
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201     ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    โลกกว้างกับปากท้อง                      จ านวน   10    ชั่วโมง 
เรื่อง   สนทนาเรื่องตนเอง อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้                          เวลา  5    ชั่วโมง  
****************************************************************************** 

1. สาระส าคัญ  
  ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูด  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  ค าที่มีความหมาย
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ  ใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
  1. ผู้เรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้ 
  2. ผู้เรียนสามารถบอกชื่ออาหารลาวได้ 
  3. ผู้เรียนสามารถอ่านเมนูอาหารภาษาลาวได้ 
  4. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเครื่องดื่มภาษาลาวได้ 
  5. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อผลไม้ภาษาลาวได้ 

 3. เนื้อหา  
  เรื่องท่ี 1  สนทนาเรื่องตนเอง  (1  ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี 2  ครื้นเครงกับชื่ออาหาร  (1  ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี 3  อ่านเมนูภาษาลาว  (1  ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี 4  กล่าวถึงเครื่องดื่มได้  (1  ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี 5  ผลไม้ลาวเว้าเป็น  (1  ชั่วโมง) 

 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วด้วยเพลง เกม 
   2. สนทนาด้วยภาษาลาว 
  ขั้นสอน 
   1. ครูน าเสนอค าในบทเรียน  อ่านออกเสียง  ผู้เรียนอ่านออกเสียงตามทีละค า  ทีละประโยค
ตามล าดับ  และเขียนตาม 
   2. ครูน าเสนอบทสนทนาในบทเรียน พร้อมทั้งอธิบายความหมายและฝึกให้นักเรียนพูดตาม 
จนคล่อง 
   3. ครูน าเสนอชื่ออาหาร  และค าเรียกภาชนะท่ีใส่อาหารทีละค า  นักเรียนพูดตาม 
   4. ครูน าเมนู  (รายการอาหาร)  ภาษาลาวให้นักเรียนดู  ครูอ่านให้ฟัง  นักเรียนอ่านตาม       
จนคล่อง 
   5. ครูน าเสนอเครื่องดื่มต่างๆ  ครูออกเสียงชื่อเครื่องดื่มแต่ละชนิด  นักเรียนพูดตามจนคล่อง 
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   6. ครูน าเสนอภาพหรือผลไม้ของจริง  โชว์ให้นักเรียนดูพร้อมทั้งออกเสียงให้ชัดเจน  นักเรียน   
พูดตาม 
  ขั้นสรุป 
   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปชื่ออาหาร ภาชนะที่ใส่อาการ  เครื่องดื่มและผลไม้ 

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
  1. เอกสารประกอบการเรียน   
       1.1 ใบงาน 
       1.2 ใบความรู้ 
  2. รูปภาพ 
  3. ของจริง 
  4. บัตรค า 
  5. เพลง  (CD) 

6. การวัดและประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสังเกตความถูกต้อง  ในการใช้บทสนทนาทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
7.  ภาคผนวก 
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ใบงานที่  1 

 
เรื่องท่ี 1 สนทนาเรื่องตนเอง 

 
ชื่อ/สกุล............................................................ชั้น........................โรงเรียน.......................................... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนค าสนทนา/แนะน าตัวเองภาษาลาวกับบุคคลต่างๆ  ด้วยภาษาไทย 
 
 1.  สวัสด.ี.................................................................................................... ..................................... 
 
 2.  ฉันชื่อดาว..................................................................................................... .............................. 
 
 3.  ฉันเป็นนักเรียน..................................................................................................... ..................... 
 
 4.  ฉันชอบกินไอศกรีม..................................................................................................... ................ 
 
 5.  เธอสบายดีหรือ........................................................................................ ................................... 
 
 6.  ขอบคุณมาก..................................................................................................... .......................... 
  
 7.  ฉันรักเธอ............................................................. ....................................................................... 
 
 8.  เธอคือเพ่ือนของฉัน......................................................................................................... ........... 
 
 9.  เธอชื่ออะไร....................................................................................................................... ......... 
  
 10.ลาก่อน  พรุ่งนี้พบกันใหม่........................................................................................... ................ 
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ใบความรู้ที่ 1 
 

เร่ืองที่  2  ครื้นเครงบนโต๊ะอาหาร 
 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

 ข้าวต้ม ເຂ ົ້ າປ່ຽກ 

ข้าวเหนียว ເຂ ົ້ າໜຽວ 

ข้าวเย็น ເຂ ົ້ າແລງ 

ข้าวเที่ยง ເຂ ົ້ າທົ້ ຽງ ເຂ ົ້ າງາຍ 

ข้าวต้มผัด ເຂ ົ້ າຕ ົ້ ມມັດ 

ขนมปังฝรั่งเศส ເຂ ົ້ າຈ ົ້  

ข้าวโพดคั่ว ສາລ ຂ ່ ວ 

จัดส ารับอาหาร ຈັດພາເຂ ົ້ າ 

ก๋วยเตี๋ยว ເຝ  
ขนม ເຂ ົ້ າຫນ ມ 

ไก่ย่าง ປ ົ້ ງໄກ່ 

ปลาปิ้ง ປ ່ ງປາ 

ปลากราย ປາຕອງ 

ผัดผัก ຂ ່ ວຜັກ 

น้ าพริกกะปิ ແຈ່ວກະປ  

ส้มต า ຕ າຫມາກຫ ົ້ ງ 

ขวด ແກົ້ ວ 

กระดาษทิชชู่ ເຈ ່ ຍອະນາໄມ 

แก้วน้ า ຈອກ 
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ใบงานที่ 2 

 
เร่ืองที่ 2  ครื้นเครงบนโต๊ะอาหาร 

 
ค าชี้แจง  จงอ่านและเขียนค าเป็นภาษาลาว 
 
 1.  ก๋วยเตี๋ยว           ........................................................................... ...................................... 
 
