
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



ຄາໍນາໍ 

ປ້ຶມຄູມ່ແືນະນາໍການສອນນກັຮຽນເພ່ືອສາ້ງເປັນນກັຮຽນເກັ່ງ ລະດບັຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 

ສາໍລບັຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາເຫ້ັຼມນີ ້ ໄດຮ້ຽບຮຽງຂຶນ້ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການອນັຮບີດວ່ນ 

ໃນການຮຽນ-ການສອນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. ເນື່ອງຈາກວາ່ ການສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸ 

ນກັຮຽນເກັ່ງ ຍງັບ່ໍມເີປ້ົາໝາຍຊດັເຈນ, ຂາດຄວາມຕ່ໍເນື່ອງໃນການຕດິຕາມກໍ່ສາ້ງຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົ 

ຕາມນະໂຍບາຍທ່ີກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາກາໍນດົໄວ;້ 

ອກີດາ້ນໜ່ຶງ ປ້ຶມຄູມ່ແືນະນາໍການສອນເຫ້ັຼມນີ ້ ຮຽບຮຽງຂຶນ້ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພ່ືອສະໜອງແຫຼງ່ 

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃຫຄ້ສູອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມເີອກະສານ ຫືຼ ຕາໍລາເສມີສະເພາະ, ສາໍລບັໃຊ ້

ເປັນຄູມ່ຄື ູ ເພ່ືອເປັນທິດ ຫືຼ ບອ່ນອງີໃນການສອນ ຫືຼ ບາໍລງຸນກັຮຽນເກັ່ງ ໃນ 04 ວຊິາ ຄ:ື ພາສາລາວ-

ວນັນະຄະດ,ີ ຄະນດິສາດ, ຟີຊກິສາດ ແລະ ເຄມສີາດ.  

ເນືອ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນເຫ້ັຼມນີ ້ ປະກອບມເີນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້ ພາກແນະນາໍທາງດາ້ນທິດສະດ,ີ ແຫຼງ່ 

ຂໍມ້ນູ, ວທີິການຕາ່ງໆ ແລະ ພາກບດົເຝິກຫດັ. 

ຄະນະຮຽບຮຽງປ້ຶມເຫ້ັຼມນີ ້ແມນ່ລວ້ນແຕແ່ມນ່ຜູທ່ີ້ມປີະສບົການ ແລະ ມາຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ ເຊ່ັນ: 

ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ສນູປະກນັຄນຸນະພາບ, ມະຫາວທິະຍາ 

ໄລແຫງ່ຊາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄບູາ້ນເກນິ, ຄສູອນ ມດັທະຍມົສກຶສາສມົບນູວຽງຈນັ, ມດັທະຍມົສກຶສາສມົບນູ 

ອານວຸງົ ນະຄອນຫຼວງ, ຄສູກຶສານເິທດມດັທະຍມົພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ແລະ ຄສູກຶສານເິທດມດັທະຍມົພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ຄະນະຮຽບຮຽງ 

ພວກເຮົາຫວງັວາ່ປ້ຶມຄູມ່ ືແນະນາໍການສອນເຫ້ັຼມນີ ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ ່ຄ-ູນກັຮຽນບ່ໍຫຼາຍກໜໍອ້ຍ ເພ່ືອ 

ນາໍໄປເປັນຄູມ່ຈືດັການສອນ-ການຮຽນໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ ແລະ ເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານກະກຽມແຜນການສອນ 

ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກຄ່ສູອນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາໃນການຄ ົນ້ຄວາ້, ປະກອບຄວາມຮູ ້

ເພ່ີມເຕມີເຂ້ົາຊວ່ຍການສດິສອນໃຫດ້ຂີືນ້.  

ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມກບ່ໍໍປາສະຈາກໄດຂ້ໍຂ້າດຕກົບກົພອ່ງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮອ້ງມາຍງັ ຄ-ູອາຈານ 

ທ່ີສດິສອນຕວົຈງິ ແລະ ບນັດາທາ່ນຜູອ້າ່ນ, ຜູໃ້ຊປ້ື້ມເຫ້ັຼມນີ ້ ປະກອບຄາໍຄດິ, ຄາໍເຫັນຕ່ໍເນືອ້ໃນ ແລະ 

ຮບູການ ພອ້ມທງັຄາໍຕາໍນຕິຊິມົຊວ່ຍ ດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ, ກະລນຸາສ ົ່ງຄາໍເຫັນຂອງທາ່ນໄປຍງັ ກມົມດັທະຍມົ 

ສກຶສາ; ຄາໍເຫັນຂອງທາ່ນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກພ່ວກເຮົາ ເພ່ືອການປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂໃໝໃ່ນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 

ຄະນະຮຽບຮຽງ ມຄີວາມຍນິດທ່ີີຈະຮບັຟງັ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລວ່ງໜາ້ ມາຍງັທກຸໆທາ່ນ 

ນະທ່ີນີດ້ວ້ຍ. 

ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ 
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ວຊິາ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
 ພາສາລາວ. 
I. ຫຼກັພາສາລາວ. 
1. ອກັຂະຫຼະວທີິ. 
1.1 ພະຍນັຊະນະ. 
- ເປັນຕວົແກນ (ເປັນພະຍນັຊະນະແກນ, ອກັສອນແກນ, ພະຍນັຊະນະຕ ົນ້ພະຍາງ) 

ຕວົຢາ່ງ:  “ແຂວງຫຼວງພະບາງ”  ຂວ, ຫຼ, ພ, ບ   ແມນ່ຕວົແກນ 
- ເປັນເຄື່ ອງປະສມົສະຫຼະ 

ອ - ຍ - ວ 
ອ ໃນສະຫຼະ ເxôອ, ເxõອ 
ຍ ໃນສະຫຼະ ເx×ຍ, ເxຍ 
ວ ໃນສະຫຼະ xÜວະ, xÜວ 

 ເວລາ ຍ ຢູໃ່ນ ເx×ຍ, ເxຍ ແລະ ວ ຢູໃ່ນ x Üວ.   ຍ ແລະ ວ ບ່ໍແມນ່ຕວົສະກດົ ມນັເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນ
ເຄື່ ອງປະສມົສະຫຼະ. 
- ພະຍນັຊະນະປະສມົມ ີ6 ຕວົ. 
- ພະຍນັຊະນະຄວບມ ີ“ວ”  ສວ່ນ ລ ແລະ ຣ ໃຊຂ້ຽນສບັມາຈາກພາສາຕາ່ງປະເທດ(ທບັສບັ) 
- ຕວົສະກດົມ ີ8 ຕວົ (ຕວົສະກດົເປັນມ ີ5 ຕວົ, ຕວົສະກດົຕາຍມ ີ3 ຕວົ) 

 
1.2  ສະຫຼະ. 

 ສະຫຼະທງັໝດົມ:ີ 28 ຕວົ, ສະຫຼະສຽງສ ັນ້ - ຍາວມ:ີ 12 ຄູ ່
- ສະຫຼະພິເສດມ ີ4 ຕວົ.  
- ສະຫຼະປະສມົມ ີ6 ຕວົ(ມ ີ3 ຄູ)່. 
- ສະຫຼະບາງຕວົ (10 ຕວົ) ເມ ື່ອຜນັສຽງກບັຕວົສະກດົແລວ້ມນັຈະປ່ຽນຮບູ: 

xະ ປ່ຽນເປັນ x×x 
ເxະ ປ່ຽນເປັນ ເx×x  
ແxະ ປ່ຽນເປັນ ແx×x 
 ໂxະ ປ່ຽນເປັນ xÜx (ຖ້າ ຍ,ວ ສະກດົ ສະຫຼະໂx ຢູ່ຄືເກົ່ າສ່ວນສະຫຼະ        

xະ  ເປັນໄມ ້x× ) 
ເxາະ ປ່ຽນເປັນ x×ອx 
x ໍ ປ່ຽນເປັນ xອx  
ເxຍ ປ່ຽນເປັນ x×ຽx 
ເxຍ ປ່ຽນເປັນ xຽx 
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xÜວະ ປ່ຽນເປັນ x×ວx 
xÜວ ປ່ຽນເປັນ xວx 

 ການປ່ຽນຮບູສະຫຼະຢູ່ບອ່ນນີຈ້ະໄປກຽ່ວພນັເຖງິພະຍາງໄຂ ແລະ ພະຍາງອດັ, ພະຍາງທ່ີປະກອບກບັ
ສະຫຼະ 10 ຕວົຂາ້ງເທິງນີຈ້ະເປັນພະຍາງໄຂ. 

ຕວົຢາ່ງ:   ປະ, ໂຕະ, ຄໍ, ພວົ...  ເມ ື່ອປະກອບກບັຕວົສະກດົຈະໄດ:້ 
   ປະ  ປະກອບຕວົສະກດົ ກ ເປັນ ປກັ 
   ໂຕະ ປະກອບຕວົສະກດົ ກ ເປັນ ຕກົ 
   ຄໍ   ປະກອບຕວົສະກດົ ກ ເປັນ ຄອກ 
   ພວົ  ປະກອບຕວົສະກດົ ກ ເປັນ ພວກ 
 
1.3  ພະຍາງ. 

- ພະຍາງປະກອບຂຶນ້ຈາກ 3 ພາກສວ່ນຄ:ື ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ວນັນະຍດຸ. 
- ອງີຕາມລກັສະນະຂອງມນັພະຍາງມສີອງປະເພດຄ:ື ພະຍາງໄຂ ແລະ ພະຍາງອດັ. 

+ ໂຄງສາ້ງພະຍາງໄຂ: ພ1 + ສ + ວ1  ແລະ  ພ1 + ສ + ວ2 

ຕວົຢາ່ງ:  ໂຕະ, ພ່ໍ, ແມ.່.. 

+ ໂຄງສາ້ງພະຍາງອດັ: ພ1 + ສ (ສະຫຼະພິເສດ) + ວ1 ແລະ  ພ1 + ສ (ສະຫຼະພິເສດ) + ວ2   

      ພ1 + ສ + ພ2 + ວ1  ແລະ  ພ1 + ສ + ພ2 + ວ2 

ຕວົຢາ່ງ:   - ໃຈ, ນ ໍາ້... 
 - ໂຮງ, ຮຽນ, ເຄື່ ອງ, ແກວ້...  

 
1.4 ຫຼກັການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

ຫຼກັການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາລາວໃຫຖ້ກືຕອ້ງມ ີ7 ຫຼກັການ: 
- ຫຼກັຕວົອກັສອນ. 
- ຫຼກັໄມເ້ອກ, ໄມໂ້ທ. 
- ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາປາລີ-ສນັສະກດິ. 
- ຫຼກັເຄື່ ອງໝາຍວກັ. 
- ຫຼກັການນາໍໃຊຄ້າໍຕ່ໍ. 
- ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ຮ ແລະ ລ. 
- ຫຼກັການເຊື່ ອມຄາໍ ແລະ ຮຽງຄາໍໃນປະໂຫຍກ. 

 
  ໝາຍເຫດ 

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



3 

 

 ໃຫເ້ບິ່ ງຢູ່ນາໍປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວມ.4 ປີ 2009, ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.6 ປີ 2008 (ຄํາທ່ີ
ຂຽນ ແລະ ອາ່ນບ່ໍຄກືນັ) ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.7 ປີ 2011. 

 
2. ວະຈວີພິາກ. 
2.1  ຊະນດິຂອງຄາໍເວ້ົາ. 

- ອງີໃສລ່ກັສະນະຂອງຮບູຄາໍ(ມ.4) ປີ 2009 ອາດຈະແບງ່ຄາໍອອກເປັນ 4 ຊະນດິຄື: ຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍ
ປະສມົ, ຄາໍຊອ້ນ ແລະ ຄາໍຊ ໍາ້. 

- ຊະນດິຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວ (ມ.6) ຈາໍແນກອອກເປັນຄາໍເຄ້ົາ, ຄາໍປະສມົ, ຄາໍສນົທິ ແລະ ຄາໍສະ
ໝາດ. 

ຕວົຢາ່ງ   
1.) ຈ ົ່ງຈາໍແນກຄາໍຕ່ໍໄປນີໂ້ດຍອີງຕາມລກັສະນະຂອງຮບູຄາໍໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ້ຖກືຕອ້ງ: ພ່ໍ, ຫກູວາງ, 

ຊາວບາ້ນ, ກກັຂງັ, ດາໍໆ, ໜກັເບົາ, ວາໂຍ, ສວີໄິລ, ດາວເຮອືງ, ໝໍລາໍ.  
ຄາໍຕອບ 

ຄາໍເຄ້ົາ ຄາໍປະສມົ ຄາໍຊອ້ນ ຄາໍຊ ໍາ້ 
    

 
 
 

 
2.) ຈ ົ່ງເລືອກເອົາຄາໍຕ່ໍໄປນີ້ໃສຕ່າຕະລາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ: ກກັຂງັ, ພນົລະເມອືງ, ກາໍມະກອນ, ທໍລະນີ,   

ຊມີງັ, ສນິທະວາຈາ, ທາລາ, ກະໂລບາຍ, ວທິະຍານພິນົ.  
ຄາໍຕອບ 

ຄາໍເຄ້ົາ ຄາໍປະສມົ ຄາໍສະໝາດ ຄາໍສນົທິ 
    

 
 
 

 
2.2 ປະເພດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍ. 
 ປະເພດຂອງຄາໍ. 
    ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວມ ີ7 ປະເພດຄ ືຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍເຊື່ ອມ, ຄາໍຕ່ໍ 
ແລະ ຄາໍອທຸານ. 
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 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍ. 
- ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ແລະ ຄາໍປະກອບໃນ
ໂຫຍກໄດ.້ 
- ຄາໍກາໍມະ ຍງັເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງໃນປະໂຫຍກ. 
- ຄາໍຄນຸນາມ ຍງັເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຂະຫຍາຍໃນປະໂຫຍກ.  
- ຄາໍເຊື່ ອມແມນ່ໃຊເ້ຊື່ ອມລະຫວາ່ງ   ປະໂຫຍກກບັຄາໍ, ປະໂຫຍກກບັວະລີ, ຄາໍນາມກບັຄາໍນາມ, 
ຄາໍນາມກບັຄາໍຄາໍສບັພະນາມ, ຄາໍນາມກບັຄາໍກິລິຍາ ແລະ ຄາໍກິລິຍາກບັຄາໍກິລິຍາ, ໃຊ້ເພ່ືອ
ຂະຫຍາຍຄາໍນາມ, ຄາໍສບັພະນາມ ແລະ ຄາໍກລິິຍາໃຫແ້ຈງ້ຕື່ ມ.  
- ຄາໍຕ່ໍໃຊຕ່ໍ້ລະຫວາ່ງຄາໍກບັຄາໍ, ວະລີກບັວະລີ, ປະໂຫຍກກບັປະໂຫຍກ. (ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ 
ມ.5 ປີ 2008). 

 
3. ວາກະຍະສາໍພນັ. 
3.1  ວະລີ. 
 -  ວະລີແມນ່ໝວດຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍເຊິ່ ງປະກອບຂຶນ້ມາຈາກສອງຄາໍຂຶນ້ໄປຕາມສາຍສາໍພນັວາກະຍະ

ສາໍພນັແບບພາກ-ອະນພຸາກ (ຕ ົນ້ຕໍ-ສາໍຮອງ) ແລະ ແບບສະເໝີພາກ. 
 ຕວົຢາ່ງ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ, ດນິແດນບາ້ນເກດີ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ປນັຍາ, ຄກູບັນກັຮຽນ... 
3.1.1 ປະເພດຂອງວະລີ. 

  ວະລີແບງ່ອອກໄປຕາມປະເພດຂອງຄາໍ, ຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍປະເພດໃດກເໍອີນ້ຊື່ ຕາມຄາໍປະເພດນ ັນ້.    
 + ຖາ້ຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍນາມກໍເໍອີນ້ວາ່: ນາມວະລີ. 

 ຕວົຢາ່ງ ປ້ຶມຂອງຂອ້ຍ. 
 + ຖາ້ຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍແທນນາມກໍເໍອີນ້ວາ່: ແທນນາມວະລີ. 

 ຕວົຢາ່ງ ຂອ້ຍນີເ້ອງ.  
   ດ ັງ່ນ ັນ້, ອີງຕາມປະເພດຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວຈິ່ ງແບງ່ວະລີອອກເປັນ 7 ປະເພດຄື ນາມວະລີ, ແທນ
ນາມວະລີ, ກາໍມະວະລີ, ຄນຸນາມວະລີ, ເຊື່ ອມວະລີ, ຕ່ໍວະລີ ແລະ ອທຸານວະລີ. 

 ໝາຍເຫດ  
ຄຕູອ້ງຈາໍແນກໃຫ້ໄດຄ້ວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງຄາໍປະສມົ ແລະ ວະລີໃຫ້ໄດເ້ສຍກອ່ນ ເພາະຄາໍ

ປະສມົ ແລະ ວະລີມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ.  
 ເພ່ືອເປັນການທດົສອບຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນກັຮຽນໃຫຄ້ພູານກັຮຽນຈາໍແນກກຸມ່ຄາໍຕ່ໍໄປນີ:້ ສງູ

ໂພດ, ນອນຈນົເມ ື່ອຍ, ຄນົເກັ່ ງ, ຕາມຖະໜນົເມອືງວງັວຽງ, ລວ້ນແຕດ່ທີກຸຢ່າງ, ມນັຕຸຍ້ໂພດ, ເຊ່ັນ
ດຽວກນັ ແມນ່ວະລີປະເພດໃດ? 
 

3.1.2 ໜາ້ທ່ີຂອງວະລີ. 
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- ນາມວະລີ, ແທນນາມວະລີ, ກາໍມະວະລີ, ຄນຸນາມວະລີ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ແລະ ເປັນຄາໍ
ປະກອບໃນປະໂຫຍກໄດ.້ 

- ກາໍມະວະລີ ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງ. 
- ຄນຸນາມວະລີ: ເຮັດໜາ້ທ່ີຂະຫຍາຍ(ຄາໍຄນຸນາມບາງຊະນດິຍງັເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງໄດ.້ລະອຽດ

ຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.7) 
- ເຊື່ ອມວະລີ ເຮັດໜາ້ທ່ີເຊື່ ອມປະໂຫຍກກບັປະໂຫຍກ, ເຊື່ ອມກາໍມະວະລີກບັຄາໍນາມ, ເຊື່ ອມກາໍມະ

ວະລີກບັຄາໍແທນນາມ, ເຊື່ ອມຄນຸນາມກບັຄາໍນາມ. 
- ຕ່ໍວະລີ ເຮັດໜາ້ທ່ີຕ່ໍປະໂຫຍກກບັປະໂຫຍກ. 
- ອທຸານວະລີ ເຮັດໜາ້ທ່ີນາໍໜາ້ປະໂຫຍກ ແລະ ມວ້ນທາ້ຍຂອງປະໂຫຍກ. 

 ຫຼງັຈາກຮຽນໜາ້ທ່ີຂອງວະລີແລວ້ໃຫຄ້ພູານກັຮຽນຈາໍແນກກຸມ່ຄາໍທ່ີຂດີກອ້ງໃນປະໂຫຍກລຸມ່ນີແ້ມນ່ວະລີ
ປະເພດໃດ?ເຮັດໜາ້ທ່ີຫຍງັໃນປະໂຫຍກ. 

ກ.) ຂອ້ຍຫ້ິຼນກລີາຍາມເຊ້ົາ. 
ຂ.) ແຂວງໄຊຍະບລູີມປີ່າໄມຂ້ຽວສດົງດົງາມ. 
ຄ.) ເມ ື່ອຜູບ້ນັຊາການສ ັງ່ເດນີໜາ້ພວກຂອ້ຍກໍ່ຄອ່ຍໆທະຍອຍໄປຕາມໆກນັ. 

 ບາງກລໍະນເີຮົາອາດພບົເຫັນຂໍຄ້ວາມດ ັງ່ນີ:້ 
- ຕາຍແລວ້! ຂອ້ຍລືມໃສກ່ະແຈເຮອືນ!. ດ ັງ່ນ ັນ້ເວລາຈາໍແນກໜາ້ທ່ີຂອງວະລີ “ຕາຍແລວ້!”ມນັແມນ່
ພາກສວ່ນແອມ້ຂອງປະໂຫຍກ. 
 

3.2 ປະໂຫຍກ. 
3.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກ. 

ຄາໍວາ່ “ປະໂຫຍກ” ແມນ່ບດົຄວາມ ຫືຼ ຂໍຄ້ວາມອນັໜ່ຶງ ປະກອບດວ້ຍຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຄາໍກາໍມະຂາດ 
ແລະ ຄາໍປະກອບ ເຮັດໃຫມ້ນັມຄີວາມໝາຍແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ, ຖາ້ເປັນຄາໍກາໍມະຄບົອາດມພີຽງແຕສ່ອງພາກສວ່ນ
ຄ:ື ຄາໍຕວົຕ ັງ້ ແລະ ຄາໍກາໍມະຄບົກໄໍດ.້ (ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວມ.6 ປີ 2008) 

ປະໂຫຍກແມນ່ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍທ່ີຄບົຖວ້ນທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ເອກະລາດທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ໃນລະດບັ
ພ້ືນຖານ. ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍທ່ີຖຄືນຸສມົບດັສອງຢາ່ງນີແ້ມນ່ປະໂຫຍກ ສວ່ນທ່ີເປັນຄາໍມນັອາດເປັນຄາໍດຽວ ຫືຼ ວະລີ
ກໄໍດ,້ ຖອ້ຍຄາໍ ຫືຼ ວະລີ ທ່ີທາໍໜາ້ທ່ີເປັນປະໂຫຍກໄດສ້ວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄາໍນາມມະທາໍ ສວ່ນທ່ີເປັນກຸມ່ຄາໍມນັ
ແມນ່ກຸມ່ຄາໍຊະນດິໜ່ຶງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ບນົພ້ືນຖານວາກະຍະສາໍພນັແບບສງົເຄາະພາກ ເຊິ່ ງພາກສວ່ນໜ່ຶງເປັນຄາໍຕວົ
ຕ ັງ້, ອກີພາກສວ່ນໜ່ຶງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງ.(ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວມ.7ປີ2011) 

 
3.2.2 ໂຄງສາ້ງ. 
   ພາກສວ່ນຫຼກັຂອງປະໂຫຍກໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ມສີອງພາກສວ່ນໃຫຍຄ່ ືຕວົຕ ັງ້ ແລະ ຕວົສາໍແດງ 

- ໂຄງສາ້ງປະໂຫຍກ 2 ພາກສວ່ນ:  
       ຕວົຕ ັງ້ - ຕວົສາໍແດງ 
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ຕວົຢາ່ງ:       ແມ ່  ນອນ 
       (ຕວົຕ ັງ້) (ຕວົສາໍແດງ) 
        ນກົ   ບນິ  ໄວ 

                   (ຕວົຕ ັງ້) (ຕວົສາໍແດງ) (ຄํາຂະຫຍາຍ)   
ໃນບາງກລໍະນຕີວົສາໍແດງຕອ້ງການຕວົປະກອບທ່ີຈາໍເປັນອກີຮຽກວາ່ປະໂຫຍກ 3 ພາກສວ່ນ 

- ໂຄງສາ້ງປະໂຫຍກ 3 ພາກສວ່ນ. 
 

 ຕວົຕ ັງ້ - ຕວົສາໍແດງ - ຕວົປະກອບ 
ຕວົຢາ່ງ:        ຂອ້ຍ     ໄປ    ໂຮງຮຽນ 

      (ຕວົຕ ັງ້) (ຕວົສາໍແດງ) (ຕວົປະກອບ) 
  ຂອ້ຍ      ໄປ    ໂຮງຮຽນ    ແຕເ່ຊ້ົາ 
      (ຕວົຕ ັງ້) (ຕວົສາໍແດງ) (ຕວົປະກອບ) (ຄํາຂະຫຍາຍ) 

 ໝາຍເຫດ ພາກສວ່ນຄາໍຂະຫຍາຍແມນ່ພາກສວ່ນແອມ້ຂອງປະໂຫຍກ. 
 

3.2.3 ຊະນດິຂອງປະໂຫຍກ 
- ອງີຕາມລກັສະນະທົ່ວໄປປະໂຫຍກແບງ່ອອກເປັນ 7 ຮບູແບບ(ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.3 ປີ1997), 8 

ຊະນດິ (ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.6 ປີ 2008) 
- ອງີຕາມໂຄງສາ້ງ ແບງ່ປະໂຫຍກອອກເປັນ 2 ຊະນດິຄ:ື 

+ ປະໂຫຍກດຽ່ວ (ດຽ່ວສາມນັ ແລະ ດຽ່ວພິເສດ) 
+ ປະໂຫຍກປະສມົ(ປະສມົສາມນັ ແລະ ປະສມົພິເສດ) 

- ອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງການປາກເວ້ົາແລະລກັສະນະຂອງມນັແບງ່ປະໂຫຍກອອກເປັນ 3 ຊະນດິຄ:ື  
+ ປະໂຫຍກບອກເລ່ົາ  
+ ປະໂຫຍກຄາໍຖາມ  
+ ປະໂຫຍກບ ົ່ງການ 

 ໝາຍເຫດ ລາຍລະອຽດໃຫສ້ກຶສາໃນປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.7 ປີ 2011 
 

3.3.4 ໃຈຄວາມຂອງປະໂຫຍກ 
- ແມນ່ພາກສວ່ນຫຼກັຂອງປະໂຫຍກ, ເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງແມນ່ພາກສວ່ນສາໍຄນັ ຫືຼ ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍຂອງປະ

ໂຫຍກ. 
- ໃຈຄວາມຂອງປະໂຫຍກມ:ີ  
1.) ປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວ.  
2.) ປະໂຫຍກຫຼາຍໃຈຄວາມ. 

ຕວົຢາ່ງ:  

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



7 

 

1.) ມືວ້ານນີອ້າ້ຍຂອງຂອ້ຍເຕະບານຈນົຄ ໍາ່.   
 ໃຈຄວາມຂອງປະໂຫຍກ(ພາກສວ່ນຫຼກັ)ແມນ່:  ອາ້ຍເຕະບານ 

2.) ນກົເຂົາກາໍລງັຮຽນບນິຕາມແມ.່ 
 ໃຈຄວາມປະໂຫຍກແມນ່:  ນກົເຂົາບນິ 

3.) ຂອ້ຍອາບນ ໍາ້ແລວ້ກນິເຂ້ົາຈຶ່ງໄປໂຮງຮຽນ.  
ມ ີ3 ໃຈຄວາມຄ:ື ຂອ້ຍອາບນ ໍາ້, ຂອ້ຍກນິເຂ້ົາ, ຂອ້ຍໄປໂຮງຮຽນ. 
 

 ວທີິສງັເກດ. 
ປະໂຫຍກ: 
- ປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວໄດແ້ກປ່ະໂຫຍກສາມນັ 2 ພາກສວ່ນ, 3 ພາກສວ່ນ, ປະໂຫຍກຕ ົນ້ປະສມົກບັ
ຄາໍ ແລະ ປະໂຫຍກຕ ົນ້ປະສມົກບັວະລີ. 

- ປະໂຫຍກຫຼາຍໃຈຄວາມໄດແ້ກປ່ະໂຫຍກປະສມົປະໂຫຍກ ແລະ ຫຼາຍໆປະໂຫຍກປະສມົກນັ. 
 
4. ສນັທະກະວ.ີ 
 4.1  ພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງກາບກອນ. 

ພາກສວ່ນຂອງກາບກອນມ:ີ 6 ພາກສວ່ນ 
 4.2  ການສາໍຜດັ. 

ສາໍຜດັນອກ  ແລະ ໃນ(ບດົຮຽນລະອຽດຢູປ້ຶ່ມແບບຮຽນພາສາລາວວນັນະຄະດ ີມ.3 ປີ1997, ປ້ຶມ
ແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.5 ປີ 2008) 

4.3  ຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນ (ການເນື່ອງສຽງ) 
 ບນັຫາທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງແມນ່ຄວາມຈາໍເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການແຕງ່ຕວົຈງິ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
1.) ກອນອາ່ນ 
   ນ ໍາ້ໃຈວນັທີ 2 ທນັວາ 
  ມືນ້ີ ້ແສນມວ່ນແມງ້ ມະໂນແນບໃນອລຸາ 
  ວນັທີ 2 ທນັວາ  ລວ່ງມາເຖງິແລວ້ 
  ແຊວໆຮອ້ງ  ປວງປະຊາຊມົຊື່ ນ 
  ສະຫຼອງໄຊຄກຶຄືນ້ ປະຊາໄດຊ້ື່ ນບານ ແທແ້ລວ້. 
 2.) ກອນແປດ 
    ການສກຶສາ 
  ຄາ່ຂອງຄນົ ຢູທ່ີ່ງານ ການສກຶສາ 
  ຄາ່ຂອງນາ ຢູທ່ີ່ຜນົ  ຜະລິດມາ 
  ເປັນມະນດຸ ທກຸຄນົ  ຄວນສກຶສາ 
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  ຜນົຕາມມາ ພາພ ົນ້ທກຸ ສກຸອລຸາ 
  ຂາດສກຶສາ ເປັນເຫດ ໃຫອ້ບັຈນົ 
  ເກດີເປັນຄນົ ຕອ້ງພຽນ ຮຽນວຊິາ 
  ໝັ່ນສກຶສາ ຫາຄວາມຮູ ້ ຄູຊ່ວີາ 
  ພາຍພາກໜາ້ ຈະມສີກຸ ທກຸນາທີ 

 ໝາຍເຫດ ການແຕງ່ກອນຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ 3 ປະການ: 
- ຕອ້ງໄດເ້ນືອ້ໃນຄວາມໝາຍຕາມສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການ. 
- ຖກືຕາມຫຼກັຄາໍປະຈາໍບອ່ນ(ການເນື່ອງສຽງ). 
- ຕອ້ງມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍ. 

 
II. ທກັສະທາງພາສາ.  

ທກັສະທາງພາສາ ມ ີ4  ທກັສະຄ ື: 
    1. ທກັສະການຟງັ.    

  2. ທກັສະການເວ້ົາ. 
  3. ທກັສະການອາ່ນ.   
  4. ທກັສະການຂຽນ 

    ໃນ 4 ທກັສະທ່ີກາ່ວມາເທິງນີ ້ຈະໄດແ້ນະນາໍຄ ົນ້ຄວາ້ພຽງແຕທ່ກັສະໃນການຂຽນເປັນສາໍຄນັ ສວ່ນທກັ
ສະອື່ ນນ ັນ້ ແມນ່ສະເໜີໃຫລ້ງົເລິກທາງດາ້ນທິດສະດ ີສວ່ນການເຝິກຫດັຕວົຈງິຄຕູອ້ງໄດນ້າໍພານກັຮຽນລງົສູ່
ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໃນເວລາສອນແລວ້. 
 ທກັສະການຂຽນ ຈະໄດລ້ງົເລິກແນະນາໍກຽ່ວກບັການຂຽນບດົ(ບດົຫດັແຕງ່) ບາງປະເພດທ່ີເປັນ

ພ້ືນຖານເຊ່ັນ ການຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມ,  ບດົອະທິບາຍ, ບດົພິສດູ, ບດົວຈິານ, ບດົຄວາມ, ບດົວພິາກ, ບດົ
ວເິຄາະ.  
1. ຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມ. 
   ຮບູແບບການຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມຢູທ່ີ່ນີຈ້ະເນັນ້ໜກັສະເພາະນທິານ, ປະຫວດັ, ເລື່ ອງສ ັນ້, ນະວະຍາຍ 
ແມນ່ໃຫອ້ງີຕາມຕວົຢາ່ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
ເລື່ ອງ........(ຫວົຂໍເ້ລື່ ອງ)ຂອງ..........(ຜູແ້ຕງ່) ຈາກ.............(ປ້ຶມຫວົໃດ, ຕອນໃດ) ຄວາມວາ່:.............(
ເນືອ້ຄວາມທ່ີເຮົາຫຍໍມ້າ) 

 ໝາຍເຫດ  ຖາ້ເປັນບດົກາບກອນຕອ້ງຖອດມາເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ແລວ້ຈິ່ງຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມ. 
 

ຕວົຢາ່ງ: 
1.) ເລື່ ອງ: “ສງັສນິໄຊ” (ວບິປະວາສະບ ັນ້) ຂອງ ປາງຄາໍ, ຈາກ ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ ມ.7 ຄວາມວາ່: 
ນາງສມຸນຸທາໄດພ້າຊາວເມອືງ, ສາວສະໜມົ ອອກມາເດນີທ່ຽວຫ້ິຼນສວນອດຸທິຍານ ແລະ ຖກືຍກັກມຸພນັທ່ີ
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ບິນເຫາະເຫີນເດນີອາກາດມາຫອມອຸມ້ເອົາໄປເປັນມະເຫສ ີເຊິ່ ງໄດເ້ຮັດໃຫຊ້າວເມອືງ, ທງັຄນົ ແລະ ສດັ ມີ
ຄວາມໂສກເສ້ົາຫງວ່ມເຫງາົເປັນຢາ່ງມາກ. 
2.) ເລື່ ອງ: “ລືມຕວົ”   ຂອງ  ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ,  ຈາກປ້ຶມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.7  ຄວາມວາ່: 
ແຕສ່ະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດຄອບຄວົຂອງທາ້ວແກນ່ເພັດ ແລະ ນາງດວງໃຈ ເປັນຄອບຄວົປະຕິວດັທ່ີມຄີວາມສກຸມ ີ
ຄວາມຮກັແພງກນັ. ພາຍຫຼງັທ່ີປະເທດຊາດໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງເປີດກວາ້ງໄດເ້ຮັດໃຫແ້ກນ່ເພັດ(ຜວົ) ມກີານ
ປ່ຽນແປງທາງດາ້ນແນວຄດິ, ທດັສະນະຄນຸສມົບດັ, ການດາໍລງົຊວີດິຫ້ິຼນກນິຟມູເຟືອຍ, ມເີມຍນອ້ຍຫອ້ຍເມຍ
ປາຍ, ລືມຄອບຄວົລກູເມຍຂອງຕນົ, ສດຸທາ້ຍຊວີດິຂອງແກນ່ເພັດກໄໍດຮ້ບັກາໍຕອບສະໜອງຕາມການກະທາໍ
ຂອງຕນົໂດຍຕກົຈາກຕາໍແໜງ່ໜາ້ທ່ີການງານ. 

 ໝາຍບອກ ການຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມບ່ໍຕາຍຕວົສິ່ ງສາໍຄນັຕອ້ງໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ໃນໃຈຄວາມຂອງເລ່ືອງນ ັນ້. 
 

2.  ຂຽນຂະຫຍາຍຄວາມ. 
2.1 ທິດສະດພ້ືີນຖານທ່ີຄວນຮູໃ້ນການແຕງ່ບດົ. 
ກ. ຄວາມໝາຍຂອງບດົຫດັແຕງ່. 
  ແມນ່ບດົຂຽນທ່ີຜູຂ້ຽນໄດສ້ະເໜີຄວາມຄດິ, ຄວາມຮບັຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕນົເອງອອກໂດຍການນາໍໃຊ້
ທິດສະດ,ີ ເຫດຜນົ, ຫຼກັຖານ, ການສງັເກດຕີລາຄາຄນຸຄາ່, ຄວາມໝາຍຂອງບນັຫານ ັນ້ຕາມທດັສະນະຫຼກັ
ໝ ັນ້ຂອງຕນົເອງ. 
ຂ. ຈດຸປະສງົໃນການແຕງ່ບດົ. 
 - ເພ່ືອໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄວາມບນັເທິງແກຜູ່ອ້າ່ນ ແລະ ຜູຟ້ງັ. 
  - ເພ່ືອສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິອດຸມົຄະຕໃິຫຜູ້ອ້າ່ນ ແລະ ຜູຟ້ງັ. 
  - ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນເນືອ້ໃນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫານ ັນ້. 
  - ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງຜູແ້ຕງ່ໃນການສງັເກດ, ການຕີຄວາມໝາຍ, ການຈາໍ

ແນກ, ໄຈແ້ຍກບນັຫານ ັນ້. 
  - ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊທິ້ດສະດທ່ີີໄດຮ້ຽນມາໂດຍການຖອດແນວ

ຄວາມຄດິ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູແ້ຕງ່ອອກມາເປັນລາຍລກັອກັສອນ(ເປັນຮປູະທາໍ). 
  - ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນຮບູການສລິະປະ, ຮບູພາບຄາໍສບັພາສາ, ວາດແຕງ່ລີລາການຂຽນບດົຂອງຜູແ້ຕງ່

ໃນສວ່ນທ່ີເດ່ັນຄວນຮຽນເອົາເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີເຮົາຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາຖອດຖອນ
ເປັນບດົຮຽນ. 

