອດ, ທກຸໄຮ ້
 ຈາ່ຍ   =  ຈາໍໜາ່ຍ, ແຈກຢາຍ, ຂາຍ. 
 ຈນົ   =  ຈາໍນນົ, ຍອມ. 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັຫຼກັການພິເສດ  
 ຄອູະທິບາຍກຽ່ວກບັຫຼກັການສອນດາ້ນນີໃ້ຫ້ລະອຽດ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃນບດົຮຽນ 
ຢາ່ງຄອ່ງແຄວ້ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ຄາໍມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ ແລະ ຄາໍທ່ີມາ
ຈາກ ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີແມນ່ເປັນຄາໍແນວໃດ? ນກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ບດົຮຽນທ່ີ
ໄດຮ້ຽນມາປະມານ 2-3 ຄນົ ແລວ້ຄກູສໍະຫຸຼບບດົຮຽນຄນືວາ່:  
 -  ຄາໍທ່ີມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິສວ່ນຫຼາຍຈະເປັນຄາໍທ່ີມສີອງພະຍາງຂຶນ້ໄປ. 
 -  ຄາໍທ່ີເປັນຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີແມນ່ຄາໍທ່ີເປັນຄາໍໂດດຄາໍດຽວມພີະຍາງດຽວຮຽນກຈໍະມຄີວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຕື່ ມອກີຈາກການສງັເກດທ່ີຜາ່ນມາບ່ໍພໍເທ່ົານ ັນ້ຄກູອໍະທິບາຍຕື່ ມແລວ້ເນັນ້ບດົຮຽນໃນຂໍ້
ນີວ້າ່: ຖາ້ຄາໍໃດເປັນພາສາປາລີ-ສນັສະກດິມສີອງພະຍາງມາເປັນພະຍາງດຽວ ຫືຼ ພະຍາງ 
ສດຸທ້າຍບ່ໍມພີະຍາງອື່ ນຕ່ໍໃຫໃ້ຊຕ້ວົສະກດົທງັ 8 ແຕຖ່າ້ຍງັມພີະຍາງອື່ ນຕ່ໍໄປອີກໃຫຮ້ກັສາ
ສຽງເດມີໄວບ່ໍ້ໃຫສ້ະກດົຕາມຕວົສະກດົທງັ 8 ເວັ້ນແຕຕ່ວົສະກດົນ ັນ້ຕວົດຽວກນັ. 
 ຕວົຢາ່ງ:  

ສຂຸະ    =  ສກຸ, ສຂຸະພາບ, ສຂຸະພິບານ. 
ສລີະປະ  =  ສນິ, ສີລະປະກາໍ, ສລີະປະກອນ. 
ຮປູະ     =  ຮບູ, ຮປູະພນັ, ຮປູະທາໍ. 
ເຈຕະ    =  ເຈດ, ເຈຕະນາ. 
ຊວີະ     =  ຊບີ, ຊວີະທດັ, ຊວີະປະຫວດັ. 

 ຖາ້ຄາໍໃນພາສາປາລີ-ສນັສະກດິທ່ີເປັນສອງພະຍາງ ແລະ ເປັນສະຫຼະ xະ ເມ ື່ອປ່ຽນ
ມາເປັນຄາໍລາວມພີະຍາງດຽວ ຫືຼ ເປັນສະຫຼະ ໂxະ ຕອ້ງໄດຕ້ື່ ມສຽງພະຍາງທີສອງຂອງພາສາ 
ປາລີ-ສນັສະກດິອກີເພ່ືອຮກັສາຄວາມໝາຍຂອງສບັເດມີໄວ.້ 
 ຕວົຢາ່ງ:  

ພະລະ  =  ພນົພນົ, ລະໂລກ, ພນົລະເມອືງ. 
ພຣັຫມະ  =  ພມົ, ພມົມະຈນັ. 
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ວະຈະນະ  =  ພດົ, ພດົຈະນານກຸມົ. 
ຊະລະ  =  ຊນົ, ຊນົລະປະທານ. 
ຊະນະ  =  ຊນົ, ຊນົນະບດົ. 
ກະລະ  =  ກນົ, ກນົລະຍດຸ, ກນົລະສາດ. 

     ຖາ້ຄາໍໃດໃນພາສາປາລີ-ສນັສະກດິມຕີວົສະກດົຮຽງກນັຢູສ່ອງຕວົໃນເວລາປ່ຽນເປັນຄາໍ
ລາວມພີະຍາງດຽວໃຫໃ້ຊຕ້ວົສະກດົທງັ 8 ຕາມສຽງຂອງລາວ, ຖາ້ເປັນຄາໍຫຼາຍພະຍາງໃຫ້
ປ່ຽນຕວົສະກດົຕາມສຽງຂອງພາສາລາວ.   

ຕຕວົຢາ່ງ: 
ສຈັຈະ =  ສດັ 
ພທຸທະ    =  ພດຸ 
ຍຕຸຕ ິ    =  ຍດຸ 
ສາສຕຣະ  =  ສາດ 
ທິພພະ  =  ທິບ 
ວທັທະນະ  =  ວດັ 
4.5 ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 

  ແປງຄາໍລຸມ່ນີ:້  
ອນັຊະລີ  =  ອນັຊຸລີ 
ອະມາດ  =  ອາໍມາດ 
ມນັຈະ    =  ເມງັ 
ວຊັະຣະ  =  ເພັດ 
ວຄິະຫະ  =  ວເິຄາະ 
ປະວະຣະ  =  ບໍວອນ  
ມກຸຕາ  =  ມກຸດາ  
ປ່ຽນ  =  ຜຽ່ນ  
ມາຕາ  =  ມາດາ  
ຣນັໂຍ  =  ເລັງໂຍ   
ກາບ  =  ຂາບ   
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ໂປດ  =   ໂຜດ 
ວານດິ  =  ພານດິ 

55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກ: 

-  ການສນົທະນາຂອງນກັຮຽນ  
-  ການສນົທະນາຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ 
-  ການຕ ັງ້ໃຈຟງັຄາໍອະທິບາຍຂອງຄ ູ

ກວດຜນົງານຈາກ: 
ກວດສອບການເຮັດວຽກບາ້ນຂອງນກັຮຽນ 
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ບດົທີ 15 ການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວ 
 

                                                 ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ບອກທ່ີມາຂອງຄາໍໃນພາສາພາລາວໄດ.້ 
- ຮູຈ້ກັນາໍໃຊຄ້າໍເວ້ົາໃນພາສາລາວໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ. 

 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວມຫຼີາຍວິທີຄື: ສາ້ງຄາໍໃໝຂ່ຶນ້ດວ້ຍການປະສມົຄາໍ, ຮບັຄາໍ
ຈາກພາສາອື່ ນມາໃຊ ້ແລະ ການຈດັກຸມ່ຄາໍຕາ່ງໆ.  
 -  ສາ້ງຄາໍໃໝຂ່ຶນ້ດວ້ຍການປະສມົຄາໍ ເປັນການສາ້ງຄາໍໃຫແ້ກສ່ິ່ ງທ່ີເຮັດໄດໃ້ໝ ່ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີ
ຄິດຂຶນ້ມາໃໝ ່ໂດຍສະເພາະໃນສະຕະວດັທີ xx ນ ັນ້ເປັນສະໄໝທ່ີເຕັກນກິ, ວິທະຍາສາດ
ດາ້ນຕາ່ງໆຂະຫຍາຍຕວົແຮງ, ມກີານສາ້ງວດັຖສຸິ່ ງຂອງແນວໃໝອ່ອກມາເປັນສິນຄາ້ ຫືຼ ເພ່ືອ
ການໃຊໃ້ນການເຮັດສິ່ ງໃໝອ່ອກນ ັນ້ ກຕໍອ້ງໃຫມ້ຄີາໍສາໍລບັເອີ້ນ ຫືຼ ເປັນຊື່ ; ຄາໍທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃນ
ສະໄໝໃໝນ່ີເ້ປັນຄາໍທ່ີກຽ່ວກບັເຕັກນກິ, ວິທະຍາສາດ, ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍ ແລະ ຄາໍໃນ
ວຊິາຮຽນດາ້ນຕາ່ງໆ.  
 -  ການຮບັຄາໍຈາກພາສາອື່ ນມາໃຊ ້ແມນ່ການນາໍເອົາຄາໍຈາກພາສາອື່ ນມາປະກອບເຂ້ົາເປັນ
ຄາໍຂອງພາສາລາວທ່ີເຮັດໃຫຄ້າໍໃນພາສາລາວມຈີາໍນວນຫຼາຍຂຶນ້ ເພ່ືອໃຫພໍ້ກບັຄວາມຕອ້ງການ
ໃຊ ້ເປັນການເພ່ີມພນູຄງັຄາໍໃຫອ້ດຸມົສມົບນູຂຶນ້. ຄາໍທ່ີຮບັເຂ້ົາມາແຕລ່ະຄາໍ ແມນ່ຖກືປບັຢາ່ງ 
ໃດຢາ່ງໜ່ຶງຄ:ື ອາດປບັສຽງພະຍນັຊະນະຕ ົນ້ຄາໍ, ປບັສຽງຕວົສະກດົ ຫືຼ ເພ່ີມສຽງວນັນະຍດຸເຂ້ົາ
ກມໍ ີເພ່ືອໃຫມ້ນັໄດສ້ຽງຄອ່ງກບັລະບບົສຽງພາສາຂອງລາວ; ຄາໍຕາ່ງໆທ່ີຖກືປບັຕາມລະບບົສຽງ

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1181Lao TG M6 final reset page number.pdf   118 7/31/2015   9:13:19 AM7/31/2015   9:13:19 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



114 

  

ຂອງພາສາລາວແມນ່ຖເືປັນຄາໍລາວ. ລາວໄດຮ້ບັຄາໍຈາກພາສາຕາ່ງໆຄື: ພາສາຈນີ, ມອນ, 
ຂະແມ, ບາລີ, ສນັສະກດິ, ລາແຕັງ, ຝຣ ັ່ງ, ອງັກດິ, ປອກຕຍູການ, ມາລາຢ ູແລະ ອີກບາງ
ພາສາໃນນ ັນ້ຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ບາລີ-ສນັສະກດິຂອງອນິເດຍ ແລະ ພາສາຂະແມ ຖດັມາແມນ່
ລາແຕັງ ແລະ ຝຣ ັງ່, ໃນສະໄໝນີໄ້ດຮ້ບັຄາໍຈາກພາສາອງັກດິຫຼາຍຄາໍ.  
  ການຈດັກຸມ່ຄາໍຕາ່ງໆ ຄາໍຕາ່ງໆຈດັໄດສ້ອງກຸມ່ຄື: ກຸມ່ໜ່ຶງ ແມນ່ຈດັຕາມຍກຸສະໄໝທ່ີ
ຄາໍນ ັນ້ໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ມາຫືຼຮບັຄາໍນ ັນ້ຈາກພາສາອື່ ນມາໃຊວ້າ່ ແມນ່ຍກຸໃດ ແລະ ກຸມ່ທ່ີ
ສອງ ແມນ່ຈດັຄາໍຕາມການໃຊ.້ ການຈດັຄາໍເປັນສອງກຸມ່ນີມ້ຈີດຸປະສງົຄື: ການຈດັຄາໍຕາມ
ຍກຸການສາ້ງຄາໍນ ັນ້ຂຶນ້ ແລະ ຈດັຄາໍຕາມການນາໍໃຊ.້ 

3. ສື່ ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6. 
-  ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ.. 
-  ປ້ຶມກາບກອນ,, ເລ່ືອງ,, ນທິານຕາ່ງໆທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ກການສອນ 
 4.1 ທທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ. 
     ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ການແປງອກັສອນແມນ່ເຮັດແນວໃດ? ມຈີກັວທີິ? ວທີິໃດແດ?່ 
   4.2 ສສອນກຽ່ວກບັການສາ້ງຄາໍໃນພາສາລາວ 
     ເພ່ືອເປັນການລຽ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝຄ່ສູນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່: ສບັພາສາທ່ີພວກເຮົາໃຊ້
ໃນປດັຈບຸນັນີໄ້ດມ້າຈາກໃສ? (ການອອກແຮງງານໄດປ້ະດດິວດັຖຂຸຶນ້ມາຮບັໃຊສ້ງັຄມົ, ວດັຖຸ
ທ່ີປະດດິຂຶນ້ມາຕອ້ງມຊີື່ , ຊື່ ວດັຖມຸາເປັນພາສາ).  

- ຈາກນ ັນ້ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ (ສອງກຸມ່ຕ່ໍ 1 ຫວົຂໍ)້ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຊອກ  
ຫາຕວົຢາ່ງມາເພ່ີມຕື່ ມແຕລ່ະວທີິໃນການປະກອບສາ້ງຄາໍ. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ (ສອງກຸມ່) ທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ ການສາ້ງຄາໍໃໝດ່ວ້ຍການປະສມົຄາໍ ຂຶນ້ມາສະເໜີ 
ຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້, ສິ່ ງສາໍຄນັຕອ້ງເບິ່ ງຕວົຢາ່ງທ່ີເຂົາເຈົ້າຍກົຂຶນ້ມາອາ້ງອີງນ ັນ້ວາ່ ຖກືຕອ້ງກບັ
ຄວາມເປັນຈງິຫືຼບ່ໍ ແລະ ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຊວ່ຍກນັສະຫຸຼບ. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ຫວົຂໍຕ່ໍ້ໄປສະເໜີຕາມລາໍດບັ ແລະ ດາໍເນນີຄກືບັຫວົຂໍທ່ີ້ຜາ່ນມາ. 
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5.  ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສສງັເກດຈາກ: 

- ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ. 
- ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່. 
- ຕວົຢາ່ງທ່ີແຕລ່ະກຸມ່ຍກົຂຶນ້ມາ. 

 ກກວດກາຜນົງານຈາກ: 
 ການຕອບວຽກບາ້ນຂອງແຕລ່ະຄນົ. 
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ບບດົທີ 16 ຊະນດິຄາໍໃນພາສາລາວ 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິໄດ.້ 
- ຈາໍແນກຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິໄດ.້  
- ນາໍໃຊຄ້າໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິໄດ.້ 

 
2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ຄາໍເວ້ົາໜ່ຶງເມ ື່ອເວ້ົາອອກມາແລວ້ ສາມາດເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍໄດ,້ ເຖງິແມນ່ 
ຄາໍນ ັ້ັນ້ຈະເປັນຄາໍມໜີ້ອຍ ຫືຼ ຫຼາຍພະຍາງກຕໍາມ ກຈໍດັວາ່ເປັນຄາໍເຊ່ັນ: ນອ້ງ, ອາ້ຍ, ກນິ, 
ນອນ, ນ ັງ່, ງວົ, ຄວາຍ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ປະຫວດັສາດ, ເອກະພາບ, ພງົສາວະດານ, 
ປະຊາທິປະໄຕ ດ ັງ່ນີເ້ປັນຕ ົນ້. 

ຄາໍໃນພາສາລາວນ ັນ້, ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍປ່ຽວ. ຄາໍປ່ຽວເປັນຄາໍພະຍາງດຽວບ່ໍມຄີາໍອື່ ນ
ມາປະສມົ. ຄາໍຈາໍແນກອອກເປັນຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິ. 

 

3. ສື່ການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6. 

- ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວພາກວາຈວີພິາກ. 

- ວດັຈະນານກຸມົພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ-ລາວ. 
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ຄທູວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໃນບດົທີ 15 ໂດຍການຕ ັງ້ຄາໍຖາມດ ັງ່ນີ:້
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 ຈ ົງ່ຈາໍແນກຕາ່ງໆຕ່ໍໄປນີ:້ ໂຕະ, ກະຕາ່ຍ, ເຄຫາ, ທະຫານ, ກງົສນູ, ຟາມ ແຕລ່ະ
ຄາໍໄດຮ້ບັມາຈາກພາສາຫຍງັ? 
 ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັລກຸຂຶນ້ຕອບຄນົລະ 2 ຄາໍສບັ ແລວ້ສະຫຸຼບຄາໍຕອບຄືນວາ່:  

- ໂຕະ  ຮບັມາຈາກ   ພາສາຈນີ 
- ກະຕາ່ຍ   "  ພາສາມອນ 
- ເຄຫາ "  ພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ 
- ທະຫານ "  ພາສາຂະແມ 
- ກງົສນູ "  ພາສາລາແຕັງ 
- ຟາມ "  ພາສາອງັກດິ   
ກອ່ນຈະເຂ້ົາບດົໃໝ ່ຄກູາ່ວວາ່: ບດົຕ່ໍໄປນີພ້ວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຊະນດິຂອງຄາໍ

ໃນພາສາລາວ ເຊິ່ ງຄາໍໃນທ່ີນີໝ້າຍເຖງິຫຍງັ?  
44.2 ສອນກຽ່ວກບັອະລາໍພະບດົ 
ຄຂູຽນ ຄາໍວາ່ “ຄາໍ” ໃສກ່ະດານ ແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່ຄາໍວາ່ “ຄາໍ” ອີງຕາມປະເພດ 

ຂອງຄາໍມຄີວາມໝາຍຄືແນວໃດແດ?່ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລວ້ຄສູະຫຸຼບຄືນ
ຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ແລະ ອະທິບາຍເພ່ີມວາ່: ຄາໍມຄີວາມໝາຍຫຼາຍຢາ່ງເຊ່ັນ: 
 “ຄາໍ” ໝາຍເຖງິ ຂໍຄ້ວາມທ່ີເວ້ົາອອກມາເທ່ືອໜ່ຶງໆ (ຄາໍເວ້ົາ). 
 “ຄາໍ” ໝາຍເຖງິ ແຮທ່າດໂລຫະຊະນດິໜ່ຶງມສີເີຫືຼອງບ່ໍເສ້ົາ, ເນືອ້ອອ່ນໜຽວ ໃຊເ້ຮັດເອ້
  ມລີາຄາແພງ ແລະ ຊກັນາໍໄຟຟ້າໄດດ້.ີ  
 “ຄາໍ” ໝາຍເຖງິ ເຂ້ົາທ່ີເຮົາກນິປັນ້ເປັນກອ້ນພໍດປີາກ, ອາຫານທ່ີເຮົາກນິເຂ້ົາປາກແຕລ່ະ

