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ຄຄາໍນາໍ 
 

ປ້ຶມຄູມ່ຄືວູຊິາສລິະປະດນົຕ ີ ແລະ ນາຕະສນິຂ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍເຫ້ັຼມນີ ້ ໄດຄ້ ົນ້ 
ຄວາ້ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶນ້ ໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຄ້ໃູນ 
ການດາໍເນນີກດິຈະກາໍ ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາສລິະປະດນົຕ ີ ແລະ ນາຕະສນິ. ເພ່ືອ 
ເປັນບອ່ນອງີໃຫຄ້ໃູນການແຕງ່ບດົສອນໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ເພ່ືອເປັນ 
ການສບືຕ່ໍປພ້ືູນຖານຕາ່ງໆທາງດາ້ນສລິະປະດນົຕ ີ ແລະ ນາຕະສນິ ທ່ີນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຜາ່ນ 
ມາໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ ແລະ ເພ່ືອເປັນທິດທາງໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນໃນການສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນ 
ດນົຕໃີນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຄ້ວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັຂອງຕນົ. 

ເນືອ້ໃນປ້ຶມຄູມ່ຄືເູຫ້ັຼມນີໄ້ດສ້ງັລວມກວມເອົາຄວາມຮູພ້ື້ນຖານຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັທິດສະດີ
ດນົຕສີາກນົ, ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຮອ້ງເພງ, ຂບັ, ລາໍ, ຟ້ອນ, ປະຫວດັຫຍໍ ້
ກຽ່ວກບັນກັປະພນັເພງລາວບາງທາ່ນ ແລະ ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ ແລະ ສາກນົບາງຈາໍ 
ນວນ. ການຄ ົນ້ຄວາ້ຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ຄືວູຊິາສລິະປະດນົຕ ີແລະ ນາຕະສນິເຫ້ັຼມນີ ້ແມນ່ມເີນືອ້
ໃນຄບົຖວ້ນພໍສມົຄວນ, ແຕກ່ປໍາສະຈາກບ່ໍໄດຕ່ໍ້ຄວາມຂາດຕກົບກົຜອ່ງບາງປະການ. ເຖງິ 
ຢາ່ງໃດກຕໍາມຂໍໃຫບ້ນັດາຄອູາຈານ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊທ້ງັຫຼາຍ ໄດກ້ະລນຸາຊວ່ຍປະກອບຄາໍ 
ຄດິຄາໍເຫັນ ໃຫຄ້ະນະຮຽບຮຽງຂອງສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາດວ້ຍ ເພ່ືອ 
ຈະໄດນ້າໍເອົາໄປພິຈາລະນາດດັແກ ້ແລະ ຈດັພິມໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ. 

                              
                      ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 
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1 
 

ພພາກແນະນາໍລວມ 
 

ຈດຸປະສງົຂອງວຊິາສລິະປະຕນົຕ ີແລະ ນາດຕະສນິ 
ການສອນວຊິາສລິະປະດນົຕີ ສາໍລບັນກັຮຽນໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍປີທີ 6 ເພ່ືອ

ຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານທາງດາ້ນສລິະປະດນົຕີ, ຮອ້ງເພງ ແລະ ຟ້ອນ, ເພ່ືອ
ເປັນການສືບຕ່ໍປພ້ືູນຖານຕາ່ງໆທາງດາ້ນສິລະປະດນົຕີ ແລະ ນາຕະສິນ ທ່ີນກັຮຽນໄດຮ້ຽນ
ຜ່ານມາໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຄ້ວາມຮູດ້ ັ່ງກາ່ວໄປນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ຊວີດິປະຈາໍວນັ ພອ້ມກນັນ ັນ້ຍງັຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມເບີກບານມວ່ນຊື່ ນ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມ
ເຄ່ັງຕຶງຈາກການຮຽນ ແລະ ເພ່ືອເປັນການປພ້ືູນຖານໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນໃນການສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນ
ດນົຕໃີນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ເນືອ້ໃນວຊິາສລິະປະດນົຕີ ແລະ ນາດຕະສນິ ທ່ີນກັຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶ
ສາ ປີທີ 4 ຈະໄດຮ້ຽນມ ີ5 ພາກໃຫຍຄ່ ື:  

1. ທິດສະດດີນົຕ.ີ 
2. ຮອ້ງເພງ.  
3. ປະຫວດັ ນກັປະພນັເພງ.   
4. ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ ແລະ ສາກນົ.   
5. ນາດຕະສນິ. 

ດາ້ນຄວາມຮູ:້ 
- ບອກອງົປະກອບຂອງດນົຕີ, ປະຫວດັຂອງນນັປະພນັເພງລາວ, ເຄືອງດນົຕີ

ພ້ືນເມອືງລາວ, ເຄື່ ອງດນົຕສີາກນົ  ແລະ ນາດຕະສນິໄດ ້.  
- ບອກຫຼກັການ ວທີິການຝຶກແອບ ແລະ ວທີິການຈດັການ 

      ສະແດງດນົຕ ີແລະ ນາດຕະສນິໄດ.້ 
ດາ້ນທກັສະ: 

- ປະຕິບດັຖກືຕອ້ງຕາມວທີິໃນການເຝິກແອບ, ການສະແດງ ດນົຕີ ແລະ 
ນາດຕະສນິ. 

- ເສີມສາ້ງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປະສບົການ ທາງດາ້ນສິລະປະດນົຕີ ແລະ 
ນາດຕະສນິ.  
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- ນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນສລິະປະດນົຕີ ແລະ ນາດຕະສນິ ໄປປະຍກຸ ແລະ ນາໍໄປ
ໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ.  

ດດາ້ນທດັສະນະຄະຕິ: 
 -  ມຄີວາມສະຫງວນມກັ, ຮກັສລິະປະດນົຕ ີ- ນາດຕະສນິ. 

- ພມູໃຈ ແລະ ເຫັນຄນຸຄາ່ຂອງສລິະປະດນົຕີ-ນາດຕະສນິລາວ ທ່ີເປັນພມູປນັຍາ 
ແລະ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍຂອງ ປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາ.    

- ມມີາລະຍາດທ່ີດງີາມໃນການສະແດງສລິະປະດນົຕ ີ- ນາດຕະສນິ. 
- ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນງານສະເຫີຼມສະຫຼອງວນັສາໍຄນັ ແລະ ງານບນຸປະເພນຕີາ່ງໆ

ຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 
 

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັວຊິາ ສລິະປະດນົຕ ີແລະ ນາດຕະສນິ  
 

  ການຮຽນວຊິາສລິະປະດນົຕ ີ ແລະ ນາດຕະສນິໃນໂຮງຮຽນສາຍສາມນັສກຶສານີ ້ ຈະ
ບ່ໍໄດ ້ ຄດິໄລໃ່ຫເ້ປັນຄະແນນ ພຽງແຕນ່າໍໃຊຄ້າໍວາ່  “ຜາ່ນ” ແລະ “ບ່ໍຜາ່ນ” ເທ່ົານ ັນ້,  
ໂດຍເນັນ້ສອງບນັ ຫາຄ ືເນັນ້ ຂະບວນການ ແລະ ເນັນ້ຜນົງານ.   
  ກ.  ຂຂະບວນການຄ:ື   ຄວາມສນົໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມມີ
ລະບຽບ. 

ຂ.  ຜນົງານຄ:ື  ການຮອ້ງ,  ຂບັ, ລາໍ, ຟ້ອນ ແລະ  ສະແດງທາ່ທາງການເຄື່ ອນໄຫວ 
ຕາ່ງໆ ຖກືຕາມເນືອ້ຮອ້ງ, ຈງັຫວະທາໍນອງ. ການອາ່ນໂຊນແຟຊ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນ 
ແຟ ຖກືຕາມຊື່ , ຕາມລະດບັສຽງ ແລະ ຖກືຕາມຈງັຫວະ.   

  ສະນ ັນ້, ເພ່ືອຕດິຕາມຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ “ຜາ່ນ” ຫືຼ “ບ່ໍຜາ່ນ” ໃນການວດັ 
ແລະ ປະເມນີຜນົໆການຮຽນຂອງນກັຮຽນນີ ້ຈຶ່ງນາໍໃຊແ້ບບຟອມ ສອງຢາ່ງຄ:ື ໃບສງັເກດ 
ຂະບວນ ການ ແລະ ໃບກວດກາຜນົງານດ ັງ່ນີ:້  

 ໃບສງັເກດຂະບວນການ ເພ່ືອໃຫຄ້ຕູດິຕາມສງັເກດ ໃນຊວ່ງໄລຍະການປະຕບິດັ 
ກດິຈະກາໍ ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ຫືຼ ແຕລ່ະກຸມ່ ແລວ້ບນັທຶກໄວທ້ກຸຄ ັງ້.  
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11. ໃບສງັເກດຂະບວນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
ໃຫໝ້າຍ  ( �)  ແປວາ່ ຜາ່ນ ແລະ ໝາຍ ( � )   ແປວາ່ ບ່ໍຜາ່ນ, ໃສຮ່າ່ງໃບສງັເກດ 
ຂະບວນການຮຽນ ວຊິາສລິະປະດນົຕດີ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ລ/ດ  ຊື່  ແແລະ ນນາມສະກນຸ 
ຄວາມເອົາໃຈໃສ ່ 

ຕ່ໍການຮຽນ  
ຄວາມ 
ສສາມກັຄ ີ

ຄາໍເຫັນຂອງຄ ູ

1  ທ. ສ ີ � � ຜາ່ນ  
2  ນ.. ນກົ       � � ຜາ່ນ  
3  ທ.. ສກຸ       � � ປບັປງຸ  ເອົາໃຈໃສກ່ານຮຽນຕື່ ມ  
4  ທ.. ຫງົ         � � ປບັປງຸ  ເລື່ ອງຄວາມສາມກັຄ ີ 
5   ທ.. ຄາໍ    � � ຜາ່ນ  

 
2. ການກວດຜນົງານການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
   ໃຫໝ້າຍ ( �) ແປວາ່ຜາ່ນ ແລະ ໝາຍ (�) ແປວາ່ບ່ໍຜາ່ນ,ໃສຮ່າ່ງໃບສງັເກດ
ກວດກາ ຜນົງານ ວຊິາສລິະປະດນົຕ ີແລະ ນາດຕະສນິ  ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ລາໍ
ດບັ

  

  
 ຊ

ື່  ແ
ລະ

  ນ
າມ

ສະ
ກນຸ

   
 ໂຊນແຟ  ຮອ້ງເພງ 

ປະຫວດັ 
ນກັປະພນັ  

ເພງ  

 
ເຄື່ ອງດນົຕ ີ 

 ນາ
ດຕ

ະສ
ນິ  

ຄາໍເຫັນຂອງຄ.ູ 
 

ທິດ
ສະ

ດ ີ 

ອາ່
ນ  

ຂຽ
ນທ

ວາ
ຍ  

ເນ
ືອ້ຮ

ອ້ງ
  

ທາໍ
ນອ

ງ  
ຈງັ

ຫວ
ະ  

ທາ່
ທາ

ງປ
ະກ

ອບ
  

ບອ
ກຊ

ື່  

ຜນົ
ງາ

ນ  
ລາ

ວ  
ສາ

ກນົ
  

ຟ້ອ
ນປ

ະກ
ອບ

  

1  ທ.ສ ີ � � � � � � � � � � � �   ປບັປງຸຂຽນທວາຍຕື່ ມ  

2  ນ.ນກົ       � � � � � � � � � � � �   ປບັປງຸການຮອ້ງໃຫຖ້ກື  
ຕາມຈງັຫວະ. 

3  ທ.ສກຸ       � � � � � � � � � � � � ປບັປງຸການຮອ້ງໃຫຖ້ກື  
ຕາມເນືອ້ທຮອ້ງ  

4 ທ.ຫງົ        � � � � � � � � � � � �  ປບັປງຸການອາ່ນໂຊນແຟ.. 

5 ທ.ຄາໍ    � � � � � � � � � � � � ຜາ່ນ 
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ພພາກທີ I : ທິດສະດດີນົຕ ີ-ໂຊນແຟ 
ບດົທີ 1.     ຮຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງເຣໃຫຍ ່(D major). 
                                                         ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
  ບອກໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ D ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ D . 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
  - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
    ຄຄາໍຖາມ: ການຈດັລຽງລາໍດບັ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່
ແມນ່ແນວໃດ? 

2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່
   ກດິຈະກາໍ 1 
    - ຄເູອົາໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ D ທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
    - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ: - ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍແ່ມນ່ແນວໃດ? 
    - ຄອູະທິບາຍວທີິຄດິໄລລ່າໍດບັ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງ D ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
    - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.  
     ກດິຈະກາໍ 2  
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ:  

ຄາໍຖາມ: ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ D ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ຢູໄ່ລຍະໃດແດ?່ 
    - ຄອູະທິບາຍໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງ D ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ຢູໄ່ລຍະໃດແດໃ່ຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
    - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
  - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
  - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການອາ່ນບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 
 

ຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງເຣໃຫຍ ່(D major). 

1. ຮາ່ງສຽງ         
ຮາ່ງສຽງແມນ່ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານໃນລະຫວາ່ງ 8 ຂ ັນ້

ໂນດຂອງ 1 ໄລຍະ 8 ແຕຕ່ ໍາ່ຫາສງູ ເຊິ່ ງລຽງດວ້ຍເລກໂຣແມງັຕາມລາໍດບັ:  
I,   II,   III,   IV,  V,  VI,  VII, VIII . 

-- ຮາ່ງສຽງມຫຼີາຍຮບູແບບ, ໃນນ ັນ້ມ ີ2 ຮບູແບບພ້ືນຖານຄ:ື ຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງ
ສຽງນອ້ຍ. 
 - ຮາ່ງສຽງໃຫຍແ່ລະຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ຕາ່ງກນັຢູທ່ີ່ໂຄງສາ້ງຂອງໄລຍະຂ ັນ້ສຽງ.   
 11) ຮຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 
 ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ໃນ 1 ໄລຍະ 8 (8 ໂນດ) ໂດຍລຽງລາໍດບັແຕຕ່ ໍາ່ຫາ
ສງູ, ປະກອບດວ້ຍ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານດ ັງ່ນີ:້ 
 

1 ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, ½ ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, ½ ຂ ັນ້ສຽງ. 
  

  ຕວົຢາ່ງ :  7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່                                  

 

 
ເອົາໃຈໃສ່ :ໄລຍະ ½ ຂ ັນ້ສຽງ(ເຄິ່ ງຂ ັນ້ສຽງ)ມຢີູ ່2 ບອ່ນ:-ບອ່ນທີ 1 ຢໄູລຍະ III  -  IV
                            -ບອ່ນທີ 2 ຢູໄ່ລຍະ VII -VIII. 
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22) ຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 
 ຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍຈ່າກໂນດໃດແມນ່ເອົາໂນດນ ັນ້ ຕ ັງ້ເປັນໂນດທີ I ຂອງ
ຂ ັນ້ໂນດພ້ືນຖານ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ  ຮາ່ງສຽງ C ໃຫຍ ່((C major, ຂຽນຫຍໍ ້= C), ຕ ັງ້ໂນດ C ເປັນໂນດທີ I. 
 

2. ຮາ່ງສຽງເຣໃຫຍ ່(D major).  
     ການສາ້ງຮາ່ງສຽງເຣໃຫຍ ່D. 
  ອງີຕາມຫຼກັການຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ,່ ເມ ື່ອເຮົາຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍໃ່ດໜ່ຶງທ່ີເລີ່ ມ
ຈາກໂນດໃດກໄໍດ,້ ແຕຕ່ອ້ງວາງຕາໍແໜງ່ແຕລ່ະຂ ັນ້ໂນດ ແລະ ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ
ຕາມກດົເກນທ່ີກາ່ວມານ ັນ້,, ໝາຍຄວາມວາ່ຕອ້ງໃຫມ້ໄີລຍະ ½  ຂ ັນ້ສຽງ ຢູ ່   2  ບອ່ນຄ:ື 
ໄລຍະ  III – IV  ແລະ  VII – VIII. 
 

 ຕວົຢາ່ງ 1:  ຮາ່ງສຽງໃຫຍທ່ີ່ເລີ່ ມຈາກໂນດ D. ຕ ັງ້ໂນດ D ເປັນໂນດທີ I. 

 

  ການວາງໂນດລຽງຕາມລາໍດບັນີ ້ເຮົາຈະເຫັນໄດວ້າ່  ແມນ່ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການຂອງ
ຮາ່ງສຽງໃຫຍ,່ ເພ່ືອໃຫຖ້ກືຕອງ້ເຮົາຕອ້ງເອົາໂນດ F  ແລະໂນດ C ຫຍບັຂຶນ້ ½ ຂ ັນ້ສຽງ
ໃຫເ້ປັນ F#  ແລະ C#, ໝາຍຄວາມວາ່ ຈະເຮັດໃຫໄ້ລຍະ III – IV  (F# – G) ຈະຫາ່ງກນັ 
½ ຂ ັນ້ສຽງ, ເຮັດໃຫໄ້ລຍະ VII  – VIII  (C# – D) ຈະຫາ່ງກນັ ½ ຂ ັນ້ສຽງ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ 2:  ໂນດ F  ແລະໂນດ C ຫຍບັຂຶນ້ ½ ຂ ັນ້ສຽງ: 
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ຈາກນ ັນ້ເຮົາຈຶ່ງຈະໄດຮ້າ່ງສຽງໃຫຍ ່ ທ່ີເລີ່ ມຈາກໂນດ D ຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການໂຄງ
ສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່     
 ເວລາຂຽນໂນດລງົແຖວໂຊນແຟ ເຮົາບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຂຽນໝາຍ # ໃສໂ່ນດ  F  ແລະ
ໂນດ C ອກີ, ໝາຍ #  ສາໍລບັ F#  ແລະ  C#  ເພ່ິນຂຽນໃສຫ່ວົແຖວໂຊນແຟ,     ໝາຍ
ຄວາມວາ່ ທກຸໆໂນດ F ແລະ ໂນດ C ຈະແມນ່ F#  ແລະ C#  ທງັໝດົ. 

ຕວົຢາ່ງ 3:  ຮາ່ງສຽງ D ໃຫຍ ່ທ່ີສມົບນູແບບ. 