 2.  ข้าวเที่ยง           ............................................................................................................... .. 
 
 3.  ผัดผัก               ....................................................................................................... .......... 
 
 4.  ขนมปังฝรั่งเศส    ..................................................................................... ............................ 
 
 5.  ข้าวเย็น             ........................................................................................ ........................ 
 
 6.  ข้าวโพดคั่ว         ......................................................................................... ........................ 
 
 7.  ขนมจีน             ................................................................................................................. 
 
 8.  ข้าวต้ม              ............................................................................................................... . 
 
 9.  ส้มต า                ..................................................................................... ........................... 
 
 10.ไข่เจียว               ...................................................................................... ......................... 
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ใบความรู้ที่  2 

 
เร่ืองที่  3  อ่านเมนูภาษาลาว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປ ົ້ ງໄກ່        5000   ກ ບ 

ຕ າຫມາກຫ ົ້ ງ    5000   ກ ບ 
ແກງຫນ ົ້ ໄມົ້     3000   ກ ບ 
ປ ົ້ ງປາ      2000   ກ ບ 
ແຈົ້ ວກ ບ     1500   ກ ບ 
ແກງເຫັດ     2500   ກ ບ 
ຊ ບຫນ ົ້ ໄມົ້      500     ກ ບ 
ແກງຍອດຫວາຍ   1000   ກ ບ 
ອົ້ ອມຂ ່ ເຫລັກ    3000   ກ ບ    
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ใบงานที่  3 
 

เร่ืองที่  3  อ่านและเขียนเมนูภาษาลาว 
 
ค าชี้แจง  จงเขียนเมนูอาหารที่นักเรียนชอบ จ านวน 4 รายการ เป็นภาษาลาว แล้วอ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.  ………………………………………………………………… 
 
2.  .................................................................……… 
 
3.  ………………………………………………………………… 
 
4.  ………………………………………………………………… 
 
5.  …………………………………………………………………. 
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ใบความรู้ที่  3 
 

เร่ืองที่ 4 กล่าวถึงเคร่ืองดืม่ได้ 
 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

 
น้ าหวาน 

 
ขวด 

 
กาแฟ 

 
เบียร์ 

 
สุรา 

 
เปรี้ยว 

 
น้ าดื่ม 

 
ไอศครีม 

 
น้ าผลไม้ 

 
น้ ามะเขือเทศ 

 

 

ນ ົ້ າຫວານ 
 
ແກົ້ ວ 
 

ກາເຟ 
 
ເບຍ 
 

ເຫລົ້ າ 
 

ສ ົ້ ມ 
 
ນ ົ້ າກ ນ 
 

ກາແລມ 
 

ນ ົ້ າຫມາກໄມົ້  
 
ນ ົ້ າຫມາເລັ່ ນ 
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ใบงานที่  4 
 

เร่ืองที่  3  กล่าวถงึเคร่ืองดื่มได้ 
 
ค าชี้แจง   จงเลือกเครื่องดื่มที่นักเรียนชอบ  5  ชนิด  ให้ออกเสียงเป็นภาษาลาว  และเขียนลงใน  
             ช่องว่างเป็นภาษาลาว 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1…………………………… 

 
 
2…………………………… 
 

 
 
3…………………………… 
 

 
 
5…………………………… 
 

 
 
4…………………………… 
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ใบความรู้ที่  4 
 

เร่ืองที่  5  ผลไม้ลาวเว้าเป็น 
 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

 
กล้วย 

ฟักทอง 
มะม่วง 
ขนุน 
พริก 

ส้มเขียวหวาน 
ฝรั่ง 

แตงโม 
น้อยหน่า 
มะพร้าว 
ส้มโอ 

สับปะรด 
มะเขือยาว 
มะละกอ 

ผลไม้ 
พุทรา 

มะเขือเทศ 
 

 
ຫມາກກົ້ ວຍ 
ຫມາກອຶ  
ຫມາກມ່ວງ 
ຫມາກຫມ ່  
ຫມາກເຜັດ 
ຫມາກກ່ຽງ 
ຫມາກສ ດາ 
ຫມາກໂມ 
ຫມາກຂຽບ 
ຫມາກພົ້ າວ 
ຫມາກກ່ຽງໃຫຍ່ 
ຫມາກນັດ 
ຫມາກເຂື ອຫ າມົ້ າ 
ຫມາກຫ ົ້ ງ 
ຫມາກໄມົ້  
ຫມາກເລັ່ ນ 
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ใบงานที่  5 
 

เร่ืองที่  5  ผลไม้ลาวเว้าได้ 
 

ค าชี้แจง  จงเลือกผลไม้ที่ชอบมา  10  ชนิด  เขียนเป็นภาษาลาวและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1…………………………………….... 
 

 

 
2……………………………………. 
 

 

 
3…………………………………….. 
 

 

 
4……………………………………. 
 

 

 
5……………………………………. 
 

 

 
10……………………………………. 
 

 

 
8……………………………………. 
 

 

 
6…………………………………….... 
 

 

 
7…………………………………….. 
 