ຄ ັງ້ເອີນ້ວາ່ ຄາໍເຂ້ົາ. 
 ແຕວ່າ່ໃນບດົນີພ້ວກເຮົາຈະຮຽນກຽ່ວກບັຄາໍເວ້ົາ, ຊະນດິຂອງຄາໍ ເຊິ່ ງຈາໍແນກອອກເປັນ 
ຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິ (ແນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນເບິ່ ງຕາມປ້ຶມແບບ 
ຮຽນຕື່ ມກຽ່ວກບັການກາ່ວເປັນຄາໍ) 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັຄາໍເຄ້ົາ 
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 3 ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຫວົຂໍດ້ ັງ່ນີ:້  
-  ກຸມ່ທີ 1: ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍເຄ້ົາ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງພອ້ມປະມານ 5 ຄາໍ. 
-  ກຸມ່ທີ 2: ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງພອ້ມປະມານ 5 ຄາໍ. 
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- ກຸມ່ທີ 3: ຄາໍເຄ້ົາທ່ີມາຈາກພາສາອື່ ນ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງພອ້ມປະມານ 5 ຄາໍ.  
ເມ ື່ອນກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍເລັດແລວ້ ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີສູກ່ ຸມ່ອື່ ນຟງັ. ຈາກນ ັນ້, ຄູ

ບອກໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສງັເກດເບິ່ ງ ຖາ້ເຫັນຈດຸໃດຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ມແີນວຄິດທ່ີແຕກຕາ່ງ 
ສາມາດປະກອບຄາໍຄິດເຫັນໃສເ່ນືອ້ໃນບດົທ່ີສະເໜີມານ ັນ້. 
 ຫຼງັຈາກແຕລ່ະກຸມ່ລາຍງານຈບົແລວ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ແລະ ອະທິບາຍອກີວາ່:  
 ຄາໍເຄ້ົາ ແມນ່ຄາໍຕ ົນ້ຕໍ ຫືຼ ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃນຕວົຂອງມນັມາແຕດ່ ັງ້ເດມີທ່ີຍງັບ່ໍທນັ
ໄດປ້ະສມົກບັຄາໍອື່ ນ.  
 ພາສາລາວມຄີາໍເຄ້ົາ 2 ຈາໍພວກຄ:ື ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ ແລະ ຄາໍເຄ້ົາທ່ີມາຈາກພາສາອື່ ນ.  
 ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ ແມນ່ຄາໍເຄ້ົາລາວແທ້ບ່ໍໄດເ້ອົາມາຈາກພາສາອື່ ນ, ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍ
ທ່ີມພີະຍາງດຽວເຊ່ັນ: ນກົ, ຂອ້ຍ, ດ,ີ ນ ັນ້, ກບັ, ໂອຍ… ຄເູນັນ້ຕື່ ມອີກວາ່: ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ
ຄາໍໜ່ຶງໆມກັເປັນໄດຫຼ້າຍປະເພດ ແລະ ມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ. 
 ຄາໍເຄ້ົາທ່ີມາຈາກພາສາອື່ ນ ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍທ່ີມຫຼີາຍພະຍາງ. ຍອ້ນອດິທິພນົທາງດາ້ນ  
ສາສະໜາ ແລະ ການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິການເມອືງ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫພ້າສາລາວມຄີາໍເຄ້ົາ
ຈາກພາສາອື່ ນເຊ່ັນ:  
 ກ.  ຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ: ປນັຍາ, ວທິະຍາ, ວດັຖ,ຸ ມະນດຸ, ນາລີ... 
 ຂ.  ຈາກພາສາຂະແມ: ກາໍຈດັ, ກງັວນົ, ຈະເລີນ, ສະໜອງ, ຖະໜນົ… 

 ຄ.  ຈາກພາສາໄທ: ເລ່ືອງ, ຊດັເຈນ, ຄາໍນງຶ, ເພ່ີມ, ເລ່ີມ, ທາໍ... 
 ງ.  ຈາກພາສາຫວຽດນາມ: ກະຢ່ໍ, ບນັກວນ, ແໜມເນອືງ, ເຝີ… 

 ຈ.  ຈາກພາສາຈນີ: ໝ່ີ, ຍີ່ ຫ້ໍ, ຫວຍ, ຫຸນ້, ເຕ້ົາຮູ…້ 

 ສ. ຈາກພາສາຝຣ ັງ່: ບານ, ເບຍ, ກໂິລແມດັ, ກໂິລກຣາມ, ແອັດຊງັ…  
 ຊ. ຈາກພາສາອງັກດິ: ນາໍເບ,ີ ເກມ, ຄອມພິວເຕ,ີ ສວິໄິລ, ແອ... 

44.4  ສອນກຽ່ວກບັຄາໍປະສມົ 
ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸຸມ່ (ກຸມ່ທ່ີຈດັຜາ່ນມາ) ໃນຫວົຂໍລຸ້ມ່ນີ:້  

- ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍປະສມົ? 
- ຮບູແບບຂອງຄາໍປະສມົ? ອະທິບາຍ ແລະ ຊອກຕວົຢາ່ງແຕລ່ະຮບູແບບ 3 ຄາໍ. 
- ຊອກຕວົຢາ່ງແຕລ່ະຮບູທ່ີບ່ໍມຢີູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນ ໂດຍອງີໃສທິ່ດສະດຂີອງແຕລ່ະຮບູແບບ 
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 ເມ ື່ອນກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍເລັດແລວ້ ໃຫຂ້ຶນ້ສະເໜີໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຟງັ. ຈາກນ ັນ້, ຄບູອກໃຫ້
ແຕລ່ະກຸມ່ສງັເກດເບິ່ ງ ຖາ້ເຫັນຈດຸທ່ີຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ມແີນວຄິດທ່ີແຕກຕາ່ງ ສາມາດ
ປະກອບຄາໍຄດິເຫັນໃສເ່ນືອ້ໃນບດົທ່ີລາຍງານມານ ັນ້ປະມານ 3-4 ຄນົ. 
 ຫຼງັຈາກນກັຮຽນລາຍງານຈບົແລວ້, ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ແລະ ອະທິບາຍເພ່ີມອກີດ ັງ່ນີ:້ 
 ຄາໍປະສມົໄດມ້າຈາກສອງຄາໍຄື: "ຄາໍ" ໃນທ່ີນີໝ້າຍເຖງິ ຄາໍເວ້ົາ; "ປະສມົ" ໝາຍເຖງິ 

ການໂຮມເຂ້ົາກນັເປັນອນັດຽວ. ສະນ ັນ້, ເມ ື່ອເອົາສອງຄາໍຕ່ໍໃສກ່ນັເປັນຄາໍປະສມົ ນ ັນ້ໝາຍ
ເຖງິການໂຮມຄາໍເຂ້ົາກນັເພ່ືອສາ້ງເປັນຄາໍໃໝເ່ຊິ່ ງມສີອງພະຍາງຂຶນ້ໄປ ແລະ ເກດີມຄີວາມ
ໝາຍໃໝທ່ີ່ຕາ່ງຈາກເດມີ.  
 - ຮບູແບບຂອງຄາໍປະສມົມຫຼີາຍກລໍະນຄີ:ື  
  + ຄາໍເຄ້ົາປະສມົກນັເອງ 
  ຕຕວົຢາ່ງ:  
 ໄສ ້+ ເສອື = ໄສເ້ສອື (ມສີອງພະຍາງ) 
  ໃນກລໍະນນີີ ້ເຮົາສງັເກດເຫັນສອງຄາໍຄື: "ໄສ"້ ແລະ "ເສືອ"; ຄາໍວາ່ "ໄສ"້ ແປວາ່: 
ອະໄວຍະຂອງພາຍໃນຂອງຄນົ ແລະ ສດັ ທ່ີເປັນທາງເດນີອາຫານ; ຄາໍວາ່ "ເສືອ" ແປວາ່: 

ສດັປ່າສີ່ ຕີນຄາ້ຍຄືແມວ, ກນິສດັອື່ ນເປັນອາຫານ. ແຕເ່ມ ື່ອເວລາມາປະສມົເຂ້ົາກນັເປັນເກດີ
ເປັນຄາໍໃໝຄ່:ື "ໄສເ້ສອື" ເຊິ່ ງມຄີວາມໝາຍໃໝວ່າ່ ລໍຊໍ. 

  + ການປະສມົຄາໍເຄ້ົາກບັຄາໍປະສມົ  
  ຕວົຢາ່ງ:  
 ໂຕະ + ນກັຮຽນ = ໂຕະນກັຮຽນ (ມສີາມພະຍາງ) 
  ໃນກລໍະນນີີ ້ເຮົາສງັເກດເຫັນສອງຄາໍຄື: "ໂຕະ" ແລະ "ນກັຮຽນ"; ຄາໍວາ່ "ໂຕະ" ແມນ່

ຄາໍເຄ້ົາເຊິ່ ງມພີະຍາງດຽວ ແປວາ່: ເຄື່ ຶອງໃຊສ້າໍລບັເປັນທ່ີຂຽນໜງັສື ຫືຼ ຕ ັງ້ສິ່ ງຂອງຕາ່ງໆ, 
ອາຫານເຊິ່ ງເຮັດດວ້ຍໄມ,້ ເຫັຼກ ຫືຼ ອື່ ນໆເປັນຮບູສີ່ ລຽ່ມ ຫືຼ ມນົເອີ້ນວາ່ ໂຕະ; ຄາໍວາ່: "ນກັ
ຮຽນ" ແມນ່ຄາໍປະສມົເຊິ່ ງມສີອງພະຍາງ ແປວາ່: ຜູຮ້ ໍາ່ຮຽນ, ຜູກ້າໍລງັຮຽນ, ຜູພ້ວມຮຽນໜງັສື. 
ສະນ ັນ້, ຄາໍວາ່ "ໂຕະນກັຮຽນ" ແມນ່ຄາໍປະສມົທ່ີມສີາມພະຍາງ ໝາຍເຖງິ ໂຕະທ່ີໃຊເ້ປັນທ່ີ

ຂຽນໜງັສຂືອງນກັຮຽນເຊິ່ ງຕາ່ງຈາກໂຕະທົ່ວໄປ. 
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  + ການປະສມົລະຫວາ່ງຄາໍປະສມົກບັຄາໍເຄ້ົາ  
  ຕຕວົຢາ່ງ:  
  ໂຮງງານ + ເກບີ = ໂຮງງານເກບີ 
  ໃນກລໍະນນີີ ້ເຮົາຈະສງັເກດເຫັນສອງຄາໍຄື: "ໂຮງງານ" ແລະ "ເກບີ". "ໂຮງງານ" 
ແມນ່ຄາໍປະສມົເຊິ່ ງມສີາມພະຍາງແປວາ່: ບອ່ນເຮັດວຽກທາໍການຜະລິດສິ່ ງໃດໜ່ຶງ; "ເກບີ"
ແມນ່ຄາໍເຄ້ົາເຊິ່ ງມພີະຍາງດຽວແປວາ່: ເຄື່ ອງໃສຕ່ີນຂອງຄນົ. ສະນ ັນ້, "ໂຮງງານເກບີ" ແມນ່
ຄາໍປະສມົທ່ີມສີາມພະຍາງໝາຍເຖງິ ບອ່ນຜະລິດເກບີ. 
  + ຄາໍປະສມົທ່ີໄດມ້າຈາກການເອົາຄາໍປະສມົປະສມົກນັ 
  ຕຕວົຢາ່ງ:  
  ສນິຄາ້ + ຂາອອກ = ສິນຄາ້ຂາອອກ 
  ໃນກລໍະນນີີ ້ເຮົາຈະສງັເກດເຫັນສອງຄາໍຄື: "ສິນຄາ້" ແລະ "ຂາອອກ". "ສິນຄາ້" 
ແມນ່ຄາໍປະສມົເຊິ່ ງມສີອງພະຍາງໝາຍເຖງິ ຊບັສິນ, ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີຊື-້ຂາຍກນັ; "ຂາອອກ" 
ແມນ່ຄາໍປະສມົເຊິ່ ງມສີອງພະຍາງໝາຍເຖງິ ຂາຍອອກ. ສະນ ັນ້, ເມ ື່ອປະສມົເຂ້ົາກນັແລວ້
ຈະເປັນ "ສິນຄາ້ຂາອອກ" ແມນ່ຄາໍປະສມົທ່ີມສີີ່ ພະຍາງ (ສິນຄາ້ຂາອອກ) ໝາຍເຖງິ ສິ່ ງ
ຂອງທ່ີນາໍອອກໄປຂາຍຕາ່ງປະເທດ. 

4.5  ສອນກຽ່ວກບັຄາໍສະໝາດ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸຸມ່ (ກຸມ່ທ່ີແບງ່ຜາ່ນມາ) ໃນຫວົຂໍ:້  

- ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສະໝາດ? 
- ຍກົຕວົຢາ່ງ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະຄາໍ. 
- ປຽບທຽບລະຫວາ່ງຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍປະສມົ. 

ຫຼງັຈາກນກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍເລັດແລວ້ ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີ, ຄບູອກໃຫແ້ຕລ່ະ
ກຸມ່ສງັເກດເບິ່ ງ ຖາ້ເຫັນຈດຸທ່ີຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ມແີນວຄິດທ່ີແຕກຕາ່ງ ສາມາດປະກອບ
ຄາໍຄດິເຫັນໃສເ່ນືອ້ໃນບດົທ່ີລາຍງານມານ ັນ້. 

ຫຼງັຈາກນກັຮຽນລາຍງານຈບົແລວ້, ຄສູະຫຸຼບບດົຮຽນ ແລະ ອະທິບາຍເພ່ີມອກີດ ັງ່ນີ:້ 
ຄາໍສະໝາດແມນ່ຄາໍທ່ີເອົາຄາໍເຄ້ົາທ່ີມາຈາກປາລີ-ສນັສະກດິ ຕ ັງ້ແຕສ່ອງຄາໍຂຶນ້ໄປ ມາ 

ໂຮມເຂ້ົາກນັເປັນຄາໍດຽວ ເຊິ່ ງແບບການສະໝາດນີ ້ແມນ່ເປັນຫຼກັການທ່ີໃຊສ້ະເພາະຄາໍທ່ີມາ
ຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິເທ່ົານ ັນ້. 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1251Lao TG M6 final reset page number.pdf   125 7/31/2015   9:13:20 AM7/31/2015   9:13:20 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



121 
 

ຕຕວົຢາ່ງ:  
ປນັຍາ  +  ສກຶສາ  =  ປນັຍາສກຶສາ   
ລດັຖະ  +  ມນັຕິ  =  ລດັຖະມນົຕີ  
ວທິະຍາ  +  ສາດ  =  ວທິະຍາສາດ  
ຄຊູີແ້ຈງວາ່: ປນັຍາ, ລດັຖະ, ສາດ ແມນ່ພາສາປາລີ; ສຶກສາ, ມນັຕິ, ວິທະຍາ ແມນ່

ພາສາສນັສະກດິ. 
ຜ່ານລກັສະນະຂາ້ງເທິງ ເຫັນໄດເ້ຖງິດາ້ນໂຄງສາ້ງຄາໍປະສມົ ແລະ ຄາໍສະໝາດມີ

ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຕູອ້ງໄດມ້ກີານປຽບທຽບດ ັງ່ນີ:້ 
- ຄຊູີແ້ຈງການປຽບທຽບລະຫວາ່ງຄາໍປະສມົ ແລະ ຄາໍສະໝາດຄ:ື 

ຮບູແບບການໂຮມຄາໍຂອງຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍປະສມົມລີກັສະນະຄກືນັ. 
 + ຄາໍປະສມົ: ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ ເຊ່ັນ: ຫໜູ,ູ ລດົໄຟ, ຫີນສລີາ… ຄາໍທ່ີຂດີ 

ກອ້ງແມນ່ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ. ສງັເກດເບິ່ ງການຮຽງຄາໍຈະເຫັນວາ່ ຄາໍປະສມົຈະຮຽງຄາໍຂະຫຍາຍ 
ໄວຫຼ້ງັ ແລະ ເວລາແປຄວາມໝາຍ ກແໍປແຕຄ່າໍໜາ້ຫາຄາໍຫຼງັ (ຊາ້ຍຫາຂວາ). 

 + ຄາໍສະໝາດ: ຄາໍທ່ີເອົາມາສະໝາດ ຕອ້ງແມນ່ຄາໍທ່ີມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ
ເທ່ົານ ັນ້. ຖາ້ວາ່ປະກດົມຄີາໍເຄ້ົາລາວເດມີປນົຢູ່ນາໍ ຈະບ່ໍແມນ່ຄາໍສະໝາດ ຍອ້ນວາ່ການສະ
ໝາດຄາໍນ ັນ້ ແມນ່ຫຼກັການປະສມົຄາໍໃນພາສາປາລີ-ສນັສະກດິເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ອີກຈດຸໜ່ຶງ ຄາໍ
ສະໝາດຈະຮຽງຄາໍຂະຫຍາຍໄວຂ້າ້ງໜ້າ ແລະ ເວລາແປເອົາຄວາມໝາຍກແໍປແຕຄ່າໍຫຼງັຫາ
ຄາໍໜາ້ (ຂວາຫາຊາ້ຍ) ເຊ່ັນ: ມດິຕະ + ພາບ = ມດິຕະພາບ ຄາໍໜາ້ ແລະ ຄາໍຫຼງັ ຈະ
ເປັນຄາໍທ່ີມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິທງັໝດົ ຈະບ່ໍມຄີາໍອື່ ນມາປນົ ມດິຕະ ແປວາ່: ໝູ່
ເພ່ືອນ, ມດິສະຫາຍ; ພາບ ໄດມ້າຈາກ ພາວະ ແປວາ່: ຄວາມເປັນຢູ່ ສະນ ັນ້, ເວລາແປ
ຄວາມໝາຍກແໍປຈາກຂວາຫາຊາ້ຍ ແປວາ່: ຄວາມເປັນໝູເ່ພ່ືອນກນັ ຫືຼ ຄວາມເປັນມດິ. 

