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ພາກທີ I ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ 

ເວລາ  7 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຜ ນສໍາເລດັດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ້ອໃນ 

ນັກຮຽນເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄິດວິທະຍາສາດພ ົ້ນຖານ ແລະ ການນໍາໃຊົ້ທັກສະໃນການສອບຖາມ

ວິທະຍາສາດ, ເຂ ົ້າໃຈວິທີການຮຽນທາງວິທະຍາສາດສົ້າງຂ ຶ້ນຈາກການເກັບກໍາຂໍົ້ມູນຢ່າງເປັນລະບ ບ ແລະ 

ການວິເຄາະຫ ັກຖານ ແລະ ການຫາເຫດຜ ນທີ່ເຂັົ້ມງວດ ໂດຍອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງ. ຮັບຮູົ້ຫ ັກ

ຖານທາງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນປະລິມານ ຫ   ຄຸນນະພາບ ແລະ ການລວບລວມຄວາມຮູົ້. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕິບດັ 

ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຮູົ້ວ່າວິທະຍາສາດບ່ໍໄດົ້ຖ ກຈໍາກັດໃນດົ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫົ້ອງທ ດລອງ, ແຕ່

ສະແດງອອກໃນທຸກໆດົ້ານຂອງຊີວິດພວກເຮ າ. ພວກເຂ າສະແດງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງ

ວິທະຍາສາດເພ ່ອແກົ້ໄຂບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ, ປະດິດສົ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະໂຫຍດ, ປ ກປັກຮັກສາສ່ິງແວດ 

ລົ້ອມ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນ, ເພ່ີມຄວາມຊ ່ສັດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄ ນ, ຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍົ້ມູນ ແລະ 

ເຂ ົ້າຮ່ວມການສ ນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂົ້ອງທີ່ກ່ຽວຂົ້ອງກັບວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 

ສ່ິງແວດລົ້ອມ. 

II. ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ I ວທິະຍາສາດ ແລະ ວິທກີານທາງ

ວິທະຍາສາດ 

ນັກຮຽນສາມາດ 

ບ ດທີ 1. ມະໂນພາບກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ 

- ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ? 

- ຜົນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດ 

- ຜ ນເສຍຫາຍຂອງການນໍາໃຊົ້ວິທະຍາສາດທີບ່ໍ

ຖ ກຕົ້ອງ 

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແນວຄິດ

ວິທະຍາສາດໄດົ້. 

2. ນໍາໃຊົ້ແນວຄິດວິທະຍາສາດໃນການຮຽນ ແລະ 

ການດໍາລ ງຊີວິດ. 

3. ການກໍານ ດຂະບວນການວິທະຍາສາດ. 

4. ອະທິບາຍບ ດບາດສໍາຄັນຂອງວິທະຍາສາດໃນ

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດປະ

ຈໍາວັນ. 

ບ ດທີ 2. ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກວິທະຍາສາດ 

- ເປັນນັກສັງເກດ 

- ເປັນນັກທົດລອງພິສູດໃຫຶ້ເຫັນຄວາມຈິງ 

- ຕຶ້ອງເປັນຄ ນມີເຫດຜ ນ 

- ເປັນຄົນອົດທ ນພະຍາຍາມ 

- ເປັນຄົນກົ້າຄົຶ້ນຄິດປະດິດສົ້າງ 

5. ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແນວຄິດ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ແນວຄິດທ ່ວໄປ. 

6. ການຮັບຮູົ້ພຶດຕິກໍາດົ້ານຈັນຍາບັນຂອງ

ນັກວິທະຍາສາດ. 
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- ເປັນຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບ ບ  7. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄຸນລັກສະ 

ນະຂອງຂະບວນການຂອງນັກວິທະຍາສາດ 

ແລະນັກວິທະຍາສາດ. 

ບ ດທີ 3. ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ 

 

8. ອະທິບາຍຂັົ້ນຕອນການຄ ົ້ນຄວົ້າວິທະຍາສາດ

ແລະ ການຄ ົ້ນພ ບນະວັດຕະກໍາຂອງນັກວິທະ 

ຍາສາດ. 

9. ຍ ກຕ ວຢ່າງກ່ຽວກັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງການ ນໍາ

ໃຊົ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. 

10. ຍ ກຕ ວຢ່າງຂອງຜ ນກະທ ບອັນຕະລາຍຈາກ

ການນໍາໃຊົ້ຜະລິດຕະພັນວິທະຍາສາດໃນທາງ

ທີ່ຜິດ 

11. ແກົ້ໄຂບັນຫາປະຈໍາວັນໂດຍການກໍາໃຊົ້ວິທີ

ການທາງວິທະຍາສາດ 

 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

ພາກນີົ້ກວມເອ າແນວຄວາມຄິດຫ ັກຂອງການກໍານ ດແນວຄວາມຄິດດົ້ານວິທະຍາສາດ, ມາດຖານ

ຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະການຈັດລໍາດັບວິທີການວິທະຍາສາດ. ແບ່ງອອກເປັນ 3 ບ ດຄ : ມະໂນພາບວິ 

ທະຍາສາດ, ຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ. 

ບ ດທ ີ1 ນັກຮຽນຈະໄດຶ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງວິທະຍາສາດ, ຜ ນປະໂຫຍດຂອງການຮຽນ

ວິທະຍາສາດ, ຜ ນກະທົບຂອງການນໍາໃຊົ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນທາງທີ່ບ່ໍຖ ກຕົ້ອງ. 

ບ ດທ ີ 2 ນັກຮຽນຈະໄດຶ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດເຊ່ັນ: ເປັນນັກສັງເກດ, ນັກທົດ 

ລອງພິສູດຄວາມຈິງ, ຕຶ້ອງເປັນຄ ນມີເຫດຜ ນ, ມີຄວາມອ ດທ ນພະຍາຍາມ, ກົ້າຄິດປະດິດສຶ້າງ ແລະ ເຮັດ 

ວຽກຢ່າງມີລະບ ບ. 

ບ ດທີ 3 ນັກຮຽນຈະໄດຶ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການທາງວິທະຍາສາດເຊ່ັນ: ສັງເກດ, ຕັຶ້ງຄໍາຖາມ, ຕັຶ້ງຂໍຶ້ 

ສົມມຸດຖານ, ທົດສອບ, ວິເຄາະຂໍຶ້ມູນ ແລະ ສະຫຸຼບຜົນ. 
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ບ ດທີ 1 ມະໂນພາບວິທະຍາສາດ 

ເວລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ   

1. ຈຸດປະສ ງ 

ເພ ່ອໃຫຶ້ນັກຮຽນສາມາດ:  

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວິທະຍາສາດໄດຶ້. 

2) ຈໍາແນກກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊຶ້ວິທະຍາສາດທີ່ບ່ໍຖ ກຕຶ້ອງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ວິທະຍາສາດແມ່ນການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຄວາມຮູົ້, ຄວາມເຂ ົ້າໃຈເຫດຜ ນກ່ຽວກັບທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄ ມ, ສ່ິງປະດິດສົ້າງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກ ການຄ ົ້ນຄວົ້າ

ວິທະຍາສາດເພ ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການດໍາລ ງຊີວິດ. 

- ຄວາມຮູົ້ທາງວິທະຍາສາດຊ່ວຍໃຫົ້ພວກເຮ າພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ແກົ້ໄຂບັນຫາໃນທາງ

ປະຕິບັດ ແລະ ຕັດສິນໃຈບ ນພ ົ້ນຖານຂໍົ້ມູນທີ່ໜົ້າເຊ ່ອຖ . 

- ເຖິງແມ່ນວ່າວິທະຍາສາດຈະມີປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕ່ການໃຊົ້ງານທີ່ບ່ໍເໝາະສ ມອາດ

ກາຍເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເກີດການສູນເສຍໄດົ້. ຕ ວຢ່າງ: ການໃຊົ້ຍານພາຫານະ ຫ   ເຄ ່ອງມ ທີ່

ທັນສະໄໝທີ່ບ່ໍຖ ກຕົ້ອງ, ໂຮງງານປ່ອຍນໍົ້າເປ ົ້ອນ, ຄວັນພິດ, ສານພິດ, ລັງສີ ແລະ ອ ່ນໆ ຈະສ ່ງຜ ນ

ກະທ ບຕ່ໍມະນຸດ, ສັດ ແລະ ສ່ິງແວດລົ້ອມ. 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ເຈຶ້ຍ A4. 

4. ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ   

ກິດຈະກໍາທີ 1: ວທິະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ? 

ກິດຈະກໍານີົ້, ທໍາອິດຄູສອນຕົ້ອງກວດສອບຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດກ່ອນ.  

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄິດເອງຈາກຫ ວຂໍົ້ທີ່ຮຽນມາ ແລະ ປະສ ບການທີ່ມີຢູ່.  

- ຄູຖາມ: ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ? 

- ຄູໃຫົ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນຄ : 

1) ອ່ານປຶົ້ມແບບຮຽນກ່ຽວກັບມະໂນພາບວິທະຍາສາດໃນຫ ວຂໍົ້ "ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ?” 

2) ອ່ານຄໍາຖາມທີ່ຄູໃຫົ້ຢ່າງລະອຽດຫ າຍຄັຶ້ງເພ ່ອຄວາມເຂົຶ້າໃຈເນ ົ້ອໃນຄໍາຖາມ. 

3) ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ຕ ນເອງຄິດວ່າຖ ກຕົ້ອງ ລ ງໃສ່ປຶົ້ມບັນທຶກ ເພ ່ອສ ນທະນາກັບໝູ່. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັບຄູ່ສ ນທະນາ ເພ ່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນວ່າມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ຫ   ບ່ໍມີ 

ຈຸດໃດທີ່ຄວນຈະເອ າເຂ ົ້າຕ ່ມ ຫ   ຕັດອອກ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນກັບໝູ່ໃນຫົ້ອງ 
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- ນັກຮຽນສ ນທະນາຮ່ວມກັນໃນຫົ້ອງ ໂດຍໃຫົ້ຕາງໜົ້າກຸ່ນຂຶົ້ນນໍາສະເໜີເພ ່ອໃຫົ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ

ຮັບຟັງ. 

- ນັກຮຽນຮ່ວມກັນປະເມີນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາວ່າມີບັນຫາໃດທີ່ຍັງບ່ໍເຂ ົ້າໃຈ. 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບ: ວິທະຍາສາດແມ່ນການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຄວາມຮູົ້, 

ຄວາມເຂ ົ້າໃຈເຫດຜົນກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄ ມ, ສ່ິງປະດິດສຶ້າງຕ່າງໆ 

ທີ່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກ ການຄົຶ້ນຄວຶ້າວິທະຍາສາດເພ ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ. 

 

ກິດຈະກໍາທີ 2: ຜ ນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດ 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄູຖາມ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດມີຫຍັງແດ່? 

- ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຄູ່ ແລະ ໃຫົ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນຄ : 

1)  ອ່ານປຶົ້ມແບບຮຽນໃນຫ ວຂໍົ້ "ຜ ນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດ” ແລະ ກໍານ ດເນ ົ້ອໃນຕ ົ້ນຕໍ;  

2) ຂຽນລາຍການທີ່ຢູ່ອົ້ອມຂົ້າງເຂ າເຈ ົ້າທີ່ກ່ຽວຂົ້ອງກັບວິທະຍາສາດ ຫ   ສ່ິງປະດິດໃໝ່;ນັກຮຽນ

ຕົ້ອງຈໍາແນກສ່ິງທີ່ກ່ຽວຂົ້ອງກັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ຄົຶ້ນຄິດກ່ຽວກັບສ່ິງ

ດ່ັງກ່າວ; 

3)  ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ພວກເຂ າຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດ.  

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັບຄູ່ສ ນທະນາ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ຂຽນຄໍາຄິດເຫັນລ ງໃສ່ກະດານ ແລົ້ວຕາງໜົ້າກຸ່ມນໍາ

ສະເໜີຄໍາຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 

   ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບ:  

1) ຊ່ວຍຝຶກຈິດໃຈອັນມີຄ່າໃຫຶ້ນັກຮຽນຮູຶ້ວິທະຍາສາດ; 

2) ເປັນເຄ ່ອງຊ່ວຍປັບປຸງວຽກງານທຸກຂະແໜງການ; 

3) ຊ່ວຍໃຫຶ້ນັກຮຽນຮູຶ້ວິທະຍາສາດ ມີຄວາມຮູຶ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຶ້ສ່ິງປະດິດສຶ້າງຕ່າງໆຢ່າງຖ ກຕຶ້ອງ; 

4) ຊ່ວຍຝຶກໃຫຶ້ເປັນຄົນດີປັບຕົວໃຫຶ້ເຂົຶ້າກັບສັງຄົມປັດຈຸບັນ; 

5) ຊ່ວຍໃຫຶ້ຄົນບ່ໍເຊ ່ອງົມງວາຍ; 

6) ເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດໃຫຶ້ສັງຄົມ; 

7) ຊ່ວຍໃຫຶ້ຄົນຈະເລີນທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ; 

8) ຊ່ວຍໃຫຶ້ເປັນຜູຶ້ບໍລິໂພກໃຫຶ້ມີຄວາມສາມາດ; 

9) ຊ່ວຍເປັນຜູຶ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ; 

10) ຊ່ວຍໃຫຶ້ຮູຶ້ຈັກນໍາໃຊຶ້ເວລາຫວ່າງເຂົຶ້າໃນການຄົຶ້ນຄວຶ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ປະດິດສຶ້າງສ່ິງຕ່າງໆ 

11) ຮູຶ້ຈັກນໍາໃຊຶ້ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຶ້ເປັນປະໂຫຍດ; 
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12) ຊ່ວຍໃຫຶ້ເກີດຄວາມພໍໃຈໃນການສ ກສາຄົຶ້ນຄວຶ້າທາງວິທະຍາສາດເຊ່ິງກໍໃຫຶ້ເກີດຄວາມກຶ້າວໜຶ້າໃນ

ວຽກງານ ແລະ ວິຊາຊີບ; 

13) ຊ່ວຍໃຫຶ້ສາມາດແກຶ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການດໍາລົງຊີວິດໄດຶ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາທີ 3: ຜ ນກະທ ບຈາກການໃຊ້ວິທະຍາສາດບໍົ່ຖ ກຕ້ອງ 

- ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຄູ່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນດ່ັງນີຶ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄິດເອງຕ່ໍກັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊົ້ວິທະຍາສາດທີບ່ໍຖ ກຕົ້ອງມີຫຍັງແດ່? 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັບຄູ່ສ ນທະນາ ແລົ້ວປະຕິບັດດ່ັງຕ່ໍໄປນີົ້: 

- ອ່ານປຶົ້ມແບບຮຽນໃນຫ ວຂໍົ້ "ຜ ນກະທົບຈາກການນໍາໃຊຶ້ວິທະຍາສາດທີ່ບ່ໍຖ ກຕຶ້ອງ” ແລະ ກໍານ ດ

ເນ ົ້ອໃນຕ ົ້ນຕໍ. 

- ສັງເກດຮູບແລຶ້ວຈໍາແນກກໍລະນີທີ່ເປັນຜ ນກະທົບຈາກການນໍາໃຊຶ້ວິທະຍາສາດທີ່ບ່ໍຖ ກຕຶ້ອງ 

ດ່ັງສະແດງດົ້ານລຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນີຶ້. 

1) ຮູບກ່ຽວກັບຫຍັງ? 

2) ຍຶ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດເຫດການນີົ້ຂຶົ້ນ? 

3) ຈະຫ ີກລົ້ຽງເຫດການນີົ້ໄດົ້ຢ່າງໃດ? 

4) ນັກຮຽນຮູົ້ຫຍັງຈາກຮູບນີົ້? 

 

 

 

 

  

 

 

 

ຮບູທີ 2 ປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງວທິະຍາສາດ 

 

1 2 
 

3 4 
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- ການນໍາໃຊຶ້ວິທະຍາສາດທີ່ບ່ໍຖ ກຕຶ້ອງກ່ໍໃຫຶ້ເກີດຜົນກະທົບອັນມະຫາສານເຊ່ັນ: ອຸບັດເຫດຈາລະ

ຈອນ (ຮູບ 1-4), ມ ນລະພິດທາງອາກາດ (ຮູບ 5-6), ຄວາມເສຍຫາຍທາງເຄມີ (ຮູບ 7-12) ແລະ 

ຜ ນກະທ ບຂອງກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (ຮູບ 13-16). 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບໝູ່ໃນຫົ້ອງຮຽນທັງໝ ດ.  

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບ: ຄວາມຮູົ້ທາງວິທະຍາສາດຊ່ວຍໃຫົ້ພວກເຮ າພັດທະນາເຕັກໂນ

ໂລຊີໃໝ່, ແກົ້ໄຂບັນຫາໃນທາງປະຕິບັດ ແລະ ຕັດສິນໃຈບົນພ ຶ້ນຖານຂໍົ້ມູນທີ່ໜຶ້າເຊ ່ອຖ . 

- ເຖິງແມ່ນວ່າວິທະຍາສາດຈະມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ການໃຊົ້ງານທີ່ບ່ໍເໝາະສ ມອາດ

ກາຍເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເກີດການສູນເສຍໄດຶ້. ຕ ວຢ່າງ: ການໃຊົ້ຍານພາຫານະ ຫ   ເຄ ່ອງມ ທີ່

ທັນສະໄໝທີ່ບ່ໍຖ ກຕຶ້ອງ, ໂຮງງານປ່ອຍນໍົ້າເປ ຶ້ອນ, ຄວັນພິດ, ສານພິດ, ລັງສີ ແລະ ອ ່ນໆ ຈະສ ່ງຜ ນ

ກະທ ບຕ່ໍມະນຸດ, ສັດ ແລະ ສ່ິງແວດລົ້ອມ. 

 

6 5 8 
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ບ ດທີ 2 ຄຸນສ ມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດ 

                                                                ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ:  

ເພ ່ອໃຫຶ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ສະຫຸຼບຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດຶ້. 

2) ອະທິບາຍເຫດຜົນຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດຕ່ໍການຄົຶ້ນຄວຶ້າ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

        ລັກສະນະຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດົ້ແກ່:  

- ເປັນນັກສັງເກດ: ການສັງເກດເປັນພ ົ້ນຖານຂອງການຮຽນໃນທຸກໆຮູບແບບຂອງການສຶກສາ 

ຄ ົ້ນຄວົ້າ; 

- ເປັນນັກທ ດລອງພິສູດຫາຄວາມເປັນຈິງ: ນັກວິທະຍາສາດບ່ໍເຊ ່ອໃນສ່ິງທີ່ຕ ນເອງ ຍັງບ່ໍທັນໄດົ້

ພິສູດ ຫ   ຍັງຂາດຫ ັກຖານ. 

- ຕົ້ອງເປັນຄ ນມີເຫດຜ ນ: ວທິະຍາສາດສອນໃຫົ້ຄ ນເຊ ່ອໃນສ່ິງທີ່ມີເຫດຜ ນ, ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ 

ຂອງຜູົ້ອ ່ນ, ໃຊົ້ວິທີການທາງວິທະຍາສາດໃນການແກົ້ໄຂບັນຫາ, ມັກ, ສ ນໃຈ ແລະ ຢາກຮູົ້ໃນ

ເລ ່ອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

- ເປັນຄ ນອ ດທ ນພະຍາຍາມ: ການຄ ົ້ນຄວົ້າທາງດົ້ານວິທະຍາສາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊົ້ເວລາຍາວ 

ນານກວ່າຈະເຫັນຜ ນ ເຊ່ັນ: ທ່ານ ໂທມັດ ໃຊົ້ເວລາປະດິດດອກໄຟຟົ້າເປັນເວລາປີກວ່າ ຈຶ່ງຈະໄດົ້

ຮັບຜ ນສໍາເລັດ. 

- ເປັນຄ ນກົ້າຄ ົ້ນຄິດປະດິດສົ້າງ: ນັກວິທະຍາສາດເປັນຄ ນກົ້າຄ ົ້ນຄິດ ຫ   ປະດິດສົ້າງສ່ິງໃໝ່ໆ.  

- ເປັນຄ ນເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບ ບ: ມີການວາງແຜນ, ເຮັດວຽກມີຂັົ້ນຕອນ ແລະ ສະຫ ຸບ.  

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ຮູບທີ່ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວ່ານັກວິທະຍາສາດຄົຶ້ນພົບປາກົດການ, ຮູບນັກວິທະຍາ 

ສາດ, LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ...  

4. ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

3.1. ຄູຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູູ່ສະພາບການຮຽນ 

3.2. ທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ົ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນກຽ່ວກັບ: ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ? ປະໂຫຍດຂອງວິທະຍາສາດມີຫຍັງແດ່?  

- ນັກຮຽນຕອບ: (ເບ່ິງຄໍາຕອບໃນບົດທີ 1) 

3.3. ເຂ ້າສູູົ່ບ ດຮຽນໃໝົ່ 

ກິດຈະກໍາທີ 1: ເປັນນັກສັງເກດ, ນັກທົດລອງພິສູດຫາຄວາມເປັນຈິງ, ມີເຫດຜົນ, 

ອົດທົດພະຍາຍາມ, ກຶ້າຄົຶ້ນຄິດປະດິດສຶ້າງ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບົບ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄົຶ້ນຄິດເອງ 

- ຄູຖາມເພ ່ອໃຫຶ້ນັກຮຽນຄິດຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບນັກວິທະຍາສາດມີຄຸນສົມບັດຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນອ່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດຫາຄໍາຕອບ 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັບຄູ່ສົນທະນາ 

- ຄູໃຫົ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ ແລະ ປະຕິບັດດ່ັງນີຶ້: 

1) ອ່ານກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດໃນປຶົ້ມແບບຮຽນ. 

2) ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ຕ ນເອງຄິດວ່າຖ ກຕົ້ອງລ ງໃສ່ປຶົ້ມບັນທຶກ ເພ ່ອສ ນທະນາກັບໝູ່. 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາກັບໝູ່ເພ ່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນວ່າມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ຫ   

ບ່ໍມີ ຈຸດໃດທີ່ຄວນຈະເອ າເຂ າຕ ່ມ ຫ   ຕັດອອກ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາຮ່ວມກັນ, ໃຫົ້ຕາງໜົ້າຄູ່ຂຶົ້ນນໍາສະເໜີຄໍາຕອບ. 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບລັກສະນະຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດົ້ແກ່:  

1) ເປັນນັກສັງເກດ: ການສັງເກດເປັນພ ຶ້ນຖານຂອງການຮຽນໃນທຸກໆຮູບແບບຂອງການສ ກສາ 

ຄົຶ້ນຄວຶ້າ; 

2) ເປັນນັກທ ດລອງພິສູດຫາຄວາມເປັນຈິງ: ນັກວິທະຍາສາດບ່ໍເຊ ່ອໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງ 

ຍັງບ່ໍທັນໄດຶ້ພິສູດ ຫຼ  ຍັງຂາດຫັຼກຖານ. 

3) ຕ້ອງເປນັຄ ນມີເຫດຜ ນ: ວິທະຍາສາດສອນໃຫຶ້ຄົນເຊ ່ອໃນສ່ິງທີ່ມີເຫດຜົນ, ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ 

ຂອງຜູຶ້ອ ່ນ, ໃຊຶ້ວິທີການທາງວິທະຍາສາດໃນການແກຶ້ໄຂບັນຫາ, ມັກ, ສົນໃຈ ແລະ ຢາກຮູຶ້ໃນເລ ່ອງ 

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

4) ເປັນຄ ນອ ດທ ນພະຍາຍາມ: ການຄົຶ້ນຄວຶ້າທາງດຶ້ານວິທະຍາສາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊຶ້ເວລາຍາວ 

ນານກວ່າຈະເຫັນຜົນ ເຊ່ັນ: ທ່ານ ໂທມັດ ໃຊຶ້ເວລາປະດິດດອກໄຟຟຶ້າເປັນເວລາປີກວ່າ ຈ ່ງຈະໄດຶ້ຮັບ 

ຜົນສໍາເລັດ. 

5) ເປັນຄ ນກ້າຄ ນ້ຄດິປະດິດສາ້ງ: ນັກວິທະຍາສາດເປັນຄົນກຶ້າຄົຶ້ນຄິດ ຫຼ  ປະດິດສຶ້າງສ່ິງໃໝ່ໆ.  

6) ເປັນຄ ນເຮັດວຽກຢົ່າງເປນັລະບ ບ: ມີການວາງແຜນ, ເຮັດວຽກມີຂັຶ້ນຕອນ ແລະ ສະຫຸຼບ.  

  ຮູບພາບຂົ້າງລຸ່ມນີົ້ສາມາດຖ ກນໍາໃຊົ້ສໍາລັບການອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ນກັທດົລອງພິສດູ

ວທິະຍາສາດ 

ນກັວທິະຍາສາດທີີ່ ມຊິ ີ່ ສຽງ 
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ບ ດທີ 3 ວິທີການທາງວທິະຍາສາດ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ມໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ:  

ເພ ່ອໃຫຶ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງວິທີການທາງວິທະຍາສາດ 

2) ປະຕິບັດການທ ດລອງຂັົ້ນງ່າຍດາຍ 

2. ເນ ້ອໃນ 

ວິທີການທາງວິທະຍາສາດແມ່ນວິທີການຖາມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມແບບມີວິທະຍາສາດ ໂດຍຜ່ານ

ການສັງເກດ ແລະ ປະຕິບັດການທ ດລອງຕາມ 6 ຂັົ້ນຕອນດ່ັງນີົ້:  

- ສັງເກດ;  

- ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ; 

- ກໍານ ດວິທີການທ ດລອງ;  

- ປະຕິບັດການທ ດລອງ; 

- ວິເຄາະຂໍົ້ມູນ;  

- ສະຫ ຸບຜ ນ.  

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ຈອກໃສ 4 ໜ່ວຍ, ບ່ວງກາເຟ 1 

ອັນ, ນໍົ້າ 1 ລິດ, ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ, ເກ ອປະມານ 200g.  

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

3.1. ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ າສູູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ 

3.2. ທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ 

- ຄູຖາມນັກຮຽນກຽ່ວກັບ: ຄຸນສ ມບັດຂອງນັກວິທະຍາສາດມີຫຍັງແດ່? ເປັນຫຍັງນັກວິທະຍາສາດ

ຈຶ່ງຕົ້ອງເຮັການພິສູດໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈິງ?  

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄຸນສ ມບັດຂອງນັກວິທະຍາ 

ສາດ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການທ ດລອງ ເພ ່ອພິສູດໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈິງຂອງນັກວິທະຍາສາດ. 

3.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່ 

ກິດຈະກໍາທີ 1. ສຶກສາກ່ຽວກັບໄຂ່ຈ ມ-ໄຂ່ຟູ 

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ການສັງເກດ 

- ຄູແບ່ງນັກຮຽນໃຫົ້ເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

- ຄູຖາມ ນັກຮຽນເຄີຍສັງເກດບ່ໍວ່າ ເມ ່ອເອ າໄຂ່ວາງໃນນໍົ້າທໍາມະດາໄຂ່ຈະຈ ມ ຫ   ຟູ? ແຕ່ເມ ່ອເອ າ

ໄຂ່ວາງໃນນໍົ້າເກ ອໄຂ່ຈະຈ ມ ຫ   ຟູ? 

EXPERIMENT BASED 
LEARNING 
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- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຂົ້າງເທິງ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການຕັ້ງສ ມມຸດຖານ  

- ເມ ່ອເອ າໄຂ່ວາງໃນນໍົ້າທໍາມະດາໄຂ່ຈະຈ ມ, ແຕ່ເມ ່ອເອ າວາງໃນນໍົ້າເກ ອໄຂ່ຈະຟູ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ສ້າງການທ ດລອງ 

- ພິສູດກ່ຽວກັບຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງເອ າໄຂ່ໃສ່ນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ນໍົ້າເກ ອ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງລຸ່ມນີົ້: 

- ຖອກນໍົ້າໃສ່ຈອກ 4 ໜ່ວຍ, ແຕ່ລະໜ່ວຍບັນຈນໍຸົ້າ 150 ml; ລະລາຍເກ ອ 2 ບ່ວງໃສ່ໃນໜ່ວຍທີ2; 

ລະລາຍເກ ອ 4 ບ່ວງໃສ່ໃນໜ່ວຍທີ3 ແລະ 6 ບ່ວງໃສ່ໜ່ວຍທີ4 (ໜວ່ຍທີ1 ໃສ່ນໍົ້າທໍາມະດາ). 

- ເອ າໄຂ່ປ່ອນລ ງໃສ່ໃນໜ່ວຍທີ1 ແລົ້ວສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜ ນລ ງໃນຕາຕະລາງ. ຈາກນັົ້ນ, ເອ າ

ໄຂ່ປ່ອນໃສ່ໜ່ວຍທີ 2, 3 ແລະ 4 ຕາມລໍາດັບ. 

 

ລໍາດັບຈອກ ປະລິມານເກ ອ ຜ ນການສັງເກດ 

ໜ່ວຍທີ 1 ບ່ໍໄດົ້ໃສເກ ອ  

ໜ່ວຍທີ 2 ເກ ອ 2 ບ່ວງກາເຟ  

ໜ່ວຍທີ 3 ເກ ອ 4 ບ່ວງກາເຟ  

ໜ່ວຍທີ 4 ເກ ອ 6 ບ່ວງກາເຟ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

- ຜ່ານການທ ດລອງນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ?  

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ໜ່ວຍທີ 1 ມີນໍົ້າທໍາມະດາໄຂ່ຈ ມ, ໜ່ວຍທ ີ2 ໄຂ່

ຟູຂຶົ້ນເລັກນົ້ອຍ, ໜ່ວຍທີ 3 ໄຂ່ຟູເພ່ີມຂຶົ້ນ, ໜ່ວຍທີ 4 ໄຂ່ຟູເພ່ີມຂຶົ້ນອີກ.  

- ຄູຖາມເປັນຫຍັງໄຂ່ຈຶ່ງບ່ໍຟູໃນນໍົ້າທີ່ບ່ໍມີເກ ອລະລາຍ? 

- ນັກຮຽນຮ່ວມກັນອະທິບາຍເຫດຜ ນທີ່ໄຂ່ບ່ໍຟູໃນນໍົ້າທີ່ບ່ໍມີເກ ອລະລາຍ (ການຈ ມ ຫ   ຟູຂອງໄຂ່ຂຶົ້ນ

ກັບປະລິມານຂອງເກ ອ ຫ   ຂຶົ້ນກັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸົ້ນຂອງນໍົ້າເກ ອ). 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການຟູຂອງໄຂ່ ຂຶົ້ນກັບຄວາມເຂັົ້ມຂອງນໍົ້າເກ ອ 

ຫ   ວ່າລະດັບການຟູຂອງໄຂ່ຂຶົ້ນກັບປະລິມານເກ ອ ຊ່ຶງນໍົ້າເກ ອຍ່ິງເຂັົ້ມເທ ່າໃດການຟູຂອງໄຂ່ກໍຍ່ິງ

ຫ າຍເທ ່ານັົ້ນ.  

ວິທີການທາງວິທະຍາສາດແມ່ນວິທີການຖາມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມແບບມີວິທະຍາສາດ ໂດຍຜ່ານ

ການສັງເກດ ແລະ ປະຕິບັດການທ ດລອງຕາມ 6 ຂັົ້ນຕອນດ່ັງນີົ້:  

1. ສັງເກດ;  
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2. ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ; 

3. ກໍານ ດວິທີການທ ດລອງ;  

4. ປະຕິບັດການທ ດລອງ; 

5. ວເິຄາະຂໍົ້ມູນ;  

 6. ສະຫ ຸບຜ ນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນຂອງວທິີການທາງວິທະຍາສາດ 

ສງັເກດ 

ຕ ັງ້ຂ ສ້ມົມດຸຖານ 

ກ  ານດົວທີິການທດົລອງ 

ປະຕິບດັການທດົລອງ 

ວເິຄາະຂ ມ້ນູ 

ສະຫ ຸບຜນົ 

- ຂ ສ້ມົມດຸຖານຖ ກສີ່ວນໜ ີ່ ງ 

- ຜິດທງັໝດົ 

 

ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງຂ ສ້ມົມດຸຖານຄ ນໃໝີ່ 

- ຂ ສ້ມົມດຸຖານ ຖ ກຕອ້ງ 
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ພາກທີ II ການວັດແທກ 

ເວລາ 11 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຜ ນສໍາເລດັດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ້ອໃນ 

 ນັກຮຽນເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວັດແທກພ ົ້ນຖານ, ມະໂນພາບ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການວັດແທກ

ຄວາມຍາວ, ບໍລິມາດ, ມວນສານ ແລະ ອຸນຫະພູມ, ການວັດແທກປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການນໍາໃຊົ້ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. ຮູົ້ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກມາດຕະຖານ, ວິທີໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກໃຫົ້ເໝາະກັບ

ຈຸດປະສ ງທີ່ຈະວັດແທກ ແລະ ປະຕິບັດການວັດແທກໄດົ້ຢ່າງຖ ກຕົ້ອງ. ສາມາດອ່ານຄ່າ, ນໍາໃຊົ້ ແລະ ປ່ຽນ

ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກໄດົ້. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕິບດັ 

ນັກຮຽນສາມາດເລ ອກໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກຕ່າງໆຢ່າງຖ ກຕົ້ອງ ແລະ ເໝາະສ ມ. ບອກຄວາມຈໍາ

ເປັນທີ່ຕົ້ອງໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກມາດຕະຖານ, ວິທີວັດແທກ, ສາເຫດຂອງການເກີດມີຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີ

ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ. ອະທິບາຍຂັົ້ນຕອນການວັດແທກປະເພດຕ່າງໆ, ດໍາເນີນການທ ດ

ລອງ ເພ ່ອສຶກສາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ຄວາມຍາວ, ບໍລິມາດ, ມວນສານ ແລະ 

ອຸນຫະພູມ. ໃຫົ້ຮູົ້ການນໍາໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍຂອງການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ແມັດ-ຫ ວໜ່ວຍຄວາມຍາວ, ແມັດກ້ອນ-

ຫ ວໜ່ວຍບໍລິມາດ, ກິໂລກຣາມ-ຫ ວໜ່ວຍມວນສານ, ແກນວນິ, ແຊນຊີອຸດ ແລະ ຟາເຣນຮາຍ-ເປັນຫ ວໜ່

ວຍຂອງອຸນຫະພູມ. 

II. ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ II ການວດັແທກ ນັກຮຽນສາມາດ 

ບ ດທ ີ4 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄ ົ່ອງ

ວັດແທກ. 

1. ກໍານ ດ ແລະ ຍ ກຕ ວຢ່າງປະລິມານຟີຊິກທີ່ກ່ຽວຂົ້ອງ

ກັບການວັດແທກ. 

2. ລະບຸ ແລະ ອະທິບາຍສັນຍະລັກ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍທີ່

ຖ ກນໍາໃຊົ້ວັດແທກຄວາມຍາວ, ມວນສານ, ບໍລິມາດ 

ແລະ ອຸນຫະພູມ. 

3. ອະທິບາຍການນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກພ ົ້ນຖານ

ປະເພດຕ່າງໆ. 

4. ຮູົ້ນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກພ ົ້ນຖານເຂ ົ້າໃນການຮຽນ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

5. ນໍາໃຊົ້ສັນຍະລັກຫ ວໜ່ວຍ (ມີລີແມັດ, ຊັງຕີແມັດ, 

ກິໂລແມັດ) ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. 

6. ເນັົ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຂອງການໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍທີ່

ຖ ກຕົ້ອງ ແລະ ການປ່ຽນຫ ວໜ່ວຍວັດແທກລະຫວ່າງ

ຫ ວໜ່ວຍນົ້ອຍກວ່າ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍໃຫຍ່ກວ່າ. 
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ບ ດທ ີ5 ການວດັແທກຄວາມຍາວ 

- ການວັດແທກຄວາມຍາວແມ່ນຫຍັງ? 

- ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຍາວ. 

- ເຄ ່ອງວັດແທກຄວາມຍາວຊະນິດຕ່າງໆ. 

- ວິທີວັດແທກຄວາມຍາວ. 

- ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ 

ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງ. 

7. ອະທິບາຍຫ ັກການແລະ ວິທີການວັດແທກຄວາມ

ຍາວ. 

8. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ

ຄວາມຍາວ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກອ ່ນໆ. 

9. ເລ ອກເຄ ່ອງມ ເພ ່ອວັດແທກຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸ

ຢ່າງເໝາະສ ມ. 

10. ບັນທຶກ ແລະ ປະມວນຄ່າວັດແທກຢ່າງຖ ກຕົ້ອງ. 

ບ ດທ ີ6 ການວດັແທກບໍລິມາດ 

- ການວັດແທກບໍລິມາດແມ່ນຫຍັງ? 

- ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກບໍລິມາດ. 

- ວິທີວັດແທກບໍລິມາດ. 

- ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີ

ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການໃຊົ້ໂຖແກົ້ວ

ແບ່ງຂີດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸ. 

11. ອະທິບາຍມະໂນພາບກ່ຽວກັບການວັດແທກບໍລິ

ມາດ. 

12. ນໍາໃຊົ້ບັນທັດທີ່ຄູຈັດມາໃຫົ້ເພ ່ອວັດບໍລິມາດຂອງ

ວັດຖຸ. 

13. ນໍາໃຊົ້ແມັດກໍົ້ເພ ່ອວັດແທກບໍລິມາດຂອງຫົ້ອງຮຽນ. 

14. ນໍາໃຊົ້ຈອກທີ່ມີຂິດໝາຍເພ ່ອວັດແທກບໍລິມາດ

ຂອງນໍົ້າ. 

15. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄ ່ອງວັດແທກບໍ

ລິມາດທີ່ໃຊົ້ໃນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຊົ້ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. 

16. ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງເຄ ່ອງມ ວັດແທກບໍລິມາດ

ປະເພດຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ບັນທັດ, ແມັດກໍົ້, ຈອກມີຂີດ    

ໝາຍ, ... 

17. ລະບຸສາເຫດ ແລະ ວິທີແກົ້ໄຂຂໍົ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶົ້ນ

ໃນຂະບວນການວັດແທກບໍລິມາດ. 

ບ ດທ ີ7 ການວດັແທກມວນສານ 

- ການວັດແທກມວນສານແມ່ນຫຍັງ? 

- ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານ. 

- ການໃຊົ້ຊິງຊ່ັງມວນສານ. 

18. ອະທິບາຍມະໂນພາບກ່ຽວກັບການວັດແທກມວນ

ສານ. 

19. ປຽບທຽບເຄ ່ອງມ ຕ່າງໆທີ່ໃຊົ້ໃນການວັດແທກມວນ

ສານ ເຊ່ັນ: ຊິງຊ່ັງທ ່ວໄປ, ຊິງຊ່ັງແບບລໍຊໍ, ຊິງຊ່ັງ

ແບບດິຈິຕອນ, ຊິງຫາງ (ດ່ຽງ) ແລະ ຊິງຊ່ັງຊາວນາ. 

20. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຕັກນິກການ

ວັດແທກມວນສານ ແລະ ການວັດແທກນໍົ້າໜັກ. 

21. ທ ບທວນຄ ນບັນດາຫ ວໜ່ວຍຂອງມວນສານທີ່ໃຊົ້

ໃນວິທະຍາສາດແລະ ໃຊົ້ຕາມຄອງລາວ. 

22. ຈັດການກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶົ້ນໃນຂະບວນ

ການວັດແທກມວນສານ. 
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23. ອະທິບາຍຫ ັກການ ແລະ ວິທີການວັດແທກມວນ

ສານຂອງວັດຖຸ. 

24. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫ ວໜ່ວຍ

ວັດແທກມວນສານ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ

ປະລິມານອ ່ນໆຢ່າງຖ ກຕົ້ອງ. 

25. ເລ ອກເຄ ່ອງມ ຢ່າງເໝາະສ ມເພ ່ອວັດແທກມວນ

ສານຂອງວັດສະດຸ. 

26. ຮູົ້ເຕັກນິກການວັດແທກມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດ. 

ບ ດທ ີ8 ການວດັແທກອຸນຫະພູມ 

- ອຸນຫະພູມແມ່ນຫຍັງ? 

- ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃຊົ້ເພ ່ອຫຍັງ? 

- ເຄ ່ອງວັດແທກ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ

ອຸນຫະພູມ. 

- ວິທີໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ. 

- ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ນໍາໃຊົ້ທາງ

ການແພດ. 

27. ນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທາງວິທະຍາສາດ

ເພ ່ອວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸ. 

28. ນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທາງການແພດ 

ເພ ່ອວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງນັກຮຽນ. 

29. ທໍາຄວາມຄຸົ້ນເຄີຍກັບເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ

ປະເພດຕ່າງໆ. 

30. ຈໍາແນກເຄ ່ຶອງວັດແທກອຸນຫະພູມສໍາລັບ

ວິທະຍາສາດແລະ ສໍາລັບໃຊົ້ໃນທາງການແພດ. 

31. ສ ນທະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊົ້ເຄ ່ຶອງວັດແທກ

ອຸນຫະ ພູມໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

ພາກນີົ້ເນັົ້ນແນວຄວາມຄິດຫ ັກກ່ຽວກັບການວັດແທກ, ເຄ ່ອງວັດແທກມາດຕະຖານ, ວິທີການວັດ 

ແທກ, ຫ ວໜ່ວຍການວັດແທກ, ເຕັກນິກການນໍາໃຊົ້, ປະໂຫຍດ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊົ້, ການເກີດ 

ແລະ ວິທີການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ ຊ່ຶງປະກອບມີ 5 ບ ດຄ : ຄວາມຈໍາເປັນຕົ້ອງໃຊົ້ເຄ ່ອງ

ວັດແທກ, ການວັດແທກຄວາມຍາວ, ການວັດແທກບໍລິມາດ, ການວັດແທກມວນສານ ແລະ ການວັດແທກ

ອຸນຫະພູມ. 

ບ ດທ ີ 4 ນັກຮຽນຈະໄດົ້ຮຽນກ່ຽວກັບການວັດແທກ ໂດຍການປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວັດແທກດົ້ວຍ

ການໃຊົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກປຽບທຽບກັບການວັດແທກດົ້ວຍການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ ຄວາມຮູົ້ສຶກ ເຊ່ັນ: 

ສັງເກດ, ຕັົ້ງຄໍາຖາມ, ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ, ທ ດລອງ, ວິເຄາະຂໍົ້ມູນ ແລະ ສະຫ ຸບຜ ນ. 

ບ ດທ ີ 5 ນັກຮຽນຈະໄດົ້ຮຽນກ່ຽວກັບການວັດແທກຄວາມຍາວ, ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ, ເຄ ່ອງວັດແທກ

ຊະນິດຕ່າງໆ, ວິທີວັດແທກ ແລະ ວິທີໃຊົ້, ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດດ່ຽງ ໂດຍການ

ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ສັງເກດ, ຕັົ້ງຄໍາຖາມ, ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ, ທ ດລອງ, ວິເຄາະຂໍົ້ມູນ ແລະ 

ສະຫ ຸບຜ ນ. 
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ບ ດທ ີ 6 ນັກຮຽນຈະໄດົ້ຮຽນກ່ຽວກັບການວັດແທກບໍລິມາດ, ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ, ເຄ ່ອງວັດແທກບໍລິ

ມາດຊະນິດຕ່າງໆ, ວິທີວັດແທກ ແລະ ວິທີໃຊົ້, ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດດ່ຽງ ໂດຍ

ການປະຕິບັດກິດຈະ ກໍາການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ສັງເກດ, ຕັົ້ງຄໍາຖາມ, ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ, ທ ດລອງ, ວິເຄາະຂໍົ້ມູນ 

ແລະ ສະຫ ຸບຜ ນ. 

ບ ດທີ 7 ນັກຮຽນຈະໄດົ້ຮຽນກ່ຽວກັບການວັດແທກມວນສານ, ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ, ການໃຊົ້ຊິງຊ່ັງ ແລະ 

ສ ່ການຮຽນການສອນກ່ຽວຂົ້ອງ, ວິທີວັດແທກ ແລະ ວິທໃີຊົ້, ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ

ຜິດດ່ຽງ ໂດຍການປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ສັງເກດ, ຕັົ້ງຄໍາຖາມ, ຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ, ທ ດລອງ, 

ວິເຄາະຂໍົ້ມູນ ແລະ ສະຫ ຸບຜ ນ. 

ບ ດທ ີ 8 ນັກຮຽນຈະໄດົ້ຮຽນກ່ຽວກັບການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ, ເຄ ່ອງແທກ

ອຸນຫະພູມ ຊະນິດຕ່າງໆ, ວິທີວັດແທກ ແລະ ວິທີໃຊົ້, ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດດ່ຽງ 

ໂດຍການປະຕິບັດກິດຈະ ກໍາການວັດແທກ ເຊ່ັນ: ແນະນໍານັກຮຽນ, ສາທິດການທ ດລອງ, ໜົ້າວຽກທີ່ໄດົ້ຮັບ

ມອບໝາຍ, ປະເມີນຜ ນການປະຕິບັດ ແລະ ສ ນທະນາໃຫົ້ຄວາມຄິດເຫັນ. 

 

 

ບ ດທີ 4 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄ ົ່ອງວັດແທກ 

ເວລາ 2 ໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ 

ເພ ່ອໃຫົ້ນັກຮຽນສາມາດ 

1) ປຽບທຽບການວັດແທກສ່ິງຂອງຕ່າງໆໂດຍການສັງເກດດົ້ວຍຕາ ແລະ ຄວາມຮູົ້ສຶກ ໃສ່ກັບການໃຊົ້

ເຄ ່ອງວັດແທກ. 

2) ອະທິບາຍການໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຍາວ, ບໍລິມາດ, ມວນສານ ແລະ ອຸນຫະພູມ. 

3) ປະຕິບັດການທ ດລອງຂັົ້ນງ່າຍດາຍ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

  ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ ເຊ່ັນ: ນີົ້ວ, ຄ ບ, ສອກ, ວາ, ຊ ່ວບາດແກວ່ງ, ໄຮ່, ... ຖ ກນໍາໃຊົ້ໃນລັກສະນະທົ້ອງ

ຖ່ິນເພ ່ອແລກປ່ຽນຜ ນຜະລິດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນຫ ວໜ່ວຍທີ່ໃຊົ້ວັດແທກປະລິມານອັນດຽວກັນແຕ່ໄດົ້ຄ່າ

ຕ່າງກັນ ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດນໍາໃຊົ້ໃນທາງເຕັກນິກ ແລະ ໃນການຄົ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ. ການສັງເກດດົ້ວຍຕາ

ເປ ່າ ແລະ ການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກບ່ໍເປັນເຫດຜ ນທີ່ຢັົ້ງຢ ນຄວາມຊັດເຈນໃນການວັດແທກ. ສະນັົ້ນ, 

ຈຶ່ງມີການນໍາໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍ ແລະ ເຄ ່ອງມ ວັດແທກມາດຕະຖານເຂ ົ້າມາປ່ຽນແທນ. 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ຮູບ: ກະບຸງ-ກະຕ່າ-ຈອກ, 

ຕາຕະລາງຂໍົ້ມູນຫ ວໜ່ວຍຄວາມຍາວ-ມວນສານ-ບໍລິມາດ-ອຸນຫະພູມ-ເວລາ ໃນລະບ ບ SI, .... 



16 
 

- ອຸປະກອນທ ດລອງ: ຮູບ 4.2 ໜົ້າ-17 ຈາກປຶົ້ມແບບຮຽນຟິຊິກ ມ.1, ວັດຖຸໃດໜຶ່ງ, ຊິງຊ່ັງນໍົ້າໜັກ, 

ໂຖ (ປລາສະຕິກ ຫ   ແກົ້ວ), ເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ (ບາຫ ອດ), ນໍົ້າທໍາມະດາ, ຜົ້າ (ຄວາມຍາວບ່ໍຫ ຸດ 

1,5 ແມັດ).  

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ. 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ. 

4.2 ຄູທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນ: ວິທີການທາງວິທະຍາສາດມີຂັົ້ນຕອນຄ ແນວໃດ? ໃຫົ້ສະແດງເປັນແຜນວາດ. 

- ຜ່ານການທ ດລອງກ່ຽວກັບການສຶກສາໄຂ່ຈ ມໄຂ່ຟູ ນັກຮຽນເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ຈ ່ໄດົ້ຫຍັງແດ່? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ, ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນຂອງວິທີການທາງ

ວິທະຍາສາດ ພົ້ອມສະແດງເປັນແຜນວາດປະກອບ. 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບຕາມຄວາມເຂ ົ້າໃຈ: ການຈ ມການຟູຂອງໄຂ່ ຂຶົ້ນກັບຄວາມເຂັົ້ມຂອງນໍົ້າເກ ອ 

ຫ  ວ່າ ຂຶົ້ນກັບປະລິມານເກ ອ ຊ່ຶງນໍົ້າເກ ອຍ່ິງເຂັົ້ມເທ ່າໃດການຟູຂອງໄຂ່ກໍຍ່ິງຫ າຍເທ ່ານັົ້ນ. 

4.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່: 

ກິດຈະກໍາທີ 1. ການສັງເກດດ້ວຍສາຍຕາ 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄູຖາມ: 

1) ນັກຮຽນເຄີຍສັງເກດບ່ໍວ່າ ເມ ່ອກາງນີົ້ວມ ອອກໃຫົ້ກວົ້າງສຸດແລົ້ວວາງໄວົ້ເຊ່ິງໜົ້າ. ຈາກນັົ້ນແກວ່ງ

ມ ໄປທາງຊົ້າຍທາງຂວາ ເລ່ີມຈາກຊົ້າໆແລົ້ວຄ່ອຍໄວຂຶົ້ນພົ້ອມທັງສັງເກດຈໍານວນນີົ້ວມ , ນັກຮຽນ

ສັງເກດເຫັນຈໍານວນນີົ້ວມ ຕ່າງກັນແນວໃດ? 

2) ເມ ່ອສັງເກດຮູບ 4.2 ໃນໜົ້າ-17 ຂອງປຶົ້ມແບບຮຽນ ມ.1 ດ່ັງສະແດງຕ່ໍໄປນີົ້ ດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ 

ຈາກການວັດແທກດົ້ວຍບັນທັດ ບັນດາຮູບດ່ັງກ່າວຄ ກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຄ ແນວໃດ?(ເສັົ້ນຊ ່? 

ທ່ອນຊ ່? ຂະໜານກັນ? ຂະໜາດ? ຄວາມຍາວ?) 

 

 

 

3) ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

EXPERIMENT BASED 
LEARNING 
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ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ເມ ່ອກາງນີົ້ວມ ອອກໃຫົ້ກວົ້າງສຸດແລົ້ວວາງໄວົ້ເຊ່ິງໜົ້າຢູ່ລະດັບດຽວກັບຕາ ຈາກນັົ້ນແກວ່ງມ ໄປ

ທາງຊົ້າຍທາງຂວາ ເລ່ີມຈາກຊົ້າໆແລົ້ວຄ່ອຍໄວຂຶົ້ນພົ້ອມທັງສັງເກດຈໍານວນນີົ້ວມ , ນັກຮຽນຈະ

ສັງເກດເຫັນຈໍານວນນີົ້ວມ ຕ່າງກັນ. 

2) ເມ ່ອທຽບກັບການວັດແທກດົ້ວຍບັນທັດ ການສັງເກດດົ້ວຍຕາ: ຮູບ 4.2 ກ ສອງເສັົ້ນນອນບ່ໍຂະ  

ໜານກັນ, ຮູບ 4.2ຂ ສອງຮູບສ່ີແຈບ່ໍເທ ່າກັນ, ຮູບ 4.2ຄ ແຕ່ລະຂົ້າງຂອງຮູບສາມແຈບ່ໍເປັນທ່ອນ

ຊ ່ ແລະ ຮູບ 4.2ງ ຄວາມຍາວຂອງທ່ອນ a ແລະ b ບ່ໍເທ ່າກັນ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງສອງກໍລະນີ: 

1) ແກວ່ງນີົ້ວມ ທັງ 5 ນີົ້ວຂອງເບ ົ້ອງໃດໜຶ່ງ ເລ່ີມຈາກຊົ້າ-ໄວ-ໄວຂຶົ້ນ ໄປມາຢູ່ເຊ່ິງໜົ້າແລົ້ວສັງເກດຈໍາ

ນວນນີົ້ວມ . 

