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ພາກທ ີ1: ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

 

ໂດຍ: ປອ. ນ. ເປຣນີ ຊມີງົ ແລະ ຊອ. ປທ. ປາງທອງ ໄຊຍະວງົ 
 

 

1.1 ຈດຸປະສງົຄູ່ມແືນະນາໍ 
ຄູ່ມແືນະນາໍການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ສະບບັນີໄ້ດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອກາໍນດົນະໂຍບາຍ 

ແລະ ຄາດໝາຍກ່ຽວກບັການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນສາຂາກດົໝາຍ, ເພື່ ອຊ່ວຍນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເປັນອາ 

ຈານ ແລະ ນກັສກຶສາໃນການຄົນ້ຄວາ້, ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງມໃືນການຂຽນບດົທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ທງັນີ ້ກໍ

ເພື່ ອໃຫ ້ ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ (ຄນລ), ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ມມີາດຕະຖານເປັນທີ່  

ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົໃນການຂຽນບດົທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ. ສິ່ ງສໍາຄນັຂອງຄູ່ມນືີ ້ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັ 

ໃຫກ້ານຂຽນບດົທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັບນັດາຄະນະວຊິາກດົໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັກດົ 

ໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ ທີ່ ມມີາດຕະຖານການຄົນ້ຄວາ້ລະດບັສູງແລວ້ ແລະ ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວິ

ທະ ຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ຄູ່ມແືນະນາໍການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍນີ ້ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ

ລກັສະນະ ເຈາະຈງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບສະເພາະດາ້ນ ແລະ 

ຂງົເຂດການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້. ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍມເີຫດຜນົ ແລະ ວທິປີະຕບິດັສະເພາະ ນບັ

ທງັທດິສະດຈີນົຮອດວທິ ີການປະຕບິດັໃນລະດບັສະຫະວຊິາ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົລະອຽດຢູ່ເນືອ້ໃນຂອງຄູ່ມ.ື ສິ່ ງດັ່ ງ ກ່າວ

ນີແ້ມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະ ຫວ່າງການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນສາຂາກດົໝາຍກບັການຄົນ້ຄວາ້ໃນສາຂາ ວຊິາ

ມະນຸດສາດ, ສງັຄມົສາດ ແລະ ສາຂາລດັຖະສາດ. 

ຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ ້ ສາ້ງຂຶນ້ມາເພື່ ອນາໍໃຊເ້ປັນຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັນກັວຊິາການທາງດາ້ນກດົໝາຍທງັບນັດາ 

ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາ. ສະນັນ້, ບນັດາອາຈານສອນກດົໝາຍຄວນປະຕບິດັຕາມຄູ່ມສືະບບັນີ ້ ໃນໂຄງການຄົນ້ 

ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຊີນ້າໍ ວທິະຍານພິນົ ຫຼ ືບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ຂອງນກັສກຶສາ. ສິ່ ງທີ່ ກາໍນດົ 

ໄວໃ້ນຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ບນັດາອາຈານທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງ 

ດາ້ນກດົໝາຍຄວບຄູ່ກບັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໂດຍສະເພາະການສດິສອນ. ພອ້ມກນັນັນ້, ຍງັສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັສກຶສາກດົໝາຍ 

ກາຍເປັນນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເກັ່ ງ ໃນການສກຶສາຕາມຫຼກັສູດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດ 

ກດົໝາຍຄກືບັນກັກດົໝາຍມອືາຊບີ. ຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ ້ຈະຊ່ວຍໃຫນ້ກັສກຶສາ ຊອກຫາຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ ແລະ  

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເໝາະສມົ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຊ່້ວຍເສມີສາ້ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວທິະຍາ ນພິນົລະດບັປະລນິຍາເອກ ແລະ ປະ 

ລນິຍາໂທ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້. ເພື່ ອປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການຄົນ້ຄວາ້ລະດບັສູງ ແລະ ຄວາມຊື່ ສດັທາງ 

ດາ້ນວທິະຍາສາດຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້, ຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ ້ ຍງັກາໍນດົລະບຽບການອນັພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຄວາມຊື່ ສດັ 

ທາງວຊິາການ ແລະ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງ ຕນົ (Plagiarism). 
ບນັດາຂໍແ້ນະນາໍຢູ່ໃນຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ ້ ເປັນມາດຕະຖານເພື່ ອແນະນາໍ ແຕ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໂຄງສາ້ງ ຫຼ ື ຄໍາ 

ຖາມການຄົນ້ຄວາ້ໄວສ້ະເພາະ ຊຶ່ ງສິ່ ງນີຕ້ອ້ງໄດປຶ້ກສາກບັຜູຊ້ີນ້າໍ ຫຼ ືອາຈານທີ່ ປຶກສາ. 
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1.2 ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດກ່ຽວຂອ້ງກບັການພສູິດບນັຫາທີ່ ຕອ້ງການຄົນ້ຄວາ້, ການຕັງ້ 

ຂໍສ້ມົມຸດຕຖິານ ແລະ ການເກບັ, ການຈດັ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຜນົການສກຶສາ ແລະ ການສະຫຸຼບ 

ຜນົຂອງການສກຶສາ. ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຕອ້ງມກີານອອກແບບວທິກີານສໍາຫຼວດ, ການກາໍນດົວທິເີກບັ ກາໍ

ຂໍມູ້ນ ແລະ ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນ. ແຕ່ລະສາຂາວຊິາການຄົນ້ຄວາ້ ວເິຄາະຂໍມູ້ນປະເພດແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ສາຂາ 

ວຊິາແຕກຕ່າງກນັກຈໍະມວີທິກີານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

ດັ່ ງນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ກແໍມ່ນການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດປະເພດໜຶ່ ງທີ່ ຄົນ້ 

ຄວາ້ປະເດນັບນັຫາກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄົນ້ຫາ ເພື່ ອຂະຫຍາຍຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງສະເພາະ 

ໂດຍຜ່ານການພສູິດແບບວທິະຍາສາດຢ່າງເປັນລະບບົ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມລີກັສະນະດັ່ ງນີ:້ 1) ກດົໝາຍເປັນ ຈດຸໃຈກາງ ຂອງການ ຄົ ້ນ້

ຄວາ້; 2) ນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງທີ່ມາຂອງກດົໝາຍ ແລະ 3) ເປົາ້ໝາຍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນກດົໝາຍ. 

 

1) ກດົໝາຍເປັນ ຈດຸໃຈກາງ ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 
 ໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ,ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນກອບຂອງກດົໝາຍ ໝາຍເຖງິ ການ 

ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາຫຼກັການ ແລະ ການກາໍນດົບນັດານຕິກິາໍທີ່ ອອກໂດຍລດັ ແລະ ບງັຄບັໃຊໂ້ດຍອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ 

ເພື່ ອຄວບຄຸມການປະພດຶທາງສງັຄມົ ຊຶ່ ງເປັນພາກບງັຄບັຂອງລດັຕ່ໍທຸກຄນົໃນສງັຄມົ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນວທິປີະຕບິດັທີ່ ບຸກ 

ຄນົເລອືກ (ຕວົຢ່າງ: ການຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ແບບປຽບທຽບ, ແບບປະຫວດັສາດ, ແບບປະຕບິດັ 

ແລະ ອື່ ນໆ) ຈະເນັນ້ການຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາທາງ ດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງກດົໝາຍເປັນຄ ື“ວດັຖຸດບິ.” 

 ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍແມ່ນການຊອກຫາ ແລະ ສງັລວມແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ (ພາສາ 

ອງັກດິໃຊຄໍ້າວ່າ: “Authorities”)1 ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຖາມໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັກດົໝາຍ. 

 

2) ນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງກດົໝາຍ 
 ແຫ່ຼງຂອງກດົໝາຍ ຄເືງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານທີ່ ສໍາຄນັ ເພື່ ອກາໍນດົນຍິາມຂອງການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ທາງ

ດາ້ນກດົໝາຍ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ບນັດາເອກະສານ ເຊັ່ ນ: ນຕິກິາໍ, 

ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ ແລະ ການທບົທວນວນັນະກາໍຖເືປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງການຕົນ້ຕໍ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກດົ ໝາຍ. 

ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍອາດເນັນ້ໃສ່ກດົໝາຍປະເພນທີີ່ ຖກືຮບັຮູວ່້າ ເປັນແຫ່ຼງຂອງກດົ ໝາຍ

ໃນທຸກລະບບົກດົໝາຍ (ໃນລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ) ແລະ ກດົໝາຍສາກນົ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທົ່ວ ໄປກ່ຽວ 
ກບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຄ:ື ຂະບວນ ການພສູິດ ແລະ ວເິຄາະກດົໝາຍ ລວມທງັ 

 
1  ຄໍາສບັເປັນພາສາອງັກດີວ່າ “Authorities” ໝາຍເຖງິ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ/ຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ. ສາມາດເບິ່ ງ ຕວົຢ່າງ OSCOLA ຕວົຫຍ ້ມໍາຈາກ 

“Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities ຫຼ ືມາດຕະຖານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລອອກັສຟ໌ອດ ສ າລບັການ
ອາ້ງອງີຄໍາເວົາ້ໃນການອາ້ງອງີທາງກດົໝາຍ. 
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ສນົທສິນັຍາສາກນົ, ທາໍມະນນູ, ລະບຽບການ, ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ ແລະ ກດົໝາຍປະເພນທີີ່ນາໍໃຊໃ້ນຫວົຂໍຂ້ອງ 
ການຄົນ້ຄວາ້. 

ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ລວມເອາົການສະແດງຄວາມເຫນັທາງວຊິາການໃສ່ລະບຽບ 

ການ ແລະ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ ໃນທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ ແລະ ຍງັລວມເອາົການສະເໜປັີບປຸງນະໂຍ ບາຍ. 

ນອກຈາກນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຍງັເນັນ້ໃສ່ ການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍໃນຄະດຕີວົ ຈງິ. 

ຕວົຢ່າງ: ທດັສະນະກ່ຽວກບັທດິທາງຂອງຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເຊັ່ ນ ຫຼກັນຕິທິາໍ.2 
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຍງັລວມມກີານປະກອບຄໍາເຫນັ ໃສ່ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ. ຢູ່ 

ຫຼາຍໆປະເທດ ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນລະບບົ Common law (ບ່ອນທີ່ ຜູພ້ພິາກສາສາ້ງກດົໝາຍ/ກດົປະເພນເີປັນແຫ່ຼງຂອງ 

ກດົໝາຍ) ຫຼ ື ລະບບົປະມວນກດົໝາຍ (ບ່ອນທີ່ ຜູພ້ພິາກສາໃນຫຼາຍປະເທດມອໍີານາດຕາມກດົໝາຍໃນການຕ ີ

ຄວາມໝາຍຂອງກດົໝາຍ/ການຕດັສນິຄະດເີປັນແຫ່ຼງກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍເປັນທາງການ),3  ການປະກອບຄ າເຫນັໃສ່ຄ າຕດັ 

ສນິຂອງສານເປັນອງົປະກອບສໍາຄນັການສກຶສາກດົໝາຍ ແລະ ຍງັເປັນບ່ອນອາ້ງອງີສໍາລບັຜູປ້ະກອບອາຊບີເປັນນກັ 

ກດົໝາຍ. ການປະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ການຕດັສນິຄະດ ິເປັນການອະທບິາຍສິ່ ງທີ່ ຄໍາຕດັສນິບ່ໍໄດລ້ະບຸຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ 

ປະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ການເລອືກຊ່ອງທາງຂອງສານ ໂດຍການວເິຄາະເຫດຜນົຂອງຜູພ້ພິາກສາ (ໂດຍການສມົທຽບຄໍາ 

ຕດັສນິກບັເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍທີ່ ຖກືນາໍໃຊ ້ ຫຼ ື ຄໍາຕດັສນິຂອງສານໃນຜ່ານມາທີ່ ມກີານຕຄີວາມກດົໝາຍສະບບັ 

ດຽວກນັ ຫຼ ືມວີນັນະກາໍກ່ຽວກບັຫວົຂໍດ້ຽວກນັ ແລະ ອື່ ນໆ). ການສກຶສາກດົໝາຍ (ວຽກຂອງຜູສ້ກຶສາກດົໝາຍ) 

ຈະຖກືຕພີມິຢູຸ່ໃນວາລະສານ ແລະ ປຶມ້ກດົໝາຍທີ່ ເຮດັໃຫຫໍ້ສະໝຸດ ແລະ ຫໍສະໝຸດອເີລກັໂທນກິ/ຖານຂໍມູ້ນອອນ 

ລາຍໃນປະຈບຸນັເປັນບ່ອນຊອກຂໍມູ້ນແຫ່ຼງພືນ້ຖານຂອງນກັກດົໝາຍ. ເວົາ້ອກີແບບໜຶ່ ງ, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືບັການຄົນ້ຄວາ້ຢູ່ກບັທີ່ . 

ຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍໆກນົໄກທາງຍຸຕທໍິາຍງັຄງົນາໍໃຊຄ້ວບຄູ່ກບັກນົໄກທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກ 

ປະເພນ ີຫຼ ືກນົໄກບ່ໍເປັນທາງການ (ເຊັ່ ນ: ສະພາຜູຊ້ງົຄຸນວຸດທ,ິ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກັ່ ຍຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ).4 ຢູ່ໃນຂັນ້ 

ທອ້ງຖິ່ ນ, ກດົເກນປະເພນ ີ ບ່ໍໄດຂ້ຽນໄວເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ອາດສະໜອງຂອບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 

ກດົເກນສໍາລບັຜູທ້ີ່ ສນົໃຈດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

 
2  ຫຼກັການກ່ຽວກບັຄວາມແນ່ນອນທາງດາ້ນກດົໝາຍຄອືງົປະກອບອນັພືນ້ຖານຂອງການສາ້ງລດັທີ່ ປົກຄອງດວ້ຍກດົໝາຍທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້

ກດົໝາຍທຸກໆສະບບັມຄີວາມຊດັເຈນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົຄາດຄະເນລ່ວງໜາ້ ຜນົສະທອ້ນຂອງການກະທໍາໃດໜຶ່ ງ (ເບິ່ ງ ກດົ ໝ

າຍວ່າດວ້ຍການສາ້ງນຕິກິາໍ (ປີ 2012) ມາດຕາ 1: ກດົໝາຍທຸກສະບບັຕອ້ງມຄຸີນນະພາບ, ຄບົຖວ້ນ, ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັໄດ”້). 
3 ສປປ ລາວ ໂດຍທົ່ ວໄປຖກືຈດັຢູ່ໃນປະເທດລະບບົກດົໝາຍແພ່ງ ແຕ່ມລີກັສະນະຂອງລະບບົກດົໝາຍສງັຄມົນຍິມົ. ການຕຄີວາມໝາຍ 
ກດົໝາຍຍງັແມ່ນຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດດໍາເນນີຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 56 ຂອງ ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກາໍນດົໃນ 

ມາດຕາ 113 ຂອງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສາ້ງນຕິກິາໍ (ການຕຄີວາມໝາຍກດົໝາຍ). 
4 ຕໍ່ໍກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງ UNDP ຕ່ໍກບັຂະແໜງການປົກຄອງ: ກດົໝາຍປະເພນ ິແລະ ວທິປີະຕບິດັຢູ່ ສປປ ລາວ (ກະຊວງ 

ຍຸຕທໍິາ: ສະຖາບນັການຮ່ວມມເືພື່ ອການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ (2011), ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 13 ຕຸລາ 2021. https://www.la. 
undp.org/content/dam/laopdr/docs/Reports%20and%20publications/Customary_Law_Laos2011_english_master1
.pdf; ເປັນພາສາລາວ  https://www.la.undp.org/content/dam/laopdr/docs/Reports % 20and%20 publications/ 
Pages%20from%20Customary_law_Laos2011_lao3.pdf. 
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 ຂໍສ້ງັເກດ, ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງກດົໝາຍ ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊສ້ະເພາະການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍເທົ່ າ 

ນັນ້, ແຕ່ຍງັມກີານນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ສາຂາວຊິາອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ປະຫວດັສາດ, ສງັຄມົສາດ ຫຼ ືລດັຖະສາດ ແຕ່ ວ່າ

ນກັປະຫວດັສາດ, ນກັສງັຄມົສາດ ຫຼ ືນກັລດັຖະສາດນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນດາ້ນກດົໝາຍໃນຈດຸປະສງົທີ່ ແຕກຕ່າງ ຈາກ

ຈດຸປະສງົຂອງນກັກດົໝາຍ. ສາຂາວຊິາເຫຼົ່ ານີ ້ຈະສກຶສາບນັຫາຂອງປະຫວດັສາດ, ສງັຄມົສາດ ຫຼ ືລດັຖະສາດ ຜ່ານ

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນດາ້ນກດົໝາຍ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງ ດາ້ນກດົ

ໝາຍມຈີດູປະສງົສະເພາະ. 
 

3) ເປົາ້ໝາຍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນກດົໝາຍ 

ກດົໝາຍບ່ໍແມ່ນສິ່ ງຕາຍໂຕທີ່ ຈາລກຶໄວໃ້ນຫນີສລີາ ແຕ່ມວີວີດັທະນາການ ແລະ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນສະພາບ 

ແວດລອ້ມທາງສງັຄມົທີ່ ສະຫລບັສບັຊອ້ນ. ຄວາມຈງິແລວ້, ກດົໝາຍສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ພດຶຕະ 

ກາໍທາງສງັຄມົ ແລະ ມວີວິດັທະນາການຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສງັຄມົ. ກດົໝາຍຍງັຕອ້ງຄຸມ້ຄອງການພດັທະນາ 

ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ(ຄ:ື ອນິເຕເີນດັ, ສື່ ສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ). ດວ້ຍເຫດນີ,້ ກດົໝາຍຈຶ່ ງມ ີການ

ພດັທະນາ ແລະ ວວິດັທະນາການຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຕາມການເມອືງການປົກຄອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງນະ ໂຍ

ບາຍ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີຕ້ອ້ງການຄວາມຮູ ້ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝຢ່າງ 

ຕ່ໍເນື່ ອງ.  ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍມຄີວາມຈາໍເປັນໃນຈດຸປະສງົທີ່ແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງສາມາດເອາົ 
ມາປະສມົປະສານກນັ ເຊັ່ນ: ການກາໍນດົກດົໝາຍໃນຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງ ໂດຍເນັນ້ຄວາມບ່ໍຊດັເຈນ ຫຼ ືຈດຸອ່ອນຂອງກດົ 
ໝາຍ, ອະທບິາຍເຫດຜນົຂອງກດົໝາຍ ຫຼ ືສະເໜປັີບປຸງ ແລະ ອື່ນໆ. ການກາໍນດົປະເພດການຄົນ້ຄວາ້ຂຶນ້ກບັຈດຸ 

ປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະມລີກັສະນະປະສມົປະສານ (ຄ:ື ການຄົນ້ຄວາ້ແບບພນັລະນາ, ແບບອະທ ິ

ບາຍ, ແບບຕຄີວາມ, ແບບປະຕບິດັ, ແບບເຫດຜນົ, ແບບສາ້ງແນວຄວາມຄດິ/ທດິສະດ)ີ.5 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍອາດແມ່ນເພື່ອກາໍນດົ ແລະ ໃຫອ້ະທບິາຍກດົ 
ໝາຍຕໍ່ກບັຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງ. ນີອ້າດເປັນວທິກີານທີ່ ໜາ້ສນົໃຈໃນເວລາມກີດົໝາຍຫຼາຍໆສະບບັ (ກຄໍ ືມຂໍີກ້ ານດົກດົ ໝ

າຍທີ່ ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ກດົໝາຍຫຼາຍໆສະບບັ)ທີ່ ມປີະເດນັຕອ້ງການປັບປຸງຢູ່ເລືອ້ຍໆ. ນີສ້າມາດເປັນກລໍະນກີານ 

ປະຕຮູິບກດົໝາຍທີ່ ສບັປ່ຽນກນັເຮດັໃຫກ້ອບທາງດາ້ນກດົໝາຍຕ່ໍບນັຫາໃດໜຶ່ ງຂາດຄວາມຊດັເຈນ. ໃນຜ່ານມາ, 

ບນັດາລດັທີ່ ຈະເລນີແລວ້ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົລະບຽບການຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ສປປ ລາວ. ດວ້ຍເຫດ 

ນີ,້ ກອບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມລີກັສະນະກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຊອກຫາກດົໝາຍທີ່  

 
5 ມກີານຈດັປະເພດການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຕ່າງໆ ຕາມເຈົາ້ຂອງທີ່ ຂຽນບດົ. ຕວົຢ່າງ: Van Hoecke ກາໍນດົ ເຈດັ ປະເພດ ການ 

ຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ: ແບບອະທບິາຍ (ອະທບິາຍກດົໝາຍ,  ຍກົຕວົຢ່າງ: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ໃນບດົຄົ ້ນ້ຄວາ້ແບບປຽບທຽບ); 

ແບບປະຕບິດັ (ກາໍນດົກດົໝາຍທີ່ ມຜີນົສກັສດິ, ກາໍນດົວທິປີະຕບິດັທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍໃດໜຶ່ ງຄວືທິແີກທ້ີ່ ດ ີທີ່

ສຸດໃນກດົໝາຍປຽບທຽບ), ແບບຕຄີວາມ (ຕຄີວາມ, ປະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ກດົໝາຍ); ແບບສໍາຫລວດ (ເບິ່ ງ ເສັນ້ທາງແບບໃໝ່ທີ່ ມຜີນົ ໃນ

ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ), ແບບເຫດຜນົ (ຄວາມສອດຄ່ອງ, ການກາໍນດົແນວຄວາມຄດິ, ລະບຽບ ຫຼກັການ), ແບບເຄື່ ອງມ ື (ສາ້ງ

ແນວຄວາມຄດິ), ແບບວວິດັທະນາການ (ທດົສອບເບິ່ ງວ່າ ກດົໝາຍໃຊໄ້ດໃ້ນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ ຫຼ ືສອດຄ່ອງກບັຄວາມ ມຸງ້ໝັ ້

ນໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນຈະລຍິະທໍາ, ການເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິ ຫຼ ືໃນກດົໝາຍປຽບທຽບເບິ່ ງວ່າ ຂໍສ້ະເໜກ່ີຽວກບັ ການສາ້ງ

ຄວາມກມົກຽວສາມາດເຮດັໄດບ່ໍ້ ໂດຍພຈິາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບບົກດົໝາຍ). ແຫ່ຼງ: Mark Van Hoecke, ຄໍານໍາ. ວທິກີານ
ຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ:  ໃຊວ້ທິໃີດ ສໍາລບັສາຂາວຊິາໃດ? ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ທດິ ສະດກີດົໝາຍຂອງສະຫະພາບຢູໂລບ (Oxford: 
Hart Publishing, 2011). 
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ກ່ຽວຂອ້ງກນັ.  ກດົເກນທາງດາ້ນກດົໝາຍໄດມ້ກີານພດັທະນາມາເປັນໄລຍະເວລາອນັຍາວນານ ແຕ່ບ່ໍມກີານປະ 

ສານກນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງ. ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບພນັລະນານີ ້ ສາມາດ 

ຍກົໃຫເ້ຫນັຂໍສ້ງົໄສ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງກດົໝາຍ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ອາດມເີປົາ້ໝາຍແນໃສ່ການກວດສອບຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍ, ຫຼກັການ ຫຼ ືທດິສະ ດີ
ກດົໝາຍ ເພື່ອທດົສອບຄວາມຈະແຈງ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມກມົກຽວຂອງກດົໝາຍ/ລະບບົກດົໝາຍ ໃນ
ບາງດາ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຮອງຮບັ. ຕວົຢ່າງ: ກລໍະນດີັ່ ງກ່າວສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍການປະເມນີວ່າກດົໝາຍ ກ່ຽວ

ກບັປະເດນັໃດໜຶ່ ງ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມກອບທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ເປັນກດົເກນ ຫຼ ື ບໍ (ເຊັ່ ນ: ຫຼກັການພືນ້ຖານທີ່  ໄດ ້

ກາໍນດົໄວຢູ່້ໃນ ລດັຖະທໍາມະນນູ, ໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາສາກນົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ແລະ 

ອື່ ນໆ). ຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ” ມບີດົບາດສໍາຄນັຢູ່ສອງດາ້ນ ຄ:ື ໃນດາ້ນໜຶ່ ງກາໍນດົທດິທາງສໍາລບັການ ກາໍນດົ

ເຫດຜນົຂອງນກັກດົໝາຍ ແລະ ໃນອກີດາ້ນໜຶ່ ງ ໃຊເ້ປັນບ່ອນກາໍນດົທດິທາງໃນ “ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ ສາດທາງ

ດາ້ນຫຼກັທດິສະດ.ີ”6 

ການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຖເືປັນການປະຕບິດັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂະບວນການ 
ປະຕຮູິບກດົໝາຍ ຊຶ່ ງໝາຍວ່າ ການສະເໜໃີຫມ້ກີານປັບປຸງກດົໝາຍຕ່ໍກບັບນັຫາໃດໜຶ່ ງ ໂດຍການສາ້ງຂໍສ້ະເໜ ີ

ສະເພາະ. ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວ, ອາດເບິ່ ງເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍເອງ (ເຂົາ້ໃຈປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ຫຼ ື ສະພາບທາງ 

ດາ້ນສງັຄມົ) ຫຼ ື ວທິກີານທີ່ ປະເທດອື່ ນໆນາໍໃຊ ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາໃນລກັສະນະດຽວກນັ (ວທິກີານປຽບທຽບກດົ ໝ

າຍ). 

ຈດຸປະສງົຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີອ້າດມກີານປະສມົປະສານ ແລະ ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ມກີານປະສມົປະສານແທ.້  
ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍມກັຈະນາໍໃຊກ້ານກາໍນດົ ແລະ ການວເິຄາະກດົໝາຍກ່ຽວກບັປະເດນັ 

ໃດໜຶ່ ງ ແລະ ໃຫຂໍ້ຊ້ີແ້ນະພອ້ມ (ເພື່ ອບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົສູງກວ່າເກົ່ າ ຫຼ ື ເພື່ ອປ່ຽນກດົໝາຍ). 

ຕວົຢ່າງ: ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຫວົຂໍກ່້ຽວກບັ “ການປົກປອ້ງສດິທຂິອງ ‘ຜູປ່້ວຍ’ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ກ່ອນອື່ ນ 

ຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສດິທທິີ່ ປະຕບິດັຕ່ໍຜູປ່້ວຍ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ແມ່ນດໍາເນນີການວເິຄາະກດົ 

ໝາຍເຫຼົ່ ານັນ້. ການວເິຄາະອາດລວມເອາົການຄົນ້ຄວາ້ “ສດິທໃິນລະດບັສາກນົ” ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນສນົທສິນັຍາສາກນົ 

ເພື່ ອປະເມນີກອບທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທຽບໃສ່ກອບຂອງກດົໝາຍສາກນົ. ສຸດທາ້ຍ, ຢູ່ໃນບດົຄົນ້ 

ຄວາ້ອາດມພີາກໜຶ່ ງທີ່ ລວມເອາົບນັດາຂໍຊ້ີແ້ນະ ເພື່ ອປັບປຸງກອບທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັ

ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ.  ອາດຈະເລອືກໃຊວ້ທິກີານອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ ການນາໍໃຊວ້ທິກີານຂອງກດົໝາຍປຽບທຽບ. ຄວາມຈງິ ແລວ້
, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍມຫຼີາຍວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ຕໍ່ກບັຫວົຂໍໜ້ຶ່ ງ ແລະ ມຫຼີາຍວທິກີານ ໃນການ
ຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
 

1.3 ປະເພດການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ - ໃນທຸກຂງົເຂດວຊິາການ ເຖງິແມ່ນວ່າຫວົຂໍ ້

ການຄົນ້ຄວາ້ອາດມລີກັສະນະກວມລວມ (ເຊັ່ ນ: ໃນວຊິາຟີຊກິສາດ ຫຼ ື ວສິະວະກາໍສາດ) “ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ 

ດາ້ນພູມສີາດຂອງບນັດາສາຂາວຊິາອາດຍງັມກີານສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ “ລກັສະນະທີ່ບົ່ ງ 

 
6 ການຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັການທາງກດົໝາຍ ສາມາດ ເບິ່ ງ ພາກທ ີ1.3.1. 
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ຊີຂ້ອງສງັຄມົໃດໜຶ່ ງ ເຊັ່ນ: ລະບບົການສກຶສາ ຫຼ ືລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງສງົຄມົນັນ້.7 ຢູ່ 

ສປປ ລາວ, ໄທ, ສປ. ຈນີ, ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ຫຼ ືປະເທດສງິກະໂປ ຫຼ ືລວມທງັ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ປະເທດຝລັ່ ງ, ປະ 

ເທດເຢຍລະມນັ ຫຼ ືປະເທດອງັກດິ, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ຈະບ່ໍປະຕບິດັແບບດຽວກນັ. ປະເພນທີາງກດົໝາຍ

ມ ີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສີາດ ແລະ ເວລາ.8  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະປະເທດສ່ວນໜຶ່ ງສາມາດອະທ ິ

ບາຍໄດຈ້າກລກັສະນະພາຍໃນຂອງ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ໃນຂງົເຂດຂອງກດົໝາຍທີ່ ສອດຄ່ອງແຕ່ກບັບາງວດັ 

ທະນະທໍາທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຍງັບ່ໍເປັນລກັສະນະສາກນົ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ລະບຽບການພາຍໃນລດັຍງັເປີດຕ່ໍກດົໝາຍສາກນົ ແລະ ໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກກດົ ໝາຍ

ສາກນົ ຫຼ ືລະບບົກດົໝາຍຂອງຕ່າງປະເທດ. ສິ່ ງນີພ້າໃຫກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍມລີກັ ສະນະ

ຂາ້ມຊາດ ແລະ ມລີກັສະນະປຽບທຽບຫຼາຍກວ່າເມື່ ອກ່ອນ ແລະ ເຫນັໄດຈ້າກການຕພີມິບດົນບັມືນ້ບັຫຼາຍ ໃນ

ວາລະສານສາກນົທີ່ ລງົເລກິສະເພາະໃສ່ຂງົເຂດກດົໝາຍສາກນົ ຫຼ ືກດົໝາຍປຽບທຽບ.9 ອາຈານຈະມຄີວາມ ກດົດນັ

ນບັມືນ້ບັຫຼາຍ ເພາະຕອ້ງໄດຕ້ພີມີບດົເປັນພາສາອງັກດິ ລງົໃນວາລະສານສາກນົ ຊຶ່ ງເປັນວທິກີານປະເມນີ ການ

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງອາຈານ ແລະ ເປັນບ່ອນອງີສໍາລບັການເລື່ ອນຊັນ້ຕໍາແໜ່ງໃນ ລະດບັ ມະຫາວທິະຍາໄລ.  ເຖງິ
ແມ່ນວ່າແຕ່ລະປະເທດຈະມວີທິທີີ່ແຕກຕ່າງກນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດກຕໍາມ, ແຕ່ກມໍຄີວາມເປັນເອກະ ພາບ
ກ່ຽວກບັອງົປະກອບຫຼກັຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັ ການ
ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ເປັນວທິກີານທີ່ມກີານນາໍໃຊຫຼ້າຍກວ່າໝູ່ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃນ
ທົ່ວໂລກ. ໃນດາ້ນນໜຶ່ ງ ແມ່ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັການທາງ ດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ໃນອກີດາ້ນໜຶ່ ງຄ ືການ

ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນ ຫຼາຍໆສາຂາວຊິາທີ່ ອະທບິາຍຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

 

1.3.1 ການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫຼກັກດົໝາຍ 

ການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫຼກັກດົໝາຍ (Doctrinal legal research) ຊຶ່ ງບາງຄັງ້ເອີນ້ ວ່າ “black letter law” ຫຼ ື

ການຄົນ້ຄວາ້ເຫດຜນົທາງກດົໝາຍ” ຫຼ ື“ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງກດົໝາຍ ແບບດັ່ ງເດມີ” ຫຼ ື“ການຄົນ້ ຄວາ້

ວທິະຍາສາດທາງກດົໝາຍແບບເກົ່ າ”  ທີ່ ສາມາດກາໍນດົເປັນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ມຈີດຸປະສງົແນໃສ່ໃນ ການ 

ນາໍສະເໜບີນັດາລະບຽບການທີ່ ຄຸມ້ຄອງຂງົເຂດກດົໝາຍໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ື ອງົການໃດໜຶ່ ງ ແລະ ວເິຄາະສາຍກ່ຽວ ພນັ

 
7  Tony Becher, ຊຸມຊນົ ແລະ ອານາເຂດການຮຽນການສອນ. ການສອບຖາມທາງສະຕປັິນຍາ ແລະ ວດັທະນະຂອງສາຂາວຊິາ 
Academic Tribes and Territories: Intellectual enquiry and the culture of disciplines (Buckingham: Open University 
Press, 1989), 21-22.  
8 ໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມວີທິປີະຕບິດັທີ່  ເປັນປະເພນທີີ່ ແຕກຕ່າງ (ເຊັ່ ນ: ລະບບົກດົໝາຍປະມວນ ແລະ ລະບບົກດົໝາຍປະ 

