-

๑-

คำชีแ้ จง
หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม ชุด แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เรื่อง“แดนดิน...ถิ่นเซไล”
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (สำระประวัติศำสตร์) สำหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นโดยกำหนดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่ง
ผู้เรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำ ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ และประเมินผลกำรเรียนได้
ด้วยตนเองตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีกำรเฉลยคำตอบไว้ท้ำยเล่ม จึงกำหนดเนื้อหำสำระใน
กำรเรียนรู้จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๑ เยือนถิ่น...เซไล
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๒ ภูมิใจในประวัติศำสตร์
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๓ ธรรมชำติ งำมล้ำ
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๔ วัฒนธรรม งำมหลำย
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๕ เลื่อมใส พุทธสถำน
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๖ สืบสำน ตำนำน เซไล
จำนวน ๒ ชั่วโมง
เล่มที่ ๗ ยิ่งใหญ่ ประเพณี
จำนวน ๒ ชั่วโมง
นักเรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำและประเมินผลกำรเรียนได้ด้วยตนเองตำมขั้นตอนที่
กำหนด ดังนี้
๑. ศึกษำจุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. ศึกษำเนื้อหำสำระ
๓. ทำกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
๔. ตรวจคำตอบ
๕. บันทึกผลกำรทำกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
๖. รวบรวมผลงำน

-

๒-

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกและอธิบำยเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยได้
๒. บอกที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดเลยได้
๓. อธิบำยลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอำกำศของจังหวัดเลยได้
๔. ระบุและบอกควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติในจังหวัดเลยได้
๕. อธิบำยควำมเป็นมำของกลุ่มชำติพันธุ์ในท้องถิ่นจังหวัดเลยได้
๖. นำเสนอแนวทำงกำรดำรงไว้ซึ่งทรัพยำกรและกลุ่มชำติพันธุ์ในท้องถิ่นตนเองได้

-

๓-

เยือนถิ่น...เซไล

จำก...เมืองเซไล..........สู...เมื
่ องเลย

ผู้คนต่ำงเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่เมืองเลยปัจจุบัน คือ ผู้คนที่อพยพมำจำกเมืองหลวงพระบำง
แล้วมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ริมแม่น้ำเลย และชื่อเมืองเรียกตำมภำษำท้องถิ่น คือ“เมืองเซไล” หรือ
บ้ำนทรำยขำว อำเภอวังสะพุง แล้วเรียกตัวเองว่ำ ชำวไทเลย ซึ่งชื่อเมืองเซไลนี้ เพี้ยนเสียงมำ
เป็น“เมืองเลย”ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด เลยเป็นภำพพระธำตุศรีสองรัก ลักษณะอุเ ทสิกเจดีย์ สร้ำง
เป็นอนุสรณ์กำรปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหำจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยำกับ
พระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำชแห่งกรุงศรีสัตนำคนหุต(เวียงจันทน์) ก่อสร้ำงเมื่อพ.ศ. ๒๑๐๓ สร้ำง
เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ ตั้งอยู่วัดพระธำตุศรีสองรัก

คำขวัญประจำจังหวัด

“เมืองแห่งทะเลภูเขำ สุดหนำวในสยำม ดอกไม้งำมสำมฤดู
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงควำมสะอำด”
ควำมหมำยของคำขวัญของจังหวัดเลย ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจำกกำรเคลื่อนตัว
ทรุดลงของเปลือกโลก เป็นเวลำหลำยร้อยล้ำนปีมำแล้ว เกิดภูเขำลดหลั่นกันมำกมำย เป็นเขำ
ที่มีพื้นที่รำบหลำยแห่ง (Table Land) เกิดพันธุ์ไม้นำนำพันธุ์ จำกกำรที่ภูมิประเทศลำดเอียง
ไปทำงเหนือจึงทำให้อำกำศแผ่ปกคลุมหนำวเย็น เพรำะไม่มีแนวเขำสูงกั้น

-

๔-

ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย

สนสำมใบ
ชื่อวิทยำศำสตร์ Pinus kesiya Royle ex Gordon
ชื่อวงศ์
PINACEAE

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

ดอกรองเท้ำนำรีเหลืองเลย
ชื่อวิทยำศำสตร์ Paphiopedilum hirsutissimum
ชื่อวงศ์
ORCHIDACEAE

-

๕-

๑. สภำพภูมศิ ำสตร์
สภำพภูมิประเทศ

จังหวัดเลย ตั้งอยู่เหนือสุดของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในแนวเทือกเขำเพชรบูรณ์
มีพื้นที่ประมำณ ๑๑,๔๒๕ ตำรำงกิโ ลเมตร หรือประมำณ ๗,๑๔๐,๐๐๐ ไร่ จัด ว่ำเป็น
จังหวัดขนำดกลำง ลักษณะรูปร่ำงของพื้นที่จังหวัดคล้ำยกับกะทะใบบัว ปัจจุบันที่ตั้งของจังหวัด
นับเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมระหว่ำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ภำคเหนือ เรียกได้ว่ำเป็น
ประตูสู่ล้ำนนำ และในอนำคตจะเป็นประตูสู่ล้ำนช้ำงด้วย
จังหวัดเลยอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมทำงรถยนต์ประมำณ ๕๒๐ กิโลเมตร มี
ชำยแดนติดต่อกับประเทศลำวและจังหวัดใกล้เคียง ๖ จังหวัดดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับประเทศลำว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดน
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย อำเภอนำยูง และอำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธำนี อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวังและอำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอภูผำม่ำนและอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
อำเภอน้ำหนำวและอำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชำติตระกำรและอำเภอนคร จังหวัดพิษณุโลก

แผนทีจ่ งั หวัดเลย

ที่มำ : http://www.loei.go.th

-

๖-

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขำสูง และล้อมรอบด้วยภูเขำสลับซับซ้อน ลดหลั่นเรียง
รำยกัน มี ลักษณะคล้ำยคลื่น ทะเล ตัว จั งหวั ด มีภู เ ขำล้ อมรอบคล้ ำยกะทะใบบั ว มี ค วำมสู ง
ประมำณ ๔๐๐ เมตรจำกระดับน้ำทะเล แบ่งภูมิประเทศออกเป็น ๓ เขต คือ
เขตภูเขำสูง อยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันตก ได้แก่ บริเวณอำเภอภูเรือ อำเภอด่ำนซ้ำย
อำเภอนำแห้วและอำเภอท่ำลี่ มีพื้นที่กำรเพำะปลูกน้อย มีประชำกรอำศัยอยู่น้อย

ชื่อภำพ : อุทยำนแห่งชำติภูเรือ จ. เลย
ที่มำ : http://www.ท่องทั่วไทย.com.