4.6 ສອນກຽ່ວກບັຄາໍສນົທິ  
ຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸຸມ່ (ກຸມ່ເກົ່ າທ່ີແບງ່ຜາ່ນມາ) ໃນຫວົຂໍ:້  

- ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສນົທິ 
- ຍກົຕວົຢາ່ງປະມານ 6 ຄາໍ ແລວ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍນ ັນ້ພອ້ມ 
- ປຽບທຽບຄາໍສນົ ກບັ ຄາໍສະໝາດ 
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 ຫຼງັຈາກນກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍເລັດແລວ້ ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີ ສວ່ນກຸມ່ອື່ ນໃຫຕ້ ັງ້
ໃຈຟງັ ແລະ ສງັເກດເບິ່ ງ ຖາ້ເຫັນຈດຸໃດທ່ີຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ມຄີາໍຄິດເຫັນສາມາດ
ປະກອບສວ່ນໃສເ່ນືອ້ໃນບດົທ່ີລາຍງານມານ ັນ້. 

ຫຼງັຈາກນກັຮຽນລາຍງານຈບົແລວ້, ຄສູະຫຸຼບບດົຮຽນ ແລະ ອະທິບາຍເພ່ີມອີກເນື່ ອງ
ຈາກວາ່ ຄາໍສນົທິມລີກັສະນະເຂ້ົາໃຈຍາກ: 

ຄາໍວາ່ "ສນົທິ" ແປວາ່ ຕ່ໍ ຫືຼ ເຊື່ ອມ. ໝາຍຄວາມວາ່ວິທີເຊື່ ອມຄາໍຫຼາຍຄາໍໃຫຕ່ໍ້ເນື່ ອງ
ກນັ ໂດຍວທີິຕດັອກັສອນສ ັນ້ເຂ້ົາ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຄ້ວາມໝາຍສມົບນູ. 

 ຄາໍສບັທ່ີຈະມາສນົທິໄດ ້ຕອ້ງເປັນຄາໍເຄ້ົາປາລີ-ສນັສະກດິເທ່ົານ ັນ້ເຊ່ັນ: ພດັຕະ + 
ອາຄານ ເປັນ ພດັຕາຄານ ໃນຄາໍນີເ້ຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ມກີານຕດັສະຫຼະ xະ ແລະ ພະຍນັ
ຊະນະ ອ ອອກ. ການແປຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສນົທິແມນ່ແປຈາກຂວາຫາຊາ້ຍ ພດັຕະ ແປວາ່: 
ເຂ້ົາປາອາຫານ; ອາຄານ ແປວາ່: ເຮອືນ, ຮາ້ນ ໂຮງຮຽນ... ສະນ ັນ້, ຄາໍວາ່ ພດັຕາຄານ ແປວາ່: 
ຮາ້ນອາຫານທ່ີໃຫຍ.່ 

- ຄຊູີແ້ຈງການປຽບທຽບລະຫວາ່ງຄາໍສນົທິ ແລະ ຄາໍສະໝາດໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່: 
+ ຄາໍສນົທິ ແມນ່ການເຊື່ ອມຄາໍທ່ີມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ ແຕສ່ອງຄາໍຂຶນ້ໄປ ມາ

ໂຮມເຂ້ົາເປັນຄາໍດຽວໂດຍມກີານຕດັ ຫືຼ ແປງສະຫຼະ, ພະຍນັຊະນະໃຫສ້ ັນ້ເຂ້ົາກວາ່ເກົ່ າເຊ່ັນ: 
ມະຫາ + ອສິ ີ= ມະເຫສ ີຕດັ ແລະ ແປງຈາກສີ່ ພະຍາງເປັນສາມພະຍາງ. 
 + ຄາໍສະໝາດແມນ່ການໂຮມຄາໍທ່ີມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ ຕ ັງ້ແຕສ່ອງຄາໍຂຶນ້ໄປ
ໃຫເ້ປັນຄາໍດຽວໂດຍບ່ໍມກີານຕດັຄາໍ ຫືຼ ແປງຄາໍໃດໆເຊ່ັນ: ລດັຖະ + ມນົຕີ = ລດັຖະມນົຕ ີ
ຄາໍນີເ້ຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ ຈາກສອງພະຍາງຕ ົນ້ໂຮມກບັສອງພະຍາງທ້າຍ ກເໍປັນສີ່ ພະຍາງຄ ື
ເກົ່ າເຊິ່ ງຄກືບັຮບູແບບຂອງການໂຮມຄາໍຂອງຄາໍປະສມົຕາ່ງແຕວ່າ່ຄາໍສະໝາດເປັນການໂຮມຄາໍ
ຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິເທ່ົານ ັນ້ ຈະບ່ໍມຄີາໍຈາກພາສາອື່ ນມາປນົ. 

44.7 ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິດຫດັ 
1. ບອກຊະນດິຂອງຄາໍຕ່ໍໄປນີ:້ 
- ມດັສະຫຍາ: ຄາໍເຄ້ົາ (ຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ) 
- ທະນາຄານ: ຄາໍສນົທິ 
- ໂຮງເລ່ືອຍ: ຄາໍປະສມົ 
- ວດັທະນະທາໍ: ຄາໍສະໝາດ 
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 2. ຈ ົງ່ແຍກຄາໍຕ່ໍໄປນີ ້ແລະ ພອ້ມບອກຊະນດິຂອງຄາໍພອ້ມ. 
 - ສກຶສາທິການ = ສກຶສາ  + ອະທິການ: ຄາໍສນົທິ 
 - ປະຊາທິປະໄຕ = ປະຊາ  + ອະທິປະໄຕ: ຄາໍສນົທິ 
 - ນມົສ ົມ້ = ນມົ + ສ ົມ້: ຄາໍປະສມົ 
 - ເອກະພາບ = ເອກະ + ພາບ: ຄາໍສະໝາດ 

55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກ: 

- ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ 
- ຄວາມເອົາໃຈໃສຂ່ອງນກັຮຽນຕ່ໍກບັຫວົຂໍທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບ (ກຸມ່) 

ກວດສອບຜນົງານຈາກ: 
- ການຍກົຕວົຢາ່ງ 
- ການແກບ້ດົເຝິກຫດັ 

ຄາໍສະໝາດ ຄາໍສນົທິ 

ຄາໍເຄ້ົາປະສມົກນັເອງ 

ຄາໍເຄ້ົາກບັຄາໍປະສມົ 

ຄາໍປະສມົກບັຄາໍເຄ້ົາ 

ຄາໍປະສມົປະສມົກນັ 

ຄາໍປະສມົ 

ລາວເດມີ ຈາກພາສາອື່ ນ 

ປາລີ-ສນັສະກດິ 

ຂະແມ 

ໄທ 

ຫວຽດ 

ຈນີ 

ຝຣ ັງ່ 

ອງັກດິ 

າວເດມີ ຈາກພາສຈ

ສສ ັນັສສ

ຄາໍເຄ້ົາ 

ຊະນດິຂອງຄາໍ 

ບາລີ 
ປະສມົກບັ 
ສນັສະກດິ 
(ບ່ໍຕດັ) 

ບາລີ 
ປະສມົກບັ 
ສນັສະກດິ 
(ຕດັພະຍນັ 
ຊະນະ ແລະ 
ສະຫຼະ ໃຫ້
ສ ັນ້ເຂົາ້) 
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ບບດົທີ 17 ກາລະໃນພາສາລາວ 
ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 -  ບອກຄວາມໝາຍຂອງກາລະໃນພາສາລາວໄດ.້ 
 -  ຮູຈ້ກັກາລະປດັຈບຸນັ, ກາລະອະດດີ, ກາລະອະນາຄດົ ແລະ ກາລະບ່ໍກາໍນດົ.  
 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ກາລະ ແມນ່ເຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາຂອງຄາໍກາໍມະ. ໃນພາສາລາວຄາໍກາໍມະທງັຫຼາຍບ່ໍມ ີ
ເຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາໃນຄາໍເອງ. ຈະຮູວ້າ່ກາລະໃດນ ັນ້, ຕອ້ງອາໄສຄາໍອື່ ນທ່ີເປັນຄາໍບອກ
ເວລາມາປະກອບຕື່ ມຈຶ່ງຮູໄ້ດ.້ 
     ກາລະຂອງພາສາລາວມ ີ4 ຢາ່ງຄື: ກາລະປດັຈບຸນັ, ກາລະອະດດີ, ກາລະອະນາຄດົ 
ແລະ ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ. 
 

3. ສື່ ການສອນ 
  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 

 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1. ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ. 

     (ກວດຄືນແບບບດົເຝິກຫດັເກົ່ າທ່ີຜາ່ນມາ) ຫືຼ ຄອູາດຖາມວາ່: ຄາໍປະສມົ ແລະ ຄາໍ
ສະໝາດຕາ່ງກນັແນວໃດ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 1-2 ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈາກ
ນ ັນ້ ຄຈູຶ່ງສະຫຸຼບໃຫນ້ກັຮຽນວາ່:  
  - ຖາ້ເບິ່ ງໃນຮບູແບບການໂຮມຄາໍ ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍປະສມົມລີກັສະນະຄກືນັ.
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- ເມ ື່ອເບິ່ ງການຮຽງຄາໍຈະເຫັນວາ່ ການຮຽງຄາໍຂອງຄາໍສະໝາດ ກງົກນັຂາ້ມກບັການ 
ຮຽງລາໍດບັຂອງຄາໍປະສມົ. ຄາໍປະສມົຮຽງຄາໍຂະຫຍາຍໄວຫຼ້ງັ ແລະ ເວລາແປເອົາຄວາມໝາຍ 
ກແໍປແຕຄ່າໍໜາ້ຫາຄາໍຫຼງັ (ຊາ້ຍຫາຂວາ). ຄາໍສະໝາດຮຽງຄາໍຂະຫຍາຍໄວຂ້າ້ງໜາ້ ແລະ ເວລາ 
ແປເອົາຄວາມໝາຍກແໍປແຕຄ່າໍຫຼງັຫາຄາໍໜາ້ (ຂວາຫາຊາ້ຍ). 
 44.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງກາລະ. 

ກອ່ນຈະສອນຄວາມໝາຍຂອງກາລະ ຄຂູຽນປະໂຫຍກໃດໜ່ຶງຂຶນ້ກະດານ. 
 ຕວົຢາ່ງ: ທາ້ວ ອດຸອນແກບ້ດົເຝິກຫດັ. 
 ຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ ງຕ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກນັນກັຮຽນວາ່: ທ້າວ ອດຸອນແກບ້ດົເຝິກຫດັ. ເວລາ
ໃດ? ແລວ້ ຫືຼ ຍງັ? ເຮົາຍງັບ່ໍສາມາດຮູໄ້ດຍ້ອ້ນບ່ໍມຄີາໍບອກເວລາ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ຢາກຮູຕ້ອ້ງມ ີ
ຄາໍບອກເວລາມາຕື່ ມໃສອ່ກີ. ໃຫນ້ກັຮຽນຊອກຫາຄາໍບອກເວລາມາຕື່ ມໃສໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ 
ເຮົາອາດຈະໄດ:້ 
 ທາ້ວ ອດຸອນພວມແກບ້ດົເຝິກຫດັ.  
 ທາ້ວ ອດຸອນຈະແກບ້ດົເຝິກຫດັ.  
 ທາ້ວ ອດຸອນແກບ້ດົເຝິກຫດັແລວ້. 
 ທາ້ວ ອດຸອນແກບ້ດົເຝິກຫດັທກຸມ ື.້ 
 ຄອູະທິບາຍຕາມປ້ຶມແບບຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ກາລະ ແມນ່ເຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາຂອງ 
ຄາໍກາໍມະ. ໃນພາສາລາວຄາໍກາໍມະທງັຫຼາຍບ່ໍມເີຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາໃນຄາໍເອງ. ຈະຮູວ້າ່
ກາລະໃດນ ັນ້, ຕອ້ງອາໄສຄາໍອື່ ນທ່ີເປັນຄາໍບອກເວລາມາປະກອບຕື່ ມຈຶ່ງຮູໄ້ດ.້ 
 ເມ ື່ອອີງໃສຄ່າໍບອກກາລະແລວ້ ກາລະຂອງພາສາລາວຈະມ ີ4 ຢາ່ງຄື: ກາລະປດັຈບຸນັ,
ກາລະອະດດີ, ກາລະອະນາຄດົ ແລະ ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ. 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັກາລະປດັຈບຸນັ. 
 ຄອູະທິບາຍວາ່ກາລະປດັຈບຸນັ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາດຽວນີ,້ ໃນຂະນະນີຄ້ືເວລາທ່ີຍງັບ່ໍ
ທນັຜາ່ນພ ົນ້ໄປ ຫືຼ ຍງັບ່ໍທນັສິນ້ສດຸເທ່ືອ.  
 ຄບູອກໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ກາລະປດັຈບຸນັຍງັແບງ່ອອກເປັນ 3 ລກັສະນະ.  

1) ສອນກຽ່ວກບັກາລະປດັຈບຸນັແທ.້ 
ຄຂູຽນຕວົຢາ່ງຂຶນ້ກະດານ: "ຄກູາໍລງັອະທິບາຍບດົຮຽນ" 
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 ຄາໍວາ່ "ກາໍລງັ" ແມນ່ຄາໍບອກເວລາຂອງຄາໍກາໍມະ "ອະທິບາຍ" ເພ່ືອໃຫຮູ້ວ້າ່ຄກູາໍລງັ
ອະທິບາຍບດົຮຽນຢູດ່ຽວນີເ້ອງ. ຄສູະຫຸຼບທິດສະດວີາ່ກາລະປດັຈບຸນັແທ້ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາ 
ທ່ີພວມກະທາໍຢູ ່ຫືຼ ຍງັດາໍເນນີຢູເ່ຊິ່ ງໃຊຄ້າໍວາ່: "ພວມ, ກາໍລງັ, ຢູ,່ ຍງັ, ພວມ...ຢູ,່ ກາໍລງັ...ຢູ,່ 
ຍງັ...ຢູ"່ ເປັນເຄື່ ອງໝາຍບອກໃຫຮູ ້ໂດຍປະກອບຢູກ່ບັຄາໍກາໍມະໃນປະໂຫຍກນ ັນ້ໆ ແລວ້ໃຫ້
ນກັຮຽນຍກົຕວົຢາ່ງຕື່ ມອກີ 4-5 ປະໂຫຍກ. 
  ຕວົຢາ່ງ: 

- ເອືອ້ຍເພັດພວມແຕງ່ກນິ. 
- ນອ້ງແສງພອນກາໍລງັລາ້ງຖວ້ຍ. 
- ອາຈານພວູນັສອນແຕມ້ຮບູຢູ.່ 
- ອາ້ຍພວູອນຍງັບ່ໍທນັມາຮອດເຮອືນ. 
- ເຮົາແກເ້ລກຂໍນ້ີຍ້ງັບ່ໍທນັໄດເ້ທ່ືອ. 
- ເຂົາເຈົາ້ກາໍລງັອະນາໄມຖະໜນົຫນົທາງຢູ.່ 

 2) ສອນກຽ່ວກບັກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະດດີ 
 ຄອູະທິບາຍທິດສະດໃີຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່ກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະດດີ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາ 
ນີ ້ຫືຼ ໃນຂະນະນີ ້ເຊິ່ ງໄດລ້ງົມກືະທາໍໄປແລວ້ ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັສາໍເລັດເທ່ືອ ໂດຍມຄີາໍວາ່ "ແລວ້" 
ຫືຼ "ໄດ.້.ແລວ້" ຕື່ ມເຂ້ົານາໍປະໂຫຍກນ ັນ້. 
 ແຕວ່າ່ໃນກລໍະນດີຽວກນັນີ ້ເພ່ິນກສໍາມາດເອີ້ນກາລະປດັຈບຸນັສມົບນູໄດຄ້ືກນັ ເພາະວາ່ 
ມນັມຄີາໍວາ່ "ແລວ້" ຫືຼ "ໄດ.້.ແລວ້" ໝາຍຄວາມວາ່ເຫດການ ຫືຼ ການກະທາໍນ ັນ້ມນັໄດເ້ລ່ີມ
ຕ ົນ້ແລວ້ ແລະ ສມົບນູແລວ້. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຄຂູຽນຕວົຢາ່ງໃສກ່ະດານ.. 
 ຕວົຢາ່ງ: 

- ລມົພວມພດັແລວ້. 
- ຍນົກາໍລງັບິນຂຶນ້ແລວ້. 
- ນກັຮຽນກາໍລງັຕ ັງ້ໃຈແກບ້ດົເຝິກຫດັແລວ້. 
- ຄະນະຜູແ້ທນກາໍລງັເຂ້ົາຫອ້ງປະຊຸມແລວ້. 
- ນກັກລິາທກຸຄນົໄດກ້ຽມພອ້ມລງົແຂງ່ຂນັແລວ້. 
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 ຈາກຕວົຢ່າງເຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ ກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະດດີ ມຄີາໍບອກກາລະປດັຈບຸນັ
ແທ້ປະກອບຢູ່ໃນປະໂໂຫຍກນ ັນ້ ແລະ ກມໍຄີາໍ "ແລວ້, ໄດ.້.ແລວ້" ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກເວລາ
ສມົບນູປະກອບຢູນ່າໍດວ້ຍ. ກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະດດີນີ ້ເພ່ິນຍງັເອີນ້ວາ່: ກາລະປດັຈບຸນັສມົບນູ. 
 ຄອູາດຈດັນກັຮຽນເປັນກຸມ່ເພ່ືອແຂງ່ຂນັກນັຍກົຕວົຢ່າງວາ່ກຸມ່ໃດຈະຂຽນໄດຫຼ້າຍກວາ່
ກນັ ກຸມ່ໃດຂຽນໄດໜອ້ຍກວາ່ໝູໃ່ຫເ້ລ່ົານທິານກອ້ມ ຫືຼ ຊວນຫວົສູໝູ່ຟ່ງັ. 

