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ທະນາຍຄວາມແມ່ນ 
ອາຊີບໜຶ່ງທີ່ສູງສົ່ງ

 
“ທະນາຍຄວາມ, ເປັນໜຶ່ງໃນວິຊາຊີບທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ, ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລູກຄວາມ, ເປັນ 

ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຂອງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງ 
ຂອງລັດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມ  
ຍຸຕິທຳ ມີຄຸນນະພາບ” (ມາດຕາ1, ສະພາທະນາຍຄວາມ 
ອາເມລິກາ ຫຼື ສທອ). 

ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ້

 ໃນເມືື່ອກ່ອນອາຊີບນີ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້, ບໍ່ສາມາດ ສະເໜີຄະດີຂອງຕົນ 
ເຂົ້າສູ່ການສືບສວນສອບສວນ ໂດຍດຳເນີນການຂອງຈັກກະ
ພັດຊາວໂຣມັນ. ອາຊີບ ທີ່ມີກຽດ ແລະ ສັກສີໃນການປົກປ້ອງ
ປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບການຍົກ
ຍ້ອງວ່າ “ເປັນພະສົງຢູ່ໃນວັດແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທຳ”. 

 ທະນາຍຄວາມສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີເພື່ອ ປະຊາຊົນ ແລະ 
ເພື່ອຄຸນນະທຳອັນສູງສົ່ງ ຕໍ່ເຄົ້າມູນຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຍຸຕ ິ
ທຳ. ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມ 
ຍຸຕິທຳ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ຊອກຫາ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມ 
ຍຸຕິທຳ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍ 
ດອັນຊອບທຳ ຂອງລູກຄວາມຂອງຕົນ ຈາກການຖືກລະເມີດ. 

 ຈາກການເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ທະນາຍ 
ຄວາມ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງ ຄຸນນະທຳ, ຄວາມ ສະຫງົບ 
ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມນຳອີກ. ທະນາຍ 
ຄວາມແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງ ດ້ານກົດໝາຍເຊິ່ງປະເຊີນ 
ກັບສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ທ້າທາຍ ແລະ 
ເປັນຜູ້ນຳເອົາການ ປ່ຽນແປງຕົວຈິງມາສູ່ສັງຄົມໃນລະດັບທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນ.

ທະນາຍຄວາມສາມາດກະຕຸ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ 
ຄົມ: ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ເປັນຕົວແທນ 
ຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ທະນາຍຄວາມສາມາດປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ ລະບົບກົດ ໝາຍທີ່ຮັດກຸມ. ທະນາຍ 
ຄວາມຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໃນການຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ.

 

 
“ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຟັກໄຝ່ຊື່ນຊົມຕໍ່ກົດໝາຍ ຫຼື  
ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນເລິກ ເຊິ່ງຕໍ່ກົດ ໝາຍ 
ໄດ້ອຸທິດຕົນໃຫ້ແກ່ກົດໝາຍ ປຽບດັ່ງອັດສະວິນທີ່ເສຍສະ 
ລະໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງທີ່ຕົນຮັກ. ເຂົາຜູ້ນັ້ນຮັບໃຊ້ ກົດໝາຍດ້ວຍ 
ຄວາມຈິງໃຈ ປຍບເໝືອນພະສົງທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບສາສະ
ໜາຂອງຕົນ.” (ມາກ, ຜູ້ພິພາກສາ ໂຮມສ ຣີດເດີ)

ຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍ

 ການປະຕິບັດກົດໝາຍບໍ່ແມ່ນສິດ ແຕ່ແມ່ນບູລິມະສິດທີ່ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງມະຫາຊົນ. ດ້ວຍເຫດຜົນ 
ນີ້ ທະນາຍຄວາມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕໍ່ລູກ 
ຄວາມ ຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງ ມີຕໍ່ສານນຳອີກ, ຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນ 
ຮ່ວມວິຊາຊີບດຽວກັນ ແລະ ປະຊາຊົນ  ແລະ ປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າໜຶ່ງໃນບັນດາ ໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຊຶ່ງໄດ້ແກ່ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຄວາມຍຸຕິທຳ.

 ໃນຖານະທີ່ເປັນພະນັກງານໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ທະນາຍ 
ຄວາມມີບົດບາດ ທີ່ສຳຄັນໃນການ ປົກປ້ອງສັງຄົມ. ໃນຖານະ 
ເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ສານ, ທະນາຍຄວາມ 
ເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມ
ຍຸຕິທຳຂອງມວນຊົນ, ຊຶ່ງເປັນພາລະໜ້າທີ່ພື້ນຖານຢູ່ໃນລັດ 
ແຫ່ງກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມໃນທຸກເວລາ “ຕ້ອງຮັກ 
ສາກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງວິຊາຊີບຕົນ ໃນຖານະ

ທີ່ເປັນພະນັກງານຕົ້ນຕໍຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍຸຕິທຳ” 
(ມາດຕາ 12, ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທະ 
ນາຍຄວາມ, ປີ 1990).

 
 ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຍຄວາມ ກໍມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນ 
ການເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນ 
ການທາງຕຸລາການ : ທະນາຍຄວາມ ຍັງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນ 
ຄະດີມີ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼາຍຂຶ້ນ.



“ທະນາຍຄວາມເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບກົດໝາຍ.  
ທະນາຍຄວາມມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດ ທະນາ ແລະ  
ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມເປັນກຳລັງ 
ນຳພາເພື່ອທົດສອບ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ” (ທ່ານ 
ສີຫວັດ ແສງດວງຈັນ, ທະນາຍຄວາມ).

ທະນາຍຄວາມໃນເວທີສາກົນ

 ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ 
ເອົາໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1948,  
ໄດ້ຍົກສູງຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ການ 
ວິນິດໄສ ວ່າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ, ສິດໃນ ການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນ 
ທີ່ມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ເປີດເຜີຍ ດ້ວຍຄວາມ ເປັນເອກະ 
ລາດບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ຂອງສານ, ແລະການຄ້ຳປະກັນທີ່ຈຳ 
ເປັນທຸກຢ່າງສຳລັບ ການປ້ອງກັນ ທຸກຄົນບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກ 
ກ່າວຫາ ວ່າໄດ້ກະທຳຜິດທາງອາຍາ.ທະນາຍຄວາມຄວນຮັບ
ປະກັນຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດບໍ່ວ່າເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ.

ບັນດາເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາສົນທິສັນ 
ຍາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ຖືວ່າ ທະນາຍຄວາມ ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດ 
ບາດຕົ້ນຕໍ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນ ການປົກ 
ປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ພາລະບົດ ບາດຂອງທະນາຍຄວາມ ຈະ 
ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນ 
ດາປະເທດທີ່ກຳ ລັງພັດທະນາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ 
ຍັງຢູ່ໃນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍັງຂາດແຄນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ສິດທິຂອງຕົວເອງ.

“ໃນການປົກປ້ອງສິດຂອງລູກຄວາມຕົນ ແລະ 
ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ, ທະນາຍຄວາມ 

ຕ້ອງຍົກສູງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ ທີ່ໄດ ້
ລະບຸ ໄວ້ໃນກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຍາມໃດ 
ກໍ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງມີອິດສະລະພາບ ແລະ ເປັນເຈົ້າ 
ການ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ 
ຈັນຍາບັນພື້ນຖານ ຂອງວິຊາຊີບກົດໝາຍ” (ມາດຕາ 14, 
ຫຼັກ ການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມ).

 ເຄື່ອງມືສາກົນສະບັບອື່ນໆ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຕົ້ນ 
ຕໍຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງດ້ານກົດ 
ໝາຍ ໃຫ້ທັງຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ກະທຳຜິດ ທະນາຍ 
ຄວາມເປັນຜູ້ຮັບປະກັນສິດທິພື້ນ ຖານເຫຼົ່ານີ້.

ລະບຽບກ່ຽວັບ ມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດ ສຳລັບການປະຕິບັດຕໍ່ນັກ 
ໂທດ  ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວ 
ກັບ ການປ້ອງການອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ກະ 
ທຳຜິດ ໃນປີ 1955, ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ 
ກັບທີ່ປຶກສາ ແບບປິດລັບ ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນແກ່ນັກ 
ໂທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນຳມາດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ. 

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບ ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ  
ສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການກະທຳຜິດ ແລະ ການໃຊ້ອຳ 
ນາດເກີນຂອບເຂດ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ ສະມັດຊາໃຫຍ່  
ສປຊ ໃນປີ 1985 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳ ໃຊ້ມາດຕະການລະດັບ 
ຊາດ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ  
ແລະ ການຮັກສາຄວາມ ສະເໝີພາບ, ການສົ່ງຄືນ, ການທົດ 
ແທນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການກະທຳ
ຜິດ.