 

 
9…………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201     ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    โลกกว้าง...แดนจ าปา           จ านวน   10    ชั่วโมง 
เรื่อง   ประเทศลาว  นางบัวขาวไปตลาด                   เวลา    5   ชั่วโมง   
         พระธาตุแหล่งโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ   
         สานฝันครอบครัวของข้อย     
****************************************************************************** 

1. สาระส าคัญ  
  ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูด  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและสถานที่ส าคัญ ๆ  ใน            
แดนจ าปา  (เมืองลาว) 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาลาวในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อสถานที่ส าคัญๆ  ในเมืองลาวได้ 
  3. ผู้เรียนสามารถบอกที่ตั้งของประเทศลาวได้ 
 
3. เนื้อหา  
  เรื่องท่ี  1  ประเทศลาว  (1 ชัว่โมง) 
  เรื่องท่ี  2  นางบัวขาวไปตลาด  (1 ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี  3  พระธาตุแหล่งโบราณสถานท่องเที่ยวส าคัญ  (2 ชั่วโมง) 
  เรื่องท่ี  4  สานฝันครอบครัวของข้อย  (1  ชั่วโมง) 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1.  ผู้เรียนฟัง  CD  เพลงชาติลาว  และร้องตาม 
   2.  ทบทวนการใช้ภาษาลาว  ด้วยการอ่านออกเสียงและจับคู่กันสนทนา 
   3.  นักเรียนดูวีดีทัศน์สถานที่ส าคัญต่างๆ  เช่น  วัดธาตุหลวง  วัดธาตุศรีโคตรบองฯลฯ 
  ขั้นสอน   

 เรื่องที่  1  ประเทศลาว  (1  ชั่วโมง) 
    1. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบภาพเกี่ยวกับประเทศลาว 
    2. ผู้เรียนดูวีดีทัศน์ 
    3. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านบทความและบทกลอนเกี่ยวกับประเทศลาว 
    4. นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานที่ 1 
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   เรื่องท่ี  2  นางบัวขาวไปตลาด  (1  ชั่วโมง) 
    1. นักเรียนดูภาพการซื้อขายในตลาด  สนทนาเก่ียวกับภาพ 
    2. ชมวีดีทัศน์ 
    3. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนางบัวขาวไปตลาด 
    4. ครู  นักเรียนช่วยกันสรุป 
    5. นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานที่ 2 

   เรื่องท่ี  3  พระธาตุแหล่งโบราณสถานท่องเที่ยวส าคัญ  (2  ชั่วโมง) 
    1. ครูอธิบายถึงความส าคัญของโบราณสถานของประเทศลาว 
    2. นักเรียนชมวีดีทัศน์  เกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆ  ในก าแพงเมืองเวียงจันทน์  และสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
    3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  ละ  6  คน 
    4. ตัวแทนกลุ่มรับใบความรู้ที่  3.1 - 3.6  มาแจกให้แก่สมาชิกในกลุ่มคนละ  1  ใบ  ดังนี้ 
     คนที่  1  ศึกษาใบความรู้ที่  3.1  เรื่องพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ 
     คนที่  2  ศึกษาใบความรู้ที่  3.2  เรื่องหอพระแก้ว 
     คนที่  3  ศึกษาใบความรู้ที่  3.3  เรื่องวัดองค์ตื้อ 
     คนที่  4  ศึกษาใบความรู้ที่  3.4  เรื่องวัดศรีสะเกด 
     คนที่  5  ศึกษาใบความรู้ที่  3.5  เรื่องวัดอินทร์แปลง 
     คนที่  6  ศึกษาใบความรู้ที่  3.6  เรื่องวัดศรีเมือง 
    5. เมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่ม  อธิบายสาระส าคัญให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง  เริ่มจาก      
ใบความรู้ที่  3.1-3.6  และตอบแบบสอบถามการอภิปรายกลุ่ม 
    6.  สนทนา  ซักถาม  สรุป 
    7.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 เรื่องท่ี  4  สานฝันครอบครัวของข้อย  (1 ชั่วโมง) 
    1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงสมาชิกในครอบครัว 
    2. ดูภาพประกอบ  นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภาพ 
    3. อ่านเรื่องประกอบ  อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
    4. นักเรียนวาดภาพ  ครอบครัวในฝัน 
    5. นักเรียนกิจกรรมในใบงานที่ 4 
    6. สรุป/ตรวจผลงาน 

5. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
  1. รูปภาพ 
  2. เอกสารประกอบบทเรียน 
  3. วีดีทัศน์ 
  4. CD  เพลงชาติลาว 
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6. การวัดและประเมินผล 
  สังเกตจากการสนทนา  ซักถาม 

 
 ใบความรู้ที่ 1 

ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  1 

เร่ืองที่ 1 ประเทศลาว 

ເລື່ ອງທ ່  1 ປະເທດລາວ 

ປະເທດຂົ້ ອຍ   ເອ ົ້ ນຊື່ ເມື ອງລາວ 

ประเทศข้อย   เอิ้นช่ือเมืองลาว 
 

ດ ນດອນຍາວ   ຕາມລ າແມ່ນ ົ້ າ 

ดินดอนยาว   ตามล าแม่น้ า 
 

ທ ່ ວທ ກກ ົ້ າ   ປ່າໃຫຍ່ດ ງຫນາ 

ทั่วทุกก้ า   ป่าใหญ่ดงหนา 
 

ມ ປ ປາ    ເງ ນຄ າບ ່ ແຮ່ 

มีปูปา    เงินค าบ่แฮ ่
 

ເຊື ົ້ ອພ ່ ແມ່   ດ ຫມ່ັນອາດຫານ 

เชื่อพ่อแม่   ดุหมั่นอาจหาน 
 

ລ ກແລະຫຼານ   ຈະຂ ສື ບຕ ່  

ลูกและหลาน   จะขอสืบต่อ 
 

ໃຈຈ ດຈ ່    ຮຽນເອ າວ ຊາ 

ใจจดจ้อ   เรียนเอาวิชา 
 

ຮ ົ້ ເພ່ືອມາ   ສົ້ າງສາປະເທດ 

รู้เพื่อมา   สร้างสาประเทศ 
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ใบงานที่ 1 