ຄ. ຢາກແຕງ່ບດົໄດດ້ຕີອ້ງມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນບາງຢາ່ງໃນການແຕງ່ບດົ.  
 ຄ.1.) ຕອ້ງຮູທິ້ດສະດີຂອງບດົຫດັແຕງ່ແຕລ່ະປະເພດ(ບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ, ວິຈານ, ບດົຄວາມ, ບດົ
ວພິາກ, ບດົວເິຄາະ)  
 ບດົອະທິບາຍແມນ່ແນວໃດ? 
    ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງໃຊທິ້ດສະດ ີແລະ ຕວົຈງິມາອະທິບາຍຊີແ້ຈງດວ້ຍເຫດຜນົກຽ່ວກບັບນັຫາ
ໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູຟ້ງັເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍບນັຫານ ັນ້. 
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 ບດົພິສດູ ການຊອກຫາຫຼກັຖານທ່ີຈະເອົາມາພິສດູເອົາມາຈາກໃສ? ຈະພິສດູແນວໃດ? 
- ຫຼກັຖານຕອ້ງເອົາມາຈາກຕວົຈງິໃນທາໍມະຊາດ, ໃນສງັຄມົ(ການດາໍລງົຊວີດິ, ການທາໍມາຫາກນິ, ການ
ອອກແຮງງານ, ການຮຽນ, ການຕ່ໍສູ,້ ການຢູຮ່ວ່ມກນັໃນສງັຄມົ …) 

- ຫຼກັຖານນ ັນ້ຕອ້ງມລີກັສະນະເປັນຕວົແທນ, ມໃີນຕວົຈງິ (ບ່ໍມຄີາໍວາ່ ສມົມດຸວາ່ ຫືຼ ຕວົຢາ່ງ) 
- ຫຼກັຖານທ່ີເອົາມາຢ ັງ້ຢືນຕອ້ງເອົາແຕບ່ນັຫານອ້ຍຫາໃຫຍ,່ ແຕອ່ະດດີເຖງິປດັຈບຸນັ, ແຕໃ່ກຫ້າໄກ ຫືຼ ແຕ່
ໄກຫາໃກ.້ 

 ບດົວຈິານແມນ່ແນວໃດ? 
-  ແມນ່ການສງັເກດຕີລາຄາບນັຫາໃດໜ່ຶງຕາມທດັສະນະຫຼກັໝ ັນ້ຂອງຜູວ້ຈິານ,  ສະນ ັນ້ ຜູວ້ຈິານຕອ້ງມ ີ
ແນວຄດິຫຼກັໝ ັນ້ດ,ີ ມທິີດສະດວີທິະຍາສາດ, ມເີຫດຜນົໃນການເບິ່ ງບນັຫາຢາ່ງສດັຈະວພິາກ. 
- ລກັສະນະ(ບນັຫາ)ຂອງບດົວຈິານມ ີ3 ບນັຫາຄ:ື  
   1. ບນັຫາທ່ີຖກືໝດົ   2. ບນັຫາທ່ີຜິດໝດົ    3.  ບນັຫາທ່ີຖກືແດຜິ່ດແດ.່ (ໃນສາມລກັສະນະນີມ້ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຄຕູອ້ງນາໍພານກັຮຽນຈາໍແນກໃຫໄ້ດ ້ ໂດຍສະເພາະຫວົບດົທ່ີເປັນ ຄາໍສພຸາສດິ, ຜະຫຍາ
ພາສດິ, ຄະຕຄິາໍຄມົຕາ່ງໆ). 
    ດ ັງ່ນ ັນ້ ໃນການແຕງ່ບດົວຈິານມນັຕອ້ງໄດສ້ງັເກດຕລີາຄາ ແລະ ຢືນຢນັຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ບນັຫາ(ຫວົ
ບດົ)ນ ັນ້ຖກືໝດົ ຫືຼ ຜິດໝດົ ຫືຼ ຖກືແດຜິ່ດແດ.່ ຖກືບອ່ນໃດ? ຜິດບອ່ນໃດ? ເປັນຫຍງັຈຶ່ງວາ່ຖກືແດຜິ່ດແດ.່ 
(ນີແ້ມນ່ໝາກຫວົໃຈຂອງບດົວຈິານ) 
 ບດົວເິຄາະ. 
     ບດົວເິຄາະຕວົລະຄອນນອກຈາກຮູທິ້ດສະດບີດົວເິຄາະແລວ້ ກຕໍອ້ງຮູເ້ກບັກາໍຂໍປີ້ກຍອ່ຍກຽ່ວກບັຕວົ
ລະຄອນນ ັນ້ຈາກບດົປະພນັ ແລວ້ຮູຄ້ດັຈອ້ນເລືອກເຟ້ັນເອົາຈດຸພິເສດທ່ີເດ່ັນຂອງຕວົລະຄອນນ ັນ້ອອກມາວິ
ເຄາະ. (ຄຕູອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສນ່າໍພາ, ສາທິດ, ເຝິກຊອ້ມໃຫນ້ກັຮຽນຫຼາຍເທ່ືອ).  
ຄ.2) ຕອ້ງຮູຕ້ີຄວາມໝາຍຂອງຫວົບດົ. 
 ຫວົບດົທ່ີເພ່ິນໃຫແ້ຕງ່ນ ັນ້ຢາກເວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? ມຈີກັບນັຫາທ່ີຈະນາໍມາແກໄ້ຂ? 
ຈະແກໄ້ຂແນວໃດ? 
ຄ.3) ຕອ້ງຮູສ້າ້ງໂຄງຮາ່ງ(ຂະໜານ) ໃນການແຕງ່ບດົ. 
    ການສາ້ງໂຄງຮາ່ງນີສ້າໍຄນັຫຼາຍ, ກອ່ນຈະແຕງ່ບດົຕອ້ງສາ້ງໂຄງຮາ່ງກອ່ນ ບດົຈິ່ ງຈະເປັນລະບບົຕ່ໍ
ເນື່ອງບ່ໍສບັສນົ, ບ່ໍເປັນແບບນ ໍາ້ຖວ້ມທົ່ງ, ບ່ໍອອກນອກບນັຫາ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
 ຕ ັງ້ບນັຫາ: (ຈະສະເໜີ ຫືຼ ນາໍພາຜູອ້າ່ນເຂ້ົາສູບ່ນັຫາແນວໃດ? ທາງກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມ?) 
 ແກໄ້ຂບນັຫາ: (ມຈີກັບນັຫາທ່ີຈະນາໍມາແກໄ້ຂໃນຫວົບດົນ ັນ້? ບນັຫາໃດຕ ົນ້ຕໍ, ສາໍຄນັ? ບນັຫາໃດ
ສາໍຮອງ? ຈະອະທິບາຍ, ພິສດູ, ຫືຼ ວຈິານແນວໃດ?) 
 1. ………………………………………………………………………………….? 
 2. ………………………………………………………………………………….? 
 3. ……………………………………………………………………… ແລະ ຕ່ໍໆໄປ. 
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 ສະຫຸຼບບນັຫາ: ແມນ່ການສງັລວມຄນືບນັຫາທ່ີສາໍຄນັໂດຍຫຍໍຖ້າ້ແມນ່ບດົວຈິານຕອ້ງໄດຢ້ ັງ້ຢືນວາ່ບນັຫາ
ນ ັນ້ຖກືໝດົ, ຜິດໝດົ ຫືຼ ຖກືແດຜິ່ດແດ.່ 

ຄ.4) ຕອ້ງຮູໃ້ຊສ້ບັພາສາ, ສາໍນວນພນັລະນາ, ສມົທຽບ, ປຽບທຽບ, ການລຽ້ວຕ່ໍບນັຫາຕອ້ງຮູນ້າໍໃຊຄ້າໍ
ເຊື່ ອມ ແລະ ຄາໍຕ່ໍໃຫເ້ໝາະສມົ.  

ຄ.5) ຕອ້ງມຄີວາມຮູຮ້ອບຕວົ(ຮູຮ້ອບທິດ)ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງເຊ່ັນ  
     ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຫຼກັພາສາລາວ, ປະຫວດັ ແລະ ທິດສະດວີນັນະຄະດ,ີ ພມູສາດ, ປະຫວດັສາດ, 
ສກຶສາພນົລະເມອືງ, ກດົໝາຍ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ວດັທະນະທາໍ, ຄນຸນະທາໍ, ສນິລະທາໍ, ແນວທາງນະໂຍ
ບາຍການເມອືງຂອງພກັ-ລດັຖະບານ…  ເພາະວາ່ຄວາມຮູເ້ລ່ົານີມ້ກີານກຽ່ວພນັກບັຫວົບດົຫດັແຕງ່ເຮົາຈະ
ອະທິບາຍ, ພິສດູ, ວຈິານ, ຂຽນບດົຄວາມ ຫືຼ ວເິຄາະມນັອາດມຫີວົບດົໃດຫວົບດົໜ່ຶງທ່ີເຮົາຕອ້ງການຂໍມ້ນູ, 
ທິດສະດເີຫດຜນົ, ຫຼກັຖານຈາກວຊິາຄວາມຮູທ່ີ້ກາ່ວມານີຊ້ີແ້ຈງຢ ັງ້ຢືນໃນບດົຫດັແຕງ່ນ ັນ້. 
ຕວົຢາ່ງ: ເມ ື່ອເຮົາແຕງ່ບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ ຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: 
       “ໂຮມກນັເຮົາຢູ ່     ແຕກໝູເ່ຮົາຕາຍ”  

ເວລາພິສດູ: “ໂຮມກນັເຮົາຢູ ່    ແຕກໝູເ່ຮົາຕາຍ”  ເຮົາອາດເອົາປະຫວດັສາດມາຢັງ້ຢືນ. 
       ພິສດູ “ໂຮມກນັເຮົາຢູ”່  ຫຼກັຖານທ່ີເອົາມາຢ ັງ້ຢືນ:  
- ສະໄໝເຈົ້າໄຊເຊດຖາທິລາດ ນາໍພາປວງຊນົລາວສາ້ງພະທາດຫຼວງອນັເປັນມ ິ່ງຂວນັຂອງຊາດລາວເຮົາ 
ອນັເປັນສນັຍະລກັແຫງ່ຄວາມສາມກັຄເີປັນຈດິໜ່ຶງໃຈດຽວກນັ. 

- ສະໄໝເຈົາ້ສລຸິຍະວງົສາ ນາໍພາປວງຊນົລາວທງັຊາດ ສາ້ງບາ້ນແປງເມອືງໃນເວລານ ັນ້ອານາຈກັລາວລາ້
ນຊາ້ງຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງມຊີື່ ສຽງໂດງ່ດງັໃນເຂດຊມົພທູະວບີ. 

- ສະໄໝພກັປະຕິວດັລາວນາໍພາປະຊາຊນົລາວລຸກຂຶ້ນຕ່ໍສູ້ປດົປ່ອຍຊາດໄດໃ້ນປີ 1975 ສືບຕ່ໍນາໍພາ
ປະຊາຊນົປກົປກັຮກັສາໝາກຜນົຂອງການປະຕິວດັ ແລະ ນາໍພາສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີ
ນຮຸງ່ເຮອືງມາຮອດປດັຈບຸນັອນັນີສ້ະແດງວາ່: “ໂຮມກນັເຮົາຢູ”່ 

ພິສດູ “ແຕກໝູເ່ຮົາຕາຍ” ຫຼກັຖານທ່ີເອົາມາຢ ັງ້ຢືນ:  
- ສະໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງແບງ່ອອກເປັນ 3 ອານາຈກັ ເວລານີສ້ກັດນີາລາວຍາດແຍງ່ລາຊະບນັລງັ
ເຮັດໃຫ້ພວກສກັດີນາຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາມາຮກຸຮານບາ້ນເມອືງວຸນ່ວາຍເກດີມເີສິກສງົຄາມບາ້ນແຕກແຊກຂາດ
ເຮອືນຊານ, ວດັວາອາຮາມຖກືທາໍລາຍເຜົາຜານ, ວດັຖເຸຂ້ົາຂອງເງນິຄາໍ, ມລໍະດກົອນັລ ໍາ້ຄາ່ຂອງຊາດຖກື
ສດັຕລູກັລອບເອົາໄປປະຊາຊນົຈາໍນວນໜ່ຶງຖກືກວດຕອ້ນເອົາໄປເປັນຂອ້ຍຂາ້ຂອງພວກສກັດນີາສະຫຍາມ, 
ເຈົາ້ອານວຸງົບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຮົາຖກືຈບັໄປເປັນສະເລີຍເສກິ. ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່: “ແຕກໝູເ່ຮົາຕາຍ”. 

 ໝາຍເຫດ  

 ໃນບນັຫາ ຄ.1...ຄ.5 ນີມ້ນັແມນ່ປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນທ່ີຜູແ້ຕງ່ຕອ້ງຮູເ້ພ່ືອໝນູໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ບດົແຕງ່ຕວົຈງິຂອງຕນົເອງ. 
 

2.2 ຂອບເຂດຂອງຫວົບດົຫດັແຕງ່. 
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    ຂອບເຂດຂອງຫວົບດົຫດັແຕງ່ມຢີ່າງກວາ້ງຂວາງເພາະວາ່ບນັຫາວິທະຍາສາດ, ສະພາບແວດລອ້ມ,
ສງັຄມົ ແລະ ປະກດົການຕາ່ງໆ ທິດສະດີບ່ໍມຂີອບເຂດຈາໍກດັ.ແຕໄ່ລຍະຜາ່ນມາໃນການຮຽນ-ການສອນ
ວຊິາຫດັແຕງ່ຢູໂ່ຮງຮຽນສາມນັເພ່ິນເຄຍີວາງຂອບເຂດຫວົບດົສວ່ນຫຼາຍຄ ື
1.) ການສກຶສາ, ການຮຽນ. 
2.) ຄນຸສມົບດັທດັສະນະແບບແຜນວາດດາໍລງົຊວີດິ, ການທາໍມາຫາກນິ, ການຕ່ໍສູທ້າໍມະຊາດ. 
3.) ການພວົພນັລະຫວາ່ງຄນົກບັຄນົໃນສງັຄມົ. 
4.) ຄວາມສາມກັຄ.ີ 
5.) ຄວາມອດົທນົ. 
6.) ບນຸຄນຸ, ຄນຸງາມຄວາມດ.ີ 
7.) ຜນົສະທອ້ນຂອງສະພາບແວດລອ້ມທາງສງັຄມົຕ່ໍຊວີດິ. 
8.) ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທາໍ. 
9.) ບດົບາດໜາ້ທ່ີຂອງອະນຊຸນົ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊາວໝຸມ່. 
10.) ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ່ີຂອງນກັແຕງ່, ນກັຂຽນ, ນກັປະພນັ, ນກັກະວ.ີ 
11.) ຄນຸຄາ່ພາລະບດົບາດຂອງບດົປະພນັວນັນະຄະດ(ີທິດສະດວີນັນະຄະດ)ີ. 
12.) ລກັສະນະຊາດ, ລກັສະນະມະຫາຊນົ, ລກັສະນະຊນົຊ ັນ້, ລກັສະນະພກັໃນວນັນະຄະດ(ີທິດສະດີ

ວນັນະຄະດ)ີ. 
13.) ຄວາມຮກັຊາດ, ຮກັບາ້ນເກດີເມອືງນອນ ແລະ ຄວາມອດຸມົຮ ັງ່ມສີວຍງາມຂອງປະເທດຊາດ. 
14.) ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຄນຸສມົບດັທດັສະນະໃນການດາໍລງົຊວີດິ. 
15.) ການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ຜນົຮາ້ຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ. 
16.) ການອະນລຸກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຈາກການທາໍລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ໝາຍເຫດ ຫວົບດົອາດຈະເປັນ 
1. ຄາໍສພຸາສດິ, ຜະຫຍາພາສດິ.  2. ກາບກອນ,  3. ຄາໍຄະຕພິດົ 
4. ຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ,    5. ວາດເວ້ົາ, ສາໍນວນຂໍຄ້ວາມ, ຄະຕທິາໍຄາໍສອນ. 
 

4.2.3 ຕວົຢາ່ງຂອບເຂດການແກໄ້ຂບນັຫາໃນບາງຫວົບດົປະເພດບດົແຕງ່ແບບປະສມົ. 
      (ບນັຫາທ່ີຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ) 
ຕວົຢາ່ງ: 
1.) ຫວົບດົກຽ່ວກບັ “ຄວາມສາມກັຄ”ີ (ຄາດໝາຍລວມທ່ີຈະຕອ້ງແກໄ້ຂ) 
- ຄວາມສາມກັຄແີມນ່ຫຍງັ? (ແມນ່ຄວາມເປັນເອກະພາບກນັທາງດາ້ນແນວຄດິ ແລະ ການກະທາໍ, ຄວາມ
ເປັນຈດິໜ່ຶງໃຈດຽວກນັ, ຄວາມພອ້ມພຽງກນັ...) 

- ຄວາມສາມກັຄີມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນແນວໃດ?(ຢາກໃຫ້ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົສກຸ, ເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຢາກສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງເຮົາຕອ້ງພອ້ມພຽງສາມກັຄກີນັ...) 

- ສາມກັຄກີບັໃຜ? (ພ່ໍແມ,່ ໝູຄູ່,່ ຄອູາຈານ, ພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົ, ຄອູາຈານ, ພກັລດັ...) 
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- ສາມກັຄີເຮັດຫຍງັ? (ສາມກັຄີຄ ົນ້ຄວາ້ສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນ, ເຮັດວຽກບາ້ນການເຮອືນ, ທາໍມາຫາກນິ, ຕ່ໍສູ,້ 
ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ...) 

- ຄວາມສາມກັຄສີະແດງອອກແນວໃດ? (ເອົາຫຼກັຖານຈາກຊວີດິຕວົຈງິມາພິສດູ) 
   + ຖາ້ມຄີວາມສາມກັຄຈີະເປັນແນວໃດ? ວຈິານ(ຄອບຄວົມຄີວາມສກຸ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ,ວຽກງານເດນີແມນ່ແລນ່ສະດວກປະສບົຜນົສາໍເລັດປະເທດຊາດຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງໝັນ້ຄງົ
ຖາວອນ...) 
   + ຖາ້ຂາດຄວາມສາມກັຄຈີະເປັນແນວໃດ? ວຈິານ(ຄອບຄວົ, ສງັຄມົຈະມຄີວາມວຸນ້ວາຍສບັສນົ,ວຽກ
ງານ ມອີປຸະສກັຫຍຸງ້ຍາກ, ປະເທດຊາດບາ້ນເມອືງຈະຫຼ ົມ້ຈມົສດັຕຕູາ່ງດາ້ວທ້າວຕາ່ງແດນຈະເຂ້ົາມາຮກຸ
ຮານ...) 
- ຢາກມຄີວາມສາມກັຄີຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? (ແນະນາໍທິດທາງອອກໃຫແ້ກຜູ່ອ້າ່ນກອ່ນຈະເຂ້ົາສູພ່າກສວ່ນ
ສະຫຸຼບບນັຫາ). 
     (ຕອ້ງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກນັ, ຮກັແພງກນັ, ຮູຂ້ໍໂທດ, ຮູໃ້ຫອ້ະໄພຊວ່ຍເຫືຼອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ...) 
 
2.) ຫວົບດົກຽ່ວກບັ “ຊາວໝຸມ່” (ຄາດໝາຍລວມທ່ີຈະຕອ້ງແກໄ້ຂ). 
 ຊາວໜຸມ່ແມນ່ໃຜ? ມຈີດຸພິເສດ ແລະ ບດົບາດໜາ້ທ່ີສາໍຄນັແນວໃດ? 
- ຊາວໜຸມ່ແມນ່ກຸມ່ຄນົຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຢູໃ່ນໄວອາຍແຸຕ ່15 ປີ - 35 ປີ 
- ເປັນໄວທ່ີຈະເລີນເຕບີໂຕທາງດາ້ນສຂຸະພາບ, ຮາ່ງກາຍສະຕປິນັຍາ, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ… 
- ໄດສ້ນັຍານາມວາ່: “ເປັນກະດກູສນັຫຼງັຂອງຊາດ, ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັ” 
- ເປັນກາໍລງັແຮງສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍຂອງປະເທດຊາດ. 
- ມໜີາ້ທ່ີປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. 
 ມນັສະແດງອອກແນວໃດ?(ເອົາຫຼກັຖານມາພິສດູ) 
- ໃນທກຸຂງົເຂດວຽກງານລວ້ນແລວ້ແຕມ່ຈີາໍນວນພນົຊາວໜຸມ່ກວມເອົາຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຕາໍຫຼວດ, 
ທະຫານ, ແພດໝໍ, ຄອູາຈານ, ກາໍມະກອນ… 
- ສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດຊາວໜຸ່ມຮຸນ່ປູ່, ຍາ່, ພ່ໍເຖົາ້, ແມເ່ຖົ້າໄດອ້ທິຸດຊີວິດເລືອດເນືອ້ເຂ້ົາໃນພາລະກດິຕ່ໍສູກ້ ູ້
ຊາດ. 
- ໄວໜຸມ່ຮຸນ່ປ້າ, ຮຸນ່ລງຸໄດສ້ບືຕ່ໍພາລະກດິຕ່ໍສູປ້ດົປ່ອຍຊາດໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດໃນປີ1975. 
- ໄວໜຸມ່ຮຸນ່ພ່ໍ, ແມ,່ ອາ້ຍເອືອ້ຍໄດສ້ບືຕ່ໍປກົປກັຮກັສາໝາກຜນົຂອງການປະຕິວດັ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາ
ປະເທດຊາດໃນປດັຈບຸນັ. ອນັນ ັນ້ແມນ່ຫຼກັຖານທ່ີຢ ັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນເຖງິບດົບາດຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ແລະ 
ໜາ້ທ່ີອນັໜກັໜວ່ງຂອງຊາວໜຸມ່. 
 ຖາ້ຊາວໜຸມ່ເປັນຄນົດ,ີ ມຄີນຸສມົບດັ, ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຈະເປັນແນວ
ໃດ?(ວຈິານ) 
   ສງັຄມົ, ປະເທດຊາດມຄີວາມສະຫງບົ, ເສດຖະກດິວດັທະນະທາໍສງັຄມົເຂັມ້ແຂງສີວໄິລ, ປະຊາຊນົຈະ
ລດຸພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຈນົ ປະເທດຊາດວດັທະນາຖາວອນ... 
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 ຖາ້ຊາວໜຸ່ມເປັນຄນົເສລີ, ຫ້ິຼນກນິຟມຸເຟືອຍບ່ໍເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນ, ບ່ໍສນົໃຈກບັວຽກບາ້ນ
ການເມອືງສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ?(ວຈິານ) 
   ສງັຄມົ, ປະເທດຊາດມຄີວາມວຸນ່ວາຍສບັສນົ, ປະຊາຊນົທກຸຍາກຫຼາ້ຫຼງັ, ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ, ຮດີຄອງ
ປະເພນຖີກືຢຽບຢໍ່າທາໍລາຍ, ປະເທດຊາດຈະຕກົເປັນຫວົເມອືງຂິຶນ້ຂອງຊາດອື່ ນ... 
 ຊາວໜຸມ່ເຮົາຕອ້ງເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງແນວໃດ? 
- ຕອ້ງເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມທາງແນວຄດິຄນຸສມົບດັທດັສະນະແບບແຜນວາດດາໍລງົຊວີດິ. 
- ຕອ້ງອອກແຮງຄ ົນ້ຄວາ້ສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນທາງດາ້ນເຕກັນກິວທິະຍາສາດ, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ. 
- ຕອ້ງອອກແຮງເຝິກຝນົທາງດາ້ນສຂຸະພາບຮາ່ງກາຍໃຫແ້ຂງແຮງ. 
       (ຢາກເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມໄດແ້ຕລ່ະບນັຫາຕອ້ງເຮັດແນວໃດ?) 

 ໝາຍເຫດ   
 ຕວົຢາ່ງເທິງນ ັນ້ເປັນລກັສະນະແບບລວມໆ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກຄ່ອູາຈານສາ້ງເປັນຂະໜານແຕງ່ 
ຖາ້ເວ້ົາສະເພາະມນັກຕໍອ້ງຂຶນ້ກບັຫວົບດົທ່ີເພ່ິນວາງອອກມາ(ມນັມລີກັສະນະສະເພາະຂອງແຕລ່ະຫວົບດົ, 
ແຕລ່ະບນັຫາ). 
 
ຕວົຢາ່ງ:  ຫວົບດົທ່ີເວ້ົາເຖງິຄວາມສາມກັຄ ີ
ຫວົບດົ1 ຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: “ຮ ົວ້ຫຼາຍຫຼກັຈິ່ງໝ ັນ້   ພ່ີນອ້ງຫຼາຍຊ ັນ້ຈິ່ງດ”ີ 
  ຫວົບດົນີຈ້ະເນັນ້ໄປໃນປະເພດບດົອະທິບາຍ, ພິສດູ, ວຈິານ ບນັຫາທ່ີຈະໄດນ້າໍເອົາມາແກໄ້ຂມ:ີ 
1.) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍແປນ ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່ຮ ົວ້ຫຼາຍຫຼກັຈິ່ງໝ ັນ້(ເວ້ົາເຖງິການເຮັດຮ ົວ້ເພ່ືອປ້ອງກນັຄນົ, 
ສດັທາໍມະດາປະຊາຊນົເຮົາເຄຍີເຮັດແນວໃດ?) ຄວາມໝາຍແປນນີເ້ປັນບນັຫາສາໍຮອງແຕຈ່າໍເປັນຕອ້ງໄດ້
ແກໄ້ຂ. 
2.) ພ່ີນອ້ງຫຼາຍຊ ັນ້ແມນ່ແນວໃດ? ມພ່ີີນອ້ງຫຼາຍດແີນວໃດ? ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ມພ່ີີນອ້ງໜອ້ຍຈະເປັນແນວ
ໃດ?(ອະທິບາຍ, ພິສດູ) (ອນັນີແ້ມນ່ບນັຕ ົນ້ຕໍໃນບດົທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໜກັ) 
3.) ກະທູ້ແມນ່ຢາກຍກົໃຫເ້ຫັນເຖງິບດົບາດຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາມສາມກັຄີ (ນ ັນ້ແມນ່ຄວາມ  
ໝາຍເລິກຂອງບນັຫາ ແຕມ່ນັຈະເນັນ້ໜກັໄປເຖງິບນັຫາຄວາມສາມກັຄໃີນຖານພ່ີນອ້ງຫຼາຍກວາ່) 
 + ຖາ້ເຮົາສງັເກດເບິ່ ງຫວົບດົຕ່ໍໄປ(ຫວົບດົ 2) 
 
 ຫວົບດົ2  ຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: 
                       “ຈນັໃສແຈງ້       ດວງດຽວບ່ໍມຮີຸງ່ 
                        ມໝີູດ່າວຢູລ່ອ້ມ   ຈນັເຈົາ້ຈິ່ງເຮອືງ” 
 
  + ສາໍລບັຫວົບດົໃນຕວົຢາ່ງ 2ນີ ້ກເໍວ້ົາເຖງິຄວາມສາມກັຄເີຊ່ັນດຽວກນັ ແຕຈ່ະເນັນ້ໄປຫາຄວາມສາມກັຄີ
ລະຫວາ່ງພກັ-ລດັຖະບານກບັປະຊາຊນົໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. ບນັຫາ
ຕ ົນ້ຕໍທ່ີຈະໄດແ້ກໄ້ຂມດີ ັງ່ນີ:້ 
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1.) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍແປນ 
   ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່: ຈນັໃສແຈງ້ດວງດຽວບ່ໍມຮີຸງ່? (ອະທິບາຍທາໍມະຊາດຂອງດວງຈນັຄນືໃດທ່ີບ່ໍມດີາວໃນ
ທອ້ງຟ້າຈະເປັນແນວໃດ?, ເດອືນໃນຄນືວນັເພັງ ຫືຼ ມດີາວເຕັມທອ້ງຟ້າຈະເປັນແນວໃດ?)(ອນັນີແ້ມນ່ບນັຫາ
ສາໍຮອງທ່ີຈະໄດແ້ກໄ້ຂຄກືນັເພ່ືອສມົທຽບໃສສ່ງັຄມົ.) 
2.) ຄວາມໝາຍເລິກ 
-  ດວງຈນັປຽບເໝືອນຜູນ້າໍ(ພກັ-ລດັ). 
- ດວງດາວປຽບເໝືອນປະຊາຊນົ. 
- ຄນືໃດມເີດອືນ ແລະ ດາວເຕັມທອ້ງຟ້າຈະເຫັນວາ່ຄ ໍາ່ຄນືນ ັນ້ທອ້ງຟ້າສະຫວາ່ງສະໄຫວຟ້າຂາວດາວແຈງ້
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຄນືວນັເພັງ. 
- ປຽບເໝືອນພກັ-ລດັຖະບານມປີະຊາຊນົເຫັນດເີຫັນພອ້ມສະໜບັສະໜນູພອ້ມພຽງຮຽງໜາ້ສາມກັຄກີນັສາ້ງ
ບາ້ນແປງເມອືງ. 
- ຕອ້ງອະທິບາຍຢັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນຄວາມສາມກັຄລີະຫວາ່ງພກັ-ລດັຖະບານກບັປະຊາຊນົ. 
+ ໃນການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດຖາ້ມແີຕຜູ່ນ້າໍພກັ-ລດັພຽງຝາ່ຍດຽວປະຊາຊນົບ່ໍສະໜບັສະໜນູຈະ
ເປັນແນວໃດ?(ອະທິບາຍ, ພິສດູ, ວຈິານ). 
+ ຢາກສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຕອ້ງເຮັດເນວໃດ?(ເຮົາຕອ້ງສາມກັຄເີປັນເອກະ
ພາບກນັລະຫວາ່ງຜູນ້າໍກບັປະຊາຊນົ)(ນີແ້ມນ່ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍຂອງຫວົບດົ). 

 ໝາຍເຫດ  
 ຈາກ 2 ຫວົບດົທ່ີກາ່ວນີ ້ອນັລວມກແໍມນ່ຢາກຍກົໃຫ້ເຫັນບດົບາດຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ຄວາມສາມກັຄ ີແຕຫ່ວົບດົ1 ຈະຍກົໃຫເ້ຫັນອນັສະເພາະແມນ່ຄວາມສາມກັຄລີະຫວາ່ງຍາດພ່ີນອ້ງ, ສວ່ນຫວົ
ບດົ2 ຈະຍກົໃຫເ້ຫັນອນັສະເພາະແມນ່ຄວາມສາມກັຄລີະຫວາ່ງພກັ-ລດັຖະບານກບັປະຊາຊນົ. 
 
ຕວົຢາ່ງ:  ຫວົບດົທ່ີເວ້ົາເຖງິ: “ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຊາວໜຸມ່” 
 ຫວົບດົ1 ຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: “ຊາວໜຸມ່ເປັນກະດກູສນັຫຼງັຂອງຊາດ , ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັ” 
   ຫວົບດົນີຈ້ະເນັນ້ໜກັໄປໃນການອະທິບາຍ, ພິສດູ. 
 ກອ່ນຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍເລິກຕອ້ງອະທິບາຍຄວາມໝາຍແປນກອ່ນ: 
- ກະດກູສນັຫຼງັແມນ່ແນວໃດ?   
- ແຂນຂວາແມນ່ແນວໃດ? 
 ຄວາມໝາຍເລິກ: 
- ເປັນກະດກູສນັຫຼງັ: 
 + ຊາວໜຸມ່ເປັນກະດກູສນັຫຼງັຂອງຊາດແມນ່ແນວໃດ? (ເປັນຜູແ້ບກຫາບທກຸໜາ້ທ່ີວຽກງານໃນສງັຄມົ...) 
 + ຊາວໜຸມ່ເປັນກະດກູສນັຫຼງັຂອງຊາດມນັສະແດງອອກແນວໃດ?(ເປັນຕ ົນ້ ໄປເປັນຕາໍຫຼວດ, ທະຫານ, 
ແພດໝໍ, ຄອູາຈານ, ຊາວນາ, ກາໍມະກອນ...ສວ່ນຫຼາຍລວ້ນແຕແ່ມນ່ຄນົຮຸນ່ໜຸມ່) 
- ເປັນແຂນຂວາ: 
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+ ຊາວໜຸມ່ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັແມນ່ແນວໃດ?(ເປັນກາໍລງັບ ົ່ມເພາະ, ເປັນຜູສ້ບືທອດ, ເປັນກອງນາໍໜາ້, 
ເປັນກອງປະຈນັບານ, ເປັນຜູທ່ີ້ໄວວ້າງໃຈໄດຂ້ອງພກັ…) 
+ ຊາວໜຸມ່ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັມນັສະແດງອອກແນວໃດ?(ເປັນຕ ົນ້ ໄປເປັນຕາໍຫຼວດ, ທະຫານກຕໍອ້ງ
ແມນ່ໄວໜຸມ່, ສ ົ່ງໄປຄ ົນ້ຄວາ້ສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນກຕໍອ້ງແມນ່ຄນົທ່ີຍງັຢູ່ໃນໄວໜຸມ່, ໄປຂດຸດນິ, ຟນັໄມ,້ 
ກາໍມະກອນກໍ່ສາ້ງ, ແບກຫາບບນັຊາເຄື່ ອງຍນົກນົໄກກແໍມນ່ຄນົທ່ີຢູໃ່ນໄວໜຸມ່…) 
 
ຫວົບດົ2. “ຊາວໜຸມ່ຈ ົງ່ເປັນດ ັງ່ນກົອນິຊທ່ີີບ່ໍຫວ ັນ່ກວົຕ່ໍພາຍລຸມົແດງ, ຈ ົງ່ກາຍເປັນສນິໄຊໃນຍກຸສະໄໝຂອງ  

ພວກເຮົາ” 
ຫວົບດົ2  ນີອ້ນັລວມແມນ່ຢາກຍກົໃຫເ້ຫັນບດົບາດ, ໜາ້ທ່ີ, ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຊາວໜຸມ່ຕ່ໍພາລະ
ກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ແຕບ່ນັຫາຕ ົນ້ຕໍທ່ີຜູແ້ຕງ່ຈະໄດແ້ກໄ້ຂ(ອະທິບາຍ, 
ພິສດູ, ວຈິານ) 
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍແປນ: 
- ນກົອນິຊແີມນ່ນກົແນວໃດ?(ໃຫຍ,່ ແຂງແຮງສາມາດບນິຜາ່ນພາຍລຸມົແດງໄດ)້ 
- ຕວົລະຄອນສນິໄຊໃນເລ່ືອງສງັສນິໄຊເປັນຕວົລະຄອນແນວໃດ?(ມວີຊິາອາຄມົເກັ່ງກາ້ສາມາດ, ຖກືມອບ
ໝາຍຈາກພ່ໍໃຫໄ້ປນາໍເອົາອາ, ສາມາດເອົາຊະນະສດັຕທູກຸຕວົ, ສາມາດນາໍເອົາອາມາໄດ,້ ເຮັດວຽກບ່ໍ
ຮຽກຮອ້ງຫາຄາ່ຕອບແທນ, ສດຸທາ້ຍຖກືພ່ໍ ແລະ ໄພຟ້່າລາສະດອນເຊນີຂຶນ້ນ ັງ່ເມອືງ(ປກົຄອງເມອືງ)(ອນັນີ້
ແມນ່ຄວາມໝາຍແປນເປັນບນັຫາສາໍຮອງແຕຕ່ອ້ງໄດເ້ອົາມາອະທິບາຍ). 
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍເລິກ 
- ຊາວໜຸມ່ເປັນດ ັງ່ນກົອິນຊແີມນ່ແນວໃດ?ອະທິບາຍ-ພິສດູ(ອງົອາດກາ້ຫານ,ເດັດດຽ່ວໜຽວແໜນ້ຕດັສິນໃຈ
ຜາ່ນຜາ່ທກຸອປຸະສກັ). 
- ຊາວໜຸ່ມກາຍເປັນສິນໄຊໃນຍຸກສະໄໝຂອງພວກເຮົາແມນ່ແນວໃດ?ອະທິບາຍ-ພິສດູ(ມຄີວາມຮູຄ້ວາມ
ສາມາດ, ຍອມຮບັເອົາທກຸໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີພກັ-ລດັມອບໝາຍໃຫ,້ ມສີະຕິລະວງັຕວົຕ່ໍເລກ່ນົຂອງສດັຕ,ູເຮັດ
ວຽກໂດຍບ່ໍຮຽກຮອ້ງຄາ່ຕອບແທນ.(ບ່ໍທວງເອົາຂອງຂວນັ, ຄາ່ຈາ້ງ, ລາງວນັແລວ້ແຕພ່ກັ-ລດັຈະມອບໝາຍ
ໃຫ,້ ຕອ້ງສາໍເລັດທກຸໜາ້ທ່ີວຽກງານ, ເຊື່ ອວາ່ໃນອະນາຄດົຂາ້ງໜາ້ພກັ-ລດັແລະປະຊາຊນົຈະມອບໝາຍໜາ້
ທ່ີຕາໍແໜງ່ໃດໜ່ຶງໃຫສ້ບືທອດ). 
+ ຖາ້ຊາວໜຸມ່ເຮັດໄດຄ້ທ່ີືກາ່ວມານ ັນ້ພາລະກດິສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ?(ວຈິານ) 
+ ຖາ້ຊາວໜຸມ່ເຮັດບ່ໍໄດຄ້ທ່ີືກາ່ວມານ ັນ້ພາລະກດິສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ? 
(ວຈິານຊາວໜຸມ່ເສລີຊະຊາຍ…) 
- ຊາວໜຸ່ມຢາກເປັນດ ັ່ງນກົອິນຊີ, ຢາກກາຍເປັນສິນໄຊໃນຍຸກສະໄໝພວກເຮົາຕອ້ງເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມແນວ
ໃດ?(ດາ້ນແນວຄດິຄນຸສມົບດັ, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ສຂຸະພາບຮາ່ງກາຍ…) 

 ໝາຍເຫດ  
 ຄວາມໝາຍເລິກແມນ່ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍທ່ີຈະນາໍມາແກໄ້ຂສະເພາະໃນຫວົບດົ 2ນີ ້ຖາ້ເຮົາສງັເກດໂດຍທົ່ວ
ໄປບນັຫາລວມກແໍມນ່ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຊາວໜຸມ່ ແຕມ່ນັກມໍບີນັຫາສະເພາະຂອງແຕລ່ະຫວົບດົ. 
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ຈາກຕວົຢາ່ງທ່ີເວ້ົາເຖງິຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ຊາວໜຸມ່ ເຊິ່ ງໄດຍ້ກົມາຂາ້ງເທິງພໍເປັນທິດທາງ, ແນວທາງ, 
ແບບຢາ່ງໃຫແ້ກຄ່ອູາຈານໃນເວລາສດິສອນຄ ົນ້ຄວາ້ຕີລາຄາຄວາມໝາຍ, ຊອກຫາບນັຫາຕ ົນ້ຕໍສາໍຄນັໃນຫວົ
ບດົໜ່ຶງໆທ່ີຈະເອົາມາອະທິບາຍພິສດູ, ວຈິານ. ສະນ ັນ້ ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິຄວາມສາມກັຄ ີ ຫືຼ ຊາວໜຸມ່ມນັບ່ໍແມນ່
ບນັຫາແບບລວມໆຕາຍຕວົ, ເຊິ່ ງມອີນັລວມ ແລະ ອນັສະເພາະ ທ່ີຈະເອົາມາແກໄ້ຂ(ຄຫືຼູຜູແ້ຕງ່ຕອ້ງໄດ້
ພິຈາລະນາ). 
 