ບັນດາຫຼັກການເພື່ອການປົກປ້ອງ ບັນດາບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ ້
ຮູບການກັກຂັງ ຫຼື ການຈຳຄຸກຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຮັບ ຮອງເອົາໂດຍ 
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນປີ 1988 ລະບຸວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ຖືກກັກ 
ຂັງຕ້ອງມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະ ໄດ້ຮັບ
ຄຳແນະນຳຈາກທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ.
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ຈັນຍາບັນຂອງການເປັນ 
ທະນາຍຄວາມ. 
“ວິຊາຊີບທີ່ສູງສົ່ງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈອັນສູງສົ່ງ”

ຈັນຍາບັນ ແມ່ນ ຈິດວິນຍາທີ່ມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ການປະກອບວິຊາ 
ຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ: ຈັນຍາບັນ ຄວນຖືກ ບົ່ມສອນຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງເຂົ້າເຖິງແນວຄິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງທະນາຍຄວາມ 
ກໍ່ຄືຂອງນັກສຶກສາກົດໝາຍ.ການປະພຶດຂອງທະນາຍຄວາມ 
ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໜ້າທີ່ ທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນໃນສັງຄົມ 
ທີ່ເກີດຈາກ ຄວາມສູງສົ່ງ ຂອງວິຊາຊີບນີ້. ການເປັນທະນາຍ 
ຄວາມ, ການໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານແກ່ສາທາລະນະຊົນ ຄວນ 
ເປັນໄປດ້ວຍ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ມີຈັນຍາ ບັນ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ທະນາຍຄວາມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສອງຢ່າງ ຄື: ການຍົກສູງ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມ ຢ້ານກົວ ແລະ  
ປະພຶດຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສານ.  
ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຄາດຫວັງໃຫ້ມີ ມາດ 
ຕະຖານທາງດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ກຽດສັກສີສູງທີ່ສຸດ. 
ທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີສັກສີ, ມີສະຕິ, ມີຄວາມ 
ເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີມະນຸດສະທຳ.

ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່?

ການປະພຶດຕໍ່ສັງຄົມ

ທະນາຍຄວາມຕ້ອງ «ເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ». ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມ 
ຕ້ອງສະແດງເຖິງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສະເໝີພາບ ໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ການປະພຶດຕໍ່ລູກຄວາມ

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງ «ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ແກ່ລູກຄວາມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນທຳ 
ສູງສຸດ» ( ມາດຕາ 1 ວ່າດ້ວຍ ກົດໝາຍຕໍ່ທະນາຍຄວາມ).

 ທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງສຶກສາກົດໝາຍ ດ້ວຍຕົນເອງ ທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ເພື່ອພັດທະນາກົດໝາຍ 
ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນມີຄວາມສົນໃຈ.

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິເສດຄະດີທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ 
ຄວາມຊຳນານຂອງຕົນ, ຫຼື ເມື່ອເຫັນວ່າ ມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລູກຄວາມ ຫຼື ລະຫວ່າງລູກຄວາມ 
ກັບ ຕົວ ທະນາຍຄວາມເອງ.

 ທະນາຍຄວາມມີສິດ ແລະ ພັນທະໃນ «ການປົກປັກຮັກສາ 
ຄວາມລັບຂອງ ລູກຄວາມ» ແລະ ເຄົາລົບ ຄວາມລັບທາງດ້ານ 
ວິຊາຊີບ.

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງ  ສັດຊື່ ຕໍ່ລູກຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ ່
ລູກຄວາມຢ່າງຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບ ການເກັບຄ່າວ່າຄວາມ.

ການປະພຶດຕໍ່ສານ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນໆ

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງເປັນເອກະລາດໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມີອິດ ສະລະ ພາບໃນການຕິດຕາມ 
ຫຼື ບໍ່ຕິດຕາມຄະດີຂອງລູກຄວາມ.

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີອິດສະຫຼະໃນການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນ 
ເອກະລາດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກ ແຊງ ຫຼື ຢ້ານກົວຕໍ່ການ 
ຖືກແກ້ແຄ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຳນາດສູງສຸດຂອງກົດໝາຍ 
ຢູ່ເໜືອການ ວາງອຳນາດ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການບ ໍ
ລິຫານຈັດການໃຫ້ກໍ່ເກີດຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ເພື່ອຮັກສາ 
ລະບຽບກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງສະແດງຄວາມເອົາໃຈ 
ໃສ່ຕໍ່ການ ເຄົາລົບລະບົບ ກົດໝາຍ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ລະ ບົບ 
ກົດໝາຍ ຊຶ່ງລວມເຖິງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ.

ການປະພຶດຕໍ່ວິຊາຊີບຂອງນັກກົດໝາຍ/ທີ່ປຶກສາຝ່າຍກົງ 
ກັນຂ້າມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ

 ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງ ກຽດສັກສີຂອງວິຊາຊີບ 
ກົດໝາຍ, ຄວາມສັດຊື່ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ ເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບ 
ທະນາຍຄວາມ: ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມສາ 
ມາດໃນລະດັບສູງ ສຸດ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາຊີບກົດ 
ໝາຍ ແລະ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃນການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ຂອງວ ິ
ຊາຊີບກົດໝາຍ.
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ອົດສະຕາລ ້- ““ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ສາບານ 
ວ່າ ຈະປະຕິບັດຕົນດ້ວຍຄວາມ 

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊື່ສັດ ໃນການ ປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຢູ່

ສານ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ 
ບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຝຣັ່ງ - “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສາບານ, 
ໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມວ່າ 
ຈະປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ 

ດ້ວຍກຽດສັກສີ, ສະຕິ, ຄວາມເປັນ 
ເອກະລາດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 

ມີມະນຸດສະທຳ.

ຟີລິບປິນສ - “ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈະບໍ່ໃຫ້ການເທັດ, ບໍ່ເຫັນດີ 

ຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງສານ 
(...) ຂ້າພະເຈົ້າຈະ ບໍ່ຖ່ວງດຶງ 
ເວ ລາຂອງບຸກຄົນ ເພື່ອຫວັງ 
ເງິນຄຳ ຫຼື ເພື່ອທຳຮ້າຍ ແລະ  
ຈະປະຕິບັດຕົນເປັນທະນາຍ 

ຄວາມໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບຄວາມ 
ຮູ້ ແລະ ມີວິຈາລະນະຍານທັງ 
ໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີ, ພ້ອມທັງ 
ຈະຊື່ສັດຕໍ່ສານ ແລະ ຕໍ່ລູກ 

ຄວາມ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ - “ຂ້າພະ 
ເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິເສດ, ບໍ່ວ່າດ້ານທັດ 
ສະນະບຸກຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ, 

ພາລະກິດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການ ປົກ 
ປ້ອງ ຫຼື ຜູ້ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຫຼື 
ການຊັກຊ້າແກ່ຍາວພາລະກິດ 
ເພື່ອເງິນຄຳ ຫຼື ເພື່ອທຳຮ້າຍ.  

ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະປະພຶດຕົວໃນທຸກໆ 
ແນວທາງ ທັງດ້ານສ່ວນຕົວ ແລະ  
ດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 

ມາດຕະຖານສູງສຸດ ຂອງການປະ 
ພຶດທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ເປັນເງື່ອນໄຂ 
ຂອງສະມາຊິກ ຂອງສະພາທະ 
ນາຍຄວາມ ເພື່ອການປະຕິ ບັດ 

ກົດໝາຍຢູ່ໃນລັດນີ້.»

ການສາບານຕົນຂອງທະນາຍຄວາມໃນ 
ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ

ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງສັກສີ ແລະ ຄວາມສູງສ່ົງຂອງກົດໝາຍ ໃນ 
ການປະກອບອາຊີບ, ທະນາຍຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງມີຄວາມສັດ 
ຊື່ ຕໍ່ ຫຼັກຄຳສອນ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງວິຊາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ອາຟຣີກາໃຕ ້- “ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຂໍປະຕິຍານ/ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະວາງ 
ຕົວໃນປະຕິບັດຕົນໃຫ້ເປັນທະ 

ນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ  
ຈິງໃຈ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ 

ຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ຍິ່ງ 
ໄປກ່ວານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັດຊື່ 

ຕໍ່ສາທາລະນະລັດ 
ອາຟຣິກາໃຕ້.”
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ພາລະກິດ ຂອງທະນາຍຄວາມ
ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນນັກວິຊາຊີບລະດັບສູງ ດ້ານຍຸຕິທຳ 
ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕາງ ໜ້າລູກຄວາມ
ຂອງຕົນໃນທຸກໆຂົງເຂດຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ. 

“ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລູກຄວາມ, ທະນາຍ
ຄວາມປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະ 

ເພດ. ການ ເປັນທີ່ປຶກສາ, ທະນາຍຄວາມ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ລູກ 
ຄວາມ ແລະ ອະທິບາຍຜົນສະທ້ອນຕົວຈິງຂອງສິດທິ ແລະ  
ພັນທະດັ່ງກ່າວ. ການເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ທະນາຍ 
ຄວາມຕ້ອງ ຢັ້ງຢືນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງລູກ 
ຄວາມຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບຂອງ ລະບົບຍຸຕິທຳ. ການ 
ເປັນຜູ້ເຈລະຈາ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຊອກຫາຜົນລັບທີ່ເກີດ 
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລູກ ຄວາມ, ແຕ່ກໍໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ 
ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊື່ສັດ 
ໃນການສູ້ຄວາມ ກັບຜູ້ອື່ນ.  ການທີ່ເປັນຜູ້ປະເມີນ, ທະ 
ນາຍຄວາມເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍການພິຈາລະນາກິດຈະການ 
ທາງດ້ານ ກົດໝາຍຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລູກ 
ຄວາມ ຫຼື ຕໍ່ຜູ້ອື່ນໆ” (ມາດຕາ 2, ສະພາທະນາຍຄວາມ 
ອາເມລິກາ)

ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈັດເປັນສອງ 
ປະເພດຕົ້ນຕໍຄື: 

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ  ທີ່ປຶກສາທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ

“ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນການໃຫ້ຄຳເຫັນ,  
ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳອະທິບາຍທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ໂດຍທາງ 
ປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ຫຼື ໃຫ ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄວາມ ໃນການຮ່າງສັນຍາ, ພິໃນກຳ ແລະ  
ເອກະສານອື່ນໆ” (ມາດຕາ 22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍ 
ຄວາມ)

ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ  ທະນາຍຄວາ 
ມວ່າຄວາມ

ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ  
ແລະ ອາຍາໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລູກ ຄວາມ.  

ໃນບັນດາສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ທະນາຍຄວາມສາມາດພົບ 
ກັບລູກຄວາມ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກກັກ ຂັງ, ຈັບຕົວ ຫຼື ຈໍາຄຸກ,  
ທະນາຍຄວາມສາມາດຮ້ອງທຸກ ຫຼື ສະເໜີ, ເບິ່ງສຳນວນຄະດີ,  
ຊອກຫາ, ສະເໜີຫຼັກ ຖານ ແລະ ພະຍານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ 
ສືບສວນສອບສວນ, ຂໍປະກັນຕົວ, ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ຕັ້ງຖາມ 
ໃນທີ່ ປະຊຸມສານ, ສະເໜີຄຳຄັດຄ້ານຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ ຫຼື ພະນັກ 
ງານໄອຍະການ, ຂໍອຸທອນ ຫຼື ຂໍລົບລ້າງຄຳສັ່ງ ແລະ ການຕັດ 
ສິນໃຈຂອງສານແລະ ອື່ນໆ.

ຄຳເຕືອນ! 
ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄິດທີ່ແຜ່ຫຼາຍ ອາຊີບທະນາຍຄວາມ 
ບໍ່ຈຳກັດຢູ່ໃນການເຮັດຄະດີເທົ່ານັ້ນ: ສຳຄັນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ 
ທະນາຍຄວາມ ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນທຸກບັນ 
ຫາທີ່ຕິດພັນກັບກົດໝາຍ ຈະມີຄະດີ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ. ທະນາຍ 
ຄວາມໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລູກຄວາມ ແລະໃນກໍລະນີທີ່ມີການ 
ຮ້ອງຟ້ອງ, ທະນາຍຄວາມປົກປ້ອງຜູ້ກ່ຽວ.

ທະນາຍຄວາມສາມາດປະຕິບັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງ  ຜົນປະ 
ໂຫຍດຄືທັງສອງດ້ານຄື: 

ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນ: ລູກຄວາມຂອງ ທະນາຍຄວາ 
ມອາດເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ (ທຸລະກິດການ ຄ້າ, ເຈົ້າ 
ຂອງຮ້ານສ່ວນຕົວ, ຊ່າງຫັດຖະກຳ, ນັກວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດ ແລະ ອື່ນໆ...)

ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ: ທະນາຍຄວາມສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອ 
ປົກປ້ອງ ຜົນປະໂຫຍດ ລວມຂອງສັງຄົມ (ຄວາມສະຫງົບ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ) ຫຼື ທັງປະກອບຄຳ 
ເຫັນ ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ.
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This picture is for illustration purposes only and any person depicted in the picture is a model

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

 
ທະນາຍຄວາມມີພາລະໜ້າທີ່ພື້ນຖານສະເພາະໃນການໃຫ ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການກະທຳຜິດທ ີ
່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນ ແລະ ຈັດຫາການທົດແທນ ແລະ ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອແກ່ບຸກຄົນທີ່ອ່ອນແອ ເພື່ອຟື້ນຟູ ສາຍພົວພັນທີ່ຍຸຕິທຳ 
ແລະ ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ຜູ້ກະທຳຜິດ.

• ການຟັງ: ທະນາຍຄວາມຮັບຕ້ອນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຂົ້າໃນ 
ຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ຮັບຟັງກ່ຽວກັບເຫດການ ດ້ວຍຄວາມ 
ເອົາໃຈໃສ່. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມລັບຂອງຂໍ ້
ມູນດັ່ງກ່າວ. 



• ການສະໜັບສະໜູນ: ທະນາຍຄວາມປົກປ້ອງຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕົນໂດຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃຫ້ ຮັບຮູ້ເຖິງປະເດັນນັ້ນໆ ໂດຍການນຳເ
ອົາຫຼັກຖານທີ່ຮີບໂຮມໄດ້ມາກຳນົດການກະທຳ ຜິດ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍ. 



• ການຊ່ວຍເຫຼືອ: ທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ 
ຕິດຕາມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນການດຳ 
ເນີນຄະດີຂອງສານ 



• ການຕິດຕາມ: ທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຖື
ກເຄາະຮ້າຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການດຳເນີນ ຄະດີ, ຈາ
ກການແຈ້ງຄວາມໄປເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງສານ ແລະ 
ໃນການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ. 



• ການກະທຳຜິດ: ທະນາຍຄວາມ ເກັບໂຮມຂໍ້ເທັດຈິງ 
ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວ່າມັນປະກອບເປັນການກ
ະທຳຜິດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ກ່ອນຈະດຳເນີນຄະດີໃດໜຶ່ງ.  



• ຄວາມເສຍຫາຍ: ທະນາຍຄວາມ ປະເມີນ 
ທຸກການກະທຳຜິດ ຈາກການທີ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຄວາມ 
ເສຍຫາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນກາ
ນຮີບໂຮມຫຼັກຖານ. 



• ຄ່າເສຍຫາຍ: ທະນາຍຄວາມ ນຳພາການດຳເນີນຄະດີ 
ເພື່ອຈຸດປະສົງ ໃນການໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການ 
ທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມ ວ່າສານຮັບຮູ້ເຖິງ ການ ກະທຳ 
ຜິດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ. 
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ການເປັນທະນາຍຄວາມຢູ່  
ສປປ ລາວ
ມາດຕາທີ 1 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ  
ລາວ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2011 ກຳນົດໄວ ້
ວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ແນໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທະນາຍ 
ຄວາມ “ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນ ທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ແນ 
ໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກ 
ຄວາມ, ສະໜອງຫຼັກ ຖານໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄະດີຂອງສານ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ຕ້ານການ 
ລ່ວງ ລະເມີດສິດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນ 
ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ, [...] ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນ 
ການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ 
ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍຸຕິ ທຳ.”

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຢູ່  
ສປປ ລາວ (2014)

ຈຳນວນທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະ 
ນາຍຄວາມ ທັງໝົດ ມີ 191 ຄົນ ໃນນັ້ນມີ 62 ຄົນແມ່ນທະ 
ນາຍຄວາມຝຶກງານ.

ຈຳນວນທະນາຍຄວາມຢູ່ແຂວງ: 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 119 ຄົນ

ແຂວງວຽງຈັນ: 3 ຄົນ

ຈຳປາສັກ: 1 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ: 1 ຄົນ

ຫຼວງພະບາງ: 1 ຄົນ

ອຸດົມໄຊ: 2 ຄົນ

ຈຳນວນທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນເພດຍິງ: 45 ຄົນ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງທະນາຍຄວາມໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ 
ມີປະມານ 30 ຄົນ

ຈຳນວນທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ, ຊຶ່ງບໍ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ 
ທະນາຍຄວາມລາວ: ມີປະມານ 40 ຄົນ

ຈຳນວນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຢູ່ລາວ: ມີປະມານ 34 
ບໍລິສັດ. ໃນນັ້ນ: 

*ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງຄົນລາວ: 18 ບໍລິສັດ

*ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງຕ່າງປະເທ: 9 ບໍລິສັດ

*ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍປະສົມລາວ/ຕ່າງປະເທດ: 7 
ບໍລິສັດ
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ປະລິນຍາຕີທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື 

ໃບຢັ້ງຢືນ ທຽບເທົ່າ  

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ 
ຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ຜ່ານການຝຶກງານໃນສາ 
ຂາທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ(ບໍລິສັດກົດ 
ໝາຍ, ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານ-ກົດໝາຍ...)