ໃບງານທ ່  1 

เร่ืองที่ 1 ประเทศลาว 

ເລື່ ອງທ ່  1 ປະເທດລາວ 

ค าช้ีแจง   1.  ให้นักเรียนฝึกอ่านบทกลอนประเทศลาวในใบความรู้ท่ี 1 
   2.  ให้นักเรียนเขียนแผนท่ีประเทศลาว เติมชื่อเมืองต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

ຄ າຊ ົ້ ແຈງ  1. ໃຫົ້ ນັກຮຽນຝຶກອ່ານບ ທກອນປະເທດລາວໃນໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  1   
      2. ໃຫົ້ ົ້ ນັກຮຽນຂຽນແຜນທ ່  ປະເທດລາວເຕ ມຊື່ ເມື ອງຕ່າງ ໆ ໃຫົ້ ຖ ກ

ຕົ້ ອງ 
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ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່   2 

 

ເລື່ ອງນາງ ບ ວຂາວ ໄປຕະຫຼາດ 

 ຕອນເຊ ົ້ າວັນອາທ ດແລົ້ ວນ ົ້  ນາງບ ວຂາວໄດົ້ ໄປຕະຫຼາດນ າແມ່  ມື
ເບື ົ້ ອງຫນຶ່ ງຂອງບ ວຂາວຫ ົ້ ວກະຕ່າ ອ ກເບື ົ້ ອຫນຶ່ ງຈັບແຂນແມ່
ຍ່າງເລາະຫາຊື ົ້ ເຄື່ ອງ ແມ່ໄດົ້ ຊື ົ້ ແພເສື ົ້ ອ  ສະບ  ແລະຢາຖ ແຂົ້ ວ 

 ຫັຼງຈາກນັົ້ ນແມ່ກ ່ ພາບ ວຂາວໄປຊື ົ້ ເຄ່ື່ອງກ ນ  ເພ ່ ນໄດົ້ ຊື ົ້ ຊ ົ້ ນ  ປາ  

ຫມາກຖ ່ ວ ຫມາກເຫ່ັຼນ  ຜັກກາດ  ຜັກຊ   ແລະຜັກບ ່ ວ  ສ ດທົ້ າຍແມ່
ໄປຊື ົ້ ຫມາກຫ ່ ງສ ກຫນ່ວຍຫນຶ່ ງ  ແລະກົ້ ວຍສອງຫວ ແລົ້ ວຈຶ ງພາບ ວ
ຂາວເມື ອເຮື ອນ 

 

ໃບງານທ ່  2 

ເລື່ ອງນາງ ບ ວຂາວ ໄປຕະຫຼາດ 

ຄ າຊ ົ້ ແຈງ   

  1. ໃຫົ້ ນັກຮຽນຝຶກອ່ານ ເລື່ ອງນາງ ບ ວຂາວ ໄປຕະຫຼາດ 

     2. ໃຫົ້ ນັກຮຽນຝຶກອ່ານອອກສຽງສ ານຽງພາສາລາວ ເລື່ ອງນາງ ບ ວຂາວ ໄປ
ຕະຫຼາດ 

      3. ນາງບ ວຂາວໄປຕະຫຼາດຊື ົ້ ຫຍງ 

    3.1 ……………………………………………………………………………… 

     3.2 ……………………………………………………………………………… 

     3.3 ……………………………………………………………………………… 

    3.4 ……………………………………………………………………………… 

    3.5 …………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 3 

เร่ืองที่ 3 พระธาตุแห่งโบราณสถาน 

ໃບງານທ ່  3 

ເລື່ ອງທ ່  3 ພະທາດແຫ່ງບ ຮານສະຖານ 

1. ໃຫົ້ ເລື ອກກ ່ ມປະທານ  ເລຂານ ການກ ່ ມ   ສະມາຊ ກແລົ້ ວບັນທຶ ກ 
ລ ງໃນ 

ให้เลือกกลุ่มประธาน เลขานุการ  สมาชิกแล้วบันทึก  ลงใน 

ແບບບັນທຶ ກກ ດຈະກ າກ ່ ມ  ເອ ົ້ ນວ່າ  Home  Group 
แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม เรียกว่า Home  Group  

2. ແຕ່ລະກ ່ ມຮ່ວມກັນສຶ ກສາ ແລະອະພ ປາຍສະຫລ ບສາລະສ າຄັນ
ຈາກໃບ 

แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา และอภิปรายสรุปสาระส าคัญจากใบ 

ຄວາມຮ ົ້ ທ ່  3.1-3.6 ຕາມກ ່ ມ Home  Group  
ความรู้ที่ 3.1-3.6 ตามกลุ่ม Home  Group  

3. ແຕ່ລະກ ່ ມຮ່ວມກັນສຶ ກສາ ແລະອະພ ປາຍສະຫລ ບສາລະສ າຄັນ
ຈາກໃບ 

แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและอภิปรายสรุปสาระส าคัญจากใบ 

ຄວາມຮ ົ້ ທ ່  3.1-3.6 ຕາມກ ່ ມ ຕາມກ ່ ມຊ່ຽວຊານ (Home  Group) 
ความรู้ที่ 3.1-3.6 ตามกลุ่มเชี่ยวชาญ Home  Group  

4. Home  Group ສະຫລ ບສາລະສ າຄັນແລະຕອບຄ າຖາມໃນເລື່ ອງຕ ່ ໄປນ ົ້  
 Home  Group สรุปสาระส าคัญและตอบค าถามต่อไปนี้ 

 4.1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ  ແລະຄວາມສ າຄັນ 
  ประวัติความเป็นมา และความส าคัญ 