3. ກາມສຽງ Dໃຫຍ ່(D major)  ຂຽນຫຍໍ ້= D.      
    ການອາ່ນກາມສຽງແມນ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການຄວບຄມຸສຽງ ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການ
ທ່ີຈະອາ່ນບດົຕາ່ງໆຢູໃ່ນກາມສຽງນ ັນ້,ຖາ້ອາ່ນໃນກາມສຽງອື່ ນ ກຕໍອ້ງປະຕບິດັແບບດຽວກນັ. 

4.. ຫດັອາ່ນໃນກາມສຽງ D. 
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ບບດົທີ 2.    ຮຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງຊນີອ້ຍ (B minor). 
                                                         ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດບອກໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ Bm ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ Bm . 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ແລະ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
  1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
  - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
 ຄຄາໍຖາມ:  ລາໍດບັ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍແມນ່ແນວໃດ? 

1. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່
   ກດິຈະກາໍ 1 
    - ຄເູອົາໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງ Bm ທ່ີກຽມມາຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
    - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 

ຄາໍຖາມ:   - ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍແມນ່ແນວໃດ? 
    - ຄອູະທິບາຍວທີິຄດິໄລລ່າໍດບັ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງ Bm ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
    - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.  
     ກດິຈະກາໍ 2  
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ:  

ຄາໍຖາມ: ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງ Bm ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ຢູໄ່ລຍະໃດແດ?່ 
     - ຄອູະທິບາຍໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງ Bm ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ຢູໄ່ລຍະໃດແດໃ່ຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
    - ຄພູານກັຮຽນອາ່ນບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການອາ່ນບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 
 

ຮາ່ງສຽງ ແລະ ກາມສຽງຊນີອ້ຍ (B minor). 

1. ຮາ່ງສຽງ         
 - ຮາ່ງສຽງ  ແມນ່ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານໃນລະຫວາ່ງ 8 ຂ ັນ້
ໂນດ ຂອງ 1 ໄລຍະ 8 ແຕຕ່ ໍາ່ຫາສງູ, ເຊິ່ ງລຽງດວ້ຍເລກໂຣແມງັຕາມລາໍດບັ:            

I,  II,  III,  IV, V, VI, VII, VIII. 
-- ຮາ່ງສຽງມຫຼີາຍຮບູແບບ,ໃນນ ັນ້ມ ີ2 ຮບູແບບພ້ືນຖານຄ:ື ຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງ

ສຽງນອ້ຍ. 
 - ຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງສຽງນອ້ຍຕາ່ງກນັຢູທ່ີ່ໂຄງສາ້ງຂອງໄລຍະຂ ັນ້ສຽງ.   
 11) ຮຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 
 ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ໃນ 1 ໄລຍະ 8 ( 8 ໂນດ) ໂດຍລຽງລາໍດບັແຕຕ່ ໍາ່
ຫາສງູ, ປະກອບດວ້ຍ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານດ ັງ່ນີ:້ 
 

1 ຂ ັນ້ສຽງ, ½ ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, ½ ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ, 1 ຂ ັນ້ສຽງ. 
  

  ຕວົຢາ່ງ :  7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 

 

 
ເອົາໃຈໃສ່ :ໄລຍະ ½ ຂ ັນ້ສຽງ ມຢີູ ່2 ບອ່ນ:  - ບອ່ນທີ1 ຢູໄ່ລຍະ   II  –  III.  
                           - ບອ່ນທີ2 ຢູໄ່ລຍະ  V  –  VI. 
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  2) ຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 
 ຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍຈາກໂນດໃດ ແມນ່ເອົາໂນດນ ັນ້ ຕ ັງ້ເປັນໂນດທີ I ຂອງຂ ັນ້
ໂນດພ້ືນຖານ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ: ຮາ່ງສຽງລານອ້ຍ (A minor  ຂຽນຫຍໍ ້= Am), ຕ ັງ້ໂນດ A ເປັນ
ໂນດທີ I 

      

2. ຮາ່ງສຽງຊນີອ້ຍ (B minor). 
 ກການສາ້ງຮາ່ງສຽງຊນີອ້ຍ. 

  ອງີຕາມຫຼກັການຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ, ເມ ື່ອເຮົາຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍໃດໜ່ຶງທ່ີເລີ່ ມ
ຈາກໂນດໃດກໄໍດ,້ ແຕຕ່ອ້ງວາງຕາໍແໜງ່ແຕລ່ະຂ ັນ້ໂນດ ແລະ ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານ  ໃຫຖ້ກື 
ຕອ້ງຕາມກດົເກນທ່ີກາ່ວມານ ັນ້,,  ໝາຍຄວາມວາ່ຕອ້ງໃຫມ້ໄີລຍະ ½  ຂ ັນ້ສຽງ ຢູ ່2  ບອ່ນ
ຄ:ື ໄລຍະແຕ ່II  –  III   ແລະ  V –  VI. 
 

 ຕວົຢາ່ງ 1:  ຮາ່ງສຽງນອ້ຍທ່ີເລີ່ ມຈາກໂນດ B. ຕ ັງ້ B  ເປັນໂນດທີ I. 

 ການວາງໂນດລຽງຕາມລາໍດບັນີ ້  ເຮົາຈະເຫັນໄດວ້າ່  ແມນ່ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ
ຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ, ເພ່ືອໃຫຖ້ກືຕອງ້ເຮົາຕອ້ງເອົາໂນດ C  ແລະ ໂນດ F ຫຍບັຂຶນ້ ½ ຂ ັນ້
ສຽງ ໃຫເ້ປັນ C# ແລະ F#,  ໝາຍຄວາມວາ່ຈະເຮັດໃຫໄ້ລຍະ II – III (C# – D)  ຫາ່ງ
ກນັ ½ ຂ ັນ້ສຽງ, ເຮັດໃຫໄ້ລຍະ V – VI  (F# – G)  ຫາ່ງກນັ ½ ຂ ັນ້ສຽງ. 
 ຕຕວົຢາ່ງ 2:  ໂນດ C  ແລະ ໂນດ F ຫຍບັຂຶນ້ ½ ຂ ັນ້ສຽງ: 
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ຈາກນ ັນ້ເຮົາຈິ່ງຈະໄດຮ້າ່ງສຽງນອ້ຍ ທ່ີເລີ່ ມຈາກໂນດ B  ຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການໂຄງ
ສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ.     

ເວລາຂຽນໂນດລງົແຖວໂຊນແຟ ເຮົາບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຂຽນໝາຍ # ໃສໂ່ນດ  F  ແລະ
ໂນດ C ອກີ, ໝາຍ # ສາໍລບັ F#  ແລະ  C#  ເພ່ິນຂຽນໃສຫ່ວົແຖວໂຊນແຟ,   ໝາຍ
ຄວາມວາ່ ທກຸໆໂນດ F  ແລະ ໂນດ C ຈະແມນ່ F#  ແລະ C#  ທງັໝດົ. 

ຕວົຢາ່ງ 3:  ຮາ່ງສຽງ B minor ຂຽນຫຍໍ=້ Bm  ທ່ີສມົບນູແບບ. 

3. ກາມສຽງ ຊນີອ້ຍ (Bm).       
    ການອາ່ນກາມສຽງທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ແມນ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການຄວບຄມຸສຽງເພ່ືອຄວາມ
ສະດວກການອາ່ນບດົໃນກາມສຽງນ ັນ້. ຖາ້ອາ່ນກາມສຽງອື່ ນກຕໍອ້ງປະຕບິດັແບບດຽວກນັ.  

 

4. ຫດັອາ່ນໃນກາມຊນີອ້ຍ (Bm). 
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ບບດົທີ 3.   ເຄື່ ອງໝາຍຈງັຫວະ, ຈງັຫວະ  ແແລະ                      
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:   
 - ບອກຄນຸຄາ່ຂອງຕວົເລກໝາຍຈງັຫວະໄດ.້  
    - ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ຈງັຫວະ � ແລະ �   
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 - ຈງັຫວະ � ແລະ �      
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນແບບຕຈີງັຫວະ � ແລະ � ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍເ່ພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
   ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
    - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ມໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
 - ຈງັຫວະ � ມຈີກັບາດເຄາະ? ແຕລ່ະບາດເຄາະມຈີກັບາດແຮງ ແລະ ຄອ່ຍ? 

   - ຈງັຫວະ � ມຈີກັບາດເຄາະ? ແຕລ່ະບາດເຄາະມຈີກັບາດແຮງ ແລະ ຄອ່ຍ?     
 - ຄອູະທິບາຍວທີິຕຈີງັຫວະ � ແລະ �  ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.    
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຕຈີງັຫວະ � ແລະ � ແບບເງອືດມ ື3-4 ເທ່ືອ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົຕຈີງັຫວະແບບເງອືດມ ືໃຫໝູ້ເ່ບິ່ ງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຫດັຕຈີງັຫວະແບບເງອືດມ ືດວ້ຍການແນະນາໍຂອງຄ.ູ 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນ ແລະຕຈີງັຫວະ � ແລະ � ແບບເງອືດມ.ື 
 

ເຄື່ ອງໝາຍຈງັຫວະ, ຈງັຫວະ   ແແລະ 
1. ຫອ້ງຈງັຫວະ   
 ຫອ້ງຈງັຫວະແມນ່ການບ ົ່ງບອກຈຈາໍນວນ ແລະ ຄຄນຸຄາ່ ຂອງບາດເຄາະໃນຫອ້ງ
ຈງັຫວະໜ່ຶງ, ໃນນ ັນ້ເພ່ິນໃຊເ້ສັ້ນຂດີຂ ັນ້ລະຫວາ່ງແຕລ່ະຫອ້ງຈງັຫວະ. 
 ຕວົຢາ່ງ 1: 

ໝາຍຈງັຫວະ: ແມນ່ 2 ຕວົເລກເສດສວ່ນ ທ່ີຕ ັງ້ຢູຫ່ວົບດົທດັຈາກກະແຈ ເພ່ືອບ ົ່ງ
ບອກປະເພດຂອງຈງັຫວະ. 

ຕວົຢາ່ງ 2:  

ຕວົເລກທາງເທິງບ ົ່ງບອກ ຈຈາໍນວນບາດເຄາະໃນແຕລ່ະຫອ້ງຈງັຫວະ..                   
ຕວົເລກທາງລຸມ່ບ ົ່ງບອກ  ຄຄນຸຄາ່ຂອງແຕລ່ະບາດເຄາະໃນແຕລ່ະຫອ້ງຈງັຫວະ.. 

 

2.ຈງັຫວະ :  

 ຈງັຫວະ  � ແມນ່ຈງັຫວະທ່ີບອກໃຫເ້ຮົາຮູວ້າ່ ໃນຫອ້ງຈງັຫວະໜ່ຶງໆ ລວມມ ີ 4  
ບາດເຄາະ,, ບາດທີ 1  ແມນ່ບາດໜກັ,, ບາດທີ 2  –  3  - 4  ແມນ່ບາດເບົາ, ແຕລ່ະບາດ
ເຄາະມຄີນຸຄາ່ເທ່ົາກບັ 1  ໂນດດາໍ. 

 - ບາດໜກັ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍ  ( > ) .    
- ບາດເບົາ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍ  ( — ) .    

ຕ
ຕ

4    
4            
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ຈງັຫວະ �� ແມນ່ຈງັຫວະທ່ີງາ່ຍດາຍ ແລະ ຖກືນາໍໃຊທ້ ົ່ວໄປ.. 
ຕວົຢາ່ງ 3:  

 

3. ວທີິຕຈີງັຫວະ :

    ວທີິຕຈີງັຫວະ  � ມສີອງແບບ  ຄ ືແບບໃຊມ້ເືຄາະ  ແລະ  ແບບເງອືດມ.ື  
1). ແບບມເືຄາະ: ໃນແຕລ່ະບາດເຄາະໜກັ ແລະ ເບົາຈະມທີງັລງົ ແລະ ຂຶນ້,    
ໝາຍວາ່ແຮງ ແລະ ຄອ່ຍຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ. ອກັສອນ C ຂຽນແທນໃຫ ້�. 
ຕວົຢາ່ງ 1: 

 

2). ແບບເງອືດມ:ື                                                 
(ສາໍລບັມຊືາ້ຍ)                                ((ສາໍລບັມຂືວາ) 

          - ບາດທີ 1 ບາດໜກັ: ເງອືດລງົ. 
                    - ບາດທີ 2 ບາດເບົາ: ເງອືດເຂ້ົາ. 
                    - ບາດທີ 3 ບາດເບົາ: ເງອືດອອກ. 
                    - ບາດທີ 4 ບາດເບົາ: ເງອືດຂຶນ້.                                          

ຕວົຢາ່ງ 2:  

ງຫວ 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

3 
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44. ຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ .    

   
5. ຈງັຫວະ :  

 

ຈງັຫວະ  � ແມນ່ຈງັຫວະທ່ີບອກໃຫເ້ຮົາຮູວ້າ່  ໃນຫອ້ງຈງັຫວະໜ່ຶງໆ   ລວມມີ 3 
ບາດເຄາະ,, ບາດທີ 1  ແມນ່ບາດໜກັ,, ບາດທີ 2  ແລະ ບາດທີ 3 ແມນ່ບາດເບົາ, ແຕ່
ລະບາດເຄາະມຄີນຸຄາ່ເທ່ົາກບັ 1  ໂນດດາໍ.. 

 -- ບາດໜກັ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍ  (>) 
- ບາດເບົາ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍ  (—) 

ຈງັຫວະ  � ແມນ່ຈງັຫວະທ່ີບ່ໍງາ່ຍດາຍ ຫືຼ ຍາກປານໃດແລະຖກືນາໍໃຊທ້ ົ່ວໄປ.. 
ຕວົຢາ່ງ 1: 

 
ຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງຈງັຫວະ � ນີແ້ມນ່ມາຈາກຕາ່ງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ບນັດາ

ປະເທດ ຢໂູຣບ, ຖກືນາໍມາເຜີຍແຜເ່ຂ້ົາມາລາວເມ ື່ອກາງສະຕະວດັທີ 20, ສະນ ັນ້ໃນເພງ
ລາວຈິ່ງບ່ໍສູພ່ບົເຫັນຫຼາຍພໍປານໃດ. ຜາ່ນຂະບວນວວິດັທະນາການທາງດາ້ນດນົຕ,ີ ເລີ່ ມຈາກ
ທາ້ຍສະຕະວດັທີ 20 ເປັນຕ ົນ້ມາ ຈງັຫວະ � ກໄໍດຖ້ກືແຜຜ່າຍ ແລະ ນາໍໃຊຫຼ້າຍເຂ້ົາໃນ
ການປະດດິແຕງ່ເພງຮອ້ງ, ບດົປະພນັດນົຕ ີ ຫືຼ ທາໍນອງເສບປະກອບໃຫບ້ດົຟ້ອນ, ການສະ 
ແດງກາຍະສນິ, ລະຄອນທກຸປະເພດ ແລະ ອື່ ນໆ. 
6. ວທີິຕຈີງັຫວະ    :               

ວທີິຕຈີງັຫວະ  �   ມສີອງແບບ  ຄ ືແບບໃຊມ້ເືຄາະ  ແລະ  ແບບເງອືດມ.ື  

:
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11). ແບບມເືຄາະ: ໃນແຕລ່ະບາດເຄາະໜກັ ແລະ ເບົາຈະມທີງັລງົ ແລະ ຂຶນ້,   
ໝາຍວາ່ ແຮງ ແລະ ຄອ່ຍຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ. 
ຕວົຢາ່ງ 2:  

 

2). ແບບເງອືດມ:ື    - ບາດທີ 11 ບາດໜກັ: ເງອືດລງົ. 
          - ບາດທີ 22 ບາດເບົາ: ເງອືດໄປທາງຂາ້ງ. 
          - ບາດທີ 33 ບາດເບົາ: ເງອືດຂຶນ້ສູຈ່ດຸເລີ່ ມຕ ົນ້.                               

   ((ສາໍລບັມຊືາ້ຍ)                                    ((ສາໍລບັມຂືວາ) 

 
ຕວົຢາ່ງ :  

7. ຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ     .      

1 

2 

3 
1 

2 

3 
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ບບດົທີ 44.        ຫຫດັອາ່ນໂຊນແຟ           

                                                             ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
   ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
      ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
 - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
 - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
  1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ:  - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ  D 3-4 ເທ່ືອ.    
 - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
 - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ 

1. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ 
1). ຈດຸປະສງົຂອງການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ. 

ຫດັອາ່ນໂຊນແຟແມນ່ການເຝິກຮອ້ງອອກມາເປັນຊື່ ຂອງໂນດສຽງຕາ່ງໆ, ໃຫຖ້ກື
ຕາມລະດບັສຽງຂອງແຕລ່ະໂນດ, ພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນຄວາມຈດົຈາໍໄດດ້ຕ່ໍີບດົເພງ
ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງໝາຍກຽ່ວກບັກະແຈ, ຈງັຫວະ, ຮບູແບບຈງັຫວະ, ໝາຍງຽບ, ໝາຍ
ເຍືອ້ນ, ໝາຍເອືອ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2). ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ. 
 ຈາກຈດຸປະສງົທ່ີໄດກ້າ່ວມານ ັນ້, ການຮຽນອາ່ນໂຊນແຟຈິ່ງມຄີວາມສາໍຄນັເປັນ
ຢາ່ງຍິ່ ງ, ເປັນພ້ືນຖານອນັຕ ົນ້ຕໍໃຫແ້ກວ່ຊິາສະເພາະທາງດາ້ນສລິະປະດນົຕ ີ ເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາ
ສະເພາະແມນ່ໃຫແ້ກນ່ກັດນົຕ,ີ ນກັຮອ້ງ, ນກັປະດດິຄດິແຕງ່, ນກັປະສມົສຽງ, ນກັບນັຊາ
ຈງັຫວະ ລວມທງັອາຊບີ ແລະ ສະໝກັຫ້ິຼນ. 
 ການອາ່ນ ແລະ ການບນັທຶກໂນດໂຊນແຟ ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮູຄ້ຽງຄູກ່ນັໄປສະເໝີ, 
ຖາ້ວາ່ການອາ່ນໄດດ້ແີລວ້ກເໍຮັດໃຫກ້ານບນັທຶກຍິ່ ງມຄີວາມຊດັເຈນ. 