2) ສັງເກດຮູບດົ້ວຍຕາເປ ່າ ເພ ່ອປຽບທຽບກັບຜ ນການວັດແທກດົ້ວຍບັດທັດ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

 ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

1) ຍ ກມ ເບ ົ້ອງໜຶ່ງຂຶົ້ນຊ ່ໜົ້າໂດຍໃຫົ້ນີົ້ວມ ຊີົ້ຂຶົ້ນເທິງ ແລະ ຢູລ່ະດັບດຽວກັບຕາ ແລົ້ວກາງນີົ້ວມ ອອກ

ໃຫົ້ກວົ້າງສຸດ. ຈາກນັົ້ນ ແກວ່ງມ ໄປທາງຊົ້າຍທາງຂວາຊົ້າໆແລົ້ວໄວຂຶົ້ນ ພົ້ອມທັງສັງເກດຈໍາ

ນວນນີົ້ວມ . ເວລາແກວ່ງຝ່າມ  ຊົ້າ-ໄວ-ໄວຂຶົ້ນ ໃຫົ້ສັງເກດຈໍານວນນີົ້ວມ ວ່າຕ່າງກັນແນວໃດ. 

2) ສັງເກດຮູບ 4.2ກ, 4.2ຂ, 4.2ຄ, 4.2ງ ດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລົ້ວບັນທຶກຜ ນການສັງເກດລ ງໃສ່

ຕາຕະລາງ. 

3) ໃຊົ້ບັນທັດວັດແທກຂະໜາດຂອງຮູບ 4.2ກ, 4.2ຂ, 4.2ຄ, 4.2ງ ແລົ້ວບັນທຶກຜ ນການວັດແທກ

ລ ງໃສ່ຕາຕະລາງ. 

ຮູບ ຜ ນການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ຜ ນການວັດແທກດົ້ວຍບັນທັດ 

4.2ກ   

4.2ຂ   

4.2ຄ   

4.2ງ   

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

- ຄູຖາມ: ຜ່ານການສັງເກດການແກວ່ງມ  ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

- ສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ເມ ່ອແກວ່ງຝ່າມ ຊົ້າ ສັງເກດເຫັນນີົ້ວມ  5 ນີົ້ວຢ່າງຊັດເຈນ, 

ເມ ່ອແກວ່ງຝ່າມ ໄວຂຶົ້ນ ສັງເກດເຫັນນີົ້ວມ ເລ່ີມບ່ໍຊັດເຈນ ແລະ ເມ ່ອແກວ່ງຝ່າມ ໄວໆສັງເກດເຫັນວ່າ

ບ່ໍສາມາດກໍານ ດຈໍານວນນີົ້ວ. 

- ຄູຖາມ: ຜ ນຮັບຈາກການສັງເກດຮູບ 4.2 ດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ ຜ ນການວັດແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງມ ວັດ

ແທກ ຄ ກັນ ຫ   ແຕກຕ່າງກັນຄ ແນວໃດ? 
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- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຜ ນຮັບຈາກການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າບ່ໍກ ງກັບຜ ນ

ການວັດແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງວັດແທກ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

 ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການວັດແທກໂດຍການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າບ່ໍມີ

ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຊ ່ອຖ ໄດົ້ ເມ ່ອທຽບກັບການວັດແທກດົ້ວຍບັນທັດ ຊ່ຶງເປັນອຸປະກອນວັດ

ແທກມາດຕະຖານ. 

 

 

ກິດຈະກໍາທີ 2. ການວັດແທກດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ  

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

- ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

- ຄູຖາມ: 

1) ເປັນການເຊ ່ອຖ ໄດົ້ບ່ໍ ເມ ່ອໃຊົ້ມ ຍ ກວັດຖຸໃດໜຶ່ງແລົ້ວບອກວ່າ ວັດຖຸນັົ້ນໜັກຈັກກິໂລກຣາມ? 

2) ເປັນການເຊ ່ອຖ ໄດົ້ບ່ໍ ເມ ່ອໃຊົ້ມ ຈຸ່ມລ ງໃນໂຖນໍົ້າອຸ່ນແລົ້ວບອກວ່າ ນໍົ້າມີອຸນຫະພູມຈັກອ ງສາ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ການໃຊົ້ມ ຍ ກວັດຖຸໃດໜຶ່ງຂຶົ້ນແລົ້ວບອກວ່າ ວັດຖຸນັົ້ນໜັກຈັກກິໂລກຣາມ ແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ 

ແລະ ບໍສ່າມາດເຊ ່ອຖ ໄດົ້. 

2) ການໃຊົ້ມ ຈຸ່ມລ ງໃນໂຖນໍົ້າອຸ່ນແລົ້ວບອກວ່າ ນໍົ້າມີອຸນຫະພູມຈັກອ ງສາ ແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ 

ແລະ ບໍສ່າມາດເຊ ່ອຖ ໄດົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງສອງກໍລະນີ: 

1) ໃຊົ້ມ ຍ ກວັດຖຸໃດໜຶ່ງຂຶົ້ນ ແລົ້ວສັງເກດນໍົ້າໜັກຂອງວັດຖຸດົ້ວຍຄວາມຮູົ້ສຶກ. ໃຊົ້ຊິງຊ່ັງວັດຖຸດ່ັງກ່າວ

ພົ້ອມບັນທຶກຄ່າທີ່ຊ່ັງໄດົ້. ປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງນໍົ້າໜັກຂອງວັດຖຸທີ່ໄດົ້ຈາກການສັງເກດຕາມ

ຄວາມຮູົ້ສຶກ ແລະ ນໍົ້າໜັກຂອງວັດຖຸທີ່ໄດົ້ຈາກການວັດແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງວັດແທກ. 

2) ໃຊົ້ມ ຈຸ່ມລ ງໃນໂຖນໍົ້າອຸ່ນ ແລົ້ວສັງເກດອຸນຫະພູມຂອງນໍົ້າຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກ. ໃຊົ້ເຄ ່ອງແທກ

ອຸນຫະພູມ (ບາຫ ອດ) ຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າອຸ່ນດ່ັງກ່າວ ອ່ານຄ່າ ແລະ ບັນທຶກຄ່າທີ່ໄດົ້ໄວົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

 ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

1) ໃຊົ້ມ ຍ ກວັດຖຸໃດໜຶ່ງຂຶົ້ນ ແລົ້ວສັງເກດດົ້ວຍຄວາມຮູົ້ສຶກວ່າ ວັດຖຸນັົ້ນໜັກເທ ່າໃດ ແລະ ບັນທຶກ

ຄວາມຮູົ້ສຶກນັົ້ນໄວົ້. ຈາກນັົ້ນ ໃຊົ້ຊິງຊ່ັງວັດຖຸດ່ັງກ່າວພົ້ອມບັນທຶກຄ່າທີ່ຊ່ັງໄດົ້. 

2) ໃຊົ້ມ ຈຸ່ມລ ງໃນໂຖນໍົ້າອຸ່ນ ແລົ້ວສັງເກດດົ້ວຍຄວາມຮູົ້ສຶກວ່າ ອຸນຫະພູມຂອງນໍົ້າມີຈັກອ ງສາ ແລະ 

ບັນທຶກຄ່າອຸນຫະພູມຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກນັົ້ນໄວົ້. ຈາກນັົ້ນ ຈຸ່ມເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ (ບາຫ ອດ) ລ ງ

ໃນນໍົ້າອຸ່ນດ່ັງກ່າວ ເມ ່ອຄ່າອຸນຫະພູມຢູ່ເຄ ່ອງວັດແທກນິົ້ງແລົ້ວ ອ່ານ ແລະ ບັນທຶກຄ່າໄວົ້. 

EXPERIMENT BASED 
LEARNING 
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ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການຍ ກວັດຖຸດົ້ວຍມ  ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຜ ນຂອງການຍ ກວັດຖຸດົ້ວຍມ ບອກໄດົ້ຄວາມຮູົ້ສຶກ

ວ່າ ເບ າ-ໜັກ-ໜັກຫ າຍ. ສ່ວນການຊ່ັງວັດຖຸດົ້ວຍຊິງຊ່ັງແມ່ນໃຫົ້ຄ່າທີ່ຊັດເຈນພົ້ອມຫ ວໜ່ວຍວັດ

ແທກຕາມລະບ ບ. 

- ຄູຖາມ: ຜ ນຮັບຈາກການໃຊົ້ມ ຈຸ່ມລ ງນໍົ້າອຸ່ນໃນໂຖ ແລະ ການແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ ຄ 

ກັນ ຫ   ແຕກຕ່າງກັນຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຜ ນຮັບຈາກການໃຊົ້ມ ສໍາຜັດນໍົ້າອຸ່ນບ່ໍສາມາດບອກ

ໄດົ້ວ່າອຸນຫະພູມຂອງນໍົ້າແມ່ນເທ ່າໃດ ຊ່ຶງຕ່າງຈາກຜ ນການວັດແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງວັດແທກທີ່ບອກໄດົ້

ຄ່າຊັດເຈນພົ້ອມຫ ວໜ່ວຍວັດແທກຕາມລະບ ບ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

 ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການວັດແທກໂດຍການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກ

(ປະສາດສໍາຜັດຂອງຮ່າງກາຍ) ຊ່ຶງບອກຄວາມຮູົ້ສຶກໄດົ້ພຽງແຕ່ ເບ າ-ໜັກ-ໜັກຫ າຍ ແລະ ເຢັນ-ອຸ່ນ-

ຮົ້ອນ. ສະນັົ້ນ, ການວັດແທກດົ້ວຍການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ບໍສ່າມາດ

ເຊ ່ອຖ ໄດົ້ ເມ ່ອທຽບກັບການວັດແທກດົ້ວຍຊິງຊ່ັງນໍົ້າໜັກ ແລະ ເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ ຊ່ຶງເປັນອຸປະກອນ

ວັດແທກມາດຕະຖານ. 

 ເມ ່ອມະນຸດເລ່ີມຮູົ້ຈັກທໍາການຜະລິດ, ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ ເຊ່ັນ: ນີົ້ວ, ຄ ບ, ສອກ, ວາ, ຊ ່ວບາດ

ແກວ່ງ, ໄຮ່, ... ຖ ກນໍາໃຊົ້ໃນລັກສະນະທົ້ອງຖ່ິນເພ ່ອແລກປ່ຽນຜ ນຜະລິດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນຫ ວໜ່ວຍ

ທີ່ໃຊົ້ວັດແທກປະລິມານອັນດຽວກັນແຕ່ໄດົ້ຄ່າຕ່າງກັນ ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດນໍາໃຊົ້ໃນທາງເຕັກນິກ ແລະ ໃນການ

ຄົ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ. ການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ ການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກບ່ໍເປັນເຫດຜ ນທີ່

ຢັົ້ງຢ ນຄວາມຊັດເຈນໃນການວັດແທກ. ສະນັົ້ນ, ຈຶ່ງມີການນໍາໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍ ແລະ ເຄ ່ອງມ ວັດແທກ

ມາດຕະຖານເຂ ົ້າມາປ່ຽນແທນ. 

 

 

ບ ດທີ 5 ການວັດແທກຄວາມຍາວ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ: 

ເພ ່ອໃຫົ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍການວັດແທກຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸນັົ້ນ

ໃສ່ກັບຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

2) ເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫ ວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຍາວທີ່ໃຊົ້ກັນໃນລະບ ບສາກ ນ, ຈໍາແນກໄດົ້ເຄ ່ອງມ ວັດ

ແທກຄວາມຍາວຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເໝາະສ ມໃນການນໍາໃຊົ້, ເຂ ົ້າໃຈວິທີວັດແທກ

ຄວາມຍາວ. 
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3) ຮູົ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ. 

4) ປະຕິບັດການທ ດລອງຂັົ້ນງ່າຍດາຍ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ຫ ວໜ່ວຍຄວາມຍາວ ຄ ບ ແລະ ສອກຂອງແຕ່ລະຄ ນທີ່ໃຊົ້ແທກນັົ້ນ ບ່ໍສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານ

ຂອງການວັດແທກຄວາມຍາວໄດົ້ ເພາະວ່າ ຄ ບ ແລະ ສອກ ຂອງແຕ່ລະຄ ນອາດຈະມີຄວາມຍາວບ່ໍເທ ່າກັນ. 

ສະນັົ້ນ, ເພ ່ອທ ດສອບວ່າ ຄ ບ ແລະ ສອກ ຂອງແຕ່ລະຄ ນເທ ່າກັນ ຫ   ບ່ໍ ຈະຕົ້ອງໃຊົ້ບັນທັດວັດແທກ. 

ການວັດແທກຄວາມຍາວດົ້ວຍເຄ ່ອງມ ວັດແທກມາດຕະຖານຊະນິດຕ່າງໆໃຫົ້ຜ ນການວັດແທກທີ່

ຖ ກຕົ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຫ ວໜ່ວຍວັດແທກໃນລະບ ບສາກ ນ ເຊ່ັນ ແມັດ (m). 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ... 

- ອຸປະກອນທ ດລອງ: ເຊ ອກຍາວ 2 ແມັດ (ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ), ບັນທັດ (ມີມາດສ່ວນວັດແທກ

ລະອຽດລະດັບມີລີແມັດ), ແມັດກໍົ້, ບັນທັດພັບ, ບັນທັດຄີບ, ຮູບຕາຕະລາງການປ່ຽນລະດັບຫ ວ    

ໜ່ວຍວັດແທກ (ຖົ້າມີ),  ຮູບກໍາກັບການເກີດຄວາມຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ. 

 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ. 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ. 

4.2 ຄູທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນ: ການວັດແທກໂດຍການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ເຊ ່ອຖ ໄດົ້ບ່ໍ? ການວັດແທກໂດຍການ

ສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກ ເຊ ່ອຖ ໄດົ້ບ່ໍ? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ, ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ 

ແລະ ການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກຜ່ານປະສາດສໍາຜັດ -ບ່ໍຊັດເຈນທີ່ຈະອົ້າງອີງໃຫົ້ແກ່ການວັດແທກ. 

- ຜ່ານການທ ດລອງກ່ຽວກັບການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ ການສັງເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກ ນັກຮຽນ

ເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ຈ ່ໄດົ້ຫຍັງແດ່? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບຕາມຄວາມເຂ ົ້າໃຈ: ໃນການວັດແທກ, ການສັງເກດດົ້ວຍຕາເປ ່າ ແລະ ການສັງ

ເກດຕາມຄວາມຮູົ້ສຶກບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ ເມ ່ອປຽບທຽບການໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກ. 

4.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່: 

ກິດຈະກໍາທີ 1. ສກຶສາການວັດແທກຄວາມຍາວ (ເຊ ອກໃຜຍາວກວົ່າ) 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

- ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

- ຄູຖາມ: ຫ ວໜ່ວຍຄວາມຍາວມີ: ຄ ບ, ສອກ, ວາ, ... ສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານຂອງການວັດ

ແທກຄວາມຍາວໄດົ້ບ່ໍ? ຍົ້ອນຫຍັງ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ການວັດແທກຄວາມຍາວດົ້ວຍຫ ວໜ່ວຍ ຄ ບ, ສອກ, ວາ, ... ບ່ໍສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານຂອງ

ການວັດແທກຄວາມຍາວໄດົ້ ເນ ່ອງດົ້ວຍບ່ໍສາມາດບອກເປັນຄ່າຕ ວເລກໄດົ້. ຄ ບ, ສອກ, ວາ ຂຶົ້ນ

ກັບສາລິລະ (ຮ່າງກາຍ) ຂອງແຕ່ລະບຸກຄ ນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງວັດແທກເຊ ອກ ໂດຍແທກເປັນຄ ບ, ເປັນສອກ 

ແລະ ແທກດົ້ວຍບັນທັດ ຕາມລໍາດັບ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

 ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

1) ວັດແທກເຊ ອກເປັນຄ ບ, ເປັນສອກ ແລະ  ການແທກດົ້ວຍບັນທັດທີ່ມີມາດສ່ວນເປັນຊັງຕີແມັດ. 

2) ບັນທຶກຜ ນການວັດແທກລ ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້. 

 

ກຸ່ມທີ ຜ ນການແທກຂອງແຕ່ລະຄ ນ ເປັນຄ ບ ເປັນສອກ ເປັນຊັງຕີແມັດ 

1 

ຜູົ້ທີ 1    

ຜູົ້ທີ 2    

ຜູົ້ທີ 3    

2 

ຜູົ້ທີ 1    

ຜູົ້ທີ 2    

ຜູົ້ທີ 3    

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການວັດແທກເຊ ອກເປັນຄ ບ, ເປັນສອກ ແລະ ແທກດົ້ວຍບັນທັດ ນັກຮຽນສາມາດ

ສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຂໍົ້ມູນຜ ນການວັດແທກໃນຕາຕະລາງຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນວ່າ 

ຫ ວໜ່ວຍຄວາມຍາວ ຄ ບ ແລະ ສອກຂອງແຕ່ລະຄ ນທີ່ໃຊົ້ແທກນັົ້ນ ບ່ໍສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານ

ຂອງການວັດແທກຄວາມຍາວໄດົ້ ເພາະວ່າ ຄ ບ ແລະ ສອກ ຂອງແຕ່ລະຄ ນອາດຈະມີຄວາມຍາວບ່ໍ

ເທ ່າກັນ. ສະນັົ້ນ, ເພ ່ອທ ດສອບວ່າ ຄ ບ ແລະ ສອກ ຂອງແຕ່ລະຄ ນເທ ່າກັນ ຫ   ບ່ໍ ຈະຕົ້ອງໃຊົ້ບັນທັດ

ວັດແທກ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

-  ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການໃຊົ້ຫ ວໜ່ວຍ ຄ ບ ແລະ ສອກຂອງ

ແຕ່ລະຄ ນວັດແທກຄວາມຍາວຂອງເຊ ອກນັົ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານອົ້າງອີງການວັດແທກ

ໄດົ້.ຄ ບ ແລະ ສອກ ຂອງແຕ່ລະຄ ນອາດຈະມີຄວາມຍາວບ່ໍເທ ່າກັນ. 
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-  ການວັດແທກຄວາມຍາວດົ້ວຍເຄ ່ອງມ ວັດແທກມາດຕະຖານຊະນິດຕ່າງໆໃຫົ້ຜ ນການວັດແທກທີ່

ຖ ກຕົ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຫ ວໜ່ວຍວັດແທກໃນລະບ ບສາກ ນ ເຊ່ັນ ແມັດ (m). 

ກິດຈະກໍາທີ 2.  ດໍາເນນີການສອນ 

 ຄູສ ບຕ່ໍປະຕິບັດການສອນປ ກກະຕິໃນຫ ວຂໍົ້ຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນ: 

1) ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຍາວ; 

2) ເຄ ່ອງວັດແທກຄວາມຍາວຊະນິດຕ່າງໆ; 

3) ວິທີວັດແທກຄວາມຍາວ ແລະ 

4) ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນ 

 

 

ບ ດທີ 6 ການວັດແທກບໍລິມາດ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ 

 ເພ ່ອໃຫົ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບບໍລິມາດຂອງວັດຖຸນັົ້ນໃສ່ກັບບໍລິ

ມາດຂອງວັດຖຸອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

2) ເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫ ວໜ່ວຍວັດແທກບໍລິມາດທີ່ໃຊົ້ກັນໃນລະບ ບສາກ ນ, ຈໍາແນກໄດົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກບໍ

ລິມາດຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງບໍລິມາດບັນຈຂຸອງພາຊະນະຕ່າງໆ  ແລະ ຄວາມເໝາະສ ມໃນການ

ນໍາໃຊົ້, ເຂ ົ້າໃຈວິທີວັດແທກບໍລິມາດ. 

3) ຮູົ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ. 

4) ປະຕິບັດການທ ດລອງຂັົ້ນງ່າຍດາຍ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດນັົ້ນ ກັບບໍລິ

ມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ໂດຍໃຊົ້ການໃຫົ້ແທນທີ່ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນ ເປັນ

ວິທີການວັດແທກບໍລິມາດອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊົ້ໄດົ້. 

ໃນການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸ, ຖົ້າເປັນຂອງແຫ ວເຮ າໃຊົ້ເຄ ່ອງແທກບໍລິມາດໂດຍກ ງ; ຖົ້າເປັນ

ວັດຖຸແຂງທີ່ມີຮບູຮ່າງບ່ໍກໍານ ດ (ບ່ໍເປັນຮູບເລຂາຄະນິດທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ຕາມສູດ) ເຮ າໃຊົ້ວິທີໃຫົ້ມັນແທນ

ບ່ອນຂອງນໍົ້າ. 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ຮູບຕາຕະລາງການປ່ຽນລະດັບ

ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກ (ຖົ້າມີ),  ຮູບກໍາກັບການເກີດຄວາມຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ. 
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- ອຸປະກອນທ ດລອງ (ແຕ່ລະກຸ່ມ): ໂຖຂະໜາດບັນຈຸ 1-1,5 ລິດ1 ໜວ່ຍ, ຈອກນົ້ອຍ 2 ໜ່ວຍຂະ  

ໜາດບັນຈຸຕ່າງກັນ, ກົ້ອນດິນໜຽວເປັນຮູບກັບສາກ, ບັນທັດ, ໂຖແກົ້ວ ຫ   ປລາສະຕິກໃສທີ່ມີຂີດ  

ໝາຍຂະໜາດບັນຈຸ 1-1,5 ລິດ1 ໜ່ວຍ, ເສັົ້ນດົ້າຍ, ຊາມນົ້ອຍ 1 ໜ່ວຍ, ຈອກຜອງທີ່ມີຂີດໝາຍ 1 

ໜ່ວຍ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ. 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ. 

4.2 ຄູທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນ: ການໃຊົ້ຄ ບ ແລະ ສອກຂອງຄ ນວັດແທກຄວາມຍາວຂອງເຊ ອກນັົ້ນ ສາມາດໃຊົ້ເປັນ

ມາດຕະຖານອົ້າງອີງໃນການວັດແທກໄດົ້ບ່ໍ? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ, ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການໃຊົ້ຄ ບ ແລະ ສອກຂອງ

ຄ ນວັດແທກຄວາມຍາວຂອງເຊ ອກນັົ້ນ ບ່ໍສາມາດໃຊົ້ເປັນມາດຕະຖານອົ້າງອີງໃນການວັດແທກໄດົ້. 

- ຜ່ານການທ ດລອງກ່ຽວກັບການແທກເຊ ອກດົ້ວຍຄ ບ, ສອກ ແລະ ການແທກດົ້ວຍບັນທັດ ນັກຮຽນ

ເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ຈ ່ໄດົ້ຫຍັງແດ່? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບຕາມຄວາມເຂ ົ້າໃຈ: ໃນການວັດແທກເຊ ອກດົ້ວຍຄ ບ ແລະ ສອກຂອງນັກຮຽນ

ແຕ່ລະຄ ນບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ຈະອົ້າງອີງເປັນຫ ວໜ່ວຍມາດຕະຖານໄດົ້(ຄ ບ-ສອກ ສັົ້ນຍາວບ່ໍເທ ່າ

ກັນ) ເມ ່ອປຽບທຽບການໃຊົ້ເຄ ່ອງບັນທັດ. 

4.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່: 

ກິດຈະກໍາທີ 1. ໂຖໜົ່ວຍນີຈ້ະບັນຈນຸໍ້າໄດ້ຈກັຈອກ? 

  (ການວັດແທກບໍລິມາດດົ້ວຍການຜອງ) 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄູຖາມ: ເມ ່ອໃຊົ້ຈອກນົ້ອຍ 2 ໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸບໍລິມາດຕ່າງກັນ ຖອກນໍົ້າໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ 

ຈໍານວນເທ ່ອຂອງຈອກທີ່ຖອກທັງສອງຂະໜາດນີົ້ຈະເທ ່າກັນ ຫ   ຕ່າງກັນ? ຍົ້ອນຫຍັງ? 

3) ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ຖົ້າໃຊົ້ຈອກນົ້ອຍ 2 ໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸບໍລິມາດຕ່າງກັນຖອກນໍົ້າໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ, ຈະໃຊົ້ຈໍາ

ນວນເທ ່ອຂອງຈອກທີ່ມີບໍລິມາດບັນຈຸນົ້ອຍກວ່າ ຫ າຍກວ່າ ໃຊົ້ຈໍານວນເທ ່ອຂອງຈອກທີ່ມີບໍລິມາດ

ບັນຈຸໃຫຍ່ກວ່າ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງຖອກນໍົ້າໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ ໂດຍໃຊົ້ຈອກນົ້ອຍ 2 

ໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸບໍລິມາດຕ່າງກັນ ແລົ້ວນັບຈໍານວນເທ່ ອຈອກຂອງແຕ່ລະຂະໜາດ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

  ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 
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1) ໃຊົ້ຈອກໜ່ວຍທີ 1 ຊ່ຶງມີຂະໜາດບັນຈໃຸຫຍ່ກວ່າບັນຈຸນໍົ້າເຕັມ ແລົ້ວຖອກໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ ແລະ  

ບັນທຶກຈໍານວນເທ ່ອຂອງຈອກໄວົ້. 

2) ຖອກນໍົ້າຢູ່ໃນໂຖອອກໃຫົ້ໝ ດ. 

3) ໃຊົ້ຈອກໜ່ວຍທີ 2 ຊ່ຶງມີຂະໜາດບັນຈນຸົ້ອຍກວ່າ ຖອກນໍົ້າໃສ່ໃຫົ້ເຕັມ ແລົ້ວຖອກໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ 

ແລະ  ບັນທຶກຈໍານວນເທ ່ອຂອງຈອກໄວົ້. 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການຖອກນໍົ້າໃສ່ໂຖໃຫົ້ເຕັມ ໂດຍໃຊົ້ຈອກນົ້ອຍ 2 ໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸບໍລິມາດ

ຕ່າງກັນ ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຈາກຂໍົ້ມູນຜ ນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ໄດົ້ ຊີົ້ໃຫົ້

ເຫັນວ່າ ເພ ່ອບັນຈຸນໍົ້າໃຫົ້ເຕັມໂຖ, ຈະຕົ້ອງໃຊົ້ຈໍານວນເທ ່ອຂອງຈອກທີ່ມີບໍລິມາດບັນຈນຸົ້ອຍກວ່າ 

ຫ າຍກວ່າຈອກທີ່ມີບໍລິມາດບັນຈຸໃຫຍ່ກວ່າ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

-  ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການໃຊົ້ຈອກນົ້ອຍ 2 ໜ່ວຍທີມີ່ຂະໜາດບັນຈຸບໍ

ລິມາດຕ່າງກັນເປັນພາຊະນະບັນຈ ຸກ່ໍສາມາດອົ້າງອີງໄດົ້ ແຕ່ຈະໃຊົ້ຈໍານວນເທ ່ອຈອກຖອກທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ. 

 ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດນັົ້ນ ກັບບໍລິ

ມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

ກິດຈະກໍາທີ 2. ວທິີການວັດແທກບໍລິມາດ 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄູຖາມ: ເມ ່ອຈຸ່ມກົ້ອນວັດຖຸໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ລະດັບນໍົ້າໃນໂຖຈະປ່ຽນແປງຄ ແນວໃດ? 

3) ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ເມ ່ອຈຸ່ມກົ້ອນວັດຖຸທີ່ມີບໍລິມາດໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ລະດັບນໍົ້າໃນໂຖຈະສູງຂຶົ້ນ. ຈາກການປ່ຽນ

ແປງລະດັບນໍົ້າໃນໂຖ ຈະສາມາດກໍານ ດບໍລິມາດຂອງວັດຖຸໄດົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງຈຸ່ມກົ້ອນດິນໜຽວທີ່ເປັນຮູບກັບສາກລ ງໃສ່ນໍົ້າ

ໃນໂຖ ແລົ້ວສັງເກດການປ່ຽນລະດັບນໍົ້າໃນໂຖ (ກ່ອນຈຸ່ມ ແລະ ຫ ັງຈຸ່ມ) ຈາກນັົ້ນ ກໍານ ດບໍລິມາດຂອງນໍົ້າ

ທີ່ເພ່ີມຂຶົ້ນ. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

  ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

1) ແຕ່ລະກຸ່ມຮັບເອ າດິນໜຽວທີ່ເປັນຮູບກັບສາກຈາກຄູ. 

2) ໃຊົ້ບັນທັດແທກຂະໜາດກົ້ອນດິນໜຽວ, ຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງມັນຕາມຄ່າທີ່ແທກໄດົ້ ແລະ ບັນທຶກ

ຄ່າທີ່ຄິດໄລ່ໄດົ້ເອ າໄວົ້. 

3) ເອ ານໍົ້າໃສ່ໂຖໃສທີ່ມີຂີດໝາຍບໍລິມາດບັນຈຸ ໂດຍປະມານວ່າ ເມ ່ອປ່ອນກົ້ອນດິນໜຽວລ ງໃຫົ້ພໍດີ

ຖົ້ວມແລົ້ວນໍົ້າບ່ໍລ ົ້ນອອກ. ບັນທຶກຄ່າບໍລິມາດ V1 ຂອງນໍົ້າເອ າໄວົ້. 

4) ໃຊົ້ເສັົ້ນດົ້າຍມັດກົ້ອນດິນໜຽວ ແລົ້ວຢ່ອນລ ງໃນໂຖນໍົ້າ. ບັນທຶກຄ່າບໍລິມາດ V2 ຂອງນໍົ້າເອ າໄວົ້. 

5) ຄິດໄລ່ V2 – V1 ຈະໄດົ້ຄ່າບໍລິມາດຂອງກົ້ອນດິນໜຽວ ແລະ ບັນທຶກຄ່ານີົ້ໄວົ້. 

6) ປຽບທຽບຄ່າບໍລິມາດຂອງກົ້ອນດິນໜຽວທີ່ໄດົ້ຈາກການຄິດໄລ່ຕາມສູດ ແລະ ໄດົ້ຈາກການໃຫົ້

ແທນບ່ອນຂອງນໍົ້າ. 

  

 

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການທ ດລອງຢ່ອນກົ້ອນດິນໜຽວລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ 

ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ການເພ່ີມຂຶົ້ນຂອງລໍາດັບນໍົ້າໃນໂຖຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນວ່າ ມີ

ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸໃດໜຶ່ງຖ ກວາງລ ງໄປໃນນໍົ້ານັົ້ນ. ບໍລິມາດດ່ັງກ່າວຖ ກໃຫົ້ແທນທີ່ດົ້ວຍບໍລິມາດ

ຂອງນໍົ້າ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

-  ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ຄ່າບໍລິມາດຂອງກົ້ອນດິນໜຽວທີ່ໄດົ້ຈາກການ

ຄິດໄລ່ ແລະ ຄ່າທີ່ໄດົ້ຈາກການໃຫົ້ແທນບ່ອນຂອງນໍົ້າ ມີຄ່າໃກົ້ຄຽງກັນ. 

 ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ໂດຍໃຊົ້ການໃຫົ້ແທນທີ່ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນ ເປັນ

ວິທີການວັດແທກບໍລິມາດອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊົ້ໄດົ້. 

ກິດຈະກໍາທີ 3. ວດັແທກບໍລມິາດຂອງວັດຖຸທີົ່ໃຫຍົ່ກວົ່າໄດ້ແນວໃດ? 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄູຖາມ: ເມ ່ອຈຸ່ມກົ້ອນວັດຖຸໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ລະດັບນໍົ້າໃນໂຖຈະປ່ຽນແປງຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

EXPERIMENT BASED 
LEARNING 
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1) ເມ ່ອຈຸ່ມກົ້ອນວັດຖຸທີ່ມີບໍລິມາດຂົ້ອນຂົ້າງໃຫຍ່ໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ລະດັບນໍົ້າໃນໂຖຈະສູງຂຶົ້ນ. 

ຈາກການປ່ຽນແປງບໍລິມາດນໍົ້າໃນໂຖ ຈະສາມາດກໍານ ດບໍລິມາດຂອງວັດຖຸນັົ້ນໄດົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງດົ້ວຍການຈຸ່ມວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່

ນໍົ້າໃນໂຖ ໂດຍວ່າໂຖບັນຈນໍຸົ້າເຕັມ ນໍົ້າຈະລ ົ້ນອອກຈາກໂຖ ແລົ້ວນໍາເອ ານໍົ້າລ ົ້ນນັົ້ນໄປວັດແທກດົ້ວຍ

ເຄ ່ອງຜອງ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

  ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

1) ຕັົ້ງໂຖໃສ່ຊາມ ແລົ້ວເອ ານໍົ້າໃສ່ໂຖໃຫົ້ພໍດີເຕັມ. 

2) ເອ າວັດຖຸທີ່ຕົ້ອງການແທກບໍລິມາດປ່ອນລ ງໃນໂຖນໍົ້າ. 

3) ເອ ານໍົ້າທີ່ລ ົ້ນອອກຈາກໂຖໄປແທກບໍລິມາດດົ້ວຍເຄ ່ອງຜອງ. 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການທ ດລອງຈຸ່ມວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃດໜຶ່ງລ ງໃສ່ນໍົ້າໃນໂຖ ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນ

ໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ການເພ່ີມຂຶົ້ນຂອງລະດັບນໍົ້າໃນໂຖຈ ນລ ົ້ນ ຊີົ້ໃຫົ້

ເຫັນວ່າ ບໍລິມາດຂອງນໍົ້າລ ົ້ນເທ ່າບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທີ່ຖ ກໃຫົ້ແທນທີ່ດົ້ວຍບໍລິມາດຂອງນໍົ້າ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

 ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ບໍລິມາດຂອງນໍົ້າລ ົ້ນເທ ່າບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທີ່

ຖ ກໃຫົ້ແທນທີ່ດົ້ວຍບໍລິມາດຂອງນໍົ້າ. 

 ໃນການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸ, ຖົ້າເປັນຂອງແຫ ວເຮ າໃຊົ້ເຄ ່ອງແທກບໍລິມາດໂດຍກ ງ; ຖົ້າ

ເປັນວັດຖຸແຂງທີ່ມີຮູບຮ່າງບ່ໍກໍານ ດ (ບ່ໍເປັນຮູບເລຂາຄະນິດທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ຕາມສູດ) ເຮ າໃຊົ້ວິທີໃຫົ້ມັນ

ແທນບ່ອນຂອງນໍົ້າ. 

ກິດຈະກໍາທີ  4.  ດໍາເນນີການສອນ 

 ຄູສ ບຕ່ໍປະຕິບັດການສອນປ ກກະຕິໃນຫ ວຂໍົ້ຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນ: 

1) ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກບໍລິມາດ; 

2) ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນໃນການໃຊົ້ໂຖໃສແບ່ງຂີດແທກບໍລິມາດຂອງ

ວັດຖຸ.
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ບ ດທີ 7 ການວັດແທກມວນສານ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ 

 ເພ ່ອໃຫົ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍການວັດແທກມວນສານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບມວນສານຂອງວັດຖຸນັົ້ນໃສ່ກັບ

ມວນສານຂອງວັດຖຸອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

2) ເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານທີ່ໃຊົ້ກັນໃນລະບ ບສາກ ນ, ຈໍາແນກໄດົ້ເຄ ່ອງມ ວັດແທກ

ມວນສານ (ຊິງຊ່ັງ) ຊະນິດຕ່າງໆ, ຄວາມເໝາະສ ມໃນການນໍາໃຊົ້ ແລະ ວິທີວັດແທກມວນສານ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

− ການວັດແທກມວນສານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບມວນສານຂອງວັດຖຸນັົ້ນໃສ່ກັບມວນ

ສານຂອງວັດຖຸຂອງວັດຖຸອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

− ໃນລະບ ບ SI , ຫ ວໜ່ວຍວດັແທກມວນສານທີ່ເພ່ິນມັກໃຊົ້ຫ າຍແມ່ນ: ກິໂລກຣາມ (kg), ໂຕນ

(T), ກຣາມ (g), ມີລີກຣາມ (mg), ... ຖົ້າໃຊົ້ທະວີຄູນ ແລະ ອຸປະຄູນຂອງກິໂລກຣາມ ກ່ໍຈະໄດົ້

ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານທີ່ຫ າກຫ າຍຂຶົ້ນຕ ່ມ. 

− ເຄ ່ອງວັດແທກມວນສານ ຫ   ຊິງຊ່ັງ ມຫີ າຍຊະນິດກໍາກັບດົ້ວຍວິທີໃຊົ້ສະເພາະຂອງພວກມັນ. 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ຮູບຂອງຊິງຊ່ັງນໍົ້າໜັກຊະນິດ

ຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນປະກອບ (ຖົ້າມີ), ... 

- ຊິງຊ່ັງນໍົ້າໜັກຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນປະກອບ (ຖົ້າມີ). 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ. 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ. 

4.2 ຄູທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນ: ການວັດແທກບໍລິມາດແມ່ນຫຍັງ? ຜ່ານກິດຈະກໍາທ ດລອງນັກຮຽນຮູົ້ວິທີວັດແທກບໍລິ

ມາດແນວໃດແດ່? ສາເຫດທີ່ພາໃຫົ້ເກີດຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ວິທີຫ ຸດຜ່ອນໃນການໃຊົ້ໂຖໃສແບ່ງຂີດ

ແທກບໍລິມາດ ມີແນວໃດແດ່? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ, ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດຕ່ໍຄໍາຖາມຂົ້າງເທິງນີົ້: 

• ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດນັົ້ນ ກັບບໍລິ

ມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

• ຈາກການທ ດລອງຮູົ້ໄດົ້ວ່າ ການວັດແທກບໍລິມາດຂອງວັດຖຸທາດໜຶ່ງ ໂດຍໃຊົ້ການໃຫົ້ແທນທີ່ບໍລິ

ມາດຂອງວັດຖຸທາດອ ່ນ ເປັນວິທີການວັດແທກບໍລິມາດອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊົ້ໄດົ້. 

• ຕອບຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊັົ້ນມັດທະຍ ມ ປີທີ 1,ໃນໜົ້າ 27. 

4.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່: 
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ກິດຈະກໍາທີ 1.  ດໍາເນນີການສອນ 

 ຄູສ ບຕ່ໍປະຕິບັດການສອນປ ກກະຕິໃນຫ ວຂໍົ້ຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນ: 

1) ການວັດແທກມວນສານແມ່ນຫຍັງ? 

2) ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານ. 

3) ການໃຊົ້ຊິງຊ່ັງມວນສານຊະນິດຕ່າງໆ. 

4) ຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບການວັດແທກມວນສານ. 

 

 

 

 

 

 

 

ບ ດທີ 8 ການວັດແທກອຸນຫະພູມ 

ເວລາ 3 ຊ ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສ ງ 

 ເພ ່ອໃຫົ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍມະໂນພາບກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມ, ການວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸ ແລະ ຈຸດປະສ ງການ

ນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ. 

- ເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫ ວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ໃຊົ້ກັນໃນລະບ ບສາກ ນ, ຈໍາແນກໄດົ້ເຄ ່ອງມ ວັດ

ແທກອຸນຫະພູມຊະນິດຕ່າງໆ, ວິທີວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຄວາມເໝາະສ ມໃນການນໍາໃຊົ້ເຄ ່ອງແທກ

ອຸນຫະພູມ(ທາງການຮຽນຮູົ້ວິທະຍາສາດ, ທາງການແພດ ແລະ ໃນການດໍາລ ງຊີວິດປະຈໍາວັນ). 

2. ເນ ້ອໃນ 

ອູນຫະພູມແມ່ນປະລິມານທີ່ບອກປະລິມານຄວາມຮົ້ອນຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ, ວັດຖຸຍ່ິງຮົ້ອນຫ າຍ

ອຸນຫະພູມຍ່ິງສູງ. ຫ ວໜ່ວຍອຸນຫະພູມແມ່ນອ ງສາ. 

3. ສ ົ່ການຮຽນການສອນ 

- ບ ດສອນ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, LCD-projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖົ້າມີ), ... 

- ຊາມປລາສະຕິກ/ແກົ້ວ/... 3 ໃບ, ເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມຂອງນໍົ້າຊະນິດບາຫ ອດ(0-100C) 2 

ເຄ ່ອງ, ເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມທາງການແພດ (34-42C) 1 ເຄ ່ອງ, ໝໍົ້ຕ ົ້ມນໍົ້າ ແລະ ນໍົ້າທໍາມະດາ. 
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4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັົ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກົ້າວຂອງວິຊາຄູ. 

- ຄູແນະນໍານັກຮຽນເຂ ົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ່ອເລ່ີມຕ ົ້ນການຮຽນການສອນ. 

4.2 ຄູທວນຄ ນບ ດຮຽນເກ ່າ: 

- ຄູຖາມນັກຮຽນ: ການວັດແທກມວນສານແມ່ນຫຍັງ? ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານມີຄ ແນວໃດ? 

ເຄ ່ອງວັດແທກມວນສານຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ວິທີນໍາໃຊົ້ໃນການວັດແທກ ມີຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ, ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດຕ່ໍຄໍາຖາມຂອງຄູຂົ້າງເທິງນີົ້: 

• ການວັດແທກມວນສານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນການປຽບທຽບມວນສານຂອງວັດຖຸນັົ້ນໃສ່ກັບມວນ

ສານຂອງວັດຖຸຂອງວັດຖຸອ ່ນທີ່ຖ ກເລ ອກເອ າເປັນຫ ວໜ່ວຍອົ້າງອີງ. 

• ໃນລະບ ບ SI , ຫ ວໜ່ວຍວດັແທກມວນສານທີ່ເພ່ິນມັກໃຊົ້ຫ າຍແມ່ນ: ກິໂລກຣາມ (kg), ໂຕນ

(T), ກຣາມ (g), ມີລີກຣາມ (mg), ... ຖົ້າໃຊົ້ທະວີຄູນ ແລະ ອຸປະຄູນຂອງກິໂລກຣາມ ກ່ໍຈະໄດົ້

ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານທີ່ຫ າກຫ າຍຂຶົ້ນຕ ່ມ. 

• ເຄ ່ອງວັດແທກມວນສານ ຫ   ຊິງຊ່ັງ ມຫີ າຍຊະນິດກໍາກັບດົ້ວຍວິທີໃຊົ້ສະເພາະຂອງພວກມັນ. 

4.3 ເຂ ົ້າສູູ່ບ ດຮຽນໃໝ່: 

ກິດຈະກໍາທີ 1.  ອນຸຫະພູມແມົ່ນຫຍັງ? ຮ້ອນ ຫ   ເຢນັ? 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແນະນໍາໜ້າວຽກ 

 ຄູກໍານ ດເນ ົ້ອໃນຂອງການສາທິດກ່ຽວກັບການແທກອຸນຫະພູມດົ້ວຍການສັງເກດຄວາມຮູົ້ສຶກ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສາທດິວທິີການ 

 ຄູສາທິດໃຫົ້ນັກຮຽນເບ່ິງ: ໃຊົ້ຊາມ 2 ໃບ, ໃບທີໜຶ່ງ-ບັນຈນໍຸົ້າທໍາມະດາ, ໃບທີສອງ-ບັນຈຸນໍົ້າຮົ້ອນ 

(ພໍຈຸ່ມມ ລ ງໄດົ້). ຈຸ່ມມ ຊົ້າຍລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມມ ຂວາລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມໆກັນ. ຈາກນັົ້ນ 

ປຽບທຽບຄວາມຮູົ້ສຶກຂອງມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍ ແລະ ມ ເບ ົ້ອງຂວາ. 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ມອບວຽກໃຫ້ປະຕບິັດ 

 ຄູມອບວຽກກິດຈະກໍາໃຫົ້ນັກຮຽນປະຕິບັດ. ນັກຮຽນຮັບເອ າວຽກ, ສ ນທະນາ ແລະ ວາງແຜນໃນກຸ່ມ

ເພ ່ອດໍາເນີນກິດຈໍາກໍາ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການປະຕບິັດ 

 ນັກຮຽນດໍາເນີນການສາທິດຕາມແຜນ ແລະ ການແບ່ງງານທີ່ບາງໄວົ້: 

- ເອ ານໍົ້າທໍາມະດາໃສ່ຊາມໃບທີໜຶ່ງ ແລະ ເອ ານໍົ້າຮົ້ອນພໍຈຸ່ມມ ລ ງໄດົ້ໃສ່ຊາມໃບທີສອງ. ຈາກນັົ້ນ ຈຸ່ມ

ມ ຊົ້າຍລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມມ ຂວາລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມກັນ. ຜູົ້ສາທິດບອກຄວາມຮູົ້ສຶກ

ຂອງມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍ ແລະ ມ ເບ ົ້ອງຂວາ ແລົ້ວບັນທຶກໄວົ້ເພ ່ອປຽບທຽບຜ ນກັບກຸ່ມອ ່ນ. 

SIMULATION/MODEL
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ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປະເມີນຜ ນ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນ 

 ເມ ່ອຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຂວາລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມກັນ ມ ແຕ່ລະ

ເບ ົ້ອງຮູົ້ສຶກຕ່າງກັນ: ມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍເຢັນ ສ່ວນມ ເບ ົ້ອງຂວາຮົ້ອນ ເນ ່ອງຈາກວ່ານໍົ້າທໍາມະດາເຢັນກວ່ານໍົ້າ

ຮົ້ອນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສ ນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ 

- ຄູຖາມ: ຈາກການສາທິດການທ ດລອງ ນັກຮຽນຄິດວ່າ ອຸນຫະພູມມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນຊ່ວຍກັນຕອບ:  ອຸນຫະພູມແມ່ນລະດັບຂອງຄວາມຮົ້ອນ. 

 

 

ກິດຈະກໍາທີ 2.  ເຄ ົ່ອງວດັແທກອນຸຫະພູມໃຊ້ເພ ົ່ອຫຍັງ? 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄໍາຖາມ: ເມ ່ອຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຂວາລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມ

ກັນ, ຈາກນັົ້ນ ເອ າມ ທັງສອງເບ ົ້ອງຈຸ່ມລ ງນໍົ້າອຸ່ນ ພົ້ອມກັນ ມ ຈະມີຄວາມຮູົ້ສຶກຄ ແນວໃດ? 

3) ຖົ້າຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 1 ລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 2 ລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ຄ່າຂອງ

ອຸນຫະພູມຢູ່ນໍາແຕ່ລະບາຫ ອດ ຈະເປັນແນວໃດ? ຖົ້າຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 1 ແລະ ບາຫ ອດທີ 2 ລ ງ

ໃສ່ນໍົ້າອຸ່ນ ອຸນຫະພູມຢູ່ແຕ່ລະບາຫ ອດຈະເທ ່າກັນ ຫ   ບ່ໍ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

1) ເມ ່ອຈຸມ່ມ ເບ ົ້ອງຂວາລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມກັນ ຈາກ

ນັົ້ນ ເອ າມ ທັງສອງເບ ົ້ອງຈຸ່ມລ ງນໍົ້າອຸ່ນພົ້ອມກັນ ມ ຈະມີຄວາມຮູົ້ສຶກຕ່າງກັນ: ມ ເບ ົ້ອງຂວາອຸ່ນຂຶົ້ນ 

ສ່ວນມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍເຢັນລ ງ. 

2) ຖົ້າຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 1 ແລະ ບາຫ ອດທີ 2 ລ ງໃສ່ນໍົ້າອຸ່ນພົ້ອມກັນອຸນຫະພູມຢູ່ບາຫ ອດທັງສອງເທ ່າ

ກັນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງ: 

1) ໃຊົ້ມ ເບ ົ້ອງຂວາຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ພົ້ອມກັນ ແລະ ແຊ່

ໄວົ້ໜົ້ອຍໜຶ່ງ ຈາກນັົ້ນ ຍ ກມ ທັງສອງເບ ົ້ອງອອກແລົ້ວຈຸ່ມລ ງຊາມນໍົ້າອຸ່ນພົ້ອມກັນ. ສັງເກດຄວາມ

ຮູົ້ສຶກຢູ່ມ ທັງສອງເບ ົ້ອງ. 

2) ໃຊົ້ບາຫ ອດທີ 1 ຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ ແລະ ຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 2 ລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ ແລົ້ວອ່ານຄ່າຂອງ

ອຸນຫະພູມຢູ່ນໍາແຕ່ລະບາຫ ອດ. ໃຊົ້ບາຫ ອດທີ 1 ແລະ ບາຫ ອດທີ 2 ຈຸ່ມລ ງໃສ່ນໍົ້າອຸ່ນພົ້ອມກັນ 

ແລົ້ວອ່ານຄ່າຂອງອຸນຫະພູມຢູ່ນໍາແຕ່ລະບາຫ ອດ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

 ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 
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1) ໃຊົ້ຊາມ 3 ໃບ; ໃບທີ1 ບັນຈນໍຸົ້າທໍາມະດາ, ໃບທີ 2 ບັນຈນໍຸົ້າອຸ່ນ ແລະ ໃບທີ-3 ບັນຈນໍຸົ້າຮົ້ອນ (ພໍ

ຈຸ່ມມ ລ ງໄດົ້). 

- ຈຸ່ມມ ເບ ົ້ອງຂວາລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ (ຊາມທີ 1) ແລະ ມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ (ຊາມທີ 

3) ພົ້ອມກັນ ແຊ່ໄວົ້ປະມານ 30 ວິນາທີ ແລົ້ວສັງເກດດົ້ວຍຄວາມຮູົ້ສຶກຂອງມ ແຕ່ລະເບ ົ້ອງ ພົ້ອມ

ບັນທຶກລ ງໃນຕາຕະລາງ. 

- ຍ ກມ ທັງສອງເບ ົ້ອງຂຶົ້ນພົ້ອມກັນ ແລົ້ວຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າອຸ່ນ (ຊາມທີ 2) ພົ້ອມກັນ. ສັງເກດຄວາມ

ຮູົ້ສຶກຂອງມ  ພົ້ອມທັງບັນທຶກລ ງໃສ່ຕາຕະລາງ. 

 

ຊາມໃບທີ ຄວາມຮູົ້ສຶກຂອງມ ທີ່ຈຸ່ມລ ງທີ່ຈຸ່ມລ ງນໍົ້າໃນຊາມ 

ຊາມທີ 1 (ນໍົ້າທໍາມະດາ)  

ຊາມທີ 2 (ນໍົ້າອຸ່ນ)  

ຊາມທີ 3 (ນໍົ້າຮົ້ອນ)  

 

 

 

 

2) - ຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 1 ລ ງໃນນໍົ້າທໍາມະດາ (ຊາມທີ 1) ປ່ອຍໃຫົ້ລະດັບຂອງທາດບາໃນຫ ອດນິົ້ງ ແລົ້ວ

ອ່ານຄ່າພົ້ອມບັນທຶກຜ ນລ ງໃສ່ຕາຕະລາງ. 

- ຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 2 ລ ງໃນນໍົ້າຮົ້ອນ (ຊາມທີ 3) ປ່ອຍໃຫົ້ລະດັບຂອງທາດບາໃນຫ ອດນິົ້ງ ແລົ້ວອ່ານ

ຄ່າພົ້ອມບັນທຶກຜ ນລ ງໃສ່ຕາຕະລາງ. 

- ຈຸ່ມບາຫ ອດທີ 1 ແລະ ບາຫ ອດທີ 2 ລ ງໃນນໍົ້າອຸ່ນ (ຊາມທີ 2) ພົ້ອມກັນ ປ່ອຍໃຫົ້ລະດັບຂອງ

ທາດບາໃນຫ ອດທັງສອງເຄ ່ອງແທກນິົ້ງ ແລົ້ວອ່ານຄ່າພົ້ອມບັນທຶກຜ ນລ ງໃສ່ຕາຕະລາງ. 

 

ອຸນຫະພູມ ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດົ້ໃນເຄ ່ອງແທກແຕ່ລະອັນ 

ເຄ ່ອງວັດແທກ ໃນຊາມທີ 1 ໃນຊາມທີ 2 ໃນຊາມທີ 3 

ເຄ ່ອງວັດແທກ 1    

ເຄ ່ອງວັດແທກ 2    

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: • ຜ່ານການທ ດລອງດົ້ວຍການຈຸ່ມມ ລ ງໃນຊາມທີ່ບັນຈຸນໍົ້າທໍາມະດາ, ນໍົ້າອຸ່ນ ແລະ ນໍົ້າຮົ້ອນ 

ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 

  • ຜ່ານການທ ດລອງດົ້ວຍການຈຸ່ມເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມລ ງໃນຊາມທີ່ບັນຈນໍຸົ້າທໍາມະດາ, 

ນໍົ້າອຸ່ນ ແລະ ນໍົ້າຮົ້ອນ ນັກຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ ແນວໃດ? 
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- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: 

• ເມ ່ອຈຸ່ມມ ທັງສອງເບ ົ້ອງລ ງໃນນໍົ້າອຸ່ນ (ຊາມທີ 2) ພົ້ອມກັນ ມ ເບ ົ້ອງຂວາທີ່ຈຸ່ມນໍົ້າທໍາມະດາມາ

ກ່ອນຮູົ້ສຶກຮົ້ອນຂຶົ້ນ ສ່ວນມ ເບ ົ້ອງຊົ້າຍທີ່ຈຸ່ມນໍົ້າຮົ້ອນມາກ່ອນ ຮູົ້ສຶກເຢັນລ ງ. 

• ໃນກໍລະນີເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມຢູ່ເຄ ່ອງວັດແທກທັງສອງທີ່ຈຸ່ມລ ງໃນນໍົ້າອຸ່ນ

(ຊາມທີ 2) ມີຄ່າເທ ່າກັນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

 ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການສໍາຜັດທາງຜີວໜັງບ່ໍສາມາດບອກຄ່າ

ອຸນຫະພູມທີ່ຖ ກຕົ້ອງໄດົ້. ເພ ່ອຢາກໄດົ້ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນຕົ້ອງແທກດົ້ວຍເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ. 

ກິດຈະກໍາທີ  3.  ດໍາເນນີການສອນ 

   (ເຄ ່ອງວັດແທກ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມ) 

 ຄູສ ບຕ່ໍປະຕິບັດການສອນປ ກກະຕິໃນຫ ວຂໍົ້ຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນ: 

1) ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ. 

- ຫ ັກການລວມຂອງເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງບາຫ ອດ. 

- ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ໃຊົ້ທ ່ວໄປ ແລະ ໃຊົ້ໃນຫົ້ອງທ ດລອງ. 

2) ຫ ວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ການຫ ວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມ. 

 

ກິດຈະກໍາທີ  4.  ວິທີໃຊ້ເຄ ົ່ອງວດັແທກອຸນຫະພູມ 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

1) ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ ນ) ແລົ້ວແນະນໍາການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2) ຄູຖາມ: ສໍາລັບເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມປະເພດນໍາໃຊົ້ການຢ ດຫ ດຂອງທາດບາ ແລະ ຂອງແຫ ວ

ບາງຊະນິດ, ເປັນຫຍັງເມ ່ອເວລາວັດແທກເພ່ິນຈຶ່ງໃຫົ້ສໍາຜັດເບ ົ້າຂອງທາດບາ ຫ   ຂອງແຫ ວໃຫົ້  

ແໜົ້ນກວ່າການສໍາຜັດສ່ວນອ ່ນຂອງເຄ ່ອງວັດແທກ? 

3) ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເທິງນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕັງ້ສ ມມຸດຖານ 

- ຖົ້າກໍາສ່ວນເບ ົ້າຂອງທາດບາ ແລະ ຂອງແຫ ວບາງຊະນິດໃນເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ຈະເຮັດໃຫົ້

ທາດບາ ຫ   ຂອງແຫ ວຢ ດຕ ວໄດົ້ດີກ່ອນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານ ດການທ ດລອງ 

 ເພ ່ອພິສູດຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຂົ້າງເທິງ, ເຮັດການທ ດລອງ: 

- ໃຊົ້ມ ກໍາສ່ວນເບ ົ້າ ແລະ ສ່ວນເທິງເບ ົ້າຂອງເຄ ່ອງແທກອຸນຫະພູມ(ບາຫ ອດ) ແລົ້ວອ່ານຄ່າຢູ່

ບາຫ ອດປຽບທຽບກັນໃນສອງກໍລະນີນີົ້. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດໍາເນີນການທ ດລອງ 

 ຄູໃຫົ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກົ້າວດ່ັງນີົ້: 

- ເອ າມ ກໍາສ່ວນເທິງຂອງເບ ົ້າບາຫ ອດ ກໍາໄວົ້ເປັນເວລາ 1 ນາທີ ແລົ້ວອ່ານຄ່າພົ້ອມບັນທຶກຜ ນໄວົ້. 

ຈາກນັົ້ນ ວາງມ ອອກຈາກບາຫ ອດ ປະໃຫົ້ລະດັບຂອງທາດບາຫ ຸດລ ງມາຈ ນຢູ່ຄ ງທີ່. ຕ່ໍຈາກນັົ້ນເອ າມ 

ກໍາເບ ົ້າຂອງບາຫ ອດເປັນເວລາ 1 ນາທີ ແລົ້ວອ່ານຄ່າພົ້ອມບັນທຶກໄວົ້. ປຽບທຽບຄ່າຂອງອຸນຫະພູມ

ທີ່ໄດົ້ໃນສອງກໍລະນີນີົ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ ນການທ ດລອງ 

-  ຄູຖາມ: ຜ່ານການທ ດລອງດົ້ວຍການໃຊົ້ມ ກໍາບາຫ ອດໃນສອງກໍລະນີນີົ້ ນັກຮຽນສະຫ ຸບຜ ນໄດົ້ຄ 

ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສ ນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ: ຄ່າຂອງອຸນຫະພູມໃນກໍລະນີກໍາສ່ວນເທິງຂອງເບ ົ້າ

ບາຫ ອດຕ່ໍາກວ່າຄ່າທີ່ໄດົ້ໃນກໍລະນີກໍາສ່ວນເບ ົ້າໂດຍກ ງ ເນ ່ອງຈາກມວນສານສ່ວນໃຫຍ່ (ເກ ອບທັງ

ໝ ດ) ຂອງທາດບາລວມກັນຢູ່ທີ່ເບ ົ້າ ເມ ່ອໄດົ້ຮັບຄວາມຮົ້ອນຈະມີການຢ ດຕ ວເຕັມທີ່. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

-  ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫ ຸບຜ ນການທ ດລອງ: ການສໍາຜັດໂດຍກ ງທີ່ເບ ົ້າຂອງບາຫ ອດຈະເຮັດ

ໃຫົ້ທາດບາ ຫ   ຂອງແຫ ວຢ ດຕ ວໄດົ້ເຕັມທີ່. 

 ເມ ່ອໃຊົ້ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແທກອຸນຫະພູມຂອງສ່ິງໃດໜຶ່ງຕົ້ອງໃຫົ້ເບ ົ້າຂອງເຄ ່ອງວັດແທກ   

ຈຸມ່ຢູ່ໃນສ່ິງນັົ້ນໃຫົ້ຫ າຍ ພົ້ອມທັງຕັົ້ງໃຫົ້ຊ ່. ເມ ່ອລະດັບຂອງແຫ ວໃນຫ ອດຂອງເຄ ່ອງວັດແທກຢຸດນິົ້ງແລົ້ວ 

ຈຶ່ງອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມ. 

 

ກິດຈະກໍາທີ 5.  ດໍາເນນີການສອນ 

  (ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃຊົ້ທາງການແພດ) 

 ຄູສ ບຕ່ໍປະຕິບັດການສອນປ ກກະຕິໃນຫ ວຂໍົ້ຕາມປຶົ້ມແບບຮຽນ: 

- ເຄ ່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃຊົ້ທາງການແພດ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງມັນ. 
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ພາກທີ III ສ ິ່ງວັດຖຸຢ ິ່ອ້ອມຕົວເຮົາ 

ເວລາ 19 ຊົິ່ວໂມງ 

I.  ຜົນສ າເລດັດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ອ້ໃນ: ນັກຮຽນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂ ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດຖຸທ ່ຢ ່ອ້ອມຕ ວ

ເຮ າ ແລະ ການຈັດແບ່ງໝວດຂອງວັດຖຸ, ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸທາດໂດຍອ ງໃສ່ສ່ວນປະກອບ ແລະ 

ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ວຽກໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

 

2. ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ: ນັກຮຽນສາມາດ ສ້າງແຜນວາດຊ່ວຍຈ  ່ ເພ ່ອຈໍາແນກວັດຖຸອອກ

ເປັນປະເພດຕ່າງໆ, ຫ ິ້ນເກມເພ ່ອຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ແລະ ກາສໂດຍ

ອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ. 

ກວດສອບການປ່ຽນພາວະຂອງວັດຖຸ ເມ ່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍການດໍາເນ ນການທ ດລອງ, ວິເຄາະຂ້ໍ

ມ ນກ່ຽວກັບການຊັກນໍາໄຟຟ້າ, ຄວາມແຂງ, ຄວາມສາມາດຕ ເປັນເສ້ັນ, ຄວາມຮ້ອນຈໍາເພາະ, ຄວາມໜາ  

ແໜ້ນຂອງໂລຫະ, ອະໂລຫະຕ່າງໆ ແລະ ເຊ ່ອມໂຍງກັບການໃຊ້ວຽກສະເພາະຕາມຄຸນລັກສະນະ, ດໍາເນ ນ

ການທ ດລອງ ເພ ່ອຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ. 

ກຽມບາງທາດສ ມປ ນທ ່ເປັນປະໂຫຍດ, ບອກຕ ວຢ່າງຂອງອາຊ ດ ແລະ ບາເຊ ຈາກຊ ວິດປະຈໍາວັນ 

ແລະ ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້. ທ ດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການທໍາ

ຄວາມສະອາດຂອງວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດໂດຍການເຮັດໂຄງການວິທະຍາສາດ, ຈັດເຮັດແຜນປະຕິບັດ

ການເພ ່ອຫ ຸດຜ ນກະທ ບທາງດ້ານລ ບທ ່ເກ ດຈາກການໃຊ້ເຊ ້ອໄຟ, ສ້າງຍຸດທະສາດທາງການຕະລາດສໍາຫ ັບ

ຜະລິດຕະພັນທ ່ເນ້ັນໃສ່ຄຸນລັກສະນະ, ການນໍາໃຊ້ວຽກ, ສ່ິງທ ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ມາດຕາຖານ ເພ ່ອຫ ຸດຜ ນ

ກະທ ບທາງດ້ານລ ບທ ່ເກ ດຈາກການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນ້ັນໆ. 

 

II.  ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ III ສ ິ່ງວັດຖຸຢ ິ່ອ້ອມຕວົເຮົາ  

ບົດທ ີ9 ວັດຖ  

- ຄວາມໝາຍຂອງວັດຖຸ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນທາດ 

- ວັດຖຸທ ່ມ ຊ ວິດ ແລະ ວັດຖຸທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ 

ນັກຮຽນສາມາດ 

1. ກໍານ ດວັດຖຸ, ທາດ ແລະ ຈັດແບ່ງປະເພດ. 

2. ບອກຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວັດຖຸ ແລະ ທາດ. 

3. ຈັດແບ່ງປະເພດວັດຖຸອອກເປັນສ່ິງທ ່ມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງ

ທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ. 

ບົດທີ 10 ວດັຖທຸີິ່ເປັນທາດແຂງ, ທາດແຫຼວ 

ແລະ ກາສ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນທາດແຂງ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນທາດແຫ ວ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນກາສ 

4. ຈໍໍາແນກວັດຖຸອອກເປັນທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ແລະ 

ກາສໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທ ່ສັງເກດໄດ້. 

5. ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງພາວະຂອງວັດຖຸຕ່າງໆໂດຍ

ອ ງໃສ່ຜ ນຂອງອຸນຫະພ ມ. 
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ບົດທ ີ 11 ວັດຖຸທີິ່ເປນັໂລຫະ ແລະ ວັດຖຸທີິ່

ເປັນອະໂລຫະ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນໂລຫະ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນອະໂລຫະ 

6. ຈັດປະເພດວັດຖຸອອກເປັນໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ

ໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນເຊ່ັນ: ຄວາມແຂງ, 

ການສາມາດຊັກນໍາ, ຄວາມສາມາດຕ ເປັນແຜ່ນ, 

ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ ແລະ ຄວາມໜາແໜ່ນ. 

ບົດທີ 12 ວັດຖຸສົມປົນທີິ່ເປນັເນ ອ້ດຽວ ແລະ 

ບ ິ່ເປນັເນ ້ອດຽວ 

- ວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ 

- ວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ 

7. ຈໍາແນກລັກສະນະຕ່າງໆທ ່ສັງເກດເຫັນຂອງທາດ, 

ວັດຖຸສ ມປ ນ, ທາດມ ນ ແລະ ທາດປະສ ມ. 

8. ຈັດແບ່ງວັດຖຸສ ມປ ນອອກເປັນວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອ

ດຽວ ແລະ ບໍ່ເປັນເນ ້ອດຽວ. 

ບົດທ ີ13 ວັດຖຸທີິ່ມີອາຊ ດ ແລະ ບາເຊີ 

- ວັດຖຸທ ່ມ ລັກສະນະອາຊິດ ແລະ ບາເຊ  

- ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸຸທ ່ເປັນອາຊິດໃນຊ ວິດ

ປະຈໍາວັນ 

- ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸຸທ ່ເປັນບາເຊ ໃນຊ ວິດ

ປະຈໍາວັນ 

9. ບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ . 

10. ຍ ກຕ ວຢ່າງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ  ໂດຍທ ່ວໄປ. 

11. ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງອາຊິດ 

ແລະ ບາເຊ . 

ບົດທ ີ14 ສ ິ່ງວັດຖຸທີິ່ໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດ 

- ປະໂຫຍດຂອງສ່ິງວັດຖຸທ ່ໃຊ້ເຮັດຄວາມ

ສະອາດ  

- ການນໍາໃຊ້ສະບ ຝຸ່ນ 

12. ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະ ແລະ ການນ້ໍາໃຊ້ວັດຖຸເຮັດ 

ຄວາມສະອາດ. 

ບົດທ ີ15 ວັດຖຸທີິ່ເປນັເຊ ້ອໄຟ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນເຊ ້ອໄຟຊະນິດຕ່າງໆ 

- ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງວັດຖຸທ ່ເປັນ

ເຊ ້ອໄຟ 

13. ກໍານ ດນ້ໍາມັນເຊ ້ອໄຟ ແລະ ຈັດປະເພດຂອງມັນ. 

14. ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ ່ຜິດຂອງ

ເຊ ້ອໄຟຊະນິດຕ່າງໆໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

ບົດທ ີ16. ວດັຖທຸີິ່ເປນັພ ດ 

- ວັດຖຸທ ່ເປັນພິດຊະນິດຕ່າງໆ 

- ຜ ນເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸເປັນພິດ 

15. ກໍານ ດວັດຖຸທ ່ເປັນພິດ ແລະ ສ ນທະນາກ່ຽວກັບອັນ 

ຕະລາຍທ ່ເກ ດຈາກມັນໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

ບົດທ ີ17. ຫັຼກການນ າໃຊ້ວັດຖຸໂດຍທົິ່ວໄປ 16. ວິເຄາະວ່າສາມາດໃຊ້ທາດຢ່າງສະຫ າດໄດ້ແນວໃດ

ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງທາດເຫ  ່ານ້ັນ. 

 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

ເນ ້ອໃນພາກນ ້ໄດສະເໜ ເຖິງແນວຄິດຫ ັກຂອງວັດຖຸທ ່ຢ ່ຮອບຕ ວເຮ າ. ແບ່ງອອກເປັນ 9 ບ ດ ໄດ້ແກ່ 

ວັດຖຸ, ວັດຖຸທ ່ເປັນທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ແລະ ກາສ, ວັດຖຸທ ່ເປັນໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ, ວັດຖຸສ ມປ ນທ ່

ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ, ວັດຖຸທ ່ເປັນອາຊິດ ແລະ ບາເຊ , ວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ, ວັດຖຸທ ່

ເປັນເຊ ້ອໄຟ, ວັດຖຸທ ່ເປັນພິດ ແລະ ຫ ັກການທ ່ວໄປໃນການໃຊ້ວັດຖຸໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 
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ບ ດທ  9 ນັກຮຽນຈະສັງເກດວັດຖຸປະເພດຕ່າງໆທ ່ຢ ່ຮອບຕ ວ, ຈໍໍາແນກສ່ິງມ ຊ ວິດ ຫ   ບ່ໍມ ຊ ວິດ ແລະ 

ວັດຖຸ (ທາດສ ມປ ນ) ແລະ ຈະເຮັດບ ດທ ດສອບ ເພ ່ອຈໍໍາແນກທາດ. 

ບ ດທ  10 ນັກຮຽນຈະສັງເກດ, ສໍາຜັດກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈໍໍາແນກພາວະທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ 

ແລະ ກາສ ແລະ ຈະເຮັດການທ ດລອງກວດສອບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດ ເມ ່ອໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ. 

ບ ດທ  11 ນັກຮຽນຈະສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ ເພ ່ອເນ້ັນເຖິງການໃຊ້ວຽກ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງ

ໂລຫະ, ອະໂລຫະຕ່າງໆທ ່ໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ ແລະ ຈະເຮັດແບບຝຶກຫັດເພ ່ອວິເຄາະຂ້ໍມ ນກ່ຽວກັບຄຸນ

ລັກສະນະຂອງວັດຖຸ ແລະ ແນະນໍາການໃຊ້ວຽກສະເພາະດ້ານ. 

ບ ດທ  12 ນັກຮຽນຈະຈໍໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດສ ມປ ນ ແລະ ທາດສ ດ ແລະ ຈະເຮັດ

ການທ ດລອງ ເພ ່ອຈໍໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບໍ່ເປັນເນ ້ອດຽວ. 

ບ ດທ  13 ນັກຮຽນຈະຮຽນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບທ ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອາຊິດ ແລະ ບາ

ເຊ  ແລະ ຈະໃຊ້ເຈ້ຍລິດມັສ ເພ ່ອທ ດສອບຄຸນລັກສະນະທ ່ເປັນອາຊິດ ຫ   ບາເຊ  ໃນທາດ ຫ   ວັດຖຸທ ່ເຮ າໃຊ້

ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. ນັກຮຽນຈະຍ ກຢ່າງອ້າງອິງຂອງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ ຈາກຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

ບ ດທ  14 ນັກຮຽນຈະຮຽນກ່ຽວກັບວັດສະຖຸເຮັດຄວາມສະອາດປະເພດຕ່າງໆທ ່ເຮ າໃຊ້ໃນຊ ວິດປະ 

ຈໍໍາວັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບມອບໝາຍເຮັດໂຄງການ ເພ ່ອທ ດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດ

ສະຖຸເຮັດຄວາມສະອາດຕ່າງໆ ແລະ ຍັງຕ້ອງກວດສອບວ່າເຫດໃດຈຶ່ງມ ວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດສະເພາະ

ການໃຊ້ວຽກທ ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ບ ດທ  15 ນັກຮຽນຈະລະບຸເຊ ້ອໄຟທ ່ເຮ າໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນພ້ອມກັບການໃຊ້ວຽກ, ຕ້ອງອະທິບາຍ 

ແລະ ປະເມ ນປະໂຫຍດຂອງເຊ ້ອໄຟ ເມ ່ອທຽບກັບຜ ນກະທ ບດ້ານລ ບທ ່ຈະເກ ດຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມ, ສຸຂະ 

ພາບ, ສັງຄ ມ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດແຜນປະຕິບັດການເພ ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບເຫ  ່ານ ້. 

ບ ດທ  16 ນັກຮຽນຈະຮຽນກ່ຽວກັບທາດພິດບາງຊະນິດທ ່ມ ຢ ່ຮອບຕ ວເຮ າ ແລະ ຈະປະເມ ນຜ ນກະທ ບ

ທ ່ເກ ດຂ້ຶນຕ່ໍສຸຂະພາບ, ຄອບຄ ວ, ສັງຄ ມ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

ບ ດທ  17 ນັກຮຽນຈະສ້າງຫ ັກການທ ່ວໄປ ເພ ່ອປະຕິບັດຕາມໃນການຕັດສິນໃຈໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 

ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສ້າງຍຸດທະສາດທາງການຕະລາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທ ່ອັນຕະລາຍ ແລະ 

ຜ ນກະທ ບ ເພ ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຂອງຜ ນກະທ ບເຫ  ່ານ ້. 
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ບົດທ ີ9 ວັດຖຸ 

ເວລາ 2 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ກໍານ ດວັດຖຸ, ທາດ ແລະ ຈັດແບ່ງປະເພດ. 

- ບອກຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວັດຖຸ ແລະ ທາດ. 

- ຈັດແບ່ງປະເພດວັດຖຸອອກເປັນສ່ິງທ ່ມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ມ ຫ າຍສ່ິງຮອບຕ ວເຮ າທ ່ມ ລັກສະນະຂອງມັນ ແລະ ໃຊ້ງານທ ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສ່ິງທັງໝ ດເຫ  ່ານ ້ມ 

ລັກສະນະຄ ກັນເຊ່ັນ: ມ ມວນສານ, ໃຊ້ພ ້ນທ ່ (ບໍລິມາດ) ລັກສະນະເຫ  ່າເອ ້ນວ່າ: ວັດຖຸ.  

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ .່ 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ສ ິ່ງທີິ່ຢ ິ່ອອ້ມຕົວເຮົາ 

ໃນກິດຈະກໍານ ຈ້ະໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທ ການສອນແບບປະສ ບການ ເພ ່ອສ ບຕ່ໍຮຽນການຈໍໍາແນກຄວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸ ແລະ ທາດ ແລະ ຈັດແບ່ງປະເພດວັດຖຸອອກເປັນສ່ິງທ ່ມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ. ຄ 

ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປນ ້:  

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະສບົການ 

ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນຢ້ຽມຊ ມສວນ ຫ   ສວນສາທາລະນະທ ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຮງຮຽນ ຫ   ພາຍນອກຕາມຄວາມ

ສະດວກ. ຖ້າຫາກບ່ໍສະດວກຄ ໃຫ້ນັກຮຽນຢ້ຽມຊ ມອ້ອມຮອບຫ້ອງໃນໂຮງຮຽນ ເພ ່ອເຮັດກິດຈະກໍາ. ແຕ່ລະ

ກຸ່ມຈະໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ  ສໍາລັບການບັນທຶກ 20 ສ່ິງທ ່ສັງເກດເຫັນໃນສະພາບແວດລ້ອມລະຫວ່າງການ

ຢ້ຽມຊ ມ. ຄ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນກວດສອບລາຍການທ ່ບັນທຶກນ້ັນຄວນໃຫ້ມ ລັກສະນະທ ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສະທອ້ນຄ ນ 

ຫ ັງຈາກການຢ້ຽມຊ ມແລ້ວກັບມາຫ້ອງຮຽນຄ ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມວິເຄາະລາຍການທ ່ບັນທຶກໂດຍ

ການຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້ ແລະ ຄ ກຽມເຈ້ຍແຜນໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ. 

1. ສັງເກດເຫັນສ່ິງຄ ກັນລະຫວ່າງວັດຖຸທ ່ເຈ ້າລະບຸໄວ້ ຫ   ບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງ? ຂຽນສ່ິງຄ ກັນລ ງເທິງເຈ້ຍ

ແຜນໃຫຍ່. 

2. ສາມາດຈໍໍາແນກວັດຖຸເຫ  ່ານ ້ເປັນປະເພດຕ່າງໆໄດ້ ຫ   ບ່ໍ? ເລ ອກເກນການຈັດປະເພດ ແລະ 

ບັນທຶກການຈັດປະເພດລ ງເທິງເຈ້ຍແຜນໃຫຍ່. 

ແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາ 10 ນາທ  ເພ ່ອສະທ້ອນຕ່ໍຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງຕິດ

ເຈ້ຍແຜນໃຫຍ່ຕິດໃສ່ກະດານແລ້ວໃຫ້ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜ . ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ຕ່າງໆດ້ວຍເຫດຜ ນ ແລະ ພ ້ນຖານໃນການຈັດ. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສະຫຸຼບ  

ຫ ັງຈາກການສະເໜ ສໍາເລັດແລ້ວຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມທ ບທວນຄໍາຕອບ ແລະ ສະຫ ຸບຄໍາຕອບຈາກຄໍາຖາມ

ຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ທ ່ກ່າວໃນຂ້ັນຕອນທ  2 ແລະ ພິຈາລະນາຈາກການສັງເກດເຫັນໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນບ່ໍແມ່ນພຽງ

ແຕ່ 20 ສ່ິງທ ່ລະບຸໄວ້ໃນຂ້ັນຕອນທ  1. 

ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ  ໃຫ້ນັກຮຽນສະເໜ ຜ ນອ ກເທ ອໜຶ່ງ ຄ ສັງລວມຜ ນຮັບຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ແນະນໍາ

ດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: “ມ ຫ າຍສ່ິງຮອບຕ ວເຮ າທ ່ມ ລັກສະນະຂອງມັນ ແລະ ໃຊ້ງານທ ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສ່ິງທັງໝ ດ

ເຫ  ່ານ້ັນມ ລັກສະນະຄ ກັນເຊ່ັນ: ມ ມວນສານ, ໃຊ້ພ ້ນທ ່ (ບໍລິມາດ) ລັກສະນະເຫ  ່າເອ ້ນວ່າ: ວັດຖ.ຸ  

ດ່ັງນ້ັນ, ທຸກສ່ິງຮອບຕ ວເຮ າຈຶ່ງມ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດຈໍໍາແນກໄດ້ຫ າຍວິທ ດ່ັງນ ້: 

1. ສ່ິງມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ. 

2. ທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ແລະ ກາສ. 

3. ທາດ ຫ   ວັດຖຸ (ວັດຖຸສ ມປ ນ) (ເປັນສ່ິງທ ່ນັກຮຽນອາດບ່ໍສາມາດຄິດໄດ້ດ້ວຍຕ ນເອງ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄ 

ຄວນໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເກນນ ້ນໍາ).  

ທາດທັງໝ ດລວມທັງທາດທ ່ເອ ້ນວ່າທາດມ ນທ ່ມ ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມ  ແລະ ກາຍະພາບທ ່ສະເພາະ

ເຈາະຈ ງ, ບ່ໍສາມາດຕັດແຍກອອກເປັນທາດອ ່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມ ເຊ່ັນ: ນ້ໍາ, ທອງ, ຄໍາ ແລະ 

ເກ ອ. ເອ ້ນວ່າທາດ, ວັດຖຸບາງຊະນິດປະກອບດ້ວຍທາດຫ າຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດ ຫ   ວັດຖຸບາງຊະນິດປະກອບ

ດ້ວຍທາດຊະນິດດຽວໂດຍບ່ໍມ ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມ  ແລະ ບ່ໍມ ອ ງປະກອບຄ ງທ ່. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການນ າໃຊ້ 

ນັກຮຽນຈະນໍາໃຊ້ຄວາມເຂ ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດຖຸ, ທາດ ແລະ ການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງມັນ ດ່ັງນ ້: 

1. ຢ້ັງຢ ນສ່ິງຕ່າງໆທ ່ຢ ່ອ້ອມຕ ວ: ກ. ສ່ິງມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດ, ຂ. ທາດ ແລະ ວັດຖຸ (ທຸກໆ

ທາດແມ່ນວັດຖຸແຕ່ທຸກໆວັດຖຸບ່ໍແມ່ນທາດຄ ກັບໝາກແອບເປ ້ນຄ ໝາກໄມ້ ແຕ່ວ່າໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດບ່ໍ

ແມ່ນໝາກແອບເປ ້ນ). 

2. ສ້າງຕາຕະລາງເພ ່ອຈໍໍາແນກສ່ິງມ ຊ ວິດ ແລະ ສ່ິງບ່ໍມ ຊ ວິດ (ຢ່າງນ້ອຍ 5 ຢ່າງ) 

ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມ ເວລາ 10 ນາທ  ແລະ 3 ນາທ ແມ່ນໃນການສະເໜ  ຫ ັງຈາກສະເໜ ສໍາເລັດແລ້ວ ຄ ຈະ

ສະຫ ຸບກິດຈະກໍາໂດຍແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດ່ັງນ ້: 

ສ ິ່ງທີິ່ມີຊີວ ດ ສ ິ່ງທີິ່ບ ິ່ມີຊີວ ດ 

ຖ ກສ້າງຂຶ້ນຈາກຈຸລັງຂອງສິ່ງທ ່ມ ຊ ວິດ ບ່ໍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຈຸລັງຂອງສິ່ງທ ່ມ ຊ ວິດ 

ຕ້ອງການອາຫານ, ອາກາດ, ນ້ໍາ ບ່ໍຕ້ອງການອາຫານ, ອາກາດ, ນ້ໍາ 

ມ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ບ່ໍມ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ 

ມ ການສ ບພັນ ບ່ໍມ ການສ ບພັນ 

ມ ການຫາຍໃຈ ບ່ໍມ ການຫາຍໃຈ 

ມ ການເຄ ່ອນໄຫວດ້ວຍຕ ນເອງ ບ່ໍມ ການເຄ ່ອນໄຫວດ້ວຍຕ ນເອງ 

ອ່ອນໄຫວ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ບ່ໍອ່ອນໄຫວ ແລະ ບ່ໍຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ 

ຂັບຖ່າຍ ແລະ ການກໍາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ບ່ໍຂັບຖ່າຍ ແລະ ບ່ໍການກໍາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກ

ຮ່າງກາຍ 

ສ່ິງທ ່ມ ຊ ວິດມ ຊ່ວງຊ ວິດທ ແ່ນ່ນອນຫ ັງຈາກນ້ັນກໍຕາຍ ສ່ິງທ ່ບ່ໍມ ຊ ວິດບ່ໍມ ຊ່ວງຊ ວິດທ ແ່ນ່ນອນ 
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ກ ດຈະກ າທີ 2: ການຈດັປະເພດຂອງວດັຖຸ  

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນຈະເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ (sesson buzz) ເພ ່ອຕອບຄໍາຖາມຢ ່ປ້ຶມແບບຮຽນໃນ

ໜ້າ 39-40. ຫ ັງຈາກເວລາຜ່ານໄປ 15 ນາທ  ເມ ່ອແຕ່ລະກຸ່ມສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ແລກປ່ຽນ, ທ ບທວນປະເມ ນ 

ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງເຊ່ັນ: ກຸ່ມ 1 ຈະແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມ 2, ກຸ່ມ 3 ຈະແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມ 4 

ເປັນຕ ້ນ. ຄະແນນກຸ່ມຈະຖ ກລວບລວມໂດຍຄ  ແລະ ບັນທຶກເປັນຄະແນນການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນຄ 

ຍັງຕ້ັງຂ້ໍສັງເກດວ່າກຸ່ມທ ່ມ ຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງຫ າຍກວ່າການຊະນະ ຄ ຄວນແລກປ່ຽນຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ

ພ້ອມ ຄໍາອະທິບາຍ. 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 

 

ບົດທ ີ10 ວັດຖຸທີິ່ເປັນທາດແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ 

 ເວລາ 3 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ຈໍໍາແນກວັດຖຸອອກເປັນທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທ ່ສັງເກດໄດ້. 

- ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງພາວະຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ ໂດຍອ ງໃສ່ຜ ນຂອງອຸນຫະພ ມ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ວັດຖຸແຂງມ ຮ ບຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ. 

- ວັດຖຸແຫ ວ: ມ ຮ ບຮ່າງບ່ໍແນ່ນອນ, ຮ ບຮ່າງປ່ຽນໄປຕາມພາຊະນະບັນຈຸ. 

- ກາສ: ມ ຮ ບຮ່າງ ແລະ ບໍລິມາດບ່ໍແນ່ນອນ, ເຖິງຈະບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະໃດກໍຕາມມັນກະຈາຍໄປ

ທ ່ວພາຊະນະບັນຈຸນ້ັນ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ,່ ນ້ໍາກ້ອນ, ຈອກແກ້ວ, ຫ ວຈ ດບ ນແຊນສໍາລັບເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄ ່ອງຕ້ັງ

ສາມຂາ, ແຜ່ນກັນຄວາມຮ້ອນ, ຢາງບ້ວງ, ລໍຊໍ, ກ້ອນຫ ນ, ນ້ໍາ, ທໍ່ຢາງ, ລວດທອງ, ປຸມເປ ້າ. 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ວດັຖທຸີິ່ເປນັທາດແຂງ, ທາດແຫຼວ ແລະ ກາສ 

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນຈະຫ ິ້ນເກມ ເພ ່ອຈໍໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ 

ກາສ.  

ໜ້າວຽກ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງເກມ: 
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1. ແຕ່ລະໜ້າວຽກຈະມ ເວລາສະເພາະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເວລາທ ່ກໍານ ດ. 

2. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບຕ ວຊ ້ວັດຄວາມຄ ບໜ້າ 3 ຢ່າງ (ບ່ໍທັນໄດ້ເລ ່ມຕ ້ນ, ກໍາລັງດໍາເນ ນ, ວຽກງານ

ສໍາເລັດແລ້ວ), ຄ ອາດຈະພິມແລ້ວຕິດໃສ່ກະດານ ຫ   ຂຽນໃສ່ກະດານ. ເພ ່ອສະແດງແຕ່ລະໜ້າວຽກ. 

 

 

 

 

3. ເມ ່ອເວລາທ ່ກໍານ ດແຕ່ລະວຽກ, ຄ ຈະກວດກາຜ ນໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຕາມ

ດ່ັງຕ ວຢ່າງຕ່ໍໄປນ ້: 

ວຽກງານສໍາເລັດແລ້ວ ວຽກງານສໍາເລັດບາງສ່ວນ ບ່ໍທັນໄດ້ເລ ່ມຕ ້ນ 

100 50 -50 

 

4. ຄ ສ້າງຕາຕະລາງຄະແນນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂ້າງເທິງນ ້ໃສ່ກະດານ. 

5. ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ, ຄ ຈະບອກຄະແນນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ. 

6. ໃນຕອນທ້າຍຂອງເກມ, ຄະແນນທັງໝ ດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຈະບວກກັນ ແລະ ກຸ່ມທ ່ມ ຄະແນນສ ງ

ສຸດຈະເປັນຜ ້ຊະນະເກມ, ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນເພ ່ອຫ ິ້ນເກມດ່ັງ

ລຸ່ມນ ້: 

ອຸປະກອນ 

1. ຢາງບ້ວງ   2. ລໍຊໍ (ລໍຊໍຂອງປາກກາສາມາດໃຊ້ໄດ້) 

3. ກ້ອນຫ ນ   4. ຈອກທ ່ບັນຈຸນ້ໍາເຕ້ມ 

5. ທໍ່ຢາງທ ່ບັນຈຸນ້ໍາ  6. ຈອກ 

7. ລວດທອງ   8. ປຸມເປ ້າ 2 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍໜຶ່ງມ ອາກາດ, ອ ກໜ່ວຍໜຶ່ງບ່ໍມ 

ອາກາດ. (ຖ້າບ່ໍມ ປຸມເປ ້າອາດໃຊ້ຖ ງຢາງແທນ). 

ໜ້າວຽກທີ 1: ຈັດປະເພດວັດຖຸເຫ  ່າທ ່ເປັນທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ຫ   ກາສ ອອກຈາກກັນ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ ). 

ໜ້າວຽກທີ 2: ທ ດສອບການຫ ດຢ ດຂອງວັດຖຸ ແລະ ຈັດປະເພດວັດຖຸຫ ດຢ ດ ຫ   ບ່ໍຫ ດຢ ດ ເຊ່ັນ: ຢາງບ້ວງ 

ແລະ ລໍຊໍ (ຂ້ໍສັງເກດວ່າວັດຖຸຫ ດຢ ດສາມາດກັບສ ່ສະພາບເດ ມໄດ້ຫ ັງຈາກຖ ກຢ ດ ຫ   ອັດ) (ເວລາ: 7 ນາທ ) 

ໜ້າວຽກທີ 3: ໂຍນກ້ອນຫ ນລ ງພ ້ນທ ່ແຂງ, ເຫັນວ່າມ ຫຍັງເກ ດຂ້ຶນ? ມ ຂ້ໍແນະນໍາແນວໃດ (ເວລາ: 5 ນາທ ) 

ໜ້າວຽກທີ 4: ເອ າລວດທອງ ແລະ ຈອກໜຶ່ງໜ່ວຍມາຕ ດ້ວຍຄ້ອນຕ ? ເຫັນວ່າມ ຫຍັງເກ ດຂ້ຶນ? ມ ຂ້ໍແນະນໍາ

ແນວໃດມັນ (ເວລາ: 5 ນາທ ) 

ໜ້າວຽກທີ 5: ສັງເກດຈອກທ ່ບັນຈຸນ້ໍາເຕັມ ຈາກນ້ັນ ຖອກນ້ໍາໃສ່ທໍ່ຢາງເຫັນວ່າເປັນແນວໃດ? ມ ຂ້ໍແນະນໍາ 

ແນວໃດ (ທາດແຫ ວມ ບໍລິມາດທ ່ແນ່ນອນແຕ່ຈະປ່ຽນໄປຕາມພາຊະນະບັນຈຸ (ເວລາ:5 ນາທ ) 
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ໜ້າວຽກທີ 6 : ປຸມເປ ້າ 2 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍໜຶ່ງມ ອາກາດ, ອ ກໜ່ວຍໜຶ່ງບ່ໍມ ອາກາດ ເຫັນວ່າມ ຫຍັງເກ ດຂ້ຶນ? ມ 

ຂ້ໍແນະນໍາແນວໃດ, (ກາສມ ບໍລມາດທ ່ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ຮ ບຊ ງບ່ໍຄ ງທ ່). (ເວລາ: 5 ນາທ ) 

ໜ້າວຽກທີ 7:  ວິເຄາະຄໍາຕອບໜ້າວຽກທ  1 ເຖິງ 6 ແລະ ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍໂດຍແຍກຄຸນລັກສະນະທາດແຂງ, 

ທາດແຫ ວ ຫ   ກາສ ໂດຍອ ງໃສ່ການຫ ດຍ ດ, ຮ ບຮ່າງ, ບໍລິມາດ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕ ວຂອງມັນ. (ຄຸນລັກສະ

ນະທາງກາຍະພາບຂອງວັດຖຸເຊ່ັນ: ຕ ເປັນເສ້ັນບາງໆ ຫ   ຍ ດເປັນເສ້ັນໂດຍບ່ໍມ ການແຕກ)(ເວລາ: 10 ນາທ ) 

ຄ ແບ່ງກະດານອອກເປັນ 3 ຫ້ອງ ຄ : ທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ ແລ້ວຄ ສັງລວມຂ້ໍມ ນທ ່ຖ ກຕ້ອງ

ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ  ຮ່ວມກັນປັບປຸງຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ. 

ທາດແຂງ ທາດແຫຼວ ກາສ 

ມ ຮ ບຮ່າງ ແລະ ບໍລິມາດທ ່ແນ່ນອນ. ມ ບໍລິມາດທ ່ແນ່ນອນແຕ່ບ່ໍມ 

ຮ ບຮ່າງບ່ໍແນ່ນອນ 

ບ່ໍມ ຮ ບຮ່າງ ຫ   ບໍລິມາດທ ່

ແນ່ນອນ 

ຫ ດຢ ດໄດ້ (ວັດຖຸຫ ດຢ ດສາມາດກັບສ ່

ສະພາບເດ ມໄດ້ຫ ັງຈາກຖ ກຢ ດ ຫ   ອັດ 

ເຊ່ັນ: ຢາງບ້ວງ, ລໍຊໍ). 

ຫ ດຢ ດຍ້ອນວ່າພວກມັນບ່ໍມ 

ຮ ບຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ 

ບ່ໍສາມາດຢ ດຫ ດຍ້ອນວ່າ

ພວກມັນບ່ໍມ ຮ ບຮ່າງທ ່

ແນ່ນອນ 

ຕ ເປັນເສ້ັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບ່ໍຂາດ, ເມ ່ອ

ຖ ກກະທ ບເຊ່ັນ: ຕ ເປັນເສ້ັນ ຫ   ແຜ່ນ 

ບ່ໍສາມາດຕ ເປັນເສ້ັນ ຫ   ຕ 

ເປັນແຜ່ນໄດ້ 

ບ່ໍສາມາດຕ ເປັນເສ້ັນ ຫ   ຕ ເປັນ

ແຜ່ນໄດ້ 

ທາດທ ່ບ່ໍມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ບ່ໍແຂງ

ຕ ວຈະແຕກແຍກເມ ່ອຖ ກກະທ ບ. 

ບ່ໍແຕກຫັກເພາະວ່າບ່ໍມ ຮ ບ

ຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ. 

ບ່ໍແຕກຫັກເພາະວ່າບ່ໍມ ຮ ບ

ຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ. 

ຈາກນ້ັນ ຄ ປະເມ ນຜ ນການຫ ິ້ນເກມວ່າກຸ່ມໃດຖ ກຕ້ອງຫ າຍທ ່ສຸດຕາມການກໍານ ດຂ້າງຕ ້ນ ແລະ 

ບອກເປັນກຸ່ມຊະນະເກມ. 

ກ ດຈະກ າທີ 2: ຜນົກະທບົຂອງຄວາມຮ້ອນຕ ິ່ທາດແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ 

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນທ ດສອບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ ຕາມການ

ປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມໂດຍໃຊ້ການສອນແບບການຄ ້ນພ ບ. 

ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນລຸ່ມນ ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ 

ຄ ກຽມຕ ວຢ່າງລ່ວງໜ້າ, ອ ງຕາມຄວາມພ້ອມຂອງວັດຖຸ (ກຽມຕ ວແທນໃດໜຶ່ງໃນສອງຕ ວແທນ) 

  

ການຈັດລຽງໂມເລກຸນ ສັນຍະລກັອາໂຕມທາດ 
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ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເບ່ິງຕ ວຢ່າງ ແລະ ບັນທຶກຈາກການສັງເກດໃສ່ປ້ຶມບັນທຶກ, ຈາກນ້ັນ 

ຕອບຄໍາຖາມໂດຍພິຈາລະນາວ່າໝາກບານນ້ອຍ ຫ   ແຫວນເຫ  ່ານ້ັນເປັນຕ ວແທນຂອງອະນຸພາກ ຫ   ໂມເລ

ກຸນພາຍໃນວັດຖຸ, ສັງເກດເຫັນເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບການຈັດລຽງໃນທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ? 

ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະທ້ອນຂ້ໍສັງເກດຂອງຕ ນໂດຍຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄິດວ່າການຈັດລຽງຂອງທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ ຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນ? 

2. ມ ການພ ວພັນກັນໃນການຈັດລຽງຂອງໂມເລກຸນຂອງທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ ກັບຄຸນ

ລັກສະນະຂອງມັນແນວໃດ? 

3. ຖ້າໂມເລກຸນຢ ່ໃກ້ກັນຈະມ ແຮງດຶງດ ດກັນຫ າຍ ຫ   ບ່ໍ? (ແຮງດຶງດ ດຄ ມິດຕະພາບອັນແໜ້ນແຟ້ນ

ລະຫວ່າງເພ ່ອນໃກ້ສິດ). 

ຄ ໃຫ້ຕາງໜ້າໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນແລ້ວຄ ຈະສະຫ ຸບຜ ນດ່ັງນ ້: 

“ທາດທັງໝ ດປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກ, ການຈັດລຽງຂອງອະນຸພາກເຫ  ່ານ້ັນເປັນຕ ວກໍານ ດຄຸນລັກສະ 

ນະຂອງພາວະຕ່າງໆຂອງທາດ. ເຮ າຮ ້ວ່າທາດແຂງມ ຮ ບຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ ແລະ ມ ບໍລິມາດທ ່ແນ່ນອນເນ ່ອງ

ຈາກອະນຸພາກໃນທາດແຂງລວມຕ ວກັນຢ່າງແໜ້ນໜາ, ມ ແຮງດຶງດ ດລະຫວ່າງໂມເລກຸນສ ງ (ເປັນເໝ ອນ

ສາຍສໍາພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງເພ ່ອນໃກ້ສິດທ ່ຍັງຄ ງຢ ່ນໍາກັນສະເໝ ), ອະນຸພາກຂອງທາດແຫ ວບັນຈຸຢ່າງ 

ຫ  ມໆເມ ່ອທຽບກັບທາດແຂງ, ແຕ່ຍັງຢ ່ໃກ້ກັນ, ແຮງດຶງດ ດລະຫວ່າງໂມເລກຸນນ້ອຍກວ່າ ເມ ່ອທຽບກັບທາດ

ແຂງແຕ່ຫ າຍກວ່າເມ ່ອທຽບກັບກາສເປັນສາເຫດໃຫ້ມ ບໍລິມາດທ ່ແນ່ນອນແຕ່ບ່ໍມ ຮ ບຮ່າງທ ່ແນ່ນອນ. 

ກາສມ ຮ ບຮ່າງ ຫ   ບໍລິມາດທ ່ບ່ໍແນ່ນອນເນ ່ອງຈາກອະນຸພາກຂອງກາສຫ່າງກັນຫ າຍໂດຍບ່ໍມ ການຈັດ

ລຽງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝ  ແລະ ໂດຍຫ ັກການແລ້ວຈະບ່ໍມ ແຮງດຶງດ ດລະຫວ່າງໂມເລກຸນລະຫວ່າງກັນ" 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສົມມຸດຖານ 

ຄ ຈະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສ້າງສ ມມຸດຖານຕ່ໍໄປນ ້: 

ສ້າງສ ມມຸດຖານໂດຍອ ງໃສຈາກການສັງເກດ ແລະ ການສ ນທະນາ ເພ ່ອຄາດຄະເນວ່າຈະມ ເກ ດ

ຫຍັງຂ້ຶນກັບໂມເລກຸນເຫ  ່ານ້ັນເມ ່ອຖ ກຄວາມຮ້ອນ ຫ   ບ່ໍ? ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄ ກັບການແຊກແຊງຈາກຄ 

ເມ ່ອນັກຮຽນສອງຄ ນຕ້ອງການນ່ັງໃກ້ສິດກັນ ແຕ່ຄ ແຍກບ່ໍໃຫ້ນ່ັງໃກ້ສິດກັນ. ໃຫ້ນຶກເຖິງໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ

ເພ ່ອສ້າງສ ມມຸດຖານການລະລາຍຂອງກະແລັມ, ການຕ ້ມນ້ໍາ, ການໃຕ້ທຽນ ທັງໝ ດນ ້ລວມເຖິງການໃຊ້

ຄວາມຮ້ອນ (ກະແລັມ, ທຽນ ແລະ ນ້ໍາ). 

ທ ດສອບສ ມມຸດຖານທ ່ສ້າງຂ້ຶນໄດ້ບໍ? ອອກແບບການທ ດລອງ ເພ ່ອທ ດສອບສ ມມຸດຖານ, ຂຽນຂ້ັນ

ຕອນການປະຕິບັດ ແລະ ອຸບປະກອນທ ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການທ ດລອງນ ້. 

ຫ ັງຈາກນ້ັນ ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕິດສ ມມຸດຖານ ແລະ ການທ ດລອງທ ່ອອກແບບໄວ້ໃສ່ກະດານ ຫ   ຝາ

ຫ້ອງຮຽນ, ຫາກມ ເວລາໃຫ້ນັກຮຽນຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາແລກປ່ຽນ. ຄ ສັງລວມຂອງແຕ່

ລະກຸ່ມ ແລະ ແນະນໍາເພ ່ອເຮັດການທ ດລອງງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ນ້ໍາກ້ອນ, ການຕ ້ມນ້ໍາ 

ແລະ ການໃຕ້ທຽນ. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການທົດສອບສົມມຸດຖານ 

ອຸປະກອນ 

1. ນ້ໍາກ້ອນ   

2. ຈອກແກ້ວ 

3. ຫ ວຈ ດບ ນແຊນ ສໍາລັບເຮັດຄວາມຮ້ອນ 

4. ເຄ ່ອງຕ້ັງສາມຂາ 

5. ແຜ່ນກັນຄວາມຮ້ອນ 

ການທດົລອງ 

1. ໃສ່ນ້ໍາກ້ອນໃນຈອກແກ້ວ 

2. ວາງຈອກແກ້ວເທິງສາມຂາ 

3. ອຸ່ນຈອກແກ້ວໂດຍໃຊ້ຫ ວຈ ດບ ນແຊນ 

4. ສັງເກດສ່ິງທ ່ເກິດຂ້ຶນກັບນ້ໍາກ້ອນ ເມ ່ອມັນລະລາຍ ແລະ ນ້ໍາຟ ດຈ ນນ້ໍາຫ ຸດລ ງເຫ  ອເຄ່ິງໜຶ່ງ. 

ແຕ່ລະກຸ່ມບັນທຶກການສັງເກດ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ເປັນຫຍັງນ້ໍາກ້ອນລະລາຍຈ ນກາຍເປັນນ້ໍາ, ນ້ໍາຟ ດຈ ນກາຍເປັນອາຍນ້ໍາ ເມ ່ອຖ ກຄວາມຮ້ອນ? 

ອະທິບາຍໃນແງ່ຂອງການຈັດລຽງອະນຸພາກໃນສາມພາວະຂອງທາດ. 

2. ຂະບວນການຍ້ອນກັບເປັນໄປໄດ້ ຫ   ບໍ ເຊ່ັນ: ອາຍນ້ໍາສາມາດກ່ໍຕ ວເປັນນ້ໍາ ແລະ ນ້ໍາສາມາດກ່ໍ

ຕ ວເປັນນ້ໍາກ້ອນໄດ້ ຫ   ບໍ່? ເກ ດຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ? 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສະຫຸຼບ 

ຖ ກຕ້ອງຕາມສ ມມຸດຖານ ຫ   ບໍ ່ດ້ວຍເຫດໃດ? 

ໃຫ້ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມທ  1-3 ຄ ສັງລວມຜ ນຂອງແຕ່ລະ

ກຸ່ມ ແລະ ສະຫ ຸບກິດຈະກໍາໂດຍອະທິບາຍສ່ິງຕ່ໍໄປນ ້: 

“ເມ ່ອນ້ໍາກ້ອນ (ທາດແຂງ) ຖ ກຄວາມຮ້ອນອະນຸພາກນ້ໍາກ້ອນຈະເລ ່ມເຄ ່ອນທ ່ໄວຂ້ຶນໂດຍເຮັດແຮງ

ດຶງດ ດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ນ້ໍາກ້ອນລະລາຍ ແລະ ປ່ຽນພາວະເປັນທາດແຫ ວ (ນ້ໍາ) ຊ່ຶງໂມເລ

ກຸນມ ອິດສະຫ ະໃນການເຄ ່ອນທ ່ ແລະ ມ ພະລັງງານຫ າຍກວ່າ ເມ ່ອທຽບກັບທາດແຂງ. ເມ ່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ

ແກ່ນ້ໍາໂມເລກຸນຂອງນ້ໍາຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຫ າຍຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ໍາແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ຫ າຍ

ຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ປ່ຽນເປັນອາຍນ້ໍາ (ຮ ບແບບຂອງນ້ໍາທ ່ເປັນກາສ) ການປ່ຽນທາດແຂງ (ນ້ໍາກ້ອນ) ເປັນທາດແຫ ວ 

(ນ້ໍາ) ເອ ້ນວ່າ ການເປ ່ອຍ ແລະ ທາດແຫ ວ (ນ້ໍາ) ເປັນກາສ (ອາຍນ້ໍາ) ເອ ້ນວ່າ ການລະເຫ ຍ ຫ   ການຟ ດ. 

ຂະບວນການຢ້ອນກັບເປັນໄປໄດ້ເຊ່ັນກັນ ຊ່ຶງອາດເກ ດຂ້ຶນໄດ້ຫາກຄວາມຮ້ອນຖ ກກໍາຈັດອອກໄປແທນ

ເຊ່ັນ: ທາດແຫ ວ (ນ້ໍາ) ສາມາດປ່ຽນເປັນທາດແຂງ (ນ້ໍາກ້ອນ) ໄດ້ ໂດຍການແຊ່ແຂງ ແລະ ກາສ (ອາຍນ້ໍາ) 

ສາມາດປ່ຽນເປັນທາດແຫ ວ (ນ້ໍາ) ໄດ້ໂດຍການຄວບແໜ້ນ. ພາວະຂອງທາດສາມາດປ່ຽນກັບໄດ້ໂດຍການ

ປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມຄວາມຮ້ອນທ ່ຫ າຍຂ້ຶນໝາຍເຖິງການເພ ່ມຂ້ຶນຂອງອຸນຫະພ ມ ແລະ ໃນທາງ

ກ ງກັນຂ້າມກັນ”. 
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ວຽກບ້ານ: 

 ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາໃຫ້ສ້າງພາບປະກອບ ເພ ່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາວະຂອງ

ທາດສາມພາວະ ແລ້ວສ ່ງໃຫ້ຄ ໃນຊ ່ວໂມງຮຽນຕ່ໍໄປ. ຄ ຈະສະແດງພາບປະກອບຂອງນັກຮຽນທຸກຄ ນ ແລະ 

ຈັດໃຫ້ມ ການຍ່າງຊ ມ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ສາມາດເຊ ນນັກຮຽນຫ້ອງອ ່ນໄດ້) ນັກຮຽນທ ່ມ ພາບປະກອບທ ່ດ ທ ່ສຸດ

ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ (ອາດເປັນຂະໜ ມ ຫ   ຊັອກໂກແລັດກໍໄດ້ ຫ   ຕາມຄວາມເໝາະສ ມແຕ່ລະເຂດ). ໃຊ້ເວລາ 

15 ນາທ  ໃນການສ ນທະນາແລກປ່ຽນ. 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 

 

 

ບົດທ ີ11 ໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ 

ເວລາ 1 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ຈັດປະເພດວັດຖຸອອກເປັນໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ ໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ໂລຫະ: ມ ລັກສະນະເຫ  ້ອມ, ແຂງ, ໜຽວ, ມ ສຽງດັງ ເມ  ່ອຖ ກເຄາະ ແລະ ຊັກນໍາໄຟຟ້າ. 