 4.2 ຫລັກສະນະຄວາມງາມທາງດົ້ ານສະຖາປັດຕະຍະກ າ 
  ลักษณะความงามทางด้านสถาปัตยกรรม 
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 4.3 ສະຖານທ ່ ຕັົ້ ງ 
  สถานที่ตั้ง 
 
5. ທ ກຄ ນທ າແບບຂ ົ້ ສອບຫລັງບ ທຮຽນສ ່ ງຄ  

ทุกคนท าแบบข้อสอบหลังบทเรียนส่งครู 
 
6. ທ ກກ ່ ມລວບລວມໃບງານ  ໃບຄວາມຮ ົ້   ແບບທ ດສອບ  ສ ່ ງຄື ນຄ  

ทุกกลุ่มรวบรวมใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ  ส่งคืนครู 
 

แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม 
ແບບບັນທຶ ກສະມາຊ ກກ ່ ມ 

ศิลปกรรม และโบราณคะดี 
ສ ນລະປະກ າ ແລະບ ຮານຄະດ  

ຊື່ ກ ່ ມ……………………………………….Home  Group 

(ชื่อกลุ่ม) 

1………………………………………………………………….ປະທານ     (ประธาน) 
 
2………………………………………………………………….ສະມາຊ ກ  สมาชิก 

 
3……………………………………………………………….….ສະມາຊ ກ  สมาชิก 

 
4…………………………………………………………….……ສະມາຊ ກ  สมาชิก 
 

5……………………………………………………………….…ສະມາຊ ກ  สมาชิก 
 

6……………………………………………………………….…ສະມາຊ ກ  สมาชิก 

 
7………………………………………………………………….ສະມາຊ ກ  สมาชิก 

 
8………………………………………………………….……....ສະມາຊ ກ  สมาชิก 
 

9……………………………………….................................ສະມາຊ ກ  สมาชิก 
 

10…………………………………………………………………ສະມາຊ ກ  สมาชิก 
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 ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  3.1 

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານທ ່ ສ າຄັນໃນກ າແພງນະຄອນວຽງຈັນ 

แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญในก าแพงนครเวียงจันทร์ 

ພະທາດຫລວງວຽງຈັນ  
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สิ่งศักดิส์ิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอรุังคธาตขุองพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ส่วนหัวเหน่า ๒๗ องค ์ตั้งอยู่กลางกรุงเวียงจันทน์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนกับพระธาตุพนม และ 
สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคยีงกัน 

 

 
 

 
ວັດສ ເມື ອງ  ມ ຕ ານານກ່າວຂານກັນມາວ່າ  ເປັນວັດທ ່ ສົ້ າງໃສ່ບ ລ ເວນສາສະ 

วัดศรีเมือง  มีต านานกล่าวขานกันมาว่า เป็นวัดที่สร้างใส่บรเิวณสาสะ 
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ນະສະຖານສັກສ ດ  ສະໄຫມຂອມເຮື ອງອ ານາດ ປະມານສະຕະວັດທ ່ 12- 

นะสถานศักดิส์ิทธ์ิ  สมัยขอมเรืองอ านาจ ประมาณศตวรรษที่ 12-  
 

13 ຄັນມາຖຶງສະຕະວັດທ ່  16 ວັດສ ເມື ອງ ຈຶ ງໄດົ້ ຮັບກາຮສົ້ າງຂຶ ົ້ ນ ເຊ ່ ງມ ຫລັກ 

13 จนมาถึงศตวรรษที่ 16  วัดศรีเมอืง จึงได้รับการสร้างขึ้นซึ่งมีหลัก 
 

ຖານປາກ ດໃຫົ້ ເຫັນຄື ຮ ບສ ວະລ ງ ຜ ົ້ ຄ ນສ່ວນຫລາຍເອ ົ້ ນວ່າຫລັກເມື ອງ ຈ ນ 

ฐานปรากฏให้เห็นคือรูปสีวะลิง ผูค้นส่วนมากเรียกว่าหลักเมือง จน 
 

ມາຮອດປັດຈ ບັນ ວັດສ ເມື ອງມ ປະຊາຊ ນເຫລື ົ້ ອມໃສສັດທາເຂ ົ້ າສັກກາລະ 

มาถึงปัจจุบัน วัดศรเีมืองมีประชาชนเหลื่อมใส ศรัทธา เข้าสกักาละ 
 

ບ ຊາເຈ ົ້ າແມ່ຫລັກເມື ອງເປັນປະຈ າບ ່ ຂາດ 

บูชาเจ้าแม่หลักเมืองเป็นประจ าไมข่าด 

 
ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວສ າຄັນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

แหล่งโบราณสถาน และแหล่งทอ่งเที่ยวส าคัญ ใน สปป.ลาว 
 

ເມື ອງຫລວງພະບາງ  ນະຄອນອັນເກ່າແກ່ຂອງລາວ ທ ່ ຍັງຄ ງຄວາມເປັນ 

เมืองหลวงพระบาง  นครอันเก่าแก่ของลาว ที่ยังคงความเป็น 
 

ເອກະລັກຄວາມຈະເລ ນຮ ່ ງເຮື ອງດົ້ ານສ ນລະປະວັດທະນະທ າລາວ  ໄດົ້ ຮັບ 

เอกลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง ด้านศิลปวัฒนธรรมลาว ได้รบั 
 