 ບດົຄວາມ.  
1.) ຄວາມໝາຍຂອງບດົຄວາມ. 
  ບດົຄວາມແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜ່ຶງທ່ີຂຽນເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໂດຍຈດຸປະສງົໃຫເ້ນືອ້ໃນຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມຄດິແກຜູ່ອ້າ່ນເປັນສາໍຄນັພອ້ມທງັຊວ່ຍກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ອ້າ່ນເກດີຄວາມຄດິເຫັນໃນເລ່ືອງນ ັນ້. 
2.) ລກັສະນະຂອງບດົຄວາມ. 
- ອງີຕາມລກັສະນະຂອງບດົຄວາມ: ມ ີ6 ລກັສະນະ 
ຫວົບດົທ່ີຈະເອົາມາຂຽນເປັນບດົຄວາມຕອ້ງເປັນເລ່ືອງທ່ີທນັສະໄໝມຈີດຸເດ່ັນ, ກາໍລງັຢູໃ່ນຄວາມສນົໃຈຂອງ
ຄນົຈາໍນວນຫຼາຍຫືຼຕອ້ງການໃຫຄ້ນົສວ່ນຫຼາຍໃນສງັຄມົສນົໃຈເປັນພິເສດ. 
ຕວົຢາ່ງ “ສິ່ ງແວດລອ້ມ”, “ສິ່ ງເສບຕິດ”, “ອປຸະຕິເຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົຫຼວງ”, “ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ
ສາໍພນັ”,“ການປກົປກັຮກັສາວດັທະນະທາໍ”, “ບດົບາດຍງິຊາຍ”,“ສດິທິເດັກ”“ຊວີດິ ແລະ ວດັທະນະທາໍ”... 
3.) ປະເພດຂອງບດົຄວາມມ:ີ 6 ປະເພດ 
- ອງີຕາມທິດສະດຄີວາມອາດສາມາດພໍເປັນໄປໄດລ້ະດບັນກັຮຽນສາມນັພວກເຮົາອງີຕາມຄວາມຮູຄ້ວາມ
ສາມາດແລວ້ພໍຈະຂຽນເຂ້ົາກບັຫຼກັການໄດມ້ບີດົຄວາມບນັຍາຍ ແລະ ບດົຄວາມສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ. 

 ໝາຍເຫດ  
 ການຂຽນບດົຄວາມກແໍມນ່ການນາໍໃຊກ້ານອະທິບາຍ, ພິສດູມາຂຽນຄກືນັ. ແຕໃ່ຫຂ້ຽນໄປຕາມແຕລ່ະ
ລກັສະນະຂອງບດົຄວາມ. 

 ບດົວພິາກ (ວພິາກບດົ) 
1) ຈດຸປະສງົຂອງການວພິາກ 

     ເພ່ືອໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ, ການນາໍໄປໃຊ,້ ການວເິຄາະ, ສງັເຄາະ ແລະ ປະ
ເມນີຄາ່. 

2)  ຄວາມສາໍຄນັ  
  ແມນ່ພາຫະນະອນັໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນການຮບັຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຂອງເລ່ືອງຂໍຄ້ິດເຫັນຕາ່ງໆ 
ຕະຫຼອດຮອດຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜູແ້ຕງ່. 

3) ສິ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ ່
   ບດົປະພນັວນັນະຄະດບີາງເລື່ ອງອາດຈະໃຫຄ້ວາມຮູໂ້ດຍກງົບ່ໍມເີຈດຕະນາໃດໆຊອ້ນແຝງ. ບາງ
ບດົ, ບາງເລ່ືອງກມໍເີຈຕະນາສກຶສາຄນົໂດຍທາງອອ້ມ. ສະນ ັນ້ ຢາກຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈບດົປະພນັ
ວນັນະຄະດນີ ັນ້(ເລື່ ອງນ ັນ້)ໄດດ້ເີຮົາຕອ້ງມກີານວພິາກບດົນ ັນ້. 
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4) ຢາກຂຽນບດົວພິາກໄດດ້ ີ
- ຕອ້ງອາ່ນເນືອ້ໃນບດົປະພນັວນັນະຄະດນີ ັນ້ແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົ(ອາ່ນຫຼາຍເທ່ືອ). 
- ເວລາອາ່ນຫາກພບົຄາໍສບັສາໍນວນໃດບ່ໍເຂ້ົາໃຈຕອ້ງແປຄວາມໝາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເພ່ືອສະດວກໃນການ

ວພິາກ. 
 - ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄຈແ້ຍກແຕລ່ະສບັສາໍນວນ, ປະໂຫຍກໃນແຕລ່ະວກັແຕລ່ະຕອນເຮົາຈິ່ ງຈະ

ສາມາດເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຄວາມໝາຍ ແລະ ສລິະປະຂອງເລ່ືອງນ ັນ້. 
5) ເວລາອາ່ນແລວ້ຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? 

- ເລື່ ອງນີແ້ບງ່ອອກເປັນຈກັຕອນ? ແຕລ່ະຕອນແຕໃ່ສຫາໃສ?. 
- ເນືອ້ໃນແຕລ່ະຕອນເວ້ົາເຖງິຫຍງັ?. 
- ເນືອ້ໃນລວມຂອງເລ່ືອງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ?. 
- ເລື່ ອງນີມ້ຕີວົລະຄອນຈກັຕວົ?ຕວົລະຄອນແຕລ່ະຕວົມກີານປະພຶດແລະ ລກັສະນະນດິໄສແນວໃດ? 

 ໝາຍເຫດ   
 ທງັໝດົນ ັນ້ແມນ່ເພ່ືອຈດັວາງເວລາຂຽນບດົວພິາກ, ບດົວພິາກມກີານພວົພນັກບັປະຫວດັວນັນະຄະດ,ີ 
ຫດັແຕງ່(ອະທິບາຍ, ພິສດູ, ວຈິານ) ຫຼກັພາສາລາວ, ທິດສະດວີນັນະຄະດ,ີ ປະຫວດັ ສາດໄລຍະກາໍເນດີ
ຂອງບດົປະພນັນ ັນ້. 
- ທິດສະດວີພິາກບດົເບິ່ ງຢູປ້ຶ່ມແບບຮຽນວນັນະຄະດມີ.7 ໜາ້ 43-44. 
- ຄ ົນ້ຄວາ້ສກຶສາ ແລະ ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງຈາກປ້ຶມຄູມ່ຄືພູາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີມ.7, ໜາ້ 139-142 
- ບດົວພິາກຕວົຢາ່ງຢູປ້ຶ່ມວນັະຄະດ ີມ.7, ໜາ້ 62 
 
 ບດົວເິຄາະ 
1. ທິດສະດພ້ືີນຖານມຢີູຕ່າມປ້ຶມແບບຮຽນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວວນັນະຄະດ ີມ.3, ໜາ້ 65-72 (ປີ 1997) 
- ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວວນັນະຄະດ ີມ.5, ໜາ້ 71-74 (ປີ 2008) 
- ປ້ືມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.7 ໜາ້ 62-64 

2. ເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານແຕງ່ບດົວເິຄາະແມນ່ບດົວພິາກ(ຢາກວເິຄາະເປັນຕອ້ງເຮັດບດົວພິາກ
ເປັນ) 

3. ວເິຄາະບດົປະພນັວນັນະຄະດມີ ີ2 ວທີິຄ:ື 
  ກ. ວເິຄາະໝດົບດົເລ່ືອງ.         
  ຂ. ວເິຄາະຈດຸໃດຈດຸໜ່ຶງ. 
 ວເິຄາະໝດົບດົເລ່ືອງ: ວເິຄາະເນືອ້ໃນ, ສລິະປະການແຕງ່, ພາສາວນັນະຄະດ,ີ ໂຄງເລ່ືອງ ແລະຄນຸຄາ່

ຂອງບດົ. 
 ວເິຄາະຈດຸໃດຈດຸໜ່ຶງ: ວເິຄາະຈດຸພິເສດລກັສະນະຂອງຕວົລະຄອນ, ວເິຄາະທດັສະນະຂອງຜູແ້ຕງ່, ວິ

ເຄາະວທີິປະດດິແຕງ່, ວເິຄາະຄວາມໝາຍຂອງບດົກອນ, ຕອນພນັລະນາໃນບດົເລ່ືອງ… 
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 ໝາຍເຫດ  
 ທິດສະດີ, ຫຼກັການ , ບາດກ້າວ , ວິທີລະອຽດ ແລະ ບດົແຕ່ງຕວົຢ່າງສະເໜີໃຫ້ເບິ່ ງຢູ່ ປ້ຶມ   
ແບບຮຽນ ມ.3, ມ.5 ແລະ ມ.7 ທ່ີໄດບ້ອກໃນຂໍ1້ແລວ້. 
 
4. ຢາກແຕງ່ບດົວເິຄາະໄດດ້ຕີອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
- ຕອ້ງຄ ົນ້ຄວາ້ທິດສະດ,ີ ຫຼກັການ, ວທີິ ແລະ ບາດກາ້ວຕາ່ງໆໃນການແຕງ່ບດົວເິຄາະໃຫລ້ະອຽດ, ເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ສງັເກດເບິ່ ງບດົແຕງ່ແບບຢ່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນທ່ີໄດສ້ະເໜີຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ສມົທບົກບັຄວາມຮູຄ້ວາມ
ສາມາດຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ພອນສະຫວນັຂອງຜູແ້ຕງ່. 
 ເຝິກຫດັ 
1. ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ອາ່ນບດົວເິຄາະ “ຕວົລະຄອນປູ່ເຍ”ີປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີມ.3 ປີ1997 
  (ໜາ້70-72) 
2. ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ໂຄງຮາ່ງວເິຄາະເນືອ້ໃນເລ່ືອງ “ທາ້ວຈນັທະພານດິ ” ປ້ຶມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.7  
   (ໜາ້62-64) 
3. ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ໂຄງຮາ່ງ ແລະ ບດົວເິຄາະ “ຕວົລະຄອນທາ້ວຈນັທະພານດິ” ປ້ຶມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີ  
ມ.7 (ໜາ້65-71) 

4. ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ໂຄງຮາ່ງ ແລະ ບດົວເິຄາະເລື່ ຶອງ “ນກົບນິຂາ້ມປາຍຕານ” ປ້ຶມແບບພາສາລາວ ມ.5 ປີ2008 
(ໜາ້74-81) 

5. ນາໍພານກັຮຽນແຕງ່ກອນໃນຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງໃຫໄ້ດທ້ງັເນືອ້ໃນຄວາມໝາຍແລະຫຼກັການໃນການແຕງ່ກອນ. 
6. ໃຫຊ້ອກຫາຫວົບດົຫດັແຕງ່ທ່ີເໝາະສມົກບັແນວຄດິ, ຄວາມຮບັຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ມານາໍພານກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ເຝິກຫດັສາ້ງໂຄງຮາ່ງ, ເຮັດບດົຫດັແຕງ່ຕວົຈງິ. 

 ໝາຍເຫດ  
 ຄຕູອ້ງເອົາໃຈໃສກ່ວດບດົຫດັແຕງ່ຂອງນກັຮຽນຢາ່ງລະອຽດ, ອາ່ນ ແລະ ສງັເກດພິຈາລະນາແຕ່
ແຖວທາໍອດິຈນົຮອດແຖວສດຸທາ້ຍຂອງບດົ ແລວ້ຕີລາຄາດາ້ນເນືອ້ໃນຄວາມໝາຍຂອງບດົ, ໂຄງສາ້ງຂອງບດົ, 
ການໃຊສ້ບັພາສາພນັລະນາລຽ້ວຕ່ໍ, ການໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ, ການໃຊຄ້າໍເຊື່ ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຂຽນຖກື
ຂຽນຜິດ, ມຂີໍຄ້ງົຄາ້ງບອ່ນໃດຄຕູອ້ງເອົາໃຈໃສດ່ດັແປງແກໄ້ຂໃຫນ້ກັຮຽນ. 
- ຫີຼກເວັນ້ການກວດຫດັແຕງ່ຂອງນກັຮຽນແບບມະລມູມະລວຍ ອາ່ນລດັໜາ້ລດັຫຼງັແລວ້ໃຫຄ້ະແນນ(ຕອ້ງ
ເຂ້ົາໃຈວາ່ບ່ໍແມນ່ກວດບດົທ່ີຂຽນຫຼາຍເວ້ົາຫຼາຍ, ຂຽນງາມອນັນ ັນ້ບ່ໍແມນ່ປດັໄຈຕ ົນ້ຕໍ ສິ່ ງສາໍຄນັຕອ້ງໃຫຖ້ກື
ຕາມໂຄງຮາ່ງທ່ີສາ້ງໄວ)້. 
- ຢາກໃຫນ້ກັຮຽນເກັ່ງຫດັແຕງ່ ຄກູຕໍອ້ງເກັ່ງມຄີວາມຮູ ້ແລະທິດສະດກີວາ້ງຂວາງ. 
- ໃນເວລາສ ົ່ງບດົຄຕູອ້ງເອົາໃຈໃສໃ່ຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຮູວ້າ່ບດົຂອງຕນົມດີາ້ນດ-ີດາ້ນອອ່ນແນວໃດ ເພ່ືອ
ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຮູຈ້ດຸປບັປງຸແກໄ້ຂ. 
- ຖາ້ຢາກໃຫນ້ກັຮຽນແຕງ່ກອນເກັ່ງຄສູອນກຕໍອ້ງເກັ່ງທາງດາ້ນນີ,້ ຖາ້ຫາກຮູແ້ຕທິ່ດສະດແີຕຫ່າກແຕງ່ບ່ໍເປັນ
ມນັກຍໍາກທ່ີຈະບນັລໃຸນດາ້ນນີ,້ ການຂຽນບດົຫດັແຕງ່ກເໍຊ່ັນດຽວກນັ. 
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 ພາກອກັສອນທາໍ 
 

    ອກັສອນທາໍມພີະຍນັຊະນະປ່ຽວ 33 ຕວົ, ແບງ່ອອກເປັນ 6 ວກັດ ັງ່ນີ:້ 
 

 
 
    ເນື່ອງຈາກວາ່ແຕເ່ດມີອກັສອນທາໍມພີຽງ 33 ຕວົ, ໃນໄລຍະຕ່ໍມານກັປາດລາວເຫັນວາ່ບ່ໍພຽງພໍໃນການ
ໃຊໃ້ນພາສາລາວເຮົາ ຈຶ່ງໄດປ້ະດດິແຕງ່ຂຶນ້ຕື່ ມອກີ 5 ຕວົເຊ່ັນ: 
 

 
 
 
 
 

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



21 

 

 ພະຍນັຊະນະປະສມົມ:ີ 6 ຕວົ 
 

 
 
 

 ສະຫຼະ 
 

 
 

 
 ໝາຍເຫດ:  

- ລາຍລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງໃນປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ ສີ່ (2009) ໜາ້ທີ 
98 -115. 

- ສາໍລບັພາກອກັສອນທາໍຄຕູອ້ງສອນໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດອາ່ນໄດແ້ລະ ຂຽນເປັນໂດຍພ້ືນຖານ. 
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  ວນັນະຄະດ ີ
I. ທິດສະດວີນັນະຄະດ.ີ 
1. ນຍິາມ. (ລະອຽດຢູນ່າໍປ້ຶມຄູມ່ຄື ູປ້ຶມພາສາລາວ-ວນັນະຄະດມີ.7, ໜາ້ທີ 112 ປີ 2012) 
 - ຄວາມໝາຍທາງດາ້ນຄາໍສບັ. 
 - ຄວາມໝາຍທາງດາ້ນສງັຄມົ. 
2. ຄນຸຄາ່ຂອງວນັນະຄະດມີ ີ4 ຄນຸຄາ່. 
   - ຄນຸຄາ່ສະຫງວນຄວາມງາມ. 
     - ຄນຸຄາ່ສລິະປະ. 
   - ຄນຸຄາ່ໃນການສອ່ງແສງວຖິຊີວີດິຂອງມະນດຸ. 
   - ຄນຸຄາ່ດາ້ນແນວຄດິ. 
 ຍກົເອົາບດົກອນ, ບດົເລ່ືອງ, ຄາໍຜະຫຍາ, ສພຸາສດິຂຶນ້ມາໃຫສ້ງັເກດຄນຸຄາ່ສລິະປະ: 
     ... ຟງັຍນິທາດໆພຽ້ງ   ກອ້ງປ່າໄພໜາ ພຸນ້ເຢີ 
   ນ ັນ້ແມນ່ອາໂປໂຕນ   ຕາດສງູແສນທາ້ງ 
   ຕກົໃສກ່າງວງັນ ໍາ້   ເຫວຊນັເປັນຫຼ ັ່ນ 
   ເຫັນແຕຄ່ວັນມດືກຸມ້   ຟອງຟົງ້ສ ົ່ງສຽງ... 
         (ຄນຸຄາ່ສລິະປະ) 
 
3. ຄວາມສາໍຄນັຂອງວນັນະຄະດ.ີ 
3.1 ວນັນະຄະດມີຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິ. 
 - ວນັນະຄະດແີມນ່ອາຫານບາໍລງຸຈດິໃຈ. 
 - ວນັນະຄະດແີມນ່ປ້ຶມຕາໍລາຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
 - ວນັນະຄະດຊີວ່ຍໃຫຄ້ນົມກີານພວົພນັທ່ີດ.ີ 
3.2 ວນັນະຄະດມີຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍປະເທດຊາດ. 
 - ວນັນະຄະດເີປັນເຄື່ ອງຜກູພນັຈດິໃຈຂອງຄນົພາຍໃນຊາດ. 
 - ວນັນະຄະດບີອກໃຫຮູ້ຮ້ດີຄອງປະເພນຂີອງຊາດ. 
 - ວນັນະຄະດສີະແດງໃຫເ້ຫັນສລິະທາໍ ແລະ ຄວາມມຸງ່ມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊນົ. 
    - ວນັນະຄະດເີປັນຄງັສາງພາສາແຫງ່ຊາດ. 
   - ວນັນະຄະດສີອ່ງແສງເຖງິຄວາມສວຍງາມຮ ັງ່ມຂີອງລາວ. 

 ໝາຍເຫດ  ປ້ຶມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.7 ປີ 2011 
 

4. ມນູພາກຕາ່ງໆທ່ີປະກອບເປັນບດົປະພນັວນັນະຄະດ.ີ  
ປະກອບມ:ີ ຫວົເລື່ ອງ, ກະທູ,້ ແນວຄດິ, ໂຄງເລ່ືອງ ແລະ ໂຄງປະກອບ. 
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 ໝາຍເຫດ   
- ປ້ຶມແບບຮຽນພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີມ.3  ໜາ້ທີ181-185, ປີ1997  
- ຄຕູອ້ງຈາໍແນກໃຫ້ນກັຮຽນຮູຢ້່າງລະອຽດແຕ່ລະບນັຫາເພາະວາ່ຈະມຜີນົຕ່ໍການວິພາກ ແລະ ວິເຄາະບດົ 
ປະພນັວນັນະຄະດ.ີ 
 

II. ປະຫວດັວນັນະຄະດ.ີ 
1. ວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງ. 

 ຄວາມໝາຍ. 
    ວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງແມນ່ວນັນະຄະດລີາວປະເພດໜ່ຶງເຊິ່ ງແມນ່ປະຊາຊນົຜູອ້ອກແຮງງານເປັນຜູປ້ະດິ
ດແຕ່ງຂຶ້ນດວ້ຍປາກຕ່ໍປາກ ແລະ ເລ່ົາສືບກນັມາແຕສ່ະໄໝບູຮານມນັສອ່ງແສງປະກດົການທາໍມະຊາດ, 
ສງັຄມົ, ແນວຄດິຈດິໃຈ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ. 
    ວນັນະຄະດປີະກອບມ:ີ ເທບນຍິາຍ, ພ້ືນສບື, ນທິານ, ນທິານອດັສະຈນັ, ນທິານຊວນຫວົ, ນທິານສດັ, 
ຄາໍໂສກ, ຄາໍທວາຍ, ຄາໍໂອມ, ຄາໍສພຸາສດິ, ຄາໍຜະຫຍາ, ຂບັ, ລາໍ ແລະ ເຊີງ້... 
 ປະເພດ. 
- ອງີຕາມຮບູແບບການແຕງ່ແບງ່ເປັນ 2 ປະເພດຄ ືຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງ 
- ອງີຕາມເນືອ້ໃນແບງ່ອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ ືສາລະຄະດ ີແລະ ບນັເທີງ 
- ອງີຕາມລກັສະນະແບງ່ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ ືຄາໍຮອ້ຍແກວ້, ຄາໍຮອ້ຍກອງ, ການສະແດງ ຫືຼ ລະຄອນ
ພ້ືນເມອືງ. 
+ ຄາໍຮອ້ຍແກວ້(ຄາໍລິລິດ) ຫືຼ ເອີນ້ວາ່ເລື່ ອງເລ່ົາພ້ືນເມອືງ ເຊ່ັນ: ເທບນຍິາຍ, ພ້ືນສບື, ນທິານ, ນທິານ
ອດັສະຈນັ, ນທິານຊວນຫວົ ແລະ ນທິານສດັ. 
+ ຄາໍຮອ້ຍກອງ ຫືຼ ເອີນ້ວາ່ກາບກອນພ້ືນເມອືງ ເຊ່ັນ: ຄํາໂສກ, ຄາໍທວາຍ, ຄາໍໂອມ, ຄາໍສພຸາສດິ ແລະ 
ກອນຜະຫຍາ. 
+ ການສະແດງ ຫືຼ ລະຄອນພ້ືນເມອືງ ເຊ່ັນ: ລາໍເລື່ ອງ, ລະຄອນກອ້ມ, ລະຄອນເວ້ົາ, ລະຄອນໃບ,້ ລະ
ຄອນເພງ. (ອງີໃສປ້ຶ່ມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.4 ປີ2009) 
 ເນືອ້ໃນ.(ອງີໃສປ້ຶ່ມແບບຮຽນວນັນະຄະດ ີມ.4 ປີ2009) 
- ສອ່ງແສງເຖງິຄວາມອດຸມົຮ ັງ່ມ ີແລະ ສວຍງາມຂອງປະເທດຊາດ. 
- ສອ່ງແສງເຖງິທດັສະນະຄນຸສມົບດັ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງປະຊາຊນົ. 
- ສອ່ງແສງເຖງິຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດອນັແຫຼມຄມົ ແລະ ກາໍລງັວງັຊາອນັແຮງກາ້ຂອງປະຊາຊນົ. 
- ສອ່ງແສງເຖງິໂລກະທດັ, ຄວາມມຸງ່ມາດປາຖະໜາ, ຈດິຕະສາດ ແລະ ແນວຄດິຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົ. 
 ສລິະປະ. 
  ສລິະປະແຕລ່ະບດົມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ(ລະອຽດໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ມ.4 ປີ 2009)  

 ໝາຍເຫດ  
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 ບນັຫາທ່ີສາໍຄນັອກີຢ່າງໜ່ຶງທ່ີຄຄູວນເອົາໃຈໃສເ່ປັນກລໍະນພິີເສດຕອ້ງໄດນ້າໍພານກັຮຽນຕີລາຄາເນືອ້
ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຜະຫຍາ, ຄາໍສພຸາສດິ, ບດົເລ່ືອງ ແລະ ນທິານຕາ່ງໆ.  
 

2. ວນັນະຄະດຂີຽນສະໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງ. 
 ສະໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງໄລຍະຮຸງ່ເຮອືງ 
- ບດົປະທານໂອວາດຂອງເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່  ຄ.ສ 1357(ບດົນີເ້ປັນບດົວນັນະຄະດຂີຽນບດົທາໍອດິຂອງລາວ) 
- ເລື່ ອງ: “ພະເວດສນັດອນ” ແປຈາກພາສາປາລີມາເປັນພາສາລາວ ໂດຍພະມະຫາເທບຫຼວງ 
- “ນທິານຂນຸບລູມົ” ແຕງ່ໂດຍ ມະຫາເທບຫຼວງ 
- ເລື່ ອງ: “ນາງຕນັໄຕ” ແປຈາກວນັນະຄະດອີນິເດຍ ໂດຍ ພະສງັຄະລາດ. 
- ກະວ ີ“ກາບປູ່ສອນຫຼານ” ແຕງ່ໂດຍ ພດຸທະໂຄສະຈານ 
- ກະວ ີ“ ກາບຫຼານສອນປູ່” ແຕງ່ໂດຍ ແກວ້ດວງຕາ 
- ກະວ ີ“ ອນິທິຍານສອນລກູ” ແຕງ່ໂດຍ ອນິທິຍານ 
- ເລື່ ອງ “ສນິໄຊ” ແຕງ່ໂດຍ ປາງຄາໍ 
- ນທິານ “ພະແກວ້”, ນທິານ “ພະບາງ”, ນທິານ “ພະແຊກຄາໍ”, ນທິານ “ພະແກນ່ຈນັ”  ເລື່ ອງ: “ສີທນົ”, 
“ນາງແຕງ່ອອ່ນ”, “ທ້າວຮຸງ່-ທ້າວເຈອືງ”, “ຈນັທະຄາດ”, “ກາລະເກດ”, “ສຽວສະຫວາດ”,  “ມະໂຫສດົ” ເລື່ ອງ: 
“ພະລກັພະລາມ”. 
 ສະໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງໄລຍະຊຸດໂຊມ  
- ເລື່ ອງ: “ສານລຶບພະສນູ” ແຕງ່ໂດຍ ເຈົາ້ອະນວຸງົ 
- ເລື່ ອງ: “ກາບເມອືງພວນ” ເລື່ ອງ: “ພ້ືນວຽງ ຫືຼ ພ້ືນວຽງຈນັ”. 
 
3. ວນັນະຄະດປີດັຈບຸນັ 
 ບນັດານກັປະພນັ, ນກັກະວ ີ
 ຮຸນ່ອາວໂຸສ 
- ພມູ ີວງົວຈິດິ (ນາຍຄາຍຄາໍລກູເມອືງຄງັ) 
- ສຊີະນະ ສສີານ 
- ໂສມສ ີເດຊາຄາໍພ ູ(ສ. ເດຊາ) 
- ແກວ້ຫຼວງ ເສນາ 
- ຄາໍມາ ພມົກອງ (ຄ. ມານດິ) 
- ອຕຸະມະ ຈລຸະມະນ ີ
- ມະຫາພະມອນ 
 ຮຸນ່ໜຸມ່ 
- ຄາໍລຽງ ພນົເສນາ 
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- ສວຸນັທອນ ບບຸຜານວຸງົ (ສ.ບບຸຜານວຸງົ) 
- ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ (ຈ.ເດອືນສະຫວນັ) 
- ຄາໍບູ ່
- ທອງອນິ ພມົກອງ 
- ສມົໝາຍ ແກວ້ມະນ ີ
- ວໄິລ ແກວ້ມະນ ີ
- ວຽງຊາໍ ( ນາງ ຄາໍພອນ ພິມມະແສງ) 
- ບວົແກວ້ ຈະເລີນລງັສ ີ(ແກວ້ມະນ ີສວີງົໄຊ) 
- ສມົບນູ ທະວໄີຊ 
- ຄາໍຜາຍ ພິລະວງົ 
- ດວງຄາໍ ສວີໄິລ 
- ບນຸຖອງ ມະນລີາ 
 
 ຮຸນ່ໜຸມ່ທ່ີປາກດົຕວົຂຶນ້ໃໝ ່
- ຄາໍພໍ ພວງສະບາ (ພໍ ພວງສະບາ) 
- ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ 
- ບນຸທະນອງ ຊມົໄຊຜນົ 
- ບນຸເສນີ ແສງມະມ ີ
- ໄຊສວຸນັ ແພງພງົ (ແພອີ່ ໂປ້) 
 ບນັດານກັຂຽນສດັຈະທດັ 
- ດວງຈາໍປາ (ດວງເດອືນ ບນຸຍາວງົ)  
- ດອກເກດ (ດາລາ ກນັລະຍາ) 
- ເສລີພາບ 
 ບນັດານກັຂຽນເພີນຈດິ 
- ແລງ ພຜູາເງນິ 
- ທົ່ງອບຸມງົ 
- ພວູງົ ພິມມະສອນ 
- ສລຸງັ ເດດວງົສາ 
- ທາ້ວເກນ 
- ສມົຈນີ ປ.ງນິ 
 ນບັແຕປີ່ 1893 - 1954  
-  “ລະຄອນບາ້ຍດົ” 1941,  “ລະຄອນບາບໄລເ່ວນທນັ” ແຕງ່ໂດຍ ຄະນະລະຄອນລາວ ເຊິ່ ງພິມລງົໃນ
ໜງັສພິືມ “ລາວໃຫຍ”່. 
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- ບດົເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ແຕງ່ໂດຍ ອຕຸະມະ ຈລຸະມະນ ີ  
- ເລື່ ອງ “ຄອຍລະນກຶທາງຫຼງັ ຄອຍລະວງັທາງໜາ້”1947-1948 ແຕງ່ໂດຍ ນາຍຄາຍຄາໍລກູເມອືງຄງັ   
- ບດົເພງ “ອດົທນົ”, “ເຮົາເປັນທະຫານກູຊ້າດ”, “ລາວຮກັຊາດ”  1953 ແຕງ່ໂດຍ ແກວ້ຫຼວງເສນາ 
- ບດົເພງ “ຕ່ໍຕາ້ນ”, “ປະເທດລາວ” ແຕງ່ໂດຍ ທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ 
- ບດົເພງ “ປະຊາຊນົລາວ” ແຕງ່ໂດຍ ມະຫາພະພອນ 
- ບດົກອນ “ລາວ-ຫວຽດມວ່ນຊື່ ນ” ແຕງ່ໂດຍ ສ. ເດຊາຄາໍພ ູ
 
 ນບັແຕປີ່ 1955 - 1975  
# ວນັນະຄະດຮີອ້ຍກອງ 
- “ບນຸມະໂຫລານມະຫາສາມກັຄທີ ົ່ວປະເທດເຕ້ົາໂຮມ” 1957 
- “ສາມກັຄຕ່ໍີສູກ້ ູຊ້າດ”, “ຕາ້ນອາເມລິກາ ແລະ ລກູມຂືອງມນັ” 1961 
- “ປກົປກັຮກັສາສນັຕພິາບເປັນກາງ, “ເອກະລາດ ແລະ ເອກະພາບແຫງ່ຊາດ”  1962 
- “ກອນລາໍແດນອດິສະຫຼະ ເຫ້ັຼມI ແລະ ເຫ້ັຼມII” 1969-1970 
- “ກອນລາໍກວດສອບ 1971, “ກອນລາໍກູຊ້າດຕາ້ນອາເມລິກາ” 1971 
- “ກອນຂບັປດົປ່ອຍ” 1971, “ກອນຂບັຊາໍເໜືອ” 1971, ກອນລາໍ “ສບິບດົ” 1971ຂອງຊາ້ງເຝືອກ  
- ກອນລາໍ “ກວດສອບ ຊຸດທີ5 ເຫ້ັຼມI - ເຫ້ັຼມII” 1972 
- ບດົກອນ “ເມອືງລາວສວຍງາມຮ ັງ່ມ”ີ, “ກຽ້ວສາວແບບໃໝ”່ ແຕງ່ໂດຍ ພູມູ ີວງົວຈິດິ 
- “ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ”, ບດົກອນ “ນ ໍາ້ໃຈ 12 ຕລຸາໝັນ້ຍນື” 
- ບດົກອນ “ພ້ືນເມອືງລາວ” ແຕງ່ໂດຍ ສ ບບຸຜານວຸງົ. 
 ບດົປະພນັຂອງກະແສວນັນະຄະດສີດັຈະທດັ 
- ເລື່ ອງ “ໃຜວາ່ເງນິເປັນພະເຈົາ້” ແຕງ່ໂດຍ ດວງຈາໍປາ 
- ເລື່ ອງ “ເຈົາ້ສາວຂອງໃຜ”,  “ຊອ່ຍແດ!່ ຊອ່ຍແດ!່”  ແຕງ່ໂດຍ ດອກເກດ 
 ບດົປະພນັຂອງກະແສວນັນະຄະດເີພີນຈດິ 
- ເລື່ ອງ “ຊວີດິນີຄ້ລືະຄອນກອ້ມ” “ຜູຍ້ງິນຜໍ ູຍ້ງິ” ແຕງ່ໂດຍ ແລງພຜູາເງນິ. 
- ເລື່ ອງ “ຮກັ ແລະ ອີ່ ຕນົ”  ແຕງ່ໂດຍ ນກັຮຽນຍງິ. 
- ເລື່ ອງ “ລກູເຂຍີ”  ແຕງ່ໂດຍ ທົ່ງອບຸມງົ. 
- ເລື່ ອງ “ທາ້ວສນັຕພິາບ ແລະ ທາ້ວສນັຕສິກຸ” ແຕງ່ໂດຍ ພວູງົ ພິມມະສອນ. 
- ບດົກະວຊຸີດ “ດອກບວົຫຼວງ” ແຕງ່ໂດຍ ສລຸງັ ເດດວງົສາ. 
# ວນັນະຄະດຄີາໍຮອ້ຍແກວ້ 
- ເລື່ ອງ “ເສັ້ນທາງແຫງ່ຊວີດິ”  ແຕງ່ໂດຍ ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ 
- ເລື່ ອງ “ສນີອ້ຍ”  ແຕງ່ໂດຍ ຄາໍລຽງ ພນົເສນາ (ນະວະນຍິາຍບດົເລ່ືອງທາໍອດິ) 
- ເລື່ ອງ “ສອງເອືອ້ຍນອ້ງ”, “ກອງພນັທີ 2” ແຕງ່ໂດຍ ສວຸນັທອນ ບບຸຜານວຸງົ 
- ເລື່ ອງ “ຜູສ້ບືທອດ”  ແຕງ່ໂດຍ ແກວ້ມະນ ີສວີງົໄຊ   1973 
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- ເລື່ ອງ “ນອ້ງອານູ” 1973,  “ພາສາແມ”່ 1970, “ໂຮງຮຽນໃຕສຸ້ມໄຜ່” 1973, “ບນົເສ້ັນທາງປດົ 
ປ່ອຍ” 1973 ແຕງ່ໂດຍ ແກວ້ມະນ ີສວີງົໄຊ 

# ວນັນະຄະດປີະເພດລະຄອນ 
- ເລື່ ອງ “ຄວາມຝນັ ແລະ ຄວາມຈງິ” ແຕງ່ໂດຍ ສມົບນູ ທະວໄີຊ 
 ນບັແຕປີ່ 1976 - ປດັຈບຸນັ 
# ວນັນະຄະດຮີອ້ຍກອງ 
- ບດົກອນ “ຫອມກິ່ນຈາໍປາ” ແຕງ່ໂດຍ ຄາໍພໍ ພວງສະບາ 
- ບດົກອນ “ແຄນລາວບ່ໍລືມເຕ້ົາ” ແຕງ່ໂດຍ ສ ເດຊາຄາໍພ ູ
- ບດົກອນ “ປອງດອງໃຈຈິ່ງໄດວ້ຽກ”, “ນ ໍາ້ຕາແມ”່ ແຕງ່ໂດຍ ດຣ ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ 
# ວນັນະຄະດຄີາໍຮອ້ຍແກວ້ 
- ບດົເລື່ ອງ “ສອງຟາກຝ ັ່ງ ເຫ້ັຼມ I” 1982, “ສອງເອື້ອຍນອ້ງເຫ້ັຼມ II” 1980, “ສອງເອື້ອຍນອ້ງເຫ້ັຼມ III”  

1983, “ກອງພນັທີສອງ ເຫ້ັຼມ II” 1980,   “ກອງພນັທີສອງ ເຫ້ັຼມ III” 1983, “ກອງພນັທີສອງ ເຫ້ັຼມ IV” 
1983, “ສອງຟາກຝ ັ່ງເຫ້ັຼມສອງ”1987, “ລກູສາວຂອງພກັ ເຫ້ັຼມI”1982 ແຕງ່ໂດຍ ສວຸນັທອນ ບບຸຜານວຸງົ 

