
t o l e a r n

ຖ້າເສືອສາມາດເວ້ົາກັບເຮົາໄດ້
ລາວຈະບອກຫຍັງກ່ຽວກັບ
ໂລກຂອງລາວ ?

ສິນລະປະແບບບູຮານ/ໂຄງການຫັດຖະກໍາ ຫືຼ ວິ
ທະຍາສາດສໍາລັບຫ້ອງຮຽນ. ບັນດານັກຮຽນຈະ
ສ້າງຮູບແບບປ່າໄດໂອລາມາໃນກ້ອງເຈ້ັຍໃຫ້
ເປັນປ່າທ່ີມີລັກສະເປັນທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ
ແລະ ຂອງເສືອ, ບົນພ້ືນຖານຊຸດກິດຈະກໍາເພ່ືອ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສ້າງຖານຂ້ໍມູນກ່ຽວ
ກັບເລ່່ືອງຂອງເສືອປ່າ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນສັດປ່າ
ໂລກ. www.wwf.org.uk

http://www.wwf.org.uk/
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ອຸປະກອນຕ່າງໆ:
ກ່ອງເຈ້ັຍກະດາດແຂງ
ສໍດໍາ
ມີດແຊມ
ມີດຄັດເຕີ
ສະກ໋ອດຕິດ
ເຂັມມຸດ
ເຈ້ຍສີ
ສໍຂາວ
ສໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍສີ
ບິກໄຮໄລສີດໍາ/ ບິກຊະນິດໜ່ຶງ
ປ້ຶມສັດປ່າໃນຫໍສະໝຸດ ຫືຼ ຮູບສັດປ່າໃນອິນເຕີ
ແນັດ
ເຈ້ຍເອຊີ
ກາວລ່າເຕັກ
ຢາງລຶບ
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ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເສືອ: 
ເສືອເປັນສັດທ່ີຢູ່ມັກໂດດດ່ຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ມັນເດີນທາງໂຕ

ດຽວ, ຍົກເວ້ັນບັນດາແມ່ເສືອ ແລະ ຝຸງຂອງມັນ. ເສືອໂຄ່ງມັກ
ຈະຍ່າງໄປໃນບໍລິເວນກວ້າງຂວາງ, ເຊ່ິງເອ້ີນວ່າ ຖ່ິນຂອງພວກ
ມັນ. ຖ້າຈະປົກປັກຮັກສາເສືອໂຕໜ່ຶງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາ
ພ້ືນທ່ີປ່າປະມານ 25,000 ຕະລາງເມັດ. ເສືອໜ່ຶງໂຕກິນ
ອາຫານຄາບໜ່ຶງປະມານ 88 ປອນ,  ນອກນ້ີ ເສືອຍັງມັກກິນນ້ໍາ
ແລະ ລອຍນ້ໍາເກ່ັງອີກດ້ວຍ. ພວກມັນມີແຜນຮອງຕີນທ່ີນຸ້ມ
ເປັນພິເສດ, ສະນ້ັນ ພວກມັນສາມາດເຄ່ືອນໄຫວໄດ້ຢ່າງມິດ
ງຽບໃນຄະນະທ່ີຕາມຫາເຍ້ືອ.

ເສືອເປັນສັດທ່ີມີເຫ່ືອແຮງຫຼາຍທ່ີສຸດ, ມັນສາມາດລ້ົມເຍ້ືອທ່ີ
ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເຖິງ 5 ເທ່ົາໄດ້ຂອງນ້ໍາໜັກໂຕຂອງມັນ. 
ຫາງຂອງເສືອຍາວປະມານ 3 ຟຸດ. ສ່ວນໃຫຍ່ມັນໃຊ້ສໍາລັບການ
ສົມດູນ, ແຕ່ບາງຄ້ັງມັນຍັງຊ່ວຍໃນການສ່ືສານອີກດ້ວຍ. ເສືອ
ສະແດງການຜ່ອນຄາຍດ້ວຍການປ່ອຍຫາງຫຼວມໆ, ແຕ່ຖ້າມັນ
ກໍາລັງຮູ້ສຶກຢາກຮ້າຍ, ມັນຈະແກ່ງຫາງຂອງມັນໄປມາຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ຫືຼບາງຄ້ັງ ກົດລົງຕ່ໍາ ດ້ວຍການກະຕຸ່ນຢ່າງຮຸນແຮງ.