ການສອບເສັງເຂົ້າສະ 
ພາທະນາຍຄວາມໃບຮັບຮອງຢັ້ງຢືນສຳ 

ລັບການຈົດທະບຽນ 
ທະນາຍຄວາມຢູ່  

ສປປ ລາວ

ເລີ່ມຕົ້ນການເປັນທະນາຍຄວາມ

«ທ່ານ ຕ້ອງພິສູດຕົນເອງວ່າ ທ່ານດີ ພຽງໃດກ່ອນຈະຊອກ 
ຫາລູກຄວາມ» (ທ່ານ ສີຫວັດ ແສງດວງຈັນ, ທະນາຍ 
ຄວາມ).

ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ ທະນາຍຄວາມໜຸ່ມຈະມີຄວາມ 
ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນ ທັນໃດຫຼັງ 
ຈາກທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ.  ທະນາຍຄວາມ 
ໜຸ່ມບໍ່ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ດຳເນີນວຽກ ງານທຸກຢ່າງພຽງຜູູ້່ດຽວ 
ໃນທັນທີ. 

ວິວັດທະນາການຂອງອາຊີບ

BECOMING A LAWYER

ລະບົບສະພາທະນາຍຄວາມ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນແກ່ ທະນາຍຄວາມໜຸ່ມ ແລະ ຕິດຕາມ ຕະຫຼອດໄລຍະ 
ໜຶ່ງປີທຳອິດຂອງການດຳເນີນອາຊີບຂອງພວກເຂົາ. ທະນາຍ 
ຄວາມອາວຸໂສ ຈະເຄື່ອນໄຫວ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທະ 
ນາຍຄວາມຝຶກຫັດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນພາກ 
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະກ້າວ. ທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດຈະໄດ້
ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍຜູ້ຕິດຕາມທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຈະໄດ້ແຮງ 
ບັນດານໃຈຈາກພວກເພິ່ນຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວໃນຖານະເປັນຕົວ 
ຢ່າງທາງດ້ານບົດບາດບົນເສັ້ນທາງວິຊາຊີບເພື່ອໃຫ້ທະນາຍ 
ຝຶກຫັດ ສະສົມປະສົບການ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເປັນ 
ເອກະລາດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
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“ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານໃນການເປັນທະ 
ນາຍຄວາມ : ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດ ຊອກວຽກ 
ເຮັດໄດ້ ຍ້ອນວ່າ : ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ 
ຊຶ່ງການຈ້າງທະນາຍຄວາມແມ່ນບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຍ້ອນຂ້າພະ 
ເຈົ້າຄິດວ່າ ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດ 
ຊະນະ ຄະດີ ໃນສານ, ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດ ວ່າຈ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າອີກ.  
ແຕ່ຫຼັງຈາກ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ທະນາຍຄວາມ 
ຜູ້ອາວຸໂສ ໃນຖານະເປັນ ທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດ  ຂ້າພະ 
ເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມວ່າ ການເປັນທະນາຍຄວາມແມ່ນ 
ມີໜ້າທີ່ເຮັດຫຍັງ ແທ້, ປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈວ່າມັນບ ໍ
່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢ້ານອີກວ່າ : ເປັນທະ 
ນາຍ ຄວາມແລ້ວ ຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດ ເພາະວ່າໃນປີ 2015 
ລາວຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາ ຊຽນ,  
ສະນັ້ນ ຈະມີການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ  
ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການທະນາຍ ຄວາມ ນັບມື້ນັບ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຫັນວ່າ ການເປັນ 
ທະນາຍຄວາມນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າ ສົນໃຈ ແລະ ເປັນສິ່ງ 
ທ້າທາຍ. ທະນາຍຄວາມແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ຍາມໃດກໍຕ້ອງ 
ຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງ ຄົມ ທັງໝົດນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ 
ເຈົ້າ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການທີ່ຈະເປັນທະນາຍຄວາມໃນ
ອະນາຄົດ” (ທ່ານ ເພັດ ແສງປັນຍາ, ນັກສຶກສາກົດໝາຍ)

“ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ເລີ່ມອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຂ້າພະ 
ເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍທະ ນາຍ 
ຄວາມ ຜູ້ອາວຸໂສ ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຊ່ວຍທະ 
ນາຍຄວາມອາວຸໂສໃນການກະກຽມເອກະ ສານທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ, ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະຫຼຸບມາດ 
ຕາຂອງກົດໝາຍ. ບາງຄັ້ງຂ້າພະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳຊີ້ນຳ 
ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງຈາກທະ ນາຍຄວາມອາວຸໂສ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ຂ້າ 
ພະເຈົ້າ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຳ 
ເປັນຕ້ອງຮູ້ ໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຖືກ
ບອກສອນໃຫ້ກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກ 
ຄວາມຜິດພາດ ຂອງຕົນເອງ. ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ : 
ໃນການເປັນທະນາຍ ຄວາມ ທ່ານຕ້ອງສາມາດ ປະເມີນ 
ຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນເອກະລາດໄດ້. ສຸດທ້າຍ  
ຈາກການຮຽນຮູ້ບວກກັບ ພາກປະຕິບັດ ຕົວຈິງ ເປັນເວລາ 
ຫຼາຍປີ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບບັນຫາແນວໃດ 
ແລະ ຄວນແກ້ໄຂບັນຫາ ແນວໃດ” (ທ່ານ ຫຼ້າສອນໄຊ 
ຈັນທະວົງ, ທະນາຍຄວາມ)

ການພັດທະນາອາຊີບ
ອາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ໃຫ້ໂອກາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ແລະ ວິວັດທາງດ້ານຖານະ, ພາກປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງຕອບ 
ແທນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ການຈຳແນກ ແລະ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ 
ຂອງ ອຸດສາຫະກຳ ນຳໄປສູ່ ຊ່ຽວຊານສະ ເພາະດ້ານກົດໝາຍ 
ຍ່ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ທະນາຍຄວາມສາມາດ ລົງເລິກໃນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ 
ຂົງເຂດໂດຍເລີ່ມຈາກ ພາກປະຕິບັດພື້ນຖານເຊັ່ນ :  ຄະດີກ່ຽວ 
ກັບ ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ການເຮັດຄະດີແພ່ງເພື່ອໄດ້ຮັບ 
ຄວາມ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ເຊັ່ນ : ກົດໝາຍກິລາ 
ຫຼື ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ອາຊີບທະນາຍຄວາມຍັງສະໜອງຄວາມໄດ້ປຽບູ ອື່ນໆອີກ ຕົວ 
ຢ່າງ : ທະນາຍຄວາມບາງຄົນເຮັດວຽກປະ ຈຳກັບ ຜູ້ນຳທາງ 
ດ້ານທຸລະກິດ, ນັກການເມືອງ,ຜູ້ມີບົດບາດທາງດ້ານກິລາ 
ແລະ ດາລາຜູ້ມີຊື່ສຽງຕ່າງໆ.

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງ
ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຍຄວາມ ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກນຳອົງກອນກົດ 
ໝາຍ, ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ, ແຕ່ທະນາຍຄວາມກໍ ່
ຍັງສາມາດເຮັດວຽກນຳອີກຫຼາກຫຼາຍສະຖາບັນໄດ້ເຊັ່ນ: ມູນ 
ນິທິ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມາຫາວິທະຍາໄລ, ອົງກອນການບັນຊີ, 
ໂຮງໝໍ, ຫໍພິພິດທະພັນ, ທະນາຄານ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ 
ອື່ນໆອີກ.
ທະນາຍຄວາມບາງຄົນກໍ່ເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດ ຫຼື ທົ່ວໂລກ 
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສານ, ການໃຫ້ການ, ການແກ້ໄຂຂໍ ້
ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ການຝຶກງານແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ການເປັນທະນາຍຄວາມ, ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບກາ 
ນພັດທະນາອາຊີບວຽກງານຂອງຕົນເອງໂດຍ ການເຮັດໃຫ ້
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານທັນກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ ຕົນເອງ.
ທະນາຍຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 
ອາຊີບຂອງຕົນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ ່
ເນື່ອງ ຊຶ່ງຈັດໂດຍສະພາທະນາຍຄວາມ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຖາບັນອື່ນໆ, ພ້ອມທັງການ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະ 
ນາສາກົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ໃຫ້ໄປສູ່ມາດຕະ 
ຖານກົດໝາຍສາ ກົນ.
ມີການສິດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງດຳເນີນ 
ໂດຍຜູູ້່ຮ່ວມງານທາງດ້ານການພັດທະນາ ຕ່າງໆ, ແລະ ອົງ 
ການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໄວ້ສຳລັບທະນາຍຄວາມ ທີ່ຕ້ອງ 



12

ການພັດທະນາ ແລະ ຂະ ຫຍາຍອາຊີບຂອງຕົນ. ຍາມໃດກ ໍ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້!