3) ສອນກຽ່ວກບັກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະນາຄດົ 
 ຄອູະທິບາຍທິດສະດໃີຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ກາລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະນາຄດົ ໝາຍເອົາເວລາໃກຊ້ິ
ມາຮອດ ຫືຼ ມາເຖງິເຊິ່ ງພວມລງົມເືຮັດ ຫືຼ ກະທາໍ ໂດຍມຄີາໍບອກເວລາກາລະອະນາຄດົຄື: 
"ຈະ, ຈກັ, ຊິ" ປະກອບເຂ້ົາທາງໜ້າຂອງຄາໍກາໍມະ ແລະ ມ ີຄາໍບອກກາລະປດັຈບຸນັແທ້: 
"ພວມ, ກາໍລງັ, ຢູ,່ ຍງັ, ພວມ...ຢູ,່ ກາໍລງັ...ຢູ ່ ຍງັ...ຢູ"່ ຢູນ່າໍປະໂຫຍກນ ັນ້ໆ.  
  ຕວົຢາ່ງ: 

- ນອ້ງຈະໄປເຕະບານຢູດ່ອກ. 
- ເອືອ້ຍທອງມຈີະກບັຫຼວງພະບາງຢູດ່ອກ. 
- ພ່ໍຊດິື່ ມກາເຟຢູບໍ່? 
- ພວກເຮົາພວມຈະຫ້ິຼນກລິາ. 
- ອາ້ຍສະຫຼອງກາໍລງັຊອິອກເດນີທາງ. 
- ນອ້ງຈະມາຢາມອາ້ຍຢູຕ່.ິ 

ເມ ື່ອເຫັນວາ່ນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈດີແລ້ວເປີດໂອກາດໃຫ້ນກັຮຽນ 2-3 ຄນົສະໝກັຂຶ້ນມາ
ຂຽນຕວົຢາ່ງໃສກ່ະດານໂດຍຄອູາດໃຫຄ້ະແນນເພ່ີມຕື່ ມ. 

4.4 ສອນກຽ່ວກບັກາລະອະດດີ. 
 ຄອູາດຂຽນຕວົຢ່າງ ຫືຼ ອະທິບາຍທິດສະດກີອ່ນກໄໍດ ້ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ກາລະອະ 
ດດີ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາທ່ີລວ່ງກາຍ ຫືຼ ຜ່າ່ນພ ົນ້ໄປແລວ້; ສະແດງວາ່ເຫດການ ຫືຼ ການ
ກະທາໍນ ັນ້ໄດສ້ິນ້ສດຸແລວ້. ຄາໍທ່ີໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງໝາຍບອກກາລະອະດດີນ ັນ້ໄດແ້ກຄ່າໍຕ່ໍໄປນີຄ້ື: 
ໄດ,້ ແລວ້, ໄດ.້..ແລວ້, ເຄີຍ, ເຄີຍ...ແລວ້, ສາໍເລັດແລວ້ ແລະ ຄາໍຄນຸນາມບອກເວລາ
ກຽ່ວກບັອະດດີທງັໝດົ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ: 

- ເດອືນກອ່ນ, ນອ້ງໄດໄ້ປຢາມໝູຢູ່ຊ່ຽງຂວາງ. 
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- ຝນົຕກົແລວ້. 
- ເຮົາເດນີທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແລວ້. 
- ລງຸສງິທອງປັນ້ເຂ້ົາເຊ້ົາແລວ້. 
- ນອ້ງເຂຍີບວົໄລເພ່ິນເຄີຍໄປປາກເຊແລວ້. 
- ຫຼວງພະບາງ, ນອ້ງເຄີຍໄປແລວ້. 
- ນາ້ສາວສງັວານຮຽນຈບົ ມ. ປາຍແລວ້. 

 ແຕອ່ີກຢ່າງໜ່ຶງເຮົາຄວນສງັເກດເບິ່ ງວາ່ ໃນກລໍະນທ່ີີບາງປະໂຫຍກມຄີາໍວາ່ "ໄດ.້...
ແລວ້" ປະກອບຢູນ່າໍໃນປະໂຫຍກນ ັນ້ ເຮົາກຈໍດັວາ່ເປັນກາລະອະດດີສມົບນູໄດ.້ 
 ຕຕວົຢາ່ງ: 

- ຂອ້ຍໄດປ້ຶ້ມຫວົໃໝແ່ລວ້. 
- ເດີ່ ນບານເຕະໂຮງຮຽນໄດສ້າ້ງສາໍເລັດຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 
- ພວກເຮົາໄດໄ້ປທດັສະນະສຶກສາມາແລວ້. 
- ເລ່ືອງອະນາໄມເດີ່ ນໂຮງຮຽນ, ພວກເຮົາໄດແ້ບງ່ວຽກກນັແລວ້. 
- ພ່ໍໄດມ້າຢາມລກູແລວ້. 

 ໃຫ້ນກັຮຽນສະໝກັແຂງ່ຂນັກນັຂຽນຕວົຢ່າງໃຫ້ໄດຫຼ້າຍ ແລະ ຖກືຕອ້ງ. ຄອູາດໃຫ້
ຄະແນນສະສມົແກຜູ່ຂ້ຽນໄດຫຼ້າຍ ແລະ ຖກືຕອ້ງ. 

4.5 ສອນກຽ່ວກບັກາລະອະນາຄດົ. 
 ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ກາລະອະນາຄດົ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາທ່ີຍງັບ່ໍທນັມາຮອດ 
ຫືຼ ມາເຖິງ. ກາລະອະນາຄດົແບງ່ອອກເປັນ 2 ລກັສະນະຄື: ກາລະອະນາຄດົແທ້ ແລະ 
ກາລະອະນາຄດົໃກອ້ະດດີ. 

1) ສອນກາລະອະນາຄດົແທ.້ 
ຄຂູຽນຕວົຢາ່ງຂຶນ້ກະດານ. 

 ຕວົຢາ່ງ: 
- ຕ່ໍໄປ, ເຮົາຈະຕ ັງ້ໃຈຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນ. 
- ປີໜາ້, ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນ ມ.7. 
- ມືອ້ື່ ນ, ຂອ້ຍຈກັໄປຢາມແມຕູ່ທ່ີ້ຄາໍມວ່ນ. 
- ອກີບ່ໍດນົ, ແດດຊອິອກ. 
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ໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເບິ່ ງໃນຕວົຢ່າງທ່ີຍກົມານ ັນ້ວາ່ ມຄີາໍໃດທ່ີຊີ້ບອກກາລະອະນາຄດົ. 
ຈາກນ ັນ້, ໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນຕວົຢາ່ງຕື່ ມອກີໄດຫຼ້າຍເທ່ົາໃດຍິ່ ງດ.ີ   
 ສດຸທາ້ຍຄຈູຶ່ງບອກນກັຮຽນວາ່ ກາລະອະນາຄດົແທ ້ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາທ່ີຍງັບ່ໍທນັມາ
ຮອດ ຫືຼ ມາເຖງິແທ້ໆ  ຫືຼ ອາດເວ້ົາວາ່ແມນ່ອະນາຄດົໄກກວໍາ່ໄດ.້ ຄາໍທ່ີບອກເວລາກາລະອະ 
ນາຄດົແທ ້ມຄີາໍວາ່ "ຈະ, ຈກັ, ຊ"ິ.  
     2) ສອນກາລະອະນາຄດົໃກອ້ະດດີ. 
     ຄອູະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່ກາລະອະນາຄດົໃກອ້ະດີດ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາທ່ີ
ໃກຈ້ະລງົມເືຮັດ ຫືຼ ພວມຈະກະທາໍຢູແ່ລວ້ເຊິ່ ງໃຊຄ້າໍວາ່ "ແລວ້" ເປັນເຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາ
ອະດດີວາງຢູຫຼ່ງັຄາໍກາໍມະ ຫືຼ ຕ່ໍທ້າຍປະໂຫຍກ. ໝາຍຄວາມວາ່ ມຄີາໍບອກກາລະອະນາຄດົ 
"ຈະ, ຈກັ, ຊ"ິ ແລະ ມຄີາໍບອກກາລະອະດດີ "ແລວ້" ຢູນ່າໍກນັ.ໃນກລໍະນດີຽວກນັນີ,້ ພວກ
ເຮົາກຍໍງັສາມາດບອກໄດວ້າ່ ເປັນກາລະສມົບນູໄດ ້ເພາະວາ່ມຄີາໍວາ່ "ແລວ້" ຮວ່ມປະກອບ
ຢູໃ່ນປະໂຫຍກດວ້ຍ. ຄອູາດຍກົເອົາຕວົຢ່າງເກົ່ າ (ສອນກາລະອະນາຄດົແທ້) ມາຕື່ ມຄາໍວາ່ 
"ແລວ້" ເຂ້ົາທາງຫຼງັຄາໍກາໍມະ ຫືຼ ທ້າຍປະໂຫຍກເຮົາກຈໍະໄດຕ້ວົຢາ່ງຂອງກາລະອະນາຄດົ
ໃກອ້ະດດີ. 
  ຕວົຢາ່ງ: 

- ປີໜາ້, ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນ ມ.7 ແລວ້ . 
- ມືອ້ື່ ນ, ຂອ້ຍຈກັໄປຢາມແມຕູ່ທ່ີ້ຄາໍມວ່ນແລວ້. 
- ອກີບ່ໍດນົ, ແດດຊອິອກແລວ້. 
- ອາທິດໜາ້, ອາຈານຈກັກວດກາແລວ້. 
- ຈກັໜອ້ຍ, ເພ່ິນຊເິຂ້ົາປະຊຸມແລວ້. 

    ແຕວ່າ່ໃນກລໍະນຢີາກເວ້ົາເນັນ້ຄວາມໝາຍໃຫໜ້ກັແໜນ້ຂຶນ້ຕື່ ມ ເພ່ິນມກັໃຊຄ້າໍວາ່ "ໄດ"້
ຕື່ ມເຂ້ົາທາງຫຼງັຂອງຄາໍວາ່ "ຈະ, ຈກັ, ຊິ". ໃນກລໍະນນີີ ້ສວ່ນຫຼາຍມກັໃຊລ້ກັສະນະທ່ີເປັນ
ປະໂຫຍກຄາໍຖາມ. 
 ຕວົຢາ່ງ: 

- ພວກເຮົາຈະ ໄດກ້ວດກາປະຈາໍເດອືນນີມ້ ືໃ້ດ? 
- ຕອນໃດ, ແມຈ່ະ ໄດກ້ບັມາຢາມລກູອກີ? 
- ອກີດນົປານໃດ, ເພ່ິນຈກັ ໄດໄ້ປທຽ່ວວດັພຈູາໍປາສກັ? 
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- ມືໃ້ດ, ເຈົາ້ຊ ິໄດກ້ບັມາຫາຂອ້ຍອກີ? 
     ເພ່ືອຢາກເນັ້ນຄວາມໝາຍໃຫ້ຄກັແນເ່ຂ້ົາຕື່ ມອີກ, ເພ່ິນຊ ໍາ້ມກັໃຊຄ້າໍວາ່ "ໄດ.້..ແລວ້" 
ຕື່ ມເຂ້ົາໃນປະໂຫຍກອີກ ແລະ ມຄີາໍບອກກາລະອະນາຄດົຢູນ່າໍດວ້ຍ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ: 

- ອກີບ່ໍດນົ, ພວກເຮົາຈະ ໄດພ້ກັທາ້ຍປີຮຽນແລວ້. 
- ມືໜ້າ້, ອາ້ຍຂອງນອ້ງຈກັ ໄດໄ້ປວຽກແລວ້. 
- ເຂົາເຈົາ້ຊ ິໄດຫ້ິຼ້ນກລິາແລວ້ບໍ? 
- ໂດຍ, ພວກເຮົາຊ ິໄດຫ້ິຼ້ນກລິາແລວ້. 

4.6 ສອນກຽ່ວກບັກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ. 
 ຄອູະທິບາຍວາ່ ກາລະນີຈ້ະມລີກັສະນະພິເສດຕາ່ງຈາກກາລະອື່ ນໆ ເພາະວາ່ ກາລະບ່ໍ
ມກີາໍນດົ ແມນ່ໝາຍເອົາເວລາທ່ີບ່ໍມກີາໍນດົແນນ່ອນ ພຽງແຕບ່ອກເວລາລອຍໆ ຄືການກະທາໍ 
ຫືຼ ການເຄື່ ອນໄຫວແບບລອຍໆເທ່ົານ ັນ້. ຄາໍກາໍມະທງັຫຼາຍ ທ່ີຖກືນາໍມາແຕງ່ໃນປະໂຫຍກ
ແລວ້ແຕບ່ໍ່ມຄີາໍບອກກາລະປດັຈບຸນັ, ກາລະອະດດີ ຫືຼ ກາລະອະນາຄດົຢູນ່າໍ ຄາໍກາໍມະເຫ່ົຼາ 
ນ ັນ້ລວ້ນແຕແ່ມນ່ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ, ຫືຼ ບາງກລໍະນມີຄີາໍກາໍມະບອກເວລາແບບລອຍໆເຊ່ັນ: 
"ເລ້ືອຍໆ", "ສະເໝີ", "ຊູມ່ ື"້ ຢູນ່າໍເພ່ິນກຈໍດັວາ່ເປັນກາລະບ່ໍມກີາໍນດົຄືກນັແຕແ່ມນ່ກາລະບ່ໍມ ີ
ກາໍນດົສມົບນູ.  
 ຕວົຢາ່ງ: 

- ພ່ໍມກັຍາ່ງຫ້ິຼນຊູແ່ລງ. 
- ເຂົາເຈົາ້ໄປເບິ່ ງການແຂງ່ຂນັບານສ ົ່ງ. 
- ພາກໃຕລ້າວເປັນເຂດອດຸມົສມົບນູ. 
- ລກູຄວນຟງັຄາໍສ ັ່ງສອນພ່ໍແມຢູ່ສ່ະເໝີ. 
- ນກັກລິາຕອ້ງເຝິກຊອ້ມຢູເ່ລ້ືອຍໆ. 

 ນອກຈາກດ ັງ່ກາ່ວມາແລວ້, ເພ່ິນຍງັມກັໃຊຄ້າໍວາ່ "ຍອ່ມ" ເປັນເຄື່ ອງໝາຍບອກເວລາບ່ໍ
ມກີາໍນດົອກີກມໍ.ີ 

ຕວົຢາ່ງ: 
- ພ່ໍແມຍ່ອ່ມເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງລກູ. 
- ມເີຫດຍອ່ມມຜີນົ. 
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- ຜູທ້າໍດຍີອ່ມມຄີນົຍອ້ງຍໍ. 
- ຄວາມດໝຸ ັ່ນຍອ່ມຊະນະຄວາມທກຸຈນົ. 
- ສນິທາໍຍອ່ມຊະນະອະທາໍ.   

 ໝໝາຍເຫດ: ໃນການເອີນ້ຊື່ ກາລະຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ສາມາດເອີ້ນຊື່ ຕາມກລໍະນຕີາ່ງໆ
ໄດອ້ກີດ ັງ່ນີ:້ 

1) ກາລະສາມນັ ໄດແ້ກກ່າລະທງັ 4 ຢາ່ງຄື: ກາລະປດັຈບຸນັ, ກາລະອະດດີ, ກາລະ
ອະນາຄດົ ແລະ ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ. 

2) ກາລະສມົບນູ  ໄດແ້ກກ່າລະປດັຈບຸນັໃກອ້ະດດີ (ກາລະປດັຈບຸນັສມົບນູ)  
     3) ກາລະອະດດີ (ກາລະອະດດີສມົບນູ), ກາລະອະນາຄດົໃກອ້ະດດີ (ກາລະອະນາຄດົ 

ສມົບນູ) ແລະ ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົສມົບນູ. 
   4) ກາລະຊອ້ນ ແມນ່ໝາຍເອົາກາລະຕາ່ງໆທ່ີໃຊຄ້າໍບອກເວລາຊອ້ນກນັຢູໃ່ນປະໂຫຍກ 

ດຽວກນັນ ັນ້ເອງ. 
 4.7 ແນະນາໍການແກບ້ດົເຝິກຫດັ. 
 ກ.. ນກັຮຽນກາໍລງັຂຽນບດົຫດັແຕ່ງຢູ່. ແມນ່ກາລະປດັຈບຸນັ (ກາລະປດັຈບຸນັແທ້) 
ເພາະ ມຄີາໍວາ່: "ກາໍລງັ...ຢູ"່ ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກກາລະປດັຈບຸນັແທຢູ້ໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ຂ. ອາທິດໜາ້, ຄອບຄວົຂອ້ຍຈະໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງ. ແມນ່ກາລະອະນາຄດົ (ກາລະ 
ອະນາຄດົແທ້) ເພາະມຄີາໍວາ່: "ຈະ" ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກກາລະອະນາຄດົແທ້ຢູ່ໃນປະໂຫຍກ
ດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ຄ. ພວກເຮົາໄປເທາະ! ເພາະຝນົຊຕິກົແລວ້. ແມນ່ກາລະອະນາຄດົ (ກາລະອະນາຄດົ
ໃກອ້ະດດີ) ເພາະມຄີາໍວາ່: "ຈະ" ແລະ ມຄີາໍບອກກາລະອະດດີ "ແລວ້" ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກາລະ 
ອະນາຄດົໃກອ້ະດດີຢູໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ງ. ຢູທ່າງພາກເໜືອ, ຝນົຕກົເລ້ືອຍໆ. ແມນ່ກາລະອະບ່ໍມກີາໍນດົເພາະມຄີາໍວາ່: "ເລ້ືອຍໆ"  
ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກກາລະແບບລອຍໆຢູໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ຈ. ຂອ້ຍເຄີຍໄປບນຸວດັພຈູາໍປາສກັແລວ້. ແມນ່ກາລະອະດີດເພາະມຄີາໍວາ່: "ເຄີຍ, 
ແລວ້" ເຊິ່ ງເປັນຄາໍບອກກາລະອະດດີຢູໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ສ. ພ່ໍມກັກນິອາຫານປະເພດປາ ແລະ ຜກັ. ແມນ່ກາລະອະບ່ໍມກີາໍນດົ ເພາະບ່ໍມຄີາໍ
ບອກເວລາພຽງແຕບ່ອກການກະທາໍ ຫືຼ ການເຄື່ ອນໄຫວແບບລອຍໆເທ່ົານ ັນ້ຢູໃ່ນປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ. 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ການຍກົຕວົຢາ່ງຂອງນກັຮຽນ. 

