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ຮຽບຮຽງໂດຍ:  ຮສ.ສະເຫີຼມສັກ ພາບຸດດີ, ມ.ຊ 
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ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 
2015

6HisTG M6 CACIM.pdf   26HisTG M6 CACIM.pdf   2 7/31/2015   9:45:02 AM7/31/2015   9:45:02 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



������ 

ປຶ້ມຄູ່ມືຄູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 ໄດ້ຮັບການຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງ
ຂຶ້ນຕາມທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືມະຕິກ່ຽວກັບການພັດທະ 
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ່ີພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ. ສະຖາບັ້ນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສຶກສາ ໄດ້ດໍາເນນີການຮຽບຮຽງປ້ຶມແບບຮຽນວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມດັທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 
ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມອອກມາຮັບ
ໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບໂຮງຮຽນສາມັນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ ໄດ້ຮບັການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶ້ນບົນພືນ້ຖານຫັຼກສູດໃໝ ່ ທ່ີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້. ນອກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມນູ
ມາຈາກອີກຫາຼຍແຫຼ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ເນື້ອໃນປ້ຶມເຫຼັມ້ນ້ີ ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄ:ື ແນະນໍາລວມ ແລະ ແນະນໍາການ
ສອນແຕ່ລະບົດ. ເນື້ອໃນປະກອບມີ 2 ຕອນ, 7 ແລະ 21 ບົດຮຽນທັງປະຫວັດສາດໂລກ, ປະ 
ຫວັດສາດລາວ ແລະ ປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນ.  

ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ ຂອງວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາ 
ແລະ ຂອບເຂດເວລາໃນການຮຽບຮຽງມີລກັສະນະຈໍາກັດ. ດ່ັງນ້ັນ, ເຊືອ່ວ່າເນືອ້ໃນທ່ີບັນຈຸເຂົາ້ໃນ
ປຶ້ມເຫຼັມ້ນ້ີອາດຈະຍັງມຄີວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງ. ຫາກວ່າຄູ, ອາຈານ ແລະ ທາ່ນຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງຫາຼຍ
ອ່ານພົບ ແລະ ມີຂໍ້ຄິດເຫນັທ່ີມີລັກສະນະສ້າງສັນໃດໆ ຂຄໍວາມກະລຸນາສ່ົງຂ່າວໄປຍັງສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເພ່ືອຄະນະຮຽບຮຽງຈະໄດ້
ນໍາໄປດັດແປງແກ້ໄຂໃຫ້ມຄີວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ສົມບູນຍ່ິງຂ້ຶນໃນການຈັດພິມຄ້ັງຕ່ໍໄປ. 

 
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 
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ວິຊາປະຫວັດສາດມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການປູກຝັງສະຕິຊາດ, ຄວາມພູມໃຈກ່ຽວກັບ
ຊາດ, ມູນເຊ້ືອອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການສ້າງ
ໂລກະທັດວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ເປັນການຮຽນກ່ຽວກັບເຫດການໃນອະດີດ ແຕສ່າມາດ
ສະທ້ອນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ວິຊາປະຫວັດສາດເປັນໜ່ຶງໃນ 14 ວິຊາ ທ່ີ
ຖືກບັນຈເຸຂົ້າໃນຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ ທັງເປັນວິຊາທ່ີນໍາມາສອບເສັງ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກ 
ສຶກສາເຂ້ົາຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລອີກດ້ວຍ.  

ການຮຽນປະຫວັດສາດ ຍງັຊ່ວຍພດັທະນາທາງດ້ານຈນິຕະນາການໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເຊ່ັນ: 
ແນວຄິດປຽບທຽບ, ຕໍານິວິຈານ, ຫົວຄດິປະດິດສ້າງ. ຕົວຢ່າງ: ເມືອ່ຮຽນເຖິງການປະດິດເຄ່ືອງມື
ຂອງມະນຸດປະຖົມບູຮານນັກຮຽນຈະຮູ້ຈກັປຽບທຽບການປະດິດເຄ່ືອງມືແຕ່ລະໄລຍະ ຫຼ ື ເມືອ່ນັກ 
ຮຽນໄດ້ສັງເກດບັນດາຮູບພາບ ທ່ີມະນຸດບູຮານໄດ້ແຕ້ມໄວ້ຢູ່ຕາມຜາຫີນ, ອອງເຕ່ົາ... ເຂົາເຈົາ້ກໍ
ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງມະນຸດບູຮານ. 
2. ������$ 

ພາຍຫັຼງຮຽນຈົບວິຊາປະຫວັດສາດ ນັກຮຽນຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງດ່ັງນ້ີ: 
1) �����
��%��. 

- ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ຕ່ໍກັບເຫດການທ່ີພ້ົນເດ່ັນ ແລະ ຈໍາເປັນທ່ີສຸດໃນ 
ປະຫວັດສາດຂອງມວນມະນຸດນັບແຕ່ຕ້ົນກໍາເນີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ພິເສດແມ່ນເຫດການຕ່າງໆ 
ທ່ີມີການພົວພັນເຖິງປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວເຮົາ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ. 

- ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເບ້ືອງຕ້ົນຕ່ໍກັບການກໍາເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມມະນຸດ, 
ການພົວພັນລະຫວ່າງຄົນດ້ວຍກັນໃນແຕ່ລະລະບອບສັງຄົມ, ບົດບາດຂອງການອອກແຮງງານ-
ການຜະລິດ, ບົດບາດຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ບຸກຄົນໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ປະຫວັດສາດ. 

- ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບບັນດາເຫດການທ່ີສໍາຄັນ ໃນຂະບວນ 
ການກໍາເນີດມະນຸດ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ແລະ ຂອງໂລກ. 
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2) ��������. 
ມີບາງທັກສະທ່ີຈໍາເປັນຄື :  

- ທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີພົວພັນເຖິງບົດຮຽນ. 
- ທັກສະໃນການໃຊ້ແຜນທ່ີ, ແຜນວາດ, ການສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນ...�
- ທັກສະໃນການວິເຄາະ, ປຽບທຽບ, ຕີລາຄາບາງເຫດການທ່ີງ່າຍດາຍ ຕ່ໍກັບເຫດການປະ 

ຫວັດສາດ, ບຸກຄົນໃນປະຫວັດສາດ...ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຮູ້ປັບ 
ປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ 
ໃນການວິເຄາະບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຕົນເອງ, ຄອບ 
ຄົວ, ປະເທດຊາດເພ່ືອຕັດສິນໃຈເລືອກແນວທາງປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະ 
ພາບແວດລ້ອມໄດ້. 

- ທັກສະໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກປະຫວັດສາດຜ່ານມາ ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງປາກົດການ 
ປະຫວັດສາດຊ້ໍາຮອຍ. 

3) ������������&� ��� �������� 
ມີທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄ່ານິຍົມດ່ັງນ້ີ:  

- ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ມີຄວາມພູມ 
ໃຈຕ່ໍກັບຊາດລາວ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ຮັກ ແລະ ເຄົາລົບຄຸນຄ່າອັນດີງາມ, ບູ 
ຮານສະຖານ ແລະ ບູຮານວັດຖຸຂອງຊາດລາວ. 

- ມີຄວາມຮັກ ແລະ ເຄົາລົບປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຕ່ໍກັບວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນຂົງເຂດ 
ແລະ ໃນໂລກ, ມີນ້ໍາໃຈສາກົນທ່ີແທ້ຈິງ, ຮັກຫອມສັນຕິພາບ-ມິດຕະພາບລະຫວ່າງນາໆຊາດ.  

- ມີບຸກຄະລິກກະພາບທ່ີຈໍາເປັນບາງດ້ານເຊ່ັນ: 
ມີຄວາມຕ້ັງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ-ສັງຄົມ, ຮັກການ 
ອອກແຮງງານ, ມີຄວາມໂອບເອ້ືອອາລີ, ສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງເຜ່ົາ. 

- ຮູ້ບຸນຄຸນບັນພະບ ຸລຸດ, ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ນັກຮົບຜູ້ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດເພ່ືອ
ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ທ່ີມີຄຸນງາມຄວາມດີຕ່ໍປະເທດຊາດ, ຖະນຸຖະໜອມ 
ແລະ ສ່ົງເສີມມູນເຊ້ືອອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຜົນງານທ່ີບັນພະບ ຸລຸດໄດ້ສ້າງໄວ້.  

- ຮູ້ຈໍາແນກມິດ ແລະ ສັດຕູໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
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3. !���#'�	(���� 
ເນື້ອໃນປ້ຶມເຫຼັມ້ນ້ີ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຕອນ ຄື: 
ຕອນທີ 1: ປະຫວັດສາດໂລກສະໄໝໃໝ່ ປະກອບມີ 4 ພາກ 12 ບົດ ໃນນ້ັນໄດ້ຮຽນກ່ຽວ

ກັບ ການປະຕິວັດທຶນນິຍມົ, ສະພາບການຂອງໂລກໃນສະຕະວັດທີ XVIII-XIX, ການລ່າຫົວ
ເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ XIX-XX, ຂະບວນກໍາມະກອນສາກົນໃນທ້າຍສະ 
ຕະວັດທີ XIX ຫາຕົນ້ສະຕະວັດທີ XX 

ຕອນທີ 2: ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝກາງຕອນທ້າຍ ປະກອບມີ 3 ພາກ 9 ບົດ ໃນນ້ັນໄດ້
ຮຽນກ່ຽວກັບການຊຸດໂຊມຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ແລະ ການຮກຸຮານຂອງສັກດິນາສະ 
ຫຍາມທ້າຍສະຕະວັດທີ XVII ຫາຕ້ົນສະຕະວັດທີ XIX, ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝໃໝ່ຕອນຕ້ົນ 
(1893-1945) ແລະ ປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນ.
4. ������
�����#� ��� �����������#� 

ໃນປັດຈຸບນັມວິີທີສິດສອນຢ່າງຫາຼກຫາຼຍ, ແຕ່ລະວິທີລວ້ນແຕ່ມີລກັສະນະຈໍາເພາະຂອງ
ມັນ; ມີຈດຸດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ບໍມ່ີວິທີສິດສອນໃດເປັນວິທີທ່ີດີເລີດ. ໃນເວລາສິດ 
ສອນຕົວຈິງຄູຄວນອີງໃສ່ເນືອ້ໃນ ແລະ ຈດຸປະສົງຂອງບົດຮຽນ (ຈຸດປະສົງຂອງບົດຕ້ອງກວມ 3 
ດ້ານຄື: ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ທັກສະ ຫຼ ືຄວາມຊໍານິຊາໍນານ, ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ ຫຼ ືສກຶສາ
ແນວຄິດໃຫນ້ກັຮຽນ) ໃນການສອນແຕ່ລະຄ້ັງຕ້ອງຄັດເລືອກວິທີສິດສອນ ແລະ ປະສານຫຼາຍວິທີ
ເຂົ້ານໍາກັນຈຶ່ງສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການສອນ; ເພາະພວກເຮົາທັງສ້າງຄວາມຮູ້ທັງສ້າງຄົນໄປ
ຄວບຄູ່ກນັ ຄດືັ່ງອົງການ UNESCO ໄດ້ວາງໄວ້: “ຮຽນເພື່ອຮູ້, ຮຽນເພື່ອເຮັດ, ເພືອ່ເປັນຄົນ ແລະ 
ຮຽນເພື່ອດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ”. 

ໃນຄູ່ມືຄູເຫຼັມ້ນ້ີ ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີວິທີສິດສອນຈາໍນວນໜ່ຶງ ທ່ີສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິ 
ເສດຂອງວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ທັງຕອບສະໜອງກັບເປ້ົາໝາຍຂອງອົງການ UNESCO ທ່ີ
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ວິທີສິດສອນເຫ່ົຼານ້ັນລວມມ:ີ 

ການສອນແບບບັນຍາຍ, ແບບອະທິບາຍ, ແບບລະດົມສະໝອງ, ແບບຄ້ົນຫາຄວາມຮູ້, 
ແບບຈັດກຸ່ມສົນທະນາ, ແບບມີການຮ່ວມມື, ແບບແກ້ບນັຫາ, ແບບໃຫ້ຜູ້ຮຽນສະເໜີບົດລາຍງານ
ຕໍ່ໜ້າຊ້ັນຮຽນ, ແບບດໍາເນນີພາກປະຕິບດັຕົວຈິງ (ໄປທັດສະນະສຶກສາ, ເຄື່ອນໄຫວນອກຫັຼກ  
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ສູດ...), ແບບໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ (ແຜນທ່ີ, ແຜນວາດ, ຕາຕະລາງ, ຮູບພາບໜ້ິງ, ວັດຖຸຈງິ, 
ຮູບຈໍາລອງ, ຮູບເງົາ, ວີດີໂອ, ເທັບຟັງສຽງ...). 
5. ���������'�������#� 

1) ���'��#����#������&� 
�. ��!��#����#������&�'����#���	
���������)%$%*����� 

ບັນດານັກຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກບັວິທີສິດສອນປະຫວັດສາດ ໄດ້ແບ່ງອຸປະກອນປະຈັກຕາອອກ
ເປັນ 3 ກຸມ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
������ 1: ອຸປະກອນປະຈັກຕາປະເພດວັດຖຸຈງິລວມມີ: ບນັດາຮ່ອງຮອຍທາງປະຫວັດສາດການ

ປະຕິວັດ (ເຄ່ືອງມ,ື ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງມະນຸດສະໄໝບູຮານ, ອຸປະກອນ, ອາວຸດ...ການຕ່ໍສູ້
ປະຕິວັດຂອງນັກຮົບ, ນາຍ ແລະ ພນົທະຫານໃນກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນລາວ 
ແລະ ເຄືອ່ງໃຊ້ຂອງຜູ້ນໍາປະຕິວັດ, ຖໍາ້, ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ນາໍ...). ອຸປະກອນປະເພດ
ວັດຖຸຈິງ ເຊິ່ງແມ່ນເອກະສານເຄ້ົາທ່ີສາໍຄັນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍໃຫຍ່ຫຼວງໃນ
ການຮຽນຮູ້. ຖ້ານັກຮຽນໄດ້ສໍາພດັກັບວັດຖຸຈິງເຫຼົ່ານ້ັນຈະສາ້ງໃຫມ້ຈີິນຕະນາການທາງ
ດ້ານປະຫວັດສາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສ່ວນຫຼາຍວັດຖຸຈງິຂອງໄລຍະປະຫວັດສາດໃດໜ່ຶງ 
ລ້ວນແຕ່ຖກືເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫພໍິພິຕະພນັ. ຖ້າມີເງືອ່ນໄຂຄູຄວນພວົພັນນໍາພາກສ່ວນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາໃນສະຖານທ່ີຈງິ. 

������ 2: ອຸປະກອນປະຈັກຕາປະເພດຮູບພາບປະຫວັດສາດ ທັງຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບຖ່າຍ, ຮູບຈາໍ 
ລອງ, ວີດີໂອ, ຮູບເງົາທ່ີພົວພັນເຖິງປະຫວັດສາດ... 

������ 3: ແຜນທ່ີປະຫວັດສາດ, ແຜນວາດ, ເສ້ັນສະແດງ, ຕາຕະລາງ... ອຸປະກອນປະເພດນ້ີ
ສ່ວນຫາຼຍສ່ອງແສງເຖິງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນການປະຫວັດສາດ. 

". ��$	(���������
�!#��'�'�!���#'��#����#������&�!���#��#���	
���� 
	(������� 1: ຕ້ອງອີງໃສ່ເນືອ້ໃນຂອງບົດຮຽນ ລະດັບຄາດໝາຍໃນການສ່ົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄາດ

ໝາຍໃນການສຶກສາທາງດ້ານອາລົມຈິດ, ທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. 
	(������� 2: ຕ້ອງເລອືກວິທີທ່ີເໝາະສົມ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາແຕ່ລະປະເພດ

ໃຫ້ແກນ່ັກຮຽນນໍາໃຊ້ເພືອ່ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນ ແລະ ທາດແທ້ຂອງເຫດການຫາກບໍ່
ແມ່ນໃຫ້ນກັຮຽນສັງເກດເບ່ິງແບບຜິວເຜີນ. 
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	(������� 3: ຕ້ອງເສມີຂະຫຍາຍລັກສະນະຕ້ັງໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກ 
ຕາ. ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ມຄີວາມຮູ້ທາງປະຫວັດສາດລະອຽດ, 
ແຕ່ຍັງວິເຄາະທາດແທ້ຂອງເຫດການເພ່ືອໃຫ້ນກັຮຽນຮັບເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາ 
ໃຈເລິກເຊ່ິງ. 

	(������� 4: ຕ້ອງປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຄໍາອະທິບາຍ ກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ,
ພ້ອມທັງເຝິກໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຕົວຈງິເຊັ່ນ: ການແຕ້ມ
ແຜນທ່ີປະຫວັດສາດ, ການອະທິບາຍແຜນທ່ີປະຫວັດສາດ, ການພນັລະນາກ່ຽວ
ກັບວັດຖຸປະຈກັຕາ...). 

	(������� 5: ຕ້ອງມກີານປະສານສົມທົບກັບແຫຼງ່ເອກະສານ ໃນເວລານາໍໃຊ້ອປຸະກອນປະຈັກ
ຕາ. 

2) ������'��!&��)�)�������+,!"���'����#���	
���� 
ປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ໄດ້ມບີດົບາດສໍາຄັນ ໃນການສິດສອນປະຫວັດສາດ. 

ໂດຍສະເພາະວີດີໂອ ຫຼ ືຮູບເງົາ ທ່ີມີເນືອ້ໃນປະຫວັດສາດ ເຊິງ່ເປັນພາຫະນະນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການ
ສອນປະຫວັດສາດທ່ີມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເພາະຮູບເງົາ ແລະ ວີດີໂອມັນໄດ້ສົມທົບລະຫວ່າງຮູບ
ພາບກັບຄໍາອະທິບາຍ ແລະ ດນົຕີ...ສິງ່ເຫຼົ່ານ້ັນ, ກະທົບໃສ່ກາຍອິນຊີຂອງນັກຮຽນ, ສ້າງຄວາມ
ຈູງໃຈໃຫ້ນກັຮຽນໃນການຮຽນວິຊາປະຫວັດສາດ. 

ພາຍຫັຼງໃຫ້ນກັຮຽນເບິງ່ຮູບເງົາ ຫຼ ື ວີດີໂອ, ຄູຄວນໃຫນ້ັກຮຽນໄດມ້ໂີອກາດສົນທະນາ ຫືຼ 
ຂຽນບົດລາຍງານຫຍ້ໍ ເພື່ອຢ້ັງຢືນເບ່ິງວ່ານັກຮຽນສາມາດຮັບຮູ້, ເຂົາ້ໃຈບົດຮຽນໄດ້ພຽງໃດ. ໃນ
ເງື່ອນໄຂທ່ີປະເທດເຮົາຍັງມຄີວາມທຸກຍາກທາງດ້ານອຸປະກອນປະເພດນ້ີ; ພວກເຮົາຈຶງ່ບ່ໍນາໍສະ 
ເໜີລະອຽດ. 

3) #����#������&��������	�+�� 
ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ທ່ີສາມາດຫາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮາົໂດຍທ່ົວໄປເຊ່ັນ: ແຜນທ່ີ

ປະຫວັດສາດ, ຮູບພາບປະຫວັດສາດ (ທງັຮູບຖ່າຍ ແລະ ຮບູແຕ້ມ), ແຜນວາດ, ຮບູຈາໍລອງ... 
�. ������'���-������	
����: ແຜນທ່ີປະຫວັດສາດ ຈະແຕກຕ່າງຈາກແຜນທ່ີທ່ົວໄປ 

ເພາະແຜນທ່ີປະຫວັດສາດ ຈະແຕ້ມເຈາະຈົງກ່ຽວກບັເຫດການປະຫວັດສາດ ຕົວຢາ່ງ: ແຜນທ່ີສະ 
ແດງເຖິງແຫຼງ່ກໍາເນີດຂອງມະນຸດປະຖົມບູຮານໃນປະເທດລາວ, ໃນໂລກ, ແຫ່ຼງອາລະຍະທໍາແຕ່
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ລະສະໄໝ, ທີ່ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດລາວ, ການສູ້ຮົບໃນບັນ້ຮົບໃດໜ່ຶງລະຫວ່າງກໍາລັງປະຕິວັດ
ກັບພວກສັດຕູ. ຖ້ໍາຕ່າງໆຂອງຜູ້ນາໍການປະຕິວັດ ແລະ ແຜນທ່ີກືກ ເຊິງ່ການນໍາໃຊ້ແຜນທ່ີນັ້ນຄູ
ຄວນປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ: 

- ກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ແຜນທ່ີ ເພືອ່ສິດສອນນັກຮຽນ, ຄູຕອ້ງສຶກສາເນ້ືອໃນຂອງແຜນທ່ີຢ່າງລະ 
ອຽດ ແລະ ແຜນທ່ີນັ້ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນບົດຮຽນບົດທ່ີເທ່ົາໃດ. 

- ໃນເວລານໍາໃຊ້ແຜນທ່ີ ຄູຄວນເລືອກຈັງຫວະເວລາ ເພື່ອຫ້ອຍແຜນທ່ີ ຫຼ ືແຜນວາດ... ຄູ
ບໍ່ຄວນຫ້ອຍແຜນທ່ີຢູ່ກາງກະດານ, ເພາະກະດານຍັງຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ເພື່ອຂຽນ. ຄວນຫ້ອຍຢູ່ບ່ອນ
ທ່ີສູງເບ້ືອງຂວາຂອງກະດານ ບ່ອນທ່ີມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ນກັຮຽນທຸກຄົນສາມາດເຫັນ
ໄດ້ຢ່າງຈະແຈງ້. ຄູຄວນຢືນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງແຜນທ່ີ ແລະ ໃຊ້ໄມ້ຊີແ້ຕ່ລະຈຸດທ່ີເປັນສັນຍະລັກ
ໃນແຜນທ່ີໃຫຊ້ັດເຈນ. 

ນອກນ້ັນ, ຄຄູວນແນະນໍາໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານແຜນທ່ີ ໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ
ຢ່າງລະອຽດ ເຖິງບັນດາເນືອ້ໃນຂອງເຫດການປະຫວັດສາດ ເຊ່ິງສະແດງດ້ວຍ “ພາສາ” ຂອງ
ແຜນທ່ີ. ຈາກນ້ັນ, ຈຶ່ງຖອດຖອນເປັນຂ້ໍສະຫຼຸບ. ຄຄູວນແນະນໍາໃຫນ້ັກຮຽນເຝິກແຕ້ມແຜນທ່ີປະ 
ຫວັດສາດດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ນກັຮຽນ. ທັງນ້ີກໍເພື່ອເຝິກໃຫນ້ັກຮຽນໄດພ້ດັທະນາທາງ
ດ້ານຈິນຕະນາການທາງດ້ານປະຫວັດສາດ. 

ສໍາລັບແຜນທ່ີກືກ ເຊິ່ງເປັນແຜນທ່ີທ່ີມແີຕ່ເຄື່ອງໝາຍເປັນສັນຍະລັກ ແຕ່ບໍມ່ຕີົວໜັງສື
ເພື່ອໃຫ້ຄູແນະນໍາຄວາມຮູ້ໃໝ ່ ຫຼ ື ໃຊ້ສາໍລັບກວດກາປາກເປ່ົາ ຫຼື ກວດກາຂຽນເພ່ືອຕ່ືມເນ້ືອໃນ
ປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖານທ່ີຕ່າງໆໃນແຜນທ່ີ. 

". ������'��%����	
����: ຄູຄວນສະສົມຮູບພາບປະຫວັດສາດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນບົດ 
ຮຽນແຕ່ລະບົດໃຫສ້ອດຄ່ອງ. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບປະຫວັດສາດບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງ 
ເປັນພຽງ “ອາຫານຕາ” ເທົາ່ນ້ັນ. ຄູຄວນແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຢ່າງລະອຽດ ແລ້ວ ຖອດຖອນ
ເອົາບັນດາຂ້ໍມູນທ່ີພົວພນັເຖິງເນ້ືອໃນຂອງບົດຮຽນ. ຕົວຢ່າງ: ຄູໃຫນ້ັກຮຽນສັງເກດຮູບພາບຂອງ
ມະນຸດບູຮານໃນແຕ່ລະສະໄໝ. ຄູຄວນແນະນໍາໃຫນ້ັກຮຽນສັງເກດແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງ 
ກາຍມະນຸດເຊັ່ນ: ຫົວກະໂຫຼກ, ຄິ້ວ, ຄາງ, ທ່າຢືນ... ຈາກນັນ້, ຈຶງ່ໃຫ້ນັກຮຽນຊ້ີແຈງຈຸດແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງມະນຸດບູຮານ ສິງ່ສໍາຄັນຄູຄວນໄຈ້ແຍກໃຫນ້ັກຮຽນຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີ
ຈຸດຕ່າງກັນຂອງມະນຸດບູຮານ. 
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��������� ��� #���4. 
ນອກຈາກຮູບປະຫວັດສາດໂດຍກົງ, ຍງັມີຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍທາງດ້ານສິລະປະ, 

ວັດທະນະທໍາ, ການອອກແຮງງານ...ທ່ີມີເນື້ອໃນພົວພນັເຖິງປະຫວັດສາດບາງສ່ວນ. 
ທາງດ້ານຫຼັກການແມ່ນໃຊ້ຄືກັບຮູບປະຫວັດສາດ, ແຕມ່ີຈຸດຕ່າງກັນເຊ່ັນ: ໃຫ້ນກັຮຽນສັງ 

ເກດ ແລ້ວຄົນ້ຫາສ່ິງທ່ີພວົພັນເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດໃນແຕ່ລະຮູບ ທ່ີສ່ອງແສງເຖິງເນ້ືອໃນ
ບົດຮຽນ. 

ລວມຄວາມວ່າ ຄູຢາກນາໍໃຊ້ຮູບປະຫວັດສາດ ຫຼ ື ຮບູສິລະປະວັດທະນະທໍາ...ເຂົ້າໃນ
ການສິດສອນ ເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນມີຊີວິດຊີວາ, ຊ່ວຍໃຫນ້ັກຮຽນເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນ, ສຶກສາຈິດສໍານຶກ
ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ພັດທະນາຈິນຕະນາການຂອງນັກຮຽນ; ຄູຕ້ອງສຶກສາຮູບພາບເຫ່ົຼາ 
ນັ້ນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເຂົາ້ໃຈທາດແທ້ ທ່ີເຊື່ອມໂຍງເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດ. ສະນັ້ນ, ຄຄູວນ
ສົມທົບການສຶກສາຮູບພາບກັບການຄ້ົນຄວ້າແຫຼງ່ເອກະສານທ່ີພົວພນັເຖິງຮູບພາບນັນ້. 

4) ������'������$��� 
ເອກະສານປະຫວັດສາດທ່ີໄດ້ຮຽບຮຽງຂ້ຶນມີຫຼາຍປະເພດ, ເນື້ອໃນ ແລະ ລັກສະນະຂອງ

ແຕ່ລະປະເພດກໍແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮາົອາດແບ່ງປະເພດຂອງເອກະສານປະຫວັດສາດອອກຄື:  
�. !#������	
����!����: ແມນ່ເອກະສານທ່ີພວົພັນເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດ

ໂດຍກົງ ແລະ ໄດ້ຮບັການຂຽນຂ້ຶນໃນໄລຍະທ່ີເຫດການນ້ັນເກີດຂ້ຶນ. ສ່ືປະເພດນ້ີໃຊ້ເພື່ອເປັນຂ້ໍ
ອ້າງອີງ, ພິສດູຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນເຫດການຕ່າງໆ ທ່ີນັກປະຫວັດສາດຕ້ອງການນໍາສະເໜີ, ເອ 
ກະສານເຄົ້າໄດ້ແກ່ຕົວອັກສອນບູຮານ, ຈດົໝາຍເຫດ, ສົນທິສັນຍາ... 

ບັນດາມະຕິຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເອກະສານນິພົນຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນ. ເອກະສານປະ 
ເພດນ້ີ ໃຊ້ເພືອ່ຢືນຢັນເຖິງຈຸດຢືນ ຫຼ ື ທັດສະນະວິທະຍາສາດຂອງປະຫວັດສາດຕ່ໍການຕີລາຄາ
ເຫດການປະຫວັດສາດ, ການຖອດຖອນເປັນກົດເກນຂອງປະຫວັດສາດ ຫຼ ື ການສະຫຸຼບເປັນບົດ 
ຮຽນຈາກອະດີດ ເພື່ອກໍານົດປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄດົ. 

". !#���������!���#'���
���!/�$��	
����: ແມນ່ປະເພດເອກະສານ ທ່ີເປັນບົດປະ 
ພັນ, ນິຍາຍ, ເທບນິຍາຍ, ວັນນະຄະດີພື້ນເມອືງ, ບດົຄວາມຊົງຈາໍ, ນຍິາຍຕ່າງໆ. ຕົວຢາ່ງ: 
ເລື່ອງສາມກົກຂອງປະເທດຈີນ ໄດມ້ີເນືອ້ໃນພົວພນັເຖິງປະຫວັດສາດຈີນສະໄໝບູຮານ. ເທບນິ 
ຍາຍໝາກນ້ໍາເຕົ້າປຸງ ເຖງິວ່າເປັນຈິນຕະນາການຂອງຄົນລາວສະໄໝບູຮານ ແຕກ່ໍມີບາງສ່ວນທ່ີ
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ໄດ້ພົວພັນເຖິງການກໍາເນດີຊາດລາວ. ບດົປະພັນ, ວັນນະຄະດີພືນ້ເມືອງ... ທ່ີນາໍເຂົາ້ມາໃຊ້ໃນ
ການສິດສອນປະຫວັດສາດ ຕອ້ງເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ ແລະ ແຕ່ລະລັກສະນະ
ຂອງເຫດການປະຫວັດສາດ. 

ເວ້ົາລວມແລວ້, ມີຫາຼຍວິທີ ທ່ີຈະເອົາບົດປະພັນ, ວັນນະຄະດີພື້ນເມອືງ ສອດແຊກເຂ້ົາ
ໃນການສອນປະຫວັດສາດແຕ່ໃນເງ່ືອນໄຂປັດຈຸບນັຂອງປະເທດເຮົາອາດຈະນໍາໃຊ້ບາງວິທີດັ່ງນ້ີ: 

- ນໍາເອາົວັກ, ຕອນໜ່ຶງ ຂອງບົດປະພັນເຂ້ົາໃນບົດສອນ, ເພືອ່ສ່ອງແສງເຖິງເຫດການປະ 
ຫວັດສາດທ່ີກາໍລັງຮຽນຢູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ການອະທິບາຍບດົຮຽນເພ່ີມຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງນັກຮຽນ. 

- ນໍາໃຊ້ວັກໜ່ຶງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫດການປະຫວັດສາດເດ່ັນຂ້ຶນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ
ເລິກເຊ່ິງເຖິງເຫດການເຫ່ົຼານ້ັນ. 

- ນໍາໃຊ້ບົດປະພັນເພືອ່ເຮັດກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດ ຄແູນະນໍານັກຮຽນອ່ານເລ່ືອງແລ້ວນໍາ
ມາສົນທະນາບັນດາເຫດການປະຫວັດສາດໃນເລ່ືອງແລ້ວຖອດຖອນເປັນຂ້ໍສະຫຼຸບໃຫ້ນກັຮຽນກໍາ 
ໄດ້ເຫດການ ແລະ ສ້າງຄວາມກະຕືລືລົນ້ຕ່ໍວິຊາຮຽນ. 

ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່: ໃນການໃຊ້ບດົປະພັນ, ວັນນະຄະດີບູຮານ...ເຂ້ົາໃນການສອນປະ 
ຫວັດສາດນ້ັນບ່ໍຄວນໃຊ້ຫາຼຍເກີນໄປເພາະມັນອາດເຮັດໃຫຊ້ົ່ວໂມງສອນວິຊາປະຫວັດສາດກາຍ 
ເປັນຊ່ົວໂມງສອນວັນນະຄະດີ ຫຼ ືອາດເຮັດໃຫຄຸ້ນລັກສະນະຂອງວິຊາປະຫວັດສາດຫຸຼດລົງ. 

�. ��!��!#����, 
�����, 5�$����: ສື່ປະເພດນ້ີກໍສາມາດຊ່ວຍໃນການສອນວິ 
ຊາປະຫວັດສາດ ຕົວຢາ່ງ: ຄົບຮອບວັນເກີດຂອງວິລະບຸລຸດທ່ີມີຊືສ່ຽງຂອງໂລກກໍຄືຊື່ສຽງຂອງ
ຊາດລາວ, ໜັງສືພິມ ຫຼ ື ວາລະສານທ່ີມບີົດຄວາມກ່ຽວກັບຊີວິດການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຜົນງານ
ຂອງບຸກຄົນສໍາຄັນຕ່າງໆ. ຄູສາມາດໃຊ້ໜັງສືພິມທ່ີມບີົດຂຽນກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆ ເພືອ່ເປັນ
ຂໍ້ມູນເພີມ່ໃນການສິດສອນ. ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ບດົສອນມີຊີວິດຊີວາແລ້ວ, ຄູຍັງສາມາດສຶກ
ສາແນວຄິດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນອີກດ້ວຍ. ໃນເວລານໍາໃຊ້ສື່ໜັງສືພິມ, ວາລະສານຄູຕ້ອງບັນທຶກລະ 
ອຽດຕາມການແນະນໍາລຸ່ມນ້ີ: 

- ໜັງສືພິມ ຫຼ ືວາລະສານ, ສະບັບເລກທີ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ. 
- ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບເຫດການຫຍັງ? ຄັດຈາກໜ້າທີເທ່ົາໃດ? 
- ຖ້າມີເງືອ່ນໄຂ ຄູກໍສາມາດອັດສໍາເນົາເອົາບົດຂຽນທັງໝົດກໍຍິງ່ເປັນການດີ ເພື່ອເປັນເອ 

ກະສານອ້າງອີງ ແລະ ທັງສະສົມໄວ້. 
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6. ���������
�� ��� ��!���-�� 
ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນແມ່ນຂ້ັນຕອນທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນອີກຢ່າງໜ່ຶງສໍາລັບການສອນ. 

ເພາະຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ຖືເອົາການໃຫຄ້ະແນນຂອງຄູເປັນເກນວັດຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ
ນັກຮຽນ. ຖ້າເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມວິທີກຈໍະເຮັດໃຫກ້ານຮຽນການສອນມີປະສິດທິຜນົຫາຼຍຂ້ຶນນັບທັງ 
ການປະເມີນຄູ, ນັກຮຽນ, ລວມທັງຜູ້ບໍລຫິານການສຶກສາ.... ໃນນ້ີ, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບ
ການເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ເພືອ່ໃຫຄູ້ເລືອກເອົາວິທີການທ່ີເໝາະສົມໃນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

1) ���
�� ��� ��!���-����#����#� 
ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນກ່ອນການສອນ ໝາຍເຖິງຂ້ັນຕອນການວັດກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່

ການສອນ ຫຼ ື ເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນໃໝ່ ເຊິງ່ໃນການວັດປະເພດນ້ີ ຄູສາມາດສ້າງຄໍາຖາມຈາກບົດຮຽນ  
ໃໝ່ທ່ີຍງັບ່ໍທັນສອນນ້ັນ ເພືອ່ວັດເບ່ິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງນັກຮຽນຕ່ໍ
ບົດຮຽນທ່ີຈະສອນນ້ັນວ່າມຫີຼາຍ-ໜ້ອຍປານໃດ ແລ້ວນໍາເອາົຜົນຂອງການວັດດ່ັງກ່າວມາປັບໃຊ້
ເຂົ້າໃນບົດສອນໃນເວລາສອນຕົວຈງິ. 

2) ���
�� ��� ��!���-����	
��$���#� 
� ການສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ 

ການສັງເກດ ແລະ ບນັທຶກ ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນໃນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງນັກ 
ຮຽນ. ການສັງເກດແມ່ນການວັດຜົນພດຶຕິກໍາຂອງນັກຮຽນ (ທາງອາລົມຈິດ, ທັດສະນະຄະຕິ) ໃນ
ຂະນະທ່ີນັກຮຽນປະຕິບດັກິດຈະກໍາການຮຽນ; ທັງເປັນການວັດຜົນຂະບວນການຮຽນ ແລະ ຜົນ 
ສໍາເລັດໃດໜ່ຶງຂອງການຮຽນຮູ້. 
� ຄູຄວນເນ້ັນບາງຈຸດທ່ີເດັນ່ດ່ັງນ້ີ: 

- ສັງເກດການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາ (ການຮັບຮູ້ຂອງນັກຮຽນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນ
ທາງບວກ ຫືຼ ລົບ), ດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສັງຄົມຂອງນັກຮຽນ. 

- ມີປຶ້ມບັນທຶກ ເພື່ອຊ່ວຍເນັນ້ສ່ິງທ່ີຕົນຢາກສັງເກດ. 
- ສັງເກດນັກຮຽນທັງໝດົໃນຊ່ວງເວລາສອນ, ເອົາໃຈໃສ່ພເິສດສໍາລັບນັກຮຽນອ່ອນ, ຂ້ີດື້... 
- ບັນທຶກໃນສິງ່ທ່ີໄດ້ສັງເກດ. 
- ນໍາເອາົຜົນການສັງເກດຂອງນັກຮຽນໃນທຸກດ້ານ ມາສົນທະນາກັບເຂົາເຈົ້າເປນັປະຈໍາຈຶງ່ 

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນກັຮຽນພດັທະນາຕົນເອງເລ້ືອຍໆ. ສາໍລັບນັກຮຽນທ່ີຮຽນອ່ອນ, ບ່ໍຕັ້ງໃຈຮຽນ, ມັກ
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ເອື່ອຍອີງໝູ່ຄູ.່..ຄບູໍ່ຄວນວິຈານເຂົາເຈົາ້ຕ່ໍໜ້າໝູ່ຄູໃ່ນຫ້ອງ, ຄູຄວນໂອ້ລົມ ແລະ ຕກັເຕືອນເປັນ
ການສ່ວນຕົວ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກໍສົມທົບກັບຜູ້ປົກຄອງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນກັຮຽນຄ່ອຍໆປັບປຸງຕົນເອງ. 

- ເມື່ອປະເມີນຜົນນັກຮຽນຜ່ານການສັງເກດ ຄູຄວນເຮັດບົດລາຍງານ ເມື່ອເວລາການສັງ 
ເກດສໍາເລັດລົງ. 

ຕົວຢ່າງ: ແບບການວັດ ແລະ ປະເມນີການສັງເກດການຄ້ົນຄວ້າເປນັກຸ່ມ (ຄູໝາຍ � ໃນ
ຫ້ອງຄະແນນທ່ີເໝາະສົມຕາມຄວາມເປັນຈິງ). 
ລ/ດ ລາຍການ ຄະແນນແຕ່ລະກຸ່ມ ໝາຍເຫດ 

1 2 3 4 
1 ນັກຮຽນຈັດກຸ່ມ ແລະ ເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມໄວ, ຖືກຕ້ອງ      
2 ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ      
3 ຫ້າວຫັນໃນການປະກອບຄໍາເຫັນ      
4 ຊ່ວຍເຫືຼອກັນ ແລະ ສາມັກຄີກັນ      
5 ມັກເອ່ືອຍອີງໃສ່ໝູ່ຄູ່ ຫືຼ ນາຍຄູ      
6 ການກ້າຫານສະເໜີຄວາມຄິດສ້າງສັນ      
7 ການຂຽນສະອາດຖືກຫັຼກໄວຍາກອນ      
8 ການສະຫຸຼບເນ້ືອໃນຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຖາມ      
9 ການລາຍງານຜົນຈະແຈ້ງ, ເຂ້ົາໃຈ ງ່າຍ      
10 ການສະເໜີເພ່ີມເຕີມ ຫືຼ ເຈາະຈ້ີມໃຫ້ກຸ່ມອ່ືນໆ      

���'	������: ດີເລດີ = 5   ດີ = 4   ປານກາງ = 3   ອ່ອນ = 2   ອ່ອນທ່ີສຸດ = 1 
ສໍາລັບຄະແນນ 2 ແລະ 1 ຄູຄວນຊອກວິທີຊ່ວຍນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂາົເຈົ້າໄດ້ປບັປຸງໃນຄ້ັງຕ່ໍ

ໄປ. ສິງ່ສໍາຄັນ ຄູຄວນຊອກຫາສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ກຸມ່ນ້ັນໄດ້ຄະແນນ 2 ລົງມາ. ຕົວຢ່າງ: ສາເຫດ
ໃນກຸ່ມນ້ັນມີແຕ່ນັກຮຽນອ່ອນ ຫຼ ືກຸມ່ນ້ັນບ່ໍມີປຶ້ມແບບຮຽນພຽງພໍ? ຫຼ ືນັກຮຽນບ່ໍເຂົາ້ໃຈຄໍາຖາມ ຫຼື 
ຫົວໜ້າກຸ່ມບ່ໍສາມາດສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກ... 
3) ���
�� ��� ��!���-��	(�$���#� 

ການວັດຜົນຫຼງັການສອນສ່ວນຫາຼຍໃຊ້ໃນຮູບແບບກວດກາ, ການສອບເສັງ ເຊິ່ງແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ແບບປາກເປ່ົາ, ແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ແບບການຂຽນ. 
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�. ������!����: ຄຈູະເປັນຜູ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເພ່ືອຢ່ັງເບ່ິງຄວາມສາມາດຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຂອງນັກ 
ຮຽນໃນຊ່ົວໂມງໃດໜ່ຶງຂອງແຕ່ລະຊ້ັນຮຽນ. ວິທີນີໃ້ຊ້ເພື່ອປະເມີນຜົນການສອນຂອງຕົນເອງ ຫຼື 
ໃຊ້ໃນການວັດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນັກຮຽນແທນການສອບເສັງປະຈໍາເດືອນ, ປະຈາໍພາກ 
ຮຽນ. ການເສງັປາກເປ່ົາສາມາດແກ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງທັນທີ; ຖ້ານັກຮຽນມຂີໍ້
ຄ້າງຄາຄູກໍຕັ້ງຄໍາຖາມຍ່ອຍ ເພ່ືອເຈາະຈີມ້ຊ່ວຍໃຫ້ນກັຮຽນກ້າສະແດງອອກ ແລະ ເຝິກທັກສະ
ໃນການປາກເວ້ົາເພາະສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນຍັງມີນິໄສຂ້ີອາຍ.  

���#�#�"#$���#�������!���� 
ນັກຮຽນມກັຕົກໃຈງ່າຍເວລາກະກຽມຄໍາຕອບສ້ັນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບ່ໍສາມາດຕອບທຸກຢ່າງ 

ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮບັຄໍາຖາມແຕກຕ່າງກັນ, ມຄີວາມຍາກງ່າຍຕ່າງກັນ ເຊິ່ງ 
ອາດບ່ໍມີຄວາມຍຸດຕິທໍາສໍາລັບນັກຮຽນ. 

". �����&����&�
��$ 
ແມ່ນການສອບເສັງທ່ີໃຫ້ນກັຮຽນປະຕິບດັຕົວຈິງຕາມການມອບໝາຍຂອງຄູ ແລວ້ກວດ

ຜົນງານເຊ່ັນ: ການຜະລິດວັດຖຸຈິງ, ການແຕ້ມຮູບພາບ, ການແຕມ້ແຜນທ່ີ, ແຜນວາດ, ເສັນ້
ສະແດງ, ສ້າງຕາຕະລາງສົມທຽບ...ການສອບແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງເປັນການເຝິກທັກສະ 
ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂາົເຈົາ້ມຄີວາມຄິດລິເລີ່ມ, ມີຫົວຄດິປະດິດສ້າງພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ນກັຮຽນຈືຈ່ໍາ
ໄດ້ດົນ. 

�. #�%�����"*����&#� 
ແມ່ນການສອບເສັງໂດຍໃຫນ້ັກຮຽນຂຽນຄໍາຕອບ ເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ທ່ີ

ມີມາກ່ອນ ຫຼ ື ສອບເສັງ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຮູ້ທ່ີໄດຮ້ຽນມາໄລຍະໜ່ຶງ ອາດຈະແມ່ນບົດຮຽນໃນ
ໜ່ຶງເດືອນ, ເຄິ່ງພາກຮຽນ, ໜ່ຶງພາກຮຽນ ຫຼ ື ໝດົປີເພື່ອເອົາຄະແນນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນປັດຈ ຸ
ບັນເພິ່ນເຄີຍໃຊ້ການສອບເສັງແບບອັດຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ. 

ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາສ້າງຂ້ໍສອບ: ຄູຄວນຄໍານຶງເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ສະມດັຖະພາບຂ້ັນພືນ້ຖານຂອງນັກຮຽນໃຫ້ຄບົຕາມ 6 ລະດັບຂອງການຮຽນຮູ້ແຕ່ງາ່ຍຫາ
ຍາກ ຄ:ື ຄວາມຈາໍ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການນໍາໄປໃຊ້, ການວິເຄາະ, ການປະເມີນຄ່າ ແລະ ການ
ປະດິດສ້າງ ເຊ່ິງເພິ່ນໄດ້ອອກຂ້ໍສອບຕາມຮູບແບບຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

+ ���#��&�+�: ການອອກຂ້ໍສອບແບບອັດຕະໄນຄວນປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດ່ັງນ້ີ: 
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- ຂໍ້ສອບຕ້ອງກວມເອົາເນ້ືອໃນຕາມຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກສູດທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້. 
- ຂ້ໍສອບຄວນມຄີວາມງ່າຍ ແລະ ຍາກພໃໍຫນ້ັກຮຽນທ່ີຮຽນໃນລະດັບກາງຕອບໄດ້. 
- ກໍານົດຂ້ໍສອບໃຫ້ເໝາະສົມກັບເວລາ. 
- ການໃຊ້ພາສາໃນຂ້ໍສອບຕ້ອງກະທັດຮັດ, ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ. 
- ຖ້າແຕລ່ະຂ້ໍມຄີະແນນແຕກຕ່າງກັນຄວນກໍານົດຄະແນນແຕ່ລະຂ້ໍໃຫລ້ະອຽດ. 

ຂໍ້ສອບອັດຕະໄນກະຕຸ້ນໃຫນ້ັກຮຽນມີໂອກາດສະແດງຄວາມຄິດເຫນັ, ຄວາມຮູ້ຢາ່ງເຕມັ 
ທ່ີ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເຮດັໃຫ້ນັກຮຽນພດັທະນາທາງດ້ານພາສາຂຽນ; ແຕ່ມີຂໍ້ຈາໍກັດຄື ຄູບໍ່ສາມາດ
ວັດຄວາມຮູ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເລກິເຊ່ິງ, ການໃຫຄ້ະແນນອາດບ່ໍມຄີວາມຍຸດຕິທໍາເພາະຄູອາດ 
ຈະອ່ານລາຍມືນັກຮຽນບ່ໍອອກ ຫຼ ືນັກຮຽນຂຽນປະໂຫຍກຄຸມເຄືອ. ການກວດສອບຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ຫຼາຍ, ການຕ້ັງເກນໃຫ້ຄະແນນບ່ໍຄືກນັ ເມືອ່ມີຜູ້ກວດຫາຼຍຄົນ. ສະນັນ້, ຄະນະກໍາມະການອອກຂ້ໍ 
ສອບຕ້ອງມີການກາໍນົດຢ່າງລະອຽດເພ່ືອໃຫ້ຄູກວດໄດ້ຢາ່ງສະດວກ. 

+ �������+� ປດັຈຸບນັພວກເຮົາເຄຍີໃຊ້ 4 ແບບຄື: 
- ແບບຖືກ-ຜິດ. 
- ແບບຍະຫວ່າງຕ່ືມຄໍາສັບ. 
- ແບບຈັບຄູ່. 
- ແບບເລືອກຕອບ. 
� ຂໍ້ສອບແບບນ້ີຈະໃຊ້ເມືອ່: 
- ສອບເສັງນັກຮຽນທ່ີມີຈາໍນວນຫຼາຍ. 
- ມີເວລາກວດສອບຈໍາກັດ. 
- ຕ້ອງການສ້າງມາດຕະຖານການທົດສອບຄວາມຮູ້ແບບກວ້າງຂວາງ. 
- ຕ້ອງການທົດສອບຄວາມຮູ້ໃຫ້ຄບົເນ້ືອໃນທ່ີຕ້ອງການ. 

ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາອອກຂ້ໍສອບປະລະໄນຄື: ບໍ່ຄວນມີເນື້ອໃນຊໍາ້ກັນ ຕ້ອງຊັດ 
ເຈນ, ມີຈາໍນວນຂ້ໍສອບພຽງພໍກັບການສອບເສັງ (ໃຊ້ເວລາຕອບຂ້ໍລະໜ່ຶງນາທີ), ຄວນມີຂະໜານ 
ຕອບໄວ້ເພືອ່ສະດວກສໍາລັບຄູຜູ້ກວດ. 
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� ຈຸດດີຂອງຂ້ໍສອບແບບປະລະໄນ: ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາສໍາລັບນັກຮຽນ, ມີຫຼັກການໃຫ້ຄະແນນ
ແບບຕາຍຕົວ, ເນ້ືອໃນຄວາມຮູ້ຄົບຖ້ວນສົມຄວນ, ໃຊ້ເວລາກວດກາໜ້ອຍ ແລະ ຄູຕ່າງວິຊາກໍ
ສາມາດກວດຊ່ວຍກັນໄດ້. 