- ບດົເລ່ືອງ “ຄວາມຮກັ” ແຕງ່ໂດຍ ຄາໍລຽງ ພນົເສນາ 
- ບດົເລ່ືອງ “ແຫກຄກຸ” ແຕງ່ໂດຍ ທອງເສຍີ ໂຄດວງົສ ີ
- ບດົເລ່ືອງ “ພະຍຊຸວີດິ”  ແຕງ່ໂດຍ ດາວເໜືອ (ທຽບ ວງົປະກາຍ) 
- ບດົເລ່ືອງ “ສວາ່ງໃນຄວາມຮກັ” ແຕງ່ໂດຍ ຫມຸພນັ 
- ບດົເລ່ືອງ “ພບົກນັໃນວນັສນັຕພິາບ”  ແຕງ່ໂດຍ ຄາໍເຜີຍ ຫຼວງພາສ ີ
- ບດົເລ່ືອງ “ຕາເວັນຂຶນ້ທ່ີດອນນາງ”, “ຍິມ້ນ ັນ້” ແຕງ່ໂດຍ ອທິຸນ ບນຸຍາວງົ 
- ບດົເລ່ືອງ: “ດອກໄມໃ້ນບາ້ນນາ” ແຕງ່ໂດຍ ມາລາ ສະຫວນັ 
- ບດົເລ່ືອງ “ອາລນຸມ ືໃ້ໝ”່   ແຕງ່ໂດຍ ຄາໍແພງ ເພັດສະດາວງົ 
- ບດົເລ່ືອງ “ບາ້ນເກດີທ່ີຮກັ”  ແຕງ່ໂດຍ ວຽງພິມ 
- ບດົເລ່ືອງ: “ຄາ້ງຄນືໃນປ່າເລິກ”  ແຕງ່ໂດຍ ຈ. ເດອືນສະຫວນັ 
 
4. ວນັນະຄະດຕີາ່ງປະເທດ 

 ວນັນະຄະດປີະເທດເກຣກັບຮູານ 
- ກະວນີພິນົ ເລື່ ອງ:  “ອລີີອາດ” ແລະ “ໂອດເິຊ” ແຕງ່ໂດຍ ໂອແມ 
- ລະຄອນໂສກເລ່ືອງ: “ເອດບີ”, “ນາງອງັຕກິອນ” ແຕງ່ໂດຍ ໂຊຟກົ 
- ລະຄອນໂສກເລ່ືອງ: “ນາງເມເດ”  ແຕງ່ໂດຍ ອເີລບດິ 
  ວນັນະຄະດອີງັກດິ. 
- ບດົເລ່ືອງ “ຮາໍແລັດ”, “ໂອເມໂອ  ແລະ ຈລູຽດ”, “ໂອແຕັນໂລ”, “ລາງຝນັໃນລະດຮູອ້ນ”, “ພ່ໍຄາ້ເມອືງ
ເວນດິ”, “ມາກແບດ” ແຕງ່ໂດຍ ວນິລຽມເຊັກສະເປຍ. 
 ວນັນະຄະດປີະເທດຝຣ ັງ່. 
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- ບດົເລ່ືອງ “ເອເີຊນກີຣງັເດ” ແຕງ່ໂດຍ ໂອໂນເຣເດບິານຊກັ 
- ບດົເລ່ືອງ “ຜູທ້ກຸຈນົ”(ບນັດາຄນົຈນົ) ແຕງ່ໂດຍ ວກິຕໍ ຮຍູໂກ 
- ບດົເລ່ືອງ “ເອເ້ພດ”  ແຕງ່ໂດຍ ກເີດໂີມປດັຊງັ 
 ວນັນະຄະດປີະເທດລດັເຊຍ 
- ບດົເລ່ືອງ “ຊາຕາກາໍຂອງຄນົ”, “ບາ້ນເກດີ”, “ແມນ່ ໍາ້ໂດນ”, “ດິນເຮືອ້ທ່ີຖກືບກຸເບີກ”, “ແມນ່ ໍາ້ໂດນທ່ີ
ສະຫງບົງຽບ” ແຕງ່ໂດຍ ມຄີາອນິ ໂຊໂລຄບົ 

- ບດົເລ່ືອງ “ສງົຄາມ ແລະ ສນັຕພິາບ”, “ສະເລີຍເສກິກາບກາດ”  ແຕງ່ໂດຍ ແລັບໂຕນສະໂຕຍ 
- ບດົນະວະນຍິາຍ “ແມ”່, “ຊວີດິໃນໄວເດັກ”, “ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງຂອ້ຍ”, “ແມເ່ຖົາ້ອແີຊັກກນິ”,“ຫາລຽ້ງ
ຊບີ”,“ຊວີດິຂອງກຣມິຊາມກນິ”, “ສດັຕ ູ(ລະຄອນ)” ແຕງ່ໂດຍ ມາກຊມີກອັກກ ີ

 ວນັນະຄະດຍີີ່ ປຸ່ນ 
 ນກັປະພນັຢາຊູນາຣ ິກາວະບະຕະ 
- “ບນັທຶກອາຍ ຸ16 ປີ” 
- “ນາງຟ້ອນແຫງ່ອຢີ”ູ 
- “ຍອດນກັສູ”້ 
- “ສຽງຄວນຄາງຂອງພເູຂົາ” 
- “ຄນົງາມນອນ” 
- “ແດນຫິມະ” 
- “ປີກນກົຂຽນ”        ລາງວນັໂນແບນ 1968 
- “ນະຄອນເກົ່ າແກ”່  
 ວນັນະຄະດອີນິເດຍ 
- ອາລີບາບາ ແລະ ສີ່ ສບິມະຫາໂຈນ 
- ຂອ້ຍຕອ້ງລຽ້ງແມ ່ແຕງ່ໂດຍ ບາດຣ ີນາຣາຢນັ (ແປໂດຍ ສາໍລິດ ບວົສສີະຫວນັ) 
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ພາກມວ້ນທາ້ຍ 
ຫວົບດົສອບເສັງແຂງ່ຂນັ ນກັຮຽນເກັ່ງ ມ.7 
ທົ່ວປະເທດ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2010-2011 
     ວຊິາ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ    (ເວລາ 120 ນາທີ) 
 

 

1. ການຂຽນບດົເລ່ືອງສ ັນ້ທ່ີດ ີຄວນຄາໍນງຶເຖງິບນັຫາໃດແດ ່?  
2. ຈ ົງ່ຈດັລຽງລາໍດບັຂໍຄ້ວາມແຕຂ່ໍ ້ກ ຫາ ຈ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຕວົຈງິຂອງເລ່ືອງ “ຜູສ້ບືທອດ”  

   ໂດຍໃຊເ້ລກໝາຍແຕ ່1 ຫາ 5 ຢູຕ່ໍ່ໜາ້ຕວົອກັສອນ. 
ກ. ເໝືອນບ່ໍນ ໍາ້ໄຫຼທ່ີບ່ໍມວີນັຈະເຫືອດແຫງ້ 
ຂ. ຕ ົນ້ໄມໃ້ຫຍອ່າດຈະຫກັ ແລະ ໂດກ 
ຄ. “ຕ່ໍຕາ້ນຍດືເຍືອ້ຍາວນານ”ແຕນ່ກັຮບົປະຕວິດັກບ່ໍໍມວີນັທໍຖ້ອຍ 
ງ. ແຕຕ່ ົນ້ໄມນ້ອ້ຍນບັເປັນຮອ້ຍໆພນັໆຕ ົນ້ຈະປົ່ງໜ່ໍແຕກຈາວ ແລະ ເຕບີໃຫຍຂ່ຶນ້ແທນ 
ຈ. ມນັບ່ໍຕາ່ງຫຍງັກບັໃນປ່າຕບຶດງົໜາ 

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍແຕລ່ະຂໍຄ້ວາມທ່ີຂດີກອ້ງໃນຄາໍນຍິາມຂອງປະໂຫຍກຕ່ໍໄປນີ:້ “ປະໂຫຍກ  
 ແມນ່ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍ ທ່ີຄບົຖວ້ນທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ເອກະລາດທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ.” 
 - ຕວົສາໍແດງຊີບ້ອກຕວົຕ ັງ້ໃນກລໍະນໃີດແດ?່ ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງແຕລ່ະກລໍະນ ີພອ້ມທງັ  
  ຂດີກອ້ງຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍທ່ີເປັນພາກສວ່ນຕວົສາໍແດງ. 
4. ເລື່ ອງ “ສງັສນິໄຊ” ມທີງັໝດົຈກັບ ັນ້? ຈ ົງ່ແປຊື່ ບ ັນ້ ຍກັກະສນັບ ັນ້ ແລະ ສບຸນິບ ັນ້ໃຫຖ້ກືຕາມບໍລິບດົ

ຂອງບ ັນ້ ພອ້ມທງັບອກເນືອ້ໃນ. 
5. ຄນຸຄາ່ຂອງວນັນະຄະດມີຫີຍງັແດ?່ 
6. ຈ ົງ່ວເິຄາະເນືອ້ໃນຄາໍສອນບຮູານຕອນຂຽນວາ່:  
 “ອນັໜ່ຶງໂຕບ່ໍຮູ ້ ໃຫຫ້າເພ່ິນຄສູອນ 
 ຫາວຊິາຮຽນ ຊູອ່ນັຈາໍໄວ ້
 ອນັໃດໂຕບ່ໍຮູ ້ ໃຫຖ້າມເພ່ິນພໍຄວາມ ກດໍ ີ   
 ເຂົານ ັນ້ຊື່ ວາ່ເປັນຄບູາ ແຫງ່ຕນົສອນໃຫ ້
 ຄນັໄດຍ້ນິເຂົາຕາ້ນ ຈາກນັໃຫຈ້າໍຈື່ ເອົາເນ ີ
 ຮຽກວາ່ຄສູ ົ່ງໃຫ ້ ຄາໍຮູກ້ຈໍ ິ່ງມ ີແທດ້າຍ” 
               ( ຄດັມາຈາກປ້ຶມວນັນະຄະດ ີມ. 5 ໜາ້ 33 ) 
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ຂະໜານຕອບ 
 

1. ການຂຽນບດົເລ່ືອງສ ັນ້ຄວນຄາໍນຶ່ ງເຖງິ: ຈດຸຂອງເລ່ືອງ ( ສິ່ ງບນັດານໃຈ), ການສາ້ງຕວົລະຄອນ,  
 -  ການດາໍເນນີເລ່ືອງ  
 -  ການບນັຍາຍສາກ  
 -  ການຈບົເລ່ືອງ  
 -  ການໃຊພ້າສາ  
+ ຈດຸຂອງເລ່ືອງ (ສິ່ ງບນັດານໃຈ) ແມນ່:  
 ແມນ່ ເລື່ ອງ ຫືຼ ເຫດການໃດໜ່ຶງ ທ່ີເປັນຈງິເຊິ່ ງກະຕນຸຄວາມຮູສ້ກຶ,  ເປັນຫວົໃຈສາໍຄນັທ່ີບນັດານໃຈໃຫ້
ນກັແຕງ່ຢາກຂຽນອອກມາ ເພ່ືອເຜີຍແຜຈ່ດຸປະສງົໃດໜ່ຶງ. 

2. ຕອນຄດັເລ່ືອງ “ຜູສ້ບືທອດ”  
 ກ=2 ,    ຂ = 4,     ຄ = 1,     ງ = 5,      ຈ = 3 
3. ອະທິບາຍຄາໍນຍິາມຂອງປະໂຫຍກ:  
 -  ຄາໍ ອາດເປັນຄາໍດຽວ ຫືຼ ເປັນວະລີກໄໍດເ້ຊິ່ ງສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄາໍນາມທາໍ  
 - ກຸມ່ຄາໍ ຕອ້ງຢູບ່ນົພ້ືນຖານຫຼກັການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບສງົເຄາະພາກເຊິ່ ງມພີາກສວ່ນໜ່ຶງເປັນ
ຕວົຕ ັງ້, ອກີພາກສວ່ນໜ່ຶງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງ  

 - ປະໂຫຍກ ແມນ່ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍ ທ່ີຄບົຖວ້ນທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ໝາຍຄວາມວາ່: ຕອ້ງມພີາກສວ່ນ
ປະກອບສາ້ງຂອງປະໂຫຍກທ່ີຈາໍເປັນ ( ປະໂຫຍກບາງຊະນດິມພີຽງແຕຄ່າໍດຽວເທ້ົານ ັນ້ກພໍຽງພໍແລວ້, 
ແຕປ່ະໂຫຍກບາງຊະນດິຈາໍເປັນຕອ້ງມຫຼີາຍພາກສວ່ນ ໂດຍສະເພາະປະໂຫຍກສາມນັ).  

 - ປະໂຫຍກ ແມນ່ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍ ທ່ີເອກະລາດທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ໝາຍຄວາມວາ່: ຕອ້ງມເີນືອ້ໃນ ຫືຼ  
ຄວາມຄດິຄບົຖວ້ນ (ຮບັປະກນັຄວາມສາມາດໃນການສື່ ສານກນັໄດ ້ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມເີງອືນໄຂອື່ ນ
ເຂ້ົາຊວ່ຍ).  

 + ຕວົສາໍແດງຊີບ້ອກຄາໍຕວົຕ ັງ້ໃນກລໍະນຕີາ່ງໆ (ພອ້ມທງັຍກົຕວົຢາ່ງ) ດ ັງ່ນີ:້  
1.) ຊີບ້ອກຄນຸລກັສະນະ  

ຕວົຢາ່ງ: ... 
2.) ຊີບ້ອກອາການ  

ຕວົຢາ່ງ: ... 
3.) ຊີບ້ອກພາວະ  

ຕວົຢາ່ງ: ... 
4.) ຊີບ້ອກການກະທາໍ  

ຕວົຢາ່ງ: ... 
 
4. ເລື່ ອງສງັສນິໄຊທງັໝດົມ ີ15 ບ ັນ້  
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- ຍກັກະສນັບ ັນ້:ບ ັນ້ຍກັກມຸພນັຄດິຮອດ ແລະ ກະວນົກະວາຍໃຈ 
+ ເນືອ້ໃນ: ກາ່ວເຖງິມະຫາຍກັກມຸພນັແຫງ່ເມອືງນະໂນລາດ ມຄີວາມຮອ້ນຮນົກະວນົກະວາຍໃຈ 
ເພາະຢາກຢາກຮູວ້າ່ຍງິສາວທ່ີຈະມາເປັນມ ິ່ງເມຍຂວນັນ ັນ້ມໜີາ້ຕາແນວໃດ, ຊື່ຫຍງັ ຍອ້ນຄດິຫຼາຍ
ຍກັກມຸພນັຈນົບ່ໍສາມາດຢູກ່ນິໄດເ້ມ ື່ອຮູຂ້າ່ວວາ່ວາທີເປັນມ ິ່ງເມຍຂວນັຊື່ ສມຸນຸທາ ສາວງາມຢາດຍອ້ຍ
ແລວ້ກເໍຫາະເຫີນເດນີອາກາດໄປເມອືງເປັງຈານໃຫພໍ້ອຸນ່ໃຈໄວກ້ອ່ນ. 

- ສບຸນິບ ັນ້: ບນັພະຍາກດຸສະລາດນອນຝນັ 
+ ເນືອ້ໃນ: ບ ັນ້ນີເ້ລ່ົາເຖງິພະຍາກດຸສະລາດນະຄອນເປັງຈານບນັທມົຝນັຮາ້ຍວາ່ມພີວກຜີໂຂນມາ
ຮາ້ຍດາ່ວາຈາແຂງ ແລະ ຖອດດາບງາ້ວຟນັພະອງົຈນົຂາດສະບ ັນ້ເລືອດໄຫຼແດງໄປທົ່ວພ້ືນຈນົ
ສະຫຼບົໄປ. ເມ ື່ອຕຶ່ ນຂຶນ້ມາຊາວວງັຈິ່ງຮຽກຂວນັ ແລະ ໝໍທວາຍກທໍວາຍວາ່ລາງຝນັນີ ້ພະຍາກດຸສະ
ລາດອາດຈະສນູເສຍແກວ້ຕາຂວນັໃຈ ອນັໝາຍເຖງິນາງສມຸນຸທາຜູເ້ປັນນອ້ງສາວ. 

5. ຄນຸຄາ່ຂອງວນັນະຄະດ.ີ 
- ຄນຸຄາ່ສະງວນຄວາມງາມ 
- ຄນຸຄາ່ສລິະປະ 
- ຄນຸຄາ່ໃນການສອ່ງແສງວຖິຊີວີດິຂອງມະນດຸ 
- ຄນຸຄາ່ດາ້ນແນວຄດິ 
6. ວເິຄາະເນືອ້ໃນຄາໍສອນບຮູານຕອນຂຽນວາ່: 

 
  “ອນັໜ່ຶງໂຕບ່ໍຮູ ້ ໃຫຫ້າເພ່ິນຄສູອນ 
  ຫາວຊິາຮຽນ ຊູອ່ນັຈາໍໄວ ້
  ອນັໃດໂຕບ່ໍຮູ ້ ໃຫຖ້າມເພ່ິນພໍຄວາມ ກດໍ ີ   
  ເຂົານ ັນ້ຊື່ ວາ່ເປັນຄບູາ ແຫງ່ຕນົສອນໃຫ ້
  ຄນັໄດຍ້ນິເຂົາຕາ້ນ ຈາກນັໃຫຈ້າໍຈື່ ເອົາເນ ີ
  ຮຽກວາ່ຄສູ ົ່ງໃຫ ້ ຄາໍຮູກ້ຈໍ ິ່ງມ ີແທດ້າຍ” 
               ( ຄດັມາຈາກປ້ຶມວນັນະຄະດ ີມ. 5 ໜາ້ 33 ) 
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ບດົແຕງ່ 
ກ. ຕ ັງ້ບນັຫາ 
- ໃນການດາໍລງົຊວີດິຂອງເຮົາສິ່ ງໃດບ່ໍຮູໃ້ຫຖ້າມຈຶ່ງເປັນການດ.ີ 
- ຄນົເຮົາຢາກມຄີວາມຈະເລີນກາ້ວໜາ້ຕອ້ງສະແຫວງຫາດວ້ຍການສກຶສາຮຽນຮູ ້
- ຄອູາຈານ-ຜູຮ້ ູ ້ເປັນຜູສ້ດິສອນໃຫ,້ ສວ່ນຜູຮ້ຽນກຕໍອ້ງຮຽນໃຫໄ້ດ ້
- ເມ ື່ອຮຽນຮູແ້ລວ້ ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຮູໃ້ຫເ້ປັນປະໂຫຍດ 
- ເນັນ້ຄນຸຄາ່ຂອງຄ-ູທາ່ນຜູຮ້ ູຕ່ໍ້ຜູຮ້ຽນ, ຕ່ໍສງັຄມົໂດຍຫຍໍ ້
ຂ. ແກໄ້ຂບນັຫາ 
- ລຽ້ວຕ່ໍບນັຫາໃນເຫດຜນົທ່ີວາ່ ຄນົເຮົາບ່ໍມໃີຜຮູໝ້ດົທກຸຢາ່ງໄດ ້
+ ຢູໃ່ນສງັຄມົມນັຍອ່ມມຜີູຮ້ ູ ້ແລະ ຜູບ່ໍ້ຮູຢູ້ນ່າໍກນັ, ຍກົຕວົຢາ່ງ... 
+ ຜູຮ້ ູຕ້ອ້ງໄດຖ້າ່ຍທອດ, ຜູບ່ໍ້ຮູກ້ຕໍອ້ງໄດຮ້ຽນ, ຍກົຕວົຢາ່ງ... 
- ສິ່ ງໃດທ່ີຕນົບ່ໍຮູກ້ຄໍວນໄປຫາເພ່ິນຜູຮ້ ູຊ້ວ່ຍບອກຈຶ່ງດຄີ:ື 

+ ນກັຮຽນກຕໍອ້ງຮຽນນາໍຄອູາຈານເປັນຕ ົນ້ 
+ ຜູບ່ໍ້ຮູກ້ຕໍອ້ງຮຽນນາໍຜູມ້ຄີວາມຮູ,້ ຜູມ້ປີະສບົການ(ຄວາມໝາຍກວາ້ງ) 
+ ຖາ້ບ່ໍຮູແ້ລວ້ຍງັບ່ໍມກັຖາມ, ບ່ໍມກັຮຽນ ແມນ່ບ່ໍໄດ ້

- ສິ່ ງສາໍຄນັໃນຊວີດິຂອງຄນົ ຕອ້ງໄດສ້ະແຫວງຫາວຊິາຄວາມຮູໃ້ຫເ້ປັນອາຊບີ 
+ ການຮຽນຮູໃ້ນວຊິາອາຊບີຕອ້ງຮຽນໃຫໄ້ດ ້ແລະ ມປີະໂຫຍດແທ້ໆ  
+ ຮຽນຫຼາຍວຊິາ, ຮຽນໃຫຮູ້ຫຼ້າຍຢາ່ງ 

- ຖາ້ເຫັນວາ່ສິ່ ງໃດຍງັບ່ໍທນັຮູ,້ ບ່ໍຮູດ້,ີ ບ່ໍເກັ່ງໃຫຖ້າມ ແລະ ຮຽນເອົາ 
+ ການຮຽນເຖງິຈະຮຽນບ່ໍຫຼາຍກດໍກີວາ່ບ່ໍຮຽນ 
+ ຄວາມຮູເ້ຖງິບ່ໍຫຼາຍກດໍກີວາ່ບ່ໍຮູ ້
+ ການຮບັຄວາມຮູທ່ີ້ດທ່ີີສດຸຄກືານຮຽນເພາະການຮຽນຄກືານຮູຢ້າ່ງເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ 
+ ການຮຽນ ແລະ ການຮບັຄວາມຮູທ່ີ້ດທ່ີີສດຸ ຄກືານຮຽນ ແລະ ການຮູຢ້າ່ງເລິກເຊິ່ ງກວ້າງຂວາງ 
+ ຢາກຮຽນ, ຢາກຮູກ້ຕໍອ້ງໄປຮຽນນາໍຜູທ່ີ້ຮູ,້ ຄອູາຈານເປັນຕ ົນ້ 

- ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວາ່: ຄ,ູ ອາຈານ ໝາຍເຖງິຄນົຜູຮ້ ູ,້ ຜູສ້ອນຄວາມຮູຫຼ້າຍຢາ່ງໃຫແ້ກ່
ນກັຮຽນ ຕວົຢາ່ງ... 

- ຄອູາຈານສອນຄວາມຮູວ້ຊິາ ຫືຼ ສິ່ ງໃດໆໃຫຈ້ື່ຈາໍເອົາໄວເ້ປັນບດົຮຽນ 
- ຜູຮ້ຽນເມ ື່ອຮຽນຮູແ້ລວ້ກຕໍອ້ງຮູຈ້ກັໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດ 
- ຄວາມຮູໃ້ນວຊິາອາຊບີຕາ່ງໆ ຍອ່ມມຄີ,ູ ທາ່ນຜູຮ້ ູເ້ປັນຜູຖ້າ່ຍທອດໃຫ ້
- ຜູຮ້ຽນກຕໍອ້ງຮຽນໃຫຮູ້,້ ໃຫເ້ປັນ ຈຶ່ງມຄີນຸຄາ່, ຕວົຢາ່ງ... 
- ບ່ໍມຜີ ູສ້ອນ-ບອກ ຍອ່ມບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມຮູ,້ ຖາ້ບ່ໍຮູ ້ແລະ ບ່ໍຮຽນກຈໍະບ່ໍໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ 
ຄ. ສະຫຸຼບບນັຫາ 
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- ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນຄນືຜາ່ນການຂຽນມາຂາ້ງເທິງໂດຍຫຍໍແ້ລວ້ຄວນເນັນ້ໜກັສອງຈດຸຄ:ື 
 + ໜາ້ທ່ີຂອງຜູຮ້ຽນຄວນເຮັດແນວໃດ 
 + ບດົບາດຂອງຄອູາຈານ, ທາ່ນຜູຮ້ ູໃ້ນຖານະເປັນຜູຖ້າ່ຍທອດຄວາມຮູໃ້ນສງັຄມົ 

- ສະແດງທດັສະນະ 
- ຄາໍເວ້ົາອດັທາ້ຍຖາ້ມເີຊ່ັນ: “ຖາ້ຜູໃ້ດຄດິວາ່ຕນົເປັນຜູຮ້ ູແ້ລວ້ ຜູນ້ ັນ້ແມນ່ບ່ໍຮູ”້ 
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ຫວົບດົສອບເສັງແຂງ່ຂນັນກັຮຽນເກັ່ງ ມ.7 ທົ່ວປະເທດ       
ປະຈາໍສກົຮຽນ 2011-2012 

ວຊິາ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ ມ7       (ເວລາ 120 ນາທີ)      
1. ປະໂຫຍກຕາມໂຄງສາ້ງ ແລະ ປະໂຫຍກອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງການປາກເວ້ົາ ຫືຼ ອງີຕາມລກັສະນະ

ແມນ່ປະໂຫຍກແນວໃດ? ຈ ົງ່ບອກປະໂຫຍກລຸມ່ນີວ້າ່ແມນ່ປະໂຫຍກຫຍງັ? 
1.1 . ພວກເຮົາສະຫຼອງປີໃໝ.່ 
1.2 .ບ່ໍແມນ່ນກັການເມອືງ, ແມນ່ນກັທລຸະກດິລວ້ນໆ. 
1.3 . ອາຈານພວມສອນໜງັສ.ື 
1.4 . ຍາມນີມ້ກັເກດີລມົພະຍ. 
1.5 . ບ່ໍແມນ່ຈ ່ງັຊ ັນ້ດອກ, ຂອ້ຍບ່ໍຮູເ້ລື່ ອງນີມ້າກອນ່. 

2. ຈ ົງ່ອະທິບາຍ ແລະ ບອກໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍທ່ີຂດີກອ້ງໄວໃ້ນປະໂຫຍກລຸມ່ນີ:້ 
2.1 . ທາ່ນ ດຣ. ຄາໍແກວ້ ນາມມໄີຊ ແມນ່ ຫວົໜາ້ ບໍລິສດັວຽງການຄາ້.(ນາມ ແລະ ຕາໍແໜງ່ສມົມດຸ) 
2.2 .  ພວກເພ່ິນ ແລະ ຂອ້ຍ ລວ້ນແຕເ່ປັນຄນົ ທອ້ງຖິ່ນວຽງຈນັ. 

3. ປະໂຫຍກລຸມ່ນີມ້ຈີກັພາກສວ່ນ? ຈ ົງ່ຂດີກອ້ງທງັບອກແຕລ່ະພາກສວ່ນໃຫຈ້ະແຈງ້. 
3.1 .ການຮຽນຍອ່ມມປີະໂຫຍດ. 
3.2 .ໄກຂ່ນັແຊວໆຕະຫຼອດຄນື. 
3.3 . ພວກເຮົາຮກັຄວາມເປັນເອກະລາດ. 
3.4 . ບາ້ນເມອືງພວກເຮົານີຢູ້ເ່ຢັນເປັນສກຸ. 

4. ບນັຫານກົຍາງ 12 ຂໍໃ້ນເລ່ືອງທາ້ວຈນັທະພານດິ ແມນ່ຂໍໃ້ດເປັນຂໍປິ້ດສະໜາ? ຈ ົງ່ຂຽນຂໍຄ້ວາມທ່ີເປັນ
ປິດສະໜານ ັນ້ຄນື ແລະ ມເີນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິຫຍງັ? 

5. ເລື່ ອງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີຄ້:ື ສານລືບພະສນູ, ພ່ໍກະດວດ, ກອງລາຊະວງົ, ທາ້ວອດິສະຫຼະ ຈດັຢູໃ່ນກະແສວນັ 
ນະຄະດໃີດ? ຍອ້ນຫຍງັ? 

6. ວທີິຂຽນບດົຄວາມມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ ຄຂື ັນ້ຕອນຫຍງັແດ?່ 
7. ຈ ົງ່ວເິຄາະ ຄາໍເວ້ົາຕອນໜ່ຶງຂອງທາ້ວເຍຍເຈຕ່ໍີນາງໝາຍໃຈກອ່ນທາ້ວເຍຍເຈຈີະອອກສູສ່ະໝາມຮບົວາ່: 

 “ ຂໃໍຫເ້ກບັມຽ້ນມດີດວງນີໄ້ວປ້້ອງກນັຕວົ, ມດີດວງນີຈ້ະເປັນຜູຕ້າງໜາ້ຂອ້ຍເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງເຈົາ້” 
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ຂະໜານຕອບ 
1. ປະໂຫຍກ  

- ປະໂຫຍກອງີຕາມໂຄງສາ້ງ ໂດຍພ້ືນຖານແລວ້ ແມນ່ປະໂຫຍກທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໂດຍປະກອບມຄີາໍຕວົຕ ັງ້
, ຄາໍສະແດງ ຫືຼ ປະກອບດວ້ຍຄາໍຕວົຕ ັງ້,  ຄາໍສາໍແດງ  ແລະ  ຄາໍປະກອບເຊິ່ ງໄດເ້ນືອ້ໃນຄວາມໝາຍ
ຄບົຖວ້ນຕາມໜາ້ທ່ີໄວຍາກອນ  

- ປະໂຫຍກອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງການປາກເວ້ົາ ຫືຼ ອງີຕາມລກັສະນະ ແມນ່ປະໂຫຍກທ່ີບ່ໍໄດຈ້າໍ
ແນກຢາ່ງຄບົຖວ້ນຕາຍຕວົຕາມພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງປະໂຫຍກໃນໂຄງສາ້ງ  ແລະ  ໜາ້ທ່ີໄວຍາກອນ, 
ແຕເ່ປັນການເນັນ້ໜກັໃນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຄາໍບອກເລ່ົາ, ຄາໍຖາມ 
ແລະ ຄາໍບ ົ່ງການເປັນຕ ົນ້.    

1.1 . ປະໂຫຍກອງີຕາມໂຄງສາ້ງ.      
1.2 . ປະໂຫຍກອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງການປາກເວ້ົາ ຫືຼ ລກັສະນະ.  
1.3 . ປະໂຫຍກອງີຕາມໂຄງສາ້ງ.       
1.4 . ປະໂຫຍກອງີຕາມໂຄງສາ້ງ.     
1.5 . ປະໂຫຍກອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງການປາກເວ້ົາ ຫືຼ ລກັສະນະ.  

2. ອະທິບາຍ ແລະ ບອກໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍຕາ່ງໆທ່ີຂດີກອ້ງໄວໃ້ນປະໂຫຍກລຸມ່ນີ:້  
2.1. - ທາ່ນ ແມນ່ຄາໍໜາ້ນາມຂອງຜູຊ້າຍ.     
       - ດຣ ແມນ່ຄາໍວທິະຍາຖານະທາງວຊິາການ.  
       - ທາ່ນ ດຣ. ຄາໍແກວ້ ນາມມໄີຊ  ແມນ່ຄາໍນາມ ເຊິ່ ງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ຫືຼ ຕວົປະທານໃນ

ປະໂຫຍກ.  
 - ແມນ່:  ຄາໍກລິິຍາ(ຄາໍກາໍມະຂາດ) ທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍສາໍແດງໃນປະໂຫຍກນີ.້ 
    - ຫວົໜາ້: ແມນ່ຄາໍນາມທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍປະກອບໃນປະໂຫຍກ  
       - ບໍລິສດັວຽງການຄາ້: ແມນ່ຄາໍນາມວະລີ ເຊິ່ ງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຂະຫຍາຍໃຫຕ້ວົປະກອບໃນປະ

ໂຫຍກນີ.້ 
2.2. -  ພວກເພ່ິນ ແລະ ຂອ້ຍ: ແມນ່ຄາໍແທນນາມ ບອກບລຸດຸຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ຈາໍນວນໜອ້ຍ , ເຊິ່ ງ

ທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຕວົປະທານ ຫືຼ ຄາໍຕວົຕ ັງ້ໃນປະໂຫຍກ.  
       - ລວ້ນແຕເ່ປັນ: ແມນ່ຄາໍກາໍມະ ເຊິ່ ງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍສາໍແດງໃນປະໂຫຍກນີ ້ 

- ຄນົ : ແມນ່ຄາໍນາມ ເຊິ່ ງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍປະກອບໃນປະໂຫຍກນີ.້ 
- ທອ້ງຖິ່ນວຽງຈນັ: ແມນ່ວະລີເຊິ່ ງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຂະຫຍາຍໃຫຄ້າໍປະກອບໃນປະໂຫຍກນີ ້ 

3. ປະໂຫຍກລຸມ່ນີມ້ຈີກັພາກສວ່ນ? ຈ ົງ່ຂດີກອ້ງທງັບອກແຕລ່ະພາກສວ່ນໃຫຈ້ະແຈງ້. 
3.1    3 ພາກສວ່ນ,     ການຮຽນ ແມນ່ຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຍອ່ມມ ີແມນ່ຄາໍກາໍມະ(ຕວົສາໍແດງ), ປະ 

ໂຫຍກແມນ່ຕວົປະກອບ.    
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3.2 .  2 ພາກສວ່ນ,   ໄກ ່ແມນ່ຄາໍຕວົຕ ັງ້,  ຂນັແຊວໆ ແມນ່ຄາໍກາໍມະຄບົ (ຕວົສາໍແດງ). .   
3 ພາກສວ່ນ, ພວກເຮົາ ແມນ່ຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຮກັ ແມນ່ຄາໍກາໍມະ (ຕວົສາໍແດງ), ຄວາມເປັນ
ເອກະລາດ ແມນ່ຄາໍປະກອບ.   

3.3 .  2 ພາກສວ່ນ,  ບາ້ນເມອືງຂອງພວກເຮົານີ ້ແມນ່ຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຢູເ່ຢັນເປັນສກຸ ແມນ່ຄາໍກາໍມະ 
(ຕວົສາໍແດງ) 

4. ບນັຫານກົຍາງ.  
- ບນັຫານກົຍາງ 12  ຂໍ ້ຂໍທ່ີ້ເປັນປິດສະໜາແມນ່  ຂໍ ້ທີ 12   ເພາະຂໍທ່ີ້ 12 ບ່ໍມຄີາໍຕອບ 
- “ງເູອຍີເປັນຫຍງັເຈົາ້ຈິ່ງໄລກ່ດັກບົຂຽດ? ”  
-  ມເີນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິ: ຖາ້ຜູໃ້ດສາມາດແກໄ້ຂບນັຫານກົຍາງຂໍທ່ີ້ 12 ໄດແ້ມນ່ຜູນ້ ັນ້ມຜີະຫຍາປນັຍາ, ມີ

ຄວາມຮູສ້ະຫຼາດຫຼກັແຫຼມ, ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫານກົຍາງ ແລະ ຈະໄດພ້ບົຊບັສມົບດັທງັ ຫຼາຍທ່ີທາ້ວຈນັທະ
ພານດິເກບັມຽ້ນໄວນ້ ັນ້ນາໍມາສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃນພາຍພາກໜາ້ໃຫມ້ຄີວາມສກຸ ແລະ ຈະເລີ
ນຮຸງ່ເຮອືງ. 
5.   ເລື່ ອງ: ສານລືບພະສນູ, ພ່ໍກະດວດ, ກອງລາຊະວງົ, ທາ້ວອດິສະຫຼະ .   

        ຈດັຢູໃ່ນກະແສວນັນະຄະດຮີກັຊາດ, ຍອ້ນວາ່ບດົວນັນະຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ມເີນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິແນວ
ຄດິຈດິໃຈ, ຄວາມຮກັຊາດຢາ່ງແຮງກາ້ຂອງປະຊາຊນົລາວໃນການຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດຕາ້ນຈກັກະພດັຕາ່ງດາ້ວທ່ີ
ເຂ້ົາມາຮກຸຮານ ເພ່ືອຮກັສາປະເທດຊາດບາ້ນເມອືງຂອງຕນົໄວ.້ 

6. ວທີິຂຽນບດົຄວາມ. 
ວທີິຂຽນບດົຄວາມມ ີ3 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື ການເລືອກຫວົບດົທ່ີຈະຂຽນ, ຕ ັງ້ຈດຸປະສງົໃນການຂຽນ ແລະ 
ການສາ້ງໂຄງເລ່ືອງເຊິ່ ງໄດແ້ກ(່ເປີດຫວົເລື່ ອງ, ເນືອ້ເລ່ືອງ ແລະ ສະຫຸຼບເລ່ືອງ) 
 

7. ບດົແຕງ່. 
1. ຕ ັງ້ບນັຫາ 

- ຄວາມສາໍຄນັຂອງມດີໃນຖານະມດີເປັນອາວດຸປ້ອງກນັຕວົຊະນດິໜ່ຶງ.  
- ມດີມຄີວາມໝາຍແທນໃຫເ້ຍຍເຈເີພ່ືອປ້ອງກນັນາງໝາຍໃຈ.  
- ຄາໍເວ້ົາຂອງເຍຍເຈ ີແລະ ມດີ ສະທອ້ນເຖງິຄວາມຮກັ ແລະ ຄວາມຫວງ່ໃຍໃນສວ່ນເລິກທ່ີມຕ່ໍີນາງ
ໝາຍໃຈ.      

2. ແກໄ້ຂບນັຫາ  
- ມດີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຊວີດິໃນສະພາບທ່ີມເີສກິສງົຄາມ.  
 + ມດີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍເຍຍເຈໃີນຖານະເປັນຜູມ້ອບ.   
 + ມດີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍໝາຍໃຈໃນຖານະເປັນຜູຮ້ບັ.   

