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ຂາ້ພະເຈົ້າຢາກຈະເຮດັຫຍງັກບັການເຈລະ
ຈານີ້?

ຂາ້ພະເຈົ້າ
ແມນ່ຫຍງັທີ່ຈະເປນັຜນົດທີີ່ດທີີ່ສດຸສາໍລບັ
ຂອ້ຍ?

1

2



76

 ສິ່ງທີ່ມກີານເຈລະຈານີ້ສາໍລບັຂອ້ຍແມນ່ຫ
ຍງັ?

ຂອ້ຍມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍປະຢດັຫຼືຕດິຕາມ?

ເຊິ່ງຈະເປນັຜນົທສີອງທີ່ດທີີ່ສດຸສາໍລບັຂອ້
ຍບ?ໍ

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮບັໄດບ້?ໍ

5

6

3

4
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ພວກເຂາົບໍ່ຍອມຮບັເອາົຫຍງັ?

ອງົປະກອບຂອງຜນົໄດຮ້ບັແມນ່ສິ່ງທີ່ສາໍຄັ
ນທີ່ສດຸສາໍລບັຂອ້ຍບ?ໍ

ຂອ້ຍຈາໍເປນັຕອ້ງມສີວ່ນປະກອບໃດແດ?່

ອງົປະກອບຂອງຜນົໄດຮ້ບັທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຕອ້
ງການ?

9

10

7

8
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ຂອ້ຍສາມາດປະຖິ້ມລກັສະນະໃດແດ?່

ເນື້ອຫາໃດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ເປນັສນັຍາທີ່ສໍ
າຄນັທີ່ສດຸບ?ໍ

ເນື້ອຫາສນັຍາແລະເງື່ອນໄຂໃດແດທ່ີ່ມຄີວ
າມສາໍຄນັຫນອ້ຍຕໍ່ຂອ້ຍ?

ຂອ້ຍມທີາງເລອືກໃດຖາ້ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ຂອ້ຍ
ບໍ່ຕອ້ງການ?

13

14
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12
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ຂອ້ຍສາມາດປບັປງຸທາງເລອືກເຫຼົ່ານີ້ໄດແ້
ນວໃດ?

ແມນ່ຫຍງັແດທ່ີ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ມບີັ
ນດາຄູ່ການເຈລະຈາອື່ນໆ?

ເນື້ອໃນການເຈລະຈາໃດທີ່ຂອ້ຍສາມາດສະ
ຫຼຸບໄດໃ້ຫມຫ່ລເືພີ່ມ?

ະເປນັແນວໃດຈະຕອ້ງແຕກຕາ່ງກນັກຽ່ວ
ກບັທາງເລອືກທີ່ດທີີ່ສດຸ, ດັ່ງນັ້ນມນັແມ່
ນດກີວາ່ຫຼືເທົ່າກບັຜນົໄດຮ້ບັການເຈລະຈ
າທີ່ຕອ້ງການຂອງຂອ້ຍເດມີ?
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ຂອ້ຍຈາໍເປນັຕອ້ງລບົລາ້ງສິ່ງກດີຂວາງຢາ່ງ
ເປນັທາງການແນວໃດ?

ຄາ່ຂອງທາງເລອືກນີ້ແມນ່ຫຍງັສາໍລບັຂ້
ອຍ?

ຂອ້ຍມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍປະຢດັຫຼືຕດິຕາມ?

ຖາ້ວາ່ມເີງື່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິ, ເຊິ່ງແ
ມນ່ເງນິທີ່ສງູທີ່ສດຸແລະຕໍ່າສດຸທີ່ຂອ້ຍສາ
ມາດຍອມຮບັໄດບ້?ໍ

21
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ເງື່ອນໄຂໃດແລະເນື້ອໃນສນັຍາສາມາດປຽ່
ນແປງຕວົເລກນີ້ແລະປະລມິານທີ່ເປນັປະໂ
ຫຍກທີ່ໃຫຍທ່ີ່ສດຸແລວ້?

ຂອ້ຍບໍ່ຍອມຮບັເງນີສນັຍາໃດແດ?່

ມໂີອກາດທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຕາໍແຫນງ່ທີ່ດຂີຶ້ນໂດ
ຍການສິ້ນສດຸການເຈລະຈາ?

ຈະເປນັແນວໃດເຮດັໃຫມ້ນັງາ່ຍຕໍ່ການຢດຸ
ການເຈລະຈາ?
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ຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄູ່ຮວ່ມງານຂອງຂາ້ພະເ
ຈົ້າແມນ່ຫຍງັຈາກການເຈລະຈານີ້?