 

2. ວທີິການອາ່ນໂນດໂຊນແຟ. 
 ການອາ່ນໂຊນແຟ ມ ີ2 ຂ ັນ້ຕອນ: 

  1). ອາ່ນບດົເຝິກສຽງ  (ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມ) 
  2). ອາ່ນບດົໂຊນແຟ  (ເພ່ືອປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

1). ບດົເຝິກສຽງ. 
 ກອ່ນທ່ີຈະອາ່ນບດົໂຊນແຟໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການເຝິກສຽງ 

ດວ້ຍການອາ່ນບດົເຝິກສຽງເຊ່ັນ: ກາມສຽງ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ, ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມ
ພອ້ມໃນຫຼາຍດາ້ນເຊ່ັນ: ສຽງຄໍ, ການອາ່ນໄລຍະສຽງ, ຄສີຽງ, ຈງັຫວະ, ການເຄາະ ຫືຼ ຕີ
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ຈງັຫວະ ແລະ ອື່ ນໆ. ຄວນມເີຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ ເພ່ືອທຽບສຽງໃຫແ້ນນ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ປີອາໂນ, ກຕີາ, ຫືຼ ອາກອັກເດອງົ ກໄໍດ.້  ຕອ້ງເລີ່ ມຈາກຊາ້ຫາໄວເທ່ືອລະຂ ັນ້, ສະ
ໝ ໍາ່ສະເໝີ, ໂດຍປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້  

ຕຕວົຢາ່ງ :  ບດົເຝິກສຽງ ກາມ D.                 

 

2. ບດົຫດັອາ່ນ.   
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ແແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ໃນການສອນອາ່ນຫດັອາ່ນໂຊນແຟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຕວົຢ່າງ:  -ມຮູີບໂນດໃດແດ່... 

-ກາມຟາໃຫຍ່ ແລະ ເຣນອ້ຍແຕກຕ່າງກນັ

ແນວໃດ? 
້

ຄດິຂັນ້ສູງ

ສ
ື່ ສ
ານ

 
ປະ

ເມ
ນີຜ

ນົ 

 ຂຂັນ້ຕອນໃນການອ່ານໂຊນແຟ 
 

ອ່ານກາມສຽງ  ອ່ານອບັແປ  ອ່ານກຸ່ມສຽງລຽງຍາຍ  

1. ຄູພາ ນ/ຮ ອ່ານເທື່ ອລະຫວກັເທື່ ອ

ລະຕອນແຕ່ຕົນ້ຈນົຈບົບດົ 3-4 ທື່ ອ  

ບດົຂຽນຢຢູ່ໃນກາມໃດ ຂຽນຢູ່ໃນຈງັຫວະຫຍງັ  

ຫດັອ່ານໂຊນແຟ  

2. ຄູ ແລະ ນກັຮຽນ  ອ່ານພອ້ມກນັ 

1 – 2 ເທື່ ອ  

3. ນກັຮຽນອ່ານພອ້ມກນັ  

   1 – 2 ເທື່ ອ 

4. ແບ່ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ   

    ຍ່ອຍພດັປ່ຽນກນັອ່ານ  

5. ອ່ານພອ້ມກນັໝດົທຸກຄນົ  
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ບບດົທີ 5.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ)     
                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D  ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
    - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D 3-4 ເທ່ືອ.    
    - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
    - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ  D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 
 

ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ) 
1. ບດົເຝິກສຽງ  

  
 

2. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 6.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ)        
                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D  ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ:   - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
     - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 
 

ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ)  
1. ບດົເຝິກສຽງ 

 
    

2. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 7.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ)      
                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
    - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
       -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
   - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
   - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
    - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
    - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
   - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
    - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 22. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 8.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ)      
                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
    - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
        -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D  ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 

2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ:    - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D 3-4 ເທ່ືອ.    
 - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
 - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 
 

ຫ ັດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ) 
1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
2. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 9.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D. (ຕ່ໍ)      
                                       ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ D. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ:  - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ D. 
 

ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ D . (ຕ່ໍ) 
1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
2. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 10.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm.         
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
    - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
        -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ Bm ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 

  - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 

    2. ບດົຫດັອາ່ນ ແລະ ຕຈີງັຫວະ �. 
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ບບດົທີ 11.      ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ)        
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນ  ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm,ເຜ່ົາມ ົງ້ມວ່ນຊື່ ນກນິຈຽງ. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
 - ຂຽນບດົຫດັອາ່ນ ເຜ່ົາມ ົງ້ມວ່ນຊື່ ນກນິຈຽງ ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້່

ກະດານ. 
 - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົຫດັອາ່ນ ເຜ່ົາມ ົງ້ມວ່ນຊື່ ນກນິຈຽງ 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົຫດັອາ່ນ ເຜ່ົາມ ົງ້ມວ່ນຊື່ ນກນິຈຽງ. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 22. ບດົຫດັອາ່ນ.  
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ບບດົທີ 12.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ)        
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
     - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
          -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ Bm ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 2. ບດົຫດັອາ່ນ.   
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ບບດົທີ 13.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ)        
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
   ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm 3-4 ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ Bm ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 2. ບດົຫດັອາ່ນ.   
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ບບດົທີ 14.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ)        
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
  - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງແລະບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm 3-4 ເທ່ືອ.    
  - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
  - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ Bm ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm.  

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 
 2. ບດົຫດັອາ່ນ.  
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ບບດົທີ 15.       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ)        
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
     - ບອກຈດຸປະສງົ, ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນໂຊນແຟໄດ.້ 
          -  ອາ່ນບດົຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm  ຖກືຕາມຈງັຫວະ  ແລະ ທາໍນອງ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ຫດັອາ່ນໂຊນແຟໃນກາມ Bm. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົເຝິກສຽງ ກາມ Bm ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
    - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຄາໍຖາມ. 
   ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ກາມ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ ຂອງການເຝິກສຽງແມນ່ແນວໃດ? 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
 ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງແລະບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm 3-4ເທ່ືອ.    
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ອາ່ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
     - ຖາ້ມເີວລາໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ Bm ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
    - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈ, ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
     - ສງັເກດຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ແລະ ບດົຫດັອາ່ນກາມ Bm. 

 
ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ກາມ Bm. (ຕ່ໍ) 

1. ບດົເຝິກສຽງ 

  
 

 2. ບດົຫດັອາ່ນ.   
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ບບດົທີ 16.        ຫຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D.    
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການຂຽນທວາຍໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ບອກວທີິຂຽນທວາຍໂຊນແຟໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ  
       ຫດັຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟ ກາມ D ນ ໍາ້ເບ ີ1 ແລະ ເບ ີ2. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
    - ຂຽນບດົຮຽນໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
    - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
       ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D . 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົ ຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ.     
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ 2  
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ: 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ 3-4 ເທ່ືອ.    
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັຂຽນທວາຍບດົທີ 1 ແລະ ບດົທີ 2. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟຕາ່ງໆ. 
 

ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D. 

1. ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ: 
  - ຂຽນທວາຍໂຊນແຟແມນ່ການບນັທຶກສິ່ ງທ່ີໄດຍ້ນິອອກມາຈາກການຮອ້ງ ຫືຼ ການ
ເສບ ດວ້ຍເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງມາເປັນໂນດໂຊນແຟ.   

  - ຈດຸປະສງົຂອງການຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ແມ່ນທດິສະດີພື້ນຖານໜ່ຶງຂອງວິຊາຮຽນ
ໂຊນແຟ ເພ່ືອພັດທະນາການຟັງສຽງທາງດ້ານດົນຕີ, ການຮ້ອງເພງ, ຈັງຫວະ, ກຸ່ມສຽງ.  

  - ຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່
ກບັການອາ່ນໂຊນແຟ, ເພາະມນັຊວ່ຍໃຫເ້ຮົາໃນການຈດົກາ່ຍ, ບນັທຶກເປັນໂນດໂຊນແຟ 
ຈາກສຽງທ່ີໄດຍ້ນິ, ໄດຟ້ງັ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ອາດຈະເປັນບດົເພງເສບຮອ້ງທາໍນອງດຽ່ວ, ຂບັລາໍ
ທອ້ງຖິ່ນ, ເປັນກຸມ່ສຽງ, ຫຼາຍລອ່ງສຽງ ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີປະດດິຄດິແຕງ່ຂຶນ້ມາດວ້ຍຕນົເອງ. 
 
2. ວິທີຂຽນທວາຍ 

  ການຂຽນທວາຍມ ີ33 ຂ ັນ້ຕອນພ້ືນຖານ:   
1. ຫດັຈາໍແນກສຽງ.   22. ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ.   33. ຫດັຂຽນທວາຍ.  

 

     ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ຫດັຈາໍແນກສຽງ. 
     ເພ່ືອຈະຮູໄ້ດວ້າ່ສຽງທ່ີເຮົາໄດຍ້ນິມນັສງູກວາ່ ຫືຼ ຕ ໍາ່ກວາ່ເມ ື່ອທຽບກບັໂນດສຽງທ່ີເປັນ
ຫຼກັ ກໍ່ຕອ້ງຜາ່ນການເຝິກຈາໍແນກສຽງກອ່ນ, ເພາະຄວາມສາມາດໃນການຈາໍແນກສຽງຂອງ
ແຕລ່ະຄນົ ບ່ໍຄກືນັ.  
 
   ວທີິດາໍເນນີ: 

ຄເູສບ ປີອາໂນ, ໂນດມນົ ເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ຈາກນ ັນ້ກເໍສບບນັດາໂນດທ່ີສງູຂຶນ້ໄປ
ເພ່ືອໃຫຮູ້ ້ແລະ ຈາໍແນກສຽງທ່ີສງູກວ່າໂນດສຽງຫຼກັ. 
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ຕຕວົຢາ່ງ 1: 

 
-ເສບບນັດາໂນດທ່ີຕ ໍາ່ລງົໄປເພ່ືອໃຫຮູ້ ້ແລະ ຈາໍແນກສຽງທ່ີຕ ໍາ່ກວ່າໂນດສຽງຫຼກັ. 

 ຕວົຢາ່ງ 2: 

    
    ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ. 
       ພາຍຫຼງັຮູລ້ະດບັສຽງຕ ໍາ່-ສຽງສງູແລວ້, ໃຫນ້ກັຮຽນເຝິກການບອກຊື່ ໂນດສຽງທ່ີໄດ້
ຍນິ ທດັຈາກໂນດສຽງຫຼກັ, ໂດຍບ່ໍຕອ້ງບອກຈງັຫວະ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງໂນດ. 
        ຕວົຢາ່ງ 3: ໂນດມນົເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ໂນດດາໍແມນ່ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 

 
    ວທີິດາໍເນນີ: ຄເູສບໂນດສຽງຫຼກັເທ່ືອລະຫອ້ງ ແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່ທດັຈາກໂນດ

ສຽງຫຼກັແມນ່ໂນດຫຍງັ? ການຖາມຕອບໃຫດ້າໍເນນີໄປເທ່ືອລະຫອ້ງ. 

     ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ຫດັຂຽນທວາຍ. 

       ຕວົຢາ່ງ 4: ຂຽນໃນກາມ C 
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   3. ຫດັຂຽນທວາຍ ກາມ  D
1). ບບດົເຝິກສຽງ 

2). ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ 
    ຕວົຢາ່ງ 3: ໂນດມນົເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ໂນດດາໍແມນ່ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ.  

 ວທີິດາໍເນນີ: ຄເູສບໂນດສຽງຫຼກັເທ່ືອລະຫອ້ງແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່ທດັຈາກໂນດສຽງ
ຫຼກັແມນ່ໂນດຫຍງັ? ການຖາມຕອບໃຫດ້າໍເນນີໄປເທ່ືອລະຫອ້ງ. 
 ຄຄາໍແນະນາໍ:  ກລໍະນຄີມູຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເສບ ຫືຼ ຂາດເຂນີເຄື່ ອງດນົຕ ີ
ແມນ່ສາມາດຮອ້ງເປັນສຽງນອ່ຍໆ... ຕາມທາໍນອງຂອງບດົກໄໍດ.້   

3). ບດົຫດັຂຽນທວາຍ.   
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ບບດົທີ 17.       ຫຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D. (ຕ່ໍ)    
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການຂຽນທວາຍໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວທີິຂຽນທວາຍໂຊນແຟ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ  
       ຫດັຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟ ກາມ D ນ ໍາ້ເບ ີ1 ແລະ ເບ ີ2. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົຮຽນໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D . 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົ ຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ.     
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ 2  
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ: 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ 3-4 ເທ່ືອ.    
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັຂຽນທວາຍບດົທີ 1 ແລະ ບດົທີ 2. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟຕາ່ງໆ. 
 

ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D. (ຕ່ໍ)  
      1). ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ:  ໂນດມນົເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ໂນດດາໍແມນ່ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ.  

  ວທີິດາໍເນນີ: ຄເູສບໂນດສຽງຫຼກັເທ່ືອລະຫອ້ງແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່ທດັຈາກໂນດສຽງ
ຫຼກັແມນ່ໂນດຫຍງັ? ການຖາມຕອບໃຫດ້າໍເນນີໄປເທ່ືອລະຫອ້ງ. 
 ຄຄາໍແນະນາໍ:  ກລໍະນຄີມູຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເສບ ຫືຼ ຂາດເຂນີເຄື່ ອງດນົຕ ີ
ແມນ່ສາມາດຮອ້ງເປັນສຽງນອ່ຍໆ... ຕາມທາໍນອງຂອງບດົກໄໍດ.້ 
 2). ບດົຫດັຂຽນທວາຍ.      
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ບບດົທີ 18.   ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D. (ຕ່ໍ)    
                                                                    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
    ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການຂຽນທວາຍໂຊນແຟໄດ.້ 
 - ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວທີິຂຽນທວາຍໂຊນແຟ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ  
       ຫດັຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟ ກາມ D ນ ໍາ້ເບ ີ1 ແລະ ເບ ີ2. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົຮຽນໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
   1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ. 
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1  
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: - ການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ ມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົເຝິກສຽງກາມ D . 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົ ຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ.     
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ 2  
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ: 
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັອາ່ນບດົຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ 3-4 ເທ່ືອ.    
 - ຄພູານກັຮຽນຫດັຂຽນທວາຍບດົທີ 1 ແລະ ບດົທີ 2. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຫດັຈາໍແນກສຽງ, ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຂຽນທວາຍບດົໂຊນແຟຕາ່ງໆ. 
 

ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D. (ຕ່ໍ) 
      1). ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ: ໂນດມນົເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ໂນດດາໍແມນ່ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ.  

  ວທີິດາໍເນນີ: ຄເູສບໂນດສຽງຫຼກັເທ່ືອລະຫອ້ງແລວ້ຖາມນກັຮຽນວາ່ ຖດັຈາກໂນດ
ສຽງຫຼກັແມນ່ໂນດຫຍງັ? ການຖາມຕອບໃຫດ້າໍເນນີໄປເທ່ືອລະຫອ້ງ. 
 ຄຄາໍແນະນາໍ:  ກລໍະນຄີມູຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເສບ ຫືຼ ຂາດເຂນີເຄື່ ອງດນົຕ ີ
ແມນ່ສາມາດຮອ້ງເປັນສຽງນອ່ຍໆ... ຕາມທາໍນອງຂອງບດົກໄໍດ.້ 
 2). ບດົຫດັຂຽນທວາຍ. 
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ບບດົທີ 119.    ບບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັທິດສະດ ີໂຊນແຟ    
                                            ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ 
   ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:    
 - ຈດົຈາໍໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ໄດ.້ 
 - ຈດົຈາໍວທີິຕຈີງັຫວະ � ແລະ �  ໄດ.້            
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

-  ບດົເຝິກຫດັໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 
-  ບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັຈງັຫວະ � ແລະ �. 

III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
 - ຂຽນໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະນອ້ຍ, ວທີິຕຈີງັຫວະ � ແລະ � ໃສເ່ຈຍ້ 

ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິຫືຼຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

- ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.     
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
   ຄາໍຖາມ:  - ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ແລະ ຮາ່ງສຽງນອ້ຍແມນ່ແນວໃດ? 
 - ວທີິຕຈີງັຫວະ  � ແລະ � ແມນ່ແນວໃດ?     
     ກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ເພ່ືອສນົທະນາ.  
     - ຄແູນະນາໍຂຽນເຄື່ ອງໝາຍບາດໜກັ  ແລະ ບາດເບົາໃສແ່ຕລ່ະໂນດໃນບດົເຝິກຫດັ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
   - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
   - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການແກບ້ດົເຝິກຫດັ ຕຈີງັຫວະ � ແລະ �. 
 

ບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັທິດສະດ ີໂຊນແຟ 

1. ຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່
 11). ໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 
 ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ໃນ 1 ໄລຍະ 8 ( 8 ໂນດ)ໂດຍລຽງລາໍດບັ
ແຕຕ່ ໍາ່ຫາສງູ, ປະກອບດວ້ຍ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານ.  
 

2). ຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 
 ຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍຈ່າກໂນດໃດ ແມນ່ເອົາໂນດນ ັນ້ຕ ັງ້ເປັນໂນດທີ I 
ຂອງຂ ັນ້ໂນດພ້ືນຖານຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ໃນ 1 ໄລຍະ 8 (8 ໂນດ) ໂດຍລຽງລາໍດບັຕ່ໍກນັໄປ 
8 ໂນດ ແຕຕ່ ໍາ່ ຫາສງູ, ໂນດທີ 8 ຈະເປັນໂນດມຊີື່ ດຽວກນັກບັໂນດທີ  I ແຕວ່າ່ຢູໃ່ນອກົຕາ
ຕ່ໍໄປ. 

ຕວົຢາ່ງ :  7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 

 

3). ບດົເຝິກຫດັການສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ.່ 
ອງີຕາມຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງໃຫຍ ່ 
1/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ C. 

- ຖຖາມວາ່: ກາມ C ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 
2/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ G. 

- ຖຖາມວາ່: ກາມ G ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່  
3/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ F. 
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- ຖຖາມວາ່: ກາມ F ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 
4/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ D. 

- ຖຖາມວາ່: ກາມ D ມ ີ ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 
2.ຮາ່ງສຽງນອ້ຍ 
 11). ໂໂຄງສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 
 ໂຄງສາ້ງ ຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ໃນ 1 ໄລຍະ 8 (8 ໂນດ) ໂດຍລຽງລາໍດບັ 
ແຕຕ່ ໍາ່ຫາສງູ, ປະກອບດວ້ຍ 7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານ. 

2). ຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ.  
 ຢາກສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍຈາກໂນດໃດ ແມນ່ເອົາໂນດນ ັນ້ ຕ ັງ້ເປັນໂນດທີ I 
ຂອງຂ ັນ້ໂນດພ້ືນຖານຮາ່ງສຽງນອ້ຍ ໃນ 1 ໄລຍະ 8 (8 ໂນດ) ໂດຍລຽງລາໍດບັ ຕ່ໍກນັໄປ 
8ໂນດ ແຕຕ່ ໍາ່ ຫາສງູ, ໂນດທີ 8 ຈະເປັນໂນດ ມຊີື່ ດຽວກນັກບັໂນດທີ  I ແຕວ່າ່ຢູໃ່ນອກົຕາ
ຕ່ໍໄປ. 