- ອະໂລຫະ: ມ ລັກສະນະມ ວ, ຜ່ອຍ, ບ່ໍມ ສຽງດັງ ເມ ່ອຖ ກເຄາະ ແລະ ບ່ໍຊັກນໍາໄຟຟ້າ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ,່ ຄໍາ, ອາລ ມ ນ ອອມ, ໄມ້, ທອງ, ເຫ ັກ, ຖ່ານຫ ນ, ຂ ນສັດ, ປລາສະຕິກ 
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4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າ 1: ໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ  

ໃນກິດຈະກໍານ ຈ້ະໄດ້ຮຽນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ, ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ, 

ການນໍາໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. ກິດຈະກໍານ ້ໃຊ້ການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດໃນການຮຽນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກ ານົດບັນຫາ 

ຄ ສະເໜ ການຫ ິ້ນເກມ ເພ ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ, 

ໂດຍອ ງໃສຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ລະບສຸະຖານະການ 

ຄ ແນະນໍາການຫ ິ້ນເກມໂດຍການແບ່ງເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ (8 ກຸ່ມ ຫ   ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ), ຄ ມອບ

ຈຸດປະສ ງ ແລະ ໜ້າວຽກທ ່ນັກຮຽນຕ້ອງເຮັດ ເພ ່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສ ນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ

ຄຸນລັກສະນະວັດຖຸນ້ັນພາຍໃນກຸ່ມ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ມອບໝາຍໜ້າທີິ່ (ກ ານົດບາດ) 

ຄ ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນ 8 ກຸ່ມ, ມອບວັດຖຸໃຫ້ກຸ່ມລະຢ່າງ 

1. ກຸ່ມທ  1: ຄໍາ 

2. ກຸ່ມທ  2: ອາລ ມ ນ ອອມ  

3. ກຸ່ມທ  3: ໄມ້ 

4. ກຸ່ມທ  4: ທອງ 

5. ກຸ່ມທ  5: ເຫ ັກ 

6. ກຸ່ມທ  6: ຖ່ານຫ ນ 

7. ກຸ່ມທ  7: ຂ ນສັດ 

8. ກຸ່ມທ  8: ປລາສະຕິກ 

- ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ວັດຖຸໃດໜຶ່ງ ແລະ ໜ້າທ ່ຕ້ອງເປັນຄ ກັບວັດຖຸນ້ັນ (ໂດຍຄິດເຖິງຄຸນລັກສະນະ 

ແລະ ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸນ້ັນເພ ່ອຊ່ວຍໃນການຫ ິ້ນບ ດບາດສ ມມຸດ) 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສະເໜກີານສະແດງ 

ຄ ມອບແນະນໍາ, ອະທິບາຍ, ສ ນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະວັດຖຸທ ່ໄດ້ຮັບ

ນ້ັນໂດຍອ ງໃສ່ຂ້ໍມ ນໃນຂ້ັນຕອນທ  3 (ເນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາ ແລະ ສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດເຖິງຄຸນ

ລັກສະນະ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸນ້ັນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ) ໃຊ້ເວລາກະກຽມ 10 ນາທ , ຕ ວຢ່າງ: 

ກ. ຮ ບລັກສະນະຂອງວັດຖຸ (ເຊ່ັນ: ເຫ  ້ອມ, ອ່ອນ, ແຂງ, ມ ວ, ຈ ດໆ ແລະ ອ ່ນໆ) 

ຂ. ການນໍາໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ. 

ຄ. ຄວາມແຂງຂອງວັດຖຸ 

ງ. ການຊັກນໍາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸ. 

ຈ. ຕ ເປັນແຜ່ນ, ເປັນເສ້ັນ, ຂ ດງໍ. 

ສ. ມ ສຽງດັງ (ຜະລິດສຽງເມ ່ອຖ ກຕ ) 

ຊ. ນ້ໍາໜັກ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸ (ຄວາມໜາແໜ້ນໝາຍເຖິງມວນສານຕ່ໍບໍລິມາດ) 
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ຍ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸ  

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ສະແດງຕາມພາລະບົດບາດ 

ແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ ໃຊ້ເວລາ 3 ນາທ . ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະບ ດສະແດງຂອງແຕ່

ລະກຸ່ມ, ຈະຖ ກຖາມຄໍາຖາມຈາກກຸ່ມຟັງ (ສ ງສຸດ 3 ຄໍາຖາມຕ່ໍກຸ່ມ) ແລະ ກຸ່ມທ ່ຖ ກຖາມຈະຕ້ອງຕອບຄໍາ

ຖາມເຫ  ່ານ້ັນ. ຫ ັງຈາກຖາມ/ຕອບ, ແຕ່ລະກຸ່ມສ ນທະນາກັນພາຍໃນກຸ່ມ, ຄາດເດ າຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸ 

ແລະ ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ. ຄ ຈະເກັບ, ສັງລວມແຕ່ລະກຸ່ມ. ຈາກນ້ັນ ຄ ໃຫ້ທ ບທວນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ (ກ-ຍ) ທ ່

ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້ັນຕອນທ  4 ແລະ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນໜ້າ 48. 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສນົທະນາສ ິ່ງທີິ່ທິ່ານໄດ້ຮຽນ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ວເິຄາະ, ປະເມ ນ, ແລກປ່ຽນຄວາມຖ ກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸແຕ່ລະວັດຖຸ, ຈັດປະເພດເປັນໂລຫະ ຫ   ອະໂລຫະ, ໃຫ້ສັງເກດຄຸນລັກສະນະທ ່ແຕກຕ່າງດ່ັງ

ຕ່ໍໄປນ ້ຂອງໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ. 

ຄຸນລກັສະນະ ໂລຫະ ອະໂລຫະ 

ລັກສະນະພາກນອກ ເຫ  ້ອມ, ເງ າງາມ ມ ວ 

ຄວາມແຂງ ແຂງຫ າຍ ຜ່ອຍ, ແຕກງ່າຍ 

ຄວາມອ່ອນ ປ່ຽນໄດ້ງ່າຍ ບ່ໍອ່ອນ, ບ່ໍປ່ຽນງ່າຍ 

ຄວາມໜຽວ ອ່ອນ, ດັດແປງງ່າຍ ບ່ໍໜຽວ 

ການນໍາຄວາມຮ້ອນ ຊັກນໍາໄດ້ດ  ຊັກນໍາບ່ໍດ  

ການຊັກນໍາໄຟຟ້າ ຊັກນໍາໄດ້ດ  ຊັກນໍາບ່ໍດ  

ພາວະ ແຂງ ແຂງ, ແຫ ວ, ກາສ 

ຄວາມໜາແໜັນ ສ ງຫ າຍ ຕ່ໍາຫ າຍ 

 

ຫ ັງຈາກ 5 ນາທ , ຄ ຈະຂຽນໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະໃສ່ໃນກະດານໂດຍການແຍກຫ ວຂ້ໍອອກຕ່າງຫາກ 

ແລະ ອ້ອມດ້ວຍວ ງມ ນ. ຄ ໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄໍາສັບພ້ອມຂ ດເຊ ່ອມຕ່ໍກັບແຜນວາດ

ຊ່ວຍຈ ທ່ ່ຊ ້ບອກເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງໂລຫະ ຫ   ອະໂລຫະ. 

 

ກ ດຈະກ າ ທີ 2: ກ ານົດໂລຫະ ຫຼ  ອະໂລຫະ  

ໃນກິດຈະກໍານ ,້ ນັກຮຽນຈະວິເຄາະຂ້ໍມ ນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທ ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງໂລຫະ ແລະ ອະ

ໂລຫະໂດຍໃຊ້ການສ ນທະນາກຸ່ມເປັນວິທ ຮຽນ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ມ ຂ້ໍມ ນສຶກສາ

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ. ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ . 

1. ນາງ ແກ່ນຕາຕ້ອງການສ້າງວ ງຈອນໄຟຟ້າທ ່ງ່າຍ ຊ່ຶງມ ຫ ອດໄຟ ແລະ ແບັດເຕ ຣ , ນາງແກ່ນຕາ

ຄວນໃຊ້ວັດຖຸໃດເຊ ່ອມຕ່ໍຫ ອດໄຟກັບແບັດເຕ ຣ  ເພ ່ອໃຫ້ຫ ອດຮຸ່ງແຈ້ງ? ມ ເຫດຜ ນຂອງຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ. 

ກ. ແກ້ວ         ຂ. ໄມ້          

ຄ. ທອງ         ງ. ດ ນຈ ່ 
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2. ຊ ້ໝໍ້ໄຟຟ້າ, ຖ້າຈະເລ ອກໃນ 3 ທາງ, ໜຶ່ງໃນນ້ັນຈະເປັນທາງເລ ອກທ ່ດ  ຄວນເລ ອກທາງໃດ? 

ຕ ວເລ ອກ ພ ້ນໝໍ້ຂ ້ວປະກອບດ້ວຍ ພ ້ນໝໍ້ຂ ້ວປະກອບດ້ວຍ 

ກ ທອງ ອາລ ມ ນ ອອມ 

ຂ ອາລ ມ ນ ອອມ ປລາສະຕິກ 

ຄ ທອງ ປລາສະຕິກ 

 

ພາຍຫ ັງ 15 ນາທ , ເມ ່ອກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທ ່, ໄດ້ແລກປ່ຽນເພ ່ອທ ບທວນ, ຕ ລາຄາ ແລະ 

ໃຫ້ຄະແນນ,  ຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ ເຊ່ັນວ່າ: ກຸ່ມ 1 ຈະແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມ 2, ກຸ່ມທ  3 ກັບກຸ່ມ 4 ແລະ ອ ່ນໆ. 

ຄະແນນກຸ່ມຈະຖ ກລວບລວມໂດຍຄ  ແລະ ບັນທຶກເປັນຄະແນນການເຂ ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງ. ຄ ຍັງໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດ

ວ່າກຸ່ມທ ່ມ ຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງກວ່າຈະຊະນະ. ຄ ແລກປ່ຽນຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງພ້ອມການອະທິບາຍ. 

ຄ າຕອບ: 

1. ຄ. ທອງແດງ, ນໍາໄຟຟ້າດ  

2. ຂ, ອະລ ມ ອອມ ແລະ ປລາສຕິກ, ເພາະວ່າອາລ ມິອອມເປັນຕ ວທ ່ດ  ແລະ ມ ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ

ສ ງເມ ່ອທຽບກັບທອງ ແລະ ປລາສຕິກແມ່ນຕ ວນໍາທ ່ມ ຄວາມຮ້ອນສະເພາະສ ງຫ າຍ. 

 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 

 

ບົດທ ີ12 ວັດຖຸສົມປົນທີິ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ ິ່ເປັນເນ ້ອດຽວ 

ເວລາ 3 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ຈໍາແນກລັກສະນະຕ່າງໆທ ່ສັງເກດເຫັນຂອງທາດ, ວັດຖຸສ ມປ ນ, ທາດມ ນ ແລະ ທາດປະສ ມ. 

- ຈັດແບ່ງວັດຖຸສ ມປ ນອອກເປັນວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບໍ່ເປັນເນ ້ອດຽວ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ວັດຖຸສ ມປ ນແມ່ນທາດສ ດສອງ ຫ   ຫ າຍຊະນິດປ ນກັນຢ ່ໂດຍບ່ໍມ ທາດໃໝ່ເກ ດຂ້ຶນ. ວັດຖຸສ ມປ ນໃດທ ່

ສາມາດລະລາຍເຂ ້າກັນເປັນເນ ້ອດຽວເອ ້ນວ່າ: ສ່ິງວັດຖຸທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ. ວັດຖຸສ ມປ ນໃດທ ່ບ່ໍສາມາດລະ

ລາຍເຂ ້າກັນເປັນເນ ້ອດຽວເອ ້ນວ່າ: ສ່ິງວັດຖຸທ ່ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ,່ ນ້ໍາ, ເກ ອ, ນ້ໍາເກ ອ, ດິນຊາຍ, ທາດລະລາຍນ້ໍາຕານ, ນ້ໍາມັນພ ດ ຫ   ນ້ໍາ

ມັນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຈອກແກ້ວ, ບ່ວງ. 
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4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ວດັຖສຸົມປົນ–ພາກສະເໜີ  

ໃນກິດຈະກໍານ ,້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບທາດສ ມປ ນຕ່າງໆໂດຍການສ ນທະນາກຸ່ມ (Buzz 

session). ຄ ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດແຜນວາດຊ່ວຍຈ ່ກ່ຽວກັບການຈັດ

ໝວດໝ ່ຂອງວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບໍ່ເປັນເນ ້ອດຽວໄດ້ຮຽນມາ. 

ຄ ຂຽນຫ ວຂ້ໍ: ວັດຖຸສ ມປ ນທ ່ໄດ້ຮຽນມາໃສ່ກະດານພ້ອມຂ ດວ ງມ ນອ້ອມໄວ້, ຄ ຂຽນຊ ່ວັດຖຸສ ມປ ນທ ່

ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຢ່າງຂ້ຶນໄປ ແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ   ສ ນທະນາວ່າວັດ

ຖຸໃດແມ່ນວັດຖຸສ ມປ ນ ຈາກນ້ັນໃຫ້ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມມາຂ ດເຊ ່ອມຕ່ໍຂ້ໍຄວາມເຂ ້າກັບຫ ວຂ້ໍ

ແຜນວາດຊ່ວຍຈ .່  

ຄ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັດຖຸສ ມປ ນ 5-7 ນາທ  ໂດຍແລກປ່ຽນດ່ັງນ ້: 

“ທາດສ ມປ ນຄ ການລວມກັນຂອງທາດຫ າຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດແຕ່ຍັງຄ ງຮັກສາຄຸນລັກສະນະຂອງມັນໄວ້

ໃນສ່ວນປະສ ມບ່ໍມ ອ ງປະກອບຄ ງທ ່, ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄປຍັງສ່ວນປະກອບເດ ມໄດ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງ

ເກ ດປະຕິກິລິຢາທາງເຄມ , ທາດສ ມປ ນຈະກ ງກັນຂ້າມກັບ……………..(ຄ ຖາມຈາກນັກຮຽນ) ທາດ ຫ   

ທາດສ ດ. ຕ ວຢ່າງທາດສ ມປ ນໄດ້ແກ່: ອາກາດ, ນ້ໍາເຄັມ, ນ້ໍາຫວານ ເປັນຕ ້ນ" 

ຄ ສະໜອງອຸປະກອນຕ່ໍໄປນ ້ (ສໍາລັບໜ້າວຽກ 1) ແລະ ຮ ບພາບ (ສໍາລັບໜ້າວຽກ 2) ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 

ສ ນທະນາພາຍໃນ 10 ນາທ . 

ໜ້າວຽກທີ 1: ຈັດປະເພດວັດຖຸໃດເປັນທາດສ ມປ ນ (ນັກຮຽນອາດເອ າວັດຖຸເຫ  ່ານ ້ມາຈາກເຮ ອນ) 

1. ນ້ໍາ   2. ເກ ອ    

3. ນ້ໍາເກ ອ   4. ດິນຊາຍ  

5. ທາດລະລາຍນ້ໍາຕານ 6. ນ້ໍາມັນພ ດ ຫ   ນ້ໍາມັນປຸງແຕ່ງອາຫານ 

ໜ້າວຽກທີ 2: ຈໍໍາແນກທາດສ ມປ ນ ແລະ ທາດສ ດ, 

 

ໜ້າວຽກທີ 3: ຄໍາແດງມ ທອງບັນຈຸຢ ່ 30-40% ແລະ ຄໍາເຫ  ອງປະກອບດ້ວຍສັງກະສ  60-70%. ນັກຮຽນຈະ

ຈັດປະເພດຄໍາແດງ ແລະ ຄໍາເຫ  ອງໄດ້ແນວໃດ? ເປັນທາດສ ມປ ນ ຫ   ທາດສ ດ? 

ຫ ັງຈາກ 10 ນາທ , ຄ ຈະແບ່ງກະດານອອກເປັນສອງຫ້ອງເຊ່ັນ: ທາດສ ມປ ນ ແລະ ທາດສ ດ. ຄ ໃຫ້ແຕ່

ລະກຸ່ມຂຽນຊ ່ວັດຖຸ (ສໍາລັບໜ້າວຽກທ  1 ແລະ ໜ້າວຽກທ  3) ແລະ ຕິດຮ ບ (ສໍາລັບໜ້າວຽກທ  2) ໃນຫ້ອງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ຄ ຈະປັບປຸງຜ ນໄດ້ຮັບຂອງກຸ່ມແລະຈະໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ມ ເຫດມ ຜ ນມາສະໜັບສະ

ໜ ນ: 
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ໜ້າວຽກທີ 1: ທາດສ ມປ ນ (ນ້ໍາເກ ອ, ດິນຊາຍ ແລະ ນ້ໍາຕານ), ທາດສ ດ (ນ້ໍາ, ເກ ອ, ນ້ໍາມັນ). 

ໜ້າວຽກທີ 2: ທາດສ ມປ ນ (ຊາ, ສະຫ ັດ, ແກ່ນຖ ່ວດ ນ), ທາດສ ດ (ຄໍາ, ນ້ໍາ, ເກ ອ, ເພັດ). 

ໜ້າວຽກທີ 3: ທາດສ ມປ ນເຫ  ່ານ ້ເອ ້ນວ່າໂລຫະປະສ ມ, ຊ່ຶງແມ່ນທາດສ ມປ ນທ ່ເກ ດຈາກການປ ນຂອງໂລ 

ຫະສອງຊະນິດ ຫ   ຫ າຍກວ່າເຂ ້າກັນ. 

 

 

ກ ດຈະກ າທີ 2: ທາດສົມປົນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ ິ່ເປັນເນ ອ້ດຽວ  

ໃນກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຄ ້ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດສ ມປ ນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍ

ເປັນເນ ້ອດຽວ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ (ໃຊ້ກຸ່ມດຽວກັນກັບກິດຈະກໍາທ  1) ແລະ ປະຕິບັດຕາມ

ຂ້ັນຕອນຂອງການຮຽນແບບຄ ້ນພ ບດ່ັງລຸ່ມນ ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສງັເກດ/ບັນຫາ 

ອ ງໃສ່ໜ້າວຽກທ  1 ຂອງກິດຈະກໍາທ  1 ສໍາລັບຂ້ັນຕອນນ ້, ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສັງເກດເບ່ິງຊຸດວັດຖຸດຽວກັນ

ກັບຊຸດທ ່ໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາທ  1 ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ນັກຮຽນສາມາດໃຊ້ທາດສ ດເຫ  ່ານ ້ ເພ ່ອປຸງແຕ່ງເປັນທາດສ ມປ ນໄດ້ບໍ? 

2. ນັກຮຽນສາມາດປຸງແຕ່ງທາດສ ມປ ນໄດ້ຈັກຊະນິດ ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸເຫ  ່ານ ້? 

3. ນັກຮຽນສາມາດປຸງແຕ່ງທາດສ ມປ ນສ ນໂດຍໃຊ້ວັດຖຸທ ່ສະໜອງໃຫ້ໄດ້ບໍ? (ທາດສ ມປ ນສ ນແມ່ນ

ທາດສ ມປ ນທ ່ສ້າງຂ້ຶນ ເມ ່ອອ ງປະກອບຂອງທາດສ ມປ ນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢ່າງເປັນທາດສ ມປ ນ). 

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະທ້ອນເຖິງການສັງເກດການຂອງກຸ່ມຕ ນເອງ ໂດຍຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ນັກຮຽນສາມາດຈັດແບ່ງປະເພດຂອງທາດສ ມປ ນທ ່ນັກຮຽນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຕອນສັງເກດອອກເປັນ

ສອງປະເພດໄດ້ ຫ   ບໍ່? (ກະລຸນາຮັບຮ ້ວ່າ ການຈັດໝວດໝ ່ຄວນມ ທາດສ ມປ ນທ ່ງ່າຍ ແລະ ສັບຊ້ອນ). 

2. ພິຈາລະນາທາດສ ມປ ນຕ່ໍໄປນ ້ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສ່ວນ

ປະກອບຂອງພວກມັນ. (ຢ ່ນ ້ຄ ຄວນອະທິບາຍວ່າທາດສ ມປ ນຈະມ ສ່ວນປະກອບທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວເມ ່ອບ່ໍ

ສາມາດລະບຸອ ງປະກອບແຕ່ລະສ່ວນໃນທາດສ ມປ ນໄດ້.) 

ກ. ເກ ອ + ນ້ໍາ 

ຂ. ນ້ໍາຕານ + ນ້ໍາ 

ຄ. ດິນຊາຍ + ນ້ໍາ 

ງ. ນ້ໍາມັນ + ນ້ໍາ 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັງ້ສົມມຸດຖານ 

ສະເໜ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ັງສ ມມຸດຖານດ່ັງລຸ່ມນ ້: 

ອ ງຕາມການສັງເກດ ແລະ ການສະທ້ອນຂອງນັກຮຽນ, ການຕ້ັງສ ມມຸດຖານ ເພ ່ອຄາດຄະເນວ່າມ 

ທາດສ ມປ ນຈັກປະເພດທ ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຮຽນສາມາດສ້າງການທ ດລອງ ເພ ່ອທ ດສອບສ ມມຸດຖານໄດ້

ບໍ? ອອກແບບການທ ດລອງທ ່ງ່າຍ ເພ ່ອທ ດສອບສ ມມຸດຖານຂອງນັກຮຽນ. 
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ພາຍຫ ັງສໍາເລັດ, ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນສ ມມຸດຖານໃສ່ກະດານໂດຍລະບຸຈໍໍານວນປະເພດຂອງທາດ

ສ ມປ ນ, ຈາກການຄາດຄະເນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າກຸ່ມລະໜຶ່ງຄ ນອອກມາສະເໜ ສ ມມຸດຖານ ແລະ 

ອະທິບາຍການທ ດລອງທ ່ຖ ກອອກແບບຈາກການສັງເກດ ແລະ ການສະທ້ອນຄ ນ. 

ຄ ສ ນທະນາກ່ຽວກັບຜ ນໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການທ ດລອງຕ່າງໆ ແລະ ແນະນໍາ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບ ດທ ດລອງທ ່ງ່າຍ. 

ຂັ້ຕອນທ ີ3: ການທດົລອງ 

ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມດໍາເນ ນການທ ດລອງ, ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທ ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້, ວິເຄາະຜ ນ ແລະ 

ສະຫ ຸບໂດຍການຢ ນຢັນ ຫ   ປະຕິເສດແນວຄິດຕາມສ ມມຸດຖານ. 

ອຸປະກອນ 

1. ຈອກແກ້ວ   

2. ນ້ໍາ  

3. ເກ ອກິນ    

4. ນ້ໍາຕານ  

5. ນ້ໍາມັນ    

6. ດິນຊາຍ  

7.ວັດຖຸຄ ນ ຫ   ບ່ວງ 

ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ 

1. ຕ ່ມນ້ໍາຊາປະລິມານໜ້ອຍໜຶ່ງລ ງໃນຈອກແກ້ວ 

2. ຕ ່ມເກ ອໃນປະລິມານໜ້ອຍໜຶ່ງລ ງໃນຈອກທ ່ບັນຈຸນ້ໍາ 

3. ຄ ນໃຫ້ດ ໂດຍໃຊ້ເຄ ່ອງຄ ນ ຫ   ບ່ວງ 

4. ສັງເກດສ່ວນປະກອບຂອງທາດສ ມປ ນ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ 

5. ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນທ  1-4 ສໍາລັບ ນ້ໍາຕານ, ນ້ໍາມັນ ແລະ ດິນຊາຍ. 

 

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການວ ເຄາະຜົນ 

ຜ ນການສັງເກດ 

ທາດສ ມປ ນ ສ່ວນປະກອບ (ເນ ້ອດຽວ ຫ   ເນ ້ອແຕກຕາງ) 

ເກ ອ + ນ້ໍາ  

ນ້ໍາຕານ + ນ້ໍາ  

ດິນຊາຍ + ນ້ໍາ  

ນ້ໍາມັນ + ນ້ໍາ  

ວິເຄາະຜ ນ ແລະ ສະຫ ຸບຢ ນຢ້ັງ ຫ   ປະຕິເສດສ ມມຸດຖານ. 
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ຂັ້ຕອນທ ີ4: ສະຫຸຼບ 

ສະຫ ຸບການທ ດລອງດ່ັງລຸ່ມນ ້: 

ມ ……………ປະເພດຂອງທາດສ ມປ ນ, ທາດສ ມປ ນເຫ  ່ານ້ັນແມ່ນຖ ກຈໍໍາແນກໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນ

ລັກສະນະດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້:………………………………………………………………………………….

ສະນ້ັນ, ສ ມມຸດຖານຂອງຂ້ອຍແມ່ນ…………………..(ຖ ກຕ້ອງ/ບ່ໍຖ ກ). 

ຫ ັງຈາກນ ້, ຜ ຕ້າງໜ້າຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງສະເໜ ບ ດສະຫ ຸບ, ຖ້າເວລາບ່ໍພໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນບ ດ

ສະຫ ຸບໃສ່ກະດານ. ຄ ຈະປັບປຸງຜ ນໄດ້ຮັບຂອງກຸ່ມ ແລະ ສະຫ ຸບກິດຈະກໍາໂດຍການບັນຍາຍ 10 ນາທ  ກ່ຽວ

ກັບທາດສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ ດ່ັງນ ້:  

"ຕາມທ ່ໄດ້ຊ ້ໃຫ້ເຫັນຈາກຜ ນຂອງການທ ດລອງພ ບວ່າ ທາດສ ມປ ນມ ສອງປະເພດ ໂດຍຂ້ຶນຢ ່ກັບອ ງ

ປະກອບໜຶ່ງ ໃນນ້ັນມ ອ ງປະກອບທ ່ເປັນເອກະພາບຄ ກໍລະນ ຂອງ ເກ ອ+ນ້ໍາ ແລະ ນ້ໍາຕານ+ນ້ໍາ, ທາດ

ສ ມປ ນເຫ  ່ານ ້ເອ ້ນວ່າ ທາດສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ (ທາດລະລາຍ), ໃນຂະນະທ ່ທາດສ ມປ ນທ ່ມ ອ ງປະກອບ

ທ ່ບ່ໍເປັນເອກະພາບຄ ກໍລະນ ຂອງດິນຊາຍ+ນ້ໍາ ແລະ ນ້ໍາມັນ+ນ້ໍາ. ທາດສ ມປ ນເຫ  ່ານ ້ເອ ້ນວ່າ ທາດສ ມປ ນທ ່

ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ” 

 

ວຽກບ້ານ: ຄ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນປຸງແຕ່ງທາດສ ມປ ນສອງຢ່າງທ ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກວັດຖຸທ ່ມ ຢ ່ເຮ ອນເຊ່ັນ: 

ເຄ ່ອງດ ່ມ, ອາຫານ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພ (ນອກຈາກທາດສ ມປ ນຂອງນ້ໍາກັບເກ ອ ແລະ ນ້ໍາກັບນ້ໍາຕານ). 

ນັກຮຽນແຕ່ລະຄ ນຈະຕ້ອງນໍາເອ າທາສ ມປ ນເຂ ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນໃນຊ ່ວໂມງຕ່ໍໄປ ແລະ ຂຽນບ ດລາຍງານ

ສ້ັນໆທ ່ອະທິບາຍສ່ິງຕ່ໍໄປນ ້: 

ກ. ວັດຖຸທ ່ໃຊ້ໃນການກະກຽມທາດສ ມປ ນ 

ຂ. ຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດການກະກຽມທາດສ ມປ ນ 

ຄ. ການນໍາໃຊ້ທາດສ ມປ ນທ ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ 

ງ. ປະເພດຂອງທາດສ ມປ ນທ ່ຖ ກປຸງແຕ່ງຂ້ຶນ (ເປັນເນ ້ອດຽວ ຫ   ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ) 

ນັກຮຽນແຕ່ລະຄ ນຈະສ ່ງໃນຊ ່ວໂມງຕ່ໍໄປ ແລະ ຄ ຖາມນັກຮຽນ 3-5 ຄ ນ ແບບສຸ່ມ ແລະ 

ການສະແດງຜ ນຂອງຕ ນເອງຕ່ໍຄ ນອ ່ນຢ ່ໃນຫ້ອງ ຫ   ນັກຮຽນຫ້ອງຮຽນອ ່ນສາມາດຊ ມໄດ້ (ໃນເວລາທ່ຽງ ຫ   

ເວລາຫວ່າງ). 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 
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ບົດທ ີ13 ອາຊ ດ ແລະ ບາເຊີ 

ເວລາ 3 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ . 

- ຍ ກຕ ວຢ່າງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ  ໂດຍທ ່ວໄປ. 

- ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ . 

2. ເນ ້ອໃນ 

ອາຊິດແມ່ນມ ລ ດຊາດສ ້ມ ແລະ ເຈ້ຍລິດມັສສ ຟ້າເປັນສ ແດງ. ບາເຊ ມ ລ ດຂ ມ (ແຕ່ບ່ໍຄວນຊ ມເພາະ

ມັນເປັນອັນຕະລາຍ), ມັກພ ບໃນວັດສະຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຊັກຜ້າແພ ເພາະສາມາດລະລາຍນ້ໍາ

ມັນ, ໄຂມັນໄດ້, ເຈ້ຍລິດມັສສ ແດງປ່ຽນເປັນສ ຟ້າ. ອາຊິດ ແລະ ບາເຊ ມ ຄຸນລັກສະນະກ ງກັນຂ້າມ.  

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ,່ ໝາກຂາມ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລ່ັນ,  ໝາກກ້ວຍ, 

ນ້ໍາສ ້ມ, ທາດລະລາຍສະບ , ນ້ໍາມັນພ ດ, ນ້ໍາປ ນ (ທາດລະລາຍ Ca (OH)2). 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ການທົດລອງກັບອາຊ ດ ແລະ ບາເຊີ  

ກິດຈະກໍານ ,້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ສໍາຫ ວດຫາວັດຖຸຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງໃນທໍາມະຊາດ ເພ ່ອຈໍໍາແນກຄວາມ

ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ  ໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ. ຈະໃຊ້ວິທ ການສອນ

ແບບປະສ ບການ, ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຂ້າງລຸ່ມນ ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1.1: ປະສົບການ (ອາຊ ດ) 

1. ວັດຖຸຕ່ໍໄປນ ້ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມ (ອາດໃຫ້ນັກຮຽນເອ າມາຈາກບ້ານ) 

ກ. ໝາກຂາມ  ຂ. ໝາກກ້ຽງ 

ຄ. ໝາກນາວ  ງ. ໝາກແຕງ 

ຈ. ໝາກເລ່ັນ  ສ. ໝາກກ້ວຍ 

ຊ. ນ້ໍາສ ້ມ 

 

2. ສະເໜ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊ ມລ ດຊາດຂອງວັດຖຸທັງໝ ດຂ້າງເທິງ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ. 

3. ໃຫ້ເຈ້ຍລິດມັສສ ແດງ ແລະ ສ ຟ້າໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ຂໍໃຫ້ກຸ່ມຢອດວັດຖຸແຕ່ລະຊະນິດໜຶ່ງຢອດ  

(ກ-ຊ) ລ ງໃສ່ທັງສອງແຜ່ນເຈ້ຍລິດມັສ ແລະ ບັນທຶກການປ່ຽນສ . 

ລໍາດັບທ  ວັດຖຸ ລ ດຊາດ ສ ຂອງເຈ້ຍລິດມັສສ ແດງຫ ັງ

ຈາກການທ ດລອງ 

ສ ຂອງເຈ້ຍລິດມັສສ ຟ້າຫ ັງຈາກ

ການທ ດລອງ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 1.2: ສະທ້ອນ (ອາຊ ດ) 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະທ້ອນຄ ນຈາກການສັງເກດໂດຍຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ນັກຮຽນໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຍັງ? 

2. ມ ຄວາມສໍາພັນຫຍັງລະຫວ່າງລ ດຊາດ ແລະ ການປ່ຽນສ ຂອງເຈ້ຍລ ດມັສ? 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2.1: ປະສົບການ (ບາເຊີ) 

1. ສະໜອງວັດສະດຸຕ່ໍໄປນ ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ: 

ກ. ທາດລະລາຍສະບ  

ຂ. ນ້ໍາມັນພ ດ 

ຄ. ນ້ໍາປ ນ (ທາດລະລາຍ Ca(OH)2 ) 

 2. ຢອດທາດລະລາຍສະບ  1 ຫ   2 ຢອດ ແລະ ນ້ໍາປ ນໃສເຈ້ຍລິດມັສສ ແດງ, ສ ຟ້າ ແລະ ສັງເກດ

ການປ່ຽນສ . 

3.  ປ ນນ້ໍາມັນພ ດ 1 ຫ   2 ຢອດກັບນ້ໍາປ ນ ແລະ ສ່ັນ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ. 

4. ໃຊ້ທາດລະລາຍສະບ  ເພ ່ອເຮັດຄວາມສະອາດຮອຍເປ ້ອນຈາກນ້ໍາມັນ ຫ   ໄຂມັນທ ່ຕິດຢ ່ຜ້າແພ, 

ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2.2 ການສະທອ້ນ (ບາເຊີ) 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະທ້ອນຄ ນຈາກການສັງເກດໂດຍຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ນັກຮຽນໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຍັງ? 

2. ສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນໃດລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ? 

ລໍາດັບທ  ວັດຖຸ ຈະເກ ດຫຍັງຂ ້ນ

ເມ ່ອປ ນກັບນ້ໍາມັນ

ພ ດ 

ສ ຂອງເຈ້ຍລິດມັສ 

ສ ແດງຫ ັງຈາກການ

ທ ດລອງ 

ສ ຂອງເຈ້ຍລິດມັສສ ຟ້າຫ ັງ

ຈາກການທ ດລອງ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສະຫຸຼບ 

ອ ງຕາມປະສ ບການ ແລະ ການສະທ້ອນຄ ນ, ສາມາດແບ່ງປະເພດໂດຍອ ງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທ ່ໄດ້

ສັງເກດເຫັນຈາກປະສ ບການຂອງອາຊິດ ແລະ ບາເຊ . ເມ ່ອທຸກກຸ່ມໄດ້ສະເໜ , ຄ ຈະປັບປຸງຜ ນໄດ້ຮັບຂອງ

ກຸ່ມ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜ ນການຈັດປະເພດນ ້: 

ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງວັດຖຸອ້ອມຂ້າງທ ່ໄດ້ສໍາຫ ວດແລ້ວ ເຫັນວ່າ ວັດຖຸສາມາດແບ່ງອອກເປັນທາດ

ສ ດ ແລະ ທາດສ ມປ ນ (ທາດສ ມປ ນທ ່ເປັນເນ ້ອດຽວ ແລະ ບ່ໍເປັນເນ ້ອດຽວ), ໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ, ອາ

ຊິດ ແລະ ບາເຊ . ອາຊິດແມ່ນມ ລ ດຊາດສ ້ມ ແລະ ເຈ້ຍລິດມັສສ ຟ້າເປັນສ ແດງ. ບາເຊ ມ ລ ດຂ ມ (ແຕ່ບ່ໍຄວນ

ຊ ມເພາະມັນເປັນອັນຕະລາຍ), ມັກພ ບໃນວັດສະຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຊັກຜ້າແພເພາະສາມາດ

ລະລາຍນ້ໍາມັນ, ໄຂມັນໄດ້, ເຈ້ຍລິດມັສສ ແດງປ່ຽນເປັນສ ຟ້າ. ອາຊິດ ແລະ ບາເຊ ມ ຄຸນລັກສະນະ

ກ ງກັນຂ້າມ.  

ທຸກວັດຖຸທ ່ຢ ່ອ້ອມຕ ວເຮ າສະແດງຄຸນລັກສະນະເປັນທັງອາຊິດ ຫ   ບາເຊ ? (ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເຖິງຄໍາ

ຕອບ), ເກ ອ ແລະ ນ້ໍາຕານ ເປັນອາຊິດ ຫ   ບາເຊ ? ໃຫ້ນັກຮຽນ, ຈາກນ້ັນ, ຄ ແນະນໍາໃຫ້ຮ ້ກ່ຽວກັບທາດທ ່

ເປັນກາງ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການນ າໃຊ້ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້, ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມ ໂອກາດນໍາໃຊ້ຄວາມເຂ ້າໃຈຈາກ 3 ຂ້ັນຕອນຂ້າງເທິງ. ຄ ສະໜອງ

ອຸປະກອນຕ່ໍໄປນ ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸມຈັດແບ່ງປະເພດອອກເປັນອາຊິດ, ບາເຊ  ຫ   ທາດທ ່

ເປັນກາງ. 

ກ. ທາດລະລາຍເກ ອ  ຂ. ທາດລະລາຍນ້ໍາຕານ 

ຄ. ນ້ໍາໝາກນາວ   ງ. ທາດເຮັດຄວາມສະອາດ 

ຈ. ຢາສະຫ ວ   ສ. ນ້ໍາຢາລ້າງຈານ 

ຊ. ນ້ໍາແປບຊ  

ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງສະຫ ຸບການຈັດປະເພດຕາມຄວາມເຂ ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງອາຊິດ ແລະ 

ບາເຊ  ຈາກນ້ັນທ ດສອບການຈໍາແນກປະເພດໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍລິດມັສແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບັນທຶກໃນຕາຕະລາງ

ລຸ່ມນ ້: 

ວັດດຖຸ ອາຊິດ/ບາເຊ /

ເປັນກາງ 

ການປ່ຽນສ ຂອງເຈ້ຍ

ລິດມັສສ ແດງ 

ການປ່ຽນສ ຂອງເຈ້ຍລິດມັສສ ຟ້າ 

    

    

    

    

    

    

ຫ ັງຈາກສໍາເລັດໃນຂ້ັນຕອນທ  4, ຄ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອ າຕາຕະລາງການສັງເກດໃສ່ກະດານເພ ່ອ

ສັງລວມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ. 
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ເມ ່ອໄດ້ຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງແລ້ວ ຄ ຈະໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມ 5 ນາທ  ເພ ່ອສ ນທະນາ ແລະ ຍ ກຕ ວຢ່າງ

ອາຊິດ ແລະ ບາເຊ ທ ່ເຮ າໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນ (ນອກຈາກກິດຈະກໍາຂ້າງເທິງ).  

ຫ ັງຈາກ 5 ນາທ , ຄ ແບ່ງກະດານອອກເປັນສອງຫ້ອງຄ : ອາຊິດ ແລະ ບາເຊ .  ໃຫ້ນັກຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ

ຂຽນໜຶ່ງຕ ວຢ່າງໃນແຕ່ລະຫ້ອງ. 

ຄ ບັນທຶກຄະແນນໄວ້ໃນຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນ ້, (ຖ້າກຸ່ມໃດບ່ໍມ ຕ ວຢ່າງເພ ່ອສ ນທະນາແລກປ່ຽນ ຫ   

ຫາກຕ ວຢ່າງຊ້ໍາກັນແມ່ນຈະເສຍຄະແນນ). ໃນຕອນທ້າຍກຸ່ມໃດທ ່ມ ຄະແນນລວມສ ງສຸດຈະເປັນຜ ້ຊະນະ. 

 

ສະຖານະການ ຄະແນນ 

ແລກປ່ຽນຕ ວຢ່າງທ ່ຖ ກຕ້ອງ 10 

ແລກປ່ຽນຕ ວຢ່າງທ ່ບ່ໍຖ ກຕ້ອງ 0 

ບ່ໍມ ຕ ວຢ່າງມາແລກປ່ຽນ -10 

ຕ ວຢ່າງເກ ່າ -10 

 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 

 

ບົດທີ 14 ວັດຖຸທີິ່ໃຊເ້ຮດັຄວາມສະອາດ 

ເວລາ 1 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດ. 

- ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ວັດຖຸຕ່າງໆທ ່ສາມາດລະລາຍສ່ິງເປິເປ ້ອນ, ໄຂມັນອອກຈາກເຄ ່ອງນຸ່ງຫ ່ມ, ຮ່າງກາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ສະ

ອາດ ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ ່ໃຊ້ໃນການທໍາຄວາມສະອາດ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ .່ 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ສະບ ຝຸິ່ນ/ວດັຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ (ເວລາ PBL 1 ອາທ ດ) 

ໃນກິດຈະກໍານ ,້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດປະເພດຕ່າງໆທ ່ໃຊ້ໃນຊ ວິດປະ

ຈໍາວັນໂດຍເຮັດໂຄງການງ່າຍໆ, ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນລຸ່ມນ ້: 
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ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແນະນ າຄ າຖາມເພ ິ່ອດ າເນີນການ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້, ຄ ແນະນໍາຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການດໍາເນ ນການໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນທ ບທວນບ ດຮຽນຜ່ານ

ມາເປັນຖານຂ້ໍມ ນ. ຄ ອາດຈະດໍາເນ ນການດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

 “ເຮ າຮ ້ແລ້ວວ່າວັດຖຸທ ່ໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດທ ່ມ ໃນທໍາມະຊາດມ ຫຍັງແດ່ ແຕ່ເຈ ້າເຄ ຍຄິດບໍ 

1. ເປັນຫຍັງເຮ າຈຶ່ງມ ວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດຫ າຍປະເພດ? 

2. ເຫດໃດຈຶ່ງມ ການໃຊ້ວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດແຕກຕ່າງກັນສໍາຫ ັບພ ້ນ ແລະ ຈານ? 

3. ເຈ ້າຕ້ອງເລ ອກວັດຖຸເທໍາຄວາມສະອາດທ ່ດ ທ ່ສຸດສໍາລັບການໃຊ້ງານຂອງເຈ ້າ ຫ   ບ່ໍ? 

ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດຫາຄໍາຕອບ ແລະ ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ເຈ້ຍ (ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທ ) ຫ ັງຈາກນ້ັນ ຄ ໃຫ້ນັກ

ຮຽນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜ ຜ ນງານ. ຄ ສັງລວມຄໍາຕອບທ ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກກຸ່ມ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້

ນັກຮຽນຄ ້ນຫາເພ່ິມເຕິມກ່ຽວກັບເລ ່ອງນ ້. 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຂົ້າຫາເຫດການ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ຄ ຈະພານັກຮຽນຫ ິ້ນເກມເປັນກຸ່ມທ ່ໄດ້ກໍານ ດໃນຂ້ັນຕອນທ  1 ດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: ຄ ອ່ານຊ ່ຂອງ

ວັດຖຸ ແລະ ຊ ໃ້ສ່ກຸ່ມໃດໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມນ້ັນຕອບວ່າວັດຖຸໃດໃຊ້ທໍາຄວາມສະອາດ ຫ   ບ່ໍ ແລະ ຖ້າແມ່ນໃຫ້

ນັກຮຽນສະແດງວິທ ທໍາຄວາມສະອາດ ຕ ວຢ່າງ: ຄ ເວ ້າວ່າຢາສ ແຂ້ວ ແລະ ຊ ້ໄປທ ່ກຸ່ມ 1,  ກຸ່ມທ  1 ຈະບອກ

ວ່າເປັນວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ, ສະແດງທ່າທ ຖ ແຂ້ວ ແລະ ອະທິບາຍການໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຈະໄດ້ຮັບ 

10 ຄະແນນ ປະຕິບັດໝ ດທຸກກຸ່ມ ແລະ ທຸກວັດຖຸທ ່ກຽມມາໃນຕອນທ້າຍຂອງເກມຄ ຈະສະຫ ຸບຄະແນນຂອງ

ທຸກກຸ່ມ, ກຸ່ມທ ່ມ ຄະແນນສ ງສຸດຈະເປັນຜ ້ຊະນະເກມ. 

ຄ ອ່ານຊ ່ວັດຖຸດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

      1. ຢາສ ແຂ້ວ   2.  ນໍ້າປາ 

      3. ນ້ໍາຢາລ້າງຈານ   4. ນ້ໍາມັນພ ດ 

      5. ນ້ໍາ    6. ສະບ  

      7. ຢາສາຫ ວ   8. ນ້ໍາຢາລ້າງພ ້ນ  

      9. ສະບ ຝຸ່ນ    10. ຄ ມລ້າງໜ້າ 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພັດທະນາສ ິ່ງທີິ່ຄວນຮ ້ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ຄ ຈະມອບໝາຍໂຄງການໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ, ຈຸດປະສ ງຂອງໂຄງການຄ ການທ ດສອບຄຸນ

ລັກສະນະ  ແລະ ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຂອງວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດໂດຍການອອກແບບການທ ດລອງ

ຢ່າງງ່າຍໂດຍນັກຮຽນເອງໂດຍໃຊ້ນ້ໍາມັນພ ດ ແລະ ນ້ໍາ (ໃຫ້ນັກຮຽນນຶກເຖິງການທ ດລອງເພ ່ອກວດສອບຄຸນ

ລັກສະນະຂອງບາເຊ ). 

1. ສະບ ຝຸ່ນ  2. ສະບ ່ 

3. ນ້ໍາຢາລ້າງຈານ 4. ນ້ໍາໝາກນາວ 

5. ນ້ໍາ 

ແຕ່ລະກຸ່ມຈໍໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການທ ດລອງຕາມກິດຈະກໍາໃນປ້ຶມແບບຮຽນໜ້າ 62 (ໃຊ້ເວລາໜຶ່ງ

ອາທິດໃນການເຮັດໂຄງການນ ້ໃຫ້ສໍາເລັດ). 
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ຄ ເຕ ອນນັກຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິດຂອງວັດຖຸ ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນຫ  ກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບຜິວໜັງ, 

ລ້ິນ, ດັງ ແລະ ສ່ວນອ ່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ. 

ຂັ້ນຕອນທີ  4: PBL ເວລາ 1 ອາທ ດ 

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈະເຮັດໂຄງການ ແລະ ດໍາເນ ນການຕ່ໍໄປນ ້ໃນຊ່ວງເວລານ ້: 

1. ລະບຸການໃຊ້ວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດຕ່າງໆທ ່ໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ 

2. ທ ດສອບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ (ກ ານ ດໄວ້ໃນຂ້ັນຕອນທ  3) 

3. ຄວາມຄ ກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຂອງວັດຖຸ (ອາດຄ ້ນຫາຂ້ໍມ ນເພ່ິມເຕິມທາງອອນໄລ) 

4. ເຮັດບ ດລາຍງານດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

(i)  ຈຸດປະສ ງຂອງການທ ດສອບ 

(ii)  ຄວາມເປັນມາ (ກ່າວເຖິງວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການໃຊ້ງານ) 

(iii)  ວິທ ການທ ດສອບ 

(iv)  ຜ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ການວິເຄາະ 

(v)  ປະເມ ນວິທ ການທ ່ນໍາມາໃຊ້ (ຈຸດດ , ຈຸດອ່ອນຂອງວິທ ການ) 

(vi) ບ ດສະຫ ຸບ (ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງວັດຖຸທໍາຄວາມສະອາດ 

ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜ ນຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງວັດຖຸເຮັດຄວາມສະອາດ) 

(vii)  ຄໍາແນະນໍາໃນອະນາຄ ດ (ຖ້າມ ) 

ຂັ້ນຕອນທີ  5: ການຖາມ ແລະ ການສະທອ້ນ 

ຫ ັງຈາກຜ່ານໄປໜຶ່ງອາທິດແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ອງສ ່ງບ ດລາຍງານ ແລະ ນໍາສະເໜ ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງກຸ່ມ 

ຄ ຈັດເວລາປະມານ 1 ຊ ່ວໂມງເພ ່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນໍາສະເໜ ປະມານ 10 ນາທ  ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ຄ ສະຫ ຸບ ແລະ 

ແລກປ່ຽນຂ້ໍມ ນທ ່ຈໍໍາເປັນ. ນ ້ແມ່ນຂະບວນການເຮັດໂຄງການ 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 
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ບົດທີ 15 ວັດຖຸທີິ່ເປັນເຊ ້ອໄຟ 

ເວລາ 2 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ກໍານ ດນ້ໍາມັນເຊ ້ອໄຟ ແລະ ຈັດປະເພດຂອງມັນ. 

- ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ ່ຜິດຂອງເຊ ້ອໄຟຊະນິດຕ່າງໆໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

-  ວັດຖຸທ ່ສາມາດໄໝ້, ຕິດໄຟໄດ້ນ້ັນແລ້ວໃຫ້ຄວາມ, ອ ບອຸ່ນ, ຮ້ອນ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ ເອ ້ນວ່າ 

ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟ. 

-  ປະໂຫຍດຂອງວັດຖຸເຊ ້ອໄຟຄ : ລ ດໃຊ້ນ້ໍາມັນໃນການເຜ າໄໝ້ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານເພ ່ອເຄ ່ອນທ ່

ໄດ້, ເຮ າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃນການປຸງອາຫານ (ໃຊ້ຖ່ານຫ ນ ຫ   ໄມ້ ຫ   ກາສ ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຮ້ອນເພ ່ອ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ),  ການເຜ າໄມ້ສາມາດເກ ດຄວາມອ ບອຸ່ນໃນຊ່ວງອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ອ ່ນໆ. 

-  ໂທດຂອງວັດຖຸເຊ ້ອໄຟ ຄວັນເກ ດຈາກການເຜ າໄໝ້ເຊ ້ອໄຟທ ່ປ່ອຍໄປຕາມອາກາດເຮັດໃຫ້ອາ

ກາດເປັນຜິດ, ຖ້າເຮ າໃຊ້ບ່ໍລະມັດລະວັງຈະພາໃຫ້ເກ ດອັກຄ ໄພໄດ້. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ,່ ທຽນ, ກັບໄຟ, ເສດຜ້າແພ,  

ກ້ອນຫ ນນ້ອຍ ແລະ ທ່ອນໄມ້.  

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ  1: ວດັຖທຸີິ່ເຊ ້ອໄຟປະເພດຕິ່າງໆ  

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນຈະໄດ້ສໍາຫ ວດວັດຖຸອ້ອມຕ ວໂດຍວິທ ການຮຽນຮ ້ແບບ LAO-PDR  (ບັນລະ

ຍາຍ, ເຮັດກິດຈະກໍາ, ສະແດງຜ ນ, ການນໍາສະເໜ , ສ ນທະນາ ແລະ ການສະທ້ອນ). 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການບນັລະຍາຍ ແລະ ການສາທ ດ 

ມ ້ນ ຈ້ະສໍາຫ ວດວັດຖຸທ ່ເຮ າໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນໂດຍການໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ເຈ ້າຄິດວ່າລ ດເຄ ່ອນທ ່ໄດ້ແນວໃດ? 

2. ເຮ າເອ າໄຟມາຈາກໃສໃນການປຸງອາຫານ? 

3. ເປັນຫຍັງເຮ າຈຶ່ງຕ້ອງເຜ າໄໝ້ໄມ້ເພ ່ອຄວາມອ ບອຸ່ນໃນຄວາມໜາວເຢັນ? 

4. ເກ ດຫຍັງຂ້ຶນກັບທຽນເມ ່ອເຈ ້າຈ ດມັນ? 

ຄ ຈະແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທ  ໃນການຫາຄໍາຕອບ ຫ ັງຈາກນ້ັນ 

ໃຫ້ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາແລກປ່ຽນຄໍາຕອບແລ້ວຄ ສັງລວມຄໍາຕອບທັງໝ ດ ແລະ ອະທິ 

ບາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

 “ລ ດໄດ້ຮັບນ້ໍາມັນເບນຊິນ ຫ   ນ້ໍາມັນກາຊວນໃນການເຜ າໄໝ້ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານເພ ່ອເຄ ່ອນທ ່ໄດ້, 

ເຮ າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃນການປຸງອາຫານ (ໃຊ້ຖ່ານຫ ນ ຫ   ໄມ້ ຫ   ກາສ ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຮ້ອນ ເພ ່ອປຸງ

ແຕ່ງອາຫານ), ການເຜ າໄມ້ສາມາດເກ ດຄວາມອ ບອຸ່ນໃນຊ່ວງອາກາດໜາວເຢັນ, ທຽນຖ ກໄຕ້ຈະໃຫ້ຄວາມ
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ຮ້ອນ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນຕ ວຢ່າງທັງໝ ດນ ້ເຮ າຈຶ່ງເອ ້ນວັດຖຸເຫ  ່ານ ້ວ່າ: ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟ.   ໝາຍ

ເຖິງວັດຖຸທ ່ເຜ າແລ້ວເກ ດຄວາມຮ້ອນ ຫ   ພະລັງງານ”. 

ຄ ເຮັດການສາທິດໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມບອກຊ ່ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟ. 