ຄ່າຕອບແທນ
ການເປັນທະນາຍຄວາມ, ແຮງທ່ານເຮັດວຽກຫຼາຍເທົ່າໃດທ່ານ 
ກໍຍິ່ງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

“ທະນາຍຄວາມໜຸ່ມ ຄວນຮູ້ວ່າ ໂອກາດດໆ 
ກຳລັງລໍຄອຍທະນາຍຄວາມທີ່ດີຢູ່.ໃນ ສປປ ລາວ 
ມີຕະຫຼາດ ຮອງຮັບທະນາຍຄວາມທີ່ດີ. ມີຫຼາຍບໍລິສັດ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, 
ທະນາຄານ. ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການທະນາ
ຍຄວາມ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງກ້ານກົດໝາຍທີ່ດີ ແລະ 
ອົງການຈັດ ຕັ້ງເຫຼົົ່ານີ້ກໍກຽມພ້ອມຈະໃຫ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ 
ເງິນເດືອນທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ເພື່ອຈະໄດ້ທະນາຄວາມດີໆມາ 
ຮ່ວມງານນຳ”  (ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ, ທະນາຍຄວາມ 
ແລະຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ)

ຖ້າວ່າທະນາຍຄວາມໜຸ່ມ ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ມີຊື່ສຽງທີ່ດີໄດ້ພາຍ 
ໃນ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງປີ,  ພວກເຂົາສາມາດສ້າງ ລາຍ ຮັບທີ່ພຽງພ ໍ
ເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ. ທະນາຄວາມທີ່ມີປະສົບການີແມ່ນໄດ້ຮັບຄ່າ 
ຈ້າງທີ່ດີ. ແຮງພວກເຂົາ ດຳເນີນຄະດີຫຼາຍເທົ່າໃດ ພວກເຂົາ 
ກໍ່ແຮງຈະໄດ້ເງິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັບທະນາຍຄວາມຍິ່ງ 
ມີບົດ ຮຽນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າວ່າ 
ຄວາມສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເງິນຕອບແທນສຳລັບທະ ນາຍຄວາມ  
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າ.

“ໃນເບື້ອງຕົ້ນທະນາຍຄວາມໜຸ່ມໄດ້ຮັບເງິນບໍ່ຫຼາຍ  
ຍ້ອນວ່າ: ພວກເຂົາປ່ຽນວຽກເລື້ອຍໆ. ແຕ່ຢູ່ ສປປ ລາວ  
ບໍ່ມີການຈຳກັດ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທະນາຍຄວາມສາມາດເຮັດ 
ໄດ້. ຖ້າວ່າທ່ານຫາກເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດ ວຽກໜັກ, 
ຊອກຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ທ່ານຈະປັບປຸງຄວາມ 
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊີບ ຂອງທ່ານ  ແລະ ທ່ານກໍຈະໄດ ້
ລູກຄວາມນັບມື້ນັບຫຼາຍ ທີ່ຊື້ຄວາມ ຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ຂອງທ່ານ ໃນອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ພາຍລຸນມາ  
ທ່ານອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກບໍລິສັດກົດໝາຍໃຫ້ເປັນ 
ຂາຫຸ້ນທາງດ້ານທຸລະກິດ ກໍ່ເປັນໄດ້. ຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະສາ 
ມາດໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ທີ່ສູງຢ່າງແທ້ຈິງ” (ທ່ານ ຫຼ້າສອນໄຊ 
ຈັນທະວົງ, ທະ ນາຍຄວາມ)

ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຖືເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ. ພາຍ 
ໃນຂົງເຂດດ້ານການປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂະແໜງ 
ການກົດໝາຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍການຄ້າ, ກົດໝາຍອົງກອນ 
ແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ຢ່າງເຕັມທີ່, ໂດຍສະ 
ເພາະ ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍທຸລະກິດນັບມື້ ນັບມີໂອກາດທາງດ້ານບົດບາດສາ 
ກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການເປີດ 
ກວ້າງສູ່ຕະ ຫຼາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງເບັ່ງບານ
ໃນຂະນະນີ້. ຍ້ອນແນວນີ້, ການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານ 
ພາສາ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ພາສາ 
ອັງກິດ, ຈີນ, ໄທ , ຍີ່ປຸ່ນ, າຝຣັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ, ຈຶ່ງມີຄວາມສຳ 
ຄັນຫຼາຍໃນໝູ່ບັນດາທະນາຍຄວາມ. 

“ທະນາຍຄວາມໜຸ່ມມີພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອພັດ 
ທະນາອາຊີບຂອງຕົນ ແລະ ຫາເງິນໄດ້ດີ. ໃນເວລາ ຝຶກ 
ງານພວກເຂົາຄວນຫັນໄປຊອກຮຽນວິຊາອື່ນເຊັ່ນ ການບັນ 
ຊີ, ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະ ເທດ. ນີ້ຈະ 
ເປີດໂອກາດ ແລະ ທາງເລືອກສຳລັບໃຫ້ພວກເຂົາໃນການ 
ສະສົມເພີ່ມພູມປະສົບການໃຫ້ຫຼາຍ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີວຽກ 
ທີ່ດີ, ຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ດີ,ແລະ ລາຍຮັບທີ່ດີ.”  (ທ່ານ ສູນທອນ  
ຈັນທະວົງ, ທະນາຍ ຄວາມ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາ 
ຄານ)



13

ໂອກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງ 
ດ້ານວິຊາຊີບ 
ອາຊີບນັກກົດໝາຍ 

ໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ທະນາຍ 
ຄວາມດຳເນີນຄະດີ, ທ່ານສາມາດລົງເລິກຂະແໜງການກົດ 
ໝາຍຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ:
ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍປົກຄອງ, ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍ 
ຄອບຄົວ, ກົດໝາຍບຸກຄົນ ແລະ ຊັບສິນ, ກົດໝາຍແຮງງານ, 
ກົດໝາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ, ກົດໝາຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍສາທາ 
ລະນະສຸກ, ກົດໝາຍການຂົນສົ່ງ , ກົດໝາຍເຕັກໂນໂລຢີ, ກົດ 
ໝາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກົດໝາຍຄົມມະນາຄົມ

“ໃນທຸກວັນນີ້ຜູ້ລົງທຶນແລະພໍ່ຄ້າສາກົນຕ້ອງການອີງໃສ່ທະ 
ນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ທຸລະກິດເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ທຸລະກຳ ແລະສັນຍາ ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ  
ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ 
ຂອງພວກເຂົາ. ມີພຽງແຕ່ບັນດາທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ພັດທະ 
ນາ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ່ງ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍ 
ລາວ, ລະບົບກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ລະບຽບສັງ ຄົມ, ກົດ 
ໝາຍສາກົນ ແລະ ພາກປະຕິບັດທາງດ້ານການຄ້າສາກົນ 
ຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸເຖິງຄວາມ ສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
ສະນັ້ນທະນາຍຄວາມ ທຸລະກິດທີ່ດີຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມ 
ຊ່ຽວຊານໃນຫຼາຍ ກ່ວາຂົງເຂດໃດໜື່ງ.” (ທ່ານ ສີຫວັດ 
ແສງດວງຈັນ, ທະນາຍຄວາມ)

ກົດໝາຍການທະນາຄານ, ກົດໝາຍການເງິນ, ກົດໝາຍສ່ວຍ 
ສາອາກອນ, ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍການຄ້າ, ກົດໝາຍ 
ອົງກອນ, ກົດໝາຍການແຂ່ງຂັນ, ກົດໝາຍປະກັນໄພ, ກົດ 
ໝາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດ 
ໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍລິຂະສິດ/ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

ບົດບາດພື້ນຖານໃໝ່ສຳລັບທະນາຍຄວາມໃນປະຊາຄົມ 
ອາຊຽນ ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດປະຕູສູ່ ເວທີສາກົນ  
ໂດຍການເປັນສະມາຊິກ ASEAN, ແລະ ລົງນາມເຂົ້າ 
ຮ່ວມ ອົງການ ການຄ້າໂລກ ແລະ ສົນທິສັນຍາການຄ້າ 
ແບບເສລີ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊາຄົມອາຊຽນ (ASEAN  
Economic Community), ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ມີຄວາມ 
ຊວຽວຊານທາງດ້ານ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍທຸລະ 
ກິດຈະມີບົດບາດ ສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນ ການພັດ 
ທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລາວເຮົາ.