เขตที่รำบเชิงเขำ อยู่บริเวณทำงด้ำนทิศใต้และทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอภูกระดึง กิ่ง
อำเภอเอรำวัณ อำเภอนำด้วง อำเภอนำขำว อำเภอภูหลวง อำเภอปำกชม กิ่งอำเภอหนองหิน
เป็นเขตที่มีภูเขำไม่สูงมำกนัก มีที่รำบเชิงเขำพอที่จะทำกำรเพำะปลูกได้บ้ำง มีประชำกรอำศัย
อยู่มำกกว่ำเขตภูเขำสูง

ชื่อภำพ : อุทยำนแห่งชำติภกู ระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
ที่มำ : https://th.wikipedia.org.

-

๗-

เขตที่รำบลุ่ม อยู่บริเวณลำน้ำเลย และลำน้ำโขง ได้แก่ บริเวณอำเภอวังสะพุง อำเภอ
เมืองเลย และอำเภอเชียงคำน มีพื้นที่สำหรับทำกำรเกษตรมำก ดินอุดมสมบูรณ์ มีประชำกร
อยู่หนำแน่นมำกกว่ำเขตอื่น

ชื่อภำพ : ภูทอก อ.เชียงคำน จ. เลย
ที่มำ : http://www.bloggang.com

ลักษณะภูมิอำกำศ จังหวัดเลยตั้งอยู่ในเทือกเขำ อุณหภูมิอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับส่วนที่

เหลื อ ของประเทศไทยอำจจะร้ อ นมำกในฤดู ร้ อ นอุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง ๔๓.๓ องศำเซลเซี ย ส
(เมษำยน) ในฤดู ห นำว (ธั น วำคม) อุ ณ หภู มิ ส ำมำรถติ ด ลบ ๑.๓ องศำเซลเซี ย สใน
เวลำกลำงคืน

๒. กำรปกครองของจังหวัดเลย

กำรปกครองส่วนภูมภิ ำค กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๑๔ อำเภอ
๘๙ ตำบล ๘๔๐ หมู่บ้ำน
๑. อำเภอเมืองเลย
๒. อำเภอนำด้วง
๓. อำเภอเชียงคำน
๔. อำเภอปำกชม
๕. อำเภอด่ำนซ้ำย
๖. อำเภอนำแห้ว
๗. อำเภอภูเรือ
๘. อำเภอท่ำลี่

๙. อำเภอวังสะพุง
๑๐. อำเภอภูกระดึง
๑๑. อำเภอภูหลวง
๑๒. อำเภอผำขำว
๑๓. อำเภอเอรำวัณ
๑๔. อำเภอหนองหิน
ชื่อภำพ : แผนที่จังหวัดเลย
ที่มำ : https://pantip.com

-

๘-

กำรปกครองส่วนท้องถิน่

กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๒ เทศบำลเมือง และ ๒๗ เทศบำลตำบล
อำเภอเมืองเลย
- เทศบำลเมืองเลย
- เทศบำลตำบลนำอ้อ
- เทศบำลตำบลน้ำสวย
- เทศบำลตำบลนำอำน
- เทศบำลตำบลนำโป่ง
- เทศบำลตำบลนำดินดำ

อำเภอนำด้วง
- เทศบำลตำบลนำด้วง
- เทศบำลตำบลนำดอกคำ
อำเภอเชียงคำน
- เทศบำลตำบลเชียงคำน
- เทศบำลตำบลเขำแก้ว
- เทศบำลตำบลธำตุ

อำเภอปำกชม
- เทศบำลตำบลเชียงกลม
- เทศบำลตำบลปำกชม
- เทศบำลตำบลคอนสำ
อำเภอด่ำนซ้ำย
- เทศบำลตำบลด่ำนซ้ำย
- เทศบำลตำบลศรีสองรัก

อำเภอนำแห้ว
- เทศบำลตำบลนำแห้ว
อำเภอภูเรือ
- เทศบำลตำบลภูเรือ
- เทศบำลตำบลร่องจิก
อำเภอท่ำลี่
- เทศบำลตำบลท่ำลี่

อำเภอวังสะพุง
- เทศบำลเมืองวังสะพุง
- เทศบำลตำบลปำกปวน
- เทศบำลตำบลศรีสงครำม
อำเภอภูกระดึง
- เทศบำลตำบลภูกระดึง
อำเภอภูหลวง

อำเภอผำขำว
- เทศบำลตำบลท่ำช้ำงคล้อง
- เทศบำลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอรำวัณ
-เทศบำลตำบลผำอินทร์แปลง
- เทศบำลตำบลเอรำวัณ
อำเภอหนองหิน
- เทศบำลตำบลหนองหิน

ชื่อภำพ : แผนที่จังหวัดเลย
ที่มำ : http://www.loei.go.th

-

๙-

๓. ทรัพยำกรธรรมชำติ

ทรัพยำกรดิน โดยธรรมชำติแล้วดินในจังหวัดเลยมีควำมอุดมสมบูรณ์ดีทั้งดินนำและดินไร่

ปัญหำกำรชะล้ำง และกำรพังทลำยของหน้ำดิน มักเกิดขึ้นกับดินในบริเวณที่มีควำม
ลำดชันสูง เช่น บริเวณเชิงเขำหรือเนินเขำ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้
ช่วยปกคลุมหน้ำดินเอำไว้ แต่เมื่อมีกำรแผ้วถำงป่ำเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกำรเพำะปลู ก ปัญหำที่
เกิดขึ้น คือ กำรชะล้ำงและพังทลำยของหน้ำดิน ทำให้เกษตรกรต้องบุกรุกแผ้วถำงพื้นที่ป่ำ
ออกไปอีก
ปัญหำหน้ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ คือ ผิวดินตื้น ทำให้เกิดปัญหำในกำรนำไปใช้
ประโยชน์ ท ำงกำรเกษตร เป็ น อุ ป สรรคกำรเจริ ญ เติ บ โตของรำกพื ช และมี ปั ญ หำในกำร
ไถพรวนดิน แต่หน้ำดินที่ตื้นดังกล่ำวเหมำะในกำรใช้เป็นทุ่งหญ้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

ชื่อภำพ : ทรัพยำกรดินเชิงเขำ จ.เลย
ที่มำ : https://thanaphon3645.wordpress.com

ชื่อภำพ : กำรเกษตรเชิงเขำ จ.เลย
ที่มำ : http://www.oocities.org/suksaloei/Amazingloei.htm