ການຮັບຮອງເປັນເມື ອງມ ລະດ ກໂລກເມື່ ອປ   1995 ປັດຈ ບັນເປັນເມື ອງທ່ອງ 

การรับรองเป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี 1995 ปัจจุบันเป็นเมืองทอ่ง 
ທ່ຽງທ ່ ມ ຊື່ ສຽງທ ່ ສ ດຂອງລາວ 

เที่ยวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุของลาว 
 

ຖ ົ້ າຕ ່ ງ  ບ ຮານສະຖານ  ແລະແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທ ່ ສ າຄັນຕັົ້ ງຢ ່ ແຄມຝ່ັງແມ່ນ ົ້ າ 

ถ้ าติ่ง โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยว ที่ส าคัญตั้งอยู่ที่รมิฝั่งแม่น้ า 
 

ຂອງຫ່າງຈາກຫລວງພະບາງໄປທາງທ ດເຫນື ອປະມານ 20 ປາຍກ ໂລແມັດ  
โขงห่างจากหลวงพระบางไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร 
 

ສາມາດຂ ່ ເຮື ອໄປໂດຍໃຊົ້ ເວລາປະມານເຄ ່ ງຊ ່ ວໂມງກ ຈະເຖ ງຖ ົ້ າຕ ່ ງ ຖ ົ້ າ 

สามารถนั่งเรือไปโดยใช้เวลาประมาณ ครึ่งช่ัวโมงก็จะถึงค้ าติ่ง  ถ้ า 
 

ມະຫັດສະຈັນແລະລຶ ກລັບ  
มหัศจรรย์ และลกึลับ 
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ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  3.2 

ใบความรู้ที ่3.2 

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານທ ່ ສ າຄັນໃນກ າແພງນະຄອນວຽງຈັນ 

แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญในก าแพงนครเวียงจันทร์ 

 
ຫ ພະແກົ້ ວ  ສົ້ າງຂຶ ົ້ ນໃນປ  ຄ.ສ 1565  ໃນສະຕະວັດທ ່  16  ຫ ພະແກົ້ ວສົ້ າງ 

หอพระแก้ว สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1565 ในศตวรรษที่ 16 หอพระแก้วสร้าง 

ຂຶ ົ້ ນເພ່ືອເປັນປະດ ດສະຖານຂອງພະແກົ້ ວມ ລະກ ດ  ປັດຈ ບັນເປັນພ ພັນ 

ขึ้นเพื่อเป็นประดิษฐานของพระแก้วมรกต  ปัจจุบันเป็นพิพิธภณัฑ ์

ສະຖານບ ຮານທ ່ ສ າຄັນໃນກ າແພງນອນວຽງຈັນ 

สะถานโบราณที่ส าคญัในก าแพงนครเวียงจันทร ์

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວສ າຄັນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

แหล่งโบราณสถาน และแหล่งทอ่งเที่ยวส าคัญ ใน สปป.ลาว 

ວັດພ ຈ າປາສັກ  ເປັນແຫລ່ງບ ຮານສະຖານ  ເຊ ່ ງພວມຖື ກສະເຫນ ຂຶ ົ້ ນຫາ 

วัดภูจ าปาสัก   เป็นแหล่งโบราณสถาน ซึ่งก าลังเสนอขึ้น 

ອ ງການ UNESCO ເພ່ືອຮອງຮັບເອ າເພ່ືອເປັນມ ລະດ ກໂລກ ຕາມການ 

องค์การ UNESCO เพื่อรองรับเป็นมรดกโลก ตามการ 

ສັນນ ຖານຂອງນັກໂບຮານຄະດ   ຜາສາດຫ ນວັດພ ຈ າປາສັກ ສົ້ າງຂຶ ົ້ ນ 

สันนษิฐานของโบราณคดี  ผาสาดหินวัดภูจ าปาสัก สร้างขึ้น 

ປະມານໃນສະຕະວັດທ ່  4-5 

ประมาณในศตวรรษที่ 4-5 

ຫລັກ 20  ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວພ ດອຍ ທ ່ ມ ທ າມະຊາດພ ຜາປ່າໄມົ້ ສວຍງາມທ ່  

หลัก 4-5 แหล่งท่องเที่ยวภูดอย ทีม่ีธรรมชาติภผูาป่าไม้สวยงาม 

ສ ດຂອງແຂວງບລ ຄ າໄຊ ເປັນດ່ານອອກສ ່ ປະເທດຫວຽດນາມ 

สุดของแขวงบริค าไซ เป็นท่าด่านออกสู่ประเทศเวียดนาม 
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ໃບຄວາມຮ ູ້ທ ີ່  3.3 

 

ใบความรู้ที่ 3.3 
ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານທ ່ ສ າຄັນໃນກ າແພງນະຄອນວຽງຈັນ 

แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญในก าแพงนครเวียงจันทร์ 

ວັດອ ງຕື ົ້   ສົ້ າງຂຶ ົ້ ນເມື່ ອສະຕະຫວັດທ ່  16  ໃນປ   ຄ.ສ. 1566 ໃນ
ລາຊະການຂອງພະເຈ ົ້ າໄຊຍະເສດຖາທ ລາດ  ຕາມຜ ົ້ ເຖ ົ້ າຜ ົ້ ແກ່ເລ່າສ ່
ຟັງວ່າ  ແຕ່ກ່ອນນັົ້ ນເພ ່ ນເອ ົ້ ນວ່າ ວັດໄຊຍະພ ມ  ຍົ້ ອນພະພ ດທະຮ ຍ
ອ ງຕື ົ້ ໄປປະທັບຢ ່ ທ ່ ນັົ້ ນຄ ນທັົ້ ງຫາຍຈຶ ງເອ ົ້ ນວ່າ  ວັດອ ງຕື ົ້ ມາຮອດທ ກ
ມື ົ້ ນນ ົ້  