ກົດໝາຍສາກົນ, ກົດໝາຍອາຊຽນ, ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ, 
ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ (ກົດໝາຍຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ບຸກ 
ຄົນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ), ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

ທາງເລືອກໃນສາຍອາຊີບ
ການຮຽນກົດໝາຍ ເຮັດໃຫທັກສະໃນການວິໄຈ, ການໃຫ້ເຫດ 
ຜົນ ແລະ ການຕຳນິຕິຊົມສ້ຽມແຫຼມຂຶ້ນ, ໃຫ້ ທັດສະນະໃໝ ່
ກ່ຽວກັບການເບິ່ງໂລກ. ເຖິງວ່າທ່ານບໍ່ຄິດຢາກ ເປັນທີ່ປຶກສາ  
ຫຼື ເປັນທະນາຍຄວາມດຳເນີນ ຄະດີ, ທັກສະທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາຈາກ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ, ແລະ ຜ່ານການຝຶກ 
ຊ້ອມປະຕິບັດ, ສາ ມາດນຳພາທ່ານໄປ ສູ່ໂອກາດໃໝ່ໆ  ແລະ 
ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ນຳໄປສູ່ອາຊີບອື່ນໆໄດ້.
ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ພົວພັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກຂະ 
ແໜງການການຈ້າງງານ ເຊິ່ງລວມມີ: 
• ຄະນະກຳມະການຕັດສິນ ຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວໃນຖາ
ນະເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່
ວນ. ພວກເຂົາສາມາດອອກຄຳຕັດສີນທີ່ສາມາດປະຕິ 
ບັດໄດ້ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ໃນບາງກໍລະນີ, 
ສັນຍາສາກົນທີ່ນຳມາປະຕິບັດໄດ້.
• ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານໃນຂະແໜງການເອກະຊົນ ຫຼື ຂະແໜງ 
ການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ. ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ 
ຄອງນຳພາ ແລະ ທັກສະໃນການແກ້ ໄຂບັນຫາ ຊຶ່ງ ໃນ ໂຮງ 
ຮຽນກົດໝາຍ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະເສັ້ນທາງວິຊາຊີບຂອງ 
ພວກເຂົາເປັນການກະກຽມທະນາຄວາມເພື່ອມາເຕີມເຕັມຕຳ 
ແໜ່ງເຫຼົ່ານີ້.

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ ແລະ ການເງິນໃຫ້ ເຈົົ້າຂອງທະນາຄານ ໃຫຍ ່
ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນເວລາສອງສາມປີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມ 
ເອກະ ສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ທຸກໆຢ່າງໃຫ້ ກັບເຈົ້າຂອງ 
ທະນາຄານດ້ວຍ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນສັນຍາການໂອນ
ຫຸ້ນ, ການດຳເນີນທາງ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະການເງິນ... 
ກ່ອນທີ່ ຜູ້ກ່ຽວຈະທຳການຕັດສິນໃຈໃດໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກສອງ 
ສາມປີ ເຈົ້າຂອງທະນາຄານໄດ້ ເຊີນຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນຄະນະບໍລິຫານ, ຈາກນັ້ນກໍເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ 
ແລະ ປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ອຳ ນວຍການໃຫຍ່່. ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າ 
ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນ ທະນາຍຄວາມ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າລາວ 
ຈະມອບໂອ ກາດນີ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ”

“ທີ່ຈິງແລ້ວ, ໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຂົງເຂ 
ດວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນຖານະ ທີ່ເປັນຜູ້ອຳ ນວຍ 
ການໃຫຍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ ເວລາ ທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
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ໄປກັບກົດໝາຍ, ການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ. ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້,  ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງ 
ດ້ານ ກົດໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງ ປະຊຸມສານເທົ່າ 
ນັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນທະນາຍຄວາມ/ທີ່ປຶກສາ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເປັນທີ່ປຶກສາ ເອກະລາດ ໃຫ້ບໍລ ິ
ສັດໃດກໍ່ໄດ້,ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນດ້ານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ 
ກໍ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຮັດວຽກ ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາ ທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຄະດີກົດ 
ໝາຍຕ່າງໆ. ໃນຄວາມຄິດສ່ວນຕົວ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະ 
ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານອີກເປັນເວລາສອງສາມປີ.ຫຼັງ 
ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະກັບຄືນໄປສູ່ຂົງງເຂດກົດໝາຍ 
ໃນເວລາທີ່ເຫຼົືອຢູ່ ຂອງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ” (ທ່ານ ສູນທອນ 
ຈັນທະວົງ, ທະນາຍຄວາມ).

• ທີ່ປຶກສາສາກົນ, ດຳເນີນວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໄລຍະ 
ສັ້ນ, ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະ ບານ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບ 
ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ. ການມອບໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາກຫຼາຍ 
ຢ່າງນັບແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າ ໄປສູ່ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ. 
• ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ: ທະນາຍຄວາມມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໂຄງ 
ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ 
ແລະ ອາດສາມາດປ່ຽນອາຊີບໄປລິເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້. 

• ນັກຂ່າວ:  ການສັງລວມ, ການວິໄຈ, ການຂຽນ ແລະ ການ 
ຕິດຕໍ່ສື່ສານລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນທັກສະທີ່ສຳ ຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ 
ສຳລັບ ອາຊີບນັກຂ່າວ. ການຮຽນກົດໝາຍຊ່ວຍພັດທະນາ 
ທັກສະເຫຼົ່ານີ້້ ແລະ ຖືວ່າເປັນ ໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ 
ການເປັນນັກລາຍງານຂ່າວ ແລະ ຜູ້ສື່ຂ່າວທາງດ້ານການ 
ເມືອງທີ່ດີ. ທະນາຍ ຄວາມທີ່ມີຄວາມສົນໃນດ້ານສື່ ສາມາດ 
ປ່ຽນເຂົ້າສູ່ຂະແໜງການໜັງສືພິມໄດ້ຫຼັງຈາກສອງ ສາມປ ີ
ໃນການ ປະຕິບັດດຳເນີນງານໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ. 
• ຄົນກາງ/ຜູ້ລົງທຶນ ໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ. ທະນາຍຄວາມມ ີ
ສິດຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອົງກອນອະ ສັງຫາລິມະຊັບ. 
ການເຈລະຈາ ແລະ ການຈັດລະບົບທຸລະກຳທາງດ້ານການ 
ເງິນແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຄວາມສາມາດທີ່ທະນາຍຄວາມ 
ມີ.
• ການພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ພາກການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ:  
ທະນາຍຄວາມ ຫຼາຍຄົນດຳເນີນການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນສິ່ງ 
ພິມຫຼາຍສະບັບ, ບໍວ່າຈະເປັນຈົດໝາຍເຫດກົດໝາຍ ຫຼື ເປັນ 
ປຶ້ມ. ພວກເຂົາອາດ ມ່ວນຊື່ນກັບ້ການສິດ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ 
ກົດໝາຍ, ໃນໂຮງຮຽນທຸລະກິດ ຫຼື ສູນສຶກສາສະເພາະດ້ານ  
ຫຼື ສະ ຖາບັນຝຶກອົບຮົມດ້ານ ວິຊາຊີບອື່ນໆເຊັ່ນ: ສະຖາບັນ 
ຝຶກອົບຮົມຕຸລາການແຫ່ງຊາດລາວ.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ 
ດ້ານສັງຄົມ
ບົດບາດທາງດ້ານສັງຄົມຂອງທະນາຍຄວາມ
ທະນາຍຄວາມຢູ່ໃນຖານະທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບຸກ 
ຄົນ, ກຸ່ມ ຫຼື ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບບັນ ຫາທາງດ້ານກົດ 
ໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງ ຄວາມດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ເພື່ອ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສັງຄົມ ທະ ນາຍຄວາມ ຕ້ອງເປັນຜູູ້່ເອົາຊະ 
ນະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອປະໂຫຍດສ່ວນ 
ລວມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊຶ່ງອາດບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມໄດ້.

«ທະນາຍຄວາມຄວນຮູ້ເຖິງຄວາມບົກພ່ອງຢູ່ໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງການຍຸຕິທຳ ແລະ ຮູ້ສະພາບວ່າຜູ້ທຸກ 

ຍາກ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງບຸກຄົນ ທີ່ບໍທຸກຍາກກໍ່ບໍ່ ສາມາດ  
ຈ່າຍຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼົືອທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ ຢ່າງເໝາະ 
ສົມ. ສະນັ້ນ ທະນາຍຄວາມທຸກຄົນຕ້ອງອຸທິດ ເວລາວິຊາ 
ຊີບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໃຊ້ບົດບາດເພື່ອ ຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ທັງໝົດທຸກຄົນ ເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຄວາມຍຸຕິທຳຂອງ 
ພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງສະເໝີພາບ, ຍ້ອນວ່າສິ່ງ ກີດກັນທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດວ່າຈ້າງທີ່ 
ປຶກສາທາງ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ໄດ້.» (ມາດຕາທີ 
6, ສະພາທະນາຍ ຄວາມ ຂອງ ອາເມລິກາ)