1. ຄ ຈຸດທຽນ, ເສດຜ້າແພ, ກ້ອນຫ ນນ້ອຍ ແລະ ທ່ອນໄມ້(ໄມ້ແຫ້ງທ ່ຕິດໄຟງ່າຍ) 

2. ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ 

3. ແຕ່ລະກຸ່ມບອກຊ ່ວັດຖຸ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜ ນເພ ່ອສະໜັບສະໜ ນຄໍາຕອບ 

ຫ ັງຈາກການສາທິດສໍາເລັດຄ ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຊ ່ວັດຖຸໃສ່ກະດານ. ຈາກນ້ັນ, ຄ ໃຫ້ຕ ວແທນ

ໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມອະທິບາຍຄໍາຕອບຂອງກຸ່ມ, ຄ ສັງລວມຄໍາຂອງກຸ່ມ ແລະ ສະຫ ຸບດ່ັງນ ້: 

“ວັດຖຸທ ່ໄໝ້ຄ :  ໄມ້, ທຽນ ແລະ ເສດຜ້າແພ ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຮ້ອນ. ດ່ັງນ້ັນ, ວັດຖຸທັງສາມນ ້ເປັນ

ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟ ສ່ວນກ້ອນຫ ນແມ່ນບ່ໍໄໝ້.” 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກ ດຈະກ າ  

ຈາກນ້ັນ, ຄ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດພາລະກິດຕ່ໍໄປນ ້ພາຍໃນ 15 ນາທ : 

1. ບອກຊ ່ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟທ ່ໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ 

2. ບອກການນໍາໃຊ້ເຊ ້ອໄຟແຕ່ລະຊະນິດ 

3. ຈັດໝວດຕາມສະຖານະຂອງວັດຖຸ 

ຫ ັງຈາກຜ່ານໄປ 10 ນາທ  ຄ ກຽມຮ ບພາບຕ່ໍໄປນ ້ໃຫ້ກັບແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດ ແລະ 

ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດໃຫ້ດ ຍ່ິງຂ້ຶນ. 

 
 

 
 

 
 

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ແລະ 4: ຜົນຮັບ ແລະ ນ າສະເໜີ 

ຄ ຂ ດຕາຕະລາງເປັນສາມຫ້ອງ (ທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ ແລະ ກາສ) ໃສ່ກະດານ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ

ຕິດຮ ບພາບໃຫ້ຖ ກຕາມຊ ່ໃນຖັນທ ່ເໝາະສ ມ, ຫ ັງຈາກນ້ັນ ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມປະເມ ນຜ ນງານຂອງກຸ່ມອ ່ນໆ, ຄ 

ໃຫ້ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມນໍາສະເໜ ຜ ນງານຂອງກຸ່ມ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ສນົທະນາ/ອະທ ບາຍ 

ເມ ່ອທຸກກຸ່ມສະເໜ ແລ້ວຄ ສ ນທະນາລວມໝ ດຫ້ອງຮຽນໂດຍແລກປ່ຽນຄໍາຕອບທ ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເນ້ັນ

ໃຫ້ນັກຮຽນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຈັດໝວດເຊ ້ອໄຟທ ່ເປັນທາດແຂງ, ແຫ ວ ແລະ ກາສ ແລະ ການໃຊ້ເຊ ້ອ

ໄຟທ ່ສະເພາະເຈາະຈ ງໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 
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ຂັ້ນຕອທ ີ6: ການສະທອ້ນ 

ໃນຂ້ັນຕອນສຸດທ້າຍນ ້ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດແຜນວາດຊ່ວຍຈ ່ກ່ຽວກັບເຊ ້ອໄຟໂດຍອະທິບາຍຄວາມໝາຍ

, ປະໂຫຍດ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຜ ນກະທ ບທ ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດຫາຊ ່ເຊ ້ອໄຟມ ປະໂຫຍດ ຫ   

ເຊ ້ອໄຟເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ສັງຄ ມ ແລະ ສຸຂະພາບ. 

 

 

 

ກ ດຈະກ າທີ 2: ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ອັນຕະລາຍຂອງວດັຖຸເຊ ້ອໄຟ 

ກິດຈະກໍານ ້ຈະດໍາເນ ນຕາມກິດຈະກໍາທ  1 ໂດຍໃຊ້ວທິ ຮຽນຮ ້ແບບຈໍໍາລອງ, ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນຈໍໍາລອງເປັນ

ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ລາວເພ ່ອວາງແຜນປະຕິບັດການລະດັບ

ຊາດ. ວາງແຜນຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການໃຊ້ວັດຖຸເຊ ້ອໄຟທ ່ຜ ນກະທ ບດ້ານລ ບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, 

ສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄ ມ. 

ກິດຈະກໍານ ້ຈະດໍາເນ ນເປັນສອງຂ້ັນຕອນໂດຍໃນຂ້ັນຕອນທໍາອິດຄ ຈັດກິດຈະກໍາສ ນທະນາເພ ່ລະດ ມ 

ຄວາມຄິດ ແລະ ໃນຂ້ັນຕອນທ  2 ຄ ຈະມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດແຜນປະຕິບັດການ ດ່ັງກິດຈະກໍານ ້: 

 

ຂັ້ນຕອນທ ີ1 ແລະ 2 ແນະນ າ/ວ ທກີານເຮັດວຽກ 

ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງແຜນວາດຊ່ວຍຈ ທ່ ່ໄດ້ສ້າງຈາກກິດຈະກໍາ 1 ແລະ ສະຫ ຸບວ່າວັດຖຸເຊ ້ອໄຟມ ຜ ນທາງ

ດ້ານບວກ ຫ   ທາງດ້ານລ ບອັນໃດຫ າຍກວ່າກັນ. ຄ ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມເທ ່າກັນ, ກຸ່ມໜຶ່ງຄ ້ນຄວ້າກ່ຽວ

ກັບວັດຖຸເຊ ້ອໄຟມ ປະໂຫຍດຫ າຍກວ່າອັນຕະລາຍ ແລະ ອ ກກຸ່ມໜຶ່ງຄ ້ນຄວ້າກ່ຽວກັຍບວັດຖຸເຊ ່ອໄຟມ ຜ ນ

ກະທ ບທາງດ້ານລ ບຫ າຍກວ່າທາງດ້ານບວກ. 

ຄ ໃຫ້ທັງສອງກຸ່ມສ ນທະນາ, ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດພາຍໃນກຸ່ມເປັນເວລາ 10 ນາທ  ນັກຮຽນອາດ

ອ້າງອ ງເຖິງປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນ ມ.1 ໜ້າ 66 ແລະ 67. ຫ ັງຈາກເວລາຜ່ານໄປ 10 ນາທ  ຄ ໃຫ້ນັກຮຽນ 1-3 

ຄ ນ ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫ   ຕ່ໍຕ້ານທ ມຝ່າຍກ ງກັນຂ້າມດ້ວຍເຫດຜ ນ ຫ   ປ້ອງກັນ (ໂຕ້ເວ

ທ ). ໃຊ້ເວລາໃນການໂຕ້ເວທ ປະມານ 20-25 ນາທ  ຄ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນການສ ນທະນາໂດຍການໃຫ້

ຄະແນນກັບທ ມທ ່ມ ເຫດຜ ນກວ່າ ຫ   ຫາກທ ມຂອງຝ່າຍກ ງກັນຂ້າມບ່ໍສາມາດໃຫ້ຂ້ໍໂຕ້ແຍ້ງທ ່ຖ ກຕ້ອງໃນ

ການປ້ອງກັນ. ຫ ັງຈາກສໍາເລັດແລ້ວ ຄ ໃຫ້ທັງສອງທ ມສ ນທະນາກ່ຽວກັບເລ ່ອງຕ່ໍໄປນ ້: 

1. ມ ນພາວະຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

2. ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ 

3. ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາ 

4. ການໃຊ້ນ້ໍາມັນເຊ ້ອໄຟໃນການຂ ນສ ່ງ 

ຄ ສ ນທະນາຮ່ວມນັກຮຽນເພ ອໄປສ ່ຂ້ໍເທັດຈິງທ ່ວ່ານ້ໍາມັນເຊ ້ອໄຟມ ຂ້ໍດ ຫ າຍຢ່າງ ແລະ ກໍຍັງຂ້ໍເສຍໃນ

ດ້ານລ ບ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບການໃຊ້ນ້ໍາມັນເຊ ້ອໄຟຈຶ່ງມ ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງ. ໃນ

ຕອນທ້າຍຂອງການສ ນທະນານັກກຮຽນທຸກຄ ນຄວນຕ ກລ ງຮ່ວມກັນໃຫ້ໄດ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດນ ້. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 3 ແລະ 4 ມອບວຽກ/ເຮັດໜ້າທ ີ

ຄ ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ໃຫ້ຈໍໍາລອງເປັນຄະນະກໍາມະການວາງແຜນໃນກະຊວງ

ພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ຂອງລາວ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດແຜນປະຕິບັດການຄວບຄຸມການໃຊ້ນ້ໍາມັນເຊ ້ອ

ໄຟ ແລະ ຫ ຸດຜ ນກະທ ບດ້ານລ ບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄ ມໃຫ້ນ້ອຍທ ່ສຸດ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງ

ລະດ ມແນວຄວາມຄິດທ ່ຮຽນຈາກກິດຈະກໍາການໂຕ້ວາທ  ເພ ່ອກໍານ ດແຜນປະຕິບັດການກ່ຽວກັບການຄວບ

ຄຸມ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບທາງດ້ານລ ບ. ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ . 

ຫ ັງຈາກເວລາຜ່ານໄປ 15 ນາທ  ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕິດແຜນປະຕິບັດການຂອງກຸ່ມໃສ່ກະດານ ແລະ ຕ ວ

ແທນໜຶ່ງຄ ນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜ ຜ ນຮັບຂອງກຸ່ມ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5 ແລະ 6 ປະເມີນຜົນການປະຕ ບັດ/ສົນທະນາ, ໃຫ້ຄ າຄ ດເຫັນ 

ເມ ່ອທຸກກຸ່ມສະເໜ ແລ້ວຄ ສັງລວມຜ ນທັງໝ ດ ແລະ ຄ ສະຫ ຸບໂດຍການສ ນທະນາດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

- ຂ້ໍດ ຂອງເຊ ້ອໄຟກໍມ ຫ າຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: ປຸງອາຫານ, ໃຫ້ພະລັງງານ, ຂ ນສ ່ງ ແລະ ອ ່ນໆ. 

- ຂ້ໍເສຍຂອງເຊ ້ອໄຟ ເຊ່ັນ: ມ ນລະພິດທ ່ເພ ່ມຂ້ຶນ, ອາກາດເປັນພິດ, ນ້ໍາເປັນພິດ, ປ່າໄມ້ຖ ກທໍາ

ລາຍ, ສ່ິງເສດເຫ  ອຈາກອຸດສາຫະກໍາ, ສ່ິງແວດລ້ອມເປັນພິດ, ສຸຂະພາບບ່ໍດ  ແລະ ອ ່ນໆ. 

- ເປັນໜ້າທ ່ຂອງທຸກຄ ນການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບການໃຊ້ຈຶ່ງມ ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງ. 

- ຄວນມ ການສໍາຫ ວດຊັບພະຍາກອນ ເພ ່ອທາງເລ ອກ ເຊ່ັນ: ພະລັງງານນ້ໍາ, ແສງອາທິດ ແລະ ລ ມ

ເພ ່ອໃຊ້ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າແທນ, ໄຟຟ້ານິວເຄ ຍ. 

- ຄວນໃຊ້ລ ດຖ ບໃນການເດ ນທາງໄປໃກ້ໆເພ ່ອຄຸມມ ນລະພິດ ແລະ ຄວັນທ ່ເກ ດຈາກລ ດ. 

- ພາກອຸດສາຫະກໍາຄວນມ ມາດຕະການ ແລະ ໃຊ້ກ ນໄກການກໍາຈັດຂອງເສຍທ ່ເໝາະສ ມເພ ່ອ

ຄວບຄຸມມ ນລະພິດ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ່ໍສ່ິງມ ຊ ວິດໃນນ້ໍາ. 

- ການເລ ່ມຕ ້ນປ່ຽນຈາກສ່ິງນ້ອຍໆໃນກິດຈະກໍາໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນຂອງເຮ າສາມາດສ້າງຜ ນຮັບທ ່

ຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບລັດ ແລະ ໂລກໄດ້. ດ່ັງນ້ັນ, ທຸກຄ ນຄວນມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ. 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 
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ບົດທີ 16 ວັດຖຸທີິ່ເປັນພ ດ  

ເວລາ 2 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ກໍານ ດວັດຖຸທ ່ເປັນພິດ. 

- ອະທິບາຍຜ ນອັນຕະລາຍທ ່ເກ ດຈາກມັນໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ທາດພິດແມ່ນສ່ິງເກ ດຜ ນເສຍຕ່ໍສຸຂະພາບທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ເຊ່ັນ: ຢາສ ບ, ອານໂກລ, ສານ

ກັນບ ດອາຫານບາງຊະນິດ, ຢາຂ້າແມງ, ທິນເນ , ຢາສ ດຍຸງ ແລະ ອ ່ນໆ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ບັດຄໍາ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ .່ 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ທາດພ ດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ  

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບທາດພິດຕ່າງໆ ຊ່ຶງພ ບເຫັນໃນສັງຄ ມ. ຈະເນ້ັນໄປທ ່ການ

ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜ ນອັນຕະລາຍ,  ກິດຈະກໍານ ້ໃຊ້ວິທ ສອນແບບຫ ິ້ນເກມ: “ພ້ອມປັບປ່ຽນໃນເກມນ ້

ນັກຮຽນຈະຕ້ອງອະທິບາຍກ່ຽວກັບທາດ ຫ   ວັດຖຸທ ່ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບໂດຍການເວ ້າກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທ ່

ເກ ດກັບສຸຂະພາບ, ຄອບຄ ວ, ສັງຄ ມ ແລະ ປະເທດ ແລະ ທ ມຂອງຕ ນຕ້ອງເດ າວ່າວັດຖຸມ ຊ ່ແນວໃດ. 

ຄ ອະທິບາຍລະບຽບໃນການຫ ິ້ນເກມນ ້ ແລະ ແບ່ງນັກຮຽນຮຽນອອກເປັນ 2 ທ ມເທ ່າກັນ ແລະ ເຮັດ

ຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງລຸມນ ້: 

ຄ ກຽມບັດຄໍາສັບທ ່ຊ ່ວັດຖຸດ່ັງນ ້ (ບັດຄໍາສັບເຫ  ່ານ ້ຈະພັບໄວ້ບ່ໍໃຫ້ເຫັນຊ ່ຈ ນກວາຈະຖ ກເປ ດອອກ) 

ກ. ອາລໂກລ   ຂ. ຢາສ ບ 

ຄ. ຝ່ິນ    ງ.  ກັນຊາ 

ຈ. ທິນເນ    ສ. ຊ ້ນສັດທ ່ມ ສານກັນບ ດ 

ຊ. ຢາຂ້າແມງ   ຍ. ຢາບ້າ 

1. ເກມຈະຫ ິ້ນເປັນ 4 ຮອບ ຊ່ຶງແຕ່ລະຮອບຈະໃຫ້ນັກຮຽນ 4 ຄ ນ ຈາກແຕ່ລະທ ມ 1 ມາເລ ອກບັດຄໍາ

ສັບ. 

2. ນັກຮຽນທັງ 4 ຄ ນທ ່ໄດ້ຮັບບັດຄໍາສັບຈະຕ້ອງເປ ດເບ່ິງ ແລະ ການສະແດງທ່າທາງຕ່າງໆ ຫ   ແຕ້ມ 

ຫ   ອະທິຍາຍເຖິງຜ ນອັນຕະລາຍ 5 ປະການທ ່ເກ ດຈາກວັດຖຸນ້ັນ (ບ່ໍໃຫ້ບອກຊ ່ວັດຖຸ) ໃຊ້ 2 ນາທ . 

3. ອ ກ 1 ນາທ  ນັກຮຽນໃນທ ມທ ່ຕ ນເອງເດ າຄໍາສັບຊ ່ວັດຖຸວ່າແມ່ນຫຍັງ (ສາມາດເດ າໄດ້ສ ງສຸດ 3 

ເທ ່ອ) ຖ້າເດ າຊ ທ່າດພິດຖ ກຕ້ອງ ທ ມຈະໄດ້ຮັບ 10 ຄະແນນ. 

4. ຖ້າຫາກນັກຮຽນໃນທ ມຕ ນເອງບ່ໍສາມາດເດ າ/ບອກຊ ່ວັດຖຸໄດ້ (ໃນເວລາ 1 ນາທ ), ທ ມກ ງກັນ

ຂ້າມຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເດ າ ແລະ ເມ ່ອເດ າຖ ກກໍຈະໄດ້ຮັບ 10 ຄະແນນ. 
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5. ຄ ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກໍານ ດເວລາ ແລະ ທຸກເທ ່ອທ ່ມ ນັກຮຽນໃໝ່ໃນທ ມເຂ ້າມາສະແດງຄ ຈະບອກຄະ

ແນນ.  

6. ປະຕິບັດຮອບທ  2, 3, ແລະ 4 ຄ ກັນ ຈ ນກວ່າສໍາເລັດໃນທ ມ 1. ຈາກນ້ັນ ທ ມທ  2 ເລ ່ມປະຄິບັດຄ 

ກັບທ ມທ  1 ໃຫ້ສໍາເລັດຈ ນຄ ບ 4 ຮອບ. 

7. ໃນຕອນທ້າຍຂອງເກມທ ມທ ່ມ ຄະແນນສ ງສຸດຈະເປັນຜ ້ຊະນະ. 

8 ເມ ່ອສໍາເລັດການຫ ິ້ນເກມ, ຄ ຂຽນຄໍາສັບ "ທາດພິດ" ໃສ່ກະດານ ແລະ ອ້ອມວ ງມ ນໄວ້ ແລ້ວໃຫ້

ນັກຮຽນສ້າງແຜນວາດຊ່ວຍຈ ່ໂດຍກາຍເຊ ່ອມຕ່ໍກັບຄໍາສັບຂອງຊ ່ວັດຖຸທ ່ເປັນພິດທ ່ໄດ້ຮຽນມາພ້ອມທັງບອກ

ຜ ນກະທ ບ ແລະ ແນວທາງແກ້ໄຂ ຕ ວຢ່າງ: ຢາສ ບ (ມ ຜ ນກະທ ບຫຍັງແດ່, ມ ແນວທາງແກ້ໄຂແນວໃດ) ໃຫ້

ເວລາ 5-7 ນາທ  

 ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ຄ ຈະເອ ້ນນັກຮຽນຈາກທັງ 2 ທ ມເທ ່ອລະຄ ນເພ ່ອເຊ ່ອມຕ່ໍຂ້ໍຄວາມເຂ ້າກັນ ຫ   ສະແດງ

ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ຂ່ອງກຸ່ມ,  ຄ ສັງລວມຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນ ແລະ ສະຫ ຸບໂດຍແລກປ່ຽນປະເດັນສໍາຄັນຕ່ໍ

ໄປນ ້: 

“ທາດພິດເກ ດຜ ນເສຍຕ່ໍສຸຂະພາບທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ເຊ່ັນ: ຢາສ ບ, ອານໂກລ, ທາດກ່ັນບ ດ

ອາຫານບາງຊະນິດ, ສ ຂອງອາຫານ, ຢາຂ້າແມງ, ທິນເນ , ຢາສ ດຍຸງ ກໍເປັນທາດພິດ. ທາດພິດຕ່າງຊະນິດ

ກັນຈະສ ່ງຜ ນກະທ ບຕ່ໍຮ່າງກາຍໃນອັດຕາທ ່ແຕກຕ່າງກັນບາງທາດພິດສ ່ງກະທ ບຊ້າບາງທາດພິດສ ່ງກະທ ບ

ຊ້າໄວ, ແຕ່ທັງໝ ດກໍອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ” ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄ ຈະສະແດງວິດ ໂອທ ່ແວບໄຊລຸ່ມນ ້ ເພ ່ອບອກ

ຜ ນກະທ ບຂອງການສ ບຢາທ ່ມ ຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຫ   ກຽມໂປດສະເຕ  ຫ   ຮ ບພາບໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 

https://www.youtube.com/watch?v=vUx-b89laPU 

ທາດພິດເຫ  ່ານ ້ບ່ໍພຽງແຕ່ສ ່ງຜ ນກະທ ບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເຮ າເທ ່ານ້ັນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກ ດຜ ນກະທ ບ

ທາງລ ບຕ່ໍຄອບຄ ວ, ສັງຄ ມ ແລະ ປະເທດຊາດດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້: 

ຖ້າຫາກຜ ້ໃດໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາ ຫ   ວັດຖຸເປັນພິດເຫ  ່ານ ້ເຮັດຕ ນເອງເສຍອານາຄ ດ, ຄອບຄ ວເກ ດໄປ

ສ ່ການຂາດແຄນເງ ນ, ຂາດອາຫານ, ບ່ໍມ ທ ່ຢ ່ອາໄສ, ຜິດຖຽງກັນ, ສັງຄ ມວຸ້ນວາຍ, ມ ການລັກ, ການຍາດຊິງ

ຊັບ, ປະເທດຊາດບ່ໍໄດ້ຮັບພັດທະນາ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈຶ່ງເປັນໜ້າທ ່ຂອງທຸກຄ ນໃນການປ້ອງກັນຕ ວເອງ, ຄອບຄ ວ, ສັງຄ ມ ແລະ ປະເທດຊາດ ດ່ັງ

ນ ້: 

1. ຢຸດບໍລິໂພກຫາກເຮ າເອງກໍາລັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ. 

2. ໃຫ້ຄວາມຮ ້ກັບໝ ່ເພ ່ອນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄ ວກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບທາງດ້ານລ ບ. 

3. ໃນຂະນະທ ່ໃຊ້ສານຕ່າງໆກໍຄວນລະມັດລະວັງໃນຄວາມປອດໄພສະເໝ  ເຊ່ັນ: ໃຊ້ຢາສ ດຍຸງ, ຢາ

ຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ທິນເນ  ເນ ່ອງຈາກອາດເຮັດໃຫ້ເກ ດອັນຕະລາຍໄດ້. 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUx-b89laPU
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ບົດທີ 17 ຫຼັກການທົິ່ວໄປໃນການໃຊ້ວັດຖຸ 

ເວລາ 2 ຊົິ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ບອກປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸ. 

- ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຕ່າງໆຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

ວັດຖຸຕ່າງໆມ ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດທ ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນ້ັນ, ກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ສ່ິງວັດຖຸຕ້ອງສຶກສາຄ ້ນ

ຄວ້າເຖິງຜ ນປະໂຫຍດ, ຜ ນກະທ ບ ແລະ ວິທ ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ເພ ່ອຫ  ກເວັ້ນການກະທ ບຕ່ໍຜ ້ໃຊ້ ແລະ ສ່ິງ

ແວດລ້ອມ. 

3. ສ ິ່ການຮຽນການສອນ 

ຮ ບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈ .່ 

4. ກ ດຈະກ າການຮຽນການສອນ 

ກ ດຈະກ າທີ 1: ຫັຼກການທົິ່ວໄປໃນການໃຊ້ວັດຖຸ  

ໃນກິດຈະກໍານ ້ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫ ັກການພ ້ນຖານທ ່ຕ້ອງປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ວັດຖຸທາດ

ຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍານ ້ໃຊ້ວິທ ການສອນແບບຈໍໍາລອງ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄ ນ ແລະ ເຮັດຕາມຂ້ັນ

ຕອນລຸມນ ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະ 2 ແນະນ າ/ວ ທກີານເຮັດວຽກ 

ຄ ຈະເລ ່ມກິດຈະກໍາໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມສະທ້ອນເຖິງສ່ິງທ ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ໃນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸທາດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ທ ບທວນຄໍາຖາມທ ່ກ່າວເຖິງດ້ານລຸ່ມນ ້ພາຍໃນ 10 ນາທ . 

1. ວັດຖຸໃດແດ່ທ ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນ? ໃຫ້ຮຽນສ້າງແຜນວາດການຈໍໍາແນກປະເພດ ຫ   ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ່

ໄດ້ ຫ   ບ່ໍ? 

2.  ນັກຮຽນຄິດວ່າຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸສ ່ງຜ ນຕ່ໍການໃຊ້ງານ ຫ   ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ ່ຜິດ ຫ   ບ່ໍ? 

3. ນັກຮຽນຄິດວ່າຜະລິດຕະພັນວັດຖຸອາດມ ຜ ນກະທ ບທາງດ້ານລ ບ ຫ   ບວກ ຫ   ເປັນໄປໄດ້ທັງສອງ

ຢ່າງ? 

4. ຄ ພິຈາລະນາຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນສໍາລັບຄໍາຖາມ 2 ແລະ 3 ແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຜະລິດຕະ

ພັນ/ວັດຖຸທ ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ. 

5. ນັກຮຽນສາມາດຄິດຫາຫ ັກການທ ່ວໄປງ່າຍໆທ ່ຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນທ ່ຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 

ຫ   ວັດຖຸບາງຢ່າງໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນໄດ້ ຫ   ບ່ໍ? 

ຫ ັງຈາກຜ່ານໄປ 10 ນາທ  ຄ ໃແຕ່ລະໃຫ້ກຸ່ມຕອບຄໍາຖາມທ  1 ໃສ່ກະດານ ແລະ ຕ ວແທນໜຶ່ງຄ ນ

ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜ ຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມ 5. ເມ ່ອທຸກກຸ່ມສະເໜ ແລ້ວຄ ສັງລວມຄໍາຕອບ, ສະຫ ຸບເພ ່ອ

ຮອງຮັບເປັນມະຕິຂອງແຕ່ລະກຸ່ມເປັນຫ ັກການທ ່ວໄປສໍາລັບປະຕິບັດຕາມ ຫ   ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງວັດຖຸ. 

1. ຜະລິດຕະພັນ/ທາດ/ວັດຖຸສ່ວນຫ າຍທ ່ໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນມ ທັງວັດຖຸທ ່ໃຫ້ໂທດ ແລະ ປະໂຫຍດ 
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2. ຜ ນກະທ ບທາງດ້ານບວກ ແລະ ທາງລ ບເຫ  ່ານ ້ແມ່ນມາຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຈຶ່ງ

ເປັນສ່ິງສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງໃນການສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸກ່ອນຈະໃຊ້ມັນ. ຄຸນລັກສະນະເຫ  ່ານ ້ລວມເຖິງ

ຄຸນລັກສະນະຂອງໂລຫະ ຫ   ອະໂລຫະ, ອາຊິດ ຫ   ບາເຊ , ການເຮັດຄວາມສະອາດ ຫ   ອ ່ນໆ. 

3. ຄວນອ່ານຄໍາແນະນໍາການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ/ວັດຖຸທ ່ລະບຸໄວ້ດ້ານຫ ັງຂອງຜະລິດຕະພັນ.  

4. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນທ ່ໃຊ້ນ້ັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້. 

5. ຄ ປະເມ ນຜ ນກະທ ບທາງດ້ານບວກ ແລະ ທາງດ້ານລ ບຂອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນ້ັນຕ່ໍສຸຂະພາບ, 

ສັງຄ ມ ແລະ ສ່ິງແວດອ້ອມວ ງມ ນກ່ອນທ ່ຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນ້ັນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ດ້ວຍຄວາມ

ລະມັດລະວັງ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ແລະ 4 ມອບວຽກ/ເຮັດໜ້າທ ີ

ໃນຂ້ັນຕອນນ ້ຄ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສ ມມຸດວ່າຕ ວເອງເປັນທ ມການຕະຫ າດ ເພ ່ອຈໍໍາລອງເຫດການໂດຍມ 

ບໍລິສັດໄດ້ຮັບເຊ ນຈະມາແກ້ໄຂປະເດັນຕ່ໍໄປນ ້ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທາງການຕະຫ າດຂອງບໍລິສັດ: 

1. ແມ່ນຫຍັງຄ ຄຸນລັກສະນະທ ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ? 

2. ສ ນຄ້ານ ້ດ ກວ່າສິນຄ້າອ ່ນ ຫ   ສ ນຄ້າຄ ່ແຂ່ງແນວໃດ? 

3. ຜ ນກະທ ບທາງດ້ານລ ບ ຫ   ອັນຕະລາຍທ ່ອາດເກ ດຂ້ຶນຈາກການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຄ ຫຍັງ? 

4. ຜ ນກະທ ບເຫ  ່ານ ້ໄດ້ຮັບການເບ່ິງແຍງແນວໃດ? 

ຜະລິດຕະພັນຕ່ໍໄປນ ້ຈະຖ ກກໍານ ດໃຫ້ກຸ່ມລະໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ: 

ກ. ຢາສ ດຍຸງ   ຂ. ນ້ໍາຢາເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ໍາ 

ຄ. ເຄ ່ອງດ ່ມເປບຊ   ງ. ລ ດ 

ຈ. ຢາແກ້ປວດ   ສ. ຢາຂ້າແມງໄມ້ 

ຊ. ປາກະປ໋ອງ 

ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ  ຄ ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຮ ້ວ່າ ໜາ້ທ ່ຄ ການໂນ້ມນ້າວໃຫ້ລ ກຄ້າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 

(ກ-ຊ) ແນວໃດ? (ໂດຍອ ງໃສຍຸດທະສາດການຕະລາດ 1-4, ຄ ຄວນໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະຍຸດທະສາດ1-4). 

ຄ ໃຫ ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງນໍາສະເໜ ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫ າດຂອງຕ ນ (ແຕ່ລະກຸ່ມມ ເວລາ 10 

ນາທ ) ແລະ ກຸ່ມທ ່ສ ມມຸດເປັນຜ ້ຊ ມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈະເຮັດໜ້າທ ່ເປັນລ ກຄ້າໃນລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນນ ້ ແລະ 

ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍທ ມນໍາສະເໜ  ຫຫ ັງຈາກທ ່ສະເໜ ແລ້ວ ກຸ່ມລ ກຄ້າຈະປະເມ ນ ແລະ 

ໃຫ້ຄະແນນໃຫ້ກັບກຸ່ມທ ່ນໍາສະເໜ ຕາມເກນຕ່ໍໄປນ ້: 

ເກນ ຄະແນນສ ງສຸດ 

ຄຸນລັກສະນະທັງໝ ດຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ສ ນທະນາ 25 

ໄພອັນຕະລາຍທັງໝ ດໄດ້ກ່າວເຖິງ 25 

ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍໄດ້ນໍາສະເໜ  25 

ແນວຄວາມຄິດ/ແຜນການປະດິດສ້າງ 25 
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ຂ້ັນຕອນນ ້ ແລະ ກຸ່ມຜ ້ຊ ມໃຊ້ (ເຮັດຫນ້າທ ່ເປັນຄະນະລ ກຄ້າ) ຈະໃຫ້ຂ້ໍສະເໜ ແນະທ ່ມ ຄ່າແກ່ກຸ່ມສະ

ເໜ ເພ ່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທ ່ນໍາສະເໜ ຈະຕ້ອງລວມຂ້ໍສະເໜ  ເພ ່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ

ທາງການຕະຫ າດ ແລະ ສ ່ງໃຫ້ຄ ໃນຊ ່ວໂມງຮຽນຖັດໄປຄ ອາດຈະໃຫ້ຄະແນນບາງສ່ວນໃຫ້ກັບວຽກບ້ານນ ້

ເພ ່ອເປັນແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. 

ຂັ້ນຕອນທີ 5 ແລະ 6 ປະເມີນຜົນການປະຕ ບັດ/ສົນທະນາ, ໃຫ້ຄ າຄ ດເຫັນ 

ເມ ່ອທຸກກຸ່ມນໍາສະເໜ ແລ້ວ ຄ ຈະສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບຄະແນນທ ່ແຕ່ລະກຸ່ມກໍານ ດໃຫ້, ກຸ່ມທ ່ມ 

ຄະແນນສ ງສຸດຈະເປັນຜ ້ຊະນະ. 

ຄ ຈະປະເມ ນ, ສ ນທະນາ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບບ ດຮຽນໂດຍເນ້ັນຄວາມຈິງທ ່ວ່າ “ບໍລິສັດທ ່ຜະລິດ

ສ ຄ້າຕ່າງໆຕ້ອງເນ້ັນເຖິງຄວາມປອດໄພ, ແນະນໍາຜ ນອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມລະມັດລະວັງ ເພ ່ອສຸຂະ

ພາບ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ຫ ັກການທ ່ວໄປທ ່ເຮ າລ ມກັນ ແລະ ພັດທະນາທຸກຄ ນຈະຍ່ອມຮັບກອນທ ່ຈະ

ຕັດສິນໃຈໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫ   ວັດຖຸ ຫ   ທາດໃນຊ ວິດປະຈໍໍາວັນ” 

 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມີນຜົນ 

ຄ ພິຈາລະຈາກ: 

- ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນທ ່ມ ເຫດມ ຜ ນ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະ

ກໍາ. 
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ພາກ IV ການເຄ ື່ ອນທ ື່  

ເວລາ 13 ຊ  ື່ວໂມງ 

I. ຜ ນສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດາ້ນເນ ອ້ໃນ 

 ນກັຮຽນຄວາມເຂ ້າໃຈກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແບບກ  ນຈກັ, ສຶກສາການປື່ຽນແປງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖໜຶຸື່ ງ

ທຽບໃສື່ທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖອຸ ື່ ນທ ື່ ຖ ວື່າບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່ . ເຂ ້າໃຈຄນຸລກັສະນະຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ວື່າທກຸໆວດັຖລຸວ້ນ

ແຕື່ຢ ື່ໃນພາວະເຄ ື່ ອນທ ື່ , ອະທິບາຍປະເພດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕື່າງໆໄດ ້ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນຊ ວິດປະຈາໍ

ວນັ. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້, ການເຄ ື່ ອນ

ທ ື່ ມ  ນ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ເຂ ້າໃຈກື່ຽວກບັຄວາມໄວຂອງການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕື່າງ, ຮ ປ້າກ  ດການຂອງຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ ມວນສານຂອງວດັຖ.ຸ  

2. ມາດຕະຖານການປະຕິບດັ 

ຫ ງັຈາກຮຽນໝ ດພາກນ ແ້ລວ້ນກັຮຽນສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ, 

ອະທິບາຍຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕື່າງໆໃນທາໍມະຊາດ ແລະ ບອກເຫດຜ  ນທ ື່ ພາໃຫວ້ດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ , ຄ  ງ

ທ ື່  ຫ   ປື່ຽນແປງໄດຢ້ື່າງຖ ກຕອ້ງ, ຮ ສ້ ດການພ  ວພນັລະຫວື່າງຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ, ສາມາດ

ຄດິໄລື່ຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ .  

II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 

ພາກທ  IV ການເຄ ື່ ອນທ ື່  
 

ນກັຮຽນສາມາດ 
 

ບ  ດທ  18 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ 

1. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ 

2. ລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນ

ຈກັ 

1. ກາໍນ  ດການເຄ ື່ ອນທ ື່  ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ

ຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ. 

2. ອະທິບາຍຄນຸລກັສະນະຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ. 

3. ອະທິບາຍກື່ຽວກບັລກັສະນະທຽບຖານຂອງການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ. 

ບ  ດທ  19 ຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່  

1. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນຊ ື່ 

2. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ 

3. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້ 

4. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ 

1. ອະທິບາຍການເຄ ື່ ອນທ ື່ ປະເພດຕື່າງໆ ເຊັື່ ນ: ການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໂຄງ້, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ. 

2. ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , 

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້ 

ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ, ຍ  ກຕ  ວຢື່າງກື່ຽວກບັການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ດ ັື່ງກ ື່າວ ແລະ ການນາໍໃຊພ້ວກມນັໃນ

ຊ ວດິປະຈາໍວນັ. 

ບ  ດທ  20 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

1. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

2. ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

3. ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ 

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າ

ສະເໝ  ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະເໝ ; 

2. ກາໍນ  ດຄື່າຄວາມໄວໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະ         

ເໝ  ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະເໝ ; 
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 3. ກາໍນ  ດສ ດທ ື່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລື່ປະລິມານຟ ຊກິທ ື່

ສນັຍະລກັໃຫແ້ກື່ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ ; 

4. ນາໍໃຊສ້ ດຄດິໄລື່ປະລິມານຟ ຊກິທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່

ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ . 

ບ  ດທ  21 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

1. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

2. ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະ  

ເໝ  

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າ

ສະເໝ ; 

2. ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະ

ໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ; 

3. ກາໍນ  ດຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງຄວາມໄວທນັທ  

ແລະ ຄວາມໄວສະເລື່ຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ; 

4. ກາໍນ  ດສ ດທ ື່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລື່ປະລິມານຟ ຊກິທ ື່

ສນັຍະລກັໃຫແ້ກື່ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ;. 

5. ນາໍໃຊສ້ ດຄດິໄລື່ປະລິມານຟ ຊກິທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ . 

ບ  ດທ  22 ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ ແລະ ມວນສານ

ຂອງວດັຖ ຸ

1. ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງວດັຖ ຸ

2. ມວນສານຂອງວດັຖ ຸ

3. ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ ຸ

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ 

ມວນສານຂອງວດັຖ;ຸ 

2. ສະເໜ ການພ  ວພນັລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ 

ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງວດັຖ;ຸ 

3. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງປະລິມານຟ ຊກິ ແລະ 

ຫ  ວໜື່ວຍທ ື່ ສນັຍະລກັໃຫແ້ກື່ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ ແລະ 

ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ;ຸ 

4. ກາໍນ  ດສ ດ ແລະ ຄດິໄລື່ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງ

ວດັຖ;ຸ 

 

III. ແຜນການຈດັຮຽນການສອນ 

ໃນພາກນ ມ້  ເນ ອ້ໃນກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖ,ຸ ທກຸວດັຖມຸ  ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕະຫ ອດເວລາ, ຊຶື່ ງ

ໄດແ້ບື່ງອອກເປັນ 5 ບ  ດຄ : ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ, ຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະ  

ເໝ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ ມວນສານຂອງວດັຖ.ຸ    

ບ  ດທ  18 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ  

ນກັຮຽນຈະຮຽນຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ, ສຶກສາລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່

ກ  ນຈກັ, ການປື່ຽນແປງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖທຸຽບໃສື່ວດັຖອຸ ື່ ນທ ື່ ບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່ , ນກັຮຽນຈະໄດປ້ະຕິບດັການທ ດລອງ

ຕາມການແນະນາໍຂອງຄ ແຕື່ລະຂ ັນ້ຕອນໃນກດິຈະກາໍ. 
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ບ  ດທ  19 ຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່   

ນກັຮຽນຈະຮຽນຮ ບແບບການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງສິື່ ງວດັຖຄຸ : ສງັເກດເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ເພ ື່ ອບ  ື່ງບອກເຖງິ

ຮ ບແບບການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕື່າງໆເຊັື່ ນ: ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້ ແລະ 

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ. ອະທິບາຍພອ້ມສາທິດກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນ

ທ ື່ ໂຄງ້ ແລະ ການເຄ ື່ ອທ ື່ ມ  ນ.  

ບ  ດທ  20 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ   

ນກັຮຽນຈະຮຽນຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ສຶກສາຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະ

ໝ ໍື່າສະເໝ , ການພ  ວພນັລະຫວື່າງຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ ພອ້ມນາໍໃຊຫ້  ວໜື່ວຍວດັແທກ

ຖ ກຕອ້ງ, ສຶກສາຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ ແລະ ສາມາດຈາໍແນກສ ດຄດິໄລື່ຄວາມໄວຂອງການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ. 

ບ  ດທ  21 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ນກັຮຽນຈະຮຽນຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ສຶກສາຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່

ສະໜ ໍື່າສະເໝ , ອະທິບາຍໄດຄ້ວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະ

ໝ ໍື່າສະເໝ , ຍ  ກຕ  ວຢື່າງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ໃນຊ ວດິຕ  ວຈງິ. 

ບ  ດທ  22  ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ ມວນສານຂອງວດັຖ ຸ

ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນ ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ ປາກ  ດການຕື່າງໆທ ື່ ສະແດງເຖງິຄວາມອຶງ້

ຕຶ້ງ, ຮ ກ້ານພ  ວພນັລະຫວື່າງມວນສານ ກບັຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງວດັຖ,ຸ ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງ

ມວນສານ ກບັມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ,ຸ ນາໍໃຊສ້ ດຄດິໄລື່ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ.ຸ 

 
 

ບ  ດທ  18 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ 

ເວລາ 2 ຊ  ື່ວໂມງ   

1. ຈດຸປະສ  ງ 

ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ; 

2) ອະທິບາຍລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ; 

3) ຄ  ນ້ຄດິເພ ື່ ອນາໍໃຊເ້ຂ ້າໃນການດາໍລ  ງຊ ວດິຕ  ວຈງິຈາກການຮບັຮ ກ້ ື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ . 

2. ເນ ອ້ໃນ 

ການປື່ຽນແປງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖໜຶຸື່ ງທຽບກບັທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖອຸ ື່ ນທ ື່ ຖ ວື່າບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່  ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນ

ທ ື່ ກ  ນຈກັ. ວດັຖທຸ ື່ ຢ ື່ຄ  ງທ ື່ ທ ື່ ຖ ເອ າເປັນຫ ກັຂອງການປຽບທຽບທ ື່ ຕ ັງ້ ເອ ນ້ວື່າ ວດັຖຫຸ ກັໝາຍ. ທກຸໆວດັຖຢຸ ື່

ເທິງໜາ້ໂລກລວ້ນແຕື່ຢ ື່ໃນພາວະເຄ ື່ ອນທ ື່ , ພາວະບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່ ພຽງແຕື່ມ  ລກັສະນະທຽບຖານ. 

3. ສ ື່ ການຮຽນການສອນ 

ບ  ດສອນ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ເຄ ື່ ອງປະຈກັຕາ (ລ  ດເດັກຫ ິ້ນ, ໝາກບານນອ້ຍ, ກອ້ນດນິທ ື່ ບໍື່ ໃຫຍື່ຫ າຍ

ພໍເຮັດການທ ດລອງໄດ ້ແລະ ເສ້ັນເຊ ອກນອ້ຍ), ທື່ອນໄມນ້ອ້ຍ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 
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4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັັ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກັ້າວຂອງວຊິາຄູ. 

ຄ ແນະນາໍນກັຮຽນເຂ ້າສ  ື່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິ ເພ ື່ ອເລ ື່ ມຕ  ນ້ການຮຽນການສອນ. 

 

4.2 ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າ 

- ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມກຽື່ວກບັຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊເ້ຄ ື່ ອງວດັແທກ, ການວດັແທກຄວາມຍາວ, ການວດັ 

ແທກບໍລິມາດ, ມວນສານ ແລະ ອນຸຫະພ ມ ພອ້ມຫ  ວໜື່ວຍວດັແທກແຕື່ລະອນັ. 

- ນກັຮຽນຊື່ວຍກນັອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກື່ຽວກບັຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊເ້ຄ ື່ ອງວດັ 

ແທກຄວາມຍາວ, ບໍລິມາດ, ມວນສານ, ອນຸຫະພ ມ ແລະ ບອກຫ ວໜື່ວຍວດັແທກແຕື່ລະອນັ. 

4.3 ເຂ ້າສ  ື່ບ  ດຮຽນໃໝື່ 

ກດິຈະກາໍທ  1 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ 

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະ 

ຄ  ນໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ສາ້ງສະຖານະການ 

- ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາເຖງິການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖໃຸນຊ ວດິປະຈາໍວນັ;  

- ໂດຍຄ ໃຊຄ້າໍຖາມດ ັື່ງນ :້ ໃນແຕື່ລະວນັ, ແຕື່ລະຄ  ນເຫັນຫຍງັແດື່ເຄ ື່ ອນທ ື່  ຫ   ເຄ ື່ ອນຍາ້ຍທ ື່ ຕ ັງ້ໄປມາ

ຢ ື່ໃນເຮ ອນ ແລະ ບື່ອນອ ື່ ນໆ? ເຮັດແນວໃດຈຶື່ງຈະບອກໄດວ້ື່າສິື່ ງເຫ  ື່ ານ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

- ແນະນາໍອປຸະກອນ ແລະ ສາທິດການທ ດລອງກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖ;ຸ 

- ນກັຮຽນສຶກສາເລ ື່ ອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຈຸາກປ້ຶມແບບຮຽນ; 

- ນກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມເຮັດກດິຈະກາໍທ  ດລອງຕາມການແນະນາໍແຕື່ລະຂ ັນ້ຕອນໃນປ້ຶມແບບຮຽນຄ : 

+ ຄ ໃຫຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນຜ ໜຶ້ື່ ງຂຶນ້ທ  ດລອງໂດຍເອ າບານໜື່ວຍໜຶື່ ງປື່ອຍຈາກທ ື່ ສ ງລ  ງສ ື່ພ ້ນຫອ້ງຮຽນ, ຄ 

ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຜ ອ້ ື່ ນສງັເກດເບິື່ ງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງໝາກບານທຽບໃສື່ກບັພ ້ນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ເພດານ

ປື່ຽນແປງແນວໃດ? 

+ ປະຕິບດັການທ ດລອງຄາ້ຍຄ ຂາ້ງເທິງ, ແຕື່ປື່ຽນແກວື່ງໄປທາງຂວາງ, ໃຫນ້ກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມສງັເກດ

ເບິື່ ງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງໝາກບານທຽບລວງສ ງທ ື່ ປື່ອຍລ  ງມາໃສື່ກບັພ ້ນຫອ້ງຮຽນ ຫ   ເພດານຢື່າງລະອຽດ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນລາຍງານຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖແຸຕື່ລະຢື່າງ; 

- ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນອະທິບາຍກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງແຕື່ລະວດັຖຸ, ໂດຍຄ ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມ

ດ ັື່ງນ :້ 

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖແຸຕື່ລະຢື່າງມນັເຄ ື່ ອນທ ື່ ຫື່າງອອກຈາກວດັຖ ຸຫ   ຍບັເຂ ້າຫາວດັຖທຸ ື່ ໃຫທ້ຽບນ ັນ້

ແນວໃດ?  

- ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບ ໂດຍຄ ຊື່ວຍອະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນເຂ ້າໃຈວື່າ: ຢ ື່ໃນສິື່ ງແວດລອ້ມ

ອອ້ມໂຕເຮ າ, ມ  ວດັຖຫຸ າຍຢື່າງເຄ ື່ ອນທ ື່ ເຊັື່ ນ: ໃບໄມຫ້  ື່ນຕ  ກລ  ງ, ຄ  ນຍື່າງ, ນ  ກບິນ, ລ  ດແລື່ນ... ສິື່ ງຕື່າງໆ
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ດ ັື່ງກ ື່າວ, ຖາ້ເຮ າສງັເກດເບິື່ ງທ ື່ ວດັຖຈຸະບໍື່ ເຫັນວື່າທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງມນັປື່ຽນແປງ; ແຕື່ຖາ້ເຮ າທຽບທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງມນັໃສື່

ກບັວດັຖອຸ ື່ ນທ ື່ ຢ ື່ຄ  ງທ ື່ ເຊັື່ ນ: ເຮ ອນ, ຕ  ນ້ໄມ,້ ໂງ ື່ນຫ ນ...ຈະສງັເກດເຫັນວື່າທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖທຸ ື່ ເຮ າສງັເກດນ ັນ້

ຫຍບັເຂ ້າ ຫ   ຫື່າງໄກອອກຈາກວດັຖຄຸ  ງທ ື່ ນ ັນ້.  

 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ເຫັນວື່າ: ການປື່ຽນແປງທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງ

ວດັຖໜຶຸື່ ງທຽບກບັທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງວດັຖອຸ ື່ ນທ ື່ ຖ ວື່າບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່  ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ. ວດັຖທຸ ື່ ຢ ື່ຄ  ງທ ື່ ທ ື່ ຖ ເອ າ

ເປັນຫ ກັຂອງການປຽບທຽບທ ື່ ຕ ັງ້ ເອ ນ້ວື່າ ວດັຖຫຸ ກັໝາຍ. 

ກດິຈະກາໍທ  2 ລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ 

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະ 

ຄ  ນໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1  ສາ້ງສະຖານະການ 

ຄ ໃຊຄ້າໍຖາມເພ ື່ ອກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຈາກຄວາມຮ  ້ແລະ ປະສ  ບການຂອງນກັຮຽນວື່າ:  

- ຢ ື່ໃນສິື່ ງແວດລອ້ມອອ້ມໂຕເຮ າ ມ  ວດັຖຫຸ າຍຢື່າງເຄ ື່ ອນທ ື່  ໃນເວລາວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ຖາ້ເຮ າສງັເກດ

ເບິື່ ງວດັຖຈຸະເຫັນວື່າທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງມນັເປັນແນວໃດ? ຖາ້ເຮ າທຽບທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງມນັໃສື່ກບັວດັຖອຸ ື່ ນເປັນ

ແນວໃດ? 

- ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສ  ມທຽບການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໃນຊ ວດິຈງິຂອງນກັຮຽນ ເຊັື່ ນ: ການຂບັຂ ື່ ລ  ດຕາມທາງ

ວື່າ: ໃນເວລານກັຮຽນນ ັື່ງຢ ື່ເທິງລ  ດກາໍລງັແລື່ນຕາມທາງລຽບ ຖາ້ນກັຮຽນທຽບໂຕເອງກບັຕ ັື່ງທ ື່ ນ ັື່ງ 

ນກັຮຽນຮ ສ້ຶກວື່າເຄ ື່ ອນທ ື່  ຫ   ບໍື່ . ຖາ້ນກັຮຽນຫ ຽວອອກຂາ້ງນອກສງັເກດເບິື່ ງຕ  ນ້ໄມ ້ຫ   ເຮ ອນທ ື່ ຢ ື່

ແຄມທາງຈະຮ ສ້ຶກວື່າ ຕ  ນ້ໄມ ້ຫ   ເຮ ອນຜື່ານເຮ າໄປທາງຫ ງັ ປາກ  ດການດ ັື່ງກ ື່າວຖາ້ເຮ າທຽບໃສື່

ສິື່ ງຕື່າງໆຢ ື່ນອກລ  ດ ແມ ື່ນເຮ າຢ ື່ໃນພາວະໃດ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາໂດຍເຮັດການທ ດລອງ ເອ າທື່ອນໄມນ້ອ້ຍຕິດໃສື່ເທິງລ  ດນອ້ຍແລວ້

ຊຸກໃຫມ້ນັເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປຕາມໜາ້ໂຕະຄ , ໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງທື່ອນໄມນ້ ັນ້ທຽບກບັລ  ດນອ້ຍ ແລະ 

ທຽບກບັວດັຖອຸ ື່ ນໆຢ ື່ເທິງໂຕະນ ັນ້. ຈາກນ ັນ້ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

+ ຖາ້ທຽບໃສື່ລ  ດ, ທື່ອນໄມເ້ຄ ື່ ອນທ ື່  ຫ   ບໍື່ ? ຈ  ື່ງໃຫເ້ຫດຜ  ນຂອງຄາໍຕອບ. 

+ ຖາ້ທຽບໃສື່ວດັຖອຸ ື່ ນຢ ື່ເທິງໜາ້ໂຕະ, ທື່ອນໄມນ້ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່  ຫ   ບໍື່ ? ຈ  ື່ງໃຫເ້ຫດຜ  ນ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

- ນກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມສ  ື່ງຕາງໜາ້ມາສະເໜ ຜ  ນການສງັເກດໜາ້ຫອ້ງຮຽນ; 

- ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັອະທິບາຍຜ  ນການສງັເກດ; 

- ນກັຮຽນສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ບອກໄດວ້ື່າ:  

+ ຖາ້ທຽບທື່ອນໄມໃ້ສື່ລ  ດ, ທື່ອນໄມບໍ້ື່ ໄດເ້ຄ ື່ ອນທ ື່ , ເພາະທື່ອນໄມ ້ ແລະ ລ  ດເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປດວ້ຍກນັ 

ແລະ ມ  ທ ື່ ຕ ັງ້ອນັດຽວກນັຕະຫ ອດເວລາ.  
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+ ຖາ້ທຽບທື່ອນໄມໃ້ສື່ກບັວດັຖອຸ ື່ ນຢ ື່ເທິງໜາ້ໂຕະ, ທື່ອນໄມນ້ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ , ເພາະວື່າໄລຍະຫື່າງ

ລະຫວື່າງທື່ອນໄມ ້ແລະ ວດັຖເຸຫ  ື່ ານ ັນ້ມ  ການປື່ຽນແປງ. 

ໃນກລໍະນ ເວລາທ ື່ ເຮ າຢ ື່ໃນລ  ດ ຖາ້ເຮ າສງັເກດບື່ອນທ ື່ ເຮ ານ ັື່ງ ກບັລ  ດແມ ື່ນບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່ , ແຕື່ຖາ້ເຮ າ

ສງັເກດລ  ດທ ື່ ເຮ ານ ັື່ງກບັສິື່ ງຕື່າງໆທ ື່ ຢ ື່ນອກລ  ດແມ ື່ນເຮ າກາໍລງັເຄ ື່ ອນທ ື່ . ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລວ້ວດັຖມຸ  

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ . 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ ແລະ ລກັສະນະທຽບຖານ

ຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ ໂດຍສະຫ ຸບໄດດ້ ັື່ງນ :້ ທກຸໆວດັຖຢຸ ື່ເທິງໜາ້ໂລກລວ້ນແຕື່ຢ ື່ໃນພາວະເຄ ື່ ອນທ ື່ , 

ພາວະບໍື່ ເຄ ື່ ອນທ ື່ ພຽງແຕື່ມ  ລກັສະນະທຽບຖານ. 

