ຖ້ າເສືອສາມາດເວ້ົ າກັບເຮົາໄດ້
ລາວຈະບອກຫຍັ ງກ່ ຽວກັ ບ
ໂລກຂອງລາວ ?

ສິນລະປະແບບບູ ຮານ/ໂຄງການຫັດຖະກໍາ ຫື ຼ ວິ
ທະຍາສາດສໍາລັບຫ້ ອງຮຽນ. ບັນດານັກຮຽນຈະ
ສ້ າງຮູ ບແບບປ່າໄດໂອລາມາໃນກ້ ອງເຈ້ັ ຍໃຫ້
ເປັນປ່າທ່ີ ມີລັກສະເປັນທີ່ຢູ ່ ອາໄສຂອງສັດປ່າ
ແລະ ຂອງເສືອ, ບົນພື້ນຖານຊຸດກິດຈະກໍາເພ່ື ອ
ການຮຽນຮູ ້ ແລະ ການສ້ າງຖານຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວ
ກັບເລ່ື ່ ອງຂອງເສືອປ່າ ພາຍໃຕ້ ກອງທຶນສັດປ່າ
ໂລກ. www.wwf.org.uk

to learn

ອຸປະກອນຕ່ າງໆ:
ກ່ ອງເຈ້ັ ຍກະດາດແຂງ
ສໍດໍາ
ມີດແຊມ
ມີດຄັດເຕີ
ສະກ໋ອດຕິດ
ເຂັມມຸດ
ເຈ້ ຍສີ
ສໍຂາວ
ສໍສີ
ບິກໄຮໄລສີດໍາ/ ບິກຊະນິດໜ່ຶ ງ
ປ້ຶ ມສັດປ່າໃນຫໍສະໝຸດ ຫື ຼ ຮູ ບສັດປ່າໃນອິນເຕີ
ແນັດ
ເຈ້ ຍເອຊີ
ກາວລ່ າເຕັກ
ຢາງລຶບ
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ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບເສືອ:
ເສື ອເປັນສັ ດທ່ີ ຢູ ່ ມັ ກໂດດດ່ ຽວ, ສ່ ວນໃຫຍ່ ມັ ນເດີ ນທາງໂຕ
ດຽວ, ຍົກເວ້ັ ນບັນດາແມ່ ເສືອ ແລະ ຝຸງຂອງມັນ. ເສືອໂຄ່ ງມັກ
ຈະຍ່ າງໄປໃນບໍລິເວນກວ້ າງຂວາງ, ເຊ່ິ ງເອ້ີ ນວ່ າ ຖ່ິ ນຂອງພວກ
ມັນ. ຖ້ າຈະປົກປັກຮັກສາເສືອໂຕໜ່ຶ ງ, ພວກເຮົາຕ້ ອງຮັກສາ
ພ້ື ນທ່ີ ປ່ າປະມານ 25,000
ຕະລາງເມັ ດ. ເສື ອໜຶ່ ງໂຕກິ ນ
ອາຫານຄາບໜຶ່ງປະມານ 88 ປອນ, ນອກນີ້ ເສືອຍັງມັກກິນນໍ້າ
ແລະ ລອຍນ້ໍ າເກ່ັ ງອີກດ້ ວຍ. ພວກມັນມີ ແຜນຮອງຕີ ນທ່ີ ນຸ້ມ
ເປັ ນພິ ເສດ, ສະນ້ັ ນ ພວກມັ ນສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ້ ຢ່ າງມິ ດ
ງຽບໃນຄະນະທ່ີ ຕາມຫາເຍ້ື ອ.
ເສືອເປັນສັດທ່ີ ມີເຫ່ື ອແຮງຫຼາຍທ່ີ ສຸດ, ມັນສາມາດລ້ົ ມເຍ້ື ອທ່ີ
ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ກວ່ າເຖິງ 5 ເທ່ົ າໄດ້ ຂອງນ້ໍ າໜັກໂຕຂອງມັນ.
ຫາງຂອງເສືອຍາວປະມານ 3 ຟຸດ. ສ່ ວນໃຫຍ່ ມັນໃຊ້ ສໍາລັບການ
ສົມດູ ນ, ແຕ່ ບາງຄ້ັ ງມັນຍັງຊ່ ວຍໃນການສ່ື ສານອີກດ້ ວຍ. ເສືອ
ສະແດງການຜ່ ອນຄາຍດ້ ວຍການປ່ອຍຫາງຫຼວມໆ, ແຕ່ ຖ້ າມັນ
ກໍ າລັ ງຮູ ້ ສຶ ກຢາກຮ້ າຍ, ມັ ນຈະແກ່ ງຫາງຂອງມັ ນໄປມາຢ່ າງ
ວ່ ອງໄວ ຫື ຼ ບາງຄ້ັ ງ ກົດລົງຕໍ່າ ດ້ ວຍການກະຕຸ່ນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ເສື ອສ່ື ສານດ້ ວຍສ້ າງສຽງຮ້ ອງຫຼ າກຫຼາຍສຽງທ່ີ ແຕກຕ່ າງ
ກັນເຊ່ັ ນ: ສຽງຄໍາລາມ, ສຽງນາບຄູ ່ , ສຽງແມວ, ສຽງມາວ, ສຽງ
ສູ ດ, ສຽງຟູ ່ , ສຽງຫອບ ແລະ ສຽງເຫ່ົ າ....ສຽງຄໍາລາມຂອງເສືອ
ແມ່ ນມີ ພະລັ ງ ແລະ ສາມາດສົ່ ງໄປໄດ້ ໄລຍະທາງທີ່ ໄກໄດ້ , ເຊ່ິ ງ
ພວກມັນສາມາດໄດ້ ຍິນສຽງໄດ້ ຈາກໄລຍະຫ່ າງສອງໄມ. ລູ ກເສືອ
ທ່ີ ເກີດໃໝ່ ແມ່ ນບ່ໍ ສາມາດເບ່ິ ່ ງເຫັນໄດ້ ຈົນກວ່ າຈະໄດ້ 6-14 ມ້ື
ຫັ ຼ ງຈາກເກີ ດ. ເສື ອສາມາດເບ່ິ ງເຫັ ນຕອນກາງຄື ນໄດ້ ດີ ກວ່ າ
ມະນຸດເຮົາເຖິງ 6 ເທ່ົ າ.
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ກິດຈະກໍາທີ່ 1: KWL: ເຈົ້າຮູ ້ ຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບ
ເສືອ?
ແລ້ ວເຈົ້າຕ້ ອງການຢາກຮູ ້ ຫຍັງກ່ ຽວເສືອ?
ແມ່ ນຫຍັງທ່ີ ເສືອຈະບອກເຮົາກ່ ຽວກັບໂລກຂອງ
ມັນ ຖ້ າມັນສາມາດເວ້ົ າກັບເຮົາໄດ້ ?
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ກິດຈະກໍາທີ່ 2: ຊອກຫາຮູ ບຂອງເສືອ, ຊອກຫາຮູ ບເສືອທ່ີ
ສະແດງໃຫ້ ເຫັນທັງໂຕທ່ີ ມັນອາໄສຢູ ່ ກາງປ່າໄດໂອລາມາທ່ີ ເຈ້ົ າ
ກໍາລັງສ້ າງຢູ ່ .
ແຕ້ ມ ແລະ ຕັດຮູ ບເສືອດ້ ວຍໃຊ້ ເຈ້ ຍສີ...ເຊັ່ນສີແດງ/ສີໝາກ