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວສ າຄັນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ພະທາດອ ງຮັງ  ມ ່ ງຂວັນຊາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ່າງຈາກເທສະ
ບານເມື ອງໄປທາງທ ດເຫນື ອ 12 ກ ໂລແມັດ  ເປັນຊະນ ຍະສະຖານເກ ່ າ
ແກ່ ເຖ ງ 2000  ປ  ລ່ວງມາແລົ້ ວ  ມ ພ ທ ເຮັດບ ນສະຫລອງທາດຂຶ ົ້ ນ
ທ ກໆປ  ໃນເດື ອນອົ້ າຍ (ເດື ອນຈຽງ) ມື ົ້ ເພັງ 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 
ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  3.4 

 
ใบความรู้ที่ 3.4 

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານທ ່ ສ າຄັນໃນກ າແພງນະຄອນວຽງຈັນ 

แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญในก าแพงนครเวียงจันทร์ 
 

ວັດສ ສະເກດ ແມ່ນວັດທ ່ ເກ່າແກ່ ແລະສວຍງາມດົ້ ານປະຕ ມາກ າສ ນແບລາວ 

วัดสีสะเกด  เป็นวดัที่เก่าแก่  และสวยงามด้านประตมิากรรมศลิป์แบบลาว 
 

ບ ຮານ  ວັດສ ສະເກດມ ຊື່ ເດ ມວ່າວັດແສນ ສົ້ າງຂຶ ົ້ ນໃນສະໄຫມລາດຊະການ 

โบราณ วันสีสะเกด มีชื่อเดิมว่าวัดแสน สร้างขึ้นในสมัยราชการ 
 

ເຈ ົ້ າອນ ວ ງ  ໃນປ  1818 
เจ้าอนุวงค์ ในปี  1818  
 

ແຫລ່ງບ ຮານສະຖານ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວສ າຄັນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

แหล่งโบราณสถาน และแหล่งทอ่งเที่ยวส าคัญ ใน สปป.ลาว 
 

ທ ່ ງໄຫຫ ນ  ແຂວງຊຽງຂວາງ  ມ ລະດ ກຕ ກທອດທາງວັດທະນະທ າທ ່ ລ ົ້ າຄ່າ   
ทุ่งไหหิน แขวงเซียงขวาง  มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่า 
 

ແລະມະຫັດສະຈັນຍ ່ ງ ຕາມຕ ານານເລ່າຂານກັນໄວົ້ ວ່າ  ເປັນໄຫເຫລ ົ້ າຂ ນ 

และมหศัจรรย์ยิ่ง ตามต านานเล่าขานกันไว้ว่า เป็นไหเ้หลา้ขุน 
 

ເຈື ອງສະຫລອງໄຊຢ ່ ເມື ອງປະກັນ  ມ ໄຫບາງຫນ່ວຍໃຫຍ່ສ ງຖຶງສາມແມັດ 

เจืองฉลองไชอยู่เมืองปะกัน มไีหบางหน่วยใหญ่สูงถึงสามเมตร 
 

ປາຍ ແລະປາກໄຫກວົ້ າງ 3 ແມັດ ກ ມ   ທ ່ ງໄຫຫ ນໄດົ້ ກາຍເປັນແຫລ່ງທ່ອງ 

ปายและปากไหกว้าง สาม เมตร ก็มี ทุ้งไหหินได้กายเป็นแหล่งท่อง 
 

ທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽງທັົ້ ງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ 

เที่ยวของนักท่องเที่ยวท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

ພະທາດສ ໂຄດຕະບອງ  ຕັົ້ ງຢ ່ ເມື ອງທ່າແຂກ ແຂວງຄ າມ່ວນແຄມຝ່ັງແມ່ນ ົ້ າ 

พระธาตสุีโคตรบอง ตั้งอยู่เมืองท่าแขก แขวงค าม่วนแคมฝั่งแม่น้ า 
 

ຂອງ ກ ງກັນຂົ້ າມກັບ ນະຄອນພະນ ມຂອງໄທ  ຕາມນ ທານອ ລັງຄະທາດ 

โขง ตรงข้ามกับ นครพนมของไทย ตามนิทานอุรังคธาต ุ
 

ພະທາດພະນ ມສົ້ າງຂຶ ົ້ ນໃນປ   ຄ.ສ 1566-567 

พระธาตุพนมสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1566-567 
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แบบสอบถามการอภิปราย 

สรุปสาระส าคัญกลุ่ม 

ค าชี้แจง    ให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. พระธาตุหลวงตั้งอยู่ที่ใด…………………………………………………………………. 
2. ต านานหลวงพระบางอธิบายพอสังเขป…………………………………………….. 
3. วัดศรีสะเกตสร้างสมัยใด………………………………………………………………… 
4. หอพระแก้วอยู่แขวงใด………………………………………………………………….. 
5. เมืองใดเป็นมรดกโลก……………………………………………………………………. 
6. จุดสนใจถ้ าติ่งคือ………………………………………………………………………….. 
7. ค าตกตาดกวางสีอยู่แขวงใด…………………………………………………………… 
8. วัดเชียงทองมีศิลปกรรมอะไรเด่น……………………………………………………. 
9. หอพระแก้วใช้เก็บรักษาอะไร…………………………………………………………. 
10. วัดองค์ตื้อเกิดสมัยใด…………………………………………………………………… 
11 วัดอินแปลงอยู่ที่ใด………………………………………………………………………. 
12 วัดศรีเมืองส าคัญอย่างไร………………………………………………………………. 
13 ประหวัดพระธาตุศรีโคตรบองพอสังเขป…………………………………………. 
14 พระธาตุอิงฮังอยู่แขวงใด………………………………………………………………. 
15 วัดพูจ าปาสักมีอะไรที่งดงาม…………………………………………………………. 
16 ทุ่งไหหีนอยู่ที่ใด…………………………………………………………………………… 
17 หลักซาวมีความส าคัญอย่างไร……………………………………………………….. 
18 ตัวเมืองเวียงไซ ส าคัญอย่างไร……………………………………………………….. 
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ข้อสอบหลังบทเรียน 