 ກວດກາຜນົງານຈາກ: 
- ການຍກົຕວົຢາ່ງຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ. 
- ຜນົການແກບ້ດົເຝິກຫດັທາ້ຍບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 18 ຄາໍລາຊາສບັ 
ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 -  ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຄາໍລາຊາສບັ ແລະ ຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາໃນບດົວນັນະ 
 ຄະດໄີດ.້ 

-  ຮູເ້ຖງິວທີິການນາໍໃຊຄ້າໍລາຊາສບັ. 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ຄາໍລາຊາສບັ ແປຕາມສບັວາ່ ສບັ ຫືຼ ຖອ້ຍຄາໍສາໍນວນສາໍລບັພະລາຊາ ຫືຼ ສບັທ່ີຢູໃ່ນ
ພະລາຊາວງັ ຖາ້ວາ່ລາຊາສບັທົ່ວໄປແມນ່ໝາຍເຖງິ ສບັ ຫືຼ ຖອ້ຍຄາໍສະເພາະບກຸຄນົທົ່ວໄປ
ໃຊແ້ກບ່ກຸຄນົທ່ີເຄົາລບົຕ ັງ້ແຕພ່ະລາຊາ, ພະລາຊະວງົ, ພະພິກສສຸງົ, ຂາ້ລາຊະການ ລວມ
ໄປເຖງິຄາໍສພຸາບທ່ີໃຊສ້ື່ ສານກນັທົ່ວໄປ.      

3. ສື່ ການສອນ 
 -  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6 
 - ບດົວນັນະຄະດ ີ
 - ໜງັສອືນັເກົ່ າແກໃ່ນສະໄໝເກົ່ າ (ຖາ້ມ)ີ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1.  ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ 

  ຄສູນົທະນາບດົຮຽນຄືນວາ່: ກາລະໃນພາສາລາວມຈີກັຢາ່ງ? ຄຢືາ່ງໃດແດ?່ 
 ນກັຮຽນອາດຈະຕອບ ກາລະໃນພາສາລາວມຢີູ ່4 ຢາ່ງຄ:ື ກາລະປດັຈບຸນັ, ກາລະອະດດີ, 
ກາລະອະນາຄດົ ແລະ ກາລະບ່ໍມກີາໍນດົ. ກາລະແຕລ່ະຢ່າງອາດຈະມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນ
ການນາໍໃຊ.້ ສະນ ັນ້, ຄຄູວນອະທິບາຍໃຫຈ້ະແຈງ້ຈາກການນາໍໃຊກ້າລະຕາ່ງໆໃນພາສາລາວ.
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      2.  ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງຄາໍລາຊາສບັ  
 ຄອູະທິບາຍແບບລວມໆ ໃນປະເທດເຮົານີເ້ຈົ້າຊວີິດ (ພະລາຊາ) ຈະມຄີາໍໃຊສ້ະເພາະ 
ຄາໍຊຸມນີໄ້ດກ້ຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ, ການພບົປະ, ການຮບັປະທານ, ການກາ່ວ, ອາຫານ, 
ການເບິ່ ງຊມົ, ການເສຍຊວີດິ, ທ່ີຢູ,່ ຄວາມຮູສ້ກຶ, ການສ ັ່ງການສອນ, ເປັນສາໍຄນັ.  
 ຕວົຢາ່ງ: 
 ພະຂະນງົ  =  ຄິວ້;           ພະຊານກົ  =  ພ່ໍ 

ພະເນດ   =  ຕາ;   ພະຊະນະນ ີ =  ແມ ່
ພະນາສິກ  =  ດງັ;  ພະລາຊະນະນ ີ =  ອາ້ຍ 

 ນອກຈາກໃຊກ້ບັຊວີິດໃນພະລາຊະວງັແລວ້, ຄາໍລາຊາສບັຍງັໝາຍເຖງິ ສບັ ຫືຼ ຖອ້ຍ 
ຄາໍ ສະເພາະບກຸຄນົທົ່ວໄປໃຊແ້ກບ່ກຸຄນົທ່ີເຄົາລບົຕ ັງ້ແຕພ່ະພິກສສຸງົ, ຂາ້ລາຊະການລວມ
ໄປເຖງິຄາໍສພຸາບທ່ີໃຊສ້ື່ ສານກນັທົ່ວໄປ.  
 3.  ສອນກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງຄາໍລາຊາສບັ 
 ຄອູະທິບາຍຕື່ ມການປກົຮກັສາຄາໍລາຊາສບັກໍ່ມຄີວາມສາໍຄນັ, ໂດຍສະເພາະການຮຽນຮູ ້
ແລະ ການຮູນ້າໍໃຊລ້າຊາສບັຢ່າງເໝາະສມົ; ກາລະໂອກາດ ແລະ ບກຸຄນົຈະຊວ່ຍໃຫ້ໃນ
ການໃຊພ້າສາໄດດ້ ີແລະ ມສີິລະປະ, ວດັທະນະທາໍ. ນອກນ ັນ້, ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ຄາໍລາຊາ
ສບັມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? ນກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ ເມ ື່ອນກັຮຽນຕອບແລວ້ຄອູະທິບາຍຕື່ ມວາ່: 
ການຮູຄ້າໍລາຊາສບັຊວ່ຍສ ົ່ງເສີມບກຸຄະລິພາບໃຫ້ກບັຕນົເອງ. ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນໄດ້
ດ ັງ່ນີ:້ ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັການໃຊພ້າສາ, ສາ້ງຖອ້ຍຄາໍໃຫແ້ກກ່ານສື່ ສານກບັສງັຄມົ, ທ່ີມ ີ
ຊນົຊ ັນ້, ມລີາຊະວງົ, ສກັດນິາ, ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັປະຫວດັສາດ, ວນັນະຄະດອີະລິຍະທາໍ 
ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຊາດ. ສະນ ັນ້, ຄາໍລາຊາສບັບ່ໍພຽງໃຊກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັມະຫາກະສດັ ຫືຼ 
ຄນົທ ົ່ວໄປເທ່ົານ ັນ້ ຍງັໃຊກ້ບັຄນົທ່ີຄນຸວຸດທິ, ສາດສະດາຈານຕາ່ງຂອງໂລກໂດຍສະເພາະ
ຢາ່ງຍິ່ ງປະເທດທ່ີມມີະຫາກະສດັເປັນປາມກຸ ຈຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງຮຽນຮູຄ້າໍສບັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ ງເວ້ົາ
ໄດວ້າ່ຄາໍລາຊາສບັຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຊາດຢາ່ງຊດັເຈນ. 
    4.  ສອນກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງການຮຽນຄາໍລາຊາສບັ  
 ຄອູະທິບາຍສູນ່ກັຮຽນຟງັ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ການຮຽນຄາໍລາຊາສບັໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດ 
ຫຍງັແກພ່ວກເຮົາແນວໃດ? ນກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 2-3 ຄນົ ແລວ້ຄກູສໍະຫຸຼບເນືອ້
ໃນບດົຮຽນໄດດ້ ັງ່ນີ:້ ຈະຊວ່ຍໃຫຕ້ນົມຄີາໍສບັຢາ່ງອດຸມົສມົບນູສາໍລບັໃຊຕ້ິດຕ່ໍສື່ ສານວຽກງານ
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ທາງສງັຄມົ ແລະ ການພວົພນັທາງພາຍນອກ ການຂດີຂຽນບດົເລ່ືອງ, ລະຄອນ, ບດົກະວີ
ການເປັນນກັສະແດງ ແລະ ໂຄສກົ ຈະເຮັດໃຫກ້ານໃຊພ້າສາໄດລ້ຽ່ນໄຫຼ, ຄອ່ງແຄວ້ ແລະ 
ມສີລີະປະບ່ໍເກກິະ ຫືຼ ເຂນີອາຍ. 
  -  ຜນົປະໂຫຍດທາງກງົ ຄອູະທິບາຍວາ່: ປະໂຫຍດຈາກການໃຊຄ້າໍລາຊາສບັທ່ີຖກືຕອ້ງ 
ການເອີ້ນວາ່ຄາໍລາຊາສບັທ່ີຖກືຕອ້ງນ ັນ້ ຄືຖກືຕອ້ງຕາມບກຸຄນົທ່ີໃຊວ້າ່ບກຸຄນົໃດ ຄວນໃຊ້
ລາຊາສບັຂ ັນ້ໃດ ໃຊແ້ບບໃດ ຈຶ່ງຈະຖກືຕອ້ງຕາມໂອກາດ.  
 -  ຜນົປະໂຫຍດທາງອອ້ມ ຄອູະທິບາຍຕື່ ມວາ່: ເປັນການຮກັສາວດັທະນະທາໍອນັດງີາມ
ຂອງຊາດໄວ ້ຄືຮກັສາໃຫຄ້ງົຢູກ່ບັສງັຄມົ ໂດຍບ່ໍໃຫເ້ສື່ ອມສນູຖເືປັນການຮກັສາວດັທະນະທາໍ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງປະເທດຊາດ ເພ່ີມຄວາມມສີະເໜໃ່ນຕວົບກຸຄນົ ຄືບກຸຄນົຜູຮ້ ູ ້ແລະ 
ໃຊຄ້າໍລາຊາສບັໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ ເປັນການສະແດງອອກໃຫຄ້ວາມໝາຍທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ 
ອນັດງີາມທາງດາ້ນພາສາ. 
 

  5.  ສອນກຽ່ວກບັການໃຊຄ້າໍສບັສາໍລບັເຈົ້າຊວີດິ  
 ຄອູະທິບາຍຫຍໍ້ໆ  ແລວ້ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນຄ:ື ເຈົາ້ຊວີດິຈະມຄີາໍສບັໃຊສ້ະເພາະ. 
 ຕວົຢາ່ງ:  
  ກນິ  =  ສະເຫວຍີ  ຫວ ີ =  ພະສາງ 
  ແວນ່  =  ພະສາຍ  ມຸງ້  =  ພະວສິດູ 
  ນອນ  =  ບນັທມົ  ອອກລກູ  =  ປະສດູ 
  ເຫ້ົຼາ  =  ນ້າໍຈນັ  ໄປ  =  ສະເດັດ 
  -  ເຄື່ ອງອປຸະໂພກ ຄມູແີຕແ່ນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເບິ່ ງບດົຕວົຢາ່ງ 1-2 ນາທີ ແລວ້ 
ເລືອກຜູລ້ະຄາໍຫືຼ 2 ຄາໍຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄກູສໍະຫຸຼບເອົາຄາໍຕອບທ່ີເຫັນ
ວາ່ຖກືຕອ້ງເອົາມາຍກົເປັນຕວົຢາ່ງໃຫໝູ້ເ່ບິ່ ງຈາກນ ັນ້ຄກູສໍະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນ: 
 ຕວົຢາ່ງ: 
  ເຄື່ ອງແຕງ່ຕວົ  =  ເຄື່ ອງຊງົ ໝວກ  =  ພະມາລາ 
  ແຫວນ   =  ພະທາໍມະລງົ ນ ໍາ້ຫອມ  =  ພະສຄຸນົ 
  ເສືອ້    =  ສະຫຼອງພະອງົ ສາຍແອວ  =  ຮດັພະອງົ 
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 - ເຄື່ ອງບໍລິໂພກ ຄຍູກົເອົາສບັມາໃຫສ້ງັເກດເລີຍພອ້ມທງັອະທິບາຍ. 
  ຕວົຢາ່ງ: 
 ເຂ້ົາ   =  ພະສະເຫວຍີ; ດອກໄມ ້ =  ບດຸສະບາ 
  ຜາ້ຫ ົ່ມ  =  ຜາ້ຄມຸບນັທມົ; ຊີນ້  =  ພະມງັສາ 
  ປາແດກ  =  ປາມດັສະ 
  -  ເຄື່ ອງອປຸະໂພກທົ່ວໄປ. ຄຍູກົເອົາສບັມາໃຫສ້ງັເກດເລີຍພອ້ມທງັອະທິບາຍ. 
   ອາຫານ  = ກະຍາຫານ; ພດັ  =  ພດັຊະນ ີ
   ອາວດຸ  =  ພະແສງ; ປະຕ ູ =  ພະທະວານ 
 ເຮອື   =  ເຮອືຫຼວງ 
 -  ຄາໍນາມສາມນັ ຄອູະທິບາຍຕື່ ມ ແລວ້ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນວາ່: ຄາໍນາມສາມນັເປັນຄາໍ
ທ່ີໃຊກ້ຽ່ວກບັພະລາຊາໃນຖານະເປັນເຄືອຍາດ ລດົຍານພາຫະນະ ສະຖານທ່ີເປັນຕ ົນ້ໃຊຄ້າໍ
ວາ່ "ຫຼວງ, ຕ ົນ້, ບອ່ນນ ັ່ງ" ປະກອບເຂ້ົາຂາ້ງຫຼງັເຊ່ັນ: ລກູຫຼວງ, ຫຼານຫຼວງ, ເຮືອຫຼວງ, 
ວງັຫຼວງ, ສວນຫຼວງ, ຊາ້ງຕ ົນ້, ມາ້ຕ ົນ້, ແລະ ອື່ ນໆ. 
 -  ໝວດອະໄວຍະວະ ຄອູະທິບາຍພໍໃຫນ້ກັຮຽນຮູເ້ຖງິການນາໍໃຊໃ້ນສງັຄມົໃຫເ້ໝາະສມົ 
ແລະ ຖກືຕອ້ງ. 
 ຕວົຢາ່ງ: 

ແກມ້  =  ພະປາງ;  ປາກ  =  ພະໂອດ 
ຕາ   =  ພະເນດ;  ແຂວ້  =  ພະທນົ 
ນິວ້ຊີ ້ =  ພະດບັຊະນ;ີ  ລ້ີນ  =  ພະຊວິຫາ 

 -  ໝວດເຄອືຍາດ ຄ ູຍກົເອົາຄາໍສບັມາໃຫນ້ກັຮຽນປະມານ 3-4 ຄາໍ. 
  ຕວົຢາ່ງ: 

ປູ່, ຕາ  =  ພະໄອຍະກາ;  ຍາ່, ຍາຍ = ພະໄອຍກິາ 
ເອືອ້ຍ  = ພະຄີນ;ີ  ອາ້ຍ = ພະເຊດຖາ 
ຜວົ  = ພະນດັດາ  ເມຍ =    ພະຊາຍາ ຫືຼມະເຫສ ີ

 -  ຄາໍກລິິຍາສາມນັ ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນພອ້ມທງັຍກົຕວົຢາ່ງ: ຄາໍກລິິຍາສາມນັເປັນ 
ຄາໍທ່ີໃຊ ້ໂດຍທົ່ວໄປເວລາໃຊທ່ີ້ເປັນຄາໍລາຊາສບັຕອ້ງເຕີມຄາໍວາ່ "ຊງົ" ນາໍໜາ້ເຊິ່ ງມຫຼີກັເກນ
ດ ັງ່ນີ:້  
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 ໃຊ ້"ຊງົ" ນາໍໜ້າຄາໍນາມສາມນັໃຫ້ເປັນຄາໍກາໍມະລາຊາສບັໄດເ້ຊ່ັນ: ຊງົມາ້ ຊງົລດົ 
ຊງົເຄື່ ອງບນິ ແລະ ອື່ ນໆ.  
 ໃຊ ້"ຊງົ"  ນາໍໜ້າຄາໍກິຍາສາມນັໃຫ້ເປັນຄາໍກາໍມະລາຊາສບັເຊ່ັນ: ຊງົລະນຶກເຖິງ, 
ຊງົດາໍເນນີ, ຊງົຢືນ, ຊງົວິ່ ງ ແລະ ອື່ ນໆ 
 ຫາ້ມໃຊ ້"ຊງົ"  ນາໍໜາ້ຄາໍກາໍມະທ່ີເປັນລາຊາສບັເຊ່ັນ: ປະທານ, ກິວ້, ສະເດັດ, ປະຊວນ, 
ປະທບັ, ປະສດູ, ສະເຫວຍີ. 
 6. ສອນກຽ່ວກບັການໃຊຄ້າໍລາຊາສບັສາໍລບັພະສງົ 
 ຄອູະທິບາຍຄາໍສບັນີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍໃນສງັຄມົຕ່ໍກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ສື່ ສານ 
ກບັພະສງົໃຫແ້ທດເໝາະ ແລະຖກືຕອ້ງຕາມກາລະເທສະ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່:  

 ຄາໍວາ່ "ສສນັ" ມຄີວາມໝາຍວາ່ແນວໃດ? ນກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ ແລວ້ຄກູອໍະທິບາຍ 
ຕື່ ມອກີວາ່:  

ຄາໍວາ່ "ສສນັ"  ໝາຍເຖງິ "ກກນິ" ເປັນຕ ົນ້ການເວ້ົາຈາກບັພະສງົຕອ້ງມສີາໍມາຄາລະວະ 
ບ່ໍຄວນໃຊຄ້າໍທ່ີເປັນໄປໃນທາໍນອງເວ້ົາຫ້ິຼນ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນຄືນ: ການໃຊ ້
ຄາໍເວ້ົາກບັພະສງົ ບາງທີກເໍປັນຄາໍທ່ີພະສງົເປັນຜູ້ໃຊເ້ອງ ເຊິ່ ງຄນົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຮູຈ້ກັກນັ
ໝດົແລວ້ເຊ່ັນ: ອາດຕະມາພາບ ຫືຼ ອາດຕະມາ ມຄີວາມໝາຍເທ່ົາກບັ ຂອ້ຍ ບາງຄາໍກທໍງັ
ທາ່ນໃຊເ້ອງ ແລະ ເຮົາໃຊກ້ບັທາ່ນ. 