ທະນາຍຄວາມ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານທາງລະບຽບສັງ
ຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເສັ້ນ ທາງເຊັ່ນ:
• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າໃຫ້ແກ ່
ໝົດທຸກຄົນ 
• ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ໃນຄະດີທີ່ມີ ຜົນປະໂຫຍດທາງ 
ດ້ານສັງຄົມ ລວມທັງຄະດີກ່ຽວ ກັບຜົນ ປະໂຫຍດ ຂອງສັງຄົມ 
ໃນນາມຕາງໜ້າຂະແໜງການຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນແມ ່
ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນ ເສຍອົງຄະ,ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຸ່ມຄົນກືກໜັງສື 
ແລະ ກຸ່ມຄົນສ່ວນໜ້ອຍອື່ນໆ.
• ວຽກຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂແກ່ສາທາລະນະຊົນ.
• ການຕິດຕາມ ທະນາຍຄວາມໜຸ່ມ ຫຼື ຮັບເອົານັກສຶກສາກົດ 
ໝາຍ ເປັນຜູ້ຝຶກງານ.
• ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍຊຸມຊົມ/ໃຫ້ໃຫ້ຄຳ 

ປຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ປະຊາ ຊົນໂດຍຜ່ານໂທ 
ລະສັບສານດ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ (ຕົວຢ່າງ ຮັອດລາຍຂອງສູນໃຫ ້
ຄຳປຶກສາຂອງ ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ) 
• ສະໜອງການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ  
ໂດຍການເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນບຸກຄົນ ພາກປະຕິບັດສ່ວນ 
ບຸກຄົນ/ບໍລິສັດກົດໝາຍມີພາກສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ກຸ່ມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າ/ຫົວ ໜ່ວຍ, ສູນ, ຄະນະກຳມະການ.
• ໃນສະພາທະນາຍຄວາມບາງແຫ່ງມີການກຳນົດຈຳນວນຊົ່ວ 
ໂມງແບບບັງຄັບ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມມີໄວ້ເພື່ອ ຊ່ວຍເຫຼືອແບບ 
ບໍ່ເສຍຄ່າ.
• ສະໜັບສະໜູນສະມາຄົມການບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍຂອງນັກສຶກສາ ກົດ ໝາຍ (ຕົວຢ່າງ ກຸ່ມນັກສຶກ 
ສາຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ)
• ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນລາຄາຕ່ຳ = ການບ ໍ
ລິການທາງ ດ້ານກົດໝາຍ ໃນອັດຕາທີ່ຜ່ອນ ຜັນໂດຍສະ 
ເພາະແກ່ຊຸມຊົນທມີບົດບາດ.
• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ 
ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ = ປະຕິບັດວຽກ ການຈັດ 
ຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ແກຜູ້່ດ້ອຍໂອກາດ.
• ເປັນອາສາສະໝັກໃນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
• ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ນະ 
ໂຍບາຍທີ່ດີກ່ວາ ແລະ ສະຖາບັນ ດ້ານຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ດີຍິ່ງ 
ກ່ວາ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

“ການຊ່ວຍເຫຼົືອລ້າທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແມ່ນ ການ 
ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ທຸກ  

ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຜ່ານສະພາທະ 
ນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມເພື່ອສົ່ງ ເສີມການ ເຂົ້າ 
ເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ.” (ມາດຕາ 23 
ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທະ ນາຍຄວາມ)

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ   
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ 
ຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍຸຕິທຳ: ຈຸດປະສົງຂອງການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງ 
ຄວາມຍຸຕິທຳ ໃຫ້ກັບໝົດທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ບໍ່ສາ 
ມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງໄດ້.
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“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດໃຫ້ຄຳ 
ປຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພວມປະເຊີນ 
ໜ້າຢູ່. ປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບທະນາຍຄວາມ ຂ້າ 
ພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ເບົາໃຈທີ່ ຈະມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງເບິ່ງແຍງ 
ຜູ້ເຖົ້າຄື ຂ້າພະເຈົ້ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຢາກແບ່ງປັນ 
ລົມຫາຍໃຈ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບທະນາຍ
ຄວາມໃນເວລາທີ່ລໍຖ້າການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານ.” 
(ຍິງອາວຸໂສ)
“ບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼົືອແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຖິງເວລາທີ່ 
ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາພ້ອມກັບທະນາຍ ຄວາມເພື່ອພົບ 
ກັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຄຸກ. ຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບທະ 
ນາຍຄວາມ ແລ້ວ ເວົ້າສູ່ຜູ້ ກ່ຽວຟັງກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງ 
ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼົືອຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຄົນທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງທີ່ຮັ່ງມີ. 
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໂຊກດີທີ່ມີທະນາຍຄວາມຂອງການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼົືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີເວລາວ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ເຫຼົືອຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ປະ ການໃດ. 
ພວກເພິ່ນໄດ້ຕິດຕາມຂ້າພະເຈົ້າໄປຍັງຫ້ອງການ, ການນັດ 
ພົບທາງການຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈ.”  (ຊາຍໜຸ່ມ)

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຮັບປະກັນຄວາມ ສະເໝ ີ
ພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ: ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກ ຕັດສິດຂອງຕົນ 
ແບບງ່າຍດາຍພຽງເພາະ ວ່າຜູ້ກ່ຽວຂາດແຄນທຶນຮອນ ຫຼື 
ຄວາມຮູ້. 

“ທາງດ້ານຈິດໃຈນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼົືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງສຳລັບທະນາຍ ຄວາມ. ຂ້າ 
ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການຊ່ວຍເຫຼົືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນ 
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມ ບໍ່ຍຸຕິທຳ. ໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຍ 
ຄວາມ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນລະບຽບສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດສ່ວນລວມ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ 
ບໍ່ມີ ຄວາມອາດສາມາດ ກຳລັງລໍຖ້າຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ນັ້ນ, 
ການຊ່ວຍເຫຼົືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຄຳ ຕອບ.” (ມະໂນ 
ລິນ ເທບຄຳວົງ, ທະນາຍຄວາມ, ແລະ ຄູຝຶກອາສາສະໝັກ) 

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດພ້ອມ 
ດ້ວຍສັກສີ (ສິດໃນການປຶກສາ ແລະ ສິດໃນ ການໄດ້ຮັບການ 
ໄຕ່ສວນທີ່ຖືກຕ້ອງ) ແລະ ການພັດທະນາປະຊາທິປະໄຕຂອງ
ທັງໝົດປະເທດ.

“ພາລະໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມບໍ່ຈຳກັດຢູ່ໃນຫ້ອງປະ 
ຊຸມສານ ແລະ ບໍ່ສິ້ນສຸດ ເມື່ອຄຳສັ່ງ ຫຼື ຄຳຕັດສີນ ຂອງ 
ສານຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນປຶ້ມປະຊຸມສານ, ແຕ່ຂະຫຍາຍ ໄປ 
ສູ່ທຸກກິດຈະການຂອງຄົນ ແລະ ຂອບເຂດຈະ ສິ້ນສຸດ
ລົງກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການບໍລິການຂອງການຊ່ວຍເຫຼົືອເປັນສິ່ງທີ່
ບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບການເປັນຢູ່ທີ່ຂຶ້ນຂອງມະນຸດ ຊາດ.” 
(ສະພາທະນາຍຄວາມ ມິຊິຊິບປີ)

ການສະໜອງໂອກາດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດ
ໝາຍໄດ້ກາຍເປັນພັນທະສາກົນສຳລັບ ລັດຖະ ບານ ແລະ 
ສະມາຄົມວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ.
  

“ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນທີ່ພຽງພໍ  
ແລະ ສິ່ງອື່ນໆສຳລັບການບໍລິການທາງດ້ານກົດ ໝາຍ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ່ທຸກຍາກ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນແກ່ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ.  
ສະມາຄົມວິຊາຊີບຂອງນັກກົດໝາຍຕ້ອງ ຮ່ວມມືໃນການ 
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ, ສະຖານທີ່ ແລະ 
ສິ່ງອື່ນໆ.” (ຫຼັກ ການພື້ນຖານທີ ສາມ ກ່ຽວກັບບົດບາດ 
ຂອງທະນາຍຄວາມ)

ການປະຕິບັດກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ ກວມເຖິງການໃຫ້ການບ ໍ
ລິການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນທ່າ ເສຍປຽບ ເຊິ່ງ 
ອາດຖືກຮຸກຮານທາງດ້ານສິດໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ຫຼື ບໍ່ສາມາດປົກ 
ປ້ອງຕົວເອງໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງ ກ່າວ, ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມຍຸຕິທຳ 
ຕ້ອງ ມີນ້ຳໜັກ ກວ່າຕໍ່ແນວຄິດຂອງ ທະນາຍຄວາມກວ່າ 
ຄວາມຄາດຫວັງໃນ ຜົນ ປະໂຫຍດທາງດ້ານເງິນຄຳ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ:

ສານປະຊາຊົນສາມາດມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມສະໜອງການ 
ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ຜູ່ກະທຳຜິດທີ່ຖືກຕັດສີນປະ 
ຫານຊີວິດ, ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ, ແລະ ຄົນປາກ ກືກ, 
ຕາບອດ, ຫູໜວກ, ເສັຍຈິດ.
ທະນາຍຄວາມສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດ
ໝາຍເມື່ອໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແບົນພື້ນຖານ ຄວາມສະໝັກໃຈ
ຄຣີນິກທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຕັ້ງຢູ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ 
ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນບ່ອນໃຫ້ຄຳປຶ
ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
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ແຫຼ່ງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ເອກະສານກົດໝາຍ