-
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ทรัพยำกรน้ำ จังหวัดเลยมีแหล่งน้ำที่เป็นแม่น้ำธรรมชำติพอที่จะให้ประชำชนได้ใช้

อุปโภคและบริโภคหลำยสำยด้วยกัน กระจำยกันอยู่ในเขตอำเภอต่ำงๆ เช่น
อำเภอเมืองเลย
มีลำน้ำหมัน ลำน้ำอำย ลำน้ำเลย
อำเภอวังสะพุง
มีลำน้ำม่วน ลำน้ำฮอย ลำน้ำสำย
อำเภอด่ำนซ้ำย
มีลำน้ำหมัน ลำน้ำพุง ลำน้ำป่ำสัก
อำเภอภูเรือ
มีลำน้ำสำม ลำน้ำข้ำวมัน
อำเภอนำแห้ว
มีลำน้ำพึง ลำน้ำแพร่ ลำน้ำหู
อำเภอท่ำลี่
มีลำน้ำคำน
อำเภอปำกชม
มีลำน้ำชม ลำน้ำสงำว ลำน้ำมั่ง
อำเภอภูกระดึง
มีลำน้ำพอง ลำน้ำพองโก

แม่น้ำสำยหลัก ที่สำคัญของจังหวัดเลย มีอยู่ ๖ สำยคือ
แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจำกเทือกเขำในที่รำบสูงธิเบต เป็นแม่น้ำนำนำชำติที่กั้นเส้น
พรมแดนระหว่ำงจังหวัดเลยกับประเทศลำว ตรงบริเวณอำเภอเชียงคำน และอำเภอปำกชม มี
ควำมยำวประมำณ ๑๕๐ กิโลเมตร

ชื่อภำพ : แม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงคำน จ.เลย
ที่มำ : https://www.thetrippacker.com

-
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แม่น้ ำเหื อง ต้น น้ำเกิด จำกภูเมี่ ยงในประเทศลำว แล้วไหลลงมำเป็น แนวแบ่งเขต

ประเทศไทยกับประเทศลำว ผ่ำนอำเภอนำแห้ว อำเภอด่ำนซ้ำย และอำเภอท่ำลี่ แล้วไหลไป
บรรจบแม่น้ำโขงที่บ้ำนท่ำดีหมี อำเภอเชียงคำน มีควำมยำวประมำณ ๑๔๐ กิโลเมตร มีลำน้ำ
สำขำที่สำคัญคือ ลำน้ำหมัน ลำน้ำสำน และลำน้ำคำน

ชื่อภำพ : แม่น้ำเหือง บริเวณอำเภอท่ำลี่ จ.เลย
ที่มำ : https://www.thetrippacker.com

แม่น้ำพอง มีต้นกำเนิดจำกภูกระดึงไหลผ่ำนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อำเภอน้ำหนำว

จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผำม่ำน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และอีกหลำยจังหวัดทำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อภำพ : แม่น้ำพอง บริเวณอำเภอภูกระดึง
http://kanchanapisek.or.th

-
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แม่น้ำเลย ต้นน้ำเกิดจำกภูหลวง ทำงด้ำนทิศตะวันตกของเทือกเขำ ในตอนต้นน้ำ
ชำวบ้ำนเรียกว่ำ เลยวังไสย เพรำะน้ำใสสะอำดมำก จำกนั้นไหลผ่ำนอำเภอภูหลวง อำเภอ

วังสะพุง อำเภอเชียงคำน มีควำมยำวประมำณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีลำน้ำสำขำคือ ลำน้ำสวย
ลำน้ำหมัน และลำน้ำสำย

ชื่อภำพ : แม่น้ำเลย บริเวณอำเภอวังสะพุง จ.เลย
ที่มำ : https://th.wikipedia.org

แม่น้ำป่ำสัก มีต้นกำเนิดจำกกลุ่มเทือกเขำภูหลวงทำงทิศตะวันตกบริเวณอำเภอด่ำนซ้ำย

แล้วไหลผ่ำนเขตอำเภอหล่มเก่ำ อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และไหลผ่ำนพื้นที่
ภำคกลำงของหลำยจังหวัด ก่อนไหลไปบรรจบแม่น้ำเจ้ำพระยำ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ชื่อภำพ : แม่น้ำป่ำสัก บริเวณอำเภอด่ำนซ้ำย จ.เลย
ที่มำ : https://th.wikipedia.org

-
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แม่น้ำหมัน มีต้นน้ำเกิดจำกเทือกเขำภูสวรรค์ไหลผ่ำนอำเภอเมืองเลย แล้วไหลไป

บรรจบแม่น้ำเลยที่บ้ำนกกม่วงชี อำเภอเมืองเลย มีควำมยำวของสำยน้ำ ๓๕ กิโลเมตร

ชื่อภำพ : แม่น้ำหมัน บริเวณอำเภอเมืองเลย จ.เลย
ที่มำ : http://www.skyscrapercity.com

ทรัพยำกรป่ำไม้

จังหวัดเลยมีพื้นที่ป่ำไม้ประมำณ ๗,๘๙๕ ตำรำงกิโลเมตร ๔,๙๓๔,๐๐๐ ไร่ สภำพ
ป่ำเป็นป่ำดงดิบค่อนข้ำงสมบูรณ์ ณ ควำมสูงตั้งแต่ ๖๐๐-๑,๓๓๐ เมตร จำกระดับน้ำทะเล
และเป็นป่ำเบญจพรรณและป่ำไม้เต็งรัง ณ ควำมสูง ๓๐๐-๖๐๐ เมตร จำกระดับนำทะเล
ไม้ที่มีค่ำทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ยำง ไม้มะค่ำโมง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็งรัง
ไม้ตะแบก และอื่น ๆ
ปัจจุบันพื้นที่ป่ำถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำกที่เคยกำหนดไว้ประมำณ
ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่จังหวัด เหลือพื้นที่ป่ำไม้สมบูรณ์เพียงประมำณร้อยละ ๒๙ ของพื้นที่
จังหวัด หรือประมำณ ๑,๐๓๔,๐๐๐ ไร่
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้ ได้มีกำหนดพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ และพื้นที่ป่ำ
เพื่อกำรอนุรักษ์ในจังหวัดเลยมีป่ำสงวนแห่งชำติอยู่ ๒๐ แห่งพื้นที่ประมำณ ๔,๓๕๒,๐๐๐ ไร่
และพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ ๖ แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติภูเรือ อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ อุทยำนแห่งชำติภูผำม่ำน อุทยำนแห่งชำตินำแห้ว และเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง

-
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ชื่อภำพ : อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ
ที่มำ : http://www.paiduaykan.com

ชื่อภำพ : อุทยำนแห่งชำติภูผำม่ำน
ที่มำ : http://www.paiduaykan.com

ชื่อภำพ : อุทยำนแห่งชำตินำแห้ว
ที่มำ : http://www.paiduaykan.com

ชื่อภำพ : เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง
ที่มำ : http://www.paiduaykan.com

๔. ประชำกร
จังหวัดเลย มีคนพื้นเมืองที่มีเชื้อชำติไทยซึ่งเรียกตัวเองว่ำ ไทเลย เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่
ทีส่ ุด นอกจำกนี้ก็มีคนเชื้อชำติจีน ชำวเขำ ไทดำ ไทพวน
วิถีชีวิตของคนเมืองเลย จะมีควำมเป็นอยู่อย่ำงเรียบง่ำย ยึดถือประเพณีแบบชำวไทย
ภำคอี ส ำน และหลวงพระบำง ประชำกรส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศำสนำ รองลงมำคื อ
คริสตศำสนำ และศำสนำอิสลำม ตำมลำดับ
คริสตศำสนำ ได้แพร่เข้ำสู่จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นคริสตศำสนำนิกำย
โรมันคำทอลิก มีผู้ศรัทธำอยู่ ณ บ้ำนหนองผักก้ำม บ้ำนบุโฮม และบ้ำนศรีฐำน เป็นต้น มี
กำรเปิดโรงเรียนของศำสนำคริสต์ ขึ้นสองแห่งคือ โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำเลย เปิดสอนระดับ
อนุบำลถึงประถมศึกษำ และโรงเรียนมหำไถ่ท่ำบน เปิดสอนในระดับเดียวกัน

-
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ศำสนำอิสลำม เข้ำสู่จังหวัดเลย ในช่วงหลังปี พ.ศ.๒๔๙๖ ชำวอิสลำมคนแรกที่เข้ำมำ

อยู่ในจังหวัดเลยชื่อ คำน ได้เข้ำมำค้ำขำยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ ชำวอิสลำมในจังหวัดเลย ส่วน
ใหญ่มำจำกศรีลังกำและปำกีสถำน ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรเลี้ยงวัว ควำย แพะ ทำสวนและ
ขำยของหำบเร่ ได้แต่งงำนกับคนในท้องถิ่น และค่อยๆ ซึมซับวิถีชีวิตของชำวไทย แต่ก็ยังคงมี
วิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ศรัทธำ ยึดมั่นในหลักคำสอนของศำสนำอิสลำม ดำรงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของตนไว้อย่ำงเหนียวแน่น ยึดหลักปฏิบัติ ๕ ประกำร เช่นเดียวกับชำวอิสลำม
กลุ่มอื่นๆ ปัจจุบันชำวอิสลำมในจังหวัดเลย มีอยู่ประมำณ ๒๐ หลังคำเรือน ส่วนใหญ่อยู่ที่
อำเภอเมืองเลยและอำเภอปำกชม แต่ทุกวันศุกร์ชำวอิสลำมที่อำศัยอยู่ประปรำยในอำเภออื่น ๆ
จะต้องไปชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีทำงศำสนำ ตำมประเพณีที่มัสยิดในอำเภอเมืองเลย
ภำษำพูด ที่ชำวเลยใช้เป็นภำษำถิ่น ที่เรียกว่ำ ภำษำเลย ส่วนภำษำเขีย นในอดีตใช้
อักษรไทยน้อยและอักษรธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีผู้อ่ำนและเขียนได้ไม่มำกนัก

ชื่อภำพ : อักษรธรรม
ที่มำ : http://www.isan.clubs.chula.ac.th

-
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กลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดเลย นอกจำกชำวไทยเลยแล้วยังมีชนชำติพันธุ์ต่ำงๆ อำศัยอยู่

ที่สำคัญคือ
กลุ่มชนเชื้อสำยไทย เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองเลย โดย
ตั้งถิ่นฐำนอยู่ปะปนกัน เข้ำมำอยู่ในเขตจังหวัดเลยนำนมำแล้ว มีอยู่สำมกลุ่มคือ กลุ่มไทดำ
ไทพวน และไทใต้
ชำวไทดำ ชำวไทดำอพยพมำจำกแคว้นพวนในประเทศลำวปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๗
เมื่อพวกฮ่อ ยกกำลังมำตีเมืองเชียงขวำง ซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญในแคว้นพวน จึงได้ขอควำม
ช่วยเหลือมำยังไทย ทำงไทยได้ส่งกำลังไปปรำบฮ่อ โดยมีพระยำภูธรำภัยเป็นแม่ทัพ เมื่อ
ปรำบฮ่อเสร็จแล้ว ไทยได้ใช้นโยบำยอพยพผู้คนจำกแคว้นพวนเข้ำมำยังประเทศไทย โดยนำมำ
ยังกรุงเทพฯ ภำยหลังพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้โปรดเกล้ำฯ ให้ไปตั้งถิ่นฐำน
ที่บ้ำนหมี่ คลองสนำมแจง จังหวัดลพบุรี ต่อมำเจ้ำเมืองบริขันธ์มำกรำบทูลของรำษฎรกลับไป
เมือ งขวำงตำมเดิ ม โดยเริ่ มอพยพลงมำตำมเส้น ทำงเรื่อ ยๆ จนได้ มำพัก ที่บ้ ำนน้ำก้ อ ใหญ่
อำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมำมีชำวไทยดำกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทำงข้ำมแม่น้ำโขง ไปยัง
บ้ำนน้ำกุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้ นเขตเวียงจันทน์มีปัญหำกำรเจรจำกับฝรั่งเศส ไทดำ
จึงข้ำมแม่น้ำโขง แล้วมำตั้งหมู่บ้ำนที่ตำดซ้อ ตำบลเขำแก้ว อำเภอเชียงคำน อยู่ได้ระยะหนึ่ง
ต่อมำจึงได้อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บ้ำนนำเบน จำกนั้นได้อพยพมำตั้งถิ่นฐำนถำวรที่หมู่บ้ำน
นำป่ำหนำด ตำบลเขำแก้ว อำเภอเชียงคำน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘ มี ๑๕ ครัวเรือน ปัจจุบัน
ชำวไทดำ มีจำนวน ๘๒๕ ครัวเรือน มีอำชีพส่วนใหญ่ทำงกำรเกษตรกรรม