� ຈຸດອ່ອນຂອງຂ້ໍສອບແບບປະລະໄນ: ນັກຮຽນບ່ໍມີໂອກາດເຝກິທັກສະພາສາຂຽນ ແລະ ພາ 
ສາເວົາ້. ຖ້າກໍາມະການເຝ້ົາຫ້ອງເສັງຄວບຄຸມການສອບເສັງບ່ໍໄດ້ດຈີະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນກ່າຍກັນ, 
ສິ້ນເປືອງງົບປະມານໃນການພິມຂ້ໍສອບ, ເສຍເວລາໃນການອອກຂ້ໍສອບຫຼາຍ. 

+ "��#����/��--��: ແມ່ນການສອບເສັງທ່ີມີຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບໄວ້ກ່ອນ, ພຽງແຕ່ໃຫ້
ນັກຮຽນຕອບວ່າຂ້ໍໃດ “ຖືກ”, ຂ້ໍໃດ “ຜິດ”. 

ຕົວຢ່າງ: 1) ເຈົ້າອະນຸວົງເປັນລາຊະບຸດຂອງເຈົາ້ສີລິບນຸຍະສານ 
ຄໍາຕອບ “ຖືກ” 

2) ເຈົາ້ອະນຸວົງເປັນກະສັດອົງທໍາອິດທ່ີຂຶນ້ປົກຄອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງວຽງຈນັ 
ຄໍາຕອບ “ຜິດ” 

+ "��#����&������/����
�: ຂໍສ້ອບແບບນ້ີເລີ່ມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີການຄ້ົນຄິດ ເພືອ່ຕອບ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຄູຈະເລືອກເອົາບາງຄໍາ/ຈໍານວນເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນຕ່ືມເຂົ້າໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.  

&�
9��$: ຈົ່ງເອົາຄໍາໃນວົງເລັບລຸ່ມນ້ີຕື່ມໃສ່ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຖກືຕ້ອງ (ບາ້ນ ສີຊຽງໃໝ,່ 
ນະຄອນພະນົມ, ວັດອຸບມງຸ, ວັດຊ້າງເຜອືກ, ມກຸດາຫານ). 

ພາຍຫັຼງເຈົາ້ອະນຸງຂ້ຶນເປັນກະສັດປົກຄອງແລ້ວ ພະອົງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການບູລະນະປະຕິສັງ 
ຂອນວັດວາອາຮາມເຊ່ັນ: ໃນປີ ຄ.ສ 1810 ໄດ້ສາ້ງຫໍພະແກ້ວຢູ.່................ແລະ ສ້າງຂົວແມ່ນໍາ້
ຂອງຢູ່.........................ກົງກັນຂ້າມກັບ.............................. 

+ "��#����������: ຄູຕ້ອງຂຽນຂ້ໍຄວາມຢູ່ສອງເບ້ືອງຂວາ ແລະ ຊາ້ຍ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາພນັ
ກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພືອ່ບ່ໍສາ້ງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກນ່ັກຮຽນດ່ັງຕົວຢາ່ງລຸ່ມນ້ີ:  
ຈອນ ເຄ    ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍ ສະປິນນິງ ມູນ (Spinning Mule)�

ເຈມສ ຮາກຣິບ    ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍ ວໍເຕີ ເຟຣມ (Water Frame)�

ຣິຊາດ ອາໄຣ    ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍ ສະປິນນິງ ເຈນນີ (Spinning Jenny)�

ແຊມມວນ/ຊໍາມຸຍແອນ ຄຣອມຕັນ ກີ່ກະຕຸກ (Flying Shuttle) 
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+ "��#����!��#�&#�: ເປັນຂ້ໍສອບທ່ີມີຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບໃຫ້ເລອືກ 2 ຄໍາຕອບ
ຂຶ້ນໄປແຕ່ບໍຄ່ວນໃຫ້ຫາຼຍເກີນ 4 ຄາໍຕອບ ເພາະຈະເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສັບສົນ. ຄາໍຕອບທ່ີໃຫ້ເລືອກ 
ຕ້ອງມີຂໍ້ຖກືພຽງແຕ່ໜ່ຶງຂ້ໍເທ່ົານ້ັນ. ເຄ່ືອງໝາຍຄໍາຕອບອາດໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “�” ຫຼ ື ໃຊ້ແບບວົງ 
ມົນກໍໄດ.້ 

&�
9��$:  
1. ສັກດິນາສະຫຍາມເຂົາ້ຮຸກຮານອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງໃຜ?  

� ກ. ເຈົ້າສີລບິຸນຍະສານ 
ຂ. ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ 
ຄ. ເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາ 
ງ. ເຈົ້ານັນທະເສນ 

2. ສັກດິນາສະຫຍາມຍຶດຄອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃນປີ ຄ.ສ ໃດ? 
ກ. ປີ ຄ.ສ 1777 

� ຂ. ປີ ຄ.ສ 1778 
ຄ. ປີ ຄ.ສ 1779 
ງ. ປີ ຄ.ສ 1780

� ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການອອກຂ້ໍສອບ: ຄູູຄວນໃຊ້ທັງແບບປະລະໄນ ແລະ ອດັຕະໄນ 
ເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນໄດ້ຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຖືກຕາມຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ. 

+ "�#����
�!���: ເປັນແບບທົດສອບທ່ີໃຫ້ຄາໍເວ້ົາຂອງຜູ້ນາໍ, ນກັປະຫວັດສາດ, ນັກ
ທິດສະດີ... ແລ້ວໃຫ້ວິເຄາະ ແລະ ພິສດູ. 
7. �����������$�-����#�������� 

ການສ້າງແຜນການສອນປະຈໍາປີຂອງຄູມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສາໍຄັນທ່ີສຸດ ເພືອ່ດໍາເນນີ
ການສອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກໍານົດເວລາໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ທັງເປັນການກວດສອບເຖິງການຈດັ 
ຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູວ່າຖືກຕາມໂຄງການຫັຼກສູດທ່ີວາງໄວ້ ຫຼື ບ່ໍ, ການສິດສອນຈະມີ
ຄຸນນະພາບ ຫຼື ບໍ່ນັນ້ ລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນກັບແຜນການສອນ.  
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ໃນເວລາສ້າງແຜນການສອນປະຈໍາປີນັ້ນ ບັນດາຄູ-ອາຈານສາມາດປ່ຽນແປງໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງໂຮງຮຽນທ່ີຕນົສັງກັດ ແຕ່ຕອ້ງຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກ 
ສູດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 
8. ����������&�$���#� 

ການແຕ່ງບົດສອນ ແມນ່ວຽກງານໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບຄູ. ສະນ້ັນ, ກ່ອນຈະລົງມແືຕ່ງບົດ
ສອນຄູຄວນສຶກສາດ່ັງນ້ີ: 

1) ສຶກສາຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກສູດ ກ່ຽວກບັເປ້ົາໝາຍລວມ ໂດຍຜ່ານສາມຂ້ັນຕອນເຊ່ັນ: 
- ດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາປະຫວັດສາດ. 
- ການເຝິກທັກສະໃຫ້ນັກຮຽນຜ່ານບົດຮຽນຕົວຈິງ. 
- ການສ້າງທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.�

2) ສຶກສາຈຸດພິເສດຂອງວິຊາປະຫວັດສາດເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 
ວິຊາປະຫວັດສາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບວິຊາອ່ືນແນວໃດ ແລະ ຄຄູວນຮູ້ວ່າການຮຽນວິ 

ຊານ້ີ ບໍແ່ມ່ນການເລ່ົາແບບທ່ອງຈາໍເອາົເຫດການຕ່າງໆແຕ່ຕ້ອງໄດຄ້ົ້ນຄິດ, ຈນິຕະນາການ, ປຽບ 
ທຽບ, ວິເຄາະ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນວິຊານ້ີມີຄຸນນະພາບ. 

3) ສຶກສາຈຸດປະສົງ, ເນືອ້ໃນຂອງບົດທ່ີຈະສອນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈດ້ານເນ້ືອໃນ, 
ກິດຈະກໍາ, ຈດຸປະສົງຂອງບົດນ້ັນໆ ຄັດຈ້ອນເອົາເນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍທ່ີເປນັຂ້ໍສະຫຼຸບຫຍ້ໍ ເພືອ່ໃຫ້ນັກ 
ຮຽນໄດ້ຈດົໃນເວລາຂ້ຶນສອນ. ຄັດເລືອກຮູບພາບທ່ີພົວພັນເຖິງບົດຮຽນ ເພື່ອປະກອບການສອນ. 

4) ສຶກສາແຫ່ຼງຂ້ໍມູນເພີມ່ເຕີມສໍາລັບບົດນ້ັນເຊ່ັນ: ບົດວັນນະຄະດີ, ຈດົໝາຍເຫດ, ເອກະ 
ສານອ່ືນໆຮ່ວມສະໄໝດຽວກັນທ່ີມີບາງເນ້ືອໃນພົວພນັເຖິງບົດສອນ ເພືອ່ເຮັດໃຫ້ບົດສອນອຸດົມ 
ສົມບູນ. ການເລືອກໃຊ້ເອກະສານ, ຂ້ໍມູນເພີມ່ເຕີມເຫຼົ່ານ້ັນ ຄູຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງຈຸດສໍາຄັນ
ດັ່ງນ້ີ: 

ດ້ານເນືອ້ໃນ: ຄູຄວນເລືອກເອົາສະເພາະເອກະສານທ່ີມີເນື້ອໃນກຽ່ວຂ້ອງເຖງິບົດຮຽນ ທ່ີ
ຕ້ອງການສອນ. ເນື້ອໃນເຫຼົາ່ນ້ັນຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະວິທະຍາສາດ (ຖືກຕ້ອງ, ຊດັເຈນ, ເຂົາ້ 
ໃຈງ່າຍ). 

ລັກສະນະທັນສະໄໝ: ໃນວິຊາປະຫວັດສາດລັກສະນະທັນສະໄໝ ບໍແ່ມ່ນການປ່ຽນແປງ
ປະຫວັດສາດຕາມອາລົມຂອງຜູ້ຂຽນ, ແຕເ່ປັນການຄ້ົນພົບໃໝ່ໆຕ່ໍກບັເຫດການປະຫວັດສາດ. 
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&�
9��$: ການສອນກ່ຽວກບັປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນ ຄຄູວນພິຈາລະນາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປະຫວັດສາລາວວ່າ ໃນຂ້ັນມ. 6 ນີແ້ມ່ນຮຽນຢູ່ໃນໄລຍະໃດຂອງປະຫວັດສາດ ໂດຍການ
ອີງໃສ່ບດົຕົວຢ່າງ ແລ້ວນໍາເອາົມາປັບປຸງເປັນບົດປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ ເບິງ່ວ່າ
ຄວນເພີມ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສ່ິງໃດຕ່ືມ ເພືອ່ອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊ່ິງ ແລະ ຫາຼກ
ຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. 

ຮັບປະກັນການສຶກສາແນວຄິດ (ທັດສະນະຄະຕິ): ການສຶກສາແນວຄິດໃນວິຊາປະຫວັດ 
ສາດໝາຍຄວາມວ່າສຶກສາໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍວັດຖຸບຮູານ, ຕໍພ່າລະກິດປະຫວັດ 
ສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດ ທ່ີບັນພະບຸລຸດໄດ້ສ້າງໄວ້ຜາ່ນຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ ແລະ ອ່ືນໆ. 

5) ສຶກສາເບ່ິງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງທ່ີຈະຂ້ຶນສອນເພ່ືອຊອກ 
ຫາວິທີສົງ່ຄວາມຮູ້, ເຝິກທັກສະ ແລະ ສຶກສາທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ນກັຮຽນ. 

6) ສຶກສາເບ່ິງວ່າໃນຫອ້ງທ່ີຈະສອນມີນັກຮຽນພິເສດ (ນັກຮຽນທ່ີຮັບຮູ້ຊາ້, ມີບນັຫາກ່ຽວກັບ
ສາຍຕາ, ຫູ...) ເພື່ອມີວິທີຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນ. 
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II. ���������#��&������

&#��� I: ��	
����)���+,',�
����� I: �����&�
���������� 
����� 1: �����&�
��������#�$��� ��� �����&�
��#��� 

	���� 
 

ເວລາ: 4 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍສະພາບການຂອງອັງກິດກ່ອນການປະຕິວັດໃນແຕ່ລະດ້ານ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍການເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມ. 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະຫຼບຸໄດ້ຄວາມໝາຍຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາເກີດຂ້ຶນ. 
- ອະທິບາຍໄດກ້່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ. 
- ວິເຄາະໄດກ້່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທ່ີເກີດຈາກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ. 

2. !���#'�&���&� 
1. �����&�
����������#�$��� 

1.1 ສະພາບອັງກິດກ່ອນການປະຕິວັດ 
1.2 ການເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດ 
1.3 ຄວາມໝາຍຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດ 

2. �����&�
��#���	���� 
2.1 ຄວາມໝາຍການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
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2.2 ສາເຫດການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
2.3 ອັງກິດເປັນຈດຸກໍາເນດີການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ  
2.4 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
2.5 ຜົນສະທ້ອນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ  
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 &�&���$����-�
�� 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  
- ແຜນວາດສະແດງ 

3.3 %����� 
- ຮູບພາບກ່ຽວກັບຜົນງານການປະດິດຄິດຄ້ົນທາງດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກ 

4. �������� 
���������� 1: 
ຄູອາດຈະນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຕາມບັນຫາຕ່ໍ 

ເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
- ທຶນນິຍົມມຄີວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? 
- ການປະຕິວັດໝາຍເຖິງຫຍັງ? 
- ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມເປັນການປະຕິວັດຂອງກຸ່ມຄົນຊົນຊ້ັນໃດ? 
- ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມທໍາອິດເກີດຂ້ຶນຢູ່ປະເທດໃດ? 

ຄູອາດນໍາໃຊ້ວິທີການອ່ືນກໍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນການເຊ່ືອມຕ່ໍເຂົ້າສູ່ບົດ 
ຮຽນ. ຈາກນ້ັນ, ຄູຈຶ່ງສະຫຼບຸຄໍາອະທິບາຍ ຫຼື ກິດຈະກາໍຕ່າງໆທ່ີເຮັດຜ່ານມາແລ້ວສືບຕ່ໍເຂົາ້ສູ່ບດົ 
ຮຽນຕ່ໍໄປ. 
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���������� 2:  
ຄູບັນຍາຍ ປະກອບການໃຊ້ຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມຮ່ວມກັບນັກຮຽນກ່ຽວກັບ “ສະ 

ພາບການຂອງອັງກິດກ່ອນການປະຕິວັດ” ເຊ່ັນ: 
- ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
- ສະພາບທາງດ້ານສັງຄົມ 
- ສະພາບທາງດ້ານການເມືອງ-ການປົກຄອງ 

ໂດຍມີຄູເປັນຜູ້ຊ່ວຍສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນໃຈຄວາມທ່ີເປັນເອກະພາບ. 
���������� 3:  
ແບ່ງກຸ່ມນັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າຮ່ວມກັນແລ້ວຂຶນ້ມາລາຍງານອະພິປາຍໜ້າຊ້ັນຮຽນຕາມຫົວຂໍ້

ທ່ີຄູກໍານົດໃຫ ້ເຊ່ັນ: 
- ສາເຫດພື້ນຖານທ່ີເຮດັໃຫລ້ະບອບປະຊາທິປະໄຕສົມບູນສິດເສ່ືອມອໍານາດລົງ 
- ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດກໍາເນດີຂ້ຶນມາຈາກປັດໄຈໃດແດ່? 
���������� 4:  
ຄູໃຊ້ Concept Mapping ປະກອບການອະທິບາຍ ແລະ ສົນທະນາຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ

ຮ່ວມກັບນັກຮຽນກ່ຽວກັບການເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດ ແລະ ການຟ້ືນຕົວຄນື
ມາໃໝ່ຂອງຕະກູນສະຕຸຍອາກ ເຊັນ່: 

 - ຄວາມໝາຍຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດມີຄແືນວໃດ? 
- ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດດໍາເນີນໄປຄືແນວໃດ? 
- ອໍານາດລາຊາທິປະໄຕສົມບູນນາຍາສິດທິລາດ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບອໍາ

ນາດລາຊາທິປະໄຕພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ? 
���������� 5:  
ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມປະມານ 5 ນາທີ ແລ້ວຕັ້ງຄໍາຖາມສົນທະນາຮ່ວມກັບນັກຮຽນແບບ

ຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄໍາຖາມລຸ່ມນ້ີ : 
- ຄໍາວ່າ “ ອຸດສາຫະກໍາ” ໝາຍເຖິງຫຍັງ?  
- ຄໍາວ່າ “ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ” ໝາຍເຖິງຫຍັງ? 
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- ທ່ານໃດເປັນຜູ້ນໍາຄໍານ້ີມາໃຊ້ທໍາອິດ? ແລະ ເປນັທ່ີຮູ້ຈັກກັນທ່ົວໄປຈາກບດົຂຽນຂອງ
ທ່ານໃດ? ປີ ຄ.ສ ໃດ?  

���������� 6:  
ຄູໃຊ້ Concept Mapping ປະກອບການອະທິບາຍ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມສົນທະນາຮ່ວມກັບ

ນັກຮຽນກ່ຽວກັບ: 
1. ສາເຫດການກໍາເນີດການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
2. ອັງກິດເປັນຈດຸກໍາເນດີຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���������� 7:  
ຄູໃຊ້ການອະທິບາຍ ປະກອບການສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ເພືອ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ: 

�!	�"#$
�����&�
��#���	���� 

ປະເທດອັງກິດຈຸດເລ່ີມ 
ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 

� ການສະແຫວງຫາ 
ອານານິຄົມ 

 
� ຄວາມໝ້ັນຄົງ 
ດ້ານການເມືອງ 

� ຄວາມກາ້ວໜາ້
ວິທະຍາສາດ 

� ການນໍາເອາົເຄືອ່ງກນົຈັກປຽ່ນ
ແທນແຮງງານຄົນ 

� ຈຸດເລີມ່ໃນຂະແໜງການອດຸ
ສາຫະກໍາຕໍາ່ແຜນ່ 
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1. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
2. ຜົນສະທ້ອນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 

ນອກຈາກນ້ີ, ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ທຸກໆວິທີການສອນຕ່າງໆ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີເຫັນວ່າ     
ເໝາະສົມ ເຂົາ້ໃນການສອນບົດນ້ີ, ຂໍພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນທ່ີຄູນາໍມາໃຊ້ນັນ້ຕ້ອງ
ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງບົດທ່ີກໍານົດໃຫ້ ແລະ ບັນລຸຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນທ່ີຄວນສອນ. ກິດຈະກາໍທັງໝົດທ່ີ
ຄູເຮັດ ຫຼື ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂ້ຶນມານ້ັນຕ້ອງແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານແນວຄິດ, ການຮັບຮູ້ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໂດຍເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນມີການຄົນ້ຄິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນ-ການ
ສອນຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາໍນ້ັນ, ຄູອາດຈະໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜ້ ູສະຫຸຼບໂດຍກົງ ຫືຼ ຄູກັບນັກຮຽນ 
ຮ່ວມກັນສະຫຸຼບ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເນ້ືອໃນວິທະຍາສາດຂອງບົດ. 
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູອາດນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼື ວິທີການ ເຊ່ັນ: 
5.1 ປະເມນີຜົນຈາກການສັງເກດ 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ປະເມນີຜົນຈາກພາກປະຕິບັດ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 
- ການຈັດສະແດງ 

5.3 ປະເມນີຜົນຈາກການກວດສອບ 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 

&�
9��$: ແບບທົດສອບອັດຕະໄນ 
1. ສາເຫດໃດແດ່ພາໃຫ້ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດກໍາເນີດເກີດຂ້ຶນ? 
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2. ຈ່ົງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອໍານາດລາຊາທິປະໄຕສົມບູນນາຍາສິດທິລາດກັບອໍານາດ
ລາຊາທິປະໄຕພາຍໃຕ້ລດັຖະທໍາະນູນ. 

3. ຈ່ົງອະທິບາຍການເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດ 
4. ຈ່ົງບອກຄວາມໝາຍທາງປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດ. 
5. ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫຍັງ? ເກີດຂ້ຶນທໍາອິດໃນປີ ຄ.ສ ໃດ? ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ນໍາມາ 

ໃຊ້ທໍາອິດ? 
6. ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາເກີດມາຈາກປັດໄຈໃດແດ່? 
7. ຜົນສະທ້ອນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສະແດງອອກແນວໃດ? 
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����� 2: �$������!#��!#�����9��#�!�;��� 

 
ເວລາ: 4 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$  
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ກຽ່ວກັບສະພາບຂອງອານານິຄົມອັງກິດໃນອາເມຣິກາເໜືອ. 
- ວິເຄາະສາເຫດ ທ່ີພາໃຫ້ເກດີຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອານານິຄມົກັບລັດຖະບານອັງກິດ. 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະຫຼບຸເຫດການເປັນໄປຂອງສົງຄາມກູ້ອິດສະຫຼະພາບຢູ່ອາເມຣິກາເໜືອ 
- ອະທິບາຍລະບອບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການກູ້ອິດສະຫຼະພາບຢູ່ອາເມຣິກາ. 

2. !���#'�&���&� 
1. ສະພາບທ່ົວໄປໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ 

1.1 ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
1.2 ສະພາບທາງດ້ານສັງຄົມການເມືອງ 

2. ການເກີດສົງຄາມເອກະລາດ 
2.1 ສາເຫດການກໍາເນີດສົງຄາມ 
2.2 ການເປັນໄປຂອງສົງຄາມ 
2.3 ຜົນຂອງສົງຄາມ  

3. �����#� 
3.1 ເອກະສານ 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາ ປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6.

- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດ 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  

3.3 ຮູບພາບ ແລະ ແຜນທ່ີຕາ່ງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
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- ແຜນທ່ີໂລກສະແດງເຖິງການຄ້ົນພບົແຜ່ນດິນໃໝ ່
- ຮູບພາບຕ່າງໆເຊ່ັນ: ໂຄລົມບັດ, ອາເມຣິໂກ ເດີ ແວດສະປູຈິ, ຟີມວິດິໂອ, ຮູບເງົາ ທ່ີເວ້ົາ

ເຖິງການໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນອາເມຣິກາຂອງຄົນເອີຣົບ ແລະ ເວ້ົາເຖິງການປະກາດກູ້ອິດສະຫຼະພາບ
ເຊັ່ນ: ຟີມວິດິໂອ Colombus Day, Song of Molasses ທ່ີເວ້ົາເຖິງການເກັບພາສີຂອງອານານິຄມົ. 
4. �������� 

���������� 1:  
ຄູເລົ່າກ່ຽວກບັປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະວີບອາເມຣິກາໂດຍສັງເຂບ ນັບແຕ່ການ

ຄົ້ນພົບທະວີບອາເມຣິກາໃນສະຕະວັດທີ XV ຈົນຮອດການເຂ້ົາມາສູ່ດິນແດນທະວີບໃໝ່ຂອງ
ພວກຜິວຂາວເອີຣົບ ພອ້ມກັບການຕ້ັງຄໍາຖາມປະກອບ. 

���������� 2: 
ຄູສະແດງຮູບພາບ ແລະ ແຜນທ່ີປະກອບ ໂດຍສະເພາະຮູບພາບຂອງໂຄລົມບັດ, ອາອາ

ເມຣິໂກເດີແວດສະປູຈ,ິ ຮບູພາບເຜ່ົາພືນ້ເມືອງຂອງທະວີບອາເມຣິກາ ແລະ ແຜນທ່ີທະວີບອາ
ເມຣິກາ ໃຫ້ນັກຮຽນເບິງ່ປະກອບການອະທິບາຍ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮູ້ຂອງທະວີບອາເມຣິກາ ເຊັ່ນ: 

- ບຸກຄົນໃດທ່ີເປັນຜູ້ຄົ້ນພບົທະວີບອາເມຣິກາທໍາອິດ? 
- ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕ້ັງຊ່ືວ່າ ທະວີບອາເມຣິກາ? 
- ດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດເຜ່ົາພືນ້ເມືອງທ່ີອາໄສຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ ອນິເດຍແດງ? 

ຄູອາດຈະໃຊ້ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມອ່ືນໆອີກ ທ່ີຄູປະດິດສ້າງເອາົເອງເພື່ອເຈາະຈີມ້ເພີ່ມເຕີມ 
ຫຼື ວ່າຄູອາດຈະນໍາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນດ້ວຍວິທີການອ່ືນໆອີກທ່ີເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

���������� 3:  
ຄູໃຊ້ແຜນທ່ີທະວີບອາເມຣິກາເໜືອປະກອບການອະທິບາຍຊັກຖາມ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນເປັນ

ຜູ້ວິເຄາະສະຫຸຼບໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງສະພາບອານານິຄົມອັງກິດໃນອາເມຣິກາເໜືອໃນແຕ່ລະດ້ານ ເຊ່ັນ: 
- ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການເມືອງ. 

���������� 4:  
ໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນ ວິຊາ ປະຫວັດສາດມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 ໃນຫວົຂໍ້ສົງ 

ຄາມຍາດເອົາເອກະລາດຢູ່ອາເມຣິກາ ແລ້ວໃຫ້ນກັຮຽນຮ່ວມກັນວິເຄາະມູນເຫດສໍາຄັນ ໂດຍໃຫ້ 

6HisTG M6 CACIM.pdf   296HisTG M6 CACIM.pdf   29 7/31/2015   9:45:03 AM7/31/2015   9:45:03 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



25�

�

ນັກຮຽນອະພິປາຍເປັນກຸ່ມ, ບຸກຄົນ ໃນຫວົຂໍ້ທ່ີຄູກໍານົດໃຫ້ ຄ:ື 
- ສາເຫດ ແລະ ເຫດຜົນອັນໃດລັດຖະບານອັງກິດ ຈຶງ່ຂ້ຶນພາສີອາກອນສູງ ໃນຫຼາຍປະ 

ເພດຈາກຊາວອານານິຄົມຢູ່ອາເມຣິກາເໜືອ? 
- ມູນເຫດອັນໃດແດ່ທ່ີພາໃຫສ້ົງຄາມກູ້ອິດສະຫຼະພາບກໍາເນີດຂ້ຶນ? 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບເພືອ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ. 
���������� 5:  
ຄູໃຊ້ການບັນຍາຍອະທິບາຍປະກອບການສົນທະນາຊັກຖາມ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການ 

ຫຼື ການເປນັໄປຂອງສົງຄາມກູ້ອິດສະຫຼະພາບໃນອາເມຣິກາເໜືອ. ຈາກນ້ັນ, ໃຫ້ນກັຮຽນສະຫຸຼບ
ເຮັດເປັນບົດລາຍງານ ແລະ ອະທິບາຍໜ້າຫ້ອງຮຽນເພ່ືອເປັນການທວນຄືນເນ້ືອໃນການເປັນໄປ
ຂອງສົງຄາມ. 

���������� 6:  
ນັກຮຽນຮ່ວມກັນອະທິບາຍຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຂອງສົງຄາມຍາດເອົາເອກະລາດ 

ຢູ່ອາເມຣິກາ ໂດຍມກີານຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຈາກຄູ. 
ຄູມອບກິດຈະກໍາໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດແຜນພູມສະແດງການເກັບພາສີອາກອນປະເພດຕ່າງໆ

ຈາກຊາວອານານິຄມົຂອງລັດຖະບານອັງກິດ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາການສະແດງບົດບາດສົມມດຸ ໂດຍ
ໃຫ້ນກັຮຽນຈາໍລອງການຈັດການປະຊຸມສະພາແຫ່ງທະວີບ “The Continental Congress ເປີດ
ການອະພິປາຍສາເຫດຂອງຄວາມບ່ໍພໃໍຈຕ່ໍການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານອັງກິດ ແລະ ການຕກົ 
ລົງໃຈຮ່ວມມກືັນຂອງຊາວອານິຄມົອາເມຣິກາເພື່ອການປະກາດເອກະລາດ”. 

ໃນບັນດາກິດຈະກາໍຕ່າງໆທ່ີກ່າວມານ້ັນ, ຄູອາດຈະໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜູ້ສະຫຼຸບໂດຍກົງ ຫຼື 
ຄູກັບນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນວິທະຍາສາດຂອງບດົ. 
5. ���
�������!���-�� 

ຄູອາດຈະໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼື ວິທີການ ເຊ່ັນ: 
5.1 ປະເມນີຜົນຈາກການສັງເກດ 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
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5.2 ປະເມນີຜົນຈາກພາກປະຕິບັດ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ປະເມນີຜົນຈາກການກວດສອບ 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 

!���#'�!����!&�� 
�����"#$���
�� “#��!����$” '���
��#�!�;���
ດິນແດນທະວີບອາເມຣິກາເປັນດິນແດນໜ່ຶງທ່ີມີຄົນອາໄສຢູ່ມາແຕ່ດນົນານ ແລະ ເປັນ

ດິນແດນທ່ີມຄີວາມສີວິໄລມາແຕ່ບູຮານນະການ ໂດຍສະເພາະຄວາມສີວິໄລຂອງຊົນເຜ່ົາມາຍາ
(Mayas), ອາສະແຕັກ (Azteques) ແລະ ເຜົ່າອິນຄາ (Incas)… ຄວາມສີວິໄລບູຮານດ່ັງກ່າວນີ້
ໄດ້ຢັ່ງຢາຍຢູ່ທ່ົວໄປໃນບໍລເິວນດິນແດນຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນອາເມຣິກາປັດຈຸບນັ ເຊັ່ນ:

- ຄວາມສີວິໄລມາຢາ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບໍລິເວນດິນແດນປະເທດເມັກຊິກໂກ ຈົນມາ
ຮອດສະຕະວັດທີ IX ອານາຈກັຂອງພວກ Mayas ໄດ້ເຊື່ອມສະຫຼາຍໄປ ແລະ ກໍບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດ
ທ່ີແນ່ ນອນກາ່ວອາ້ງເຖງິການເຊ່ືອມສະຫຼາຍຂອງຄວາມສີວິໄລມາຢາ.

- ຄວາມສີວິໄລຂອງເຜ່ົາອາສະແຕັກ ມີອານາຈັກຢູ່ກາງປະເທດເມັກຊິກໂກ. ຄວາມ
ສີວິໄລດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ເຊື່ອມສະຫຼາຍລົງ ພາຍຫຼງັການເຂ້ົາແຊກແຊງຂອງພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນແອັດ
ສະປາຍໃນສະຕະວັດທີ 16. 

- ຄວາມສີວິໄລເຜ່ົາອິນຄາ ມີອານາຈັກຢູ່ທາງອາເມຣິກາໃຕ້ບໍລເິວນປະເທດໂກລົມປີ
(Colombie), ເອກາເຕ ີ(Equateur), ເປຣູ (Perou), ໂບລີວີ (Bolivie). ຄວາມສີວິໄລດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້
ສູນສ້ິນລົງພາຍຫັຼງພວກແອັດສະປາຍເຂ້ົາຄອບຄອງ.

ບັນດາຊົນເຜ່ົາພື້ນເມືອງ ທ່ີມາອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນທະວີບອາເມຣິການ້ີເປັນພວກທີ່ມີຜວິ
ພັນເປັນສີແດງ. ດ່ັງນ້ັນ, ເພິນ່ຈຶ່ງເອ້ີນກຸ່ມຊົນນ້ີວ່າ: “ພວກຜິວແດງ ຫຼື ໜັງແດງ”. ນັກວິທະຍາສາດ
ຫຼາຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄາໍເຫນັວ່າ: ກົກເງ້ົາຂອງຄົນຜິວແດງແມ່ນມີຕົນ້ກໍາເນີດຢູ່ທະວີບອາຊີ. ເມືອ່ປະ 
ມານ 3-4 ພັນປີ ກ່ອນໜ້ານ້ີ ກຸ່ມຄົນຜິວແດງດ່ັງກ່າວໄດພ້າກັນອົບພະຍົບຂ້າມໄປອາໄສຢູ່ທະວີບ
ອາເມຣິກາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຣັດເຊຍໂດຍຜ່ານຊ່ອງແຄບເບຣິງ ເຊິງ່

6HisTG M6 CACIM.pdf   316HisTG M6 CACIM.pdf   31 7/31/2015   9:45:03 AM7/31/2015   9:45:03 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



27�

�

ເວລານ້ັນຊ່ອງແຄບທາງທະເລເບຣິງ (Bering) ຍັງເປັນນ້ໍາກ້າມຕິດຈອດກັນກັບດິນແດນອາລາ
ສະກາໃນທະວີບອາເມຣິກາ (ດນິແດນອາລາສະການ້ີເມືອ່ກ່ອນເປັນຂອງຣັດເຊຍ)ຢູ.່ ດັ່ງນ້ັນ, ຄນົ
ອາຊີຜິວແດງຈຶ່ງສາມາດຂ້າມໄປຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາໄດ້. ເຫດຜົນນ້ີ, ຈາກການພິສດູຊາກໂຄງກະ 
ດູກຂອງຄົນ ແລະ ສັດຢູ່ອາເມຣິກາ ເຊິ່ງມີອາຍຸ 30 ພັນປີລົງມາ ມລີັກສະນະຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກບັ
ຄົນມົງໂກນ ແລະ ສັດຕ່າງໆໃນທະວີບອາຊີ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ເພິນ່ຈຶງ່ສະຫຼຸບວ່າ ຄນົຜິວແດງແມ່ນ
ຄົນອາຊີທ່ີເຂົາ້ໄປດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນແຖບອາລາສະກາ (Alaska) ຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົາເຈົາ້
ຈຶ່ງຄ່ອຍໆພາກັນເຄ່ືອນລົງໄປທາງທິດໃຕ້ ຈົນຮອດພາກໃຕ້ສຸດເມື່ອປະມານ 1800 ປີ ກອ່ນ ຄ.ສ.

ກຸ່ມຄົນຜິວແດງນ້ີ, ປດັຈຸບນັມີຊື່ຮຽກເອີນ້ວ່າ “ອນິເດຍແດງ” ຊຶ່ງເອ້ີນຕາມການຮຽກເອ້ີນ
ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງໂຄລົມບັດ ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີເດີນທາງມາພົບ ຫັຼງຈາກແຜນການເດີນ 
ທາງໄປພາກຕາເວັນອອກ ແຕ່ກັບເດີນທາງມຸ້ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສໍາເລັດຕາມທິດສະດີ
ໜ່ວຍໂລກກົມວ່າ “ຈະເດີນທາງໄປທາງທິດໃດກໍຕາມ ມນັກໍຈະຮອດບ່ອນເກ່ົາ” ເຊິ່ງໝາຍຄວາມ 
ວ່າ “ລາວຈະເດີນທາງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກກໍຈະເຖິງປະເທດອິນເດຍຄືກັນ”. ການເດີນທາງໄປ 
ອິນເດຍຂອງໂຄລົມບັດເລ່ີມຂ້ຶນໃນ ປ ີຄ.ສ 1492 ໂດຍມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຂ້າມມະຫາ
ສະມດຸອັດລັງຕິກ ຈນົຮອດປີ ຄ.ສ 1493 ລາວໄດ້ພບົແຜ່ນດິນຕອນໜ່ຶງ (ທະວີບອາເມຣິກາ
ປັດຈຸບັນ) ແລະ ເຫັນຊາວພ້ືນເມອືງໃນແຖບນ້ີມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຄົນອິນເດຍ, ລາວ
ຈຶ່ງເອ້ີນຄົນພວກນ້ີວ່າ “ອິນເດຍແດງ”. ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວວ່າດິນແດນແຫ່ງນ້ີແມນ່ພາກ
ຕາເວັນຕົກຂອງອິນເດຍ.
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ທະວີບອະເມຣິກາ ເປັນທະວີບໜ່ຶງທ່ີຖືກຄ້ົນພົບມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝການ

ເດີນທາງຂອງໂຄລົມບັດ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນຊ່ືດິນແດນແຫ່ງນ້ີວ່າປະເທດອິນເດຍ.ຈນົມາຮອດສະໄໝ
ການເດີນທາງຂອງ ອາເມຣິໂກ ເດີ ແວັດສະປູເຈ ີ(Americo de vespuci) ທ່ີເດີນທາງໄປຕາມທິດ
ຂອງໂກລົມບັດ ແລະ ເດີນເລາະລຽບໄປຕາມແຄມຝ່ັງທະເລທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມຣິ
ກາລາຕິນ ເຊ່ິງເປັນຈຸດດຽວກັນທ່ີຂະບວນເດີນທາງຂອງໂຄລົມບັດ ເດີນທາງໄປມາໃນຫຼາຍຄ້ັງ;

ແຕ່ ອາເມຣິໂກ ເດິ ແວັດສະປູຈ ີພດັຢ້ັງຢືນວ່າ “ດນິແດນແຫ່ງນ້ີບໍ່ແມນ່ປະເທດອິນເດຍ, ມນັແມນ່
ທະວີບ ຫຼື ແຜ່ນດິນໃໝ”່. ຕໍ່ມານັກພມູສາດຊາວເຢຍລະມັນທ່ີເດນີທາງໄປຍັງດິນແດນທະວີບໃໝ່
ນີ້ຈຶ່ງເອ້ີນຊ່ືດນິແດນໃໝ່ນີວ່້າ: ທະວີບອາເມຣິກາ ຕາມຊ່ືຂອງ ອາເມຣິໂກ ເດິ ແວັດສະປູຈ.ີ

6HisTG M6 CACIM.pdf   326HisTG M6 CACIM.pdf   32 7/31/2015   9:45:03 AM7/31/2015   9:45:03 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



28�

�

���-�
"�
'���
��#�!�;���
ກຸ່ມຄົນຜິວຂາວທ່ີດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ມີເຊື້ອສາຍສືບຕ່ໍກັນມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີຢູ່ໃນທະວີບ

ອາເມຣິກາແມ່ນກຸ່ມຄົນທ່ີເຄື່ອນຍ້າຍໄປຈາກທະວີບເອີຣົບ. ສາເຫດການອົບພະຍົບຂອງຄົນເອີ 
ຣົບໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນໂລກໃໝ່ຄ:ື ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາການຂອງຄົນເອີຣົບ ນບັ
ແຕ່ໄດ້ມີການຟ້ືນຟູສລິະປະວິທະຍາການ (Renaissance) ໂດຍຫັນໄປສຶກສາວັດທະນາທໍາຂອງ
ກະເຣັກ, ໂຣແມັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມຄິດ ແລະວິຊາການໃໝ່ໆ
ຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບັແຜນທ່ີ, ການປະດິດເຂັມທິດທ່ີເປັນຜົນເຮັດໃຫມ້ີການ
ເດີນທາງເພືອ່ສໍາຫຼວດດິນແດນ ແລະ ສະແຫວງຫາເສ້ັນທາງເດີນເຮືອໃໝ່ໆອັນນໍາໄປສູ່ການຄົນ້
ພົບໂລກໃໝຄ່ືທະວີບອາເມຣິກາ. ອີກປະການໜ່ຶງກໍເນື່ອງມາຈາກສະພາບຂອງສັງຄົມເອີຣົບໃນ
ສະຕະວັດທີ XV-XVI ບໍມ່ີຄວາມສະຫງົບ ອັນໄດ້ສາ້ງຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນົ
ທ່ົວໄປຢ່າງຫວຼງຫາຼຍເຮັດໃຫ້ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ ແລະ ອິດສະຫຼະເສລີຂອງຄົນບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ
ເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນເອີຣົບຈາໍນວນໜ່ຶງ ເກີດຄວາມບ່ໍພໃໍຈຕ່ໍສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໂລກເກ່ົາ
ສົມທົບກັບການຮັກຄວາມພະຈົນໄພ ແລະ ມັກເປັນອິດສະຫຼະຈຶງ່ໄດ້ພາກັນເດີນທາງສ່ຽງໄພໄປ
ຍັງດິນແດນທະວີບໃໝ່ ເຊິ່ງຕ່ໍມາກຸ່ມຄົນດ່ັງກ່າວໄດກ້າຍເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງຊາວອາເມຣິກາໃນ
ປັດຈ ຸບັນທ່ີປະກອບມີຫາຼຍເຊ້ືອຊາດ, ສາສະໜາ, ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

ກຸ່ມຄົນເອີຣົບທ່ີເດີນທາງມາສູ່ທະວີບໃໝທໍ່າອິດຊ່ືວ່າ: ພວກ separeatistsທ່ີອອກເດີນ 
ທາງມາຈາກອັງກິດໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ ປ ີຄ.ສ 1620 ຈໍານວນ 102 ຄນົ ໂດຍອາໄສເຮືອເມຟຣາວ
ເວີ (Mayflower) ທ່ີເມືອງເຊົາແທມຕັນ (Southtampton) ໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ວິນລຽມ ບຣິວສະ
ເຕີ (William Brewster) ເດີນທາງມາຮອດແຫຼມຄອດ (Cap cod) ລັດແມດັຊາຊູແຊັດ ໃນວັນທີ
16 ພະຈິກ ປີ ຄ.ສ 1620 ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເອົາເມືອງ ພຣີມັດ (Plymouth) ເປັນບ່ອນຕ້ັງຖ່ິນຖານ
ເພາະເປັນບ່ອນປູກຝັງດີ, ມີທ່າຈອດເຮືອດີ, ມີປາ່ໄມ້ ແລະ ພູເຂົາເປັນເສ້ັນພມົແດນທໍາມະຊາດ
ເພື່ອປ້ອງກັນລົມ ແລະ ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ. ກຸ່ມຄົນນ້ີໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກຊາວພ້ືນເມືອງອິນ
ເດຍແດງເຜ່ົາ Pawtucket. ຈາກນ້ັນມາ, ກຸ່ມຄົນນ້ີກໍໄດ້ຈັດຕ້ັງອານານິຄົມຂອງຕົນຂ້ຶນ ແລະ ເສຍ
ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານອັງກິດເປັນປະຈາໍ. ຈົນຮອດ ປີ ຄ.ສ 1691 ອັງກິດໄດ້ສົ່ງບໍລສິັດແມດັຊາຊູ
ແຊັດເຂ້ົາມາມີອໍານາດຄວບຄຸມດິນແດນອາເມຣິກາເໜືອເຮັດໃຫ້ອານານິຄມົ ພຣິມັດ ຕົກເປັນ
ອານານິຄົມຂອງອັງກິດ. 
�
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ເວລາ: 2 ຊ່ົວໂມງ 
1. ������$  

ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍສະພາບການຂອງປະເທດຝຣ່ັງກ່ອນການປະຕິວັດໃນແຕ່ລະດ້ານ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເກດີການປະຕິວັດທຶນນິຍມົຝຣ່ັງ. 
- ອະທິບາຍໄດກ້່ຽວກັບການເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມ. 
- ສະຫຼບຸ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມ. 

2. !���#'�&���&� 
1. ສະພາບຝຣ່ັງກ່ອນການປະຕິວັດ 

1.1 ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
1.2 ສະພາບທາງດ້ານສັງຄົມ 
1.3 ສະພາບທາງດ້ານການເມືອງ 

2. ການດໍາເນີນປະຕິວັດ 
2.1 ສາເຫດຂອງການປະຕິວັດ 
2.2 ການຜັນແປຂອງການປະຕິວັດ 

3. ຄວາມໝາຍການປະຕິວັດ 
3. �����#� 

3.1 ເອກະສານ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາ ການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ 

3.2 ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດ 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  

6HisTG M6 CACIM.pdf   346HisTG M6 CACIM.pdf   34 7/31/2015   9:45:03 AM7/31/2015   9:45:03 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



30�

�

- ແຜນວາດສະແດງ  
3.3 ຮູບພາບຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

4. �������� 
���������� 1: 

ຄູອາດຈະນໍາເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນ ດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກາໍໃດໜ່ຶງ ຫຼື ການໃຊ້ຄາໍຖາມສົນທະ 
ນາກັບນັກຮຽນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວກັບການປະຕິວັດທຶນນິຍມົຂອງຝຣ່ັງ ເຊ່ັນ: 

- ນັກຮຽນຄິດວ່າ ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມອັງກິດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກບັການປະຕິວັດທຶນນິຍົມ 
ຝຣ່ັງ ຫຼ ືບໍ? ເພາະເຫດໃດ ? 

ຄູອາດຈະໃຫ້ນັກຮຽນເລ່ົາເລ່ືອງກ່ຽວກບັຄວາມເປັນມາຂອງຊາດຝຣ່ັງ ຫຼ ືສ່ິງທ່ີຄວນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຝຣ່ັງຕາມຄວາມສໍານຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍມີການຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຈາກຄູ ເພື່ອເປັນການ 
ນໍາເຂົາ້ສູ່ບົດຮຽນ ຫຼ ື ຄູອາດຈະໃຊ້ເຕກັນິກວິທີການອ່ືນໆອີກທ່ີຄູປະດິດສ້າງຂ້ຶນເອງ ເພື່ອນໍາເຂົາ້
ສູ່ບົດຮຽນຕາມທ່ີເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ. 

���������� 2:  
ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມ ເພື່ອຮ່ວມກັນສຶກສາແລ້ວສະຫຼບຸໃຫ້ເຫນັໄດ້ຫວົຂໍ້ກ່ຽວ

ກັບສະພາບຂອງປະເທດຝຣ່ັງກ່ອນການປະຕິວັດ ປ ີຄ.ສ 1789 ໃນແຕ່ລະດ້ານເຊັນ່: 
- ດ້ານເສດຖະກິດ 
- ດ້ານການເມືອງ   
- ດ້ານສັງຄົມ 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ໃຫ້ນກັຮຽນຂ້ຶນມາອະພິປາຍໜ້າຊ້ັນຮຽນໂດຍມີການຊັກຖາມເຈາະຈ້ີມຈາກ
ຄູ ເພື່ອສະຫຸຼບໃຫ້ເຫນັໄດ້ບນັຫາທ່ີສາໍຄັນໃນແຕ່ລະດ້ານ. 

���������� 3:  
ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນປະຫວັດສາດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການປະຕິວັດທຶນນິຍມົຝຣ່ັງ” 

ແລ້ວຄູຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີມ້ສົນທະນາແບບຕ່ໍເນື່ອງກ່ຽວກັບ “ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ການປະຕິວັດທຶນນິ 
ຍົມຝຣ່ັງເກີດຂ້ຶນ” ເຊ່ັນ: 

- ການປະຕິວັດທຶນນິຍົມຝຣ່ັງເກີດຂ້ຶນມາຈາກສາເຫດໃດແດ່ ?  
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- ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ ສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຕິວັດທຶນນິ 
ຍົມໃນຝຣ່ັງ? 

- ກະແສແນວຄວາມຄິດ “ປັດຊະຍາແສງສະຫວ່າງ” ມຄີວາມກ່ຽວພັນແນວໃດກັບການ
ປະ ຕິວັດທຶນນິຍົມໃນຝຣ່ັງ? 

ຈາກນ້ັນ, ຄູ ກັບນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບເນ້ືອໃນກ່ຽວກັບສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເກີດການປະຕິ 
ວັດທຶນນິຍົມຝຣ່ັງ. 

���������� 4:  
ຄູໃຊ້ Concept Mapping  ປະກອບການອະທິບາຍ ແລະ ຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມ

ກັບນັກຮຽນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການປະຕິວັດທຶນນິຍົມຝຣ່ັງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���������� 5:  
ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫນັໄດ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການປະ 

ຕິວັດທຶນນິຍມົຝຣ່ັງ ແລ້ວນໍາມາປຽບທຽບກັບການປະຕິວັດອັງກິດ ເພື່ອຊອກຫາໃຫ້ໄດ້ເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງການປະຕິວັດທຶນນິຍົມຝຣ່ັງ. 

�����������: 
1. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ 
2. ຈຸດປະສົງກອງປະ 

ຊຸມ 

���������	�$��� 
1. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ 
2. ເນ້ືອໃນການປະຊຸມ 
3. ຜົນການປະຊຸມ 

������� 
� ເຈ້ົາຊີວິດ 
� ສາມັນຊົນ+ຊ້ັນຄົນ 

ທີ 3 

!	���� 
12 ������� 1789 

- ປິດສະພາ 
- ປາບຂະບວນການປະຕິວດັ 

!	���� 
13 ������� 1789 

- ສ້າງກອງທະຫານຮັກສາການ 
- ຍຶດຄ້າຍທະຫານເອົາອາວຸດ  

���!���+�"#$�����&�
�� 
12 ������� 1789 

ເຫດການ 
14 ກໍລະກົດ 1789 
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ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ທຸກວິທີການສອນຕ່າງໆທ່ີເຫັນວ່າເໝາະສົມເຂ້ົາໃນການສອນບົດນ້ີ, ຂໍ
ພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນທ່ີຄູນໍາມາໃຊ້ນັນ້ຕ້ອງຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທ່ີຄກູໍານົດໄວ້ ແລະ 
ບັນລຸເນື້ອໃນຂ້ໍທ່ີຄວນສອນ. ທັງໝົດກິດຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ ຕ້ອງແນໃສ່ການຮັບປະກັນ
ລັກສະນະທາງດ້ານແນວຄິດ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃຫ້ນັກຮຽນເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຄ້ົນຄິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນການສອນຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ຄູອາດຈະໃຫ້ນັກຮຽນເປນັຜູ້ສະຫຼບຸໂດຍກົງ ຫຼ ື ຄູກັບນັກສຶກສາຮ່ວມກັນສະຫຸຼບ ເພື່ອໃຫ້
ບັນລຸເນື້ອໃນວິທະຍາສາດຂອງບດົ. 