        +  ມດີເປັນອາວດຸປ້ອງກນັຕວົຂອງນາງໝາຍໃຈທ່ີເຍຍເຈມີອບໃຫ ້ເຊິ່ ງແທນໃຫອ້າວດຸທ່ີມກີະສນູ 
        + ໜາຍໃຈເກບັມດີດວງນີໄ້ວກ້ປໍຽບເໝືອນຮກັສາອາວດຸປ້ອງກນັຕວົ 

- ມດີເປັນສນັຍາລກັ ແລະ ມຄີວາມໝາຍແທນໃຫເ້ຍຍເຈ ີ  
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        + ມດີປຽບເໝືອນຕາງໜາ້ໃຫເ້ຍຍເຈທ່ີີແອບແຝງຢູກ່ບັຕວົຂອງນາງໝາຍໃຈ 
        + ມດີປຽບເໝືອນຕາງໜາ້ໃຫເ້ຍຍເຈທ່ີີພອ້ມຈະປກົປ້ອງນາງໝາຍໃຈເຖງິເຍຍເຈຈີະຈາກໄປແຕຫ່ວົ
ໃຈຍງັຢູໃ່ກຊ້ດິນາງ.  
    + ມດີນອກຈາກມຄີວາມໝາຍເປັນອາວດຸປ້ອງກນັຕວົນາງໝາຍໃຈແລວ້ ຍງັສະແດງເຖງິຄວາມຜກູຮກັ

ດວ້ຍນ ໍາ້ໃຈຂອງນກັຮບົປະຕບິດັ.   
- ໝາຍໃຈເກບັມດີດວງນີໄ້ວສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ໝາຍໃຈເຂ້ົາໃຈເຍຍເຈ ີ      

        + ໝາຍໃຈເຂ້ົາໃຈຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍຂອງເຍຍເຈຈີິ່ງມອບມດີໃຫນ້າງ 
        + ໝາຍໃຈເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຊາຍຊຶງ້ໃນຄາໍເວ້ົາທ່ີເຍຍເຈບີອກຮກັຢູໃ່ນໃຈ.   
       + ໝາຍໃຈຮບັເອົາມດີ ແລະ ຮກັມດີ, ໝາຍໃຈຮບັບອກຮກັຈາກເຍຍເຈ.ີ   
      - ຄາໍເວ້ົາຂອງເຍຍເຈໄີດສ້ະທອ້ນປິດສະໜາຮກັ ແລະ ຄວາມຫວ່ງດວ້ຍຄາໍເວ້ົາທ່ີມຄີວາມໝາຍໄວ ້3 

ຄາໍຄ:ື 
        + ຂໍໃຫເ້ກບັມຽ້ນມດີດວງນີໄ້ວ.້ 
        +  ມດີເປັນຜູຕ້າງໜາ້ຂອ້ຍ. 

  +  ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງເຈົາ້. 
3. ສະຫຸຼບ   

- ສງັລວມຜນົໄດຮ້ບັໂດຍຜາ່ນການວເິຄາະ 3 ຈດຸຕ ົນ້ຕໍ 
 + ຄວາມສາໍຄນັຂອງມດີໃນຖານະມດີ ເປັນອາວດຸປ້ອງກນັຕວົລວມທງັເຍຍເຈ ີແລະ ໝາຍໃຈ 
+ ມດີເປັນສນັຍະລກັ ແລະ ຄວາມໝາຍແທນໃຫຄ້ວາມຮກັ, ຄວາມຫວ່ງໃຍຂອງເຍຍເຈຕ່ໍີໝາຍໃຈ. 
+ ມດີເປັນປິດສະໜາຮກັທ່ີມມີະໂນພາບຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງໃນຈດິໃຈຂອງເຍຍເຈ ີ

        - ທດັສະນະຄະຕສິອງດາ້ນຄ:ື  
        + ອດຸມົຄະຕທ່ີິສງູສ ົ່ງຂອງນກັຮບົທ່ີມຕໍີການປະຕວິດັ, ຕ່ໍພກັ-ລດັ.   
        + ສະຕຕ່ໍິຄວາມຮກັ.   
        - ຂຽນງາມຖກືຫຼກັໄວຍາກອນ.  
        

 ໝາຍເຫດ  ຫວົບດົສອບເສັງຂາ້ງເທິງບາງຂໍ ້ອາດຈະມຄີວາມຜິດພາດບາງປະການ. 
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ສງັລວມວນັນະກາໍຍອດຢຽ້ມ ລາງວນັ ຊໄີຣ 15 ທາ່ນ(15 ເລ່ືອງ) 
ລາໍດບັ ຊື່ນກັປະພນັ ເລ່ືອງ ຊໄີຣ ປີ 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ທາ່ນ ດຣ. ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ 
ທາ່ນ ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ 
ທາ່ນ ສວຸນັທອນ ບບຸຜານວຸງົ 
ທາ່ນ ໂສມສ ີເດຊາຄາໍພ ູ
 
ທາ່ນ ວເິສດ ສະແຫວງສກຶສາ 
ທາ່ນ ທຽບ ວງົປະກາຍ 
ທາ່ນ ທອງໃບ ໂພທິສານ 
ທາ່ນ ບນຸເສນີ ແສງມະນ ີ
ທາ່ນ ນາງ ດວງເດອືນ ບນຸຍາວງົ 
ທາ່ນ ຫມຸພນັ ລດັຕະນະວງົ 
ທາ່ນ ໂອທອງ ຄາໍອນິຊູ 
ທາ່ນ ຄາໍແສງ ສນີນົທອງ 
ທາ່ນ ນາງ ດາລາ ວລິະວງົກນັລະຍາ 
ທາ່ນ ບນຸທະນອງ ຊມົໄຊຜນົ 
ທາ່ນ ດວງໄຊ ຫຼວງພະສ ີ

ບດົກະວ ີ “ນ ໍາ້ຕາແມ”່ 
ເລື່ ອງ    “ຄາ້ງຄນືໃນປ່າເລິກ” 
ເລື່ ອງ    “ສອງເອືອ້ຍນອ້ງ” 
ບດົກະວ ີ “ພິກແຜນ່ດນິປ້ີນແຜນ່ຟ້າ   
         ຢາກເຫັນໜາ້ໃຫເ້ບິ່ ງຫຼງັ” 
ເລື່ ອງ    “ນກົອຽ້ງຂີຕ້າຄວາຍ” 
ເລື່ ອງ    “ພາຍຊຸວີດິ” 
ບດົກະວ ີ “ງວົກບັກວຽນ” 
ເລື່ ອງ    “ປະເພນ ີແລະ ຊວີດິ” 
ເລື່ ອງ    “ອາຖນັແຫງ່ພງົໄພ” 
ບດົກະວ ີ “ສດຸອາໄລ” 
ເລື່ ອງ    “ສິນ້ໄໝຜືນເກົ່ າໆ” 
ເລື່ ອງ    “ໄຟດບັບ່ໍສິນ້ແສງ” 
ບດົກະວ ີ “ບ່ໍມແີຕເ່ຈົາ້” 
ເລື່ ອງ    “ກະດກູອາເມລິກາ” 
ເລື່ ອງ    “ສາຍເລືອດດຽວກນັ” 

1998 
1999 
2000 
2001 

 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

 
 ໝາຍເຫດ ບນັດາບດົເລ່ືອງທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຄວນຊອກຫາມາອາ່ນ ເພ່ືອສກຶສາ, 

ຄ ົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ການປະດດິແຕງ່.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



39 

 

 

ທິດສະດຂີອງ ບລມູ  (T. Bloom) ໃນການສາ້ງຄາໍຖາມປະເພດຕາ່ງໆ 

 
  ຕາມທິດສະດຂີອງບລມູ ວທີິໃນການສາ້ງຄາໍຖາມແມນ່ອງີໃສຄ່າໍຖາມປະເພດຕາ່ງໆຄ:ື  ຄํາຖາມທ່ີເນັນ້
ໜກັເຖງິການຈື່ຈາໍ, ການເຂ້ົາໃຈ, ການນາໍໄປໃຊ,້ ການວເິຄາະ, ການປະເມນີຄາ່ ແລະ ການປະດດິສາ້ງ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້,ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄາໍຖາມແຕລ່ະປະເພດມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
1. ການຈື່ຈາໍ. 

 ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມຈື່ຈາໍຂອງນກັຮຽນນ ັນ້ແມນ່ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອທດົສອບຄວາມຈາໍ
ຂອງນກັຮຽນວາ່ ສາມາດຈື່ , ເວ້ົາລ້ືມຄນື, ທວນຄນື ແລະ ຈື່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆຕາມທ່ີພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ 
ເຊິ່ ງພວກເຂົາສາມາດຈື່ຈາໍໄດຈ້າກການຟງັ, ການບນັຍາຍ, ການພິສດູ, ການນາໍໄປໃຊ,້ ການຄ ົນ້ຫາ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
1). ໄວຍາກອນລາວແບງ່ອອກເປັນຈກັພາກ? ພາກໃດແດ?່ 
2). ວນັນະຄະດສີະໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງແບງ່ອອກເປັນຈກັໄລຍະ? ແຕລ່ະໄລຍະແຕປີ່ໃດຫາປີໃດ? 

 
2. ການເຂ້ົາໃຈ. 

 ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອແນໃສຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນກັຮຽນແມນ່ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອທດົສອບເຖງິຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈຂອງນກັຮຽນວາ່ສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດໜ້ອ້ຍ, ຫຼາຍຊ ໍາ່ໃດ ເພ່ືອແນໃ່ສເ່ຖງິຜູຮ້ຽນຖາ້ຫາກມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຜູ້
ຮຽນກສໍາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ, ແປຄວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໄດຕ້າມທ່ີໄດຮ້ຽນມາເຊິ່ ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຕາ່ງໆ ນ ັນ້ສະແດງອອກດວ້ຍການແປຄວາມໝາຍ, ຕຄີວາມໝາຍ, ຍກົຕວົຢາ່ງ, ສະຫຸຼບ, ສມົທຽບ, 
ອະທິບາຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
1) ພະຍາງເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍມລີກັສະນະແນວໃດ? ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງແຕລ່ະລກັສະນະມາພອ້ມ? 

2) ເຮອືຄາ້ງແກງ້ກວຽນເຫັນໃຫກ້ວຽນແກ ່ບາດວາ່ໄປຮອດນ ໍາ້ ເຮອືຊໄິດແ້ກກ່ວຽນ ມເີນືອ້ໃນຄວາມໝາຍ

ແນວໃດ? 

3. ການນາໍໄປໃຊ.້ 
 ການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອການນາໍໃຊແ້ມນ່ຄາໍຖາມທ່ີເພ່ືອທດົສອບເຖງິການນາໍໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງ
ນກັຮຽນວາ່ສາມາດນາໍເອົາຂໍມ້ນູໄປໃຊໃ້ນເງ ື່ອນໄຂທ່ີສະພາບແຕກຕາ່ງກນັ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ, ການດາໍເນນີການ, ການສະແດງ, ການຕ ັງ້ຄາໍຖາມ, ການແກໄ້ຂບນັຫາ, ການສາໍພາດ, ການຈດັ
ແຈງ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
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1) ຈ ົງ່ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນໃສບ່ດົພນັລະນາຕອນໜ່ຶງລຸມ່ນີ:້ 

ບນຸປີໃໝແ່ມນ່ບນຸປະຈາໍຊາດຂອງປະຊາຊນົລາວເຮົາເຊິ່ ງມຊີື່ ເອີນ້ອກີຢາ່ງໜ່ຶງວາ່ ບນຸສງົການມືທ້າໍອດິ

ຂອງບນຸສງົການ ຫືຼ ບນຸປີໃໝປ່ະຊາຊນົລາວທງັນອ້ຍໃຫຍຍ່ງິຊາຍຈະພາກນັຫາ້ງຫາກະກຽມນ ໍາ້ອບົນ ໍາ້ 

ຫອມເພ່ືອເອົາໄປຫດົສງົພະພດຸທະຮບູຢູວ່ດັ. 

2) ຕວົລະຄອນທາ້ວເຍຍເຈ ີໃນບດົເລ່ືອງ“ຄາ້ງຄນືໃນປ່າເລິກ” ມຕີອນໃດແດທ່ີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາເປັນ

ແບບຢາ່ງ? 

 
4. ການວເິຄາະ. 

 ຄາໍຖາມທ່ີຖາມແມນ່ແນໃສເ່ພ່ືອທດົສອບຜູຮ້ຽນສາມາດໄຈແ້ຍກຂໍມ້ນູ ຫືຼ ບນັຫາອອກເປັນແຕລ່ະ
ພາກສວ່ນໄດຫືຼ້ບ່ໍ ເຊິ່ ງສະແດງອອກດາ້ນການສມົທຽບ, ປຽບທຽບ, ຄ ົນ້ຄວາ້, ວາງໂຄງສາ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ... 
ຕວົຢາ່ງ: 

1) ຍອ້ນຫຍງັໃນເວລາຂຽນບດົປະເພດຕາ່ງໆຈິ່ງຕອ້ງນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ? 

2) ໃນເລ່ືອງ“ສງັສນິໄຊ”  ເປັນຫຍງັຕວົລະຄອນສນິໄຊ ແລະ ແມ ່ຈິ່ງມເີທວະດາ...ຄຸມ້ຄອງຢູ່
ຕະຫຼອດເວລາ? 

5. ການປະເມນີຄາ່. 
 ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອແນໃສເ່ຖງິການປະເມນີຄາ່ແມນ່ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອທດົສອບຜູຮ້ຽນວາ່ສາມາດອາ້ງ
ເຫດຜນົ ແລະ ການຕດັສນິໃຈແບບວພິາກ, ວຈິານ ແລະ ການປະເມນີຄນືບນັຫາຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງສະແດງອອກ
ໃນການສມົມດຸ, ການທດົລອງ, ການທດົສອບ, ວພິາກ, ປຽບທຽບ, ຕດິຕາມ, ຕດັສນິໃຈ, ກາໍນດົ, ຈດັ
ລະດບັ, ປບັປງຸແກໄ້ຂ, ຕລີາຄາ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
1) ຄາໍຕ່ໍໄປນີໄ້ດມ້າຈາກຄາໍໃດໂຮມຄາໍໃດ? 

- ມະຫດັສະຈນັ = 

- ມາລະຍາພອນ= 

- ສນິທະວາຈານ= 

2) ບດົວນັນະຄະດຕີາ່ງໆຂອງລາວເປັນແວນ່ແຍງທາງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ເປັນບດົຮຽນໃຫແ້ກກ່ານດາໍລງົ

ຊວີດິແນວໃດ?(ຄດັຈາກແບບຮຽນ ວນັນະຄະດ ີມ7 ໜາ້ 27) 

 
6. ການປະດດິສາ້ງ. 

 ແມນ່ຄາໍຖາມທ່ີຖາມເພ່ືອຢາກຮູວ້າ່ຜູຮ້ຽນສາມາດມແີນວຄວາມຄດິໃໝ,່ ຂໍມ້ນູໃໝຈ່າກການຮຽນຜາ່ນ
ມາໂດຍສະແດງອອກໃນການອອກແບບ, ການວາງແຜນ, ການປະດດິສາ້ງ, ການຜະລິດ, ການສາ້ງຂຶນ້, 
ການຄາດຄະເນ, ການມະໂນພາບ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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ຕວົຢາ່ງ:  
1) ຈາກການຮຽນພາກສນັທະກະວ ີມາແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນແຕງ່ບດົເພງຫືຼກອນລາໍໃດໜ່ຶງ. 

2) ຈ ົງ່ຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມບດົກອນ “ຄອຍແມ ່” ຂອງທາ່ນ ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ

ວນັນະຄະດ ີມ.7 ໜາ້ 183- 185. 
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ຂໍສ້ອບ ວຊິາພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
 

 ພາກພາສາລາວ 
1. ພະຍາງໜ່ຶງມຈີກັພາກສວ່ນ? ຍອ້ນຫຍງັເມ ື່ອອາ່ນໄດ ້ແລະ ຮູປ້ະກອບອກັສອນແລວ້ ແຕກ່ຍໍງັບ່ໍສາມາດ

ສະກດົຄາໍໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ? 

ຕອບ : ພະຍາງໜ່ຶງມ ີ3 ພາກສວ່ນຄ:ື ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ວນັນະຍດຸ. 

-  ເຮົາອາ່ນໄດກ້ຍໍອ້ນມອີປຸະກອນ 3 ຢາ່ງນີ ້ປະກອບເຂ້ົາກນັເປັນສນັຍະລກັແທນສຽງຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ

ໄດ,້ ຮູປ້ະກອບອກັສອນແລວ້ຍງັບ່ໍສະກດົຄາໍໄດກ້ຍໍອ້ນວາ່: ຄວາມເອກະພາບກນັໃນການຈາໍແນກສຽງ

ພະຍນັຊະນະແຕລ່ະປະເພດ, ສະຫຼະແຕລ່ະແນວ ແລະ ວນັນະຍດຸແຕລ່ະຊະນດິຍງັມຊີອ່ງຫວາ່ງ, ມອີນັ

ເຫັນເປັນຄນົລະແນວບ່ໍເອກະພາບກນັອນັນີເ້ປັນບນັຫາທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີການສະກດົຄາໍຜິດ. 

 

2. ໜວ່ຍສຽງມບີດົບາດສາໍຄນັແນວໃດໃນການສະກດົຄາໍ? 

ຕອບ: ໜວ່ຍສຽງມບີດົບາດສາໍຄນັຕ່ໍກບັການສະກດົຄາໍຍອ້ນວາ່: ໜວ່ຍສຽງທງັໝດົລວ້ນແຕເ່ປັນສນັຍະລກັ

ແທນສຽງພາສາ, ສະນ ັນ້, ໜວ່ຍສຽງຈຶ່ງເປັນອປຸະກອນ ຫືຼ ເຄື່ ອງມປືະກອບສາ້ງພະຍາງ ຫືຼ ເປັນ

ອປຸະກອນໃນການສະກດົຄາໍ.  
 

3. ຄາ່ຂອງສຽງວນັນະຍດຸແຕລ່ະປະເພດເປັນແນວໃດ?  

ຕອບ: ຄາ່ຂອງສຽງວນັນະຍດຸໃນພາສາລາວທ່ີຈດັເປັນລະດບັມາດຖານໄວໃ້ນໄວຍາກອນມດີ ັງ່ນີ:້  

- ສຽງສາມນັເປັນສຽງສງູສະເໝີ ຫືຼ ຕ ໍາ່ສະເໝີ. 

- ສຽງເອກເປັນສຽງກາງສະເໝີ. 

- ສຽງໂທເປັນສຽງເປັນສຽງສງູຕກົ. 

- ສຽງຕເີປັນສຽງກາງຕກົ. 

- ສຽງຈດັຕະວາເປັນສຽງຕ ໍາ່ຂຶນ້. 

 

4. ຄວາມໝາຍຂອງຖານະນາມແມນ່ແນວໃດ?  

ຕອບ: ຖານະນາມແມນ່ບນັດາຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍທ່ີຊີ້ບອກໃຫ້ຮູເ້ຖງິສະຖານະພາບ, ລະດບັຄວາມເປັນຢູ່ທາງ

ສງັຄມົ, ຄນຸວດຸທິ, ຍດົ, ຊ ັນ້ ແລະ ຕາໍແໜງ່ໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານຂອງບກຸຄນົໜ່ຶງໆເຊິ່ ງຖານະນາມນີ້

ສວ່ນໃຫຍຈ່ະວາງໄວທ້າງໜາ້ຂອງຊື່ ຄນົ.  
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5. ລກັສະນະນາມແມນ່ຫຍງັ? ມຈີກັປະເພດ? ປະເພດໃດແດ?່ 

ຕອບ: ລກັສະນະນາມແມນ່ຈາໍພວກປກົກະຕນິາມ ແລະ ສະມຫຸະນາມນ ັນ້ເອງ ແລະ ຄາໍເຫ່ົຼານີຈ້ະຖກືນາໍມາ   

ໃຊບ້ອກລກັສະນະຂອງຄາໍນາມທ່ີຢູຂ່າ້ງໜາ້ເຊ່ັນ: ມາ້ສາມໂຕ, ກວ້ຍຫາ້ໜວ່ຍ, ເຮອືນສາມຫຼງັ 

 ລກັສະນະນາມມ ີ3 ປະເພດຄ ື 

- ລກັສະນະນາມບອກຊະນດິ. 

- ລກັສະນະນາມບອກໝວດໝູ.່ 

- ລກັສະນະນາມບອກສນັຖານ. 

 

6. ປະໂຫຍກແມນ່ຫຍງັ? ປະກອບຄນຸສມົບດັອນັໃດຈຶ່ງຖວືາ່ແມນ່ປະໂຫຍກ? 

ຕອບ: 

- ປະໂຫຍກ ແມນ່ກຸມ່ຄາໍຊະນດິໜ່ຶງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ບນົພ້ືນຖານ ຫຼກັສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບສງົເຄາະ

ພາກ ເຊິ່ ງພາກສວ່ນໜ່ຶງເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ອກີພາກສວ່ນໜ່ຶງທາໍໜາ້ທ່ີເປັນຕວົສາໍແດງ. 

- ປະໂຫຍກປະກອບດວ້ຍຄນຸສມົບດັສອງຢາ່ງຄ ືຄບົຖວ້ນທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ເອກະລາດທາງ

ດາ້ນເນືອ້ໃນ, ຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍທ່ີຖຄືນຸສມົບດັສອງຢາ່ງນີເ້ອີນ້ວາ່ປະໂຫຍກ. 

 

7. ຄາໍສບັພະນາມແມນ່ຫຍງັ? 

ຕອບ: ແມນ່ຄາໍທ່ີໃຊແ້ທນຄາໍນາມໄດທ້ກຸຢາ່ງ. ສະນ ັນ້, ສບັພະນາມຈິ່ງມຄີວາມໝາຍວາ່: ຄາໍແທນຊື່ ຄາໍ

ເວ້ົາທກຸພາສາຕອ້ງມຄີາໍສບັພະນາມສາໍລບັໃຊແ້ທນຄາໍນາມທ່ີໄດເ້ວ້ົາມາແລວ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫລ້ຶ້ມຄນືຄາໍເກົ່ າ. 

 

8. ດວ້ຍເຫດໃດ ເພ່ິນຈຶ່ງຖວືາ່ຄາໍແມນ່ຫວົໜວ່ຍພ້ືນຖານຂອງພາສາ? 

ຕອບ: ຄາໍແມນ່ຫວົໜວ່ຍນອ້ຍສດຸທ່ີມຄີວາມໝາຍຂອງພາສາ, ມນັແມນ່ສຽງທ່ີມຄີວາມໝາຍເຊິ່ ງສາມາດນາໍ

ໄປປະກອບສາ້ງເປັນຄາໍໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການທ່ີສາໍພນັກນັໃນສງັຄມົທ່ີໃຊພ້າສານ ັນ້ໆ.  

 

9. ຄາໍກບັພະຍາງຕາ່ງກນັ ແລະ ຄກືນັແນວໃດ? 

ຕອບ: 

- ຄາໍກບັພະຍາງຄກືນັຢູທ່ີ່ວາ່:  ທງັສອງຢາ່ງນີລ້ວ້ນແຕເ່ປັນຫວົໜວ່ຍປະກອບສາ້ງພາສາ. 
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-  ຄາໍກບັພະຍາງຕ່າງກນັຢູ່ທ່ີວາ່: ຄາໍແມນ່ຫວົໜ່ວຍນອ້ຍສຸດທ່ີມຄີວາມໝາຍຂອງພາສາ, ສ່ວນ

ພະຍາງແມນ່ສຽງທ່ີເປ່ັງອອກໄປຊຸດໜ່ຶງ ຫືຼ ຮດູໜ່ຶງມນັຈະມຄີວາມໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍມຄີວາມໝາຍເປັນ

ພະຍາງໄດ.້ 

 

10.  ສບັມາດຕະຖານມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? ສບັທ່ີມໃີນຄງັສບັແຫງ່ຊາດໄດມ້າຈາກໃສແດ?່ ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງ

ປະກອບ? 

ຕອບ:  

- ແມນ່ຄາໍສບັທ່ີສງັຄມົຍອມຮບັວາ່ຖກືຕອ້ງ, ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກທ່ກຸຊນົເຜ່ົາຂອງລາວ, ເປັນຊບັສມົບດັ

ຂອງຊາດ ແລະ ສາມາດໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງມສືື່ ສານໃນວງົການທ່ີເປັນທາງການທກຸລະດບັໄດເ້ຊ່ັນ: 

ກະຊວງ, ທະບວງ, ກມົ, ພະແນກການຕາ່ງໆ ຕະຫຼອດຮອດໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັສາໍຄນັໃນ

ສງັຄມົໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ໄດມ້າຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ ຫືຼ ມທ່ີີມາຈາກຫຼາຍບອ່ນເຊ່ັນ:  

+ ຈາກໜງັສເືລື່ ອງເກົ່ າແກ:່ ທາ້ວຮຸງ່ທາ້ວເຈອືງ, ສງັສນິໄຊ, ຂນຸລນູາງອ ົວ້...ກຈໍະພບົເຫັນຄາໍລາວ

ເດມີເຊ່ັນ: ພ,ູ ຜາ, ໄມ,້ ກຸງ້, ພ່ໍ, ແມ.່.. 

+ ຈາກຄາໍສບັທອ້ງຖິ່ນ: ພາກເໜືອມຄີາໍວາ່ ໝາກມ ັນ້, ໝາກແຂນ່, ໜ່ໍຂມົ..., ພາກກາງມຄີາໍວາ່ 

ໝ ໍາ້, ເຂ້ົາໜມົປ່ານ, ໝາກແຊວ..., ພາກໃຕມ້ຄີາໍວາ່ ໝາກພິພວ່ນ, ໝາກຄໍແລນ, ປານາງ... 

+ ສບັລດັຖະການເຊ່ັນ: ກດົໝາຍ, ດາໍລດັ, ຄາໍສ ັງ່... 

+ ປ້ຶມວດັຈະນານກຸມົ ເປັນປ້ຶມທອ້ນໂຮມ ແລະ ບນັຈຄຸາໍເວ້ົາທ່ີຢູໃ່ນພາສາຂອງແຕລ່ະຊາດ, ແຕລ່ະ

ເຜ່ົາ ໂດຍຈດັຮຽງເປັນໝວດໝູຕ່າມລະບຽບຂອງອກັຂະຫຼະວທີິ, ມທີງັການບອກສຽງອາ່ນ, ໃຫຄ້າໍນິ

ຍາມ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນເຊ່ັນ:  ກະຈາ່ງ ວ(ຄາໍວເິສດ). ສະຫວາ່ງ, ສກຸໃສ

, ຊດັເຈນ, ແຈມ່ແຈງ້.   ຂງີ ນ (ຄາໍນາມ). ຊື່ ພືດຈາໍພວກຫວາ້ນແນວໜ່ຶງໃຊເ້ຮັດຢາ ແລະ ປງຸ

ແຕງ່ອາຫານ. 

 

11.  ແນວໃດຈິ່ງເອີນ້ວາ່ຄາໍບ ົ່ງການ ແລະ ຄາໍຜາລບົ? 

ຕອບ:  

- ຄາໍບ ົ່ງການແມນ່ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍສະແດງເຖງິການວິງ້ວອນ, ຊກັຊວນ, ຫາ້ມປາມ, ສ ັງ່, ອາໍນວຍ

ພອນ... ຄາໍປະເພດນີສ້ວ່ນຫຼາຍຈະຢູໜ່າ້ ຫືຼ ຢູທ່າ້ຍສດຸຂອງປະໂຫຍກ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີລໍະນທ່ີີ

ໃຊທ້າໍນອງສຽງແທນໃຫຄ້າໍບ ົ່ງການໄດອ້ກີ. 
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- ຄາໍຜາລບົແມນ່ຄາໍອະລະປະນະ ຫືຼ ຄາໍແຮກ ເຊິ່ ງມຄີວາມໝາຍວາ່ເປັນຄາໍທ່ີຕອ້ງເວ້ົາ ຫືຼ ຂຽນຂຶນ້

ກອ່ນເນືອ້ໃນໃຈຄວາມທ່ີຈະເວ້ົາ ຫືຼ ຂຽນ. 

 

12.  ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກຄກືນັ ແລະ ຕາ່ງກນັແນວໃດ? 

ຕອບ: 

- ວະລີແມນ່ກຸມ່ຄາໍຊະນດິໜ່ຶງເຊິ່ ງປະກອບຂຶນ້ຈາກຄາໍແຕສ່ອງຄາໍຂຶນ້ໄປຕາມລກັສະນະສາໍພນັວາກະຍະ

ສາໍພນັແບບພາກ-ອະນພຸາກ(ຕວົຕ ົນ້ຕໍ-ຕວົສາໍຮອງ) ແລະ ແບບສະເໝີພາກ.  

- ປະໂຫຍກແມນ່ຫວົໜວ່ຍພ້ືນຖານຂອງຄາໍເວ້ົາ. ມນັອາດແມນ່ຄາໍປະເພດໜ່ຶງ, ກຸມ່ຄາໍປະເພດໜ່ຶງໃນ

ຫຼາຍກຸມ່ຄາໍທ່ີຄບົຖວ້ນທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ເອກະລາດທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ໃນລະດບັພ້ືນຖານ. 

 

13.  ອງີຕາມໂຄງສາ້ງເພ່ິນແບງ່ປະໂຫຍກອອກເປັນຈກັຊະນດິ? ຊະນດິໃດແດ?່ 

ຕອບ: ເພ່ິນແບງ່ປະໂຫຍກອອກເປັນສອງຊະນດິ: ປະໂຫຍກດຽ່ວ ແລະ ປະໂຫຍກປະສມົ. 

 ແຕລ່ະຊະນດິແບງ່ອອກເປັນສອງຊະນດິອກີ:  

- ປະໂຫຍກດຽ່ວມ:ີ ປະໂຫຍກດຽ່ວສາມນັ(ປະໂຫຍກດຽ່ວສາມນັງາ່ຍ ແລະ ປະໂຫຍກດຽ່ວສາມນັສນົ) 

ແລະ ປະໂຫຍກດຽ່ວພິເສດ 

- ປະໂຫຍກປະສມົມ:ີ ປະໂຫຍກປະສມົສາມນັ ແລະ ປະໂຫຍກປະສມົສາມນັພິເສດ. 

 

14.  ຫຼກັການທົ່ວໄປໃນການຂຽນບດົມຢີາ່ງໃດແດ?່ ມຂີ ັນ້ຕອນແນວໃດ? 

ຕອບ: 

 ຫຼກັການທົ່ວໄປໃນການຂຽນບດົມ:ີ 
1) ຜູຂ້ຽນຄວນພິຈາລະນາກອ່ນວາ່ຈະຂຽນຫຍງັ? ໜງັສທືາງການ, ຈດົໝາຍທລຸະກດິ, ບດົຄວາມ, ສາລະ

ຄະດ,ີ ນະວະນຍິາຍ ຫືຼ ເລື່ ອງສ ັນ້. ຜູຂ້ຽນຈຶ່ງຄວນສກຶສາວທີິການຂຽນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລກັສະນະການ
ຂຽນປະເພດນ ັນ້ໆກອ່ນ. 

2) ຜູຂ້ຽນຄວນວເິຄາະວາ່ມເີປ້ົາໝາຍແນວໃດໃນການຂຽນເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານນາໍສະເໜີເປັນໄປໃນແນວທາງທ່ີ 
ຖກືຕອ້ງ. 

3) ຜູຂ້ຽນຄວນວເິຄາະວາ່ຕນົເອງມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນເລ່ືອງທ່ີຈະຂຽນຫຼາຍໜອ້ຍສ ໍາ່ໃດ.  
4) ຜູຂ້ຽນຄວນພິຈາລະນາເບິ່ ງວາ່ຜູອ້າ່ນແມນ່ໃຜໂດຍຈະຕອ້ງວເິຄາະທງັເພດ, ໄວ, ລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມ

ສນົໃຈເພ່ືອຈະໄດເ້ລືອກເລ່ືອງ, ວທີິການນາໍສະເໜີຕະຫຼອດຈນົການໃຊພ້າສາໄດຢ້າ່ງເໝາະສມົ. 
 ຂ ັນ້ຕອນໃນການຂຽນບດົມ:ີ 

1) ເລືອກເລ່ືອງທ່ີຈະຂຽນ. 
2) ກํານດົຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງບດົຂຽນ. 
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3) ເລືອກຮບູແບບບດົຂຽນ. 
4) ຮບິໂຮມຂໍມ້ນູ. 
5) ກํານດົໂຄງ່ຮາ່ງຂອງເລື່ ອງ. 
6) ລງົມຂືຽນລາຍລະອຽດຕາມໂຄງຮາ່ງ. 
7) ອາ່ນຄນືເພ່ືອກວດເບິ່ ງຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົໃນການໃຊພ້າສາ. 
8) ອາ່ນກວດຜາ່ນຢາ່ງພິນດິພິຈາລະນາຕ ັ້ງັແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົອກີເທ່ືອໜ່ຶງ. 
  
15.  ການຂຽນບດົລາຍງານວຊິາການມຂີ ັນ້ຕອນໃດແດ?່ 

ຕອບ: 

1) ການເລືອກຫວົບດົ ແລະ ຂອບເຂດ. 

2) ການກາໍນດົຈດຸໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. 

3) ສາໍຫຼວດແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ ແລະ ຮບິໂຮມຂໍມ້ນູ. 

4) ການຂຽນໂຄງຮາ່ງ. 

5) ການຂຽນເນືອ້ໃນ. 

6) ການອາ້ງອງີ. 

7) ການໄຂເງ ື່ອນ. 

8) ການຂຽນບນັນານກຸມົ ຫືຼ ລາຍການເອກະສານອາ້ງອງີ. 

 
 

16. ໃຫຂ້ຽນໂຄງສາ້ງພະຍາງຕ່ໍໄປນີພ້ອ້ມທງັບອກວາ່ ແມນ່ພະຍາງໄຂ ຫືຼ ພະຍາງອດັ? 
ກາ, ເດອືນ, ໂຕະ, ໄກວ, ຂວ ັນ້, ນ ໍາ້, ໃຝ,່ ຮອ້ນ, ຕ່ໍ, ຢາ່ງ. 

ຕອບ:  
 ພະຍາງໄຂ 

ພ + ສ + ວ1 ກາ, ໂຕະ 
ພ + ສ + ວ2  ຕ່ໍ 

 ພະຍາງອດັ 
ພ + ສ(ພິເສດ) + ວ1   ໄກວ  
ພ + ສ(ພິເສດ) + ວ2  ໃຝ,່ ນ ໍາ້ 

ພ1 + ສ + ພ2 + ວ1  ເດອືນ  
ພ1 + ສ + ພ2 + ວ2   ຂວ ັນ້, ຮອ້ນ, ຢາ່ງ. 

 

17. ຈ ົງ່ເລືອກເອົາພະຍາງໄຂ ແລະ ພະຍາງອດັຈາກບດົກອນລຸມ່ນີ:້ 
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  ສບັພະສດັໂລກນີ ້  ກດໍາ້ມດ ັງ່ດຽວກນັ 
ຄນົຕາ່ງສດັກເໍພາະມປີນັຍາ ພອ່ງວຊິາຄວາມຮູ ້
ໃຜບ່ໍມຄີວາມຮູ ້  ປປູາອາ່ນບ່ໍອອກ 
ບອກວາ່ຕກົຕ ໍາ່ໃຕ ້  ເປັນໃບຍ້ິ່ ງກວາ່ງວົ ແທໃ້ດ. 
 

ຕອບ: ພະຍາງໄຂ ແລະ ພະຍາງອດັຈາກບດົກອນ: 
 

ພະຍາງໄຂ    ພະ, ນີ,້ ກ,ໍ ເພາະ, ມ,ີ ຍາ,ວ,ິຊາ, ຮູ,້ບ່ໍ, ປ,ູ ປາ, ວາ່, ກວາ່, ງວົ, ແທ,້  
ພະຍາງອດັ  ສບັ, ສດັ,ໂລກ,ດາ້ມ, ດ ັງ່, ດຽວ,ກນັ,  ຄນົ,ຕາ່ງ, ປນັ, ພອ່ງ,ຄວາມ,ໃຜ, ອາ່ນ, 

ອອກ,ບອກ, ຕກົ, ຕ ໍາ່, ໃຕ,້ເປັນ,ໃບ,້ ຍິ່ ງ, ໃດ. 
 

18. ໃຫເ້ລືອກຄາໍລຸມ່ນີວ້າ່ຄາໍໃດແມນ່ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ ແລະ ຄາໍຄນຸນາມ: ຄວາມດ,ີ ສະ
ເດັດ, ຂາ້ພະເຈົາ້, ແຂງແຮງ, ອາຕະມາ, ການບໍລິຫານ, ທະຍານ, ເວລາ, ສດຸຍອດ, ຕ.ູ 

 
ຕອບ: ຄາໍລຸມ່ນີແ້ມນ່ 

ຄາໍນາມ  ຄວາມດ,ີ ການບໍລິຫານ, ເວລາ 
ຄາໍແທນນາມ  ຂາ້ພະເຈົາ້, ອະຕາມາ, ຕ ູ
ຄາໍກາໍມະ  ສະເດັດ, ທະຍານ 
ຄາໍຄນຸນາມ  ແຂງແຮງດ ສດຸຍອດ 
 
  

19. ໃຫເ້ລືອກເອົາຄາໍທ່ີຖກື 
ສາມາຊກິ - ສະມາຊກິ,   ສລິະປະ - ສນິລະປະ, 
ອດຸສາຫະກາໍ - ອດຸສະຫະກາໍ,   ໄວຍາກອນ - ໄວຍະກອນ 
ໃຮນ່າ - ໄຮນ່າ,   ສຂຸະພາບ - ສກຸຂະພາບ 
 ໃຝຝ່ນັ - ໄຝຝ່ນັ,    ກາຍຍະກາໍ - ກາຍະກາໍ 
ລກູໃພ ້- ລກູໄພ,້    ອກັຂະຫຼະ-ອກັຄະຫຼະ 
ອາຕະມາ - ອາດຕະມາ,   ອານໂຸລມ - ອະນໂຸລມ 
ອະນາຄດົ - ອານາຄດົ,   ສຂຸະຕ ິ- ສຄຸະຕ ິ
ສະຕະວດັ - ສດັຕະວດັ,  ກະວ ີ- ກາວ,ີ 
ເຫ່ືອອອກ-ເຮື່ ອອອກ,   ຂີຝ້ ຸນ່ໃຫງ ່- ຂີຝ້ ຸນ່ໄຫງ ່
ງຽ່ງປາ - ຫງຽ່ງປາ,    ອະນາໄມ - ອານາໄມ. 
 