ເພນ)ີ ແລະ ທດິສະດກ່ີຽວກບັງວທິະຍາສາດກດົໝາຍທີ່  ແຕກຕ່າງໃນປະຫວດັສາດຂອງມວນມະນຸດ: ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນຈະລຍິະທໍາທີ່ ດ ີ
ກດົໝາຍປະເພນທໍີາມະຊາດ) ຊຶ່ ງເປັນສາຂາວຊິາທີ່ ແນ່ໃສ່ຄົນ້ຫາເຈດຕະນາລມົຂອງຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ, ເປັນຫວົຂໍທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຫຼາຍ ສາຂາ 

ວຊິາ (ກດົໝາຍໃນບໍລບິດົ), ເປັນວທິະຍາສາດສງັຄມົ (ການຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ເປັນວຊິາປະຕບິດັ), ແລະ ອຶ່ ນໆ. ເພື່ ອຊອກຂໍມູ້ນ ເພີ່ ມ

ເຕມີໃຫສ້ກຶສາປຶມ້ “ປະເພນທິາງດາ້ນກດົໝາຍຢູ່ໃນໂລກ. ຄວາມຫຼາກລາຍໃນກດົໝາຍ Legal Traditions of the World. Sustainable 
Diversity in Law, ຊຸດທ ີ5, ເບີ່ ງ Patrick Glenn 5th ed.  (Oxford: Oxford University Press, 2014).  
9 ໃຫເ້ບິ່ ງຕວົຈງິໃນສະພາບຂອງທະວບີອາຊ:ີ ວາລະສານກດົໝາຍປຽບທຽບຂອງອາຊ,ີ ວາລະສານອາຊກ່ີຽວກບັກດົໝາຍ ແລະ ສງັຄມົ, ວາ 
ລະສານກດົໝາຍສາກນົຂອງອາຊ,ີ ວາລະສານກ່ຽວກບັການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຫຼ ືວາລະສານສາກນົກ່ຽວກບັພະລງັງານໄຟຟາ້ ນໍາ້ຕກົ 
ແລະ ເຂື່ອນ. 
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ລະຫວ່າງລະບຽບການເຫຼົ່ ານັນ້, ອະທບິາຍຂງົເຂດທີ່ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເພື່ອແກ ້ ໄຂສິ່ ງທີ່ ບ່ໍຈະແຈງ້ ແລະ ຊ່ອງ 
ຫວ່າງຂອງກດົໝາຍທີ່ມ ີ ແລະ ສາມາດພະຍາກອນການພດັທະນາກດົໝາຍໃນຕໍ່ໜາ້. 10  ການຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັກດົໝາຍ 

ແມ່ນການຄົນ້ຄວາ້ວ່າມກີດົໝາຍໃດແດ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເດນັໃດໜຶ່ ງ ໂດຍການນາໍໃຊຂ້ະບວນການຄົນ້ຄວາ້ ເພື່ ອ 

ກາໍນດົ, ວເິຄາະ ແລະ ສງັເຄາະເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ. ການຄົນ້ຄວາ້ຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັກດົໝາຍ ແມ່ນການຄົນ້ຄວາ້ຢູ່ກບັທີ່  

ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການອ່ານ ແລະ ວເິຄາະແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ (ເຊັ່ ນ: ບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັ 

ສນີຂອງສານ (Case law)) ແລະ ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ຫຼ ືຂໍມູ້ນຂັນ້ສອງ (ເຊັ່ ນ: ປຶມ້, ວາລະສານ, ວດັຈະນານຸກມົ ກ່ຽວ

ກບັກດົໝາຍ).11 

ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົໝາຍ ແມ່ນການຕຄີວາມໝາຍຄກືນັກບັສາຂາວຊິາອື່ ນໆ 

ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາທດິສະດ ີຫຼ ືວນັນະຄະດ ີຫຼ ືການສກຶສາປະຫວດັສາດ. ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົ ໝາຍ

, ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ມກັຕດິພນັກບັການຊອກຫາຄວາມໝາຍທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງລະບຽບການທາງ ດາ້ນ
ກດົໝາຍ, ຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ/ຫຼ ືແນວຄວາມຄດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ທາງ

ຫຼກັກດົໝາຍ ກາໍນດົໜາ້ທີ່ ນກັຄົນ້ຄວາ້ໃນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັເອກະສານອາ້ງອງີ. ຈາກທີ່ ກ່າວມາ, ຫວົຂໍ ້

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຈະເນັນ້ໃສ່ກດົໝາຍສະເພາະໃດໜຶ່ ງ (ຕວົຢ່າງ: “ການວເິຄາະການປະຕຮູິບປະມວນ ກດົໝ

າຍອາຍາ” ຫຼ ື“ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ ປີ 2018”) ຫຼ ືກ່ຽວກບັຂໍບ້ນັຍດັສະເພາະໃດໜຶ່ ງ (ຕວົຢ່າງ: “ບດົສກຶສາ ກ່ຽວ

ກບັ ມາດຕາ 1 ຂອງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສາ້ງນຕິກິ າ ປີ 2012” ຫຼ ື “ການວເິຄາະ ມາດຕາ 201 ຂອງ ປະມວນກດົ

ໝາຍແພ່ງ ປີ 2021 ກ່ຽວກບັການຮບັເອາົເດກັນອ້ຍມາລຽ້ງເປັນ ລູກບຸນທ າ”) ຫຼ ື ຫຼກັການທາງດາ້ນ ກດົໝາຍ 

(ຕວົຢ່າງ: “ຫຼກັການການບ່ໍມຜີນົຢອ້ນຫຼງັຂອງກດົໝາຍ”) ຫຼ ື ເນືອ້ໃນ ຫຼ ື ແນວຄວາມຄດິທາງດາ້ນກດົ ໝາຍ 

(ຕວົຢ່າງ: “ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ຂອງສງັຄມົ” ໃນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ” ຫຼ ື

“ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວ ກບັການລະເລຍີ” ຫຼ ື “ແນວຄວາມຄດິ ກ່ຽວກບັຄວາມພໍດພໍີງາມໃນກດົໝາຍຂອງ ສປປ 

ລາວ”) ແລະ ຫວົຂໍ ້ອື່ ນໆ. 

ຄຸນລກັສະນະອກີອນັໜຶ່ ງ ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແມ່ນການໂຕແ້ຍງ້ 12 ໂດຍແນ 

ໃສ່ການສະໜອງເຫດຜນົທາງດາ້ນກດົໝາຍບນົພືນ້ຖານ ເຫດຜນົທາງກດົໝາຍ. ນກັຄົນ້ຄວາ້ຈະວາງໂຕໃຫຢູ່້ໃນ 

ລະບບົກດົໝາຍ ແລະ ສະແດງທດັສະນະຄກືນັກບັເປັນຜູພ້ພິາກສາ ຫຼ ືຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ ໂດຍນາໍໃຊກ້ານອາ້ງເຫດຜນົ 
 

10 Terry Hutchinson, ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂດີຂຽນໃນສາຂາກດົໝາຍ, 3rd ed. (Pyrmont, New South Wales: Lawbook Co., 
2010), 7. 
11 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
12 ເຫດຜນົທາງກດົໝາຍ, ອ່ານຜນົງານຂອງ Michael Evan Gold, A Primer on Legal Reasoning, Ithaca (New York: ILR 
Press, 2018). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1728003&site= eds-live. ເຮາົ
ສາມາດສງັລວມການນໍາສະເໜເີຫດຜນົທາງກດົໝາຍຕາມສູດ IRAC I (ຈາກຄໍາວ່າ Issue) ຄ ືບາດກາ້ວທ າອດິ: ຊອກຫາບນັຫາທີ່  ຕອ້ງໄດ ້

ແກໄ້ຂ; R (ຈາກຄໍາວ່າ Rules) ເປັນບາດກາ້ວທີ່ ສອງ ຄ ືລະບຽບການ ເພື່ ອກາໍນດົວ່າຈະນໍາໃຊກ້ດົໝາຍໃດກບັບນັຫາ; A (ຈາກ ຄໍາວ່າ 

Analysis)  ຄບືາດກາ້ວທສີາມ: ປະຕບິດັກດົລບຽບໃດ ຕ່ໍກບັຂໍເ້ທດຈງິ/ປະເດນັ ໂດຍມກີານປຶກສາ ກ່ຽວກບັວທິ ີແລະ ເປັນຫຍງັ ຈຶ່ ງຕອ້ງ

ປະຕບິດັກດົໝາຍໃນລກັສະນະນີ ້ເພື່ ອມຂໍີສ້ະຫຸຼບ; C (ຈາກຄໍາວ່າ Conclusion): ຄບືາດກາ້ວທສີີ່ : ແກໄ້ຂບນັຫໂດຍມຄີ າຄອບ ໂຈດ. ເບິ່ ງ

ຕວົຢ່າງ Wikimand, “IRAC,” Wikiwand, accessed October 10, 2021. https://www. wikiwand.com/en/IRA; Touro 
Law Center, “Learning to Work with IRAC,” Academic Development Program. Touro Law Center, accessed 10 
October 2021. https://www.tourolaw.edu/ADP/ StudySkills/IRAC. aspx; or  California State University 
Northrigde, “Using the I-R-A-C structure in writing exam answers,” California State University Northrigde, 
accessed 10 October 2021, https://www.csun. edu/sites/default/files/ IRAC%20ANALYSIS_ Saunders.pdf. 
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ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຂອບນຕິກິາໍ (ຄກືນັກບັກດົໝາຍ) “ເພື່ ອແກໄ້ຂຄະດໃີດໜຶ່ ງ” ແລະ ສະເໜທີາງເລອືກເພື່ ອ 

ບນັລຸຜນົຮບັ. 

ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົໝາຍ ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈພາຍໃນກ່ຽວກບັປະກດົການທາງດາ້ນກດົ ໝ

າຍ: ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ນີຈ້ະເບິ່ ງທີ່ ວທິກີານນາໍໃຊກ້ດົໝາຍຕາມລະບຽບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນການນາໍໃຊ ້ກດົ

ໝາຍໃນຊວິດິຕວົຈງິ (“ກດົໝາຍທີ່ ຂຽນໄວໃ້ນຕໍາລາ” ທຽບໃສ່ “ກດົໝາຍຕາມສະພາບຕວົຈງິ”).13 

ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ບດົບາດຂອງຫຼກັກດົໝາຍ ບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ການພນັລະນາກດົໝາຍ ແລະ ກດົ ໝາຍ

ທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັມບີດົບາດອນັສໍາຄນັໃນການຈດັລະບບົນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ: ຫຼກັກດົ ໝາຍ

ຈະຊ່ວຍກາໍໄດ ້ເຖງິຄວາມສະຫລບັຊບັຊອ້ນຂອງກດົໝາຍ (ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາຕດັສນິຄະດພີນັໆ ສະບບັ) ໂດຍ

ການພນັລະນາກດົໝາຍຢ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈຶ່ ງກາໍນດົເຫດຜນົຂອງກດົໝາຍ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ດົ ໝາຍ

ມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຕ່ໍ້ໄປໄດ.້ ໃນການປະຕບິດັທີ່ ເປັນລະບບົ, ການຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັທດິສະດ ີລວມເອາົ

ການວເິຄາະ ແລະ ສງັເຄາະຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ກາໍນດົຄວາມກ່ຽວພນັລະຫວ່າງອງົປະກອບ ຕ່າງໆຂອງນຕິກິາໍ ແລະ 

ເນືອ້ໃນທດິສະດ ີແລະ ລວມເອາົສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງການດງຶເອາົຫຼກັການທົ່ວໄປຈາກຂໍມ້ນູປະຖມົມະພຸມທີ່ນາໍມາ ກວດ
ສອບ.14 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົໝາຍ ສງັລວມເອາົອງົປະກອບຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ກນັ ໂດຍມຈີດຸປະ 

ສງົ ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງລະຫວ່າງບນັດາແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ຂດັກນັ. 15  ໜາ້ທີ່ ສໍາຄນັຂອງຫຼກັກດົໝາຍໃນລະບບົ 

ກດົໝາຍແມ່ນຊ່ວຍສາ້ງຄວາມກມົກຽວໂດຍຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັກດົໝາຍ ເພື່ອຮກັສາກດົໝາຍໃຫມ້ຄີວາມແນ່ 
ນອນ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນລ່ວງໜາ້ໄດ ້ພອ້ມທງັຮບັປະກນັວ່າ ການຕດັສນິຄະດແີບບດຽວກນັດວ້ຍວທິກີານອນັ 
ດຽວກນັ. 16 ດັ່ ງນັນ້, ຫຼກັກດົໝາຍ ຈຶ່ ງມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ການສາ້ງລດັທີ່ ປົກຄອງ 

ດວ້ຍກດົໝາຍ. 

ວທິກີານແບບ “black letter law” ຍງັເປັນວທິກີານທີ່ ມກີານນາໍໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງ ດາ້ນ
ກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ. ເຈ ົາ້ຂອງຜນົງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໜຶ່ ງກ່າວວ່າ: “ຫຼາຍຄນົມຄີວາມສາມາດໃນ ການ
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ມຄຸີນນະພາບ ຊຶ່ ງເປັນຄຸນລກັສະນະອນັພົນ້ເດນັທີ່ ສຸດຂອງນກັວຊິາການກດົໝາຍ ຫຼ ືນກັ ກດົ
ໝາຍທີ່ດ.ີ  ດັງ້ນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົໝາຍ ຈຶ່ງຖເືປັນຄ ື“ນໍາ້ນມົແມ່ຂອງຜູສ້ກຶສາເປັນນກັກດົ ໝາຍ” 
ແລະ ເປັນວທິກີານທີ່ ນກັສກຶສາຮຽນຮູວ້ທິຄີດິແບບນກັກດົໝາຍ ແລະ ຍງັເປັນກະດູກສນັຫຼງັຂອງວທິະຍາ ສາດກດົ

ໝາຍອກີດວ້ຍ. ປະເດນັດັ່ ງກ່າວຖກືຢືນຢັນຈາກການທບົທວນຫຼາຍໆແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ນາໍໜາ້ ກ່ຽວກບັ

 
13 ກງົກນັຂາ້ມກບັ ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນສງັຄມົທີ່ ສຸມໃສ່ “ກດົໃນບຸລບິດົ” ຫຼ ືຍງັເອີນ້ວ່າ “ກດົໝາຍທີ່ ພາກປະຕບິດັ” (ທດັສະນະຈາກ 
ພາຍນອກ) ເບິ່ ງ ພາກທ ີ1.3.2 ຕ່ໍໄປ. 
14  ສະພາຄະນະບໍດພີາກວຊິາກດົໝາຍຂອງອດົສະຕາລ,ີ ບດົຖະແຫຼງຂອງສະພາກ່ຽວກບັທໍາມະຊາດຂອງການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021, https://cald.asn.au/wp-content/uploads/2017/11/cald-statement-on-the-nature-of-legal-
research-20051.pdf. 
15 Smits, Jan M., “ຫຼກັການທາງກດົໝາຍແມ່ນຫຍງັ? ໃນເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວທິຄີົນ້ຄວາ້ຫຼກັການທາງກດົໝາຍ: ໃນການຄດຶຄນື ການ

ຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ: ການສນົທະນາຂາ້ມມະຫາສະໝຸດອດັລງັຕກິ  ed. Rob van Gestel, Hans-W. Micklitz & Edward 
L. Rubin (New York: Cambridge University Press 2017), 207-228, ສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງຂໍມູ້ນໄດທ້ີ່ : 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2644088 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2644088. 
16 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
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ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ17 ທີ່ ມເີນືອ້ໃນສ່ວນໃຫຍ່ ເວົາ້ເຖງິການກາໍນດົ ແລະ ວເິຄາະຂໍ ້ມູນທີ່ ເປັນ

ຂໍເ້ທດັຈງິ ແລະ ປະເດນັທາງກດົໝາຍອນັເປັນເນືອ້ໃນ ທາດແທຂ້ອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົ ໝາຍ.18 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫຼກັກດົໝາຍຖເືປັນເງ ື່ອນໄຂອນັພືນ້ຖານ ເພື່ ອດໍາເນນີ 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ. 

 

1.3.2 ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ 

 ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ (Multidisciplinary research) ໝາຍເຖງິການປະສມົ 

ປະສານລະຫວ່າງສອງ  ຫຼ ືຫຼາຍສາຂາວຊິາ. ການອາໃສສາຂາວຊິາອື່ ນສາມາດເປັນວທິກີານຊ່ວຍ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີໃສ່ 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃນເມື່ ອຄໍາຕອບຕ່ໍບນັຫາທີ່ ກາໍນດົຢູ່ໃນຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍສາມາດອງີ 

ໃສ່ແຕ່ການວເິຄາະຕວົບດົລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງດຽວ ຫຼ ື ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງແຕ່ການໃຫຄ້ວາມໝາຍ ຫຼ ື ການຕຄີວາມທີ່  

ຊດັເຈນຂອງກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້. ໃນກລໍະນແີບບນີ,້ ຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍສາມາດໄດຈ້າກການນາໍໃຊວ້ທິ ີ

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແບບດັ່ ງເດມີ. ນກັຄົນ້ຄວາ້ອາດຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍເອາົວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ຫຼາຍສາຂາວຊິາ ມາ

ປະສມົປະສານວິທີກີານຂອງສາຂາກດົໝາຍ ແລະ ວທິກີານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງສາຂາກດົໝາຍ. ການຄົນ້ຄວາ້ໃນຫຼາຍ 

ສາຂາວຊິາ ເປັນປະເພດການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍສາຂາວຊິາ.  ຍກົຕວົຢ່າງ: ກດົໝາຍສາມາດປະສມົ 

ປະສານກບັສາຂາວຊິາມະນຸດສາດ ເຊັ່ ນ: ວຊິາປັດຊະຍາ, ວນັນະຄະດ ີຫຼ ືປະຫວດັສາດ ຫຼ ືສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ປະຕບິດັຂອງ 

ສາຂາວຊິາວທິະຍາສາດສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ຈດິຕະວທິະຍາດ, ເສດຖະສາດ, ລດັຖະສາດ ຫຼ ືສງັຄມົສາດ. 

ວທີກີານແບບສະເພາະ ທີ່ ປະສມົປະສານກບັ ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັການທາງດາ້ນກດົໝາຍຂຶນ້ກບັສາຂາວ ິ

ຊາທີ່ ຖກືເລອືກ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ຈາໍເປັນຕອ້ງຢືມວທິກີານທີ່ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນສາຂາວຊິາອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນສາຂາກດົໝາຍ. 

ການນາໍໃຊ ້ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ ເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ເອີນ້ປະຈາໍ ເຊັ່ນ: 
“ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ສງັຄມົ” ຫຼ ື“ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະຕບິດັ” ອາດສາມາດອະທບິາຍ ວ່າ
ລະບບົກດົໝາຍໃນຕວົຈງິ ເປັນຄແືນວໃດ ໂດຍການສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການພນັລະນາ (ກດົ
ໝາຍທີ່ ຂຽນໄວໃ້ນ ປຶມ້ຕໍາລາ) ແລະ ຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ ທີ່ຂຽນໄວໃ້ນເອກະສານ ແລະ 
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ໃນແຕ່ລະວນັ (“ກດົໝາຍໃນສະພາບການຕວົຈງິ”). ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະຕ ິ ບດັ

 
17 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
18 Chui Wing Hong, “ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບປະລມິານ,” ວທິຄີົນ້ຄວາ້ ສໍາລບັກດົໝາຍ ed. Mike McConville and 
Chui Wing Hong (Edinburgh: EUP, 2017), 49. ເຈົາ້ຂອງປຶມ້ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ປຶມ້ຫຼາຍຫວົ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ ຄວາ້ທາງດາ້ນ

ກດົໝາຍກ່ອນກະກຽມຂຽນພາກນີ.້ ຕວົຢ່າງ ໃຫເ້ບິ່ ງປຶມ້ຂອງ Steve Barber and Mark McCormick, ການຄົນ້ຄວາ້ ທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
(New York: Delmar Publishers, 1996); David Stott, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ, 2nd ed. (London: Cavendish, 1999); 
Bruce Bott & Ruth Talbot-Stokes, Nemes and Coss’ ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົ ໝາຍທີ່ມປີະສດິທພິາບ, 3rd ed. (London: 
Sweet & Maxwell, 2012); Robert Watt, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແບບກະທດັຮດັ, 6th ed. (Annandale, New South 
Wales: Federation Press, 2009); Peter Cane and Herbert M. Kritzer (eds), ຄູ່ມຂືອງອອກ ຟອດກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ທາງ
ດາ້ນກດົໝາຍແບບປະຕບິດັ (Oxford: Oxford University Press, 2010). 



 10 

ກວມເອາົ ການສກຶສາອງົການ, ລະບຽບການ, ຂັນ້ຕອນ, ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ ເພື່ອສາ້ງ ຄວາມ
ເຂົາ້ໃຈວ່າບຸກຄະລາກອນມກີານດໍາເນນີງານ ແລະ ມຜີນົຄແືນວໃດ.19 

ວທິກີານດັ່ ງກ່າວ ອາດສອດຄ່ອງເປັນພເິສດ ເພື່ ອເບິ່ ງປະເດນັຕ່າງໆຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. ໃນ 

ດາ້ນໜຶ່ ງ ຫຼາຍໆການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບປະຕບິດັໄດເ້ນັນ້ໃສ່ການຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລະບຽບ 

ການ/ຂັນ້ຕອນທາງການຂອງກດົໝາຍ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງວທິປີະຕບິດັທາງດາ້ນກດົໝາຍ (ຕວົຢ່າງ: 

ສິດິທຂີອງທະນາຍຄວາມຝ່າຍຈາໍເລຍີການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ, ການເຂົາ້ເຖງີຄວາມຍຸຕທໍິາ, ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂຄະ ດີ

, ການເຈລະຈານອກສານ ແລະ ອື່ ນໆ).20 

ການຮບັປະກນັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ ເປັນລກັສະນະທີ່ຫຍຸງ້ຍາກ ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະຈກັຕາ 
ເນື່ ອງຈາກການເຂົາ້ເຖງິວຽກງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ ສ່ວນຫຼາຍຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ຫຼ ືອະນຸມດັ (ເຊັ່ ນ: 

ການອະນຸຍາດຈາກ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ, ຈາກອງົການຕຸລາການ, ຈາກອງົການບໍລຫິານຄາ້ຍຂຸມຂງັ ແລະ ອື່ ນໆ). ການ

ປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງິໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນບາດກາ້ວ ທີ່ ສໍາຄນັໃນ

ການອອກແບບການຄົນ້ຄວາ້ ເນື່ ອງຈາກອາດມຂໍີຈ້າໍກດັໃນບາງດາ້ນ. ເຖງີແນວໃດກຕໍາມ, ການຄົນ້ ຄວາ້ກດົໝາຍ

ແບບປະຈກັຕາ ໂດຍການສກຶສາໜາ້ທີ່ ຂອງບນັດາອງົການທາງດາ້ນກດົໝາຍໃຫຍ່ໆໄດປ້ະກອບສ່ວນ ເຮດັໃຫ ້

ອງົການເຫຼົ່ ານັນ້ເປີດກວາ້ງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍສງັຄມົຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ.  ການເປີດກວາ້ງສູ່ການຄົນ້ ຄວາ້

ວທິະຍາສາດທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ອາດເປັນການຊ່ວຍໃຫອ້ງົການເຫລົ່ ານີ ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຊຶ່ ງສິ່ ງນີ ້ເປັນ

ອງົປະກອບຂັນ້ພືນ້ຖານ ຂອງການສາ້ງລດັທີ່ ປົກຄອງດວ້ຍກດົໝາຍ. 

ນອກນັນ້, ຢູ່ໃນສງົຄມົໃດໜຶ່ ງ ຄ ືສປປ ລາວ, ກດົໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ປະຊາຊນົຫຼາຍພາກສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ ໂດຍສະເພາະໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ເປັນແຫ່ຼງກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະຕ ິ

ບດັອາດຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີຢູ່ພາກສະໜາມ ໂດຍການສໍາພາດຄນົໃນຊຸມຊນົ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະຕບິດັສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນແບບພນັລະນາ ແລະ ອະທບິາຍ. ໃນດາ້ນໜຶ່ ງແມ່ນ 

ແນໃສ່ການກວດສອບການປະຕບິດັຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ

ເຂົາ້ໃຈຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ຄແືນວໃດ ແລະ ໃນອກີດາ້ນໜຶ່ ງ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຄໍ້າອະທບິາຍກ່ຽວກບັປະກດົການ ທາງ

ສງົຄມົ. ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼກັໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ສງັຄມົ ຄວືທິກີານຄົນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະ ພາບ 

ແລະ ແບບປະລມິານ. 

 

ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບຄຸນນະພາບ. ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບຄຸນນະພາບ  ແມ່ນອງີໃສ່ການສອບ 

ຖາມ ທີ່ ມຈີດຸສຸມ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ໂດຍການມກີານຕດິຕ່ໍພວັພນົໂດຍກງົກບັພາກສ່ວນທີ່ ເປັນເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶ 

 
19 John Baldwin and Gwynn Davis, “ການຄົນ້ຄວາ້ແບບປະຕບິດັ ໃນສາຂາກດົໝາຍໃນ “ຄູ່ມຂືອງອອກຟອດກ່ຽວກບັການຄົນ້ ຄວາ້
ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ed. Mark Tushnet and Peter Cane (Oxford University Press, 2005), 880-899, sp. 881. 
20 ຫາກໍ່ ອາ້ງອງີຢູ່ໜາ້ 880-899 887. ເຈົາ້ຂອງປຶມ້ຄູ່ມສືະບບັນີອ້າ້ງອງີໃສ່ບດົຄົນ້ຄວາ້ (ໜາ້ 886) ທີ່ ດ າເນນີຢູ່ ປະເທດສະຫະລດັອາເມລ ິ

ກາ ທີ່ ສະແດງວທິທີາງຂອງການຕດັສນິບນັຫາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດໃນເວລາຈບັກຸມ ແລະ ກກັຂງັ ຊຶ່ ງບາງຄັງ້ຂດັກບັກດົໝາຍ. ສະແດງ ໃຫ ້

ເຫນັວ່າ ການຕດັສນິບນັຫາໃນກອງປະຊຸມສານ ສະແດງໃຫເ້ດເຫນັທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ການຕລີາຄາຂອງຜູພ້າກສາທີ່ ຮບັຟັງການຊີ ້ແຈງ

ຄະດ ີ ກຄໍ ື ການປະຕບິດັກດົໝາຍກບັທີ່  ແລະ ຍງັສະແດງວທິທີາງໃນການຮບັຜບິຊອບຄດິຂີອງທະນາຍຄວາມທີ່ ສ່ວນຫຼາຍເລີ່ ມຈາກ ຂັນ້

ຕອນທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
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ສາຄົນ້ຄວາ້. ການຄົນ້ຄວາ້ລກັສະນະນີ ້ ສາມາດບນັລຸໄດ ້ ໂດຍຜ່ານວທິກີານ ແລະ ເຕກັນກິການເກບັກາໍຂໍມູ້ນສາມ 

ແບບ ຄ:ື ການສໍາພາດແບບເລກິເຊິ່ ງ,  ການສງັເກດການໂດຍກງົ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຈ້າກເອກະສານ 
ຕ່າງໆ.21  ຜນົໄດຮ້ບັຈະແຄບກວ່າວທິກີານແບບປະລມິານ ແລະ ມຄີວາມຊດັເຈນກວ່າ ເນື່ ອງຈາກວ່າການຄົນ້ຄວາ້ 

ແບບຄຸນນະພາບມແີນວໂນມ້ເນັນ້ໃສ່ຂໍສ້ງັເກດຈາໍນວນຫນອ້ຍ (ບຸກຄນົ ຫຼ ືເຫດການ ຫຼ ືເອກະສານ) ຊຶ່ ງຖວ່ືາເປັນ ຂໍ ້

ມູນ ‘ທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ’ ແລະ ດວ້ຍເຫດນີ ້ ຈຶ່ ງຄຸມ້ຄ່າກບັການສກຶສາ ແລະ ເພື່ ອກວດສອບຂໍມູ້ນຢ່າງເລກິ 

ເຊິ່ ງ.22 ກລໍະນສີກຶສາຫຼກັໆແລວ້ ໃນດາ້ນໜຶ່ ງ ເປັນການປະສມົປະສານ ການສງັເກດການກບັການສ າພາດ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ ແລະ ໃນອກີດາ້ນໜຶ່ ງເປັນການວເິຄາະເນືອ້ໃນ ແລະ ວເິຄາະການສໍາພາດ ຊຶ່ ງຖກືນາໍໃຊຢ່້າງ 

ກວາ້ງຂວາງ ຈາກບນັດານກັຄົນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະພາບ ເພື່ ອກວດສອບປະກດົການທາງສງັຄມົ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວ 

ກບັກດົໝາຍ ແລະ ອາຊບີນກັກດົໝາຍໃນລະດບັຈລຸະພາກ. ຕວົຢ່າງ: ກລໍະນສີກຶສາທາງກດົໝາຍແບບຄຸນນະພາບ 

ກ່ຽວກບັວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດກີານຢ່າຮາ້ງຢູ່ປະເທດອງັກດິ ໃນປີ 2000.23 ຄວາມເປັນມາຂອງການ 

ຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ແມ່ນການຕັງ້ຂໍສ້ມົມຸດຖານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ມກີານພມິຢ່າງກວາ້ງຂວາງຈາກສື່ ມວນຊນົວ່າ ທະນາຍຄວາມ 

ໃນຄະດກີານຢ່າຮາ້ງນາໍໃຊວ້ທິກີານແບບປະເຊນີໜາ້ອນັສາ້ງຄວາມເຄັ່ ງຕງຶລະຫວ່າງຄູ່ກລໍະນ.ີ ການຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວ 

ໄດມ້ກີານກວດສອບການເຮດັວຽກຂອງຕວົຢ່າງທະນາຍຄວາມ 40 ຄນົ ໂດຍນ າໃຊກ້ານສງັເກດການປະຕບິດັວຽກ 

ງານປະຈາໍວນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເປັນເວລາ 14 ວນັ, ມກີານສໍາພາດແບບເລກິເຊິ່ ງ ເພື່ ອສນົທະນາກ່ຽວກບັຄະດທີີ່ ມກີານ 

ເລອືກເຟັນ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານທີ່ ອງີໃສ່ບດົບນັທກຶໃນສໍານວນຄະດ.ີ ຂໍມູ້ນທີ່ ຄົນ້ພບົບ່ໍໄດສ້ະ ໜັ

ບສະໜນູທດັສະນະຂອງສື່ ມວນຊນົ ແລະ ກງົກນັຂາ້ມໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ທະນາຍຄວາມມມີາດຕະການ ເພື່ ອ 

ພະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ ງຕງຶລະຫວ່າງລູກຄວາມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານເຈລະຈາກນັ. ອງີຕາມ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງ 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ຕວົຢ່າງ ນກັຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍສາມາດອາ້ງວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ຄົນ້ພບົສາ 

ມາດເປັນຕວົແທນໃຫທ້ະນາຍຄວາມໃນຄະດກີານຢ່າຮາ້ງທຸກຄນົ ຢູ່ປະເທດອງັກດິ ແຕ່ວ່າ ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຖກືນ 

ນາໍໃຊນ້ີໄ້ດ ້ເພີ່ ມຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫເ້ລກິເຊິ່ ງກວ່າເກົ່ າ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດໄດຮ້ບັຜນົແບບນີ ້ດວ້ຍວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ແບບປະ ລິ

ມານ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປະລມິານ. ການຄົນ້ຄວາ້ແບບປະລມິານ ແມ່ນອງີໃສ່ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທາງ ດາ້ນ

ສະຖຕິ ິ ເພື່ ອກ ານດົປະລມິານຂອງປະກດົການທາງສງົຄມົໃດໜຶ່ ງ. ສາມເຕກັນກິຫຼກັຂອງການເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່  ນາໍໃຊ ້

ມກີານສໍາຫຼວດ, ການທດົສອບ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູທຸຕຍິະພູມ.24 ໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ, ວທິກີານຄົນ້ ຄວາ້ແບບ

ປະລມິານແມ່ນຖກືນາໍໃຊ ້ ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການຕກົເປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ25 ເພື່ ອໃຫໄ້ດມ້າດຕະການສະ ກດັກັນ້

ອາຊະຍະກາໍທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຫຼາຍກວ່າຂໍມູ້ນທີ່ ອງີໃສ່ບດົບນັທກຶທາງການຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ.  ການຄົນ້ 

ແບບນີສ້າມາດເປັນໃນຮູບແບບການສໍາຫຼວດທາງດາ້ນສງັຄມົ/ຊຸມຊນົ ຊຶ່ ງຖາ້ວ່າມກີານອອກແບບດ ີ (ໝາຍວ່າມເີຕກັ 

 
21 Lisa Webley, “ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບປະລມິານ,” ຢູ່ປຶມ້ຄູ່ມຂືອງອອກຟອດ ສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົ ໝາຍ
ແບບປະຕບິດັ, ed. Peter  Cane & Herbert Kritzer (Oxford University Press, 2010), 928-929. 
22 ຫາກໍ່ ອາ້ງ, 934. 
23 ຫາກໍ່ ອາ້ງ, 935. 
24 ຫາກໍ່ ອາ້ງອງີ, 48-71. ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ໝາຍເຖງິ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງດາ້ນສະຖຕິ ິທີ່ ໄດມ້າ ເພື່ ອຈດຸປະສງົອຶ່ ນ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ອຶ່ ນ. 
25 ການສໍາຫຼວດ ໄດຂໍ້ເອາົຕວົແບບຂອງປະຊາຊນົທີເ້ປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຂອງການກໍ່ ອາດຊະຍະກາໍ ໃນກາໍນດົເວລາໃດໜຶ່ ງ ແລະ ວ່າມກີານລາຍ 

ງານຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ ຫຼ ືບໍ? 
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ນກິການສຸ່ມພຽງພໍ ແລະ ມຄໍີາຖາມທີ່ ມສີາລະເນືອ້ຫາ ແລະ ໃຈແ້ຍກ) ກຈໍະສາມາດຮູຈ້ກັທດັສະນະຂອງປະຊາຊນົ 

ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນກດົໝາຍ.26 ສິ່ ງທີ່ຄວນຮູກ້ານຄົນ້ຄວາ້ແບບປະລມິານ ມຂໍີຈ້າໍກດັ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ການສໍາຫຼວດ. ຄວາມຈງິແລວ້,  ການສໍາຫຼວດ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ ເນັນ້ໃສ່ ແຕ່ປະເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂໍ ້

ມູນທາງດາ້ນປະສບົການ ແລະ ສາມາດໃຫຄໍ້າຕອບໄດຢ່້າງມອໍີານາດ (ຈະບ່ໍມປີະໂຫຍດຖາ້ຖາມປະຊາຊນົທີ່ ບ່ໍຜ່ານ 

ປະສບົການໂດຍກງົ ແລະ ບ່ໍມຜີນົເພີ່ ມເຕມີຫຍງັຈາກຄໍາເຫນັ27). ດວ້ຍເຫດນີ,້  ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ-ສງົ

ຄມົ ຈຶ່ ງນາໍໃຊເ້ຕກັນກິແບບປະສມົປະສານລະຫວ່າງແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ແບບ ປະລມິານນບັມືນ້ບັຫຼາຍ.28 

ການເລອືກວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແມ່ນຂຶນ້ກບັຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ (ທີ່ ີ

ເປັນປະເດນັ ແລະ ໃນຖານະທີ່ ເປັນນກັຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງຫາຄໍາຕອບ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດປຶ້ກສາປະເດນັຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີ ້ກບັອາ ຈານທີ່

ປຶກສາ. ນອກນັນ້, ການເລອືກວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ກຍໍງັຂຶນ້ກບັຄວາມສາມາດຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້ເປັນຕົນ້ຕໍ. ເພື່ ອ ດໍາເນນີ

ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ເອງຕອ້ງມຄີວາມຮູໃ້ນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງສາຂາວຊິາ ເພື່ ອ ສາມາດ

ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ໄດ ້(ເຖງິແມ່ນວ່າ ມກີານນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທຸຕຍິະພູມທີ່ ບ່ໍແມ່ນນກັຄົນ້ຄວາ້ເປັນຜູເ້ກບັກາໍ ໂດຍກງົນກັ

ຄົນ້ຄວາ້ກຍໍງັຕອ້ງສາມາດຕລີາຄາ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ມ,ີ ເຂົາ້ໃຈວທິກີານທີ່ ນາໍໃຊ ້ແລະ ປະເດນັ ອື່ ນໆ). ນກັຄົນ້ຄວາ້ 

ຕອ້ງສາມາດແປຂໍມູ້ນທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການສງັເກດການ, ການສໍາພາດ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບດົ ບາດໜາ້ທີ່  ແລະ ຜນົ

ຂອງກດົໝາຍເປັນສບັກດົໝາຍ.29 ນກັຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶວ່າ ການຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ກວມເອາົ ສາຂາວຊິາຫຼາຍເທົ່ າໃດ
ມນັກຍໍິ່ ງມລີກັສະນະສະຫລບັຊບັຊອ້ນ ແລະ ໃຊເ້ວລາຫຼາຍເທົ່ ານັນ້  ແລະ ຍງັຕອ້ງຄໍານງຶ ວ່າ ການຄົນ້ຄວາ້ໃນຫຼາຍ

ສາຂາວຊິາ ຫຼ ືມູມມອງຈາກພາຍນອກສາຂາວຊິາທີ່ ເຂັມ້ຂຸນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານເຮດັວຽກ ເປັນກຸ່ມກບັນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່

ມາຈາກຫຼາຍສາຂາວຊິາ.  