ຕວົຢາ່ງ :  7 ຂ ັນ້ສຽງພ້ືນຖານຂອງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ.  

 
3). ບດົເຝິກຫດັການສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ. 
 ອງີຕາມຫຼກັການຂອງການສາ້ງຮາ່ງສຽງນອ້ຍ  

1/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ  Am . 
- ຖຖາມວາ່: ກາມ  Am ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 

2/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ  Em . 
- ຖຖາມວາ່: ກາມ  Em ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 

3/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ  Dm . 
        - ຖຖາມວາ່: ກາມ  Dm ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 

4/ ຈ ົງ່ສາ້ງຮາ່ງສຽງກາມ  Bm . 
        - ຖຖາມວາ່: ກາມ  Bm ມ ີ½ ຂ ັນ້ສຽງ ແຕໂ່ນດໃດຫາໂນດໃດແດ?່ 
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33. ເຄື່ ອງໝາຍຈງັຫວະ .         

1). ຫອ້ງຈງັຫວະ 
 - ເພ່ິນໃຊເ້ສັ້ນຂດີຂ ັນ້ລະຫວາ່ງແຕລ່ະຫອ້ງຈງັຫວະເພ່ືອບ ົ່ງບອກສິ່ ງໃດແດ?່ 

- ໃນຈງັຫວະ     ຕວົເລກຢູທ່າງເທິງບ ົ່ງບອກຫຍງັ?  
               ຕວົເລກຢູທ່າງລຸມ່ບ ົ່ງບອກຫຍງັ?    
-  ບາດໜກັ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຫຍງັ?? 

 -  ບາດເບົາ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຫຍງັ?? 
             

ວທີິຕຈີງັຫວະ � ມຈີກັແບບ? ຈ ົງ່ອະທິບາຍແຕລ່ະແບບແມນ່ແນວໃດ.   
 

ຈງັຫວະ  � ແມນ່ຈງັຫວະບອກໃຫເ້ຮົາຮູວ້າ່  ໃນຫອ້ງຈງັຫວະໜ່ຶງໆ    ລວມມຈີກັບາດ
ເຄາະ,, ແຕລ່ະບາດເຄາະມຄີາ່ເທ່ົາກບັຈກັໂນດດາໍ,, ບາດໃດແມນ່ບາດໜກັ,, ບາດໃດແມນ່
ບາດເບົາ??    
      ຈ ົງ່ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍບາດໜກັ  ແລະ ບາດເບົາໃສແ່ຕລ່ະໂນດລຸມ່ນີ:້  
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- ໃນຈງັຫວະ   �  ຕວົເລກຢູທ່າງເທິງບ ົ່ງບອກຫຍງັ?  
              ຕວົເລກຢູທ່າງລຸມ່ບ ົ່ງບອກຫຍງັ?    

 -  ບາດໜກັ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຫຍງັ?? 
 -  ບາດເບົາ  ສະແດງດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຫຍງັ?? 
             

ວທີິຕຈີງັຫວະ � ມຈີກັແບບ? ຈ ົງ່ອະທິບາຍແຕລ່ະແບບແມນ່ແນວໃດ   
 

ຈງັຫວະ  � ແມນ່ຈງັຫວະບອກໃຫເ້ຮົາຮູວ້າ່  ໃນຫອ້ງຈງັຫວະໜ່ຶງໆ    ລວມມຈີກັບາດ
ເຄາະ,, ແຕລ່ະບາດເຄາະມຄີາ່ເທ່ົາກບັຈກັໂນດດາໍ,, ບາດໃດແມນ່ບາດໜກັ,, ບາດໃດແມນ່
ບາດເບົາ??    
      ຈ ົງ່ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍ  ບາດໜກັ  ແລະ ບາດເບົາໃສແ່ຕລ່ະໂນດລຸມ່ນີ:້ 
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ບບດົທີ 220.  ບບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັທິດສະດ ີໂຊນແຟ (ຕ່ໍ)  
                                            ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
   ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:    

- ຈດົຈາໍວທີິການອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ໄດ.້ 
- ຈດົຈາໍວທີິຕຈີງັຫວະ � ແລະ �  ໄດ.້            

II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
-  ບດົເຝິກຫດັອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ. 
-  ບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ຈງັຫວະ � ແລະ �. 

III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
 - ຂຽນວທີິການອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ, ວທີິຕຈີງັຫວະ � ແລະ � ໃສເ່ຈຍ້

ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
 - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ:  ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.     

2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ1 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
   ຄາໍຖາມ:   - ວທີິການອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟມຈີກັຂ ັນ້ຕອນ? 
 - ວທີິຕຈີງັຫວະ  � ແລະ � ແມນ່ແນວໃດ?     
     ກດິຈະກາໍ2  
     - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ເພ່ືອສນົທະນາ.  
     - ຄແູນະນາໍວທີິການອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟໃນບດົເຝິກຫດັ. 
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການອາ່ນ ແລະ ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ. 

 
ບດົເຝິກຫດັກຽ່ວກບັທິດສະດ ີໂຊນແຟ (ຕ່ໍ) 

4.  ຫດັອາ່ນໂຊນແຟ         

1/. ຈດຸປະສງົຂອງການຫດັອາ່ນໂຊນແຟ. 
 ຫດັອາ່ນໂຊນແຟແມນ່ການເຝິກຮອ້ງອອກມາເປັນຊື່ ຂອງໂນດສຽງຕາ່ງໆ, ໃຫ້
ຖກືຕາມລະດບັສຽງຂອງແຕລ່ະໂນດ, ພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນຄວາມຈດົຈາໍໄດດ້ຕ່ໍີບດົ
ເພງຕາ່ງໆ. 

2/. ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ. 
  ການຮຽນອາ່ນໂຊນແຟ ເປັນພ້ືນຖານອນັຕ ົນ້ຕໍໃຫແ້ກວ່ຊິາສະເພາະທາງດາ້ນ 
ສລິະປະດນົຕ ີເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະແມນ່ໃຫແ້ກນ່ກັດນົຕ,ີ ນກັຮອ້ງ, ນກັປະດດິຄດິແຕງ່, 
ນກັປະສມົສຽງ, ນກັບນັຊາຈງັຫວະ ລວມທງັອາຊບີ ແລະ ສະໝກັຫ້ິຼນ. 

ການອາ່ນ ແລະ ການບນັທຶກໂນດໂຊນແຟຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮູຄ້ຽງຄູກ່ນັໄປສະເໝີ,ຖາ້  
ວາ່ການອາ່ນໄດດ້ແີລວ້ກເໍຮັດໃຫກ້ານບນັທຶກຍິ່ ງມຄີວາມຊດັເຈນ. 

 

3/. ວທີິການອາ່ນໂນດໂຊນແຟ. 
 ການອາ່ນໂຊນແຟ ມ ີ2 ຂ ັນ້ຕອນ: 
  1). ອາ່ນບດົເຝິກສຽງ  (ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມ) 
  2). ອາ່ນບດົໂຊນແຟ  (ເພ່ືອປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

4/. ບດົເຝິກສຽງ. 
 ກອ່ນທ່ີຈະອາ່ນບດົໂຊນແຟໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການເຝິກສຽງ 

ດວ້ຍການອາ່ນບດົເຝິກສຽງເຊ່ັນ: ກາມສຽງ, ອບັແປ, ກຸມ່ສຽງລຽງຢາຍ, ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມ
ພອ້ມໃນຫຼາຍດາ້ນເຊ່ັນ: ສຽງຄໍ, ການອາ່ນໄລຍະສຽງ, ຄສີຽງ, ຈງັຫວະ, ການເຄາະ ຫືຼ ຕີ
ຈງັຫວະ ແລະອື່ ນໆ. ຄວນມເີຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ ເພ່ືອທຽບສຽງໃຫແ້ນນ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ
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ແມນ່ປີອາໂນ, ກຕີາ, ຫືຼ ອາກອັກເດອງົ ກໄໍດ.້ ຕອ້ງເລີ່ ມຈາກຊາ້ຫາໄວເທ່ືອລະຂ ັນ້, ສະໝ ໍາ່
ສະເໝີ.  

ຕວົຢາ່ງບດົເຝິກສຽງ ກາມ D.                 

  
 
ບດົຫດັອາ່ນ ພອ້ມດວ້ຍການຕຈີງັຫວະ.   

     ບບດົທີ 1. 
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      ບດົທີ 2. 

    ບດົທີ 3 
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55. ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ກາມ D.    
ຂຽນທວາຍ: 
ຂຽນທວາຍໂຊນແຟ ແມນ່ການບນັທຶກສິ່ ງທ່ີໄດຍ້ນິອອກມາຈາກການຮອ້ງ ຫືຼ ການເສບ

ດວ້ຍເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງມາເປັນໂນດໂຊນແຟ.  

  ຈດຸປະສງົ: 
 ຂຽນທວາຍໂຊນແຟແມ່ນທິດສະດີພື້ນຖານໜ່ຶງຂອງວິຊາຮຽນໂຊນແຟເພື່ອພັດທະນາ

ການຟັງສຽງທາງດ້ານດົນຕ,ີ ການຮ້ອງເພງ, ຈັງຫວະ, ກຸ່ມສຽງ.  

  ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ: 
  ຫດັຂຽນທວາຍໂຊນແຟມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການອາ່ນໂຊນແຟ, 
ເພາະມນັຊວ່ຍໃຫເ້ຮົາໃນການຈດົກາ່ຍ, ບນັທຶກເປັນໂນດໂຊນແຟ ຈາກສຽງທ່ີໄດຍ້ນິ, ໄດ້
ຟງັ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ອາດຈະເປັນບດົເພງເສບຮອ້ງທາໍນອງດຽ່ວ, ຂບັລາໍທອ້ງຖິ່ນ, ເປັນກຸມ່ສຽງ, 
ຫຼາຍລອ່ງສຽງ ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີປະດດິຄດິແຕງ່ຂຶນ້ມາດວ້ຍຕນົເອງ. 
 
 ວິທີຂຽນທວາຍ 

  ການຂຽນທວາຍມ ີ33 ຂ ັນ້ຕອນພ້ືນຖານ:   
1. ຫດັຈາໍແນກສຽງ.   22. ຫດັບອກຊື່ ໂນດສຽງ.   33. ຫດັຂຽນທວາຍ.  

 

 ຫດັຈາໍແນກສຽງ ແລະ ບອກຊື່ ໂນດສຽງ. 
 ເພ່ືອຈະຮູໄ້ດວ້າ່ສຽງທ່ີເຮົາໄດຍ້ນິມນັສງູກວາ່ ຫືຼ ຕ ໍາ່ກວາ່ ເມ ື່ອທຽບກບັໂນດສຽງທ່ີ
ເປັນຫຼກັ ກໍ່ຕອ້ງຜາ່ນການເຝິກຈາໍແນກສຽງກອ່ນ, ເພາະຄວາມສາມາດໃນການຈາໍແນກສຽງ
ຂອງແຕລ່ະຄນົ ບ່ໍຄກືນັ. 
 ວທີິດາໍເນນີ: 
 - ຄພູາອາ່ນບດົເຝິກສຽງ ກາມ D 
     - ຄເູສບ ປີອາໂນ ໂນດມນົ ເປັນໂນດສຽງຫຼກັ, ຈາກນ ັນ້ກເໍສບບນັດາໂນດທ່ີສງູຂຶນ້ໄປ
ເພ່ືອໃຫຮູ້ ້ ແລະ ຈາໍແນກສຽງທ່ີສງູກວ່າໂນດສຽງຫຼກັ.ຈາກນ ັນ້ກເໍສບບນັດາໂນດທ່ີຕ ໍາ່ລງົໄປ
ເພ່ືອໃຫຮູ້ ້ແລະ ຈາໍແນກສຽງທ່ີຕ ໍາ່ກວ່າໂນດສຽງຫຼກັ. 

- ຈ ົງ່ຂຽນທວາຍຕາມບດົໂຊນແຟລຸມ່ນີ ້: 
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ບບດົທີ 1. 

 ບດົທີ 2. 
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ພພາກທີ II : ການຮອ້ງເພງ 
ບດົທີ 21.       ເເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ           ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
I.  ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງບດົເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ບດົເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
   ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ1 
     - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
      ຄາໍຖາມ: - ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜເຄຍີໄດຍ້ນິ ແລະ ສາມາດ 
                ຮອ້ງໄດ?້      
    - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
    - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ2  
     - ຄເູປີດເພງ ຫືຼຮອ້ງບດົເພງປກົປກັສນັຕພິາບ ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ,ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາ ຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ. 

ເພງ ປກົປກັສນັຕພິາບ    
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ບບດົທີ 222.        ເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່         ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ 
   ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່. 
III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
   ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ1     - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  - ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜສາມາດຮອ້ງໄດ?້      
     - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
     - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ2  
     - ຄເູປີດເພງຫືຼຮອ້ງບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ, ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາ ຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່. 
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ເເພງ ສາວໄທດາໍຕ ໍາ່ແຜນ່ 
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  ບດົທີ 23.        ເເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ           ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ. 
III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12/ຕລຸາ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
   ຄາໍຖາມ: ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜເຄຍີໄດຍ້ນິ ແລະ ສາມາດຮອ້ງໄດ?້      
 - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
    ກກດິຈະກາໍ2  
     - ຄເູປີດເພງ ຫືຼ ຮອ້ງບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ, ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາ ຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ. 
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ເເພງ ນ ໍາ້ໃຈ 12-ຕລຸາ   
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ບບດົທີ 24.        ເພງ ສາຍລມົເຢັນ              ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນ. 
III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນ ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ1 
     - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
   ຄາໍຖາມ: ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜເຄຍີໄດຍ້ນິ ແລະ ສາມາດຮອ້ງໄດ?້      
     - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
     - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ2  
     - ຄເູປີດເພງ ຫືຼ ຮອ້ງບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ, ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາ ຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ສາຍລມົເຢັນ. 
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ເເພງ ສາຍລມົເຢັນ 
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  ບດົທີ 25..         ເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ              ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ. 
III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ເພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ. 
     - ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ: ປີອາໂນ, ກຕີາ, ອາກອັກເດອງົ ຫືຼ ອື່ ນໆ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ1 
     - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາ ຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
   ຄາໍຖາມ: ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜເຄຍີໄດຍ້ນິ ແລະ ສາມາດຮອ້ງໄດ?້      
     - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
     - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກດິຈະກາໍ2  
     - ຄເູປີດເພງ ຫືຼ ຮອ້ງບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ,ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາ ຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ. 
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ເເພງ ປ່າໄມສ້ດົຊື່ ນ   
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ພພາກທີ III:  ປະຫວດັນກັປະພນັເພງລາວ 

ບດົທີ 26..       ທາ່ນ ບວົເງນິ ຊາພວູງົ                ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ  ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
 - ບອກປະວດັຫຍໍ ້ ແລະ  ຄວາມເປັນມາຂອງນກັປະພນັເພງລາວຜູມ້ຊີື່ ສຽງ   ທາ່ນ    
   ບວົເງນິ ຊາພວູງົ ໄດ.້ 
 - ຟງັຜນົງານເພງທ່ີດເີດ່ັນຂອງທາ່ນເຊ່ັນ:  ເພງຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
       ປະຫວດັຫຍໍ ້ຂອງນກັປະພນັເພງລາວຜູມ້ຊີື່ ສຽງ ທາ່ນ ບວົເງນິ ຊາພວູງົ. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຂຽນບດົເພງໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍເ່ພ່ືອຕດິ ຫືຼ ຂຽນໄວຢູ້ກ່ະດານ. 
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດ ທ່ີມ ີບດົເພງ ຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງລວມໝູ ່ເພງໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
  22. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່ 
     ກດິຈະກາໍ 1 
     - ຄເູອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີກຽມມາຕດິ ຫືຼ ຂຽນໃສກ່ະດານ. 
     - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: - ເນືອ້ໃນຂອງບດົເພງນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ? ໃຜສາມາດຮອ້ງໄດ?້      
     - ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດົເພງຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
     - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
     - ຄເູປີດເພງ ຫືຼ ຮອ້ງບດົເພງຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັໃຫຟ້ງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
     - ຄພູານກັຮຽນຫດັແອບສຽງ ແລະ ວທີິຮອ້ງເພງ, ຫດັເທ່ືອລະວກັລະຕອນຈນົຈບົເພງ. 
     - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈ ປະມານ 1-2 ຄນົ ຂຶນ້ມາຮອ້ງໃຫໝູ້ຟ່ງັ.  
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮອ້ງບດົເພງ ຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ. 
 

ທາ່ນ ບວົເງນິ ຊາພວູງົ 

                            

    ທາ່ນບວົເງນິຊາພວູງົ ເກດີເມ ື່ອວນັທີ 21 ທນັວາ 
ປີ 1949 ຢູທ່ີ່ບາ້ນໂພນມວ່ງ,   ເມອືງນາຊາຍທອງ,
ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ທາ່ນຮຽນຈບົດາ້ນດນົຕີ
ຊ ັນ້ກາງຝາ່ຍຮອ້ງເພງ ຈາກໂຮງຮຽນດນົຕແີຫງ່ຊາດ 
ປະເທດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ເມ ື່ອປີ 1968 ແລະ ຊ ັນ້
ສງູຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ  ປີ 1987.  ຈາກນ ັນ້ມາ 
ທາ່ນກໄໍດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ເຂ້ົາໃນວຽກງານ
ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ ໃນແຕລ່ະໄລຍະເຊ່ັນ ທາ່ນເຄຍີ
ໄດເ້ປັນຫວົໜາ້ວງົດນົຕວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍ
ປະເທດລາວ ທ່ີຊາໍເໜືອ ແຂວງຫວົພນັ, ເປັນຫວົໜາ້
ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນສລິະປະດນົຕແີຫງ່ຊາດ. ເປັນ
ຫວົໜາ້ກອງສລິະປະກອນສນູກາງ, ເປັນຫວົໜາ້ກມົສ ິ

ລະປະກາໍ, ເປັນລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ,ວດັທະນະທํາ ແລະ ທອ່ງ
ທຽ່ວ. 