 

4. ພາກປະຕບິດັ ແລະ ປະເມ  ນຜ  ນ 

- ຄ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ອ້ໃນບ  ດຮຽນ.   

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມຢ  ື່ທາ້ຍບ  ດຮຽນໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

 

ບ  ດທ  19 ປະເພດຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່  

ເວລາ 2 ຊ  ື່ວໂມງ   

1. ຈດຸປະສ  ງ 

ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

1) ບອກຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້ ແລະ 

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ; 

2) ອະທິບາຍພອ້ມທງັສາທິດກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ, ການເຄ ື່ ອນທ ື່

ໂຄງ້ ແລະ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນໃນແວມ້ລອ້ມອອ້ມໂຕເຮ າ; 

3) ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ ອທ ື່ ແຕື່ລະຢື່າງ, ສງັເກດໂດຍສະເພາະແມ ື່ນຮ ບແບບ

ແລະ ເສ້ັນທາງຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງສິື່ ງວດັຖ.ຸ 

2. ເນ ອ້ໃນ 

− ທກຸໆການເຄ ື່ ອນທ ື່  ຊຶື່ ງມ  ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງມນັເປັນເສ້ັນຊ ື່  ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ . 

− ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຕຸື່າງໆຊຶື່ ງເສ້ັນທາງ ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງມນັເປັນເສ້ັນໂຄງ້ ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່

ໂຄງ້. 

− ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຕຸື່າງໆຊຶື່ ງມ  ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນວ  ງມ  ນ ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ. 

3. ສ ື່ ການຮຽນການສອນ 

ບ  ດສອນ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ເຄ ື່ ອງປະຈກັຕາ, ມ  ດຕດັ, ລ ກດິື່ ງ ຫ   ກອ້ນຫ ນ ຫ   ກອ້ນດນິ (ກອ້ນດນິ 

ກອນ້ຫ ນບໍື່ ໃຫຍື່ຫ າຍພໍເຮັດທ ດລອງໄດ)້, ເຊ ອກນອ້ຍ.  

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັັ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກັ້າວຂອງວຊິາຄູ 
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ຄ ແນະນາໍນກັຮຽນເຂ ້າສ  ື່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິເພ ື່ ອເລ ື່ ມຕ  ນ້ການຮຽນການສອນ. 

4.2 ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າ 

ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖວຸື່າ: 

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແນວໃດຈຶື່ງເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ? 

+ ຈ  ື່ງອະທິບາຍລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ກ  ນຈກັ.  

ຄ ສະເໜ ໃຫ້ນກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ, ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມໂຍງເຂ ້າບ  ດ 

ຮຽນໃໝື່. 

4.3 ເຂ ້າສ  ື່ບ  ດຮຽນໃໝື່ 

ກດິຈະກາໍທ  1. ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່   

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນໃຫເ້ປັນກຸື່ມ (ກຸື່ມລະ 4 ຫາ 5 ຄ  ນ) ແລວ້ແນະນາໍ

ການປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ການສງັເກດ/ການຄ  ນ້ຄດິ 

ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາເຖງິການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ  ື່ວໄປ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມນາໍເຊັື່ ນ: 

+ ນກັຮຽນເຫັນຫຍງັແດື່ເຄ ື່ ອນທ ື່ ? 

+ ເສ້ັນທາງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຕຸື່າງໆ ຄ ກນັ ຫ   ຕື່າງກນັແນວໃດ? 

+ ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖອຸນັດຽວກນັໃນແຕື່ລະຕອນຂອງເສ້ັນທາງເປັນແນວໃດ? ນກັຮຽນຈະສະ 

ຫ ຸບກື່ຽວກບັເສ້ັນທາງຂອງວດັຖຕຸື່າງໆວື່າແນວໃດ? 

ນກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນກຸື່ມກື່ຽວກບັຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ການຕ ັງ້ສ  ມມດຸຖານ  

ເມ  ື່ອປື່ອຍວດັຖໃຸຫຕ້  ກລ  ງຕາມລວງຕ ັງ້ມນັຈະເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ . 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ກາໍນ  ດຫ  ວຂໍກ້ານທ ດລອງ 

ເພ ື່ ອພິສ ດກື່ຽວກບັຂໍ້ສ  ມມດຸຖານຂາ້ງເທິງ, ຄ ແນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນເຮັດການທ ດລອງໂດຍນາໍເອ າ

ເຊ ອກນອ້ຍຍາວປະມານ 1 ແມດັ ມດັກອ້ນຫ ນໃສື່ປາຍເຊ ອກສ  ນ້ໜຶື່ ງ, ອ ກສ  ນ້ເອ າໄປມດັແຂວນໄວທ້ ື່ ຈດຸ

ໃດໜຶື່ ງຂອງຄານໂດຍໃຫກ້ອ້ນຫ ນຈພຸ ້ນພໍດ , ຈາກນ ັນ້ເອ າດິນຊາຍໄປໂຮຍອອ້ມໄວທ້ ື່ ຈດຸກອ້ນຫ ນທ ື່ ຈພຸ ້ນ

ໃຫເ້ປັນຮອຍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ດາໍເນ ນການທ ດລອງ 

ຄ ແນະນາໍວທິ ການທ ດລອງໃຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕາມ 

+ ດງຶເຊ ອກແຂວນກອ້ນຫ ນຂຶນ້ໄປເກ ອບຈາໍຄານທ ື່ ແຂວນວດັຖ,ຸ ປະໃຫວ້ດັຖຢຸດຸນິງ້; 

+ ໃຊມ້  ດຕດັເຊ ອກທ ື່ ແຂວນໃຫວ້ດັຖຕຸ  ກລ  ງ ແລວ້ສງັເກດເບິື່ ງວື່າວດັຖຈຸະຕ  ກໃສື່ຮອຍຂອງມນັຢ ື່

ເທິງດນິຊາຍນ ັນ້ ຫ   ບໍື່ ? 

ນກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມສງັເກດ, ບນັທຶກ ແລວ້ລາຍງານ.  

ຂ ັນ້ຕອນທ  5 ວເິຄາະຜ  ນການທ ດລອງ 

- ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ຜື່ານການທ ດລອງນກັຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ  ນໄດຄ້ ແນວໃດ?  

EXPERIMENT BASED 
LEARNING 
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- ນກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມວື່າ ກອ້ນຫ ນຕ  ກລ  ງມາເປັນເສ້ັນຊ ື່  ແລະ ກະທ ບໃສື່

ດນິຊາຍທ ື່ ໂຮຍໄວຢ້ ື່ພ ້ນ.  

ຂ ັນ້ຕອນທ  6 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ວ ື່າ: ທກຸໆການເຄ ື່ ອນທ ື່  ຊຶື່ ງມ  ເສ້ັນທາງ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງມນັເປັນເສ້ັນຊ ື່  ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ . 

ກດິຈະກາໍທ  2 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ນກັຮຽນຄ  ນ້ຄດິ 

ຄ ໃຊຄ້າໍຖາມສ  ນທະນາກບັນກັຮຽນວື່າ: 

 + ນກັຮຽນຄດິວື່າມ  ວດັຖໃຸດແດື່ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ? 

 + ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານເປັນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແບບໃດ? 

ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເຮັດການທ ດລອງກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານເຊັື່ ນ:  

+ ໃຫ້ນກັຮຽນນ ັື່ງແຕື່ລະໂຕະຊຸກປ້ຶມໄປຕາມໜ້າໂຕະ ໂດຍໃຫ້ແຄມໜຶື່ ງຂອງປ້ຶມຕິດລຽບໄປຕາມແຄມ

ໂຕະ ພອ້ມໃຫສ້ງັເກດເບິື່ ງວື່າແຄມປ້ຶມແຕື່ລະຂາ້ງປື່ຽນແປງລວງຫ  ບໍື່ ? 

+ ຖາ້ໂຕະຄ ມ  ລ ້ນຊກັ, ໃຫນ້ກັຮຽນຈາໍນວນໜຶື່ ງຜດັປື່ຽນກນັຂຶນ້ໄປດງຶລ ້ນຊກັໂຕະອອກ, ຍ ລ້ ້ນຊກັເຂ ້າຄ ນ

ພອ້ມທງັສງັເກດຝາລ ້ນຊກັທຽບກບັແຄມໂຕະ; 

+ ໃຫນ້ກັຮຽນຄ  ນໜຶື່ ງເປ ດປະຕ ຫອ້ງຮຽນ, ສາໍລບັຄ  ນອ ື່ ນໃຫສ້ງັເກດຂອບປະຕ ທຽບກບັຂອບວ  ງກ  ບປະຕ 

ເບ ້ອງມ  ບານພບັຈບັຕິດຢ ື່. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ໃຫນ້ກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນຄ ື່ ແລກປື່ຽນຄາໍຄິດເຫັນ ຂຽນຄາໍຄິດເຫັນລ  ງໃສື່ປ້ຶມບນັທຶກ ແລວ້

ຕາງໜາ້ກຸື່ມນາໍສະເໜ ຄາໍຕອບ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບ: ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຍາ້ຍຂະໜານ

ແມ ື່ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊຶື່ ງຢ ື່ທກຸທ ື່ ຕ ັງ້ຂອງມນັເທິງເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ , ເສ້ັນຊ ື່ ທ ື່ ຂ ດຜື່ານ 2 ຈດຸຕາມໃຈເທິງວດັຖຸ

ຂະໜານກນັສະເໝ . 

ກດິຈະກາໍທ  3 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້ 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ນກັຮຽນຄ  ນ້ຄດິ 

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຄ  ນໜຶື່ ງໂຍນໝາກບານໄປທາງຂາ້ງຕາມໃຈ ແລວ້ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນ

ແຕື່ລະຄ  ນສງັເກດເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໝາກບານນ ັນ້. 

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຄ  ນໜຶື່ ງເອ າໝາກບານວາງໄວເ້ທິງໜາ້ໂຕະ ແລວ້ເອ າມ  ຕ ໝາກບານນ ັນ້ໃຫເ້ຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປທາງ

ຂອບໂຕະເບ ້ອງກ  ງກນັຂາ້ມ. ໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໝາກບານນບັແຕື່ເວລາມນັອອກຫວດິ

ຂອບໂຕະ. 

- ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ນກັຮຽນສງັເກດເຫັນເສ້ັນທາງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໝາກບານໃນ 2 ກລໍະນ ນ ເ້ປັນແນວໃດ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ໃຫນ້ກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນຄ ື່ ແລກປື່ຽນຄາໍຄດິເຫັນ ຂຽນຄາໍຄດິເຫັນລ  ງໃສື່ປ້ຶມບນັທຶກ ແລວ້

ຕາງໜາ້ກຸື່ມນາໍສະເໜ ຄາໍຕອບ. 
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ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ຄ ອາດຈະຍ  ກຕ  ວຢື່າງກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊຶື່ ງມ  ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນໂຄງ້ຕື່າງໆເພ ື່ ມ

ເຕ ມອ ກເຊັື່ ນ: ການຂບັຂ ື່ ລ  ດຈກັຢ ື່ສະໜາມແຂື່ງຂນັ, ຂບັລ  ດຂຶນ້ຕາມເນ ນພ  ແລະ ອ ື່ ນໆ. ພ້ອມດຽວກນັ

ນ ັນ້ ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະແດງຄວາມເຫັນແລວ້ສະຫ ຸບ: ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຕຸື່າງໆຊຶື່ ງເສ້ັນທາງ 

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງມນັເປັນເສ້ັນໂຄງ້ ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໂຄງ້. 

ກດິຈະກາໍທ  4 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ 

  ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ນກັຮຽນຄ  ນ້ຄດິ 

ຄ ໃຊເ້ຊ ອກນອ້ຍໂດຍເອ າສ  ນ້ໜຶື່ ງມດັຕດິໃສື່ກອ້ນດນິ, ຈບັສ  ນ້ທ ື່ ຍງັເຫ  ອ ຈາກນ ັນ້ 

ແລວ້ແກວື່ງເຊ ອກໃຫກ້ອ້ນດນິເຄ ື່ ອນທ ື່ . ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເສ້ັນທາງການເຄ ື່ ອນທ ື່

ຂອງກອ້ນດນິ ໂດຍຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງກອ້ນດນິເປັນແນວໃດ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ໃຫນ້ກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນຄ ື່ ແລກປື່ຽນຄາໍຄິດເຫັນ ຂຽນຄາໍຄິດເຫັນລ  ງໃສື່ປ້ຶມບນັທຶກ ແລວ້

ຕາງໜາ້ກຸື່ມນາໍສະເໜ ຄາໍຕອບ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບ: ເມ  ື່ອແກວື່ງເຊ ອກ, ວດັຖຸ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນວ  ງມ  ນທ ື່ ມ  ລດັສະໝ ຈາໍກດັເທ ື່ າຄວາມຍາວຂອງເຊ ອກ. ສະນ ັນ້, ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຸ

ດ ັື່ງກ ື່າວເປັນວ  ງມ  ນທ ື່ ມ  ເສ້ັນລດັສະໝ ເທ ື່ າກບັຄວາມຍາວຂອງເຊ ອກນ ັນ້, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຕຸື່າງໆຊຶື່ ງ

ມ  ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນວ  ງມ  ນ ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ. 

4. ພາກປະຕບິດັ ແລະ ປະເມ  ນຜ  ນ 

- ຄ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ອ້ໃນບ  ດຮຽນ.  

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມຂອງທາ້ຍບ  ດຮຽນ. 

 

ບ  ດທ  20 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ເວລາ 3 ຊ  ື່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສ  ງ 

ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

1) ບອກຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ; 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ; 

3) ນາໍໃຊສ້ ດຄດິໄລື່ໄລຍະທາງ, ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ . 

2. ເນ ອ້ໃນ 

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ ື່ ມ  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດຕໍ້ື່ ເວລາທ ື່ ໃຊໃ້ນແຕື່ລະໄລ 

ຍະທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ເອ ນ້ວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ຖາ້ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖນຸ ັນ້ມ  

ເສ້ັນທາງເດນິເປັນເສ້ັນຊ ື່  ເອ ້ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ນ ັນ້ວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝໍື່ ສະເໝ . 

+ ກາໍນ  ດໃຫຕ້  ວອກັສອນ S ແມ ື່ນໄລຍະທາງ, t ແມ ື່ນເວລາ,  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ S 

ແລະ ເວລາ t ໃນແຕື່ລະໄລຍະທາງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ. ກາໍນ  ດໃຫຄ້ື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງນ ້
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ດວ້ຍຕ  ວອກັສອນ v, ຊຶື່ ງ v ເອ ້ນວື່າ ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ . ດ ັື່ງນ ັນ້, ສ ດ

ການພ  ວພນັລະ ຫວື່າງໄລຍະທາງ S, ເວລາ t, ແລະ ຄວາມໄວ v ດ ັື່ງນ :້ 

S
v S vt

t
=  =  

+ v ແມ ື່ນຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ແລະ ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນແມດັ/

ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( /m s ); 

+  S ແມ ື່ນໄລຍະທາງຊ ື່  ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ແມດັ, ສນັຍະລກັດວ້ຍ (m ); 

+ t ແມ ື່ນເວລາ, ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( s ). 

 

3. ສ ື່ ການຮຽນການສອນ 

  ບ  ດສອນ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ເຄ ື່ ອງປະຈກັຕາ, ຮ ບພາບ, ໂມງໃຫຍື່ແຂນຝາ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄ ຈດັຕ ັງ້ການຮຽນການສອນຕາມບາດກາ້ວຂອງວຊິາຄ  

ຄ ແນະນາໍນກັຮຽນເຂ ້າສ  ື່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິເພ ື່ ອເລ ື່ ມຕ  ນ້ການຮຽນການສອນ. 

4.2 ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າ 

- ຕ ັງ້ຄາໍຖາມກື່ຽວກບັປະເພດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖວຸື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ປະກອບມ ປະເພດໃດແດື່? 

ແຕື່ລະປະເພດມ ຄວາມແຕກຕື່າງກນັແນວໃດ? 

- ຄ ສະເໜ ນກັຮຽນໃຫບ້າງຄ  ນຕອບຄາໍຖາມ, ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມໂຍງເຂ ້າ

ບ  ດຮຽນໃໝື່. 

4.3. ເຂ ້າສ  ື່ບ  ດຮຽນໃໝື່  

ກດິຈະກາໍທ  1 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝໍື່ ສະເໝ  

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະ 

ຄ  ນໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ສາ້ງສະຖານະການ 

  ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາເຖງິການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖໃຸນຊ ວດິປະຈາໍວນັ 

ໂດຍຄ ໃຊຄ້າໍຖາມດ ັື່ງນ :້  

 + ໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ ນກັຮຽນຮ ບໍ້ື່ ວື່າ ວດັຖໃຸດເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

 + ເຮັດແນວໃດຈຶື່ງຮ ວ້ ື່າ ວດັຖນຸ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

 + ຖາ້ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນຊ ື່ ຈະຮ ໄ້ດແ້ນວໃດວື່າ ວດັຖນຸ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດຮ ບຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບຕາມເສ້ັນທາງນອນ, ໂດຍກາໍນ  ດໃຫເ້ຫັນວື່າໃນໄລຍະ

ທາງທກຸໆ S ແມດັ, ຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບໃຊເ້ວລາ t  ວນິາທ  ແລວ້ຕ ັງ້ຄາໍຖາມວື່າ: 

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງຄ  ນຂ ື່ລ  ດຖ ບເປັນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແນວໃດ? ພອ້ມດວ້ຍບອກເຫດຜ  ນ. 
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ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມລາຍງານຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບ; 

- ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນອະທິບາຍກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບ: 

+ ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບເປັນເສ້ັນຊ ື່ , ເພາະສະນ ັນ້ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ນ ແ້ມ ື່ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ; 

+ ໃນແຕື່ລະໄລຍະທາງ S ແມດັ, ຄ  ນຂ ື່ ລ  ດຖ ບໃຊເ້ວລາ t  ວນິາທ  ເທ ື່ າກນັ, ຖາ້ເຮ າເຮັດ ອດັຕາ

ສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງຕໍື່ ເວລາໃນແຕື່ລະຊື່ວງການເຄ ື່ ອນທ ື່  ຈະເຫັນວື່າຄື່າອດັຕາສື່ວນນ  ້ມ ຄື່າ

ບໍື່ ປື່ຽນແປງ.  

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ :  

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ ື່ ມ  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດຕໍ້ື່ ເວລາທ ື່ ໃຊໃ້ນແຕື່ລະ

ໄລ ຍະທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ເອ ້ນວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ຖາ້ການເຄ ື່ ອນທ ື່

ຂອງວດັຖນຸ ັນ້ມ  ເສ້ັນທາງເດນິເປັນເສ້ັນຊ ື່  ເອ ້ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ນ ັນ້ວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝໍື່ ສະເໝ . 

+ ກາໍນ  ດໃຫຕ້  ວອກັສອນ S ແມ ື່ນໄລຍະທາງ, t ແມ ື່ນເວລາ,  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ S 

ແລະ ເວລາ t ໃນແຕື່ລະໄລຍະທາງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ. ກາໍນ  ດໃຫຄ້ື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງນ ້

ດວ້ຍຕ  ວອກັສອນ v, ຊຶື່ ງ v ເອ ້ນວື່າ ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ . ດ ັື່ງນ ັນ້, ສ ດ

ການພ  ວພນັລະ ຫວື່າງໄລຍະທາງ S, ເວລາ t, ແລະ ຄວາມໄວ v ດ ັື່ງນ :້ 

S
v S vt

t
=  =  

+ v ແມ ື່ນຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ແລະ ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນແມດັ/

ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( /m s ); 

+  S ແມ ື່ນໄລຍະທາງຊ ື່  ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ແມດັ, ສນັຍະລກັດວ້ຍ (m ); 

+ t ແມ ື່ນເວລາ, ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( s ). 

ກດິຈະກາໍທ  2 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະ 

ຄ  ນໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ສາ້ງສະຖານະການ 

  ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາເຖງິການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖໃຸນຊ ວດິປະຈາໍວນັ 

ໂດຍຄ ອ ງໃສື່ບ  ດສະຫ ຸບໃນກດິຈະກາໍທ  1 ກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແມ ື່ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖຸ
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ທ ື່ ມ  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດຕໍ້ື່ ເວລາໃຊໃ້ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ໃນແຕື່ລະຊື່ວງມ  ຄື່າບໍື່

ປື່ຽນແປງ. ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມເພ ື່ ມດ ັື່ງນ :້  

+ ຖາ້ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ເປັນເສ້ັນວ  ງມ  ນຈະຮ ໄ້ດແ້ນວໃດວື່າວດັຖນຸ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເບິື່ ງການໝ ນຂອງປາຍເຂັມວິນາທ , ປາຍ

ເຂັມນາທ  ແລະ ປາຍເຂັມໂມງ ຂອງໂມງໃຫຍື່ຕິດຝາໃນຫອ້ງຮຽນ ແລວ້ຕ ັງ້ຄາໍ

ຖາມວື່າ: 

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງປາຍເຂັມວນິາທ , ປາຍເຂັມນາທ  ແລະ ປາຍເຂັມ 

ໂມງຂອງໂມງໃຫຍື່ເປັນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແນວໃດ? ພອ້ມດວ້ຍບອກເຫດຜ  ນ. 

 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມລາຍງານຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງປາຍເຂັມໂມງທງັສາມ; 

- ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນອະທິບາຍກື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງປາຍເຂັມໂມງທງັສາມ: 

+ ເສ້ັນທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງປາຍເຂັມໂມງທງັສາມເປັນວ  ງມ  ນອອ້ມແກນປິື່ ນອນັດຽວກນັ, ເພາະສະ 

ນ ັນ້ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ນ ແ້ມ ື່ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ; 

+ ໃນແຕື່ລະຮອບປາຍເຂັມວນິາທ ື່ ຈະໃຊເ້ວລາເຄ ື່ ອນທ ື່  ແມ ື່ນ 1 ນາທ , ປາຍເຂັມນາທ ຈະໃຊເ້ວ ລາ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ຄ  ບ 1 ຮອບແມ ື່ນ 1 ຊ  ື່ວໂມງ ແລະ ເຂັມໂມງເຄ ື່ ອນທ ື່ ໄດຄ້  ບ 1 ຮອບໃຊເ້ວລາ 12 

ຊ  ື່ວໂມງ. ຊຶື່ ງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງປາຍເຂັມໂມງທງັສາມຈະຮອບໃດກຕໍາມຈະໃຊເ້ວລາແບບນ ບໍ້ື່

ປື່ຽນແປງ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຖາ້ເຮັດອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງຄື່າຂອງມມຸທ ື່ ເຂັມທງັສາມກວດໄປ ແລະ 

ເວລາໃນແຕື່ລະຮອບການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຈະເຫັນວື່າຄື່າອດັຕາສື່ວນນ  ້ມ ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ.  

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ :  

+ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນຂອງວດັຖທຸ ື່ ມ  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງຄື່າຂອງມມຸທ ື່ ກວາດໄປໄດຕໍ້ື່ ເວລາທ ື່ ໃຊໃ້ນ

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ເອ ນ້ວື່າ ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ .  

+ ຖາ້ກາໍນ  ດໃຫຕ້  ວອກັສອນ   ແມ ື່ນມມຸທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ກວາດໄປໄດ,້ t ແມ ື່ນເວລາທ ື່ ໄຊ,້  ອດັຕາ

ສື່ວນລະຫວື່າງມມຸທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ກວດໄປໄດ ້  ແລະ ເວລາ t ຈະມ ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ. ກາໍນ  ດໃຫ້

ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງນ ດ້ວ້ຍຕ  ວອກັສອນ  , ຊຶື່ ງ   ເອ ນ້ວື່າ ຄວາມໄວມມຸຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະ

ໝາໍສະເໝ .  

ສ ດການພ  ວພນັລະຫວື່າງມມຸທ ື່ ກວາດໄດ ້ , ເວລາ t, ແລະ ຄວາມໄວ   ດ ັື່ງນ :້ 

t
t


  =  =  

+   ແມ ື່ນຄວາມໄວມມຸຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ  ມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ ແລະ ຫ  ວໜື່ວຍ

ແມ ື່ນ ຣາດຽງ/ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( rad/ s ); 

+    ແມ ື່ນມມຸທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ກວາດໄປໄດ ້ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ຣາດຽງ, ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( rad ); 
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+  t ແມ ື່ນເວລາ, ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ວນິາທ , ສນັຍະລກັດວ້ຍ ( s ). 

- ເນ ື່ ອງຈາກວື່າໃນ 1 ຮອບວ  ງມ  ນ, ມມຸທ ື່ ວດັຖກຸວາດໄປໄດແ້ມ ື່ນ 2 =  ຣາດຽງ, ເວລາທ ື່ ວດັຖຸ

ໃຊເ້ຄ ື່ ອນທ ື່ ໄດໃ້ນ 1 ຮອບກາໍນ  ດໃຫແ້ມ ື່ນ T , ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ 

ແມ ື່ນ: 

 
2

t T

 
 = =  

- ຖາ້ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ ໄດ ້ 𝑁  ຮອບວ  ງມ  ນ ແລະ ໃຊເ້ວລາທງັໝ  ດແມ ື່ນ t ຄວາມໄວ

ຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ ແມ ື່ນ: 

  
2 N

t t

 
 = =  

- ກາໍນ  ດໃຫ້ f ແມ ື່ນຄວາມຖ ື່ມມຸຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ, ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເ

ໝ  ແມ ື່ນ: 

2 2
2

N
f

T t

 
 = = =  

- ໃນນ :້ 
1 N

f
T t

= = ແມ ື່ນຄວາມຖ ື່ມມຸຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນ, ຫ  ວໜື່ວຍແມ ື່ນ ຮອບ/ວນິາທ , 

ສນັຍະລກັດວ້ຍ (ຮອບ/s) ຫ   ເຮ ດ (Hz ); 

4. ພາກປະຕບິດັ ແລະ ປະເມ  ນຜ  ນ 

- ຄ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ອ້ໃນບ  ດຮຽນ.   

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ແກບ້  ດຝຶກຫດັຂອງທາ້ຍບ  ດຮຽນ. 

 

ບ  ດທ  21 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ເວລາ 3 ຊ  ື່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສ  ງ 

ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ການພ  ວພນັລະຫວື່າງຄວາມໄວ, 

ຄວາມໄວສະເລື່ຍ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ . 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມໄວສະເລື່ຍ.  

3) ຄດິໄລື່ຄວາມໄວສະເລື່ຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ . 

2. ເນ ອ້ໃນ 

ໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ ື່ ໃຊເ້ວລາເທ ື່ າກນັແຕື່ມ  ໄລຍະທາງບໍື່ ເທ ື່ າກນັນ ັນ້ເພາະຄວາມໄວຂອງ

ວດັຖໃຸນແຕື່ລະໄລຍະທາງມ  ການປື່ຽນແປງ (ບໍື່ ຄ  ງທ ື່ ), ເພ ື່ ອຄິດໄລື່ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າ

ສະເໝ ຈຶື່ ງຕອ້ງໄດຄ້ິດໄລື່ເອ າຄື່າສະເລື່ຍ, ຊຶື່ ງເພິື່ ນເອ ້ນວື່າ ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ຫ   ຄວາມໄວປານກາງ ຊຶື່ ງ

ມ  ຄື່າເທ ື່ າກບັອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງທງັໝ  ດທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດ ້ແລະ ເວລາທງັໝ  ດທ ື່ ວດັຖໃຸຊ້

ໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ . 

ຄວາມໄວສະເລື່ຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ແມ ື່ນ: 
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v ສລ
1 2 3 4
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n

n
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+ + +
= =

+ + +
 

3. ສ ື່ ການຮຽນການສອນ 

ບ  ດສອນ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ເຄ ື່ ອງປະຈກັຕາ, ຮ ບພາບ, ໂມງຈບັເວລາ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

4.1 ຄູຈັດຕັັ້ງການຮຽນການສອນຕາມບາດກັ້າວຂອງວຊິາຄູ. 

ຄ ແນະນາໍນກັຮຽນເຂ ້າສ  ື່ສະພາບການຮຽນປ ກກະຕິເພ ື່ ອເລ ື່ ມຕ  ນ້ການຮຽນການສອນ. 

4.2 ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າ 

- ຄ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມກື່ຽວກບັປະເພດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ , ການ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ , ຄວາມໄວການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຊ ື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  ແລະ ຄວາມໄວການເຄ ື່ ອນທ ື່

ມ  ນສະໝ ໍື່າສະເໝ . 

- ຄ ສະເໜ ນກັຮຽນໃຫບ້າງຄ  ນຕອບຄາໍຖາມ, ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມໂຍງເຂ ້າ

ບ  ດຮຽນໃໝື່.  

4.3. ເຂ ້າສ  ື່ບ  ດຮຽນໃໝື່ 

ກດິຈະກາໍທ  1 ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ 

ລະຄ  ນໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ສາ້ງສະຖານະການ 

  ຄ ຮື່ວມກບັນກັຮຽນສ  ນທະນາເຖງິການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖໃຸນຊ ວດິປະຈາໍວນັໂດຍຄ ໃຊຄ້າໍຖາມດ ັື່ງນ :້  

 + ໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ, ນກັຮຽນຄ  ນໃດຮ ຈ້ກັ ຫ   ເຫັນວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

 + ເຮັດແນວໃດຈຶື່ງຮ ວ້ ື່າວດັຖນຸ ັນ້ເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

 ຄ ແນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນອື່ານເນ ອ້ໃນກດິຈະກາໍໃນປ້ຶມແບບຮຽນ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ໃຫ້ເຮັດການທ ດລອງ

ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນກຸື່ມທ  1 ປື່ອຍໝາກບານລ  ງຕາມລວງຕ ັງ້, ນກັຮຽນກຸື່ມທ  2 ໂຍນໝາກບານຂຶນ້ຕາມລວງ

ຕ ັງ້ ແລະ ນກັຮຽນກຸື່ມທ  3 ໂຍນໝາກບານຂຶນ້ຄ ກນັ ແຕື່ໃຫໂ້ຍນໄປໃນທິດທາງອ ື່ ນບໍື່ ໃຫໄ້ປຕາມລວງຕ ັງ້. 

ໃຫນ້ກັຮຽນກຸື່ມອ ື່ ນໆສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໝາກບານທງັສາມໜື່ວຍ (ການທ ດລອງແມ ື່ນໃຫເ້ຮັດຢ ື່ນອກ

ຫອ້ງຮຽນ) ດ ັື່ງສະແດງໃນຮ ບຂາ້ງລຸື່ມ. 
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ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້ານກັຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມລາຍງານໃນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຂ າສງັເກດ ແລະ ເຂ ້າໃຈກື່ຽວກບັການທ ດ

ລອງທງັສາມຢື່າງ; 

- ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຫັນໄດຈ້ະແຈງ້ຂຶນ້ຕ ື່ ມ, ຄ ເອ າຮ ບຂາ້ງເທິງໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດເພ ື່ ມເຕ ມ ແລະ ແນະ

ນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດໄລຍະທາງທ ື່ ວດັຖໄຸປໄດໃ້ນແຕື່ລະເວລານ ັນ້ບໍື່ ເທ ື່ າກນັ, ຍອ້ນເຫດຜ  ນຫຍງັ? 

- ໃນຮ ບທ  1 ວດັຖຸຕ  ກລ  ງຈະສງັເກດເຫັນວື່າໄລຍະທາງຕອນເລ ື່ ມຕ  ນ້ຈະໜ້ອຍ ແລະ ຈະຫ າຍຂຶນ້

ຕາມລາໍດບັໃນໄລຍະເວລາດຽວກນັ; 

- ໃນຮ ບທ  2 ແລະ ທ  3 ໂຍນວດັຖຂຸຶນ້ເຫັນວື່າໄລຍະທາງທາໍອິດຈະຫ າຍ ແລະ ຈະໜອ້ຍລ  ງຕາມລາໍ

ດບັພາຍໃນໄລຍະເວລາດຽວກນັ ແລະ ຈະຢດຸແລວ້ປື່ຽນທິດທາງເຄ ື່ ອນທ ື່ ຢ ື່ຈດຸສ ງສດຸ; 

- ຈາກການທ ດລອງຈະເຫັນວື່າອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດ ້ແລະ ເວລາທ ື່

ໃຊໃ້ນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແຕື່ລະໄລຍະມ ຄື່າປື່ຽນແປງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

- ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ເຫັນວື່າ:  

+ ຈາກການທ ດລອງຂາ້ງເທິງເຫັນໄດວ້ື່າ ໃນເວລາເທ ື່ າກນັ ແຕື່ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ໄດໄ້ລຍະທາງບໍື່ ເທ ື່ າກນັ; 

+ ດ ັື່ງນ ັນ້, ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ ື່ ມ  ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງທ ື່ ວດັຖໄຸປໄດ ້ແລະ ເວລາທ ື່ ໃຊ້

ໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ມ  ຄື່າປື່ຽນແປງ ຈຶື່ງເອ ້ນວື່າການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ .  

ກດິຈະກາໍທ  2 ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ  

- ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະຄ  ນ

ໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ນກັຮຽນຄ  ນ້ຄດິ 

ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດຮ ບແຕມ້ ແລະ ຕ ັງ້ຄາໍຖາມວື່າ:  

+ ເປັນຫຍງັໃນເວລາດຽວກນັໄລຍະທາງຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຈ ຶື່ງຕື່າງກນັ? 

+ ໃນຈດຸສດຸທາ້ຍຂອງແຕື່ລະໄລຍະທາງ, ຄວາມໄວຂອງວດັຖເຸປັນແນວໃດ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ໃຫນ້ກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນຄ ື່ ແລກປື່ຽນຄາໍຄດິເຫັນ ຂຽນຄາໍຄດິເຫັນລ  ງໃສື່ປ້ຶມບນັທຶກແລວ້

ຕາງໜາ້ກຸື່ມນາໍສະເໜ ຄາໍຕອບ. 

+ ເວລາດຽວກນັໄລຍະທາງຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕື່າງກນັນ ັນ້ ຍອ້ນ ຄວາມໄວແຕື່ລະຊື່ວງຕື່າງກນັ; 

+ ໃນຈດຸສດຸທາ້ຍຂອງແຕື່ລະໄລຍະທາງ, ຄວາມໄວຂອງວດັຖໃຸນການທ ດລອງທ  1 ຄວາມໄວເພ ື່ ມຂຶນ້

ໃນການທ ດລອງທ  2 ແລະ ທ  3 ຕອນວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ຂຶນ້ຄວາມໄວຫ ຸດລ  ງ ແລະ ຕອນເຄ ື່ ອນທ ື່ ລ  ງຄວາມ 

ໄວເພ ື່ ມຂຶນ້. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3  ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບ:  

ໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງວດັຖທຸ ື່ ໃຊເ້ວລາເທ ື່ າກນັແຕື່ມ  ໄລຍະທາງບໍື່ ເທ ື່ າກນັນ ັນ້ເພາະຄວາມໄວຂອງ

ວດັຖໃຸນແຕື່ລະໄລຍະທາງມ  ການປື່ຽນແປງ (ບໍື່ ຄ  ງທ ື່ ), ເພ ື່ ອຄິດໄລື່ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າ

ສະເໝ ຈຶື່ ງຕອ້ງໄດຄ້ິດໄລື່ເອ າຄື່າສະເລື່ຍ, ຊຶື່ ງເພິື່ ນເອ ້ນວື່າ ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ຫ   ຄວາມໄວປານກາງ ຊຶື່ ງ
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ມ ຄື່າເທ ື່ າກບັອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງທງັໝ  ດທ ື່ ວດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປໄດ ້ແລະ ເວລາທງັໝ  ດທ ື່ ວດັຖໃຸຊ້

ໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ . 

ກາໍນ  ດໃຫໄ້ລຍະທາງແຕື່ລະໄລຍະແມ ື່ນ: 1 2 3 4, , , ... nS S S S S  ແລະ ເວລາທ ື່ ນາໍໃຊແ້ມ ື່ນ  

1 2 3 4, , , ... nt t t t t  ຕາມລາໍດບັ. 

ໄລຍະທາງທງັໝ  ດຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແມ ື່ນ: 1 2 3 4... nS S S S S S= + + +  ແລະ ເວລາທ ື່ ນາໍໃຊທ້ງັ

ໝ  ດແມ ື່ນ:  1 2 3 4... nt t t t t t= + + +  

ຄວາມໄວສະເລື່ຍຂອງການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ແມ ື່ນ: 

v ສລ
1 2 3 4

1 2 3 4

...S

...
n

n

S S S SS

t t t t t t

+ + +
= =

+ + +
 

4. ພາກປະຕບິດັ ແລະ ປະເມ  ນຜ  ນ 

- ຄ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ອ້ໃນບ  ດຮຽນ.  

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ແກບ້  ດຝຶກຫດັຂອງທາ້ຍບ  ດຮຽນ. 

 

 

ບ  ດທ  22 ຄວາມອຶງ້ຕຶງ້ ແລະ ມວນສານຂອງວດັຖ ຸ

ເວລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສ  ງ 

  ເພ ື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

1) ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ຂອງວດັຖ;ຸ 

2) ບອກຄວາມໝາຍຂອງມວນສານ ແລະ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ;ຸ 

3) ນາໍໃຊສ້ ດມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ,ຸ ແກບ້  ດເລກຄິດໄລື່ຫາມວນສານ, ບໍລິມາດ ແລະ ມວນ

ສານຈາໍເພາະ. 

2. ເນ ອ້ໃນ 

ປາກ  ດການຕື່າງໆທ ື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ສະແດງໃຫຮ້ ວ້ ື່າ ວດັຖໜຶຸື່ ງຖາ້ບໍື່ ມ  ຄວາມແຮງ ຫ   ວດັຖອຸ ື່ ນ

ກະທ ບໃສື່, ວດັຖຢຸດຸນິງ້ມນັຈະຮກັສາພາວະຢດຸນິງ້ຕະຫ ອດໄປ ແລະ ວດັຖກຸາໍລງັເຄ ື່ ອນທ ື່ ມນັກຈໍະຮກັສາ

ພາວະເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕະຫ ອດໄປ ຫ   ເວ ້າໄດວ້ື່າ ວດັຖຢຸດຸນິງ້ຢ ື່ມນັມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຄ  ງທ ື່ ; ວດັຖທຸ ື່ ກາໍລງັເຄ ື່ ອນທ ື່

ມນັມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ເຄ ື່ ອນທ ື່  ແລະ ວດັຖໜຸກັກວື່າມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ໃຫຍື່ກວື່າວດັຖທຸ ື່ ເບ າກວື່າ. 

- ມວນສານຂອງວດັຖໜຶຸື່ ງແມ ື່ນປະລິມານຟ ຊກິທ ື່ ກາໍນ  ດຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງວດັຖນຸ ັນ້; 

- ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງວດັຖຸແມ ື່ນຄນຸຄື່າສະເພາະຂອງແຕື່ລະວດັຖຸ 

ຊຶື່ ງເອ ້ນວື່າ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ ຸຫ   ເວ ້າໄດອ້ ກຢື່າງໜຶື່ ງວື່າ ມວນສານຂອງໜຶື່ ງຫ  ວໜື່ວຍບໍ

ລິມາດຂອງວດັຖຸໜຶື່ ງເອ ້ນວື່າ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖຸນ ັນ້. ວດັຖຸແຕື່ລະຊະນິດຈະມ ມວນ

ສານຈາໍເພາະສະເພາະຂອງມນັ ແລະ ຈະຕື່າງກນັກບັຂອງວດັຖຊຸະນດິອ ື່ ນໆ. 

- ກາໍນ  ດໃຫ້ M  ແມ ື່ນມວນສານຂອງວດັຖຸມ  ຫ  ວໜື່ວຍເປັນ kg; V ແມ ື່ນບໍລິມາດຂອງວດັຖຸມ  ຫ  ວ  

ໜື່ວຍເປັນ
3m ; Dແມ ື່ນມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖມຸ  ຫ  ວໜື່ວຍເປັນ

3/kg m . 
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3.ສ ື່ ການຮຽນການສອນ 

ປ້ຶມແບບຮຽນ, ກບັສໍຂາວ, ໂຕະ, ໝາກບານ, ໝາກບ ື່ ເຫ ັກ, ໝາກບ ື່ ແກວ້, ຊງິຕ ັງ້ມ  ຜາງ ຫ   ຊງິ

ລໍຊໍ, ຈອກໃສຫ າຍກວື່າ 3 ໜື່ວຍ, ນ ໍາ້, ເກ ອ, ນ ໍາ້ຕານ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

4.1 ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າ 

ຄ ໃຊເ້ວລາທ ບທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ື່ າກ ື່ຽວກບັການເຄ ື່ ອນທ ື່ ບໍື່ ສະໝ ໍື່າສະເໝ ຂອງວດັຖ ຸເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມ

ໂຍງໄປສ ື່ການຮຽນເລ ື່ ອງຄວາມອຶ້ງຕຶງ້, ໂດຍຄ ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມ: 

+ ວດັຖມຸ  ຂະໜາດໃຫຍື່ ແລະ ມ  ຂະໜາດນອ້ຍການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງມນັເປັນແນວໃດ?  

+ ນກັຮຽນສ  ນທະນາ ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຮື່ວມກນັອະທິບາຍຄາໍຕອບຕາມປະສ  ບການຂອງ

ນກັຮຽນແຕື່ລະຄ  ນ. 

4.2 ເຂ ້າສ  ື່ບ  ດຮຽນໃໝື່ 

ກດິຈະກາໍທ  1 ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ 

- ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນຄ ື່, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະຄ  ນໃນແຕື່ລະຄ ື່ມ  ປ້ຶມ

ບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ນກັຮຽນຄ  ນ້ຄດິ 

- ຄ ນາໍພານກັຮຽນສ  ນທະນາກື່ຽວກບັປາກ  ດການຕ  ວຈງິໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມດ ັື່ງນ :້ 

+ ເມ  ື່ອເຮ າວາງກບັສໍຂາວໄວເ້ທິງໜາ້ໂຕະຖາ້ບໍື່ ມ  ຜ ໃ້ດ ຫ   ວດັຖໃຸດມາກະທ ບໃສື່ມນັ, ກບັສໍຂາວຈະ

ເປັນແນວໃດ? 

+ ເມ  ື່ອນກັຮຽນເຕະບານໃຫກ້ິງ້ໄປຕາມພ ້ນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ເຕະບານໃຫກ້ິງ້ໄປຕາມພ ້ນເດ ື່ ນຫຍາ້, 

ການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງໝາກບານຈະເປັນແນວໃດ? ເພາະຫຍງັ? 

+ ເມ  ື່ອເຮ ານ ັື່ງຢ ື່ໃນລ  ດ, ເມ  ື່ອລ  ດເລ ື່ ມເຄ ື່ ອນທ ື່ ອອກໄປ ເປັນຫຍງັເຮ າຈຶື່ ງຫງາຍຄ ນຫ ງັ? ເມ  ື່ອ

ລ  ດລຽ້ວໂຄງ້ໄປທາງຂວາກະທນັຫນັ ໂຕຂອງເຮ າເປັນຫຍງັຈຶື່ ງງ ື່ຽງໄປທາງຊາ້ຍ, ເມ  ື່ອລ  ດລຽ້ວ

ໂຄງ້ໄປທາງຊາ້ຍກະທນັຫນັ ໂຕຂອງເຮ າເປັນຫຍງັຈຶື່ ງງ ື່ຽງໄປທາງຂວາ ແລະ ເມ  ື່ອລ  ດຫຍຽບ

ຫາ້ມກະທນັຫນັເປັນຫຍງັເຮ າຈຶື່ງຫ  ວດວນໄປທາງໜາ້? 

+ ໃນເວລາເຮ າກິງ້ວດັຖນຸອ້ຍ ແລະ ກິງ້ວດັຖໃຸຫຍື່, ອນັໃດງ ື່າຍກວື່າກນັ? ແລະ ເມ  ື່ອມນັໄດເ້ຄ ື່ ອນ

ທ ື່ ໄປແລວ້, ຖາ້ຕອ້ງການເຮັດໃຫມ້ນັຢດຸ, ອນັໃດງ ື່າຍກວື່າກນັ? ຍອ້ນຫຍງັ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ສ  ນທະນາເປັນຄ ື່ ແລກປື່ຽນຄາໍຄດິເຫັນ ຂຽນຄາໍຄດິເຫັນລ  ງໃສື່ປ້ຶມບນັທຶກ ແລວ້ຕາງໜາ້

ກຸື່ມນາໍສະເໜ ຄາໍຕອບ. 

- ເມ  ື່ອວາງກບັສໍຂາວໄວເ້ທິງໜາ້ໂຕະຖາ້ບໍື່ ມ  ຜ ໃ້ດ ຫ   ວດັຖໃຸດມາກະທ ບໃສື່ມນັ, ກບັສໍຂາວກຈໍະຢດຸຢ ື່

ແນວນ ັນ້ຕະຫ ອດໄປ; 
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- ເມ  ື່ອເຕະບານໃຫກ້ິງ້ໄປຕາມພ ້ນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ເຕະບານໃຫກ້ິງ້ໄປຕາມພ ້ນເດ ື່ ນຫຍາ້, ການເຄ ື່ ອນ

ທ ື່ ຂອງໝາກບານໃນພ ້ນຫ້ອງຮຽນຈະໄປໄດໄ້ກກວື່າໃນເດິນຫຍາ້, ເພາະວື່າໃນຫ້ອງຮຽນພ ້ນກຽ້ງ

ກວື່າເດນິຫຍາ້. ສະນ ັນ້, ໃນພ ້ນຫອ້ງຮຽນຈຶື່ງມ  ແຮງຮກຸຖ  ຫ   ແຮງຫາ້ມນອ້ຍກວື່າໃນເດນິຫຍາ້; 

- ເມ  ື່ອເຮ ານ ັື່ງຢ ື່ໃນລ  ດ, ເມ  ື່ອລ  ດເລ ື່ ມເຄ ື່ ອນທ ື່ ອອກໄປ ເຮ າຈຶື່ ງຫງ ື່າຍຄ ນຫ ງັນ ັນ້ເພາະວື່າໂຕຂອງເຮ າ

ຍງັຮກັສາພາວະຢຸດນິງ້ ແຕື່ບື່ອນນ ັື່ງຂອງເຮ າຖ ກລ  ດດຶງໄປແລວ້ ຈຶື່ ງເຮັດໃຫ້ໂຕເຮ າຫງາຍຄ ນຫ ງັ 

ແລະ ໃນກລໍະນ ອ ື່ ນໆກເໍຊັື່ ນດຽວກນັ; 

- ໃນເວລາເຮ າກິງ້ວດັຖນຸອ້ຍ ແລະ ກິງ້ວດັຖໃຸຫຍື່, ວດັຖນຸອ້ຍຈະກິງ້ໄດງ້ ື່າຍກວື່າວດັຖຸໃຫຍື່ ແລະ 

ເມ  ື່ອມນັໄດເ້ຄ ື່ ອນທ ື່ ໄປແລ້ວ, ຖາ້ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມນັຢຸດ, ວດັຖຸນອ້ຍຈະຢຸດໄດງ້ ື່າຍກວື່າວດັຖຸ

ໃຫຍື່. ຍອ້ນວື່າ ວດັຖນຸອ້ຍເບ າກວື່າວດັຖໃຸຫຍື່. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3  ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສະຫ ຸບ: 

 ປາກ  ດການຕື່າງໆທ ື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ສະແດງໃຫຮ້ ວ້ ື່າ ວດັຖໜຶຸື່ ງຖາ້ບໍື່ ມ  ຄວາມແຮງ ຫ   ວດັຖຸ

ອ ື່ ນກະທ ບໃສື່, ວດັຖຢຸດຸນິງ້ມນັຈະຮກັສາພາວະຢດຸນິງ້ຕະຫ ອດໄປ ແລະ ວດັຖກຸາໍລງັເຄ ື່ ອນທ ື່ ມນັກຈໍະ

ຮກັສາພາວະເຄ ື່ ອນທ ື່ ຕະຫ ອດໄປ ຫ   ເວ ້າໄດວ້ື່າ ວດັຖຢຸດຸນິງ້ຢ ື່ມນັມ  ຄວາມອຶງ້ຕຶງ້ຄ  ງທ ື່ ; ວດັຖທຸ ື່ ກາໍລງັ

ເຄ ື່ ອນທ ື່ ມນັມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງເຄ ື່ ອນທ ື່  ແລະ ວດັຖໜຸກັກວື່າມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ໃຫຍື່ກວື່າວດັຖທຸ ື່ ເບ າກວື່າ. 

ກດິຈະກາໍທ  2 ມວນສານຂອງວດັຖ ຸແລະ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ.ຸ 

ຄ ແບື່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸື່ມລະ 4-5 ຄ  ນ, ແລວ້ແນະນາໍໃຫສ້ະມາຊກິແຕື່ລະຄ  ນ

ໃນກຸື່ມມ  ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບິກ ຫ   ສໍດາໍ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  1 ສາ້ງສະຖານະການ 

- ຄ ນາໍພານກັຮຽນສ  ນທະນາໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມນາໍ ເຊັື່ ນ: 

 + ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງແຕື່ລະວດັຖກຸ ື່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເບ າ-ໜກັ ຂອງວດັຖຄຸ ແນວໃດ? ແລະ 

ກື່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມໄວໃນການເຄ ື່ ອນທ ື່ ແນວໃດ? 

 + ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງ ແລະ ມວນສານຂອງວດັຖກຸ ື່ຽວພນັກນັແນວໃດ? 

 + ວດັຖຕຸື່າງຊະນດິກນັມ  ຂະໜາດເທ ື່ າກນັ, ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງເທ ື່ າກນັ ຫ   ບໍື່ ? ຍອ້ນຫຍງັ? 

 + ວດັຖຕຸື່າງຊະນດິກນັມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ເທ ື່ າກນັຕອ້ງມ  ຂະໜາດເທ ື່ າກນັ ຫ   ບໍື່ ? ຍອ້ນຫຍງັ? 

ຂ ັນ້ຕອນທ  2 ເກບັກາໍຮວບຮວມຂໍມ້  ນ/ທ ດລອງ 

- ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັທ ບທວນຄ ນຜ  ນຂອງການທ ດລອງທ ື່ ໄດປ້ະຕິບດັໃນກດິຈະກາໍ 1 ຜື່ານມາ

ໃນຕອນຕ  ນ້ຂອງບ  ດຮຽນນ ຄ້ : 

 + ວດັຖເຸບ າຈະມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງນອ້ຍກວື່າຂອງວດັຖທຸ ື່ ໜກັກວື່າ ແລະ ຖາ້ເຮັດໃຫວ້ດັຖເຸຄ ື່ ອນທ ື່ ໂດຍມ 

ຄວາມໄວເພ ື່ ມຂຶນ້ ການຈະເຮັດໃຫວ້ດັຖໜຸກັຢດຸກຍໍາກກວື່າວດັຖເຸບ າຫ າຍ.  

- ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເຮັດການທ ດລອງເພ ື່ ມເຕ ມດ ັື່ງນ :້ 

 + ໃຫນ້ກັຮຽນກິງ້ໝາກບ ື່ ເຫ ັກ, ໝາກບ ື່ ແກວ້ທ ື່ ມ  ຂະໜາດເທ ື່ າກນັ ແລວ້ໃຫສ້ງັເກດການເຄ ື່ ອນທ ື່ ຂອງ

ໝາກບ ື່ ທງັສອງ; 

 + ໃຫນ້ກັຮຽນເອ າຈອກໃສບນັຈນຸ ໍາ້, ເກ ອ, ນ ໍາ້ຕານໃຫມ້  ບໍລິມາດເທ ື່ າກນັ ແລວ້ເອ າໄປຊ ັື່ງໃສື່ຊງິມ  

ຜາງຊງິ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດຄື່າທ ື່ ຊງິຊ ບ້ອກ ແລວ້ບນັທຶກ. 
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 + ໃຫນ້ກັຮຽນເອ າວດັຖຊຸະນດິເດ ມແຕື່ເພ ື່ ມບໍລິມາດຂຶນ້ຈາກ 1 ເປັນ 2, 3, 4 ແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນສງັ 

ເກດຄື່າທ ື່ ຊງິຊ ຄ້ ື່າ ແລະ ບນັທຶກ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  3 ການວເິຄາະຂໍມ້  ນ 

 ຈາກການທ ດລອງເຫັນວື່າ: 

 + ຄວາມເບ າ-ໜກັ ຂອງວດັຖເຸປັນຄນຸລກັສະນະຟ ຊກິໜຶື່ ງ ຊຶື່ ງສະແດງເຖງິຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ຂອງວດັຖ.ຸ 

ດ ັື່ງນ ັນ້, ປະລິມານທາງຟ ຊກິດ ັື່ງກ ື່າວເອ ນ້ວື່າ ມວນສານຂອງວດັຖ.ຸ 

 + ວດັຖຕຸື່າງຊະນດິທ ື່ ຂະໜາດເທ ື່ າກນັ, ແຕື່ມ  ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ຕື່າງກນັ ສະແດງວື່າ ວດັຖດຸ ັື່ງກ ື່າວມ  

ມວນສານຕື່າງກນັ; 

 + ເມ  ື່ອເອ າຈອກໃສບນັຈນຸ ໍາ້, ເກ ອ, ນ ໍາ້ຕານທ ື່ ມ  ບໍລິມາດເທ ື່ າກນັ ແລວ້ເອ າໄປຊ ັື່ງໃສື່ເທິງຜາງຊງິ, 

ຄື່າທ ື່ ເຂັມຊງິຊ ບ້ອກຕື່າງກນັ, ນ ັນ້ສະແດງວື່າມວນສານຂອງວດັຖໃຸນແຕື່ລະຈອກຕື່າງກນັ; 

 + ຄ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເຮັດອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງວດັຖ ຸ ແລະ 

ສງັເກດຄື່າຜ  ນອອກຂອງແຕື່ລະວດັຖ ຸຈະເຫັນວື່າອດັຕາສື່ວນຂອງແຕື່ລະວດັຖຈຸະມ  ຄື່າຕື່າງກນັ, ແຕື່ຖາ້ເປັນ

ວດັຖຊຸະນດິເດ ມ ຜ  ນຫານນ ຈ້ະມ  ຄື່າບໍື່ ປື່ຽນແປງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4 ສະຫ ຸບ 

ຄ  ແລະ ນກັຮຽນຮື່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການສງັເກດເຫັນວື່າ:  

- ມວນສານຂອງວດັຖໜຶຸື່ ງແມ ື່ນປະລິມານຟ ຊກິທ ື່ ກາໍນ  ດຄວາມອຶ້ງຕຶ້ງຂອງວດັຖນຸ ັນ້; 

- ອດັຕາສື່ວນລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງວດັຖຸແມ ື່ນຄນຸຄື່າສະເພາະຂອງແຕື່ລະວດັຖຸ 

ຊຶື່ ງເອ ້ນວື່າ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖ ຸຫ   ເວ ້າໄດອ້ ກຢື່າງໜຶື່ ງວື່າ ມວນສານຂອງໜຶື່ ງຫ  ວໜື່ວຍບໍ

ລິມາດຂອງວດັຖຸໜຶື່ ງເອ ້ນວື່າ ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖຸນ ັນ້. ວດັຖຸແຕື່ລະຊະນິດຈະມ ມວນ

ສານຈາໍເພາະສະເພາະຂອງມນັ ແລະ ຈະຕື່າງກນັກບັຂອງວດັຖຊຸະນດິອ ື່ ນໆ. 

- ກາໍນ  ດໃຫ້ M  ແມ ື່ນມວນສານຂອງວດັຖຸມ  ຫ  ວໜື່ວຍເປັນ kg; V ແມ ື່ນບໍລິມາດຂອງວດັຖຸມ  ຫ  ວ  

ໜື່ວຍເປັນ
3m ; Dແມ ື່ນມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖມຸ  ຫ  ວໜື່ວຍເປັນ

3/kg m . 

   
M

D
V

=  

4. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມ  ນຜ  ນ 

- ຄ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ອ້ໃນບ  ດຮຽນ.   

- ຄ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ແກບ້  ດຝຶກຫດັຂອງທາ້ຍບ  ດຮຽນ. 
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ພາກທີ V ໂລກ ແລະ ດນິ 

ເວລາ 13 ຊ  ົ່ວໂມງ 

I. ຜ ນສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ  

1. ມາດຕະຖານດາ້ນເນ ອ້ໃນ:  

ນກັຮຽນສະແດງຄວາມເຂ ້າໃຈຢົ່າງເລິກເຊິົ່ ງກ ົ່ຽວກບັ: 

1) ຄນຸລກັສະນຂອງແມເ່ຫ ັກໂລກ ແລະ ຜນົທ ່ ຕາມມາ.  

2) ຄວາມໝາຍຂອງດນິ, ຕ ົົ້ນກ  າເນ ດຂອງມນັ, ສົ່ວນປະກອບ, ຄນຸລກັສະນະ, ປະເພດ ແລະ ຊ ັົ້ນ 

ຂອງດນິ.  

3) ຄວາມສ  າຄນັຂອງດນິ, ບດົບາດໃນການສົ້າງຊ ວດິ, ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນ 

ແປງຂອງສະພາບດນິ ແລະ ມນົລະພິດໃນດນິ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕິບດັ:  

ນກັຮຽນສາມາດ: 

1) ແຕມ້ຮບູພາບປະກອບ ເພ ່ ອອະທິບາຍຄນຸລກັສະນະຂອງແມເ່ຫ ັກໂລກ. 

2) ສາທິດການໃຊົ້ເຂັມທິດເພ ່ ອບ ົ່ງບອກທິດທາງ. 

3) ປະຕິບດັໂຄງການສ  າຫ ວດບດົບາດຂອງດນິໃນການກ  າເນ ດສິ່ ງທ ່ ມ  ຊ ວດິເທິງໜົ້າໂລກ. 

4) ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງດນິປະເພດຕາ່ງໆໂດຍອ ງຕາມຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ. 

II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ  

ພາກທີ V ໂລກ ແລະ ດນິ ນກັຮຽນສາມາດ 

ບ  ດທີ 23 ຄນຸສ  ມບດັຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ

ໂລກ 

 

 

1. ອະທິບາຍກົ່ຽວກບັຊ ົ່ ສຽງຂອງໂລກຕາມດວ້ຍທິດສະດຕີ  ນ້

ກາໍເນດີ. 

2. ອະທິບາຍໂຄງສາ້ງ ແລະ ອ  ງປະກອບຂອງໂລກ.  

3. ຍ  ກໃຫເ້ຫັນອ  ງປະກອບສະເພາະທີົ່ ມຢີູົ່ໃນແຕົ່ລະຊ ັນ້ຂອງ

ໂລກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງມນັ. 

4. ອະທິບາຍວທີິການສາ້ງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ. 

5. ອະທິບາຍຄນຸສ  ມບດັຂອງທ ົ່ງແມ ົ່ເຫ ັກຂອງໂລກ 

6. ການພດັທະນາຂອງເຂັມທິດກບັທ ົ່ງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ. 

ບ  ດທີ 24. ດນິ 7. ບອກຄວາມໝາຍຂອງດນິ ແລະ ອະທິບາຍຕ  ນ້ກາໍເນດີ

ຂອງມນັ. 

8. ຈາໍແນກສົ່ວນປະກອບຕົ່າງໆຂອງດນິ. 

ບ  ດທີ 25. ດນິຊະນດິຕົ່າງໆ 9. ອະທິບາຍຄນຸລກັສະນະຕົ່າງໆຂອງດນິ. 

10. ລະບຊຸະນດິຕົ່າງໆຂອງດນິ. 

11. ບ  ົ່ງບອກດນິຊ ັນ້ຕົ່າງໆ ແລະ ຈາໍແນກໜາ້ທີົ່ ຂອງມນັ 

12. ສ  ນທະນາສາເຫດ ແລະ ຜ  ນກະທ ບຂອງບນັຫາທີົ່ ເກດີ

ຂ ນ້ກບັດນິ. 
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ບ  ດທີ 26. ຄວາມສາໍຄນັ ແລະວທີິ

ອະນລຸກັດນິ 

13. ອະທິບາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງດນິຕໍົ່ ຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

14. ທ ດລອງສາໍຫ ວດຄວາມສາໍຄນັຂອງດນິຕໍົ່ ຊວີດິປະຈາໍ

ວນັ. 

15. ອະທິບາຍສາເຫດຂອງປົ່ຽນແປງຂອງໜາ້ດນິ. 

16. ສ  ນທະນາວທີິການອະນລຸກັດນິ. 

 

III. ແຜນການຈດັຮຽນການສອນ  

ການຮຽນການສອນສາໍລບັພາກນີ ້ແມ ົ່ນເລັົ່ ງໃສົ່ການນາໍສະເໜີໂຄງປະກອບຂອງໜົ່ວຍໂລກ, ລກັສະ 

ນະແມ ົ່ຫ ກັ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງດນິ, ຊ ົ່ ງລວມມຢີູົ່ 4 ບ  ດດວ້ຍກນັ ທີົ່ ປະກອບລາຍລະອຽດ 

ເຊັົ່ ນ:  

ບ  ດທີ 23 ນກັຮຽນໄດຮ້ບັການຈດັກດິຈະກາໍເພ ົ່ ອເພີົ່ ມຄວາມເຂ ້າໃຈກົ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິການກາໍ

ເນດີຂອງໜົ່ວຍໂລກ, ໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກ ແລະ ການຫຸມ້ຫໍົ່ ຂອງມນັ; ລກັສະນະແມ ົ່ເຫ ັກ

ຂອງໜົ່ວຍໂລກ, ປະໂຫຍດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ ແລະ ການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິຕ  ວຈງິ. 

ບ  ດທີ 24 ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູກ້ ົ່ຽວກບັຄວາມໝາຍ ແລະ ຕ  ນ້ກາໍເນດີຂອງດນິ; ນອກນ ັນ້, ຍງັຈະສ ກ

ສາສົ່ວນປະກອບຕົ່າງໆທີົ່ ເປັນອ  ງປະກອບພ ້ນຖານຂອງດນິ ເປັນຕ  ນ້ແມ ົ່ນຫີນມຸ ົ່ນ, ດນິຊາຍ, ຮວິມດັ ຫ   ຝຸົ່ນ

ຈາກການຜເຸປ ົ່ ອຍຂອງຊາກພ ດ ແລະ ສດັ, ນ ໍາ້, ອາກາດທີົ່ ບນັຈໃຸນດນິ ແລະ ແຮົ່ທາດອ ົ່ ນໆ. ນອກນ ັນ້, 

ນກັຮຽນຍງັໄດເ້ຮັດການທ ດລອງ ເພ ົ່ ອພິສດູວົ່າ ດນິມອີ  ງປະກອບພ ້ນຖານດ ັົ່ງທີົ່ ໄດກ້ ົ່າວມາແລວ້ນ ັນ້. ຈາກ

ນ ັນ້ຈະໄດນ້າໍຄວາມຮູນ້ີ ້ໄປໃຊເ້ຂ ້າໃນຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງເຂ າເຈ າ້. 

ບ  ດທີ 25 ນກັຮຽນຈະສ ກສາລກັສະນະຂອງດນິ ໂດຍຈາໍແນກ ແລະ ປຽບທຽບຕາມສີ ແລະ ຄວາມ

ຊຸົ່ມຂອງດນິຈາກບົ່ອນ ແລະ ຊ ັນ້ຕົ່າງໆ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້, ນກັຮຽນຈະໄດນ້າໍຄວາມຮູເ້ຫ  ົ່ ານີມ້າອະທິບາຍ 

ແລະ ກາໍນ  ດລກັສະນະດາ້ນໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງດນິຈາກແຫ ົ່ງຕົ່າງໆ. ສະນ ັນ້, ຈ ົ່ງຊົ່ວຍໃຫພ້ວກເຂ າຈ ົ່ງ

ມຄີວາມເຂ ້າໃຈ ແລະ ຊີແ້ຈງໄດວ້ົ່າ ດນິ ແລະ ຊ ັນ້ດນິຈາກບົ່ອນຕົ່າງກນັ ຈະມຄີວາມແຕກຕົ່າງກນັດາ້ນສ ີ

ແລະ ໂຄງປະກອບສາ້ງ ຊ ົ່ ງສະແດງໃຫຮູ້ວ້ ົ່າ ດນິແຕົ່ລະບົ່ອນນ ັນ້ມຄີວາມອດຸ  ມສ  ມບນູແຕກຕົ່າງກນັໄປ. 

ຈາກນ ັນ້ ນກັຮຽນຈະນາໍຄວາມຮູນ້ີໄ້ປນາໍໃຊເ້ຂ ້າໃນກດິຈະກາໍຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

ບ  ດທີ 26  ຮກັຮຽນຈະສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ນາໍສະເໜີກົ່ຽວກບັຜ  ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ

ຂອງດນິຕໍົ່ ຊວີດິຂອງມະນດຸ ແລະ ສິົ່ ງທີົ່ ມຊີວີດິອ ົ່ ນໃນໂລກ. ນອກນ ັນ້, ຍງັເຂ ້າໃຈວົ່າ ດນິແມ ົ່ນຊບັ 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດອນັລ ໍາ້ຄົ່າ ແລະ ເປັນແຫ ົ່ງຖ ົ່າຍທອດເຊ ອ້ແນວຂອງສິົ່ ງທີົ່ ມຊີວີດິທງັປວງ, ແຕົ່ດນິກໍ

ຖ ກທາໍລາຍຈາກການກະທາໍທີົ່ ຂອງມະນດຸນ ັນ້ເອງ ແລະ ອີກປະການໜ ົ່ ງກຖໍ ກທາໍລາຍໂດຍທາໍມະຊາດ

ຕາມວ  ງຈອນຂອງມນັເອງ. ດ ັົ່ງນ ັນ້, ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ວບຮວມເອ າແນວຄວາມຄດິ ແລະ ທດັສະນະທີົ່ ດກີ ົ່ຽວ

ກບັຄນຸປະໂຫຍດທີົ່ ໄດຈ້າກດນິເຂ ້າໄປນາໍໃຊໃ້ນການອະນລຸກັດນິໃຫຢູ້ົ່ໃນສະພາບທີົ່ ດມີຄີນຸຄົ່າຕະຫ ອດໄປ. 
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ບ  ດທີ 23  ຄນຸລກັສະນະຂອງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ 

ເວລາ 4 ຊ  ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສ  ງ 

ເພ ົ່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

1) ອະທິບາຍທິດສະດກີ ົ່ຽວກບັການກາໍເນດີໜົ່ວຍໂລກ ແລະ ໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກ. 

2) ສາທິດກົ່ຽວກບັທິດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ. 

3) ອະທິບາຍລກັສະນະຂອງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ. 

2. ເນ ອ້ໃນ 

ໜົ່ວຍໂລກມຮີບູຮົ່າງເປັນໜົ່ວຍກ  ມມເີສ້ັນຜົ່າສນູກາງໃນທິດຕ ັງ້ສາກຈາກຂ  ວ້ໂລກເໜ  ອເຖງິຂ  ວ້ໂລກໃຕ້

ສ ັນ້ກວົ່າເສ້ັນຜົ່ານກາງໃນທິດທາງນອນຢູົ່ເລັກໜອ້ຍພ ້ນຜິວໂລກມລີກັສະນະແຕກຕົ່າງກນັ ມທີງັພ ້ນດນິ, 

ແຫ ົ່ງນ ໍາ້, ພ ູແລະ ປົ່າຕ ບ. ສົ່ວນທີົ່ ເປັນແຫ ົ່ງນ ໍາ້ປະມານ 3 ໃນ 4 ສົ່ວນ ຫ   71% ຂອງພ ້ນຜິວໂລກ ແລະ 

ເປັນພ ້ນດນິປະມານ 1 ໃນ 4 ຫ   29% ຂອງພ ້ນຜິວໂລກ.  

ໜົ່ວຍໂລກປະກອບດວ້ຍ 3  ພາກສົ່ວນຄ : ພາກສົ່ວນທີົ່ ເປັນທາດແຂງ, ພາກສົ່ວນທີົ່ ເປັນນ ໍາ້, 

ພາກສົ່ວນອາກາດ. ໜົ່ວຍໂລກມ ີ4 ຊ ັນ້ທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັ-ຊ ັນ້ນອກແມ ົ່ນເປ ອກ, ພາຍໃນແມ ົ່ນຊ ັນ້ປ ກຄມຸ, 

ຫ ງັຈາກນ ັນ້ມແີກນກາງດາ້ນນອກ ແລະ ພາຍໃນເລິກແມ ົ່ນແກນກາງພາຍໃນ. 

ຂ  ວ້ແມ ົ່ເຫ ັກທງັຂ  ວ້ເໜ ອ ແລະ ຂ  ວ້ໃຕຈ້ະດດູສານແມ ົ່ເຫ ັກສະເໝີ, ເມ  ົ່ອນາໍແມ ົ່ເຫ ັກ 2 ອນັມາຢູົ່ໃກ ້

ກນັ; ຖາ້ຂ  ວ້ຄ ກນັຈະຍູກ້ນັ ແລະ ຖາ້ຂ  ວ້ຕົ່າງກນັຈະດດູກນັ. ແຮງດດູຈະມຫີ າຍທີົ່ ສດຸທີົ່ ບໍລິເວນຂ  ວ້ທງັສອງ

ຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ ແລະ ຫ ຸດນອ້ຍລ  ງເມ  ົ່ອຖດັເຂ ້າມາ, ເສ້ັນແຮງແມ ົ່ເຫ ັກມທິີດທາງອອກຈາກຂ  ວ້ເໜ ອໄປຫາຂ  ວ້

ໃຕທ້ງັສາມມຕິິ.  

3. ສ ົ່ ການຮຽນການສອນ. 

- ບ  ດສອນ, ປ ້ມແບບຮຽນ, LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີ (ຖາ້ມ)ີ,... 

- ໜົ່ວຍໂລກຈາໍລອງ ຫ   ຮບູພາບຂອງໜົ່ວຍໂລກ, ທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກ 2 ທົ່ອນ, ເຊ ອກ, ຊາມສາໍລບັ

ໃສົ່ນ ໍາ້, ທົ່ອນສະໂນ, ມດີສາໍລບັປາດສະໂນ ແລະ ນ ໍາ້. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ. 

4.1. ຄຈູດັຕ ັງ້ການຮຽນການສອນ 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນເຂ ້າສູູົ່ສະພາບການຮຽນ. 

4.2. ທວນຄ ນບ  ດຮຽນເກ ົ່ າ: 

- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽົ່ວກບັ: ຄວາມອ ້ງຕ ້ງຂອງວດັຖຸແມ ົ່ນຫຍງັ? ມວນສານຈາໍເພາະຂອງວດັຖແຸມ ົ່ນ

ຫຍງັ?  
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- ນກັຮຽນຕອບ: (ເບິ່ ງຄ  າຕອບໃນບດົທ  22) 

4.3. ເຂ ້າສູູົ່ບ  ດຮຽນໃໝົ່ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການກາໍເນດີຂອງໜົ່ວຍໂລກ  

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ຄດິເອງ 

- ຄຕູ ັ ົ້ງຄ  າຖາມເພ ່ ອໃຫົ້ນກັຮຽນຄດິຫາຄ  າຕອບກຽ່ວກບັໜົ່ວຍໂລກຂອງເຮ າມລີກັສະນະແນວໃດ ແລະ 

ເກດີມາຈາກໃສ? 

- ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນຄ  າຖາມ ແລະ ຄດິຫາຄ  າຕອບ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ສນົທະນາເປັນຄ  ່

- ຄແູບົ່ງນກັຮຽນອອກເປັນຄ  ່ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັດ ັງ່ນ ົ້: 

• ອົ່ານກົ່ຽວກບັການກາໍນເນດີໜົ່ວຍໂລກໃນປ ້ມແບບຮຽນ. 

• ຂຽນຄາໍຕອບທີົ່ ຕ  ນເອງຄດິວົ່າຖ ກຕອ້ງລ  ງໃສົ່ປ ້ມບນັທ ກ ເພ ົ່ ອສ  ນທະນາກບັໝູົ່. 

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາກບັໝູົ່ເພ ົ່ ອແລກປົ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນຮົ່ວມກນັວົ່າມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ ຫ   ບໍົ່

ມ ີຈດຸໃດທີົ່ ຄວນຈະເອ າເຂ ້າຕ ົ່ ມ ຫ   ຕດັອອກ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄ  າຄດິເຫັນ 

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາຮົ່ວມກນັ, ໃຫຕ້າງໜາ້ຄ ຂ່ ນ້ນ  າສະເໜີຄ  າຕອບ. 

ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮົ່ວມກນັສະຫ ຸບກົ່ຽວກບັລກັສະນະ ແລະ ການກາໍເນດີໜົ່ວຍໂລກຄ : ໜົ່ວຍໂລກມຮີບູ

ຮົ່າງເປັນໜົ່ວຍກ  ມມເີສ້ັນຜົ່າສນູກາງໃນທິດຕ ັງ້ສາກຈາກຂ  ວ້ໂລກເໜ  ອເຖງິຂ  ວ້ໂລກໃຕສ້ ັນ້ກວົ່າເສ້ັນຜົ່ານ

ກາງໃນທິດທາງນອນຢູົ່ເລັກໜອ້ຍພ ້ນຜິວໂລກມລີກັສະນະແຕກຕົ່າງກນັ ມທີງັພ ້ນດນິ, ແຫ ົ່ງນ ໍາ້, ພ ູແລະ 

ປົ່າຕ ບ. ສົ່ວນທີົ່ ເປັນແຫ ົ່ງນ ໍາ້ປະມານ 3 ໃນ 4 ສົ່ວນ ຫ   71% ຂອງພ ້ນຜິວໂລກ ແລະ ເປັນພ ້ນດນິ

ປະມານ 1 ໃນ 4 ຫ   29% ຂອງພ ້ນຜິວໂລກ. ໃນສະໄໝວທິະຍາສາດຍງັບໍົ່ ທນັຈະເລີນ ມະນດຸເຮ າເຊ ົ່ ອ

ວົ່າ ໜົ່ວຍໂລກແມ ົ່ນເທບພະເຈ າ້ ຫ   ຜູສ້ກັສິດເປັນຜູສ້າ້ງຂ ນ້ ແລະ ເຊ ົ່ ອວົ່າໂລກມລີກັສະນະເປັນແຜົ່ນ. 

ປດັຈບຸນັນີ ້ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງວທິະຍາສາດ ໄດຊ້ົ່ວຍໃຫມ້ະນດຸເຮ າຮູຄ້ວາມຈງິກົ່ຽວກບັໂລກຫ າຍຂ ນ້. ຜ  ນ

ການຄ  ນ້ຄວາ້ຂອງນກັວທິະຍາສາດໃຫຮູ້ວ້ ົ່າ ໜົ່ວຍໂລກເປັນໜ ົ່ ງໃນບນັດາສະມາຊກິຂອງລະບ  ບສລິຸຍະ 

ໂດຍມດີວງອາທິດເປັນຈດຸໃຈກາງຂອງລະບ  ບ. 

ກດິຈະກາໍທີ 2 ໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ຄດິເອງ 

- ຄຕູ ັ ົ້ງຄ  າຖາມເພ ່ ອໃຫົ້ນກັຮຽນຄດິຫາຄ  າຕອບກຽ່ວກບັ ໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກ? ໂລກ

ແບົ່ງເປັນຈກັຊ ັນ້? ແຕົ່ລະຊ ັນ້ເປັນແນວໃດ? 

- ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນຄ  າຖາມ ແລະ ຄດິຫາຄ  າຕອບ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ສນົທະນາເປັນຄ  ່

- ຄແູບົ່ງນກັຮຽນອອກເປັນຄ  ່ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັດ ັງ່ນ ົ້: 

• ສງັເກດໜົ່ວຍໂລກຈາໍລອງ ຫ   ຮບູພາບໜົ່ວຍໂລກກົ່ຽວກບັໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກໃນປ ້ມ

ແບບຮຽນ. 
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ຂຽນຄາໍຕອບທີົ່ ຕ  ນເອງຄດິວົ່າຖ ກຕອ້ງລ  ງໃສົ່ປ ້ມບນັທ ກເພ ົ່ ອສ  ນທະນາກບັໝູົ່. 

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາກບັໝູົ່ ເພ ົ່ ອແລກປົ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນຮົ່ວມກນັວົ່າ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ ຫ   

ບໍົ່ ມຈີດຸໃດທີົ່ ຄວນຈະເອ າເຂ ້າຕ ົ່ ມ ຫ   ຕດັອອກ. 

 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ແລກປ່ຽນຄ  າຄດິເຫັນ 

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາຮົ່ວມກນັ, ໃຫຕ້າງໜາ້ຄ ຂ່ ນ້ນ  າສະເໜີຄ  າຕອບ. 

ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮົ່ວມກນັສະຫ ຸບ ກົ່ຽວກບັໂຄງປະກອບສາ້ງຂອງໜົ່ວຍໂລກດ ັົ່ງນີ:້ ໜົ່ວຍໂລກ

ປະກອບດວ້ຍ 3  ພາກສົ່ວນຄ : ພາກສົ່ວນທີົ່ ເປັນທາດແຂງ, ພາກສົ່ວນທີົ່ ເປັນນ ໍາ້, ພາກສົ່ວນອາກາດ. 

ໜົ່ວຍໂລກມ ີ4 ຊ ັນ້ທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັ - ຊ ັນ້ນອກແມ ົ່ນເປ ອກ, ພາຍໃນແມ ົ່ນຊ ັນ້ປ ກຄມຸ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ມແີກນ

ກາງດາ້ນນອກ ແລະ ພາຍໃນເລິກແມ ົ່ນແກນກາງພາຍໃນ. ເປ ອກໂລກ (earth crust)  ເປັນຊ ັນ້ທີົ່ ຢູົ່

ນອກສດຸຂອງໜົ່ວຍໂລກ ມຄີວາມໜາປະມານ 6-35 ກໂິລແມດັ ປະກອບດວ້ຍພ ້ນດນິ ແລະ ນ ໍາ້ ທີົ່ ແບົ່ງ

ອອກເປັນ 2 ສົ່ວນ ຄ : ເປ ອກໂລກສົ່ວນເທິງ ແລະ ເປ ອກໂລກສົ່ວນລຸົ່ມ, ມອກໂລກ (mantle)  ເປັນ

ສົ່ວນທີົ່ ຢູົ່ຖດັຈາກເປ ອກໂລກເຂ ້າໄປ ແລະ ຫຸມ້ຫໍົ່ ແກນໂລກ. ມອກໂລກມີົ່ຄວາມໜາປະມານ 3000 

ກໂິລແມດັ. ຊ ັນ້ນີປ້ະກອບດວ້ຍຫີນ ແລະ ແຮົ່ທາດຕົ່າງໆ, ແກນໂລກ (core)  ຢູົ່ຊ ັນ້ໃນສດຸ ຫ   ເປັນ

ແກົ່ນກາງຂອງໜົ່ວຍໂລກ ແບົ່ງອອກເປັນ 2 ຊ ັນ້ຄ  ຊ ັນ້ແກນໂລກນອກເປັນຊ ັນ້ທາດແຫ ວທີົ່ ຮອ້ນຫ າຍ 

ແລະ ແກນໂລກ ໃນເປັນຊ ັນ້ແຂງປະກອບດວ້ຍທາດເຫ ັກ ແລະ ນແິກນັ. ແກນໂລກມຄີວາມໜາປະມານ 

3.440 ກໂິລແມດັ ມອີນຸຫະພມູສງູປະມານ 5.000 ອ  ງສາແຊນຊອິດຸ. ສົ່ວນປາກ  ດການທີົ່ ວົ່າຢູົ່ພາຍໃນ

ຂອງໜົ່ວຍໂລກມຄີວາມຮອ້ນຢູົ່ຫ າຍນ ັນ້ ຄອູາດຍ  ກຕ  ວຢົ່າງເລ ົ່ ອງພເູຂ າໄຟລະເບດີ, ນ ໍາ້ພຮຸອ້ນ ດ ັົ່ງນີ້

ເປັນຕ  ນ້. 

 

ກດິຈະກາໍທີ 3  ລກັສະນະແມ ົ່ເຫ ັກ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1 ການສງັເກດ                                  

- ຄແູບົ່ງນກັຮຽນໃຫເ້ປັນກຸົ່ມ (ກຸົ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ  ນ) ແລວ້ແນະນາໍການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ 

- ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ນກັຮຽນເຄຍີສງັເກດບໍົ່ ວົ່າເມ  ົ່ອເອ າສ  ນ້ຂອງແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ມຂີ  ວ້ຄ ກນັຈະດດູກນັ ຫ   ຍູກ້ນັ 

ແລະ ເມ  ົ່ອເອ າຂ  ວ້ຕົ່າງກນັຈະດດູກນັ ຫ   ຍູກ້ນັ? ແມ ົ່ເຫ ັກມຂີ  ວ້ບໍົ່ ? 

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນກຸົ່ມກົ່ຽວກບັຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ການຕ ັງ້ສ  ມມດຸຖານ  

- ເມ  ົ່ອເອ າເອ າຂ  ວ້ຂອງແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ມຂີ  ວ້ຄ ກນັຈະຍູ ້ແລະ ຂ  ວ້ຕົ່າງກນັຈະດດູກນັ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ກາໍນ  ດຫ  ວຂໍກ້ານທ ດລອງ 

- ເພ ົ່ ອພິສດູກົ່ຽວກບັຂໍສ້  ມມດຸຖານຂາ້ງເທິງ, ເຮ າເຮັດການທ ດລອງໂດຍການຫອ້ຍແທົ່ງແມ ົ່ເຫ ັກ

ຖາວອນດ ັົ່ງຮບູ ແລະ ດາໍເນນີການທ ດລອງ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4: ດາໍເນນີການທ ດລອງ 

ຄໃູຫແ້ຕົ່ລະກຸົ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກາ້ວດ ັົ່ງລຸົ່ມນີ:້                

1) ໃຊເ້ຊ ອກມດັເຄິົ່ ງກາງທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກ ແລວ້ນາໍໄປແຂນໄວ ້ໂດຍໃຫທ້ົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກປິົ່ ນໄດຢ້ົ່າງເສລີ 
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2) ຈບັທອນແມ ົ່ເຫ ັກອີກອນັໜ ົ່ ງ ໂດຍເດົ່ສ  ນ້ໜ ົ່ ງຂອງມນັເຂ ້າຫາສ  ນ້ຂອງທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ແຂນໄວ.້ ໃຫ້

ນກັຮຽນສງັເກດປາກ  ດການທີົ່ ເກດີຂ ນ້. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ໃຫປ້ະຕິບດັແບບດຽວກນັກບັອີກສ  ນ້ໜ ົ່ ງຂອງ

ທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ແຂນຢູົ່. ສງັເກດວົ່າມຫີຍງັເກດີຂ ນ້, ມອີນັແຕກຕົ່າງກນັ ຫ   ບໍົ່ .  

3) ໃຊມ້  ປິົ່ ນທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ແຂນໄວຄ້ົ່ອຍໆອອ້ມເຊ ອກແຂນ. ສງັເກດເມ  ົ່ອທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກຢດຸປິົ່ ນ ແຕົ່ລະ

ສ  ນ້ຂອງມນັຈະຊີໄ້ປທາງທິດໃດ ແລະ ຜ  ນອອກມາເປັນແນວໃດ. 

4) ນກັຮຽນແຕົ່ລະກຸົ່ມຮົ່ວມກນັອະທິບາຍຜ  ນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ ແລວ້ສ  ົ່ງຕ  ວແທນອອກມານາໍສະ 

ເໜີໜາ້ຫອ້ງຮຽນ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ  ນການທ ດລອງ 

- ຄຖູາມ ຜົ່ານການທ ດລອງນກັຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ  ນໄດຄ້ ແນວໃດ?  

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນກຸົ່ມ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ:  

- ນກັຮຽນຮົ່ວມກນັອະທິບາຍເຫດຜ  ນກົ່ຽວກບັລກັສະນະການຍູ ້ແລະ ການດດູກນັຂອງຂ  ວ້ແມ ົ່ເຫ ັກ 

-ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ເພິົ່ ນນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດແມ ົ່ເຫ ັກແນວໃດ?  

ຂ ັນ້ຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮົ່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການທ ດລອງ: ຂ  ວ້ແມ ົ່ເຫ ັກທງັຂ  ວ້ເໜ ອ ແລະ ຂ  ວ້ໃຕຈ້ະດດູສານ

ແມ ົ່ເຫ ັກສະເໝີ, ເມ  ົ່ອນາໍແມ ົ່ເຫ ັກ 2 ອນັມາຢູົ່ໃກກ້ນັ; ຖາ້ຂ  ວ້ຄ ກນັຈະຍູກ້ນັ ແລະ ຖາ້ຂ  ວ້ຕົ່າງກນັຈະດດູກນັ. 

ແຮງດດູຈະມຫີ າຍທີົ່ ສດຸທີົ່ ບໍລິເວນຂ  ວ້ທງັສອງຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ ແລະ ຫ ຸດນອ້ຍລ  ງເມ  ົ່ອຖດັເຂ ້າມາ, ເສ້ັນແຮງ

ແມ ົ່ເຫ ັກມທິີດທາງອອກຈາກຂ  ວ້ເໜ ອໄປຫາຂ  ວ້ໃຕທ້ງັສາມມຕິ.ິ ໃນກລໍະນີປີີົ່ ນແມ ົ່ເຫ ັກອອ້ມເຊ ອກທີົ່ ແຂນຢູົ່ 

ບໍົ່ ວົ່າມນັຈະປິົ່ ນຈກັຮອບກຕໍາມ ເວລາມນັຢດຸນິງ້ ສ  ນ້ຂອງມນັຈະຊີໄ້ປທາງທິດເໜ ອ ແລະ ທິດໃຕຢູ້ົ່ສະເໝີ. 

ເພິົ່ ນເອີນ້ສ  ນ້ທີົ່ ຊີໄ້ປທາງທິດເໜ ອວົ່າ ຂ  ວ້ເໜ ອ ແລະ ສ  ນ້ທີົ່ ຊີໄ້ປທາງທິດໃຕ ້ເອີ້ນວົ່າ ຂ  ວ້ໃຕຂ້ອງທົ່ອນແມ ົ່

ເຫ ັກ.  

ກດິຈະກາໍທີ 4: ທິດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ 

ຂ ັນ້ຕອນ 1 ການສງັເກດ 

- ຄແູບົ່ງນກັຮຽນໃຫເ້ປັນກຸົ່ມ (ກຸົ່ມລະ 3 ຫາ 4 ຄ  ນ) ແລວ້ແນະນາໍການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ.  

- ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ນກັຮຽນເຄຍີສງັເກດ ເປັນຫຍງັເວລາໃຊເ້ຂັມ້ທິດສ  ນ້ເໜ ອຂອງເຂັມ້ທິດຈະຊີໄ້ປຫາຂ  ວ້

ໂລກໃຕ ້ແລະ ສ  ນ້ໃຕຈ້ງິຊີຫ້າຂ  ວ້ໂລກເໜ ອ.  

- ນກັຮຽນສ  ນທະນາເປັນກຸົ່ມກົ່ຽວກບັຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ການຕ ັງ້ສ  ມມດຸຖານ  

- ແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ ມຂີ  ວ້ເໜ ອຢູົ່ບໍລິເວນຂ  ວ້ໂລກໃຕ ້ແລະ ຂ  ວ້ໂລກໃຕຢູ້ົ່ຂ  ວ້ໂລກໃຕ.້  

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ກາໍນ  ດຫ  ວຂໍກ້ານທ ດລອງ 

- ເພ ົ່ ອພິສດູກົ່ຽວກບັຂໍສ້  ມມດຸຖານຂາ້ງເທິງ, ເຮ າເຮັດການທ ດລອງເພ ົ່ ອພິສດູກົ່ຽວກບັທິດຂອງແມ ົ່

ເຫ ັກໂລກ.  

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4: ດາໍເນນີການທ ດລອງ 

ຄໃຸຫແ້ຕົ່ລະກຸົ່ມເຮັດການທ ດລອງຕາມບາດກາ້ວດ ັົ່ງນີ:້ 

1) ເອ ານ ໍາ້ໃສົ່ຊາມ ດ ັົ່ງສະແດງໃນຮບູ 
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2) ເອ າສະໂນ ຫ   ທົ່ອນໄມທີ້ົ່ ຟນູ ໍາ້ໄດມ້າຕດັເປັນຮົ່ອງຍາວຢູົ່ເຄິົ່ ງກາງ. 

3) ວາງທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກຂະໜາດນອ້ຍລ  ງໃສົ່ຮົ່ອງທີົ່ ກຽມໄວໃ້ນຂໍ ້2. 

4) ຄອ້ຍໆວາງສະໂນ ຫ   ທົ່ອນໄມນ້ ັນ້ລ  ງເທິງໜາ້ນ ໍາ້ໃນຊາມ, ລະວງັບໍົ່ ໃຫນ້ ໍາ້ເຟ ອນ. ສງັເກດເບິົ່ ງ

ການເຄ ົ່ ອນໄຫວຂອງວດັຖດຸ ັົ່ງກ ົ່າວຈ  ນກວົ່າມນັຈະຢດຸ. 

5) ເອ າມ  ໝນູທົ່ອນໄມໃ້ຫປິ້ົ່ ນ ແລວ້ປົ່ອຍປະໃຫມ້ນັນິງ້. ປະຕິບດັຊ ໍາ້ອີກຈກັ 2-3 ຄ ັງ້.  

6) ກາໍນ  ດຂ  ວ້ຂອງທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ຢູົ່ໃນຊາມ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 5: ວເິຄາະຜ  ນການທ ດລອງ 

- ຄຖູາມ ຜົ່ານການທ ດລອງນກັຮຽນສາມາດສະຫ ຸບຜ  ນໄດຄ້ ແນວໃດ?  ການກາໍນ  ດຂ  ວ້ແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ຢູົ່

ໃນຊາມແນວໃດ? ແລະ ສງັເກດປາກ  ດການທີົ່ ເກດີຂ ນ້ເປັນແນວໃດ? 

- ສ  ນທະນາເປັນກຸົ່ມ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມກົ່ຽວກບັທິດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກທີົ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກທ ດລອງທງັ 3 ຄ ັງ້ 

ແລວ້ສ  ົ່ງຕ  ວແທນອອກມານາໍສະເໜີຜ  ນການທ ດລອງ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 6: ສະຫ ຸບ 

ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮົ່ວມກນັສະຫ ຸບຜ  ນການທ ດລອງ: ຈາກປາກ  ດການທີົ່ ຂ  ວ້ເໜ ອ ແລະ ຂ  ວ້ໃຕ ້ຂອງ

ທົ່ອນແມ ົ່ເຫ ັກຢູົ່ໃນຊາມຊີໄ້ປຫາທິດເໜ ອ ແລະ ທິດໃຕຂ້ອງໜົ່ວຍໂລກສະເໝີ. ສະນ ັນ້, ໜົ່ວຍໂລກກແໍມ ົ່ນ 

ແມ ົ່ເຫ ັກອນັໜ ົ່ ງ ຊ ົ່ ງເອີນ້ວົ່າ ແມ ົ່ເຫ ັກໂລກ. ຊ ົ່ ງມຂີ  ວ້ເໜ ອຢູົ່ບໍລິເວນຂ  ວ້ໂລກໃຕ ້ແລະ ຂ  ວ້ໃຕຂ້ອງແມ ົ່ເຫ ັກ

ໂລກ ຢູົ່ບໍລິເວນຂ  ວ້ໂລກເໜ ອ, ສົ່ວນບໍລິເວນລະຫວົ່າງສອງຂ  ວ້ໂລກເປັນທ ົ່ງຂອງແມ ົ່ເຫ ັກ ຊ ົ່ ງແມ ົ່ເຫ ັກ

ສາມາດສ  ົ່ງແຮງອອກໄປແລວ້ເຮັດໃຫເ້ກດີເສ້ັນແຮງແມ ົ່ເຫ ັກ. ປະໂຫຍດຂອງແມ ົ່ເຫ ັກໄດຫ້ າຍຢົ່າງເຊັົ່ ນ: 

ຕິດບໍລິເວນປະຕຕູູເ້ຢັນ, ຕດິທີົ່ ຝາກົ່ອງ ຫ   ກະເປ ົ໋າ, ຕດິປ້ອງກນັປະຕກູະທ ບໃຊເ້ຮັດເຂັມທິດເພ ົ່ ອຄ  ນ້ຫາ

ທິດທາງ, ໃຊເ້ປັນເຄ ົ່ ອງປະກອບຂອງເຄ ົ່ ອງໃຊໄ້ຟຟ້າຫ າຍຊະນດິ. 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜ  ນ 

ສງັເກດຈາກ:  

- ຄວາມສ  ນໃຈຕໍົ່ ການຮຽນ. 

- ການປະກອບສົ່ວນເຮັດການທ ດລອງ ແລະ ການອອກຄາໍເຫັນຂອງນກັຮຽນ. 

- ເຫດຜ  ນ ແລະ ຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຄາໍເຫັນສ  ນທະນາໃນກຸົ່ມ ແລະ ສ  ນທະນາລວມ. 

- ຄວາມຄົ່ອງແຄວ້ໃນການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນການທ ດລອງ. 

- ຜ ນການແກບ້  ດຝ ກຫດັ ຫ   ຕອບຄາໍຖາມທາ້ຍບ  ດ. 
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ບົດທີ 24 ດິນ 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍການກ າເນີດຂອງດິນ. 

- ຈ າແນກສົ່ວນປະກອບຕົ່າງໆຂອງດິນ. 

2. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ດິນ, ຕະກຽງເຫ  ້າ 90℃, ກັບໄຟ, ຄຽງ ຫ   ເຕ າໂລ້ ຫ   ເຕ າໄຟຂະໜາດ,ຈອກບິກເກີ ແລະ ແກວປ ້ງຄ 

ກິົ່ວ; 

- ປ້ຶມບັນທຶກ, ບິກ, ສ ດ າ, ແວົ່ນຂະຫຍາຍ, ກະປ໋ອງ ຫ   ຈອກແກ້ວ ຫ   ຈອກປລາສະຕິກ, ກ ົ່ມລະ 1 ກິໂລ. 

3. ເນ ື້ອໃນ 

ດິນ ໝາຍເຖິງວັດຖ ຊ້ັນບາງທີົ່ປ ກຄ ມຜິວໜ້າໂລກ ເຊິົ່ງເກີດຂ້ຶນຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ມີສົ່ວນປະສ ມທີົ່

ປະກອບດ້ວຍຫີນນ້ອຍໆຫ າກຫ າຍຂະໜາດ, ຮິວມັດ, ອາກາດ, ນ ້າ ແລະ ແຮົ່ທາດຕົ່າງໆ.  

ການກ າເນີດຂອງດິນ ແມົ່ນເກີດຂ້ຶນເທ ົ່ອລະເລັກລະນ້ອຍດ້ວຍຜ ນກະທ ບຈາກແຮງທ າມະຊາດ ຕົ່າງໆ 

ເຊັົ່ນ: ອາກາດ, ນ ້າ, ແສງແດດ, ອ ນຫະພູມ ແລະ ປະສ ມກັບການຍົ່ອຍສະຫ າຍຂອງຊາກ ພ ດ ແລະ ສັດ ດ້ວຍ

ບັກເຕຣີ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1: ສໍາຫຼວດສະພາບຂອງດນິ 

ໃຊື້ຍຸທະສາດການສອນດື້ວຍການຄົື້ນພົບຢ ື່ນອກຫື້ອງຮຽນ                       

ຄູຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມລະ, ກ ົ່ມລະ 4 -5 ຄ ນ, ຄູແນະນ າໃຫ້ເອ າປ້ຶມບັນທຶກ ແລະ ບິກ 

ຫ   ສ ດ າ ໄປພ້ອມ; 

ຂ ື້ນຕອນທີ 1: ການສື້າງສະຖານະການ 

ຄູອະທິບາຍ ແລະ ແນະນ າຂ້ັນຕອນການລ ງສ າຫ ວດຢົ່າງລະອຽດ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ໃນແຕົ່ລະວັນ ນັກຮຽນມາໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຫັນຫຍັງແດົ່ຢູົ່ເດີົ່ນນອກຫ້ອງຮຽນ? (5 ນາທີ ກົ່ອນຈະ

ເລີົ່ມປະຕິບັດກິດຈະກ າ). 

ຫ ັງຈາກຮັບຟັງການອະທິບາຍຂອງຕ ວແທນແຕົ່ລະກ ົ່ມແລ້ວ, ຄູກົ່າວຕ ົ່ໄປວົ່າ: ຖ້າຢາກຮູ້ຄວາມຈິງ ອີກ

ຈັກໜ້ອຍຄູຈະພານັກຮຽນທ ກໆຄ ນໄປເບິົ່ງນ າກັນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 2: ການເກ ບກໍາຮວບຮວມຂໍື້ມ ນ 

- ສັງເກດສະພາບຂອງພ ດທີົ່ພ ບເຫັນໃນບ ລິເວນສ າຫ ວດ (ຫຍ້າ, ຕ ້ນໄມ້ ງາມ ຫ   ບ ົ່ງາມ); 

- ສັງເກດດິນ (ສີຂອງດິນ, ສົ່ວນປະກອບຂອງດິນທີົ່ນັກຮຽນສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປ ົ່າ). 

ຫ ັງຈາກໃຫ້ຂ ້ແນະນ າແລ້ວ, ຄູນ າພານັກຮຽນທ ກກ ົ່ມ ອອກໄປສ າຫ ວດຢູົ່ນອກຫ້ອງຮຽນຕາມສະຖານທີົ່ 

ຫ   ບົ່ອນທີົ່ມີຫຍ້າ ແລະ ພ ດຕົ່າງໆ (ໃຊ້ເວລາສ າຫ ວດ ປະມານ 20 ນາທີ); 

ໂດຍໃຫ້ບັນທຶກສິົ່ງທີົ່ສັງເກດໄດ້ ດັົ່ງນີ້: 
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- ມີຫຍ້າຫ າຍບ ? ງາມ ຫ   ບ ົ່ງາມ? 

- ມີຕ ້ນພ ດອ ົ່ນໆຫ າຍບ ? ງາມ ຫ   ບ ົ່ງາມ? 

- ດິນມີສີແນວໃດ? ດິນຊ ົ່ມ ຫ   ແຫ້ງ? 

- ໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມຂ ດເອ າດິນປະມານ 2-3 ບົ່ວງແກງ, ໃສົ່ກະປ໋ອງ ຫ   ຈອກທີົ່ກຽມມາພ້ອມ. 

ຫ ັງຈາກໄດ້ສ າຫ ວດສະຖານທີົ່ນ້ີແລ້ວ, ຄູພານັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄປສ າຫ ວດເບິົ່ງສະຖານທີົ່ບ ົ່ມີຫຍ້າ

ຫ າຍ ແລ້ວແນະນ າໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມປະຕິບັດຕາມທີົ່ໄດ້ເຮັດຜົ່ານມາ; 

ຫ ັງຈາກໄດ້ສ າຫ ວດສະຖານທີົ່ນ້ີແລ້ວ, ຄູນ າພານັກຮຽນທັງໝ ດກັບຄ ນຫ້ອງຮຽນ ເພ ົ່ອປະຕິບັດ

ກິດຈະກ າຂ້ັນຕອນຕ ົ່ໄປ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 3: ການວິເຄາະຂໍື້ມ ນ 

ຄູແນະນ າໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມສ ບຕ ົ່ເຮັດກິດຈະກ າ ໂດຍໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມສ ນທະນາແລກປົ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 

ເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍອະທິບາຍສະພາບຕົ່າງໆຂອງສິົ່ງທີົ່ໄດ້ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກມານ້ັນ ເຊັົ່ນ: 

- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕົ່າງລັກສະນະຂອງຫຍ້າ ແລະ ພ ດຢູົ່ທັງ 2 ບົ່ອນທີົ່ໄດ້

ບັນທຶກມາ; 

- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕົ່າງລັກສະນະຂອງດິນຈາກທັງ 2 ບົ່ອນທີົ່ໄດ້ບັນທຶກມາ; 

- ແນະນ າໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມ ເອ າດິນທີົ່ໄດ້ມາຈາກ 2 ບົ່ອນນ້ັນ ບ ດໃຫ້ມ ົ່ນລະອຽດສ ມຄວນ (ບ ົ່ໃຫ້

ປ ນກັນ).  

ຫ ັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖອກໃສົ່ເຈ້ຍຂາວ ແລະ ທັບດິນມ ົ່ນໃຫ້ບາງໆ ແລ້ວເອ າແວົ່ນຂະຫຍາຍມາສົ່ອງສັງເກດ

ເບິົ່ງ; 

ບັນທຶກສິົ່ງທີົ່ສັງເກດໄດ້ຈາກດິນທັງ 2 ບົ່ອນ ເຊັົ່ນ: ສີຂອງດິນ, ເມັດຂອງດິນ, ມີເສດໄມ້ ຫ   ເມັດ

ຫິນນ້ອຍໆ ຫ   ດິນຊາຍ (ມີຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍ). 

ເມ ົ່ອເຮັດກິດຈະກ າສ າເລັດແລ້ວ, ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມ ພາກັນນ າເອ າສິົ່ງໄດ້ບັນທຶກນ້ັນມາວິເຄາະ, ວິ

ນິໄສ ແລະ ສັງລວມ ແລ້ວຂຽນເປັນບ ດສະຫ  ບ ເພ ົ່ອນ າສະເໜີລາຍງານ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 4: ການສະຫຸຼບ 

ຫ ັງຈາກໄດ້ຂຽນບ ດສະຫ  ບແລ້ວ ຄູໃຫ້ຜູ້ຕົ່າງໜ້າຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມຂ້ຶນນ າສະເໜີລາຍງານ ໂດຍອີງໃສົ່ຜ ນ

ທີົ່ຮວບ ຮວມໄດ້ ເຊັົ່ນ:  

- ລັກສະນະຂອງຫຍ້າ ແລະ ພ ດ ຈາກທັງ 2 ບົ່ອນ, 

- ລັກສະນະຂອງດິນຈາກທັງ 2 ບົ່ອນ (ສີ ແລະ ຄວາມຊ ົ່ມຂອງດິນ). 

- ສົ່ວນປະກອບບາງຢົ່າງຂອງດິນຈາກທັງ 2 ບົ່ອນ. 

ຄູສະເໜີໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມຮັບຟັງການລາຍງານຜ ນຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມ ແລ້ວໃຫ້ປະກອບຄ າຄິດເຫັນເພີົ່ມ

ເຕີມ ເພ ົ່ອໃຫ້ບ ດລາຍງານສ ມບູນຂ້ຶນ. 

ຄູລວບລວມການລາຍງານຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມ ໂດຍສ ມທ ບກັບຄວາມຮູ້ຂອງຕ ນ ເພ ົ່ອສະຫ  ບສັງລວມ 

ເປັນເນ ້ອໃນສ າຄັນໃຫ້ແກົ່ນັກຮຽນ. 
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ກິດຈະກໍາ 2: ສຶກສາສື່ວນປະກອບຂອງດິນ 

ດ າເນີນກິດຈະກ າດ້ວຍການສອນແບບທ ດລອງ               

ຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມ, ກ ົ່ມລະ 5-6 ຄ ນ; 

ເວລາ 1 ວັນກົ່ອນສອນ, ຄູຄວນແນະນ າໃຫ້ນັກຮຽນຂ ດເອ າດິນມາ ໂດຍໃຫ້ຂ ດເລິກປະມານ 10-15 

cm (ແຕົ່ລະກ ົ່ມເອ າດິນປະມານ 1 ກິໂລ, ໃຫ້ເອ າທັງຊ້ັນໜ້າດິນຈ ນເຖິງຊ້ັນເລິກ 10-15 cm).  

ກົ່ອນຈະດ າເນີນກິດຈະກ າ, ຄູນ າສະເໜີສະຖານະການເພ ົ່ອໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມຄ ້ນຄິດ ແລະ ສ ນ 

ທະນາແລກປົ່ຽນຄ າຄິດເຫັບເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ຜົ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກ າທີ 1 ນັກຮຽນໄດ້ຮູ້ແລ້ວວົ່າ ຢູົ່ສະຖານທີົ່ນ້ັນ ມີຫຍ້າ ແລະ ພ ດ

ຕົ່າງໆເກີດຢູົ່. ນັກຮຽນຄິດວົ່າຫຍ້າ ແລະ ພ ດນ້ັນເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຢູົ່ໄດ້ ຍ້ອນຫຍັງ? 

ເມ ົ່ອນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມ ຄ ້ນຄິດ ຫາຄ າຕອບໄດ້ແລ້ວ, ຄູຈຶົ່ງຖາມຕ ົ່ໄປວົ່າ: 

- ພ ດ ແລະ ຫຍ້າເຕີບໃຫຍົ່ ແລະ ງອກງາມ ຍ້ອນຫຍັງ? 

- ພ ດ ແລະ ຫຍ້າໄດ້ອາຫານຈາກໃສ ແລະ ໄດ້ອາຫານດ້ວຍວິທີໃດ? 

- ອາຫານຂອງພ ດທີົ່ໄດ້ຮັບຢູົ່ໃນສະພາບໃດ ແລະ ເອ້ີນວົ່າແນວໃດ? 