ชื่อภำพ : ชำวไทดำบ้ำนนำป่ำหนำด
ที่มำ : http://ctthailand.net

-

๑๗ -

บ้ำนเรือน ชำวไทดำมีลักษณะแตกต่ำงจำกบ้ำนโดยทั่วๆ ไป ตัวบ้ำนยกพื้นสูง
นิยมทำห้ องเดียว มี ร ะเบี ยงหรือ ชำนยื่นออกมำไว้ ส ำหรั บนั่ ง เล่ น หลั งคำเป็ น หน้ ำ จั่ว อยู่
ด้ำนบน แต่มีชำยคำเป็นวงกลม รอบตัวบ้ำนมุงด้วยหญ้ำคำ ตัวบ้ำนสร้ำงด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังไม่มี
หน้ำต่ำง มีเพียงประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง ฝำบ้ำนทำด้วยไม้ไผ่ทั้งสี่ด้ำนพื้นบ้ำนปู
ด้วยลำไม้ไผ่ ใต้ถุนบ้ำนปูด้วยฟำกที่ทำจำกไม้ทุบ เสำใช้ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น บันไดทำด้วยลำ
ไม้ไผ่ โดยพำดไว้บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของตัวบ้ำน

ชื่อภำพ : ลักษณะบ้ำนเรือนของชำวไทดำ
ที่มำ : http://ctthailand.net

วิถีชีวิตของชำวไทดำ จะมีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง ซึ่งอยู่บนบรรทัดฐำนของ

ควำมเชื่อและพิธีกรรมต่ำงๆ เช่น ควำมเชื่อ เรื่องผีเ รือน ควำมเชื่อเกี่ยวกับหมอรักษำ หรือ
เจ้ำบ้ำน (พระเสื้อเมือง) เมื่อมีคนตำยทุกบ้ำน จะหยุดทำงำนจนกว่ำจะนำคนตำยไปป่ำช้ำ
เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มทำงำนใหม่ ในงำนศพจะไม่มีพระสงฆ์มำเกี่ยวข้อง เพรำะถือว่ำพระกับผี
ไม่ถูกกัน นิยมฝังศพมำกกว่ำเผำ
- พิธีเสนเรือน คือ กำรเซ่นผีบ้ำน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ เชื่อว่ำทำให้ผีไม่อดอยำก
อันจะนำควำมเจริญรุ่งเรืองมำสู่ลูกหลำน
- พิธีแต่งงำน เมื่อฝ่ำยชำยชอบพอฝ่ำยหญิง ฝ่ำยชำยจะทำกำรสู่ขอ โดยใช้เพียงหมำก
พลู เท่ำนั้น ถ้ำพ่อแม่ฝ่ำยหญิงรับไว้ ก็เป็นอันว่ำยกลูกสำวให้

-

๑๘ -

ปีใหม่ของชำวไทดำ จะจัดขึ้นในเดือนสิบเรียกประเพณีปำตดง นอกจำกนั้นไทดำยังมี
กำรเล่นที่สืบทอดกันมำช้ำนำน เป็นกำรแสดงควำมเคำรพต่อหมอมดประจำหมู่บ้ำน ซึ่งจะมี
เครื่องดนตรี ประกอบด้วย ปี่บั้วบู ฟำงฮำด เรียกกำรเล่นนี้ว่ำ แซปำง มักมีกำรแสดงใน
วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๓ และเดือน ๖

ชื่อภำพ : กำรแสดงแซปำง
ที่มำ : https://sites.google.com

กำรแต่งกำย ผู้ชำยสวมเสื้อที่ทอด้วยผ้ำสีดำแขนกระบอก ผ่ำหน้ำอก ติดกระดุมเงิน

๑๑ เม็ด ลักษณะกระดุมเป็นรูปผักบุ้ง ตัวเสื้อผู้ชำยยำวกว่ำเสื้อผู้หญิง มีกระเป๋ำตรงชำยล่ำง
ด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำง กำงเกงขำยำว คล้ำยกำงเกงจีน ใช้ผ้ำสีดำเข้ม ผู้หญิงจะใส่เสื้อสีดำคอกลม
ผ่ำหน้ำแขนกระบอก ติดกระดุมเป็นรูปผีเสื้อ นุ่งผ้ำซิ่นที่ทอเป็นลำยพื้นเมือง นิ ยมโพกศีรษะ
ด้ ว ยผ้ ำ ที่ ท อด้ ว ยฝ้ ำ ยย้ อ มมี สี ด ำ กว้ ำ งประมำณ ๔๐ เซนติ เ มตร ยำวประมำณ ๑๒๐
เซนติเมตร ชำยผ้ำปักด้วยด้ำยสีเป็นลวดลำยต่ำงๆ รองเท้ำ ทั้งชำยและหญิงใช้รองเท้ำไม้ยก
พื้นสูงแบบคีบ

ชื่อภำพ : กำรแต่งกำยของชำวไทดำ
ทีม่ ำ : http://www.museumthailand.com

-
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อำหำร สำหรับของชำวไทดำ ประกอบด้วย ผักและน้ำพริกคือ แจ่วอด หรือ แจ่วดำ

ทำจำกใบบอนคัน ไม่ค่อยนิยมกินเนื้อสัตว์ ชำวไทดำจึงคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แทบไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง

ชื่อภำพ : แจ่วอด หรือ แจ่วดำ อำหำรชำวไทดำ
ที่มำ : http://www.thaisongdam.com

ชำวไทพวน ได้อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนบุฮมและบ้ำนกลำง อำเภอเชียงคำน จำก

ถิ่นฐำนเดิมที่เมืองเตำไห หลวงพระบำง ประเทศลำว เมื่อครั้งพวกจีนฮ่อ กลำ เวียง รุกรำน
เมืองเตำไห
ชำวไทพวนมีควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย แบบสังคมชนบททั่วไป มีอำชีพเกษตรกรรม
กำรทอผ้ำ กำรตีเหล็ก กำรทำเครื่องเงิน เครื่องทอง ภำษำทีใช้คล้ำยกับชำวอีสำนทั่วไป
บ้ำนเรือนไทพวน จะยกพื้นสูงมีใต้ถุนบ้ำน ใช้ทำประโยชน์ได้หลำยอย่ำง เช่น ทำคอก
วัว คอกควำย ฯลฯ นิยมปลูกเรือนที่มีห้องตั้งแต่ ๓ ห้องขึ้นไป มีหลังคำทรงมนิลำ หันหน้ำ
ไปทำงทิศตะวันตก ใช้หวำยผูกมัดแทนกำรตอกตะปู