ເພື່ອຮັບປະກັນເນ້ືອໃນໃຫ້ເລິກເຊ່ິງ ຄູອາດຈະແນະນາໍໃຫ້ເຂາົເຈົາ້ໄປຄ້ົນຄວ້າເພີມ່ເຕີມ,
ມອບກິດຈະກາໍໃດໜ່ຶງໃຫ້ເຮດັ ຫຼື ມອບກິດຈະກໍາເຝິກຫັດໃນບົດຕ່ໍໄປເພື່ອເປັນການກະກຽມເຂ້ົາ
ສູ່ບົດຮຽນໃໝ.່ 
5. ���
�������!���-�� 

ຄູອາດນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼື ວິທີການ ເຊ່ັນ: 
5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 
- ການຈັດສະແດງ 
- ການລົງພາກສະໜາມ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
 

�
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����� II: �������"#$)��'��&�
���� XVIII-XIX 

����� 4: �������������, �������������'�!#�;�� ��� #�!�;��� 
�

ເວລາ: 4 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລັດທິທຶນນິຍມົໃນໂລກ. 
1.2 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ກຽ່ວຄວາມໝາຍ ແລະ ສາເຫດຂອງການກາຍເປັນຈກັກະພັດ 
1.3 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດນິຍມົໃນເອີຣົບ ແລະ ອາ

ເມຣິກາ 
2. !���#'�&���&� 

1. ���"�	���&�
"#$������������� 
1.1 ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາອັງກິດ 

1.2 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 
2. ������!���������������� 

2.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງຈັກກະພັດ 
2.2 ສາເຫດການກາຍເປັນຈັກກະພັດ  

3. ���"�	���&�
"#$�������� 

3.1 ຈັກກະພັດ ເຢຍລະມັນ 

3.2 ຈັກກະພັດ ອາເມຣິກາ  

3.3 ຈັກກະພັດ ອງັກິດ 

3.4 ຈັກກະພັດ ຝຣ່ັງ 

3.5 ຈກັກະພັດ ຍີ່ປຸນ່ 
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3.6 ຈກັກະພັດ ຣັດເຊຍ  
3. �����#� 

3.1 !#���� 
1) ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
2) ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
1) ຮູບພາບ ເຄ່ືອງຈັກອາຍນ້ໍາ 
2) ຮູບພາບ ເຄ່ືອງປ່ັນດ້າຍ 
3) ແຜນທ່ີການໂຮມຊາດອີຕາລີ 
4) ແຜນທ່ີການໂຮມຊາດເຢຍລະມັນ 

4. �������� 
���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການຈັດກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຈາກນັນ້, ໃຫ້ນກັຮຽນ

ອ່ານເນືອ້ໃນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລັດທິທຶນນິຍມົ ດວ້ຍການຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນັກ 
ຮຽນຄ້ົນຄວ້າເຊ່ັນ:  

1) ເງື່ອນໄຂທ່ີພາໃຫ້ປະເທດອັງກິດຂະຫຍາຍເສດຖະກິດທຶນນິຍົມໄວກວ່າປະເທດອ່ືນໆ ມີ
ຫຍັງແດ່? 

2) ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທຶນນິຍົມໄດ້ມີຜນົແນວໃດຕ່ໍປະເທດອັງກິດ? 
3) ຈົ່ງເວ້ົາເຖິງລັດທິທຶນນິຍົມຢູ່ຝຣ່ັງມີຄືແນວໃດ? 

ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງາຍ, ຈາກນ້ັນ, ຄູກບັນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບດ່ັງຄໍາຕອບຕ່ໍໄປ
ນ້ີ: 
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���������� 2: ສົນທະນາລວມກ່ຽວກັບການກາຍເປັນຈກັກະພັດນິຍມົ 
ຄູແນະນໍາໃຫນັ້ກຮຽນ ຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການກາຍເປັນຈກັກະພັດນິຍມົດ້ວຍຄໍາຖາມ

ທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1) ຄໍາວ່າຈັກກະພັດນິຍມົໝາຍເຖິງຫຍັງ?  
2) ຈັກກະພັດນິຍມົມີຄວາມເປັນມາຄືແນວໃດ?   
3) ສາເຫດຂອງການກາຍເປັນຈກັກະພັດນິຍມົມີຫຍັງແດ່? 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝັກຕອບ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄໍາ 
ຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບດ່ັງຕົວຢ່າງຄໍາຕອບຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1) ຄໍາວ່າ “ຈກັກະພັດ” ໝາຍເຖິງ ລດັທ ິແຜ່ອໍານາດ, ອິດທິພົນ ເພື່ອຍຶດຄອງເອົາດິນແດນປະ 
ເທດອ່ືນມາຢູ່ໃຕ້ອະທິປະໄຕຂອງຕົນ ຫຼື ເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າຈັກກະພັດແມນ່ນະໂຍບາຍ
ແຜ່ອໍານາດອະທິປະໄຕດ້ວຍການເຂ້ົາຄອບຄອງເອົາດິນແດນຂອງປະເທດອ່ືນ. 

2) ຈັກກະພັດ ປາກົດຕົວຂຶ້ນໃນສັງຄົມໂລກໃນເວລາໃດນ້ັນເປັນການຍາກທ່ີຈະບອກໄດ້ເພາະ 
ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວ, ການສ້າງອານາຈກັ ແລະ ການກວາດຕ້ອນເອົາຊາວຕ່າງຊາດມາຢູ່
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຄົນນ້ັນ ໄດມ້ມີາຕ້ັງແຕ່ຍກຸບູຮານ. ເປັນຕ້ົນແມນ່ຈັກກະພັດ ໂຣ
ແມັງ, ຈັກກະພັດ ອົດໂຕມານ ແລະ ອ່ືນໆ. 

3) ມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈຄື: 
- ���+���$����!�/����: ການຄົນ້ພົບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ

ໂນໂລຊີໃໝ,່ ມີການສະແຫວງຫາທຶນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ການນໍາເອົາເຄື່ອງຈກັມາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ ການຜະລິດສ່ິງຂອງທົດແທນແຮງງານຂອງຄົນ ແລະ ສັດ. 
ເຮັດໃຫປ້ະລິມານສິນຄ້າເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຈໍາເປນັທ່ີຈະຕ້ອງສະແຫວງຫາຕະຫຼາດຈາໍ
ໜ່າຍສິນຄ້າ, ແຫ່ຼງວັດຖຸດບິ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລົງທຶນ ເຮດັໃຫແ້ນວຄດິສະແຫວງຫາອານານິ 
ຄົມເກີດຂ້ຶນ. 

- ���+���$���������
�����������: ມີຄວາມຜູກພັນໃນການໃຊ້ພາສາຮ່ວມກັນ, ມີ
ຂະນົບທໍານຽມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ພື້ນຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດຄ້າຍຄືກນັ, ມກີານ
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃຫ້ກວ້າງໄປອີກວ່າ “ຊາດຕົນເໜືອກວ່າຊາດອ່ືນ” ໃນທຸກດ້ານເປັນຊ່ອງ
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ທາງ ເຮດັໃຫລ້ັດຖະບານມີຄວາມຫວັງນໍາແຕ່ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ໃຊ້ນະໂຍບາຍຊາດນິ 
ຍົມນໍາພາປະຊາຊົນໃນຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມ. 

���������� 3: ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ່ຽວກນັການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈກັກະພັດ 
ຄູແບ່ງນັກຮຽນເປັນ 6 ກຸ່ມ ຫຼ ືຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຈາກນ້ັນ, ແບ່ງຫົວຂໍໃ້ຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມ

ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ:  
ກຸ່ມທີ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ເຢຍລະມັນ 
ກຸ່ມທີ 2: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ອາເມຣິກາ 
ກຸ່ມທີ 3: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ອງັກິດ 
ກຸ່ມທີ 4: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ຝຣ່ັງ 
ກຸ່ມທີ 5: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ຍ່ີປຸນ່ 
ກຸ່ມທີ 6: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດ ຣັດເຊຍ 
ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານ, ກຸ່ມອ່ືນປະກອບຄໍາເຫນັ. ຈາກນັ້ນ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມ

ກັນສະຫຸຼບເພືອ່ໃຫບ້ົດລາຍງານສົມບູນ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເນ້ືອໃນ. 
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊ່ັນ: 
5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� 5: ������!���������$��������
������� ��� ������ I
�

ເວລາ:3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ອະທິບາຍສາເຫດຂອງການກໍາເນີດລັດທິມາກ-ອັງແກນ. 
1.2 ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄັນຂອງລັດທິມາກ-ອັງແກນ. 
1.3 ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍໄດຖ້ະແຫງຼການຂອງພັກກອມມູນິດ. 
1.4 ອະທິບາຍໄດກ້ານສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ I. 
1.5 ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ I. 
1.6 ໃຫ້ທັດສະນະທ່ີຖືກຕ້ອງໃນການເບ່ິງບັນຫາແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງສັງຄົມ. 
2. !���#'�&���&� 

1. ������!�����������-#�$��� 
1.1 ສາເຫດຂອງການກໍາເນດີລັດທິມາກ-ອັງແກນ 
1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງລັດທິມາກ-ອັງແກນ 

2. /��	($���"#$����#������ 
3. ������ I  

3.1 ການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ I 
3.2 ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

1) ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
2) ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
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- ຮູບພາບຂອງ ທ່ານ ກາກມາກ (Karl Marx) ແລະ ທ່ານ ເຟຣດຣິກ ອງັແກນ ( Friedrich 
Engels). 

4. �������� 
���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂົາ້ສ່ ູບົດຮຽນດ້ວຍການສະເໜີຮູບພາບຂອງ ທ່ານ ມາກ ແລະ ອັງແກນ. ຈາກ

ນັ້ນ, ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນຕາມບັນຫາຕ່ໍເນື່ອງດ່ັງນ້ີ: 
1. ນັກຮຽນຮ້ ູທ່ານ ມາກ ແລະ ທ່ານ ອັງແກນບໍ? 
2. ທ່ານ ມາກ ແລະ ທ່ານ ອັງແກນ ໄດ້ສ້າງທິດສະດີຫຍັງຂ້ຶນ? 
3. ທ່ານ ມາກ ແລະ ທ່ານ ອັງແກນ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄນົສາຂາອາຊີບໃດ? 

���������� 2: ������������ 
ແບ່ງກຸ່ມນັກຮຽນເພື່ອຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການກໍາເນດີລັດທິມາກ-ອັງແກນ ດ້ວຍບັນຫາຕ່ໍ

ເນື່ອງດ່ັງນ້ີ: 
1. ສະພາບສັງຄົມກ່ອນການກໍາເນີດລັດທິມາກ-ອັງແກນເປັນແນວໃດ? 
2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານ ມາກ ແລະ ທ່ານ ອັງແກນ ມີຄືແນວໃດ? 
3. ລັດທິມາກ-ອັງແກນ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? 

ຄູໃຫຕ້າງໜ້ານັກຮຽນສະເໜີແຕ່ລະບັນຫາ ແລ້ວສະຫຼຸບຮວ່ມກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີ
ເປັນເອກະພາບ. 

���������� 3: �������
� 
ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນໃນຫົວຂໍ:້2. ຖະແຫຼງການຂອງພັກກອມມູນດິ ແລະ ຂ້ໍທີ 

3. ສາກົນທີ I. ຈາກນັນ້, ຕັງ້ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມເພື່ອສົນທະນາກັບນັກຮຽນໃຫ້ເຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວກບັ
ບັນຫາຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

- ການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິ 
- ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການພັກກອມມູນດິ 
- ສະພາບການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ I 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງສາກົນທີ I 

 

6HisTG M6 CACIM.pdf   466HisTG M6 CACIM.pdf   46 7/31/2015   9:45:04 AM7/31/2015   9:45:04 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



42�

�

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 
- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
&�
9��$: ������#�#��&�+� 

1. ທ່ານ ກາກມາກ ແລະ ທ່ານ ອັງແກນ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຊົນຊ້ັນໃດ? 
2. ລັດທິມາກ-ອັງແກນມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? 
3. ຈົ່ງອະທິບາຍເນ້ືອໃນຂອງຖະແຫຼງການພັກກອມມູນດິມີແນວໃດແດ?່ 
4. ຍ້ອນຫຍັງຈຶງ່ມີການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ I ? 
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����� 6: "��
�������#� ��� �#������;� 

ເວລາ: 2 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສາເຫດການກໍາເນີດ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊົນຊ້ັນກໍາມະກອນ. 
1.2 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການສ້າງຕ້ັງກອມມູນປາຣີ. 
1.3 ອະທິບາຍໄດ້ກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງກອມມູນ

ປາຣີ 
2. !���#'�&���&� 

1. "��
�������#�'���$�&�
���� XIX 
1.1 ສາເຫດການກໍາເນີດຊົນຊ້ັນກໍາມະກອນ 
1.2 ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊົົນຊ້ັນກໍາມະກອນ 

2. �#������;� 
2.1 ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການສ້າງຕ້ັງກອມມູນປາຣີ 
2.2 ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກອມມູນປາຣີ
2.3 ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງກອມມູນປາຣີ 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

1) ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
2) ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
1) ຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ອັງກິດ ແລະ ເຢຍລະມັນ 
2) ຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ຝຣ່ັງ 

3.3 &�&���$ ��� �-�
�� 
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- ແຜນວາດກົງຈັກຂອງກອມມູນປາຣີ 
4. �������� 

���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນດ້ວຍການສະເໜີຮູບພາບຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນກໍາມະ 

ກອນ ເຊ່ັນ:  
- ຮູບພາບກ່ຽວກັບຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ອງັກິດ ແລະ ເຢຍລະມັນ 
- ຮູບພາບກ່ຽວກັບຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ຝຣ່ັງ 

ຈາກນ້ັນ, ຄູຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1. ນັກຮຽນຮູ້ບໍວ່າແມ່ນຮູບພາບກ່ຽວກັບຫຍັງ? 
2. ແມ່ນຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງໃຜ? ແລະ ຢູ່ໃສ? 

���������� 2: !%��
*�!������� 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຂະບວນກໍາມະກອນ ແລະ ກອມມູນປາຣີ ຕາມ 

ບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1. ຈ່ົງອະທິບາຍສາເຫດຂອງການກໍາເນີດຊົນຊ້ັນກໍາມະກອນ. 
2. ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງເກີດມີຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊົນຊ້ັນກໍາມະກອນ? 
3. ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊົນຊ້ັນກໍາມາຊີບໃນປະເທດອັງກິດ, ຝຣ່ັງ ແລະ ເຢຍລະມັນໄດ້ມີ 

ຄວາມໝາຍສໍາຄັນແນວໃດ? 
4. ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການສ້າງກອມມູນປາຣີມີຫຍັງແດ່? 
5. ການສ້າງຕ້ັງກອມມູນປາຣີໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 
6. ສະພາກອມມູນໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິຮູບຫຍັງແດ່? 
7. ກອມມູນໄດ້ໃຫ້ສິດຫຍັງແດ່ກັບສະມາຊິກກອມມູນ? 
8. ການສ້າງຕ້ັງກອມມູນປາຣີໄດ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນແນວໃດ? 

ຈາກນ້ັນ, ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂ້້ຶນລາຍງານ. ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີ 
ເປັນເອກະພາບ. 
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: 
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5.1 ��!���-���������$!�� 
- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� 7: -��$����$����!&�����, 
�������, 
�������� ��� 

��������'������&�
���� XVIII-XIX 
 

ເວລາ: 2 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນງານທາງດ້ານຕ່າງໆທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃນສະຕະວັດທີ XVIII- XIX. 
1.2 ອະທິບາຍໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ. 

2. !���#'�&���&� 
1 ເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ 
2 ວັນນະຄະດີ ແລະ ສິລະປະກໍາ 
3 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ   

3. �����#� 
3.1 !#���� 

1) ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
2) ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
1) ຮູບພາບຂອງໂວນແຕ (Voltaire), ມົງແຕັດສະກີເອີ (Montesquieu), ຣູດໂຊ (Rousseau) 

ແລະ ດີເດີໂຣ (Diderot). 
4. �������� 

���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການສະເໜີຮູບພາບຂອງນັກກະວີເຊ່ັນ:ໂວນແຕ, ມົງແຕັດ

ສະກີເອ ີ, ຣູດໂຊ ແລະ ດີເດໂີຣ. 
ຈາກນ້ັນ, ຄູຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1) ນັກຮຽນຮ້ ູບໍນ້ີແມ່ນຮູບໃຜ? ເປັນຄົນປະເທດໃດ? 
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���������� 2: ���$���������� 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນງານທາງດ້ານຕ່າງໆຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 

1) ຜົນງານທ່ີເດ່ັນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດມີຫຍັງແດ່? 
2) ຜົນງານດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດມີຂະແໜງການໃດແດ່? 
3) ຜົນງານທາງດ້ານວັນນະຄະດີ ແລະ ສິລະປະກໍາມີຫຍັງແດ່? 
4) ຜົນງານທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ, ວັນນະຄະດີ ແລະ ສິລະປະກໍາ ໄດ້ມີຄວາມ 

ໝາຍສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດແນວໃດ? 
ຄູໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານ. ຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄໍາ 

ຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບ.     
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: 
5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� III: ������	�
!��#$"���"#$��������'�����
�&�
���� XIX-XX 

����� 8: ������!��#$"���"#$��������9���������!��'�

��
��#���  
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ອະທິບາຍສະພາບຂອງບາງປະເທດໃນທະວີບອາຊີ  

1.2 ອະທິບາຍການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຕາເວັນຕົກຢູ່ທະວີບອາຊີ 

1.3 ອະທິບາຍຄວາມຂດັແຍ່ງລະຫວ່າງພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນກັບປະຊາຊົນເມືອງຂ້ຶນ 

2. !���#'�&���&�
1. ����"#$��$��!��'���
��#��� 

1.1 ປະເທດຈີນ 

1.2 ປະເທດອິນເດຍ 

1.3 ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ 

2. ������!��#$"���"#$��������&�!
��&��9����
��#��� 

2.1 ການແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດຈນີ 

2.2 ການແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດອິນເດຍ 

2.3 ການແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ 

3. �
��"�����$��	
��$�
����!��#$"�������������!��#$"��� 

6HisTG M6 CACIM.pdf   536HisTG M6 CACIM.pdf   53 7/31/2015   9:45:04 AM7/31/2015   9:45:04 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



49�

�

3.1 ສາເຫດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ 

3.2 ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຕ່າງໆ 

3. �����#�
3.1 ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມຄືູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ.6. 

3.2 ແຜນທ່ີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດຈີນ, ອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. 

3.3 ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດຈນີ, ອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. 

4. ��������
���������� 1: ���������������*
�������"#$��$��!��'���
��#��� 
ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຈຸຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 1 ກ່ຽວກັບສະພາບການເມືອງໃນປະເທດຈີນ. ຈາກນ້ັນ, ຄຕູັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນກັ 

ຮຽນຄ້ົນຄິດດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບດ້ານການເມືອງໃນສະໄໝລາຊະວົງແມນຈູປົກຄອງເປັນແນວໃດ? 

2) ອັນໃດທ່ີເປັນການຢ້ັງຢືນວ່າ ເສດຖະກດິທຶນນິຍົມຈີນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ? 

3) ການຮຸກຮານຂອງອັງກິດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດຂອງຈີນຄືແນວໃດ? 

4) ການຂາຍຢາຝ່ິນຂອງອັງກິດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມຈີນຄືແນວໃດ? 

ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມລາຍງານຕາມລໍາດັບ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເນ້ືອ

ໃນ ຫຼ ືດັງ່ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 
1) ສະພາບດ້ານການເມືອງໃນລາຊະວົງແມນຈູ 

- ລາຊະວົງແມນຈູເປັນລາຊະວົງທ່ີອ່ອນແອກວ່າໝູໃ່ນບັນດາລາຊະວົງທ່ີປົກຄອງປະເທດ 
ຈຶ່ງເປັນຈຸດຫນັປ່ຽນຈາກລະບອບສັກດິນາໄປສູ່ທຶນນິຍມົ. 

- ລາຊະວົງແມນຈູໄດ້ສມົທົບກັບຈັກກະພັດທໍາການປາບປາມປະຊາຊົນ ຈຶ່ງເປັນການ
ສ້າງເງືອ່ນໄຂໃຫ້ພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນຕາເວັນຕົກເຂ້ົາແຊກແຊງຈີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈນີຕ້ອງ
ສູນເສຍຄວາມເປັນເອກະລາດຢ່າງສ້ິນເຊີງ. 
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2) ເສດຖະກິດທຶນນິຍົມຈີນ: ບັນດາຕົວເມອືງຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການຄ້າ 
ແລະ ຫັດຖະກໍາ. 

3) ອັງກິດຍຶດຄອງຈີນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດຈນີ: 

- ບັນຫາແຮງງານ: ກໍາລັງການຜະລິດຖືກເສຍຫາຍ. 

- ບັນຫາການເງິນ: ເງິນແທ່ງໄຫຼອອກນອກປະເທດ ແລະ ລາຄາເງິນແທ່ງສູງຂ້ຶນ, ພາລະ

ຂອງປະຊາຊົນໜັກໜ່ວງ, ລັດຖະບານປະສົບວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ. 

- ການຄ້າ: ອັງກິດໄດ້ກໍາມະສິດໃນການເກັບພາສີພຽງຜູ້ດຽວ ເຮັດໃຫ້ສນິຄ້າຂອງພວກ

ຈັກ ກະພັດຫຼັງ່ໄຫຼເຂົາ້ຈີນ ແຕ່ສິນຄ້າຂອງຈີນຖືກເກັບພາສີໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫນ້າຍຊ່າງ

ຫັດ ຖະກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຈນີບ່ໍສາມາດຟ້ືນຕົວໄດ.້  

- ການຄົມມະນາຄົມ: ການຄົມມະນາຄົມທາງນ້ໍາໄດຂ້ະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີທ່າກໍາປ່ັນ

ຫຼາຍແຫງ່.  

- ການທະນາຄານ: ຕັ້ງທະນາຄານຢ່າງເສລີ ພວກກໍາອໍານາດຈີນຈຶ່ງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນເພືອ່ຊ້ື

ອາວຸດປາບປາມປະຊາຊົນ, ໄຊ້ໜ້ີ ແລະ ຫຼິ້ນກິນຟູມເຟອືຍ. 

4) ການຂາຍຢາຝ່ິນຂອງອັງກິດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມຈີນ: ປະຊາຊົນມົວເມາົກັບການເສບ

ຝິ່ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄພຕດິຝ່ິນແຜ່ລາມໄປທ່ົວປະເທດ, ເປັນການບັ ່ນທອນແຮງ

ງານ ຫຼື ແຮງງານຂາດປະສິດທິພາບ, ເກີດມີການປຸ້ນຈີ້, ສັງຄົມມີຄວາມສັບສົນວຸ່ນວາຍ, 

ທະຫານໃນກອງທັບບ່ໍມີລະບຽບວິໄນ, ຜູ້ນໍາຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮອບ

ຄອບໃນການແກ້ໄຂວຽກງານ.  

���������� 2: !%��
*�!�������'	����*
�������"#$��!��#��!�� ��� ������� 

ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຈຸຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 1.1 ແລະ 1.3 ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ຍ່ີປຸນ່. ຈາກນ້ັນ, ຄູ

ຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນັກຮຽນຄ້ົນຄິດດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບຂອງປະເທດອິນເດຍເປັນແນວໃດ? 
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2) ສະພາບດ້ານການເມືອງໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນເປັນຄືແນວໃດ? 

3) ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນຄືແນວໃດ? 

4) ສະພາບດ້ານສັງຄົມໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນເປັນແນວໃດ? 

ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມລາຍງານຕາມລໍາດັບ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເນ້ືອ

ໃນ ຫຼ ືດັງ່ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 
1) ອິນເດຍເປັນປະເທດທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ໃນທະວີບອາຊີ, ມພີົນລະເມືອງຫຼວງຫາຼຍ ແລະ ມີ 

ວັດທະນະທໍາທ່ີເກົ່າແກແ່ຫງ່ໜ່ຶງຂອງໂລກ ແຕ່ເປັນປະເທດສັກດິນາທ່ີຫຼາ້ຫຼັງ, ເສດຖະກິດຂ້ຶນກັບ 

ທໍາມະຊາດບົນພື້ນຖານການກະສິກາໍ ແລະ ຫັດຖະກໍາແບບຄອບຄົວ, ສັງຄົມຖືກແບ່ງເປັນຫາຼຍ

ຊັ້ນຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນມກີານຍາດແຍ່ງສິດອໍານາດລະຫວ່າງເຈົາ້ຖ່ິນສັກດິນາ. 

2) ດ້ານການເມືອງ:  

- ປະເທດຍ່ີປຸ່ນປົກຄອງໂດຍສໍານັກໂຊກ ຸນ.  

- ປະມກຸຂອງລັດສັກດິນາໂດຍຮູບນອກແລ້ວແມ່ນເຈົ້າຈກັກະພັດເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດ 

ແຕ່ອໍານາດທ່ີແທ້ຈິງໃນການບໍລິຫານປະເທດໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກໍາມຂືອງພວກໂຊກ ຸນ. 

- ຊາວນາ ແລະ ພໍ່ຄ້າຖືກປາບປາມ, ຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ປ່າເຖື່ອນທ່ີສຸດ. 

- ນັກຮົບຟນັດາບສະມູໄຣ ແລະ ພວກຂນຸນາງ ເປັນກໍາລັງສໍາຄັນຂອງໂຊກ ຸນ. 

- ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດແມ່ນການອັດປະຕູປະເທດ ເພື່ອສະກັດກ້ັນອິດທິພນົການ

ຄ້າຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.  

- ກາງສະຕະວັດທີ XIX ຖືກຈັກກະພັດອາເມຣິກາບັງຄັບໃຫ້ເປີດປະເທດເພ່ືອຕິດຕ່ໍຄ້າ 

ຂາຍກັບໂລກພາຍນອກ. 

- ມີໜ່ໍແໜງເສດຖະກິດທຶນນິຍົມກໍາເນີດຂ້ຶນ. 

- ມີການປະຕິຮບູເມຈ.ິ 

- ດໍາເນີນນະໂຍບາຍປົກຄອງແບບທຶນນິຍມົ. 
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- ການລົບລ້າງລະບອບຂ້າທາດ.  

- ສົ່ງເສີມໃຫນ້າຍທຶນໃໝ່ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາ, ນໍາເອົາວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກຂອງເອີ 

ຣົບເຂ້ົາມານໍາໃຊ້. 

- ອະນຸຍາດໃຫອ້າເມຣິກາເຂົາ້ມາລົງທຶນໃນປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ. 

3) ເສດຖະກິດ:  

- ໜ່ໍແໜງເສດຖະກິດທຶນນິຍມົ ແລະ ຊົນຊ້ັນນາຍທຶນໃໝ່ໄດ້ກໍາເນດີຂ້ຶນ. 

- ມີການລົງທຶນໃສ່ອຸດສາຫະກໍາໜັກ ໂດຍສະເພາະແມນ່ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໄຟຟາ້.  

- ອຸດສາຫະກໍາລວມສູນໄດ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການທະນາຄານ. 

- ມີການສ້າງຕ້ັງບໍລິສັດຜູກຂາດຂ້ຶນຫາຼຍບໍລສິັດ. ບໍລິສດັທ່ີໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຄ:ື ບໍລິສັດມິດຊູບິ

ຊິ ແລະ ບໍລິສັດມິດຊູຍ ທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດກວມເອົາການທະນາຄານ, ບ່ໍຖ່ານຫນີ, ໂຮງ 

ງານຕ່ໍາແຜ່ນ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດກໍາປ່ັນ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປນັຜູ້ມີບດົບາດ

ສໍາຄັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. 

4) ສັງຄົມ: ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຊາວນາ ແລະ ຊາ່ງຫັດຖະກໍາຍັງປະສົບກັບຄວາມທຸກ

ຍາກລໍາບາກທ່ີສຸດ ເພາະຕົກຢູ່ໃຕ້ແອກກົດຂ່ີຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 

���������� 3. !%��
*�!�������'	�� 

ຄູຈັດນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກບັການ

ລ່າເມອືງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຕາເວັນຕົກຢູ່ທະວີບອາຊີຕາມຫົວຂໍ້ຕາ່ງໆດ່ັງນ້ີ: 

1) ພວກຈັກກະພັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍແຊກແຊງປະເທດຈີນແນວໃດ? 

2) ພວກຈັກກະພັດໄດ້ພ້ອມກັນຕັດແບ່ງປະເທດຈີນແນວໃດ? 

3) ພວກຈັກກະພັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດອິນເດຍແນວໃດ? 

4) ພວກຈັກກະພັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນແນວໃດ? 

ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມລາຍງານຕາມລໍາດັບ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເນ້ືອ

ໃນ ຫຼ ືດັງ່ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 
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1) ການແຊກແຊງ: 

- ສວຍໃຊ້ໂອກາດທ່ີອໍານາດສັກດິນາຈນີເກີດມີຄວາມອ່ອນເພຍ ແລະ ຊຸດໂຊມໜັກ ເປັນ

ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຈກັກະພັດແຂ່ງຂັນກັນແຊກແຊງ ແລະ ຮຸກຮານຈນີຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງ 

ຂວາງໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບການຄ້າຂາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສາສະໜາກາໂຕລກິ.  

- ພໍ່ຄ້າອັງກິດ ແລະ ຝຣ່ັງໄດ້ແຕ່ງທູດມາເຈລະຈາການຄ້າກັບຈີນແຕ່ກໍຖກືປະຕິເສດ. 

- ພວກຈັກກະພັດພະຍາຍາມຫາທຸກວິທີທາງທ່ີຈະເຮັດການຄ້າກັບຈນີໂດຍການນໍາເອົາສິນ 

ຄ້າເປັນຕ້ົນແມ່ນຢາຝ່ິນ ເຂົ້າມາຂາຍຢູ່ຈນີເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ 

- ບັນຫາຢາຝ່ິນທ່ີຫຼັ່ງໄຫຼເຂົາ້ຈນີ ນາໍໄປສູ່ການເກີດສົງຄາມຢາຝ່ິນລະຫວ່າງຈີນ-ອັງກິດ. 

2) ບັນດາຈັກກະພັດໄດ້ຕັດແບ່ງດິນຈນີໃນປ ີຄ.ສ 1895-1901 ຄ:ື  

- ຈັກກະພັດຣັດເຊຍ ມີສິດສ້າງທາງລົດໄຟຢູ່ແມນຈູລີ ແລະ ເຊ່ົາທ່າກໍາປ່ັນລູຊານ-ຕາແລນ. 

- ເຢຍລະມັນມສີິດເຊ່ົາດິນຢູ່ເຂດເຈົາລວານ, ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ ແລະ ສ້າງທາງລົດໄຟຢູ່ຊານຕຸງ. 

- ອັງກິດ ເຊົ່າດິນເຂດອຸຍຮາຍຢຸງ ແລະ ດໍາເນີນການຄ້າຂາຍໃນເຂດແມ່ນໍ້າຢັງຊີກຽງ. 

- ຝຣ່ັງເຊ່ົາດິນໃນເຂດອ ່າວເຈາົລວານ ແລະ ສ້າງທາງລົດໄຟຢູ່ເຂດຢູນນານ, ຂຸດບ່ໍແຮ່ຢູ່

ກວາງຕຸງ, ອູນານ ແລະ ກວາງຊີ. 

- ຍ່ີປຸ່ນຍຶດເກາະລິວກິວ. 

- ຈັກກະພັດອາເມຣິກາມາຍຶດຄອງປະເທດຈີນຊ້າກວ່າຈັກກະພັດອ່ືນໆແຕ່ສາມາດຍຶດເອົາ 

ດິນສ່ວນຫາຼຍຂອງຈີນ ແລະ ກຽມທຸກເງ່ືອນໄຂປົກຄອງປະເທດຈີນ.  

3) ການແຊກແຊງເຂ້ົາອິນເດຍ 

- ສະຕະວັດທີ XV ປັອກຕຸຍການ ເຂົ້າມາປັກຫຼັກຢູ່ທ່ີເມືອງກົວ (Goa) ເພື່ອທໍາການຄ້າ 

ແລະ ການເຜຍີແຜ່ສາສະໜາ. 

- ສະຕະວັດທີ XVII ອໍານາດ ແລະ ອິດທິພົນຂອງປັອກຕຸຍການໃນອາຊີໄດ້ຫຼດຸລົງ ຕໍ່ຈາກ

ນັ້ນຊາວຮໍລັນດາຈຶ່ງເຂ້ົາມາມີອໍານາດໃນການທໍາການຄ້າເຄື່ອງເທດ. 
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- ໃນຕ້ົນສະຕະວັດທີ XVIII ຈັກກະພັດອັງກິດ ແລະ ຝຣ່ັງໄດ້ເຂົ້າມາຍາດແຍ່ງສິດເປັນເຈົາ້

ປົກຄອງອິນເດຍ ຈົນກາຍເປັນສົງຄາມ ແລະ ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 10 ປີ ຝຣ່ັງຕ້ອງປະລາ

ໄຊໃຫ້ອງັກິດ ແລະ ຖືກປັດເຂ່ຍອອກຈາກອິນເດຍເກືອບໝດົຍັງເຫຼອືພຽງແຕ່ປ້ອມການ

ຄ້າຢູ່ ປົງດີເຊຣີ, ປານົງ, ກາລິການ, ມາເລ ແລະ ຊັງແດກນາກ.ໍ 

- ກາງສະຕະວັດທີ XVIII ເຖິງຕ້ົນສະຕະວັດທີ XIX ອັງກິດສາມາດຍຶດເອົາອິນເດຍ ແລະ 

ຂະຫຍາຍອິດທິພົນໄປປະເທດເນປານ, ຕີເບດ ແລະ ອ່ືນໆ ເຊິ່ງບໍລິສັດອິນເດຍຕາເວັນ

ອອກ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານອັງກິດປົກຄອງອິນເດຍ. 

4) ການແຊກແຊງເຂ້ົາຍ່ີປຸ່ນ: 

- ໃນສະຕະວັດທ ີ XVI�ປ ັອກຕຸຍການ ໄດ້ເຂ້ົາມາເຜີຍແຜ່ສາສະໜາກາໂຕລິກ ເຊ່ິງໄດ້ສ້າງ 

ຄວາມແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມຍ່ີປຸ່ນ ຈ່ຶງຖືກໂຊກຸນຂັບໄລ່ ແລະ ຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດ ເຂ້ົາມາໃນ 

ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. 

- ຈັກກະພັດຈີນຊາວມົງໂກນຄື: ກຸບລາຍຄານ ເຄີຍສ່ົງກອງທັບມາບຸກຕີຍ່ີປຸ່ນແຕ່ບ່ໍສໍາເລັດ 

ຍ່ີປຸ່ນຈ່ຶງອັດປະຕູຄືນອີກ. 

- ໃນປີ ຄ.ສ 1853 ອາເມຣິກາ ໃຊ້ເຮືອຮົບ ແລ່ນເຂ້ົາອ່າວໂຕກີໂອ (ໂຕກຽວ) ບີບຍ່ີປຸ່ນໃຫ້ 

ເລີກນະໂຍບາຍປິດປະເທດ ແລະ ປີຕ່ໍມາກໍບີບບັງຄັບໃຫ້ເຊັນສັນຍາບ່ໍສະເໝີພາບ.  

- ພາຍຫັຼງທ່ີຍ່ີປຸ່ນຍອມເປີດປະເທດເພ່ືອຕິດຕ່ໍຄ້າຂາຍກັບໂລກພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະ 

ແມ່ນກັບອາເມຣິກາ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຣັດເຊຍ, ອັງກິດ, ຝຣ່ັງ ແລະ 

ອ່ືນໆໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງນາບຂູ່ ໂຊກ ຸນ ໃຫ້ເປີດທ່າເຮືອ ແລະ ຫຸຼດພາສີສິນຄ້າຂາເຂ້ົາ. 

- ຈັກກະພັດອາເມຣິກາໄດ້ຍຶດເກາະໂອກີນາວາ (Okinawa) ໃຫກ້າຍເປັນຖານທັບທາງ 

ການທະຫານທ່ີໃຫຍ່ ແລະ ສໍາຄັນແຫ່ງໜຶ່ງໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດອາ 

ເມຣິກາ. 

���������� 4. �������
���*
����
��"�����$��	
��$�
����!��#$"������

�������!��#$"���. 
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ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 3 ດ້ວຍບັນດາຄໍາຖາມຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

1) ເປັນຫຍັງພວກຈັກກະພັດຈຶງ່ຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ? 

2) ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນກັບປະຊາຊົນເມືອງຂ້ຶນມີຈກັດ້ານ? ແຕລ່ະດ້ານມີ

ເນື້ອໃນວ່າແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນ 2-3 ຄົນ ອາສາສະໝັກຂ້ຶນຕອບ. ຈາກນັນ້, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເພື່ອ

ໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຫຼື ດ່ັງຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນີ ້: 

���&#�: 
1) ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມຄີວາມຕ້ອງການທ່ີຈະ: 

- ຍຶດເອົາປະເທດເມືອງຂ້ຶນເປັນຕະຫຼາດເພືອ່ຮອງຮັບສິນຄ້າທ່ີອັ່ງອໍຢູພ່າຍໃນປະເທດ. 

- ການຂຸດຄ້ົນ ແລະ ກອບໂກຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

- ຂະຫຍາຍອໍານາດທາງການເມືອງ ແລະ ການທະຫານເພ່ືອກ້າວຂຶນ້ເປັນມະຫາອໍານາດ

ໃນໂລກ.  

2) ມີ 3 ດ້ານຄື: 

�������!��#$: 

- ພວກຈັກກະພັດກໍເຂົ້າໄປມບີົດບາດແທນທ່ີ ຫຼື ຄວບຄຸມບັນຊາໃນລະບົບການປົກຄອງ

ທັງໝົດ. 

- ເຈົ້າຂອງປະເທດ ຫືຼ ປະຊາຊົນຂາດສິດເສລີພາບໃນດ້ານຕ່າງໆຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

- ປະຊາຊົນຖືກຈໍາກັດໃນທຸກດ້ານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັນຍັງຖືກພວກເຂົາບັງຄັບໃຫ້ເປັນລູກແຫຼ້ງ

ຕີນມືຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາອີກຊ້ໍາ. 

����!�/����: 

- ທໍາການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຊະຊາຍ. 

- ຕັ້ງໂຮງຈັກໂຮງງານຂ້ຶນແລ້ວຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃນລາຄາຖືກ. 

- ເກັບພາສີອາກອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 
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- ເກັບເກນແຮງງານໄປເຮັດວຽກໂດຍບ່ໍໄດ້ຄ່າຕອບແທນ. 

- ຄົນພາຍໃນປະເທດຖືກຫາ້ມ ແລະ ຈໍາກັດການທໍາທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ. 

���������	��: 

- ໃຊ້ທຸກປະເພດກໍາລັງຂອງກອງທັບເປັນເຄື່ອງມືທໍາການປາບປາມ ແລະ ດັບສູນຜູ້ທ່ີຕໍ່ 

ຕ້ານ ຫຼື ຂະບວນການຕ່ໍຕາ້ນ. 

- ເກັບເກນເອົາຊາວໜຸ່ມ-ຊາຍສະກັນເຂ້ົາຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບແລ້ວກບັມາປາບປາມພ່ໍແມ ່ຫຼື 

ປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ. 

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະສາມາດພິຈາ 

ລະນາຈາກ: 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການນໍາໃຊ້ຂໍທົ້ດສອບແບບຕ່າງໆ 

ການໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນໃນກິດຈະກາໍຕ່າງໆ ຄູສາມາດໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍການສັງເກດວ່າ 
ນັກຮຽນມຄີວາມຂະຫຍັນ ຫຼື ເມີນເສີຍ...ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ທົດ
ສອບແບບຕ່າງໆ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມ ີ2 ຮູບແບບຄື: ແບບອັດຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ ເຊ່ິງທັງ
ສອງຮູບແບບນີ້ເຫັນວ່າເປັນທາງການ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊ່ິງມລີາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ:  

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ແບບທົດສອບອັດຕະໄນຄູສາມາດນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມສົນທະນາທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີຂ້າງເທິງນ້ັນກໍໄດ້ 

5.2 �����$������#��������+� 
ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ

ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມປະເດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. 
ການກໍານົດຕົວເລືອກ ທີ່ຈະໃຫ້ເລອືກນ້ັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼ ືສິ່ງທ່ີຜິດ. 

&�
9��$: "� �#��������+� 
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ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1) ໃນບັນດາລາຊະວົງທ່ີປົກຄອງຈີນແມນ່ລາຊະວົງໃດທ່ີມີອໍານາດອ່ອນເພຍ ແລະ ເຮັດໃຫປ້ະ 
ເທດຈນີຫັນປ່ຽນຈາກລະບອບສັກດິນາໄປສູ່ລະບອບນາຍທຶນ? 

ກ. ລາຊະວົງຖັງ 

� ຂ. ລາຊະວົງແມນຈູ 
ຄ. ລາຊະວົງສຸ້ຍ 

ງ. ລາຊະວົງຫານ 

2) ສົງຄາມຢາຝ່ິນລະຫວ່າງຈນີ-ອັງກິດເກີດຂ້ຶນໃນປີໃດ? 

ກ. ຄ.ສ 1830-1832  

� ຂ. ຄ.ສ 1840-1842  

ຄ. ຄ.ສ 1850-1852  

ງ. ຄ.ສ 1860-1862  

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 

1) ການເຂ້ົາຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງຈີນຂອງອັງກິດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດດ້ານໃດແດ່? 

ກ. ແຮງງານ: 

� ຂ. ການທະຫານ 

ຄ. ການເງິນ 

ງ. ການຄ້າ 

ຈ. ການຄົມມະນາຄົມ 

ສ. ການທະນາຄານ 
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����� 9: ������!��#$"���"#$��������'���
��#�=;��� ��� 

#�!�;�����&�� 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍສະພາບການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ. 

- ອະທິບາຍສະພາບການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາລາຕິນ. 

- ອະທິບາຍສະພາບການລ່າເມືອງຂ້ຶນ ແລະ ການຄ້າຂ້າທາດ. 

- ອະທິບາຍສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລັດທິລາ່ເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາ ແລະ ແບບໃໝ່ 

2. !���#'�&���&� 
1. ການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ 

1.1 ສະພາບທ່ົວໄປຂອງທະວີບອາຟຣິກາ 

1.2 ການແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງທະວີບອາຟຣິກາ 

2. ການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາລາຕິນ 

2.1 ການຮຸກຮານອາເມຣິກາລາຕິນຂອງແອັດສ�ປາຍ ແລະ ປັອກຕຸຍການ

2.2 ການຮຸກຮານອາເມຣິກາລາຕິນຂອງໂຮນລັງ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣ່ັງ 

3. ການຄ້າຂ້າທາດ 

4. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາ ແລະ ແບບໃໝ່ 

4.1 ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາ  

4.2 ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ 
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3. �����#� 

- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນ ມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ.6. 
- ແຜນທ່ີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ. 

4. �������� 
���������� 1: ������������ 

- ຄູອາດນໍາເຂົາ້ສູ່ບົດຮຽນດ້ວຍການຫອ້ຍແຜນທ່ີການປກົຄອງ ຫຼື ແຜນທ່ີອື່ນທ່ີສາມາດ
ບອກເຖິງທ່ີຕັ້ງຂອງທະວີບອາຟຣິກາໄດ້ຢາ່ງຊັດເຈນ. ໃນນ້ີ, ໃຫນ້ັກຮຽນ 1-2 ຄນົຂ້ຶນມາຊ້ີບອກທ່ີ
ຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ. ຈາກນ້ັນ, ຄູຈດັແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 1 ກ່ຽວກັບການລ່າເມອືງຂ້ຶນ
ຂອງຈັກກະພັດໃນທະວີບອາຟຣິກາ ດ້ວຍບັນດາຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບທ່ົວໄປຂອງທະວີບອາຟຣິກາເປນັແນວໃດ? 
2) ການຍຶດຄອງອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ເໜືອຂອງຈັກກະພັດອັງກິດໄດ້ດາໍເນີນໄປແນວໃດ? 
3) ການຍຶດຄອງອາຟຣິກາຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ
4) ຈັກກະພັດອ່ືນໆໄດ້ຍຶດຄອງອາຟຣິກາຄືແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄິດ, ຄັດເລືອກຕົວແທນໃນກຸ່ມເພືອ່ສະຫຸຼບ ຫຼ ືຂຶ້ນລາຍງານໃຫ້
ໝູ່ຟັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນ້ັນຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕ້ອງ ແລະ ເອກະ
ພາບ ຫືຼ ດັ່ງຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 
���&#�: 

1) ອາຟຣິກາເປນັທະວີບທ່ີມອີາກາດຮ້ອນອົບເອ້ົາ, ປາ່ດົງຕຶບໜາ ແລະ ຍັງມີແມ່ນໍ້າທ່ີບໍ່ສາ 
ມາດໃຊ້ໃນການເດີນເຮືອ, ປະຊາຊນົອາຟຣິກາມີຄວາມທຸກຍາກມາຕ້ັງແຕ່ສະໄໝບັນພະບຸລຸດ, 
ຖືກພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນທໍາການກົດຂ່ີຂູດຮີດ ແລະ ກົດໜ່ວງຢ່າງທໍລະມານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ  
ຕາມ, ອາຟຣິກາ ຍັງມຄີວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດເພາະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

6HisTG M6 CACIM.pdf   646HisTG M6 CACIM.pdf   64 7/31/2015   9:45:05 AM7/31/2015   9:45:05 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



60�

�

ອາຟຣິກາເປນັທະວີບທ່ີຈັກກະພັດທັງຫາຼຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຈ່ຶງຖືກ

ຕັດແບ່ງ ແລະ ຊ່ວງຊີງກັນແຊກແຊງ-ຮຸກຮານຢ່າງເປນັຂະບວນກວ້າງຂວາງເຊ່ັນ: ຈັກກະພັດອັງ 

ກິດ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ ແລະ ຈັກກະພັດອ່ືນໆ. 

2) ຈັກກະພັດອັງກິດ ໄດ້ຍຶດອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ເໜືອຄື: 
#�=;���'&�: 
ໃນປີ ຄ.ສ 1815 ອັງກິດໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງເຄບໂຄໂລນີ ຈາກພວກດັດພວກເຂົາເຈົາ້ຈາໍຕ້ອງ

ຍ້າຍຂ້ຶນໄປທາງເໜືອ ແລະ ຈັດຕ້ັງລັດອິດສະລະ 2 ແຫ່ງຄື: ທຣານສະວານ ແລະ ໂອເຣນ. ໃນປີ 
ຄ.ສ 1886 ພວກອັງກິດຈຶງ່ໄດ້ພາກັນຫຼັງ່ໄຫຼເຂົາ້ມາອີກ ພ້ອມທັງພະຍາຍາມທ່ີຈະຄອບຄອງດິນ 
ແດນແຫ່ງນ້ີໃຫ້ໄດ້. ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກດີສົງຄາມໃນ ປີ ຄ.ສ 1895 ລະຫວ່າງພວກໂຮນລັງ-ອັງ 
ກິດ ເປັນເວລາ 3 ປີແຕ່ພວກໂຮນລັງຖກືປະລາໄຊ ແລະ ປີ ຄ.ສ 1910 ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕ້ັງສະຫະພາບ
ອາຟຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ລວມເອົາອານານິຄມົແຫຼມ, ນາຕານ, ທຣານສະວານ ແລະ ໂອເຣນ ໂດຍ
ໃຫ້ອາໍນາດໃນການປົກຄອງຕົນເອງເປັນຂອງຊາວອາຟຣິກາໃຕ້. 

#�=;���!5�#: 
ທ້າຍສະຕະວັດທີ XIX ຈັກກະພັດອັງກິດໄດ້ຍຶດຄອງເອຢິບ ແລະ ຫັຼງການເປີດຄອງຊູ 

ເອດໃນປີ ຄ.ສ 1860 ເຮັດໃຫ້ອງັກິດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມຂ້ຶນຈົນເຮັດໃຫ້ອງັກິດ ແລະ ຝຣ່ັງໄດ້
ເຂົ້າຄວບຄຸມການເງິນຂອງລັດຖະບານເອຢິບທ່ີກາໍລັງລ້ົມລະລາຍແຕ່ປີ ຄ.ສ 1882 ກຸ່ມຊາດນິຍມົ
ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການຍຶດຄອງຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງຈໍາຕ້ອງຖອນໂຕ. ຫຼັງສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ I ອັງກິດໄດ້
ປະຕິຮູບຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເອຢິບຢູ່ໃນອາລັກຂາຂອງຕົນ, ລວມເອົາຊູດານເຂ້ົາໃຕ້
ການຄອບຄອງຂອງອັງກິດ ແຕ່ໃນເມື່ອເຢຍລະມັນລວມອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ຈຶງ່ເຮັດໃຫແ້ຜນ 
ການຂອງອັງກິດຖືກພງັທະລາຍ. 

3) ຝຣ່ັງເຂ້ົາ  ບາງສ່ວນຂອງໂຊມາລີ ກາຍເປັນອານານິຄມົຂອງຝຣ່ັງ. ຝຣ່ັງຂະຫຍາຍການ

ຄອບຄອງເຂ້ົາຊູດານ ແຕ່ກຕໍ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບອັງກິດຢ່າງໜັກ ທັງສອງປະເທດຈໍາຕ້ອງໄດ້ເຮດັ

ສັນຍາພັນທະມິດຮ່ວມກັນ.  

4) ການຍຶດຄອງຂອງຈັກກະພັດອ່ືນ: 
- ເຢຍລະມັນ ເຂົ້າຍຶດຄອງໂຕໂກ, ກາເມຣູນ, ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິ

ກາຕາເວັນອອກ.  
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- ອີຕາລີໄດເ້ຂົ້າຍຶດຄອງແຄມຝ່ັງທະເລແດງ ແລະ ໂຊມາລີ, ແຄມຝ່ັງມະຫາສະໝຸດອິນ
ເດຍ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າຍຶດຄອງບິດຊີເນຍ (ເອທິໂອປີ) ແຕ່ຕ້ອງປະລາໄຊໃນປີ ຄ.ສ 
1896.  