 
26 ຫາກໍ່ ອາ້ງ, 880-899, sp. 892. 
27 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
28 ຕວົຢ່າງ: John Baldwin ແລະ  Gwynn Davis ໄດອ້າ້ງອງີໃສ່ບດົຄົນ້ຄວາ້ ຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ ້ປີ 2002 ກ່ຽວກບັການຕດັສນິກ່ຽວກບັ 

ເງນິມດັຈາໍ ແລະ ການຕ່ໍລອງໃນຄະດຂີອງ Gail Kellough and Scot Wortley “ການຈ່າຍເງນິມດັຈາໍ: ການຕກົລງົກ່ຽວ ກບັເງນີມດັຈາໍ 

ແລະ ການຕ່ໍລອງເພື່ ອຖະແຫຼງ ເປັນການຕດັສນີຕກົລງົທີ່ ເກນີຄວາມຈາໍເປັນ, ໃນວາລະສານກ່ຽວກບັອາດຊະຍະກາໍວທິະຍາຂອງ ປະເທດອງັ 

ກດິ 42, no. 1 (Oxford: University Press, 2002), ທີ່ ນໍາໃຊຫຼ້າຍໆວທິກີານ ລວມທງັ ການຕດິຕາມຄະດອີາ ຍາ 1800 ຄະດຜ່ີານ ສານ 

ແລະ ວທິກີານຄດັຄາ້ນ, ການສໍາພາດແບບຊ່ອງໜາ້ ກບັຜຸກ້ະທໍາຜດິຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
29  Aikaterini Argyrou, “ເອາົຄະດເີປັນກລໍະນສີກຶສາສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍແບບປະຕບິດັ,” Utrecht Law Review 
13, no. 3 (2017): 95-113, sp. 97.  
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ພາກທ ີ2: ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ 

 

 

ໂດຍ: ປອ. ນ. ເປຣນີ ຊມີງົ ແລະ ຊອ. ປທ. ປາງທອງ ໄຊຍະວງົ 
 

 

ການຄົນ້ຫາແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ເພື່ ອສກຶສາ ແລະ ສະໜອງໃສ່ບດົວເິຄາະເປັນໝາກຫວົໃຈຂອງການ 

ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ບດົຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງລວມເອາົ ການທບົທວນວນັນະກາໍທີ່ ກ່ຽວກບັຫວົຂໍກ້ານ 

ຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງຖີ່ ຖວ້ນ. ຢາກເຮດັໄດແ້ນວນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວຄວນນາໍໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນການທາງວຊິາການທີ່ ມໃີນ 

ທາງອອນລາຍ (Online) ໂດຍສະເພາະຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີຫໍສະໝຸດອເີລກັໂທນກິ (e-Library) 30  ພອ້ມທງັບນັດາສື່ ສິ່ ງ 

ພມິທີ່ ມຢຸ່ີຫອ້ງສະໝຸດຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ການຄົນ້ຄວາ້ຄວນຫລກີລຽ້ງການໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນຈາກ ວກິພີເິດຍ 

(Wikipedia) ແລະ ກໂູກລ (Google) ເນື່ ອງຈາກເປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື ໃນທາງດຽວກນັ, ເວລາຄົນ້ ເຫນັ

ເອກະສານອາ້ງອງີໃດໜຶ່ ງທຸກຄັງ້ຕອ້ງພະຍາຍາມຊອກຫາແຫ່ຼງຂໍມູ້ທີ່ ເປັນຕົນ້ສະບບັ ແລະ ອາ້ງອງີໃສ່ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຕົນ້

ສະບບັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດວ່້າແຫ່ຼງຂໍມູ້ນນັນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທງັໝດົ ບ່ໍແມ່ນວ່າ ຈະມບ່ີອນອາ້ງອງີ ອນັດຽວກນັ.  ຜນົງານຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ນາໍໜາ້ທີ່ ຖກືຕ ີ

ພມິຖເືປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ມີຄຸີນນະພາບສູງທີ່ ສຸດ.  ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຜນົງານຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວ ຈຶ່ ງ

ຖກືຄາດຫວງັໃຫມ້ກີານອາ້ງອງີໃສ່ໃນການຄົນ້ຄວາ້. ໃນທາງກງົກນົຂາ້ມ, ຜນົງານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ບ່ໍມໃີຜຮູຈ້ກັທີ່ ຖກື ຕພີມິ

ທາງອອນລາຍ ໂດຍບ່ໍມກີານທບົທວນຈາກນກັຄົນ້ຄວາ້ດວ້ຍກນັ  ຖເືປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ມນີໍາ້ໜກັໜອ້ຍ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບຕ່ໍາ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ການຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍສາມາດອາ້ງອງີໃສ່ສິ່ ງຕພີມິລກັສະນະນີ.້ 

ນກັຄົນ້ຄວາ້ ຍງັຕອ້ງພຈິາລະນາ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັຫວົຂໍທ້ີ່  

ຄົນ້ຄວາ້. ການຄົນ້ຄວາ້ບາງຫວົຂໍ,້ ເອກະສານເກົ່ າ (ຕວົຢ່າງ: ເອກະສານທີ່ ຖກືຕພີມີ 10 ປີຜ່ານມາແລວ້) ອາດມ ີ

ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງໜອ້ຍ ເມື່ ອມກີານຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັຫວົຂໍດ້ຽວກນັນີຖ້ກືຕພີມີອອກມາໃຫມ່. 

ການນາໍສະເໜແີຫ່ຼງຂໍມູ້ນມຄີວາມແຕກຕ່າງຕາມຂງົເຂດການຄົນ້ຄວາ້. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ໂດຍທົ່ ວໄປ 

ແລວ້ ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍສາມາດຈາໍແນກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອອກເປັນສອງປະເພດ ຄ:ື ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະ 

ພູມ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນຂັນ້ໜຶ່ ງ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ31 ຫຼ ື ຂໍມູ້ນຂັນ້ສອງ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ແມ່ນແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ 
ທາງການທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຊຶ່ ງໝາຍເຖງິ ຂໍມູ້ນ/ເອກະສານ ທີ່ ສາ້ງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເດນັສະເພາະໃດໜຶ່ ງ 

ເຊັ່ ນ: ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ ຫຼ ືນຕິກິາໍ. ຂໍມ້ນູທຸຕຍິະພູມ ແມ່ນແຫ່ຼງຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ພນັລະນາ ຫຼ ືການຕຄີວາມ ໝາຍ
ຂອງກດົໝາຍ ເຊັ່ ນ: ບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ບດົຂຽນທາງວຊິາການຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້ກດົ ໝາຍ

ປະເພດອື່ ນໆ. 

 
30 ຄນລ, ມຊ “ຫໍສະໝຸດອເີລກັໂທນກິ,” ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຂົ ້າ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021 
https://flp.nuol.edu.la/e-library. 
31 ເບິ່ ງຕວົຢ່າງ ກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງໃນບດົ Nolan Donal and Sandra Merdith, OSCOLA : Oxford University Standard 
for the Citation of Legal Authorities, 4th ed. (Hart Publishing, 2012). https://www.law.ox.ac.uk/ sites/files/ oxlaw/ 
oscola_4th_edn_hart_2012.pdf. 
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ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍຄວນນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະ 

ພູມ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນບ່ອນອາ້ງອງີໃນບດົ (ຂໍຄ້ວາມຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜາ້ເຈຍ້ Footnote) ແລະ/ ຫຼ ື

ບ່ອນອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ ຫຼ ືບນັນານຸກມົ ແລະ ຕອ້ງມກີານອາ້ງອງີທີ່ ຖກືຕອ້ງ.32 

 

2.1 ຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍແມ່ນ ຂໍມ້ນູດບິຂອງນກັກດົ ໝ

າຍທີ່ ນກັຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງວເິຄາະ ແລະ ຕຄີວາມ. ໂດຍລວມ, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ປະກອບດວ້ຍບນັດານຕິກິາໍ (ກດົ

ໝາຍຂອງລດັ ຫຼ ືກດົໝາຍສາກນົ ຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ລດັ). ໃນນີ ້ລວມມ ີລດັຖະທ າມະນນູ, ທໍາ

ມະນນູ, ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍ, ກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ (Case law) ແລະ ຍງັມ ີສນົທສິນັຍາ ສາກນົ 

ແລະ ກດົໝາຍປະເພນ.ີ 

ລດັຖະທາໍມະນນູ ແມ່ນກດົໝາຍພືນ້ຖານ ທີ່ ກາໍນດົການຈດັຕັງ້ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັ ແລະ ກາໍນດົສດິທ ິ

ພືນ້ຖານຂອງບຸກຄນົ, ກາໍນດົລະບຽບການປ່ິນອອ້ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສ່ວນໃຫຍ່ກບັຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້.33 

ທາໍມະນນູ (ກດົໝາຍ) ແມ່ນຖອ້ຍຄໍາ ທີ່ ຜ່ານການລງົຄະແນນສຽງຈາກ ຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ ເພື່ ອຮບັຮອງເອາົ ຊຶ່ ງ

ຕ່າງກບັນຕິກິາໍທີ່ ອງົກອນບໍໍລຫິານຮບັຮອງ (ລະບຽບການ). ຍດັຕຂິອງຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ ບ່ໍແມ່ນກດົໝາຍໃນຕວົ ແຕ່

ເປັນເປັນການສະແດງທດັສະນະ ເພື່ ອກາໍນດົທດິທາງໃນການຮບັເອາົນຕິກິາໍ ແລະ ຍງັສາມາດກ່ຽວຂອ້ງກບັການ 

ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ສິ່ ງທີ່ ຄວນສງັເກດ, ກດົໝາຍທີ່ ຖກືຕພີມິໃນຮູບແບບປຶມ້ ຍງັຖວ່ືາເປັນກດົ 

ໝາຍ ແລະ ຈດັຢູ່ໃນປະເພດແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ.34 

ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍ ແມ່ນເອກະສານທາງດາ້ນບໍລຫິານອອກໂດຍ ອງົການບໍລຫິານ ເພື່ ອຝັນຂະຫຍາຍກດົ 

ໝາຍ (ທໍາມະນນູ) ໂດຍການກາໍນດົລາຍລະອຽດອນັຈາໍເປັນສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຫຼ ື ເພື່ ອກາໍນດົລະ 

ບຽບການຕ່ໍກບັປະເດນັໃດໜຶ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນພາຍໃຕອໍ້ານາດຂອງອງົການບໍລຫິານ  (ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ອງົການ 

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ). ອງົກອນບໍລຫິານ ສາມາດອອກລະບຽບການຫຼາຍໆປະເພດ ເຊັ່ ນ: “ຄໍາສັ່ ງ,” “ດໍາລດັ,” “ຂໍຕ້ກົ ລງົ” 

ແລະ ອື່ ນໆ. ບນັດາລະບຽບການຕອ້ງເຄາົລບົນຕິກິາໍຂັນ້ສູງກວ່າໝາຍວ່າກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາສາກນົທີ່ ໄດ ້ ໃຫ ້

ສດັຕະຍາບນັແລວ້ ແລະ ລດັຖະທໍາມະນນູ. 

ສນົທສິນັຍາສາກນົ ແມ່ນນຕິກິາໍທີ່ ລດັຕ່າງໆເຈລະຈາກນັ ເພື່ ອກາໍນດົພນັທະຕ່ໍກນັ ແລະ ກນັໃນຂງົເຂດໃດ 

ໜຶ່ ງ (ຕວົຢ່າງ: ການປົກປັກຮກັສາສນັຕພິາບ, ການຄາ້, ສດິທມິະນຸດ). ເພື່ ອໃຫສ້າມາດມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ສນົທສິນັ ຍາ

ສາກນົ ຕອ້ງໄດຖ້ກືລງົນາມ ແລະ ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ (ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູໃ້ຫສ້ດັຕະຍາ ບນັ). 

 
32 ເບິ່ ງ ພາກທ ີ3 ແລະ ພາກທ ີ4. 
33 ຕວົຢ່າງ: ລດັຖະທໍາມະນນູຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຖກືປັປປຸງໃນປີ 2015 ກ ານດົລະບຽບການກ່ຽວກບັລະບອບການເມອືງ, ສດິທ ີແລະ ພນັ 

ທະພືນ້ຖານຂອງ ພນົລະເມອືງລາວ (ໝວດ 4), ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ໝວດ 5), ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ປະທານປະເທດ 

(ໝວດ 6) ຂອງ ລດັຖະບານ (ໝວດ 7) ຂອງສານປະຊາຊນົ ແລະ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ (ໝວດ 10) ແລະ ອື່ ນໆ, ໃຫເ້ບີ່ ງ ລດັຖະ 

ທໍາມະນນູ ປີ 1991 (ປັປປຸງຄັງ້ສຸດທາ້ຍ ປີ 2015) ສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງໄດທ້ີ່ : https://data.laos.opendevelopment mekong.net/laws_ 
record/constitution-of-lao-pdr-2015. 
34  ຈະຮຽນວທິກີານອາ້ງອງີໃສ່ທໍາມະນນູ ຢູ່ ພາກທ ີ 4. ການປະກອບຄ າເຫນັໃສ່ກດົໝາຍ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຍອ້ນວ່າເປັນວຽກກ່ຽວກບັ 

ຫຼກັການທາງກດົໝາຍ ແລະ ຈດັໃນປະເພດຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ. 
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ໃນເມື່ ອ ສນົທສິນັຍາກາໍນດົຫຼກັການຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ຖວ່ືາສນົທສິນັຍາສະບບັ ນັນ້ ມີ

ຜນົບງັຄບົໃຊໂ້ດຍກງົ.  ສນົທສິນັຍາບາງສະບບັ ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານອອກກດົໝາຍສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ເພື່ ອ ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ. ທຸກມືນ້ ີເ້ກອືບວ່າທຸກຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັກດົໝາຍສາກນົ. 

ກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ຫຼ ື ເອີນ້ວ່າ “ປະເພນສີານ” ໝາຍເຖງິຄໍາຕດັສນິຂອງສານ. ຄໍາຕດັ 

ສນິຂອງສານມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະບບົກດົໝາຍ ເພາະເປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ໃນການຄົນ້ຄວ້າວທິະ 

ຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ໃນ “ລະບບົປະມວນກດົໝາຍ” ເຖງິແມ່ນວ່າ ກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ຈະ

ບ່ໍແມ່ນແຫ່ຼງກດົໝາຍທາງການ,35 ແຕ່ຜູພ້ພິາກສາມອໍີານາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ໃນການຕຄີວາມຂອງກດົໝາຍຄກືບັ ພນັທະ

ໃນການຕດັສນິຄະດທີີ່ ຍ ື່ ນຕ່ໍສານ.  ເນື່ ອງຈາກວ່າ ກດົໝາຍບ່ໍຈະແຈງ້ສະເໝໄີປ, ການຕຄີວາມກດົໝາຍຈາກ ຜູ ້

ພພິາກສາ ຈຶ່ ງມຄີວາມກ່ຽວພນັກບັ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພື່ ອວເິຄາະ ແລະ ສງັເຄາະເນືອ້ ໃນ

ຂອງກດົໝາຍ. ໂຄງປະກອບຂອງລະບບົສານ ໂດຍມສີານສູງສູດຢູ່ຈອມເປັນຜູພ້ຈິາລະນາບນັຫາກດົໝາຍທີ່ ສະ ຫຼບັ

ຊບັຊອ້ນ ແລະ ຍງັມອໍີານາດສູງໃນການຕດັສນິຄະດ.ີ36 

ກດົໝາຍປະເພນ ີແມ່ນແຫ່ຼງກດົໝາຍປະເພດໜຶ່ ງ ໃນລະບບົກດົໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ມຄີວາມແຕກຕ່າງ ໃນ

ກດົໝາຍສາກນົ ທີ່ ຈດັຢູ່ໃນປະເພດຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ. ກດົໝາຍປະເພນ ີແມ່ນລະບຽບການກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍໄດ ້ຂຽນ

ໄວເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນ ແຕ່ມາຈາກວທິປີະຕບິດັທົ່ ວໄປ ແລະ ຊໍາ້ໆທີ່ ບຸກຄນົໃນກຸ່ມສງັຄມົປະຕບິດັຕາມ ເພາະ ຖື

ວ່າເປັນ ວທິປີະຕບິດັແບບບງັຄບັ ແລະ ເປັນກດົໝາຍ. ປະເພນແີມ່ນ “ກດົໝາຍປະເພນທີີ່ ມສີອງອງົປະກອບຫຼກັ ຄ:ື 

ການປະຕບິດັຊໍາ້ໆ ແລະ ປະຊາຊນົຖເືປັນກດົໝາຍ (Opinio Juris ເປັນພາສາ ລາຕນິ). ຄໍາຖາມທົ່ ວໄປສໍາລບັ ນກັ

ກດົໝາຍ ເມື່ ອເວົາ້ເຖງິ ກດົໝາຍປະເພນ ີໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຄ ືຈະເຮດັແນວໃດໃຫກ້ດົໝາຍ ປະເພນ ີ

ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍທີ່ ລາຍລກັອກັສອນ. ສີ່ ງທີ່ ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດຄ້:ື 1)  ກດົໝາຍສາມາດສາມາດອາ້ງ ເຖງິ

ປະເພນເີພື່ ອຄຸມ້ຄອງສະຖານະການໃດຫນຶ່ ງ (Segundum legem ເປັນພາສາລາຕນິ) ແລະ 2) ປະເພນ ີສາມາດ ເຮດັ

ບດົບາດໃນກລໍະນບ່ໍີມກີດົໝາຍ ເພື່ ອແກໄ້ຂຊ່ອງຫວ່າງ (Praeter legem ເປັນພາສາລາຕນິ) ແລະ ສາມາດຖກື 

ປະມວນເປັນກດົໝາຍ ແລະ 3) ສາມາດຂດັກບັ ກດົໝາຍ (contra legem ເປັນພາສາລາແຕງັ) ແລະ ໃນກລໍະນ ີ

ແບບນີ ້ກດົໝາຍທີ່ ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນຄວນຖກືນາໍມາພຈິາລະນາກ່ອນ. 

 

2.2 ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍແມ່ນ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະ 

ຖມົມະພູມ ຊຶ່ ງເປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ພນັລະນາ ຫຼ ື ຕຄີວາມແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ. ເວົາ້ອກີຢ່າງໜຶ່ ງ, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕ ິ

ຍະພູມ ແມ່ນບດົຂຽນກ່ຽວກບັກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍ ແມ່ນມາຈາກ ອງົການນຕິບິນັຍດັ ຫຼ ືສານ ແຕ່ມາຈາກເຈົາ້ຂອງບດົ ຂຽນ 

ທີ່ ສະແດງທດັສະນະຫຼຄືວາມຄດິເຫນັຂອງຕນົ ກ່ຽວກບັບນັຫາທາງກດົໝາຍ. ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ສາມາດພບົ ເຫນັໃນ

 
35  ເພາະວ່າ ອງີຕາມຫຼກັການການແຍກອໍານາດ, ຜູພ້ພິາກສາ ມີໜ້າ້ທີ່ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກ ຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດແຊກແຊງເຂົາ້ ໃນ 

ຂງົເຂດນຕິບິນັຍດັ. ຄໍາພພິາກສາ ບ່ໍແມ່ນນຕິກິາໍ ໃນໂຕ ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊຕ່ໍ້ ຄູ່ກລໍະນເີທົ່ ານັນ້ (ແລະ ຕ່ໍລດັທີ່ ເປັນຜູບ້ງັຄບົໃຊ)້ ໃນລະ ບບົ

ກດົໝາຍປະມວນ ຜູພ້ພິາກສາປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງຂອງກດົໝາຍ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຜູສ້າ້ງກດົໝາຍ. 
36 ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສານສູງສຸດແມ່ນ “ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ” ແລະ ສານຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ປະກອບດວ້ຍ: “ສານປະຊາຊນົພາກ,” “ສານປະຊາຊນົ 

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສານເດກັ” ແລະ “ສານປະຊາຊນົເຂດ” ແລະ ນອກຈາກນີ ້ກແໍມ່ນ “ສານທະຫານ.” 
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ບດົທີ່ ຕພີມິທາງດາ້ນວຊິາການ ເຊັ່ ນ: ປຶມ້, ຄໍາເຫນັຕ່ໍກບັຄໍາຕດັສນິ ຫຼ ືຄໍາເຫນັຕ່ໍນຕິກິາໍ, ບດົຄວາມທາງວ ິຊາການດາ້ນ

ກດົໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ມບີດົບາດທາງດາ້ນວທິະຍາສາດທີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍການຈດັລະບບົ ແລະ ໃຫຄ້ວາມກະ 

ຈ່າງແຈງ້ກ່ຽວກບັກດົໝາຍ ແລະ ເປັນກຸນແຈທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັນກັຄົນ້ຄວາ້. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ເຊັ່ ນ: ປຶມ້ ຫຼ ືບດົ 

ຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ຖກືຕພີມິໂດຍມຜູີກ້ວດແກນ້ັນ້ ແມ່ນມກີານຂຽນຕາມວທິກີານທີ່ ເປັນລະບບົ 

ແລະ ມໂີຄງສາ້ງຄກັແນ່ ແລະ ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈຶ່ ງເປັນຈດຸເລີມ້ຕົນ້ທີ່ ດຂີອງການເຮດັບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນ 

ກດົໝາຍ. ໃນເວລາມແີຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ກ່ຽວກບັຫວົຂໍຄ້ົນ້ຄວາ້ທີ່ ກາໍນດົໄວແ້ລວ້ນັນ້, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ສາ 

ມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນການອະທບິາຍ ແລະ ວເິຄາະ (ບາງສ່ວນ) ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ທີ່ ຖກືເກບັກາໍໄວແ້ລວ້ 

ນັນ້. ຕວົຢ່າງ: ຄວາມໝາຍ ຫຼ ືນຍິາມຂອງກດົໝາຍ ແລວ້ໃຫຕ້ວົຢ່າງ ກ່ຽວກບັວທິປີະຕບິດັກດົໝາຍໃນຫຼາຍໆສະ 

ຖານະການຕ່າງໆ ໂດຍການອາ້ງອງີໃສ່ກລໍະນສີກຶສາ ຫຼ ືກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ຍງັຊ່ວຍກາໍນດົແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບດົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຊ່ວຍກ່ຽວກບັການ 

ທບົທວນວນັນະກາໍທີ່ ກ່ຽວກບັຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ ເພາະແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມໄດອ້າ້ງອງີເຖງິແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະ 

ພູຸມ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພຸມ ທີ່ ມກີານອາ້ງອງີຢ່າງຖກືຕອ້ງມາແລວ້ນັນ້. 

ໃນສາຂາກດົໝາຍ, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມລວມມ:ີ 

- ປຶມ້ຕໍາລາກດົໝາຍ, ວດັຈະນານຸກມົ ແລະ ສບັພະນຸກມົ; 

- ບດົຄວາມທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ (ບດົທີ່ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປຶມ້, ວາລະສານ, ເອກະສານໃນ 

ວຽກງານ, ຄໍາເຫນັຕ່ໍຄະດ ີແລະ ອື່ ນໆ); 

- ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັກດົໝາຍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ຫຼ ືຄະນະລດັຖະບານ ແລະ 

ລະຫວ່າງລດັຖະບານ (ຕວົຢ່າງ: ບດົລາຍງານອງົການສດິທມິະນຸດ, ບດົລາຍງານຄະນະກາໍມາທກິານອງົ ການ

ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼ ືບດົລາຍງານລດັຖະສະພາ ແລະ ອື່ ນໆ); 

- ເອກະສານກອງປະຊຸມ; 

- ວທິະຍານພິນົ; 

- ບດົຂຽນໃນ ເວບັໄຊ ແລະ ຄ າເຫນັຕາມ ເວບັໄຊ (Blog posts); 
- ໜງັສພືມິ (ຕວົຢ່າງ: ວຽງຈນັ ໄທມ ໌(Vientiane Times), ເດ ີກາດຽນ The Guardian, ນວິຢອກ ໄທມ ໌

New York Times ແລະ ອື່ ນໆ); 

- ການສໍາພາດ (ຕວົຢ່າງ: ຖາ້ສໍາພາດຜູພ້ພິາກສາ, ອາຈານ ຫຼ ືຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆໃນບດົຄົນ້ຄວາ້). 

ບນັດາຕໍາລາກດົໝາຍ, ສບັພະນຸກມົ ແລະ ວດັຈະນານຸກມົກດົໝາຍ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດເວລາເລີ່ ມຕົນ້ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ເພື່ ອເປັນການຮຽນຮູພ້ືນ້ຖານຂອງຂງົເຂດກດົໝາຍສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ເພື່ ອເຂົາ້ໃຈຄໍາສບັໃນຂງົເຂດດັ່ ງ 

ກ່າວ ແລະ ກສໍາມາດລະບຸຄະດສໍີາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄົນ້ຄວາ້ນັນ້. ນອກນັນ້. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຍງັສະໜອງ 

ການອາ້ງອງີແຫ່ຼງມູນສະເພາະ ຊຶ່ ງເປັນການເພີ່ ມຄວາມຮູທ້ີ່ ລະອຽດຕື່ ມ. 

ສໍາລບັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງອອນລາຍ, ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ ເພື່ ອຕລີາຄາວ່າ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວເຊື່ ອຖໄືດ ້

ແລະ ມລີກັສະນະພາວະວໄິສ ຫຼ ືບໍ. ສິ່ ງທີ່ ຄວນຄໍານງຶສະເໝແີມ່ນ ໃຜເປັນຜູຂ້ຽນ ແລະ ສໍານກັງານໃດຕພີມິ? ຜູ ້ຂຽນ

ມຄີວາມຊ່ຽວຊານດາ້ນໃດ? ໜາ້ ເວບັໄຊ ທີ່ ພບົຂໍມູ້ນເປັນ ເວບັໄຊ ຂອງອງົການການສກຶສາ ຫຼ ືການຄົນ້ຄວາ້ ບໍ? ຜູ ້
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ຂຽນບດົທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກພກັການເມອືງ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງບໍ? ນກັຄົນ້ຄວາ້ເອງ ກມໍ ີ ອນັ

ຜດິພາດ ດັ່ ງນັນ້, ທຸກຄັງ້ຕອ້ງໄດກ້ວດສອບຂໍມູ້ນນັນ້ອາ້ງອງີພຽງພໍບໍ ແລະ ກວດສອບຕື່ ມອກີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ການ

ອາ້ງອງີໃນບດົຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ (Footnote) ເວລາມຂໍີສ້ງົໄສ. ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງວທິກີານທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ຄ ືເວລາ ຊອກຫາ

ຂໍແ້ຫ່ຼງມູນທຸຕຍິະພູມ ໂດຍການນາໍໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນວຊິາການ ເຊັ່ ນ: ຫໍສະໝຸດອເີລກັໂຕນກີ ຫຼ ື ຖາ້ຊອກຕາມ 

ແຫ່ຼງບ່ໍພບົຂໍມູ້ນວທິໜີຶ່ ງກສໍາມາດຊອກດວ້ຍການເຂົາ້ຂໍມູ້ນ ເຊັ່ ນ: SSRN, 37  ResearchGate, 38  Google 
Scholar,39 DOAJ (Directory of Open Access Journals),40 Academia41 ແລະ ອື່ ນໆ. 

ພາກທ ີ3: ຈນັຍາບນັທາງວຊິາການ ແລະ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງ ຜູອ້ື່ ນມາເປັນ

ຂອງຕນົ 

 
 

ໂດຍ: ປອ. ນ. ເປຣນີ ຊມີງົ ແລະ ປອ. ນ. ບວົລະພຽນ ສສຸີກ 
 

 

3.1 ຈນັຍາບນັທາງວຊິາການ 
ຈນັຍາບນັທາງວຊິາການໝາຍເຖງິຄວາມຊື່ ສດັທາງອາຊບີທີ່ ນກັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນກັຂຽນບດົຂຽນທາງວຊິາ 

ການຕອ້ງປະຕບິດັໃນການນາໍສະເໜຜີນົງານຂອງຕນົ. 

ການມຈີນັຍາບນັທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມການປະຕບິດັໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ກວມເອາົບນັດາຫຼກັການທີ່ ສໍາຄນັ ຄ:ື 

ຄວາມຊື່ສດັ ໝາຍເຖງີຜູຂ້ຽນຕອ້ງມຄີວາມຊື່ ສດັຕ່ໍວຽກງານຂອງຕນົ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊ,້ ຄວາມຖກືຕອ້ງ 
ໝາຍເຖງີຜູຂ້ຽນຕອ້ງ ບ່ໍໃຫຊ້ອກຫາຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບ່ໍເປັນທ າ (ເຊັ່ ນ: ການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ, ທຸກຄນົຕອ້ງສະເໝ ີ

ພາບກນັ). ຄວາມເຄາົລບົ ໝາຍເຖງີຜູຂ້ຽນຕອ້ງໃຫຄ້ວາມເຊື່ ອຖຕ່ໍືນກັຄົນ້ຄວາ້, ອາຈານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມ 

ກນັ. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໝາຍເຖງິຜູຂ້ຽນ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການຮຽນຮູຂ້ອງຕນົ.42 ຈນັຍາບນັທາງວຊິາ 

ການແມ່ນປະຕບິດັໄປພອ້ມກບັ ຄວາມຊື່ສດັທາງດາ້ນວຊິາການ  ຊຶ່ ງໝາຍເຖງີການສະໜບັສະໜນູຄວາມຄດິທີ່ ມ ີຄຸນ

 
37 Social Science Research Network, “Advanced Search,” SSRN, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 10 ຕຸລາ 2021, https://papers.ssrn. 
com/. 
38 ResearchGate, “Home page page,” ResearchGate, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021, https://www.researchgate.net/. 
39 Google, “Home page,” Google Scholar, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021, https://scholar.google.com/. 
40 Directory of Open Access Journals, “Home page ,” DOAJ, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021, https://doaj.org/. 
41 Academia.edu, “Home page” Academia.edu, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021, https://www.academia.edu/. 
42  Monash University, “ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮ່ໍາຮຽນທາງອອນລາຍ,” Monash University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 12 ຕຸລາ  2021. 
https://www.monash.edu/rlo/research-writing-assignments/referencing-and-academic-integrity/academic-
integrity/what-is-academic-integrity. ມະຫາວທິະຍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມລີະບຽບການ ກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຊື່ ສດັທາງວ ິ

ຊາການ, ເບິ່ ງຕວົຢ່າງຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ. “ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໃນການຄົນ້ 

ຄວາ້”  ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021 https://wwwen.uni.lu/content/download/ 55604/657605 
/file/ University%20of%20 Luxembourg%20Policy%20on%20Ethics%20in%20Research_102 012.pdf. 
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ນະພາບສູງ, ມຫຼີກັຖານການຮບັຮູຢ່້າງຖກືຕອ້ງ, ບ່ໍແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ, ມກີານສື່  ສານ

ຄວາມຄດິຂອງຕນົເອງດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ບ່ໍໃຫຊ້ອກຫາຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບ່ໍເປັນທໍາ.43 

ໃນຖານະເປັນນກັຂຽນ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງເຄາົລບົຜນົງານຂອງຄນົອື່່ ນໝາຍຄວາມວ່າ  ຜູຂ້ຽນຕອ້ງໄດເ້ຄາົລບົຜນົ 

ງານຂອງຄນົອື່ ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການອາ້ງອງີໃສ່ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊ ້ທຜູີຂ້ຽນເວົາ້ເຖງິ ຫຼ ືນາໍໃຊໃ້ນບດົຄົນ້ ຄວາ້. 

ຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຊື່ ສດັທາງດາ້ນວຊິາການ ແມ່ນຫາ້ມບ່ໍໃຫກ້ານປະພດຶທາງດາ້ນວທິະຍາຍາດທີ່ ບ່ໍຖກື ຕອ້ງນບັ

ແຕ່ການເສກສນັປັນ້ແຕ່ງ (ການສາ້ງຂໍມູ້ນຂຶນ້ມາເອງົ), ການປອມແປງ ຫຼ ື ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູ ້ ອື່ ນມາ

ເປັນຂອງຕນົໃນເວລາສະເໜ,ີ ປະຕບິດັ ຫຼ ືລາຍງານບດົຄົນ້ຄວາ້.44 ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາ ເປັນຂອງ

ຕນົ ເປັນການລະເມດີຈນັຍາບນັທາງວຊິາການທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຊຶ່ ງກາໍນດົໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີ.້ 

3.2 ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ 
ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ນມາເປັນຂອງຕນົ (Plagiarism) ຄວືທິ ີ “ນາໍສະເໜຜີນົງານ ຫຼ ື ຄວາມ 

ຄດິຂອງຄນົອື່ນ ວ່າເປັນຜນົງານ ຫຼ ືຄວາມຄດິຂອງຕນົ ໂດຍໄດ ້ ຫຼ ື ບ່ໍໄດຮ້ບັການຍນິຍອມຈາກເຈົາ້ຂອງຜນົງານນັນ້ 
ໂດຍວທິເີອາົຂໍມ້ນູດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນບດົຂຽນຂອງຕນົ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີຢ່າງເຕມັສ່ວນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການເຈດຕະ ນາ 
ຫຼ ື ບ່ໍເຈດຕະນາ.45 ດວ້ຍເຫດນີ,້ ການກະທ າດັ່ ງກ່າວ ຈຶ່ ງເປັນ “ການລກັທາງສະຕປັິນຍາ.” ເປັນການເອາົຄວາມ ຄດິ

ຂອງຄນົອື່ ນທີ່ ບ່ໍທນັຕພີມິ ຫຼ ືຕພີມິແລວ້ (ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງທາງລຂິະສດິ) ມາເປັນຂອງຕນົຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລວ້

ເອາົໄປນາໍໃຊໃ້ນບດົຂຽນທາງວຊິາການ. 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແລະ ການລະເມດີລຂິະສແິມ່ນໄປຄຽງຄູ່ກນັ ແຕ່ 

ແຕກຕ່າງກນັ. ຕວົຢ່າງ: ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ຕພີມິແລວ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງທາງ ຊບັ

ສນິທາງປັນຍາ ສ່ວນການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົແມ່ນ “ການລະເມດີທາງດາ້ນວຊິາ ການ”. 

ໃນຂະນະທີ່ ການລະເມດີລຂິະສດິ ແມ່ນການລະເມດີກດົໝາຍ.46 ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາ ເປັນຂອງ

ຕນົ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັຈນັຍາບນັທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັການລງົໂທດທາງວໄິນ (ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ກຄໍ ືຄນລ) ໃນ

ຂະນະທີ່ ການລະເມດີລຂິະສດິ ແມ່ນການກະທໍາຜດິທາງກດົໝາຍ ຊຶ່ ງອາດຖກືດໍາເນນີຄະດ.ີ ນອກເໜອື ຈາກ

ລະບຽບການກ່ຽວກບັການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ, ຜູຂ້ຽນຍງັຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ບ່ໍໄດ ້

ລະເມດີລຂິະສດິຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາໃນເວລານ າໃຊຮູ້ບພາບ, ຂໍຄ້ວາມ ຫຼ ືຂໍມູ້ນອື່ ນ.47 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ອາດມລີກັສະນະແບບເຈດຕະນາ ຫຼ ື ບ່ໍເຈດຕະນາ 

ແລະ ລກັນະນະທີ່ ບ່ໍລະມດັລະວງັ.   

 
43 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
44 Lund University, “ຄວາມຊື່ ສດັທາງວຊິາກາຍແມ່ນຫຍງັ? ”Lund University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://awelu. 
srv.lu.se/academic-integrity/what-is-academic-integrity/. ຂງົເຂດຈນັຍາບນັທາງວຊິາການກວມເອາົຫຼາຍໆບນັຫາ ແຕ່ຍງັລວມ 
ເອາົຄູ່ມກ່ືຽວກບັປະເດນັຈນັຍາບນັຢ່◌ູສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ແລະ ການເຮດັວຽກເຄື່ ອນທີ່  ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດເວົາ້ເຖງິໄດໝ້ດົໃນຄູ່ມແືນະນໍາກຽ່ວ

ກບັ ການຄົນ້ຄວ້າທາງດາ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ.້  
45 ເບິ່ ງ Oxford University, “ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ,” Oxford University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 10 ຕຸລາ  
2021. https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism. 
46 ເບິ່ ງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຊບັສນິທາງປັນຍາ (2017). 
47 ຕວົຢ່າງກ່ຽວກບັປະເດນັນີ ້ເບິ່ ງ Clement, Siu Chen, Su-Lin, Yan Chuin, “ລຂິະສດິ ກບັ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນ ມາ

ເປັນຂອງຕນົ: ສິ່ ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ຕ່າງກນັ” 20 ພະຈກິ 2020, ວດິໂີອ ເພື່ ອການສກຶສາ, 2:43, https://youtu.be/ xJ_VuZDibrk. 



 19 

ບຸກຄນົທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ບດົຄົນ້ຄວ້າຂອງຕນົປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ 

ສູງສຸດທາງດາ້ນວຊິາການ.  ຕອ້ງມກີານອອກແບບ ແລະ ທບົທວນບດົຄົນ້ຄວ້າດວ້ຍວທິທີີ່ ເປັນການຮບັປະກນັ ຄວາມ

ເປັນເອກະລາດ, ຄວາມຊື່ ສດັ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງດາ້ນວຊິາການ. ໃນຖານະທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົ ນກັ

ຄົນ້ຄວາ້, ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຕອ້ງຢຶດຖຄືວາມຊື່ ສດັທາງດາ້ນວຊິາການໃນເວລາດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້. ນກັຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງ ຊື່ ສດັ

ກບັສິ່ ງທີ່ ຕນົກະທໍາໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອ້ງຮບັຮູກ້ານປະກອບສ່ວນທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມຂອງ ເພື່ອນຮ່ວມ ງານ
ສະເໝ.ີ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນວ ິ ຊາ

ການຕ່ໍາເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັໝາຍເຖງິຄວາມລົມ້ເຫຼວໃນຂະບວນການຮຽນຮູອ້ກີດວ້ຍ. 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແມ່ນ “ການລະເມດີຈນັຍາບນັ ແລະ ອາດສົ່ ງຜນົສະ 
ທອ້ນຢ່າງຮາ້ຍ ແຮງຕໍ່ໜາ້ທີ່ການງານໃນອານາຄດົ ແລະ ຍງັສົົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ມາດຕະຖານຂອງສະຖາບນັ ແລະ ໃບ 
ປະກາດສະນຍິະບດັ ທີ່ສະຖາບນັອອກໃຫ4້8.” ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຄນລ ຈຶ່ ງຖເືອາົການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນ ມາ

ເປັນຂອງຕນົ ເປັນການລະເມດີຈນັຍາບນັການຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ແລະ ເປັນການກະທໍາຜດິທາງວໄິນ ແລະ ເປັນ

ສິ່ ງທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ບ່ໍໃຫກ້ານຍອມຮບັ. 

3.3 ປະເພດຂອງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ 
ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ມຫຼີາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຖກືຈດັເປັນປະເພດແຕກ 

ຕ່າງກນັ  ຊຶ່ ງຂຶນ້ກບັຄູ່ມທືີ່ ເຮາົນ າໃຊ ້ ແຕ່ໃນທາງປະຕບິດັຈະກວມເອາົຄກືນັທງັໝດົ. 49  ຂອບເຂດ ລະຫວ່າງການ 

ແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ ບາງເທື່ ອຍງັເປັນທີ່ ຖກົຖຽງກນັ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ສິ່ ງ

ສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ໃຈຄຮູືບ ແບບຂອງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ເພື່ ອຈາໍແນກ ແລະ ຫຼກີ

ລຽ້ງວທິປີະຕບິດັທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

 

ການກ່າຍ  (Copying) ການກ່າຍ ແມ່ນຮູບແບບການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົທີ່  

ພບົເຫນັຫຼາຍກວ່າໝູ່ . ຈະຖວ່ືາ ເປັນການກ່າຍເວລາທີ່ ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງນາໍໃຊຄໍ້າສບັດຽວ ຫຼ ືຄາ້ຍຄກືນັກບັເອກະສານ 

ສະບບັຕົນ້ ຫຼ ືນາໍໃຊຄ້ວາມຄດິອນັດຽວກນັ ຫຼ ືຄາ້ຍຄກືນັກບັເອກະສານສະບບັຕົນ້ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີໃສ່ແຫ່ຼງຂໍ ້

ມູນ ຫຼ ືໃຊໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ ("”).50 ໃນນີ ້ລວມມ ີການກ່າຍເອາົຂໍມູ້ນ, ຂໍມູ້ນຈາກປຶມ້, ບດົຄວາມ, ບດົລາຍ ງານ 

 
48 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
49 ສໍາລບັຕວົຢ່າງ ເບິ່ ງ Plagiarism.org, “ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແມ່ນຫຍງັ,” Plagiarism.org, ຕພີມິ ໃນ 
ວນັທ ີ18 May 2017, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ  2021. https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiaris m; University 
of New South Wales Sydney, “ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົແມ່ນຫຍງັ,” University of New South 
Wales Sydney, ເຂົາ້ເບາີງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ  2021. https://student.unsw.edu.au/what-plagiarism; National University of 
Singapore, “ພຶນ້ຖານຂອງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ,” National University of Singapore, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ

10 ຕຸລາ  2021. https://libguides.nus.edu.sg/new2nus/acadintegrity_ plagiarism; Indiana University Bloomington, 
“ການແອບອາ້ງ ເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ: ແມ່ນຫຍງັ? ຊຮູິຈ້ກັ ແລະ ຫຼກີລຽ້ງໄດແ້ນວໃດ,” Indiana University 
Bloomington, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ  2021. https://wts.indiana.edu/ writing-guides/plagiarism. html; University of 
Oxford, “Plagiarism,” University of Oxford, accessed October 12, 2021. https://www.ox.ac. 
uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism. 
50 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
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ຫຼ ືເອກະສານທີ່ ເປັນລາຍລກັອກັ ສອນອື່ ນໆ, ບດົນາໍສະເໜ,ີ ເວບັໄຊ/ອນິເຕເີນດັ ຫຼ ືຈາກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອເີລກັ ໂທນກິ ຫຼ ື

ຈາກວຽກບາ້ນຂອງບຸກຄນົອື່ ນ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີຢ່າງຖກືຕອ້ງ.51 ການແປຜນົງານສະບບັຕົນ້ຈາກພາ ສາໜຶ່ ງເປັນ

ພາສາອື່ ນ ໂດຍນາໍໃຊຄໍ້າສບັດຽວກນັ ຫຼ ືຄາ້ຍຄກືນັກບັເອກະສານສະບບັຕົນ້ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີຢ່າງ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ

ໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມກຖໍເືປັນການກ່າຍເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ຕວົຢ່າງ: ກາໍລງັແປຈາກ ພາສາອງັກດິ ເປັນພາສາລາວ ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງບດົຂຽນໜຶ່ ງຂຽນ ໂດຍບຸກຄນົ ໜຶ່ ງ 
ແລວ້ເອາົເຂົາ້ໃນບດົຄົນ້ຄວ້າ ໂດຍບ່ໍໃຊເ້ຄື່ອງໝາຍວງົຢືມ ແລະ ອາ້ງອງີໃນບດົ (Footnote). ນແີມ່ນການ ກ່າຍ. 

 

ການອາ້ງອງີໃສ່ຄວາມຄດິຂອງຄນົຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ Inappropriate paraphrasing ການອາ້ງອງີໃສ່ 

ຄວາມຄດິຂອງຄນົຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແມ່ນເກດີຂຶນ້ໃນເວລາປ່ຽນບາງຄໍາ ແລະ ປະໂຫຍກໃນບດົຂຽນ ແຕ່ຍງັຮກັສາ ໂຄງ

ສາ້ງສ່ວນໃຫຍ່ໄວ ້ແລະ/ຫຼ ືມກີານຜນັຂະຫຍາຍຄວາມຄດິທີ່ ໄດຈ້າກຂໍມູ້ນຕົນ້ສະບບັ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີ.52 ການ

ອາ້ງອງີໃສ່ຄວາມຄດິຂອງຄນົຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງນີ ້ລວມເຖງິການນາໍສະເໜຄີວາມຄດິທີ່ ຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງອາ້ງອງີໃສ່ຄວາມ ຄດິ

ຂອງອກີຄນົໜຶ່ ງ ຫຼ ືຄ າເວົາ້ຂອງອກີຄນົໜຶ່ ງ ໂດຍບ່ໍອາ້ງອງີໃສ່ເຈົາ້ຂອງຄວາມຄດິນັນ້ ຫຼ ື ຄໍາສບັນັນ້ ຫຼ ື ເວລາມ ີການ

ປະສມົປະສານກບັການນາໍໃຊຄໍ້າເຫນັຂອງຄນົອື່ ນກບັການອາ້ງອງີໃສ່ຄວາມຄດິຂອງຄນົອື່ ນ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງ ອງີ

ຢ່າງຖກືຕອ້ງ. 

ຕວົຢ່າງ: ກາໍລງັນາໍສະເໜຄີວາມຄດິຂອງຄນົອື່ ນ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີແຫ່ຼງທີ່ ມາໃນເອກະສານ.  

 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ (Collusion) ການແອບອາ້ງຜນົງານວຊິາການ ໝາຍ 

ເຖງິການນາໍສະເໜຜີນົງານຂອງຕນົ ວ່າເປັນຜນົງານເອກະລາດ (ໂດຍເຮດັຄວ່ືາ ເປັນຜນົງານຂອງຕນົ) ໂດຍທີ່ ຜນົ ງານ

ດັ່ ງກ່າວ ມກີານປະກອບສ່ວນຈາກຄນົອື່ ນທງັໝດົ ຫຼ ືສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງ. ອາດຈະຕກົໃນສະຖານະການວ່າ ບ່ໍໄດ ້ອາ້ງ

ອງີໃສ່ຜູທ້ີ່ ຊ່ວຍຂຽນບດົ (ເຊັ່ ນ: ບ່ໍລະບຸຊື່ ຜູທ້ີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງຜນົງານຮ່ວມ); ບ່ໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບການກ່ຽວກບັ 

ໂຄງການການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ (ເຊັ່ ນ:  ເພີ່ ມຊື່ ບຸກຄນົວ່າເປັນເຈົາ້ຂອງຜນົງານຮ່ວມ ທັງ້ໆທີ່ ບ່ໍໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນ 

ບດົຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ືປະກອບແຕ່ພຽງເລກັນອ້ຍ ຊຶ່ ງເຮາົເອີນ້ວ່າ “Guest-authoring”; ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງນກັສກຶ ສາ/

ນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ (ເຊັ່ ນ: ນກັສກຶສາສົ່ ງວຽກ ຂອງຕນົໃຫນ້ກັສກຶສາຄນົອື່ ນກ່ອນກາໍນດົເວລາສົ່ ງ ວຽກ 

ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກ່າຍເອາົ ໂດຍສະເໜເີຮດັວຽກຂອງ ຄນົອື່ ນໃຫສໍ້າເລດັ ຫຼ ືມກີານຮຽກ ຫຼ ຶຮບັເອາົເງນິສໍາລບັ ວຽກທີ່

ສໍາເລດັ). 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ຍງັລວມເອາົວທິປີະຕບິດັ “ການທຸດຈະລດິສນັຍາ” ທີ່  

ຍງັເອີນ້ວ່າ “ຂຽນແບບຜ”ີ (Ghost-writing ຊຶ່ ງຫມາຍເຖງິ ນກັຄົນ້ຄວ້າຜູໜ້ຶ່ ງ ຈາ້ງອກີບຸກຄນົໜຶ່ ງ ເພື່ ອໃຫເ້ຮດັ ວຽກ

ແທນຕນົ ຈນົສໍາເລດັແລວ້ສົ່ ງວຽກດັ່ ງກ່າວ ໂດຍອາ້ງວ່າ ເປັນຂອງຕນົ ຊຶ່ ງທີ່ ຈງີແລວ້ ເປັນຜນົງານຂອງ ບຸກຄນົ ອື່ ນ.53 

ວທິກີານແອບອາ້ງຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີ ້ ບ່ໍຄວນປົນເປກບັການຮ່ວມມທືາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຊຶ່ ງມ ີ

ການປຶກສາຫາລກືນັຢ່າງຊດັເຈນກ່ຽວກບັການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ຂອງຜນົງານ.  ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ 

 
51 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
52 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
53 ໃນນີລ້ວມເອາົສະຖານະການທີ່ ນກັສກຶສາ ຫຼ ືນກັຄົນ້ຄວາ້ ສົ່ ງວຽກທີ່ ຕນົໄດກ້ວດແກ ້ຊຶ່ ງເປັນຜນົງານຂອງຄນົອື່ ນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼ ືນກັສກຶ 

ສາ ຫຼ ືນກັຄົນ້ຄວາ້ກະກຽມຮ່າງທີ່ ມຜູີດ້ດັແປງຫຼາຍ (ກວດແກໜ້ອ້ຍດຽວ). 
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ແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ ແຕ່ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການກ່ຽວກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງຜນົງານ.  ເຈ ົາ້ຂອງຜນົງານ 

ທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ວຽກ ລວມເຖງິການດດັແກ ້ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົຄົນ້ຄວາ້ສະບບັສມົ 

ບູນ. 54  ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ມຄີວາມຮບັຮູຢ່້າງຊດັເຈນກ່ຽວກບັການຮ່ວມມທືີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ແລະ ສ່ວນໃດ 

ຂອງບດົຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເປັນຜນົງານຂອງຕນົເອງ. 

 

ການອາ້ງອງີໃສ່ຄໍາເວົາ້ຂອງບຸກຄນົອື່ ນຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ (Inappropriate citation) ການອາ້ງອງີໃສ່ຄໍາເວົາ້ 
ຂອງບຸກຄນົອື່ ນຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງຈະເກດີຂຶນ້ເວລາມກີານອາ້ງອງີໃສ່ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍໄດອ່້ານ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັຮູແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນ 

ທຸຕຍິະພຸມ ທີ່ ໄດຂໍ້ມູ້ນ, ໃນນີອ້າດລວມມ ີການເສກສນັປັນ້ແຕ່ງຄໍາເວົາ້ຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການອາ້ງອງີໃສ່ແຫ່ຼງຂໍ ້ມູນ

ທີ່ ບ່ໍຊດັເຈນ (ນອກຈາກການສະກດົຄໍາຜດິ). 

ຕວົຢ່າງ:  ກາໍລງັອາ້ງອງີໃສ່ບດົຂຽນໃດໜຶ່ ງ/ປຶມ້ຫວົໜຶ່ ງ ທີ່ ອາ້ງອງີໃສ່ອກີບດົຂຽນໜຶ່ ງ (ເປັນຂໍມູ້ນທຸຕຍິະ 

ພູມ) ທີ່ ອ່ານໂດຍບ່ໍໄດກ້ວດກາແຫ່ຼງຂໍມູ້ນນັນ້). 

ເພື່ ອອາ້ງອງີໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຕອ້ງລະບຸແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນກຄໍ ື ລະບຸຊິແ້ຈງ ຢູ່ໃນການອາ້ງອງີໃນບດົ 
(Footnote) ຫຼ ືໃນການອາ້ງອງີໃນບດົ (In-text) ວ່າມກີານອາ້ງອງີຢູ່ໜາ້ໃດຂອງເອກະສານ. ນອກນັນ້, ຕອ້ງບ່ໍ ລວມ

ເອາົເອກະສານທີ່ ບ່ໍໄດອ່້ານໃນຕວົຈງິເຂົາ້ບນັຊເີອກະສານອາ້ງອງີ ຫຼ ືໃນບນັນານຸກມົ. ຖາ້ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງີ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ

ຕົນ້ສະບບັ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸຢ່າງຈະແຈງ້ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊນ້ີແ້ມ່ນມາຈາກຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ. ຕວົຢ່າງ: ຄໍາເຫນັ ໃນ

ເອກະສານອາ້ງອງີໃນບດົ ອາດມກີານລະບຸໃນລກັສະນະນີ:້ Jason Ray Hutchison, “The Law of Bo Pen 
Nyan (No Worries): Understanding the Rule of Law and the Role of Law in Modern-Day Laos,” 
(Unpublished, 2006), discussed in Perrine Simon, “The role of law in the Rule of law, the 
contribution of academics in Lao PDR,” Critical Quarterly for Legislation and Law 102, no. 3 
(2019): 206, 213. 

ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຕນົເອງ ຫຼ ື ເອີນ້ວ່າ “ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານແແບບອດັຕາໂນມດັ” ແມ່ນ 

ວທິທີີ່ ເຈ ົາ້ຂອງຜນົງານໃດໜຶ່ ງ/ນກັສກຶສາ ໃຊບ້ດົຂຽນໃນຜ່ານມາ (ທງັໝດົ ຫຼ ືສ່ວນໃດສວນໜຶ່ ງ) ໃນຫວົຂໍດ້ຽວ ກນັ 

ຢູ່ໃນບດົຄວາມ/ວຽກບາ້ນ ໂດຍບ່ໍໄດລ້ະບຸບດົຂຽນດັ່ ງກ່າວໃນວງົຢືມ. 

ຕວົຢ່າງ: ການຕພີມິເນືອ້ໃນ ເອກະສານສະບບັໜຶ່ ງຫຼາຍໆຄັງ້ ໂດຍໃຊ ້ຫວົຂໍທ້ີ່ແຕກຕ່າງ ຫຼ ືຕພີມິໃນວາລະ 
ສານທີ່ແຕກຕ່າງ. 
 

3.4 ພດຶຕກິາໍທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງສໍາລບັການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ 
ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແມ່ນການປະພດຶທາງດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ຖວ່ືາເປັນການກະທໍາຜດິທາງວໄິນຢ່າງຮາ້ຍແຮງ. ຕອ້ງມກີານສບືສວນ ກລໍະນມີກີານກ່າວຫາວ່າ 

ມກີານແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ.  

 
54 ຄູ່ມກ່ືຽວກບັການຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງບດົຂອງ  Marieke Frassl, David Hamilton, Blaize Denfeld, Elvira de 
Eyto, Stephanie Hampton, Phillip Keller, “10 ຫຼກັການງາຍໆຂອງການຂຽນບດົຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັ ທີ່ ມຜູີປ້ະກອບສ່ວນຫຼາຍ ຄນົ,” 
PLOs computational biology 14, (2018) : 1-8. ສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງໄດທ້ີ່ : https://journals.plos.org/ploscom pbiol/ 
article?id=10.1371/ journal.pcbi.1006508. 
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ສ່ວນບດົລງົໂທດມນີບັແຕ່ການຕດັຄະແນນ (ສໍາລບັນກັສກຶສາ), ການຖອນໃບປະກາດສະນຍິະບດັ, ຈນົ 

ຮອດການໂຈະ ຫຼ ຶໄລ່ອອກຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ຂຶນ້ກບັຄວາມໜກັ-ເບາົຂອງການກະທໍາຜດິ. ສໍາລບັພະນກັງານວ ິ

ຊາການ, ໃນກລໍະນເີປັນການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູບນັດາບດົລງົໂທດທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ ຕອ້ງປະຕ ິ

ບດັໄປ ພອ້ມກບັການຢຸດຕສິນັຍາ ແລະ ສົ່ ງເງນິຄນື ແລະ ອາດຮອດການຫາ້ມ ບ່ໍໃຫໄ້ດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືການຄົນ້ ຄ ້

ວາໃນອານາຄດົ (ອາດເປັນຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ). ໃນກລໍະນເີປັນການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານທີ່ ຕພີມິແລວ້ ແລະ ໄດ ້

ຮບັການປົກປອ້ງທາງຊບັສນິທາງປັນຍາ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແມ່ນການລະເມດີລ ິ

ຂະສດິ ແລະ ສຸດທາ້ຍອາດຖກືດໍາເນນີຄະດທີາງແພ່ງ ຫຼ ືທາງອາຍາ. 

ບ່ໍແມ່ນທຸກກລໍະນຂີອງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົຈະເປັນການກະທໍາທີ່ ເຈດຕະນາ 

ແຕ່ໝາຍເຖງິ ເຈດຕະນາທຸດຈະລດິ. ເຖງີແນວໃດກຕໍາມ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະເປັນການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ນ 
ມາເປັນຂອງຕນົ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ກຕໍອ້ງມກີານລງົໂທດເຊນັດຽວກນັ. ຕວົຢ່າງ: ຖາ້ລມືບນັທກຶລາຍລະອຽດຂອງ 

ຄໍາເວົາ້ທີ່ ອາ້ງອງີ ໃນເວລາບນັທກຶ ຫຼ ື ບ່ໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບການກ່ຽວກບັການອາ້ງອງີ  ເພາະອາດບ່ໍຮູລ້ະບຽບການ 

ດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດໃຊເ້ປັນຂໍອ້າ້ງ ແລະ ຍງັຖເືປັນການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົທີ່ ຕອ້ງມຄີວາມ 

ຮບັຜດິຊອບ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ໃນກລໍະນທີີ່ ຖວ່ືາມກີານແອບອາ້ງເອາົຜນົງານ ຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົບ່ໍວ່າຈະເຈດ ຕະ

ນາ ຫຼ ື ບ່ໍເຈດຕະນາ ຕອ້ງມ ີການລງົໂທດຕ່ໍການປະຕບິດັທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງນີ.້ (ເຊັ່ ນ: ຖກືຕກັເຕອືນ ແລະ ໃຫຂ້ຽນບດົ 

ຄນືໃໝ່ ຫຼ ືຖກືຕດັຄະ ແນນ). 

ສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການ (ເຊັ່ ນ: ນກັສກຶສາປະລນິຍາເອກ ຫຼ ືອາຈານ), ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງ 

ຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາເປັນສິ່ ງທີ່ ຮບັບ່ໍໄດ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ນກັຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງຮູຈ້ກັລະບຽບການກ່ຽວ 

ກບັການອາ້ງອງີ ແລະ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ເປັນສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງຮູ.້ ດັ່ ງນັນ້, ການ ທີ່

ພະນກັງານວຊິາການກະທໍາການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ຈຶ່ ງມຄີວາມຜດິຮາ້ຍແຮງກວ່າ ການ

ກະທໍາຂອງນກັສກຶສາ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ການກະທໍາດັ່ ງກາ້ວ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສາ້ງຜນົເສຍຫາຍຕ່ໍຊື່ ສຽງຂອງເຈົາ້ ຂອງ

ຜນົງານເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍຊື່ ສຽງຂອງສະຖາບນັການສກຶສານາໍອກີ. 

ທຸກຮູບແບບຂອງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນພາກນີແ້ມ່ນ 

ການກະທໍາຜດິທາງວໄິນໃນການການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ຢູ່ໃນມະຫາວທິະຍາໄລ. ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໃຫມ້ກີານແອບ 

ອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ແລະ ເພື່ ອຜະລດິຜນົງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດຄ ື

ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າມ ີ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍລະບຽບການກ່ຽວກບັວທິນີາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ການອາ້ງໃສ່ເອກະສານອາ້ງ 

ອງີ. ຖາ້ສາມາດປະຕບິດັຕາມລະບຽບການດັ່ ງກ່າວໄດ ້ ຈະສາມາດຫຼກີລຽ້ງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາ 

ເປັນຂອງຕນົໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍ ແລະ ຈະສາມາດພດັທະນາຄຸນນະພາບຂອງການຂຽນໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ 
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ພາກທ ີ4: ຮູບແບບການອາ້ງອງີ 
 

 

ໂດຍ: ປອ. ລດັດາວນັ ດອນແກວ້ດາວງົ ແລະ ປອ. ສພີາ ຈນັທະວງົ 
 

 

4.1 ຫຼກັການທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັການອາ້ງອງີທາງວຊິາການ 
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ດສີາ້ງຂຶນ້ຈາກການທບົທວນວນັນະກາໍຢ່າງລະອຽດ ແລະ 

ການອາ້ງອງີທີ່ ມາຂອງແຫ່ຼງຂອງຂໍມູ້ນຢ່າງຖກືຕອ້ງ. ອງີຕາມມາດຕະຖານຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ອອກຟອດ, ການ 

ອາ້ງອງີທາງດາ້ນກດົໝາຍ (ອອດສະໂກລາ) (Oxford University Standard for the Citation of Legal 
Authorities (OSCOLA), “ການອາ້ງອງີໃນສາຂາກດົໝາຍ ມສີອງຫຼກັການທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັ ຄ:ື ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ແລະ ການພຈິາລະນາຜູອ່້ານ. ບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ຈະມນີໍາ້ໜກັຫຼາຍຂຶນ້ ຖາ້ມກີານອາ້ງອງີຂໍມູ້ນ ທາງ

ດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ຄວາມຊດັເຈນ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ຍອມຮບັ. ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການພຈິາ 
ລະນາ ແລະ ຄົນ້ຫາແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ອາ້ງເຖງິ ແລະ ຈະກາຍເປັນເລື່ ອງທີ່ ງ່າຍສໍາລບັຜູອ່້ານທີ່ ຈະເຮດັຕາມ ຫຼ ືໂຕ
ແຍ່ງ.”55 

ຈດຸປະສງົຂອງການອາ້ງອງີ ແມ່ນເພື່ ອລະບຸແຫ່ຼງຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ອາ້ງອງີໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂໍມູ້ນ. ການ 

ອາ້ງອງີເປັນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງຈນັຍາບນັທາງວຊິາການ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການອາ້ງອງີ ແລະ ການຮບັຮູແ້ຫ່ຼງທີ່ ມາ ຂໍ ້

ມູນເປັນວທິທີີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການຫຼກີລ່ຽງ ການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ (Plagiarism). ຮູບ 

ແບບການອາ້ງອງີປະກອບດວ້ຍ ຫຼກັການທີ່ ລະອຽດກ່ຽວກບັວທິກີານຈດັຮູບແບບການອາ້ງອງີແຕ່ລະຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ການ 

ອາ້ງອງີໃນບດົ (Footnote) ແລະ ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ (Bliography).56 ຄໍາວ່າ “ຮູບແບບ” (Style) ມຄີວາມ ໝ

າຍທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນການຂຽນບດົທາງວຊິາການ. ໃນທີ່ ນີຮູ້ບແບບ ໝາຍເຖງິ ຂໍກ້າໍນດົກ່ຽວກບັການຈດັຮູບແບບ ຂອງ

ການຂຽນ ຫຼ ືການພມິ. ຮູບແບບການອາ້ງອງີ ກາໍນດົຫຼກັການໃນການ ຈດັລຽງ, ການອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເຂົາ້ ໃຈງ່າຍ 

ແລະ ກະທດັຮດັ.57 ການອາ້ງອງີທີ່ ເໝາະສມົມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕ່ໍຄວາມຊື່ ສດັ ແລະ ຈນັຍາບນັທາງວຊິາ ການ. ການ

ອາ້ງອງີຊ່ວຍໃຫຜູ້ຂ້ຽນຮບັຮູແ້ນວຄດິ ຫຼ ືແຫ່ຼງຄວາມຮູທ້ີ່ ຕນົອາ້ງເຖງິ.58 ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັ ຫຼາຍທີ່ ຈະຕອ້ງ

 
55 Donal Nolan ແລະ Sandra Meredith, “ອອດສະໂກລາ: ມາດຕະຖານຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ອອກຟອດ ສໍາລບັການອາ້ງອງີທາງ 
ດາ້ນກດົໝາຍ” [OSCOLA The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities], 4th ed. (Oxford: Hart 
Publishing, 2012), 1. 
56  University of Chicago, “ຄໍາແນະນໍາສະບບັຫຍໍກ່້ຽວກບັການອາ້ງອງີຮູບແບບ ຊຄິາໂກ,” [Chicago-Style Citation Quick 
Guide], University of Chicago Press, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 12 October 2021. https://www.chicagomanualofstyle.org/ 
tools_citationguide.html. 
57 Nagoya University, ຄໍາແນະນໍາການຂຽນ, Graduate School of Law  [Writing Guide, Graduate School of Law] 
(Nagoya: Nagoya University, 2019), 13. ສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງໄດທ້ີ່ : https://www.law.nagoyau.ac.jp/_userdata/writing-
guide. pdf. 
58  Cambridge Dictionary, “ການອາ້ງອງີ” [Reference], Cambridge University Press, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 12 ຕຸລາ 2021. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reference. 
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ອາ້ງອງີແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນ ຂອງຕນົ ແລະ 

ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ. ການອາ້ງອງີ ຍງັເປັນຊ່ອງທີ່ ບອກໃຫຜູ້ອ່້ານຮບັຮູກ່້ຽວກບັການຊອກຫາ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍມາ

ອາ້ງອງີ.59 ການອາ້ງອງີ ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ຊດັເຈນແກ່ຜູອ່້ານ ເພື່ ອຄົນ້ຫາແຫ່ຼງທີ່  ມາ ລວມທງັຂໍມູ້ນ

ຂອງຜູຂ້ຽນ, ຊື່ ຜນົງານ, ຊື່ ຂອງສະ ຖານທີ່ ຕພີມິ, ວນັ, ເດອືນ, ປີ ແລະ ໜາ້ ຂອງຂໍມູ້ນທຍີມືມາ ໃຊ ້ຫຼ ືອາ້ງອງີ. 
ບນັດາຄະນະນຕິສິາດໃນມະຫາວທິະຍາໄລທົ່ ວໂລກ ລວ້ນເຄາົລບົຫຼກັການທົ່ ວໄປຂອງການອາ້ງອງີຕາມທີ່  

ໄດອ້ະທບິາຍມາຂາ້ງເທງິນີ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄະນະນຕິສິາດໃນທົ່ ວໂລກ ກບ່ໍໍໄດນ້າໍໃຊມ້າດຕະຖານດຽວກນັ 

ແລະ ນາໍໃຊຮູ້ບແບບການອາ້ງອງີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນສາຂາກດົໝາຍ ເຊັ່ ນ: “ຄູ່ມຮູືບແບບ ຊຄິາໂກ” (Chicago 
Manual of Style), “ອອດສະໂກລາ” (OSCOLA), “ບລູບຸກ” (Bluebook) ຫຼ ື “ເລດບຸກ” (Redbook) 
ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

4.2 ການນາໍໃຊຮູ້ບແບບ ຊຄິາໂກ ໃນສາຂາກດົໝາຍໃນບໍລບິດົຂອງລາວ 
ຄນລ, ມຊ ເລອືກນາໍໃຊ ້ການອາ້ງອງີຮູບແບບ ຊຄິາໂກ.60 ຮູບແບບ ຊຄິາໂກ ເປັນຮູບແບບການອາ້ງອງີໃນ 

ບດົທີ່ ແຊກເລກລໍາດບັຂອງການອາ້ງອງີຢູ່ດາ້ນລຸ່ມສຸດຂອງໜາ້ເຈຍ້ ຫຼ ືFootnote. ຮູບແບບການອາ້ງອງີນີ ້ແມ່ນປະ ຕິ

ບດັຕາມການແນະນາໍທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນຄູ່ມ ື ຮູບແບບຊຄິາໂກ ຊຶ່ ງເປັນການອາ້ງອງີທີ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຄູ່ມນືີໄ້ດຮ້ບັການ 

ຮຽບຮຽງ ແລະ ຕພີມິ ໂດຍມະຫາວທິະຍາໄລຊຄິາໂກ. 

ຄນລ, ມຊ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ “ການອາ້ງອງີແບບຂຽນຄບົຖວ້ນ” (Chicago Full Note) ທີ່ ໄດ ້

ອະທບິາຍ ຢູ່ໃນຄູ່ມ ືຊຄິາໂກ. ການອາ້ງອງີແບບຂຽນຄບົຖວ້ນນີປ້ະກອບດວ້ຍສອງແບບ ຄ:ື ການອາ້ງອງີໃນບດົ ແລະ 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ ຊຶ່ ງໄດອ້າ້ງອງີໃສ່ຫຼາຍແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ບາງຂໍມູ້ນ ສາມາດຊອກຫາເພີ່ ມເຕມີໄດທ້າງ ອອນ

ລາຍ.61 ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການອາ້ງອງີຕາມຮູບແບບ ຊຄິາໂກ ກໄໍດກ້າໍນດົບາງມາດຕະຖານໃນການອາ້ງ ອງີແຫ່ຼງຂໍ ້

ມູນທາງວຊິາການທົ່ ວໄປ ສໍາລບັທຸກສາຂາວຊິາ ໂດຍບ່ໍໄດກ້າໍນດົມາດຕະຖານສະເພາະສໍາລບັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ທາງດາ້ນກດົ

ໝາຍ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຮູບແບບການອາ້ງອງີໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ອະທບິາຍ ຢູ່ໃນພາກນີ,້ 

ຄນລ ໄດດ້ດັປັບເອາົລະບຽບການຂອງ ຊຄິາໂກ ໃນບາງຈດຸ ໂດຍຍກົໃຫເ້ຫນັຕວົຢ່າງລະອຽດກ່ຽວ ກບັວທິກີານອາ້ງ

ອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນສະເພາະ ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ໃນແຕ່ລະຕວົຢ່າງ, 

ຈະຍກົໃຫເ້ຫນັການອາ້ງອງີໃນບດົ ແລະ ການອາ້ງທາ້ຍບດົ. 

 

 
59 Oxford Learner’s Dictionaries, “ການອາ້ງອງີ” [Reference], Oxford University Press, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 4 ຕຸລາ 2021, 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ reference_1?q=reference. 
60  ອະທກິານບໍດ ີ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸມດັສາ້ງຄູ່ມທືາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊກ້ານ 

ອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ສະບບັເລກທ ີ342/ມຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2021 
61 ເບີ່ ງ ຕວົຢ່າງ: University of Portland Clark, “ຮູບແບບ ຊຄິາໂກ (ສະບບັທ ີ17) ຄໍາແນະນໍາ ການອາ້ງອງີ: ການແນະນໍາ” [Chicago 
Style (17th Edition) Citation Guide: Introduction], University of Portland Clark, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 4 ຕຸລາ 2021. 
https://libguides.up.edu/chicago/intro; ເຊນັກນັກບັ Western Oregon University, “ການແນະນໍາຮູບແບບຊຄິາ ໂກ” [Chicago 
Style Guide], West Virginia University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 4 ຕຸລາ 2021. https://libguides.wvu.edu/c. 
php?g=418946&p=2855220. 
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4.2.1 ຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ (Primary Sources) 
 

ມະຕຂິອງກມົການເມອືງສູນກາງພກັ, ມະຕຕິກົລງົ ແລະ ເອກະສານອື່ ນຂອງພກັ 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ອງົການ, “ຊື່ ມະຕຕິກົລງົ ຫຼ ືເອກະສານຂອງພກັ,” ເລກທ ີ(ຊື່ ອງົການທີ່   

ເຜຍີແຜ່, ວນັ, ເດອືນ, ປີ), ມາດຕາ ຫຼ ືໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: ຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ, “ມະຕຕິກົລງົຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ  

ວ່າດວ້ຍການປະກາດໃຊກ້ດົລະບຽບພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ສະໄໝທ ີX62,” ເລກ

ທ ີ04/ຄບສພ (ຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ, 22 ມນີາ 2016), ມາດຕາ 1. 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ອງົການ. “ຊື່ ມະຕຕິກົລງົ ຫຼ ືເອກະສານຂອງພກັ.” ເລກທ.ີ ຊື່ ອງົການທີ່   

ເຜຍີແຜ່, ວນັ, ເດອືນ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: ຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ. “ມະຕຕິກົລງົຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ  

ວ່າດວ້ຍການປະກາດໃຊກ້ດົລະບຽບພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ສະໄໝທ ີX.” ເລກທ ີ

04/ຄບສພ. ຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ, 22 ມນີາ 2016. 
 
ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ລດັຖະທໍາມະນນູ ຫຼ ືກດົໝາຍ, ມາດຕາ (ປີ). 
ຕວົຢ່າງ: ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ, ມາດຕາ 9 (2019). 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ລດັຖະທໍາມະນນູ ຫຼ ືກດົໝາຍ, ປີ. 
ຕວົຢ່າງ: ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ, 2019. 

 
ຖາ້ນຕິກິາໍທີ່ ອາ້ງອງີມກີານປັບປຸງ, ວນັ ເດອືນ ປີ ທີ່ ອາ້ງອງີເຖງິ ຍງັຄງົເປັນວນັ ເດອືນປີຮບັຮອງ ເອາົ

ນຕິກິາໍສະບບັນັນ້  ແລະ ຄວນເພີມ້ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ວນັ, ເດອືນ, ປີ ການປັປບຸງນຕິກິາໍສະບບັນັນ້. ຍກົ 

ຕວົຢ່າງ: ລດັຖະທໍາມະນນູ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງຫຼາຍຄັງ້ ແລະ ຄັງ້ລ່າສຸດແມ່ນ ໃນປີ 2015 

ແຕ່ຖກືຮບັຮອງ ໃນປີ 1991, ຄວນອາ້ງອງີແບບນີ:້ ລດັຖະທໍາມະນນູ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (1991) (ປັບປຸງ 
ລ່າສຸດ 2015). 

ຖາ້ດໍາເນນີການສກຶສາແບບປຽບທຽບ, ຄວນລະບຸຊື່ ປະເທດທີ່ ຮບັຮອງເອາົນຕິກິາໍ ຢູ່ໃນການອາ້ງ 

ອງີທາ້ຍບດົ. ຕວົຢ່າງ: ປະມວນກດົໝາຍອາຍາ, 2017 [ລາວ] ຫຼື  ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດທີາງ 

ປົກຄອງ [Administrative Case Litigation Act], 1962 [ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ]. 

 
62 “ຈດຸ” ຖກືສບັປ່ຽນດວ້ຍ “ຈໍາ້ເມດັ (dot)” ຢູ່ໃນເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ, ຍງັຢູ່ໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ. ມກີານປະຕບິດັແບບນີ ້ໃນ

ຮູບ ແບບ ຊຄິາໂກ. 



 26 

  
ມະຕຕິກົລງົ, ລດັຖະບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດ, ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຄໍາສັ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາແນະນາໍ 

ແລະ ແຈງ້ການ 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ຜູຮ້ບັຮອງ, “ຊື່ ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍ,” ເລກທ ີ(ຊື່ ອງົການທີ່ ເຜຍີແຜ່, ວນັ,  

ເດອືນ, ປີ), ມາດຕາ. 

ຕວົຢ່າງ: ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ “ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ,”  
ເລກທ ີ21/ລບ (ລດັຖະບານ, 31 ມງັກອນ 2019), ມາດຕາ 1. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ຜູຮ້ບັຮອງ. “ຊື່ ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍ.” ເລກທ.ີ ຊື່ ອງົການທີ່ ເຜຍີແຜ່, ວນັ,  

ເດອືນ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ “ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ.”  
ເລກທ ີ21/ລບ. ລດັຖະບານ, 31 ມງັກອນ 2019. 

 
ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ ແລະ ຄະດ ີ(Court Decision and Case) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ສານ, ຊື່ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ, ເລກທຄີະດ,ີ ວນັ, ເດອືນ, ປີ ຕດັສນິ.  

ເວບັໄຊ ຖາ້ມ ີ

ຕວົຢ່າງ: ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ, ຄໍາພພິາກສາຄະດແີພ່ງກ່ຽວກບັສນັຍາກູຢື້ມ, ເລກທ ີ 

10/ຄສພ.ຂລ, 12 ມງັກອນ 2010. ເວບັໄຊ: 
http://www.peoplecourt.gov.la/la/2016-04-05-08-25-28/2016-04-05-08-
46-31/37-2016-04-05-09-15-18.html. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ສານ. ຊື່ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ. ເລກທຄີະດ.ີ ວນັ, ເດອືນ, ປີ ຕດັສນິ.  

ເວບັໄຊ ຖາ້ມ ີ

ຕວົຢ່າງ: ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ. ຄໍາພພິາກສາຄະດແີພ່ງກ່ຽວກບັສນັຍາກູຢື້ມ. ເລກທ ີ 

10/ຄສພ.ຂລ. 12 ມງັກອນ 2010. ເວບັໄຊ: 
http://www.peoplecourt.gov.la/la/2016-04-05-08-25-28/2016-04-05-08-
46-31/37-2016-04-05-09-15-18.html.  

 
4.2.2 ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ (Secondary Sources) 
 
ປຶມ້ 

ປຶມ້ຂຽນຄນົດຽວ (Book with one author) 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
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ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ,63 ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັສເືນີງ້,  
ປັບປຸງຄັງ້ທ ີ(ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: ດາວອນ ຫວ່າງວຈິດິ, ກດົໝາຍແພ່ງ, ປັບປຸງຄັງ້ທສີອງ (ນະຄອນຫຼວງ  
ວຽງຈນັ: ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 

2007), 4. 

 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ,້64 ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັສເືນີງ້. ປັບປຸງຄັງ້ທ.ີ  

ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: ຫວ່າງວຈິດິ, ດາວອນ. ກດົໝາຍແພ່ງ. ປັບປຸງຄັງ້ທສີອງ. ນະຄອນຫຼວງ  
ວຽງຈນັ: ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 

2007. 
 

ປຶມ້ຂຽນສອງຄນົ ແລະ ສາມຄນົ (Book with two and three authors) 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, ຊື່ ປຶມ້  
ຕວົໜງັສເືນີງ້, ປັບປຸງຄັງ້ທ ີ(ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Koh Kheng-Lian, Nicholas A. Robinson ແລະ Lye Lin-Heng,  
ການເຊື່ອມໂຍງດາ້ນກດົໝາຍສິ່ ງແວດລອ້ມອາຊຽນ: ເປົາ້ໝາຍທີ່ຍ ື່ນຍງົ 
[ASEAN Environmental Legal Integration: Sustainable Goals] 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 8. 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ແລະ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ. ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັ  

ສເືນີງ້. ປັບປຸງຄັງ້ທ.ີ ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: Kheng-Lian, Koh, Nicholas A. Robinson ແລະ Lye Lin-Heng.  
ການເຊື່ອມໂຍງດາ້ນກດົໝາຍສິ່ ງແວດລອ້ມອາຊຽນ: ເປົາ້ໝາຍທີ່ຍ ື່ນຍງົ 
[ASEAN Environmental Legal Integration: Sustainable Goals]. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 

 
ປຶມ້ຂຽນສີ່ ຄນົ ແລະ ຫຼາຍກວ່າສີ່ ຄນົຂຶນ້ໄປ (Book with four and more authors) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

 
63 ການອາ້ງອງີໃນບດົ, ຕອ້ງໃສ່ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາມດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍ “ຈດຸ.”  
64 ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັ, ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົວຊິາການ ຕອ້ງລະບຸ ນາມສະກຸນກ່ອນ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫໃ້ສ່ເຄື່ ອງໝາຍຈດຸ ແລະ ໃຫໃ້ສ່ ຊື່

ແທຂ້ອງຜູຂ້ຽນ. ຕອ້ງກວດກາໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າບ່ໍສບັສນົລະຫວ່າງຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ. 
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ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ ແລະ ຄະນະ., ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັ 
ສເືນີງ້ (ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Fu Hualing et al., ກດົໝາຍສງັຄມົນຍິມົໃນສງັຄມົນຍິມົອາຊຕີາເວນັ 
ອອກ [Socialist Law in Socialist East Asia] (Cambridge:  
Cambridge University Press, 2018), 4. 

  ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ,້ ຊື່ ແທ ້ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ນາມສະກຸນ ແລະ  

ຊື່ ແທ ້ນາມສະກຸນ. ຊື່ ປຶມ້ຕວົໜງັສເືນີງ້. ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ,  

ປີ. 
ຕວົຢ່າງ: Hualing, Fu, John Gillespie, Pip Nicholson ແລະ  

William Partlett. ກດົໝາຍສງັຄມົນຍິມົໃນສງັຄມົນຍິມົອາຊຕີາ  
ເວນັອອກ [Socialist Law in Socialist East Asia]. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 

 
ໝວດຂອງປຶມ້/ພາກສ່ວນຂອງປຶມ້ (Book Section/Chapter) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຊື່ ຫວົຂໍໃ້ນປຶມ້ໃນເຄື່ ອງໝາຍ  

ວງົຢືມ,” ຢູ່ໃນ ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັສເືນີງ້, ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 

ຜູຮ້ຽບຮຽງ (ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Antony Anghie, “ອາຊໃີນປະຫວດັສາດ ແລະ ທດິສະດ ີ 

ຂອງກດົໝາຍສາກນົ” [Asia in the History and Theory of 
International Law], ຢູ່ໃນ ກດົໝາຍສາກນົໃນອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ 
[International Law in Asia and the Pacific], ຮຽບຮຽງໂດຍ: Simon 
Chesterman, Hisashi Owada ແລະ Ben Saul (Oxford: Oxford 
University Press, 2019), 190. 

  ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ຜູຂ້ຽນ, “ຊື່ ຫວົຂໍໃ້ນປຶມ້ໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົ  

ຢືມ.” ຢູ່ໃນ ຊື່ ປຶມ້ ຕວົໜງັສເືນີງ້, ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຮ້ຽບ

ຮຽງ. ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: Anghie, Antony. “ອາຊໃີນປະຫວດັສາດ ແລະ ທດິສະດ ີ 

ຂອງກດົໝາຍສາກນົ” [Asia in the History and Theory of 
International Law]. ຢູ່ໃນ ກດົໝາຍສາກນົໃນອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ 
[International Law in Asia and the Pacific], ຮຽບຮຽງໂດຍ: Simon 
Chesterman, Hisashi Owada ແລະ Ben Saul. Oxford: Oxford 
University Press, 2019. 
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ປຶມ້ທີ່ ມກີານແປ (Translated book) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, ຊື່ ປຶມ້ຕວົໜງັສເືນີງ້, ແປໂດຍ:  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູແ້ປ (ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Michael Stolleis, ກດົໝາຍສາທາລະນະຢູ່ປະເທດເຢຍ  
ລະມນັ: ການແນະນາໍປະຫວດັສາດຈາກສດັຕະວດັທ ີ16 ຫາ ສດັຕະວດັທ ີ18 

[Public Law in Germany: A Historical Introduction from the 
16th to the 21st Century], ແປໂດຍ: Thomas Dunlap (Oxford: 
Oxford University Press, 2017), 20. 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ.້ ຊື່ ປຶມ້ຕວົໜງັສເືນີງ້. ແປໂດຍ: ຊື່  ແລະ  

ນາມສະກຸນ ຜູແ້ປ. ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: Stolleis, Michael. ກດົໝາຍສາທາລະນະຢູ່ປະເທດເຢຍ  
ລະມນັ: ການແນະນາໍປະຫວດັສາດຈາກສດັຕະວດັທ ີ16 ຫາ ສດັຕະວດັທ ີ18 
[Public Law in Germany: A Historical Introduction from the 
16th to the 21st Century]. ແປໂດຍ: Thomas Dunlap. Oxford: 
Oxford University Press, 2017. 

 
ວາລະສານ (Journal Article) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,” ຊື່ວາລະ  

ສານຕວົໜງັສເືນີງ້, ສະບບັເລກທ,ີ ເລກທວີາລະສານ (ປີ): ໜາ້. 
ຕວົຢ່າງ: Ngoc Son Bui, “ການປັບປຸງລດັຖະທໍາມະນນູຢູ່ລາວ” [Constitutional  

Amendment in Laos], International Journal of Constitutional Law, ເລກ
ທ ີ3 (2019): 766. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ.້ “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.” ຊື່ວາລະສານຕວົ  

ໜງັສເືນີງ້ ສະບບັເລກທ,ີ ເລກທວີາລະສານ. (ປີ): ທຸກໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Son Bui, Ngoc. “ການປັບປຸງລດັຖະທໍາມະນນູຢູ່ລາວ” [Constitutional  
Amendment in Laos]. International Journal of Constitutional Law, ເລກ
ທ ີ3 (2019): 756-786. 

 
ບດົລາຍງານ (Report) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
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ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ (ຫຼ ືຊື່ ອງົການ ຖາ້ບ່ໍມຊີື່ ຜູຂ້ຽນ), ຫວົຂໍ ້ 

ຕວົໜງັສເືນີງ້ (ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 
ຕວົຢ່າງ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບດົລາຍງານເສດຖະກດິ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ:  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມງັກອນ 2021), 1. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້(ຫຼ ືຊື່ ອງົການ ຖາ້ບ່ໍມຊີື່ ຜູຂ້ຽນ). ຫວົຂໍ ້ຕວົໜງັສເືນີງ້.  

ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 
ຕວົຢ່າງ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ບດົລາຍງານເສດຖະກດິ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ:  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມງັກອນ 2021. 

 

ໜງັສພືມິ (Newspaper Article) 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,” ຊື່ ໜງັສ ື 

ພມິຕວົ ໜງັສເືນິງ້, ວນັ, ເດອືນ, ປີ, ໜາ້. 
ຕວົຢ່າງ: ສຸກສາຄອນ ແວນແກວ້, “ດໍາລດັສັ່ ງໃຫມ້ກີານຕດັຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການໃຊຈ່້າຍລດົ  

ຂອງລດັ,” ວຽງຈນັທາມທ,໌ 3 ຕຸລາ 2021, 8. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ.້ “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.” ຊື່ ໜງັສພືມິຕວົໜງັສ ື 

ເນິງ້, ວນັ, ເດອືນ, ປີ. 
ຕວົຢ່າງ: ແວນແກວ້, ສຸກສາຄອນ. “ດໍາລດັສັ່ ງໃຫມ້ກີານຕດັຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການໃຊຈ່້າຍ  

ລດົຂອງລດັ.” ວຽງຈນັທາມທ,໌ 3 ຕຸລາ 2021. 
 

 ຖາ້ບ່ໍມຊີື່ ຜູຂ້ຽນ ສາມາດລຸບຸຊື່ ອງົການທີ່ ຕພີມິໃສ່ແທນ. 
 
ວດັຈະນານຸກມົ (Dictionary) 

ການອາ້ງອງີໃນບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,”  

ຊື່ ວດັຈະນານຸກມົ ຕວົໜງັສເືນີງ້ (ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Henry Cambell Black, “ຄວາມຮບັຜດິຊອບ” [Responsibility], Black’s  
Law Dictionary (Minnesota: West Publishing Co., 1951), 1476. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ.້ “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.” ຊື່ ວດັຈະນານຸກມົ  

ຕວົໜງັສເືນີງ້. ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການຕພີມິ, ປີ. 
ຕວົຢ່າງ: Black, Henry Cambell. “ຄວາມຮບັຜດິຊອບ” [Responsibility]. Black’s  

Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co., 1951. 
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ວທິະຍານພິນົ ແລະ ໂຄງການຈບົຊັນ້ (Thesis/Dissertation) 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,” ວທິະຍາ  

ນພິນົ ລະດບັປະລນິຍາໂທ, ເອກ ຫຼ ືໂຄງການຈບົຊັນ້ ປະລນິຍາຕ.ີ, (ສະຖານທີ່  ຕພີມິ: 

ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ), ໜາ້. 

ຕວົຢ່າງ: Malcolm Lavoie, “ກດົໝາຍຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ການປົກຄອງຕນົເອງແບບ  

ເປັນໝູ່ ຄະນະ” [Property Law and Collective Self-Government], ວທິະຍາ  
ນພິນົລະດບັປະລນິຍາເອກ (Cambridge: Harvard Law School, 2019), 200.  

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ຜູຂ້ຽນ. “ຫວົຂໍໃ້ນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.”ລະດບັປະລນິຍາ  

ໂທ, ເອກ ຫຼ ືໂຄງການຈບົຊັນ້ ປະລນິຍາຕ.ີ ສະຖານທີ່ ຕພີມິ: ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ປີ. 

ຕວົຢ່າງ: Lavoie, Malcolm. “ກດົໝາຍຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ການປົກຄອງຕນົເອງແບບ  

ເປັນໝູ່ ຄະນະ” [Property Law and Collective Self-Government]. ວທິະຍາ  
ນພິນົປະລນິຍາເອກ. Cambridge: Harvard Law School, 2019 
 

 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຈາກອເີລກັໂທນກິ (Online source) 
ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ ຫຼ ືຊື່ ອງົການ ຖາ້ບ່ໍມຊີື່ ຜູຂ້ຽນ (ເຈ ົາ້ຂອງ  

ເວບັໄຊ), “ຊື່ ຫວົຂໍໜ້າ້ເຟດ ໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,” ຊື່  ເວບັໄຊ, ວນັທ ີເດອືນ ປີ ຕພີມິ 

ຖາ້ມ,ີ ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ ແລະ ເວບັໄຊ.  

ຕວົຢ່າງ: ສະພາແຫ່ງຊາດ, “ທີ່ ຕັງ້ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,” ສະພາແຫ່ງຊາດ,  

ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021. http://www.na.gov.la/index.php?r=site/detail 
content&id=41&left=97. 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ຜູຂ້ຽນ ຫຼ ືຊື່ ອງົການ ຖາ້ບ່ໍມຊີື່ ຜູຂ້ຽນ (ເຈ ົາ້ຂອງເວບັ  

ໄຊ). “ຊື່ ຫວົຂໍໜ້າ້ເຟດ ໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.” ຊື່  ເວບັໄຊ. ວນັທ ີເດອືນ ປີ ຕພີມິ ຖາ້

ມ.ີ ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ ແລະ ເວບັໄຊ. 

ຕວົຢ່າງ: ສະພາແຫ່ງຊາດ. “ທີ່ ຕັງ້ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.” ສະພາແຫ່ງຊາດ.  

ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021. http://www.na.gov.la/index.php?r=site/detail 
content&id=41&left=97. 
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ການສໍາພາດ (Interview)65 
 ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຖ້ກືສໍາພາດ, ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ບ່ອນປະຈາໍການ  

ຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ, ສໍາພາດໂດຍ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູສໍ້າພາດ, ສະຖານທີ່ ສໍາ  

ພາດ (ວນັ, ເດອືນ, ປີ ສໍາພາດ). 

  ຕວົຢ່າງ: ຄໍາພນັ ບຸນພາຄມົ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊນົສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສໍາພາດ  

ໂດຍ: ລດັດາວນັ ດອນແກວ້ດາວງົ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (25 ມງັກອນ 2018). 

 ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທ ້ຜູຖ້ກືສໍາພາດ. ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ບ່ອນປະຈາໍການຂອງ  

ຜູຖ້ກືສໍາພາດ. ສໍາພາດໂດຍ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູສໍ້າພາດ ຢູ່ ສະຖານທີ່ ສໍາພາດ, 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ສໍາພາດ. 

  ຕວົຢ່າງ: ບຸນພາຄມົ, ຄໍາພນັ. ຮອງປະທານສານປະຊາຊນົສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ສໍາພາດ  

ໂດຍ: ລດັດາວນັ ດອນແກວ້ດາວງົ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 25 ມງັກອນ 2018. 
 

ບລອັກ ສນົທະນາ (Blog) 
 ການອາ້ງອງີໃນບດົ 

ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ຊື່ ແທ ້ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, “ຊື່ ຫວົຂໍທ້ີ່ ໂພສລງົໃນ ບລອັກ ສນົທະ  

ນາໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ,” ຊື່ ບລອັກ ຕວົໜງັສເືນີງ້ (ບລອັກ), ອງົການຕພີມິ ຕວົໜງັສື

ເນີງ້, ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ, ເວບັໄຊ. 

ຕວົຢ່າງ: Emma Schulte, “ບ່ອນທີ່ ຕາເວນັຕກົ ແລະ ຕາເວນັຂຶນ້: ກວ້າງໃຫຍ່ສໍາ ລບັຫຼກັການ

ຄຸມ້ຄອງລດັຄຸມ້ຄອງສງັຄມົດວ້ຍກດົໝາຍສາກນົ” [Where the Sun Sets and 
Rises: a New Framework for Rule of Law Internationalization], Public 
International Law (blog), International Law Blog, 19 ເມສາ 2021 
https://internationallaw.blog/ 2021/04/19/where-the-sun-sets-and-rises-
a-new-framework-for-rule-of-law-internationalisation/. 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 
ຮູບແບບພືນ້ຖານ: ນາມສະກຸນ, ຊື່ ແທຂ້ອງ ຜູຂ້ຽນ. “ຊື່ ຫວົຂໍທ້ີ່ ໂຟດໃນເຄື່ ອງໝາຍວງົຢືມ.”  

 ຊື່ ບລອັກ ສນົທະນາ ຕວົໜງັສເືນີງ້ (ບລອັກ). ອງົການຕພີມິ ຕວົໜງັສເືນີງ້, ວນັທ,ີ ເດອືນ

, ປີ. ເວບັໄຊ. 

ຕວົຢ່າງ:  Schulte, Emma. “ບ່ອນທີ່ ຕາເວນັຕກົ ແລະ ຕາເວນັຂຶນ້: ກວ້າງໃຫຍ່ສໍາລບັຫຼກັ  

ການຄຸມ້ຄອງລດັຄຸມ້ຄອງສງັຄມົດວ້ຍກດົໝາຍສາກນົ” [Where the Sun Sets and 
Rises: a New Framework for Rule of Law Internationalization]. Public 

 
65  ການອາ້ງອງີໃນສາຂາກດົໝາຍຖກືຈດັເປັນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ເນື່ ອງຈາກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມແມ່ນນຕິກິາໍ ແລະ ປະເພນສີານ, 

ເບີ່ ງ ພາກທ ີ1 ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງອອດສະໂກລາ (OSCOLA guide) (ກາໍນດົໃຫກ້ບັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍໂດຍສະເພາະ). 
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International Law (blog). International Law Blog. 19 ເມສາ 2021. 
https://internationallaw.blog/ 2021/04/19/where-the-sun-sets-and-rises-
a-new-framework-for-rule-of-law-internationalisation/. 

 

ການອາ້ງອງີຄັງ້ຕ່ໍໆມາ (Subsequent citation) 
ການອາ້ງອງີໃນຮູບແບບ ຊຄິາໂກ ເມື່ ອອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນໃດໜຶ່ ງເປັນຄັງ້ທໍາອດິ ຕອ້ງລະບຸຂໍມູ້ນອາ້ງອງີຢ່າງ 

ຄບົຖວ້ນໃຫແ້ກ່ຜູອ່້ານ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການອາ້ງອງີໃນຄັງ້ຕ່ໍມາການອາ້ງອງີໃນບດົສາມາດຫຍໍລ້ງົຊຶ່ ງ ລວມມ:ີ 

ນາມສະກຸນຂອງຜູຂ້ຽນ ຫຼ ືອງົການ, ຫວົຂໍໃ້ນຮູບແບບກະທດັຮດັ ແລະ ມາດຕາ ຫຼ ືເລກ ໜາ້.66 

ຍກົຕວົຢ່າງ: ການອາ້ງອງີທີ່ ຄບົຖວ້ນ ຕາມດວ້ຍຮູບແບບການອາ້ງອງີທີ່ ສັນ້ລງົ: 

 

  ເກດ ກຽດຕສິກັ, ການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ, ປັບປຸງຄັງ້ທສີອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ຄະນະນຕິ ິ 

ສາດ ແລະ ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2006), 2. 