ชื่อภำพ : บ้ำนเรือนชำวไทพวน
ที่มำ : https://sites.google.com

-
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ถ้ ำ เป็ น บ้ ำ นผู้ มี ฐ ำนะดี ห ลั ง คำจะมุ ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งไม้ เรี ย กว่ ำ ไม้ แ ป้ น เกล็ ด หรื อ
กระเบื้องดินเผำ พื้นและฝำเรือนใช้ไม้กระดำน หรือ ไม้ไผ่สับออกเป็นแผ่น แล้วมีเสื่อสำนด้วย
หวำยปูทับอีกชั้นหนึ่ง ห้องครัวอยู่บนเรือน มีฐำนยื่นออกมำจำกตัวเรือน มีบันไดขึ้นลงพำดที่
นอกชำนด้ำนทิศเหนือ เสำเรือนอำจใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งต้น หรือใช้อิฐก่อเป็นเสำขนำดใหญ่
กำรแต่งกำย ผู้ชำยจะนุ่งกำงเกงหรือผ้ำโจงกระเบน ใส่เสื้อม่อฮ่อม มีผ้ำขำวม้ำพำดบ่ำ
หรือคำดเอว ผู้หญิงนุ่งผ้ำซิ่น มีผ้ำขำวม้ำรัดอกหรือใส่เสื้อแขนกระบอกสีดำ สีครำมหรือสี ทึบ
เด็กผู้ชำยใส่กำไลเท้ำ เด็กผู้หญิงใส่กำไลมือและกำไลเท้ำ ทรงผมของไทพวนจะเป็นสิ่งบอกถึง
สถำนภำพของแต่ละคน เช่น ผู้หญิงที่เป็นสำวรุ่น จะไว้ผมทรงผูกผม คือ รวบผมมำรวมไว้
กลำงศีรษะแล้วใช้เชือกผูกมัดผมไว้ ปล่อยให้ผมยำวไปตำมลำตัว เอำหนำมเม่นแข็งกลัดไว้ เมื่อ
อำยุ ๑๗-๑๙ ปี อำจทำทรงผมแบบโค้งมน คล้ำยกับผูกผม แต่เอำปลำยผมขึ้นมำไว้ข้ำงบน
แล้วจัดให้เป็นรูปโค้งหรือวงกลม ปลำยผมที่ชี้ออกมำใช้น้ำมันทำให้ติดกันเป็นเรียวแหลม พอ
อำยุ ๒๐ ปีขึ้นไปจัดว่ำเป็นสำวเต็มตัวแล้ว จะเอำผมทั้งหมดไปขมวดเป็นกระจุกไว้กลำงศีรษะ
สำหรับผูช้ ำยเมื่อโกนผมไฟแล้วก็โกนต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อโตเป็นหนุ่มถึงจะไว้ทรงผมได้

ชื่อภำพ : กำรแต่งกำย
ที่มำ : http://www.imgrum.org

-
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ชำวไทพวนมี ค วำมเชื่ อ เรื่ อ งผี เรื่ อ งกำรเข้ ำ ทรง ประเพณี ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ กั น มำ คื อ
งำนบุญกำฟ้ำ มีกำรทำข้ำวหลำม ข้ำวจี่ เพื่อนำไปถวำยพระ และแจกจ่ำยแก่ญำติมิตรในรอบปี
จะมี ๓ ครั้งคือ ขึ้น ๓ ค่ำ ขึ้น ๑๐ ค่ำ และขึ้นสิบ ๕ ค่ำ เดือน ๓ ในช่วงเวลำดังกล่ำวชำว
ไทพวน จะไม่ทำงำนโดยจะพักผ่อนอยู่กับบ้ำนและมีกำรเล่นต่ำงๆ เช่น เล่นต่อไม้ เล่นลูกช่วง
ปัจจุบันชำวไทยพวน รับเอำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชำวอีสำนมำ
ปฏิบัติ กำรใช้ภำษำ กำรแต่งกำย กำรนับถือสำสนำ ฯลฯ อย่ำงเต็มตัว

ชื่อภำพ : ประเพณีบุญกำฟ้ำ ชำวไทพวน
ที่มำ : http://www.stou.ac.th

ชำวไทใต้ อพยพมำจำกภำคอีสำนเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่มำจำก

จังหวัดกำฬสิ นธิ์ อุบลรำชธำนี และยโสธร เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ จะพบชำวไทใต้จำนวนมำกที่
อำเภอเอรำวัณ และอำเภอนำด้วง
ชำวไทใต้ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม สภำพบ้ำนเรือนจะเป็นกระต๊อบ นิยม
สร้ำงบนที่ ดอนน้ำท่ วมไม่ถึง หลังคำมุงด้ วยหญ้ำคำ อกไก่ จั่ว ดั้ง และระแนง ทำจำกไม้
ฝำบ้ำนทำด้วยไม้ไผ่สับที่เรียกว่ำ ฟำก เอำมำสำนเข้ำด้วยกันเป็นลวดลำยแล้วติดเข้ำกับตัวบ้ำน

-
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โดยใช้ไม้ไผ่ขัดเอำไว้ พื้นบ้ำนปูด้วยฟำก ชำนบ้ำนและเรือนครัวสร้ำงยื่นออกมำจำกส่วนหน้ำ
โดยมีระดับต่ำกว่ำตัวบ้ำน เสำบ้ำนใช้ไม้เนื้อแข็ง บันไดทำจำกไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง โดยทั่วไป
บ้ำนชำวไทใต้ในอดีตจะมีห้องเดียวคือห้องนอน ใต้ถุ นยกสูงเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และใช้เป็นที่เก็บ
อุปกรณ์เครือ่ งมือเครื่องใช้ต่ำงๆ
กำรแต่งกำย ผู้ชำยจะใส่เสื้อผ้ำฝ้ำยคอกลมสีขำวผ่ำหน้ำตลอด และนุ่งโสร่งตำหมำกรุก
มีผ้ำขำวม้ำคำดเอวและคล้องคอ ผู้หญิงจะใส่เสื้อคอกลม แขนกระบอก นุ่งผ้ำถุงฝ้ำยมัดหมี่
ผู้สูงอำยุที่เป็นผู้ชำยจะใส่เสื้อม่อฮ่อมหรือใส่เสื้อผ้ำฝ้ำยสีขำว ผ่ำหน้ำตลอดและนุ่งโสร่ง ผู้หญิง
จะใส่เสื้อหมำกกะแหล่งหรือเสื้อแขนกระบอก คอกลมสีขำว ติดกระดุมที่ทำจำกผ้ำฝ้ำยและ
นุ่งผ้ำถุง และถ้ำเป็นงำนบุญหรือกำรเล่นพื้นเมือง ผู้ชำยจะมีผ้ำสไบ หรือผ้ำที่มีลั กษณะคล้ำย
ผ้ำขำวม้ำ พำดที่บ่ำ ผู้หญิงจะใส่เป็นสไบเฉียง ส่วนคนเฒ่ำคนแก่จะมีผ้ำเบียง (ผ้ำสไบ)พำดบ่ำ