 ຕວົຢາ່ງ: 
 

       ຄາໍທ່ີໃຊ ້ ຜູໃ້ຊ ້
ອາດຕະມາ 
ໂດຍຂາ້ນອ້ຍ 
ໂຍມ  
ຂໍຖະຫວາຍພະພອນ 
ຈະເລີນພອນ 
ສນັ 
ຖວາຍ 
ອະນໂຸມທະນາ 

ພະສງົໃຊກ້ບັຄນົທາໍມະດາທ່ີເປັນຜູໃ້ຫຍ ່ຫືຼ ຜູມ້ຖີານະ 
ພະສງົໃຊກ້ບັຄນົທ ົ່ວໄປ 
ພະສງົໃຊກ້ບັ ບິດາ ມານດາ ຍາດຜູໃ້ຫຍ ່ຫືຼ ຜູອ້າວດຸໂສ 
ພະສງົໃຊກ້ບັທກຸຄນົ ທ່ີຍກົຂອງ (ດວ້ຍມ)ື ໃຫພ້ະ 
ພະສງົໃຫຄ້າໍອວຍພອນແກບ່ກຸຄນົທ ົ່ວໄປມຄີວາມສກຸ 
ພະສງົໃຊ ້ແລະ ທກຸຄນົໃຊກ້ບັພະສງົແທນຄາໍວາ່ "ກນິ"  
ຄນົທົ່ວໃຊກ້ບັພະສງົ ໂດຍການມອບໃຫ ້
ພະສງົໃຊກ້ບັຄນົທ ົ່ວໄປດວ້ຍຄວາມຍິນດດີວ້ຍ 
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55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ການສງັເກດ: 

-  ການສນົທະນາຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການເວ້ົາລາຊາສບັທ່ີຕນົຮູ ້
         -  ການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນໃນເວລາສນົທະນາ 

 ກວດຜນົງານຈາກ: 
-  ຕາມກດິຈະກາໍທ່ີຈດັໄວໃ້ນເວລາສອນ.  
-  ກວດກາປະຈາໍບດົ ແລະ ປະຈາໍເດອືນ. (ຖາ້ມ)ີ 
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ພພາກທີ V ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍ 
ບດົທີ 19 ຫຼກັການແຕງ່ກອນ 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ  

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
-  ບອກຫຼກັການແຕງ່ກາບກອນໄດ.້ 
-  ສາມາດແຕງ່ກອນໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ. 
-  ຮູວ້ທີິນາໍໃຊຫຼ້ກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນທ່ີຖກືຕອ້ງໃນເວລາແຕງ່ກອນ. 
 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
  ສນັທະລກັສະນະ ມຄີວາມໝາຍວາ່ ຫຼກັການແຕງ່ກາບກອນອນັເນື່ ອງກນັ, ເປັນທ່ີຖກືໃຈ 
ແລະ ມວ່ນອອນຊອນຂອງພາສາລາວ. 
 

3. ສື່ ການສອນ 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືຊູ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາປີທີ 6. 
-  ປ້ຶມໂຮມບດົເລ່ືອງ ແລະ ກະວຈີາກນກັປະພນັລາງວນັຊໄີຣ. 
-  ບດົກອນແບບຢາ່ງທ່ີຄຊູອກມາໄດຈ້າກໜງັສພິືມ, ວາລະສານ.  
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ການທວນຄນືບດົເກົ່ າ 

 -  ກອ່ນຈະເຂ້ົາບດົຮຽນໃໝຄ່ທູບົທວນບດົຮຽນເກົ່ າຄືນ ຖາມວາ່: ຄາໍລາຊາສບັມຄີວາມໝາຍ
ວາ່ແນວໃດ? 
 -  ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົ ຕອບ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄອູາດເວ້ົາຄືນອີກເທ່ືອໜ່ຶງກໄໍດ ້ຄາໍລາຊາສບັ
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ໝາຍເຖງິ ຄາໍທ່ີສາ້ງຂຶນ້ສາໍລບັໃຊໃ້ຫແ້ກລ່າຊະວງົເປັນສາໍຄນັ ໂດຍໃຫມ້ຈີດິສາໍນກຶວາ່ຄວາມສງູ 
ສ ົ່ງ, ປະເສດີ, ຫືຼ ຄວາມເປັນເທບເພ່ືອບ ົ່ງບອກເຖງິຊ ັນ້ທາງສງັຄມົທ່ີສງູດວ້ຍອາໍນາດ, ຖານະ 
ແລະ ປາລະມ ີຄາໍຊຸມນີໄ້ດກ້ຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ, ການພບົປະການຮບັປະທານ, ການກາ່ວ, 
ອາຫານ, ການເບິ່ ງຊມົ, ການເສຍຊວີດິ, ທ່ີຢູ,່ ຄວາມຮູສ້ກຶ, ການສ ັ່ງການສອນເປັນສາໍຄນັ.   
    4.2 ສອນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງສນັທະລກັສະນະ 
    ຄອູະທິບາຍບດົຮຽນແບບກວມລວມ ເພ່ືອນາໍສະເໜີບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈວາ່:  
 ສນັທະລກັສະນະແມນ່ຫຼກັການແຕງ່ກາບ, ກອນ ໂຄງ ແລະ ສານ ຄາໍວາ່ "ສນັທະ" ແປ
ວາ່: ເປັນທ່ີຖກືໃຈ, ເນື່ ອງກນັ ແລະ ມວ່ນອອນຊອນ ຄາໍວາ່ "ລກັສະນະ" ສິ່ ງທ່ີສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມຕາ່ງກນັ, ຄນຸະພາບ, ປະເພດ, ແບບ, ຮບູການ ຫືຼ ວິທີ. ນອກນ ັນ້ຄຖູາມນກັຮຽນ
ວາ່: ສນັທະລກັສະນະ ກບັສນັທະກະວີ ຕາ່ງກນັ ຫືຼ ຄືກນັ? ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ 
ແລວ້ຄສູະຫຸຼບວາ່: ສນັທະລກັສະ ແລະ ສນັທະສາດແມນ່ຄືກນັ ເພາະມນັໄດເ້ວ້ົາເຖງິຫຼກັການ 
ແຕງ່ກາບກອນຄກືນັ ພອ້ມນ ັນ້ຄກູສໍະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົວາ່: ສນັທະລກັສະນະ 
ຈຶ່ ງມຄີວາມໝາຍວ່າ ຫຼກັການແຕ່ງກາບກອນອນັເນື່ ອງກນັ, ເປັນທ່ີຖືກໃຈ ແລະ ມວ່ນ
ອອນຊອນຂອງພາສາລາວ. 

4.3 ສອນກຽ່ວກບັພາກສວ່ນຂອງກາບກອນ  
ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນແລວ້ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນດ ັງ່ນີ:້ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ພາກ 

ສວ່ນ 

ຂອງ 
ກາບ 
ກອນ 

ຄາໍ 

ຕອນ 

ບດົ 

ບາດ 

ວກັ 

ເຟ້ືອງ 
    ມ ີ6 
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   ນອກນ ັນ້ຍງັມຄີາໍບບຸພະບດົ ແລະ ຄາໍສອ້ຍ ເອົາໄວຕ້ື່ ມໃສຂ່າ້ງໜ້າ ແລະ ຂາ້ງຫຼງັ
ຂອງກາບກອນ. 
 -  ຄຄາໍ: ຄອູະທິບາຍວາ່: ແມນ່ຄາໍເວ້ົາທ່ີເວ້ົາສຽງອອກມາເທ່ືອໜ່ຶງ ຫືຼ ໝາຍເອົາພະຍນັ 
ຊະນະ ກບັ ສະຫຼະປະສມົກນັ ແລວ້ອາ່ນອອກສຽງໄດເ້ທ່ືອໜ່ຶງເຊິ່ ງຮຽກວາ່: ພະຍາງ ເປັນ
ຄາໍໜ່ຶງ ດ ັ່ງຄາໍວາ່: ມາ້, ໄກ,່ ຄນົ... ນອກນ ັນ້, ຍງັມພີະຍນັຊະນະປະສມົທ່ີອາ່ນອອກສຽງ
ເປັນສອງພະຍາງ ແຕພ່ະຍາງໜາ້ເປັນສຽງອະເຊ່ັນ: ກະປ,ູ ກະປອມ, ສະເໝີ, ຖະໜນົ, ຜະ 
ຫຍາ, ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ຄາໍລຸມ່ນີມ້ຈີກັພະຍາງ? ຂອ້ຍ, ນະຄອນ, ກະປອມ ແລະ ຄນົ 
ເປັນຕ ົນ້ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ 1-2 ຄນົ ແລວ້ຄຕູອບຄາໍຖາມວາ່:  
     ຄາໍທ່ີມໜ່ຶີງພະຍາງ ມ:ີ ຂອ້ຍ, ຄນົ... 
     ຄາໍທ່ີມສີອງພະຍາງ ມ:ີ ນະຄອນ, ກະປອມ... ສວ່ນຄາໍທ່ີມຫຼີາຍກວາ່ສອງພະຍາງ ຄູ
ອະທິບາຍຕື່ ມ; ລກັສະນະຂອງຄາໍໃນກອນລາວນີ ້ແບງ່ອອກເປັນ 4 ປະເພດຄ:ື 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ຄາໍຕາຍ ຄາໍເປັນ ຄາໍໂທ ຄາໍເອກ 

ຄາໍໃນກອນ 

ສະຫຼະສຽງສ ັນ້ 
ແລະ ພິເສດ 

ສະຫຼະ 
ສຽງຍາວ 

ວນັນະຍດຸ  
ເອກ 

ວນັນະຍດຸ 

ໂທ 

ກ ດ ບ ສະກດົຕາຍ ສະກດົເປັນ 
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 -  ຕຕອນ: ຄອູະທິບາຍສ ັນ້ ແລວ້ບອກໃຫນ້ກັຮຽນຈດົບດົຮຽນຕາມເນືອ້ໃນລຸມ່ນີ:້ 
 ຕອນແມນ່ໝູ່ຄາໍຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີເປັນເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງວກັ. ກອນວກັໜ່ຶງມ ີ2 ຕອນຄື: ຕອນ
ໜາ້ ແລະ ຕອນຫຼງັ. ຕອນໜາ້ບາງທີກມໍ ີ3-4 ຄາໍ ສວ່ນຕອນຫຼງັມກັມ ີ4-5 ຄາໍ ຫືຼ 6 ຄາໍ.  
 ຕວົຢາ່ງ:  
 ຕອນໜາ້ 3 ຄາໍ                          ຕອນຫຼງັ 4 ຄາໍ  
       ສາທສຸາ        ຍໍມໃືສເ່ກົາ້ 
       ຂາ້ພະເຈົາ້     ຂໍກາ່ວຕາໍນານ 
 ເປັນນທິານ                              ສບຶມາແຕກ່ອ່ນ 
 ເວ້ົາແຕບ່ອ່ນ  ປາງຂນຸບລຸມົ 
 ຄ ັງ້ປະຖມົ  ລງົເອົາກາໍເນດີ 
 ລງົມາເກດີ  ໃນທີບຊມົພ ູ
 ຂນຸບລຸມົ  ກບັນາງແອກໄຄ ້
 ໄດເ້ປັນໃຫຍ ່ ຂງົເຂດເມອືງລາວ 
 ຕ ັງ້ແຕຄ່າວ  ຢູເ່ມອືງຢນຸນານ 
 ເປັນເຈົາ້ຜາ່ນ  ປະເທດໜອງແສ 
 ເພ່ິນດແູລ  ປກົຄອງພ່ີນອ້ງ 
 ລກູຈາກທອ້ງ  ມຢີູ ່7 ຊາຍ 
 ເພ່ິນແຈກຢາຍ  ໃຫໄ້ປເປັນເຈົາ້ 
 ຜູກ້ກົເຄ້ົາ  ຊື່ ທາ້ວຂນຸລໍ 
 ໄປເປັນກ ໍ ລາວເຮົາລາ້ນຊາ້ງ 
 ລງົມາສາ້ງ  ເມອືງໃຫຍຊ່ຽງທອງ 
 (ຄດັຈາກປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ ທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈີດິ. ພະແນກສກຶສາສນູກາງ, ພິມເທ່ືອທີ 1 

ພິມຈາໍໜາ່ຍປີ 1967. ໜາ້ 260-261) 
 
   ຕຕວົຢາ່ງ ກອນອາ່ນ 7 ຄາໍຂຶນ້ໄປ ໃຫຄ້ສູງັເກດເບິ່ ງຮບູແບບການແຕງ່ ແລະ ຫຼກັຄາໍ
ປະຈາໍບອ່ນໃຫຈ້ະແຈງ້.  
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ດວງໃຈແມມ່ອບໃຫ ້ ອາໄລລກູບດຸຕີ 
ແມທ່ກຸແສນທີຖມົ  ທບັມາບ່ໍຍອມຢາ້ນ 
ທກຸເມ ື່ອ ຊອມຖະໜອມນອ້ຍ   ຄອຍອອຍອອ້ຍອິ່ ນ 
ອນິທະຫວາລກູຫຼາ້            ໃຫຍມ່າລືມແມໄ່ດ ້ນາງສງັປ້ີນປ່ຽນໃຈ 
ແມຄ່ດິໄກ ທງັຄດິໃກ ້         ເຮຮ ໍາ່ໄຮອກຸ 
ທກຸທັ່ງທວງທນົນາໍ            ຢູກ່າໍປະຄອງເຈົາ້ 
ກນິແຕ ່ຂງີກບັເຂ້ົາ            ເກອືກອຍແກມຂາ່ ເວລານ ັນ້ 
ໂຕແມເ່ຫືຼອງຫຼາ່ເສ້ົາ           ເຫງາົລາ້ລອ່ຍໂຊ 

 (ຄດັຈາກບດົກາວທ່ີີໄດຮ້ບັລາງວນັຊໄີຣ ປະຈາໍປີ 1998 ຂອງທາ່ນ ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ) 
  -  ວກັ: ຄອູະທິບາຍຕື່ ມກຽ່ວກບັວກັໃຫຈ້ະແຈງ້ ເພາະວາ່ມກັຫຼງົເວ້ົາບາງເທ່ືອບາດກກໍາຍ 
ເປັນວກັ ສະນ ັນ້, ຄຕູອ້ງເນັນ້ຕື່ ມໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ແລວ້ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນ: 
ວກັແມນ່ລະຍະຂອງຄາໍກາວີຕອນໜ່ຶງໆ ທ່ີເກາະກາ່ຍກນັ, ຖາ້ເປັນກອນ 2, ກອນ 3, ກອນ 
4, ກອນ 5, ກອນ 6, ກອນ 7, ກມໍ ີ2 ຄາໍ, 3 ຄາໍ, 4 ຄາໍ, 5 ຄາໍ, 6 ຄາໍ, 7 ຄາໍ ເປັນ
ວກັຕາມລາໍດບັ. 
    ຄອູະທິບາຍຕື່ ມອກີວາ່: ກອນອາ່ນແບບໃດກໍ່ຕາມການແຕງ່ນ ັນ້ເຮົາຕອ້ງແຕງ່ໃຫຄ້ບົ 4 
ວກັ ຖາ້ບ່ໍຄບົຈະເຮັດໃຫກ້ອນໃນບາດນ ັນ້ບ່ໍມວ່ນ ຫືຼ ຂາດຈງັຫວະໃນເວລາອາ່ນ, ຂບັລາໍ ຫືຼ 
ຮອ້ງເພງ. 
 ຊື່ ເອີນ້ຂອງກອນ ມ ີ4 ວກັດ ັງ່ນີ:້  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ຊື່ ເອີນ້ຂອງກອນ 

ວກັທີ 1 

ວກັທີ 2 

ວກັທີ 3 

ວກັທີ 4 

ວກັສະດບັ 

ວກັຮບັ 

ວກັຮອງ 

ວກັສ ົ່ງ 

ເອີນ້ວາ່: 

ເອີນ້ວາ່: 

ເອີນ້ວາ່: 

ເອີນ້ວາ່: 
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  ຕວົຢາ່ງ:  
 1 ວກັສະດບັ  ດຽວນີໃ້ນເຂດຫອ້ງ    ສະຖານຖິ່ນດນິລາວ 
 2 ວກັຮບັ    ອນັທ່ີແວວວາວງາມ    ຮ ັງ່ມມີວນລ ົນ້ 
 3 ວກັຮອງ   ກບັທກຸຈນົພນັຊ ັນ້      ບ່ໍມອີນັຊພິນັປຽບ 
 4 ວກັຮອງ   ປນຸດ ັງ່ສອນສຽບໄວ ້   ແທງເຂ້ົາໜວ່ຍໃຈ 
 

(ຄດັຈາກປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ ທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ, ພະແນກສກຶສາສນູກາງ, ພິມຈາໍໜາ່ຍປີ 1967. 
ໜາ້ 232) 

 

 --  ເຟ້ືອງ: ຄອູະທິບາຍການສອນເຟ້ືອງໃນບດົກອນໃຫລ້ະອຽດເພ່ືອບ່ໍໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມ
ສບັສນົລະຫວາ່ງເຟ້ືອງກບັວກັ ແລວ້ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນວາ່: ເຟ້ືອງ ແມນ່ໝາຍເອົາ 2 
ແຖວຂອງກອນທ່ີຢູຖ່ດັກນັໄປ ເຟ້ືອງແບງ່ອອກເປັນ 2 ຊະນດິຄ:ື ເຟ້ືອງກກົ ແລະ ເຟ້ືອງປາຍ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ:   
 ກອນອາ່ນບາດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນີ ້

ຮາ່ງກາຍກບັປ່ຽນປ້ີນ      ເປັນທາດດນິຕມົ        
 ເປັນລມົໄຟອທຸະກງັ ຫຼ ັ່ງຂະບວນບງັໄວ ້

ໃຜກເໍປັນແນວນີ ້ ບ່ໍມຝີນັຝືນລອດ       
 ຮອດພະພດຸທະເຈົາ້ ກຍໍງັເຂ້ົາສູນ່ບິພານ 

 

(ຄດັຈາກໜງັສພິືມວຽງຈນັ ສະບບັລງົວນັທີ 3/01/2014 ໜາ້ 3 ຂອງ ດຣ. ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ) 
 

 --  ບາດ: ຄອູະທິບາຍຖາມນກັຮຽນວາ່: ກອນບາດໜ່ຶງມ ີຈກັວກັຄື ວກັໃດ? ຫືຼ ຖາມວາ່: 
ກອນບາດໜ່ຶງມຈີກັແຖວ? ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕອບ 1-3 ຄນົ ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ 
ວດັຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນກັຮຽນ. ຈາກນ ັນ້, ຄກູສໍະຫຸຼບຄາໍຕອບວາ່: ກອນບາດໜ່ຶງມ ິ4 ວກັ ຫືຼ 
4 ແຖວ. ພ້ອມນ ັນ້, ຄກູເໍອົາເນືອ້ໃນໃຫ້ນກັຮຽນຈດົວາ່: ບາດ ແມນ່ໝູ່ວກັທ່ີມຄີວາມໝາຍ 
ຄບົຖວ້ນ ແລະ ກຽ່ວພນັກນັ. ກອນບາດໜ່ຶງມ ີ4 ວກັຄື: ວກັສະດບັວກັຮບັ, ວກັຮອງ ແລະ 
ວກັສ ົ່ງ. 
 