ເສືອສ່ືສານດ້ວຍສ້າງສຽງຮ້ອງຫຼາກຫຼາຍສຽງທ່ີແຕກຕ່າງ
ກັນເຊ່ັນ: ສຽງຄໍາລາມ, ສຽງນາບຄູ່, ສຽງແມວ, ສຽງມາວ, ສຽງ
ສູດ, ສຽງຟູ່, ສຽງຫອບ ແລະ ສຽງເຫ່ົາ....ສຽງຄໍາລາມຂອງເສືອ
ແມ່ນມີພະລັງ ແລະ ສາມາດສ່ົງໄປໄດ້ໄລຍະທາງທ່ີໄກໄດ້, ເຊ່ິງ
ພວກມັນສາມາດໄດ້ຍິນສຽງໄດ້ຈາກໄລຍະຫ່າງສອງໄມ. ລູກເສືອ
ທ່ີເກີດໃໝ່ແມ່ນບ່ໍສາມາດເບ່່່ິງເຫັນໄດ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ 6-14 ມ້ື
ຫັຼງຈາກເກີດ. ເສືອສາມາດເບ່ິງເຫັນຕອນກາງຄືນໄດ້ດີກວ່າ
ມະນຸດເຮົາເຖິງ 6 ເທ່ົາ.
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 1: KWL: ເຈ້ົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ

ເສືອ?

ແລ້ວເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ຫຍັງກ່ຽວເສືອ? 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເສືອຈະບອກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກຂອງ

ມັນ ຖ້າມັນສາມາດເວ້ົາກັບເຮົາໄດ້?
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 2: ຊອກຫາຮູບຂອງເສືອ, ຊອກຫາຮູບເສືອທ່ີ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງໂຕທ່ີມັນອາໄສຢູ່ກາງປ່າໄດໂອລາມາທ່ີເຈ້ົາ

ກໍາລັງສ້າງຢູ່.

ແຕ້ມ ແລະ ຕັດຮູບເສືອດ້ວຍໃຊ້ເຈ້ຍສີ...ເຊ່ັນສີແດງ/ສີໝາກ

ກ້ຽງ ເພ່ືອໃຫ້ໂຕເປັນສີເຫືຼອງ ມີທ້ອງເປັນສີຂາວ ແລະ ລາຍເປັນ

ສີດໍາ, ເຊ່ິງແຕ່ລະລາຍມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ. ແຕ່ລະໂຕມັນຈະ

ມີລາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ດຶງແຖບສີດໍາແລ້ວວາງເທິງໂຕເສືອ.
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 3: ຈັດແຈງປ່າໄດໂອລາມາ: ໂດຍການຕັດດ້ານ

ເທິງຂອງກ້ອງແກັດເຈ້ັຍອອກ, ຮັກສາດ້ານລຸ່ມໄວ້ ແລະ ເປີດ

ດ້ານຂ້າງເພ່ືອສ້າງປ່າໄດໂອລາມາ

ກິດຈະກໍາທ່ີ 4: ຈັດວາງສາກເພ່ືອເຮັດເປັນປ່າທ່ີເຮົາວາງ

ແຜນທ່ີຈະສ້າງປ່າໄດໂອລາມາໃນກ້ອງເຈ້ັຍກະດາດ....ໂດຍ

ການຈັດແຈງແມ່ນໃຫ້ຄິດວ່າມັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເສືອ

ແລະ ສັດປ່າ ທ່ີເສືອມັກເຂ້ົາດ້ວຍກັນ. ເຊ່ິງຈະໃຫ້ສັດຊະນິດໃດ

ຢູ່ໃນສາກນ້ີ? ໂດຍທ່ີເສືອຈະມີຊີວິດຫຼອດໃນຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສອັນ

ກວ້າງຂວາງ ແລະ ລວມທັງປ່າເຂດຮ້ອນ, ສ້າງທ່ົງຫຍ້າທ່ີສູງ, 

ປ່າຊາຍເລນ ແລະ ປ່າໜາມແຫ້ງ. ແລະ ໃຫ້ໜ້ັນໃຈວ່າແຫ່ຼງ

ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນນ້ັນມັນຊໍາກັນ ຫືຼບ່ໍ. ພ້ອມທັງທ່ີຢູ່ອາໄສ

ນ້ັນມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ບ່ໍ?
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 5: ຕັດຕ້ົນໄມ້/ໃບໄມ້/ກ່ິງກ້ານຂອງຕ້ົນໄມ້...