ກ້ ຽງ ເພ່ື ອໃຫ້ ໂຕເປັນສີເຫື ຼ ອງ ມີທ້ ອງເປັນສີຂາວ ແລະ ລາຍເປັນ
ສີດໍາ, ເຊ່ິ ງແຕ່ ລະລາຍມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ. ແຕ່ ລະໂຕມັນຈະ
ມີລາຍທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ, ດຶງແຖບສີດໍາແລ້ ວວາງເທິງໂຕເສືອ.
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ກິດຈະກໍາທີ່ 3: ຈັດແຈງປ່າໄດໂອລາມາ: ໂດຍການຕັດດ້ ານ
ເທິງຂອງກ້ ອງແກັດເຈ້ັ ຍອອກ, ຮັກສາດ້ ານລຸ່ມໄວ້ ແລະ ເປີດ
ດ້ ານຂ້ າງເພ່ື ອສ້ າງປ່າໄດໂອລາມາ
ກິດຈະກໍາທີ່ 4: ຈັດວາງສາກເພື່ອເຮັດເປັນປ່າທ່ີ ເຮົາວາງ
ແຜນທ່ີ ຈະສ້ າງປ່າໄດໂອລາມາໃນກ້ ອງເຈັ້ຍກະດາດ....ໂດຍ
ການຈັດແຈງແມ່ ນໃຫ້ ຄິດວ່ າມັນເປັນບ່ ອນຢູ ່ ອາໄສຂອງເສືອ
ແລະ ສັດປ່າ ທ່ີ ເສືອມັກເຂ້ົ າດ້ ວຍກັນ. ເຊິ່ງຈະໃຫ້ ສັດຊະນິດໃດ
ຢູ ່ ໃນສາກນ້ີ ? ໂດຍທ່ີ ເສືອຈະມີຊີວິດຫຼອດໃນຖ່ິ ນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສອັນ
ກວ້ າງຂວາງ ແລະ ລວມທັງປ່າເຂດຮ້ ອນ, ສ້ າງທົ່ງຫຍ້ າທ່ີ ສູ ງ,
ປ່າຊາຍເລນ ແລະ ປ່າໜາມແຫ້ ງ. ແລະ ໃຫ້ ໜ້ັ ນໃຈວ່ າແຫຼ່ງ
ທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສທ່ີ ເຈ້ົ າສ້ າງຂ້ຶ ນນ້ັ ນມັນຊໍາກັນ ຫື ຼ ບ່ໍ . ພ້ ອມທັງທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ
ນ້ັ ນມີຄວາມສ່ ຽງ ຫື ຼ ບໍ່?
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 5: ຕັດຕ້ົ ນໄມ້ /ໃບໄມ້ /ກິ່ງກ້ ານຂອງຕົ້ນໄມ້ ...
ວາງຕໍ າ ແໜ່ ງຕ່ າງໆ ທ່ີ ເຈ້ົ າຈະສ້ າງໄວ້ ແລະ ຕິ ດກາວ
ພາຍຫັ ຼ ງ. ລະບາຍສີ ພື້ ນຫັ ຼ ງດ້ ວຍສີ ຟ້ າເພ່ື ອເປັ ນທ້ ອງຟ້ າ/
ເປັນພູ ເຂົາ/ເປັນປ່າສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າ