ชื่อภำพ : กำรแต่งกำยของชำวไทใต้
ที่มำ : http://oknation.nationtv.tv

ภำษำไทใต้ คือภำษำอีสำนทั่วไป ได้แก่ ภำษำไทอีสำนจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี ภำษำ

ไทโครำชจำกจังหวัดนครรำชสีมำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทใต้ คือ ฮีตสิบสอง อำทิเช่น บุญพระเวสหรือมหำชำติ
นิยมทำกันในเดือนสี่ บุญบั้งไฟนิยมทำกันในเดือนหก บุญซำฮะจะทำกันในเดือนเจ็ด ได้แก่
บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง

-
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"ฮีตสิบสอง"หมำยถึง งำนประเพณีสิบสองเดือน เช่น
๑. เดือนอ้ำย – บุญเข้ำกรรม
๗. เดือนเจ็ด - บุญซำฮะ
๒. เดือนยี่ – บุญคูณลำน
๘. เดือนแปด - บุญเข้ำพรรษำ
๓. เดือนสำม – บุญข้ำวจี่
๙. เดือนเก้ำ - บุญข้ำวประดับดิน
๔. เดือนสี่ – งำนบุญพระเวส (หรือผะเหวด) ๑๐. เดือนสิบ - บุญข้ำวสำก
๕. เดือนห้ำ - บุญสงกรำนต์
๑๑. เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษำ
๖. เดือนหก – บุญบั้งไฟ
๑๒. เดือนสิบสอง – บุญกฐินงำน
สำหรับกำรละเล่นพื้นเมืองที่ได้ตกทอดกันมำแต่ดั้งเดิม เรียมอันเร (รำลำวกระทบไม้)
จะเล่นกันเฉพำะในเดือนห้ำโดยหนุ่มสำวจะมำรวมกันเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนประจำปี ลำตัด
(ลำตรุษสงกรำนต์) จะเล่นกันในหน้ำร้อนเพื่อรับบริจำคเครื่องจตุปัจจัย เครื่องไทยทำนต่ำงๆ
ไปถวำยวัด กันตรึม เป็นกำรละเล่นอย่ำงหนึ่งที่เล่นได้ในโอกำสทั่วๆ ไป

ชื่อภำพ : กำรละเล่น เรียมอันเร
ที่มำ : http://oknation.nationtv.tv

-

๒๔ -

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง
๑. กิจกรรมที่ ๑ ถิ่น...เซไล โดยให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่ำง
แล้วตรวจคำตอบ จำกเฉลยคำตอบท้ำยเล่ม
๒. กิจกรรมที่ ๒ รู้รอบ...ตอบได้ โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่องว่ำง
แล้วตรวจคำตอบ จำกเฉลยคำตอบท้ำยเล่ม
๓. กิจกรรมที่ ๓ จับคู่.....หมู่เฮำ ให้นักเรียนนำชื่อสถำนที่ และชำติพันธุ์ เติมลงหน้ำ
ข้อ ๑- ๑๐ ให้มีควำมสัมพันธ์กัน
๔. กิจกรรมที่ ๔ แผนผังชำติพันธุ์ ให้นักเรียนศึกษำกลุ่มชนเชื้อสำยไทย จำกหนังสือ
อ่ำนเพิ่มเติม ๑ กลุ่มเชื้อสำย แล้วนำมำเขียนสรุปเป็นแผนผังควำมคิด ในเรื่องถิ่นที่อยู่อำศัย
ในจังหวัดเลย กำรตั้งบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย ควำมเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี
๕. ให้นักเรียนนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินระดับควำมสำมำรถ
เพื่ อ ประเมิ น ว่ ำ นั ก เรี ย นมี ค วำมสำมำรถอยู่ ใ นระดั บ ใด แล้ ว น ำทั้ ง คะแนนและระดั บ
ควำมสำมำรถ ใส่ไว้ในตำรำงประเมินควำมสำมำรถ ซึ่งอยู่ตอนท้ำยของกิจกรรม

ตั้งใจทำกิจกรรม นะครับ
แล้วหนู..หนู จะได้คะแนนเยอะๆ

-

๒๕ -

กิจกรรมที่ ๑

ถิน่ ...เซไล

คำชีแ้ จง ให้เขียนชื่ออำเภอในจังเลย และประเทศเพื่อนบ้ำน ลงท้ำยหมำยเลย ๑ – ๑๕
ที่กำหนดให้ ลงในช่องว่ำงด้ำนล่ำงให้ถูกต้อง โดยให้ตรงกับหมำยเลยในแผนที่
และตกแต่งให้สวยงำม (คะแนน ๑๕ คะแนน)

แผนที่จังหวัดเลย

๑. .................................
๒. .................................
๓. .................................
๔. .................................
๕. .................................

๖. .................................
๗. .................................
๘. .................................
๙. .................................
๑๐..................................

๑๑. .................................
๑๒. .................................
๑๓. .................................
๑๔. .................................
๑๕. .................................

-

กิจกรรมที่ ๒

๒๖ -

รูร้ อบ...ตอบได้

คำชีแ้ จง ให้นักเรียนตอบคำถำมต่อไปนี้ โดยเขียนคำตอบลงในช่องว่ำงที่กำหนดให้ ดังนี้
๑. จงบอกคำขวัญของจังหวัดเลย และอธิบำยควำมหมำยมำพอสังเขป (๒ คะแนน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. เพรำะเหตุใดจึงใช้พระธำตุศรีสองรัก เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลย (๑ คะแนน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. จังหวัดเลยอยู่ติดกับประเทศใด และมีแม่น้ำใดเป็นแนวกั้นพรมแดน (๒ คะแนน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. จงอธิบำยกำรแบ่งเขตตำมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลย (๓ คะแนน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. กำรปกครองของจังหวัดเลย แบ่งกำรปกครองออกเป็น (๒ คะแนน)
๑. ------------------------------------------------------๒. ------------------------------------------------------โรงเรียนที่นักเรียนศึกษำอยู่นั้นเป็นกำรปกครองแบบใด
-----------------------------------------------------------