ຕອບ: ຄາໍທ່ີຖກືຕອ້ງມ:ີ 
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ສະມາຊກິ, ອດຸສາຫະກາໍ, ໃຮນ່າ, ໃຝຝ່ນັ, ລກູໃພ,້ ອາຕະມາ, ອະນາຄດົ, ສະຕະວດັ, 
ເຫ່ືອອອກ, ງຽ່ງປາ, ສລິະປະ, ໄວຍາກອນ, ສຂຸະພາບ, ກາຍະກາໍ, ອກັຂະຫຼະ, ອະນໂຸລມ, ສຂຸະຕິ
ກະວ,ີ ຂີຝ້ ຸນ່ໃຫງ,່ ອະນາໄມ. 

 

20. ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງຄາໍຖານະນາມແຕລ່ະຢາ່ງໃຫໄ້ດຢ້າ່ງລະ 5 ຕວົຢາ່ງ 
- ຖານະນາມຕາມສາຍສະກນຸ: ... 
- ຖານະນາມຕາມສາຍແກວ່ດອງ: ... 
- ຖານະນາມທ່ີໃຊໃ້ນວດັ: ... 
- ຖານະນາມທ່ີໃຊນ້ອກວດັ: ... 
- ຖານະນາມຕາມການສກຶສາ: ... 
- ຖານະນາມຕາມໜາ້ທ່ີວຽກງານ: ... 
- ຖານະນາມດາ້ນຜນົງານການເຄື່ ອນໄຫວສງັຄມົ: ... 

ຕອບ: 
- ຖານະນາມຕາມສາຍສະກນຸ: ອາ້ຍ, ນອ້ງ... 
- ຖານະນາມຕາມສາຍແກວ່ດອງ: ໃພ,້ ເຂຍີ... 
- ຖານະນາມທ່ີໃຊໃ້ນວດັ: ເນນ, ຍາຄ.ູ.. 
- ຖານະນາມທ່ີໃຊນ້ອກວດັ: ຊຽງ, ຈານ... 
- ຖານະນາມຕາມການສກຶສາ: ບນັດດິ, ມະຫາບນັດດິ... 
- ຖານະນາມຕາມໜາ້ທ່ີວຽກງານ: ປະທານປະເທດ, ນາຍພນົ... 
- ຖານະນາມດາ້ນຜນົງານການເຄື່ ອນໄຫວສງັຄມົ: ວລິະຊນົສທີອງ, ຄປູະສບົການ... 

 

21. ສບັພະນາມມຈີກັປະເພດ? ປະເພດໃດແດ ່ຍກົຕວົຢາ່ງປະກອບແຕລ່ະປະເພດຢາ່ງລະ 2 ຄາໍ ແລະ ໃຫ້
ເອົາຄາໍທ່ີຍກົຂຶນ້ມານ ັນ້ສາ້ງເປັນປະໂຫຍກພອ້ມ. 

 

ຕອບ: ສບັພະນາມມ ີ6 ປະເພດ ຄ ື
- ບລຸດຸສບັພະນາມ   ຕວົຢາ່ງ ຂອ້ຍ, ພວກເຈົາ້ 
- ປະພນັສບັພະນາມ  ຕວົຢາ່ງ ຕວົ, ທ່ີ 
- ປດຸສາສບັພະນາມ  ຕວົຢາ່ງ ໃຜ, ຜູໃ້ດ 
- ວພິາກສບັພະນາມ  ຕວົຢາ່ງ ລາງພອ່ງ, ບາງພອ່ງ 
- ນຍິມົສບັພະນາມ   ຕວົຢາ່ງ ນີ,້ ພຸນ້ 
- ອະນຍິມົສບັພະນາມ ຕວົຢາ່ງ ຜູໃ້ດ, ຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ 
+ ສາ້ງເປັນປະໂຫຍກ ເວລາຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນນກັຮຽນລາງພອ່ງຂຽນລາງພອ່ງອາ່ນ 

(ສວ່ນທ່ີເຫືຼອໃຫຄ້ນູາໍພານກັຮຽນແຕງ່ຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ) 
 

22. ໃຫເ້ອົາຄາໍກລິິຍາອາການ“ຕກົ”, “ໄປ”,“ເຫັນ” ສາ້ງເປັນປະໂຫຍກໃຫໄ້ດຢ້າ່ງລະ3 ປະໂຫຍກຂຶນ້ໄປ. 
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ຕອບ: ຄາໍກລິິຍາອາການ: 
+  “ຕກົ”  
- ລາວເສັງຕກົ 
- ເພ່ິນຕກົກກົໄມ ້
- ອາ້ຍຕກົຂມຸຮກັ 
- ພວກເຮົາຕກົລງົກນັ 
- ຂອ້ຍຕກົສະເງ ີ ້
- ເຂົາຕກົໃຈ 
+  “ໄປ” 
- ນອ້ງໄປຮຽນ 
- ເລື່ ອງນີເ້ປັນໄປບ່ໍໄດ ້
- ໝໍນີເ້ວ້ົາໄປທົ່ວທີບ 
- ເພ່ິນໄປສູສ່ຄຸະຕແິລວ້ 
+ “ເຫັນ” 
- ຂອ້ຍເຫັນກບັຕາ 
- ໂຕເຫັນວາ່ແນວໃດ 
- ເຈົາ້ຈ ົງ່ເຫັນຜນົປະໂຫຍດສວ່ນລວມສງູກວາ່ສວ່ນຕວົ 

 
23. ຈ ົງ່ເລືອກເອົາຄາໍລຸມ່ນີໃ້ສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ 

ປ້ຶມຂອງຂອ້ຍ, ນກັຮຽນມ.ສ ສນັຕພິາບ, ນກັສກຶສາປີທີໜ່ຶງ, ລດົເມວຽງຈນັປາກເຊ, ບກິສອງກາ້ນ, 
ໝາແມລ່ກູອອ່ນ, ປາໃຫຍເ່ທ່ົາຝາມຈືາ່ງ, ທະຫານຊາຍແດນ, ນກັຮຽນແບບຢາ່ງ, ລດົຈກັສຟ້ີາແກ,່ 
ຄ ູແລະ ນກັຮຽນ, ທະຫານກບັປະຊາຊນົ, ນອ້ງຫືຼອາ້ຍ, ເຂ້ົານາແຊງກແໍຊບຄເືຂ້ົານາປີ, ໂຕະແລະ
ຕ ັ່ງ, ປ້ຶມກບັສໍ, ປູ່ຫືຼຍາ່, ຕ ົນ້ໝາກກຄໍຕື ົນ້ພາ້ວລວ້ນແຕສ່ງູຄກືນັ, ຂອ້ຍກຄໍກືນັກບັເຈົາ້ນ ັນ້ແລວ້, ບາ່ວ
ຫືຼສາວ, ໄມໄ້ຜຫ່ກັ, ຫວົໃຈເຕັ້ນແຮງ, ລມົພດັປາຍໄມ,້ ລດົຈກັລ ົມ້, ຝນົຕກົລິນ, ກາຮອ້ງສຽງດງັ, ພ່ໍ
ນອນເວັນ, ເພ່ິນຫງວ່ມເຫງາົ, ເຂົາເຈົາ້ມວ່ນຊື່ ນ, ນກັຮຽນສະຫຼາດ. 
ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບພາກ-ອະນພຸາກ
(ຕວົຕ ົນ້ຕໍ-ຕວົສາໍຮອງ) 

 

ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບສະເໝີພາກ   

ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບສງົເຄາະພາກ
(ຕວົຕ ັງ້-ຕວົສາໍແດງ) 

 

 

ຕອບ:  
ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບ ປ້ຶມຂອງຂອ້ຍ, ນກັຮຽນມ.ສ ສນັຕພິາບ, ນກັສກຶສາປີທີໜ່ຶງ, 
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9 
 

ພາກ-ອະນພຸາກ(ຕວົຕ ົນ້ຕໍ-ຕວົ
ສາໍຮອງ) 

ລດົເມວຽງຈນັປາກເຊ, ບກິສອງກາ້ນ, ໝາແມລ່ກູອອ່ນ, ປາ
ໃຫຍເ່ທ່ົາຝາມຈືາ່ງ, ທະຫານຊາຍແດນ, ນກັຮຽນແບບຢາ່ງ, 
ລດົຈກັສຟ້ີາແກ,່ 

ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບ
ສະເໝີພາກ 

ຄແູລະນກັຮຽນ, ທະຫານກບັປະຊາຊນົ, ນອ້ງຫືຼອາ້ຍ, ເຂ້ົານາ
ແຊງກແໍຊບຄເືຂ້ົານາປີ, ໂຕະແລະຕ ັ່ງ, ປ້ຶມກບັສໍ, ປູຫືຼ່ຍາ່, ຕ ົນ້
ໝາກກຄໍຕື ົນ້ພາ້ວລວ້ນແຕສ່ງູຄກືນັ, ຂອ້ຍກຄໍກືນັກບັເຈົາ້ນ ັນ້
ແລວ້, ບາ່ວຫືຼສາວ. 

ການສາໍພນັວາກະຍະສາໍພນັແບບ
ສງົເຄາະພາກ(ຕວົຕ ັງ້-ຕວົສາໍແດງ) 

ໄມໄ້ຜຫ່ກັ, ຫວົໃຈເຕັ້ນແຮງ, ລມົພດັປາຍໄມ,້ ລດົຈກັລ ົມ້, 
ຝນົຕກົລິນ, ກາຮອ້ງສຽງດງັ, ພ່ໍນອນເວັນ, ເພ່ິນຫງວ່ມເຫງາົ, 
ເຂົາເຈົາ້ມວ່ນຊື່ ນ, ນກັຮຽນສະຫຼາດ. 

 
 

24. ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງ ນາມວະລີ, ແທນນາມວະລີ, ກາໍມະວະລີ, ແລະ ຄນຸນາມວະລີ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງລະ 5 
ຕວົຢາ່ງ ແລວ້ໃຫສ້າ້ງເປັນປະໂຫຍກພອ້ມ. 

 

ຕອບ:  
- ນາມວະລີ: ນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.7        ປະໂຫຍກ ນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.7 ອະນາໄມຫອ້ງຮຽນ 
- ແທນນາມວະລີ: ພວກເຮົາທງັຫຼາຍ   ປະໂຫຍກ ພວກເຮົາທງັຫຼາຍເປັນນກັຮຽນ 
- ກາໍມະວະລີ: ເຕ້ົາໂຮມຢູ ່     ປະໂຫຍກ  ຄອູາຈານເພ່ິນເຕ້ົາໂຮມຢູສ່ະໂມສອນ 
- ຄນຸນາມວະລີ: ເກັ່ງອຫີຼີ     ປະໂຫຍກ  ທາ້ວ ສລຸິນທອນ ເຕະບານເກັ່ງອຫີຼີ  

(ສວ່ນທ່ີເຫືຼອໃຫຄ້ນູາໍພານກັຮຽນແຕງ່ຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ) 
 

25. ຈດັຄາໍຕ່ໍໄປນີໃ້ສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫຖ້ກືຕອ້ງແລວ້ພອ້ມທງັນາໍໄປສາ້ງເປັນວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ: ອາຈານ, 
ນກັສກຶສາ, ຜູອ້າໍນວຍການ, ພວກເຮົາ, ເຂົາເຈົາ້, ສ,ູ ບໍລິການ, ຮຽນ, ຮບັປະທານ, ອາດຫານ, ເກັ່ງ, 
ສະຫງບົສກຸ, ແລະ, ກບັ, ສວ່ນ, ຂອງ, ຕາມ, ສູ,່ ບະ໊, ໂອ ັຍ໊!, ໂຢວັ!. 

ຕອບ:  
ສບັຮບູປະທາໍ ອາຈານ, ນກັສກຶສາ, ຜູອ້າໍນວຍການ, ພວກເຮົາ, ເຂົາເຈົາ້, ສ.ູ 
ສບັນາມມະທາໍ ບໍລິການ, ຮຽນ, ຮບັປະທານ, ອາດຫານ, ເກັ່ງ, ສະຫງບົສກຸ,  
ສບັສານ ແລະ, ກບັ, ສວ່ນ, ຂອງ, ຕາມ, ສູ,່ ບະ໊, ໂອ ັຍ໊!, ໂຢວັ!. 

 

ຕວົຢາ່ງໃນການສາ້ງເປັນວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ 
- ນກັສກຶສາ(ຄາໍ)    ນກັສກຶສາປີທີໜ່ຶງ(ວະລີ)     ນກັສກຶສາປີທີໜ່ຶງຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນ(ປະໂຫຍກ) 
- ບໍລິການ(ຄາໍ)      ບໍລິການດ(ີວະລີ)          ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວລາວບໍລິການດ(ີປະໂຫຍກ) 
- ສວ່ນ(ຄາໍ)    ສວ່ນຫຼວງຫຼາຍ(ວະລີ)  ນກັຮຽນສວ່ນຫຼວງຫຼາຍມາໂຮງຮຽນທນັເວລາ(ປະໂຫຍກ) 

(ສວ່ນທ່ີເຫືຼອໃຫຄ້ນູາໍພານກັຮຽນແຕງ່ຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ) 
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26. ຈ ົງ່ສາ້ງປະໂຫຍກທ່ີມຕີວົສາໍແດງເປັນຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍກາໍມະຄບົ ແລະ ຄາໍກາໍມະຂາດຢາ່ງລະ 10 ປະໂຫຍກ? 
ຕອບ:  

- ຕວົສາໍແດງເປັນຄາໍຄນຸນາມ: ນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.7 ເກັ່ງໝດົທກຸຄນົ 
- ຕວົສາໍແດງເປັນຄາໍກາໍມະຄບົ: ລະດແູລງ້ໃບໄມຫຼ້ ົ່ນ 
- ຕວົສາໍແດງເປັນຄາໍກາໍມະຂາດ: ພວກເຮົາຄວນບໍລິຈາກເລືອດເພ່ືອການກສຸນົ 

(ສວ່ນທ່ີເຫືຼອໃຫຄ້ນູາໍພານກັຮຽນແຕງ່ຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ) 
 

27.  ຈ ົງ່ຂດີກອ້ງພາກສວ່ນຫຼກັຂອງປະໂຫຍກລຸມ່ນີ:້ 
- ໄກຜູ່ແ້ດງຂອງລງຸແກວ້ບາ້ນໂພນສະຫວນັຂນັມວ່ນຫຼາຍ. 
- ນກັຮຽນເບກີບານມວ່ນຊື່ ນໃນມ ືເ້ສັງຈບົປີຮຽນ. 
- ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທິການແລະກລິາຕ ັງ້ໃຈປະຕບິດັວຽກງານ. 
- ລງຸທອງດເີປັນພະນກັງານແບບຢາ່ງ. 
- ແຕລ່ະມ ື,້ ນາ້ສາວພວງເພັດບາ້ນຂອ້ຍໄປຕະຫຼາດແຕເ່ຊ້ົາ 

ຕອບ:  
- ໄກຜູ່ແ້ດງຂອງລງຸແກວ້ບາ້ນໂພນສະຫວນັຂນັມວ່ນຫຼາຍ. 
- ນກັຮຽນເບກີບານມວ່ນຊື່ ນໃນມ ືເ້ສັງຈບົປີຮຽນ. 
- ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທິການແລະກລິາຕ ັງ້ໃຈປະຕບິດັວຽກງານ. 
- ລງຸທອງດເີປັນພະນກັງານແບບຢາ່ງ. 
- ແຕລ່ະມ ື,້ ນາ້ສາວພວງເພັດບາ້ນຂອ້ຍໄປຕະຫຼາດແຕເ່ຊ້ົາ 

 
 
 
 

28. ຈ ົງ່ເລືອກປະໂຫຍກລຸມ່ນີໃ້ສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງພອ້ມທງັຂດີກອ້ງຄາໍບອກປະໂຫຍກດ ັງ່ກາ່ວ. 
 

  ລາວເຄຍີໄປຫຼວງພະບາງ, ປີໜາ້ນາງນາລີຈະໄປຮຽນຕາ່ງປະເທດ, ພວກເຮົາຮຽນຢູ ່ມ.ສ 
ພອນສະຫວນັ, ຂເໍຮັດການທ່ີບໍລິສດັກໍ່ສາ້ງ, ເພ່ິນຮຽນເກັ່ງຍອ້ນຕ ັງ້ໃຈຮຽນ, ຍອ້ນພ່ໍແມລ່ກູຈິ່ງ
ເປັນຄນົດ,ີ ນກັຮຽນມອບຂອງຂວນັວນັຄແູກອ່າຈານປະຈາໍຫອ້ງ, ຂອ້ຍຕ ັງ້ໃຈຮຽນເພ່ືອອານາຄດົ, 
ນອ້ງທຽວໂຮງຮຽນດວ້ຍລດົຖບີ, ປ້າໄປຫຼວງພະບາງດວ້ຍເຮອືບນິ, ອາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດໃນນາມ
ນກັທອ່ງທຽ່ວ, ຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນໄດເ້ປີດນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການໃນວນັທີ 11  
ເດອືນ 11 ປີ 2011. 
 

ຄາໍວເິສດບອກເວລາ   

ຄາໍວເິສດບອກສະຖານທ່ີ   

ຄາໍວເິສດບອກສາເຫດ   
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ຄາໍວເິສດບອກຈດຸປະສງົ   

ຄາໍວເິສດບອກພາຫະນະ   

ຄາໍວເິສດບອກວທີິການ   

 

ຕອບ: 
 

ຄາໍວເິສດບອກເວລາ  ລາວເຄຍີໄປຫຼວງພະບາງ, ປີໜາ້ນາງນາລີຈະໄປຮຽນຕາ່ງປະເທດ, 
ຄາໍວເິສດບອກສະຖານທ່ີ  ພວກເຮົາຮຽນຢູ ່ມ.ສ ພອນສະຫວນັ, ຂໍເຮັດການທ່ີບໍລິສດັກໍ່ສາ້ງ 
ຄາໍວເິສດບອກສາເຫດ  ເພ່ິນຮຽນເກັ່ງຍອ້ນຕ ັງ້ໃຈຮຽນ, ຍອ້ນພ່ໍແມລ່ກູຈິ່ງເປັນຄນົດ ີ
ຄາໍວເິສດບອກຈດຸປະສງົ  ນກັຮຽນມອບຂອງຂວນັວນັຄແູກອ່າຈານປະຈາໍຫອ້ງ, ຂອ້ຍຕ ັງ້ໃຈຮຽນ

ເພ່ືອອານາຄດົ 
ຄາໍວເິສດບອກພາຫະນະ  ນອ້ງທຽວໂຮງຮຽນດວ້ຍລດົຖບີ, ປ້າໄປຫຼວງພະບາງດວ້ຍເຮອືບນິ 
ຄາໍວເິສດບອກວທີິການ  ອາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດໃນນາມນກັທອ່ງທຽ່ວ,  

ຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນໄດເ້ປີດນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການໃນ
ວນັທີ 11  ເດອືນ 11 ປີ 2011 

 

29. ຈດັປະໂຫຍກລຸມ່ນີໃ້ສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫຖ້ກືຕອ້ງ: 
ປີໜາ້ນອ້ງຈະໄປຮຽນຕ່ໍຢູມ່ະຫາວທິະຍາໄລ, ຂອ້ຍຕອ້ງເສັງຈບົຊ ັນ້ ມ. ປາຍ ໃຫໄ້ດ,້ ເວລາ

ຢູ ່ມ. ຕ ົນ້ລາວບ່ໍໄດຮ້ຽນເກັ່ງຄດືຽວນີ,້ ເອືອ້ຍຂອ້ຍຍງັບ່ໍທນັໄດແ້ຕງ່ງານ, ເວລາເສັງຂອ້ຍບ່ໍເຄຍີໄດ້
ກາ່ຍປ້ຶມຈກັເທ່ືອ, ນອ້ງຮຽນນາໍອາຈານຜູໃ້ດຈິ່ງຮຽນເກັ່ງແທ,້ ເມ ື່ອຮຽນຈບົແລວ້ເຈົາ້ຈະໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່
ໃສ?, ໂຕເສັງໄດໃ້ບປະກາດແດງແມນ່ບໍ?, ຫາ້ມໃຊໂ້ທລະສບັໃນເວລາຂບັຂີ່ລດົ, ກະລນຸາຮກັສາ
ຄວາມສະອາດຊວ່ຍກນັ.  
ປະໂຫຍກບອກເລ່ົາຄວາມຢືນຢນັ   

ປະໂຫຍກບອກເລ່ົາຄວາມປະຕເິສດ   

ປະໂຫຍກຄາໍຖາມ   

ປະໂຫຍກບ ົ່ງການ   

 

ຕອບ:  
 

ປະໂຫຍກບອກເລ່ົາຄວາມ
ຢືນຢນັ 

ປີໜາ້ນອ້ງຈະໄປຮຽນຕ່ໍຢູມ່ະຫາວທິະຍາໄລ, ຂອ້ຍຕອ້ງເສັງຈບົຊ ັນ້ ມ. 
ປາຍ ໃຫໄ້ດ,້ ເວລາຢູ ່ມ. ຕ ົນ້ລາວບ່ໍໄດຮ້ຽນເກັ່ງຄດືຽວນີ ້

ປະໂຫຍກບອກເລ່ົາຄວາມ
ປະຕເິສດ 

ເອືອ້ຍຂອ້ຍຍງັບ່ໍທນັໄດແ້ຕງ່ງານ, ເວລາເສັງຂອ້ຍບ່ໍເຄຍີໄດກ້າ່ຍປ້ຶມ
ຈກັເທ່ືອ 

ປະໂຫຍກຄາໍຖາມ  ນອ້ງຮຽນນາໍອາຈານຜູໃ້ດຈິ່ງຮຽນເກັ່ງແທ,້ ເມ ື່ອຮຽນຈບົແລວ້ເຈົາ້ຈະໄປ
ຮຽນຕ່ໍຢູໃ່ສ? ໂຕເສັງໄດໃ້ບປະກາດແດງແມນ່ບໍ? 
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ປະໂຫຍກບ ົ່ງການ  ຫາ້ມໃຊໂ້ທລະສບັໃນເວລາຂບັຂີ່ລດົ, ກະລນຸາຮກັສາຄວາມສະອາດ
ຊວ່ຍກນັ. 

 
 

30. ບາງເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນທ່ີໃຊໃ້ນພາສາລາວມອີນັໃດແດ?່ ເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນໃດທ່ີມກັໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູ່
ໃນເວລາຂຽນບດົຕາ່ງໆ ແຕລ່ະຢາ່ງມວີທີິນາໍໃຊແ້ນວໃດ?(ສະເພາະເຄື່ ອງໝາຍທ່ີມກັໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູ)່ 
 

ຕອບ: ບາງເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນທ່ີໃຊໃ້ນພາສາລາວມ:ີ 
ເຄື່ ອງໝາຍຈ ໍາ້(.), ເຄື່ ອງໝາຍຈດຸ(,), ເຄື່ ອງໝາຍຈ ໍາ້ຈດຸ(;), ເຄື່ ອງໝາຍສອງຈ ໍາ້(:), ເຄື່ ອງໝາຍຂດີ
ຕ່ໍ(-), ເຄື່ ອງໝາຍຂດີກອ້ງ(__), ເຄື່ ອງໝາຍສາມຈ ໍາ້(...), ເຄື່ ອງໝາຍຖາມ(?), ເຄື່ ອງໝາຍທວ້ງ(!), 
ເຄື່ ອງໝາຍວງົເລັບ( () ), ເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ(“ ”), ເຄື່ ອງໝາຍລ້ຶມ("), ເຄື່ ອງໝາຍແລະອື່ ນໆປ(Æລ
Æ), ເຄີ່ ອງໝາຍຊ ໍາ້(ໆ), ເຄື່ ອງໝາຍ<...>, ເຄື່ ອງໝາຍຈ ໍາ້ໆ ຫືຼ ເສັ້ນໄຂປ່າ(......)... 

 ເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນທ່ີມກັໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູມ່:ີ 
- ໝາຍຈ ໍາ້(.): ໃຊໝ້າຍບອ່ນໝດົປະໂຫຍກ ຫືຼ ວກັ. 
- ໝາຍຈດຸ(,): ໃຊຂ້ ັນ້ພາກສວ່ນແອມ້ກບັພາກສວ່ນຫຼກັຂອງປະໂຫຍກ, ໃຊທ້າ້ຍອກັສອນຫຍໍຂ້ອງ

ຂອງຄາໍ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍ. 
- ໝາຍຈ ໍາ້ຈດຸ(;): ໃຊໝ້າຍຂ ັນ້ຄາໍ ຫືຼ ວກັໃນປະໂຫຍກໃດໜ່ຶງທ່ີມລີກັສະນະສບັສນົເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນ

ເຂ້ົາໃຈແຈງ້ກງົຕາມຂາ່ວສານທ່ີສ ົ່ງ. 
- ໝາຍຖາມ(?): ໃຊບ້ອກໃຫຮູ້ວ້າ່ຄວາມເວ້ົາທ່ີຢູໜ່າ້ເຄື່ ອງໝາຍນີແ້ມນ່ຄາໍຖາມ. 
- ໝາຍທວ້ງ(!): ໃຊໝ້າຍໃຫຮູ້ວ້າ່ຄວາມທ່ີຢູໜ່າ້ເຄື່ ອງໝາຍນີແ້ມນ່ສະແດງຄວາມທກັທວ້ງ,

ອດັສະຈນັ, ປະຫຼາດໃຈ, ຕື່ ນຕກົໃຈ, ຄວາມສງົສານ, ຄວາມເຈບັປວດ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

31. ຈ ົງ່ຮຽບຮຽງ(ສບັຊອ້ນ) ຂໍຄ້ວາມລຸມ່ນີໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເນື້ອຶໃນຂອງເລ່ືອງ. 
 

- ແຕກ່ີແ້ຕກ່ອ່ນ 
ກ. ຢູຕ່ໍ່ມາເສອືຕວົເມຍກຖໍກືຊາວບາ້ນຂາ້ຕາຍເສຍ 
ຂ. ມພີຜູາປ່າດງົຕບຶໜາ 
ຄ. ເມອືງຈາໍປາສກັເປັນເມອືງໜ່ຶງທ່ີເກົ່ າແກ ່
ງ. ເສອືໂຄງ່ຜູກ້ຍໍິ່ ງອາລະວາດກນິຄນົຈນົບ່ໍເວັນ້ວາ່ງແຕລ່ະວນັ 
ຈ. ຢູປ່່າດງົນ ັນ້ຍງັມເີສອືໂຄງ່ຜວົເມຍອາໄສຢູ ່
ສ. ເຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນຢາ້ນກວົແຕກຕື່ ນ 
ຊ. ຫຼງັຈາກເສອືໂຄງ່ຕວົເມຍຕາຍໄປແລວ້ 
- ແຕປ່າງກອ່ນ 
ກ. ມນັໄດຊ້ອກທຽ່ວກນິກບົຂຽດ 
ຂ. ຈນົບ່ໍມແີນວຈະກນິ 
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ຄ. ຂອງພະຍາອດຸເຊນ ີ
ງ. ອາໄສຢູໃ່ນສວນອດຸທິຍານ 
ຈ. ມງີເູຫ່ົາໝ້ໍຕວົໜ່ຶງ 
ສ. ຈຶ່ງນອນອດຶອາຫານໄດຫຼ້າຍວນັ 
ຊ. ທ່ີຢູໃ່ນສວນນ ັນ້ໝດົແລວ້ 
+  ຈ ົງ່ຮຽບຮຽງປະໂຫຍກລຸມ່ນີໃ້ຫແ້ຈມ່ແຈງ້ ແລະ ຊດັເຈນ 

- ຢູໃ່ນຫອ້ງຮຽນໂທລະສບັມຖືຫືາ້ມໃຊ ້
- ລາວບ່ໍມາຮຽນແລວ້ຕະຫຼອດອາທິດໜ່ຶງ 
- ຫໍສະໝດຸແຫງ່ນີມ້ປ້ຶີມຫຼາຍໃຫຢື້ມ 
- ລາວເວ້ົາໄດພ້າສາຫວຽດ ແລະ ພາສາຝຣ ັງ່ 
- ພວກເຮົາຕອ້ງກວດກາຄນືໃໝວ່ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ 
- ເດນີທາງທາງອາກາດ ລາວມກັຫຼາຍກວາ່ທາງບກົ 
- ຄາໍດໄີດອ້າຈານບາໍລງຸຈຶ່ງເຮັດໃຫຜ້ນົການຮຽນດຂີຶນ້ 
- ພາສາອງັກດິເຮົາກສໍາມາດເວ້ົາເກັ່ງຖາ້ເອົາໃຈໃສຝຶ່ກຊອ້ມ 
 

ຕອບ: 
- ແຕກ່ີແ້ຕກ່ອ່ນ, ເມອືງຈາໍປາສກັເປັນເມອືງໜ່ຶງທ່ີເກົ່ າແກ,່ ມພີຜູາປ່າດງົຕບຶໜາ, ຢູປ່່າດງົນ ັນ້ຍງັມ ີ

ເສອືໂຄງ່ຜວົເມຍອາໄສຢູ,່ ຢູຕ່ໍ່ມາເສອືຕວົເມຍກຖໍກືຊາວບາ້ນຂາ້ຕາຍເສຍ,ຫຼງັຈາກເສອືໂຄງ່ຕວົ
ເມຍຕາຍໄປແລວ້, ເສອືໂຄງ່ຜູກ້ຍໍິ່ ງອາລະວາດກນິຄນົຈນົບ່ໍເວັນ້ວາ່ງແຕລ່ະວນັ, ເຮັດໃຫຊ້າວ 
ບາ້ນຢາ້ນກວົແຕກຕື່ ນ. 

- ແຕປ່າງກອ່ນມງີເູຫ່ົາໝ້ໍຕວົໜ່ຶງອາໄສຢູໃ່ນສວນອດຸທິຍານຂອງພະຍາອດຸເຊນ.ີ ມນັໄດຊ້ອກທຽ່ວກນິ  
ກບົຂຽດ ທ່ີຢູໃ່ນສວນນ ັນ້ໝດົແລວ້ ຈນົບ່ໍມແີນວຈະກນິ ຈຶ່ງນອນອດຶອາຫານໄດຫຼ້າຍວນັ. 

+  ຮຽບຮຽງປະໂຫຍກລຸມ່ນີໃ້ຫແ້ຈມ່ແຈງ້ ແລະ ຊດັເຈນ 
- ຫາ້ມໃຊໂ້ທລະສບັມຖືຢືູໃ່ນຫອ້ງຮຽນ. 
- ລາວບ່ໍມາຮຽນຕະຫຼອດໜ່ຶງອາທິດແລວ້ 
- ຫໍສະໝດຸແຫງ່ນີມ້ປ້ຶີມໃຫຢື້ມຫຼາຍ. 
- ລາວເວ້ົາພາສາຫວຽດ ແລະ ພາສາຝຣ ັງ່ໄດ.້ 
- ພວກເຮົາຕອ້ງກວດກາວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຄນືໃໝ.່ 
- ລາວມກັເດນີທາງທາງອາກາດຫຼາຍກວາ່ທາງບກົ. 
- ຄາໍດໄີດຮ້ບັການບາໍລງຸຈາກອາຈານຈຶ່ງເຮັດໃຫຜ້ນົການຮຽນດຂີຶນ້ 
- ຖາ້ເອົາໃຈໃສເ່ຝິກຊອ້ມເຮົາກສໍາມາດເວ້ົາພາສາອງັກດິເກັ່ງ. 
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 ພາກວນັນະຄະດ ີ

 
1. ຄວາມໝາຍທາງດາ້ນຄາໍສບັ ແລະ ສງັຄມົຂອງວນັນະຄະດມີຄີແືນວໃດ? 
ຕອບ:    

+ ຄວາມໝາຍທາງດາ້ນຄາໍສບັ: “ວນັນະຄະດ ີ”  ແມນ່ຄາໍສະໝາດໃນພາສາບາລີ ເຊິ່ ງມາຈາກຄາໍວາ່ : 
ວນັນະ+ຄະຕ.ິ “ວນັນະ” ແປວາ່: ເພດ, ສສີນັ, ຕວົອກັສອນ ຫືຼ ຕວົໜງັສ,ື  “ຄະຕ ິຫືຼ ຄະດ ີ” ແປວາ່: 
ການໄປ, ການຫຍບັຍາ້ຍ, ທາງ, ວທີິ, ແບບແຜນ ຫືຼ ເລື່ ອງ. 

   “ວນັນະຄະຕ ິຫືຼ ວນັນະຄະດ”ີ ແປວາ່: ທາງຂອງໜງັສ,ື ເລື່ ອງຂອງໜງັສ ືຫືຼ ໜງັສເືລື່ ອງຕາ່ງໆ. 
+ ຄວາມໝາຍທາງດາ້ນສງັຄມົ:  
- ວນັນະຄະດແີມນ່ວດັທະນະທາໍສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັຂອງຊາດ, ແມນ່ຊວີດີ ແລະ ປ້ຶມຕາໍລາຮຽນແຫງ່
ຊວີດິ, ເພາະວນັນະຄະດແີມນ່ທຶນຮອນແຫງ່ຄວາມຮູ,້ ປະສບົການຕາ່ງໆຂອງຊວີດິໄດສ້ະສມົ ແລະ ສບື
ທອດກນັມາຫຼາຍເຊ່ນັຄນົ. 

 
2. ການກາໍເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງວນັນະຄະດປີດັຈບຸນັແບງ່ເປັນຈກັໄລຍະ? ໄລຍະໃດແດ?່ 

- ບດົປະພນັຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໃຜເປັນຜູແ້ຕງ່? ເລື່ ອງ“ສນີອ້ຍ”, ເລື່ ອງ“ກອງພນັທີສອງ”, ເພງ“ຈາໍປາເມອືງ
ລາວ”, ເລື່ ອງ“ເສັ້ນທາງແຫງ່ຊວີດິ”, ເພງ“ຕ່ໍຕາ້ນ”, ບດົລະຄອນ “ບາບໄລເ່ວນທນັ”, ເພງ“ແດນແຫງ່
ອດິສະຫຼະ”,ເລື່ ອງ“ລກູສາວຂອງພກັ”, ເລື່ ອງ“ຜູຍ້ງິນຜໍ ູຍ້ງິ”, ບດົກອນ“ນ ໍາ້ຕາແມ,່ ບກົອນ“ພິກແຜນ່ດນິ
ປ້ີນແຜນ່ຟ້າ ຢາກເຫັນໜາ້ໃຫເ້ບິ່ ງຫຼງັ”, ບດົກອນ“ຄອຍແມ”່, ບດົກອນ“ຄາ້ນຮຽນ”, ເລື່ ອງ“ສິນ້ໄໝຜືນ
ເກົ່ າໆ”, ເລື່ ອງ“ບດົຮຽນຊວີດິ”, ເລື່ ອງ“ລືມຕວົ”, ເລື່ ອງ“ຂາຍແຫວນຄາໍ-ແປງລດົຖບີ”. 

ຕອບ: ການກາໍເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວນັນະຄະດປີດັຈບຸນັແບງ່ເປັນ 3 ໄລຍະ: 
- ໄລຍະທີ 1 ເລ່ີມແຕປີ່1893-1954ມ:ີ    
- ໄລຍະທີ 2 ເລີ່ ມແຕປີ່1955-1975 ມ:ີ   
- ໄລຍະທີ 3 ເລີ່ ມແຕປີ່1976 ເຖງິບດັຈບຸນັ. 
 
                                

ເລື່ ອງ ຜູແ້ຕງ່ 
ເລື່ ອງ“ສນີອ້ຍ”  
ເລື່ ອງ“ກອງພນັທີສອງ”, ເລື່ ອງ“ລກູ
ສາວຂອງພກັ” 

 ເພງ“ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
ເລື່ ອງ“ເສັ້ນທາງແຫງ່ຊວີດິ”,ເລື່ ອງ
“ບດົຮຽນຊວີດິ”, ເລື່ ອງ“ລືມຕວົ”, 

ເພງ“ຕ່ໍຕາ້ນ”  

ຄາໍລຽງ ພນົເສນາ 
ສວຸນັທອນ ບບຸຜານວຸງົ(ສ ບບຸຜານວຸງົ) 
 
ອຕຸະມະ ຈນຸລະມະນ ີ
ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ 
 
ພມູ ີວງົວຈິດິ 
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ບດົລະຄອນ“ບາບໄລເ່ວນທນັ” 
 ເພງ“ແດນແຫງ່ອດິສະຫຼະ”,  
ເລື່ ອງ“ຜູຍ້ງິນຜໍ ູຍ້ງິ”,  
ບດົກອນ“ນ ໍາ້ຕາແມ”່ ບດົກອນ“ຄອຍ
ແມ”່ ບດົກອນ“ຄາ້ນຮຽນ”  

ບດົກອນ“ພິກແຜນ່ດນິປ້ີນແຜນ່ຟ້າ 
ຢາກເຫັນໜາ້ໃຫເ້ບິ່ ງຫຼງັ”,  

ເລື່ ອງ“ສິນ້ໄໝຜືນເກົ່ າໆ”,  ເລື່ ອງ
“ຂາຍແຫວນຄາໍ-ແປງລດົຖບີ”. 

 

ຄະນະລະຄອນລາວ 
ສຊີະນະ ສສີານ 
ນກັຮຽນຍງິ 
ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ 
 
ໂສມສ ີເດຊາຄາໍພ ູ(ສ. ເດຊາຄາໍພ)ູ 
 
ໂອທອງ ຄາໍອນິຊູ 
ຮຸງ່ອາລນຸ ແດນວໄິລ 

                                           
 
 

 
3. ວນັນະຄະດມີຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ຕ່ໍປະເທດຊາດແນວໃດ ?                            