ແມນ່ເຟ້ືອງກກົຂອງບາດ 

ແມນ່ເຟ້ືອງປາຍຂອງບາດ 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1491Lao TG M6 final reset page number.pdf   149 7/31/2015   9:13:22 AM7/31/2015   9:13:22 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



145 
 

  ຕວົຢາ່ງ:  
 ກອນບາດໜ່ຶງ 
     ກ. ກອນອາ່ນ 
     1 ວກັສະດບັ   ຫິຼງເຫັນໄມລ້າ່ວລ ົມ້     ລຽບຮອ່ມເຂົາຮອມ 
     2 ວກັຮບັ     ພທູອນເລາະ ລຽບພະນອມນາໍນອ້ງ    
     3 ວກັຮອງ   ເຫັນຜາຊອ້ງ ເຂົາຄາໍຍາມຄ່າໍ 
     4 ວກັສ ົ່ງ     ຕ ັງ້ຢູກ່າງປ່າກວາ້ງ     ດເູຮືອ້ງຮຸງ່ເຮອືງ 
 

(ຄດັຈາກປ້ຶມໄວຍາກອນລາວຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈີດິ ພະແນກສກຶສາສນູກາງ, ພິມເທ່ືອທີ 1, 
1967. ໜາ້ 201) 

 

     ຂ. ກອນລາໍ  
     1 ວກັສະດບັ ຄນັນອ້ງເວ້ົາຈ ັງ່ຊ ັນ້ ກຮໍອ້ຍແມນ່ພນັດ ີ
 2 ວກັຮບັ ນອ້ງແມນ່ແນວສະຕີ ຄາ່ຄາມຄນຸກວາ້ງ 
 3 ວກັຮອງ ຮູຊ້າ່ງວາງຕນົເຂ້ົາ ຂະບວນການກູຊ້າດ 
 4 ວກັສ ົ່ງ ເປັນອງົອາດກາ້ ປະຊາເຊືອ້ຮກັແພງ 
 

(ຄດັຈາກປ້ຶມໄວຍາກອນລາວຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈີດິ. ພະແນກສກຶສາສນູກາງ, ພິມເທ່ືອທີ 1 
1967. ໜາ້ 201-202) 

 

 - ບດົ: ຄອູະທິບາຍແບບລວມໆກຽ່ວກບັບດົຂອງກາບກອນ, ກອນບດົໜ່ຶງຈະສ ັນ້ ຫືຼ ຍາວ 
ແມນ່ຂຶນ້ກບັຜູແ້ຕງ່ ສວ່ນຫຼາຍຈະມ ີ4 ບາດຂຶນ້ເມອື ຈຶ່ ງເອີ້ນວາ່ບດົໄດ ້ຫືຼ ເອີ້ນວາ່ 16 ແຖວ 
ນ ັນ້ເອງ ແລວ້ຄກູຖໍາມນກັຮຽນວາ່: ສວ່ນໃນບດົລາໍສາມາດເອີ້ນກອນໄດບ່ໍ້? ນກັຮຽນຕອບ 
1-2 ຄນົ ແລ້ວຄູກໍສະຫຸຼບຄາໍຕອບສູນ່ກັຮຽນຟງັວາ່: ໃນກອນລາໍ, ເພ່ິນມກັເອີ້ນກອນໜ່ຶງ, 
ສອງກອນເຊ່ັນ: ລາໍກອນໜ່ຶງ, ລາໍສອງກອນ, ແຕຄ່ວາມຈງິມນັແມນ່ບດົໜ່ຶງຂອງກອນລາໍ 
ແລວ້ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນໃນຂໍນ້ີ:້ ບດົແມນ່ເນືອ້ໃນທງັໝດົຂອງກອນ ທ່ີແຕງ່ຂຶນ້ກຽ່ວກບັ
ເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງ, ແຕວ່ກັຕ ົນ້ຈນົຮອດວກັສດຸທ້າຍ ບດົສ ັນ້ອາດມພີຽງ 4 ບາດ ຫາ 5 
ບາດ. ບດົຍາວອາດມເີຖງິ 100 ບາດຂຶ້ນໄປເຊ່ັນ: ເລ່ືອງ ສງັສິນໄຊ, ກາລະເກດ, ນາງ
ແຕງອອ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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 --  ຄາໍບບຸພະບດົ ຄອູະທິບາຍວາ່: ຄາໍບບຸພະບດົ ແມນ່ຄາໍໜ່ຶງທ່ີເຫັນຢູ່ໃນບດົກອນ ແລະ 
ບດົລາໍທ່ີເພ່ິນມກັໃຊໄ້ວຂ້າ້ງໜ້າເພ່ືອຂຶ້ນຕ ົນ້. ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ໃນບດົກອນຕ່ໍໄປນີ ້
ແມນ່ຄາໍໃດເປັນຄາໍບບຸພະບດົ? 

ຜ່ໍເຫັນ  ເມກຍາ່ງຍາ້ຍ     ໂດຍເພດຫງົເຫີນ ພຸນ້ເຢີ  
         ພະພາຍພານສນູ    ລວ່ງມນິເມອືຊາ້ຍ 
 ນບັແຕ ່ ພທູອນໄດ ້        ເທວທີງັແປດ 
 ພະກ ໍ  ຮກັຍິ່ ງພຽ້ງ         ສະເໝີແທຊູ້ນ່າງ 
  ຫຼງັຈາກນກັຮຽນຕອບແລວ້ ຄສູອນກເໍອົາສໍຂາວໄປຂດີໃສກ່ະດານບອ່ນທີເປັນຄາໍບບຸພະບດົ 
ແລວ້ກແໍນະນາໍນກັຮຽນຕື່ ມອີກ. ຈາກນ ັນ້, ຄກູສໍະຫຸຼບເນືອ້ໃນດ ັງ່ນີ:້ ບຸບຸພະບດົ ແມນ່ຄາໍສາໍລບັ 
ຕື່ ມເຂ້ົາທາງໜາ້ຂອງຄາໍກອນວກັໃດວກັໜ່ຶງເພ່ືອໃຫໄ້ດຄ້ວາມຄກັແນຂ່ຶນ້ ຄາໍບບຸພະບດົນີຢ້າ່ງໜອ້ຍ 
ມ ີ2 ຄາໍ ແລະ ຢ່າງຫຼາຍກມໍ ີ4 ຄາໍເຊ່ັນ: ເມ ື່ອນ ັນ້, ບດັນີ,້ ຈກັກາ່ວເຖງິ, ເມ ື່ອນ ັນ້ບາກ.ໍ..
 - ຄາໍສອ້ຍ: ຄອູະທິບາຍວາ່: ຄາໍສອ້ຍແມນ່ຄາໍໜ່ຶງທ່ີເຫັນຢູ່ໃນບດົກອນ ແລະ ບດົລາໍທ່ີ
ມກັໃຊກ້ນັໄວຂ້າ້ງຫຼງັ ເພ່ືອເນັນ້ຄວາມໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລວ້ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່: ໃນບດົກອນຕ່ໍໄປ
ນີ ້ຄາໍໃດແມນ່ຄາໍສອ້ຍ? 

ບດັນີ ້  ມາຮອດນອ້ງ ເຫີນຫາ່ງຈາງຈດິ ແລນໍ 
 ເໝືອນພ່ີ  ປນຸປານຜາງ ເຜ່ົາສະອາງອນັຮາ້ຍ  

ຊື່ ວາ່ ພນັປີອາ້ຍ ບ່ໍຍອມຍງັແອວ່ ອວນເອຍີ 
ຂໍອຸນ່ ອກົພ່ີພອ້ມ ຄາໍຂອ້ຍຂອດຈງິ ແດທ່ອ້ນ 

 ຫຼງັຈາກນກັຮຽນຕອບແລວ້ຄສູອນກເໍອົາສໍຂາວໄປຂດີໃສກ່ະດານບອ່ນທ່ີເປັນຄາໍສອ້ຍ 
ແລວ້ກແໍນະນາໍນກັຮຽນຕື່ ມອກີ. ຈາກນ ັນ້, ຄກູສໍະຫຸຼບເນືອ້ໃນດ ັງ່ນີ:້ ຄາໍສອ້ຍແມນ່ຄາໍສາໍລບັຕ່ໍ
ທາ້ຍຄາໍກອນວກັໜ່ຶງ ເພ່ືອເນັນ້ຄວາມໃຫຄ້ກັ ຄາໍສອ້ຍສວ່ນຫຼາຍມ ີ2 ຄາໍ 3 ຄາໍເຊ່ັນ: ແລເຢີ 
ນອ້ງເອຍີ, ແທແ້ລວ້, ແລນາ, ຊອບແລວ້, ພຸນ້ເຢີ, ກຊໍາ່ງທອ້ນ, ກຕໍາມທອ້ນ… 
 

 44.4 ສອນກຽ່ວກບັຄາໍປະຈາໍບອ່ນ  
 ຄູອະທິບາຍກອ່ນຈະເຂ້ົາບດົຮຽນວາ່: ຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສຸດ
ເພາະວາ່ການໃຊຄ້າໍປະຈາໍບອ່ນແມນ່ເຮັດບດົກອນນ ັນ້ຈະແຈງ້, ມວ່ນ ຖາ້ຫາກຂາດຄາໍປະຈາໍ
ບອ່ນ ແລະ ບ່ໍແຕງ່ໄປຕາມໂຄງຮາ່ງຈະເຮັດໃຫບ້ດົກອນນ ັນ້ບ່ໍສມົບນູ ແລະ ບ່ໍມວ່ນ ເວລາ
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ເອົາໄປໃຊເ້ປັນກອນລາໍມນັກພໍບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄຖູາມນກັຮຽນ 2-3 ຄນົ 
ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
                         
           
           
           

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕື່ ມຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນໃສໃ່ຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລວ້ອະທິບາຍການຈື່ຈາໍ ແລະ ທ່ອງ 
ໄດສ້ະເໝີ. 
 ຄສູະຫຸຼບເນືອ້ໃນບດົຮຽນດ ັງ່ນີ:້ ຄາໍປະຈາໍບອ່ນແມນ່ຄາໍກອນບາດໜ່ຶງທ່ີມ ີ4 ວກັ, ວກັ
ໃດກມໍ ີ7 ຄາໍ (ບ່ໍນບັຄາໍບບຸພະບດົ ແລະ ຄາໍສອ້ຍ) ໂຮມຄາໍກອນໜ່ຶງມ ີ28 ຄາໍ. ໃນຈາໍນວນ 
ຄາໍທງັໝດົໃນ 28 ຄາໍນີ ້ຕອ້ງມຄີາໍເອກ 6 ຄາໍ ແລະ ຄາໍໂທ 5 ຄາໍຢູປ່ະຈາໍບອ່ນຂອງມນັ, 
ຈະຍາ້ຍໄປບອ່ນອື່ ນບ່ໍໄດ.້ 
 -  ຄເູນັ້ນເລ່ືອງແຕງ່ຕວົຈງິໂດຍອີງຕາມບດົກອນດ ັ່ງລຸມ່ນີ ້ແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັຄຄູວນແນະນາໍ
ນກັຮຽນຕື່ ມເລ່ືອງການນາໍໃຊຕ້ວົສະກດົ ກ, ດ, ບ ແມນ່ໃຊແ້ທນໄມເ້ອກ (x ່) ໄດ ້ແຕມ່ນັ
ອາດຈະບ່ໍມວ່ນເທ່ົາກບັຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນ (x ່) ໄດ ້.  
   ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຄູວນໃຫນ້ກັຮຽນແຕງ່ບດົກອນອີງຕາມບດົກອນຂາ້ງລຸມ່ນີເ້ປັນຕວົຢ່າງໂດຍ
ເນັນ້ຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນ. 
  ບດົກອ່ນອາ່ນ "ຄດູສີິດສາ້ງ" 

  ແຕງ່ໂດຍ: ໄຊຍະພອນ ແພງລາດສມົບດັ 
 

• ເປັນສດິດຄີວນພ ໍາ່ຮູ ້          ພຽນໝັ່ນຮຽນໜງັສ ື
ຖຄືາໍສອນຂອງຄ ູ            ຈື່ຈາໍເອົາໄວ ້
ໃຈມກັຮຽນພຽນຮູ ້            ນາໍຄສູອນສ ັ່ງ 
ຟງັຄາໍເຕອືນອີກພອ້ມ         ຖະໜອມສາ້ງຕື່ ມປນັຍາ ສິດເອຍີ 
• ມາລະຍາດຄອ່ງແຄວ້        ທງັນບົກາບພະຄນຸຄ ູ
ທງັເຊດີຊູຄວາມດ ີ           ສູກ່ລິິຍາວາດເວ້ົາ 
ເຮົາເປັນຊາວໜຸມ່ນອ້ຍ         ເຍົາວະຊນົຍກຸໃໝ ່
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ເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ              ແປງບາ້ນຮຸງ່ຈະເລີນ ຊອບແລວ້ 
• ສວີໄິລຍບັມໍ່ໃກ ້               ໄວໜຸມ່ມປີນັຍາ 
ພດັທະນາຕາມແນວທາງ         ພກັ ແລະ ລດັວາງໄວ ້
ເອົາໃຈພຽນຮຽນຮູ ້              ນາໍຄເູພ່ີນສະຫຼາດ 
ເປັນນກັປາດຊາດຮບັຮູ ້         ເພາະວາ່ຄບູອກຊີຄ້ວາມດນີ ັນ້ຈື່ ເອົາ 
• ໝູເ່ອຍີໝູ ່ເຮົາແມນ່ຄນົສືບເຊືອ້    ຕະກນຸຊາດແນວລາວ 
ຊາວປະຊາລາວເຮົາ             ແມນ່ຝາກຝງັເຮົາໄວ ້
ແນວໃດຊາດສກິາ້ວ              ລກູຫຼານລາວພາກນັກໍ່ 
ມນັບ່ໍຕາ່ງຫຍງັເພ່ີນເວ້ົາ           ໝາກແຕງຊາ້ງໜວ່ຍປາຍ ຈື່ ເອົາເນ ີ

  

 44.5 ແນະນາໍແກບ້ດົເຝິກຫດັ 

4.  ສບັຊອ້ນກອນລຸມ່ນີ:້ 
 ຂງົເຂດຂ ັນ້   ຜາພາກພມູສະຖານ 

  ເອົາກນັມາ   ຜ່ໍແລເລັງຢຽ້ມ  
 ບາກຽ່ວໃຫ ້  ຍໍຄນຸຄາມມາກ 

 ຍໍຍກົຍອ້ງ   ສະຫງວນແກວ້ສວາກສີ 
 (ຄດັຈາກປ້ຶມຊຸດມລໍະດກົວຽງຈນັ ສງັສນິໄຊ ຄາໍກອນຄູຮ່ອ້ຍແກວ້; ແປເປັນຮອ້ຍແກວ້ໂດຍ   

ມະຫາ ສລີາ ວລີະວງົ. ຕ ົນ້ຊຸມປີ 2513. ໜາ້ 16) 
 

5.  ກອນອ່ານຕ່ໍໄປນີ້: ມ ີ35 ຄາໍ, ມ ີ8 ຕອນ, ມ ີ4 ວກັ, ມ ີ2 ເຟ້ືອງ ແລະ ມ ີ1 
ບາດ? (ບ່ໍນບັຄາໍສອ້ຍ) 

 

   ນອ້ງນີເ້ປັນຊາດເຊືອ້     ສະກນຸແກນ່ຊາວນາ ອາ້ຍເຮຍີ 
  ພ່ໍແມພ່າຟນັຂດຸ         ກ ົ່ນດນິປີນໄມ ້
   ໝກົຢູໃ່ນແດນຫອ້ງ      ນາສວນຮ ົວ້ໄຮ ່
   ຜກົແຕຜ່ນົລະໄມ ້       ສາລີເຂ້ົາເຜືອກມນັ 
 

(ຄດັຈາກປ້ຶມໄວຍາກອນລາວຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ. ພະແນກສກຶສາສນູກາງ. ພິມເທ່ືອທີ 1, 
1967. ໜາ້ 215) 
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55. ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    ການສງັເກດ 
 -  ການສນົທະນາໃນຫອ້ງ, ການມສີວ່ນໃນການຕອບຄາໍຖາມ, ການສ ົ່ງວຽກບາ້ນ. 
 - ການຕ ັງ້ຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນຜູທ່ີ້ສນົໃຈ.  
 - ການແຕງ່ບດົກອນຕວົຈງິ. 
    ກວດຜນົງານຈາກ 
 - ກວດຈາກຄະແນນວຽກບາ້ນ, ກວດກາປະເດອືນ, ປະຈາໍບດົ.. 
 - ກວດຈາກການແຕງ່ບດົກອນ.  
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ບບດົທີ 20 ອກັສອນທາໍ 
ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

 
1. ຈດຸປະສງົ 
     ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

  -  ຮູປ້ະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້"8" (ກ) ສະດກດົ, "=" (ງ) ສະກດົ ແລະ "g" (ນ) ສະກດົ. 