-

๒๗ -

กิจกรรมที่ ๓

จับคู.่ ..หมู่เฮำ

คำชีแ้ จง จงนำชื่อสถำนที่ และชำติพันธุ์ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เติมหน้ำข้อที่ ๑ – ๑๐
ให้มีควำมสัมพันธ์กัน (สำมำรถใช้เป็นคำตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

แม่น้ำเหือง แม่น้ำเลย แม่น้ำโขง แม่น้ำพอง
ชำวไทใต้ ชำวไทพวน ชำวไทดำ
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

๑. มีต้นกำเนิดจำกเทือกเขำในที่รำบสูงธิเบต
๒. มีต้นน้ำเกิดจำกภูหลวง ชำวบ้ำนเรียกว่ำ เลยวังไสย
๓. มีต้นกำเนิดจำกภูกระดึง
๔. มีต้นน้ำเกิดจำกภูเมี่ยงในประเทศลำว
๕. ตั้งถิ่นฐำนอยู่ทหี่ มู่บ้ำนนำป่ำหนำด ตำบลเขำแก้ว อำเภอเชียงคำน
๖. ประเพณีงำนบุญกำฟ้ำ
๗. กำรเล่นเรียมอันเร (รำลำวกระทบไม้)
๘. ประเพณีปำตดง
๙. ตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนบุฮม และบ้ำนกลำง อำเภอเชียงคำน
๑๐. งำนบุญพระเวส (หรือผะเหวด)

-

๒๘ -

กิจกรรมที่ ๔ ชำติพนั ธุ์ของฉัน
คำชีแ้ จง ให้นักเรียนศึกษำกลุ่มชนเชื้อสำยไทย จำกหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม ๑ กลุ่มเชื้อสำย
แล้วนำมำเขียนสรุปเป็นแผนผังควำมคิด ในเรื่องถิ่นที่อยู่อำศัยในจังหวัดเลย
กำรตั้งบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย ควำมเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
กำรตั้งบ้ำนเรือน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี

(๒ คะแนน)

ถิ่นที่อยู่

(๒ คะแนน)

ชำวไทดำ
ชำวไทพวน
ชำวไทใต้

(๒ คะแนน)

กำรแต่งกำย (๒ คะแนน)

ควำมเชือ่

(๒ คะแนน)

-

กิจกรรมที่ ๑ ถิน่ ...เซไล
๑. อำเภอเมืองเลย
๔. อำเภอปำกชม
๗. อำเภอภูเรือ
๑๐. อำเภอภูกระดึง
๑๓. อำเภอเอรำวัณ

กิจกรรมที่ ๒ รูร้ อบ...ตอบได้

๒๙ -

ตรวจคำตอบ
๒. อำเภอนำด้วง
๕. อำเภอด่ำนซ้ำย
๘. อำเภอท่ำลี่
๑๑. อำเภอภูหลวง
๑๔. อำเภอหนองหิน

๓. อำเภอเชียงคำน
๖. อำเภอนำแห้ว
๙. อำเภอวังสะพุง
๑๒. อำเภอผำขำว
๑๕. ประเทศลำว

๑. -“เมืองแห่งทะเลภูเขำ สุดหนำวในสยำม ดอกไม้งำมสำมฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์
มั่นคงควำมสะอำด”
-ควำมหมำยของคำขวัญของจังหวัดเลย ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจำกกำรเคลื่อนตัวทรุด
ลงของเปลือกโลก เป็นเวลำหลำยร้อยล้ำนปีมำแล้ว เกิดภูเขำลดหลั่นกันมำกมำย เป็นเขำที่มีพื้นที่รำบ
หลำยแห่ง (Table Land) เกิดพันธุ์ไม้นำนำพันธุ์ จำกกำรที่ภูมิประเทศลำดเอียงไปทำงเหนือจึงทำให้
อำกำศแผ่ปกคลุมหนำวเย็น เพรำะไม่มีแนวเขำสูงกั้น
๒. เป็นอนุสรณ์กำรปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหำจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยำกับ
พระเจ้ำไชยเชษฐำแห่งกรุงศรีสัตนำคนหุต(เวียงจันทน์) ก่อสร้ำงเมื่อพ.ศ. ๒๑๐๓ เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖
ตั้งอยู่วัดพระธำตุศรีสองรัก
๓. ติดกับประเทศลำว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดน
๔. - เขตภูเขำสูง อยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันตก ได้แก่ บริเวณอำเภอภูเรือ อำเภอด่ำนซ้ำย อำเภอ
นำแห้วและอำเภอท่ำลี่
- เขตที่รำบเชิงเขำ อยู่บริเวณทำงด้ำนทิศใต้และทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอภูกระดึง อำเภอ
เอรำวัณ อำเภอนำด้วง อำเภอนำขำว อำเภอภูหลวง อำเภอปำกชม และกิ่งอำเภอหนองหิน
- เขตที่รำบลุ่ม อยู่บริเวณลำน้ำเลย และลำน้ำโขง ได้แก่ บริเวณอำเภอวังสะพุง อำเภอ
เมืองเลย และอำเภอเชียงคำน
๕. ๑) กำรปกครองส่วนภูมิภำค แบ่งออกเป็น ๑๔ อำเภอ ๘๙ ตำบล ๘๔๐ หมู่บ้ำน
๒) กำรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ เทศบำลเมือง และ ๒๗ เทศบำลตำบล
โรงเรียนของนักเรียนอยู่ในเขตอำเภอวังสะพุง เป็นกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๓ จับคู.่ ..หมูเ่ ฮำ

๑. แม่น้ำโขง ๒. แม่น้ำเลย
๖. ชำวไทพวน ๗. ชำวไทใต้

กิจกรรมที่ ๔ ชำติพนั ธุข์ องฉัน

๓. แม่น้ำพอง
๘. ชำวไทดำ

- ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู –

๔. แม่น้ำเหือง ๕. ชำวไทดำ
๙. ชำวไทพวน ๑๐. ชำวไทใต้

-

๓๐ -

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับควำมสำมำรถ / คะแนน
๓๙-๔๕ ดีมำก
๓๑-๓๘ ดี
๒๕-๓๐ พอใช้
๐ – ๒๔ ต้องปรับปรุง
ลองประเมินตนเอง ดูซิว่ำ
คะแนนที่ได้ อยู่ในระดับใด

บันผลกำรประเมินตนเอง
กิจกรรมที่
คะแนนที่ได้
๑. (๑๕ คะแนน)
๒. (๑๐ คะแนน)
๓. (๑๐ คะแนน)
๔. (๑๐ คะแนน)
รวม

-

๓๑ -
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