ຜນົງານການແຕງ່ເພງຂອງເພ່ິນມຫຼີາຍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ເພງຮອ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ, ໂດດ
ເດ່ັນທ່ີສດຸແມນ່ເພງ ຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ, ເພງ ທົ່ງນາແຊງບາ້ນນອ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ. ເພງ
ຂອງເພ່ິນແຕງ່ຂຶນ້ມາ ລວ້ນແລວ້ແຕມ່ເີນືອ້ໃນພນັລະນາເຖງິຄວາມສວຍງາມຂອງບາ້ນເມອືງ,
ສນັລະເສນີນ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຮກັບາ້ນເກດີເມອືງນອນ, ນ ໍາ້ໃຈເດັດດຽ່ວໜຽວແໜນ້ຂອງກອງ 
ທບັປະຊາຊນົລາວ ເຊິ່ ງຍາມໃດກຄໍຽງບາ່ຄຽງໄລກ່ບັປວງຊນົທງັຊາດ ແລະ ເສຍສະລະ ເພ່ືອ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົ. ສນັລະເສນີຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ພິລະອາດຫານຂອງ
ກອງທບັປະຊາຊນົລາວ ໃນການຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ, ຕາ້ນຈກັກະພດັຜູຮ້ກຸຮານ. 
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              ເພງ ຈດົຈາໍບນຸຄນຸຂອງພກັ 
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ພພາກທີ IV: ເຄື່ ອງດນົຕ ີ

 ບດົທີ 27.  ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ ແລະ ສາກນົ.     ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ 
   ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
   ບອກຄນຸລກັສະນະຂອງ ຄອ້ງວງົນອ້ຍ,ຄອ້ງວງົໃຫຍ,່ຕຣມົແປັດ,ຕຣມົໂບນ ໄດ.້ 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ຄອ້ງວງົນອ້ຍ, ຄອ້ງວງົໃຫຍ,່ ຕຣມົແປັດ ແລະ ຕຣມົໂບນ. 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
     - ຄອ້ງວງົນອ້ຍ, ຄອ້ງວງົໃຫຍ,່ ຕຣມົແປັດ ແລະ ຕຣມົໂບນ (ຖາ້ມ)ີ ຫືຼ ຮບູພາບ.  
     - ຊດີ ີຫືຼ ກະແຊັດທ່ີມສີຽງຄອ້ງວງົນອ້ຍ, ຄອ້ງວງົໃຫຍ,່ ຕຣມົແປັດ, ຕຣມົໂບນ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
    1. ການທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງລວມໝູ ່ເພງ ຫືຼ ບດົໂຊນແຟໃດໜ່ຶງທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ.       
   2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່  
 ກດິຈະກາໍ 1 
    - ຄເູອົາເຄື່ ອງດນົຕດີ ັງ່ກາ່ວ (ຖາ້ມ)ີ ຫືຼ ຮບູພາບ ໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ. 
    - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 

 ຄາໍຖາມ: - ເຄື່ ອງເສບພ້ືນເມອືງມຫີຍງັແດ?່  
             - ເຄື່ ອງເສບສາກນົມຫີຍງັແດ?່  
         - ໃຜສາມາດເສບ ເຄື່ ອງດນົຕໃີດໜ່ຶງ ໄດແ້ດ?່  

- ຄອູະທິບາຍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັລກັສະນະຮບູຮາ່ງຂອງເຄື່ ອງດນົຕດີ ັງ່ກາ່ວ. 
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນບດົຮຽນ.     
     ກກດິຈະກາໍ 2  
    - ຄເູປີດເພງ ທ່ີມສີຽງເຄື່ ອງດນົຕດີ ັງ່ກາ່ວ ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
    - ຄອູະທິບາຍລກັສະນະສຽງຂອງແຕລ່ະເຄື່ ອງດນົຕດີ ັງ່ກາ່ວ ຕື່ ມອກີ.    
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V. ກການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໃນການຟງັຄອູະທິບາຍ. 
 - ສງັເກດຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນຄນຸລກັສະນະເຄື່ ອງດນົຕດີ ັງ່ກາ່ວ.  
 

ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ ແລະ ສາກນົ. 
   1. ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ. 

ເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງລາວ ນບັທງັເຄື່ ອງດນົຕພ້ືີນເມອືງຂອງບນັດາເຜ່ົາໃນແຕລ່ະເຂດ
ແຂວງທອ້ງຖິ່ນໃນລາວ ໄດແ້ບງ່ເປັນ 4 ປະເພດຄ:ື ປະເພດດດີ, ສ,ີ ຕ,ີ ເປ່ົາ. - 

1).ຄອ້ງວງົນອ້ຍ - ແມນ່ເຄື່ ອງດນົຕປີະເພດທ່ີຕດີວ້ຍໄມຄ້ອ້ນນວມ, 
ມລີກູຄອ້ງ  18-21 ລກູເປັນນມູ ເຮັດດວ້ຍທອງ ວາງລຽນກນັເປັນ
ວງົ (ໜວ່ຍໃຫຍ-່ໜວ່ຍນອ້ຍ) ຈາກສຽງຕ ໍາ່ ຫາສງູ ນບັແຕຊ່າ້ຍ
ຫາຂວາ, ໃຊບ້ນັເລງໃນວງົດນົຕລີາວເດມີ. 
2).ຄອ້ງວງົໃຫຍ ່ ມຄີນຸລກັສະນະ ແລະ ຮບູຮາ່ງ   ເໝືອນກບັ 
ຄອ້ງວງົນອ້ຍ, ແຕ່́ ó¦¼¤ທຸມ້ ແລະຕ ໍາ່  ກວ່າ 1 ອກົຕາ, ມ ີ14-
16 ລກູ ເສບສະລບັກນັກບັຄອ້ງວງົນອ້ຍ, ລະນາດເອກ, ລະນາດ
ທຸມ້ ແລະ ເຄື່ ອງດນົຕອີື່ ນໆໃນວງົດນົຕລີາວເດມີ.  

   2. ເຄື່ ອງດນົຕສີາກນົ                                       
1).ຕຣມົແປັດ ( Trompete ) ແມນ່ເຄື່ ອງດນົຕສີາກນົປະເພດເປ່ົາ, 
(ລາວເອີນ້ວາ່ແກ), ເຮັດດວ້ຍທອງ, ມລີກູນບັ 3 ລກູ ສາໍລບັ 3 
ນິວ້ ຂອງມຂືວາ. ຕຣມົແປັດ ໃຊເ້ພ່ືອບນັເລງດນົຕໃີນທກຸຮບູແບບ

ເຊ່ັນ: ບນັເລງດຽ່ວ, ບນັເລງໃນວງົແກດວ້ຍກນັ, ບນັເລງໃຫເ້ພງຮອ້ງ ຫືຼ ບນັເລງກບັວງົ
ດນົຕ ີ ແລະ ອື່ ນໆ. ສຽງຂອງຕຣມົແປັດ ເປັນສຽງກາງ ແລະສຽງສງູ ແລະ ອດຸມົສມົບນູ
ດວ້ຍທາໍນອງທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ປກຸລະດມົ, ບາງທີກມໍທີງັອອ່ນຊອ້ຍ.  

 2). ຕຣມົໂບນ ( Trombone ) ແມນ່ເຄື່ ອງດນົຕສີາກນົ
ປະເພດເປ່ົາ ເຮັດດວ້ຍທອງ, ມຄີນັສາກ (ສາໍລບັມຂືວາ) 
ມສີຽງຕ ໍາ່ ແລະລກັສະນະເຂັມ້ແຂງ, ປກຸລະດມົ.  

10_Music_TG.pdf   8210_Music_TG.pdf   82 7/31/2015   10:08:13 AM7/31/2015   10:08:13 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



78 
 

ບບດົທີ 28:   ເພງ: “ຈາໍປາເມອືງລາວ”           ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ຮອ້ງເພງ ”ຈາໍປາເມອືງລາວ”. 
 - ຕບົມປືະກອບໃສບ່ດົເພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕາມຈງັຫວະ. 

 - ສະແດງທາ່ທາງການເຄື່ ອນໄຫວປະກອບໃສເ່ພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕາມຈງັຫວະ 
 ທາໍນອງ. 

 - ຮອ້ງດຽ່ວ ແລະ ຮອ້ງລວມໝູ.່ 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
 ເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ແຕງ່ໂດຍ: ອຕຸະມະ ຈນຸລະມະນ ີ
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 - ຂຽນບດົເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ’’ ໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ.່ 
 - ເທັບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດເພງຈາໍປາເມອືງລາວ (ຖາ້ມ)ີ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 
 ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ, ລາໍ ຫືຼ ຟ້ອນກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີຮຽນຜາ່ນມາ ປະມານ  
 1-2 ເທ່ືອ. 

2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່
 ກດິຈະກາໍ 1 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຂໍເ້ຊ່ັນ: 
 ຄາໍຖາມ:  
 - ພວກນອ້ງຮູບໍ້ບນັດາເພງຕາ່ງໆມເີພງຫຍງັແດ?່ 
 - ພວກນອ້ງຮູຈ້ກັເພງນີບໍ້? 
 - ພວກນອ້ງເຄຍີໄດຍ້ນິໄດຟ້ງັບໍ? 
 - ພວກນອ້ງຮອ້ງເພງໄດບ່ໍ້? 
 - ຄສູະຫຸຼຼບສງັລວມຄາໍຕອບ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ບດົນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮອ້ງເພງ   
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   "ຈາໍປາເມອືງລາວ". 
 - ຖາ້ນກັຮຽນຜູໃ້ດຮອ້ງເພງໄດ ້ຄກູສໍະເໜີໃຫຂ້ຶນ້ມາຮອ້ງສູໝູ່ຟ່ງັ ປະມານ 1-2 ຄນົ. 
 - ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຈດົບດົເພງ. 
 - ຄອູາ່ນບດົເພງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັເທ່ືອລະວກັ,ເທ່ືອລະຕອນຢາ່ງຊາ້ໆ ປະມານ1-2 ເທ່ືອ. 
 - ຄນູາໍພານກັຮຽນອາ່ນກາບກອນ ແຕຊ່າ້ຫາໄວ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
 - ຄຮູອ້ງເພງ ເທ່ືອລະວກັ ເທ່ືອລະຕອນ ເລີ່ ມແຕຊ່າ້ຫາໄວ ປະມານ  4-5 ເທ່ືອ. 
 - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮອ້ງເພງພອ້ມກນັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
 - ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງພອ້ມກນັ ປະມານ 3-4 ເທ່ືອ. 
 - ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈ ຫືຼ ບ ົ່ງຊື່ ນກັຮຽນອອກມາຮອ້ງເພງດຽ່ວ ປະມານ 4-5 ຄນົ. 
 ກກດິຈະກາໍ2: 
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ເຝິກແອບກນັເອງ, ຄຕູດິຕາມ ແລະ ແນະນາໍເພ່ີມຕື່ ມແກນ່ກັຮຽນ. 

- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຜດັປ່ຽນກນັຂຶນ້ຮອ້ງເພງ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດຮ້ອ້ງເພງ ໃຫສ້ງັເກດ 
  ຕດິຕາມເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ືເຄາະເສບ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຮອ້ງເພງ. 

 - ໃຫນ້ກັຮຽນໝດົຫອ້ງຮອ້ງເພງ, ຄຕູດິຕາມຊວ່ຍເຫືຼອ. 
 ກກດິຈະກາໍ 3: 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງເປັນແຖວ, ເປັນໂຕະ, ຜດັປ່ຽນກນັ, ຄແູນະນາໍຕດິຕາມການ  
  ຮອ້ງເພງເປັນໂຕະ ຂອງນກັຮຽນ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຍງິຂຶນ້ມາຮອ້ງເພງ, ສວ່ນນກັຮຽນຊາຍໃຫຕ້ບົມ,ືເຄາະເສບຕາມຈງັຫວະ. 

  - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊາຍຂຶນ້ມາຮອ້ງເພງ, ສວ່ນນກັຮຽນຍງິໃຫຕ້ບົມ ືເຄາະເສບຕາມຈງັຫວະ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈ ຫືຼ ບ ົ່ງຊື່ ນກັຮຽນອອກມາຮອ້ງເພງດຽ່ວ ປະມານ 1-2 ຄນົ.  

V.   ການວດັ ແລະປະເມນີຜນົ: 
 - ສງັເກດການຮອ້ງເພງຂອງນກັຮຽນເປັນກຸມ່ ຖກືຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງ. 
 - ສງັເກດການຮອ້ງເພງດຽ່ວຂອງນກັຮຽນ ຖກືຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງ. 
 - ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການສະແດງທາ່ທາງປະກອບບດົເພງຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຮອ້ງເພງພອ້ມກນັໝດົຫອ້ງ ຖກືຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງ. 
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ເເພງ: “ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໄຄ່ 
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ບບດົທີ 29: ຟ້ອນພ້ືນເມອືງປະກອບເພງ  “ຈາໍປາເມອືງລາວ”           
          ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ  

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຊື່ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 - ຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
 ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”(ແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້1-ທາ່ທີ 31) 
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 - ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນພ້ືນເມອືງປະກອບເພງ ຈາໍປາເມອືງລາວ ຢູໃ່ນປ້ຶມຄູມ່ຄື.ູ 

- ກອງ, ສິ່ ງ, ສາບ, ເທບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດເພງຈາໍປາເມອືງ 
  ລາວ (ຖາ້ມ)ີ. 

IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 

 - ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່

 ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຂໍ ້ເຊ່ັນ: 
 ຄຄາໍຖາມ:  
 - ພວກນອ້ງເຄຍີເຫັນເພ່ິນຮອ້ງເພງຈາໍປາເມອືງລາວບໍ? 
 - ພວກນອ້ງເຄຍີຟ້ອນບດົຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວບໍ? 
 - ເວລາຟ້ອນມ,ື ຫວົ, ທາ່ທາງ ແລະ ຕນີ ເຮັດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ໃນຊ ົ່ວໂມງນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຟ້ອນພ້ືນ   
  ເມອືງລາວ ບດົຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວ. ບດົຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວ ເປັນບດົທ່ີມລີີລາ
ທາ່ຟ້ອນອນັສວຍງາມສະຫງາ່ ແລະ ສິ່ ງສາໍຄນັນ ັນ້ກຄໍ:ື ເປັນບດົຟ້ອນປະຈາໍຊາດລາວ    
ອກີດວ້ຍ ເພາະສະນ ັນ້; ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ອົາເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການຮຽນການ 
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ສອນ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ນາໍໄປໝນູໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເຄື່ ອນໄຫວໃນສງັຄມົ. 
ບດົຟ້ອນນີປ້ະກອບດວ້ຍຫຼາກຫຼາຍທາ່ຟ້ອນ, ເຊິ່ ງລວມທງັໝດົມ ີ55 ທາ່ຟ້ອນດ ັງ່ຕ່ໍໄປ
ນີ:້ (ໃນຊ ົ່ວໂມງນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຟ້ອນແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້ 1- ທາ່ທີ 31) 

ກກດິຈະກາໍ2: 
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບຕາມຄແູຕລ່ະທາ່ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດຟ້້ອນ  
  ໃຫສ້ງັເກດຕດິຕາມເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ື ລາໍ, ເຄາະ,ເສບ ແລະ ອື່ ນໆໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຟ້ອນ. 

 - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ຂຶນ້ຟ້ອນເຝິກແອບກນັເອງ ຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ. 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຟ້ອນພອ້ມກນັໝດົຫອ້ງ ປະມານ 3-4 ເທ່ືອ. 
 - ຄຖູາມຄວາມສະໝກັໃຈ ຫືຼ ບ ົ່ງຕວົນກັຮຽນຂຶນ້ມາຟ້ອນໃຫໝູ້ເ່ບິ່ ງ ປະມານ 1-2 ຄູ.່ 

- ຄຍູອ້ງຍໍຊມົເຊຍີນກັຮຽນທ່ີຟ້ອນເປັນກຸມ່, ເປັນຄູ,່ ເປັນບກຸຄນົໄດດ້ ີແລະ ແນະນາໍ 
 ນກັຮຽນທ່ີຟ້ອນບ່ໍທນັໄດດ້.ີ 

V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່, ເປັນຄູ ່ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 - ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນໝດົຫອ້ງ. 
  

ຟ້ອນພ້ືນເມອືງປະກອບເພງ  “ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
ທາ່ຟ້ອນເລີ່ ມຕ ົນ້ທີ 1:    
 ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຫງາຍຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ມຫືາ່ງ
ຈາກແອວ ປະມານ 3-5 ຊງັຕແີມດັ, ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້ແຂນຢຽດຊື່ ຊນັ
ລງົສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ຈາກນ ັນ້ຟ້ອນວາດມເືຂ້ົາມາ
ຊອ້ນຢູທ່າງດາ້ນນອກຂອງມເືບືອ້ງຊາ້ຍພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີອອກ ໃຫຂ້ໍແ້ຂນຕ ັງ້
ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້. 
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້ 
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 ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວຂຶນ້ໄປທາງໜາ້ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ
ແລວ້ຢືນເປັນຫຼກັ, ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້ສງູ ຫືຼ ເປີດສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້ ໃຊຖ້ານຕນີຢຽບ
ກບັພ້ືນ (ອ ົງ້ຕນີ). 
ທາ່ຟ້ອນເລີ່ ມຕ ົນ້ທີ 2: 

 ມມ:ື (ມເືບືອ້ງຊາ້ຍໃຫຟ້້ອນທາ່ເກົ່ າ) ຄ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຫງາຍຢູທ່າງໜາ້ 
ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ມຫືາ່ງຈາກແອວ ປະມານ 3-5 ຊງັຕແີມດັ, ມເືບືອ້ງ
ຂວາໃຫຟ້້ອນພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັຈບີມຫືກັຂໍແ້ຂນເຂ້ົາຫາລາໍຕວົ   
(ເຮັດຄມືເືບືອ້ງຊາ້ຍ) ແລວ້ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົວາດມສືະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້
ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີອອກເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປ
ທາງໜາ້ ສງູພຽງແອວ (ຕ ັງ້ວງົ) 

   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້.  
   ຕນີ:  ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາຕດູຂຶນ້ມາຢດຸຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຂອງ 
ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ ແລວ້ກາ້ວຂາຂວາໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ໃຫປ້າຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ
ໜອ້ຍໜ່ຶງ. ເວລານີຕ້ນີເບື້ອງຂວາໄດຢື້ນເປັນຫຼກັ.  
   ໝໝາຍຄວາມວາ່:  ທາ່ຟ້ອນເລ່ີມຕ ົນ້ທງັມ ື ແລະ ຕນີ ແມນ່ໃຫຟ້້ອນຜດັປ່ຽນກນັໄປມາ
ຂວາ-ຊາ້ຍ; ຂວາ-ຊາ້ຍທງັໝດົມ ີ16 ເທ່ືອ. 
-ທທາ່ທີ 1: ໂໂອ ດວງຈາໍປາ 

  ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງ
ແອວ ຈາກນ ັນ້ໃຫຈ້ບີມຂືວ ໍາ້ຈາກແອວຟ້ອນວາດມສືະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້
ເບືອ້ງຊາ້ຍທິດທີ 8 ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາແບ
ຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ທິດທີ 1 ຕ່ໍາພຽງແອວ ຈາກນ ັນ້ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້
ລງົຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ແລວ້ຟ້ອນວາດມລືງົພອ້ມທງັຈບີສ ົ່ງ
ຫຼງັ ແຂນຢຽດຊື່ ຊນັລງົທິດທີ 5. 