- ປີ ຄ.ສ 1912 ອີຕາລີ ຍຶດຄອງຕຣີໂປລີ ດ້ວຍການເຮັດສົງຄາມກັບຕວກກີ, ແບນຊິກຍຶດ
ກົງໂກ, ປັອກຕຸຍການຍຶດຄອງອັງໂກລາ ແລະ ໂມຊໍາບິກ, ແອັດສະປາຍ ຍຶດຄອງດິນ 
ແດນເລັກນ້ອຍໃນຣິໂອເດ,ີ ໂອໂຣ ແລະ ຣິໂອມູນີ.  

- ປີ ຄ.ສ 1914 ທ່ົວທັງທະວີບອາຟຣິກາມີປະເທດເອກະລາດພຽງແຕ່ 2 ປະເທດຄື: ເອທິໂອ
ປີ ແລະ ໄລບີເຣຍ. 
���������� 2: !%��
*�!������� 

ຄູອາດຈດັແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 2 ກ່ຽວກບັການລ່າເມອືງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະ ຂໍ້

ທີ 3 ການຄ້າຂ້າທາດ ດ້ວຍບັນດາຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 

1) ການຮຸກຮານອາເມຣິກາລາຕິນຂອງແອັດສະປາຍ ແລະ ປັອກຕຸຍການໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 

2) ການຮຸກຮານອາເມຣິກາລາຕິນຂອງໂຮນລັງ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣ່ັງໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 

3) ພວກນັກລ່າອານານິຄມົໄດ້ດໍາເນີນການຄ້າຂ້າທາດແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄິດ, ຄັດເລືອກຕົວແທນໃນກຸ່ມເພືອ່ສະຫຸຼບ ຫຼ ືຂຶ້ນລາຍງານໃຫ້
ໝູ່ຟັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນ້ັນຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕ້ອງ ແລະ ເອກະ
ພາບ ຫືຼ ດັ່ງຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 
���&#�: 

1) ���%��%��#�!�;�����&��"#$�#������ ��� ��#�&�����: 

���%��%��#�!�;�����&��"#$�#������: 

- ປີ ຄ.ສ 1493 ໄດ້ຍຶດຄອງໄຮຕີ ຕໍມ່າຍຶດກ ຸຍບາ, ຈາໄມກາ ແລະ ເປີໂຕຣິໂກ ພວກເຂົາໄດ້
ຂູດຮີດແຮງງານຊາວອິນເດຍແດງທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນສວນອ້ອຍ ແລະ ຝາ້ຍຢ່າງໂຫດຮ້າຍ
ປ່າເຖື່ອນ. 
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- ເດືອນພດຶສະພາ ປ ີ ຄ.ສ 1521 ໄດ້ຮຸກຮານເຂົ້າແມັກຊິກໂກ ຊາວອິນເດຍແດງໄດ້ທໍາ
ການຕ່ໍສູ້ຕິດຕ່ໍກັນເປັນເວລາ 18 ເດືອນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍບໍຊ່ະນະ. 

- ໃນເດອືນ ພະຈິກ ປ ີ ຄ.ສ 1532 ໄດ້ຍຶດເປຣູ ຈັບກະສັດອາຕາຮວນປາເປນັສະເລີຍເສິກ 
ແລະ ຖືກສັງຫານໃນເວລາຕ່ໍມາ ແລ້ວສະຖາປະນາການປົກຄອງແບບອານານິຄົມໃນ
ເປຣູ ແລະ ຍຶດຄອງ ເອກວາດໍ, ໂບລີເວຍ ແລະ ເປຣູ. 

- ເມື່ອມາ ເຖິງປີ ຄ.ສ 1550 ທ່ົວທັງອາເມຣິກາລາຕິນ (ຍົກເວ້ັນເບຣຊິນ) ໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ການ
ປົກຄອງຂອງແອັດສະປາຍທັງໝົດ. 
���%��%��#�!�;�����&��"#$��#�&�����: 

- ພາຍຫັຼງຄ້ົນພບົເບຣຊິນໃນເດືອນ ເມສາ ປີ ຄ.ສ 1500 ກໍດໍາເນນີການຮຸກຮານທັນທີ. 
- ໃນປີ ຄ.ສ 1530, ດໍາເນນີການປົກຄອງແບບອານານິຄົມໃນລະບອບຜະເດັດການສັກດິ 

ນານິຍມົ. 
- ກະສັດໄດ້ແຕງ່ຕ້ັງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເປັນຜູ້ມີອາໍນາດປົກຄອງທ່ົວເບຣຊິນ. 

- ແບ່ງເຂດການປົກຄອງອອກເປັນຫາຼຍລັດ ໂດຍຂຸນນາງ ແລະ ເຈົາ້ທ່ີດິນໃຫຍ່ຂອງປັອກ

ຕຸຍການເປັນຜູ້ຄຸມອໍານາດໃນດ້ານບໍລິຫານ, ການທະຫານ ແລະ ສາສະໜາ. 

2) ���%��%��#�!�;�����&��"#$)%���$, #�$��� ��� <;��$ 

- ນາຍທຶນ ໂຮນລັງ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣ່ັງໄດ້ທໍາລາຍລະບົບຜູກຂາດທາງການຄ້າຂອງແອັດ

ສະປາຍ ແລະ ປັອກຕຸຍການ.  

- ເກີດສົງຄາມຍາດແຍ່ງອານານິຄົມຫາຼຍຄ້ັງ ເຊິ່ງແອັດສະປາຍ ແລະ ປັອກຕຸຍການເປັນ

ຝ່າຍປະລາໄຊຕະຫຼອດມາ. 

- ໃນປີ ຄ.ສ 1655 ແອັດສະປາຍຖືກອັງກິດຍາດຊີງເອົາເກາະຈາໄມກາ. 

- ປ ີຄ.ສ 1697 ແອັດສະປາຍຖືກຝຣ່ັງເຂ້ົາຍຶດຄອງພາກຕາເວັນຕົກເກາະໄຮຕີ.  

- ດໍາເນີນສົງຄາມຍາດຊີງເບຣຊິນກັບປັອກຕຸຍການແຕ່ຍຶດໄດ້ພຽງເຂດຕອນເໜືອ. 

- ກອບໂກຍເອົາໂລຫະທ່ີມີຄາ່ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫາຼຍ, ຂດູຮີດ ແລະ ປຸ້ນສະດົມຢ່າງໂຫດ 

ຮ້າຍປ່າເຖືອ່ນຈົນກ່ໍໃຫ້ເກດີການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກາລາຕິນຢ່າງບ່ໍຂາດສາຍ. 

3) ພວກນັກລ່າອານານິຄມົໄດ້ດໍາເນີນການຄ້າຂ້າທາດ: 
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- ປ ັອກຕຸຍການ ເຂ້ົາລ່າດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຖກືຕອບໂຕ້ຈາກປະຊາຊົນອາຟຣິກາ. 

- ກໍ່ສົງຄາມລ່າຂ້າທາດ, ໃຊ້ຮູບແບບເສຍພາສີ, ໃຫ້ຂອງຂວັນ (ອາວຸດ, ປືນ, ແຜ່ນແພ, ເຫຼົ້າ, 

ເຄື່ອງປະດັບ) ໄປແລກທາດຈາກຜູ້ປກົຄອງ. 

- ຜູ້ປົກຄອງກໍໃຊ້ອາວຸດເຂ້ົາເພື່ອດໍາເນີນສົງຄາມລ່າຂ້າທາດ.  

- ການຂົນສ່ົງຂ້າທາດໄປຂາຍໄດ້ໃຊ້ເສັນ້ທາງເດີນເຮືອແບບ “ການຄ້າ 3 ເສົ້າ” 

- ຕີກາປະທັບຂ້າທາດຜິວດາໍ ແລ້ວຍັດໃສ່ເຮືອທ່ີແອອັດ ສົ່ງໄປທະວີບອາເມຣິກາ.  

- ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປັນປະເທດທ່ີມີຕະຫຼາດຂ້າທາດຄົນຜິວດາໍຫາຼຍທ່ີສດຸ. ມຄີວາມ

ຕ້ອງການແຮງງານຢ່າງຫຼວງ ແລະ ນັບມື້ເພີມ່ຂ້ຶນ. 

- ມີການສ່ົງຂ້າທາດຜິວດໍາ ໄປຂາຍຢູ່ອາເມຣິກາລາຕິນ. 

- ການຄ້າຂ້າທາດໄດ້ດາໍເນນີໄປເປັນເວລາ 4-5 ສະຕະວັດ ເຊິ່ງມກີານລ່າທ່ົວທັງຝ່ັງທະເລ

ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນອອກ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ອາຟຣິກາຕ້ອງສູນເສຍຄົນໄປປະ 

ມານ 100 ລ້ານຄົນ. 

- ຂ້າທາດທ່ີຖກືຈັບໄປສ່ວນຫາຼຍຈະເປັນຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າແມ່ຍງິ 1 ເທ່ົາ, ຜູ້ຊາຍຈະມີອາຍຸ

ແຕ່ 10-35 ປີ ສ່ວນແມ່ຍງິມອີາຍຸຕໍາ່ກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 25 ປີ. 

ຍ້ອນແນວນ້ັນ ຈຶ່ງມກີານດາໍເນີນການຕ່ໍສູ້ຄັດຄ້ານການຄ້າຂ້າທາດຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ

ເປັນເວລານດົນນານ, ໄດ້ບບີບັງຄັບໃຫ້ຊນົຊ້ັນປົກຄອງເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາຈາໍຕ້ອງປະກາດ

ຍົກເລີກລະບອບການຄ້າຂ້າທາດໃນປີ ຄ.ສ 1807 ເຊິ່ງລັດຖະສະພາອັງກິດຜ່ານກົດໝາຍຫ້າມຊ້ື

ຂາຍທາດ. ຈາກນັນ້, ປະເທດຝຣ່ັງ, ອາເມຣິກາ, ແອດັສະປາຍ ແລະ ປ ັອກຕຸຍການ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆ

ເລີ່ມປະກາດການຊ້ືຂາຍທາດເປັນສ່ິງຜິດກົດໝາຍ.  

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະສາມາດພິຈາ 

ລະນາຈາກ: 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
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- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການນໍາໃຊ້ຂໍທົ້ດສອບແບບຕ່າງໆ 

ການໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ຄູສາມາດໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍການສັງເກດ
ວ່າ ນັກຮຽນມຄີວາມຂະຫຍັນ ຫຼື ເມີນເສີຍ ແຕ່ວ່າການໃຫ້ຄະແນນແບບນ້ີບໍ່ຄອ່ຍເປັນທາງການ 
ຫຼື ຊັດເຈນປານໃດ. ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ທົດສອບແບບຕ່າງໆ 
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບອັດຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ  

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ບັນດາຄໍາຖາມທ່ີໃຊ້ໃນການສົນ 

ທະນາກຸ່ມ ຫຼ ື ບຸກຄົນຂ້າງເທິງນ້ັນໄດ້ ຖ້າຫາກຄູບໍ່ຢາກໃຊ້ກສໍາມາດສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ໄດ ້ ແຕ່ຄາໍ
ຖາມນ້ັນກໍຂໍໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ຫຼື ເປັນລັກສະນະຄໍາຖາມປິດ-ເປີດ. 

5.2 �����$������#��������+� 
ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ

ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມປະເດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ການກໍານົດຕົວເລືອກທ່ີຈະໃຫເ້ລືອກນ້ັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼື 
ສິ່ງທ່ີຜິດ ແຕ່ມີພຽງ 1 ຕົວເລືອກ. 

&�
9��$: 
ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 

1) ບັນຫາໃດທ່ີເປັນອຸປະສັກສໍາລັບຊາວເອີຣົບໃນການເຂ້ົາເຖິງທະວີບອາຟຣິກາ? 
ກ. ບັນຫາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

� ຂ. ບັນຫາອາກາດຮ້ອນອົບເອ້ົາ, ປາ່ດົງອັນຕຶບໜາ ແລະ ແມນ່ໍ້າທ່ີບໍສ່າມາດໃຊ້ໃນການ
ເດີນເຮືອໄດ້. 

ຄ. ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກທ່ີມມີາຕ້ັງແຕ່ສະໄໝບັນພະບຸລດຸ ແລະ ການຖືກກົດຂ່ີຂດູຮີດ. 
2) ການເປີດຄອງຊູເອດໃນປີ ຄ.ສ 1860 ເຮດັໃຫຈ້ັກກະພັດໃດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທ່ີສຸດ? 

ກ. ຈັກກະພັດຝຣ່ັງ 

ຂ. ຈັກກະພັດອີຕາລີ 
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� ຄ. ຈັກກະພັດອັງກິດ 

ງ. ຈັກກະພັດເຢຍລະມັນ 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 
1) ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຍດຶຄອງບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍ ຝຣ່ັງໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່ເຂົ້າຊ່ວຍ? 

ກ. ການເມືອງ 

ຂ. ເສດຖະກິດ 

� ຄ. ການທະຫານ 

ງ. ຊວນເຊ່ືອ 

ຈ. ປາບປາມ 

ສ. ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 

 

���#���!����:  

�
���&�&��$��	
��$��������!��#$"������!���� ��� ���',�:

4.1 ��������!��#$"������!����  
ຈັກກະພັດທ່ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລັດທິລາ່ເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາແມ່ນຈກັກະພັດຝຣ່ັງ ເຊິ່ງ

ໄດ້ມີການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວມາຕ້ັງແຕ່ກາງສະຕະວັດທີ� XIX� ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນຈັກກະພັດທ່ີ

ເກົ່າແກ ່ແລະ ມລີະບົບຫົວເມືອງຂ້ຶນຫາຼຍທ່ີສຸດເມືອ່ທຽບກັບບັນດາຈັກກະພັດທ່ີເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລນຸ 

ເມື່ອປຽບທຽບແບບວິທີການລ່າເມອືງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດໃນໂລກ ລະຫວ່າງຈັກກະພັດຝຣ່ັງກັບຈກັ 

ກະພດັອາເມຣິກາແລ້ວເຫນັວ່າຈກັກະພັດທັງສອງນ້ີໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ

ຢ່າງຍ່ິງແມນ່ ຈັກກະພັດຝຣ່ັງທ່ີເຂົ້າມາຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີ “���

������ �	
��
����������������	������������������” ເຊິ່ງວິທີການດ່ັງກ່າວແມນ່

ວິທີທ່ີໄດ້ມາຈາກປະສົບການໃນການຍຶດຄອງປະເທດຕ່າງໆທ່ີຜາ່ນມາ. 
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ດັ່ງນ້ັນ, ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການດ່ັງກ່າວໃຫ້ເກດີຜົນຈັກກະພັດຝຣ່ັງຈຶ່ງນໍາໃຊ້ນະໂຍ 

ບາຍຕ່າງໆເຂ້ົາມາສະໜັບສະໜູນເຊ່ັນ: 

1) ��)�������!��#$ 

ສໍາລັບດ້ານການເມືອງພວກຝຣ່ັງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍເກ່ົາແກ່ເຂົາ້ມາປົກຄອງເຊ່ັນ: ໃນ
ປະເທດລາວນ້ັນແມນ່ໃຊ້ນະໂຍບາຍແບງ່ແຍກເພື່ອປົກຄອງ ເຊິ່ງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ປະເທດທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍເຜ່ົາ. ນັບແຕ່ມື້ແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວເປັນຕ້ົນມາ 
ພວກເຂົາໄດຈ້ັດຕ້ັງກົງຈກັການປົກຄອງລ່າເມອືງຂ້ຶນແບບເອກະພາບທ່ົວປະເທດ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ
ຈັດວາງໃຫ້ເປນັ 2 ລະບອບຕ່າງກັນຄື: ລະບອບລ່າເມອືງຂ້ຶນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນຝຣ່ັງປົກຄອງໂດຍກົງ
ໃນທ່ົວປະເທດລາວ (ຜູ້ມອີໍານາດເຕັມສູງສຸດເຖິງຜູ້ຮອງເຈົາ້ແຂວງ) ແລະ ລະບອບລ່າເມອືງຂ້ຶນ
ແບບອາລັກຂາໃນລາຊະອານາຈັກຫຼວງພະບາງ ແຕ່ໃນຕົວຈິງຫຼວງພະບາງກໍເປັນພຽງແຂວງໜ່ຶງ
ເທ່ົານ້ັນ. 

ພວກເຂົານໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແບ່ງແຍກຄົນລາວດ້ວຍກັນ ລະຫວ່າງຊົນເຜ່ົາສ່ວນຫຼາຍ
ກັບສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ຄົນລາວພາກເໜືອກັບພາກໃຕ້. ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົາຍັງສ້າງຄວາມ
ອາຄາດບາດໝາງກັນລະຫວ່າງຄົນລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ດ້ວຍວິທີເອົາຊາດໜ່ຶງໄປ
ຂ້າອີກຊາດໜ່ຶງ. 

2) ��)��������!�/���� 

- ພວກເຂົາໄດສ້້າງໃຫປ້ະເທດລາວກາຍເປັນຕະຫຼາດຈາໍໜ່າຍສິນຄ້າ, ຫ້າມ ຫຼ ືຂັດຂວາງບ່ໍ

ໃຫ້ພໍ່ຄາ້ ຫຼ ືນາຍທຶນທ່ີເປັນຄົນລາວດໍາເນນີທຸລະກິດ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ທໍາການຄ້າຂາຍກັບຄົນຈນີ

ຕ່າງດ້າວ. 

- ດໍາເນີນການເກັບກວາດສ່ວຍສາອາກອນປະເພດຕ່າງໆຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພືອ່ເອົາໄປເຂ້ົາ

ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຖືກກົດຂ່ີຂດູຮີດໜັກກວ່າໝູໃ່ນ

ບັນດາປະເທດໃນອິນດູຈີນ. 
3) ��)�����
�!���# 

ໃນເວລາເກີດການວິວາດກັນລະຫວ່າງຝຣ່ັງກັບໄທ ຝຣ່ັງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຊ້ືຈາ້ງບຸກຄົນ

ຊັ້ນສູງໃນຊົນຊ້ັນສັກດິນາ ແລະ ນາຍທຶນ ໃຫ້ເກີດກະແສຟອງຮັກຊາດອັນປອມແປງທ່ີເອີນ້ວ່າ: 

6HisTG M6 CACIM.pdf   716HisTG M6 CACIM.pdf   71 7/31/2015   9:45:05 AM7/31/2015   9:45:05 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



67�

�

ລາວໃຫຍ່ເພືອ່ຕ້ານກັບລັດທິໄທໃຫຍ່ ແລ້ວສ້າງໜັງສືພິມລາວໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມສະບັບທໍາ

ອິດໃນປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນເຄ່ືອງມືຮບັໃຊ້ກະແສຟອງດ່ັງກ່າວ. 

4) ��)���������� 

ພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງໄດ້ຈັດຕ້ັງກົງຈກັປາບປາມຂົ່ມຂູ່ຂຶ້ນມາເພືອ່ຕິດຕາມ ແລະ ລົງ 
ໂທດຜູ້ທ່ີຂັດຂືນບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພວກເຂົາເຊັນ່: ຫ້ອງການທ່ານຜູ້ໃຫຍ່, ຜູ້ມີອໍານາດ
ເຕັມ, ຫ້ອງການສອດແນມ, ຫ້ອງການສານ, ຄຸກ ແລະ ກອງຕໍາຫວຼດ. 

5) ��)����
���������-�$��� 

ນະໂຍບາຍວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນນະໂຍບາຍທ່ີໂຫດຮ້າຍ ແລະ ອນັຕະລາຍທ່ີສຸດ

ເຊິ່ງພວກເຂາົໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄົນລາວໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໂງ່ຈາ້ຫຼາ້ຫຼັງ, ເປັນຜູ້ບອກໄດ້ໃຊ້ຟງັ, ບໍ 

ລິສຸດສັດຊ່ື ແລະ ຍອມຈໍານົນທຸກຢ່າງຕ່ໍຄົນຝຣ່ັງ ພວກເຂົາຈຶ່ງບ່ໍຍອມລົງທຶນໃສ່ການສກຶສາແມ່ນ

ແຕ່ໜ້ອຍ ກົງກັນຂ້າມພວກເຂົາໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການເບ່ືອເມາົຄົນລາວໃຫ້ໄປນິຍມົຊົມຊອບແບບ 

ແຜນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກດ້ວຍຫາຼຍຮູບແບບ. 

ສະຫຼບຸແລ້ວ ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງທ່ີໄດ້ນາໍມາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການ

ແຊກແຊງ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວນ້ັນແມນ່ໄດ້ນາໍໃຊ້ວິທີການທ່ີແນບນຽນອ່ອນໂຍນ ເພື່ອ

ເຮັດໃຫຄ້ົນລາວຫຼງົເຊ່ືອວ່າ ຝຣ່ັງເຂ້ົາມາເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມຈະເລີນໃຫ້ກັບປະເທດ

ລາວ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນ້ັນ ຈຶ່ງໄດ້ນາໍໃຊ້ເລ່ກນົ ແລະ ນະໂຍບາຍອັນໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຕ່ໍກບັ

ປະຊາຊົນລາວຢ່າງບ່ໍເລືອກປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຜູ້ບລໍິສຸດ ແລະ ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ

ຕໍ່ປະເທດຊາດຖືກຂ້າຕາຍຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ. 

4.2 ��������!��#$"������',� 

1) 
���������!��#$"������',� 

ຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ເປັນຈັກກະພັດທ່ີເກີດໃໝໃ່ຫຍ່ລຸນ ເມື່ອທຽບກັບຈກັກະພັດຝຣ່ັງ 

ແລະ ອັງກິດ ແຕ່ກໍເປັນຈກັກະພັດທ່ີມກັເອົາລັດເອົາປຽບຈກັກະພັດອ່ືນຢູ່ສະເໝ ີ ເຊິ່ງໃນບັນຫານີ້

ຈະເຫັນໄດ້ຢາ່ງຊັດເຈນວ່າ ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ I ຈັກກະພັດຝຣ່ັງ, ອັງກິດ ແລະ 
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ຣັດເຊຍໄດພ້າກັນຕ່ໍຕາ້ນການບຸກໂຈມຕີຂອງເຢຍລະມັນ, ໂອຕຣິດ-ຮົງກາຣີ ແລະ ອີຕາລີ (ປີ ຄ.ສ 

1915 ປ່ຽນມາກຸ່ມສັນຍາ) ແຕ່ໃນຂະນະນ້ັນ ຈັກກະພັດອາເມຣິກາບ່ໍໄດ້ກັງວົນສົນໃຈມີແຕ່ຂາຍ

ອາວຸດເກັບເງິນເຂ້ົາຖົງ. ເມື່ອສະຖານະການຂອງສົງຄາມມກີານຫັນປ່ຽນເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ກຸມ່ສັນ 

ຍາຈັກກະພັດອາເມຣິກາກໍກະໂດດເຂ້ົາຮ່ວມສົງຄາມໃນນາມຝ່າຍສັນຍາ.  

ພາຍຫັຼງສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ II ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນນາມຜູ້ຊະນະສົງຄາມ ຈັກກະພັດອາເມຣິ

ກາໄດ້ນາໍເອາົແນວຄວາມຄິດໃໝ ່ ແລະ ວິທີການລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ເຂົາ້ແຊກແຊງ-ຍຶດຄອງ

ບັນດາປະເທດເມືອງຂ້ຶນຕ່າງໆໃນໂລກ. ດັ່ງນ້ັນ, ຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ຈຶ່ງແມ່ນນັກສວຍໂອກາດ

ຈອມໂຫດ ແລະ ແກມໂກງ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ວິທີດັ່ງນ້ີຄ:ື 

(1) ສວຍໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການທະຫານຂອງພວກເຂົາຢູໃ່ນໂລກນາຍ 

ທຶນ, ການຊຸດໂຊມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງບັນດາປະເທດຈັກກະພັດຕົວອືນ່ໃນໄລ 

ຍະຕ້ົນຂອງຊ່ວງເວລາຫັຼງສົງຄາມ ແລ້ວກໍ່ຕັ້ງຕົວເອງເປັນສາລະວັດທະຫານຂອງໂລກ

ເຊື່ອງຕົນເອງຢູ່ເບື້ອງ ຫຼັງໃບໄພ ້“ປົກປັກຮັກສາໂລກເສລີ”, “ຕ້ານໄພກອມມູນິດ”. 

(2) ໃຊ້ຮູບ “ການຊ່ວຍເຫຼືອ” ດາ້ນເສດຖະກິດ, ການທະຫານ ແລະ ເຊັນສັນຍາສ້າງກຸ່ມສໍາ

ພັນທະຫານເພ່ືອຄວບຄຸມບັນດາປະເທດທັງຫາຼຍໃນຂົງເຂດອາຊ,ີ ອາຟຣິກາ ແລະ ອາ

ເມຣິກາລາຕິນ.  

(3) ພວກເຂົາ “ໜີບຮັດ ແລະ ປດັເຂ່ຍພວກຈກັກະພັດຕົວອືນ່” ຢູ່ໃນຫາຼຍປະເທດເມືອງຂ້ຶນ 

ຫຼ ືເມືອງສ່ວຍໃຫ້ພົນ້ອອກໄປ. 

ດັ່ງນ້ັນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການຕ່າງໆເຫຼົາ່ນ້ັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

ຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ ຫຼ ືເລ່ກົນຕ່າງໆເຂ້ົາມາຊ່ວຍ. 

4.2 ��������#�������'��!"���'�������!��#$"��� 

ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ນັນ້ ຈັກກະພັດອາເມຣິກາໄດ້ຕົກລົງ

ຄົບຄິດກັບຊົນຊ້ັນສັກດິນາ ແລະ ນາຍທຶນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດໃນການລ່າເມອືງຂ້ຶນ

ໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການທະຫານ. ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໃຊ້ກົນອຸບາຍຫຼາຍຢ່າງ
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ທ່ີໂຫດຮ້າຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຄື: ມອບເອກະລາດຄືນໃຫ,້ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງເສດຖະກິດ, ຮູບ

ການລັດຖະປະຫານ ແລະ ໂຄ່ນລ້ົມເພືອ່ນໍາເອາົລູກແຫຼ້ງຕີນມຜູ້ືທ່ີບໍລິສຸດກວ່າໝູ່ເຂົ້າກໍາອໍານາດ

ກົງຈັກການປົກຄອງໃນບັນດາປະເທດເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ. 

ກົນອຸບາຍຕົນ້ຕໍບາງຢ່າງ ທ່ີສ່ອງແສງເຖິງແບບວິທີການຮຸກຮານຂອງຈັກກະພັດອາເມຣິ

ກາຢູ່ໃນປະເທດລາວໃຫ້ເຫນັແຈງ້ດ່ັງນ້ີ: 

- ກົນອຸບາຍ “������������” ດາ້ນເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ຕົ້ນຕໍແມ່ນການທະຫານ 

ເພື່ອແຊກແຊງ ແລະ ຄວບຄຸມດ້ານການເມືອງ, ການທະຫານ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງລາວຢ່າງຮອບດ້ານ ເຮັດໃຫ້ເຂດປົກຄອງຂອງພວກເຂົາກາຍ 

ເປັນເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ.່ 

ນີ້ເປັນກົນອຸບາຍແຊກຊມຶເຂົ້າບັນດາປະເທດທ່ີຈະເລີນຊ້າ ດ້ວຍການນໍາເອາົສິນຄ້າທ່ີອັ່ງ

ອໍເຫຼືອໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ບນັດາປະເທດທ່ີກ່າວມານ້ັນ ແລະ ຜູກມັດປະເທດທ່ີຮບັ

ການຊ່ວຍເຫຼອືຈາໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງອາເມຣິກາເຊັນ່: ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມສໍາພນັການ

ທະຫານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອາເມຣິກາຕ້ັງຖານທັບໃສ່ແຜ່ນດິນຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້

ງົບປະມານຂອງປະເທດນ້ັນເວລາໃດກໍຂາດເຂນີ ເພືອ່ທົດແທນສ່ິງທ່ີຂາດເຂີນນ້ັນດ້ານໜ່ຶງຕ້ອງ

ໄດ້ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່ືມອີກ ເຮັດໃຫ້ຄອ່ຍໆຂ້ຶນກັບອາເມຣິກາຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ດ້ານໜ່ຶງຕ້ອງ

ຖືກ ຜເກັບເງນິສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ ້ແລະ ປະຊາຊົນລາວທຸກຍາກຂາດເຂີນ.  

ສະພາບດ່ັງກ່າວມນັຊ້ີບອກວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອາເມຣິກາແມ່ນກົນອຸບາຍ ຫຼື ວິທີ

ການທ່ີໃຫຍ່ ແລະ ສໍາຄັນທ່ີນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝຂ່ອງຈັກກະພັດອາເມຣິ

ກາ ຫຼ ື ອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ແມ່ນບ້ວງເຊອືກທ່ີໃຊ້ມດັຄໍປະຊາຊົນໃນປະເທດນ້ັນ. ຈັກກະພັດອາເມຣິ

ກາໄດໃ້ຊ້ເງນິເຂ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ທາງດ້ານການທະຫານຫຼາຍກວ່າບັນດາປະເທດໃນອິນດູຈີນ 

ພຽງແຕ່ໄລຍະ 13 ປ ີ(1956-1969) ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອມີເຖງິ 800 ລ້ານໂດລາ. ໃນນ້ັນ, ບໍ່ນັບ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງລັບ ຫຼ ືຈໍານວນທ່ີເອີ້ນວ່າ ການຈບັຈາ່ຍພິເສດ. 
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- ກົນອຸບາຍການໃຊລ້ະບົບ “ທ່ີປຶກສາ” ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຊີ້ຂາດທຸກການເຄ່ືອນໄຫວ 

ຂອງອໍານາດການປົກຄອງຫຸ່ນ ແລະ ກອງທະຫານຫຸ່ນລາວ. ໃນຄວາມເປັນຈງິລະບົບທ່ີປຶກສາໄດ້

ກາຍເປັນກົງຈກັການປົກຄອງແບບລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ຢູ່ໃນລາວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາພະ 

ນັກງານໃນອົງການຊ່ວຍເຫຼອື, ທ່ີປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທະຫານ ລວມແລ້ວນບັເປັນພັນໆຄົນ. 

ນັບຕ້ັງແຕ່ປ ີ ຄ.ສ 1954 ອາເມຣິກາ ໄດ້ຈັດຕ້ັງອົງການຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງຕົນຫຼາຍ

ອົງການຄື: ຄະນະພີອີໂອ (PEO: Program Evaluation Office) ແມ່ນຫອ້ງການຕີລາຄາໂຄງ 

ການຊ່ວຍເຫຼອືທ່ີຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມຣິກາ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມນ່ອົງການຊ້ີນາໍ

ການທະຫານຢູ່ລາວ ເຊິ່ງມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບປະຕິບດັແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທະຫານ, ແບ່ງ 

ປັນ ແລະ ກວດກາການໃຊ້ອາວຸດ, ແບ່ງປັນສິນຄ້າພະລາທິການ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານອົບຮົມກອງທະ 

ຫານລາຊະອານາຈັກ ແລະ ບັນດາກອງປຸ້ນ ແລະ ທະຫານບ້ານ, ມີສິດກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດ

ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາເດອືນ ທາງດ້ານທະຫານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຊາດຂອງລັດຖະບານລາ 

ຊະອານາຈັກ ແລະ ອື່ນໆ. 

ອົງການຢູຊດິ (USIS: United States Information Service) ແມນ່ຫ້ອງການສ່ົງຂ່າວ

ຂອງອາເມຣິກາ ແຕໃ່ນຕົວຈິງແລ້ວອົງການນ້ີແມນ່ເຮັດໜ້າທ່ີຊີ້ນໍາສົງຄາມຈິດຕະສາດ ເປັນຜູ້

ຈ່າຍເງິນ ແລະ ພາຫະນະສິງ່ຂອງອ່ືນໆໃຫ້ແກ່ພວກລູກແຫຼ້ງຕີນມ ືເພື່ອໂຄສະນາຫຼອກລວງ ແລະ 

ທໍາລາຍມ້າງເພກະແສຟອງຕ້ານອາເມຣິກາຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ອົງການອ່ືນໆ. 

ອົງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນຂ້ຶນໂດຍກົງກັບສະຖານທູດອາເມຣິກາ ແລະ ຖືວ່າເປັນກົງຈັກ

ການປົກຄອງຢູ່ໃນລາວ, ໄດ້ຮັບອະພິສິດທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດເທ່ົາກັນໝົດ, ຜູ້ທ່ີເປັນຫົວໜ້າ

ສະຖານທູດ ແລະ ຫົວໜ້າທ່ີປຶກສາລ້ວນແຕ່ແມນ່ກະໂຕອາເມຣິກາ. ຈໍານວນທ່ີປຶກສາໄດ້ເພີມ່

ທະວີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຈາກພຽງແຕ່ 300 ຄົນ ໃນປີ ຄ.ສ 1959 ມາເປນັ 5.000 ຄົນ ໃນປີ ຄ.ສ 1968 

ໃນນ້ັນທ່ີປຶກສາທາງການທະຫານ 3.500 ຄົນ. 

ສະຫຼບຸລວມແລ້ວ ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບໃໝ່ແມນ່ລັດທິທ່ີອາໄສຄວາມໄດ້ປຽບໃນດ້ານ
ຕ່າງໆຂອງຄູ່ແຂ່ງ ເພື່ອສະຖາປະນາຕົນເອງຂ້ຶນເປັນຜູ້ມີອະພສິິດກວ່າຄົນອ່ືນໃນທຸກດ້ານແລ້ວກໍ
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ປັດເຂ່ຍ ຫຼ ື ຂັບໄລ່ຄູ່ແຂງ່ນ້ັນໃຫ້ພົ້ນຈາກເຂດອິດທິພນົຂອງຕົນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລດັທິລ່າເມືອງຂ້ຶນ
ແບບໃໝ່ໄດ້ຮບັການປະຕິບດັໃຫເ້ປັນຈງິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຈັກກະພັດອາເມຣິກາຍັງໄດ້ນາໍ
ໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດເຂ້ົາມາຊ່ວຍຂັບເຄ່ືອນຢ່າງມພີິກໄຫວອ່ອນນ້ອມ ແລະ 
ຄ່ອງແຄ້ວທ່ີສດຸ. 
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ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ອາຊີ. 

2. ອະທິບາຍຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ອາຟຣິກາ. 

3. ອະທິບາຍຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນອາເມຣິກາລາຕິນ. 

2. !���#'�&���&� 
1. "��
���������#����9��#��� 

1.1 ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດອິນເດຍ 

1.2 ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດຈນີ 

1.3 ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸນ່ 

2. "��
���������#����9��#�=;��� 

2.1 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນອານເຊຣີ 

2.2 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນຊູດານ 

3. "��
���������#����'�#�!�;�����&�� 

3.1 ຄວາມໝາຍອາເມຣິກາລາຕິນ 

3.2 ສາເຫດເກີດຂະບວນການຕ່ໍສູ້ 

3.3 ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກາລາຕິນ 

1) ການຕ່ໍສູ້ຢູ່ແມກັຊິກໂກ 

2) ການຕ່ໍສູ້ຢູພ່າກເໜືອອາເມຣິກາລາຕິນ 
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3) ການຕ່ໍສູ້ຢູພ່າກໃຕ້ອາເມຣິກາລາຕິນ 

4) ການຕ່ໍສູ້ຢູ່ເບຣຊິນ 

3. �����#� 
1. ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມຄືູ ວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6

2. ແຜນທ່ີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່ໍສູ້ປດົປ່ອຍຊາດໃນທະວີບອາຊີ, ອາຟຣິກາ ແລະ 

ອາເມຣິກາລາຕິນ 

3. ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຕ່ໍສູ້ປດົປ່ອຍຊາດໃນທະວີບອາຊີ, ອາຟຣິ

ກາ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ 

4. �������� 
ການສົນທະນາກຸ່ມເປັນວິທີທ່ີໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊິງ່ກັນ ແລະ 

ກັນຫາຼຍກວ່າ. ແຕ່ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ືອ ຫຼື ມີການສອນແບບຊ້ໍາເກົ່າ ຄູຈຶ່ງສາມາດປັບປ່ຽນວິທີ
ການສອນໄປເລ້ືອຍໆ ລະຫວ່າງວິທີການສອນແບບສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ລວມໝູ ່ແລະ ການຂຽນ
ລາຍງານ. 

ການຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມແຕ່ລະຄ້ັງໃຫ້ມີການຊັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ (ບໍ່ໃຫ້ເອົາຄົນ
ເກົ່າ ຫຼື ຈຸເກົ່າ) ແລະ ທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ເອາົໃຈໃສ່ນັກຮຽນພິເສດ (ຮຽນອ່ອນ, ບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົນ້ ຫຼ ື
ບໍ່ມັກປາກ ແລະ ອື່ນໆ). 

���������� 1. ��������*
���"��
���������#���� 
ຄູອາດນໍາເຂົາ້ສູ່ບົດຮຽນໂດຍການສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ເພື່ອໃຫ້ນກັຮຽນທ່ົວຫອ້ງໄດ້ຄົ້ນ

ຄິດດ້ວຍຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

���/��: 

1. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດແມ່ນຫຍັງ? 

2. ເປັນຫຍັງຈຶງ່ມຂີະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ໃນໂລກ? 

3. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດທ່ີນັກຮຽນຮູ້ຈກັມີຂະບວນໃດແດ່? ຂະບວນການດ່ັງກ່າວເກີດ

ຂຶ້ນຢູ່ໃສ? 
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4. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດທ່ີເດັ່ນຢູ່ໃນໂລກເກີດຂ້ຶນຢູ່ທະວີບໃດ? ມີຂະບວນໃດແດ່?  

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄິດ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕາມລໍາດັບໃຫ້ໝູ່ຟັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນ້ັນ

ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດຄ້ໍາຕອບທ່ີເປນັເອກະພາບ. 

���������� 2: !%��
*�!������� 
ເນື່ອງຈາກບົດຮຽນບົດນ້ີ ເປັນບົດທ່ີຍາວ ແລະ ຈໍານວນຊ່ົວໂມງກໍໜ້ອຍ. ສະນ້ັນ, ການ

ສອນແບບເປັນກຸ່ມອາດຖືໄດ້ວ່າເປັນທາງເລືອກໜ່ຶງ ທ່ີຄູຈະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ ້ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຄູ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຈະສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເນ້ືອໃນຫັຼກສູດໄດ້. ຄູ
ອາດແບ່ງນັກຮຽນເປັນ ກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າຕາມຫົວຂໍ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

1. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດອິນເດຍ 

2. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດຈນີ 

3. ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸນ່ 

4. ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນອານເຊຣີ 

5. ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນຊູດານ 

6. ຄວາມໝາຍອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະ ສາເຫດເກີດຂະບວນການຕ່ໍສູ ້

7. ການຕ່ໍສູ້ຢູ່ແມກັຊິກໂກ 

8. ການຕ່ໍສູ້ຢູພ່າກເໜືອອາເມຣິກາລາຕິນ 

9. ການຕ່ໍສູ້ຢູພ່າກໃຕ້ອາເມຣິກາລາຕິນ 

10. ການຕ່ໍສູ້ຢູ່ເບຣຊິນ 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄ້ວາ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານໂດຍອີງຕາມເນ້ືອໃນຂອງບົດ 

ຮຽນ ຫຼ ືເອກະສານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ ດ້ວຍການໃຊ້ແຜນວາດຊ່ວຍຈື ່ເພື່ອການອະທິບາຍໄດ້

ງ່າຍ ແລະ ຈືຈ່ໍາໄດ້ດນົ. ເມື່ອສ້ິນສຸດການລາຍງານຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບ

ທ່ີເປັນເອກະພາບ. 
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5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະ ສາມາດພຈິາ 

ລະນາຈາກ: 
5.1 ປະເມນີຜົນຈາກການສັງເກດ 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 

5.2 ປະເມນີຜົນຈາກພາກປະຕິບັດ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ປະເມນີຜົນຈາກການກວດສອບ 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
ການໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນໃນກິດຈະກາໍ ຄູສາມາດໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍການສັງເກດວ່ານັກ 

ຮຽນມີຄວາມຂະຫຍັນ ຫຼື ເມີນເສີຍ (ການໃຫຄ້ະແນນແບບນ້ີບໍ່ຄອ່ຍເປັນທາງການ ຫຼື ຊັດເຈນ). 
ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ທົດສອບແບບຕ່າງໆ ໂດຍປົກກະຕິ

ແລ້ວຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບອດັຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ ເຊ່ິງທັງສອງຮູບແບບນ້ີເຫັນວ່າເປນັ
ທາງການ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ.  

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ໃນການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄູສາມາດນໍາເອາົຄໍາຖາມຢູ່ໃນການສົນທະ 

ນາຂ້າງເທິງມາທົດສອບ ຫຼື ສ້າງຂ້ຶນເອງກໍໄດ້. 
5.2 �����$������#��������+� 

ສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊດັເຈນ 
ຫຼື ບ່ໍຄວບຄຸມເລ່ືອງຈະເຮັດໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ການກໍານົດຕົວເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ເລອືກນ້ັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ່ິງທ່ີຜດິ 
ແຕ່ມີພຽງ 1 ຕົວເລືອກ. 
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ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1. ເປັນຫຍັງໃນເວລາອັງກິດຍຶດຄອງ ປະຊາຊົນອິນເດຍ ຈ່ຶງຕາຍໃນເວລາໄລ່ເລຍ່ກັນປະມານ 15 
ລ້ານຄົນ? 

ກ. ຖືກຕັດສິດເສລີພາບ ແລະ ກົດຂ່ີຂູດຮີດຢ່າງແສນທໍລະມານ 

ຂ. ຖືກປາບປາມ ແລະ ຕັດສິດເສລີພາບ 

� ຄ. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫວິອັນຮ້າຍແຮງ 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 
2. ຮູບແບບການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນອິນເດຍຕ້ານອັງກິດມີຮູບແບບໃດແດ່? 

ກ. ການນັດຢຸດງານ 

� ຂ. ການຍອມຈໍານົນ 

ຄ. ການອັດຮ້ານຄ້າ 

ງ. ການບ່ໍຍອມຊ້ືສິນຄ້າອັງກິດ 

ຈ. ການບຸກໂຈມຕີເຈົາ້ທ່ີດນິຢູ່ຕາມຊົນນະບົດ 
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����� IV: "��
�������#�����'������&�
���� 
XIX 	�&����&�
���� XX 

����� 11: "��
�������#�9��!#�;�� ��� #�!�;��� 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 
1. ������$ 

ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
1.1 ອະທິບາຍສະພາບການຕໍ່ສູຂ້ອງຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມ 

ຣິກາ. 

1.2 ອະທິບາຍສະພາບການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ II.  

1.3 ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງສະພາບການຂອງສາກົນທີ II ພາຍຫັຼງການເສຍຊີວິດຂອງ

ທ່ານ ອັງແກນ 

2. !���#'�&���&� 
1. "��
�������#�9��!#�;�� 

1.1 ຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ອັງກິດ 

1.2 ຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ຝຣ່ັງ 

1.3 ຂະບວນກໍາມະກອນຢູ່ເຢຍລະມັນ 

2. "��
�������#�9��#�!�;��� 

3. ������ II  

3.1 ການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ II 

3.2 ສາກົນທີ II ພາຍຫຼງັການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ອັງແກນ 
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3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
- ແຜນທ່ີປະເທດອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອາເມຣິກາ. 

4. �������� 
���������� 1: ������/��-&#� 
ຄູອາດນໍາເຂົາ້ສ່ ູບົດຮຽນດ້ວຍການສະເໜີຮູບພາບແຜນທ່ີປະເທດອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະ

ມັນ. ຈາກນັນ້, ຄູຕັ້ງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນດ່ັງນ້ີ: 
1) ປະເທດອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມຣິກາຕ້ັງຢູ່ທະວີບໃດ? 
2) ປະເທດເຫຼົາ່ນ້ັນມີຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໃດແດ່? 

���������� 2: ������������ 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນເພື່ອຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງກໍາມະກອນຢູ່ເອີຣົບດ່ັງນ້ີ: 

1) ເປັນຫຍັງກໍາມະກອນຢູ່ປະເທດອັງກິດຈຶງ່ລຸກຂ້ຶນມາຕ່ໍຕາ້ນກັບນາຍທຶນ? 
2) ເປັນຫຍັງການຕ່ໍສູ້ຂອງກໍາມະກອນຢູ່ປະເທດຝຣ່ັງຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ? 
3) ພັກກໍາມະກອນສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕຂອງເຢຍລະມັນມີບົດບາດແນວໃດຕ່ໍກບັຂະບວນ

ການຕ່ໍສູ້ຂອງກໍາມະກອນ? 
ຄູໃຫຕ້າງໜ້ານັກຮຽນສະເໜີແຕ່ລະບັນຫາ ແລ້ວສະຫຼຸບຮວ່ມກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. 
���������� 3: 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນໃນຫົວຂໍທີ້ 2 ແລະ 3. ຈາກນັນ້, ຄູຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີມ້
ເພື່ອສົນທະນາກັບນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈງ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆດັງ່ນ້ີ: 

- ການຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງຊາວກໍາມະກອນຢູ່ອາເມຣິກາ 
- ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າງຕ້ັງສາກົນທີ II 
- ແນວທາງການຕ່ໍສູ້ຂອງສາກົນທີ II 
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- ການປ່ຽນແປງຂອງສາກົນທີ II ຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງທ ່ານ ອັງແກນ 
5. ���
�������!���-�� 

ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: 
5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� 12: �����&�
����������+&������;��!�� 
 

ເວລາ:3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1.1 ອະທິບາຍສະພາບການສ້າງຕ້ັງພັກໂບນເຊວິກ 
1.2 ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍໄດຂ້ະບວນກໍາມະກອນຣັດເຊຍ 
1.3 ອະທິບາຍການດໍາເນນີການປະຕິວັດ. 
1.4 ວິເຄາະຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ 

2. !���#'�&���&� 
1. ������#������&�
�� 

1.1 ການສ້າງຕ້ັງພກັໂບນເຊວິກ 

1.2 ຂະບວນກໍາມະກອນຣັດເຊຍ 

2. �����&�
����������+&������;��!�� (1905-1907) 

2.1 ການດໍາເນີນການປະຕິວັດ. 

2.2 ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
- ຮູບພາບທ່ານ ເລນິນ, ຮູບພາບກອງປະຊຸມ, ແຜນທີ ່ປະເທດຣັດເຊຍ. 
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4. �������� 
���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂົາ້ສ່ ູບົດຮຽນດ້ວຍການສະເໜີຮູບພາບທ່ານ ເລນິນ ແລະ ແຜນທ່ີຂອງປະເທດ 

ຣັດເຊຍ. ຈາກນ້ັນ, ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນຕາມບັນຫາຕ່ໍເນື່ອງດ່ັງນ້ີ: 
1) ນັກຮຽນຮ້ ູຈັກທ່ານ ເລນິນ ບໍ?, ທ່ານແມນ່ໃຜ? 
2) ປະເທດຣັດເຊຍຕ້ັງຢູ່ໃສ? 

ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບ. 
���������� 2: !%��
*�!������� 
ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນໃນຫົວຂໍ ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ຄຈູັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນກ່ຽວກັບຂະບວນການປົດປ່ອຍ
ຊາດຢູ່ໃນໂລກ ດ້ວຍບັນຫາຕາມຈຸດຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບການກ່ອນການປະຕິວັດ 
2) ສ້າງຕ້ັງພກັໂບນເຊວິກ 
3) ຂະບວນກໍາມະກອນຣັດເຊຍ 
4) ການດໍາເນີນການປະຕິວັດ 
5) ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິວັດເດືອນຕຸລາ ຣັດເຊຍ 

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄວ້າ, ຂຽນບົດລາຍງານ ພ້ອມທັງສັງລວມເນ້ືອໃນເປັນແຜນ

ວາດ ເພື່ອຂ້ຶນລາຍງານໃຫໝູ້່ຟັງ. ຫຼງັຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຼຸບຄືນເນ້ືອໃນບດົຮຽນເພືອ່

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 

5. ���
�������!���-�� 
ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 
- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 
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5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 

&�
9��$: ������#�#��&�+� 
1) ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ? 
2) ພັກໂບນເຊວິກເກີດຂ້ຶນມາໄດ້ແນວໃດ? 
3) ກຸ່ມຄົນພວກໃດເປັນຕົວແທນໃຫແ້ກພ່ວກເສລີນິຍົມໃນຣັດເຊຍ? 
4) ຍ້ອນຫຍັງຈຶງ່ເກີດມີການປະຕິວັດທຶນນິຍມົຣັດເຊຍປີ ຄ.ສ 1905-1907? 
5) ຍ້ອນຫຍັງພະເຈົ້າຊາ ຈຶງ່ຕົກລົງໃຫ້ມີການເລືອກຕ້ັງ ແລະ ສ້າງຕ້ັງສະພາດູມາຂ້ຶນ? 
6) ພະເຈົ້າຊາໄດ້ຫັນນະໂຍບາຍມາປາບປາມປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕໍ່ຕ້ານດ້ວຍວິທີໃດ? 
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&#��� II: ��	
������
�+,��$&#����� 
����� V: ������)��"#$#��������
�������$ ���  
  ���%��%��"#$�������	��������&�  
  
���� XVII 	�&����&�
���� XIX 
����� 13: ���#���������
���)�� ��� #��������
���� 

���$/��&�����$'��� �. 1695-1713 
 

ເວລາ: 4 ຊ່ົວໂມງ 
1. ������$  

ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍ ສະພາບການຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງກ່ອນການຊຸດໂຊມໄດ.້ 
- ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍ ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຊຸດໂຊມ. 
-  ບອກ ແລະ ອະທິບາຍ ເຫດຜົນທ່ີພາໃຫ້ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງແຕກແຍກອອກເປັນ 

ສອງ ແລະ ສາມອານາຈັກ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍ ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການແຕກແຍກຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ.  