ເມ ົ່ອນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມ ຄ ້ນຄິດ ຫາຄ າຕອບໄດ້ແລ້ວ, ຄູຈຶົ່ງຖາມຕ ົ່ໄປວົ່າ:  

- ດິນແຕົ່ລະກ ົ່ມມີແລ້ວ, ນັກຮຽນຈະມີວິທີການໃດເພ ົ່ອໃຫ້ຮູ້ວົ່າ ດິນຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມມີທາດຕົ່າງໆ

ບັນຈ ຢູົ່ ເຊັົ່ນ: ນ ້າ, ຝ ົ່ນຮິວມັດ, ອາກາດ, ອ ນຫະພູມ ແລະ ແຮົ່ທາດອ ົ່ນໆ?  

ຂ ື້ນຕອນທີ 1: ການສ ງເກດ: 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມພາກັນສັງເກດດິນທີົ່ຕ ນໄດ້ເອ າມານ້ັນ ແລ້ວບັນທຶກຂ ້ມູນຂ້ັນຕ ້ນດັົ່ງນ້ີ: 

- ສີຂອງດິນ, ຄວາມແຂງ ແລະ ຜ ຜ ົ່ຍ, ຄວາມແຫ້ງ ແລະ ຄວາມຊ ົ່ມ; 

- ໃຊ້ແວົ່ນຂະຫຍາຍສົ່ອງສ າຫ ວດເບິົ່ງເສດໄມ້ໃບຫຍ້າ, ຂ້ີຫີນ ທີົ່ຕິດມາກັບດິນ. 

ເມ ົ່ອໄດ້ສັງເກດແລ້ວ ແຕົ່ລະກ ົ່ມກ ສ ນທະນາກັນ ໂດຍສັງລວມເອ າຜ ນຂອງການສັງເກດ ມາເປັນ

ແນວທາງໃນການຄ ້ນຄວ້າ ເພ ົ່ອນ າໄປສູົ່ການສ້າງສ ມມ ດຖານ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 2: ການສື້າງສົມມຸດຖານ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມສ້າງສ ມມ ດຖານເພ ົ່ອນ າໄປສູົ່ການທ ດລອງ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ຖ້າຫາກດິນບັນຈ ນ ້າ ເມ ົ່ອຖ ກຄວາມຮ້ອນມັນກ ມີອາຍນ ້າຄາຍອອກມາ. 

- ຖ້າຢູົ່ດິນມີອາກາດ ເມ ົ່ອເອ າແຊົ່ລ ງໃສົ່ນ ້າ ມັນກ ຈະຟ ດເປັນຟອດຂ້ຶນ. 

- ຖ້າຫາກດິນມີອ ນຫະພູມ ເມ ົ່ອເອ າບາຫ ອດມາແທກ ກ ຈະເຫັນວົ່າ ຂີດບາຫ ອດມີການ

ປົ່ຽນແປງ. 

- ຖ້າຫາກດິນມີແຮົ່ທາດຕົ່າງໆ ເມ ົ່ອເອ າດິນລະລາຍລ ງນ ້າ ແລ້ວເອ າເຈ້ຍກວດສອບ pH ກ ຈະ

ສັງເກດເຫັນການປົ່ຽນສີຂອງເຈ້ຍນ້ັນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 3: ການອອກແບບການທດົລອງ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມ ສ ນທະນາຊອກຫາວິທີເຮັດການທ ດລອງໂດຍອີງໃສົ່ອ ປະກອນທີົ່ໄດ້ກຽມມານ້ັນ 

ຕາມແຜນດັົ່ງນ້ີ: 

- ທ ດລອງດ້ວຍການເຜ າດິນ ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າຢູໃນດິນມີນ ້າບັນຈ ຢູົ່;  
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- ທ ດລອງດ້ວຍການແຊົ່ດິນລ ງນ ້າ ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າຢູົ່ໃນດິນມີອາກາດບັນຈ ຢູົ່;  

- ທ ດລອງດ້ວຍການເອ າບາຫ ອດປັກລ ງໃນດິນ ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າ ດິນມີອ ນຫະພູມ;  

- ທ ດລອງການລະລາຍດິນລ ງໃນນ ້າ ແລ້ວໃຊ້ເຈຍ້ກວດສອບ pH ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າ ຢູົ່ໃນດິນມີ

ແຮົ່ທາດຕົ່າງໆບັນຈ ຢູົ່.  

ຂ ື້ນຕອນທີ 4: ການດໍາເນີນການທດົລອງ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມເຮັດທ ດລອງຕາມແຜນທີົ່ໄດ້ວາງໄວ້ ດັົ່ງນ້ີ: 

1) ທ ດລອງດ້ວຍການເຜ າດິນ ເພ ົ່ອກວດສອບຢູໃນດິນມີນ ້າບັນຈ ຢູົ່:  

- ບ ດດິນໃຫ້ມ ົ່ນລະອຽດສ ມຄວນ, ເອ າດິນມ ົ່ນໃສົ່ລ ງໃນຈອກແກ້ວ ແລ້ວເອ າໄປອ ົ່ນໃສົ່ແປວ 

ໄຟອົ່ອນໆ ເອ າປິດໄວ້;  

- ປະໄວ້ປະມານ 5-10 ນາທີ ໃຫ້ສັງເກດເບິົ່ງອາຍນ ້າທີົ່ຕິດຢູົ່ຝາປິດ ແລະ ຕິດຈອກ, ບັນທຶກ

ສິົ່ງທີົ່ສັງເກດໄດ້. 

2) ທ ດລອງດ້ວຍການແຊົ່ດິນລ ງນ ້າ ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າ ຢູົ່ໃນດິນມີອາກາດບັນຈ ຢູົ່: 

- ທັບເອ າດິນໃຫ້ໄດ້ກ້ອນໃຫຍົ່ປະມານທ ົ່ໜົ່ວຍໄຂົ່; 

- ເອ າກ້ອນດິນນ້ັນແຊົ່ລ ງຈອກນ ້າ, ສັງເກດເບິົ່ງປະກ ດການທີົ່ເກີດຂ້ຶນ ແລ້ວບັນທຶກຜ ນ. 

3) ທ ດລອງດ້ວຍການເອ າບາຫ ອດປັກລ ງໃນດິນ ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າ ດິນມີອ ນຫະພູມ: 

- ບ ດດິນໃຫ້ມ ົ່ນລະອຽດສ ມຄວນ, ໃສົ່ລ ງໄປໃນຈອກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານເຄິົ່ງຈອກ; 

- ເອ າບາຫ ອດສຽບລ ງດິນໃນຈອກ (ກົ່ອນຈະສຽບບາຫ ອດລ ງດິນ ຄວນສັງເກດເບິົ່ງຂີດ ໝາຍ

ອ ນຫະພູມຂອງບາຫ ອດເສຍກົ່ອນ ແລ້ວບັນທຶກໄວ້). 

- ປະບາຫ ອດທີົ່ສຽບໄວ້ນ້ັນປະມານ 10 – 15 ນາທີ, ແລ້ວຖອດເອ າບາຫ ອດຂ້ຶນມາ ສັງເກດ

ເບິົ່ງການປົ່ຽນແປງຂີດໝາຍອ ນຫະພູມ ແລ້ວບັນທຶກໄວ້. 

4) ທ ດລອງການລະລາຍດິນລ ງໃນນ ້າ ແລ້ວໃຊ້ເຈຍ້ກວດສອບ pH ເພ ົ່ອກວດສອບວົ່າ ຢູົ່ໃນດິນມີ

ແຮົ່ທາດຕົ່າງໆບັນຈ ຢູົ່:  

- ບ ດດິນໃຫ້ມ ົ່ນລະອຽດສ ມຄວນ ແລ້ວຖອກລ ງແຊົ່ໃນຈອກບັນຈ ນ ້າ (ກົ່ອນແຊົ່ດິນຄວນທ ດ

ສອບເບິົ່ງ pH ຂອງນ ້າເສຍກົ່ອນ ແລ້ວບັນທຶກ).  

- ເອ າເຈຍກວດສອບ pH ມາຈ ົ່ມສ ້ນໜຶົ່ງລ ງໃນນ ້າທີົ່ແຊົ່ດິນນ້ັນ ແລ້ວເອ າຂ້ຶນມາສັງເກດ

ການປົ່ຽນແປງສີຂອງເຈ້ຍ pH ໂດຍສ ມທຽບໃສົ່ ກັບ pH ຂອງນ ້າ, ແລ້ວບັນທຶກຜ ນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 5: ການວິເຄາະຜົນ: 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມນ າເອ າຜ ນທີົ່ໄດ້ຈາກສັງເກດ ແລະ ປາກ ດການທີົ່ເກີດຂ້ຶນໃນຂະນະທ ດລອງມາ

ສ ນທະນາ ຖ ກຖຽງກັນເພ ົ່ອໃຫ້ໄດ້ເນ ້ອໃນມາປະກອບເປັນບ ດສະຫ  ບ ດັົ່ງນີ້: 

• ດິນ ປະກອບດ້ວຍປັດໄຈຕົ່າງໆທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ກັບການຈະເລີນເຕີບໃຫຍົ່ຂອງພ ດ; 

• ດິນແຕົ່ລະບົ່ອນຈະປະກອບມີແຮົ່ ໃນປະລິມານທີົ່ແຕກຕົ່າງກັນ; 

• ດິນແຕົ່ລະບົ່ອນຈະມີຄວາມຊ ົ່ມທີົ່ແຕກຕົ່າງກັນ... 
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ຫ ັງຈາກແຕົ່ລະກ ົ່ມສ າເລັດການວິເຄາະຜ ນການທ ດລອງຂອງຕ ນແລ້ວ, ຄູສະເໜີໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມເອ າບ ດ

ລາຍງານຂອງຕ ນຂ້ຶນສະເໜີຕາມລ າດັບ. ເມ ົ່ອກ ົ່ມໃດຫາກນ າສະເໜີແລ້ວ ກ ສະເໜີໃຫ້ກ ົ່ມອ ົ່ນປະກອບຄ າ

ຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ປັບປ ງນ າກັນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 6: ການສະຫຸຼບຜົນ: 

ຫ ັງຈາກແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສະເໜີບ ດລາຍງານຂອງຕ ນແລວ້, ຄູສະຫ  ບບ ດຮຽນໂດຍຫຍ ້ ດັົ່ງນ້ີ: 

• ຄູນ າໃຊ້ແຜນວາດທີົ່ສະແດງອ ງປະກອບທີົ່ບັນຈ ໃນດິນມາປະກອບການອະທິບາຍ: 

 

ແຜນວາດ: ສະແດງສື່ວນປະກອບທີື່ສໍາຄ ນຂອງດິນ 

- ດິນເປັນບົ່ອນຢູົ່ອາໄສ ແລະ ແຜົ່ພັນຂອງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ ຊຶົ່ງມີພ ດ ແລະ ສັດ ລວມທັງມະນ ດອີກດ້ວຍ); 

- ດິນເປັນແຫ ົ່ງອາຫານຂ້ັນທ າອິດ ຊຶົ່ງມີແຮົ່ທາດນາໆຊະນິດທີົ່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການສ້າງອາ 

ຫານຂອງພ ດ;  

- ແຮົ່ທາດຢູົ່ໃນດິນທີົ່ພ ດນ າມາສ້າງເປັນອາຫານແມົ່ນຢູົ່ໃນພາວະທາດແຫ ວ ຊຶົ່ງພ ດດູດຂ້ຶນໄປສ້າງ

ເປັນອາຫານດ້ວຍຮາກຂອງພ ດເອງ; 

- ແສງແດດຊົ່ອງລ ງສູົ່ໜ້າດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີອ ນຫະພູມ, ນ ້າໃນພ ້ນດິນລະເຫີຍອາຍ ຊຶົ່ງຊົ່ວຍໃຫ້ດິນ

ຊ ົ່ມຊ ົ່ນ ເໝາະແກົ່ການເຕີບໃຫຍົ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ເປັນອາຫານໃຫ້ສັດ; 

- ຊາກເສດທີົ່ມາຈາກການສະຫ າຍຕ ວຂອງພ ດ ແລະ ສັດ ກ ຈະເນ ົ່າເປ ົ່ອຍທັບຖ ມລ ງດິນກາຍເປັນຝ ົ່ນ 

ຫ   ຮິວມັດ ຊຶົ່ງເປັນອາຫານຂອງພ ດນ້ັນເອງ. 

5. ການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

- ສັງເກດຄວາມຫ້າວຫັນຂອງນັກຮຽນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຫ  ບ, 

ລາຍງານຜ ນ.  

ອາກາດ 25% 

ແຮົ່ທາດ 45% 

ນ ້າ 25% 

ສານອິນຊີ 5% 

ຝ ົ່ນຮີວມັດ 80% 

ຮາກໄມ້ 10% 

ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ 10% 
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ບົດທີ 25 ດິນຊະນິດຕື່າງໆ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ  

ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄ ນລັກສະນະຕົ່າງໆຂອງດິນ. 

- ລະບ ດິນຊະນິດຕົ່າງໆ. 

- ຈ າແນກດິນຊ້ັນຕົ່າງໆ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງມັນ. 

- ບອກສາເຫດ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງບັນຫາທີົ່ເກີດຂ້ຶນກັບດິນ. 

2. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ສຽມ ຫ   ຊວ້ານນ້ອຍທີົ່ຄ ສຽມ, ຈອກບິກເກີຂະໜາດ 1 ລິດ, ແມັດກ ້, ແວົ່ນຂະຫຍາຍ, ເຈ້ຍທ ດ

ສອບ pH, ແຜົ່ນເຈ້ຍແກັດເກ ົ່າ, ຈວຍ.  

3. ເນ ື້ອໃນ 

ລັກສະນະຂອງດິນແຕົ່ລະບົ່ອນແຕກຕົ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະແມົ່ນເນ ້ອດິນ, ສົ່ວນປະກອບ ແລະ ສີຂອງ

ດິນ, ຖ້າຈ າແນກດິນຕາມລັກສະນະຂອງເນ ້ອດິນ, ດິນແບົ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄ : ດິນຊາຍ, ດິນໜຽວ ແລະ 

ດິນຮວນ.  

ດິນ ແບົ່ງອອກເປັນ 2 ຊ້ັນຄ : ຊ້ັນເທິງ ແລະ ຊ້ັນລ ົ່ມ, ດິນຊ້ັນເທິງປະກອບມີທາດອ ງຄະທາດ ຫ າຍເຮັດ

ໃຫ້ດິນມີສີຊ ້າ ແລະ ມີເນ ້ອດິນຫຍາບ, ດິນຊ້ັນລ ົ່ມ ມີທາດອ ງຄະທາດໜ້ອຍກວົ່າ, ມີສີຈາງກວົ່າ ແລະ ເນ ້ອດິນ

ລະອຽດກວົ່າຊ້ັນເທິງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1: ສໍາຫຼວດລ ກສະນະຂອງດນິ 

ນ າໃຊ້ຍ ທະສາດການການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການສ າຫ ວດຄ ້ນຫາ                                       

ຄູຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມລະ 4 – 5 ຄ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ໂດຍເອ າໃຈໃສົ່ການມີ

ສົ່ວນຮົ່ວມຂອງເພດຍິງ-ຊາຍ. 

ເວລາ 1 ວັນກົ່ອນສອນ, ຄູຄວນແນະນ າໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມເອ າສຽມ ຫ   ຊວ້ານນ້ອຍໜຶົ່ງດວງ ພ້ອມ

ທັງແມັດກ ້ 2 – 3 ອັນ ຫ   ແລ້ວແຕົ່ຄວາມເໝາະສ ມ. 

ກື່ອນລົງໄປປະຕບິ ດກິດຈະກໍາຢ ື່ພາກສະໜາມ: 

ຄູຄວນເລ ອກບົ່ອນຕົ່າງໆເພ ົ່ອສ າຫ ວດ ເຊັົ່ນ: ດິນຈາກໄຮົ່ນາ, ຈາກສວນ, ຈາກແຄມນ ້າ ຫ   ແຄມຫ້ວຍ, 

ຈາກປົ່າໃກ້ບ້ານ, ຈາກເດີົ່ນຫຍ້າ ແລະ ບົ່ອນອ ົ່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ໂດຍຂ້ຶນກັບສະພາບຂອງແຕົ່ລະ

ໂຮງຮຽນ.  

ຂ ື້ນຕອນທີ 1: ການສື້າງສະຖານະການ 

ຄູຕ້ັງຄ າຖາມ ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມຄ ້ນຄິດ ດັົ່ງນ້ີ:  

1) ເປັນຫຍັງ ຢູົ່ໜ້້າດິນແຕົ່ລະບົ່ອນຈຶົ່ງມີຫຍ້າທີົ່ງາມແຕກຕົ່າງກັນ? 

2) ເປັນຫຍັງດິນແຕົ່ລະບົ່ອນຈຶົ່ງມີສີຕົ່າງກັນ? 
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3) ນັກຮຽນຄິດວົ່າ ດິນທີົ່ເລິກລ ງໄປຈະມີຄວາມແຕກຕົ່າງກັບດິນຊ້ັນເທິງແນວໃດ? 

4) ຖ້າຢາກຮູ້ສິົ່ງດັົ່ງກົ່າວມານ້ັນ ນັກຮຽນຈະມີວິທີການເຮັດແນວໃດ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ພາກັນຄ ້ນຄວ້າຫາຄ າອະທິບາຍ ໂດຍອີງໃສົ່ປະສ ບການທີົ່ໄດ້ຮຽນຈາກບ ດກົ່ອນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 2: ເກ ບກໍາຮວບຮວມຂໍື້ມ ນ 

ຄູຈະນ າພານັກຮຽນລ ງໄປສຶກສາສ າຫ ວດດິນຢູົ່ພາກສະໜາມ. ແຕົ່ກົ່ອນໄປ ຄູແນະນ ານັກຮຽນ ດັົ່ງນ້ີ: 

ແຕົ່ລະກ ົ່ມ ຈະຕ້ອງຂ ດເອ າດິນທີົ່ຢູົ່ເລິກປະມານ 30 cm ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1,5 ກິໂລ, ໃຫ້ເອ າທັງຊ້ັນໜ້າ

ດິນຈ ນເຖິງຊ້ັນເລິກ 10-20 ແລະ 30 cm. 

ໂດຍອີງໃສົ່ຈ ານວນກ ົ່ມທີົ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງມານ້ັນ (ຖ້າມີ 4 ກ ົ່ມ ກ ໃຫ້ໄປ 4 ບົ່ອນ, ຖ້າມີ 5 ກ ົ່ມກ ໃຫ້ໄປ 5 ບົ່ອນ 

ແລະ ຕ ົ່ໆກັນໄປ). 

ເມ ົ່ອໄປຮອດບົ່ອນທີ 1 ແມົ່ນໃຫ້ກ ົ່ມທີ 1 ສັງເກດສິົ່ງທີົ່ມີໃນບ ລິເວນນ້ັນ ແລ້ວຂ ດເອ າດິນບົ່ອນນ້ັນ ໂດຍ

ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ດັົ່ງນ້ີ:  

- ເມ ົ່ອເລິກລ ງໄປໂດຍໃຊ້ແມັດກ ້ແທກໃຫ້ໄດ້ 10 cm ແລ້ວໃຊ້ແວົ່ນຂະຫຍາຍສັງເກດສີຂອງດິນ 

ແລະ ອ ງປະກອບອ ົ່ນໆທີົ່ສັງເກດໄດ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກ; 

- ເມ ົ່ອເລິກລ ງໄປໂດຍໃຊ້ແມັດກ ້ແທກໃຫ້ໄດ້ 20 cm ແລ້ວໃຊ້ແວົ່ນຂະຫຍາຍສັງເກດສີຂອງດິນ 

ແລະ ອ ງປະກອບອ ົ່ນໆທີົ່ສັງເກດໄດ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກ; 

- ເມ ົ່ອເລິກລ ງໄປໂດຍໃຊ້ແມັດກ ້ແທກໃຫ້ໄດ້ 30 cm ແລ້ວໃຊ້ແວົ່ນຂະຫຍາຍສັງເກດສີຂອງດິນ 

ແລະ ອ ງປະກອບອ ົ່ນໆທີົ່ສັງເກດໄດ້ ພ້ອມທັງບັນທຶກ. 

ຕ ົ່ໄປ ເມ ົ່ອໄປຮອດບົ່ອນທີ 2 ແມົ່ນໃຫ້ກ ົ່ມທີ 2 ໄດ້ປະຕິບັດແບບດຽວກັບກ ົ່ມທີ 1; ກ ົ່ມທີ 3, 4 ແລະ ກ ົ່ມ

ທີ 5  ກ ໃຫ້ປະຕິບັດຄ ກັນ. 

ຄູແນະນ າໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມເອ າດິນທີົ່ຂ ດນ້ັນກັບໄປຫ້ອງຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມບ ດດິນຂອງຕ ນຈ ນມ ົ່ນສ ມຄວນ, ແລ້ວໃຊ້ແວົ່ນຂະຫຍາຍສັງເກດເບິົ່ງລັກສະນະ

ຂອງດິນ, ສີຂອງດິນ ແລະ ອ ົ່ນໆ ແລ້ວບັນທຶກ; 

- ແຕົ່ລະກ ົ່ມຕ້ອງບອກວົ່າດິນຂອງກ ົ່ມຕ ນນ້ັນເອ າມາຈາກບົ່ອນໃດ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 3: ວເິຄາະຂໍື້ມ ນ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມພາກັນຈັດລຽງຂ ້ມູນທີົ່ກ ົ່ມຕ ນເອງໄດ້ຮວບຮວມມານ້ັນຕາມລ າດັບ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ລັກສະນະຂອງພ ດຢູົ່ໜ້າດິນ, 

- ສີຂອງດິນແຕົ່ລະຊ້ັນ,  

- ຄວາມແຂງຂອງດິນ ທີົ່ໄດ້ຈາກເວລາຂ ດດິນ. 

ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມ ນ າເອ າສິົ່ງພວກຕ ນໄດ້ວິເຄາະ ພິຈາລະນານ້ັນມາສັງລວມ ແລ້ວຂຽນ

ເປັນບ ດລາຍງານ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 4: ສະຫຸຼບກດິຈະກໍາ 

ຄູໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າກ ົ່ມຂ້ຶນສະເໜີສິົ່ງທີົ່ກ ົ່ມໄດ້ສັງລວມມາ. 
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ຫ ັງຈາກແຕົ່ລະກ ົ່ມລາຍງານແລ້ວ ກ ດ າເນີນການປະກອບຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຕ ານິຈາກກ ົ່ມອ ົ່ນໆ ເພ ົ່ອ

ເປັນການແລກປົ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ປະສ ບປະການນ າກັນ ທັງຊົ່ວຍໃຫ້ບ ດລາບງານສ ມບູນ ແລະ ມີເຫດຜ ນ

ຫ າຍຂ້ຶນ. 

ເມ ົ່ອແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສະເໜີລາຍງານສ າເລັດແລ້ວ, ຄູກ ສະຫ  ບ ໂດຍນ າເອ າຕ ວຢົ່າງລັກສະນະຂອງດິນ

ຈາກແຫ ົ່ງຕົ່າງໆມານ າສະເໜີ ເພີົ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນ. 

ເມ ົ່ອລະຫ  ບແລ້ວ, ຄູແນະນ າໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມແບົ່ງເອ າດິນຂອງຕ ນທີົ່ບ ດແລ້ວນ້ັນ ໃສົ່ລ ງໃນກວດນ ້າຈ ນ

ຖ້ວມ ແລ້ວຄ ນໃຫ້ເປ ົ່ອຍດີ ເພ ົ່ອກຽມໄວ້ເຮັດກິດຈະກ າໃນມ ້ຕ ົ່ໄປ. 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູແນະນ າ ແລ້ວປະກວດແຊົ່ດິນນ້ັນໄວ້ໃນຫ້ອງທ ດລອງ. 

ກິດຈະກໍາ 2: ສຶກສາລ ກສະນະ ແລະ ສື່ວນປະກອບຂອງດິນຊ ື້ນຕື່າງໆ 

ໃຊ້ຍ ດທະສາດການຮຽນແບບຈັດຕັ້ງກ ົ່ມສ ນທະນາ (Buzz session) 

ຄູຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມ, ກ ົ່ມລະ 4-5 ຄ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ໂດຍເອ າໃຈໃສົ່

ການມີສົ່ວນຮົ່ວມຂອງເພດຍິງ-ຊາຍ. 

ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ: ຄູບອກໃຫ້ນັກຮຽນເອ າດິນທີົ່ແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ແຊົ່ໄວ້ນ້ັນມາສັງເກດ ແລະ ສຶກສາຮົ່ວມ

ກັນ ແລ້ວອະທິບາຍຄ າຖາມ ດັົ່ງຕ ົ່ໄປນ້ີ: 

- ຖ້ານັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມຢາກຮູ້ວົ່າ ຄວາມເຂ້ັມຂ ້ນ pH ຂອງດິນນ້ັນ ພວກເຈ ້າຈະເຮັດແນວໃດ? 

ໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມສ ນທະນາກັນ ແລະ ຕ ກລ ງໃຊ້ເຈ້ຍກວດສອບ pH ທ ດສອບກັບນ ້າແຊົ່ດິນຂອງຕ ນຂອງ

ດິນ ແລ້ວສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກການປົ່ຽນສີຂອງເຈ້ຍ; 

- ເມ ົ່ອນັກຮຽນສັງເກດເຫັນດິນທີົ່ແຊົ່ຢູົ່ໃນກວດນ້ັນ ນອນຈ ມລ ງເປັນຊ້ັນ, ຖາມວົ່າແຕົ່ລະຊ້ັນມີສີ

ແນວໃດ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກສີຂອງດິນ ແຕົ່ລະຊ້ັນ. 

- ຖ້າຢາກຮູ້ວາຄວາມໜາຂອງດິນແຕົ່ລະຊ້ັນ, ນັກຮຽນຈະເຮັດແນວໃດ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສ ນທະນາຮົ່ວມກັນ ແລະ ຕ ກລ ງໃຊ້ບັນທັດແທກດິນແຕົ່ລະຊ້ັນ ແລ້ວບັນທຶກ. 

ຄູບອກໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມແບົ່ງເອ າດິນທີົ່ບ ດໄວ້ນ້ັນມາປະສ ມກັບນ ້າພ ຊ ົ່ມ ທີົ່ສາມາດປ້ັນໄດ້. ຈາກ

ນ້ັນ, ບອກໃຫ້ນັກຮຽນປ້ັນລ ້ດິນໃຫ້ເປັນໜົ່ວຍມ ນທ ົ່ໜົ່ວຍໝາກກ້ຽງ ແລ້ວປະໄວ້ເທິງແຜົ່ນເຈ້ຍແກັດ; ບອກໃຫ້

ນັກຮຽນສັງເກດສິົ່ງທີົ່ເກີດຂ້ຶນກັບກ້ອນດິນຂອງຕ ນ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສ ນທະນາຮົ່ວມກັນ ແລ້ວບັນທຶກຜ ນສິົ່ງທີົ່ເກີດຂ້ຶນ. 

ຄູບອກໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມແບົ່ງເອ າດິນທີົ່ບ ດໄວ້ນ້ັນ ມາໃສົ່ຈວຍໃຫ້ໄດ້ເຄິົ່ງຈວຍ. ຫ ັງຈາກນ້ັນ, ໃຫ້

ຖອກນ ້າລ ງໃສົ່ຈວຍ, ໃຫ້ແຕົ່ລະກ ົ່ມສັງສິົ່ງທີົ່ຕ ນໄດ້ທ ດສອບ (ເບິົ່ງຮູບທີົ່ສະແດງລ ົ່ມນ້ີ):   

 

ຮ ບ 25.1: ສະແດງໂຄງສື້າງຂອງດິນຊ ື້ນຕື່າງໆ 
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ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ສັງເກດ ແລະ ສ ນທະນາຮົ່ວມກັນ ໂດຍຕ້ັງເວລາ ໃຫ້ເທ ົ່າກັນໃນແຕົ່ລະກ ົ່ມ. ຈາກ

ນ້ັນ, ກ ແທກປະລິມານ ້າທີົ່ຊຶມຜົ່ານລ ງໃນຈອກ, ບັນທຶກຜ ນທີົ່ສັງເກດ ແລະ ວັດແທກໄດ້ໃນເວລາເທ ົ່າກັນ. 

ການນໍາສະເໜີຜົນກິດຈະກາໍ: 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ນ າຜ ນການປະຕິບັດກິດຈະກ າແຕົ່ລະຕອນນ້ັນມາວິເຄາະ, ອະທິບາຍ ແລະ 

ສັງລວມເປັນບ ດລາຍງານ ແລ້ວໃຫ້ຕ ວແທນຂອງກ ົ່ມຂ້ຶນນ າສະເໜີ ໂດຍເລັົ່ງໃສົ່ສິົ່ງສ າຄັນ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ອະທິບາຍການປົ່ຽນສີຂອງເຈ້ຍກວດສອບ pH ຂອງນ ້າແຊົ່ດິນ; 

- ຄວາມແຕກຕົ່າງດ້ານສີຂອງດິນແຕົ່ລະຊ້ັນ ແລະ ຄວາມໜາຂອງດິນແຕົ່ລະຊ້ັນ; 

- ຄວາມໜຽວຂອງດິນ; 

- ຄວາມແໜ້ນ ແລະ ຜ ຜ ົ່ຍຂອງດິນ. 

ເມ ົ່ອແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ນ າສະເໜີສ າເລັດລ ງແລ້ວ, ຄູກ ແນະນ າໃຫ້ກ ົ່ມອ ົ່ນໆປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ເພ ົ່ອ

ປັບປ ງຊົ່ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ບ ດລາຍງານສ ມບູນຂ້ຶນ. 

ຫ ັງຈາກຮັບຟັງນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມລາຍງານແລ້ວ, ຄູໄດ້ສັງລວມເອ າຜ ນການລາຍງານຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມ 

ແລ້ວສະຫ  ບບ ດຮຽນ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ດິນແຕົ່ລະບອົ່ນອາມີຄວາມເຂ້ັມຂ ້ນ ຫ   pH ຕົ່າງກັນ ໂດຍຂ້ຶນກັບສົ່ວນປະກອບທີົ່ສະສ ມຢູົ່ບົ່ອນ 

ນ້ັນໆ; 

- ຖ້າທ ດສອບ pH ດ້ວຍເຈ້ຍສີຟ້າ, ເມ ົ່ອສີປົ່ຽນເປັນສີແດງ ກ ໝາຍຄວາມວົ່າ ດິນນ້ັນເປັອາຊິດ ທີົ່ມີຄົ່າ 

pH ເທ ົ່າກັບ 7 ລ ງມາ), ຖ້າວົ່າມັນບ ົ່ປົ່ຽນສີ ກ ໝາຍຄວາມວົ່າ ດິນນ້ັນເປັນເບສ ທີົ່ມີຄົ່າ pH ເທ ົ່າກັບ 7 

ຂ້ຶນໄປ); 

- ດິນແຕົ່ລະບົ່ອນ ແລະ ແຕົ່ລະຊ້ັນຈະມີສີແຕກຕົ່າງກັນ ໂດຍຂ້ຶນກັບປະລິມານຂອງຝ ົ່ນ ແລະ ທາດມ ນ

ຂອງດິນປະສ ມຢູົ່; 

- ຖ້າດິນເປັນອາຊິດຫ າຍ ກ  ເກີດເປັນດິນສ ້ມ. ວິທີແກ້ໄຂກ ໃຫ້ເອ າປູນຂາວ ແລະ ຂ້ີເທ ົ່າໃສົ່; 

- ຖ້າດິນເປັນເບສສູງຫ າຍ ກ ຈະເກີເປັນດິນເຄັມ. ວິທີແກ້ໄຂປັບປ ງໃຫ້ເອ າທາດແຄລຊຽມຊັນເຟດ  ຫ   

ໃຊ້ທາດມາດ (ຊັນຟາດ) ໃສົ່ ຫ   ເຮັດຮົ່ອງລະບາຍນ ້າ ເພ ົ່ອໃຫ້ທາດເກ ອໃນດິນຖ ກຊະລ້າງອອກໄປມ ້

ລະເລັກລະນ້ອຍ; 

- ດິນແຕົ່ລະບົ່ອນມີຄວາມແໜ້ນບ ົ່ຄ ກັນ: ບາງບົ່ອນມີດິນຊາຍ ແລະ ຝ ົ່ນຫ າຍ ກ ເປັນດິນຫ  ົ່ມ ເອ້ີນວົ່າ: 

ດິນກົ່ວນ; 

- ດິນແຕົ່ລະບົ່ອນມີຄວາມໜຽວຕົ່າງກັນ ເຊັົ່ນ: ບົ່ອນມີຝ ົ່ນ ແລະ ດິນຊາຍຫ າຍ ດິນນ້ັນຈະຜ ຜ ົ່ຍ, ບົ່ອນ

ມີດິນໜຽວຫ າຍ ດິນນ້ັນກ ຈະແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ນ ້າຊຶມຜົ່ານໄດ້ໜ້ອຍ.  

5. ການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

- ສັງເກດຄວາມຫ້າວຫັນຂອງນັກຮຽນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຫ  ບ, 

ລາຍງານຜ ນ. 
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ບົດທີ 26  ຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ວິທກີານອະນຸລ ກດິນ 

ເວລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງດິນຕ ົ່ຊີວິດປະຈ າວັນ.  

- ອະທິບາຍສາເຫດຂອງປົ່ຽນແປງໜ້າດິນ. 

- ບອກວິທີການອະນ ລັກດິນ. 

2. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ຮູບສະພາບຂອງໜ້າດິນຕາມສະຖານທີົ່ຕົ່າງໆ; 

- ຮູບການຕັດໄມ້ທ າລາຍປົ່າ; 

- ຮູບການເຮັດໄຮົ່, ສວນກ້ວຍຂອງຈີນ, ສວນຢາງພາລາ; 

- ຮູບດິນເຈ ົ່ອນ ແລະ ຮູບທີົ່ກົ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ).  

3. ເນ ື້ອໃນ 

ດິນ ເປັນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ມະນ ດ, ເປັນບົ່ອນຢູົ່ອາໄສ, ຕອບສະໜອງເຄ ົ່ອງ 

ບ ລິໂພກ ແລະ ອ ປະໂພກ.  

ໜ້າດິນມີການປົ່ຽນແປງຢູົ່ຕະຫ ອດ ຍ້ອນຜ ນກະທ ບທາງທ າມະຊາດ ແລະ ຈາກການກະທ າຂອງ

ມະນ ດ. ເພ ົ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາດິນໃຫ້ມີຄວາມອ ດ ມສ ມບູນຕ້ອງຊົ່ວຍຈັດສັນນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ, ປັບປ ງໃຫ້ມີ

ຄວາມອ ດ ມສ ມບູນ, ປູກພ ດປ ກຄ ມໜ້າດິນ, ປ້ອງກັນການກັດເຊາະ ແລະ ພັງທະລາຍຂອງໜ້າດິນ ແລະ 

ອ ົ່ນໆ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1: ສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມສໍາຄ ນ ຂອງດນິ ແລະ ການອະນລຸ ກດິນ  

ໃຊ້ຍ ທະສາດການຮຽນແບບກ ົ່ມສ ນທະນາ.            

ຄູຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມໆລະ 4 – 5 ຄ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ໂດຍເອ າໃຈໃສົ່

ການມີສົ່ວນຮົ່ວມຂອງເພດຍິງ-ຊາຍ. 

ຄູໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມຄ ້ນຄິດ ກົ່ຽວກັນຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນ ຕາມຄ າຖາມ ດັົ່ງ

ຕ ົ່ໄປນ້ີ: 

1) ເປັນຫຍັງນັກຄ ້ນຄວ້າກົ່ຽວກັບດິນຈຶົ່ງກ ານ ດວົ່າ: ‘ດິນແມົ່ນແຫ ົ່ງກ າເນີດຂອງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ?’ 

2) ຄູເອ າແຜົ່ນພາບທີົ່ສະແດງເຖິງຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນ ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດ; 
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ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມສ ນທະນາ ແລກປົ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮົ່ວມກັນ ແລ້ວສັງລວມກົ່ຽວ

ກັບຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄ ນປະໂຫຍດຂອງ ດິນດັົ່ງນ້ີ: 

- ຄວາມສ າຄັນຂອງດິນ: ແຕົ່ລະກ ົ່ມສັງເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງດິນແຕົ່ລະດ້ານທີົ່

ມີຕ ົ່ມະນ ດ ແລະ ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດໃນໂລກ ໂດຍອີງໃສົ່ຄວາມເຂ ້າໃຈ ແລະ ປະສ ບການຂອງສະມາຊິກ

ພາຍໃນກ ົ່ມ, ແລ້ວບັນທຶກເຫດຜ ນດັົ່ງກົ່າວໄວ້ (ອາດໃຊ້ແຜນວາດຊົ່ວຍຈ ົ່);  

- ຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນ: ແຕົ່ລະກ ົ່ມສັງເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນແຕົ່ລະດ້ານທີົ່

ມີຕ ົ່ມະນ ດ ແລະ ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດໃນໂລກ ໂດຍອີງໃສົ່ຄວາມເຂ ້າໃຈ ແລະ ປະສ ບການຂອງສະມາຊິກ

ພາຍໃນກ ົ່ມ, ແລ້ວບັນທຶກເຫດຜ ນດັົ່ງກົ່າວໄວ້ (ອາດໃຊ້ແຜນວາດຊົ່ວຍຈ ົ່)  

ເມ ົ່ອແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ຄ ້ນຄວ້າຄ າຖາມສ າເລັດແລ້ວ, ຄູຈຶົ່ງຕ້ັງບັນຫາຕ ົ່ໄປວົ່າ: ແຕົ່ດຶກດ າບັນຜິວໜ້າດິນ

ແມົ່ນປ ກຄ ມດ້ວຍປົ່າຕຶບໜາ, ມີແມົ່ນ ້າລ າເຊ ແລະ ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງທີົ່ສວຍສ ດງ ດງາມຕາມທ າມະຊາດ

ຂອງມັນ, ແຕົ່ປັດຈ ບັນນ້ີ ສິົ່ງດັົ່ງກົ່າວແມົ່ນມີການປົ່ຽນແປງໄປຫ າຍທີົ່ສ ດ. ນັກຮຽນຄິດວົ່າ ຍ້ອນຫຍັງປັດຈ ບັນ

ນ້ີຜິວໜ້າດິນຈຶົ່ງປົ່ຽນແປງໄປຫ າຍກວົ່າແຕົ່ກົ່ອນໃນອະດີດ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມພາກັນຄ ້ນຄິດ ພິຈາລະນາຫາເຫດຜ ນ ເພ ົ່ອອະທິບາຍ ໂດຍອີງໃສົ່ຄວາມເຂ ້າໃຈ 

ແລະ ປະສ ບການຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ົ່ມ ແລ້ວສັງລວມໄດ້ຈ ດສ າຄັນ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ຜິວໜ້າດິນມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນການກະທໍາຂອງມະນຸດ ເປັນຕ ້ນແມ່ນ: ການຂຸດຄ ້ນຊັບໃນດິນສິນ

ໃນນ້ໍາ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ການຂະຫຍາຍເນ ້ອທີ່ກະສິກໍາ ແລະ ອ ່ນໆ. 

- ຜິວໜ້າດິນມີການປ່ຽນແປງ ຍ້ອນໄພທາງທໍາມະຊາດ ເປັນຕ ້ນແມ່ນ: ພາຍຸລ ມແດງ, ຝ ນຕ ກແຮງ, 

ນ້ໍາຖ້ວມ, ພູເຈ ່ອນ, ດິນຖະລ ່ມ ແລະ ອ ່ນໆ. 

ຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນ 

ດ້ານກະສິກ າ ດ້ານການກ ົ່ສ້າງ ດ້ານອ ດສາຫະກ າ ດ້ານອ ົ່ນໆ 

ໃຊ້ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ດິນເປັນປັດໄຈສ າຄັນໃນການ

ດ າລ ງຊີວິດຂອງພ ດ 

ພ ດອາໄສດິນເປັນແຫ ົ່ງອາຫານເພ ົ່ອການ

ເຕີບໃຫຍົ່ ແລະ ຍຶດລ າຕ ້ນ 

ເມ ົ່ອພ ດຈະເລີນເຕີບໃຫຍົ່ແລ້ວກາຍເປັນ

ອາຫານຂອງຄ ນ ແລະ ສັດ 

ໃຊ້ດິນຊາຍປະສ ມຊີມັງໃຊ້ໃນ

ການກ ົ່ສ້າງ 

ໃຊ້ເປັນເຄ ົ່ອງ

ປ້ັນດິນເຜ າ 

ໃຊ້ເປັນບົ່ອນປ ກສ້າງເຮ ອນ 

ເປັນບົ່ອນດູດຊຶມນ ້າ 
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ເມ ົ່ອແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ຄ ້ນຄວ້າຄ າຖາມສ າເລັດແລ້ວ, ຄູຕ້ັງບັນຫາຕ ົ່ໄປວົ່າ: ນັກຮຽນໄດ້ຮູ້ຄວາມສ າຄັນ, 

ຄ ນປະໂຫຍດຂອງດິນ ແລະ ສາເຫດທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກີດການປົ່ຽນແປງຂອງຜິວໜ້າດິນ; ນັກຮຽນຄິດວົ່າຈະມີວິທີປ ກ

ປ້ອງຮັກສາ ແລະ ປັບປ ງດິນແນວໃດ ຈຶົ່ງຈະຊົ່ວຍໃຫ້ດິນມີຄວາມອ ດ ມສ ມບູນ ເພ ົ່ອຮັບໃຊ້ມະນ ດຢົ່າງຍ ນ

ຍ ງ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມພາກັນຄ ້ນຄິດ ພິຈາລະນາຫາເຫດຜ ນເພ ົ່ອອະທິບາຍ ໂດຍອີງໃສົ່ຄວາມເຂ ້າໃຈ 

ແລະ ປະສ ບການຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ົ່ມ, ແລ້ວສັງລວມໄດ້ຈ ດສ າຄັນ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ປູກພ ດນາໆຊະນິດເພ ່ອປ ກຄຸມດິນ; 

- ປັບປຸງດິນເສ ່ອມໂຊມ; 

- ກ່ໍສ້າງຄູກ້ັນນ້ໍາດ້ວຍຕານ່າງກັນເຈ ່ອນຕາມແຄມຝ່ັງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ;  

ສະຫຸຼບກິດຈະກໍາ:  

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ນ າຂ ້ມູນທີົ່ໄດ້ບັນທຶກຈາກການສ ນທະນາ, ແນວຄວາມຄິດທີົ່ໄດ້ສັງລວມ ມາ

ສ້າງເປັນບ ດລາຍງານ, ຈາກນ້ັນກ ຄັດເລ ອກເອ າຕ ວແທນຂອງກ ົ່ມເພ ົ່ອຂ້ຶນນ າສະເໜີ; 

ເມ ົ່ອແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ນ າສະເໜີບ ດລາຍງານແລ້ວ, ຄູກ ແນະນ າໃຫ້ມີການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 

ຕ ານິວິພາກ ເພ ົ່ອປັບປ ງໃຫ້ບ ດລາຍງານຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມໃຫ້ສ ມບູນຂ້ຶນ. 

ຫ ັງຈາກແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ລາຍງານສ າເລັດແລ້ວ, ຄູສະຫ  ບບ ດຮຽນໂດຍຫຍ ້ ໂດຍເນ້ັນໃສົ່ບາງຈ ດທີົ່ສ າຄັນ 

ດັົ່ງນ້ີ: 

ດິນມີຄວາມສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:  

- ດິນ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຜ່ພັນຂອງມະນຸດ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດທັງໝ ດ; 

- ດິນເປັນແຫ ່ງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານໃຫ້ມະນຸດ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດທັງໝ ດ; 

- ດິນເປັນແຫ ່ງຊັບສ ມບັດອັນລ້ໍາຄ່າໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນອີກຫ າຍຢ່າງ..... 

ດິນ ມີຄຸນປະໂຫຍດ ດ່ັງນ້ີ: 

- ມະນຸດນໍາໃຊ້ດິນສໍາລັບເຮັດການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; 

- ມະນຸດນໍາໃຊ້ດິນສໍາລັບເຮັດການກ່ໍສ້າງ; 

- ມະນຸດໄດ້ຢາຈາກດິນສໍາລັບຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປ່ິນປ ວ; 

- ມະນຸດນໍາໃຊ້ດິນສໍາລັບປະດິດເຄ ່ອງໃຊ້ ແລະ ເຄ ່ອງເອ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ; ແລະ ຄຸນ

ປະໂຫຍດອ ່ນໆອີກຫ າຍຢ່າງ.... 
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ຜິວໜ້າດິນມີການປ່ຽນແປງ ຍ້ອນການກະທໍາຂອງມະນຸດ ເປັນຕ ້ນແມ່ນ: ການຂຸດຄ ້ນຊັບໃນດິນສິນ

ໃນນ້ໍາ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ການຂະຫຍາຍເນ ້ອທີ່ກະສິກໍາ, ການຂະຫຍາຍຕ ວເມ ອງໂດຍອີງໃສ່ການ

ເພ່ິມຂ ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງຄ ມມະນາຄ ມ, ການສ້າງເຂ ່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕ ກ ແລະ 

ຊ ນລະປະທານ, ການຂະຫຍາຍແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ. 

ຜິວໜ້າດິນມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນໄພທາງທໍາມະຊາດ ເປັນຕ ້ນແມ່ນ: ພາຍ ລ ມແດງ, ຝ ນຕ ກແຮງ, 

ນ ້າຖ້ວມ, ດິນເຈ ົ່ອນຖະຫ  ົ່ມ, ແຜົ່ນດິນໄຫວ, ພູໄຟເບີດ, ໄຟໄໝ້ປົ່າ-ດິນເຊ ົ່ອມໂຊມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ-ດິນ

ແຕກເຫີບ, ພ ດພັນແຫ້ງຕາຍຈາກໜ້າດິນ ແລະ ອ ົ່ນໆ. 

 ການອະນ ລັກດິນ: 

- ປູກພ ດນາໆຊະນິດ ເພ ົ່ອປ ກຄ ມດິນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ົ່ອນ; 

- ປັບປ ງດິນເຊ ົ່ອມໂຊມໃຫ້ອ ດ ມສ ມບູນດ້ວຍວິທີທາງຊີວະພາບ; 

- ກ ົ່ສ້າງຄູກ້ັນນ ້າດ້ວຍຕານົ່າງກັນເຈ ົ່ອນຕາມແຄມຝັົ່ງທີົ່ມີຄວາມສົ່ຽງ;  

- ຫ  ດຜົ່ອນການຖາງປົ່າເຮັດໄຮົ່, ເຮັດສວນ; 

- ຫ້າມການຕັດໄມ້ທ າລາຍປົ່າ; 

- ຄວບຄ ມການໃຊ້ທາດເຄມີອ ດສະຫະກ າເຂ ້າໃນການປູກຝັງ ແລະ ອ ົ່ນໆ. 

ກິດຈະກໍາ 2: ສຶກສາອງົປະກອບຂອງດນິທີື່ມີຜນົຕໍື່ການເຕີບໃຫຍື່ຂອງພ ດ 

ໃຊ້ວິທີການສອນແບບໂຄງການ (PBL)         

ຈັດນັກຮຽນເປັນກ ົ່ມ, ກ ົ່ມລະ 5-6 ຄ ນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການມີສົ່ວນ

ຮົ່ວມຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊ ນເຜ ົ່າ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 1: ການສື້າງສະຖານະການ: 

ຄູຕ້ັງຄ າຖາມໃຫ້ນັກຮຽນຄ ້ນຄວ້າ: ດິນມີຄວາມສ າຄັນຕ ົ່ສິົ່ງມີຊີວິດໃນໂລກນ້ີແນວໃດ? 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມສ ນທະນາ ແລກປົ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີົ່ໄດ້

ຮຽນກົ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງດິນ ແລ້ວອະທິບາຍ ແລະ ແຕົ່ລະກ ົ່ມກ ປະກອບຄ າຄິດເຫັນປັບປ ງຮົ່ວມກັນ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 2: ການພ ດທະນາຄວາມຮ ື້ທີື່ກື່ຽວຂື້ອງ 

ຄ ຕ ື້ງຄໍາຖາມ:  ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ ພະລັງງານຈາກໃສ? 

ຄໍາຕອບ: ພ ດເປັນຜູ້ສ້າງອາຫານຂ້ັນຕ ້ນໂດຍດູດເອ າທາດຈາກດິນມາສ້າງອາຫານດ້ວຍຂະບວນການ

ສັງເຄາະແສງ ແລ້ວສັດທັງຫ າຍຈິົ່ງນ າໄປໃຊ້. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 3: ການວາງແຜນເພ ື່ອທດົສອບ 
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ຄ ຕ ື້ງຄໍາຖາມ: ຖ້າຢາກຮູ້ວົ່າສິົ່ງທີົ່ນັກຮຽນສະເໜີມານ້ັນ ເປັນວິທີທ ດສອບແນວໃດ? 

ແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ຕ ກລ ງກັນປູກພ ດ (ໝາກຖ ົ່ວ) ໂດຍເລີົ່ມຈາກການກ້າແກົ່ນ, ແຕົ່ວົ່າກົ່ອນກ້າແກົ່ນໝາກ

ຖ ົ່ວ ແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ຕ ກລ ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນ້ີ: 

- ກ ົ່ມທີ 1: ໃຫ້ກ້າແກົ່ນຖ ົ່ວໃສົ່ປ໋ອງທີົ່ບ ົ່ມີດິນ ແຕົ່ໃຫ້ຫ ດນ ້າທ ກໆວັນ; 

- ກ ົ່ມທີຶ 2: ໃຫ້ກ້າແກົ່ນຖ ົ່ວໃສົ່ປ໋ອງທີົ່ມີຫີນແຮົ່ ແລະ ໃຫ້ຫ ດນ ້າທ ກໆວັນ; 

- ກ ົ່ມທີຶ 3: ໃຫ້ກ້າແກົ່ນຖ ົ່ວໃສົ່ປ໋ອງທີົ່ມີດິນຊາຍ ແລະ ໃຫ້ຫ ດນ ້າທ ກໆວັນ; 

- ກ ົ່ມທີຶ 4: ໃຫ້ກ້າແກົ່ນຖ ົ່ວໃສົ່ປ໋ອງທີົ່ມີດິນໜຽວ ແລະ ໃຫ້ຫ ດນ ້າທ ກໆວັນ; 

- ກ ົ່ມທີຶ 5: ໃຫ້ກ້າແກົ່ນຖ ົ່ວໃສົ່ປ໋ອງທີົ່ມີດິນຜ ຜ ົ່ຍ ແລະ ໃຫ້ຫ ດນ ້າທ ກໆວັນ; 

  

ຮູບສະແດງການທ ດສອບບ ດບາດຂອງດິນຕ ົ່ການແຕກໜ ົ່ ແລະເຕີບໃຫຍົ່ຂອງຕ ້ນຖ ົ່ວ 

ຄູແນະນ າໃຫ້ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມສັງເກດການທ ດສອບຂອງຕ ນ ແລະ ບັນທຶກການປົ່ຽນແປງໃນແແຕົ່

ລະວັນ ພ້ອມທັງວັດແທກການເຕີບໃຫຍົ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕ ້ນຖ ົ່ວ. 

ຂ ື້ນຕອນທີ 4: ການດໍາເນີນໂຄງການ 

ນັກຮຽນແຕົ່ລະກ ົ່ມໄດ້ນ າເອ າຜ ນຮັບຈາກການດ າເນີນປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຕົ່າງໆ ສ້າງເປັນບ ດສະ 

ຫ  ບ ແລ້ວລາຍງານ ເພ ົ່ອໃຫ້ແຕົ່ກ ົ່ມປະກອບຄວາມຄິດເຫັນປັບປ ງໃຫ້ສ ມບູນຂ້ຶນ. 

ຫ ັງຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຜ ນຂອງແຕົ່ລະກ ົ່ມແລ້ວ, ຄູນ າມາສັງລວມ ແລ້ວສະເໜີຂ ້ມູນເພີົ່ມ ໂດຍ

ເລັງໃສົ່ຄວາມສ າຄັນຂອງດິນທີົ່ມີຕ ົ່ການດ າລ ງຄ ງຕ ວຂອງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດໃນໂລກ. ໃນນ້ັນແມົ່ນສະເໜີໃຫ້ຮູ້ເຖິງ

ບ ດບາດສ າຄັນຂອງທາດຕົ່າງໆທີົ່ເປັນສົ່ວນປະກອບຂອງດິນ. 

5. ການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

- ສັງເກດຄວາມຫ້າວຫັນຂອງນັກຮຽນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຫ  ບ, 

ລາຍງານຜ ນ.  

- ການຂຽນບ ດລາຍງານ ແລະ ນ າສະເໜີກົ່ຽວກັບໂຄງການສຶກສາອ ງປະກອບຂອງດິນທີົ່ມີຜ ນຕ ົ່ການ

ເຕີບໃຫຍົ່ຂອງພ ດ 
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