   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້ ແລວ້ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມສືງູ (ມຊືາ້ຍ). 
   ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຍກົຂຶນ້ທາງຫຼງັພຽງຫວົເຂ່ົາແລວ້ວາງລງົ 
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ທາງຫຼງັຢືນເປັນຫຼກັ ຈາກນ ັນ້ຍກົຕນີເບື້ອງຂວາຂຶນ້ສງູປະມານ 20-25 ຊງັຕແີມດັ ດນັປາຍ 
ຕນີຂຶນ້ (ແອນປາຍຕນີຂຶນ້) ພອ້ມທງັກາ້ວຂາຂວາໄຂວ ່ ໄປທາງໜາ້ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງ
ຂາ້ງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ, ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຍກົຂຶນ້ສງູ ຫືຼ ເປີດສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້ ໃຊຖ້ານຕນີຢຽບ
ກບັພ້ືນ. 
ທທາ່ທີ 2: ເເວລາຊມົນອ້ງ 
    ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງທ່ີຈບີຢູນ່ ັນ້ໃຫຟ້້ອນວາດເຂ້ົາຫາກນັພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີ
ອອກ ເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ສງູພຽງບາ່ໄຫຼ ່ (ຕ ັງ້ວງົກາງ) ມ ື
ຊາ້ຍຢູທິ່ດທີ 8, ມຂືວາຢູທິ່ດທີ 2, ຈາກນ ັນ້ ມທືງັເບືອ້ງຊາ້ຍຟ້ອນວາດ
ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາເປັນຈບີມຊືອ້ນກນັ (ມຊືາ້ຍຢູໃ່ນມຂືວາຢູ່
ນອກ) ທິດທີ 2 ສງູພຽງຄິວ້. 
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ ແສງຕາແນມນາໍມ.ື 
 ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວຂຶນ້ໄປທາງໜາ້ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປ
ທາງເບືອ້ງຊາ້ຍໜອ້ຍໜ່ຶງແລວ້ຢືນເປັນຫຼກັ, ຕນີເບືອ້ງຂວາໃຊຖ້ານຕນີຢຽບກບັພ້ືນ ຍກົສ ົນ້
ນອ່ງຂຶນ້ສງູ ຫືຼ ເປີດສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້. 
ທາ່ທີ 3:  ນນກຶເຫັນພນັຊອ່ງ 
    ມ:ື  ຈາກທາ່ທີ 2 ແລວ້ ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ແລວ້ຟ້ອນວາດ
ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ມສືງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກ
ທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາຟ້ອນຈບີມຄືເືກົ່ າ ແລວ້ວາດມລືງົ ທິດທີ 2 
ສງູພຽງເອກິ ຈາກນ ັນ້ໃຊນ້ິວ້ກາງ, ນິວ້ນາງ, ນິວ້ກອ້ຍຕດິເຂ້ົາກນັ  ແລວ້
ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືປະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້ທງັສາມ (ລກັສະນະກາໍມ)ື 
ແລວ້ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງເບືອ້ງຂວາ. 
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາ
ແນມນາໍມເືບືອ້ງຂວາ. 
 ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຕດູລງົມາໃຫສ້ ົນ້ຕນີພຽງທາງຂາ້ງກາງຕນີ
ເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ແລວ້ເຕາະຖານຕນີ 2 ເທ່ືອ ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ. 
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ທທາ່ທີ 4: ມອງເຫັນ      
ມ:ື  ມທືງັສອງເບືອ້ງຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຄ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍ ປ່ອຍຈບີອອກ
ປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ພອ້ມທງັວາດມລືງົຕ ໍາ່ພຽງແອວ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມ ື
ເບືອ້ງຂວາຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ພອ້ມທງັວາດມລືງົຕ ໍາ່ພຽງ
ແອວ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ. 
  ທທາ່ທາງ:  ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຊາ້ຍຄເືກົ່ າແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້ 

  ຕຕນີ: ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັຄເືກົ່ າ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢຽບລງົທາງຫຼງັ ໃຫປ້າຍຕນີພຽງກບັສ ົນ້ຕນີ 
(ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ). 
ທາ່ທີ 5: ຫວົໃຈ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍວາດຂຶນ້ພອ້ມທງັພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົປາຍມແືອນຂຶນ້ (ມ ື
ແບຂວ ໍາ້) ສງູພຽງຄິວ້ ທິດທີ 8 ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາພິກ
ລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ທິດທີ 2 ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ.  ທທາ່
ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 
ແສງຕາແນມແນມໄປທາງໜາ້. 
ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງຂາ້ງໜາ້

ເບືອ້ງຂວາປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ. 
ທາ່ທີ 6: ເຮົານກຶຂຶນ້ໄດ ້

 ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຄ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນ
ໄປທາງໜາ້ ຟ້ອນວາດມລືງົມາຕ ໍາ່ພຽງແອວ ແລວ້ຈບີຂວ ໍາ້ ແຂນສອກທບົພໍດີ
ງາມ,ມເືບືອ້ງຂວາຟ້ອນແບຫງາຍຄເືກົ່ າແຕເ່ລື່ ອນມມືາຕ ໍາ່ພຽງແອວ. 
 ທທທ່າງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງ ຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
 ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາເລື່ ອນລງົມາໃຫສ້ ົນ້ຕນີຢູທ່າງ

ຂາ້ງປາຍຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີຄ:ື ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ) 
ທາ່ທີ 7: ໃນກິ່ນເຈົາ້ຫອມ 
   ມມ:ື  ມເືບື້ອງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ ພອ້ມທງັວາດມຂືຶນ້ສງູພຽງດງັ (ລກັ ສະນະດມົ) ຢູທ່າງໜາ້ 
ທິດທີ 1 ສອກທບົພໍດງີາມ  ມເືບືອ້ງຂວາພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງ  
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ໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ (ຕ ັງ້ວງົລຸມ່ພຽງແອວ) 
ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົກ ົມ້ລງົໃສມ່ໜືອ້ຍໜ່ຶງ. 
ຕນີ:  ຕນີໃຫຟ້້ອນຄທືາ່ທີ 6 ແຕໃ່ຫໂ້ຢະຢອ້ນຂາທງັສອງລງົ ຈາກນ ັນ້ຢືນຂຶນ້
ພອ້ມທງັເຕາະຖານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) 2 ເທ່ືອຕາມຈງັຫວະ. 
ທາ່ທີ 8: ເຫັນສວນດອກໄມ ້

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຟ້ອນວາດຈບີຂວ ໍາ້ ສງູພຽງຄີວ້ ທິດທີ 8, ມເືບືອ້ງຂວານິວ້
ນາງ, ກາງ, ກອ້ຍຕດິເຂ້ົາກນັ ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືປະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້
ທງັສາມ (ລກັສະນະກາໍມ)ື ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ແລະ ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ສະຫຼຽງ
ໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 2 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ. 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ 
ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຂວາ. 

   ຕຕນີ: ນາໍໃຊທ້າ່ພ້ືນຖານທີ 4 ຄ:ື ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ 
(ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະກບັພ້ືນແລວ້ຢຽບລງົໝດົຝາຕນີ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ).ຕນີຊາ້ຍເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ. 
ທາ່ທີ 9: ບດິາ 

 ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຂວ ໍາ້ເຂ້ົາຫາລາໍຕວົ ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ   
 ສງູພຽງບາ່ໄຫຼ ່ທິດທີ 8 ແຂນສອກທບົເຂ້ົາ.  
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ   
 ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
 ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ຢຽບລງົ

ທາງຫຼງັ. 
ທາ່ທີ 10: ປກູໄວ ້
    ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົ ພອ້ມທງັວາດມສືະຫຼຽງໄປທາງ
ຂາ້ງເບືອ້ງຂວາປ່ອຍຈບີອອກແລວ້ແປະມໃືສກ່ນັຢູກ່ອ້ງຫເູບືອ້ງຂວາ(ລກັສະນະ
ຄນືບົ) ແອນປາຍມອືອກ 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕນິ:  ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ສງູປະມານ 20-25 ຊງັຕແີມດັ    
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ແລວ້ກາ້ວໄຂວ ່ໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ໃຫປ້າຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ. 
ທທາ່ທີ 11: ຕ ັງ້ແຕນ່ານມາ 

 ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້(ຕ ັງ້ວງົ) ທິດທີ 1 ແຂນ  
 ໂຄງ້ໜອ້ຍໜ່ຶງ ສງູພຽງຄິວ້ ມເືບືອ້ງຂວາຟ້ອນວາດມລືງົພອ້ມທງັຈບີສ ົ່ງໄປ 
 ທາງຫຼງັ ແຂນຢຽດຊື່ ຊນັລງົທິດທີ 5. 
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ  
 ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 

   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງເບືອ້ງຂວາໃຫຫຼ້າຍໆຂາ
ທງັສອງໂຢະລງົພໍດງີາມພອ້ມທງັປ່ິນອອ້ມຕນົເອງໃຫໄ້ດ ້1 ຮອບ. 
ທາ່ທີ 12: ເວລາຫງວ່ມເຫງາົ 

 ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງແບຂວ ໍາ້ຝາມລືງົ ມແືປະໃສກ່ນັ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວມື
ເບືອ້ງຊາ້ຍຢູລຸ່ມ່ມເືບືອ້ງຢູເ່ທິງ  
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
 ຕຕນີ: ຕນີເບື້ອງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ຢຽບລງົ
ທາງຫຼງັ ຕນີຊາ້ຍຕດູມາເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ. 

ທາ່ທີ 13: ເຈົາ້ຊວ່ຍບນັເທົາ 
   ມມ:ື  ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຂວ ໍາ້ພອ້ມທງັພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ແລວ້ປ່ອຍຈບີ
ອອກເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ 
ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 

. ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາເຕາະອ ົງ້ຕນີທາງຫຼງັ. 
ທາ່ທີ 14: ເຮົາຫາຍໂສກາ 
ມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງວາດຂຶນ້ມາຕ ັງ້ວງົ ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 8 ຂໍ້
ແຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ມເືບືອ້ງຊາ້ຍປາຍມສືງູພຽງເອກິ ມເືບືອ້ງຂວາ
ປາຍມໄືວພ້ຽງແຂນສອກເບືອ້ງຊາ້ຍມຫືາ່ງກນັປະມານ 25-30 ຊງັຕແີມດັ 
ແຂນສອກທບົພໍດງີາມຈາກນ ັນ້ມທືງັສອງເບືອ້ງກຟ້ໍອນສາ່ຍມໄືປມາຕາມຈງັຫວະ
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ຄ:ື ມຊືາ້ຍສາ່ຍໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍກອ່ນແລວ້ຈຶ່ງສາ່ຍໄປທາງຂວາ, ມເືບືອ້ງຂວາສາ່ຍໄປທາງ
ເບືອ້ງຂວາກອ່ນ ແລວ້ຈຶ່ງສາ່ຍໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແກວງ່ 3 ເທ່ືອ (ລກັສະນະແກວງ່ມເືລັກ
ນອ້ຍ).  
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ສະຫຼຽງລາໍຕວົໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍເລັກນອ້ຍ 
ຫວົຫງຽ່ງຊາ້ຍ-ຂວາ ແລະ ສາ່ຍໄປມາຕາມຈງັຫວະ 3ເທ່ືອ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັຕນີເບືອ້ງຂວາຢຽບລງົທາງຫຼງັ(ຕນີຊາ້ຍເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ). 
ທາ່ທີ 15: ເຈົາ້ດວງຈາໍປາ 
 ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ມເືບືອ້ງ
ຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ,
ນາງ ແລະ ກອ້ຍແປະເຂ້ົາກນັ (ລກັສະນະກາໍມ)ື ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງ
ດາ້ນນອກຂອງທງັສາມນິວ້ ແລະ ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ໃສມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
 ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ, ຕນີຂວາຮບັນ ໍາ້ໜກັ. 
ທາ່ທີ 16: ຄູຄ່ຽງເຮົາມາ 
 ມມ:ື  ມທືງັສອງເບືອ້ງໃຊນ້ິວ້ກາງ, ນາງ, ກອ້ຍແປະເຂ້ົາກນັ (ລກັສະນະກາໍ
ມ)ື ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງທງັສາມນິວ້ ແລະ ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ຕ ັງ້ຂຶນ້
ຮຽງ ກນັຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ, ມທືງັສອງຫາ່ງກນັ ປະມານ 5-
10 ຊງັຕແີມດັ. 
 ທທາ່ທາງ:  ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ  ແສງຕາແນມນາໍມ ື
 ຕຕນີ: ຕນີໃຫປ້ະຕບິດັຟ້ອນຄທືາ່ທີ 15. 
ທາ່ທີ 17: ແຕຍ່າມນອ້ຍເອຍີ 
    ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 8 ສງູພຽງຄິວ້ ແລວ້ວາດລງົ
ມາຈບີຫງາຍລຸມ່ພຽງແອວທາງໜາ້. ມເືບືອ້ງຂວາຕ ັງ້ວງົລຸມ່ພຽງແອວທາງໜາ້ຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ ຝາມ ື
ແບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ປາຍມພືຽງມຈືບີເບືອ້ງຊາ້ຍມຫືາ່ງກນັ ປະມານ 3-5 ຊງັຕີແມດັ; ຫຼງັຈາກ
ນ ັນ້ໃຫຟ້້ອນວາດມທືງັສອງລງົມາທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາຍ ແລວ້ຄອ່ຍຕ ັງ້ 
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ຫວົຊື່  ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາກາ້ວຂຶນ້ໄປທາງໜາ້ ປາຍຕນີ
ສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ ແລວ້ໂຢະຕວົລງົ, ຕນີຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ
ຢຽບກບັພ້ືນ ແລະ ໃຫຫ້ວົເຂ່ົາເບືອ້ງຊາ້ຍເທ້ົາກບັພ້ືນ. 
 

ທາ່ທີ 18: ກິ່ນເຈົາ້ສາໍຄນັ 
ມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ຄ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍແບ
ຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ມເືບື້ອງຊາ້ຍພິກລາໍ
ແຂນຂວ ໍາ້ລງົເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ໄຂວກ່ນັຢູທ່າງດາ້ນນອກ 
ແລະ ມເືບືອ້ງຂວາໃຫພິ້ກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ມຈືບີໄວຄ້ເືກົ່ າ ມຢືູທ່າງດາ້ນໃນ 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 

ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີໃຫປ້ະຕບິດັຟ້ອນຄທືາ່ທີ 17 (ບ່ໍໄດປ້່ຽນຕນີ). 
ທາ່ທີ 19: ຕດິພນັຫວົໃຈ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ເປັນຈບີຫງາຍພຽງເອກິຢູທ່າງໜາ້ ທິດ
ທີ 1 ມຫືາ່ງຈາກເອກິ ປະມານ 3-5 ຊງັຕແີມດັ ແລະມເືບືອ້ງຂວາທ່ີຈບີ
ຫງາຍຢູນ່ ັນ້ໃຫພິ້ກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົພອ້ມທງັວາດມສື ົ່ງໄປທາງຫຼງັ ທິດທີ 5  
ທາ່ທາງ:  ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 

    ຕຕນີ:  ຕນີໃຫປ້ະຕບິດັຄທືາ່ທີ 18 (ບ່ໍໄດປ້່ຽນຕນີ). 
ທາ່ທີ 20: ເປັນໜາ້ຮກັໄຄ ່

    ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງໃຫຂ້ໍແ້ຂນຕ ັງ້ຂະໜານກນັຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຈາກ
ນ ັນ້ມທືງັສອງໄຂວກ່ນັຢູພ່ຽງເອກິ (ມຂືວາຢູນ່ອກມຊືາ້ຍຢູໃ່ນ) ປາຍມທືງັສອງ
ເບືອ້ງແປະໃສໜ່າ້ເອກິ 
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  

   ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ທາງໜາ້ສງູ ປະມານ 20-25 ຊງັ 
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ຕແີມດັ. ຈາກນ ັນ້ໃຫກ້າ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ
ໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລານີຕ້ນີຂວາກາຍເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະກບັພ້ືນ 
ຍກົ ຫືຼ ເປີດສ ົນ້ສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້ສງູ ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ. 
ທທາ່ທີ 21: ແພງໄວເ້ຊຍີຊມົ 
    ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງໜາ້ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 1 ຈາກນ ັນ້
ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີອອກເປັນຝາມແືບຫງາຍປາຍມສືກັລງົ
ລຸມ່, ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ ມຫືາ່ງກນັ ປະມານ 25-30 ຊງັຕແີມດັ 
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
    ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາເລື່ ອນລງົມາໃຫສ້ ົນ້ຕນີຢູ່
ທາງຂາ້ງ ປາຍຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີຄ:ື ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ). 
ທາ່ທີ 22: ຍາມເຫງາົເຮົາດມົ 
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ພອ້ມທງັວາດມຂືຶນ້ສງູພຽງດງັ (ລກັສະນະດມົ) ຢູ່
ທາງໜາ້ ທິດທີ 1, ມເືບືອ້ງຂວາພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປ
ທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ັງ້ວງົຕ ໍາ່ພຽງແອວ ມຫືາ່ງຈາກແອວປະມານ 3-5 ຊງັຕີ
ແມດັ 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາໃຫສ້ ົນ້ຕນີຢູທ່າງຂາ້ງປາຍ
ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີຄ:ື ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ). 
ທາ່ທີ 23: ໂອຈາໍປາຫອມ 
   ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ພອ້ມທງັວາດມຂືຶນ້ສງູພຽງດງັ (ລກັສະນະດມົ)ຢູ່
ທາງໜາ້ທິດທີ 1 ຈາກນ ັນ້ໃຫວ້າດມສືະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 8 ແຂນ
ສອກທບົພໍດງີາມ ມເືບືອ້ງຂວາພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປ
ທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ັງ້ວງົຕ ໍາ່ພຽງແອວ.  
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົກ ົມ້ລງົໃສມ່ໜືອ້ຍໜ່ຶງ
ແລວ້ເງຍີຂຶນ້ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ. 
ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາໃຫສ້ ົນ້ຕນີຢູທ່າງຂາ້ງປາຍຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່
ເຫ່ືຼອມຕນີຄ:ື ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ) ແຕໃ່ຫໂ້ຢະຢອ້ນຂາທງັສອງລງົຈາກນ ັນ້ຢືນຂຶນ້ພອ້ມ 
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ທງັເຕາະຖານຕນີ 2 ເທ່ືອຕາມຈງັຫວະ. 
ທທາ່ທີ 24: ເມ ື່ອດມົກິ່ນເຈົາ້ 

 ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ສງູພຽງດງັ (ລກັສະນະດມົ) ມ ື
 ເບືອ້ງຂວາຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ໃຫວ້າດມພືອ້ມ 
 ທງັຈບີສ ົ່ງໄປທາງຫຼງັ, ທິດທີ 5. 
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົກ ົມ້ລງົໃສມ່ໜືອ້ຍໜ່ຶງ ຫວົ 
 ຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  

   ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊວາກາ້ວໄຂວ່ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ
ຫຼາຍທ່ີສດຸ. ຂາທງັສອງໂຢະລງົ ພອ້ມທງັປ່ິນອອ້ມຕນົເອງໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງຮອບ.  
ທາ່ທີ 25:  ປານພບົເພ່ືອນເກົ່ າ 

ມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງແບຂວ ໍາ້ຝາມລືງົໄຂວ່ກນັຢູທ່າງໜາ້, ທິດທີ 1. ຕ ໍາ່ພຽງ
ເອກິ ມຊືາ້ຍຢູລຸ່ມ່ມຂືວາຢູເ່ທິງ ມທືງັສອງຫາ່ງຈາກແອວປະມານ 20-25 ຊງັ
ຕແີມດັ. 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 

   ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາກາ້ວໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ. ປາຍຕນີ
ສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ ຂາທງັສອງໂຢະລງົໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລາຕນີຂວາກາຍເປັນ
ຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີຢຽບກບັພ້ືນ ເປີດຫືຼເງງີສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້. 
ທາ່ທີ 26:  ທ່ີພາກຈາກໄປ 

ມ:ື ມຊືາ້ຍຈບີສ ົ່ງໄປທາງຫຼງັ, ທິດທີ 6 ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້   ຟ້ອນວາດ
ແຂນສະຫຼຽງໄປທາງຂາງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ສງູພຽງຄີວ້ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກເປັນ
ຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປຕ ັງ້ວງົທາງຂາ້ງ ທິດທີ 2. 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 

ຕນີ: ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວໄຂວສ່ະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍປາຍ 
ຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລານີຕ້ນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາຍເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາ 
ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ)ເຕາະກບັພ້ືນ ເປີດ ຫືຼ ເງງີສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້. 
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ທທາ່ທີ 27: ເຈົາ້ເປັນດອກໄມ ້
   ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ມເືບືອ້ງ
ຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ, 
ນາງ ແລະ ກອ້ຍແປະເຂ້ົາກນັ (ລກັສະນະກາໍມ)ື ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງ
ດາ້ນນອກຂອງທງັສາມນິວ້ ແລະ ໃຊນ້ິວ້ ຊີ້ໆ ໃສມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍ. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 
ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະກບັພ້ືນແລວ້ຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີ
ເບືອ້ງຊາ້ຍຕດູລງົມາໃຫສ້ ົນ້ນອ່ງຢືນຢູທ່າງຂາ້ງປາຍຕນີເບືອ້ງຂວາ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ຕນີຊາ້ຍ
ເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ. 
ທາ່ທີ 28: ທ່ີງາມວໄິລຕ ັງ້ແຕໃ່ດມາ 
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ພອ້ມທງັວາດມລືງົຕ ໍາ່
ພຽງແອວ, ທິດທີ 8 ຈາກນ ັນ້ຈບີຂວ ໍາ້ ຟ້ອນວາດມຂືຶນ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງ
ໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ປ່ອຍຈບີອອກເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ 
ຝາມແືບຫງາຍ ສງູພຽງຄີວ້. ມເືບືອ້ງຂວາ ແບຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ທິດທີ 
1 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ຈາກນ ັນ້ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົເປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປ
ທາງໜາ້.  
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ-ຂວາແສງຕາ
ແນມໄປທາງໜາ້. 
 ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜອ້ຍໜ່ຶງແລວ້ຢືນເປັນຫຼກັ ໂຢະຂາລງົ 
ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ທາງຫຼງັ (ທາ່ກະດກົທາງຫຼງັ). 
ທາ່ທີ 29:  ເຈົາ້ດວງຈາໍປາ 
    ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້, ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 8  ສງູພຽງ
ຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ, ນາງ ແລະ ກອ້ຍແປະ
ເຂ້ົາກນັ (ລກັສະນະກາໍມ)ື ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງທງັ
ສາມນິວ້ ແລະ ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ໃສມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍ  
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
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ຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ໃຊຖ້ານຕນີເຕາະກບັພ້ືນແລວ້ຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຕດູ
ລງົມາໃຫສ້ ົນ້ນອ່ງຢືນຢູທ່າງຂາ້ງປາຍຕນີເບືອ້ງຂວາ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ຕນີຊາ້ຍເຫ່ືຼອມຕນີຂວາ. 
ທາ່ທີ 30: ມາລາຂວນັຮກັ 

ມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງໃຫຂ້ໍແ້ຂນຕ ັງ້ຂະໜານກນັຢູທ່າງໜາ້ ທິດທີ 1 ຈາກນ ັນ້ມ ື
ທງັສອງໄຂວກ່ນັຢູພ່ຽງເອກິ (ມຂືວາຢູນ່ອກມຊືາ້ຍຢູໃ່ນ) ປາຍມທືງັສອງເບືອ້ງ
ແປະໃສໜ່າ້ເອກິ 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  

   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາຍກົຂຶນ້ສງູ ປະມານ 20-25 ຊງັຕແີມດັ 
ຈາກນ ັນ້ໃຫກ້າ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ 
ເວລານີຕ້ນີຂວາກາຍເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະກບັພ້ືນ ເປີດ ຫືຼ 
ເງງີສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້ສງູ ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ.  
ທາ່ທີ 31: ຂອງຮຽມນີເ້ອຍີ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີສ ົ່ງຫຼງັ ທິດທີ 6  ມເືບືອ້ງຂວາຂບີຫງາຍ ພຽງເອກິເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ. 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
ຕນີ: ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ເຕາະຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວໄຂວ່ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງ

ໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍຫຼາຍທ່ີສດຸ. ຂາທງັສອງໂຢະລງົພອ້ມທງັປ່ິນອອ້ມຕນົເອງໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງຮອບ. ຂາ
ທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ.  
ດນົຕລີບັ: 1  

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້, ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ທິດທີ 8  ສງູພຽງຄິວ້. 
ມເືບືອ້ງຂວາຟ້ອນວາດອອກມາຈບີຂວ ໍາ້ຢູພ່ຽງແອວ, ທິດທີ 1  
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາເປີດສ ົນ້ນອ່ງທາງຫຼງັ.  
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ດດນົຕລີບັ: 2  
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຂວາທ່ີຈບີຂວ ໍາ້ຢູນ່ ັນ້ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ແລວ້ຟ້ອນວາດ
ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີອອກເປັນ
ແບຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ຕ ໍາ່ພຽງແອວມເືບືອ້ງຊາ້ຍຍງັຈບີຂວ ໍາ້ ທບົສອກ
ສງູພຽງຄິວ້ຄເືກົ່ າ.  
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍເປີດສ ົນ້ນອ່ງທາງຫຼງັ ຈາກນ ັນ້ຕດູຕນີ
ເບືອ້ງຂວາຂຶນ້ມາຢືນຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຂອງຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ຢຽບກບັ
ພ້ືນ. 
   ໝາຍຄວາມວາ່: ທາ່ຟ້ອນລບັ ທາ່ 1- ທາ່ 2 ນີໃ້ຫຟ້້ອນຜດັປ່ຽນກນັໄປມາ ຊາ້ຍ-ຂວາ 
ກຽ້ວຕນົເອງໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງຮອບ (16 ເທ່ືອ). 
ທາ່ທີ 32: ໂອ 
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ, ທິດທີ 
1  ມເືບືອ້ງຂວາ ແບຫງາຍປາຍມສືກັລງົລຸມ່ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 2. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ  ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) 
ເຕາະແລວ້ຢຽບລງົທາງຫຼງັ. ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ. 
ທາ່ທີ 33: ດວງຈາໍປາ 
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 
ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົເປັນ
ຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ພອ້ມທງັຟ້ອນວາດມລືງົແລວ້ຈບີສ ົ່ງໄປ
ທາງຫຼງັ ທິດທີ 5.   
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ. 
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   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຂວາກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປ
ທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລານີຕ້ນີເບືອ້ງຂວາກາຍເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີຢຽບ
ລງົກບັພ້ືນ ເປີດ ຫືຼ ເງນີສ ົນ້ນອ່ງເບືອ້ງຊາ້ຍຂຶນ້. 
ທາ່ທີ 34: ບບຸຜາເມອືງລາວ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ສງູ
ພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ,ນາງ,ກອ້ຍ ຕດິ 
ເຂ້ົາກນັແລວ້ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້ທງັສາມ (ລກັສະນະ
ກາໍ) ແລະ ໃຊນ້ິວ້ ຊີ້ໆ ລງົລຸມ່ແຂນຢຽດຊື່ ຊນັລງົສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້
ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ.  

   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້ 
   ຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປ
ທາງເບືອ້ງຊາ້ຍໜອ້ຍໜ່ຶງເວລານີຕ້ນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາຍເປັນຫຼກັຕນີເບືອ້ງຂວາໃຊຖ້ານຕນີຢຽບ
ກບັພ້ືນ ເປີດ ຫືຼ ເງງີສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້. 
ທາ່ທີ 35: ງາມດ ັງ່ດວງດາວ 
  ມມ:ື  ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຫງາຍຢູທ່າງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງເອກິ ທິດທີ 1 ຈາກນ ັນ້ມທືງັສອງພິກລາໍ

ແຂນຂວ ໍາ້ຟ້ອນວາດ ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ພອ້ມທງັພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ 
ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກ ໃຫຂ້ໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ຕ ັງ້ວງົ ສງູພຽງຄິວ້ 
ມຊືາ້ຍຢູ ່ທິດທີ 8, ມຂືວາຢູ ່ທິດທີ 2. 
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
ຕນີ: ຕນີສອງເບືອ້ງໃຊຖ້ານຕນີຢໍ່າກບັພ້ືນ ພອ້ມທງັຖອຍຫຼງັໂຢະຢອ້ນຕາມ

ຈງັຫວະຈາກນ ັນ້ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍຍກົຂຶນ້ທາງຫຼງັ (ທາ່ກະດກົຕນີ). 
ທາ່ທີ 36: ຊາວລາວຊື່ ນໃຈ 
 ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຫກັຂໍແ້ຂນເຂ້ົາຫາລາໍຕວົຢູທ່າງໜາ້ພຽງເອກິ ທິດທີ 1. 
 ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
 ຕຕນີ: ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍຢຽບລງົທາງຂາ້ງໃຫປ້າຍຕນີຢູເ່ຄິ່ ງ
ກາງຂອງຕນີເບືອ້ງຂວາ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ.   
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ທທາ່ທີ 37: ເກດີຢູພ່າຍໃນ 
   ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຫງາຍແຂນຢຽດຊື່ ໄປທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ສງູພຽງ
ເອກິ ຈາກນ ັນ້ມທືງັສອງປ່ອຍຈບີອອກເປັນແບຫງາຍ ພອ້ມທງັທບົແຂນສອກ
ເຂ້ົາພໍດງີາມ ມຕື ໍາ່ພຽງແອວ (ທາ່ເຊື່ ອມໃສທ່າ່ 38). 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ  (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ).   
ທາ່ທີ 38: ແດນດນິລາ້ນຊາ້ງ 
   ມມ:ື  ມສືອງເບືອ້ງ ທ່ີແບຫງາຍຢູນ່ ັນ້ ໃຫນ້ິວ້ກາງ, ນາງ, ກອ້ຍ ຕດິເຂ້ົາກນັ 
ແລວ້ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້ທງັສາມ (ລກັສະນະກາໍ) ແລະ 
ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ  ໄປທາງໜາ້ ຈາກນ ັນ້ຫກັຂໍແ້ຂນເຂ້ົາຫາລາໍຕວົ ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົ 
ແລວ້ຫກັຂໍແ້ຂນຂຶນ້ໃຫນ້ິວ້ຊີ້ໆ ຂຶນ້. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້ 
   ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ  ພອ້ມທງັໂຢະຢອ້ນແລວ້ເຕາະຕນີ
ຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ).    
ທາ່ທີ 39: ຖາ້ໄດພ້ດັພາກນໄີປໄກຈາກ 
   ມ:ື  ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 
ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາຈບີແຄງພອ້ມທງັຟ້ອນ
ວາດສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ຕ ໍາ່ພຽງບາ່ໄລ ່ ແຂນ
ສອກທບົພໍດງີາມ.    
   ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້ 
   ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ  ພອ້ມທງັໂຢະຢອ້ນແລວ້ເຕາະຕນີ
ຊາ້ຍສອງເທ່ືອ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ).  
ທາ່ທີ 40: ບາ້ນເກດີ 
   ມ:ື  ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບຫງາຍປ່ິນໄປທາງໜາ້ ທິດທີ 1 ຕ ໍາ່
ພຽງແອວ ແລວ້ຈບີຂໍວ້າ, ມເືບືອ້ງຂວາແບຫງາຍສະ ຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງ ໜາ້
ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 2 ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ.    
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    ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້ 
   ຕນີ: ຕນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະ ແລະ ຢຽບລງົທາງຫຼງັ.  
ທາ່ທີ 41: ເມອືງນອນ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍ ທ່ີຈບີຂວ ໍາ້ຢູນ່ ັນ້ ໃຫຟ້້ອນວາດຂຶນ້ພອ້ມທງັພິກລາໍແຂນ
ຫງາຍຂຶນ້ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກ ໃຫເ້ປັນຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບຫງາຍແລວ້ວາດມື
ເອົາຝາມແືປະໃສແ່ກມ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ. ມເືບືອ້ງຂວາທ່ີຈບີຫງາຍຢູນ່ ັນ້ ໃຫພິ້ກລາໍ
ແຂນຂວ ໍາ້ລງົ ຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ແລວ້ວາດມລືງົຕ ໍາ່ພຽງເອກິ
ແຂນຢຽດຊື່  ພອ້ມທງັຈບີຂວ ໍາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ, ທິດທີ 2.  

   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ ເວລານີຕ້ນີຊາ້ຍກາຍເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາຍກົຂຶນ້ແລວ້ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ)ເຕາະທາງຫຼງັ 
ເປີດສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້.      
ທາ່ທີ 42: ຮຽມຈະເອົາເຈົາ້ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8 ສງູພຽງ
ຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ, ນາງ ແລະ ກອ້ຍຕດິ
ເຂ້ົາກນັ ນິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້ທງັສາມ (ລກັສະນະກາໍມ)ື 
ແລວ້ຊີໃ້ສມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍ.    
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ 

ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍຕດູລງົມາວາງໄວທ້າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຕນີເບືອ້ງ
ຂວາ (ເປັນທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ.    
ທາ່ທີ 43: ເປັນເພ່ືອນຮວ່ມເຫງາົ 
   ມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງ ຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງໜາ້ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 1  ຈາກນ ັນ້
ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກ ເປັນມແືບຫງາຍ ຈາກນ ັນ້ໃຫມ້ທືງັ
ສອງແບຂວ ໍາ້ໄຂວແ່ປະໃສກ່ນັມຊືາ້ຍຢູລຸ່ມ່, ມຂືວາຢູເ່ທິງຕ ໍາ່ພຽງແອວ,ທິດທີ 1. 
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   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ  ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍຢຽບລງົທາງຫຼງັ ຈາກນ ັນ້ຕດູຕນີຂວາໃຫສ້ ົນ້ຕນີ
ມາຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ, ຕນີຂວາເຫ່ືຼອມຕນີຊາ້ຍ). 
ທາ່ທີ 44:  ເທ່ົາຊິນ້ຊວີາ  
   ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 1  
ຈາກນ ັນ້ ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັວາດມຂືຶນ້ສງູພຽງເອກິ ແຂນ
ຢຽດຊື່ ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກເປັນມແືບຫງາຍປາຍ
ມສືກັລງົລຸມ່  ສງູພຽງເອກິ, ມຊືາ້ຍຢູ ່ທິດທີ 8, ມຂືວາຢູ ່ທິດທີ 2. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງ
ຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຊາ້ຍໃຊຖ້ານຕນີເຕາະຢູທ່າງຫຼງັ ແລວ້ຢຽບລງົກບັ
ພ້ືນ ຈາກນ ັນ້ ຍກົຂາຂວາຂຶນ້ທາງໜາ້ ສງູປະມານ 20-25 ຊງັຕແີມດັ ແລວ້ກາ້ວໄຂວໄ່ປ
ທາງໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ. 
ທາ່ທີ 45:  ເຈົາ້ດວງຈາໍປາ 
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ທິດທີ 8   
ສງູພຽງຄິວ້ ແຂນສອກທບົພໍດງີາມ, ມເືບືອ້ງຂວາໃຊນ້ິວ້ກາງ, ນາງ ແລະ 
ກອ້ຍຕດິເຂ້ົາກນັນິວ້ໂປ້ມແືຕະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງນິວ້ທງັສາມ (ລກັສະນະ
ກາໍມ)ື ແລວ້ຊີໃ້ສມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍ. 
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
ຂວາ ແສງຕາແນມນາໍມເືບືອ້ງຊາ້ຍ.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາຕດູລງົມາວາງໄວທ້າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຕນີເບືອ້ງ
ຊາ້ຍ (ທາ່ເຫ່ືຼອມຕນີ) ຂາທງັສອງໂຢະຢອ້ນຕາມຈງັຫວະ.    
ທາ່ທີ 46:  ມາລາ 
ມ:ື ມສືອງເບືອ້ງຢູທ່າງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ, ທິດທີ 1  ມຊືາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ມຂືວາ
ແບຫງາຍແຂນທງັສອງທບົພໍດງີາມ.    
ທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ 
ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
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ຕຕນີ: ຕນີຊາ້ຍກາ້ວຂຶນ້ໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບື້ອງຊາ້ຍ ຕນີ
ຂວາ ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ຢຽບກບັພ້ືນ ເປີດ ຫືຼ ເງງີສ ົນ້ນອ່ງຂຶນ້. 
ທາ່ທີ 47:  ງາມຍິ່ ງ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຂວ ໍາ້ຢູນ່ ັນ້ ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັສະຫຼຽງໄປ
ທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ  ແລວ້ປ່ອຍຈບີອອກເປັນມແືບຫງາຍ ສງູພຽງຄິວ້ ທິດທີ 8.  
ມເືບືອ້ງຂວາພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົ ຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ (ຕ ັງ້ວງົ
ພຽງເອກິ) ປາຍມສືງູພຽງແຂນສອກເບືອ້ງຊາ້ຍ ມຫືາ່ງຈາກແຂນສອກ 
ປະມານ 15-20 ຊງັຕແີມດັ.   