ວາງຕໍາ ແໜ່ງຕ່າງໆ ທ່ີເ ຈ້ົາຈະສ້າງໄວ້ ແລະ ຕິດກາວ

ພາຍຫັຼງ. ລະບາຍສີພ້ືນຫັຼງດ້ວຍສີຟ້າເພ່ືອເປັນທ້ອງຟ້າ/ 

ເປັນພູເຂົາ/ເປັນປ່າສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າ

ກິດຈະກໍາທ່ີ 6: ເລ່ີມຕັດຕ້ົນຫຍ້າ ແລະ ຕ້ົນອ້ໍ ທ່ີຈະເປັນ

ສ່ວນໜ່ຶງໃນທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງເສືອໃນປ່າໄດໂອລາມາ
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 7: ໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງສາກທ່ີຈະສ້າງຂ້ຶນ ແລະ ຈະຈັດ

ວາງມັນລົງໃນກ້ອງເຈ້ັຍກະດາດແນວໃດ. ຈະເຮັດພ້ືນແບບ

ໃດ/ ເຄ່ິງກາງແນວໃດ/ ທາງໜ້າແບບໃດ ? ຕັດ ແລະ ວາງ

ພວກມັນໃນຕໍາ ແໜ່ງທ່ີເໝາະສົມໃນກ້ອງເຈ້ັຍກະດາດ

ວາງເສືອໄວ້ດ້ານໜ້າ, ເອົາເມກ ແລະ ດວງອາທິດລົງໃນສາກ

ແລະ ເຕີມສາກດ້ວຍຕ້ົນຫຍ້າ ແລະ ຕ້ົນອ້ໍ
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ສາກມີຄວາມເໝາະສົມໃນກ້ອງເຈ້ັຍປ່າໄດໂອລາມາ ຫືຼ ບ່ໍ ? ໂຕ
ເສືອຢູ່ເຄ່ິງກາງແລ້ວບ່ໍ ?

ກິດຈະກໍາທ່ີ 8: ເອົາສັດປ່າຕ່າງໆຈັດລົງໃນປ່າໄດໂອລາມາຂອງ
ເຈ້ົາ: 
• ຊ້າງ
• ງົວ
• ໝີກາງເວັນ
• ໝີ
• ໄຂ່, ບັນດານົກ
• ໝູປ່າ, ໝູ

ີ / ື່
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 9: ໃຫ້ສັດປ່າທັງໝົດຢືນຢູ່ໃນປ່າໄດໂອລາມາ

ລອງເບ່ິງ ໂດຍທ່ີ ໃຫ້ພວກມັນເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ ແລະ ວາງນົກ/

ລີງ ໄວ້ເທິງຕ້ົນໄມ້ລອງເບ່ິງ
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 10: ວາງບັນດານົກປ່າ/ບັນດາສັດເຂ້ົາໃນປ່າໄດ

ໂອລາມາ ໂດຍໃຫ້ພວກມັນຢູ່ຕໍາແໜ່ງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ

ແລ້ວວາງເສືອໄວ້ເຄ່ິງກາງຂອງປ່າໄດໂອລາມາ. ໂດຍໃຫ້ຄິດວ່າ

ສັດເຫ່ົຼານ້ັນເປັນອາຫານຂອງເສືອ ແລະ ຖ້າຫາກປ່າຖືກ

ທໍາລາຍ ແລະ ເສືອຖືກລ່າຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ? ເພາະພວກມັນ

ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຕ່ອງໂສ້ ແລະ ພວກມັນກິນສັດຂະໜາດ

ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເຊ່ັນ: ໝີ/ງົວປ່າ. ຖ້າຫາກເຍືອໃນ

ທໍາມະຊາດຫຸຼດລົງຈາກການລ່າຫຼາຍເກີນໄປ ຫືຼ ການລ່າເສືອ

ເພ່ືອເອົາຊິວິດລອດ ຫືຼ ການເອົາເນ້ືອມາເປັນອາຫານມັນຈະ

ເກີດມີການຄັດແຍ່ງກັບຊາວກະສິກອນ.
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 11: ໃຫ້ເບ່ິງຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆ ທ່ີເຈ້ົາຈະວາງ

ບັນດານົກປ່າ ແລະ ສັດປ່າ ທ່ີເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນແຫ່ຼງທ່ີຢູ່

ອາໄສຂອງເສືອໃນປ່າໄດໂອລາມາ. ກວດສອບວ່າບັນດາສັດຢູ່

ດ້ານຫັຼງ, ຢູ່ເຄ່ິງ ແລະ ສັດຢູ່ດ້ານໜ້າ ພ້ອມທັງກັບເສືອ. 
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 12: ດຽວນ້ີເຈ້ົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເສືອ ? ເສືອ

ມັນຈະເວ້ົາຫຍັງກັບເຈ້ົາ ຖ້າມັນສາມາດເວ້ົາກັບເຈ້ົາໄດ້ ?
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