ກິດຈະກໍາທ່ີ 6:

ເລີ່ມຕັດຕ້ົ ນຫຍ້ າ ແລະ ຕ້ົ ນອ້ໍ ທ່ີ ຈະເປັນ

ສ່ ວນໜ່ຶ ງໃນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຂອງເສືອໃນປ່າໄດໂອລາມາ
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ກິດຈະກໍາທີ່ 7: ໃຫ້ ຄໍານຶງເຖິງສາກທີ່ຈະສ້ າງຂ້ຶ ນ ແລະ ຈະຈັດ
ວາງມັນລົງໃນກ້ ອງເຈັ້ຍກະດາດແນວໃດ. ຈະເຮັດພ້ື ນແບບ
ໃດ/ ເຄ່ິ ງກາງແນວໃດ/ ທາງໜ້ າແບບໃດ ? ຕັດ ແລະ ວາງ
ພວກມັນໃນຕໍາ ແໜ່ ງທ່ີ ເໝາະສົມໃນກ້ ອງເຈ້ັ ຍກະດາດ

ວາງເສືອໄວ້ ດ້ ານໜ້ າ, ເອົາເມກ ແລະ ດວງອາທິດລົງໃນສາກ
ແລະ ເຕີມສາກດ້ ວຍຕ້ົ ນຫຍ້ າ ແລະ ຕ້ົ ນອ້ໍ
8
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ສາກມີຄວາມເໝາະສົມໃນກ້ ອງເຈ້ັ ຍປ່າໄດໂອລາມາ ຫື ຼ ບໍ່ ? ໂຕ
ເສືອຢູ ່ ເຄ່ິ ງກາງແລ້ ວບໍ່ ?
ກິດຈະກໍາທີ່ 8: ເອົາສັດປ່າຕ່ າງໆຈັດລົງໃນປ່າໄດໂອລາມາຂອງ
ເຈ້ົ າ:
• ຊ້ າງ
• ງົວ
• ໝີກາງເວັນ
• ໝີ
• ໄຂ່ , ບັນດານົກ
9
• ໝູ ປ່າ, ໝູ

ກິ ດຈະກໍ າທ່ີ 9: ໃຫ້ ສັ ດປ່ າທັ ງໝົ ດຢື ນຢູ ່ ໃນປ່ າໄດໂອລາມາ
ລອງເບ່ິ ງ ໂດຍທ່ີ ໃຫ້ ພວກມັນເຄື່ອນຍ້ າຍໄດ້ ແລະ ວາງນົກ/
ລີງ ໄວ້ ເທິງຕົ້ນໄມ້ ລອງເບິ່ງ

1
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 10: ວາງບັນດານົກປ່າ/ບັນດາສັດເຂ້ົ າໃນປ່າໄດ
ໂອລາມາ ໂດຍໃຫ້ ພວກມັ ນຢູ ່ ຕໍ າແໜ່ ງທີ່ ແຕກຕ່ າງກັ ນ
ແລ້ ວວາງເສືອໄວ້ ເຄ່ິ ງກາງຂອງປ່າໄດໂອລາມາ. ໂດຍໃຫ້ ຄິດວ່ າ
ສັ ດເຫ່ົ ຼ ານັ້ ນເປັ ນອາຫານຂອງເສື ອ ແລະ ຖ້ າຫາກປ່ າຖື ກ
ທໍາລາຍ ແລະ ເສືອຖືກລ່ າຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນ ? ເພາະພວກມັນ
ຢູ ່ ດ້ ານເທິ ງຂອງຕ່ ອງໂສ້ ແລະ ພວກມັ ນກິ ນສັ ດຂະໜາດ
ນ້ ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເຊ່ັ ນ: ໝີ/ງົວປ່າ. ຖ້ າຫາກເຍືອໃນ
ທໍາມະຊາດຫຼຸດລົງຈາກການລ່ າຫຼາຍເກີນໄປ ຫື ຼ ການລ່ າເສືອ
ເພື່ອເອົາຊິວິດລອດ ຫື ຼ ການເອົາເນ້ື ອມາເປັນອາຫານມັນຈະ
ເກີດມີການຄັດແຍ່ ງກັບຊາວກະສິກອນ.
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 11:

ໃຫ້ ເບ່ິ ງຕໍ າແໜ່ ງຕ່ າງໆ ທ່ີ ເຈ້ົ າຈະວາງ

ບັ ນດານົ ກປ່ າ ແລະ ສັ ດປ່ າ ທ່ີ ເປັ ນສ່ ວ ນໜ່ຶ ງໃນແຫຼ່ ງທ່ີ ຢູ ່
ອາໄສຂອງເສືອໃນປ່າໄດໂອລາມາ. ກວດສອບວ່ າບັນດາສັດຢູ ່
ດ້ ານຫັ ຼ ງ, ຢູ ່ ເຄ່ິ ງ ແລະ ສັດຢູ ່ ດ້ານໜ້ າ ພ້ ອມທັງກັບເສືອ.
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ກິດຈະກໍາທ່ີ 12: ດຽວນ້ີ ເຈ້ົ າຮູ ້ ຫຍັງແດ່ ກ່ ຽວກັບເສືອ ? ເສືອ
ມັນຈະເວ້ົ າຫຍັງກັບເຈົ້າ ຖ້ າມັນສາມາດເວົ້າກັບເຈ້ົ າໄດ້ ?
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