   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີຂວາຍກົຂຶນ້ທາງຫຼງັ (ທາ່ກະດກົຕນີ) . 
ທາ່ທີ 48:  ມ ິ່ງເມອືງລາວເອຍີ 

ມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຂໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ (ຕ ັງ້ວງົພຽງເອກິ) ນ ັນ້ໃຫ້
ຟ້ອນວາດມລືງົ ແລວ້ຈບີສ ົ່ງໄປທາງຫຼງັ ທິດທີ 6. ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງ
ໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 1 ແລວ້ພິກລາໍແຂນຫງາຍຂຶນ້ ປ່ອຍຈບີອອກເປັນມ ື
ແບຫງາຍ ແລວ້ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົໃຫນ້ິວ້ ກາງ, ນາງ ແລະ ກອ້ຍ ຕດິກນັ 
ໃຫນ້ິວ້ໂປ້ມແືປະໃສທ່າງດາ້ນນອກຂອງທງັສາມນິວ້, ໃຊນ້ິວ້ຊີ້ໆ ລງົລຸມ່ ສງູ

ພຽງເອກິຢູເ່ບືອ້ງຊາ້ຍ ມຫືາ່ງຈາກເອກິ ປະມານ 5 -10 ຊງັຕແີມດັ.   
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມ
ໄປທາງໜາ້. 
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢຽບລງົທາງຫຼງັເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຍກົຂຶນ້ທາງໜາ້ແລວ້ກາ້ວ
ໄຂວສ່ະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາ ຂາທງັສອງໂຢະລງົພອ້ມທງັປ່ິນອອ້ມຕນົເອງ 1 ຮອບ. 
ດນົຕລີບັ: 3  
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບີຫງາຍເຂ້ົາຫາລາໍຕວົສຽງພຽງເອກິເບື້ອງຂວາແລວ້
ອຽງຕວົສະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຂວາ ທິດທີ 1 ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້
ສ ົ່ງໄປທາງຫຼງັ ທິດທີ 5.  
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງເບືອ້ງ
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ຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຂວາທ່ີຢືນຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ  
ກາ້ວໄຂວສ່ະ ຫຼຽງໄປໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງຈາກນ ັນ້ຕດູຕນີຊາ້ຍ
ມາຢືນຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຂອງຕນີເບືອ້ງຂວາ (ທາ່ເຊື່ ອມໃສທ່າ່ລບັ 4). 
ດນົຕລີບັ: 4  
   ມມ:ື ມເືບືອ້ງຊາ້ຍທ່ີຈບີຫງາຍຢູທ່າງໜາ້ ພຽງເອກິ ທິດທີ 1 ,ໃຫ້
ພິກລາໍແຂນຂວ ໍາ້ລງົແລວ້ຟ້ອນວາດມສືະຫຼຽງໄປທາງຂາ້ງໜາ້ເບືອ້ງຊາ້ຍ 
ພອ້ມທງັປ່ອຍຈບີອອກ ໃຫຂ້ໍແ້ຂນຕ ັງ້ຝາມແືບປ່ິນໄປທາງໜາ້ ຕ ັງ້ວງົສງູ
ພຽງຄີິວ້ ທິດທີ 8 .ມເືບືອ້ງຂວາຈບີຂວ ໍາ້ສ ົ່ງໄປທາງຫຼງັ ທິດທີ 5.    
    ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງ
ເບືອ້ງຊາ້ຍ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
    ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຂວາຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງ
ໄປທາງເບືອ້ງຊາ້ຍໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລານີຕ້ນີຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຂວາໃຊຖ້ານ (ອ ົງ້ຕນີ) 
ຕດູມາຢືນຢູທ່າງຂາ້ງເຄິ່ ງກາງຂອງຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍ ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ຢຽບກບັພ້ືນ. 
 ໝາຍຄວາມວາ່: ທາ່ຟ້ອນລບັນີໃ້ຫຟ້້ອນຜດັປ່ຽນກນັ (ທາ່ສະລບັ 3 ແລະ ທາ່ສະລບັ
4) ໄປມາ ຊາ້ຍ-ຂວາ ກຽ້ວອອ້ມຕນົເອງໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງຮອບ (16 ເທ່ືອ). 
ທາ່ຈບົ:  
   ມມ:ື ມທືງັສອງເບືອ້ງຈບີຂວ ໍາ້ຢູທ່າງໜາ້ ຕ ໍາ່ພຽງແອວ ທິດທີ 1, ຈາກ
ນ ັນ້ມທືງັສອງເບືອ້ງຟ້ອນວາດຂຶນ້ມາເປັນມຈືບີຂວ ໍາ້ແຂນທງັສອງສະຫຼຽງ
ໄປທາງໜາ້ ມຊືາ້ຍສງູພຽງຄີວ້ ທິດທີ 8 ມຂືວາ ສງູພຽງບາ່ໄລ ່ ທິດທີ 
2.   
   ທທາ່ທາງ: ຍິມ້ແຍມ້ແຈມ່ໃສເບກີບານມວ່ນຊື່ ນ ຫວົຫງຽ່ງໄປທາງ
ເບືອ້ງຂວາ ແສງຕາແນມໄປທາງໜາ້.  
   ຕຕນີ: ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍຢືນເປັນຫຼກັ  ຕນີເບືອ້ງຂວາກາ້ວໄຂວໄ່ປທາງໜາ້ ປາຍຕນີສະຫຼຽງ
ໄປທາງເບືອ້ງຂວາໜອ້ຍໜ່ຶງ ເວລານີຕ້ນີຂວາຢືນເປັນຫຼກັ ຕນີເບືອ້ງຊາ້ຍເປີດ ຫືຼ ເງງີສ ົນ້
ນອ່ງຂຶນ້ ໃຊຖ້ານຕນີ (ອ ົງ້ຕນີ) ເຕາະກບັພ້ືນ ຂາທງັສອງໂຢະລງົ. 
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ບບດົທີ 30:  ທວນຄນືຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
                              ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ   

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 -  ບອກຊື່ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 -  ຟ້ອນປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
  ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງ“ຈາໍປາເມອືງລາວ”(ແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້1-ຫາທາ່31)  
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 -  ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຢູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ບດົທີ 29,  
      (ແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້ 1-ຫາທາ່ 31) 
 -  ກອງ, ສິ່ ງ, ເທັບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງ 
      ລາວ (ຖາ້ມ)ີ. 
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 
 ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 

2. ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
 ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູສ້ະໝກັໃຈອອກມາຟ້ອນຄນືບດົຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
  ປະມານ 1-2 ຄນົ 

-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈອອກມານາໍພາໝູຟ້່ອນຄນື ປະມານ 1-2 ຄນົ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງເອງ 
-  ຄຟູ້ອນໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງປະກອບ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ 

   ກກດິຈະກາໍ 2 
 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
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-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງຕາມແຕລ່ະທາ່ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດ 
- ຟ້ອນໃຫສ້ງັເກດຕດິຕາມເບິ່ ງໝູຫືຼ່ຕບົມ,ື ຮອ້ງ, ເຄາະ, ເສບ ແລະ ອື່ ນໆໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີ

ຟ້ອນ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ຟ້ອນຄແູນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຕື່ ມ. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 4-5 ເທ່ືອ, ຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ.    

 V.. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 -  ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່ໃຫຍ,່ ເປັນກຸມ່ນອ້ຍ ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 -  ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງ. 
 -  ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 -  ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນ.  
 
 

ບດົທີ 31:    ຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”    
                            ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ  

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຊື່ ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 - ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
    ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” (ເລີ່ ມແຕທ່າ່ດນົຕລີບັ1- 
    ທາ່ຈບົ)  
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 -  ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຢູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ຄື.ູ (ໃນບດົທີ 29) 
 -  ກອງ, ສິ່ ງ, ເທັບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດ ເພງຈາໍປາເມອືງລາວ 

(ຖາ້ມ)ີ.  
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IV.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 

  ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່

 ກດິຈະກາໍ 1 
 -  ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ ແບບລວມໝດົຫອ້ງຫືຼບກຸຄນົ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຂໍ ້ເຊ່ັນ: 
 ຄາໍຖາມ:  

-  ພວກນອ້ງເຄຍີເຫັນເພ່ິນຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຕອນທ່ີວາ່ ກິ່ນເຈົາ້ສາໍຄນັ ເພ່ິນຟ້ອນ 
   ແນວໃດ ? 

 -  ພວກນອ້ງເຄຍີຟ້ອນບໍຕອນທ່ີວາ່ ກິ່ນເຈົາ້ສາໍຄນັ? 
 -  ເວລາຟ້ອນມ,ື ຫວົ, ທາ່ທາງ ແລະ ຕນີ ເຮັດແນວໃດ? 
 -  ຄເູອົານກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈອອກມາຟ້ອນໃຫໝູ້ເ່ບິ່ ງ 1-2 ຄນົ 
 -  ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ໃນຊ ົ່ວໂມງນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຟ້ອນ 
      ພ້ືນເມອືງ ຈາໍປາເມອືງລາວ (ຕ່ໍ) 
 -  (ສາໍລບັທາ່ຟ້ອນໃນຊ ົ່ວໂມງນີ ້ແມນ່ເລີ່ ມແຕທ່າ່ດນົຕລີບັ 1- ທາ່ຈບົ)  
 ກດິຈະກາໍ 2 

-  ຄຟູ້ອນຊາ້ໆໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງຕາມແຕລ່ະທາ່ຟ້ອນ ( ແຕທ່າ່ດນົຕລີບັ 1- ທາ່ຈບົ   
   ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ 
 -  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນຕາມຄຕູາມແຕລ່ະທາ່ ພອ້ມທງັຮອ້ງເພງໄປນາໍ ປະມານ  
   3-4 ເທ່ືອ. 
-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບຕາມຄໃູນແຕລ່ະທາ່ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດ ້
   ຟ້ອນໃຫສ້ງັເກດເບິ່ ງຕດິຕາມເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ື ຮອ້ງເພງ, ເຄາະ, ເສບ ແລະ ອື່ ນໆ   
  ໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຟ້ອນ. 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງ, ຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ຟ້ອນຄແູນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຕື່ ມໃຫ.້   
-  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນພອ້ມກນັຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 3-4 ເທ່ືອ 
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-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ.    
V.. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່, ເປັນຄູ ່ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 - ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງ. 
 - ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນ.  
 

ບດົທີ 32:  ທວນຄນືຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”         
                  ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ  

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຊື່ ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 - ຟ້ອນປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
 ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” (ເລ່ີມແຕທ່າ່ດນົຕລີບັ1- 
     ທາ່ຈບົ)  
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 - ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຢູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ຄື ູ(ບດົທີ 29) 
 - ກອງ, ສິ່ ງ, ເທັບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງ 
      ລາວ (ຖາ້ມ)ີ.  
IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

3. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 
   ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 

4. ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 
 ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູສ້ະໝກັໃຈອອກມາຟ້ອນຄນືບດົຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”    
   ປະມານ 1-2 ຄນົ 
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-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈອອກມານາໍພາໝູຟ້່ອນຄນື ປະມານ 1-2 ຄນົ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງເອງ 
-  ຄຟູ້ອນໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງປະກອບ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ 

    ກກດິຈະກາໍ 2 
-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງຕາມແຕລ່ະທາ່ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດ ້

  ຟ້ອນໃຫສ້ງັເກດຕດິຕາມເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ື ຮອ້ງ, ເຄາະ,ເສບ ແລະ ອື່ ນໆໃຫແ້ກກຸ່ມ່ 
ທ່ີຟ້ອນ. 

-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ຟ້ອນຄແູນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຕື່ ມ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 4-5 ເທ່ືອ, ຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ      

V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່ໃຫຍ,່ ເປັນກຸມ່ນອ້ຍ ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 - ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງ. 
 - ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນ.  
 

ບດົທີ 33:   ທວນຄນືຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”                
                  ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ  

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຊື່ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 - ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
 ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງປະອບເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ”  (ໃຫຟ້້ອນແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້ທີ 1-  

ທາ່ຈບົ).  
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III.  ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 - ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຢູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ຄື.ູ (ບດົທີ 29) 

- ກອງ, ສິ່ ງ, ເທັບ ຫືຼເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດເພງຈາໍປາເມອືງລາວ    
  (ຖາ້ມ)ີ.  

IV. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 

 ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
2. ການສອນບດົຮຽນໃໝ ່

 ກດິຈະກາໍ 1 
 - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໝດົຫອ້ງ ຫືຼ ບກຸຄນົ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຂໍເ້ຊ່ັນ: 
 ຄາໍຖາມ:  

- ພວກນອ້ງເຄຍີເຫັນເພ່ິນຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວເພງທ່ີວາ່ ບບຸຜາເມອືງລາວ ເພ່ິນຟ້ອນ 
  ແນວໃດ? 

 - ພວກນອ້ງເຄຍີຟ້ອນບໍເພງທ່ີວາ່ ບບຸຜາເມອືງລາວ? 
 - ເວລາຟ້ອນມ,ື ຫວົ, ທາ່ທາງ ແລະ ຕນີ ເຮັດແນວໃດ? 
 - ຄເູອົານກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈອອກມາຟ້ອນໃຫໝູ້ເ່ບິ່ ງ 1-2 ຄນົ 

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່ ໃນຊ ົ່ວໂມງນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຟ້ອນ  
  ພ້ືນເມອືງ ຈາໍປາເມອືງລາວ (ຕ່ໍ) 

 - (ສາໍລບັທາ່ຟ້ອນໃນຊ ົ່ວໂມງນີ ້ໃຫໄ້ປເບິ່ ງປ້ຶມຄູມ່ຄື,ູ ບດົທີ 29) 
 ກດິຈະກາໍ 2 

-  ຄຟູ້ອນຊາ້ໆໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງຕາມແຕລ່ະທາ່ຟ້ອນແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ 
   ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງປະກອບ. 
 -  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນຕາມຄຕູາມແຕລ່ະທາ່ ພອ້ມທງັຮອ້ງເພງໄປນາໍ ປະມານ  
   3-4 ເທ່ືອ 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບຕາມຄໃູນແຕລ່ະທາ່ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ, ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດ ້
  ຟ້ອນໃຫສ້ງັເກດເບິ່ ງຕດິຕາມເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ື ຮອ້ງເພງ, ເຄາະ, ເສບ ແລະ ອື່ ນໆ 
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  ໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຟ້ອນ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງ, ຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ຟ້ອນຄແູນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຕື່ ມໃຫ.້   
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນພອ້ມກນັຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 3-4 ເທ່ືອ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ.    

V.. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 -  ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່, ເປັນຄູ ່ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 -  ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງ. 
 -  ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 -  ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນ.  
 
 
 

ບດົທີ 34:  ທວນຄນືຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” 
                     ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ  

I.  ຈດຸປະສງົ: 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ບອກຊື່ຂອງການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວໄດ.້ 
 - ຟ້ອນປະກອບເພງຈາໍປາເມອືງລາວຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ. 
II.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
 ການຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວປະກອບເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ( ໃຫຟ້້ອນແຕທ່າ່ເລີ່ ມຕ ົນ້ທີ 

1- ທາ່ຈບົ).  
III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 - ຮບູພາບທາ່ຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງລາວຢູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ຄື ູບດົທີ 29,  
 - ກອງ ,ສິ່ ງ, ເທັບ ຫືຼ ເຄື່ ອງເປີດຊດີ,ີ ແຜນ່ຊດີ ີແລະ ກະແຊັດ ຟ້ອນຈາໍປາເມອືງ  
     ລາວ (ຖາ້ມ)ີ.  
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IV.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
1. ການສາ້ງບນັຍາກາດ 

 ໃຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຮອ້ງເພງ “ຈາໍປາເມອືງລາວ” ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 
2. ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

 ກດິຈະກາໍ 1 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູສ້ະໝກັໃຈອອກມາຟ້ອນຄນືບດົຟ້ອນພ້ືນເມອືງລາວ “ຈາໍປາເມອືງ 
 ລາວ” ປະມານ 1-2 ຄນົ. 

-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູທ່ີ້ສະໝກັໃຈອອກມານາໍພາໝູຟ້່ອນຄນື ປະມານ 1-2 ຄນົ. 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງເອງ 
-  ຄຟູ້ອນໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ ໃຫນ້ກັຮຽນຮອ້ງເພງປະກອບ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ ປະມານ 1-2 ເທ່ືອ. 

   ກກດິຈະກາໍ 2 
-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັ 
 ເອງແຕລ່ະທາ່ ແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົບດົ ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັ. ສວ່ນກຸມ່ທ່ີບ່ໍທນັໄດຟ້້ອນໃຫຕ້ດິ
ຕາມສງັເກດເບິ່ ງໝູ ່ຫືຼ ຕບົມ,ື ຮອ້ງ, ເຄາະ, ເສບ ແລະ ອື່ ນໆໃຫແ້ກກຸ່ມ່ທ່ີຟ້ອນ. 

-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເຝິກແອບກນັເອງຄຕູດິຕາມການເຝິກແອບຂອງນກັຮຽນ 
-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ຟ້ອນຄແູນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຕື່ ມ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທງັໝດົຟ້ອນພອ້ມກນັ ປະມານ 4-5 ເທ່ືອ, ຟ້ອນປະກອບສຽງເພງ      

V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 - ສງັເກດການຟ້ອນເປັນກຸມ່ໃຫຍ,່ ເປັນກຸມ່ນອ້ຍ ແລະ ເປັນບກຸຄນົ. 
 - ສງັເກດຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຫອ້ງ. 
 - ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 
 - ສງັເກດການຟ້ອນຖກືຕອ້ງຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງຂອງນກັຮຽນ.  
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