  Albert H. Y. Chen and Andrew Harding, ສານລດັຖະທາໍມະນນູຢູ່ເອເຊຍ: ມຸມມອງ  
ປຽບທຽບ [Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective] 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 120.  

  ກຽດຕສິກັ, ການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ, 10. 
 

ຖາ້ອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນດຽວກນັຫຼາຍໆຄັງ້ໃນບດົ ໂດຍບ່ໍມກີານອາ້ງອງີອື່ ນໆ ລະຫວ່າງການອາ້ງອງີໃນບດົ, 

ຕອ້ງໃຊຄໍ້າວ່າ “ຫາກໍ່ ອາ້ງ” (Ibid). ຫາກໍ່ ອາ້ງແມ່ນຕວົຫຍໍຂ້ອງພາສາລາຕນິ (Latin) ຫາກໍ່ ອາ້ງ ຂຽນເຕມັ (Ibidem) 
ທີ່ ມຄີວາມໝາຍວ່າ “ມາຈາກບ່ອນດຽວກນັ.” ຖາ້ອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອນັດຽວກນັ ແຕ່ ມາດຕາ ຫຼ ືໜາ້ ແຕກຕ່າງກນັ, 

ຄວນໃຊຄໍ້າວ່າ ຫາກໍ່ ອາ້ງ ຕາມດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຈດຸ ແລະ ມາດຕາ ຫຼ ືໜາ້ ໃໝ່.67 “ຫາກໍ່ ອາ້ງ” ບ່ໍໃຫ ້ນາໍໃຊເ້ກນີສາມ

ຄັງ້ຕດິຕ່ໍກນັ. 

 

ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, ກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕທິາໍ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງຍຸຕທໍິາ,  
2012), 15. 

  ຫາກໍ່ ອາ້ງ., 18. 
  ຫາກໍ່ ອາ້ງ., 66. 

  ຫາກໍ່ ອາ້ງ., 89. 
 
ການອາ້ງອງີ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (Foreign referencing) 

 
66  University of Portland Clark, “ຮູບແບບ ຊຄິາໂກ (ສະບບັທ ີ 17) ການແນະນໍາການອາ້ງອງີ: ຮູບແບບສັນ້ ແລະ ກາກໍ່ ອາ້ງ” 

[Chicago Style (17th Edition) Citation Guide: Short Form and Ibid], University of Portland Clark, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ4 

ຕຸລາ 2021 https://libguides.up.edu/chicago/short_form. 
67 Western Oregon University, “ການແນະນໍາຮູບແບບ ຊຄິາໂກ, ສໍາລບັສະບບັທ ີ 17”  [Chicago Style Guide, for 17th 
Edition], ມະຫາວທິະຍາໄລເວດເທດີໂອເລກອນ, ເຂົາ້ເບີ່ ງ 4 ຕຸລາ 2021. https://research.wou. edu/c.php?g=551307&p= 
3785494. 
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ການອາ້ງອງີໃນຮູບແບບ ຊຄິາໂກ ບ່ໍໄດກ້ວມລວມເອາົເອກະສານທາງດາ້ນກດົໝາຍທຸກປະເພດ. ແຕ່ລະ 

ປະເທດມລີະບບົກດົໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ບ່ໍມກີານແນະນາໍການອາ້ງອງີ ທີ່ ກວມເອາົແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທຸກປະເພດທີ່  

ຄບົຖວ້ນ. 68  ການອາ້ງອງີເອກະສານໃນພາສາອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສາລາວ ຄວນປະກອບມຂໍີມູ້ນເພມີເຕມີ ເພື່ ອຄວາມ 

ກະຈ່າງແຈງ້, ອ່ານງ່າຍ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍ. ຖາ້ວ່າຂຽນບດົເປັນພາສາລາວ ແລະ ອາ້ງອງີໃສ່ເອກະສານໃນພາສາ ອື່ ນ

ທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສາລາວ, ຄວນລວມເອາົບດົເປັນພາສາລາວຂອງເອກະສານອາ້ງອງີ. ຖາ້ຂຽນບດົເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ 

ອາ້ງອງີໃສ່ເອກະສານທີ່ ເປັນພາສາອງັກດິ, ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຕດິຄດົບດົແປພາສາລາວ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ຊື່  ບຸກຄນົ ຫຼ ື ຊື່

ອງົການ ແລະ ຫວົຂໍທ້ີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສາລາວ ຄວນຂຽນພາສາລາວໃສ່ນາໍ ຕາມດວ້ຍຊື່ ທີ່ ເປັນຕວົໜງັສຕືົນ້ສະບບັເດມີ. ຂໍ

ຍກົໃຫເ້ຫນັຕວົຢ່າງກ່ຽວກບັການອາ້ງອງີຄັງ້ທໍາອດິ, ການອາ້ງອງີຄັງ້ ຕ່ໍໆມາ ແລະ ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົດັ່ ງ ລຸ່ມນີ:້ 
 

ຕວົຢ່າງທີ່ ໜຶ່ ງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫນັການແປພາສາລາວ ຕາມດວ້ຍຕວົໜງັສຕືົນ້ສະບບັເດມີເປັນພາສາອງັກດິ: 

 

ການອາ້ງອງີຄັງ້ທໍາອດິ (First reference): 
Martin Stuart-Fox, ປະຫວດັສາດລາວ [A History of Laos] (Cambridge:  

Cambridge University Press, 1997), 8. 
 

ການອາ້ງອງີຄັງ້ຕ່ໍມາ (Subsequent reference): 
  Stuart-Fox, ປະຫວດັສາດລາວ, 10. 

 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ: 
Stuart-Fox, Martin. ປະຫວດັສາດລາວ [A History of Laos]. Cambridge:  

Cambridge University Press, 1997. 
 
 
 

ຕວົຢ່າງທີ່ ສອງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫນັການແປພາສາລາວ ຕາມດວ້ຍຕວົໜງັສຕືົນ້ສະບບັເດີ່ ມເປັນພາສາຍີ່ ປຸ່ນ: 
 

ການອາ້ງອງີຄັງ້ທໍາອດິ: 
ມູນຢູິກ ິຊນິໂດະ [新藤 宗幸], ຄວາມຄດິກ່ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງບໍລຫິານ [行政 

責任を考える] (ໂຕກຽວ [東京]: ມະຫາວທິະຍາໄລໂຕກຽວ [東京⼤学], 
2019), 12. 

 

ການອາ້ງອງີຄັງ້ຕ່ໍມາ: 

ຊນິໂດະ, ຄວາມຄດິກ່ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງບໍລຫິານ, 12. 
 

ການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ:  

 
68 Nagoya University, ຄໍາແນະນໍາການຂຽນ, Graduate School of Law, 14-15 
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ຊນິໂດະ, ມູນຢູິກ ິ[新藤 宗幸]. ຄວາມຄດິກ່ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງບໍລຫິານ  [行 
政責任を考える]. ໂຕກຽວ [東京]: ມະຫາວທິະຍາໄລໂຕກຽວ [東京⼤ 学], 
2019. 
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ພາກທ ີ5: ໂຄງສາ້ງບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ 
 

 

ໂດຍ: ປອ. ນ. ເປຣນີ ຊມີງົ 
 

 

5.1 ພືນ້ຖານການຂຽນບດົຂຽນທາງວຊິາການ 
ບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ດ ີຕອ້ງມກີານເຄາົລບົພືນ້ຖານຂອງການຂຽນທາງວຊິາການ (Basics 

of academic writing).69 ນາໍໃຊຄໍ້າແນະນາໍທົ່ ວໄປໃນການຂຽນບດົ, ບ່ໍສະເພາະແຕ່ການຂຽນບດົ ເລື່ ອງເທົ່ ານັນ້ 

ແຕ່ຍງັສໍາລບັການຂຽນວທິະຍານພິນົຂອງນກັສກຶສາ, ວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາເອກ ແລະ ວາລະ ສານ. 

ບດົທີ່ດຄີກືານສາທດິທີ່ມແີນວຄວາມຄດິຫຼກັ (Central idea). “ການສນົທະນາ” ທີ່ ລະບຸຢ່າງຊດັເຈນກ່ຽວ 

ກບັຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ ໂດຍມຈີດຸປະສງົໄປທີ່ ການໂນມ້ນາ້ວໃຈຂອງຜູອ່້ານກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ, ຫຼກັ/ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ 

ຕາມອງົປະກອບ (ຫຼກັຖານ) ທີ່ ອະທບິາຍ ແລະ ວເິຄາະໃນບດົ. ການສນົທະນານີ ້

ອາດຈະຕັງ້ປະເດນັກ່ຽວກບັທະນາຍ ຄວາມທີ່ ຍື່ ນຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຕ່ໍສານ, ການສາທດິນີ ້ຈະໂຕແ້ຍງ້ວ່າຜູຖ້ກືຫາມຄີວາມຜດິ 

ຫຼ ື ບ່ໍມຄີວາມຜດິ ແລະ ທະນາຍ ຄວາມຈະສາ້ງຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຫຼກັທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຮອ້ງຂໍ. ການໂຕແ້ຍງ້ທີ່ ນາໍໃຊ ້

ໃນບດົເອີນ້ວ່າ “ວທິະຍານພິນົ.” ວທິະ 

ຍານພິນົຄວນຕອບຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົນາໍທີ່ກວມເອາົທງັໝດົຂອງບດົ. ປະເດນັຫຼກັທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນ 

ເນືອ້ໃນບດົ ຕອ້ງເປັນວທິະຍານພິນົ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ ສະໜບັສະໜນູເລກັນອ້ຍທງັໝດົສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິວທິະ 

ຍານພິນົ. 70  ບດົຂຽນທາງວຊິາການທີ່ ດນີ ັນ້ ບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍເນື່ ອງຄວາມຮູທ້ີ່ ລວບລວມກນັມາຫຼາຍ ຫຼ ື ໜອ້ຍຢ່າງມ ີ

 
69 ສາມາດຊອກຫາຫຼາຍແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງອອນລາຍກ່ຽວກບັການຂຽນທາງວຊິາການພອ້ມກບັຕວົຢ່າງທີ່ ທາງມະຫາວທິະຍາໄລແບ່ງປັນໃນ 

ເວບັໄຊ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ. ເບີ່ ງ ໂດຍສະເພາະ ເອມັໂອໂອຊ ີ(MOOC) ອອນລາຍ “ການຂຽນເປັນພາສາອງັກດິຢູ່ມະຫາວທິະຍາ ໄລ” 

(Writing in English at University), Lund University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021. https://awelu.srv. lu.se/ (ລວມທງັ 
ວດີໂີອ). ເບີ່ ງຄກືນັ: ສູນການຂຽນຂອງວທິະຍາໄລຣາເວດີ, “ການພດັທະນາວທິະຍານພິນົ” (Developing a Thesis), Harvard 
University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/deve loping-thesis; University of 
New South Wales Sydney, “ພືນ້ຖານການຂຽນບດົຄວາມ” (The Basics of Essay Writing), University of New South 
Wales Sydney, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://student.unsw.edu.au/ essay-writing-basics; Monash University, 
“ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການຮຽນທາງອອນລາຍ” (Research and Learning Online), Monash University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ

10 ຕຸລາ 2021. https://www.monash.edu/rlo/research-writing-assignments/ assignment-types/writing-an-
essay/writing-the-introduction; National University of Singapore, “ການຂຽນບດົທາງວຊິາການ” (Writing an Academic 
Essay), National University of Singapore, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2021. https://www.nus.edu.sg/celc/research/ 
books/cwtuc/chapter01.pdf. 
70  ເບີ່ ງຄກືນັ ການແນະນໍາ “ການຂຽນທາງວຊິາການ,” National University of Singapore, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 12 ຕຸລາ 2021. 
https://www.nus.edu.sg/celc/research/books/cwtuc/chapter01.pdf. 



 37 

ເຫດຜນົ. ການອະທບິາຍທີ່ ຫຼາຍເກນີໄປ ແລະ ຈະເຮດັໃຫຜູ້ອ່້ານສງົໃສວ່າ “ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຢູ່ໃສ?” ວທິະຍານພິນົບ່ໍແມ່ນ 

ຫວົຂໍ ້ ຫຼ ື ເປັນພຽງຂໍເ້ທດຈງິທີ່ ລວບລວມໄວ ້ ຫຼ ື ເປັນພຽງຄວາມຄດິເຫນັສ່ວນຕວົ. ບດົຂຽນທາງວຊິາການຕອ້ງມຂໍີ ້

ໂຕແ້ຍງ້ຫຼກັ (Central argument) ທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການວເິຄາະ ເລກິເຊີ່ ງຂອງຫຼກັຖານທີ່ ໃຊໃ້ນບດົ.71 ວທິະຍາ 

ນພິນົຕອ້ງລະບຸລະໄວຢ່້າງຊດັເຈນໃນບດົນາໍ ແລະ ຜູອ່້ານອາດຄດິວ່າ “ບດົນີກ້າໍລງັຈະພະຍາຍາມໂນມ້ນາ້ວໃຈກ່ຽວ 

ກບັ XX” ເມື່ ອອ່ານບດົ. 

ການສາ້ງປະໂຫຍກທີ່ ເປັນແນວຄວາມຄດິຫຼກັຂອງບດົຂຽນທາງວຊິາການ (Thesis statement) ທີ່ ດ,ີ 

ຕອ້ງວເິຄາະຫວົຂໍຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄໍາສບັສໍາຄນັຂອງວທິະຍານພິນົ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ຖາ້ຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນ “ການ 

ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອງການເປັນແມ່ລຽ້ງ,” ຄວນວເິຄາະຈາກທດັສະນະທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຂອງຄໍາສບັສໍາຄນັ 

“ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ” ແລະ “ການເປັນແມ່ລຽ້ງ” ຢ່າງເລກິເຊີ່ ງ: ຕອ້ງຊອກຫາຄໍານຍິາມທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ໃນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງກດົໝາຍສະເພາະ. 72  ຕອ້ງລວບລວມຂໍມູ້ນ ໂດຍການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການອ່ານ. ການອ່ານສາ 

ມາດເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການເລອືກໄດ ້ ບ່ໍວ່າຈະມາຈາກເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ (Bibliography) ທີ່ ແນະນາໍ (ເຊັ່ ນ: 

ໂດຍທີ່ ປຶກສາ ຫຼ ື ເພື່ ອຮ່ວມງານ), ບ່ໍວ່າຈະຈາກການຄົນ້ຫາໃນປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຫໍສະໝຸດ ອເີລກັໂທນກິ (e-

Library) ໃນການໃຫຄໍ້ານຍິາມຄໍາສບັສໍາຄນັ ຢ່າງຖກືຕອ້ງທີ່ ເປັນການເລີ່ ມຕົນ້. ຄວນເລີ່ ມດວ້ຍການອ່ານທົ່ ວໄປ 

ເພື່ ອທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈຫວົຂໍ ແລະ ຄ່ອຍໆກາ້ວໄປຫາການອ່ານທີ່ ເຈາະຈງົຫຼາຍຂຶນ້. ຈາກການອ່ານເບືອ້ງຕົນ້ທົ່ ວໄປ, 

ຈະລວບລວມການອາ້ງອງີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫຼາຍຂຶນ້ຕ່ໍບດົຂຽນທາງວຊິາການ ແລະ ດໍາເນນີການທບົທວນການຄົນ້ຄວາ້ 

ຢ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ການອ່ານອກີຄັງ້ທສີອງ. ຕອ້ງເຫນັ ແລະ ຮູວ່້າສີ່ ງທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ໄປແລວ້ກ່ຽວກບັ “ບນັຫາ” 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດສງັເຄາະ ແລະ ວເິຄາະຢູ່ໃນບດົຂຽນວຊິາການໄດ;້ ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ການທບົທວນວນັນະກາໍ” (Literature 

review). ແນວຄດິຫຼກັຂອງວທິະຍານພິນົຕອ້ງບ່ໍຊໍາ້ກບັວທິະຍານພິນົຫຼກັຂອງຜູຂ້ຽນຄນົອື່ ນ. “ການ 

ທບົທວນວນັນະກາໍ” ທີ່ ເປັນລະບບົແມ່ນການກວດເບີ່ ງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງວຊິາການກ່ຽວກບັຫວົຂໍສ້ະເພາະ. ມນັສະ 

ໜອງພາບລວມຂອງຄວາມຮູໃ້ນປັດຈບຸນັທີ່ ຊ່ວຍໃຫສ້າມາດກາໍນດົທດິສະດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ວທິກີານ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ 

ໃນການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. ການຂຽນທບົທວນວນັນະກາໍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊອກຫາສິ່ ງຕພີມິເຜຍີແຜ່ທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ (ເຊັ່ ນ: ປຶມ້ ແລະ ວາລະສານ), ວເິຄາະວຈິານເຫຼົ່ ານັນ້ ແລະ ອະທບິາຍສີ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົ. ການທບົທວນວນັນະກາໍ 

ເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ຈາໍເປັນໃນການຂຽນບດົທາງວຊິາການທີ່ ດ ີແລະ ຊດັເຈນ. 

ມນັເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງຈດົບນັທກຶຈາກການອ່ານ ເພື່ ອໃຫຈ້ ື່ ຈາໍແນວຄວາມຄດິທີ່ ສໍາຄນັຂອງຜູຂ້ຽນ 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດລວບລວມເຂົາ້ກນັກບັບດົຂຽນທາງວຊິາການໃນພາຍຫຼງັ ແລະ ອາ້ງອງີໄດຢ່້າງເໝາະສມົ. ໃນຄະນະ 

ທີ່ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ອ່ານໃຫຈ້ດົບນັທກຶຢ່າງລະມດັລະວງັກ່ຽວກບັແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນວ່າມາຈາກໃສ. ນີແ້ມ່ນສິ່ ງຈາໍ 

 
71 ກ່ຽວກບັວທິກີານຈດັໂຄງສາ້ງການໂຕແ້ຍງ້, ເບີ່ ງ ມະຫາວທິະຍາໄລລນັ, “ໂຄງສາ້ງການໂຕແ້ຍງ້,” (Structuring the argument), Lund 
University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://awelu.srv.lu.se/the-writing-process/writing-stage/ structuring-
the-text/struc tuing-the-argument/. 
72 ເບີ່ ງ ພາກທ ີ2 ກ່ຽວກບັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ. 
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ເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງຮບັຮູແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າບ່ໍໄດ ້ ແອບອາ້ງເອາົຜນົງານຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ 

(Plagiarism). 73  ການອາ້ງອງີແມ່ນໜຶ່ ງໃນລກັສະນະທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈາໍແນກເອກະສານທາງວຊິາການຈາກເອກະສານ 

ປະເພດອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຄໍາຄດິເຫນັໃນໜງັສພືມິ. ຕອ້ງຂຽນດວ້ຍແນວຄວາມຄດິ ຫຼກັ (Main ideas) ຂອງຜູຂ້ຽນ, ຊື່  

ເຕມັຂອງຜູຂ້ຽນ, ຊື່ ປຶມ້ ຫຼ ືຊື່ ວາລະສານ, ອງົການທີ່ ຕພີມິ, ວນັທ ີແລະ ສະຖານທີ່ ຕພີມິ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງ 

ເວບັໄຊ ລວມທງັໝາຍ ເລກໜາ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງ. ແນະນາໍໃຫຂ້ຽນທຸກແຫ່ຼງ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ພບົໃນເອກະສານທີ່  

ແຍກຕ່າງຫາກ ທີ່ ສາມາດນາໍມາເປັນຮ່າງການອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ. 

ອງີຕາມ ຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດມ້າຈາກການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ການອ່ານ, ຄວນຈດັຄວາມຄດິເຂົາ້ໃນໂຄງສາ້ງທີ່  

ສອດຄ່ອງກນັ ທີ່ ແນະນາໍຜູອ່້ານໃນການຂຽນວທິະຍານພິນົ. ບດົຄວາມ/ບດົຂຽນຕາມລໍາດບັ, ຕອ້ງລຽນລໍາດບັ 

ຄວາມຄດິຕາມລໍາດບັຢ່າງມຫຼີກັການ. ຄວນກາໍນດົແນວຄດິຫຼກັ ແລະ ໃຫກ້ວດກາໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າແຕ່ລະແນວຄດິ 

ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍຄໍາອະທບິາຍ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ພຽງພໍ, ຄວນຄາດຄະເນການໂຕແ້ຍງ້ກນັ. ຂໍແ້ນະ 

ນາໍໃຫຊ່້ວຍສາ້ງແຜນການໂຕແ້ຍງ້ຫຼກັ ເພື່ ອຮ່າງເຄົາ້ໂຄງທີ່ ມປີະເດນັຫຼກັ ແລະ ລະບຸລາຍການຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ ແລະ 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນໃນການໂຕແ້ຍງ້ແຕ່ລະລາຍການ. 74  ວທິນີີຈ້ະ ຊ່ວຍ ໃຫຂ້ຽນ “ແຜນການ” (ໂຄງສາ້ງ) ບດົ. ບ່ໍມຂໍີກ້າໍ 

ນດົທີ່ ເຄັ່ ງຄດັໃນການສາ້ງແຜນ ຫຼ ື ກ່ຽວກບັຈາໍນວນສ່ວນ, ພາກ ຫຼ ືໝວດ ທີ່ ຄວນຈະປະກອບມ.ີ ແຜນການຂຶນ້ 

ຢູ່ກບັຫວົຂໍ ້ ແລະ ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້. ແຜນການຕອ້ງ ສາ້ງຕາມການຕອບຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້. ເປັນເລື່ ອງທົ່ ວໄປທີ່ ພບົ 

ເຫນັແຜນການທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ສອງ ຫຼ ື ສາມສ່ວນຫຼກັ ແຕ່ຍງັສາມາດປະກອບມຫຼີາຍກວ່ານັນ້ ເຊັ່ ນ: ສີ່  ຫຼ ືຫາ້, 

ທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງກນັຂອງໂຄງສາ້ງ ແລະ ການອະທບິາຍຢ່າງມເີຫດຜນົຂອງວທິະຍານພິນົຫຼກັ.75 ເຖງິ 

ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີເ້ປັນປະເພດໂຄງ ສາ້ງທີ່ ບາງຄັງ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ.້ ຍກົຕວົຢ່າງ: ໃນການປຽບທຽບກດົ ໝາຍ, 

ປະເພດຂອງໂຄງສາ້ງແມ່ນຕອ້ງມພີາກ ສ່ວນຫຼກັໜຶ່ ງສ່ວນໃນການລວມເຂົາ້ກນັ ແລະ ອກີສ່ວນຫຼກັໜຶ່ ງ 

ກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງກນັ.76 

ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນການ ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງບດົ. Blank page ແລະ ເລີ່ ມຕົນ້ການຂຽນທນັທທີີ່ ມໂີຄງສາ້ງ. 

ຮ່າງສະບບັທໍາອດິບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງດເີລດີ ເພາະຕອ້ງໄດຜ່້ານການປັບປຸງ ແລະ ອາດຈະຂຽນຄນືໃໝ່. ເນັນ້ໜກັໃສ່ທີ່  ໄວ 

ຍະກອນ ແລະ ຮູບແບບ. ຕອ້ງໃຊພ້າສາທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ຕັງ້ເປົາ້ໝາຍໃຫເ້ປັນກາງ (ບ່ໍແມ່ນຄໍາຄດິເຫນັໃນໜງັ 

 
73 ເບີ່ ງ ພາກທ ີ3 ແລະ 4. 
74 ເບີ່ ງ ຕວົຢ່າງໂຄງຮ່າງບດົຂຽນທາງວຊິາການ ທີ່ ນໍາສະເໜໂີດຍ Monash University, “ໂຄງສາ້ງຂອງບດົທາງວຊິາການ.” 
75 ຫວົຂໍ ້ແລະ ຫວົຂໍຍ່້ອຍອາດເອີນ້ວ່າ “ສ່ວນ” (Part), “ພາກ” (Chapter), “ໝວດ” (Section), “ວກັ” (Paragraph) ຂຶນ້ຢູ່ກບັປະ 
ເພດຂອງບດົທີ່ ຂຽນ (ບດົຄວາມ, ວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາໂທ, ວາລະສານ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ຕາມການກາໍນດົຂອງອາຈານທີ່ ປຶກ ສາ, 

ອງົການ ຫຼ ືຜູຈ້ດັພມິ. 
76  ແຜນການປະເພດໂຄງສາ້ງອື່ ນໆ ສາມາດນໍາມາໃຊເ້ຂົາ້ກບັບາງຫວົຂໍ ້ ເຊັ່ ນ: I. ທດິສະດ/ີ II. ຂໍຈ້າໍກດັ: I. ຫຼກັການ/ II. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ 

ຂອງຫຼກັການ; I. ເງ ື່ອນໄຂ/ II. ຜນົກະທບົ; I. ສາເຫດ/ II. ຜນົສະທອ້ນ; I. ອງົການຈດັຕັງ້/ II. ການເຮດັວຽກ; I. ອງົປະກອບ/ II. ບດົບາດ. 

ນໍາມາໃສ່ກບັຫວົຂໍທ້ີ່ ຊດັເຈນ: I. ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງເອາົຕາມປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ, II. ຜນົຂອງການຮບັຮອງເອາົຕາມ 

ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ ຫຼ ືI. ອງົປະກອບຂອງ ສານສູງສຸດ, II. ບດົບາດຂອງສານສູງສຸດ. 
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ສພືມິ). ຢ່າໃຊພ້າສາທີ່ ຊບັຊອ້ນເກນີໄປ ແຕ່ຈງົເລື່ ອກຄໍາທີ່ ແນ່ນອນທີ່ ສຸດພອ້ມກບັຮູບແບບທີ່ ຄ່ອງແຄວ້ ແລະ ສອດ 

ຄ່ອງກນັ. ເຊື່ ອມຕ່ໍປະໂຫຍກເຂົາ້ດວ້ຍກນັ ໂດຍນາໍໃຊຕ້ວົເຊື່ ອມຕ່ໍປະໂຫຍກທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມກງົກນັຂາ້ມກນັ 

(ຕວົຢ່າງ: ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເຖງິແມ່ນວ່າ, ແມ່ນວ່າ, ຂະນະທີ່ , ໃນຂະນະທີ່  ແລະ ອື່ ນໆ) ຫຼ ື

ຍກົໃຫເ້ຫນັ ເຖງິການເພີ່ ມເຕມີ (ຕວົຢ່າງ: ນອກຈາກນັນ້, ຫຼາຍກວ່ານັນ້, ນອກຈາກນັນ້, ເຊນັດຽວກນັກບັ ແລະ 

ອື່ ນໆ) ຫຼ ືລະບຸເຫດຜນົ (ເຊັ່ ນ: ເນື່ ອງຈາກວ່າ, ເປັນ, ຍອ້ນ, ດັ່ ງນັນ້ (ວ່າ), ເພື່ ອ ແລະ ອື່ ນໆ) ຫຼ ືຊີໃ້ຫເ້ຫນັຜນົ ໄດຮ້ບັ 

(ເຊັ່ ນ: ດັ່ ງນັນ້, ເພາະສະນັນ້, ດວ້ຍເຫດນັນ້ ເປັນຕົນ້ ແລະ ອື່ ນໆ). 77  ຢ່າລມືສະຫຸຼບປະໂຫຍກໃນຕອນທາ້ຍ 

ຂອງແຕ່ລະວກັ ແລະ ການປ່ຽນແປງປະໂຫຍກລະຫວ່າງວກັ. ການປ່ຽນຈະເຮດັໃຫບ້ດົມກີານລ່ຽນໄຫຼທີ່ ລາບລືນ້ດ ີ

ຂຶນ້ລະຫວ່າງວກັ ແລະ ການແນະນາໍຜູອ່້ານ. ກ່ອນສົ່ ງບດົຈະ ຕອ້ງກວດແກ ້ແລະ ການກວດຫຼກັໄວຍະກອນ: ການ 

ກວດແກສ້າມາດປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງ, ຮູບແບບ ແລະ ເນືອ້ໃນ ໃນຂະນະທີ່ ກວດຫຼກັໄວຍະກອນ ເພື່ ອແກໄ້ຂຂໍຜ້ດິ 

ພາດໃນການພມິຜດິ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍວກັ.78 ກວດເບີ່ ງບດົຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການຂຽນບດົທີ່ ເຕມັໄປດວ້ຍ 

ການພມິຜດິ ຫຼ ື ມກີານຂຽນຜດິບ່ໍດັ່ ງນັນ້ຈະເຮດັໃຫຄ້ະແນນຫຸຼດລງົ ຫຼ ື ບ່ໍສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈໃຫກ້ບັຜູຮ້ຽບຮຽງ 

ວາລະສານ ຫຼ ືຜູທ້ບົທວນວາລະສານ. 

ບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ ຄາ້ຍຄກືນັກບັຫຼາຍສາຂາທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ມໂີຄງສາ້ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຊຶ່ ງ 

ລວມທງັ ບດົນາໍ (ປະມານ 10% ຂອງບດົທງັໝດົ), ເນືອ້ໃນບດົ (Body) (ປະມານ 80%) ແລະ ສະຫຸຼບ (ປະມານ 

10% ຫຼ ືໜອ້ຍກວ່ານັນ້). 

 
5.2 ບດົນາໍ             

ບດົນາໍ (Introduction) ເປັນສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດສ່ວນໜຶ່ ງໃນບດົ ໃນພືນ້ຖານທີ່ ຜູອ່້ານ ຫຼ ື ຜູກ້ວດສອບ 

ຈະສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈຄັງ້ທໍາອດິທີ່ ເຫນັ. ບ່ໍຄວນລະເລຍີໃນສ່ວນນີ.້ ຈດຸປະສງົຂອງຄໍານາໍ ເພື່ ອໃຫຜູ້ອ່້ານມຄີວາມ 

ເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັບດົຈະຄວບຄຸມເຖງິຫຍງັແນ່. ວທິະຍານພິນົຫຼກັ ແລະ ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ສະໜບັສະໜນູຕອ້ງໄດ ້

ລະບຸໄວໃ້ນບດົນາໍ. ບດົຂຽນທາງວຊິາການບ່ໍແມ່ນນາວະນຍິາຍ ແລະ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງກງັວນົໃຈ. 

ບດົນາໍ ຄວນໃຫ ້ ຂໍມ້ນູພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັຫວົຂໍ,້ ລະບຸນຍິາມຄໍາສບັສໍາຄນັ ແລະ ບນັຫາ, ລະບຸວຽກງານ 

ການຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ ໂດຍສມົທບັກບັວນັນະກາໍທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ (ມຄີວາມສໍາຄນັ), ລະບຸຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະເດນັຫຼກັ 

ຂອງວທິະຍານພິນົ, ກາໍນດົປະເດນັຫຼກັທີ່ ຈະຂະຫຍາຍຕ່ໍໃນບດົ ແລະ ໃຫມ້ກີານປ່ຽນເຂົາ້ໄປໃນວກັເນືອ້ໃນ (ແຜນ 

ງານ (Road-map) ແລະ ການປະການ). 

 
77  ສໍາລບັຕວົເຊື່ ອມຕ່ໍໃນໄວຍະກອນພາສາອງັກດິ, ເບີ່ ງ Fluent Life, “ຕວົເຊື່ ອມຕ່ໍໃນໄວຍະກອນພາສາອງັກດິ: ຄໍາແນະນໍາທີ່ ງ່າຍດາຍ 

ເພື່ ອຮຽນຮູກ້ານນໍາໃຊຕ້ວົເຊື່ ອມຕ່ໍ,” Fluent Life, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 10 ຕຸລາ 2021. https://thefluentlife.com/content/ linkers-
connectors-english-grammar-guide-types-cause-effect-purpose/. 
78 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
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ເມື່ ອຂຽນ ບດົນາໍ, ຄວນປະຕບິດັຕາມໂຄງສາ້ງ “ໂດຍທົ່ວໄປຫາສະເພາະ” ທີ່ ໄດກ່້າວມາ ຂາ້ງເທງິນັນ້. ບດົນາໍ 

ມກັຈະອະທບິາຍວ່າເປັນຮູບ Pyramid ທີ່ ຂວາ້ມລງົ ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ພືນ້ ແລະ ແຄບທີ່ ປາຍ ເພື່ ອອະທ ິ

ບາຍວ່າຜູຂ້ຽນຕອ້ງເລີ່ ມຕົນ້ໂດຍການໃຫຂໍ້ມູ້ນທົ່ ວໄປ ເພື່ ອຈດັພາບ ແລະ ຄ່ອຍໆແຄບລງົຈດຸເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອແນະ 

ນາໍບນັຫາ, ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຫຼກັ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງຫຼກັ. 
 