  -  ອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ແບບງາ່ຍໆໄດ.້ 
 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
     ໃນການປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ "8" (ກ) ສະກດົສວ່ນຫຼາຍເພ່ິນກຮໍກັສາຕວົ "8" ໄວຢ້າ່ງ

ເດມີ ແຕໃ່ນຄາໍທ່ີເປັນ ສະຫຼະບາງຕວົເພ່ິນຈະປ່ຽນເປັນ x ັ ແທນ "8". 

     ການເອົາຕວົ "=" (ງ) ໄປສະກດົແຕລ່ະຄາໍຈະມກີານໃຊທ້ງັຕວົ "=" ປກົກະຕິ ແລະ 

"X  >ແລະ x +" ເຟ້ືອງ. 
ການປະກອບຄາໍທ່ີອອກສຽງໃນແມ ່“ອນົ” ເພ່ິນອາດຈະໃຊຕ້ວົ "g" (ນ)  ຫືຼ "ຣ" ສະກດົ. 

ຫຼກັການນີບ່ໍ້ຕາຍຕວົບາງເທ່ືອເພ່ິນກໃໍຊຮ້ວ່ມກນັ. 
 

3. ສື່ ການສອນ 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 6. 
-  ແບບຮຽນໜງັສທືາໍ, ໜງັສໃືບລານ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
4.1 ທວນຄືນບດົເກົ່ າ.
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 ຍອ້ນຢູຊ່ ັນ້ ມ.5 ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນອກັສອນທາໍມາແລວ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄອູາດຈະໃຫນ້ກັຮຽນ
ຂຽນຄືນພະຍນັຊະນະ ແລະ ສະຫຼະຂອງອກັສອນທາໍ, ຂຽນຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍທນັມຕີວົສະກດົ 
ແລະ  ຄາໍຫຍໍຕ້າ່ງໆເປັນອກັສອນຕວົທາໍ. ກວດເບິ່ ງຜນົການຂຽນຂອງນກັຮຽນ ຖາ້ມອີນັໃດບ່ໍ
ທນັຖກືກແໍປງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ພອ້ມກນັນ ັນ້ຄຕູອ້ງແນະນາໍນກັຮຽນເອົາໃຈໃສກ່ານອາ່ນ ແລະ ຂຽນ 
ຄາໍຫຍໍເ້ປັນກລໍະນພິີເສດຍອ້ນມລີກັສະນະສະເພາະຂອງມນັ. 

44.2 ສອນກຽ່ວກບັປະກອບຄາໍໃຊ ້"8"  (ກ) ສະກດົ. 

    ການສອນປະກອບຄາໍໃຊ ້"8" (ກ) ສະກດົ. ຄຄູວນຍກົ "ແມກ່ກັ ກ. ສະກດົ" ໃນ

ພາສາລາວ ປຽບທຽບໄປນາໍເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ງາ່ຍຂຶນ້ເພາະມລີກັສະນະຄື
ກນັ. ຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ ງອະທິບາຍວາ່: ການປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ "8" (ກ) ສະກດົສວ່ນຫຼາຍເພ່ິນກຮໍກັ 

ສາຕວົ "8" ໄວຢ້າ່ງເດມີ ແຕໃ່ນຄາໍທ່ີເປັນສະຫຼະບາງຕວົເພ່ິນຈະປ່ຽນເປັນ x ັ ແທນ "8" 

(ຄຄູວນແຕມ້ຕາຕະລາງຕາມປ້ຶມແບບຮຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ)່ ໃຫສ້ງັເກດຕາມ
ຕາຕະລາງດ ັງ່ກາ່ວ. 
 
 ຄາໍແນະນາໍ 
1.  ຢູໃ່ນໜງັສຕືາ່ງຄື: ໜອກ, ໝອກ, ຫຼອກ, ໜວກ, ໝວກ, ເຫັນຂຽນເປັນ 3 ຢາ່ງດ ັງ່ນີ:້ 

 

 1) nG![ n:![ nC![ nGv[ n:v[ 
 2) nG!* n:!* nC!* nGv* n:v* 
 3) nG<[ n: <[ nC <[ nG V[ n: V[ 

  

2.   6x ×<8 ຄາໍນີມ້ກັຈະຂຽນເປັນ 6X 2*2ເຊ່ັນ: 6c<238 6nC23!* 
 ຂຽນເປັນ  6c2*  6nC28 ບ່ໍໝາຍເອົາວາ່ໃຫຂ້ຽນແບບນີ.້ 

     3.  ຄາໍທ່ີຕວົສະກດົຢູກ່ອ້ງແຖວ ແຕເ່ອົາຕວົສະກດົຂຶນ້ໄວໃ້ນແຖວກມໍເີຊ່ັນ:  

 x { * x  [*  x 2* x 38   xÖ8  x×8  6x [8   66x 8    6x 28  6x 38    

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1561Lao TG M6 final reset page number.pdf   156 7/31/2015   9:13:23 AM7/31/2015   9:13:23 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



152 
 

4.  ຄາໍທ່ີມຕີວົ ! ແລະ ຕວົ v ຢູກ່ອ້ງແຖວ ແຕ ່ເອົາສອງຕວົນີຂ້ຶນ້ໄວໃ້ນແຖວກມໍ ີ

ເຊ່ັນ: x![  xv[  6x 3![. 
  5.   ຄາໍທ່ີຂຽນຫຍໍ:້   ;V[1 ອາ່ນວາ່  ;*[v. (ມກັວາ່) 

ຄຂູຽນບດົອາ່ນ (ຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ) ໃສກ່ະດານເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ອາ່ນເທ່ືອລະຄນົ
ໂດຍເລ່ັງໃສຜູ່ທ່ີ້ອາ່ນບ່ໍທນັໄດດ້.ີ 

  4.3 ສອນກຽ່ວກບັປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ = ສະກດົ 

 ກອ່ນຈະສອນປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ  = ສະກດົ. ຄຕູອ້ງກວດຄືນເບິ່ ງບດົເຝິກຫດັການ 

ປະກອບຄາໍໃຊ ້"8"  (ກ) ສະກດົເສຍກອ່ນ. ການສອນປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ = ສະກດົກໃໍຫ້

ຄຍູກົ "ແມກ່ງັ ງ. ສະກດົ" ໃນພາສາລາວມາປຽບທຽບໄປພອ້ມເພາະມລີກັສະນະຄືກນັ.  
 ຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ງອະທິບາຍຕາມປ້ຶມແບບຮຽນວາ່:  

    ການເອົາຕວົ "=" (ງ) ໄປສະກດົແຕລ່ະຄາໍຈະມກີານໃຊທ້ງັຕວົ "=" ປກົກະຕິ ແລະ 

"X  >ແລະ x +" ເຟ້ືອງ. 
     (ຄຄູວນແຕມ້ຕາຕະລາງຕາມປ້ຶມແບບຮຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ)່ ໃຫສ້ງັເກດ 
ຕາມຕາຕະລາງດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຄາໍແນະນາໍ 
1. ການໃຊ ້ =, X  >ແລະ x + ສະກດົນ ັນ້ມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ຄາໍທ່ີມສີະຫຼະເທິງເພ່ິນໃຊ ້  X  >  ສະກດົ 
- ຄາໍທ່ີມສີະຫຼະລຸມ່ເພ່ິນໃຊ ້   X +  ສະກດົ 
- ຄາໍທ່ີມສີະຫຼະປະສມົເພ່ິນໃຊ ້ =, X  >,  x + ສະກດົ 

2.  ສະຫຼະທາໍແຕເ່ດມີນ ັນ້ ແລະ ອອກສຽງດຽວກນັ ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການອາ່ນ ແລະ 
ຂຽນນກັປາດລາວເຮົາໄດກ້າໍນດົໃຫມ້ຮີບູຮາ່ງແຕກຕາ່ງກນັເຊ່ັນ: 6x 3<=(ເx ື ືອງ) ຄາໍນີໃ້ນໜງັ
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ສືຕາ່ງໆເພ່ິນມກັຂຽນເປັນ 6x 3> (ເx ິງ) ເຊ່ັນ: ຂຽນເປັນ  6;3<=  6n:3!>  6nC3!> 
ຂຽນເປັນ 6;3> 6n:3= 6nC3= nG!> n:!> nC!> ເຫັນຂຽນເປັນດ ັງ່ນີກ້ມໍ ີ  
nG<+ n: +< nC+ <. 
3.  ຄາໍຂຽນຫຍໍ ້

69<+1 ໃຫອ້າ່ນວາ່ 69{h19<+ 
 

8,(1 8,) 83I 8,D1 0, 0×V1  
03: 0S1 8,:1 03b e×b e”b  
e×V1 Xi|1 iÕb d3G 66db    ` 
h3: h3I XhZ1 äh:1 j2V1 c” 
c”G1 bb1 6b3: $”1 0[V1 x3 
;[V1 69++1      
   

 ກຂໍາ້, ກບ່ໍໍ, ກດໍ,ີ ກະທາໍ, ກ,ໍ ຄືວາ່, ກມໍ,ີ ຄາຖາ, ກມໍາ, ຄີລີ, ຊະລື, ຊະແລ, ຊື່ ວາ່, 

ດລູາ, ດລີີ, ທະນ,ີ ແທ້ແລ, ນາ, ບ່ໍມ,ີ ບ່ໍດ,ີ ຜະຫຍາ, ໄປມາ, ຜິວາ່, ແລະ, ແລນາ, ສາລາ, 

ສະເໝີ, ເອົາ, ຄກັວາ່, ອນັວາ່, ມກັວາ່, ເຂ້ົາຂອງ. 

 ເພ່ືອເປັນການທວນຄນືຄວາມຈາໍກຽ່ວກບັຄາໍຫຍໍ ້ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນສອງກຸມ່ແຂງ່ 

ຂນັກນັຂຽນຄາໍຫຍໍ້ກ ຸມ່ໃດຂຽນໄດຫຼ້າຍ ແລະ ຖກືຕອ້ງເປັນຝາ່ຍຊະນະ ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍຊະນະ

ໃຫເ້ລ່ົານທິານຊວນຫວົໃຫໝູ້ຄູ່ຟ່ງັ. 

 ຄຂູຽນບດົຫດັອາ່ນ (ຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ) ຂຶນ້ກະດານເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ອາ່ນເທ່ືອລະ

ຄນົ, ຖາ້ຍງັມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ອາ່ນບ່ໍທນັໄດດ້ອີາ່ນຄືນອີກຍິ່ ງເປັນການດ.ີ 
 

1Lao TG M6 final reset page number.pdf   1581Lao TG M6 final reset page number.pdf   158 7/31/2015   9:13:23 AM7/31/2015   9:13:23 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



154 
 

44.4 ສອນກຽ່ວກບັປະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້"g"  ຫືຼ "x"  ສະກດົ 

     ກອ່ນຈະສອນການປະກອບຄາໍທ່ີໃຊ ້ "g" ຫືຼ "x" ສະກດົ. ຄຕູອ້ງກວດຄືນບດົເຝິກ

ຫດັປະກອບຄາໍທ່ີມ ີ = ສະກດົເສຍກອ່ນ ຫືຼ ອາດຂຽນທວາຍບດົອາ່ນທ່ີຜາ່ນກໄໍດ.້ ຈາກນ ັນ້, 

ໃຫຍ້ກົເອົາແມກ່ນັ ນນ. ສະກດົໃນພາສາລາວມາສມົປຽບທຽບ ເພາະມນັມລີກັສະນະຄືກນັ. 
ການປະກອບຄາໍທີອອກສຽງໃນແມ ່"ອນົ" ເພ່ິນອາດຈະໃຊຕ້ວົ "ນ" ຫືຼ "ຣ" ສະກດົ. 

ຫຼກັການນີບ່ໍ້ຕາຍຕວົບາງເທ່ືອເພ່ິນກໃໍຊຮ້ວ່ມກນັ ໝາຍຄວາມວາ່ໃຊຕ້ວົໃດກໄໍດ.້ 
   (ຄແູຕມ້ຕາຕະລາງຕາມປ້ຶມແບບຮຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ)່ ໃຫສ້ງັເກດຕາມ
ຕາຕະລາງດ ັງ່ກາ່ວ. 
  
 ຂໍແ້ນະນາໍ 
1. ການຊອ້ນຕວົໜງັສືນ ັນ້ຕາມທາໍມະດາເພ່ິນມກັຈະຊອ້ນຕາມພະຍນັຊະນະເຟ້ືອງເມ ື່ອຄາໍ 
ໃດມຕີວົປະສມົ ຫືຼ ວາ່ຕວົຄວບ ເພ່ິນແປງຮບູ ແລະ ບອ່ນໄວຕ້ວົສະກດົຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
ແລວ້ແຕຈ່ະເໝາະສມົແກກ່ານອາ່ນ ແລະ ການຊອ້ນຕວົໜງັສດື ັງ່ໄດຊ້ີແ້ຈງມາແລວ້ເຊ່ັນ: 

n:! G(ໝອນ)    nG! G(ໜອນ)    nC! G(ຫຼອນ) 
 ໃນໜງັສືບາງຜກູກເໍຫັນຊອ້ນກນັ 3 ຕວົ ຄືສະຫຼະທ່ີປະກອບກບັພະຍນັຊະນະປ່ຽວມາ
ໃຊກ້ບັພະຍນັຊະນະປະສມົ: 

n:x (ໝອນ)     nGx (ໜອນ)    nCx (ຫຼອນ) 
 

 ການຂຽນໜງັສືທາໍຂອງຄນົບຮູານມຫຼີາຍຢ່າງດ ັ່ງກາ່ວແລວ້ເປັນເຫດໃຫ້ຜູອ້າ່ນສບັສນົ 
ຈະຕອ້ງໄດສ້ນັນຖິານເອົາເອງໃນເວລາອາ່ນ. ສະເພາະໃນການຮຽນໃນເວລານີຈ້ະນາໍໃຊ້
ສະເພາະແຕກ່ານຊອ້ນພຽງ 2 ຕວົເທ່ົານ ັນ້. 
2. ຄາໍບາງຄາໍຂຽນຄືກືນັແຕອ່າ່ນຕາ່ງກນັອງີຕາມເນືອ້ໃນເຊ່ັນ: 

- n2     ອາ່ນວາ່       ໜິ     ຫືຼ     ຫິນ  

- n3     ອາ່ນວາ່       ໜີ     ຫືຼ     ຫີນ 

- 66n   ອາ່ນວາ່       ແໜ    ຫືຼ     ແຫນ 

nCx (ຫຼ

ຢ່າງດ ັ່ງກາ່ວແ

< nGnnx (ໜ

ຂອງຄນົບຮາ

< n:x (ໝ

ການຂຽຂ ນໜ

< 

n2 G 
n
6
n3 G 
6n ອ່6n G 
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- 66nV    ອາ່ນວາ່       ແຫວ   ຫືຼ     ແຫວ 
ຄຂູຽນບດົຫດັອາ່ນ (ຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ) ຂຶນ້ກະດານເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ອາ່ນເທ່ືອລະ

ຄນົ, ຖາ້ຍງັມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ອາ່ນບ່ໍທນັໄດດ້ອີາ່ນຄືນອີກຍິ່ ງເປັນການດ.ີ 
  

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ສງັເກດຈາກ: 

- ການສນົທະນາຖາມ-ຕອບຂອງນກັຮຽນ. 
- ການອາ່ນຂອງນກັຮຽນ. 

 ກວດກາຜນົງານຈາກ: 
- ການຂຽນທວາຍຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ. 
- ຜນົການແກບ້ດົເຝິກຫດັທາ້ຍບດົຮຽນ. 
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້  

156

  ບບດົທທີ 112 ກການສສາໍພາດ  

  ບບດົທທີ 113 ກການສສຶກສາຄຄາໍສສບັ  ((ຕຕ່ໍ))  

  ບບດົທທີ 14 ກການແແປງອອກັສອນ  ແແລະ  ແແປງຄຄາໍ  

  ບບດົທທີ 155  ກການສສາ້ງຄຄາໍໃໃນພພາສາລລາວ  

  ບບດົທທີ 166  ຊຊະນດິຂຂອງຄຄາໍ  

  ບບດົທທີ 177  ກກາລະໃໃນພພາສາລລາວ  

  ບບດົທທີ 188  ຄຄາໍລາຊາສສບັ  

  ບບດົທທີ 111  ວວາທະສສນິ  

  ບບດົທທີ 110  ຈຈາລິຍຍະທທາໍ  ແແລະ  ຄຄນຸນນະທທາໍ    
  ໃໃນກການເເວ້ົາ  

 ພພາກທທີ IV    
ຫຫຼກັການແຕງ່
ກກອນລາວແແລະ 
ອອກັສອນທາໍ  

  ບບດົທທີ 199  ຫຫຼກັການແແຕງ່ກກອນ  

  ບບດົທທີ 220 ອອກັສອນທາໍ  

  ບບດົທທີ 3 ກການຂຽນບບດົອອະທິບາຍ  

  ບບດົທທີ 44  ກການຂຽນບບດົພພິສດູ  

 ບບດົທທີ 55  ກການຂຽນບບດົວວຈິານ  

  ບບດົທທີ 66  ກການຂຽນບບດົລລະຄອນ  

  ບບດົທທີ 77  ກການຂຽນບບດົເເລ່ືອງສສ ັນ້  

 ບບດົທທີ 88  ກການຂຽນນນທິານ  

  ບບດົທທີ 99  ນນະວະນຍິາຍ  

 ພພາກທີ II   
ການຂຽນ 

 ບບດົທີ 1 ກການອາ່ານຕຄີວາມໝາຍ  

 ບບດົທີ 2 ກການອາ່ນວວເິຄະວວຈິານຢາ່ງມມວີຈິາລະນະຍານ   ພພາກທີ I   
ການອາ່ນ 

 ພພາກທີ III   
ຫຫຼກັພາສາລາວ 

 ພພາກທີ III   
ກການຟງັ ແລະ 

ກການເວ້ົາ  

ພາສາລາວ 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ  

ປີທີ 6 
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