ຕອບ:  

 ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິ.                                                            

- ວນັນະຄະດປີຽບເໝືອນທາດບາໍລງຸທາງດາ້ນຈດິໃຈ.                                             

- ແມນ່ປ້ຶມຕາໍລາຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 

 - ຊວ່ຍໃຫຄ້ນົມກີານພວົພນັທ່ີດ.ີ 
 ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍປະເທດຊາດ. 
   - ວນັນະຄະດເີປັນເຄື່ ອງພກູພນັຈດິໃຈຂອງຄນົໃນຊາດ.                                           

- ວນັນະຄະດບີອກໃຫຮູ້ຮ້ດີຄອງປະເພນຂີອງຊາດ.                                            

- ວນັນະຄະດສີອ່ງແສງໃຫເ້ຫັນສລິະປະວດັທະນະທາໍແລະຄວາມມຸງ່ມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊນົລາວ.       

    - ວນັນະຄະດເີປັນຄງັສາງພາສາຊາດ.                                                        

- ວນັນະຄະດສີອ່ງແສງເຖງິຄວາມສວຍງາມຮ ັງ່ມຂີອງຊາດລາວ.     
     
4. ວນັນະຄະດລີາວແບງ່ອອກເປັນັຈກັພາກສວ່ນໃຫຍ?່ ພາກສວ່ນໃດແດ?່ 

 - ວນັນະຄະດລີາວມຈີກັປະເພດ? ປະເພດໃດແດ?່ເມ ື່ອອງີຕາມຮບູແບບການແຕງ່, ອງີຕາມເນືອ້ໃນ  

ແລະ ອງີຕາມລກັສະນະວນັນະຄະດລີາວແບງ່ອອກເປັນປະເພດໃດແດ?່ 

ຕອບ:  ວນັນະຄະດລີາວແບງ່ອອກເປັນ3 ພາກສວ່ນໃຫຍຄ່:ື  ວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງ, ວນັນະຄະດຂີຽນສະ 
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      ໄໝອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງ ແລະ ວນັນະຄະດປີດັຈບຸນັ(ທນັສະໄໝ). 

 ປະເພດວນັນະຄະດ.ີ 

- ຖາ້ອງີຕາມຮບູແບບການແຕງ່ມ ີ2 ປະເພດ: ຮອ້ຍແກວ້ (ແມນ່ເລ່ືອງທ່ີແຕງ່ຂຶນ້ດວ້ຍຄາໍເວ້ົາທາໍມະ

ດາ) ແລະ ຮອ້ຍກອງ(ແມນ່ໜງັສວືນັນະຄະດທ່ີີແຕງ່ຂຶນ້ໂດຍມລີະບຽບການແຕງ່ ແລະ ສາໍ ຜດັ

ເກາະກາ່ຍກນັ ເພ່ິນເອີນ້ວາ່ກາບກອນ ຫືຼ ກະວ)ີ 

- ຖາ້ແບງ່ຕາມເນືອ້ໃນອາດມ ີ2 ປະເພດຄ ືສາລະຄະດ ີແລະ ບນັເທີງ 

- ຖາ້ແບງ່ຕາມລກັສະນະອາດແບງ່ເປັນ 3 ປະເພດຄ ືຮອ້ຍແກວ້, ຮອ້ຍກອງ ແລະ ລະຄອນ. 
 

5. ຈ ົງ່ເລືອກບດົວນັນະຄະດຕ່ໍີໄປນີໃ້ສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົເລື່ ອງ “ນາງແຕງອອ່ນ”,  ຕາໍນານເມອືງພວນ, ເລື່ ອງ 
“ພະລກັພະລາມ”, ເລື່ ອງ “ສງັສນິໄຊ”,  ຕາໍນານ“ເມອືງວຽງຈນັ”, ເລື່ ອງ “ສຽວສະຫວາດ”, ພ້ືນ
ພະແກວ້, ເລື່ ອງ “ພະເວດສນັດອນ”, ເລື່ ອງ “ທາ້ວສທີນົ”, ເລື່ ອງ“ນາງຕນັໄຕ”,  ກາບ“ປູ່ສອນຫຼານ”, 
ເລື່ ອງ “ກາລະເກດ”.  
- ວນັນະຄະດປີະຫວດັສາດ: ......................... 
- ວນັນະຄະດສີາສະໜາ: ............................. 
- ວນັນະຄະດກີາວນີຍິາຍ: ........................... 
- ວນັນະຄະດຄີາໍສອນ: ............................... 

ຕອບ:    
- ວນັນະຄະດປີະຫວດັສາດ: ນທິານຂນຸບລູມົລາຊາທິລາດ,  ຕາໍນານເມອືງວຽງຈນັ, ພ້ືນພະແກວ້ 
- ວນັນະຄະດສີາສະໜາ: ເລື່ ອງ “ພະລກັພະລາມ”, ເລື່ ອງ “ພະເວດສນັດອນ”, ເລື່ ອງ “ທາ້ວສທີນົ” 
- ວນັນະຄະດຄີາໍສອນ: ເລື່ ອງ “ສຽວສະຫວາດ”, ເລື່ ອງ “ນາງຕນັໄຕ”, ກາບປູສ່ອນຫຼານ 
- ວນັນະຄະດປີະເພດກະວນີຍິາຍ: ເລື່ ອງ “ສງັສນິໄຊ”, ເລື່ ອງ “ນາງແຕງອອ່ນ”, ເລື່ ອງ “ກາລະເກດ“ 

 
6. ການວພິາກບດົວນັນະຄະດມີຄີວາມໝາຍ ແລະ ມຈີດຸປະສງົແນວໃດ? 
ຕອບ:  ວພິາກ ໝາຍຄວາມວາ່ໄຈແ້ຍກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງບດົອອກຢາ່ງລະອຽດເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິເນືອ້ໃນ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ສລິະປະການແຕງ່ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 
- ຈດຸປະສງົຂອງການວເິຄາະ ແມນ່ເພ່ື່ ອແນໃສຜູ່ຮ້ຽນໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການນາໍໄປໃຊ,້ 
ການວເິຄາະ, ການສງັເຄາະ ແລະ ການປະເມນີຄາ່ ສາມາດເອົາໄປເປັນຄະຕໃິນການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ 
ມທີດັສະນະຄະຕທ່ີິດ,ີ ມຄີວາມສາມາດ, ຄວາມຊາໍນານ ແລະ ປະຕບິດັໄດ.້ 

 
7. ຢາກແຕງ່ບດົວພິາກໄດດ້ຕີອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
ຕອບ:   ຕອ້ງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

- ອາ່ນ ແລະ ທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ກບັບດົທ່ີຈະເຮັດວພິາກໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດຖີ່ຖວ້ນ. 
- ກາໍນດົຕອນໃນບດົ. 
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- ກາໍນດົເນືອ້ໃນແຕລ່ະຕອນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ. 
- ກາໍນດົເນືອ້ໃນລວມຂອງເລ່ືອງ(ຂອງບດົ) ວາ່ເນືອ້ໃນລວມຂອງບດົເວ້ົາເຖງິຫຍງັ?. 

 
8. ການປກົປກັຮກັສາວນັນະຄະດມີຈີກັວທີິ? ວທີິໃດແດ?່ 
ຕອບ: ການປກົປກັຮກັສາວນັນະຄະດມີ:ີ 
  - ການປກົປກັຮກັສາດວ້ຍການເລ່ົາປາກຕ່ໍປາກ. 
  - ການປກົປກັຮກັສາດວ້ຍການເກບັມຽ້ນເອກະສານ. 
  - ການປກົປກັຮກັສາດວ້ຍການຂດີຂຽນ ແລະ ດວ້ຍການປະດດິແຕງ່. 
 
9. ວທີິໃນການເຮັດບດົວເິຄາະເນືອ້ໃນ ແລະ ວເິຄາະຕວົລະຄອນຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
ຕອບ: 
 ການເຮັດບດົວເິຄາະເນືອ້ໃນ: 

- ອາ່ນບດົ ແລະ ທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັບດົທ່ີຈະເຮັດວເິຄາະນ ັນ້ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດຖີ່ຖອ້ນ. 
- ກາໍນດົເນືອ້ໃນທ່ີຈະວເິຄາະວາ່ມເີນືອ້ໃນໃດແດ.່ 

 
 ກອ່ນຈະວເິຄາະຕວົລະຄອນຕອ້ງ: 

-  ອາ່ນບດົໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດຖີ່ຖວ້ນກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕວົລະຄອນແຕລ່ະຕວົ 
- ກາໍນດົຕວົລະຄອນທ່ີຈະວເິຄາະ 
- ກາໍນດົຕວົລະຄອນເພ່ືອມາວເິຄາະ 

 
10. ການນາໍໃຊວ້ນັນະຄະດແີມນ່ແນວໃດ? ເພ່ິນໄດຖ້ເືອົາບດົວນັນະຄະດໃີດເປັນບດົວນັນະຄະດຂີຽນຄ ັງ້

ປະຖມົມະເລິກຂອງລາວເຮົາ? ເລື່ ອງຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໃຜເປັນຜູແ້ຕງ່: ເລື່ ອງ“ພະແກວ້”, ເລື່ ອງ“ພະບາງ”, 
ເລື່ ອງ“ຂນຸບລູມົ” ແລະ ເລື່ ອງ“ທາ້ວຮຸງ່ທາ້ວເຈອືງ”. 

 
ຕອບ:  ການນາໍໃຊວ້ນັນະຄະດ:ີ 

- ນາໍເອົາວນັນະຄະດມີາຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາຕາ່ງໆ. 
- ນາໍເອົາເລື່ ອງມາສະແດງເທິງເວທີ. 
- ນາໍເອົາບດົວນັນະຄະດມີາຜະລິດເປັນສື່ ຕາ່ງໆ. 
- ການຖອດຄນຸຄາ່ໃນວນັນະຄະດ.ີ 

 ບດົວນັນະຄະດຂີຽນຄ ັງ້ປະຖມົມະເລິກຂອງລາວເຮົາແມນ່ບດົ“ຄາໍໂອວາດຂອງເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່” 
 ເລື່ ອງ“ພະແກວ້”, ເລື່ ອງ“ພະບາງ”, ເລື່ ອງ“ຂນຸບລູມົ” ແລະ ເລື່ ອງ“ທາ້ວຮຸງ່ທາ້ວເຈອືງ” ຜູແ້ຕງ່ແມນ່

ແມນ່ ພະອະລິຍະວງັໂສ. 
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11. ການກາໍເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງວນັນະຄະດລີາ້ນຊາ້ງແບງ່ເປັນຈກັໄລຍະ? ໄລຍະໃດແດ?່ ເລື່ ອງ
ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ແຕງ່ຂຶນ້ໃນໄລຍະໃດ? ເລື່ ອງ “ພະເວດສນັດອນ”, “ ກາບປູ່ສອນຫຼານ”, “ພ້ືນວຽງ”, “ກາບ
ເມອືງພວນ”, ເລື່ ອງ “ນາງຕນັໄຕ”, “ອນິທິຍານສອນລກູ”, “ສານລຶບພະສນູ”, ເລື່ ອງ “ສຽວສະຫວາດ”, 
ນທິານ“ຂນຸບລູມົ”, “ຄາໍໂອວາດເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່”.  

    
ຕອບ:  ວນັນະຄະດລີາ້ນຊາ້ງ ແມນ່ພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງວນັນະຄະດລີາວຊຶ່ ງກາໍເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢູໃ່ນ 

ໄລຍະການກໍ່ສາ້ງອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງ ເມ ື່ອກາງສະຕະວດັທີ XIV (ຄສ 1353) ຫາສະຕະວດັ  
XIX (ຄສ 1893) 

    + ວນັນະຄະດລີາວລາ້ນຊາ້ງແບງ່ອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄ:ື  
 - ໄລຍະທີ 1 ເລີ່ ມແຕທ່າ້ຍສະຕະວດັທີ XIV(1353) ຫາສະຕະວດັທີ XVII(1690) ມ:ີ “ກາບປູ່ສອນ
ຫຼານ”,  “ອນິທິຍານສອນລກູ”, ເລື່ ອງ “ນາງຕນັໄຕ”, ເລື່ ອງ “ສຽວສະຫວາດ”, ນທິານ“ຂນຸບລູມົ”, 
“ຄາໍໂອວາດເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່”, ເລື່ ອງ“ພະເວດສນັດອນ”. 

 - ໄລຍະທີ 2  ເລີ່ ມແຕທ່າ້ຍສະຕະວດັທີ  XVII(1690) ຫາທາ້ຍສະຕະວດັທີ XIX (1893) ມ:ີ  
“ກາບເມອືງພວນ”, “ສານລືບພະສນູ”, “ພ້ືນວຽງ”. 
  

12. ເລື່ ອງທາ້ວຈນັທະພານດິມເີນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິບນັຫາໃດແດ?່ ຕວົລະຄອນທາ້ວຈນັທາ ໃນເລື່ ອງທາ້ວຈນັທະ
ພານດິເປັນຄນົແນວໃດ? 

ຕອບ: ເວ້ົາເຖງິການຄາ້ຂາຍພຈູນົກາຍເປັນຄນົຮ ັງ່ມ,ີ ເປັນເຈົາ້ພະຍາຄອງເມອືງຊວາ, ການສາ້ງນະຄອນຊຽງ 
ດງົຊຽງທອງໃນສະໄໝບຮູານໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ ແລະ ບນັຫານກົຍາງ12 ຂໍ ້ຂອງທາ້ວຈນັທະພານດິ 
 ທາ້ວຈນັທາເປັນຄນົ: 
- ເປັນຄນົດໝຸ ັ່ນ ແລະ ອດົທນົ. 
- ເປັນຄນົຊື່ ສດັບໍລິສດຸ. 
- ເປນຄນົມນີ ໍາ້ໃຈມະນດຸສະທາໍ. 
- ເປັນຄນົມຄີວາມສາມາດ ແລະ ສະຫຼຽວສະຫຼາດ. 

 
13. ເລື່ ອງ“ສງັສນິໄຊ” ແມນ່ໃຜເປັນຜູແ້ຕງ່? ມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? ມຈີກັບ ັນ້? ບ ັນ້ໃດແດ?່ 
ຕອບ:   + ຜູແ້ຕງ່ເລື່ ອງ“ສງັສນິໄຊ”  ຕາມການສນັນຖິານວາ່ແມນ່ ລາຊາກະວປີາງຄາໍ       

+ ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍດາ້ນຄ ື 
- ໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ນດາ້ນການເມອືງ-ການປກົຄອງທ່ີຢຶດຖຫຼືກັສນິທາໍ, ຈະລິຍະທາໍ ແລະ ຫຼກັທາໍມະທິ

ປະໄຕເປັນປະການສາໍຄນັ 
- ໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ນດາ້ນທາໍມະໂດຍຢຶດຖຫຼືກັສນິ 5  “ທາໍດໄີດດ້ ີທາໍຊ ົ່ວໄດຊ້ ົ່ວ” 
- ໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ນດາ້ນຮດີຄອງປະເພນທີາງແພງ່ທ່ີຄອບຄມຸລະບຽບການປກົຄອງ, ວຖິຊີວີດິ, ຄວາມ

ຮກັ ແລະ ການຢູຮ່ວ່ມກນັເພ່ືອພອ້ມກນັທາໍຄວາມດ.ີ 

ສສກ 

ສະຫ
ງວ

ນລິຂະ
ສິດ20

13



 
 

19 
 

- ໃຫຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນການແຕງ່ກອນ ຫືຼ ຫຼກັສນັທະກະວ,ີ ການໃຊສ້ບັພາສາທ່ີອອ່ນຊອ້ຍ, ນິມ້
ນວນ, ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມໝາຍໃນທກຸຖອ້ຍຄາໍສາໍນວນ. 

- ເລື່ ອງຍງັໄດສ້ອ່ງແສງໃຫເ້ຫັນຄວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍ
ມະຊາດ, ຊບັໃນດນິສນິໃນນ ໍາ້ໃນສະໄໝບຮູານໄດຢ້າ່ງຈະແຈງ້. 

- ຕວົລະຄອນ“ສນິໄຊ”ຖວືາ່ເປັນຕວົລະຄອນທ່ີມອີດຸມົຄະຕໃິນຊນົຊ ັນ້ສກັດນິາຍອ້ນ: ມຄີວາມຊື່ ສດັຕ່ໍ
ເຊືອ້ຕະກນຸ, ເກັ່ງກາ້ສາມາດໃນການຜາ່ນຜາ່ອປຸະສກັນານາປະການ, ເປັນຜູທ່ີ້ມຜີນົງານດເີດ່ັນ 
ແລະ ການເຮັດວຽກບ່ໍຮຽກຮອ້ງຄນຸຄາ່ຕອບແທນ ” 
+ ມ ີ15 ບ ັນ້ ຄ ື

- ສມົມດຸຕບິ ັນ້(ບ ັນ້ສມົມດຸ) 
- ຍກັກະສນັບ ັນ້(ບ ັນ້ຍກັຄດິຮອດຍງິສາວ) 
- ສບຸນິບ ັນ້(ບ ັນ້ພະຍາກດຸສະລາດນອນຝນັ) 
- ວບິປະວາສະບ ັນ້(ບ ັນ້ສມຸນຸທາພດັພາກ) 
- ບບັພະຊາບ ັນ້(ບ ັນ້ພະຍາກດຸສະລາດໄປບວດ) 
- ວວິາຫະມງັຄະລາບ ັນ້(ວວິາບ ັນ້-ບ ັນ້ແຕງ່ດອງ) 
- ປະຕສິນົທິບ ັນ້(ບ ັນ້ກາໍເນດີ) 
- ໂຄຈອນບ ັນ້(ບ ັນ້ເດນີດງົ) 
- ອະນຍຸດຸທະກາໍບ ັນ້(ບ ັນ້ສູຮ້ບົນອ້ຍ) 
- ມະຫາຍດຸທະກາໍບ ັນ້(ບ ັນ້ສູຮ້ບົໃຫຍ)່ 
- ນາຄະຍດຸທະກາໍບ ັນ້(ບ ັນ້ສູຮ້ບົກບັພະຍານາກ) 
- ມດຸຕະນງັບ ັນ້(ບ ັນ້ກບັຄນື) 
- ກາລະບ ັນ້(ບ ັນ້ສນິໄຊຕາຍ) 
- ຖາປະນາບ ັນ້-ບ ັນ້ບາສສີະເຫວຍີລາດ 
- ນາຄະອລຸະໂຫບ ັນ້(ບ ັນ້ນາກສະດຸງ້) 

 
14. ຕວົລະຄອນຍກັກມຸພນັໃນເລ່ືອງ“ສງັສນິໄຊ” ເປັນຕວົລະຄອນອະທາໍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເດອືດຮອ້ນຕ່ໍຜູ້
ອື່ ນສະແດງອອກແນວໃດ? 
ຕອບ:  

 ເປັນຕວົລະຄອນອະທາໍ 
- ເປັນຕວົແທນຂອງຜູທ່ີ້ບ່ໍເຄົາລບົຕ່ໍຮດີຄອງປະເພນ ີ
- ລວ່ງລະເມດີຕ່ໍກດົສລິະທາໍ 

 ສາ້ງຄວາມເດອືດຮອ້ນຕ່ໍຄນົອື່ ນ 
- ເຮັດໃຫນ້າງສມຸນຸທາພດັພາກຈາກບາ້ນເກດີເມອືງນອນ, ເຊືອ້ສາຍວງົຕະກນຸຂອງຕນົ 
- ເຮັດໃຫນ້າງສມຸນຸທາໄດຮ້ບັຄວາມທກຸທາງຈດິໃຈ 
- ເຮັດໃຫຄ້ນົທງັເມອືງທນົທກຸທໍລະມານທາງກາຍ ແລະ ໃຈ 
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- ເຮັດໃຫສ້ດັລຽ້ງໂສກເສ້ົາໄປຕາມໆກນັ 
 

15. ເລື່ ອງຄາ້ງຄນືໃນປ່າເລິກແມນ່ໃຜເປັນຜູແ້ຕງ່? ເນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິຫຍງັ? 
ຕອບ:  - ແຕງ່ໂດຍ: ຈນັທີ ເດອືນສະຫວນັ(ຈ. ເດອືນສະຫວນັ) 
 - ເນືອ້ໃນເວ້ົາເຖງິຄວາມມນີ ໍາ້ໃຈອນັເດັດດຽ່ວໜຽວແໜນ້, ຄວາມທໍລະຫດົອດົທດົ, ທາດແທປ້ະຕວິດັ
ໂດຍການຍກົສງູພາລະກດິອນັສງູສ ົ່ງຂອງປະເທດຊາດບາ້ນເມອືງສງູກວາ່ສດິຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົຂອງນາງ
ໝາຍໃຈ ແລະ ທາ້ວເຍຍເຈ ີໃນການຕ ັງ້ໜາ້ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງຂອງພກັຕາມການມອບໝາຍຂອງສາໍນກັ 
ແຂວງວຽງຈນັໄປປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ຍງັເວ້ົາເຖງິພາລະກດິອນັຍິ່ ງໃຫຍໃ່ນການອທິຸດຊວີດິ
ຂອງທາ້ວເຍຍເຈຈີນົເຖງິນາທີສດຸທາ້ຍ. 
 
16. ຕວົລະຄອນນາງໝາຍໃຈເປັນຄນົແນວໃດ? ທາ້ວເຍຍເຈເີປັນນກັຮບົປະຕວິດັທ່ີດເີດ່ັນສະແດງອອກແນວໃດ? 
ຕອບ:  

 ຕວົລະຄອນນາງໝາຍໃຈ 
- ນາງໝາຍໃຈເປັນພະນກັງານແກນ່ສານຂອງພກັ-ລດັ. 
- ເປັນຍງິສາວທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມມານະອດົທນົ. 
- ເປັນຍງິສາວທ່ີມລີະບຽບວໄິນຈດິໃຈໜກັແໜນ້. 
- ເປັນຍງິສາວທ່ີມສີະເໜ.່ 
- ເປັນຍງິສາວທ່ີມຄີວາມຮກັບໍລິສດຸ. 

 ຕວົລະຄອນທາ້ວເຍຍເຈ ີ
- ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນເພ່ືອນຮວ່ມທາງຂອງນາງໝາຍໃຈ 
- ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຜູປ້້ອງກນັນາງໝາຍໃຈ 
- ເປັນຜູມ້ຄີວາມເດັດດຽ່ວໜຽວແໜນ້ຕ່ໍໜາ້ທ່ີວຽກງານ 
- ເປັນນກັຮບົທ່ີຍອມເສຍສະຫຼະຊວີດິເພ່ືອຊາດ 

 
17.   ຈ ົງ່ເວ້ົາເນືອ້ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຜະຫຍາພາສດິ ແລະ ຄາໍກອນ ລຸມ່ນີໂ້ດຍຫຍໍ:້ 
   -  “ ຢາ່ໄດທ້າໍຕນົພຽ້ງ  ຫວົພຽງອາ້ຍອື່ ງນ ັນ້ເນ ີ

 ມນັຫາກເຫືຼອແຕຮ່ອ້ງ      ຕາຍຍອ້ນປາກໂຕນ ັນ້ແລວ້       
 

-  “ເປັນນາຍ      ໃຫຮ້ກັໝູ ່  
          ເປັນປູ່      ໃຫຮ້ກັຫຼານ 
         ເປັນຂນຸກວານ      ໃຫຮ້ກັລກູບາ້ນ 
         ຄນັຊຕິາ້ນ      ໃຫຄ້ອ່ຍພຽນຈາ” 
 

- ກອນ “ ນີແ້ຫຼະເພ່ິນວາ່ນ ໍາ້ ເຕັມແຕປ່ປູາ 
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 ເພ່ິນວາ່ນາ  ເຕັມແຕຮ່ວງເຂ້ົາ 
 ເພ່ິນວາ່ພເູຂົາກວາ້ງ ຈວງຈນັເປັນປ່າ 

ຫີນສລີາຢູນ່ ໍາ້  ເປັນແກວ້ຄາ່ແພງ...” 
(ຄດັຈາກບດົກອນ“ເມອືງລາວສວຍງາມ ແລະ ຮ ັງ່ມ ີຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ”) 

 
ຕອບ:    ເນືອ້ໃນສພຸາສດິເວ້ົາເຖງິ: 

- ຢາ່ໄດເ້ປັນຄນົອວດອ ົ່ງທະນງົຕວົ ຕອ້ງເປັນຄນົສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ.   
- ເວ້ົາເຖງິຄວາມສາມກັຄຊີວ່ຍເຫືຼອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ມມີາລະຍາດທ່ີດ,ີ ຮູຈ້ກັເຄົາລບົນບັຖ,ື ໃຫ້
ກຽດເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
- ເວ້ົາເຖງິຄວາມອດຸມົສມົບນູ, ຮ ັງ່ມເີຕັມໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງປະເທດລາວເຮົາ. 

 
 
 
 
 ພາກຫດັແຕງ່ 

 
ຫວົບດົ 1 

 
   ຈ ົງ່ອະທິບາຍ-ພິສດູ-ວຈິານຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: “ຜູສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດຍີອ່ມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸ” 
    (ຄດັຈາກໜງັສພິືມວນັອາທິດສະບບັວນັທີ18-11-12) 
 
I. ຕ ັງ້ບນັຫາ: 

ຄນຸງາມຄວາມດແີມນ່ສິ່ ງ່ທ່ີປະເສດີສງູສ ົ່ງເປັນຄນຸນະທາໍອນັໜ່ຶງທ່ີຕກົນ ໍາ້ບ່ໍໄຫຼຕກົໄຟບ່ໍໄໝ ້ແລະ 
ນາໍພາຜູທ່ີ້ສາ້ງຄນຸງາມຄວາມດນີ ັນ້ໄປສູຄ່ວາມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸດ ັງ່ຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: “ຜູສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດຍີອ່ມຢູ່
ເຢັນເປັນສກຸ” 
 II. ແກໄ້ຂບນັຫາ: 

1. ຜູສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດແີມນ່ເຮັດແນວໃດ?(ອະທິບາຍ) 
- ຜູທ່ີ້ຍອມເສຍສະຫຼະ, ອທິຸດເຫ່ືອແຮງ, ສະຕປິນັຍາ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຊບັສນິ,   
ເຂ້ົາຂອງເງນິຄາໍຕະຫຼອດຮອດຊວີດິເລືອດເນືອ້ເພ່ືອຊາດເພ່ືອປະຊາຊນົ… 
- ຜູສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດສີະແດງອອກແນວໃດ?(ພິສດູ) (ເປັນຕ ົນ້ຄໄູດຖ້າ່ຍທອດຄວາມຮູໃ້ຫ້
ນກັຮຽນ  ດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ, ປະທານໄກສອນພມົວຫິານ, ວລິະຊນົສທີອງ…) 

2. ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່ຜູສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດຍີອ່ມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸ?(ອາ້ງເຫດຜນົແລະຫຼກັຖານ) 
- ຄວາມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸແມນ່ແນວ? (ແມນ່ຄວາມສກຸທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ມຄີວາມສະຫງບົ, ເບກີບານ
ມວ່ນຊື່ ນ, ຍີມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສ, ກນິເຂ້ົາແຊບນອນຫຼບັປາສະຈາກສດັຕໝູູມ່ານ…) 
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- ອາ້ງເຫດຜນົ:  ຍອ້ນໄດອ້ທິຸດທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງເພ່ືອຊາດເພ່ືອປະຊາຊນົບ່ໍມສີດັຕຄູູອ່າຄາດ, ມແີຕ່
ເພ່ືອນມດິສະຫາຍໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົນບັຖຮືກັແພງໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈ, ມກີຽດສກັສຢີູໃ່ນສງັຄມົໃຜໆກນໍບັ
ໜາ້ຖຕືາ, ມຊີື່ ສຽງໂດງດງັກອ້ງໄກໄປທົ່ວສງັຄມົ, ປະເທດຊາດ ເດນີໄປກວາ່ນ ັນ້ກແໍມນ່ທ່ີຍອມຮບັ
ຈາກມວນມະນດຸໃນໂລກ… 
- ອາ້ງຫຼກັຖານ: ເປັນຕ ົນ້ປະທານໄກສອນ ພມົວຫິານ, ວລິະຊນົສທີອງ, ພະນກັງານອາວໂຸສ
ຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີໄດອ້ທິຸດຕນົເຂ້ົາໃນພາລະກດິຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ, ຄອູາຈານ, ແພດໝໍ, ພະນກັງານ, ທະຫານ
ຕາໍຫຼວດ…ຜູທ່ີ້ສດັຊື່ ບໍລິສດຸ, ມຈີນັຍາບນັອນັສງູສ ົ່ງຕ່ໍໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ . 

3. ຄນົຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດຈີະເປັນແນວໃດ?(ອະທິບາຍ,ພິສດູ,ວຈິານ) 
- ຄນົຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດແີມນ່ເຮັດແນວໃດ? 
- ອະທິບາຍ: ທາໍລາຍຊາດ, ທາໍລາຍປະຊາຊນົ, ທາໍລາຍລະບຽບກດົໝາຍບາ້ນເມອືງ, ສາ້ງຄວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກໃຫຄ້ອບຄວົ, ສງັຄມົ … 
- ຫຼກັຖານຢ ັງ້ຢືນ: ພວກກຸມ່ກາໍອາໍນາດໃນລະບອບເກົ່ າ, ຂີລ້ກັນກັປຸ້ນ, ນກັເລງອນັຕະພານ… 
- ວຈິານ: ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາ້ງຄນຸງາມຄວາມດຈີະເປັນແນວໃດ?(ມະຫາຊນົບ່ໍເຄົາລບົນບັຖ ືຖກືສງັຄມົກາ່ວ
ປະນາມໂຈມຕ ີພກັລດັຖະບານບ່ໍໄວວ້າງໃຈ…) 

4. ເຮົາຕອ້ງສາ້ງຄນຸງາມຄວາມດແີນວໃດເພ່ືອຄວາມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸໃນຊວີດິ? (ຍອມເສຍສະຫຼະ, ອທິຸດ
ເຫ່ືອແຮງ ສະຕປິນັຍາ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຊບັສນິ, ເຂ້ົາຂອງເງນິຄາໍ ຕະຫຼອດຮອດຊວີດິ
ເລືອດເນືອ້ເພ່ືອຊາດ, ເພ່ືອປະຊາຊນົ…) 

III. ສະຫຸຼບ: 
- ເວ້ົາຄນືໂດຍຫຍໍຜູ້ສ້າ້ງຄນຸງາມຄວາມດຍີອ່ມມຄີວາມສກຸ 
- ແນະນາໍຜູອ້າ່ນ, ຜູຟ້ງັໃຫສ້າ້ງແຕຄ່ນຸງາມຄວາມດ ີ
- ປະຕຍິານຕນົຈະສາ້ງຄນຸງາມຄວາມດ ີ
- ເອົາຫວົບດົອດັທາ້ຍ 
 

 
ຫວົບດົ 2 

 
  ຈ ົງ່ຂຽນບດົຄວາມວຊິາການ: “ ບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ໃນໂຮງຮຽນ ” 

 
 I. ຕ ັງ້ບນັຫາ: 
 - ທ່ີມາ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ:    

1. ຂີເ້ຫຍືອ້ແມນ່ຫຍງັ? (ແມນ່ສິ່ ງເສດເຫືຼອທ່ີຄນົເຮົາສາ້ງຂຶນ້ມ.ີ..) 
2. ແຫຼງ່ກາໍເນດີ ແລະ ທ່ີມາຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ (ຂີເ້ຫຍືອ້ມາຈາກໃສ?)(ມາຈາກເສດເຫືຼອຈາກການກນິ,    

ການໃຊ)້ 
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   3. ປະເພດຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ (ຂີເ້ຫຍືອ້ມປີະເພດໃດແດ?່)(ຂີເ້ຫຍືອ້ມ ີ2 ປະເພດ ຄປືະເພດຍອ່ຍຊະຫຼາຍ 
 ແລະ ບ່ໍຍອ່ຍຊະຫຼາຍ) 
  4. ວທີິນາໍໃຊ ້ແລະ ເກບັມຽ້ນແຕລ່ະປະເພດເຮັດແນວໃດ? 
    - ປະເພດຍອ່ຍຊະຫຼາຍ(ນາໍໃຊ ້ແລະ ເກບັມຽ້ນ …  ) 
      - ປະເພດບ່ໍຍອ່ຍຊະຫຼາຍ(ນາໍໃຊ ້ແລະ ເກບັມຽ້ນ …  ) 
  5. ວທີິກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້( ເພ່ິນມວີທີີກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ແນວໃດ ?) 
  6. ເຮົາຕອ້ງປກູຈດິສາໍນກຶແນວໃດ? ໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນເພ່ືອຫນັມາອະນລຸກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ(ເຮັດອະນາ  

ໄມ, ຮກັສາຄວາມສະອາດ ຫືຼ ກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ແນວໃດ?) 
III. ສະຫຸຼບ:  
 ຂີເ້ຫຍືອ້ມຜີນົສະທອ້ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງມະນດຸໃນໂລກ, ພວກເຮົາຕອ້ງຊວ່ຍກນັ
ກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນເຮັດໃຫຫ້ອ້ງຮຽນ, ບໍລິເວນເດີ່ນໂຮງຮຽນໃຫສ້ະອາດຈບົງາມຕະຫຼອດເວລາ. 
 
 
 

ຫວົບດົ 3 
 
  ຈ ົງ່ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວຈິານ ຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: “ອອກແຮງງານແມນ່ມກີຽດສະຫງາ່, ຈາໍເປັນແກປ່ະ
ເທດຊາດ, ແກປ່ະຊາຊນົ ແລະ ແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງໝດົທກຸຄນົ” 
 
I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 

- ສະເໜີບດົບາດຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການອອກແຮງງານ 
- ຂຽນຫວົບດົເຂ້ົາຄນື 

II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 
1. ເປັນຫຍງັຈຶ່ງວາ່ການອອກແຮງງານແມນ່ມກີຽດ?(ອະທິບາຍ-ອາ້ງຫຼກັຖານ) 

- ອາ້ງເຫດຜນົ: ຜາ່ນຂະບວນການວວິດັການອອກແຮງງານແຕລ່ະຍກຸສະໄໝສະຫະຊບີສງັຄມົປະ 
ຖມົບຮູານມາເຖງິປດັຈບຸນັເຮັດໃຫສ້ງັຄມົມະນດຸກາ້ວໜາ້ຂະຫຍາຍຕວົຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງເປັນຕ ົນ້ມາ. 
- ຍກົຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ: ມະນດຸປະຖມົບຮູານເປືອຍເນື້ອຶເປືອຍຄງີ ຕ່ໍມາມະນດຸນຸງ່ເປືອກໄມ,້ ຮູໃ້ຊ້
ໄຟ... ຈນົຮອດປດັຈບຸນັມໄີຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ມຄີອມພິວເຕ,ີ ອນິເຕເີນັດໃຊ.້.. 

2. ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່ການອອກແຮງງານຈາໍເປັນແກປ່ະເທດຊາດ? 
- ອາ້ງເຫດຜນົ: ປະເທດຊາດຢາກຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງໝັນ້ຄງົຖາວອນ, ເຮົາຕອ້ງ

ອອກແຮງງານສາ້ງສາພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາປະເທດ... 
3. ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່ການອອກແຮງງານຈາໍເປັນແກປ່ະຊາຊນົ? 

- ອາ້ງເຫດຜນົ:  ປະຊາຊນົເຮົາຕອ້ງການມກີນິ, ມຢີູປ່າສະຈາກໂລກໄພໄຂເ້ຈບັ, ມເີຄື່ ອງນຸງ່, 
ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ... 
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- ຍກົຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ:  ເຮອືນຢູ,່ ອາຫານການກນິ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ຢາປວົພະຍາດ ລວ້ນແຕ່
ເກດີມາຈາກການອອກແຮງງານ... 

4. ເປັນຫຍງັຈິ່ງວາ່ການອອກແຮງງານແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງໝດົທກຸຄນົ?(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ອາ້ງເຫດຜນົ:  ທກຸຄນົລວ້ນແຕມ່ພີນັທະຕ່ໍຕນົເອງ, ຕ່ໍສງັຄມົ, ຕ່ໍປະເທດຊາດ... 
- ຍກົຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ: ຄນົເຮົາຕອ້ງມກີານຫາຍໃຈ, ມກີານເໜັງຕງີເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາ, ມກີານ

ຄ ົນ້ຄດິໃຊສ້ະໝອງ, ສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນຂຽນ, ອາ່ນ, ທາໍມາຫາກນິລຽ້ງຊບີ ນ ັນ້ລວ້ນແຕແ່ມນ່ການ
ອອກແຮງງານດວ້ຍຕນີມ ືແລະ ມນັສະໝອງ... 

5. ຖາ້ພວກເຮົາມກີານອອກແຮງງານຊວີດິຂອງຄນົເຮົາ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ? 
- ຊວີດິຂອງເຮົາຈະເຕບີໃຫຍ,່ ສງັຄມົຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງກາ້ວໜາ້, ປະເທດຊາດຈະໝັນ້ຄງົຖາວອນ... 

6. ຖາ້ບ່ໍມກີານອອກແຮງງານຈະເປັນແນວໃດ? 
- ຊວີດິເຮົາຈະທກຸຍາກຫຼາ້ຫຼງັ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຈະບ່ໍເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ... 

7. ພວກເຮົາຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈແນວໃດຕ່ໍການອອກແຮງງານ ແລະ ຈະເຝິກຝນົການອອກແຮງງານ
ແນວໃດ? 
- ເຮົາຮູວ້າ່ການອອກແຮງງານແມນ່ມກີຽດເປັນສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນ... 
- ເຮົາຕອ້ງເຝິກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງໃຫຮູ້ຮ້ກັການອອກແຮງງານ, ດໝຸ ັ່ນໃນການອອກແຮງງານ... 