1. สถานที่ไดเป็นมรดกโลก 
 ก. พระธาตุอิงฮัง ข. หลวงพระบาง     

ค. หลักซาว    ง. พระธาตุศรีโคตรบอง 

2. หอพระแก้วตั้งอยู่ที่แขวงได 
 ก. หลวงพระบาง ข. ก าแพงนครเวียงจันทร์     

ค. บริค าไซ    ง. จ าปาสัก 

3. สถานที่ไดเป็นโบราณสถานของปะเทศ ส.ป.ป.ลาว 
 ก. พระธาตุบังพาน ข. อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ    

ค. วัดหินหมากเป้ง ง. วัดเซียงทอง 

4. ตัวเมืองเวียงไซ   มีวัตถนธรรมใดที่เก่าแก่ 

   

ก. เครื่องเงิน    ข. ฐานที่ตั้งผู้น าสมัยการปฏิวัติ 
 ค. โบราณสถาน   ง. โบราณคด ี

5. หอพระแก้วปัจจุบันเก็บรักษาอะไร 
 ก. โบราณวัตถุ ข. ชีวะประวัติบุคคลส าคัญ     

ค. ศิลปกรรม    ง. คัมภีร์ 

6. ทุ่งไหหินตั้งอยู่ทีใด 
 ก. ศรีเซียงใหม่ ข. เซียงของ     

ค. สังคม     ง. บึงโขงหลง 

7. หลักซาว ส าคัญอย่างไร 
 ก. โบราณสถาน ข. วัฒนธรรมสถาน     

ค. โบราณวัตถุ ง. แหล่งทองเที่ยว 

8. สถานที่ไดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ ส.ป.ป.ลาว 

    

ก. ถ้ าติ้ง     ข. เซกา  
   ค. ถ้ าศรีธน    ง. ถ้ าพระ 

9.น้ าตกตาดกวางซีอยู่ที่ใด 
 ก. ศรีชมพู    ข. เซกา  
    ค. โพพิสัย        ง. หลวงพระบาง 

10. ถ้ าติ่ง  มีจุดเด่นอย่างไร 
 ก. จุดประวัติศาสตร์ ข. สวยงาม     
    ค. มีหิน ย้อย    ง. มีพระพุทธรูปมาก 
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เฉลยข้อทดสอบหลงัเรียน 

1    ข   6    ข 

2    ข          7    ง 

3    ง                8    ก 

4    ข          9    ง 

5    ก        10  ง 
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ໃບຄວາມຮ ົ້ ທ ່  4 

ເລື່ ອງທ ່  4 ຄອບຄ ວຂອງຂົ້ ອຍ 

 ໃນຄອບຄ ວຂອງຂົ້ ອຍມ  ພ ່  ແມ່ ປ ່  ຍ່າ ອົ້ າຍ  ແລະເອື ົ້ ອຍ ປ ່  ຍ່າເຖ ົ້ າ
ຫລາຍແລົ້ ວ ແຕ່ເພ ່ ນແຂງແຮງຢ ່  ສ່ວນພ ່  ແມ່ ຍັງບ ່ ທັນເຖ ົ້ າປານໃດ  

ແລະພວກເພ ່ ນເປັນຜ ົ້ ຫາລົ້ ຽງຄອບຄ ວ 

 ອົ້ າຍ  ແລະ ເອື ົ້ ອຍ ຂອງຂົ້ ອຍ ຮຽນຢ ່ ຊັົ້ ນມັດທະຍ ມ  ສ່ວນຂ່ອຍເອງ
ຮຽນຢ ່ ຊັົ້ ນປະຖ ມ 

 ແຕ່ລະມື ົ້  ເອື ົ້ ອຍຊ່ວຍແມ່ຄ ວກ ນ  ຂົ້ ອຍເປັນຜ ົ້ ປັດເຮື ອນ ສ່ວນ
ອົ້ າຍໄປຊ່ວຍພ ່ ກວາດເດ ່ ນບົ້ ານ  ແລະ  ເກື ອເປັດເກື ອໄກ່  ຄອບຄ ວ
ຂອງຂົ້ ອຍມ ຄວາມສາມັກຄ ກັນດ  

 

ໃບງານທ ່  4  

ເລື່ ອງທ ່  4 ຄອບຄ ວຂອງຂົ້ ອຍ 

ຄ າຊ ົ້ ແຈງ 

1. ໃຫົ້ ນ ກຮຽນອ່ານເລື່ ອງໃຫົ້ ເຂ ົ້ າໃຂ 

2. ໃຫົ້ ນ ກຮຽນຝຶກອ່ານອອກສຽງສ ານຽງພາສາລາວ 

3. ໃຫົ້ ນັກຮຽນ ບອກບ ກຄ ນໃນຄອບຄ ວ ເປັນ ພາສາລາວ 

1.  ຂົ້ າພະເຂ ົ້ າ……………………………………. 

2.  ປ ່ ……………………………………………………….. 

3.  ຍ່າ………………………………………………….… 

4.  ຍາຍ……………………………………………….. 

5.  ເອື ົ້ ອຍ……………………………………………. 

6.  ອົ້ າຍ………………………………………………. 