 Legal instruments 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ສປປລາວ, 21 ທັນວາ 
2011 http://www.na.gov.la/docs/lao/laws/pub 
adm/22 lawyer% 20law(2012) lao.pdf
• ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມ, ຊຶ່ງ 
ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ ແປດຂອງສະຫະປະຊາ 
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາຊະຍາກຳ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຕໍ່ຜູ່ກະທຳຜິດ, ລາຮາວານ 1990: http://www.ohchr.org/
EN/Professinallnterest/Pages/RoleOflawyers.aspx
• ປະມວນລະບຽບຕົວແບບວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ 
ດ້ານວິຊາຊີບ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍສະພາຜູ່ແທນຂອງ 
ສະພາທະນາຍຄວາມອາເມລິກາ ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ 1969: 
http://www.americabar.org/content/dam/aba/
migrated/2011 build/professinal responsibility/mod 
code profresp.authcheckdam.pdf
• ປະມວນການປະພຶດສຳລັບທະນາຍຄວາມເອີຣົບ, ມາດຕາ  
1.1 ຂອງສະພາທະນາຍ ຄວາມ ແລະ ສະມາຄົມກົດໝາຍຂອງ 
ເອີຣົບ http//www.ccbe.eu/index.php?id=32

 ສະພາທະນາຍຄວາມ 
• ສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປລາວ:  
http://www.lbar.la; 021 353953
• ສະພາທະນາຍຄວາມສາກົນ: http://www.ibanet.org/
• ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແ
ຫ່ງກົດໝາຍ. http://www.laos-gov.la/

 ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຢູ່ ສປປລາວ 
• ຄະນະນິຕະສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ:  
www.nuol.edu.la; 021 312010
• ວິທະຍາໄລກົດໝາຍ:  
http://www.laopdrlawcollege.com/
• ວິທະຍາໄລກົດໝາຍທີ່ຫຼວງພະບາງ: 071 254474
• ຄະນະນິຕິສາດ ທີ່ຈຳປາສັກ: 031 260158

• ວິທະຍາໄລກົດໝາຍທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ: 041 251587

 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍໃນ ສປປລາວ 
1) ບໍລິສັດ Pollen law consulting and investment 
Co.,ltd: www.pollanlawfirm.com
2) ບໍລິສັດ SML legal Consultant:  
www.smlconsolting.com
3) ບໍລິສັດ Price Waterhouse Coopers Laos Ltd 
Taxilegal services: www.pwc.com/la/en/
4) ບໍລິສັດ DFDL (Lao) Sole Co., Ltd: www.dfdl.com
5) ບໍລິສັດ Vientiane International Law Co., Ltd : 
www.vil-lao.net
6) ບໍລິສັດ LS Horizon Lao Sole Co., Ltd :  
www.lshorizon.com
7) ບໍລິສັດ Vientiane Law Co., Ltd : www.vlaw.la
8) ບໍລິສັດ Rajah & Tann (Laos) Sole Co., Ltd:  
www.rajahtann.com
9) ບໍລິສັດ South East Asia Law Office:  
www.seasialaw.com
10) ບໍລິສັດ Mcdonald steed Mcgrath lawyer Co., 
Ltd: www.mcdonaldsteed.la
11) ບໍລິສັດ Lao Premier International Law Office 
Sole Co., Ltd: www.laopremier.com
12) ບໍລິສັດ VNA legal company Limited:  
www.vnalegal.com/laos
13) ບໍລິສັດ BBK Lao Law Co., Ltd :  
www.svlegaladvocate.wix/svlegal advocate
14) ບໍລິສັດ VDB Loi Co.,Ltd: ບໍລິສັດ SCL Law Office 
Limited: www.vdb-oi.com/offices/laos/
15) ບໍລິສັດ SCL Law Office Limited:  
http://www.scl-law.com/
16) ບໍລິສັດ Allen and Gledhill(Lao) Co.,Ltd:  
www.allenandgledhill.la
17) ບໍລິສັດ Tilleke & Gibbins Lao Co.,Ltd:  
www.tilleke.com/office/vientiane
18) ບໍລິສັດ SciaRoni&Associates Sole Co.,Ltd: 
www.sa-asia.com
19) ບໍລິສັດ Oudom phone consultant Co.Ltd:  
021 416672
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20) ບໍລິສັດ Pubilc consulting Sole Co. ltd: 
020461866
21) ບໍລິສັດ Dalee legal councellors Public Co.Ltd: 
55511062
22) ບໍລິສັດ General Law consultant and service 
office: 021 412940
23) ບໍລິສັດ Nakon Law Co.Ltd: 22098116
24) ບໍລິສັດ SV legal Advocate(Lao)Co.Ltd: 
5552 8698
25) ບໍລິສັດ Bounphone Law consulting Co.Ltd:  
9999 2772
26) ບໍລິສັດ Laja Investment consultant Service 
Co.Ltd:021 413670
27) ບໍລິສັດ Lao legal&Investmen consulting Co., 
Ltd: 58555151
28) ບໍລິສັດ Justice consultancy: 2222 9453
29) ບໍລິສັດ Pheuangsavanh Co.Ltd: 55687190
30) ບໍລິສັດ BKS Lao Law Co.Ltd: 59567789
31) ບໍລິສັດ SDL Law and Investment consultant 
Service Co.Ltd: 95225575
32) ບໍລິສັດ Thongxiengkham legal service Co.Ltd: 
021 330420

 ຈຸດສຸມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສັຍຄ່າ:  
• ການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່  ຄະນະນິຕິສາດ 
ລັດຖະສາດ: 021 486015 (ຕໍ່ໄປຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ຄນລ)
• ສະຖາບັນ: http://www.probonoinst.org/
• ວີດີໂອກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກບໍລິສັດກົດ 
ໝາຍສາກົນ: 
http://www.lw.com/VideoPlayer.aspx?assetid=87

 ທີມສາກົນກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ 
• 12 Angry Men (1957)
• To kill a Mockingbird (1962)
• The Verdict( 1982)
• My cousin Vinny(1992)
• Philadelphia(1993)
• The firm(1993)
• Primal Fear(1996)

• A time to kill (1996)
• Liar Liar ( 1997)
• Legally Blonde(2001)
• Fracture( 2007)
• Conviction(2010)
• The Lincoln Lawyer ( 2011)
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ເອກະສານອ້າງອີງ  
ໜ້າ 1,2
ຄຳນຳຂອງຮູບແບບກົດລະບຽບຂອງການປະຕິບັດອາຊີບ,  
ສະມາຄົມສະພາທະນາຍຄວາມ ອາເມຣິກາ (ABA) 
• ຜູ້ພິພາກສາ ໂຮມສ ຣີດເດີ

ໜ້າ 3
• ມາດຕາ 14, ບັນຍັດພື້ນຖານກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງທະນາຍ 
ຄວາມ, ນຳໃຊ້ໂດຍ ສະພາ ສະຫະປະຊາຊາດທີ 8 ວ່າດ້ວຍການປ້ອງ 
ກັນອາຊະຍາກຳ ແລະ ການປິ່ນປົວຜູ້ກະທຳຜິດ, ທີ່ ຮາວານາ, ປະເທດ 
ກູບາ, ປີ1990

ໜ້າ 5
• ມາດຕາ 1 ຂອງກົດໝາຍທະນາຍຄວາມ, ວັນທີ 21 ທັນວາ ປີ 2011

ໜ້າ 18
• ມາດຕາ 6, ຄຳນຳຂອງຮູບແບບກົດລະບຽບຂອງການປະຕິບັດອາ
ຊີບ, ສະມາຄົມສະພາທະນາຍ ຄວາມ ອາເມຣິກາ (ABA)
ໜ້າ 21
• “ຄົບຮອບໜຶ່ງສະຕະວັດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ມີຊີຊິບປິ: 
ມໍລະດົກຕົກຄ້າງຂອງການບໍລິການ,” ສະພາທະນາຍຄວາມ ມີຊີຊິບປິ 
ປີ 2006

 ບົດສຳພາດ 
• ສີຫວັດ ແສງດວງຈັນ, ກຳມະການຜູ້ຈັດການ, ບໍລິສັດ ອາເລັນ ແລະ 
ເກລັນຮິວ (ລາວ) ຈຳກັດ
• ເພັດ ແສງປັນຍາ, ນັກສຶກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມຝຶກງານ, ບໍລິສັດ 
DFDL ຈຳກັດ
• ຫຼ້າສອນໄຊ ຈັນທະວົງ, ທະນາຍຄວາມ, ບໍລິສັດ DFDL ຈຳກັດ
• ສຸນທອນ ຈັນທະວົງ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການທະ 
ນາຄານ
• ມະໂນລິນ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ຄູຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກ, ຄຣີນິກ 
ການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.