 
 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Monash University ແລະ Research and Learning Online 

 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ອາດຈະເຫນັ ບດົນາໍ ແລະ ບດົຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມລີກັສະນະແຕກຕ່າງກນັໂດຍຂຶນ້ຢູ່ກບັລະບຽບທາງ 

ວຊິາການ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄວນປະຕບິດັຕາມໂຄງສາ້ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ມກັຈະກ່າວເຖງິບາງຢ່າງກ່ຽວກບັ 

ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຜ່ານມາໃນສາຂາກ່ອນທີ່ ຈະນາໍສະເໜປີະເດນັສໍາຄນັຂອງບດົ ພອ້ມທງັອະທບິາຍວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ທີ່  

ສາ້ງຜນົງານໃໝ່ໃນສາຂາ. 79  ການຂຽນບດົນາໍໃນສາຂາກດົໝາຍ ບ່ໍມຈີາໍນວນວກັທີ່ ຂຽນຢ່າງຊດັເຈນ. ແຕ່ຢ່າງໃດ 

ກຕໍາມ, ຄວາມຍາວທີ່ ແນະນາໍຄບ່ໍືເກນີ 10% ຂອງເນືອ້ໃນທງັໝດົໃນບດົ. ເປັນຄວາມຍາວທີ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະແນະນາໍ 

ຫວົຂໍສ້ະເພາະທີ່  ບດົຈະກ່າວເຖງິໃນການຮບັຮູທ້ົ່ ວໄປ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັສະພາບການກ່ອນທີ່ ຈະເຈາະເລກິລງົໄປຫາເປົາ້ 

ໝາຍສະເພາະ ແລະ ການໂຕແ້ຍງ້. 

 

ນີແ້ມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ຈະພບົເຫນັໃນ ບດົນາໍ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນບດົຂຽນທາງວຊິາການດາ້ນກດົໝາຍ. 

 

 
79 Monash University, “ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການຮຽນອອນລາຍ.” 

ຄໍານາໍ

ບໍລບິດົ

ບນັຫາທີ່ ທ່ານຕອບຄໍາຖາມກວາ້ງ ຫຼື ປັນຫາ
ກບັບາງສະພາບການຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານ/ການອະພປິາຍ
ຜນົ ວທິະຍານພິນົ

ຄໍາຕອບຂອງທ່ານຕ່ໍບນັຫາ

ປະເດນັຫຼກັພາບ

ລວມຂອງ

ການໂຕ ້

ແຍງ້

ໝາຍເຫດ: ແນວຄດິຫຼກັ 

ຂອງວທິະຍານພິນົອາດຈະຢູ່ 

ທາ້ຍຂອງບດົນາໍ 
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ການດງຶດູດຄວາມສນົໃຈ (Hook) - ຄວນເລີ່ ມຕົນ້ບດົນາໍດວ້ຍການ “ການດງຶດູດ” ຄວາມສນົໃຈຂອງຜູ ້

ອ່ານ ແລະ ແນະນາໍຫວົຂໍທ້ົ່ ວໄປ. ໃນການສາ້ງ “ຄວາມດງຶດູດ” ມຄໍີາແນະນາໍດັ່ ງນີ:້ 

- ລະບຸຂໍທ້ດັຈງິ ຫຼ ືສະຖຕິທິີ່ໜາ້ສນົໃຈກ່ຽວກບັຫວົຂໍ.້ 

ຍກົຕວົຢ່າງ: “ທຸລະກດິກ່ຽວກບັການຖພືາແທນກນັ (Surrogacy motherhood) ໄດຄ້າດຄະເນກນັ 

ໃນ ປີ 2012 ວ່າມມີນູຄ່າປະມານຫກົພນັລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ປີ. ໃນຊວ້ງຫຼາຍທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ 

ປະເດນັນີເ້ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມຂດັແຍ່ງຂຶນ້ທົ່ວໂລກ” (*ເພີ່ມເອກະສານອາ້ງອງີໃນບດົກບັການອາ້ງອງີ); 

ຫຼ ືການນາໍໃຊຫ້ວົຂໍຂ່້າວລ່າສຸດຈາກໜງັສພືມິ: “ ‘ການຖພືາແທນກນັ: ເປັນຫຍງັໂລກຈຶ່ງຕອ້ງການລະ 

ບຽບໃນການ ‘ຂາຍເດກັ.’ ນີແ້ມ່ນຫວົຂໍລ່້າສຸດຂອງບດົຂຽນຂອງ ບບີຊີ ີ(BBC) ທີ່ຍກົບນັຫາກ່ຽວກບັ 

ການຖພືາແທນກນັ (ເພີ່ມເອກະສານອາ້ງອງີໃນບດົກບັການອາ້ງອງີ). 

- ຫຼ ືຖາມຄໍາຖາມທີ່ ໂນມ້ນາ້ວໃຈ. 

ຕວົຢ່າງ: “ການຖພືາແທນມຄີວາມຜດິໃນທຸກກລໍະນຫຼີບໍື?” 

- ຫຼ ືເປີດເຜຍີຄວາມເຂົາ້ໃຈຜດິທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັຫວົຂໍ.້ 

ຕວົຢ່າງ: “ການຖພືາແທນມກັຈະຖກືຮບັຮູວ່້າເປັນ ‘ການຂາຍ’ ເດກັນອ້ຍ ແລະ ເປັນການຄາ້ຮ່າງກາຍ 

ມະນຸດ ໃນຂະນະທີ່ສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍບ່ໍຕອ້ງເຮດັທຸລະກາໍທາງການເງນິ.” 

- ຫຼ ືກາໍນດົເລື່ ອງໂດຍການອະທບິາຍວ່າໃຜ, ເວລາໃດ, ຢູ່ໃສ, ແມ່ນຫຍງັ, ຍອ້ນຫຍງັ, ແນວໃດ? 

ຕວົຢ່າງ: “ການຖພືາແທນມກັມາມຕີັງ້ແຕ່ສະໄໝບູຮານ ລວມທງັໃນກດົໝາຍບາບໂີລນ (Babylonian 

law) ເມື່ອຜູຍ້ງິບ່ໍສາມາດເກດີລູກໄດ.້ ການພດັທະນາເທກັໂນໂລຊ ີ ໄດຄ່້ອຍໆກາ້ວ 

ໄປສູ່ການຖພືາແທນ ໂດຍເຮດັໃຫເ້ກດີຄໍາຖາມດາ້ນຈນັຍາບນັ ແລະ ກດົໝາຍໃໝ່.” 

 

ຄໍາສບັສໍາຄນັ ແລະ ສະພາບການ (Key terms and context) - ຕອ້ງໃຫຂໍ້ມູ້ນພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຫວົຂໍ ້

ສະເພາະ ເພື່ ອໃຫຜູ້ອ່້ານເຂົາ້ໃຈບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ຖກືແກໄ້ຂ, ສະພາບການຂອງບນັຫາ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ ງເປັນບນັຫາ 

ທີ່ ຄຸມ້ຄ່າໃນຂຽນ. ຕອ້ງກາໍນດົຄໍາສບັສໍາຄນັຂອງຫວົຂໍ.້ ສໍາລບັຈດຸນີໃ້ຫຊ້ອກຫາຄວາມໝາຍໃນວດັຈະນານຸກມົທົ່ ວ 

ໄປ ແຕ່ໃຫລ້ວມເຖງິວດັຈະນານຸກມົທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ໃນກດົໝາຍ. ໃນສ່ວນນີຕ້ອ້ງຖາມຕນົເອງວ່າບດົ 

ຂອງຂອ້ຍກ່ຽວກບັຫຍງັ? ຍອ້ນຫຍງັຫວົຂໍຂ້ອງຂອ້ຍຈຶ່ ງສໍາຄນັ? ພະຍາຍາມຕອບໂດຍການ ຈື່ ໄວວ່້າ ຄວນບອກຜູ ້

ອ່ານຄາ້ຍຄເືຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍຮ◌ູ້ຫຍງັເລຍີກ່ຽວກບັຫວົຂໍນ້ ັນ້, ອະທບິາຍສະພາບການ (ປະຫວດັ ສາດ, ປັດຊະຍາ, ການເມອືງ 

ແລະ ອື່ ນໆ).  

ບດົຄົນ້ຄວາ້ຜ່ານມາ/ການທບົທວນວນັນະກາໍ (Preview research/literature review) - ໂດຍປົກກະ 

ຕກ່ິອນທີ່ ຈະເຈາະເລກິລງົໄປຫາບນັຫາ ແລະ ແນວຄດິຫຼກັ, ຈະອາ້ງອງີເຖງິການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຢູ່ີ ແລວ້ໃນສາຂາວຊິາ 
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ສະເພາະຂອງກດົໝາຍ/ຫວົຂໍສ້ະເພາະ. ນີເ້ອີນ້ວ່າການທບົທວນວນັນະກາໍ. 80  ກະລຸນາສງັເກດວ່າ ໃນບາງສາຂາອື່ ນ 

ບາງຄັງ້ການທບົທວນວນັນະກາໍອາດເປັນໜວດດຽວຫຼງັຈາກບດົນາໍຄກືນັກບັກອບທດິສະດ.ີ 81  ຄວນກວດເບີ່ ງຄນື 

ວນັນະກາໍທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜ່ານມານີທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາ. ການສາ້ງການທບົທວນວນັນະກາໍ ຈະຊ່ວຍໃຫແ້ກໄ້ຂບນັ 

ຫາການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ເພື່ ອຍກົໃຫເ້ຫນັຄຸນຄ່າເພີ່ ມຂອງການປະກອບສ່ວນ. ຕວົຢ່າງ: “ບນັຫາຂອງ X ໄດກ່້າວເຖງິ 

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໂດຍຫຼກັຄໍາສອນ. ຜູຂ້ຽນ A ໄດວ້ເິຄາະ X ແລະ ຈດັຕັງ້ຂຶນ້ວ່າ XX. ຜູຂ້ຽນ B ໄດພ້ຈິາລະນາ ແລວ້ 

(…). ຜູຂ້ຽນ C ໄດສ້ະແດງໃຫ ້ ເຫນັວ່າ (…). ໃນຂະນະທີ່ ຜູຂ້ຽນ D ໄດໃ້ຫ ້ ຄວາມສໍາຄນັກບັ (…). ເຖງິ 

ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ບນັຫາຂອງ Z ຍງັບ່ໍ ໄດຮ້ບັການສກຶສາຢ່າງເລກິເຊີ່ ງ (…) “ຫຼ”ື ບນັຫາ ຂອງ X ໄດຮ້ບັການກ່າວ 

ເຖງິຢ່າງກວາ້ງຂວາງໂດຍການທບົທວນໂດຍ (…) ເປັນ (…). ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ບນັຫາຂອງ X ບ່ໍເຄຍີສກຶສາ 

ຈາກມຸມມອງການປຽບທຽບກດົໝາຍ (…).” 

ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ (Research question) – ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ຄກືານກາໍນດົບນັຫາຂອງການຄົນ້ຄວາ້ໃນ 

ຮູບແບບຂອງຄໍາຖາມການຄົນ້ຄວາ້ໂດຍລວມທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ຊຶ່ ງບາງຄັງ້ກໍ່ ເອີນ້ວ່າ “ບນັຫາ.” ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍ 

ສາມາດຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນຫວົຂໍໄ້ດ ້ ແລະ ຈະບອກຜູອ່້ານກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ເລອືກທີ່ ຈະເນັນ້ໜກັສະເພາະໃນບດົ. ຄໍາ 

ຖາມຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ດເີປັນສິ່ ງສໍາຄນັໃນການແນະນາໍໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ລະບຸໄວໃ້ນບດົນາໍ. ຄໍາສບັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: 

ແມ່ນຫຍງັ, ອນັໃດ, ແນວໃດ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ ມກັນາໍໃຊເ້ມື່ ອກາໍນດົຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້.82  ຕວົຫຍໍທ້ີ່  Acronym 

SMART ມກັຖກືນາໍໃຊ ້ ເພື່ ອປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້: ສະເພາະ (ພໍທີ່ ຈະຕອບໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ); 

ສາມາດວດັແທກໄດ ້ (ຄົນ້ຄວາ້ໂດຍນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ ແລະ/ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ); ສາມາດບນັລຸໄດ ້

(ຕກົລງົ, ເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ); ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງ (ມຄີວາມໝາຍ ແລະ ເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫກ້ບັວນັນະ 

ກາໍທີ່ ມຢູ່ີໃນຫວົຂໍ/້ສາຂາ); ການກາໍນດົເວລາ (ເຮດັໄດພ້າຍໃນກາໍນດົເວລາ). ບດົນາໍ ຄວນສະໜອງຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ 

ໂດຍລວມໜຶ່ ງຫວົຂໍທ້ີ່ ວທິະຍານພິນົຫຼກັ ແລະ ແຜນທີ່ ຈະຕອບຄໍາຖາມ. ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ ຄວນສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອເຊື່ ອມ 

ໂຍງກບັຂໍຄ້ວາມວທິະຍານພິນົ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງບດົ. ຕວົຢ່າງ: “ເງ ື່ອນໄຂການຕ່ໍສູກ້ບັການຄາ້ມະນຸດຢ່າງມປີະສດິ 

ທພິາບໃນລາວຄຫືຍງັ?”/ຫຼ ື ການສາ້ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ “ບດົນີຈ້ະເບີ່ ງເງ ື່ອນໄຂໃນການຕ່ໍສູທ້ີ່ ມປີະສດິທພິາບຕ່ໍກບັ 

ການຄາ້ມະນຸດໃນລາວ” → ສາມາດຈນິຕະນາການເຖງິ ການຕອບ ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້ໃນພາກທໜີຶ່ ງ. ການລງົໂທດ 

ທາງອາຍາທີ່ ມປີະສດິທພິາບໃນການຄາ້ມະນຸດ, ພາກທສີອງ. ການ ລງົໂທທີ່ ມປີະສດິທພິາບຕ່ໍການຄາ້ມະນຸດ, ພາກທ ີ

ສາມ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບຂອງກອບກດົໝາຍໃນການຄາ້ມະນຸດ. 

 
80 ເບີ່ ງ ໝວດທ ີ5.1. 
81  ຖາ້ຫາກການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດມສ່ີວນປະກອບທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ວທິກີານສະເພາະເຈາະຈງົຄວນຢືມຈາກລະບຽບວໄິນ 

ນີ,້ ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາໃນ ພາກທ ີ1.3. 
82 ສໍາລບັການແນະນໍາກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ທາງກດົໝາຍແບບປະລມິານກ່ຽວກບັຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້, ເບີ່ ງ Wing Hong Chui, “ການຄົນ້ 

ຄວາ້ດາ້ນກດົໝາຍແບບປະລມິານ” (Quantitative legal research), 55. 
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ແນວຄດິຫຼກັຂອງວທິະຍານພິນົ ແລະ ວທິກີານ (Thesis statement and methodology) - ລະບຸຕໍາ 

ແໜ່ງໃນຫວົຂໍ ້ (ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຫຼກັ/ສມົມຸດຕຖິານ) 83  ແລະ ອະທບິາຍວ່າຈະເຂົາ້ເຖງິຫວົຂໍຢ່້າງໃດ ໂດຍອາ້ງອງີເຖງິ 

ປະເພດຂອງການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຈະເຮດັ (ການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມຫຼກັຄໍາສອນ (Doctrinal legal 

research), ການຄົນ້ຄວາ້ທາງສງັຄມົ-ກດົໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ). 84 ຕວົຢ່າງ: (ໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ຕາມຫຼກັຄໍາສອນ) “ບດົນີຈ້ະໂຕແ້ຍງ້ວ່າ… ບດົຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ຈະວເິຄາະລະບຽບການທີ່ ຄວບຄຸມ X ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງ 

ຫວ່າງຂອງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັ X ໃນແງ່ຂອງ XX…” 

ໂຄງສາ້ງ ແລະ ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຫຼກັ (Outline of the structure and main arguments) - ສະເໜພີາບ 

ລວມກ່ຽວກບັແຜນການຂອງບດົເປັນແນວໃດ. ສິ່ ງນີມ້ກັຈະກ່ຽວຂອ້ງກບັການລະບຸລະອຽດຂອງກດົໝາຍ, ຄໍາຕດັ 

ສນິຂອງສານ ຫຼ ືກລໍະນສີກຶສາທີ່ ຈະນາໍໃຊ ້ແລະ/ຫຼ ືການສະຫຸຼບປະເດນັສໍາຄນັທີ່ ສຸດທີ່ ຈະເຮດັ. 

5.3 ເນືອ້ໃນບດົ 
ເນືອ້ໃນບດົ (Body) ແມ່ນແກ່ນຂອງບດົ. ເນືອ້ໃນບດົ ເປັນລໍາດບັຂອງປະເດນັ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍສ່ວນ ແລະ 

ວກັທີ່ ເຊື່ອມໂຍງ ຊຶ່ ງກນັ ແລະ ສາ້ງຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຫຼກັ (ວທິະຍານພິນົ). ເນືອ້ໃນບດົ ແມ່ນທີ່ ສໍາລບັຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ ຂອງບດົ, 

ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຂອງການເສມີສາ້ງ ແລະ ການສນົທະນາ. ແນວຄດິທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃນເນືອ້ ໃນບດົ 

ຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັສິ່ ງທີ່ ຖກືນາໍສະເໜໃີນບດົນາໍ.85 

ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວໄປກ່ອນໜາ້ນັນ້ແລວ້, ບ່ໍມຂໍີກ້າໍນດົຢ່າງຊດັເຈນກ່ຽວກບັໂຄງສາ້ງຂອງບດົ. ເນືອ້ໃນບດົຕອ້ງ 

ຖກືແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງສາມາດເອີນ້ວ່າ: ພາກ (ຫຼ ື ບດົ) (Chapter), ໝວດ (Section), ວກັ 

(Paragraph), ວກັຍ່ອຍ (Sub-paragraph) ຂຶນ້ຢູ່ກບັປະເພດຂອງບດົທີ່ຂຽນ (ຕວົຢ່າງ: ວທິະຍານພິນົຂອງນກັ 

ສກຶສາ, ບດົທີ່ຕພີມິ ແລະ ອື່ນໆ). ໂຄງສາ້ງຂຶນ້ຢູ່ກບັຫວົຂໍ ້ແລະ ຄວນປຶກສານາໍອາຈານທີ່ ປຶກສາ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັບ່ໍ 

ມຂໍີກ້າໍນດົໄວໃ້ນຈາໍນວນພາກໃນແຕ່ລະພາກຍ່ອຍຂອງບດົ. ຄວາມຍາວຂອງເນືອ້ໃນບດົຄວນຢູ່ປະມານ 80% ໃນ 

ບດົທງັໝດົ. ສິ່ ງສໍາຄນັຄ ື ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ມກີານລະບຸຢ່າງມເີຫດຜນົໂດຍມໂີຄງສາ້ງທີ່ ດ.ີ ການຮ່າງໂຄງສາ້ງຂອງປະເດນັ 

ຫຼກັຈະມປີະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຈດັລະບຽບປະເດນັຢ່າງມເີຫນັຜນົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຂຽນທາງວຊິາການຢ່າງ 

ຊດັເຈນ ແລະ ໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 

ຫຼກັການພືນ້ຖານໃນການຈດັໂຄງສາ້ງສ່ວນຂອງເນືອ້ໃນ ຄກືານຈດັການກບັໜຶ່ ງແນວຄດິໃນແຕ່ລະຄັງ້ (1 

ວກັ= 1 ແນວຄດິ) ແລະ ຈດັລໍາດບັປະເດນັຕ່າງໆທີ່ ຖກືນາໍມາສູ່ລະດບັຢ່າງມເີຫດຜນົ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານໂຕແ້ຍງ້ງ່າຍ 

ຕ່ໍການຕດິຕາມ. ເວລາຂຽນຄວນຖາມຕນົເອງວ່າ: “ເປັນຫຍງັອງົປະກອບນີຈ້ ຶ່ ງຢູ່ນີ?້” ບດົຂຽນທາງວຊິາການຄາ້ຍຄ ື

 
83 ເບີ່ ງ ໝວດທ ີ5.1 ກ່ຽວກບັແນວຄດິຫຼກັຂອງວທິະຍານພິນົທີ່ ດ.ີ 
84 ເບີ່ ງ ໝວດທ ີ1.3 ກ່ຽວກບັປະເພດຂອງການຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
85 ເບີ່ ງ ໝວດທ ີ5.2. 
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ກບັປິດສະໜາ (Puzzle): ແຕ່ລະປະເດນັມຈີດຸປະສງົ ແລະ ຄວນປະໄວໃ້ນຕໍາແໜ່ງທີ່ ສາມາດບນັລຸ ວດັຖະປະສງົໄດ ້

ດທີີ່ ສຸດ. 

ບດົຄົນ້ຄວາ້ປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ຊຶ່ ງຕອ້ງຈດັກຸ່ມຕາມຫວົຂໍ,້ ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຫຼກັ 

ຖານສະໜບັສະໜນູ ຊຶ່ ງມກັຈະຢູ່ໃນສ່ວນ ຫຼ ືໝວດສະເພາະ. ການໂຕແ້ຍງ້ ເຊັ່ ນ: ສາມາດປະກດົຢູ່ໃນ ວກັ ຫຼ ືເປັນ 

ໝວດທີ່ ອດິສະຫຼະ, ເປັນໝວດໜຶ່ ງຂອງການເລີ່ ມຕົນ້ ຫຼ ືກ່ອນທີ່ ຈະສິນ້ສຸດ. ເອກະສານພືນ້ຖານ (ປະຫວດັສາດ, ສະ 

ພາບການ, ຂໍສ້ະຫຼບທດິສະດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ືການວພິາກວຈິານ, ນຍິາມຂອງຄໍາສບັສໍາຄນັ ຫຼ ືແນວຄວາມຄດິທີ່ ສໍາ 

ຄນັ) ມກັຈະປະ ກດົຢູ່ໃນຕອນຕົນ້ຂອງບດົ ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນບດົນາໍ ຫຼ ືຢູ່ລະຫວ່າງບດົນາໍ ແລະ ໝວດທໍາອດິທີ່ ວເິຄາະ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, 

ເອກະສານພືນ້ຖານອາດຈະປະກດົຢູ່ໃນບາງກລໍະນທີີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງພາກສ່ວນສະເພາະ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼກັການ ທົ່ ວໄປຄ ື ທີ່ ຄວນປ່ຽນຈາກ “ທົ່ ວໄປຫາສະເພາະ” ສະເໝ ີ ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃຫຜູ້ອ່້ານ, ຈດຸ 

ນີຄ້ຜູືຂ້ຽນຄວນເລີ່ ມຕົນ້ດວ້ຍການໃຫຂໍ້ມູ້ນທົ່ ວໄປ ແລະ ຄ່ອຍໆກາ້ວໄປສູ່ສ່ວນສະເພາະເຈາະຈງົຫຼາຍຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: 

ອະທບິາຍບນັຫາທົ່ ວໄປ ແລະ/ຫຼ ືຫຼກັການກ່ອນຍກົຕວົຢ່າງ). 

ຄໍາແນະນາໍຈດຸໜຶ່ ງ ທີ່ ມກັຈະຄດິຢູ່ໃນ ຄະນະນຕິສິາດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັໂຄງສາ້ງຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ທາງດາ້ນ 

ກດົໝາຍຄຕືວົຫຍໍ ້ IRAC. 86  ໄອຣາກ ຫຍໍມ້າຈາກ ປະເດນັ (Issue), ລະບຽບການ (Rule), ການວເິຄາະ 

(Analysis) ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ (Conclusion). ການນາໍໃຊສູ້ດງ່າຍໆຊ່ວຍສາ້ງໂຄງສາ້ງວກັຄກືນັກບັການໃຫເ້ຫດຜນົ 

ທາງດາ້ນກດົໝາຍໂດຍ ໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ: ເລີ່ ມຕົນ້ລະບຸບນັຫາ ຈາກນັນ້ອະທບິາຍລະບຽບການ/ກດົໝາຍທີ່ ຄຸມ້ຄອງ 

ບນັຫາແມ່ນຫຍງັ. ຫຼງັຈາກນັນ້ ວເິຄາະລະບຽບການ ແລະ ອະທບິາຍວທິກີານ ແລະ ເປັນຫຍງັລະບຽບການຄວນ ຫຼ ື

ບ່ໍຄວນນາໍໃຊກ້ບັບນັຫາ ແລະ ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັປະເດນັ. 

ແຕ່ລະວກັຄວນຈດັແນວຄວາມຄດິສະເພາະ. ການຖາມຕນົເອງວ່າ: “ແມ່ນຫຍງັ?,” “ແນວໃດ?,” “ຍອ້ນ 

ຫຍງັ?” ເພື່ ອຈດັຄວາມຄດິ ແລະ ຄາດການຄໍາຖາມຈາກຜູອ່້ານ ຫຼ ືຜູກ້ວດສອບ.87 ຕວົຢ່າງ:  ຄວນຖາມຕນົເອງ ວ່າ: 

“ຫຼກັຖານຫຍງັທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າປະກດົຕະການທາງກດົໝາຍ/ບນັຫາທີ່ ຍກົຂຶນ້ມາ ໂດຍວທິະຍານພິນົຂອງ 

ຂອ້ຍແມ່ນຄວາມຈງິ?” ເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມນີ,້ ຕອ້ງໃຊຫຼ້ກັຖານສະໜບັສະໜນູທີ່ ໄດຮ້ວບຮ່ວມມາ ເພື່ ອສະແດງໃຫ ້

ເຫນັຄວາມຈງິໃນການອາ້ງ. “ແມ່ນຫຍງັ” ໂດຍທົ່ ວໄປຈະຢູ່ ຕອນຕົນ້ຂອງບດົ ເພາະວ່າຄໍາຕອບແມ່ນສໍາຄນັໃນການ 

 
86 ກ່ຽວກບັ IRAC, ເບີ່ ງຕວົຢ່າງ: Wikimand, “IRAC,” Wikiwand, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://www.wikiwand. 
com/en/IRA; ສູນກດົໝາຍທໂູລ (Touro Law Center), ຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະເຮດັວຽກກບັໄອຣາກ (Learning to Work with IRAC), 
Academic Development Program. Touro Law Center, 10 ຕຸລາ 2021. https://www.tourolaw.edu/ADP/ StudySkills 
/IRAC.aspx; California State University Northrigde, “ການໃຊໂ້ຄງ ສາ້ງໄອຣາກໃນການຂຽນຕອບຄໍາຖາມ” (Using the I-R-
A-C structure in writing exam answers), 10 ຕຸລາ 2021. https://www.csun.edu/sites/default/ files/IRAC%20 
ANALYSIS_Saunders.pdf. ເບີ່ ງຕື່ ມທີ່  ໝວດທ ີ1.2 ກ່ຽວກບັ ການໃຫເ້ຫດຜນົທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
87  ເບີ່ ງ Elizabeth Abrams, ໂຄງສາ້ງບດົ (Essay Structure), Harvard University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ 10 ຕຸລາ 2021. 
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/essay-structure. 
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ສະຫຸຼບຂໍເ້ທດຈງິ. ບ່ໍຄວນໃຊຂ້ຽນໃສ່ໃນບດົເກນີ ກວ່າໜຶ່ ງສ່ວນສາມ ເພື່ ອໃຫມ້ພີືນ້ທີ່ ພຽງພໍສໍາລບັການວເິຄາະ. 

ເພື່ ອຄາດເດາົການໂຕແ້ຍງ້ ແລະ ໂນມ້ນາ້ວໃຈ, ຄວນຖາມຕນົເອງດວ້ຍຄໍາວ່າ “ຍອ້ນຫຍງັ?” ຕວົຢ່າງ: ວທິະຍານພິນົ 

ທາ້ທາຍກບັຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ໄດແ້ນວໃດ? ການແນະນາໍເນືອ້ໃນໃໝ່ - ວທິໃີໝ່ໃນການຕຄີວາມໝາຍ/ຫຼກັຖານ (ຕວົຢ່າງ: 

ກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ (Case law), ກດົໝາຍໃໝ່ ແລະ ອື່ ນໆ) ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອື່ ນ - ສົ່ ງຜນົ 

ຕ່ໍການອາ້ງແນວໃດ?”88  ສຸດທາ້ຍຖາມຕນົເອງວ່າ “ຍອ້ນຫຍງັ,” ອາດຊ່ວຍໃຫຊ້ີແ້ຈງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາ 

ຄນັຂອງວທິະຍານພິນົໄດ.້ ຕວົຢ່າງ: “ຍອ້ນຫຍງັການຕຄີວາມໝາຍປະກດົຕະການທາງກດົໝາຍ/ກດົໝາຍຈຶ່ ງມ ີ

ຄວາມສໍາຄນັ ຫຼ ືຄວນມຄີວາມສໍາຄນັ?”89 ຄວາມສໍາຄນັຈະ ຕອ້ງມກີານກ່າວເຖງິໃນບດົນາໍ ແລະ ຕອນທາ້ຍຂອງ 

ບດົໃນສ່ວນສະຫຸຼບ ຫຼ ືໃນຂໍສ້ະຫຸຼບ. ສິ່ ງນີຈ້ະເນັນ້ໃຫຜູ້ອ່້ານເຫນັຄຸນຄ່າບດົ. 

ສິ່ ງສໍາຄນັອກີປະການໜຶ່ ງທີ່ ແນະນາໍຜູອ່້ານຄຫືວົຂໍຂ້ອງໝວດ/ສ່ວນຕ່າງໆ.90 ຫວົຂໍຕ້ອ້ງໃຫຂໍ້ມູ້ນ (ສະແດງ 

ຄວາມຄດິ/ຂໍຄ້ວາມທີ່ ຕາມມາຫຼງັຫວົຂໍ)້ ແລະ ຈບັໃຈໄດ.້ ຄວນຫຼກິລຽ້ງຫວົຂໍທ້ີ່ ຍາກ ແລະ ຊບັຊອ້ນ. ຖາ້ເລື່ ອກຫວົ 

ຂໍທ້ີ່ ເອີນ້ວ່າຫວົຂໍປ້ະສມົ (ຫວົຂໍປ້ະກອບດວ້ຍສອງອງົປະກອບ ຂັນ້ດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຈໍາ້ສອງເມດັ), ໃຫກ້ວດເບີ່ ງວ່າ 

ທງັສອງສ່ວນຂອງຫວົຂໍແ້ມ່ນມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນ. ຄວນໃສ່ຄໍາສບັສໍາ ຄນັຂອງບດົໃນຫວົ ຂໍ ້

ເພື່ ອແຈງ້ໃຫຜູ້ອ່້ານຮູກ່້ຽວກບັເນືອ້ຫາ. ວທິນີີຊ່້ວຍໃຫຜູ້ອ່້ານໃນການຄົນ້ຫາໃນບດົໃນສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສນົໃຈ. ຫວົ 

ຂໍຫຼ້ກັຂອງບດົແມ່ນເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັບດົທີ່ ຈະຕອ້ງອາ້ງອງີໃສ່ຈດຸຄົນ້ຫາ (Engines). ບາງຄັງ້ອາດເໝາະສມົທີ່  

ຈະອະທບິາຍວ່າບດົປະກອບດວ້ຍການຄົນ້ຫາປະເພດໃດໂດຍໃຊຄໍ້ານາມ ເຊັ່ ນ: “ການສກຶສາ,” “ການສບືສວນ,” 

“ການສໍາຫຼວດ,” “ການສນົທະນາ” ຫຼ ື “ການປຽບທຽບ.” ຫວົຂໍຄ້ວນສະທອ້ນເຖງິເນືອ້ ໃນບດົຢ່າງຕງົໄປຕງົມາ; 

ຄວນກວດສອບໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າບ່ໍໄດລ້ະບຸເຖງິບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ບ່ໍໄດສ້ນົທະນາຕວົຈງິໃນບດົຄກືນັກບັຄໍາແນະນາໍ. 
 

5.4 ສະຫຼຸບ 
ການສະຫຸຼບ (Conlusion) ຄາ້ຍຄກືນັກບັບດົນາໍ ຊຶ່ ງບ່ໍຄວນຖກືລະເລຍີ. ບດົນາໍ ເປັນຄວາມປະທບັໃຈທີ່  

ສຸດທາ້ຍທີ່ ຈະຝາກໄວກ້ບັຜູອ່້ານ ແລະ ໂອກາດສຸດທາ້ຍທີ່ ຈະໂນມ້ນາ້ວຜູອ່້ານກ່ຽວກບັວທິະຍານພິນົ.  

 

ຢູ່ໃນການສະຫຸຼບ, ຕອ້ງຂຽນຄນືໃໝ່ ຫຼ ື ເນັນ້ໃສ່ວທິະຍານພິນົກ່ຽວກບັຫວົຂໍຫຼ້ງັຈາກນັນ້ສງັລວມສັນ້ໆ ຂໍ ້

ໂຕແ້ຍ່ງ ແລະ ປະເດນັສໍາຄນັ. ແຕ່ຢ່າສະຫຸຼບແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຢ່າຂຽນຊໍາ້ເພາະຈະເຮດັໃຫຜູ້ອ່້ານບ່ໍພໍໃຈ.  

 
88 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
89 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 
90 ຫາກໍ່ ອາ້ງ. 