2. !���#'�&���&�
1. ����"#$#��������
�������$��#�����&���� 
2. ������&�
##�!���	(��#������"#$#�������������$ 

2.1 ການແຍກຕົວຂອງຫຼວງພະບາງ 
2.2 ການແຍກຕົວຂອງຈໍາປາສັກ  

3. -�����#�"#$����&���� 
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3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາ ການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 &�&���$����-�
�� 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  
- ແຜນວາດສະແດງ  

4. �������� 
���������� 1: ������!"���� ����%*� 
ຄູອາດຈະນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນຕາມບັນຫາຕ່ໍ 

ເນ່ືອງຕາມຫົວຂໍ້ທ່ີກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ຫຼ ື ຄູອາຈະສະຫຸຼບຫຍ້ໍກ່ຽວກບັ
ເຫດການຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງພະເຈ້ົາສຸລຍິະວົງສາ ທ່ີມຜີົນຕ່ໍກັບຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງອານາຈກັລ້ານຊ້າງໃນຊ່ວງຕ່ໍມາພາຍຫັຼງການສ້ິນພະຊົນຂອງເພ່ິນ.  

���������� 2 : !%��
*�!�������'	�� 
ຄູແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຊຸດໂຊມ

ຂອງລະບອບສັກດິນາລາວລ້ານຊ້າງ ແລະ ການຖືກຕັດແບ່ງຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ດ້ວຍ
ບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງກ່ອນການແຕກແຍກ�

2) ການແຍກຕົວຂອງຫຼວງພະບາງ 
3) ການແຍກຕົວຂອງຈໍາປາສັກ�

4) ຜົນສະທ້ອນຂອງການແຕກແຍກ 

ຄູອາດໃຫ້ນກັຮຽນຂ້ຶນລາຍງານໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜນວາດແບບ Mind Map. ຈາກນັນ້, 
ຄູອາດຈະໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜ້ ູສະຫຸຼບໂດຍກົງ ຫືຼ ຄູກັບນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເນ້ືອໃນ 
ວິທະຍາສາດຂອງບົດ. 
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ນອກຈາກນ້ີ, ຄູສາມາດຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມເພ່ີມເຕີມ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນກໍາໄດ້ 
ເຫດການ. ນອກຈາກກິດຈະກໍາທ່ີກ່າວມານ້ີແລ້້ວ, ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫືຼ ວິທີການ 
ສອນແບບອ່ືນໆອີກທ່ີຄູເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ. ຂໍພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນທ່ີຄູ 
ນໍາມາໃຊ້ນ້ັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງບົດທ່ີກໍານົດໄວ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້ເນ້ືອໃນທ່ີ 
ຄວນສອນ. ກິດຈະກໍານ້ັນທັງໝົດຕ້ອງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ ຫີຼກເວ້ັນສ່ິງໃດ 
ແລະ ເລ່ືອງໃດກໍແມ່ນນາຍຄູເປັນຜ້ ູເຮັດເອງໝົດ.  
5. ���
�������!���-�� 

ຄູຄວນມີວິທີການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼ ືວິທີການ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 

- ການຕອບຄໍາຖາມ 

- ການຂຽນລາຍງານ 

- ການຈັດສະແດງ 

- ການລົງພາກສະໜາມ 

5.3 ��!���-���������
�#� 

- ການສອບແບບປາລະໄນ 

- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� 14: �������	���%��%��#��������
�������$ ��� 

  ���&����"#$���������
'��� �. 1778-1804 
 

ເວລາ: 4 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 

ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍສະພາບຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງທັງສາມອານາຈກັ ກ່ອນການຮຸກຮານ

ຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ. 
- ວິເຄາະສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ສກັດິນາສະຫຍາມທໍາການຮຸກຮານອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ.  
- ອະທິບາຍໄດກ້່ຽວກັບວິທີການຄອບຄອງລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ. 
- ບອກ ແລະ ຊີ້ແຈງໄດ້ກ່ຽວກັບສະພາບການປົກຄອງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕໍປ່ະຊາ 

ຊົນລາວ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍ ສະພາບການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນລາວໃນການຕ່ໍຕ້ານການປົກຄອງ

ຂອງສັກດິນາສະຫຍາມໃນລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ 1779-1804. 
2. !���#'� 

1. ���%��%��#��������
�������$"#$�������	��� 
1.1 ສະພາບຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງກ່ອນການຮຸກຮານຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ 

1) ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຫຼວງພະບາງ 
2) ອານາຈັກລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ  
3) ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຈາໍປາສັກ 

1.2 ສາເຫດການຮຸກຮານອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ  
1.3 ການຍຶດຄອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ 

1) ການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງຈໍາປາສັກ  
2) ການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງວຽງຈັນ 
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2. #��������
�������$���'&��#��#��#$"#$�������	��� 
2.1 ການຈັດການປົກຄອງ  
2.2 ການເກັບສ່ວຍຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ  

3. "��
����&����&����������	���"#$���������
 �. 1779-1804 

3.1 ການເຄ່ືອນໄຫວຕໍ່ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງຊາວຈໍາປາສັກ 

3.2 ການເຄ່ືອນໄຫວຕໍ່ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງຊາວວຽງຈັນ 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 &�&���$ ��� �-�
�� 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  
- ແຜນວາດສະແດງ  

4. �������� 
���������� 1: ������!"���� ����%*� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການສະຫຸຼບຫຍ້ໍກ່ຽວກບັເຫດການຕ່າງໆທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນສະ  

ໄໝການປົກຄອງຂອງພະເຈ້ົາສຸລິຍະວົງສາ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍກບັອານາຈັກໃນຊ່ວງຕ່ໍມາພາຍຫັຼງການສ້ິນ
ພະຊົນຂອງເພິ່ນ ຫຼ ື ອາດຈະໃຊ້ເຕກັນິກວິທີການອ່ືນໆອີກ ທ່ີຄູປະດິດສ້າງຂ້ຶນເອງເພ່ືອນໍາເຂົາ້ສູ່
ບົດຮຽນຕາມທ່ີຄູເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ. 

���������� 2: �������
� 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າສົນທະນາຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງອານາຈັກ

ລາວລາ້ນຊ້າງ ກ່ອນການຮຸກຮານຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ : 
- ອານາຈັກລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ  
- ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຫຼວງພະບາງ 
- ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ຈາໍປາສັກ 
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ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເນ້ືອໃນບົດຮຽນເພ່ືອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 
���������� 3: ������/��-&#� 
ຄູໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນ ຈາກນັນ້, ຄູຕັ້ງຄໍາຖາມສົນທະນາແບບຕ່ໍເນືອ່ງກ່ຽວກັບ

ສາເຫດການຮຸກຮານອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມຕາມຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 
- ປັດໄຈໃນຕົວຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ທີ່ພາໃຫ້ເກດີການຮຸກຮານລາວລ້ານຊ້າງສະແດງ 

ອອກແນວໃດ? 
- ປະຕິບັດການທ່ີບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປນັໃຫຍ່ ໃນພາກພື້ນຂອງສັກດິນາສະຫຍາມໃນສະ 

ຕະວັດທີ XVIII ສະແດງອອກແນວໃດ? 
- ສັກດິນາສະຫຍາມສວຍໃຊ້ອັນໃດເປັນຂ້ໍອ້າງເພື່ອຮຸກຮານອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ? 

���������� 4: #������/��-&#� 
ຄູໃຊ້ການອະທິບາຍປະກອບການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາແບບຕ່ໍເນືອ່ງກັບນັກຮຽນ ຕາມ

ຫົວຂ້ໍຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1) ການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງຈໍາປາສັກຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ 
2) ການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງວຽງຈັນຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ 

- ການກະກຽມກໍາລັງ 
- ວິທີການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງວຽງຈັນ  
���������� 5: #������/��-&#� 
ຄູໃຊ້ການອະທິບາຍປະກອບການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມກັບນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້

ບັນລຸເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຄອບຄອງລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ເຊັ່ນ: 
1) ການຈັດການປົກຄອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ: 

- ໂຄງສ້າງການປົກຄອງ  
- ວິທີການຈັດການປົກຄອງ  
- ສິດອໍານາດ 
- ກໍານົດການລົງໂທດ 

2) ການເກັບສ່ວຍຕ່ໍກັບອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ: 
- ການສ່ົງບັນນາການ 
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- ການເສຍສ່ວຍ 
3) ນັກຮຽນມຄີວາມຮູ້ສກຶແນວໃດຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕໍ່

ກັບປະຊາຊົນລາວ? 
���������� 6: �������
� 
ຄູໃຫ້ນກັຮ່ວມກັນອ່ານໃນຫົວຂໍ້ “ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງປະຊາ 

ຊົນລາວ ຄ.ສ 1779-1804” ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາເຈົາ້ສະຫຼຸບນໍາມາລາຍງານໜ້າຊ້ັນຮຽນ ໂດຍມີຄູ
ເປັນຜູ້ຮ່ວມຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ສະຫຼຸບອີກຄ້ັງໜ່ຶງ ເຊັ່ນ:. 

1) ການເຄ່ືອນໄຫວຕໍ່ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງຊາວຈໍາປາສັກ 

- ເຫດຜົນການຕ່ໍສູ ້

- ວິທີການຕ່ໍສູ ້

- ຜົນການຕ່ໍສູ ້

2) ການເຄ່ືອນໄຫວຕໍ່ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງຊາວວຽງຈັນ 

- ເຫດຜົນການຕ່ໍສູ ້

- ວິທີການຕ່ໍສູ ້

- ຜົນການຕ່ໍສູ ້

ນອກຈາກກິດຈະກໍາທ່ີກ່າວມາແລ້້ວນ້ັນ ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫືຼ ວິທີການ 
ສອນແບບອ່ືນໆອີກທ່ີຄູເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ. ຂໍພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນທ່ີຄູ 
ນໍາມາໃຊ້ນ້ັນຕ້ອງຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງບົດທ່ີກໍານົດໄວ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້ເນ້ືອໃນທ່ີຄວນ 
ສອນ. ທັງໝົດກິດຈະກໍານ້ັນໆຕ້ອງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ ຫີຼກເວ້ັນສ່ິງໃດ 
ແລະ ເລ່ືອງໃດກໍແມ່ນນາຍຄູເປັນຜ້ ູເຮັດເອງໝົດ.  
5. ���
�������!���-�� 

ຄູຄວນມີວິທີການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນ ຈາກຫາຼຍຮູບແບບ ຫຼ ືວິທີການ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
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- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 

- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 

- ການຕອບຄໍາຖາມ 

- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

- ການຈັດສະແດງ 

- ການສຶກສານອກສະຖານທ່ີ 

5.3 ��!���-���������
�#� 

- ການສອບແບບປະລະໄນ 

- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 

&�
9��$: ������#�#��&�+� 

1) ນັກຮຽນຈົ່ງອະທິບາຍສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ສັກດິນາສະຫຍາມທໍາການຮຸກຮານອານາຈກັລາວ
ລ້ານຊ້າງ?  

2) ນະໂຍບາຍການກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ທ່ີມີຕ່ໍປະຊາຊົນລາວສະແດງອອກ 

ແນວໃດ? ຈ່ົງອະທິບາຍໃນແຕ່ລະນະໂຍບາຍ. 
3) ຈ່ົງອະທິບາຍຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານການຮຸກຮານ ແລະ ຄອບຄອງ 

ຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ເຊ່ັນ: 
- ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວຈໍາປາສັກ 
- ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວວຽງຈັນ 

!���#'�!����!&��: 
)�$��$�������#$"#$��
: 
ໂຄງສ້າງການປົກຄອງຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ທ່ີຖືກກ່າວໄວ້ໃນປ້ຶມ “ຄໍາພີທ ໍາມະ 

ສາດຫຼວງກົດໝາຍບູຮານຂອງລາວ” ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຂຸນນາງໃນ 
ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໄວ້ດ່ັງນ້ີ: 
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1. &���5�$���� 
- ພະເຈ້ົາແຜ່ນດິນ 
- ເຈ້ົາອຸປະລາດ 
- ເຈ້ົາລາຊະວົງ 
- ເຈ້ົາລາຊະບຸດ 

2. &���5�$!��#���� 
2.1 ເສນາຝ່າຍຂວາ ປະກອບມີ 10 ພະຍາ: 

- ພະຍາ ເມືອງແສນ - ພະຍາ ສອງເມືອງ 
- ພະຍາ ເມືອງຂວາ - ພະຍາ ເມືອງຮາມ 
- ພະຍາ ຊຽງເໜືອ - ພະຍາ ໝ່ືນໜ້າ 
- ພະຍາ ຊຽງສາ - ພະຍາ ນາເໜືອ 
- ພະຍາ ພັນນາ - ພະຍາ ນ້ໍາຮຸ່ງ 

2.2 ເສນາຝ່າຍກາງ ປະກອບມີ 7 ພະຍາ: 
- ພະຍາ ເມືອງກາງ - ພະຍາ ສຣີພັດທະນາມ 
- ພະຍາ ພະຊຸມ - ພະຍາ ສຣີສະໝຸດ 
- ພະຍາ ພະໂຍທາ - ພະຍາ ສຣີສຸນົນ 
- ພະຍາ ຊານົນ 

2.3 ເສນາຝ່າຍຊ້າຍ ປະກອບມີ 10 ພະຍາ: 
- ພະຍາ ເມືອງຈັນ - ພະຍາ ເມືອງຄຸກ 
- ພະຍາ ເມືອງຊ້າຍ - ພະຍາ ພັນຫຼວງ 
- ພະຍາ ຊຽງໃຕ້ - ພະຍາ ອີໄລ 
- ພະຍາ ເມືອງປາກ - ພະຍາ ນາໃຕ້ 
- ພະຍາ ສາຂາ - ພະຍາ ເມືອງແພນ 

3. &���5�$��	�� ���#��� 6 ����: 
- ພະຍາ ສຸໂພ - ພະຍາ ວຽງຄໍາ 
- ພະຍາ ຄໍາມູນ - ພະຍາ ອຸປະຣາຊາ 
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- ພະຍາ ວຽງແກ - ພະຍາ ໝ່ືນສະເໝີໃຈ 
4. &���5�$��� ���#��� 10 ����: 

- ພະຍາ ຊາມົນຕຣີ - ພະຍາ ຊາກໍານັນ 
- ພະຍາ ຊາໂນຊິດ - ພະຍາ ມະຫາໂນຊິດ 
- ພະຍາ ຊາມາຕຸ - ພະຍາ ຣາຊະວັດ 
- ພະຍາ ຊາເນດ - ພະຍາ ອຸດທາມົນຕຣີ 
- ພະຍາ ຊາທິພະຣົດ - ພະຍາ ແສນໄຊພົງຍົດ 

5. &���5�$���&� ���#��� 3 ����: 
- ພະຍາ ພະລະຄອນ - ພະຍາ ພົນເສິກຊ້າຍ 
- ພະຍາ ພົນເສິກຂວາ 

6. &���5�$��	��!��� ���#��� 2 ����: 
- ພະຍາ ນັກພູມິນ - ພະຍາ ຄໍາຊົມພູ 

7. &���5�$<���%�����&� ���#��� 4 ����: 
- ພະຍາ ຊາບັນທົມ - ພະຍາ ຄໍາພຽງຕາ 
- ພະຍາ ຊາມະຣາດ - ພະຍາ ຣາຊະອາດ 

8. &���5�$<���&��	(
� ���#��� 4 ����: 
- ພະຍາ ພົນເຕຊາ - ພະຍາ ຊາຫຼາບຄໍາ 
- ພະຍາ ຊາພັກດີ - ພະຍາ ວົງພູທອນ 

9. &���5�$%����#$	(
$ ���#��� 4 ����: 
- ພະຍາ ນັກພຸດທະວົງ - ພະຍາ ໝ່ືນວົງໄຊຍາ 
- ພະຍາ ມະຫາໂຄດ - ພະຍາ ອັກຄະຣາດ 

10. &���5�$%���"�!��#$ ���#��� 4 ����: 
- ພະຍາ ສຣີສຸທໍາ - ພະຍາ ແຂກຊ້າຍ 
- ພະຍາ ແຂກຂວາ - ພະຍາ ຊາບູຣົມ 

11. &���5�$<�����$	(
$ ���#��� 5 ����: 
- ພະຍາ ຣາຊະໂກດ - ພະຍາ ສຣີສຸທໍ 
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- ພະຍາ ສຣີຫາຄັງ - ພະຍາ ແສນຍົດ 
- ພະຍາ ແສນຈັນ 

12. &���5�$5�$�/
�� ���#��� 4 ����: 
- ພະຍາ ແປວຄຸງຄາ  - ພະຍາ ແກ້ວລົມອອນ 
- ພະຍາ ຊາພິຣົມ - ພະຍາ  ລົມຖະເລີຍ 
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����� 15: #��������
�������$���'&���������"#$!����#��� 


�$ (�� �. 1804-1829)  
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍປະຫວັດຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍພາລະກິດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງເພ່ືອການກອບກູ້ເອ 

ກະລາດ. 
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ການດາໍເນີນການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນສັກດິນາ

ສະຫຍາມຂອງປະຊາຊົນລາວໃຕ້ການນໍາພາຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງ.  
- ວິເຄາະສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມຂອງພະເຈົາ້ອະນຸວົງປະລາໄຊ. 
- ບອກກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຂອງຂະບວນການຕ່ໍສູ້ກູ້ຊາດໃຕ້ການນໍາພາຂອງ

ພະເຈົ້າອະນຸວົງ. 
2. !���#'� 

1. ��	
��"#$��!����#���
�$ 
2. ���!���#�+	
"#$!����#���
�$!���#����#����!#����� 

2.1 ການປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງ 
2.2 ການບູລະນະສ້າງສາປະເທດຊາດ 

3. ���&�������!#�����"#$���������
'&���������"#$!����#���
�$ 
3.1 ການວາງແຜນເພ່ືອຕ່ໍສູ ້ 
3.2 ການດໍາເນີນສົງຄາມກອບກູ້ເອກະລາດ 
3.3 ການສືບຕ່ໍຕໍ່ສູຕ້້ານສັກດິນາສະຫຍາມຄ້ັງທີສອງຂອງເຈ້ົາອະນຸວົງ  
3.4 ສາເຫດການປະລາໄຊຂອງຂະບວນການຕ່ໍສູ້ກູ້ຊາດ  
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4. �
��,����	
����"#$"��
����&���������� 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ 

3.2 &�&���$����-�
�� 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ  
- ແຜນວາດສະແດງ  

4. �������� 
���������� 1: ������!"���� ����%*� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນກ່ຽວກັບວິລະກໍາ

ການຕ່ໍສູ້ຂອງບັນພະບຸລຸດລາວ ໃນການຕ່ໍສູ້ຕ້ານສັກດິນາສະຫຍາມກ່ອນການຕ່ໍສູ້ຂອງພະເຈົາ້ອະ 
ນຸວົງ. 

���������� 2:  
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າສົນທະນາກ່ຽວກັບພະເຈົ້າອະນຸວົງຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງ ນ້ີ:  

- ປະຫວັດຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງ 
- ພາລະກິດ ແລະ ຜົນງານຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງ 

ຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບ. 
���������� 3: #������/��-&#� 
ຄູໃຊ້ການອະທິບາຍປະກອບການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມເພ່ີມເຕີມ ເພ່ືອໃຫ້ນັກ 

ຮຽນກໍາໄດ້ພາລະກິດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ເພື່ອການກູ້ຊາດຕ້ານການຄອບຄອງ
ຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ເຊ່ັນ:  

- ການປັບປຸງກົງຈັກການປົກຄອງ 
- ການບູລະນະສ້າງສາປະເທດຊາດ 
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���������� 4: ������/��-&#� 
ຄູໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນ ໃນຫົວຂ້ໍການຕໍ່ສູ້ກູເ້ອກະລາດຂອງປະຊາຊົນລາວໃຕ້

ການນໍາພາຂອງເຈົາ້ອະນຸວົງໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ. ຈາກນ້ັນ ຄູຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາ 
ເຈາະຈ້ີມກັບນັກຮຽນຕາມຄໍາຖາມຕ່ໍເນື່ອງດ່ັງນ້ີ: 

- ເຈົ້າອະນຸວົງ ໄດ້ວາງແຜນການຕ່ໍສູ້ກູຊ້າດຈາກສັກດິນາສະຫຍາມແນວໃດແດ່? 
- ເຈົ້າອະນຸວົງ ໄດ້ມີວິທີການແນວໃດໃນການດໍາເນນີການຕ່ໍສູ້ກູຊ້າດ ຕາ້ນສັກດິນາສະ 

ຫຍາມ? 
- ວິລະກ ໍາການຕ່ໍສູ້ອັນອົງອາດກ້າຫານຂອງກອງທັບອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ໃນບ້ັນຮົບທ່ົງ

ສໍາລິດ, ບັ້ນຮົບໜອງບົວລາໍພູ, ບ້ັນຮົບທ່ົງສ້ົມປ່ອຍ ແລະ ພູເຂ້ົາສານເປັນແນວໃດ? 
- ພາຍຫັຼງທ່ີຍຶດເອົາຕົວເມືອງວຽງຈັນໄດ້ແລວ້ ກອງທັບສັກດິນາສະຫຍາມໄດ້ເຮັດແນວໃດ

ແດ່? 
���������� 5: ���������#����/��-&#� 
ຄູໃຊ້ການບັນຍາຍປະກອບການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມກັບນັກຮຽນ ຕາມຄໍາຖາມ

ຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບການສືບຕ່ໍ ຕ່ໍສູຕ້້ານສັກດິນາສະຫຍາມຄ້ັງທີສອງຂອງພະ
ເຈົ້າອະນຸວົງ ແລະ ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງພະເຈົາ້ອະນຸວົງປະລາໄຊ. 

ນອກຈາກກິດຈະກໍາທ່ີກ່າວມາແລ້້ວນ້ັນ ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫືຼ ວິທີການ 
ສອນແບບອ່ືນໆອີກທ່ີຄູເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ. ຂໍພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນທ່ີຄູ 
ນໍາມາໃຊ້ນ້ັນຕ້ອງຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງບົດທ່ີກໍານົດໄວ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້ເນ້ືອໃນທ່ີຄວນ 
ສອນ. ທັງໝົດກິດຈະກໍານ້ັນໆ ຕ້ອງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນຫີຼກເວ້ັນສ່ິງໃດ 
ແລະ ເລ່ືອງໃດກໍແມ່ນນາຍຄູເປັນຜ້ ູເຮັດເອງໝົດ.  
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູອາດໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼ ືວິທີການ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 

- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
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- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 

- ການຕອບຄໍາຖາມ 

- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

- ການຈັດສະແດງ 

- ການລົງພາກສະໜາມ 

5.3 ��!���-���������
�#� 

- ການສອບແບບປາລະໄນ 

- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 

���#���!����: 
1) �����$����������#������#�#�"��$ 

ພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຫວຽດນາມດ້ວຍການສ່ົງທູດໄປເມືອງເວ້ ນະ 
ຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ເຖິງ 4 ຄ້ັງຄື: ຄ້ັງທີໜ່ຶງ ໃນປີ ຄ.ສ 1805, ຄ້ັງທີສອງໃນປີ ຄ.ສ 1811, 

ຄ້ັງທີສາມ ໃນ ປີ ຄ.ສ 1814 ແລະ ຄ້ັງທີສ່ີ ໃນປີ ຄ.ສ 1817.  
ປີ ຄ.ສ 1818 ພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ໄດ້ສ່ົງທູດໄປຫາເຈ້ົາຊີວິດຫຼວງພະບາງ ເພ່ືອການທ້ອນ 

ໂຮມລາວເຂ້ົາເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວໃນຄ້ັງນ້ີ, ໄດ້ສົງ່ສະຫ່ຼຽງຊ້າງໄປເປັນຂອງຂວັນ. ຫັຼງຈາກສໍາເລັດ 
ແລ້ວ ພະເຈ້ົາອະນຸວົງຈະຂໍອອກບວດເປັນພະສົງເລີຍ. ມາໃນປີ ຄ.ສ 1821 ພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ໄດ້ 
ສ່ົງທູດໄປຫາເຈ້ົາຊີວິດຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຂອງຂວັນເປັນເຮືອຊ່ວງຟອກຄໍາ ແລະ ເຄ່ືອງ 
ອ່ືນໆ. 

2) ��������$ ��� ��
��$#������ 
ພາຍຫັຼງທ່ີຂ້ຶນເປັນກະສັດປົກຄອງແລ້ວ ພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ກໍໄດ້ເລ່ັງໃສ່ບູລະນະປະຕິສັງ 

ຂອນວັດວາອາຮາມຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີການສຶກສາ ແລະ ເປັນສູນເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາ 
ມັກຄີຂອງປະຊົນພາຍໃນອານາຈັກ ເຊ່ັນ: ປີ ຄ.ສ 1806 ເຈ້ົາອະນຸວົງພ້ອມດ້ວຍເຈ້ົາເມືອງນະ 
ຄອນພະນົມ ແລະ ເຈ້ົາເມືອງມຸກດາຫານໄປໄຫວ້ພະທາດພະນົມ. ປີ ຄ.ສ 1807 ເຈ້ົາອະນຸວົງ 
ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນສ້າງຫໂໍຮງ ແລະ ຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ, ສາ້ງກໍາແພງ
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ເມືອງໃຫມ້ີຄວາມແຂງແຮງ, ບໍາລຸງປະຕິສັງຂອນພຸດທະສາສະໜາ, ກໍ່ສ້າງວັດວາອາຮາມ, ບູລະ 
ນະສ້ອມແຊມສິມໃນວັດທາດພະນົມ. ພອ້ມນ້ັນ ຍັງໄດ້ນໍາພາເຈ້ົາເມືອງນະຄອນພະນົມ ແລະ 
ເຈ້ົາເມືອງມຸກດາຫານໄປໄຫວ້ພະທາດພະນົມ. ປີ ຄ.ສ 1808 ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນປົວແປງເມືອງ 
ໜອງຄາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັດສີບນຸເຮືອງ ແລະ ວັດອ່ືນໆ. ປີ ຄ.ສ 1810 ເຈ້ົາ 
ອະນຸວົງ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນໄດ້ສ້າງຫໍພະແກ້ວຢູ່ບ້ານສີຊຽງໃໝ່ ແລະ ສ້າງຂົວແມ່ນ້ໍາຂອງຢູ່ທ່າ 
ວັດອຸບມຸງກົງກັນຂ້າມກັບວັດຊ້າງເຜືອກ ສີຊຽງໃໝ່ ແລະ ທໍາການສະເຫີຼມສະຫຼອງໃນປີ ຄ.ສ
1812. ປີ ຄ.ສ 1811 ເຈ້ົາອະນຸວົງໄດ້ທໍາການປັບປຸງກົງຈັກການປົກຄອງໃນເຂດຫົວພັນທັງຫ້າ 
ທັງຫົກ.

ປີ ຄ.ສ 1812 ເຈ້ົາອະນຸວົງພ້ອມດ້ວຍເຈ້ົາເມືອງນະຄອນພະນົມ ແລະ ເຈ້ົາເມືອງມຸກດາ 
ຫານໄປໄຫວ້ພະທາດພະນົມ. ປີ ຄ.ສ 1813 ເຈ້ົາອະນຸວົງ ໄດ້ຈັດການເຕ້ົາໂຮມພະສົງທ່ົວອານາ 
ຈັກລ້ານຊ້າງເພ່ືອປັບປຸງພະໄຕປີດົກ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຄ້ັງທີ 3 ຫັຼງຈາກຄ້ັງທີ 1 ຈັດຂ້ຶນໃນສະໄໝ 
ພະເຈ້ົາຟ້າງຸ່ມປີ ຄ.ສ 1359 ແລະ ຄ້ັງທີ 2 ຈັດຂ້ຶນໃນສະໄໝພະເຈ້ົາໂພທິສາລະລາດປີ ຄ.ສ 1523.

ປີ ຄ.ສ 1818 ເຈ້ົາອະນຸວົງ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນສ້າງວັດສີສະເກດ ແລະ ໄດ້ທໍາການ 
ສະເຫີຼມສະຫຼອງໃນປີ ຄ.ສ 1824. 

3) �������'����&����:   
ປີ ຄ.ສ 1825 ໂດຍສືບຕ່ໍພາລະກິດຂອງຜູ້ເປັນອ້າຍ ພະອົງກໍໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນລາວ 

ລ້ານຊ້າງດໍາເນີນການກູ້ຊາດຕ້ານສັກດິນາສະຫຍາມ ແລະ ໄດ້ທໍາການເຄ່ືອນທັບໃນຕ້ົ້ົນປີ ຄ.ສ
1827 ໂດຍແບ່ງອອກເປັນສາມປີກ ຄື: ປີກທີ 1, ທີ 2 ເຄື່ອນທັບຈາກວຽງຈັນ ແລະ ປີກທີ 3 ເຄ່ືອນ 
ທັບອອກຈາກຈໍາປາສັກ ເພ່ືອກວາດຕ້ອນເອົາຄອບຄົວຄົນລາວກັບຄືນວຽງຈັນ. ໃນຂະນະທ່ີກອງ 
ທັບລ້ານຊ້າງ ພວມເຄ່ືອນໄຫວອົບພະຍົບຄອບຄົວຊາວລາວກັບຄືນມານ້ັນ ກໍຖືກກອງທັບສະ 
ຫຍາມ ທ່ີເຄ່ືອນອອກມາຈາກກຸງເທບ ແລະ ຈາກພະຕະບອງບຸກຕີຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່. ກອງທະ 
ຫານລ້ານຊ້າງໄດ້ທໍາການຕ່ໍສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ແຕ່ກໍບ່ໍສາມາດສະກັດກ້ັນກອງທັບສະຫຍາມ 
ທ່ີມີກໍາລັງພົນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ອາວຸດທີ່ີທັນສະໄໝກວ່າ. ກອງທັບລ້ານຊ້າງຈ່ຶງ ໄດ້ຖອຍທັບກັບຄືນ 
ເພ່ືອຮັກສາກໍາລັງ ແລະ ປ້ອງກັນວຽງຈັນໄວ້.

ແຕ່ເມ່ືອຊ່ັງຊາກໍາລັງເຫັນວ່າຈະຕ້ານທານກອງທັບສັກດິນາສະຫຍາມບ່ໍໄດ້ ພະເຈ້ົາອະນຸ 
ວົງ ຈ່ຶງໄດ້ພາຄອບຄົວໜີໄປຢູ່ຫວຽດນາມ (ເມືອງວິນ) ເພ່ືອປັບປຸງກໍາລັງຕ່ໍສູ້ອີກຄ້ັງໜ່ຶງ. ຫັຼງຈາກ 
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ປັບປຸງກໍາລັງຢູ່ອານາມໄດ້ປີໜ່ຶງ ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາວຽງຈັນ ເພື່ອຍຶດເອົາເມືອງວຽງຈັນຄືນ. ແຕ່ບ່ໍສາ 
ມາດດໍາເນີນຕາມແຜນການໄດ້ສໍາເລັດເນ່ືອງຈາກຂາດກໍາລັງຄົນ. ສະນ້ັນ, ພະເຈ້ົາອະນຸວົງ ຈ່ຶງໄດ້ 
ຕັດສິນໃຈໜີອອກຈາກນະຄອນວຽງຈັນອີກຄ້ັງໜ່ຶງເພ່ືອໄປປັບປຸງກໍາລັງພົນຄືນໃໝ່. ແຕ່ວ່າການໜີ 
ອອກຈາກນະຄອນວຽງຈັນຂອງພະເຈ້ົາອະນຸວົງໃນຄ້ັງນ້ີ ບ່ໍປະສົບຜົນສໍາເລັດຄື: ມາຮອດວັນທີ 19 
ເດືອນທັນວາ ປີ ຄ.ສ 1828 ພະເຈົ້າອະນຸວົງໄດ້ຖືກກອງທະຫານສັກດິນາສະຫຍາມຂອງພະຍາ
ບໍດິນ ແລະ ພະຍາລັບແລ1 ແຫ່ງເມອືງນ່ານທໍາການຈບັໄດ້ຢູ່ທ່ີຊາຍແດນເມືອງພວນ ແລ້ວພະອງົ
ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວກໍໄດ້ຖືກກອງທະຫານສັກດິນາສະຫຍາມນໍາສ່ົງລົງໄປບາງກອກ. 

ເລີ່ມຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 15 ເດືອນມັງກອນ ປີ ຄ.ສ 1829 ມາ ພະອົງໄດ້ຖກືສັກດິນາສະຫຍາມ 

ນໍາໄປລົງໂທດປະຈານດ້ວຍການທໍລະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊັ່ນ: ຖືກເອົາເຫຼັກເຜົາໄຟມາເຈາະຕາ

ທັງສອງເບ້ືອງ, ບໍໃ່ຫ້ກນິອາຫານ ແລະ ນໍາ້... ມາຮອດວັນທີ 25 ເດືອນມັງກອນ ປີ ຄ.ສ 1829 ພະ

ອົງໄດ້ຖືກນໍາໄປແຂວນໄວ້ໃນກົງເຫຼກັເທິງໜ້ານ້ໍາເຈົາ້ພະຍາທ່ີທ່າລາຊິນີ ບາງກອກ ໃກ້ກັບວັດສີ 

ສະເກດໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ແລະ ມາຮອດກາງຄືນຂອງວັນທີ 25 ຕໍ່ໃສ່ວັນທີ 26 ເດືອນມັງກອນ ຄ.ສ

1829 ສມົເດັດພະເຈົາ້ອະນຸວົງກໍໄດ້ສິ້ນພະຊົນດ້ວຍການທໍລະມານໃນກົງເຫຼກັນະສະຖານທ່ີແຫງ່

ນັ້ນ. ລວມພະຊົນອາຍຸຂອງພະອົງໄດ້ 62 ປີ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������
1 ພະຍາເມືອງລບັແລ ຕໍ່ມາໄດ້ຮບັນາມມະຍດົເປນັ ພະຍາອະນຸວນິາດ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປນັເຈົ້າເມືອງຊຽງ
ຄານ. ທ່ີມາ : ມະຍຸຣີ ແລະ ເຜີຍພັນ ເຫງ້ົາສວີັດທະນາ. ເຈົ້າອະນວຸົງ (1767-1829)ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ອາຊີ
ອາຄະເນ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ພິມຄັ້ງທີສອງ,ໂຮງພິມແຫ່ງລດັ 2010: 129 
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�	��� (�� �. 1829-1893) 

ເວລາ: 2 ຊ່ົວໂມງ

1. ������$
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຈັດການປົກຄອງລາວລ້ານຊ້າງໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ
ສັກດິນາສະຫຍາມ. 

- ວິເຄາະກ່ຽວກບັເຫດຜົນ ທ່ີພາໃຫ້ສກັດິນາສະຫຍາມທໍາການປ່ຽນແປງການຈັດການປົກ 
ຄອງລາວລ້ານຊ້າງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ອະທິບາຍນະໂຍບາຍການກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕໍອ່ານາຈັກລາວລ້ານ
ຊ້າງໃນດ້ານເສດຖະກິດ.  

- ອະທິບາຍນະໂຍບາຍການກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕໍອ່ານາຈັກລາວລ້ານ
ຊ້າງໃນດ້ານວັດທະນະທໍາສັງຄົມ. 

2. !���#'� 
1. ການຈັດການປົກຄອງລາວຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ  

1.1 ການຈັດການປົກຄອງແບບເມືອງຂ້ຶນໄລຍະທີໜ່ຶງ 

1.2 ການຈັດການປົກຄອງແບບເມືອງຂ້ຶນໄລຍະທີສອງ 

1.3 ການຈັດການປົກຄອງແບບເມືອງຂ້ຶນໄລຍະທີສາມ 

2. ນະໂຍບາຍກົດຂ່ີຂູດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມຕ່ໍລາວ  

2.1 ນະໂຍບາຍຂູດຮີດດ້ານເສດຖະກິດ 

2.2 ນະໂຍບາຍຂູດຮີດດ້ານສັງຄົມວັດທະນະທໍາ 

3. �����#� 
3.1 ເອກະສານ 
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- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູວິຊາປະຫວັດສາດ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ປ້ຶມປະຫວັດສາດທ່ົວໄປ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດ 
- ຕາຕະລາງສະແດງລໍາດັບເຫດການ   

4. �������� 
���������� 1: ������!"���� ����%*� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການຕ້ັງຄໍາຖາມທົບທວນບົດຮຽນເກົາ່ກັບນັກຮຽນເພືອ່ເປັນ

ການເຊ່ືອມຕ່ໍເນື້ອໃນເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນໃໝ່ເຊັ່ນ: 
- ເຈົ້າອະນຸວົງ ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນຊາວລ້ານຊ້າງຕ່ໍສູ້ຕາ້ນສັກດິນາສະຫຍາມແນວໃດ? 
- ນັກຮຽນມຄີວາມຮູ້ສກຶແນວໃດ ຕໍ່ການກະທໍາຂອງສັກດິນາສະຫຍາມພາຍຫັຼງທ່ີພວກເຂົາ

ຍຶດເອົາຕົວເມອືງວຽງຈັນໄດ້ແລ້ວ? 
���������� 2: ���������� 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າສົນທະນາກ່ຽວກັບການຈັດການປົກຄອງລາວລ້ານຊ້າງ

ຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ ຫຼງັຈາກນັ້ນໃຫ້ນກັຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
- ເປົ້າໝາຍໃນການຈັດການການປົກຄອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
- ວິທີການໃນການຈັດການປົກຄອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
- ເຂດການປົກຄອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ຈາກນ້ັນ, ຄູສະຫຸຼບດ້ວຍການໃຊ້ແຜນທ່ີອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຂດ 

ການປົກຄອງຫົວເມືອງລາວຕ່າງໆທ່ີກໍານົດຂ້ຶນ ໂດຍສັກດິນາສະຫຍາມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
���������� 3: #������-/��-&#� 
ຄູອາດໃຊ້ການອະທິບາຍ ປະກອບການຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາເຈາະຈ້ີມກັບນັກຮຽນກ່ຽວ 

ກັບນະໂຍບາຍກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕ່ໍກັບປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງ ເຊ່ັນ:  
- ນະໂຍບາຍກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງສັກດິນາສະຫຍາມທ່ີມີຕ່ໍລາວສະແດງອອກໃນດ້ານໃດແດ່ ? 
- ນະໂຍບາຍການກົດຂ່ີຂູດຮີດທາງດ້ານເສດຖະກິດສະແດງອອກແນວໃດ? 
- ສັກດິນາສະຫຍາມກໍານົດວິທີການເກັບສ່ວຍຈາກລາວມີຈັກຊະນິດ? 
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- ປະເພດສ່ວຍທ່ີສັກດິນາສະຫຍາມເກັບໄດ້ຈາກລາວມຈີັກປະເພດ? 
- ບັນນາການທ່ີກະສັດລາວລ້ານຊ້າງໃນແຕ່ລະອານາຈັກຕ້ອງເສຍໃຫສ້ັກດິນາສະຫຍາມມີ

ອັນໃດແດ່? 
- ສັກດິນາສະຫຍາມໄດ້ກາໍນົດອັດຕາເຄ່ືອງບັນນາການແຕ່ລະປະເພດໄວ້ແນວໃດ? 

ຈາກນ້ັນ, ຄູໃຊ້ຕາຕະລາງ ຫືຼ ແຜນວາດສະແດງກ່ຽວກັບຮູບການການເສຍສ່ວຍ, ປະເພດ 
ຂອງສ່ວຍທ່ີຊາວລາວຕ້ອງໄດ້ເສຍໃກ້ແກ່ສັກດິນາສະຫຍາມ ເພ່ືອເປັນການສະຫຸຼບເນ້ືອໃນຂອງ 
ຫົວຂ້ໍດ່ັງກ່າວ ຫຼື ຄູອາດຈະໃຊ້ Mind Map ເປັນການນໍາໄປສູ່ການສະຫຼຸບກໍໄດ.້ 

ນອກຈາກກິດຈະກໍາທ່ີກ່າວມາແລ້້ວນ້ັນ ຄູອາດຈະໝູນໃຊ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫືຼ ວິທີການ 
ສອນແບບອ່ືນໆອີກທ່ີຄູເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄອ່ງ ຂໍພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການ 
ຮຽນ-ການສອນທ່ີຄູນໍາມາໃຊ້ນ້ັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງບົດທ່ີກໍານົດໄວ້ ແລະ ສາມາດບັນ 
ລຸເນ້ືອໃນທ່ີຄວນສອນ.  
5. ���
�������!���-�� 

ຄູອາດໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼ ືວິທີການ ເຊ່ັນ: 

5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 

- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 

- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 

- ການຕອບຄໍາຖາມ 

- ການຂຽນບົດລາຍງານ 

5.3 ��!���-���������
�#� 

- ການສອບແບບປະລະໄນ 

- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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����� VI: ��	
������
�+,',�&#�&��� 
(1893-1945) 

����� 17: ��!����
'&��������#$"#$<;��$ (1893-1930) 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍການແຊກແຊງລາວຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງ. 

- ອະທິບາຍການຈັດການປົກຄອງຂອງຝຣ່ັງໃນລາວ. 

- ອະທິບາຍຄວາມສາມັກຄີລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ.  

- ອະທິບາຍຈຸດພິເສດລັດທິລາ່ເມອືງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງ. 

2. !���#'�&���&� 
1. ��������$��
"#$��������<;��$ 

1.1 ສາເຫດຈັກກະພັດຝຣ່ັງແຊກແຊງລາວ 

1.2 ວິທີການແຊກແຊງລາວຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງ 

2. �������������#$"#$<;��$'���
 

2.1 ນະໂຍບາຍການປົກຄອງ 

2.2 ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ 

2.3 ນະໂຍບາຍວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 

3. �
����������
-	
*����-�����!��  

4. �����!���������!��#$"������!����"#$<;��$ 
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3. �����#� 

- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມຄືູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
- ແຜນທ່ີກ່ຽວກບັປະເທດລາວ ແລະ ການລ່າເມອືງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດ. 
- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດລາວ ແລະ ການລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງຈັກກະພັດ. 

4. �������� 
ການສົນທະນາກຸ່ມ ເປັນວິທີທ່ີໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດມ້ີການແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ

ແລະ ກັນຫາຼຍກວ່າ. ແຕ່ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ືອ ຫຼື ມີການສອນຊ້ໍາແບບເກ່ົາ ຄູຈຶ່ງສາມາດປັບ
ປ່ຽນວິທີການສອນໄປເລ້ືອຍໆລະຫວ່າງວິທີການສອນແບບສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ລວມໝູ ່ ແລະ 
ການຂຽນລາຍງານ ເຊ່ິງຄູສາມາດນໍາໃຊ້ບນັດາຄໍາຖາມທ່ີໄດ້ຕັ້ງໄວ້. 

ການຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມແຕ່ລະຄ້ັງໃຫ້ມີການຊັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ (ບໍ່ໃຫ້ເອົາຄົນ
ເກົ່າ ຫຼື ຈຸເກົ່າ) ແລະ ທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ເອາົໃຈໃສ່ນັກຮຽນທ່ີຮຽນອ່ອນ, ບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຫຼ ືບໍ່ມກັ 
ປາກ ແລະ ອ່ືນໆ. 

���������� 1: ���������/��-&#� 
ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຈຸ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນາໍນັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 1 ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງລາວຂອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງ ແລະ ຫ້ອຍແຜນທ່ີການ

ປົກຄອງ ຫຼື ແຜນທ່ີອືນ່ທ່ີສາມາດບອກເຖິງທ່ີຕັ້ງຂອງປະເທດລາວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຈາກນ້ັນ, ຕັງ້

ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມເພືອ່ໃຫ້ນກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄິດດ່ັງນ້ີ: 

1. ເປັນຫຍັງຈກັກະພັດຝຣ່ັງຈຶງ່ແຊກແຊງລາວ? 

2. ຈັກກະພັດຝຣ່ັງມີວິທີການແຊກແຊງລາວແນວໃດ? 

ຄູປ່ອຍເວລາໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແລະ ຄັດເລືອກຕົວແທນຂອງກຸ່ມຈາໍນວນໜ່ຶງ ເພືອ່

ສະຫຼບຸ ຫຼື ຕອບຄໍາຖາມຕາມລໍາດັບໃຫໝູ້່ຟັງ, ກຸມ່ອ່ືນສາມາດເພ່ີມເຕີມໄດ້ຖ້າເຫັນວ່າຍັງບ່ໍທັນ

ຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮວ່ມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີເປນັເອກະພາບ ຫຼ ືດັ່ງ

ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 
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1. !	�-�������������<;��$�����$��
: 

- ຝຣ່ັງມີຄວາມເຊ່ືອວ່າ ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຈະສາມາດເປັນເສ້ັນທາງເຂ້ົາສູ່ຢູນານຂອງ

ຈີນ ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບອັງກິດ. 

- ຝຣ່ັງຮູ້ວ່າອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງມີດິນແດນກວມເອົາສອງຝ່ັງແມນ່ໍ້າຂອງເຊ່ິງເປັນເມືອງ 

ສ່ວຍຂອງສະຫຍາມ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນອານນາມ ກໍມີອິດທິພນົໃນດນິແດນລາວລາ້ນ

ຊ້າງ. ດັ່ງນ້ັນ, ຝຣ່ັງຈຶ່ງຮີບຮ້ອນແຊງໜ້າເຂ້ົາລາວກ່ອນອັງກິດ. 

- ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ປົກຄອງດ້ວຍລະບອບສັກດິນາທ່ີຫຼາ້ຫຼັງ, ອໍານາດສູນກາງອ່ອນ 

ເພຍເປັນເງ່ືອນໄຂອັນດີທ່ີຈະຍຶດຄອງໂດຍໝູນໃຊ້ບນັດາຂ້ໍຂດັແຍ່ງ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍ 

ບາຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງຫນັມາສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຂໍຄວາມອາລັກຂາຈາກຝຣ່ັງ. 

- ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ມຄີວາມອຸດມົສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດນາໆ

ຊະນິດທັງທ່ີຢູໜ້່າດິນ ແລະ ພື້ນດິນ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດຂອງຈັກກະພັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

- ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກາໍຕົກຕ່ໍາ, ປະຊາຊົນມີຄວາມທຸກຍາກອຶດຫິວ ແລະ ອືນ່ໆ ຈຶ່ງ

ເປັນເງ່ືອນໄຂສະດວກໃຫ້ຝຣ່ັງດໍາເນີນການກົດຂ່ີຂດູຮີດໄດ້ງ່າຍ.  

2. 
�����������$��
"#$��������<;��$: 
- ສໍາຫຼວດພູມປີະເທດ ໃນປີ ຄ.ສ 1861 ໂດຍມີນກັປາດຝ່າຍວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກປາດ

ຝ່າຍສຶກສາສາດ ສໍາຫຼວດຕາມລໍາແມນ່ໍ້າຂອງຕ້ັງແຕ່ກໍາປູເຈຍຈນົເຖິງຫຼວງພະບາງສາ 

ມາດເກັບກໍາສະພາບພູມສາດ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຂຽນແຜນທ່ີ

ລະອຽດແຕ່ປາກລາຍຫາຫວຼງພະບາງ.  

- ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະສໍາຫຼວດທີສອງ ໃນປີ ຄ.ສ 1865 ໂດຍແມ່ນ ດູດາ ເດີລາເກຣ ເປັນຫົວໜ້າ

ຄະນະ ແລະ ຟຣ່ັງຊີການີເຢ, ເດີລາປາກຕີ ເປັນຄະນະພ້ອມດ້ວຍນັກວິທະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດສັງຄົມຫາຼຍຄົນ. ສໍາຫວຼດແຕ່ກໍາປູເຈຍໄປເຖິງຫຼວງພະບາງ 
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ໄດ້ທໍາການແຕ້ມແຜນທ່ີເກບັກໍາສະພາບກ່ຽວກັບການສ້າງຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ, ແຫຼ່ງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສະພາບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມລາວ.  

- ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະທີສາມຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ 1875-1877 ໂດຍແມ່ນ ຈູຣິດສ ອາກມັງ 

ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ທໍາການສໍາຫຼວດຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.  

- ເຮັດສົງຄາມຮຸກຮານພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຫວຽດນາມ ເຊິ່ງສາມາດຍຶດຄອງໄດ້ໃນປີ 

ຄ.ສ 1884 ແລະ ກຽມການຍຶດຄອງລາວ ໂດຍແມນ່ ເລີມີ ເດີວິນລີເອ ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະ 

ບານຝຣ່ັງຢູ່ອນິດູຈີນ ໄດ້ອອກແຜນການແຊກແຊງເຂ້ົາລາວຄືກບັພວກເຂົານໍາໃຊ້ເຂົ້າກໍາ 

ປູເຈຍ. 

���������� 2: ������/��-&#� 

ຄູໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານເນື້ອໃນບົດຮຽນຂ້ໍທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດການປົກຄອງຂອງຝຣ່ັງໃນລາວ. 

ຈາກນັ້ນ, ຕັ້ງຄໍາມຖາມເຈາະຈີ້ມດ້ວຍບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງນ້ີ: 

1) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງແມ່ນເຮັດແນວໃດ?

2) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 1 ມີຄແືນວໃດ? 

3) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 2 ມີຄແືນວໃດ?  

4) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 3 ມີຄແືນວໃດ? 

5) ຝຣ່ັງໄດ້ວາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດໃນລາວແນວໃດ? 

6) ຝຣ່ັງໄດ້ວາງນະໂຍບາຍວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃນລາວແນວໃດ? 

ຄູປ່ອຍເວລາໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດ. ຈາກນ້ັນ, ໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝັກຂ້ຶນຕອບຂ້ໍລະ 

1-2 ຄົນ ສ່ວນຜູ້ອື່ນສາມມາດເພ່ີມເຕີມໄດ້ຖ້າເຫນັວ່າຍັງບ່ໍທັນຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບ

ນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເປັນເອກພາບ ຫືຼ ດັ່ງຕົວຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 

1) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວ: 
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ພາຍຫັຼງການເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາ ປີ ຄ.ສ 1893 ຝຣ່ັງ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງປະ 

ເທດລາວໃນຖານະເປັນເມືອງຂ້ຶນ ແລະ ຖືດິນແດນຝ່ັງຂວາແມ່ນໍາ້ຂອງເປັນປ້ອມຍຸດທະສາດປະ

ເຊີນໜ້າກັບສະຫຍາມ ແລະ ອັງກິດ, ເອົາລາວເປນັແນວປ້ອງກັນຕົງແກງ, ອານນາມ, ໂກແຊງຊິນ 

ແລະ ກໍາປູເຈຍ. ໃນກໍລະນີທ່ີຕົງແກງ, ອານນາມ ແລະ ໂກແຊງຊິນ ຈະຕ່ໍສູ ້ແລະ ຂັບໄລ່ຝຣ່ັງໜີກໍ

ຈະໃຊ້ລາວເປັນແປ້ນຢັນຕ່າວໂຈມຕີຄືນ. 

ພວກຝຣ່ັງດໍາເນີນການປົກຄອງລາວໂດຍກົງ ໄດ້ມີການວາງນະໂຍບາຍດ້ານການເມືອງ, 

ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ, ແບ່ງແຍກເພື່ອປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງພາກ ເໜືອ, 

ພາກໃຕ້, ຊັ້ນຄົນ, ເຜົ່າຊົນ, ເພດໄວ, ສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ. 

2) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 1 (1893-1895): 

ຝຣ່ັງປົກຄອງລາວດ້ວຍກົນອຸບາຍຮັກສາຮູບແບບເດີມທຸກຢ່າງຕາມທ່ີ ໂອກຸດ ປາວີ ໄດ້

ໃຫ້ຄາໍສັນຍາກັບເຈົາ້ຊີວິດອຸ່ນຄໍາ. ຝຣ່ັງຮັບຮູ້, ເຄົາລົບສິດອໍານາດ ແລະ ອະພິສິດຂອງພະບໍລົມ

ວົງສານຸວົງ ແລະ ຮູບການປົກຄອງຂອງລາວດ້ັງເດີມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນເບືອ້ງຕ້ົນພວກເຂົາພຽງ

ແຕ່ເປັນຜູ້ບົງ່ການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກ່ຽວກັບການຈັດສັນວຽກງານການປົກຄອງທຸກຢ່າງ ແລ້ວຄ່ອຍແຊກ

ຊຶມເຂ້ົາເທ່ືອລະໜ້ອຍ. 

3) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 2 (1895-1899) 

ຝຣ່ັງໄດ້ເຂົ້າມາເປັນເຈົາ້ການໃນການບໍລຫິານບາງຢ່າງເຊ່ັນ: ເພີ່ມອິດສະລິຍະຍົດໃຫ້ແກ່

ເຈົ້າອຸປະລາດ ໂດຍເລ່ືອນຍົດຂ້ຶນເປັນສົມເດັດເຈົ້າມະຫາອຸປະລາດ, ເລີກໃຊ້ກົດໝາຍເກ່ົາຂອງ

ສັກດິນາລາວບາງສະບັບທ່ີຂັດກັບລະບົບການປົກຄອງໃໝ່ຂອງເຂົາ, ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ຄຣິດຕະສັກ 

ກະລາດ ແລະ ເດອືນແບບຝຣ່ັງ, ແບ່ງປະເທດລາວອອກເປັນ 2 ເຂດບັນຊາ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະເຂດມີ

ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມຂອງຝຣ່ັງປະຈາໍຄື: 

- ພາກເໜືອ: ນັບຕ້ັງແຕ່ແຂວງຄໍາມ່ວນຂ້ຶນໄປຈນົເຖິງຜ້ົງສາລີໂດຍແມ່ນຫຼວງພະບາງເປັນ 

ໃຈກາງ. ແຕ່ມີເມືອງຈາໍນວນໜ່ຶງຖືກຕັດແບ່ງໃຫ້ຂຶ້ນກັບຕົງແກງ ແລະ ອີກຈາໍນວນໜ່ຶງຂ້ຶນກັບ

ແຂວງແທງຮວາ ເຊິ່ງຝຣ່ັງອ້າງວ່າເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປົກຄອງ. 
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- ພາກໃຕ້: ນັບແຕ່ຄາໍມ່ວນລົງໄປເຖິງກໍາປູເຈຍ ໂດຍເອົາເມອືງໂຂງເປັນໃຈກາງ. 

4) ນະໂຍບາຍການປົກຄອງລາວຂອງຝຣ່ັງໄລຍະທີ 3 (1899-1941) 

ຝຣ່ັງໄດ້ຈັດເອົາລາວເຂ້ົາເປນັແຄວ້ນທີ 5 ຂອງສະຫະພັນອິນດູຈນີ ແລະ ໄດ້ແບ່ງລະບົບ

ການປົກຄອງລາວອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: 

- �������#$�
���$: ຝຣ່ັງຖືວ່າແຄວ້ນລາວເປັນເມືອງຂ້ຶນ ຫຼື ອານານິຄມົແຕ່ໃຫ້ 

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງມີອະພສິິດເປັນເມືອງອາລັກຂາ. ປະມຸກຂອງແຄວ້ນລາວແມນ່ຄົນຝຣ່ັງເປັນຜູ້

ມີອໍານາດເຕັມທ່ີມີອາໍນາດສູງສຸດໃນທ່ົວແຄວ້ນລາວ ແລະ ຍັງສູງກວ່າເຈົາ້ຊີວິດທ່ີປະຈາໍນະຄອນ 

ຫຼວງພະບາງອີກຊ້ໍາ. 

ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມປະຈາໍແຄວ້ນລາວ ມີສະພາທ່ີປຶກສາລັດຖະບານພຽງສະພາດຽວຄື: ສະ 

ພາທ່ີປກຶສາຄົນພື້ນເມືອງ ແຕ່ກໍມີອະນຸສະພາການກະເສດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກ

ຕ່າງໆເຊ່ັນດຽວກັບແຄວ້ນອ່ືນ 

- �������#$�
���#$/���: ຝຣ່ັງໄດ້ແບງ່ເຂດການປົກຄອງອອກເປັນ 10 ແຂວງ ມີເຈົ້າ 

ແຂວງແມ່ນຄົນຝຣ່ັງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູງສຸດໃນການປົກຄອງແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງແມ່ນ

ຄົນຝຣ່ັງໜ່ຶງ ຫຼື ສອງຄົນ (ຂ້ຶນກັບແຂວງໃຫຍ່-ນ້ອຍ) ເຊ່ິງມີໜ້າທ່ີຊວ່ຍ ຫຼ ື ຮັກສາການແທນເຈົາ້ 

ແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ປະກອບມ ີ9 ພະແນກ. ໃນນັ້ນ, ຫົວໜ້າ

ພະແນກເຮັດໜ້າທ່ີເປັນລ່າມ (ຜູ້ແປພາສາ), ສະໝຽນ ແລະ ພະນັກງານຕາມຈໍານວນທ່ີສົມຄວນ. 

5) ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ 

- ພວກເຂົາບ່ໍຍອມລົງທຶນສ້າງສາພັດທະນາປະເທດລາວ. 

- ພວກເຂົາລົງທຶນສຸມໃສ່ການຂຸດຄ້ົນ ແລະ ສ້າງສາຢູ່ແຄວ້ນຕົງແກງ, ອານນາມ, ໂກແຊງ

ຊິນ ແລະ ກໍາປູເຈຍ. 

- ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຖືວ່າ ລາວເປັນປ້ອມດ່ານໜ້າຂອງສະຫະພັນອິນດູຈີນ ທ່ີກຽມພ້ອມສູ້

ຢັນກັບຈກັກະພັດອ່ືນໆ. 

- ສ້າງປະເທດລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຕະຫຼາດຈາໍໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ສາງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ 
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ຊາດເພື່ອແຮໄວ້ຂ້າງໜ້າ. 

- ວາງນະໂຍບາຍກົດຂ່ີຂດູຮີດກິນແຮງງານປະຊາຊົນໂດຍກົງ  

- ເກັບເກນຄ່າພາສີອາກອນຕ່າງໆຢາ່ງໜັກໜ່ວງເຊັ່ນ: ພາສີແຮງງານ, ພາສທີາງກົງ, ພາສີ

ຍົກເວ້ັນການເປັນທະຫານ ແລະ ອື່ນໆ. 

6) ��)����
���������-�$��� 

- ແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ເປັນວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃຫ້ເປັນນະໂຍບາຍແບບຂ້ອຍຂ້າ. 

- ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສອນໃຫ້ຄນົລາວຕ້ອງຈມົຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າຫຼາ້ຫຼງັໃນທຸກດ້ານຕະຫຼອດຊີ 

ວິດ, ຫຼົງລືມຊາດຕົນ, ນັບຖືບູຊາຄົນຝຣ່ັງ ແລະ ຍອມເປນັທາດຮັບໃຊ້ພວກເຂົາ. 

- ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາໃນທຸກລະດັບທັງສາຍສາມັນ ແລະ ອາຊວີະສຶກສາ. 

- ຍຸຍົງສ່ົງເສີມ ແລະ ນໍາເອາົວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກມາເຜີຍແຜ່ ເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ຫຼື ຄົນ

ລາວທີ່ບໍມ່ີຄວາມຮູ້ພາກັນມວົເມົາ ແລະ ຫຼົງໄຫຼຈນົເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ. 

- ຝຣ່ັງກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນປີ ຄ.ສ 1900 ທ່ົວປະເທດລາວມີ

ໂຮງໝໍຢູ່ວຽງຈນັພຽງແຫງ່ດຽວ.  

���������� 3: ������/��-&#� 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອ່ານປ້ຶມແບບຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີລາວ-ຫວຽດນາມ-ປູ

ເຈຍ. ຈາກນ້ັນ, ຕ້ັງຄໍາຖາມຕ່ໍນັກຮຽນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1. ເປັນຫຍັງປະຊາຊົນລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ຈຶງ່ສາມັກຄີກັນຕ່ໍສູຕ້້ານຈັກກະພັດຝຣ່ັງ? 

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄິດ. ຈາກນ້ັນ, ໃຫ້ນັກຮຽນອາສາສະໝກັຂ້ຶນຕອບຂ້ໍລະ 1-2 

ຄົນ ສ່ວນຜູ້ອືນ່ສາມາດເພ່ີມເຕີມໄດ້ຖ້າເຫັນວ່າຍັງບ່ໍທັນຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກ 

ຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດຄ້ໍາຕອບທ່ີເປນັເອກະພາບ ຫຼື ດ່ັງຕົວຢາ່ງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 

1) ສາເຫດທ່ີເຮດັໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ສາມັກຄີກນັຕ່ໍສູ້ຕ້ານຈັກກະພັດ 
ຝຣ່ັງ: 
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- ປະຊາຊົນສາມຊາດລ້ວນແຕ່ມີອຸດົມການຍຶດໝັ້ນລັດທິຮັກຊາດ ແລະ ເດັດດ່ຽວຕໍສູ່້ຕ້ານ
ຈັກ ກະພັດຜູ້ຮຸກຮານ. 

- ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນສາມຊາດ ລ້ວນແຕ່ຢູໃ່ຕ້ການນໍາພາຂອງພັກກອມມູນິດ
ອິນດູຈີນອັນດຽວກັນ. 

- ປະຊາຊົນສາມຊາດ ມີສັດຕູລວມໂຕດຽວກັນ, ພວມຕົກຢູ່ໃນໂຊກຊະຕາດຽວກັນ, ນອນ
ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍການເມືອງ-ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອັນດຽວກັນ ແລະ ຖືກນະໂຍບາຍແບ່ງ
ແຍກເພື່ອການຮຸກຮານ ແລະ ການປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດໂຕດຽວກັນ. 

- ມີຈຸດພິເສດທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຄ້າຍຄືກັນ,
ມີແຜ່ນດິນຕິດຈອດກັນ, ເຄີຍພົວພນັກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືກັນມາຕ້ັງແຕ່ບູຮານນະການ. 

- ການລຸກຮືຂຶນ້ບຸກຕີຈັກກະພດັຝຣ່ັງທັງສາມປະເທດໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ ເປັນການບັ ່ນ
ທອນກໍາລັງຂອງສັດຕູ ເພື່ອໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນສາມຊາດພວກເຮົາ. 
���������� 3 �������
� 

ຄູສົນທະນາລວມກ່ຽວກັບຈດຸພິເສດລັດທິລ່າເມອືງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງ ໂດຍການໃຫ້

ນັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ທີ 4 ຈາກນ້ັນຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ເຊັ່ນ: 

���/��: 

1) ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເມືອງຄືແນວໃດ? 

2) ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຄືແນວໃດ? 

3) ລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຄື

ແນວໃດ? 

4) ຈຸດພິເສດລັດທິລ່າເມອືງຂ້ຶນແບບເກ່ົາຂອງຝຣ່ັງແມ່ນລັດທິແນວໃດ? 

���&#�: 

1) ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເມືອງ: ຈັກກະພັດຝຣ່ັງໄດ້ນາໍໃຊ້ຮູບແບບການວາງແຜນ ຄຽງຄູ່

ໄປກັບການນໍາໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ເພື່ອບໍລຫິານຈັດການການປົກຄອງໃນລາວຢ່າງແນບນຽນ ພວກເຂົາ

ໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ “ຍຶດຄອງລາວ ດ້ວຍການຍຶດເອົາໝາກຫົວໃຈຂອງຄົນລາວ” ຈຶ່ງໄດ້ແບງ່
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ການປົກຄອງລາວອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ເຊິ່ງໃນແຕ່ໄລຍະນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ຈດັການປົກຄອງລາວ

ແບບບ່ໍຊໍາ້ກັນ.  

2) ດ້ານເສດຖະກິດ: ຈັກກະພັດຝຣ່ັງ ເປນັຈັກກະພັດທ່ີກອບໂກຍເອົາຊັບພະຍາກອນຈໍາ

ພວກທ່ີຫາງ່າຍ ແຕ່ມີຜົນກໍາໄລສູງຫາຼຍຢ່າງ ພວກເຂົາຈະບ່ໍລົງທຶນສ້າງໂຮງງານ ຫືຼ ວິສະຫະກິດທ່ີ

ໃຫຍ່ໂຕ, ຫັນເອົາປະເທດລາວໃຫ້ເປນັຕະຫຼາດຈາໍໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ເປັນແຫຼງ່ຕອບສະໜອງວັດ 

ຖຸດິບແກ່ພວກເຂົາ, ອາໄສການຂດູຮີດປະຊາຊົນຈາກການເກັບພາສີທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ.  

3) ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ: ພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງ ມີນະໂຍບາຍເຮດັໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ

ກາຍເປັນຄົນໂງ່ຈ້າຫຼາ້ຫຼງັຍອມເປັນຂ້ອຍຂ້າຮັບໃຊ້ພວກເຂົາຕະຫຼອດໄປ. 

4) ຈຸດພິເສດຂອງລັດທິລາ່ເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງ: ເປັນລັດທິທ່ີນໍາໃຊ້ຮູບແບບການປົກຄອງຫ້ຼາສະ  

ໄໝໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ, ຖືຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນໃຫຍ່, ກົດຂ່ີຂົ ່ມເຫັງ ແລະ ບຽດບຽນຄົນອ່ືນ.  

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສາມາດພິຈາລະນາຈາກ: 

- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການນໍາໃຊ້ຂໍທົ້ດສອບແບບຕ່າງໆ 

ການໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນ ຄູສາມາດໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍການສັງເກດວ່າ ນັກຮຽນມຄີວາມ
ຂະຫຍັນ ຫຼື ເມີນເສີຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໃຫຄ້ະແນນແບບນ້ີບໍ່ຄ່ອຍເປັນທາງການ ຫຼື ຊັດເຈນ. 

ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ທົດສອບແບບຕ່າງໆ ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບອດັຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ ເຊ່ິງທັງສອງຮູບແບບນ້ີເຫັນວ່າເປນັ
ທາງການ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ.  

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ໃນການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄູສາມາດນໍາເອາົຄໍາຖາມຢູ່ໃນການສົນທະ 

ນາຂ້າງເທິງມາທົດສອບກໍໄດ້ ຫຼື ສ້າງຂ້ຶນເອງກໍໄດ.້ 
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5.2 �����$������#��������+� 
ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ

ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມບັນຫາ ຈະເຮດັໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. ນອກ 
ຈາກນ້ັນ, ການກໍານົດຕົວເລືອກທ່ີຈະໃຫເ້ລືອກນ້ັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖກືຕ້ອງ ຫຼື ສິ່ງທ່ີ
ຜິດ ແຕ່ມພີຽງ 1 ຕົວເລືອກ. 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1) ເຫດຜົນທ່ີຝຣ່ັງເຂ້ົາຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງລາວມີຈັກເຫດຜົນ? 

ກ. 2 ເຫດຜນົ 

ຂ. 5 ເຫດຜນົ 

� ຄ. 7 ເຫດຜນົ 

ງ. 9 ເຫດຜນົ 

ຈົ່ງໝາຍ “x” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 
2) ຝຣ່ັງໄດ້ຈັດຕ້ັງຄະນະສໍາຫຼວດປະເທດລາວຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງຂ້ຶນຫຼາຍຄະນະດ້ວຍກັນຄື: 

ກ. ຄະນະທີ 1 ໃນປ ີຄ.ສ 1861 

ຂ. ຄະນະທີ 2 ໃນປ ີຄ.ສ 1865 

ຄ. ຄະນະທີ 3 ໃນປ ີຄ.ສ 1875 

X ງ. ຄະນະທີ 4 ໃນປ ີຄ.ສ 1883
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����� 18: ���&����"#$���������
&���<;��$ (�. 1893- 

  1930) 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງ 

- ອະທິບາຍສາເຫດພາໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍສູປ້ະລາໄຊ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ 

2. !���#'�&���&� 
1. ���&����"#$���������
&���<;��$ 

1.1 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງພ່ໍກະດວດ (1901-1903) 

1.2 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງອົງແກ້ວ ແລະ ອົງກົມມະດໍາ (1901-1937) 

1.3 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວເມືອງສິງ (1908) 

1.4 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງເຈົາ້ສຸວັນນະພູມ (1908-1910) 

1.5 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນຊໍາເໜືອ (1914-1915) 

1.6 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວຜ້ົງສາລີ (1915-1917) 

1.7 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງເຜ່ົາມົ້ງ (1918-1922) 

1.8 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນວຽງຈນັ (1920) 

2. �!	���'	�"��
����&��������+� ��� �
��,����	
���� 

2.1 ສາເຫດພາໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ປະລາໄຊ 

2.2 ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ 
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3. �����#� 
- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມດັທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 

- ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກັບຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງ 

4. �������� 
ການສົນທະນາກຸ່ມເປັນວິທີທ່ີໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊິງ່ກັນ ແລະ 

ກັນຫາຼຍກວ່າ. ແຕ່ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ືອ ຫຼື ມີການສອນຊ້ໍາແບບເກ່ົາ ຄູຈຶ່ງສາມາດປັບປ່ຽນວິທີ
ການສອນໄປເລ້ືອຍໆລະຫວ່າງວິທີການສອນແບບສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ລວມໝູ່ ແລະ ການຂຽນ
ລາຍງາຍ. 

ການຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມແຕ່ລະຄ້ັງໃຫ້ມີການຊັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ (ບ່ໍຄວນເອົາຄົນ
ເກົ່າ ຫຼື ຈຸເກົ່າ) ແລະ ທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ນກັຮຽນພິເສດເປັນຕ້ົນແມ່ນຜູ້ທ່ີຮຽນອ່ອນ, ບໍ່ມີ
ຄວາມກະຕືລລືົ້ນ ຫຼ ືບໍ່ມັກປາກ ແລະ ອື່ນໆ. 

���������� 1: ������������� 
ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼ ືຈ ຸ(ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນຂ້ໍທີ 1 ກ່ຽວກັບການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງ. ຈາກນ້ັນ, ຄູຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້

ນັກໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ: 

1) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງພ່ໍກະດວດໄດ້ດາໍເນີນໄປແນວໃດ? 

2) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງອົງແກ້ວ ແລະ ອົງກົມມະດໍາໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 

3) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວເມືອງສິງໄດ້ດາໍເນີນໄປແນວໃດ? 

4) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງເຈົາ້ສຸວັນນະພູມໄດ້ດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 

5) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນຊໍາເໜືອໄດ້ດໍາເນນີໄປແນວໃດ? 

6) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວຜ້ົງສາລີໄດ້ດາໍເນີນໄປແນວໃດ? 

7) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງເຜ່ົາມົ້ງໄດ້ດາໍເນີນໄປແນວໃດ? 

8) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນວຽງຈນັໄດ້ດໍາເນນີໄປແນວໃດ? 
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ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານຕາມລໍາດັບ, ກຸ່ມອ່ືນສາມາຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີມ້ ຫຼື້ ປະ 
ກອບຄໍາເຫັນຕ່ໍກັບບັນຫາທ່ີຍັງບ່ໍທັນຈະແຈ້ງ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີເປນັເອກະພາບ ຫືຼ ດັ່ງຕົວຢາ່ງຄໍາຕອບຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) "��
����&����"#$������
�  

- ພໍ່ກະດວດໄດ້ສ້າງເຂດທ່ີໝັນ້ຕ່ໍຕ້ານຝຣ່ັງ. 

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັບຢູ່ເຂັມມະລາດ. 

- ສົມທົບກັບຍາທ່ານ ແກ້ວ ຈດັຕ້ັງ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດລຸກຂ້ຶນ

ຕໍ່ສູ້ຕ້ານຝຣ່ັງ. 

- ຕໍ່ສູ້ຕ້ານຝຣ່ັງໂດຍນໍາໃຊ້ຮບູການສາສະໜາໄປເຖິງການປະກອບອາວຸດໃນບ້ັນປາຍ.  

- ປຸກລະດົມຈດິໃຈຮັກຊາດ,ໂດຍການເລ່ົາຄືນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊາດ, ການກະທໍາ

ອັນປ່າເຖ່ືອນຂອງສະຫຍາມ, ຕດັແບ່ງດິນລາວ, ການແຊກແຊງ-ຮຸກຮານລາວ.  

- ປີ ຄ.ສ 1901 ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນບຸກໂຈມຕີຝຣ່ັງທ່ີເມອືງສອງຄອນ ຍຶດເອົາຫ້ອງການໄປ 

ສະນີ ແລະ ຕີຄ້າຍທະຫານແຕກ. 

- ກໍາລັງຂອງພໍກ່ະດວດກໍໄດເ້ຂົ້າຕ້ັງຢູ່ເມືອງສອງຄອນ ແລະ ໄດ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງກໍາລັງໃຫເ້ຂັ້ມ 

ແຂງ ເພື່ອຂັບໄລ່ຝຣ່ັງອອກຈາກສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີຍາທ່ານ ແກ້ວ ເປັນທ່ີປຶກສາ. 

- ປີ ຄ.ສ 1902 ໄດ້ປິດລ້ອມຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຈມຕີຫອ້ງການແຂວງ ແລະ ປິດ

ລ້ອມຄ້າຍທະຫານຝຣ່ັງທ່ີຢູໃ່ຈກາງເມືອງ, ທໍາລາຍໂຮງໄປສະນີແຂວງ ເຮັດໃຫກ້ານຕິດຕ່ໍ

ລະຫວ່າງສະຫວັນນະເຂດ-ວຽງຈັນຖືກຕັດຂາດ. 

- ຝຣ່ັງໄດ້ປາບປາມຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ປ່າເຖືອ່ນທ່ີສຸດ 

ດ້ວຍການຍິງປືນສຸມໃສ່ຂະບວນລຸກຮືຂຶນ້ ເຮັດໃຫມ້ີຜູ້ເສຍຊີວິດ 200 ກວ່າຄົນ. 

- ຂະບວນຂອງພ່ໍກະດວດໄດ້ຖອຍໄປຕາມເສ້ັນທາງເລກທີ 9, ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຊໂປນ ແລະ 

ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ດົງຄໍາສີດາ. 
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- ປີ ຄ.ສ 1903 ຝຣ່ັງໄດ້ນາໍກໍາລັງປິດລ້ອມ ແລະ ໂຈມຕີໜັກ, ພໍ່ກະດວດ ແລະ ຜູ້ຮັກຊາດ 

ອື່ນໆຈາໍນວນ 300 ຄົນຖືກຈັບ ແລະ ນໍາໄປຂ້າຢ່າງປ່າເຖື່ອນທ່ີສຸດ. 

2) "��
����&����"#$#�$���
 ��� #�$�������� (1901-1937) 

- ວັນທີ 15 ເມສາ ປີ ຄ.ສ 1901 ກອງທະຫານຜູ້ມີບນຸ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຝຣ່ັງເປັນຄ້ັງທໍາອິດເຮັດ

ໃຫ້ທະຫານ 

ຝຣ່ັງທ່ີຕັ້ງຢູ່ວັດເມືອງທ່າແຕງແຕກໜີຢ່າງເສຍຂວັນ. 

- ໄຊຊະນະທ່າແຕງ ເປັນການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການລຸກຮືຂຶນ້ປະກອບອາວຸດຢ່າງ

ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົາ່. 

- ວັນທີ 17 ພະຈິກ ປ ີຄ.ສ 1905 ອົງກົມມະດໍາ ໄດ້ປະກົດຕົວຂຶ້ນເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນການປະ

ທະກັນຢູ່ທ່ີພກູະແຕ. 

- ວັນທີ 30 ເດືອນດຽວກັນ ກໍາລັງສ່ວນໜ່ຶງໄດ້ໂຈມຕີຝຣ່ັງຢູ່ໜອງບົກເກ່ົາຢ່າງແຂງແຮງ. 

- ໃນເດອືນ ທັນວາ ປີ ຄ.ສ 1905 ຄະນະຜູ້ມີບຸນໄດ້ຕົກລົງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະ

ເຂດ.  

- ອົງສັງຄີ ວໍລະຣາດ ໄດ້ນໍາກອງທະຫານບຸກຕີຄາ້ຍທະຫານຝຣ່ັງຢູ່ບ້ານຝັງແດງ ເມືອງໄຊ

ເຊດຖາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເສຍຫາຍໜັກ ແລະ ຫຼອນຕີຢູບ່່ອນອ່ືນໆຫາຼຍຄ້ັງ.   

- ໃນເດອືນ ເມສາ ປີ ຄ.ສ 1906 ຝຣ່ັງໄດ້ນາໍໜ່ຶງກອງພົນນ້ອຍບຸກຕີກອງທະຫານອົງທອງຢູ່ພູ

ກະແຕ ອົງທອງ ຈາໍຕ້ອງຖອຍໄປຫາຄະນະຜູ້ມີບນຸຝ່ັງຂວາແມ່ນໍາ້ຂອງແຕ່ກໍຖກືສະຫຍາມ

ຈັບ ແລະ ຖືກພວກກໍາອໍານາດສະຫຍາມປະຫານຊີວິດ. 

- ຝຣ່ັງໄດ້ວາງເລ່ກົນອັນເລິກແລບໂດຍການສະເໜີເປດີການເຈລະຈາເພ່ືອຢຸດຕິການຕ່ໍສູ້ກັນ

ດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແຕ່ສຸດທ້າຍ ອົງແກ້ວ ແລະ ທະຫານຂອງເພ່ິນຄົນໜ່ຶງຖືກພວກມນັຍິງ

ເສຍຊີວິດຄາທ່ີ. 

- ຝຣ່ັງຂໍເຈລະຈາກັບອົງກົມມະດໍາ, ອງົສັງຄີ ແລະ ລອບສັງຫານພວກເພິ່ນ. ອງົກົມມະດໍາ 

ພຽງແຕ່ຖືກບາດເຈັບ ສ່ວນອົງສັງຄີຖກືຝຣ່ັງຂ້າດ້ວຍການໃຊ້ງາ້ວແທງທ້ອງ. 
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- ອົງກົມມະດໍາ ໄດ້ສືບຕ່ໍນໍາພາປະຊາຊົນຕ່ໍສູ້ດ້ວຍການກະກຽມຖານທ່ີໝັ້ນ, ກໍາລັງປະກອບອາ 

ວຸດ ແລະ ອາວຸດ, ສ້າງສາຍພົວພັນກັບບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ ອ່ືນໆ.  

- ປີ ຄ.ສ 1929-1934 ກອງທະຫານອົງກົມມະດໍາໄດ້ເຄືອ່ນໄຫວໃນແຂວງສາລະວັນ, ອັດຕະ

ປີ, ປາກເຊ ແລະ ອື່ນໆ. 

- ໃນປີ ຄ.ສ 1936 ຝຣ່ັງໄດ້ສົ່ງກໍາລັງປະກອບອາວຸດຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າເຂດທ່ີໝັນ້ແຕ່ທະ 

ຫານອົງກົມມະດໍາສາມາດຮັກສາທ່ີຕັ້ງໄວ້ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. 

- ໃນທ້າຍເດອືນກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 1936 ພວກມັນສັງຫານອົງກົມມະດໍາ ແລະ ທະຫານ 6 ຄົນ

ຕາຍຄາທ່ີ. 

3) "��
����&����"#$��
!��#$�$ (1908) 

- ເກີດຂ້ຶນໃນປ ີຄ.ສ 1908 ໃຕ້ການນໍາພາຂອງພະຍາຄໍາລ້ືຢູ່ທ່ີເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ 

- ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຝຣ່ັງດ້ວຍການບ່ໍເສຍພາສີ, ບ່ໍໄປເປັນທະຫານ ແລະ ອື່ນໆ.  

- ສ້າງຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຈນົມຈີໍານວນເຖິງ 200 ຄົນ ແລະ ສ້າງເຂດທ່ີໝັ້ນຂ້ຶນຢູ່ທ່ີບາ້ນມອມ

ທາງຝ່ັງຊ້າຍແມ່ນໍ້າຂອງ. 

- ບຸກໂຈມຕີຄາ້ຍທະຫານຝຣ່ັງຢູ່ເມືອງສິງ ທ່ີມີຮ້ອຍໂທ ວີຕຣີ ເປັນຜູ້ບນັຊາ.  

- ວີຕຣີ ວາງກົນອຸບາຍຂ້າພະຍາຄໍາລ້ື ໂດຍການຫຼອກລວງໃຫ້ມາເຈລະຈາຢຸດຕິການຕໍ່ສູ້ກັນ 

ເມື່ອມາເຖິງເພິ່ນກໍຈບັໃນຂະນະທ່ີກາໍລັງນ່ັງກິນເຂ້ົາ. 

4) "��
����&����"#$!�����
������� (1908-1910) 

- ປີ ຄ.ສ 1899 ເຈົ້າສຸວັນນະພູມ ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ໄປເປັນຫົວໜ້າຄວບຄຸມຄົນໂທດຢູ່ເມືອງອູໃຕ້ 

- ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຝຣ່ັງ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕ້ັງກໍາລັງລຸກຂ້ຶນເພືອ່ຈະຂ້າຝຣ່ັງ ແຕ່ວຽກງານ

ດັ່ງກ່າວຖືກເສຍລັບ. 

- ໃນປີ ຄ.ສ 1908 ຈຶ່ງຖືກຝຣ່ັງຈັບ ແລະ ກັກຂັງໄວ້ໃນຄຸກ. 

- ເພິ່ນສາມາດໂຕນອອກຄຸກໄດ້ ແລ້ວຈັດຕ້ັງກໍາລັງຕ່ໍຕາ້ນຝຣ່ັງຄືນ ແຕ່ກໍຖືກຈັບອີກ, ໃນຄ້ັງ

ນີ້ ພວກເຂາົໄດ້ນໍາເພິນ່ລົງມາວຽງຈນັ. 
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- ກໍາລັງຂອງເພິນ່ລອບສັງຫານຜູ້ບັນຊາຄຸກ ເພິ່ນຈຶງ່ກັບຄືນຜ້ົງສາລີເພືອ່ປັບປຸງກໍາລັງຄືນໃໝ ່

ແລະ ດໍາເນີນການບຸກຕີຝຣ່ັງຢູ່ອູເໜືອ ແລະ ບ່ອນອ່ືນໆ. 

- ພວກຝຣ່ັງ ໄດ້ນໍາກໍາລັງທ່ີໂຫດຮ້າຍມາຈາກພາກໃຕ້ປາບປາມຂະບວນຕ່ໍສູຂ້ອງເຈົ້າສຸວັນ 

ນະພມູ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດປາບໄດ້. 

- ໂນລິນ ໄດ້ໃຊ້ເລ ່ກົນຫຼອກລວງເອົາເພິ່ນມາຂ້າດ້ວຍການຂໍເຈລະຈາໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸ 

ລາ ປີ ຄ.ສ 1910 ແລະ ຖືກນໍາສ່ົງໄປເມອືງອູເໜືອ. 

- ໂນລິນໄດ້ຖືກຫຼອນຕີຢາ່ງກະທັນຫັນຈົນຖືກຍິງຕົກຈາກຫຼັງມາ້.  

- ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າສຸວັນນະພມູ ໃຫ້ພົນ້ຈາກກໍາມືຂອງສັດຕູ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ

ໜັກ ຕໍ່ມາບ່ໍດນົກໍໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາ.  

5) "��
����&����"#$����������!5�# (1914-1915) 

- ກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນຊໍາເໜືອໄດ້ບຸກໂຈມຕີທະຫານຝຣ່ັງຢູ່ທ່ີເມືອງຊໍາເໜືອ 

ໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກ ປີ ຄ.ສ 1914. 

- ປີກທີ 1 ສາມາດຍຶດຄ້າຍໄດ້, ຂ້າສັດຕູຕາຍ ແລະ ຖືກບາດເຈັບເກືອບໝດົຄ້າຍ ສ່ວນທ່ີ

ເຫຼືອຕາຍໄດ້ໜີເຂົ້າປ່າ; ຍຶດປືນໄດ້ 120 ກະບອກ, ລູກປືນຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ເງິນ 

100.000 ກີບ. 

- ປີກທີ 2 ໄດ້ໂຈມຕເີຮືອນຂອງເຈົາ້ແຂວງ ສາມາດຍິງເຈົ້າແຂວງ ລາມແບເລີຊ ີ ຕາຍຄາທ່ີ 

ສ່ວນ ນີວູ ຮອງເຈົາ້ແຂວງໄດ້ປົບໜີໄປຫວຼງພະບາງ. 

- ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ເຕົາ້ໂຮມບັນດາເຈົ້າກົກເຈົາ້ເຫຼົາ່, ປັບປຸງກໍາລັງພົນ 

ແລະ ອາວຸດໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນກວ່າເກົາ່ ແລ້ວດາໍເນີນການຕ່ໍຕ້ານຝຣ່ັງຕ່ໍໄປ.  

- ວັນທີ 13 ເດືອນພະຈິກ ປີ ຄ.ສ 1914 ຝຣ່ັງໄດ້ສັ່ງໃຫທ້ະຫານຢູ່ຫວຽດນາມເຂ້ົາໄປຊ່ວຍກູ້

ເອົາຊໍາເໜືອຄືນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຍຶດຊໍາເໜືອຄືນໄດ້ ພວກມນັຈຶງ່ໃຊ້ກົດໄອຍະການເສິກທ່ົວ

ແຂວງຊໍາເໜືອ, ຫົວຂອງ ແລະ ພາກເໜືອຫຼວງພະບາງເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫຂ້ະບວນການຕ່ໍສູ້

ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ.  
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- ວັນທີ 7 ເດືອນທັນວາ ປີ ຄ.ສ 1914 ຝຣ່ັງໄດ້ເຄື່ອນກໍາລັງຈາກຮ່າໂນ້ຍໄປຍຶດເອົາຊໍາເໜືອ 

ແຕ່ກໍຖືກກໍາລັງຂອງປະຊາຊົນລາວບຸກຕີຢາ່ງໜັກຢູ່ທ່ີເຊນີລາ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກໍກບັຄືນປະ 

ເທດລາວໂດຍຜ່ານດຽນບຽນຟູ, ເມືອງແຖງ ແລະ ໄດ້ສູ້ຮົບກັບທະຫານຝຣ່ັງຢູ່ທ່ີສົບນາວ

ອີກ. 

- ໃນວັນທີ 11 ເດືອນມັງກອນ ປີ ຄ.ສ 1915 ເຮັດໃຫ້ນາຍທະຫານຊ້ັນຕ່ໍາ ແລະ ພົນທະຫານ 

ຈໍານວນໜ່ຶງຖືກທໍາລາຍ. ຈາກນ້ັນ, ກໍາລັງຕ່ໍສູ້ໄດ້ຖອຍໄປເຂດເມືອງຮຸນ-ຊຽງຮຸ່ງ. 

6) "��
����&����"#$��
-��$��� (1915-1917) 

- ປີ ຄ.ສ 1915 ໄດ້ເກີດມີຂະບວນການຕ່ໍສູໃ້ຕ້ການນໍາພາຂອງອົງແສນ. 

- ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບຸກຄົນທ່ີຮກັຊາດ ອອກຈາກເມອືງຂວາໄປເມືອງອູເໜືອ ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຖານ

ທ່ີໝັ້ນຢູ່ພຕູາຊານ ລະຫວ່າງກາງສົບສູນ ແລະ ອູໃຕ້.  

- ກາງເດືອນມີນາ ປ ີ ຄ.ສ 1915 ທະຫານຝຣ່ັງໄດ້ເຄື່ອນເຂ້ົາໄປໃກ້ພຕູາຊານ ແລະ ໄດ້ຖືກ

ກອງທະຫານອົງແສນລັດຕີ ພວກເຂົາໄດ້ຖອຍໄປບຸນເໜືອແລ້ວໃຫ້ທະຫານກອງໃໝ່ມາ

ປ່ຽນແທນ.  

- ວັນທີ 12 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ ຄ.ສ 1915 ກາໍລັງຂອງອົງແສນໄດ້ເປີດການບຸກໂຈມຕີ

ທະຫານຝຣ່ັງຢູ່ເຂດ ນໍ້າງາຍ. 

- ວັນທີ 3 ເດືອນສິງຫາ ສາມາດຍດຶເມອືງຜ້ົງສາລີໄດ້ເປນັຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສືບຕ່ໍບກຸຍຶດເອົາ

ເຂດອ່ືນໆເກືອບທັງໝົດແຂວງຜ້ົງສາລີ. 

- ທ້າຍປີ ຄ.ສ 1915 ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ. 

- ໃນວັນທີ 18 ເດືອນສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1915 ພວກຝຣ່ັງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເພື່ືອວາງແຜນປາບ

ປາມຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຢູ່ທາງພາກເໜືອ. 

- ທ້າຍ ເດອືນພະຈກິ ປີ ຄ.ສ 1915 ພວກສັດຕູໄດ້ເປດີສາກບຸກຕີກາໍລັງຂອງອົງແສນຫາຼຍ

ຈຸດແຕ່ປ ີຄ.ສ 1915-1927 ເຊ່ິງມີຫາຼຍຄ້ັງກໍາລັງຂອງຝ່າຍຮັກຊາດກໍສາມາດດັບສູນກໍາລັງ

ອັນແຂງແກ່ນຂອງສັດຕູ. 
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7) "��
����&����"#$!-������$ (1918-1922) 

- ຕົ້ນປີ ຄ.ສ 1918 ເຈົ້າຟາ້ປາໄຈ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍການກົດຂ່ີຂູດຮີດຂອງພວກລ່າ 

ເມືອງຂ້ຶນຝຣ່ັງດ້ວຍການບ່ໍໄປເປັນກູລ,ີ ບໍ່ເປັນທະຫານ ແລະ ບໍ່ເສຍພາສີ. 

- ພວກສັດຕູຈຶ່ງຫັນມາໃຊ້ກົນອຸບາຍສອງໜ້າຄື: ໃຊ້ກໍາລັງປາບປາມ ແລະ ເກ່ຍກ່ອມເຈລະຈາ. 

- ສ່ວນເຈົາ້ຟາ້ປາໄຈກໍໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດໂຕ້ຕອບດ້ວຍການອອກຂ່າວວ່າຈະຍອມຈໍານົນ ແຕ່

ກໍໃຊ້ກາໍລັງບຸກໂຈມຕີຢາ່ງກະທັນຫນັ. 

- ຕົ້ນປີ ຄ.ສ 1919 ພວກຝຣ່ັງໄດ້ສືບຕ່ໍໃຊ້ກໍາລັງປາບປາມຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນ 

ແຕ່ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກປະລາໄຊຢ່າງເຈັບແສບ ແລະ ລຽນຕິດ ກົງກັນຂ້າມກໍາລັງ

ຂອງເຈົາ້ຟາ້ປາໄຈ ຍິ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. 

- ວັນທີ 21 ເດືອນກັນຍາ ຄ.ສ 1919 ກໍາລັງຮັກຊາດໄດ້ຫຼອນຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້

ພວກຝຣ່ັງຖືກຂ້າຕາຍຈາໍນວນໜ່ຶງ. 

- ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ຄ.ສ 1919 ໄດ້ມີການບຸກຕີຄາ້ຍຝຣ່ັງຢູ່ເມືອງເຫີບຢ່າງກະທັນຫັນ

ເປັນເວ ລາ 5 ມື້ 4 ຄືນ ຝຣ່ັງຖືກທໍາລາຍຈາໍນວນໜ່ຶງ. 

- ກໍາລັງຮັກຊາດຍ່ິງບຸກຕີພວກມັນເປັນການໃຫຍ່ຢູແ່ຂວງຊໍາເໜືອ, ພາກຕາເວັນອອກຊຽງ

ຂວາງ, ດຽນບຽນຟູ ແລະ ບ່ອນອ່ືນໆຢ່າງແຂງແຮງ. 

- ວັນທີ 19 ເດືອນທັນວາ ປີ ຄ.ສ 1920 ຝຣ່ັງໄດ້ເປີດສາກບຸກຕີເຂົາ້ເຂດທ່ີໝັ້ນຂອງກໍາລັງຮັກ

ຊາດຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ກໍຖືກລັດຕີຢ່າງດຸເດືອດຫຼາຍຄ້ັງ. 

- ພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງ ໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການອັນໂຫດຮ້າຍເພ່ືອທໍາ

ລາຍຂະບວນການຕ່ໍສູ.້ 

- ແຕ່ເຈົາ້ຟາ້ປາໄຈ ກໍຍັງສືບຕ່ໍການສູ້ຮົບຢ່າງເດດັດ່ຽວໜຽວແໜ້ນຕ່ໍໄປ. ສຸດທ້າຍພວກເຂົາ

ໄດ້ໃຫ້ລກູມືເປັນໄສ້ເສິກພາຍໃນ ລອບສັງຫານເຈົາ້ຟ້າປາໄຈຈນົເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 17 

ເດືອນພະຈິກ ປີ ຄ.ສ 1922 ຢູ່ທ່ີເມືອງເຫີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.  
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- ນາຍຄູຄາໍ ແມ່ນຄົນລາວທ່ີມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ກຽດຊັງ ແລະ ຄຽດແຄ້ນພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນ

ຢ່າງໝົດໃຈ. 

- ຫຼັງຈາກສົງຄາມສ້ິນສຸດ ຄູຄໍາໄດ້ໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານຫ້ອມ ເຊິ່ງເປັນເຂດທ່ີປະຊາຊົນ

ຄຽດແຄ້ນ ແລະ ກຽດຊັງຝຣ່ັງທ່ີສຸດ. 

- ນາຍຄູຄາໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຕ່ໍສູຕ້້ານຝຣ່ັງດ້ວຍການບ່ໍເສຍພາສີ ແລະ ບໍ່ເປັນກູລ.ີ 

- ຝຣ່ັງຈຶ່ງຈັບກຸມຜູ້ຕໍ່ຕາ້ນຫາຼຍຄົນ ບັງຄັບປະຊາຊົນຈາ່ຍເງິນພາສີອດຸໜູນພິເສດເພື່ອຊ່ວຍ 

ປະເທດຝຣ່ັງທ່ີຖືກເສຍຫາຍໃນສົງຄາມ. 

 ກາງເດືອນພະຈິກ ປ ີຄ.ສ 1920 ຂະບວນຕໍ່ສູ້ນໍາໂດຍນາຍຄູຄາໍໄດຂ້ະຫຍາຍກວ້າງ ແລະ 

ຫຼັ່ງໄຫຼໄປຫາດກັນຊາ. 

- ຂະບວນຕ່ໍສູ້ໄດ້ມຸ່ງໜ້າເຂົາ້ວຽງຈັນເພື່ອດັບສູນຝຣ່ັງ ພໍຂະບວນຜ່ານບ້ານໃດປະຊາຊົນກໍ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນນໍາ. 

- ພວກຝຣ່ັງກໍໄດ້ນໍາກໍາລັງມາລັດທາງ ແລະ ຍງິປືນສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນຂອງປະຊາຊົນ

ແຕກທະລາຍ ແຕ່ກໍາລັງຂອງນາຍຄູຄາໍໄດຍ້ິງຕ່ໍສູ້ກັບທະຫານຝຣ່ັງ. 

- ນາຍຄູຄາໍໄດຮ້ັບບາດເຈບັ ແລະ ຖືກພວກມັນຈັບໄດ້ໄປຂັງໄວ້ທ່ີຄຸກວຽງຈັນ ແຕ່ຝຣ່ັງໄດ້ 

ນໍາມາປ່ິນປົວຢູ່ທ່ີໂຮງໝມໍະໂຫສົດ ແລະ ເພິນ່ກໍໄດ້ໂຕນໜີໄປທາງຫາດດອນຈັນ ແລະ 

ໄດ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດ ໃນປ ີຄ.ສ 1949. 

���������� 2: �������
� 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍສູປ້ະລາ

ໄຊແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ. ຈາກນ້ັນ, ຕ້ັງຄໍາຖາມເຈາະຈີມ້ດ່ັງນ້ີ: 

1) ຍ້ອນຫຍັງຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງຈຶ່ງຖືກປະລາໄຊ? 

2) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງມຄີວາມໝາຍປະຫວັດສາດແນວໃດ? 
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ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝັກຂ້ຶນຕອບຄົນລະສາເຫດ. ຫຼງັຈາກນ້ັນ, ຄຮູ່ວມກັບນັກຮຽນສະ 

ຫຼຸບເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີຖກືຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຫືຼ ດັງ່ຕົວຢາ່ງດ່ັງນ້ີ: 

1) ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຖືກປະລາໄຊ ອັນເນ່ືອງມາຈາກມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ່ັງນ້ີ: 

- ຂາດແນວທາງ ແລະ ການນໍາພາທ່ີຖກືຕ້ອງ. 

- ບໍ່ມີຈຸດປະສົງ-ເປົ້າໝາຍ, ບໍ່ມີສະຕິຊນົຊ້ັນ, ບ່ໍຈໍາແນກມິດ-ສັດຕູໄດ.້ 

- ຂະບວນເກີດຂ້ຶນເອງແບບໂດດດ່ຽວ, ອາໄສແຕ່ຄວາມຄຽດແຄ້ນຕ່ໍສດັຕູ ແລ້ວພາກັນລຸກ 

ຂຶ້ນຕ່ໍສູ້ພໃໍຜພລໍາວ. 

- ບໍ່ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ພົວພັນກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທ່ົວປະເທດ. 

- ກໍາລັງຄົນ, ກາໍລັງອາວຸດ, ການເມືອງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດບ່ໍມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຫຼ້າສະໄໝ. 

- ກໍາລັງຂອງສດັຕູມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝໃນທຸກດ້ານ. 

2) ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ: 

ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ໍາໃຈຮັກຊາດຂອງນັກຮົບນັບເປັນຫາຼຍພນັຄົນ ທ່ີໄດ້ຍອມ

ເສຍສະຫຼະຊີວິດເລືອດເນ້ືອ ແລະ ຊັບສິນເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງປະເທດຊາດໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ. 

ການຕ່ໍສູ້ທ່ີມີຄວາມສໍາພັນກັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດກ້າຍເປັນຕ້ົນແບບ ແລະ ມູນເຊ້ືອ

ແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີພິເສດລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ. 

ຂະບວນຜູ້ມີບນຸທາງຝ່ັງຂວາແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນມີຈດຸປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນຄື: 

ເພື່ອຕ້ານສັດຕູ, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບຂອງຊາດ. ປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ຝັງ່

ຊ້າຍແມ່ນໍາ້ຂອງມີໜ້າທ່ີຕາ້ນການຮຸກຮານຂອງຝຣ່ັງສ່ວນປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ຝັ່ງຂວາມີໜ້າທ່ີຕ້ານການ 

ຮຸກຮານ ແລະ ຍດຶຄອງຂອງສະຫຍາມ ເພືອ່ຈະໄດທ້້ອນໂຮມປະເທດຊາດໃຫ້ເປັນຜືນແຜ່ນດິນ

ອັນດຽວກັນເໝືອນດ່ັງແຕ່ກ່ອນ. 
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ເຖິງວ່າຂະບວນການຕ່ໍສູຈ້ະຖືກປະລາໄຊ ແຕ່ຜົນງານ, ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ວິລະກໍາ

ອັນລ້ໍາເລີດຂອງບັນພະບຸລດຸທັງຫາຼຍເຫຼົ່ານ້ັນ ໄດ້ຖກືຈາລຶກໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈາໍຂອງປະຊາຊົນ

ລາວ ແລະ ໃນໜ້າປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວຕະຫຼອດການ. 

ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນຄ້ັງນ້ີເປນັການຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວໝົດທັງ

ຊາດແມນ່ມີຄວາມຮັກຊາດ ແລະ ຕອ້ງການໃຫ້ປະເທດມີຄວາມເປນັເອກະລາດ ແລະ ອິດສະຫຼະ 

ພາບຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍລັດທິຮັກຊາດ ແລະ ມູນເຊ້ືອແຫ່ງ

ການຕ່ໍສູ້ທ່ີມມີາຕ້ັງແຕ່ດົນນານ, ບົດຮຽນອັນລ້ໍາຄ່າໃນການຕ່ໍສູ້ປະກອບອາວຸດແບບກອງຫຼອນມາ 

ນໍາໃຊ້ໃນສະໄໝການຕໍ່ສູ້ປດົປ່ອຍຊາດຕ້ານຈັກກະພັດອາເມຣິກາ. 

ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນພາ 

ລະກິດຕ້ານລັດທິຈັກກະພັດແຫ່ງໂລກ. 

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດ

ພິຈາ ລະນາຈາກ: 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການນໍາໃຊ້ຂໍທົ້ດສອບແບບຕ່າງໆ 

ການໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄູສາມາດໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍການສັງເກດວ່າ 
ນັກຮຽນມຄີວາມດຸໝັ່ນ ຫຼື ເມີນເສີຍ (ການໃຫຄ້ະແນນແບບນ້ີບໍ່ຄອ່ຍເປັນທາງການ ຫຼື ຊັດເຈນ). 

ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ທົດສອບແບບຕ່າງໆ ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບອດັຕະໄນ ແລະ ປະລະໄນ ເຊ່ິງທັງສອງຮູບແບບນ້ີເຫັນວ່າເປນັ
ທາງການ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ:  
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5.1 �����$������#����#��&�+�  
ໃນການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄູສາມາດນໍາເອາົຄໍາຖາມຢູ່ໃນການສົນທະ 

ນາຂ້າງເທິງມາທົດສອບກໍໄດ້ ຫຼື ສ້າງຂ້ຶນເອງກໍໄດ.້ 
5.2 �����$������#��������+� 

ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ
ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມບັນຫາຈະເຮັດໃຫ້ນກັຮຽນມຄີວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ການກໍານົດຕົວເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ເລອືກນ້ັນສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼ ືສິ່ງ
ທ່ີຜິດ ແຕ່ມພີຽງ 1 ຕົວເລືອກ. 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1) ພໍ່ກະດວດ ມີວິທີດຶງດູດຄົນເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການຕໍສູ່້ແນວໃດ? 

ກ. ວິທີການບັງຄັບ ແລະ ປາບປາມ 

ຂ. ວິທີການຊ້ືຈ້າງ ແລະ ຈອບອອຍ 

� ຄ. ວິທີການທາງສາສະໜາ ແລະ ລາຍແທງ 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 
1) ຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງພ່ໍກະດວດໄດ້ບກຸຕີຝຣ່ັງຫາຼຍຄ້ັງ ແລະ ຫຼາຍຈຸດຄື: 

ກ. ເມືອງສອງຄອນ 

ຂ. ຫ້ອງການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ຄ. ໂຮງໄປສະນີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

� ງ. ເມືອງແກ້ງກອກ 

���#���!���� 
1. ��	
��"#$������
�  

ພໍ່ກະດວດ ມີຊື່ແທ້ວ່າ ທ້າວ ຍີ່ (ຫຼື ອາຍ່ີ). ພໍ່ຊື່ທ້າວ ອາຍັງ ເປັນຊົນເຜ່ົາກຶມມທ່ີຸມີເຊື້ອ 

ສາຍ ຢູ່ເຂດພພູຽງບໍລະເວນ, ສ່ວນແມ່ຊື່ນາງ ບຸນທົມ ເປັນເຜ່ົາລາວລຸ່ມ ເຊິ່ງທັງພໍ ່ແລະ ແມ່ມີອາ 

ຊີບເປັນຊາວນາຢູ່ທ່ີເມືອງ ພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
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ອາຍ່ີ ໄດ້ຈາກພ່ໍແມ່ໄປຢູ່ນາໍລຸງທ່ີດງົບໍລະເວນແຕ່ນ້ອຍ ເພື່ອຮ່ໍາຮຽນວິຊາອາຄົມ ແລະ 

ຕໍາລາຢາຕ່າງໆ ເຊ່ິງໃນເວລານ້ັນພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນຝຣ່ັງກໍາລັງດໍາເນນີການຮຸກຮານປະເທດລາວ. 

ດັ່ງນ້ັນ, ອາຍ່ີ ນອກຈາກການຮຽນວິຊາ ແລະ ຕໍາລາຢາແລ້ວ ເພິ່ນຍັງຕິດຕາມສະພາບການບ້ານ

ເມືອງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. ອາຍີ ່ຍັງມີຄວາມຊໍານານ-ຄຸ້ນເຄີຍກັບພມູີປະເທດເຂດໃຕ້ດ,ີ ຮູ້ຈັກກັບປະ 

ຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໄດ້ເຫັນສະພາບຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຝຣ່ັງກັບສະຫຍາມຢູ່ພາກໃຕ້

ຂອງລາວ ແລະ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມຈາກນັກຮັກຊາດລາວເຂດໃຕ້ອີກດ້ວຍ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ອາຍ່ີ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການຕ່ໍສູ້ກູຊ້າດຕ້ານຈກັກະພັດຜູ້ຮຸກຮານ ແລະ ໄດ້ກັບມາເມອືງ

ພີນ ເພື່ອເຄ່ືອນໄຫວປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫລຸ້ກຂ້ຶນຕ້ານຝຣ່ັງ ໂດຍສະເພາະໄດຊ້ັກຊວນ ແລະ 

ນໍາພາປະຊາຊົນໃນເມືອງພີນຄັດຄ້ານບ່ໍເສຍພາສີ, ບໍ່ໄປເປັນກູລ ີ ແລະ ອື່ນໆ. ເນື່ອງຈາກ ອາຍ່ີ 

ເປັນຜູ້ມີວິຊາອາຄົມເກ່ັງກ້າເຂັດຍໍາມາຈາກເຂດໃຕ້ ພ້ອມທັງຍັງເປັນຜູ່ຊ່າງເວ້ົາກ່ຽວກັບສະພາບ

ການບ້ານເມອືງຢ່າງໜ້າຟງັ ຈຶ່ງໄດ້ຮບັຄວາມນັບຖືຈາກປະຊາຊົນຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ເພິ່ນຈຶ່ງ

ສາມາດເຕ້ົາໂຮມກໍາລັງອອກລັດຕີທະຫານຝຣ່ັງ ແລະ ທະຫານຫຸນ່ຫວຽດນາມທ່ີເປັນລູກແຫຼງ້

ຂອງຝຣ່ັງ. 

ພາຍຫັຼງແຕ່ງງານ ອາຍ່ີ ມີລູກດ້ວຍກັນ 2 ຄົນ ລູກກົກເປັນແມ່ຍງິມີຊືວ່່າ ນາງ ກະລ່ວຍ 

ແລະ ລູກຜູ້ທີສອງເປັນຜູ້ຊາຍມີຊື່ວ່າທ້າວ ກະດວດ. ແຕ່ບໍ່ເປັນຈງັບຸນເມື່ອອາຍ່ີມອີາຍຸໄດ ້ 36 ປີ 

ພັນລະຍາໄດ້ເສຍຊີວິດ ເພິ່ນຈຶ່ງໃຫນ້າງ ກະລ່ວຍ ແຕ່ງງານ. ຫຼັງຈາກໄດ້ລູກເຂີຍມາຮັບຜິດຊອບ 

ແລະ ດູແລເຮືອນຊານແລ້ວ ພໍ່ກະລ່ວຍ ຍ່ິງມີເວລາເຄື່ອນໄຫວຕ່ໍຕາ້ນຝຣ່ັງຫາຼຍຂ້ຶນຈົນຝຣ່ັງໄລ່

ຕາມຈັບ. ດັ່ງນ້ັນ, ປີ ຄ.ສ 1899 ພໍ່ກະລ່ວຍ ໄດ້ພາລູກຊາຍມາຢູ່ເຂດເມອືງຈາໍພອນເພ່ືອຫຼົບຫຼກີ

ການໄລ່ຈັບ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການຮ່ວມມືກບັຂະບວນຮັກຊາດອ່ືນໆເພືອ່ຕ່ໍຕ້ານຝຣ່ັງ. 

ຍ້ອນວ່າມີລູກຊາຍຕິດຕາມໄປນໍາທຸກແຫງ່ຫົນ ປະຊາຊົນໃນເຂດເມືອງຈໍາພອນຈຶ່ງເອ້ີນເພິ່ນວ່າ 

ພໍ່ກະດວດຈົນຕິດປາກ. 

ເຂດເມອືງຈໍາພອນເປັນເຂດທ່ີມີຄວາມສະດວກໃນການເຄ່ືອນໄຫວຕິດຕ່ໍກັບຂະບວນຮັກ

ຊາດອ່ືນໆທັງໃນຝ່ັງຊ້າຍ ແລະ ຝ່ັງຂວາແມ່ນໍ້າຂອງອີກດ້ວຍ. ໃນເຂດເມືອງຈາໍພອນ ມີຜູ້ຮັກຊາດ
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ທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນດີກັບພໍ່ກະດວດຄື: ຍາທ່ານ ແກ້ວ ຢູ່ບ້ານຄໍາສີດາ (ແຕ່ກ່ອນແມ່ນບ້ານ 

ໜອງກະດັນ) ເປັນຜູ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືທຸກຢ່າງໃນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພ່ໍກະດວດ. ບ້ານຄໍາສີດາ 

ເປັນບ້ານທ່ີຫາກໍຕັ້ງຂ້ຶນໃໝ ່ ເຊິ່ງຊາວບ້ານສ່ວນຫາຼຍແມ່ນເຜ່ົາກຶມມ ຸຈຶ່ງສັນນິຖານວ່າ ອາດແມນ່

ພໍ່ກະດວດເປັນຜູ້ມາຕ້ັງເອງກໍເປັນໄດ້. 

ຍາທ່ານ ແກ້ວ ກໍເປັນອີກຜູ້ໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມຊໍານານໃນດ້ານວິຊາອາຄົມ ແລະ ຢາພ້ືນເມືອງ

ຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງເລ່ືອງໄສຍະສາດ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ທ່ີມີຈິດໃຈຮັກຊາດຢ່າງແຮງກາ້ເໝືອນກັບ

ພໍ່ກະດວດ. ດ່ັງນ້ັນ, ທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ຕກົລົງເອົາບ້ານ ຄໍາສີດາ ເປັນສູນກາງການເຄືອ່ນໄຫວຕ່ໍຕາ້ນ 

ຝຣ່ັງ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈາກປຸກລະດົມນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຈັດຕ້ັງນໍາພາຊາວບ້ານເຮັດບຸນກິນທານ 

ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາວັດວາອາຮາມຢ່າງຕ້ັງໜ້າປະຊາຊົນຈຶ່ງມີສັດທາຕ່ໍພໍ່ກະດວດນັບມື້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ໃນປີ ຄ.ສ 1901 ພໍ່ກະດວດ ແລະ ຍາທ່ານ ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຕ້ັງຂະບວນຜູ້ມີບຸນທ່ີບາ້ນ ຄໍາ

ສີດາ ເຊິ່ງມີບກຸຄົນທ່ີສາໍຄັນຈາກທຸກບ້ານເຂ້ົາຮ່ວມຫາຼຍຄົນເຊ່ັນ: ທ້າວ ຂຽວ, ທ້າວ ເທງ, ທ້າວ 

ຄ້ອມ, ທ້າວ ໄຊມຸງຄຸນ, ທ້າວ ສີໂຫ, ຈານຫຼຸຍ, ຈານຂໍາ, ເພຍອິນ, ຈານລີ, ຊຽງຫຼ້າ, ທິດຫຍຸຍ, 

ເຈົ້າອ້ົນ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ແລ້ວພາກັນຂຽນລາຍແທງເປັນຄໍາພະຍາກອນ ຫຼື ທໍານາຍເຫດການຂອງ

ໂລກທ່ີມີເນືອ້ໃນອນັດຽວກັນກັບລາຍແທງຝ່ັງຂວາແມນ່ໍ້າຂອງວ່າ ເມື່ອເຖິງກາງເດືອນຫກົ ປີສະລຸ 

ຄ.ສ 1901 ຈະເກີດເຫດຮ້າຍໃຫຍ່ຫຼວງ ຫີນແຮ່ຈະກາຍເປັນເງິນເປັນຄໍາ, ໝາກອ,ຶ ໝາກແຕງຈະ

ກາຍເປັນຊ້າງ, ມ້າ, ຄວາຍດ່ອນ ແລະ ໝູຈະກາຍເປນັຍັກມາກິນຄົນ, ທ້າວພະຍາທໍາມິກະລາດ 

(ຜູ້ມີບຸນ) ຈະມາເປັນໃຫຍ່ໃນໂລກ. ໃຜຢາກພ້ົນຈາກເຫດຮາ້ຍນ້ີກໍຄດັລອກບອກຄວາມລາຍແທງ

ໃຫ້ຮູ້ຕໍ່ໆໄປ ຖ້າໃຜເປັນຄົນບໍລິສຸດບ່ໍເຄີຍກະທໍາຄວາມຊ່ົວໃດໆໃຫ້ເອົາຫີນແຮ່ມາລວບລວມໄວ້

ລໍຖ້າທ້າວພະຍາທໍາມກິະລາດຈະມາຊຸບໃຫ້ເປນັຄໍາ, ຖ້າຜູ້ໃດເຄຍີກະທໍາຊ່ົວຕ່າງໆໃຫພ້າກັນມາ

ຕັດກໍານ້ັນເສຍ ໂດຍຈັດພິທີນິມົນພະສົງມາຫົດນ້ໍາມົນໃຫ,້ ຖ້າຢ້ານຕາຍກໍໃຫ້ຂ້າຄວາຍດ່ອນ 

ແລະ ໝູເສຍກ່ອນກາງເດືອນຫົກ.  
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����� 19: ��!����
�&��� 1930-1941 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍການສ້າງຕ້ັງພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນ. 

- ອະທິບາຍສະພາບຂອງປະເທດລາວແຕ່ປ ີຄ.ສ 1930-1941. 

2. !���#'�&���&� 
1. �����$&��$����#������#������� 

1.1 ສາເຫດຂອງການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນິດອິນດູຈີນ 

1.2 ການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິອິນດູຈີນ ແລະ ແນວທາງການເຄືອ່ນໄຫວຂອງພັກ 

1.3 ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການສ້າງຕ້ັງພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີ 

2. ��!����
�&��� �. 1930-1941 

2.1 ສະພາບດ້ານຕ່າງໆຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-1941 

2.2 ການສ້າງຕ້ັງອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວ 

2.3 ການຕ່ໍສູໃ້ຕ້ການນາໍພາຂອງອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວ 

3. �����#� 
- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມຄືູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6 

- ແຜນທ່ີກ່ຽວກບັສາມຊາດອິນດູຈີນ 

- ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບສາມຊາດອິນດູຈນີ ແລະ ປະເທດລາວແຕ່ປ ີຄ.ສ 1930-1941 

4. �������� 
���������� 1: ������������*
��������$&��$����#������#������� 
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ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຈຸ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ແລະ ແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິອິນດູຈີນດ້ວຍຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 

1. ເປັນຫຍັງຈຶງ່ມກີານສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິອິນດູຈີນ? 

2. ພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ມີແນວທາງການເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ? 

3. ການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິອິນດູຈີນມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດແນວໃດ? 

4. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກກອມມູນດິອິນດູຈີນຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນລາວ

ເປັນຄືແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແລະ ຄັດເລືອກຕົວແທນໃນກຸ່ມເພື່ອສະຫຼຸບ ຫຼ ືຕອບຄໍາຖາມຕາມ

ລໍາດັບໃຫໝູ້ຟ່ັງ. ຫຼງັຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼ ືດັ່ງ

ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 
1. ����#������#�������!���"����������!	�&���&����$���: 

- ສະພາບການຕ່ໍສູ້ຕ້ານຈັກກະພັດທ່ີມີກາໍລັງເຂ້ັມແຂງກວ່າ. 

- ຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜູຈ້ັດຕ້ັງນໍາພາໃນການວາງແຜນການ, ກໍານົດເປ້ົາໝາຍຂອງການ

ຕໍ່ສູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

- ການປະຕິວັດສັງຄົມນິຍມົເດືອນຕຸລາຣັດເຊຍ ປ ີ ຄ.ສ 1917 ໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຫັນວ່າ ມີແຕ່

ໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ ທ່ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກຊ່ົນຊ້ັນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີແທ້ຈິງເທ່ົາ

ນັ້ນຈຶ່ງສາມາດ ຈັດຕ້ັງນໍາພາການຕ່ໍສູ້ປະຕິວັດໄປສູ່ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນໄດ້. 

- ການຄ້ົນພບົສັດຈະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນໃນລດັທິມາກ-ເລນນິທ່ີວ່າ: 

ຢາກກູ້ຊາດ ແລະ ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດມັນບ່ໍມີເສັ້ນທງອ່ືນໃດອກີ ນອກຈາກເສັ້ນທາງ

ຂອງການປະຕິວັດກໍາມາຊີບ. 

2. �����$&��$����#������#������� ��� ��
��$���!���#�+	
 

�����$&��$����#������#������� 
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- ເດືອນ ມຖິຸນາ ປ ີ ຄ.ສ 1929 ມ ີ 3 ພັກກອມມູນດິໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປະເທດ

ຫວຽດນາມທ່ີໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນຕ່ໍສູ້ຕາ້ນລັດທິລາ່ເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງ. 

- ສະພາບການຕ່ໍສູ້ໃນອິນດູຈນີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານທ້ອນໂຮມທັງ 3 ພັກໃຫ້ມີຄວາມເປັນ

ເອກະພາບ. 

- ວັນທີ 3 ກຸມພາ ປີ ຄ.ສ 1930 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູແ້ທນຈາກບັນດາພັກກອມມູນດິໄດ້ໄຂ

ຂຶ້ນຢູ່ທ່ີຮົງກົງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂຮ່ຈມີິນ. 

- ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຜາ່ນບົດລາຍງານການເມືອງ, ແນວທາງຍດຸທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທ

ບາຍຂອງພັກ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ມະຕິອືນ່ໆ.  

- ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຕ້ົາໂຮມພັກກອມມູນິດຕ່າງໆເຂົ້າເປັນພັກດຽວໂດຍມີຊື່ວ່າ: ພັກ

ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ເລອືກເອົາທ່ານ ເຈິນຟູ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຜູທໍ້າອິດ. 

��
��$���!���#�+	
  

- ໂຄ່ນລ້ົມລະບອບຈັກກະພັດນິຍົມ, ລະບອບສັກດິນາ ແລະ ພວກປະຕິການ. 

- ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດອັນສົມບູນໃນທ່ົວອນິດູຈນີ. 

- ຈັດຕ້ັງຄະນະລັດຖະບານທ່ີປະກອບດ້ວຍກໍາມະກອນ, ຊາວນາ ແລະ ນັກຮົບ. 

- ຍຶດເອົາທະນາຄານ, ບໍລິສັດວິສາຫະກິດ, ໂຮງຈັກໂຮງງານແລ້ວໂອນເຂົ້າເປັນກໍາມະສິດ

ຂອງລັດ. 

- ຍຶດເອົາທ່ີດນິ ແລະ ຊບັສົມບັດຕ່າງໆຂອງພວກຈັກກະພັດ ແລະ ສັກດິນາປະຕິການເພື່ອ

ແບ່ງປັນໃຫ້ຊາວນາຜູ້ທຸກຍາກ. 

- ປະຕິບັດລະບອບວັນອອກແຮງງານວັນລະ 8 ຊ່ົວໂມງ. 

- ລົບລ້າງການກູ້ຢືມແບບຂູດຮີດ, ການເສຍຄ່າຫົວ ແລະ ພາສີທ່ີບໍ່ຍດຸຕິທໍາທ່ີແຕະຕ້ອງ

ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວນາຜູ້ທຸກຍາກ. 

- ປະຕິບັດບັນດາສິດເສລີພາບ ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ. 

- ຂະຫຍາຍການສຶກສາໃຫ້ທ່ົວເຖິງ. 
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- ປະຕິບັດບັນດາສິດເສລີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. 

3. �
��,����	
����"#$�����$&��$����#������#������� 

- ການສ້າງຕ້ັງພກັກອມມູນດິອິນດູຈີນໃນປີ ຄ.ສ 1930 ໄດ້ມີຄວາມໝາຍທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ສໍາລັບຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນສາມຊາດອິນດູຈີນ ແລະ ໃນເວທີການ ເມືອງ
ໂລກ

- ບາດກ້າວການຂະຫຍາຍຕົວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະຊາຊົນສາມຊາດອິນດູ
ຈີນລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ.

- ເປັນການຢຸດຕິໄລຍະການຕ່ໍສູ້ຂອງປວງຊົນທ່ີໄດ້ດໍາເນີນມາດ້ວຍຄວາມພິລະອາດຫານ
ແລະ ການເສຍສະຫຼະອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຖງິວ່າຈະປະລາໄຊຕະຫຼອດມາ ແຕ່ກໍເປນັການໄຂ
ໄລຍະການປະຕິວັດກໍາມາຊີບໃຫ້ແກ່ປວງຊົນເຮົາ.

- ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ຖກືຜັນຂະຫຍາຍລົງໄປສູ່ຮາກຖານການເມືອງໃນຊົນຊ້ັນກໍາມະ 
ກອນ, ຊາວນາ, ປັນຍາຊົນ ແລະ ຊັນ້ຄົນອ່ືນໆອັນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ໄດເ້ຕບີໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.

- ອົງການສາກົນກອມມູນດິທີ III ໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາພກັກອມມູນິດອິນດູຈີນເປັນ
ພາກ ສ່ວນໜ່ຶງເອກະລາດຂອງອົງການສາກົນກອມມູນດິທີ III.  

- ເຮັດໃຫກ້ານປະຕິວັດອິນດູຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງແບບກາຍອິນຊີຂອງການປະ 
ຕິວັດໂລກ.�

4. ���&����'&���������"#$����#������#������� 

ນັບແຕ່ພກັກອມມູນິດອິນດູຈີນໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ ຄ.ສ 1930 ມັນໄດ້ສາ້ງບາດ 

ລ້ຽວປະຫວັດສາດອັນໃໝ ່ ໃຫ້ແກຂ່ະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນສາມຊາດອິນດູຈນີ ເວ້ົາລວມ

ເວ້ົາສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນລາວ. 

ໃນຂະນະທ່ີປະຊາຊົນອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາມ ໄດ້ດໍາເນນີການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນຈັກກະພັດຝຣ່ັງຢ່າງ
ແຂງແຮງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ ກໍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ້ືອແຫ່ງການຕ່ໍສູ້ອັນພິລະອາດ
ຫານຕ້ານສັດຕູຕົວດຽວກັນດ້ວຍຫາຼຍຮູບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານັກຮົບປະຕິວັດລາວ
ໄດ້ມີການເຄືອ່ນໄຫວກ່ໍສ້າງກໍາລັງປະຕິວັດໃນໝູມ່ະຫາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍພກັ
ກອມມູນິດໄດ້ຮັບການຈດັຕ້ັງຂ້ຶນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທ່ີຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ແລະ ປິດລັບທ່ີສຸດແຕ່ກມໍີ
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ການຂະຫຍາຍເພ່ີມອີກຫາຼຍແຫ່ງໃນໄລຍະຕ່ໍມາ. ໜ່ວຍພັກໄດ້ປກຸລະດົມນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຄຽດ
ແຄ້ນສັດຕູ, ສຶກສາອົບຮົມລັດທິມາກ-ເລນິນ ແລະ ນໍາພາການນັດຢຸດງານເພ່ືອທວງໃຫ້ເພີມ່
ເງິນເດືອນ, ຫຼຸດຜ່ອນໂມງເຮັດວຽກ, ທວງເອົາສິດທາງການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ ຄ.ສ 1936 ທ່ານ ເລຮ່ົງຟົງ ກໍາມະການສໍາຮອງຄະນະບໍລິຫານງານ
ສາກົນກອມມູນິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພກັກອມມູນິດອິນດູຈີນໄດ້ຮຽກໂຮມຄະນະບໍລິຫານງານສູນ
ກາງພັກທ່ີຊຽງໄຮ ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ວາງໜ້າທ່ີສະເພາະໜ້າ. ເຮັດໃຫຂ້ະ 
ບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນອິນດູຈນີໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວຂຶ້ນ. 

ໜ່ວຍພັກຕ່າງໆໄດ້ຮິບໂຮມເອົາຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະ
ການທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງສະພາຝຣ່ັງ, ພອ້ມກັນນ້ັນກໍໄດ້ມີການສາ້ງຕ້ັງອົງການຕ່າງໆໃຕ້ການນໍາ
ພາຂອງພັກຢ່າງເປດີເຜີຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທຸກຊ້ັນຄົນ. ມີການເລືອກເອົາຕົວແທນ
ຂອງຕົນເພືອ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູແ້ທນປະຊາຊົນທ່ົວອິນດູຈນີ ເພື່ອທວງໃຫ້ລັດຖະບານ
ຂອງແນວໂຮມຝຣ່ັງຕ້ອງປະຕິບັດສິດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້. 

ປີ ຄ.ສ 1938 ພັກຝ່າຍຂວາໄດ້ຂຶ້ນເປັນລັດຖະບານຝຣ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂູດ
ຮີດ ແລະ ປາບປາມປະຊາຊົນຝຣ່ັງ ກໍຄືຢູ່ເມືອງຂ້ຶນຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາ. ດັ່ງນ້ັນ, ໜ່ວຍພັກຕ່າງໆຢູ່
ໃນອິນດູຈນີຈຶງ່ຖືກປາບປາມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ຂະບວນການໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ 
ສືບຕ່ໍການຕ່ໍສູຢ້່າງເດດັດ່ຽວໜຽວແໜ້ນໃນລະດັບທ່ີນັບມື້ສູງຂ້ຶນ. 

ໃນເວລານີ້ຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງເລິກເຊ່ິງ
ຕໍ່ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ ສະມາຊິກພັກຈຶງ່ໄດ້ປຸກລະດົມ ແລະ ຊກຸຍູ້ໃຫ້ມວນ
ຊົນເຂ້ົາຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ການນັດຢຸດງານ, ການປະທ້ວງ ແລະ ທວງເອົາສິດອ່ືນໆ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາມະກອນສ້າງທາງເລກທີ 13 ໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ຢາ່ງແຂງແຮງໃນຕະຫຼອດ 2 ປີ 
(1938-39). ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການຊາວໜຸ່ມປະຊາທິປະໄຕໄດ້ເກດີຂ້ຶນ, ໜັງສືພມິຂອງພັກກອມ 
ມູນິດອິນດູຈີນໄດ້ນໍາມາແຈກຍາຍຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ຈົດໝາຍຂອງສູນກາງພັກທ່ີ
ຝາກເຖິງທຸກໜ່ວຍພັກໄດ້ໄຈ້ແຍກສະພາບໃນອິນດູຈີນ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງໜ່ວຍພກັ
ຕ່າງໆຢາ່ງຊັດເຈນ. 
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ນັບແຕ່ມພີັກນໍາພາຕ່ໍສູເ້ປນັຕ້ົນມາ ຂະບວນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນສາມຊາດອິນດູຈີນມີ

ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໃຫຍ່, ພາລະກິດປະຕິວັດໜັກແໜ້ນ ແລະ ຕິດພນັກັບຂະບວນການປະ 

ຕິວັດໂລກ. ສໍາລັບລາວເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄນັທຸງຊາດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນ

ລາວກາ້ວສູ່ໄລຍະໃໝ ່ແລະ ດ້ວຍຄຸນນະພາບໃໝ່. ບນັດານັກກອມມູນິດໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ

ມະຫາຊົນໂດຍທາງລັບດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໜຽວ ແລະ ເສຍສະຫຼະເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດຢ່າງສູງສ່ົງ 

���������� 2: ��������*
�������"#$��!����
�&��� �. 1930-1941 

ຄູອາດດໍາເນນີການສອນດ້ວຍການໃຫ້ນກັຮຽຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ ຫຼ ື ເປັນລາຍບຸຄນົກໍໄດ ້
ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ. ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນບັນລຸຕາມຈດຸປະສົງ ຄຄູວນບອກຈຸດ ຫຼື ຕ້ັງຄໍາຖາມ
ໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າເຊ່ັນ: 
���/��: 

1. ສະພາບດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-1941 ເປັນແນວໃດ? 

2. ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-1941 ເປັນແນວໃດ? 

3. ສະພາບດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-1941 ເປັນແນວ 

ໃດ? 

4. ສະພາບດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-

1941 ເປັນແນວໃດ? 

5. ສະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດລາວແຕ່ປີ ຄ.ສ 1930-1941 ເປັນແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າ ພອ້ມທັງຕອບ ຫຼ ື ສະຫຼບຸເນ້ືອໃນໂດຍການແຕ້ມເປັນແຜນວາດ 

ແລະ ອື່ນໆ. ຫຼງັຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບບັນດາແຜນວາດເພ່ືອໃຫ້ໄດຄ້ໍາຕອບທ່ີຖກື 

ຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຫຼື ດັງ່ຕົງຢ່າງຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 

���&#�: 

1. ���������$�������!��#$ 
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- ປີ ຄ.ສ 1899 ຈັກກະພັດຝຣ່ັງໄດ້ມີການຈດັສັນກົງຈັກການປົກຄອງຄືນໃໝ່ (ຈດັເອົາລາວ

ເປັນຫົວເມອືງຂ້ຶນປະກອບດ້ວຍ 10 ແຂວງ, ຫຼວງພະບາງ ມຖີານະເປັນແຂວງ ທັງເປັນ

ອານາຈັກນ້ອຍ ເຊ່ິງປົກຄອງໂດຍເຈ້ົາຊີວິດຫຼວງພະບາງ.  

- ໃຊ້ນະໂຍບາຍແບ່ງແຍກເພື່ອປົກຄອງໃນຂ້ັນພືນ້ຖານຈົນມາເຖິງປີ ຄ.ສ 1941. 

- ປະຊາຊົນຖືກກົດຂ່ີຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.  

- ກີດຂວາງການລຸກຂ້ຶນຕ່ໍຕ້ານຂອງປະຊາຊົນພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມທະວີການປາບປາມ, ຈັບ

ກຸມ, ເຂັນຂ້າຜູ້ທ່ີຮັກຊາດ, ຕັດສິດເສລີພາບ, ສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກ. 

2. ����!�/���� 

ພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງໄດ້ເຂົ້າມາປ່ັນປ່ວນ ແລະ ທັບມ້າງການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ

ລາວ ເຮດັໃຫ້ເສດຖະກິດທ່ີອ່ອນເພຍຢູ່ແລ້ວຕ້ອງຊຸດໂຊມລົງກວ່າເກ່ົາ, ການກະສິກໍາຂອງລາວ

ຍັງປະສົບບັນຫານ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ໄພແລ້ງຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງກັນຫາຼຍປີ, ຜົນຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ສະບຽງ

ອາຫານຫຸຼດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງພບົກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງສາຫັດ. 

ພວກຝຣ່ັງໄດ້ເພີ່ມຄ່າພາສີຕາ່ງໆຂຶນ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີພໍກຸ້ມກິນກໍຕ້ອງໄດ້ຂາຍເຂົາ້ໃນລາຄາ

ຖືກເພື່ອໄດ້ເງນິໄປເສຍຄ່າຫົວຄົນ ແລະ ພາສີອື່ນໆ. ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ອອກລະບຽບ

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂດຍການໜີບຮັດການຄ້າຂອງປະຊາຊົນ, ພມິເງິນໃໝ ່ແລະ ລະບຽບອ່ືນໆ 

ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນຈາໍຕ້ອງກາຍເປນັທາດ, ກູລີ ແລະ ຄົນໃຊ້.  

ພວກຝຣ່ັງໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງຫາ້ມບ່ໍໃຫ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຍົກຍ້າຍເງິນກີບອິນດູຈນີ (ເງິນຫົວ

ໜາມ) ຄື: ບໍ່ໃຫ້ເງນິກີບທ່ີເປັນໂລຫະອອກນອກປະເທດລາວ ແລະ ບ່ໍໃຫ້ເອາົເງນິຕ່າງດ້າວ (ເງິນ

ສະຫຍາມ) ເຂົ້າລາວ ແລະ ອື່ນໆ. 

ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ ຄ.ສ 1930 ຝຣ່ັງໄດ້ຂຶ້ນລາຄາເງິນກີບອິນດູຈີນ ດ້ວຍການຍ້າຍເງນິ

ກີບດ່ັງກ່າວອອກຈາກທະນາຄານທ່ີເອາົເງິນສົດຄ້ໍາປະກັນເງິນກີບ ໄປໃສ່ທະນາຄານທ່ີເອາົຄໍາສົດ

ເປັນສ່ິງຄ້ໍາປະກັນແທນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫອ້ັດຕາແລກປ່ຽນກັບເງິນອ່ືນໆສູງຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ. ດັ່ງນ້ັນ, ປະ 

6HisTG M6 CACIM.pdf   1386HisTG M6 CACIM.pdf   138 7/31/2015   9:45:08 AM7/31/2015   9:45:08 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



134�

�

ເທດນາຍທຶນທ່ີບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານດຽວກັນກໍບໍສ່າມາດດໍາເນີນການຄ້າພາຍນອກ ແລະ ວິ

ສະຫະກິດອ່ືນໆນໍາພວກຝຣ່ັງໄດ້ ອນັເປັນການປັດເຂ່ຍປະເທດນາຍທຶນອ່ືນອອກຈາກອິນດູຈນີ. 

ວັນທີ 12 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1930 ຝຣ່ັງໄດ້ພິມເງິນກີບຫວົໜາມຊະນິດໃໝອ່ອກ ເຊ່ິງມີເງິນ 

ສົດພຽງແຕ່ 20 ກະລາມ (ເງິນກີບເກ່ົາມ ີ90 ກະລາມ) ແລ້ວກໍປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາເງິນເກ່ົາ

ມາແລກປ່ຽນເອົາເງິນໃໝ່ໃນອັດຕາ 1 ຕໍ່ 1. ການກະທໍາດ່ັງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກທ່ີສຸດຕ່ໍ

ກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ. 

3. ������  

ພວກລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງບ່ໍລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ເພືອ່ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນລາວອ່ານບ່ໍອອກ-

ຂຽນບ່ໍເປນັ. ໃນປີ ຄ.ສ 1902 ຝຣ່ັງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການສກຶສາເລັກນ້ອຍ ໂດຍຫັກເອົາຈາກ

ງົບປະມານບ້ວງອ່ືນໆຈາໍນວນ 6.000 ກີບນໍາມາໃຊ້ເຂົາ້ວຽກງານການສຶກສາ ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງ

ຜູ້ແປພາສາ. ໃນເວລານັ້ນທ່ົວປະເທດລາວມີໂຮງຮຽນພຽງແຕ່ 2 ຫຼັງຄື: ວຽງຈນັ ແລະ ຫຼວງພະ

ບາງ. ໃນປີ ຄ.ສ 1907 ຈຶ່ງມກີານກ່ໍ ສ້າງຄູວິຊາສະເພາະແບບເລ່ັງລັດຈໍານວນໜ່ຶງ. 

ປີ ຄ.ສ 1930 ມີໂຮງຮຽນ 66 ແຫ່ງ ເຊິງ່ສ່ວນຫາຼຍເປນັໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມມີແຕ່ 3 

ຫ້ອງ (ຂ້ັນຮຽນ) ຕ້ັງແຕ່ຫ້ອງ ປ.1-3 (ຫ້ອງທີ 6-4) ສ່ວນນັກຮຽນທ່ີເປັນຄົນລາວແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະ 

ໂອກາດທ່ີຈະຮຽນຈົບຊ້ັນປະຖົມສົມບູນແມ່ນຫາຍາກທ່ີສຸດເຊ່ັນ: ປີ ຄ.ສ 1930 ຫ້ອງ ປ.6 (ຫ້ອງທີ 

1) ມີນັກຮຽນ 171 ຄົນ (ຄົນລາວ 90 ຄົນ) ສອບເສັງໄດ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດຈົບຊ້ັນປະຖົມ

ສົມບູນພຽງແຕ່ 36 ຄົນໃນນ້ັນມີຄົນລາວ 15 ຄົນແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຮຽນຕ່ໍໃນຊ້ັນມັດທະຍົມ. 

4. �%$$�� ��� �	
��������$���

ຊາວກາໍມະກອນກໍເປນັຊ້ັນຄົນໜ່ຶງທ່ີຖືກກົດຂ່ີຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກແອກປົກຄອງ

ຂອງຝຣ່ັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາມະກອນຢູ່ບໍ່ແໜ່ງ ແລະ ບ່ໍກົ່ວໂພນຕ້ີວທ່ີຖືກໄລ່ອອກຈາກການ

ເຮັດວຽກຈາໍນວນຫຼາຍ ແຕຜູ່້ທ່ີຍັງຢູ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ເທ່ົາເກົາ່. ສ່ວນຊາວປັນຍາຊົນ, ຄ,ູ ແພດ 

ແລະ ຂາ້ລາຊະການໃນທ່ົວອິນດູຈີນທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ຝຣ່ັງກໍຖືກໄລ່ອອກຈາກການໃນອັດຕາສ່ວນ 
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1/7 ໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນ, ຈໍານວນທ່ີເຫຼືອຖືກຕັດເງິນເດືອນລົງ, ສະເໜີໃຫ້ກິນບໍານານກ່ອນອາຍຸກະ 

ສຽນ ແລະ ເງິນບໍານານ-ບໍາເນັດຖືກຕັດລົງ 25%. 

5. 
���������-�$��� 

ພາຍຫັຼງຈັກກະພັດຝຣ່ັງ ເຂົ້າມາຍຶດຄອງປະເທດລາວ ພວກເຂົາຂຸ້ນຂ້ຽວວາງນະໂຍບາຍ

ສະເພາະແຕ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມເທ່ົານ້ັນ ເພື່ອແນໃສ່ສາ້ງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

ແບບຂ້ອຍຂ້າ ດ້ວຍການເອົາວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກເຂ້ົາມາເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາວ່າ ຝຣ່ັງ

ເປັນປະເທດທ່ີຈະເລນີສີວິໄລ ແລະ ຮັງ່ມ,ີ ເອົາໃຈໃສ່ຍຸຍົງສ່ົງເສີມ ແລະ ເບື່ອເມົາຄົນລາວໃຫ້

ມົວເມາົນໍາວັດທະນະທໍາຝຣ່ັງໂດຍຫວັງເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນລາວຈມົຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈາ້ຫຼາ້ຫຼັງໃນທຸກ

ດ້ານແລ້ວລມືຊາດ, ລືມວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ ສົງ່ເສີມ 

ໃຫ້ມີໂຮງໂສເພນ,ີ ດື່ມເຫຼົາ້ເມົາຢາ, ສູບຝ່ິນ, ຫຼິ້ນການພະນັນ ແລະ ອ່ືນໆ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້

ນັບຖືຄົນຝຣ່ັງ, ຫຼົງລືມຊາດຕົນເອງ ແລະ ຍອມເປັນຂ້ອຍຂ້າຮັບໃຊ້ແກພ່ວກເຂົາ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົານໍາເອາົສາສະໜາພຸດມາເປັນເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ້ການປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂົາ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະໜ່ຶງປະກອບດ້ວຍພະສົງ ແລະ ຄະລືຫັດເພື່ອຄ້ົນຄວ້າສະພາບ
ສາສະໜາພຸດ, ວັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະສົງ. ພວກເຂົານໍາໃຊ້ຈຸດອ່ອນຂອງສາສະໜາ
ເພື່ອປົກຄອງດ້ວຍການດັດແປງລະບຽບພະສົງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຊ່ືອຖືງມົງວາຍ, ຂາດນ້ໍາ
ໃຈຮກັຊາດ, ນ້ໍາໃຈຕ່ໍສູ,້ ສະຕິຊາດ, ຂາດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ອືນ່ໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນພວກ
ເຂົາສວຍໃຊ້ຄາໍສອນເລ່ືອງບາບ-ບຸນໄປໃນທາງຜິດຄື: ຄົນຈະດີ ຫຼ ືຊົ່ວແລ້ວແຕ່ໂຊກຊະຕາ, ເປັນ
ມາເອງ, ຄວາມທກຸຍາກແມ່ນຍ້ອນບຸນກໍາ, ສອນຄົນໃຫເ້ຊື່ອຖືຜສີາງເທວະດາ, ຟ້າແຖນ ແລະ 
ອື່ນໆ. 

���������� 2: !%��
*�!���������*
��������$&��$#�$���������
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ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຈັດກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືອ່ຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກບັການສ້າງຕ້ັງອົງຄະນະ

ພັກແຄວ້ນລາວ ດ້ວຍຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 

1. ເຫດຜົນຂອງການສ້າງຕ້ັງອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວມີຄແືນວໃດ? 

2. ອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຄືແນວໃດ? 
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ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄ້ົນຄວ້າ. ຫຼງັຈາກນ້ັນ, ໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານ, ກຸ່ມອ່ືນປະກອບຄໍາ

ເຫັນເພີ່ມເຕີມ. ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເອກະພາບ ຫຼື ດ່ັງຕົວຢ່າງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

1. ເຫດຜົນທ່ີພາໃຫ້ມກີານສາ້ງອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວປະກອບມີຫຼາຍເຫດຜົນດ່ັງນ້ີ: 

- ຂອບເຂດ ຫຼື ອານາບໍລິເວນຂອງພ້ືນທ່ີການຕ່ໍສູ້ກວ້າງໄກສຸດທ່ີ ເຊິງ່ເປັນອຸປະສັກຢ່າງຍ່ິງ

ຕໍ່ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຫືຼ ການບໍລິຫານງານຂອງພັກ. 

- ສະພາບຂອງໂລກກໍຄືຂງົເຂດໄລຍະນ້ັນ ຍັງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ການຈັດຕ້ັງຂອງພກັມີການ 

ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປດີເຜີຍ  

- ການຈັດຕ້ັງໜ່ວຍພັກທ່ີໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ໂອກາດທ່ີຈະເສຍຄວາມລັບໃຫ້ແກ່ສັດຕູ

ແມ່ນມີສງູ.  

- ການເຄ່ືອນໄຫວພາຍໃນພັກທ່ີມີບໍລິມາດແຄບເຂ້ົາຈະເຮັດໃຫກ້ານບລໍິຫານງານ, ການ

ກວດ ກາ ແລະ ການຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ. 

- ການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນລັດທິລ່າເມືອງຂ້ຶນຝຣ່ັງໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນສາມຊາດອິນດູຈນີ ໄດ້

ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ກີານຈັດຕ້ັງພກັຂ້ຶນໃນແຕ່ລະຊາດ. 

2. ການສ້າງຕ້ັງອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວ 

ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ສະມາຊກິພັກທ່ີໄດ້ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ

ໃນຂະບວນການຕ່ໍສູ້ປະຕິວັດໃນແຄວ້ນລາວ. ກາງປີ ຄ.ສ 1934 ທ່ົວແຄວ້ນລາວມີສະມາຊິກພັກ 

ກອມມູນິດ 32 ສະຫາຍ, 6 ໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມກອມມູນດິ 25 ຄົນ. 

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງຄະນະນໍາພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີຢູ່ນອກປະເທດ ກອງປະ 

ຊຸມໃຫຍ່ຜູແ້ທນໜ່ວຍພັກພືນ້ຖານທ່ີມາຈາກວຽງຈັນ, ໂພນຕ້ີວ, ທ່າແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປາກ

ເຊ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ໄຂຂ້ຶນໃນວັນທີ 6-7 ກັນຍາ ປ ີຄ.ສ 1934 ຢູ່ທ່ີດອນຊິງຊູ້ ເມືອງວຽງຈັນຢ່າງປິດ

ລັບ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ເລມ່ັ່ນຈິນ່ (ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະນໍາພັກກອມມູນິດອິນດູ 

ຈີນ) ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນຈາກບັນດາໜ່ວຍພກັຈາໍນວນ 15 ສະຫາຍເຂ້ົາຮ່ວມ. 
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ສັງເກດຕີລາຄາສະພາບການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການນໍາພາໃນໄລ 
ຍະຜ່ານມາ, ສ້າງຕ້ັງຄະນະບໍລຫິານງານພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນປະຈໍາແຄວ້ນລາວຊຸດທໍາອິດ
ເອີ້ນຫຍ້ໍວ່າ ‘‘ຄະນະພັກແຄວ້ນລາວ’’ ແລະ ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລຫິານງານ ເຊ່ິງປະ 
ກອບດ້ວຍ 7 ສະຫາຍ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ອະພິປາຍໂຄງການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພັກ ແລະ ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງກ່ຽວ

ກັບບັນຫາຮີບດ່ວນສະເພາະໜ້າຈາໍນວນໜ່ຶງເຊ່ັນ: 

- ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍການຈັດຕ້ັງພັກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ 

- ຊຸກຍູ້ວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍມະຫາຊົນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ໃນບໍລິເວນຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ 

- ຊຸກຍູ້ບັນດາຮູບການຕ່ໍສູ ້ທ່ີມີລັກສະນະມະຫາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ 

ນອກຈາກນ້ັນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ສໍາຮອງເພືອ່ເຂ້ົາ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທີ I ຂອງພັກກອມມູນດິອິນດູຈີນ, ຕົກລົງສ້າງຕ້ັງຄະນະຊາວໜຸ່ມລາວ 

ແລະ ໄດ້ບົງ່ຕົວຄະນະບໍລຫິານງານຊ່ົວຄາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວ

ໜຸ່ມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕະລຸມບອນຂອງຊາວໜຸ່ມ. 

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດພິ 

ຈາລະນາຈາກ: 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການອອກຂ້ໍສອບແບບຕ່າງໆ 

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ໃນການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄູສາມາດນໍາເອາົຄໍາຖາມຢູ່ໃນການສົນທະ 

ນາຂ້າງເທິງມາທົດສອບກໍໄດ້ ຫຼື ສ້າງຂ້ຶນເອງກໍໄດ້. 
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5.2 �����$������#��������+� 
ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ

ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມປະເດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. 
ການກໍານົດຕົວເລືອກ ທ່ີຈະໃຫເ້ລືອກນ້ັນສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສິ່ງທ່ີຜິດ ແຕ່ມີ
ພຽງ 1 ຕົວເລືອກ. 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1. ພັກກອມມນູິດອິນດູຈີນໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນວັນທີເດືອນປີໃດ? 

ກ. ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ປ ີຄ.ສ 1929 

� ຂ. ວັນທີ 3 ກຸມພາ ປີ ຄ.ສ 1930 

ຄ. ວັນທີ 13 ກຸມພາ ປີ ຄ.ສ 1931 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 
1. ເປັນຫຍັງຈຶງ່ມີການສາ້ງຕ້ັງພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີຂ້ຶນ? 

ກ. ການຕ່ໍສູໃ້ນໄລຍະໃໝ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ຜີູ້ຈັດຕ້ັງນໍາພາທ່ີດ ີແລະ ເຂັ້ມແຂງ 

ຂ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການປະຕິວັດສັງຄົມນິຍມົເດືອນຕຸລາຣັດເຊຍ ປີ ຄ.ສ 1917 

� ຄ. ຈັກກະພັດຝຣ່ັງມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ລັດທິກອມມູນດິ 

ງ. ປະທານໂຮ່ຈມີິນ ໄດ້ຄົ້ນພບົສັດຈະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນລັດທິມາກ-ເລນິນ 
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����� 20:  ��������!#��������$�� 1 
 

ເວລາ: 3 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍການຮຸກຮານລາວຂອງຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ. 

- ອະທິບາຍການປະກາດເອກະລາດຂອງປະຊາຊົນລາວຄ້ັງທີ I. 

2. !���#'�&���&� 
1. #������+�����%��%����
"#$=����������� 

1.1 ການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວຂອງຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ  

1.2 ປະເທດລາວພາຍໃຕ້ສອງແອກປົກຄອງ (ຝຣ່ັງ-ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ)  

1.3 ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງ ແລະ ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ  

2. ��������!#�����"#$���������
���$�� I 

2.1 ການຍຶດອໍານາດທ່ົວປະເທດ  

2.2 ການປະກາດເອກະລາດ 

2.3 ສາເຫດ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ  

3. �����#� 
- ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມຄືູວິຊາປະຫວັດສາດຊ້ັນ ມດັທະຍົມສຶກສາ ປີທີ.6 

- ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະກາດເອກະລາດຂອງປະຊາຊົນລາວວັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ 

ຄ.ສ 1945 

4. �������� 
���������� 1: ������������*
������%��%����
"#$=����������� 
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ຄູຈັດແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ຫຼ ື ຈຸ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແນະນາໍນັກຮຽນຄ້ົນ 

ຄວ້າບົດຮຽນກ່ຽວກັບຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນຮຸກຮານລາວ ໂດຍຄູຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນກັຮຽນທ່ົວຫ້ອງໄດ້ຄົນ້ຄິດ 

ດັ່ງນ້ີ: 

1. ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນດໍາເນີນການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວແນວໃດ? 

2. ປະເທດລາວພາຍໃຕ້ສອງແອກປົກຄອງເປັນແນວໃດ? 

3. ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຕ້ານຝຣ່ັງ ແລະ ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນດໍາເນີນໄປແນວໃດ? 

ຄູໃຫ້ເວລານກັຮຽນໄດ້ຄົນ້ຄວ້າ ເພື່ອສະຫຸຼບ ຫຼື ຕອບຄໍາຖາມຕາມລໍາດັບໃຫ້ໝູຟ່ັງ ແລະ 

ຫຼັງຈາກນ້ັນຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບຄືນ ເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຄາໍຕອບທ່ີເປນັເອກະພາບ ຫຼ ືຕາມຕົວຢາ່ງ 

ຄໍາຕອບດ່ັງນ້ີ: 

1. ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນດໍາເນີນການຮຸກຮານ ແລະ ຍຶດຄອງປະເທດລາວ 

ພາຍຫັຼງການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນທັງສາມຟາຊິດໃນປ ີ ຄ.ສ 1937 ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນໄດ້ສືບຕ່ໍ

ຂະຫຍາຍສົງຄາມລົງມາພາກໃຕ້ຈນີ ຈນົເຖິງຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ. ຈາກນ້ັນ, ກໍສ້າງທິດສະ

ດີ ແລະ ໂຄສະນາຫຼອກລວງປະຊາຊົນວ່າ “ອາຊີຕ້ອງຂ້ຶນກັບຄົນອາຊີ”. 

ວັນທີ 30 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1940 ຝຣ່ັງ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກນັ ໂດຍຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ

ຕ້ອງເຄາົລົບ ແລະ ນັບຖືສດິອໍານາດຂອງຝຣ່ັງບົນດິນແດນອິນດູຈນີ ສ່ວນຝຣ່ັງທ່ີປົກຄອງອິນດູ 

ຈີນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ນໍາເອາົກອງທະຫານເຂ້ົາມາກວດກາຕາມຊາຍແດນຈີນ-ອິນດູຈນີ, 

ນໍາໃຊ້ສະໜາມບິນໃນອນິດູຈີນ, ໃຊ້ທ່າເຮືອຫາຍຟອງ, ນໍາທະຫານ 6.000 ຄົນມາຕ້ັງທັບຢູ່ພາກ  

ເໜືອແມ່ນໍາ້ແດງ ແລະ ມີສິດຍ້າຍທະຫານໄປພາກເໜືອຫວຽດນາມຕາມໃຈຊອບ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ

ຖ້ຽວລະ 25.000 ຄົນ. 

ວັນທີ 22 ກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 1940 ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຄື່ອນທັບຂ້າມຊາຍແດນຈີນມາຕີທະຫານຝຣ່ັງ

ຢູ່ເມືອງລາງເຊີນ-ບັກເຊີນເຮັດໃຫທ້ະຫານຝຣ່ັງປະລາໄຊ.  
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ທ້າຍເດອືນ ກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 1940 ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຈລະຈາຮ່ວມກັນອີກ ເຊິ່ງໃນຄ້ັງນ້ີ 

ຝຣ່ັງຍອມຈາໍນົນຕ່ໍຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນຢ່າງບ່ໍມີເງືອ່ນໄຂ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸນ່ໄດ້ສາໍເລັດແຜນການຍຶດຄອງອິນ 

ດູຈີນ ກໍຄືປະເທດລາວຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບ່ໍຕ້ອງສູ້ຮົບ ແລະ ບ່ໍເສຍກໍາລັງ. 

2. ��!����
���'&�#$�#�����#$ 

ພາຍໃຕ້ສອງແອກປົກຄອງພວກຝຣ່ັງ ແລະ ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ ພວກເຂົາໄດ້ອອກແຮງກົດຂ່ີຂູດ

ຮີດປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຂົາຕ່າງຝ່າຍກໍມີເລ່ກົນຂອງໃຜມັນໃນ

ການສູ້ຢັນກັນເພື່ອຂັບໄລ່ຝາ່ຍກົງກັນຂ້າມໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກອິນດູຈີນ. 

���'&��������#$"#$<;��$: 

- ດໍາເນີນນະໂຍບາຍການປາບປາມປະຊາຊົນຢ່າງຮ້າຍກາດ. 

- ດໍາເນີນການກົດຂ່ີຂູດຮີດດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ. 

- ບັງຄັບໃຫ້ຄນົລາວເຄົາລົບບູຊາຊ່ືສດັຕ່ໍຄົນຝຣ່ັງ ແລະ ອ່ືນໆ. 

- ປະຕິບັດແຜນການທ່ີມີຊື່ວ່າ: “ໂຄງການປະຕິຮູບຢູ່ລາວເພື່ອຟື້ນຟູຊາດ”.  

- ຍົກເອົາດິນແດນຫຼວງພະບາງ (ໄຊຍະບູລ)ີ ໃຫ້ໄທ  

- ໂຮມເອາົແຂວງຫົວພນັ, ວຽງຈັນ ແລະ ຊຽງຂວາງເຂ້ົາກັບອານາຈັກຫວຼງພະບາງ. 

- ອານຸຍາດໃຫ້ຫຼວງພະບາງສ້າງຕ້ັງລັດຖະບານຂອງຕົນ ແຕ່ວ່າກົງຈກັການປົກຄອງ ແລະ 

ການບໍລິຫານທັງໝົດຢູ່ໃນຖານະເປັນເມືອງອາລັກຂາ ສ່ວນແຂວງອ່ືນໆຢູ່ໃນຖານະເປັນ

ອານານິຄົມ. 

- ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ເກດີລັດທິຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ປຸກປ່ັນໃຫຄ້ົນລາວຍົກຍ້ອງ, ເຄົາລົບ, ຮູ້

ບຸນຄຸນຝຣ່ັງ ແລະ ອ່ືນໆ. 

- ສ້າງສະຖານີວິທະຍຸຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1941 ແລະ ສາ້ງຕ້ັງໜັງສືພິມລາວໃຫຍ່ເພື່ອຕ້ານລັດທິ

ໄທໃຫຍ່. 

- ສະເໜີໃຫ້ລົບລ້າງຕົວອັກສອນລາວ ເພ່ືອເອົາໂຕລາແຕງຂຽນແທນ  
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- ບັງຄັບຄົນລາວໃຫ້ນບັຖືບົດບາດຂອງຍ່ີປຸນ່.  

- ກົດໜ່ວງລາຄາເຂົາ້ສານຂອງປະຊາຊົນ 

���'&��������#$"#$=�����������: 

- ຂຸ້ນຂ້ຽວຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເພ່ືອລ້ຽງພົນທະຫານ ແລະສົ່ງໄປຍ່ີປຸນ່. 

- ດໍາເນີນການກົດຂ່ີຂູດຮີດແບບຮ້າຍກາດ, ສັງຄົມຕົກຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຢ້ານກົວ ແລະ ມດື

ມົນທ່ີສຸດ.  

- ຜູກຂາດອໍານາດທຸກຢ່າງ, ຕັດສິດພືນ້ຖານຂອງປະຊາຊົນ, ຈັບກຸມ ແລະ ປາບປາມຢ່າງ

ໂຫດຮ້າຍ, ບັງຄັບປະຊາຊົນຕາມຈັບຝຣ່ັງ,  ເກນຊາຍໜຸ່ມເປັນທະຫານ, ເກນປະຊາຊົນ

ສ້າງທາງ ແລະ ອື່ນໆສາລະພັດຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກມັນ. 

3. ���&����"#$���������
&���<;��$ ��� =����������� 

ພາຍຫັຼງກັບມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ ທ່ານ ຫງຽນອາຍກວັກ ໄດຮ້ຽກໂຮມ ແລະ ເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸມສູນກາງພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີ ໃນເດືອນ ພດຶສະພາ ປ ີຄ.ສ 1941 ເຊິ່ງເນັນ້
ບັນຫາການຕ້ັງຊ່ືແນວໂຮມເພື່ອໃຫ້ສ່ອງແສງເຖິງລັກສະນະຊາດ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກກ່ານ
ປຸກລະດົມມະຫາຊົນດ້ານນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ. ແຄວ້ນລາວ ໄດ້ມກີານຕກົລົງສ້າງຕ້ັງ “ແນວໂຮມພນັ 
ທະມິດລາວເອກະລາດ”. ຈາກນ້ັນ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນກັງານຈ່ຶງຂະຫຍາຍແນວໂຮມດ້ວຍ
ການໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍມະຫາຊົນ,  ປຸກລະດົມນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຄຽດແຄ້ນສັດຕູ ແລະ ເດນີ
ຕາມເສ້ັນທາງການຕ່ໍສູ້ເພືອ່ເອກະລາດ. 

ນັບແຕ່ປ ີຄ.ສ 1942 ເປັນຕ້ົນມາ ແນວໂຮມພນັທະມິດລາວເອກະລາດໄດ້ມີບົດບາດໃນ
ການດຶງດູດເອົາມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫາຼຍພາຍໃຕ້ຄາໍຂວັນ “ຕີຕາ້ນຝຣ່ັງ ຂັບໄລ່ຍີ່ປຸ່ນ 
ຍາດເອົາເອກະລາດ”, ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟ ູ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ.  

ຕົ້ນປີ ຄ.ສ 1943 ຄະນະປະຈໍາສູນກາງພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີໄດ້ກຽມການລຸກຮືຂຶ້ນ
ດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕ່ໍຕ້ານຝຣ່ັງ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນຂະຫຍາຍທ່ົວປວງຊົນ ຈນົ
ກ້າວໄປເຖິງການກໍາເນດີອົງການ “ລາວອດິສະຫຼະ” ເຊ່ິງແມ່ນແນວໂຮມທ່ີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພາ 
ລະກິດຕ່ໍສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອດິສະຫຼະພາບ. ໃນຂະນະດຽວກັນຂະບວນການ
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ຂົນຂວາຍປິດລັບກ່ໍສ້າງ ແລະ ປບັປຸງກໍາລັງປະຕິວັດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຈຶ່ງເກີດມີຂະບວນການຕ່ໍສູ້
ທ່ີເປີດເຜີຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນຕ່ໍສູ້ຂອງກໍາມະກອນບ່ໍແໜ່ງໂພນຕ້ິວ, ໂຮງງານຄ້າຍກາ
ຟາ ແລະ ອ່ືນໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນອົງການຕ່າງໆໄດ້ເກີດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ສະມາຄົມສະຫວັດດີການ, 
ສະມາຄົມຕ້ານຈັກກະພັດຕ່ໍມາໄດກ້າຍເປນັສະມາຄົມສໍາພັນທະມິດລາວເອກະລາດ. 

ນັບແຕ່ປ ີຄ.ສ 1943 ເປັນຕ້ົນມາ ໃຕ້ຄັນທຸງຮັກຊາດ ຕ້ານຈັກກະພັດຝຣ່ັງ ແລະ ລດັທິຟາ
ຊິດ ປະຊາຊນົລາວທຸກຊ້ັນຄົນໄດ້ດໍາເນນີການເຄ່ືອນໄຫວທຸກຮູບແບບເພືອ່ປະທ້ວງ ແລະ ຕາ້ນ
ການກົດຂ່ີຂດູຮີດ ແລະ ຄວາມບໍຍຸ່ຕິທໍາຂອງຝຣ່ັງ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ພວກສັດຕູຈຶ່ງໄດ້ປາບປາມ, ຈັບ
ກຸມຄຸມຂັງ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະມາຊິກພກັ ແລະ ຜູ້ເຂາົ
ກ່າວຫາວ່າເປນັນັກກອມມູນິດ. 

ພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີໄດ້ຊີ້ນໍາໜ່ວຍພກັຕ່າງໆໃຫ້ກະກຽມການລຸກຮືຂຶ້ນຍຶດອໍານາດໃນ
ທ່ົວອິນດູຈີນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ອີກບ່ໍດົນຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນຈະຕ້ອງປະລາໄຊ, ສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ II ຈະ
ສິ້ນສຸດ ແລະ ໂອກາດການຍຶດອໍານາດມາມືປະຊາຊົນຈະມາເຖິງ. ວັນທີ 28 ມີນາ ປີ ຄ.ສ 1945 
ເຂດທ່ີໝັນ້ນາແກຂອງນັກປະຕິວັດລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງ (ສະກົນນະຄອນ, ໄທ) ເຊິ່ງມີຊາວ
ໜຸ່ມລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 40 ຄົນ. ຕໍມ່າເພ່ີມເປັນ 120 ຄົນມີຊື່ວ່າ ກອງທະຫານອິດສະຫຼະ. 

ສ່ວນໜ່ວຍພກັວຽງຈນັ ກໍຮີບຮ້ອນເຕ້ົາໂຮມສະມາຊິກຄືນໃໝ,່ ຟື້ນຟູພື້ນຖານປະຕິວັດ 
ແລະ ປຸກລະດົມຂະບວນການກະກຽມລກຸຂ້ຶນຍຶດອໍານາດ ດ້ວຍການສ້າງຖານທ່ີໝັ້ນຢູ່ບາ້ນໂພນ 
ພິໄສ (ໜອງຄາຍ, ໄທ) ເພື່ອດໍາເນນີກອງປະຊຸມ, ເປັນສູນກາງຊ້ີນາໍ ແລະ ຕິດຕ່ໍລະຫວ່າງຄະນະ
ພັກແຄວ້ນລາວ ກັບສູນກາງພັກກອມມູນດິທ່ີຢູ່ພາກເໜືອຫວຽດນາມຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເວລານ້ີຂະບວນ
ຂົນຂວາຍມະຫາຊົນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ລະດັບໃໝດ່້ວຍບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ, ເກີດກະ 
ແສແນວຄິດຮັກຊາດ, ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕແຂງແຮງກວ່າເວລາໃດໝົດ. 

���������� 2: ��������*
�����������!#�����"#$���������
 

ຄູແບ່ງກຸ່ມໃຫນັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມກ່ຽວກັບການປະກາດເອກະລາດ

ຂອງປະຊາຊົນລາວຕາມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

1. ສະພາບການຂອງໂລກກ່ອນການຍຶດອໍານາດທ່ົວປະເທດ 

2. ສະພາບການພາຍໃນລາວກ່ອນການຍຶດອໍານາດທ່ົວປະເທດ�

3. ການຍຶດອໍານາດທ່ົວປະເທດ 23 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1945�
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4. ການສ້າງຕ້ັງຄະນະລັດຖະບານ 

5. ການປະກາດເອກະລາດວັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ ຄ.ສ 1945�

6. ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ  

7. ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ�

ຄູໃຫຕ້າງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານ, ສ່ວນຜູ້ອື່ນໆປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຖ້າຍັງເຫັນວ່າບ່ໍທັນຄົບ
ຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບ ຫຼ ື ດັ່ງຕົວ 
ຢ່າງ ຄໍາຕອບລຸ່ມນ້ີ: 
���&#�: 

1. �������"#$)�� 

ປີ ຄ.ສ 1944 ກອງທັບແດງໂຊວຽດໄດ້ຂບັໄລ່ຟາຊິດເຢຍລະມັນອອກຈາກດິນແດນຂອງ
ຕົນທັງໝດົ, ບກຸຕີກອງທະຫານຍ່ີປຸ່ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ສາມາດປົດປ່ອຍພາກເໜືອຕາ 
ເວັນອອກຂອງຈີນ, ເກົາຫຼ,ີ ແຫມຼຊາຄາລິນ ແລະ ເກາະກູລນິ (ໂຊວຽດ) ຢ່າງສົມບູນ. ສ່ວນອາ
ເມຣິກາກໍໄດບຸ້ກຕີຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເຮັດໃຫຟ້າຊິດຍ່ີປຸ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜັກ ແລະ ຈໍາຕ້ອງຍອມຈາໍນົນຢ່າງບ່ໍມີເງື່ອນໄຂ. 

ພາຍຫັຼງຟາຊິດເຢຍລະມັນປະລາໄຊ ໄດສ້ັ່ງໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຢຸດເຊົາການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຍອມ 
ຈໍານົນ. ຈັກກະພັດອັງກິດ ແລະ ຈນີ (ຈຽງໄຄເຊັກ) ໃຫ້ຮັກສາສະພາບການສະຫງົບໄວ້ຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາຈະລົງມາປົດອາວຸດ. 

ພັກກອມມູນດິອິນດູຈນີໄດ້ປະກາດໃຫລ້ກຸຮືຂຶ້ນພາບດຽວກັນໃນທ່ົວອິນດູຈີນ ແລະ ບັນ 
ຫາເອກະລາດແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັ້ງເປັນບັນຫາໃນແຕ່ລະປະເທດ. ວັນທີ 19 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1945 ປະ 
ຊາຊົນຫວຽດນາມໄດ້ລຸກຮືຂຶ້ນຍາດເອົາໄຊຊະນະຢ່າງສະຫງ່າງາມ.�

2. ����������'���
 

ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວໄດ້ລະເບີດຂ້ຶນຢ່າງທັນການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເມືອງໃຫຍ່ຂອງແຂວງຕ່າງໆ. ທ່ົວປວງຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ໂຮມຊຸມນຸມທວງໃຫ້ລົບລ້າງອໍານາດການປົກຄອງເກ່ົາ ແລະ ສ້າງຕ້ັງອໍານາດການປົກຄອງໃໝ່
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ຂຶ້ນແທນ. ສະມາຄມົລາວເປັນລາວ (ລປລ) ກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າເຂົາ້ໃນການລຸກຮືຂຶນ້ຍຶດອໍານາດໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1945. 

3. ������#��������
��!�� 23 �$	� �� �. 1945 

ວັນທີ 16 ສິງຫາ ປີ ຄ. ສ 1945 ຄະນະພັກວຽງຈນັໄດ້ປກຸລະດົມ ແລະ ນໍາພາຂະບວນລຸກ
ຮືຂຶ້ນຕ່ໍສູ້ທວງໃຫ້ຍີ່ປຸນ່ມອບໂຮງງານຕ່ໍາແຜ່ນກາຟາໃຫ້ແກ່ລາວ. ວັນທີ 17 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1945 
ຜູ້ຕາງໜ້າອໍານາດສູງສຸດຂອງຍ່ີປຸ່ນຢູ່ລາວ ຈາໍຕ້ອງມອບໜ້າທ່ີບໍລຫິານບ້ານເມອືງໃຫ້ອົງການປົກ 
ຄອງລາວ ເຊິງ່ແມ່ນເຈົາ້ເພດັຊະລາດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຮັບມອບຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ. ໃນໂອ 
ກາດນ້ັນຍ່ີປຸນ່ໄດ້ມອບປືນເຫຼັກຍາວ 150 ກະບອກ, ປືນກົນຈກັ 4 ກະບອກ ແລະ ເຄື່ອງຕ່າງໆຈາໍ
ນວນໜ່ຶງເພືອ່ເປັນການຢ້ັງຢືນວ່າ ຍ່ີປຸ່ນໝດົສິດອໍານາດຢູ່ລາວ. ວັນທີ 20 ສິງຫາ ປະຊາຊົນສະ 
ຫວັນນະເຂດສາມາດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ ແລະ ວັນທີ 21 ສິງຫາ ປະຊາຊົນທ່າແຂກສາມາດຍາດ
ໄດ້ໄຊຊະນະ. 

ວັນທີ 23 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1945 ມວນຊົນທຸກຊ້ັນຄົນໃນນະຄອນວຽງຈັນ ໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມຢູ່
ທ່ີສະໜາມກິລາ ແລະ ອອກຖະແຫຼງການຂອງປະຊາຊົນລາວ ທ່ີຕອ້ງການຄວາມເປັນເອກະລາດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ.  

ວັນທີ 28 ສິງຫາ ເຈົາ້ເພັດຊະລາດໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງເຖິງເຈົ້າແຂວງທຸກໆແຂວງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ສະ 
ຖານະການໃໝ່ ແລະ ເອົາໃຈໃສປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ຕົນຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະ ສຸດຄວາມສາມາດ.�

4. �����$&��$�������/���� 

ພາຍຫັຼງປະຊາຊົນສາມາດຍຶດອໍານາດມາໃນກໍາມ ື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບ

ການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເກືອບທຸກແຂວງໃນພາກເໜືອ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານທ່ີເປັນອໍານາດສູງສຸດຂອງປະ 

ຊາຊົນຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະ ຝຣ່ັງກໍພະຍາຍາມຈະກັບຄືນມາປົກຄອງລາວຄືນອີກ. 

ດັ່ງນ້ັນ, ການສ້າງຕ້ັງອໍານາດການປົກຄອງອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງເຖິງ

ທ້ອງຖ່ິນ ຈຶ່ງກາຍເປັນພາລະໜ້າທ່ີທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເຄ່ັງຮ້ອນທ່ີສຸດ. ອົງຄະນະພັກ ຈຶ່ງໄດ້

ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສນູກາງພັກວ່າດ້ວຍການຂົນຂວາຍຈັດຕ້ັງຄະນະລັດຖະບານດ້ວຍວິທີການໂຄ 
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ສະນາກ່ໍສາ້ງເອົາຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ທ່ີເຄຍີມີບົດບາດອິດທິພົນໃຫ້ສະໜັບສະໜູນແນວທາງຂອງພັກ 

ແລະ ປະກອບເປັນຄະນະລັດຖະບານໃນຄ້ັງນ້ີ. 

ວັນທີ 1 ກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 1945 ເຈົາ້ເພດັຊະຣາດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະກາດສິດອໍາ
ນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດລາວໂດຍປະກາດວ່າບັນດາສັນຍາ 
ແລະ ຂໍ້ຜູກພນັທາງການເມອືງທ່ີເຄີຍມີມາລະຫວ່າງລາວ-ຝຣ່ັງຖືວ່າໝົດຄຸນຄ່າ ແລະ ຕົກເປັນ
ໂມຄະທັງໝດົ.  

ຄະນະກໍາມະການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການຂ້ຶນຄະນະໜ່ຶງເພື່ອ
ຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນຊ່ົວຄາວ. ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວໄດສ້ະເໜີແຜນການ ແລະ ຂໃໍຫ້ປະກາດຍົກ 
ເລີກຄະນະລັດຖະບານເກ່ົາທ່ີເປັນລັດຖະບານຈໍາເພາະອານາຈັກຫວຼງພະບາງແລ້ວຈັດຕ້ັງລັດຖະ 
ບານໃໝ່ຂຶ້ນໃຫ້ເປັນລັດຖະບານຂອງປະຊາຊົນຢ່າງມອີິດສະຫຼະ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃຕ້ອາໍນາດຂອງຊາດ
ໃດທັງໝົດ. 

ວັນທີ 6 ກັນຍາ ສະເດັດສຸພານຸວົງໄດ້ເດີນທາງມາເພືອ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ
ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງກໍາລັງປະຕິວັດເພື່ອຮັກສາອໍານາດການປົກ 
ຄອງ ແລະ ຕາ້ນຝຣ່ັງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕກົລົງກັບຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປະສານ
ງານ ແລະ ສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຕາ້ນສັດຕູໂຕດຽວກັນ. 

ວັນທີ 15 ກັນຍາ ໃນນາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈົາ້ເພັດຊະຣາດ ຈຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ອໍານາດ
ການປົກຄອງປະກາດການທ້ອນໂຮມເອາົທຸກແຂວງໃນປະເທດລາວເຂ້ົາເປນັຜືນແຜ່ນດິນອັນດຽວ
ກັນ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດລັດດຽວຢ່າງເປັນເອກະພາບ. 

ວັນທີ 10 ຕຸລາ ປ ີ ຄ.ສ 1945 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າແລກ 
ປ່ຽນຄໍາເຫັນໃນການປະກອບລາຍຊ່ືຄະນະລັດຖະບານ ເຊິ່ງລວມ 11 ທ່ານ.�

5. ��������!#�����
���� 12 &��� �� �. 1945 

ພາຍຫັຼງການກະກຽມເອກະສານຢ່າງເຄ່ັງຮ້ອນ ໄດ້ສາໍເລັດລົງເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄະ 
ນະກໍາມະການປະຊາຊົນ ໄດ້ຜ່ານລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສະບັບເພື່ອ
ປະກາດເອກະລາດ. 

ວັນທີ 12 ຕຸລາ ປ ີ ຄ.ສ 1945 ເວລາ 7 ໂມງເຊ້ົາ ມວນຊົນຊາວນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ 
ຈາກເມອືງຕ່າງໆໃນເຂດແຂວງວຽງຈັນ ໝື່ນກວ່າຄົນໄດ້ມາເຕົາ້ໂຮມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນຢູ່ຕໍໜ້່າ
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ຫ້ອງການແຂວງດ້ວຍຄວາມຈົດຈໍ.່ ພິທີໄດ້ເລີ່ມຂ້ຶນໃນເວລາ 7:30 ນາທີ ພະຍາ ຄາໍມາ້ວ ວິໄລ 
ເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ອາ່ນບົດປາໄສທ່ີກ່າວເຖງິເຫດການປະຫວັດສາດອັນສໍາຄັນຂອງຊາດຕ່ໍທ່ີ
ຊຸມນຸມ. ຈາກນ້ັນ, ທ່ານ ທໍາ ໄຊຍະສິດເສນາ ກາໍມະການໃນຄະນະກໍາການປະຊາຊົນໄດ້ອ່ານຄໍາ
ປະກາດເອກະລາດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ຄໍາປະກາດການໂຮມແຜ່ນດິນລາວ
ເຂົ້າເປນັອັນດຽວ, ຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການປົກຄອງ, ຄໍາປະກາດກ່ຽວກັບການໃຊ້
ລັດຖະທໍາມະນູນຊ່ົວຄາວ ແລະ ຄໍາປະກາດກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕ້ັງຄະນະລັດຖະບານຂອງປະເທດ
ລາວ. ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ອອກປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າມວນຊົນທ່າມກາງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ພໍໃຈເປນັຢ່າງຍ່ິງ. ພິທີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາ 10:00 ໂມງດ້ວຍສຽງຕົບມ ືແລະ 
ສຽງຮ້ອງ “ປະເທດລາວຈົງຈະເລີນ” ຢ່າງເປັນຂະບວນຟດົຟື້ນ. 

ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນໄດ້ຈັດຕ້ັງສະພາປະຊາຊົນ ຕາມທ່ີລດັຖະທໍາມະນູນໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຄນູ ພລິາວັນ ເປັນປະທານ, ທ່ານ ຄໍາພອນ ພນົລາດ ເປັນເລຂາທິການ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 42 ທ່ານ ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກຊ້ັນຄົນ. ສະພາໄດ້
ຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບ ແລະ ລາຍຊືບຸ່ກຄົນໃນຄະນະລັດຖະບານຕາມທ່ີໄດ້ຕກົລົງໃນວັນທີ 10 
ຕຸລາ ໂດຍແມ່ນເຈົາ້ເພັດຊະຣາດເປັນປະມຸກລັດ.�

6. �!	������'	�����-����!���  

- ຄະນະພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນ ແລະ ອົງຄະນະພັກແຄວ້ນລາວມີແນວທາງນະໂຍບາຍ
ອັນຖືກຕ້ອງ, ຊີ້ນໍາການຂະຫຍາຍກໍາລັງປະຕິວັດ ແລະ ແນວໂຮມ, ຮູ້ສ້າງ ແລະ ຍາດ
ກາລະໂອກາດທ່ີເໝາະສົມໃນການຍາດເອົາໄຊຊະນະ. 

- ປະຊາຊົນມີມນູເຊ້ືອຕ່ໍສູ້ພລິະອາດຫານ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ສາມັກຄີກັນໃຕ້ຄາໍຂວັນ 
“ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ” ເພ່ືອທັບມ້າງແອກປົກຄອງຂອງພວກຈັກ 
ກະພດັ. 

- ສະພາບການຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄຊຊະນະຂອງກອງທັບແດງໂຊວຽດ ທ່ີສາ 
ມາດດັບສູນຟາຊິດເຢຍລະມັນ-ຍີ່ປຸ່ນອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕ່ໍການປະຕິວັດລາວ�

7. �
��,����	
���� 

ການປະກາດເອກະລາດໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ ປ ີຄ.ສ 1945 ເປນັການທັບມ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດການກັບຄືນມາຍຶດຄອງລາວຄ້ັງໃໝຂ່ອງຈັກກະພັດຝຣ່ັງ, ແຜນການແຜ່ອານາເຂດຂອງຈີນ
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ກົກມິນຕັງ ທ່ີຫວັງຕັດແບ່ງເອົາພາກເໜືອຂອງລາວ. ໄຊຊະນະຄັ້ງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນບາດລ້ຽວປະ 
ຫວັດສາດທ່ີສາໍຄັນຂອງການປະຕິວັດລາວໃນໄລຍະໃໝ່ ທ່ີສາມາດໂຄ່ນລ້ົມແອກປົກຄອງຂອງ
ຈັກກະພັດຝຣ່ັງ ແລະ ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ ອັນເປັນການຢຸດຕິແອກຄອບຄອງຂອງພວກຕ່າງດ້າວທ່ີແກ່ 
ຍາວມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດຍາດເອົາອໍານາດການປົກຄອງມາ
ໃນກໍາມ,ື ມີສິດອໍານາດອະທິປະຊາທິປະໄຕອັນຄົບຖ້ວນ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນ 
ແລະເປັນການປະກາດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ວ່າ ລາວແມ່ນຊາດໜ່ຶງທ່ີມີເອກະລາດ ແລະ ຜົນສໍາເລດັໃນ
ຄັ້ງນ້ີແມນ່ໄຊຊະນະຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນໃນການຕ່ໍຕາ້ນຈັກກະພັດ ເຊິ່ງມນັແມນ່ການສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມະຫາຊົນ 

5. ���
�� ��� ��!���-�� 
ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ການວັດ ແລະ ປະເມນີຜົນດ້ວຍຫາຼຍວິທີ ໂດຍສະເພາະສາມາດພິຈາ 

ລະນາຈາກ: 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງຄູອະທິບາຍ 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ ແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ 
- ການນໍາໃຊ້ຂໍທົ້ດສອບແບບຕ່າງໆ 

5.1 �����$������#����#��&�+�  
ໃນການສ້າງແບບທົດສອບແບບອັດຕະໄນ ຄສູາມາດນໍາເອາົຄໍາຖາມຢູ່ໃນການສົນທະ 

ນາຂ້າງເທິງມາທົດສອບກໍໄດ້ ຫຼື ສ້າງຂ້ຶນເອງກໍໄດ.້ 
5.2 �����$������#��������+� 

ການສ້າງແບບທົດສອບແບບປະລະໄນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກຄໍາຖາມບ່ໍຊັດ
ເຈນ ຫຼື ບໍ່ຄວບຄຸມປະເດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການຕອບ. 
ການກໍານົດຕົວເລືອກ ທ່ີຈະໃຫ້ເລອືກນ້ັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ທັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ່ິງທ່ີຜິດ ແຕ່ມີ
ພຽງ 1 ຕົວເລອືກ. 

ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທ່ີສດຸພຽງຂໍດ້ຽວ. 
1. ເພື່ອເປັນເຈົ້າແຫ່ງອາຊີ ຟາຊິດຍ່ີປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງທິດສະດີ ແລະ ໂຄສະນາຫຼອກລວງປະຊາຊົນທ່ົວ
ໂລກວ່າແນວໃດ ?. 
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ກ. ຍີ່ປຸ່ນເປັນໜ່ຶງດຽວໃນອາຊີ 

ຂ. ປະຊາຊາດໃນອາຊີຄືປະຊາຊົນຍ່ີປຸນ່ 

� ຄ. ອາຊີຕອ້ງຂ້ຶນກັບຄົນອາຊີ 
ຈົ່ງໝາຍ “�” ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຄໍາຕອບ (ກ, ຂ, ຄ...) ທ່ີເຫັນວ່າຜິດທ່ີສຸດພຽງຂ້ໍດຽວ. 

1. ວັນທີ 30 ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1940 ຝຣ່ັງ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງສັນຍາຮ່ວມກັນ. ໃນນ້ັນ, ຝຣ່ັງຕ້ອງ

ອະນຸຍາດໃຫຍ້ີ່ປຸ່ນດໍາເນີນການໃນອິນດູຈີນຄື: 

ກ. ນໍາເອາົກອງທະຫານເຂ້ົາມາກວດກາຕາມຊາຍແດນຈີນ-ອິນດູຈນີ, 

� ຂ. ໃຊ້ທ່າເຮືອຮາຍຟອງ 

ຄ. ນໍາໃຊ້ສະໜາມບິນໃນອນິດູຈີນ 

ງ. ນໍາທະຫານ 6.000 ຄົນມາຕ້ັງທັບຢູ່ພາກເໜືອແມ່ນໍາ້ແດງ 

ຈ. ຍ້າຍທະຫານໄປພາກເໜືອຫວຽດນາມຕາມໃຈຊອບ  

ສ. ທະຫານຝຣ່ັງຫ້າມບຸກຕີທະຫານຍີ່ປຸ່ນ 
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����� VII: ��	
������#$/��� 
����� 21:  ��	
������#$/��� �+,',� 

 
ເວລາ: 2 ຊ່ົວໂມງ 

1. ������$ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

- ສະເໜີຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຈັກກະພັດລ່າ 
ເມືອງຂ້ຶນ ຝຣ່ັງ ແລະ ອາເມຣິກາ. 

- ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະບວນ ການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 
2. !���#'�&���&� 

1. �������
+�"#$��#$/��� 

2. ���&����"#$�������'���#$/��� 
2.1 ສະໄໝການປົກຄອງຂອງຝຣ່ັງ  
2.2 ສະໄໝການປົກຄອງຂອງອາເມຣິກາ 

3. -��+��%��������&���� 

3. �����#� 
3.1 !#���� 

1) ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄ ູວິຊາປະຫວັດສາດ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6. 
2) ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ  ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນບົດນ້ີ. 

3.2 %����� 
1) ແຜນທ່ີປະເທດລາວ, ແຜນທ່ີແຂວງ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນ 

2) ຮູບພາບປະກອບທ່ີກ່ຽວພັນກັບເນ້ືອໃນ 
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4. �������� 
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການສອນປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນໃນບດົນ້ີ ຄູຜູສ້ອນເອງຈະຕ້ອງໄດມ້ີການ

ປະຍຸກ ໂດຍການນໍາເອົາປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນສະໄໝໃໝຂ່ອງຕົນເອງ ມາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການສິດ 
ສອນ ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍມູ້ນຈາກທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ ມາປະດິດສ້າງເປນັບົດສອນ. ການສອນ
ປະຫວັດສາດທ້ອງຖ່ິນໃນບົດນ້ີສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊ່ັນ:  

- ກໍລະນ້ີເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນໃດຫາກໄດ້ມີການຂຽນ ຫຼື ຮຽບຮຽງປະຫວັດຂອງທ້ອງຖ່ິນໄວ້ 
ແລ້ວ ແມນ່ແນະນໍາໃຫ້ເອາົຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວມາໝູນໃຊ້ເຂົາ້ໃນການສອນໄດ້ເລີຍ ໂດຍຄູຜູ້ສອນຈະ
ຕ້ອງເປນັຜູ້ດດັແປງເນ້ືອໃນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

- ກໍລະນີເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນໃດຫາກຍັງບ່ໍທັນມີການຂຽນ ຫຼື ຮຽບຮຽງປະຫວັດຂອງທ້ອງ 
ຖິ່ນໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ:�

1) %*�%*$"���',�:  
ວິທີການນ້ີແມນ່ໃຫຄູ້ຜູ້ສອນເອງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ, ຮຽບຮຽງ ແລ້ວ ສງັລວມເປັນບົດສອນ 

ໂດຍສາມາດດໍາເນີນກິດຈະກໍາການສອນດ່ັງນ້ີ: 
���������� 1: �������
� 
ຄູອາດນໍາເຂ້ົາສ່ ູບົດຮຽນ ດ້ວຍການສະເໜີແຜນທ່ີປະເທດລາວ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ີຕັ້ງ

ຂອງທ້ອງຖ່ິນ. ຈາກນັ້ນ, ຄູຕ້ັງຄໍາຖາມສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຕາມບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງດ່ັງນ້ີ: 
1. ທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຊາຍແດນ 
2. ຈຸດພິເສດຂອງທ້ອງຖ່ິນ 

ຄູໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝັກຂ້ຶນຕອບ, ຄູ ແລະ ນກັຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຸຼບ ຫຼ ື ຕອບດ່ັງຕົວ 
ຢ່າງຕ່ໍໄປນີ:້ 

���������� 2: !%��
*�!������� 
ແບ່ງກ່ ຸມນັກຮຽນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນ

ແຂວງບ່ໍແກ້ວດ້ວຍຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ: 
1. ສະພາບຂອງທ້ອງຖ່ິນສະໄໝການປົກຄອງຂອງຝຣ່ັງເປັນຄືແນວໃດ?  
2. ສະພາບການ ແລະ ວິທີການຕ່ໍສູ້ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນຕ້ານຈັກກະພັດອາເມຣິກາມີຄື

ແນວໃດ?   
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3. ການເຄ່ືອນທັບ ແລະ ດາໍເນີນການຕ່ໍສູຂ້ອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນຕ້ານຈັກກະພັດອາເມຣິກາ
ມີຄືແນວໃດ? 

4. ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນລ່າເມອືງຂ້ຶນຝຣ່ັງ ແລະ ຈກັກະພັດ
ອາເມຣິກາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນມີຄືແນວໃດ? 

ຄູໃຫນ້ັຮຽນຄ້ົນຄວ້າ, ຈາກນ້ັນໃຫ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຂ້ຶນລາຍງານ, ຄູຮວ່ມກັບນັກຮຽນສະຫຸຼບ 
ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບ. 

2) +����������: 
ວິທີການນ້ີແມນ່ການໃຫ້ນກັຮຽນສຶກສານອກສະຖານທ່ີ ໂດຍຄູຜູ້ສອນເອງຈະຕ້ອງໄດ້ມີ

ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ມີຮາ່ງເກັບກໍາຂ້ໍມນູຄັກແນ່ ຊັ່ນ: ກາໍນົດວັນ, ເວລາ, ສະຖານ 
ທ່ີ...ນອກຈາກນີ້, ກອ່ນການອອກເດີນທາງຄູຈະຕ້ອງໄດແ້ບ່ງກຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄັກແນ່ 
ເພື່ອຄວາມສະດວກ. 

&�
9��$: 
%��$!������"����� 

ໂຮງຮຽນ:..........................................................................................................
ຊັ້ນ:.................................ຫ້ອງ:.................ກຸ່ມທີ:.............. ວັນທີ:......ເດອືນ:.......ປີ:......... 
ສະຖານທ່ີ:.................................................................................................................... 
ຫົວຂໍ້: ຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຕາ້ນຝຣ່ັງຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ........(ລະບຸສະຖານທ່ີ) 
ເນື້ອໃນ: - ສາເຫດຂອງຂະບວນການຕ່ໍສູ້

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
- ການດໍາເນີການຕ່ໍສູ້
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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- ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕ່ໍສູ້
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

- ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

3) ���!���!#����������#���$�#�!"�����'	��
��%��:  
ນອກຈາກວິທີການສອນທ່ີໄດ້ແນະນໍາມາຂ້າງເທິງຄູຜູ້ສອນຍັງສາມມາດເຊີນເອົາບຸກຄົນ

ຈາກພາຍນອກເຊ່ັນ: ຜູອ້າ ວຸໂສ, ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ຜູ້ທ່ີມີຄວາມຮູ້ ກຽ່ວກັບຂ້ໍມູນຂອງທ້ອງຖ່ິນເປັນ
ຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສົບການຕົວຈິງ ເຂົາ້ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັຮຽນ ໂດຍຜ່ານການເລ່ົາເລື່ອງ ຫຼ ືເຫດ 
ການຕ່າງໆ. ວິທີການນ້ີຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລລືົນ້ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ 
ເຮັດໃຫຢ້າກຮຽນຮູ້ຍິ່ງຂ້ຶນ. 
5. ���
�� ��� ��!���-�� 

ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: 
5.1 ��!���-���������$!�� 

- ການຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງ 
- ການຕ້ັງໃຈຟັງການອະທິບາຍ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ 
- ການອະພິປາຍ 

5.2 ��!���-����������&���� 
- ການຕອບຄໍາຖາມ 
- ການຂຽນບົດລາຍງານ 
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- ການຈັດສະແດງ 
- ການລົງພາກສະໜາມ 

5.3 ��!���-���������
�#� 
- ການສອບແບບປະລະໄນ 
- ການສອບແບບອັດຕະໄນ 
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ໃນປີ ຄ.ສ 1733 ຈອນ ເຄ (John Kay ຄ.ສ 1704-1780) ໄດ້ປະດິດກ່ີກະຕຸກ (Flying 

Shuttle) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງຕ່ໍາແຜນ່ສາມາດຜະລິດແຜ່ນແພໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົາ່ເຖິງ 2 ເທ່ົາ ຈົນເຮັດ
ໃຫ້ຂາດຈົນເຮັດໃຫເ້ສັ້ນດ້າຍບ່ໍພຽງພໍສາໍລັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ. 

 
ຈອນ ເຄ (John Kay ຄ.ສ 1704-1780) 
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ຜົນງານຂອງ ຈອນ ເຄ (John Kay ຄ.ສ 1704-1780) 

 

 
ກີ່ກະຕຸກ (Flying Shuttle) 

 
 
 
 
 
 

6HisTG M6 CACIM.pdf   1616HisTG M6 CACIM.pdf   161 7/31/2015   9:45:09 AM7/31/2015   9:45:09 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



157�

�

ໃນປີ ຄ.ສ 1764 ເຈມສ໌ ຮາກຮິບ (James Hargreaves ຄ.ສ 1720-1778) ໄດ້ປະດິດ 
ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍ ສະປິນນິງ ເຈນນີ (Spinning Jenny) ທ່ີສາມາດປ່ັນດ້າຍໄດ້ຄັ້ງລະ 16 ເສັ້ນ. 

 
ເຈມສ໌ ຮາກຮິບ (James Hargreaves ຄ.ສ 1720-1778) 
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ໃນປີ ຄ.ສ 1769 ຣິຊາດ ອາໄຣ (Richard Arkwright ຄ.ສ 1732-1792) ໄດ້ປັບປຸງ
ເຄື່ອງປ່ັນ ດ້າຍສະປິນນິງ ເຈນນ ີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍ່ິງຂ້ຶນ ແລະ ພັດທະນາເປັນເຄ່ືອງກົນຈັກ
ທ່ີໃຊ້ພະລັງງານນ້ໍາ ໝູນແທນແຮງງານຄົນ ແລະ ເອີ້ນເຄ່ືອງປ່ັນດ້າຍຊະນິດນ້ີວ່າ: ວໍເຕີ ເຟຣມ 
(Water Frame). ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນຂອງການເລ່ີມຕ້ົນການຜະ 
ລິດເຄ່ືອງຕ່ໍາແຜ່ນຢູ່ໃນອັງກິດ; ຈາກການທ່ີຜະລິດຢູ່ໃນເຮືອນມາເປັນລະບົບໂຮງງານອຸດສາຫະ 
ກໍາຢ່າງແທ້ຈງິ. 

 
ຣິຊາດ ອາໄຣ (Richard Arkwright ຄ.ສ 1732-1792) 
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ໃນປີ ຄ.ສ 1779 ແຊມມວນ/ຊໍາມຸຍແອນ ຄຣອມຕັນ (Samuel Crompton) ໄດ້ປະດິດ
ເຄື່ອງປ່ັນດ້າຍສະປິນນິງ ມູນ (Spinning Mule) ທ່ີສາມາດປ່ັນດ້າຍໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງ. 

 
ແຊມມວນ/ຊໍາມຸຍແອນ ຄຣອມຕັນ (Samuel Crompton) 
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ໃນປີ ຄ.ສ 1785 ເອດມັນ ຄາດໄຣ (Edmund Cartwright) ໄດ້ປະດິດເຄ່ືອງຕ່ໍາແຜ່ນທ່ີ
ເອີ້ນວ່າ: “ຫູກຕ່ໍາແຜ່ນ ພາວເວີ ລູມ (Power Loom)” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
ຕໍ່າແຜ່ນຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງໄວວາ 

 
ເອດມັນ ຄາດໄຣ (Edmund Cartwright) 
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ການປະດິດເຄື່ອງຈກັອາຍນ້ໍາຂອງ ເຈມສ ວັດ (James Watt) ໄດ້ເປັນກະແຈສໍາຄັນໃນ
ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ຫັຼງຈາກການປັບປຸງທ່ີສາໍຄັນໃນການອອກແບບເຄ່ືອງຈັກອາຍນ້ໍາໃນ
ປີ ຄ.ສ 1765 ລາວໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຄ່ືອງຈກັຂອງຕົວເອງ, ຈົນມາຮອດປີ ຄ.ສ 1785 
ຈຶ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍການນໍາເອາົເຄື່ອງຈກັອາຍນ້ໍາທ່ີມມີາແຕ່ເກົ່ານໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້
ໃຊ້ຖາ່ນຫນີເປັນພະລັງງານເຊ້ືອໄຟແທນການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຈາກພະລັງງານນ້ໍາ. ແຫ່ຼງຕ້ົນທຶນທ່ີລາ 
ຄາຖືກ ແລະ ແຮງຈງູໃຈໃນ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍານ້ີໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈງ້. 

 
ເຈມສ ວັດ (James Watt) 
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ທ່ານ ເລນິນ 
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ທ່ານ ກາກມາກ 
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ທ່ານ ຟີດຣິກ ອັງແກນ 
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ພະນາງ ມາລີອັງຕົວແນັດ 

 
 

 

6HisTG M6 CACIM.pdf   1776HisTG M6 CACIM.pdf   177 7/31/2015   9:45:11 AM7/31/2015   9:45:11 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



173�

�

ພະເຈົ້າຫຸຼຍ ທີ 16 
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ມະຫາຕະມະຄານທີ (Mohandas Gandhi) 
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ຊາກເລິີ ຟູລີເອີ (Charles Fourier 1782-1837) 
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ໂຣເບີດ ໂອແວນ (Robert Owen 1771-1858)
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ແຊັງ ຊີມອນ (Saint Simon 1760-1825) 
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- ຫຼັກສູດຊ້ັນມດັທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ກະຊວງສຶກສາທິການ. ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະ 
ຍາສາດການສຶກສາ.

- ປຶ້ມແບບຮຽນປະຫວັດສາດ ຊັ້ນອຸດົມ ປີທີ 1. ກະຊວງສຶກສາທິການ. ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ 1994

- ປຶ້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ປະຫວັດສາດ ຊັ້ນມດັທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 2. ກະຊວງສືກສາທິການ.

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

- ມະຫາສີລາ ວິລະວົງ, ປະຫວັດສາດລາວ ແຕ່ບູຣານ ເຖິງ 1946, ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ.ວຽງ
ຈັນ.ສ.ປ.ປລາວ 2001 

- ສະເຫຼມີສັດພາບຸດດີ, ດາໍດວນ ຄວງວິຈິດ. ແບບຮຽນ ວິຊາ ປະຫວັດສາດໂລກສະໄໝໃໝ່
ສໍາລັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູລະບົບ 8+3 ປີທີ II. 

- ດຣ.ສຸເນດ ໂພທິສານ, ໜູໄຊ ພົມມະຈນັ. ປະຫວັດສາລາວ (ດຶກດໍາບັນເຖິງປັດຈບຸັນ), 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ວຽງຈນັ 2000. 

- ບົວພັນ ທໍາມະວົງ ແບບຮຽນ ວິຊາ ປະຫວັດສາດລາວ ສໍາລັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູລະບົບ 8+3 

ປີທີ I. ກະຊວງສຶກສາທິການ, ສນູພັດທະນາຄູ 1998.

- ຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະ ມະນຸດສາດ.(1997). ສໍາມະນາປະຫວັດສາດລາວ“ຕາມ
ຮອຍເຈົ້າອະນຸວົງ ”. ວຽງຈັນ. ໂຮງພມິສຶກສາ.

- ບົວພັນ ທໍາມະວົງ ແລະ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ.(1998) ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝ
ບູຮານ ແລະ ສະໄໝກາງ .ຕໍາລາແບບຮຽນສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູ 11+3. ວຽງຈນັ. ສີສະ
ຫວາດການພິມ

- ມະຍຸຣີ ແລະ ເຜີຍພນັເຫງ້ົາສີຫວັດ.(1998).ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ອາຊີອາຄະເນ(ເລື່ອງ
ເກົ່າ,ບນັຫາໃໝ່). ວຽງຈັນ ໂຮງພມິແຫງ່ລັດ.

- ມະຍຸຣີ ແລະ ເຜີຍພັນເຫງ້ົາສີຫວັດ.(1998).ເຈົ້າອະນຸ (1767-1829)ປະຊາຊົນລາວ ແລະ
ອາຊີອາຄະເນ. ພມິຄ້ັງທີສອງ.ວຽງຈັນ ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.
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- ສາຍພິນ ແກ້ວງາມປະເສີດ.(1995). ການເມືອງໃນອະນຸສາວະລີທ້າວສຸຣະນາຣີ. ສິລະ
ປະວັດທະນະທໍາສະບັບພິເສດ. ສໍານັກພມິມະຕິຊົນ

- ສຸວິດ ທີຣະສາສວັດ.(1997). ປະຫວັດສາດລາວ ຄສ 1779-1975. ກຸງເທບມະຫາ
ນະຄອນ.ສໍານັກພິມສ້າງສັນ.

- ຈົດໝາຍລາຊະການທີ 4 ຈສ 1214 ເລກທີ 23 . ອ້າງໃນ ປະຫວັດສາດລາວ 1779-1975 

ສຸວິດທີຣະສາສະວັດ 2543. 

- ຈົດໝາຍເຫດລາຊະການທີ 3 ເລກທີ 14 ອ້າງໃນ ສຸວິດ ທີຣະສາສະວັດ .ເລ່ືອງເດີມ. ໜ້າ
74,75 : 2543 
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