III. ສະຫຸຼບບນັຫາ. 
- ເວ້ົາຄນືໂດຍຫຍໍ ້ບດົບາດຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການອອກແຮງງານ. 
- ຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຊາຊນົດໝຸ ັ່ນຫາ້ວຫນັໃນການອອກແຮງງານ. 
- ສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຕນົເອງ. 
- ເອົາຫວົບດົອດັທາ້ຍ. 

 
 

ຫວົບດົ 4 
 
      ຈ ົງ່ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວຈິານ ບນັຫາຫຼກັມນູການສກຶສາຂອງລາວເຮົາທ່ີວາ່: “ 5 ຫຼກັມນູ
ການສກຶສາລາວມ ີປນັຍາສກຶສາ, ຄນຸສມົບດັສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ພະລະສກຶສາ ແລະ ແຮງງານສກຶສາ” 
 
I.   ຕ ັງ້ບນັຫາ 

 -  ສະເໜີລວມບດົບາດ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານການສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາປດັຈບຸນັຕອ້ງ     
ປະຕບິດັຕາມຫາ້ຫຼກັມນູ (ຂຽນຫວົບດົຄນື...) 

II.   ແກໄ້ຂບນັຫາ 
- ການສກຶສາມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍການພດັທະນາປະເທດຊາດແນວໃດ? (ອະທິບາຍ  ວຈິານ) 
- ຫາ້ຫຼກັມນູການສກຶສາມອີນັໃດແດ?່( ອະທິບາຍແຕລ່ະຫຼກັມນູ) 
+ ປນັຍາສກຶສາ.   
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  ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວທິະຍາສາດ: 
-   ມກັຊອກຮູຮ້ ໍາ່ຮຽນເພ່ືອໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນ ວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ 
ແລະ ສງັຄມົທາງດາ້ນສາຂາວຊິາຕາ່ງໆ, ຮຽນຮູກ້ານປະດດິແຕງ່ຜະລິດຕະພນັນະວດັຕະກາໍຕາ່ງໆ. 
  ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນທກັສະຊວີດິ: 
-  ສາມາດນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນວທິະຍາສາດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດຕ່ໍຕນົເອງ, ປະເທດຊາດ ແລະ 
ສງັຄມົ, ສາມາດປບັຕນົເອງໄປຕາມສະພາບການຕາ່ງໆເພ່ືອຈດັການກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສິ່ ງ
ທາ້ທາຍທງັຫຼາຍທ່ີໄດປ້ະສບົໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ແລະ ເພ່ືອການມຊີວີດິຢູດ່ວ້ຍຄວາມບ່ໍປະໝາດ. 
+ ຄນຸສມົບດັສກຶສາ    

ແມນ່ຄນຸທາດປະຈາໍຊວີດິຂອງແຕລ່ະຄນົ ໃນນີລ້ວມທງັທດັສະນະທາ່ທີ, ການປະພຶດດ ີໃນ
ຄອບຄວົ-ສງັຄມົ, ນດິໄສໃຈຄໍການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມປະພຶດຕວົຈງິເຊິ່ ງສະສມົໄດຈ້າກການ
ອບົຮມົສ ັງ່ສອນຂອງພ່ໍແມ,່ ຍາດພ່ີນອ້ງ,ເພ່ືອນຝງູ, ພິເສດແມນ່ຈາກສງັຄມົທ່ີຜູກ້ຽ່ວສງັກດັຢູ ່ເຊ່ັນ: 
ລະບຽບກດົໝາຍ, ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ,  ລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ...   
+ ສລິະປະສກຶສາ   

ມກັຄວາມເປັນລະບຽບ,  ຄວາມງາມ, ຮູຮ້ກັສາມນູເຊືອ້ອນັດງີາມຂອງວດັທະນະທາໍຊາດຕນົ 
ແລະ ຕາ້ນວດັທະນະທາໍທ່ີບ່ໍດຊີອດກະຈາ... 
- ສລິະປະໃນການຂດີຂຽນລວດລາຍລະບາຍສ,ີ ການຈດັວາງຕກົແຕງ່, ການສາ້ງຝີມແືຮງງານຕາ່ງໆ 
- ສລິະປະໃນການເວ້ົາ, ການວາງທດັສະນະທາ່ທີ, ການສະແດງຕາ່ງໆ 
+ ພະລະສກຶສາ   
  ດາ້ນສຂຸະພາບກາຍ:  
- ຮູຮ້ກັສາສຂຸະພາບໃຫແ້ຂງແຮງ, ໝັ່ນອອກກາໍລງັກາຍ, ຫ້ິຼນກລີາ, ພກັຜອ່ນໃຫພ້ຽງພໍ, ກນິໃຫ້
ພຽງພໍເໝາະສມົ, ຖກືຫຼກັອະນາໄມ... 
- ຫີຼກເວັນ້ຈາກເຊືອ້ພະຍາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ ພ.ຕ.ພ/ພະຍາດເອດ... 
- ຫີຼກເວັນ້ຈາກສິ່ ງເສບຕດິ, ສິ່ ງມນຶເມາົຊຶ່ ງນາໍໄປສູຄ່ວາມສຽ່ງຕ່ໍການເກດີອປຸະຕເິຫດຕາ່ໆ... 
  ດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ:  
- ຫີຼກລຽງຈາກການຄຽດແຄນ້ອະຄະຕ,ິ ບ່ໍສາ້ງຄວາມອະຄະຕຕ່ໍິຜູອ້ື່ ນ, ຫຸຼດຜອ່ນອາລມົທ່ີເຄ່ັງຄຽດ... 
- ສາ້ງມະນດຸສາໍພນັທ່ີດ,ີ ໃຊຊ້ວີດິແບບພໍພຽງ.. 
+ ແຮງງານສກຶສາ    
  ເຫັນຄນຸຄາ່ຂອງແຮງງານ:  
- ຮູປ້ກົປກັຮກັສາວດັຖສຸິ່ ງຂອງສວ່ນລວມ, ຄອບຄວົກໍ່ຄສືວ່ນຕວົ ແລະ ຮູປ້ະຢດັມດັທະຍດັ... 
  ສາ້ງຝີມແືຮງງານ:  
- ຮກັການອອກແຮງງານນບັທງັການອອກແຮງງານດວ້ຍຕນີມ ືແລະ ມນັສະໝອງຮູຫ້າລຽ້ງຊບີດວ້ຍ
ການອອກແຮງງານ ແລະ ຕາ້ນແນວຄດິເກາະກນິ, ຂີຄ້າ້ນ, ຟມູເຟືອຍ... 
 ເມ ື່ອປະຕບິດັໄດຕ້າມຫາ້ຫຼກັມນູຈະມຜີນົດແີນວໃດ? ແລະ  ກງົກນັຂາ້ມ ຫືຼ ຂາດຫຼກັມນູໃດໜ່ຶງ 
ຈະເປັນແນວໃດ? (ວຈິານ) 
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III.    ສະຫຸຼບ 
- ເວ້ົາຄນືຄວາມສາໍຄນັຫາ້ຫຼກັມນູຂອງການສກຶສາ. 
- ແນະນາໍຫືຼເຊນີຊວນໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫາ້ຫຼກັມນູຂອງການສກຶສາ 
- ສະແດງທດັສະນະຂອງຕນົ ( ຂຽນຫວົບດົອດັທາ້ຍ...) 

 
 

ຫວົບດົ 5 
 
    ຈ ົງ່ຂຽນບດົຄວາມສະແດງຄວາມຄດິເຫັນໃນຫວົຂໍທ່ີ້ວາ່: “ການສກຶສາຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊວີດິ” 
 
I.  ເປີດຫວົເລື່ ອງ 

-  ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັຕ່ໍກບັວຽກງານການສກຶສາ  
-  ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊວີດິໂດຍຫຍໍ ້

II.  ເນືອ້ເລ່ືອງ 
1. ການສກຶສາມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? 

-  ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດຂ້ະຫຍາຍການສກຶສາໃຫທ້ ົ່ວເຖງິເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ປະຊາຊນົລາວ
ບນັດາເຜ່ົາໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນກນັຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ 
-  ຈະພດັທະນາການສກຶສາຂອງຊາດເຮົາໃຫຫ້ຍບັມໍ່ ເຂ້ົາໃກກ້ບັສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ 
-  ການສກຶສາເຮັດໃຫຄ້ນົເຮົາມຄີວາມຮູ,້ ມເີຕັກນກິວທິະຍາສາດ-ວທິະຍາການມວີຊິາຊບີ 
-  ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງທ່ີດ ີ 

   2. ການສກຶສາມບີດົບາດແນວໃດຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊວີດິ?   (ຍກົຫຼກັຖານມາຢັງ້ຢືນ) 
-  ສາ້ງໃຫຄ້ນົເຮົາມຄີວາມສະຫຼາດຫຼກັແຫຼມ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ມທີດັສະນະຄະຕທ່ີິດ ີ
-  ຮູໝ້ນູໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ວທິະຍາການເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຄນຸະພາບຊວີດິໃຫດ້ຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ 
-  ສາ້ງໃຫຄ້ນົເຮົາມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ 

   3. ຖາ້ຫາກວາ່ການສກຶສາຕ ໍາ່ຈະເຮັດໃຫກ້ານພດັທະນາຊວີດິເປັນແນວໃດ? 
-  ບ່ໍມຄີວາມຮູ,້ ບ່ໍສະຫຼາດຫຼກັແຫຼມ, ເປັນຄນົໂງຈ່າ້ຫຼາ້ຫຼງັ 
- ເຕັກນກິວທິະຍາສາດ-ວທິະຍາການບ່ໍສງູ, ການພດັທະນາປະເທດຊາດຊກັຊາ້ 
-  ປະເທດຊາດຫຼາ້ຫຼງັ, ບ່ໍຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງເທ່ົາທຽມກບັປະເທດອື່ ນ 

III  ສະຫຸຼບ 
- ສງັລວມຄນືບດົບາດ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາທ່ີມຕ່ໍີການພດັທະນາຊວີດິຂອງຄນົເຮົາ 
-  ສະແດງທດັສະນະ ແລະ ເຊນີຊວນຜູອ້າ່ນ 
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  ຈ ົງ່ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວຈິານ ບດົກອນ-ຄນົກະວ ີຂອງ ພ. ພວງສະບາ ມຕີອນໜ່ຶງທ່ີຂຽນວາ່: 
  “...ຍາມເມ ື່ອຊາດຮຽກຮອ້ງ  ຈ ົງ່ປອງຕອບສະໜອງຕາມ 

ຊື່ ວາ່ຄອງຄນົເຮົາ  ຖິ່ນຕນົຮກັສາໄວ ້
ຮກັໃດຈະທຽມເທ່ົາ  ປິຕພຸມູພ້ືນແຜນ່ 
ແມນ່ວາ່ຊວີດິມວ້ຍ  ຂໍຖວາຍໃຫຊ້າດປະຊາ” 

I. ຕ ັງ້ບນັຫາ:   
      ຄວາມຮກັຊາດ, ຮກັບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງມະນດຸຊາດເຮົານ ັນ້ເໜືອກວາ່ໃດໆໝດົ ກາ້ເສຍສະຫຼະ
ທກຸສິ່ ງຢາ່ງເພ່ືອປກົປກັຮກັສາປິຕພຸມູເຮັດໃຫຊ້າດຍນືຍງົຄງົກະພນັ ແລະ ຈະເລີນກາ້ວໜາ້ທຽມທນັຊາດອື່ ນ
ເຂົາ ຊຶ່ ງມນັສະແດງອອກໃນບດົກອນຂອງ ພ. ພວງສະບາທ່ີວາ່”ຍາມເມ ື່ອ.........” 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ: 

1.  ຊາດແມນ່ຫຍງັ? ເປັນຫຍງັຈິ່ງຕອ້ງຮກັຊາດ?(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
2.  ການສະໜອງຕອບຕ່ໍກບັຄວາມຮກັຊາດມນັສະແດງອອກໃນດາ້ນໃດແດ?່ 

- ດາ້ນການປກົປກັຮກັສາ, ການສາ້ງສາປະເທດຊາດ..... 
- ນກັຮຽນຕອ້ງຮ ໍາ່ຮຽນເພ່ືອນາໍເອົາເຕັກນກິວຊິາການມາພດັທະນາປະເທດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ... 
- ບ່ໍເຮັດຜິດກດົໝາຍບາ້ນເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊາດ, ບ່ໍພວົພນັກບັສິ່ ງເສບຕດິໂດຍບ່ໍ 
ເສບ, ບ່ໍຊື,້ ບ່ໍຂາຍ, ບ່ໍສາ້ງຄວາມເດອືດຮອ້ນໃຫສ້ງັຄມົ... 
- ຍງັມຄີນົບ່ໍດຈີາໍນວນໜ່ຶງທ່ີເວ້ົາວາ່ຮກັຊາດ, ແຕກ່ານປະຕບິດັພດັກງົກນັຂາ້ມເຂົາຫວງັກອບໂກຍເອົາ
ຊບັສມົບດັຂອງຊາດໄປເປັນຂອງສວ່ນຕວົ ( ອະບາຍ: ອາດຍກົເອົາບດົກອນຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ 
ມາຢັງ້ຢືນກໍ່ໄດເ້ຊ່ັນ: “...ທາງປາກເວ້ົາ ວາ່ຮກັຊາດສດຸໃຈ 
                  ແຕວ່າ່ໃນແນວເຮັດ ພດັບ່ໍຄຄືາໍເວ້ົາ...” ) 

III. ສະຫຸຼບ:   
- ສງັລວມເນືອ້ໃນຄນືໂດຍຫຍໍ ້ 
- ສະແດງການຕດັສນິໃຈຂອງຕນົເອງ.....“ຂຽນບດົກອນຄນື......” 

 
 

ຫວົບດົ 7 
 
 ຈ ົງ່ອະທິບາຍ, ພິສດູ ແລະ ວຈິານ ບດົກອນ-ຄນົກະວ ີຂອງພ. ພວງສະບາ ມຕີອນໜ່ຶງຂຽນວາ່: 
 
            “...ພ່ໍ ແລະ ແມ ່ທາ່ນປຽບໄວ ້  ດາ້ມດ ັງ່ໂດຍພມົ 

ສມົຊື່ ເປັນອາຈານ   ຫວາ່ນຄວາມຄາໍຕ ົນ້ 
ທາ່ນນ ັນ້ມຄີນຸລ ົນ້   ສງັຂະຫຍານບັບ່ໍໄຂວ ່
ເພາະທາ່ນເປັນຜູໃ້ຫ ້  ຫຼາຍລ ົນ້ອະເນກນອງ” 
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I. ຕ ັງ້ບນັຫາ   
         ພ່ໍ ແລະ ແມ ່ເປັນຜູທ່ີ້ມບີນຸຄນຸອນັລ ົນ້ເຫືຼອຕ່ໍລກູ, ປຽບເໝືອນພະອນິພະພມົ, ເປັນຜູໃ້ຫກ້າໍເນດີ, 
ໃຫຄ້ວາມອບົອຸນ່, ສດິສອນກນິ-ປາກເວ້ົາ-ຍາ່ງເດນີ, ຍາມເຈບັປ່ວຍພ່ໍແມເ່ປັນຜູທ້ະນຖຸະໜອມ, ເບິ່ ງແຍງດູ
ແລຍງຸບ່ໍໃຫກ້ນິ, ຮີນ້ບ່ໍໃຫຕ້ອມມດົແມງບ່ໍໃຫໄ້ຕ.່ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄນຸພ່ໍ ແລະ ແມຍ່ິ່ ງໃຫຍກ່ວາ່ພເູຂົາກາ້, ກວາ້ງ
ກວາ່ຟ້າກບັດນິ ແລະ ເລິກ ກວາ່ມະຫາສະໝດຸທ່ີແສນເລິກ.  ສະນ ັນ້, ລກູບ່ໍມວີນັທ່ີຈະລືມບນຸຄນຸຂອງພ່ໍແມ ່
ໄດໂ້ດຍເດັດຂາດຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນບດົກອນຂອງ ພໍ. ພວງສະບາທ່ີວາ່: “ ພ່ໍແມ.່..” 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 
  1. ພ່ໍແມເ່ປັນຜູມ້ຄີນຸລ ົນ້ຫຼາຍປນຸປຽບຄກືບັພະພມົ (ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 

- ເປັນຜູໃ້ຫກ້າໍເນດີແກຊ່ວີດິອນິຊຂີອງລກູ, ຖາ້ບ່ໍມພ່ໍີແມລ່ກູຈະໄດເ້ກດີມາຫືຼບ່ໍ? 
  2. ພ່ໍແມເ່ປັນຄສູອນຜູທ້າໍອດິແມນ່ແນວໃດ? (ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 

- ສອນກນິ ( ປ້ອນເຂ້ົາ-ນ ໍາ້ ຕອນກນິບ່ໍທນັເປັນ ) ສອນຍາ່ງ, ສອນປາກເວ້ົາຊຶ່ ງຄາໍເວ້ົາຄາໍທາໍອດິທ່ີລກູ
ເວ້ົາອອກມາໄດນ້ ັນ້ຄຄືາໍວາ່“ແມ-່ພ່ໍ” 
- ສອນໃຫລ້ກູເປັນຄນົດ,ີ ກະທາໍແຕສ່ິ່ ງທ່ີດ.ີ... 

  3. ພ່ໍແມເ່ປັນຜູໃ້ຫທ້ກຸສິ່ ງຢາ່ງແມນ່ແນວໃດ? (ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ໃຫຄ້ວາມຮກັອບົອຸນ່ທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ໃຫເ້ຄື່ ອງນຸງ່ຂອງຖ,ື ໃຫກ້ານປ່ິນປວົຍາມເຈບັປ່ວຍ... 

  4. ຢາກເປັນລກູທ່ີດຂີອງພ່ໍແມເ່ພ່ືອໃຫສ້ມົກບັບນຸຄນຸຂອງເພ່ິນທ່ີມຕ່ໍີລກູນ ັນ້ຕອ້ງເຮັດແນວໃດ?(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ນກັຮຽນຕອ້ງຮ ໍາ່ຮຽນເພ່ືອນາໍເອົາເຕັກນກິວຊິາການມາພດັທະນາປະເທດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ 
- ບ່ໍເຮັດຜິດກດົໝາຍບາ້ນເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊາດ, ບ່ໍພວົພນັກບັສິ່ ງເສບຕດິໂດຍບ່ໍເສບ,   
ບ່ໍຊື,້ ບ່ໍຂາຍ, ບ່ໍສາ້ງຄວາມເດອືດຮອ້ນໃຫສ້ງັຄມົ... 

III. ສະຫຸຼບ:   
- ສງັລວມເນືອ້ໃນຄນືໂດຍຫຍໍ ້
- ສະແດງການຕດັສນິໃຈຂອງຕນົເອງ.....“ຂຽນບດົກອນຄນື....” 

 
 

ຫວົບດົ 8 
 
 ຈ ົງ່ອະທິບາຍ ແລະ ພິສດູຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: 
 “ປະເທດລາວເຮົາມຫຼີາຍຊນົຊາດຊນົເຜ່ົາ ແຕຖ່າ້ຮູສ້າມກັຄກີນັເຂ້ົາ ຈະງາມດ ັງ່ດອກໄມຫຼ້າຍສທ່ີີເກດີຢູໃ່ນ
ຕ ົນ້ດຽວກນັ” 
 
I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 

ຊາດລາວເຮົາເຄຍີມມີນູເຊືອ້ແຫງ່ຄວາມສາມກັຄມີາແຕບ່ຮູານນະການ, ສາມາດພິຊດິທາໍມະ
ຊາດ ແລະ ສດັຕຜູູຮ້ກຸຮານໄດຍ້ອ້ນແຕລ່ະຊນົເຜ່ົາໄດມ້າໂຮມແຮງ, ໂຮມໃຈກນັເປັນນ ໍາ້ໜ່ຶງໃຈດຽວ
ກນັ“ຂຽນຄາໍເວ້ົາຄນື...” 

ສສກ 
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II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 
1. ຄວາມສາມກັຄແີມນ່ຫຍງັ? 
- ແມນ່ຍອດແຫງ່ການພວົພນັຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວດັຖ ຸແລະ ຈດິໃຈ ເຮັດໃຫບ້ນັດາຊນົຊາດຊນົເຜ່ົາຮກັ

ແພງກນັເໝືອນລກູພ່ໍແມດ່ຽວກນັ, ແມນ່ກາໍລງັແຮງອນັມະຫາສານທ່ີສາມາດພິຊດິທກຸຢາ່ງ(ອະທິບາຍ) 
- ໃນຊາດໜ່ຶງເຖງິຈະມຫຼີາຍຊນົຊາດຊນົເຜ່ົາກຕໍາມ ຖາ້ຮູສ້າມກັຄເີຂ້ົາກນັຊາດນ ັນ້ກຈໍະມຄີວາມແຂງແກນ່
ໃນທກຸດາ້ນ(ອາດຈະຍກົເອົາຄາໍເວ້ົາຂອງທາ່ນປະທານ ໂຮຈ່ມີນິ ມາພິສດູ: ຖາ້ພວກເຮົາຮູຈ້ກັສາມກັຄກີນັ
ເຂ້ົາຈະຂດຸພຖູມົທະເລກໄໍດ.້) 
2. ຊາດລາວເຮົາເຄຍີມມີນູເຊືອ້ສາມກັຄ,ີ ດໝຸ ັ່ນ ແລະ ພິລະອາດຫານແນວໃດ?(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ມນີ ໍາ້ໃຈໂອບອອ້ມອາລີ, ຮກັແຂກແພງຄນົ, ຕ່ໍສູບ່ໍ້ຍອມຈາໍນນົປຸ້ມລມຸສາມກັຄ(ີອາດຈະຍກົເອົາຄວາມ
ສາມກັຄຕ່ໍີສູເ້ພ່ືອທອ້ນໂຮມປະເທດລາ້ນຊາ້ງສະໄໝເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່, ສະໄໝເຈົາ້ອະນວຸງົມາອະທິບາຍ-ພິສດູ-
ວຈິານ). 
3. ພາຍໃຕລ້ະບອບເກົ່ າລະບອບສກັດນີານາຍທຶນປກົຄອງ ຍອ້ນຫຍງັຊາດເຮົາຈຶ່ງຕກົເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ 
ຂອງຊາດອື່ ນ(ອະທິບາຍ-ພິສດຸ-ວຈິານ) 
- ຍອ້ນຂາດຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ ບນັດາສກັດນີາແບງ່ແຍກກນັເປັນກຸມ່ກອ້ນ ໃຜກຢໍາກເປັນໃຫຍ່
(ຍກົເອົາສະໄໝຕກົເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງສກັດນີາສະຫຍາມ ແລະ ສະໄໝຕກົເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້
ຂອງຝຣ ັງ່ມາອະທິບາຍ-ພິສດຸ-ວຈິານ) 

  4. ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ, ນາໍພາຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາເປັນແນວໃດ? 
(ອະທິບາຍ) 
- ປະຊາຊນົລາວທ່ີມ ີ1 ຊນົຊາດໃຫຍ,່ ມ ີ49 ຊນົເຜ່ົາ ໄດສ້າມກັຄກີນັຕາ້ນຈກັກະພດັຜູຮ້ກຸຮານ 
ສາມາດຍາດເອົາໄຊຊະນະມາໄດ ້ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ລະບອບສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົ 
ຂຶນ້ແທນລະບອບລາຊາທິປະໄຕທ່ີຖກືໂຄນ່ລ ົມ້ໄປ(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ປດັຈບຸນັແມນ່ພອ້ມພາກນັປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຮຸ້ງ່ເຮອືງຖາວອນ. 

  5. ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງເວ້ົາວາ່ ຖາ້ຮູສ້າມກັຄກີນັເຂ້ົາຈະງາມດ ັງ່ດອກໄມຫຼ້າຍສທ່ີີເກດີຢູຕ່ ົນ້ດຽວ(ໝາຍເຖງິຄວາມ  
ເປັນເອກະພາບກນັທາງດາ້ນແນວຄດິຈດິໃຈ ແລະ ການກະທາໍຕວົຈງິ(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ຕອ້ງສາມກັຄບີນັດາຊນົຊາດຊນົເຜ່ົາ, ສາມກັຄກີບັບນັດາປະຊາຊາດທ່ີຮກັຫອມສນັຕພິາບໃນທົ່ວໂລກ  
ພິເສດສາມກັຄກີບັ 3 ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ ທ່ີເຄຍີຮວ່ມຂມຸຄອງສູຮ້ບົນາໍກນັ. 

III.  ສະຫຸຼບບນັຫາ. 
- ຄວາມສາມກັຄແີມນ່ກາໍລງັແຮງອນັມະຫາສານສາມາດເອົາຊະນະທາໍມະຊາດ ແລະ ສດັຕຜູູຮ້ກຸ

ຮານທກຸຕວົໄດ ້
- ກາໍນດົແນວຄດິຫຼກັໝ ັນ້ ແລະ ທາ່ທີຂອງຕນົຕ່ໍຄາໍເວ້ົາ 
- ຂຽນຄາໍເວ້ົາຄນື... ຫືຼ ອາດຈະເອົາຄາໍເວ້ົາຂອງທາ່ນ ປະທານໂຮຈ່ມີນິທ່ີວາ່: ຖາ້ພວກເຮົາຮູຈ້ກັ

ສາມກັຄກີນັເຂ້ົາຈະຂດຸພຖູມົທະເລກໄໍດ.້) 
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 ຈ ົງ່ອະທິບາຍ ແລະ ພິສດູ ຄາໍເວ້ົາຂອງທາ່ນປະທານໂຮຈ່ມີນິ ທ່ີວາ່: “ຄນົເຮົາຈະຮາ້ຍຫືຼດ ີບ່ໍແມນ່ມມີາ
ແຕເ່ກດີ ມນັກາໍເນດີຍອ້ນການສກຶສາ” 

I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 
- ເວ້ົາເຖງິພາລະບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ່ໍມະນດຸທກຸຊາດ, ທກຸພາສາ ແລະ ເປັນສິ່ ງວດັແທກເຖງິຄວາມ

ໝາຍແຫງ່ຊວີດິສງູ ຫືຼ ຕ ໍາ່, ຮາ້ຍ ຫືຼ ດ.ີ.. 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 

1. ພາລະບດົບາດຂອງການສກຶສາມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດຕ່ໍຄນົເຮົາ?(ຄາໍເວ້ົານີຖ້ກືໝດົ ແລະ ຢັງ້ຢືນສິ່ ງທ່ີ
ຖກືຕອ້ງ) 
- ໂຊກຊາຕະກາໍຂອງຄນົເຮົາແມນ່ມນັສະໝອງ ແລະ ສອງຝາມເືປັນຜູກ້າໍນດົ ແລະ ຕດັສນິແນວໃດ?

(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
2. ເມ ື່ອການສກຶສາມຄີນຸປະໂຫຍດອນັໃຫຍຫຼ່ວງພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? ເພ່ືອຢາກມກີານສກຶສາສງູ, 

ຢາກເປັນຄນົດ?ີ 
- ຕອ້ງມມີານະຈດິ, ໝັ່ນຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນເພາະເຊືອ້ຊາດ, ສາສະໜາ, ຜິວພນັ ບ່ໍແມນ່ສິ່ ງຕດັສນິຊີຂ້າດ
ເຖງິຄວາມດ ີຫືຼ ຊ ົ່ວຂອງຄນົເຮົາ(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
- ຜູທ່ີ້ເກດີໃນຕະກນຸທ່ີດກີາຍເປັນນກັເລງອດັຕະພານກມໍ.ີ.. 
- ຜູທ່ີ້ເກດີໃນຕະກນຸສກັດນີາກຍໍງັການມາເປັນນກັປະຕວິດັຂອງຊນົຊ ັນ້ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານໄດ(້ຍກົເອົາ  
ທາ່ນສພຸານວຸງົມາຢ ັງ້ຢືນ) 
- ຜູທ່ີ້ກາໍເນດີໃນຕະກນູຊາວຜູອ້ອກແຮງງານກສໍາມາດກາຍມາເປັນຜູນ້າໍທ່ີດເີລີດໄດ(້ຍກົເອົາທາ່ນໄກສອນ 
ພມົວຫິານ ມາຢັງ້ຢືນ) 

III. ສະຫຸຼບບນັຫາ. 
- ສງັລວມກະທູສ້າໍຄນັຄນືໂດຍຫຍໍ ້
- ສະແດງທດັສະນະຂອງຕນົເອງຕ່ໍບດົ...“ຂຽນຄາໍເວ້ົາຄນື...” 

 
 

ຫວົບດົ 10 
     ຈ ົງ່ອະທິບາຍ-ພິສດູຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: “ຊາວໜຸມ່ເຮົາຕອ້ງມອີດຸມົການໃນການດາໍລງົຊວີດິ, ມມີະໂນຈດິ
ຟດົຟ້ືນຫາ້ວຫນັ, ມຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມສາມາດ, ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ ແລະ ມມີະນາຈດິປະຕວິດັອນັ
ແຮງກາ້” 
 
I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 
     ຊາວໜຸມ່ແມນ່ຄນົທ່ີຍງັໜຸມ່ແໜນ້, ມກີາໍລງັວງັຊາແຂງແກນ່ບ່ໍວາ່ໃນຍາມສງົຄາມຕ່ໍສູເ້ພ່ືອປດົປ່ອຍຊາດ
ກຄໍໃືນຍາມປະເທດຊາດມຄີວາມສະຫງບົສກຸ. ຊາວໜຸມ່ເຮົາຕອ້ງມມີານະຈດິປະຕວິດັບກຸໃນທກຸໜາ້ທ່ີວຽກງານ
ຍກົສງູສະຕລິະວງັຕວົຢູສ່ະເໝີ ພອ້ມທງັຫາ້ວຫນັໃນການປະກອບສວ່ນທກຸພາລະກດິເພ່ືອປກົປກັຮກັສາ ແລະ 
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ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີນຮຸງ່ເຮອືງໃຫສ້ມົກບັການໄວວ້າງໃຈຈາກທາ່ນໄກສອນພມົວຫິານທ່ີ
ໄດເ້ວ້ົາໄວວ້າ່:... 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 

1. ຊາວໜຸມ່ເປັນກະດກູສນັຫຼງັຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັ, ຢາກເປັນຊາວໜຸມ່ທ່ີດໄີດນ້ ັນ້
ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ:... 

2. ຊາວໜຸມ່ມອີດຸມົການໃນການດາໍລງົຊວີດິທ່ີດມີແີນວໃດ? 
- ດາໍລງົຊວີດິດວ້ຍຄວາມປອດໃສຂາວສະອາດ, ບ່ໍສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ບ່ໍທໍລະຍດົຕ່ໍປະເທດຊາດ, ເຮັດ

ແຕສ່ິ່ ງທ່ີດຕ່ໍີປະເທດຊາດ...(ອະທິບາຍ) 
3. ຊາວໜຸມ່ຕອ້ງມມີະໂນຈດິຟດົຟືນຫາ້ວຫນັຕ່ໍໜາ້ທ່ີວຽກງານ, ບ່ໍກຽດຄາ້ນ, ເປັນແບບຢາ່ງໃຫອ້ະນຊຸນົ

ຮຸນ່ຫຼງັ, ຍອມເສຍສະຫຼະທກຸສິ່ ງຢາ່ງເພ່ືອຊາດ, ເພ່ືອປະຊາຊນົ...(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
4. ຊາວໜຸມ່ຕອ້ງມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັປະຈາໍໃຈຢາ່ງໜກັແໜນ້...

(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
5. ຊາວໜຸມ່ຕອ້ງມມີານະຈດິປະຕວິດັ, ມຄີວາມອດົທນົຕ່ໍສູກ້ບັທກຸສິ່ ງທ່ີເປັນອປຸະສກັໃຫບ້ນັລຜຸນົ...

(ອະທິບາຍ-ພິສດູ) 
6. ເປັນຫຍງັຊາວໜຸມ່ຈິ່ງຕອ້ງມອີດຸມົການທ່ີດໃີນການດາໍລງົຊວີດິ? ມມີະໂນຈດິຟດົຟ້ືນຫາ້ວຫນັ? ມີ

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ມມີານະຈດິອນັແຮງກາ້? ສະແດງອອກແນວໃດ? 
III.  ສະຫຸຼບບນັຫາ. 

- ສງັລວມເນືອ້ໃນຂອງບດົໂດຍຫຍໍ ້
- ສະແດງການຕດັສນິໃຈຂອງຕນົ...“ຂຽນຄາໍເວ້ົາຄນື...” 

 
 

ຫວົບດົ11 
 ຈ ົງ່ວເິຄາະຄາໍສພຸາສດິທ່ີວາ່: 

“ໄມຄ້ດົເອົາໄວເ້ຮັດຂໍ  ເຫັຼກງເໍອົາໄວເ້ຮັດກຽ່ວ 
 ຄນົຄດົລຽ້ວ   ເອົາໄວບ່ໍ້ດ”ີ 
 

I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 
- ສະພາບແວດລອ້ມພາໃຫເ້ກດີຄາໍສພຸາສດິນີຂ້ຶນ້ມາ. 
- ເນືອ້ໃນຂອງຄາໍສພຸາສດິ 

II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 
1. ຄນຸຄາ່ຂອງໄມຄ້ດົ ແລະ ເຫັຼກງ.ໍ.. 
2. ປຽບທຽບໃສຄ່ນົເຮົາຄນົຊື່ສດັ, ຄນົຄດົລຽ້ວ... 
3. ຄນຸຄາ່ຂອງຄວາມຊື່ ສດັ, ດເີດ່ັນ... 
4. ການກະທາໍຂອງຄນົຄດົລຽ້ວສາ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍ, ທາໍລາຍຊາດ, ບ່ໍມປີະໂຫຍດຕ່ໍສງັຄມົ... 
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5. ຄນຸຄາ່ຂອງຄນົຈະດາໍລງົຊວີດິແບບໃດຈິ່ງຖກືຕອ້ງ... 
 

III.  ສະຫຸຼບບນັຫາ. 
- ຕລີາຄາລວມການດາໍລງົຊວີດິຂອງຄນົມຄີນຸຄາ່, ມປີະໂຫຍດຫືຼບ່ໍ, ມຜີນົເສຍຫາຍແນວໃດ? 
- ຊກັຊວນໃຫຄ້ນົເດນີຕາມເສ້ັນທາງທ່ີຖກືຕອ້ງ. 
- ສະແດງທດັສະນະຂອງຜູຂ້ຽນ. 

ຫວົບດົ 12 
 
 ຈ ົງ່ອະທິບາຍ-ພິສດູ-ວຈິານ ຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່: 
“ຈ ົງ່ເອົາຊະນະຄວາມໂງດ່ວ້ຍການສກຶສາ ຈ ົງ່ເອົາຊະນະຄວາມອານາຖາດວ້ຍຄວາມບ່ໍກຽດຄາ້ນ” 
 
I. ຕ ັງ້ບນັຫາ. 

- ເວ້ົາເຖງິຄວາມສາໍຄນັໃນການສກຶສາຫາຄວາມຮູ,້ ຄວາມດໝຸ ັ່ນໃນການດາໍລງົຊວີດິເປັນບ່ໍເກດີ
ແຫງ່ຜນົສາໍເລັດ. 

- ຂຽນຄາໍເວ້ົາຄນື 
II. ແກໄ້ຂບນັຫາ. 

1. ຄນົທ່ີໄດຜ້າ່ນການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນເປັນແນວໃດ? 
- ແມນ່ຄນົທ່ີມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສະຫຼາດ, ມພິີບໄຫວ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ...(ອະທິບາຍ-ຍກົຫຼກັ

ຖານມາອາ້ງອງີ) 
2. ຄນົທ່ີບ່ໍໄດຜ້າ່ນການສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນເປັນແນວໃດ? 

- ບ່ໍມຄີວາມຮູ,້ ກກືໜງັສ.ື.. (ອະທິບາຍ-ຍກົຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ) 
3. ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈິ່ງຕອ້ງຮຽນໜງັສ,ື ຮຽນເພ່ືອໃຜ, ຮຽນຫຍງັ...(ອະທິບາຍ-ຍກົຫຼກັຖານມາອາ້ງອງີ) 

- ຖາ້ບ່ໍຮຽນໜງັສຈືະເປັນແນວໃດ? ມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດ
ຊາດ...(ອະທິບາຍ-ວຈິານ) 

4. ຄວາມອານາຖາ ແລະ ຄວາມກຽດຄາ້ນແມນ່ແນວໃດ?(ອະທິບາຍ-ວຈິານ) 
5. ຖາ້ບ່ໍກຽດຄາ້ນຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຈະເປັນແນວໃດ? (ອະທິບາຍ-ຍກົຫຼກັ

ຖານມາອາ້ງອງີ) 
6. ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດເ້ປີດກວາ້ງການສກຶສາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີໃນການສາ້ງເສດຖະກດິແນວໃດ? 

III. ສະຫຸຼບບນັຫາ. 
- ສງັລວມຄນຸຄາ່ຂອງການສກຶສາ ແລະ ຄວາມດໝຸ ັ່ນ. 
- ສະແດງທດັສະນະຂອງຕນົຕ່ໍບດົ. 
- ຂຽນຫວົບດົຄນື. 
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 ໝາຍເຫດ: ສາໍລບັການແຕງ່ບດົວເິຄາະເລື່ ອງ, ການວເິຄາະຕວົລະຄອນໃຫຄ້,ູ ອາຈານເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດ ໂດຍອງີຕາມປ້ຶມແບບຮຽນເປັນຫຼກັ. 
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