 46 

ຕອ້ງລະບຸຂໍໂ້ຕແ້ຍ່ງທີ່ ສໍາຄນັໃນທດັສະນະຂອງຜູຂ້ຽນ. ຕວົຢ່າງສາມາດເນັນ້ໃສ່ຜນົສະທອ້ນຂອງການວ ິ

ເຄາະໂດຍການຖາມຕນົເອງວ່າ “ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຂອງຂອ້ຍແມ່ນຫຍງັ ຫຼ ືກ່ຽວຂອ້ງກບັຫຍງັ ຫຼ ືແນະນາໍຫຍງັ?”91 

 

ການສະຫຸຼບ ແນະນາໍໃຫຈ້ບົລງົດວ້ຍການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ, ການຄາດ 

ເດາົບນັຫາໃນອານາຄດົ ຫຼ ືຂໍແ້ນະນາໍເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

ສງັລວມຮູບແບບ ໂຄງສາ້ງຂອງບດົຂຽນທາງວຊິາການ 

ໃນສ່ວນນີ ້ ຈະ... 

 

 

ບດົນາໍ 

(Introduction) 

• ຂຽນພືນ້ຖານໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັຫວົຂໍ ້

• ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສບັສໍາຄນັ ແລະ ບນັຫາ 

• ລະບຸບດົຂຽນທາງວຊິາການ 

• ບອກປະເດນັຫຼກັ ແລະ 

• ໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນເຂົາ້ໄປໃນວກັເນືອ້ໃນບດົ 

 

 

ເນືອ້ໃນບດົ     (Body 

paragraphs) 

• ໃຫມ້ປີະໂຫຍກຫວົຂໍທ້ີ່ ລະບຸເຖງີປະເດນັຫຼກັຂອງແຕ່ລະວກັຄແືນວໃດ 

• ໃຫມ້ລີາຍລະອຽດສະໜບັສະໜນູປະໂຫຍກຫວົຂໍ ້(ອງີຕາມບດົຄົນ້ຄວາ້) 

• ວເິຄາະສິ່ ງທີ່ ໄດອ່້ານ ນັນ້ແມ່ນ ການສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າສິ່ ງທີ່ ຄນົແຕກຕ່າງກນັຄດິ 

ກ່ຽວກບັຈດຸດຽວກນັ 

• ສະແດງໃຫເ້ຫນັບາງແນວຄດິທີ່ ສໍາຄນັ ນັນ້ແມ່ນ ການບອກໃຫຜູ້ອ່້ານວ່າຄດິແນວ 

ໃດກບັສິ່ ງທີ່ ໄດອ່້ານ ແລະ 

• ໃຫມ້ກີານອາ້ງອງີໃນບດົສໍາລບັຂໍມູ້ນ 

 

ສະຫຸຼບ 

(Conclusion) 

• ສງັລວມປະເດນັສໍາຄນັ 

• ຂຽນຄນື ບດົຂຽນທາງວຊິາການ ແລະ 

• ໃຫມ້ຄໍີາສຸດທາ້ຍ ຖາ້ມ ີ

ເອກະສານອາ້ງອງີ 

(References) 

ລະບຸຂໍມູ້ນອາ້ງອງີແຕ່ລະລາຍການທີ່ ອາ້ງອງີໃນບດົ 

 

 

 
91 ເບີ່ ງ Pat Bellanca, “ການຈບົລງົຂອງບດົ: ການສະຫຸຼບ” (Ending the Essay: Conclusions), Harvard University, ເຂົາ້ເບີ່ ງ 

ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/ending-essay-conclusions. 
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ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ມະຫາວທິະຍາໄລສງິກະໂປ, ຄູ່ມກືານຂຽນ  
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ພາກທ ີ6: ຮູບແບບ 
 

 

ໂດຍ: ປອ. ນ. ເປຣນີ ຊມີງົ ແລະ ປອ. ລດັດາວນັ ດອນແກວ້ດາວງົ92 

 

 

ການແນະນາໍຮູບແບບຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ແມ່ນການແນະນາໍສໍາລບັ ວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ  ປະລນິ 

ຍາເອກ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ຂອງນກັສກຶສາປະລນິຍາຕ.ີ ບດົຂຽນທາງວຊິາການປະເພດອື່ ນໆຄວນປຶກສາຮູບ 

ແບບສະເພາະນາໍ ຫວົໜາ້ທມິງານ ແລະ/ຫຼ ືຜູຂ້ຽນ-ຮຽບຮຽງ. 

 

6.1 ວທິກີານຈດັໜາ້ເຈຍ້ (Layout) 
ການຂຽນບດົທາງວຊິາການ ຕອ້ງນາໍໃຊ ້ໂປແກມ ໄມໂຄຊອບເວດີ (Microsoft Word) ແລະ ການສາ້ງ 

ແຜນວາດ (ຫຼ ື ໂປແກມ ເປີດກວ້າງ Open source ທີ່ ສາມາດນາໍໃຊ ້ນາໍກນັໄດ)້ ໃຫນ້າໍໃຊ ້ ໂປແກມໄມໂຄຊອບ 
ເອກແຊວ (Microsoft Excel). 
 

ເນືອ້ໃນບດົ (Body) ຂະໜາດຕວົອກັສອນ (Font) ແມ່ນຂະໜາດ 12 ແລະ ຂະໜາດ ຕວົອກັສອນ 10 

ສໍາລບັການອາ້ງອງີໃນບດົ (Footnote). 
ຕວົອກັສອນພາສາອງັກດິ ໃຫນ້າໍໃຊ ້ຕວົໜງັສ ືທາມທນ໌ວິໂຣມນັ (Times New Roman). 
ຕວົອກັສອນພາສາລາວ ໃຫນ້າໍໃຊ ້ຕວົໜງັສ ືເພດັສະລາດໂອທ ີ(Phetsarath OT). 
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ ແມ່ນ 1.15 ຊງັຕແີມດັ (cm) 
ເພື່ ອແຈກຢາຍຂໍຄ້ວາມໃຫເ້ທົ່ າກນັລະຫວ່າງຂອບ ໃຫນ້າໍໃຊ ້“Justify.” 

ຂອບເຈຍ້ເບືອ້ງເທງິ ແລະ ເບືອ້ງລຸ່ມ ແມ່ນ: 2.5 ຊງັຕແີມດັ, ເບືອ້ງຊາ້ຍ 3 ຊງັຕແີມດັ ແລະ ເບືອ້ງຂວາ 3 
ຊງັຕແີມດັ, ສໍາລບັ (gutter) 0.0 ຊງັຕແີມດັ. 

 

ໃຫໃ້ສ່ໝາຍເລກຢູ່ລຸ່ມຂອງໜາ້ເຈຍ້ ຢູ່ທາງກາງ (ໃສ່ໝາຍເລກທໍາມະດາ “1, 2, 3…”). 

ບ່ໍໃຫໃ້ສ່ໝາຍເລກຢູ່ໃນໜາ້ເຈຍ້ທໍາອດິ. 

 

ການໃສ່ໝາຍເລກຂອງຫວົຂໍໃ້ຫຍ່ທ ີໜຶ່ ງ (Heading 1) ໃຫນ້າໍໃຊ ້ໝາຍເລກ 1, 2, 3,… ຢູ່ໃນແຕ່ລະ 

ຫວົຂໍ.້ ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີ ສອງ (Heading 2) ໃຫນ້າໍໃຊ ້ 1.1, 1.2, 1.3 ແລະ ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີ ສາມ (Heading 3) 
ໃຫນ້າໍໃຊ ້ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີ ສີ່  (Heading 4) ໃຫນ້າໍໃຊ ້ a, b, c ແລະ ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີຫາ້ 

(Heading 5) ໃຫນ້າໍໃຊ ້ i, ii, iii. ຂໍໃຫປຶ້ກສານາໍອາຈານທີ່ ປຶກສາກ່ຽວກບັໂຄງສາ້ງ ແລະ ການແບ່ງຫວົຂໍຍ່້ອຍ 

 
92 ປອ. ສພີາ ຈນັທະວງົ ແລະ ປອ. ບຸນຍະເດດ ດາວປະສດິ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກຸ່ມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັພາກນີ.້ ບດົແນະນໍາສະບບັນີ ້ ໄດດ້ດັ 

ປັບມາຈາກ ຄໍາແນະນໍາການຂຽນວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາໂທຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
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(ສໍາລບັນກັສກຶສາ). ສາມາດນາໍໃຊລໍ້າດບັຕວົເລກ ອດັຕະໂນມດັ ຂອງ ໄມໂຄຊອບເວດີ ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການ 

ຈດັຮູບແບບຂອງຫວົຂໍ ້ ໂດຍການນາໍໃຊຮູ້ບແບບຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ສາ້ງຫວົຂໍທ້ີ່ ມຢູ່ີ ແລວ້ຢູ່ໃນ ໄມໂຄຊອບເວດີ.93 

ການຈດັຫວົຂໍໂ້ດຍນາໍໃຊ ້ ໄມໂຄຊອບເວດີ ນີ ້ ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ ຖາ້ຕອ້ງການສາ້ງສາລະບານ ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ ອດັຕະ 
ໂນມດັ.94 

 

6.2 ຮູບແບບໂຄງສາ້ງວທິະຍານພິນົ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ 
 
6.2.1 ໂຄງສາ້ງວທິະຍານພິນົ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ 

 

ໜາ້ປົກນອກ 

ຄວນປະກອບມເີຄື່ ອງໝາຍ ໂລໂກ ້ (Logo) ຂອງ ຄນລ, ຫວົຂໍວ້ທິະຍານພິນົຄວນເປັນ ພາສາລາວ ແລະ 

ພາສາອງັກດິ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູຂ້ຽນ, ຊື່ ຫຼກັສູດ, ຊື່ ຄະນະວຊິາ, ມຊ ແລະ ສກົສກຶສາ. 

 

ໜາ້ປົກໃນ 

ຄວນປະກອບມ ີຫວົຂໍວ້ທິະຍານພິນົເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາ ອງັກດິ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ອາຈານ 

ທີ່ ປຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ ປຶກສາຮ່ວມ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຜູຂ້ຽນ ກບັ ເລກລະຫດັນກັສກຶສາ, ຊື່ ຫຼກັສູດ, 

ຊື່ ຄະນະວຊິາ, ມຊ ແລະ ສກົສກຶສາ. 

 

ໜາ້ຮບັຮອງ/ໜາ້ທີ່ ມລີາຍເຊນັ (ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ປຶມ້ ບ່ໍມ)ີ 

ຄວນປະກອບມ ີ ຊື່ ອາຈານທີ່ ປຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ ປຶກສາຮ່ວມ, ຊື່ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັບດົ ແລະ 

ບ່ອນລງົລາຍ ເຊນັຂອງຄະນະກາໍມະການ ແລະ ບ່ອນລງົລາຍເຊນັຂອງ ຄະນະບໍດ.ີ 

 

ຄໍາແນະນາໍ (Foreword) (ສໍາລບັປຶມ້ເທົ່ ານັນ້) 

ຄໍາແນະນາໍ ແມ່ນຂໍຄ້ວາມສັນ້ໆ ທີ່ ຂຽນໂດຍບຸກຄນົອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນຜູຂ້ຽນເຫຼກັ ເພື່ ອແນະນາໍປຶມ້ ແລະ 

ເນັນ້ໜກັເຖງິ ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ເນືອ້ໃນໃຈຄວາມຫຼກັຂອງປຶມ້. 

 

ຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ (ສໍາລບັປຶມ້, ວທິະຍານພິນົ ແລະ ໂຄງການຈບົຊັນ້) 

ພາກສ່ວນກ່ຽວກບັຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແມ່ນຄໍາຂອບໃຈ ທຸກໆ ຄນົ ທີ່ ໄດຊ່້ວຍໃນການຄົນ້ຄວາ້ 

(ຍກົຕວົຢ່າງ: ອາຈານທີ່ ປຶກສາ, ອງົການທີ່ ໃຫຂໍ້ມູ້ນ, ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ຖກືສໍາພາດ ແລະ ອື່ ນໆ). ບ່ໍຄວນກາຍໜຶ່ ງ 

ໜາ້ເຈຍ້. 

 
93 ເບີ່ ງ Microsoft Support, “ກາໍນດົຫວົເລື່ ອງ” (Number your headings), Microsoft, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. 
https://support.microsoft.com/en-us/office/number-your-headings-ce24e028-4cb4-4d4a-bf25-fb2c61fc 6585. 
94 ເບີ່ ງ Microsoft Support, “ການຕື່ ມສາລະບານເຂົາ້” (Insert a table of contents), Microsoft, ເຂົາ້ເບີ່ ງ ວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2021. 
https://support.microsoft.com/en-us/office/insert-a-table-of-contents-882e8564-0edb-435e-84b5-1d855 2ccf0c0. 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້ເປັນພາສາລາວ 

ບດົຄດັຫຍໍ ້ແມ່ນການສງັລວມວທິະຍານພິນົທງັໝດົ. ຕອ້ງລະບຸບນັຫາການຄົນ້ຄວາ້ສະເພາະ (Research 
problem), ປະເດນັຫຼກັຂອງບດົ ແລະ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງບົດົເປັນຮູບແບບສງັເຂບ ຄວາມຍາວປະມານ ເຄິ່ ງ 

ໜາ້. ຖາ້ຫາກຂຽນບດົເປັນພາສາອງັກດິ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແປເປັນພາສາ ລາວ. 

 

ຄວນປະກອບດວ້ຍຄໍາສໍາຄນັ (Keywords) ຢູ່ໃນທາ້ຍບດົຄດັຫຍໍ.້ ຕວົຢ່າງ “ຄໍາສໍາຄນັ: ຄໍາສບັສໍາຄນັທ ີ1 

- ຄໍາສບັສໍາຄນັທ ີ2, ຄໍາສບັສໍາຄນັທ ີ3, ຄໍາສບັສໍາຄນັທ ີ4.” 
 

ບດົຄດັຫຍໍ ້ເປັນພາສາອງັກດິ 

ໃຫແ້ປບດົຄດັຫຍໍເ້ປັນພາສາອງັກດິ, ຖາ້ຂຽນບດົເປັນພາສາລາວ ລວມທງັຄໍາສບັສໍາຄນັ. 

 

ສາລະບານ 

ມ ີສາລະບານທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັໂຄງສາ້ງທງັໝດົ ແລະ ທຸກຫວົຂໍຍ່້ອຍ. ບ່ໍຄວນຕ ີສາລະບານ ດວ້ຍຕນົເອງ 

ແຕ່ໃຫນ້◌ໍາໃຊກ້ານສາ້ງສາລະບານແບບ ອດັຕະໂນມດັ ໂດຍການນາໍໃຊຫ້ວົຂໍຂ້ອງເອກະສານ (ຫວົຂໍທ້ີ່ ຈດັຮູບແບບ 

ເປັນ ຫວົຂໍທ້ ີ1, ຫວົຂໍທ້ ີ2 ແລະ ອື່ ນໆ).95 ສາລະບານ ທີ່ ຢູ່ນາໍ ໂປແກມ ໄມໂຄຊອບເວດີ (ການຈດັ ຮູບແບບຂອງ 

ຫວົເລື່ ອງ) ສາລະບານຈະບ່ໍ ອບັເດດ ແບບ ອດັຕະໂນມດັ. ຕອ້ງໄດກ້ດົ (Click) ໃສ່ສາລະບານ ໃຊປຸ່້ມ “ອບັເດດ 
ສາລະບານ (Update tables), ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (Index)…” ເບືອ້ງລຸ່ມ ແລ◌້ວ ເລື່ ອກ ຕວົເລື່ ອກທີ່ ຕອ້ງການ. 

 

ສາລະບານຕາຕະລາງ (ເປັນທາງເລື່ ອກ ອາດຈະມ ີຫຼ ືບ່ໍມ)ີ 

ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ ້ຖາ້ວທິະຍານພິນົ ນາໍໃຊສ້າລະບານຕາຕະລາງ. 

 

ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້(ເປັນທາງເລື່ ອກ ອາດຈະມ ີຫຼ ືບ່ໍມ)ີ 

ລະບຸຕວົອກັສອນຫຍໍທ້ງັໝດົ ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນບດົ ແລະ ລະບຸຊື່ ເຕມັຂອງຕວົອກັສອນຫຍໍ.້ ຍກົຕວົຢ່າງ: ສຊ= 

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທພອ= ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ  

 

ບດົນາໍ (Introduction) 
ບດົນາໍ ເປັນພຽງໝວດດຽວ ຊຶ່ ງສາມາດເອີນ້ວ່າ ບດົນາໍ ຫຼ ືພາກທ ີ1 (ຫວົຂໍທ້ ີ1). 

ສໍາລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັບດົນາໍ, ກະລ◌ຸນາເບີ່ ງ ພາກທ ີ5 ຂອງ ຄູ່ປຶມ້ມແືນະນາໍສະບບັນີ.້ 

 

 
95 ເບີ່ ງ ຫວົຂໍທ້ ີ6.2 ກ່ຽວກບັການສະໜບັສະໜນູຂອງ ໂປແກມ Microsoft, “ຕື່ ມສາລະບານເຂົາ້” (Insert a table of contents). 
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ເນືອ້ໃນບດົ (Body) 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັພາກເນືອ້ໃນບດົ, ກະລ◌ຸນາເບີ່ ງ ພາກທ ີ5 ຂອງປຶມ້ຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ.້ 

ເນືອ້ໃນບດົ ມໂີຄງສາ້ງເປັນພາກ ແລະ ຫວົຂໍ ້ດັ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

 ຫວົຂໍທ້ ີໜຶ່ ງ (Heading 1) (ພາກທ ີ1, 2, 3…) 
 ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີສອງ (1.1, 1.2, 1.3 ຫຼ ື2.1, 2.2, 2.3 ຫຼ ື3.1, 3.2, 3.3…) 
 

 ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີສາມ (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3… ຫຼ ື2.1.1, 2.1.2, 2.1.3…; 3.1.1,  
  3.1.2…) 

      ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີສີ່  (ກ, ຂ, ຄ, ງ…) 

     ຫວົຂໍຍ່້ອຍທ ີຫາ້ (i, ii, iii, iv, v…) 
 

ການສາ້ງໂຄງສາ້ງ ແລະ ຫວົຂໍບ້ດົຂຽນທາງວຊິາການ ບ່ໍມລີະບຽບການບງັຄບັໃນການກາໍນດົເປັນພາກ ແລະ 

ຫວົຂໍຍ່້ອຍ ຊຶ່ ງສາມາດສາ້ງໄດ ້ ຫຼ ືຂຽນຫວົຂໍເ້ຫຼ ົ່ ານັນ້. ຫວົຂໍຍ່້ອຍ ຕອ້ງຂຽນໃຫສ້ອດຄ່ອງກນັ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ຫວົຂໍ ້

ຍ່ອຍທ ີສີ່  ຖາ້ມ ີກ ກຕໍອ້ງມ ີຂ ແລະ/ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່ານັນ້ (ຄ, ງ…). ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັແຕ່ລະຫວົຂໍຍ່້ອຍອື່ ນໆ. ສາ 

ມາດເຫຼອືກໄດວ່້າຈະມ ີສີ່ ພາກ, ຫາ້ພາກ ຫຼ ືຫກົພາກ ຂຶນ້ຢູ່ກບັຫວົຂໍບ້ດົຂຽນທາງວຊິາການ ແລະ ຄໍາຖາມຄົນ້ຄວາ້. 

ໂຄງສາ້ງ ແລະ ຫວົຂໍຍ່້ອຍ ຄວນປຶກສານາໍອາຈານທີ່ ປຶກສາ (ສໍາລບັນກັສກຶສາ). 

 

ເບີ່ ງຕວົຢ່າງໃນຫວົຂໍທ້ ີ6.2.2 ຕ່ໍໄປນີ.້ 

 

ສະຫຸຼບ (Conclusion) 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັ ການສະຫຸຼບ, ກະລຸນາເບີ່ ງ ພາກທ ີ5 ຂອງຄູ່ມແືນະນາໍສະບບັນີ.້ 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ (Bibliography) 
ເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ ຕອ້ງລະບຸແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນທງັໝດົທີ່ ອາ້ງອງີໃນບດົ (ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນເອກະສານ 

ອາ້ງອງີໃນບດົ) ແລະ ຄວນຈດັໂຄງສາ້ງເອກະສານທາ້ຍບດົຕາມປະເພດຂອງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ. ຕອ້ງອາ້ງອງີແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທງັ 

ໝດົຕາມລໍາດບັຕວົອກັສອນ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

ເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ ສາມາດແຍກ ລະຫວ່າງ ຂໍມູ້ນປະຖມົມະພູມ (Primary sources) ແລະ ຂໍມູ້ນ 

ທຸຕຍິະພູມ (Secondary sources) ຫຼ ືນາໍໃຊກ້ານແບ່ງຫວົຂໍຍ່້ອຍຕ່າງໆ ຕາມປະເພດຂອງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຫວົຂໍ.້ 

ປຶກສານາໍອາຈານທີ່ ປຶກສາກ່ຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສາ້ງ (ສໍາລບັນກັສກຶສາ). 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (Appendix) 
ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູຂ້ຽນ (ສໍາລບັ ປຶມ້, ວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາເອກ ແລະ ບດົໂຄງ 

ການຈບົຊັນ້ຂອງນກັສກຶສາເທົ່ ານັນ້). 
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6.2.2 ຕວົຢ່າງໂຄງສາ້ງວທິະຍານພິນົ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ 

ໂຄງສາ້ງວທິະຍານພິນົ ແລະ ບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ ມຕີວົຢ່າງຢູ່ ສາມແບບ ທີ່ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ.້ ເຖງິຢ່າງໃດ 

ກຕໍາມ, ໂຄງສາ້ງເຫຼົ່ ານີ ້ ເປັນພຽງຕວົຢ່າງເທົ່ ານັນ້ ແລະ ໂຄງສາ້ງບດົຂຽນທາງວຊິາການຂຶນ້ຢູ່ກບັ ຫວົຂໍ ້ ແລະ ຄໍາ 

ຖາມຄົນ້ຄວາ້ ຊຶ່ ງແຕ່ລະບດົມໂີຄງສາ້ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

 

ຕວົຢ່າງທ ີໜຶ່ ງ: 

ຕວົຢ່າງທ ີໜຶ່ ງ ຍກົໃຫເ້ຫນັໂຄງສາ້ງທີ່ ມບີດົນາໍ ແລະ ສ◌ີ່ພາກ ແລະ ສະຫຸຼບ ໂດຍມຫີວົຂໍຍ່້ອຍຂອງແຕ່  

ລະພາກ. 

 ໜາ້ປົກນອກ 

 ໜາ້ປົກໃນ 

 ໜາ້ຮບັຮອງ/ໜາ້ທີ່ ມລີາຍເຊນັ 

 ຄໍາແນະນາໍ (ສໍາລບັປຶມ້ເທົ່ ານັນ້) 

 ຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ (ສໍາລບັປຶມ້ ແລະ ວທິະຍານພິນົ) 

 ບດົຄດັຫຍໍ ້ເປັນພາສາລາວ (ບ່ໍແປພາສາລາວ ຖາ້ຂຽນບດົເປັນພາສາອງັກດິ) 

 ບດົຄດັຫຍໍ ້ເປັນພາສາອງັກດິ 

 ສາລະບານ 

 ສາລະບານຕາຕະລາງ (ທາງເລື່ ອກ) 

 ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້(ທາງເລື່ ອກ) 

 

 ບດົນາໍ (ຫວົຂໍທ້ ີ1) (Heading 1) 
 

 ພາກທ ີ1: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) (Heading 1) 
  1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) (Heading 2) 
   1.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) (Heading 3) 
    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) (Heading 4) 
     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) (Heading 5) 
     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     iii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
   1.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
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     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
  1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   1.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

 

 

ພາກທ ີ2: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   2.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຄ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

2.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
  2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   2.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຄ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

   2.2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 
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ພາກທ ີ3: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  3.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   3.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

3.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

 

  3.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   3.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

   3.2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

 

ພາກທ ີ4: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  4.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   4.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

4.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
  4.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 
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   4.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

   4.2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

 ສະຫຸຼບ 

 

 ເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 

 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (ເປັນທາງເລື່ ອກ) 

 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູຂ້ຽນ (ສໍາລບັປຶມ້ ແລະ ວທິະຍານພິນົ) 

 

ຕວົຢ່າງທ ີສອງ: 

ຕວົຢ່າງທ◌ີ ສອງ ຍກົໃຫເ້ຫນັໂຄງສາ້ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແຕ່ມ ີຫາ້ພາກ ລວມທງັ ບດົນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບ ເປັນ ສາມ 

ພາກ (ສາມ ພາກເນືອ້ໃນ+ສອງ) ໂດຍມຫີວົຂໍຍ່້ອຍຂອງແຕ່ລະພາກ. 

 

ໜາ້ປົກນອກ 

 ໜາ້ປົກໃນ 

 ໜາ້ຮບັຮອງ/ໜາ້ທີ່ ມລີາຍເຊນັ 

 ຄໍາແນະນາໍ (ສໍາລບັປຶມ້ເທົ່ ານັນ້) 

 ຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ (ສໍາລບັປຶມ້ ແລະ ວທິະຍານພິນົ) 

 ບດົຄດັຫຍໍພ້າສາລາວ (ບ່ໍແປພາສາລາວ ຖາ້ຂຽນບດົເປັນພາສາອງັກດິ) 

 ບດົຄດັຫຍໍພ້າສາອງັກດິ 

 ສາລະບານ 

 ສາລະບານຕາຕະລາງ (ທາງເລື່ ອກ) 

 ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້(ທາງເລື່ ອກ) 
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 ບດົນາໍ (ຫວົຂໍທ້ ີ1) (Heading 1) 
 

 ພາກທ ີ1: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) (Heading 1) 
  1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) (Heading 2) 
   1.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) (Heading 3) 
    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) (Heading 4) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຄ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

   1.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     iii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
 
 
  1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   1.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

   1.2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

ພາກທ ີ2: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   2.1.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

    ຄ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

2.1.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

    ກ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

     i. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 

     ii. (ຫວົຂໍທ້ ີ5) 
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    ຂ. (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 
  2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   2.2.1 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

   2.2.2 (ຫວົຂໍທ້ ີ3) 

 

ພາກທ ີ3: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  ນາໍໃຊໂ້ຄງສາ້ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັລະດບັຫວົຂໍຍ່້ອຍລະດບັສາມ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັລະດບັຫວົຂໍຍ່້ອຍ  

ລະດບັສີ່  ແລະ ລະດບັຫາ້ ຖາ້ມ.ີ 

 

ພາກທ ີ4: (ຫວົຂໍທ້ ີ1) 
  ນາໍໃຊໂ້ຄງສາ້ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັລະດບັຫວົຂໍຍ່້ອຍລະດບັສາມ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັລະດບັຫວົຂໍຍ່້ອຍ  

ລະດບັສີ່  ແລະ ລະດບັຫາ້ ຖາ້ມ.ີ 

 

 ພາກທ ີ5: ສະຫຸຼບ 

 

 ເອກະສານອາ້ງອງີທາ້ຍບດົ 

 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (ເປັນທາງເລື່ ອກ) 

 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູຂ້ຽນ (ສໍາລບັປຶມ້ ແລະ ວທິະຍານພິນົ) 

 

ຕວົຢ່າງທ ີສາມ: 

 ຕວົຢ່າງທ ີສາມ ຍກົໃຫເ້ຫນັຕວົຢ່າງ ທີ່ ຊດັເຈນຂອງໂຄງສາ້ງວທິະຍານພິນົ: Basack, Baglayan, “ວສິະ 

ຫະກດິ ແລະ ສດິທມິະນຸດ. ຄົນ້ຫາບນັດາມາດຕະຖານສາກນົສໍາລບັການປະພດຶຂອງວສິະຫະກດິໃນກດົໝາຍທີ່ ມາ 

ຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານ (Case law) ພາຍໃນປະເທດ” (Corporations and human rights. Searching for 
international norms for corporate conduct in domestic case law), ວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລນິຍາເອກ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ, 2017. 
 

 ພາກທ ີ1: ບດົນາໍທົ່ ວໄປ (ຫວົຂໍທ້ ີ1) (Heading 1) 
  1.1 ຄວາມເປັນມາ (ຫວົຂໍທ້ ີ2) (Heading 2) 
  1.2 ໂຄງສາ້ງຂອງວທິະຍານພິນົ (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

  1.3 ກອບແນວຄວາມຄດິ (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

  1.4 ຄໍາຊີແ້ຈງກ່ຽວກບັຄໍາສບັ (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

  1.5 ການຈາໍແນກປະເພດ, ການຄດັເລື່ ອກ ແລະ ພາບລວມຂອງກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີ  

ຂອງສານໃນປະເທດ (ຫວົຂໍທ້ ີ2) 

   1.5.1 ຄະດພີາຍໃນປະເທດ (ຫວົຂໍທ້ ີ3) (Heading 3) 
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    ກ. ການເກບັຂໍມູ້ນ (ຫວົຂໍທ້ ີ4) (Heading 4) 
    ຂ. ການນາໍເອາົຄະດຈີາກບດົລາຍງານຂອງ Oxford ກ່ຽວກບັກດົໝາຍ  

ລະຫວ່າງປະເທດ ໃນສານພາຍໃນປະເທດ (ຫວົຂໍທ້ ີ4) 

   1.5.2 ຈດຸປະສານງານຊາດຂອງອງົການ OECD ແລະ “ໜ່ວຍງານສະເພາະ” 

 

 ພາກທ ີ2: ກອບພນັທະດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງວສິະຫະກດິ 

  2.1 ເຫດຜນົຂອງວສິະຫະກດິໃນການປະຕບິດັພນັທະດາ້ນສດິທມິະນຸດ  

  2.2 ກອບຂອງວສິະຫະກດິໃນການປະຕບິດັພນັທະດາ້ນສດິທມິະນຸດ  

   2.2.1 ພາບລວມຂອງການພດັທະນາ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມປະພດຶຂອງວສິະຫະກດິ 

   2.2.2 ອງົການ UNGPS ກ່ຽວກບັທຸລະກດິ ແລະ ສດິທມິະນຸດ 

    ກ. ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັໃນການປົກປອ້ງ 

    ຂ. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງວສິະຫະກດິໃນການເຄາົລບົ 

    ຄ. ການເຂົາ້ເຖງິການຢຽວຢາ 

 

  2.3 ສະຫຸຼບ 

 

 ພາກທ ີ3: ຫຼກັການການປະພດຶຂອງວສິະຫະກດິໃນກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກຄໍາຕດັສນີຂອງສານພາຍ  

ໃນປະເທດ 

  3.1 ບດົນາໍ 

  3.2 ການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຢຽວຢາ 

   3.2.1 ກລໍະນຕີວົຢ່າງ 

   3.2.2 ການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ກດົໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ 

   3.2.3 ການຕດັສນິຂອງສານພາຍໃນປະເທດ 

   3.2.4 ຂໍສ້ະຫຸຼບເບືອ້ງຕົນ້ 

  3.3 ຂໍຫ້າ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານທໍລະມານ, ການປະຕບິດັທີ່ ໂຫດຮາ້ຍ, ການບ່ໍມມີະນຸດສະທໍາ ແລະ  

ການປະຕບິດັທີ່ ເຊື່ ອມໂຊມ 

   3.3.1 ກລໍະນຕີວົຢ່າງ 

3.3.2 ກອບສດິທມິະນຸດສາກນົທີ່ ເກອືດຫາ້ມການທໍລະມານ ແລະ “ການກະທໍາທີ່ ໂຫດ  

 ຮາ້ຍ, ຂາດມະນຸດສະທໍາ ຫຼ ືການປ່ິນປ່ົວທີ່ ເສື່ ອມເສຍ ຫຼ ືການລງົໂທດ” 

   3.3.3 ການຕດັສນິຂອງສານພາຍໃນປະເທດ 

   3.3.4 ຂໍສ້ະຫຸຼບເບືອ້ງຕົນ້ 

  3.4 ສະຫຸຼບ 

 

 ພາກທ ີ4: ອງົການ OECD ແລະ ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັວສິາຫະກດິຂາ້ມຊາດ 
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  4.1 ອງົການ OECD 

  4.2 ຕົນ້ກາໍເນດີ ຂອງ ຄໍາແນະນາໍຈາກອງົການ OECD 

  4.3 ຂອບເຂດທົ່ ວໄປຂອງຄໍາແນະນາໍ 

  4.4 ເນືອ້ໃນຂອງຄໍາແນະນາໍ 

  4.5 ທາດແທທ້າງດາ້ນກດົໝາຍ ຂອງບດົບນັຍດັໃນຄໍາແນະນາໍ 

  4.6 ສະຫຸຼບ 

 

 ພາກທ ີ5: ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາແນະນາໍຂອງອງົການ OECD 

  5.1 ຄະນະກາໍມະການລງົທນຶ 

  5.2 ຈດຸປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແລະ “ໜ່ວຍງານສະເພາະ” 

   5.2.1 ຈດຸປະສານງານລະດບັຊາດ ແລະ ຫຼກັການຂອງ “ຄວາມເທົ່ າທຽບກນັໃນການ 

        ເຮດັວຽກ” 

   5.2.2 ຂັນ້ຕອນຂອງ “ໜ່ວຍງານສະເພາະ” 

    ກ. “ການປະເມນີຜນົເບືອ້ງຕົນ້” 

    ຂ. ການໄກ່ເກຍັ ແລະ ການສະເໜ ີ“ຫອ້ງການຕວົຢ່າງ” 

    ຄ. ສະຫຸຼບຕວົຢ່າງສະເພາະ 

  5.3 ສະຫຸຼບ 

 

 ພາກທ ີ6: ສະຫຸຼບ 
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