ຜນົປະໂຫຍດແມນ່ຫຍງັສາໍລບັຄູ່ເຈລະຈາ
ຂອງຂອ້ຍ?

27

28
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ການເຈລະຈາມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດຕໍ່ຄູ່ເ
ຈລະຈາຂອງຂອ້ຍ?

ການໂອລ້ມົສນົທະນາແລະຜນົໄດຮ້ບັແມນ່
ແນວໃດສາໍລບັຄນົອື່ນ?

ແມນ່ຫຍງັທີ່ເປນັຜນົທສີອງທີ່ດທີີ່ສດຸສາໍ
ລບັຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍ?

ອງົປະກອບໃດຈະມຜີນົດທີີ່ສດຸສາໍລບັຄູ່ເຈ
ລະຈາຂອງຂອ້ຍ?31

32

29

30
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ຜນົໃດທີ່ບໍ່ຍອມຮບັຜນົປະໂຫຍດຂອງລາ
ວ? ອງົປະກອບໃດທີ່ສາໍຄນັທີ່ສດຸສາໍລບັລາວ?35

36

33

34
ເປນັຫຍງັຜນົໄດຮ້ບັດັ່ງກາ່ວຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮບັ
ກບັລາວ?

ທາ່ນຈະມຜີນົສະທອ້ນໃດແດທ່ີ່ມສີວ່ນປະ
ກອບໃດ?
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ທາ່ນຕອ້ງການຢາກໃຫສ້ະມາຊກິໃດແດທ່ີ່
ມຜີນົໄດຮ້ບັ?

ເງື່ອນໄຂແລະເນື້ອໃນສນັຍາໃດທີ່ສາໍຄນັສາໍ
ລບັລາວ?39

40

37

38 ລາວສາມາດເຮດັໄດແ້ນວໃດ? ຂໍ້ກາໍນດົແລະເນື້ອຫາໃດທີ່ມຄີວາມສາໍຄນັ
ຫນອ້ຍທີ່ສດຸຕໍ່ລາວ?
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ທາງຝາ່ຍອື່ນມທີາງເລອືກຫຍງັກບັການສົ
ນທະນາກບັຂອ້ຍ?

ລາວສາມາດປບັປງຸທາງເລອືກເຫຼົ່ານີ້ແນວ
ໃດ?43

44

41

42

ແມນ່ຫຍງັສາມທາງເລອືກທີ່ດທີີ່ສດຸທີ່ຄູ່ເ
ຈລະຈາຂອງຂອ້ຍມຖີາ້ຜນົຂອງຄວາມປາຖ
ະຫນາຂອງລາວບໍ່ມຜີນົ?

ມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ດກີບັຄູ່ເຈລະຈາການເຈລະຈ
າອື່ນໆບ?ໍ
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ຜວົຂອງຂອ້ຍສາມາດເຈລະຈາຫຼືເພີ່ມເນື້ອ
ຫາແລະໃດແດ?່

ລາວຈະເອາົອປຸະສກັອອກໄປຕາມທາງແນ
ວໃດ?47

48

45

46
ຈະເປນັແນວໃດຈະແຕກຕາ່ງກນັກຽ່ວກບັ
ທາງເລອືກທີ່ດທີີ່ສດຸເພື່ອວາ່ມນັຈະດກີວ່
າຫຼືເທົ່າກບັຜນົໄດຮ້ບັການເຈລະຈາຕົ້ນສະ
ບບັ?

ເງື່ອນໄຂທີ່ຕອ້ງການກໍ່ສາມາດມອີດິທພິນົ
ຕໍ່ທາງເລອືກທີ່ດທີີ່ສດຸບ?ໍ
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ລາວຈາໍເປນັຕອ້ງມຄີນຸຄາ່ຫລຜືນົປະໂຫຍ
ດໃດແດ?່

ເງື່ອນໄຂໃດແລະເນື້ອໃນຂອງສນັຍາສາມາດ
ປຽ່ນແປງຕວົເລກນີ້ແລະວທິກີານທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສດຸແມນ່ຄາ່ທີ່ໄດຮ້ບັແລວ້?

ລກັສະນະໃດທີ່ເຮດັໃຫມ້ນັງາ່ຍຕໍ່ການທາໍລ
າຍການເຈລະຈາ?

51

52

49

50

ຖາ້ບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິແມນ່ມສີວ່ນ
ກຽ່ວຂອ້ງ, ເຊິ່ງຈະເປນັເງນິທີ່ສງູທີ່ສດຸແລ
ະທີ່ສດຸທີ່ລາວສາມາດຍອມຮບັໄດບ້?ໍ

53

ມຄີວາມສຽ່ງທີ່ເຂາົອາດຈະດຂີຶ້ນໂດຍການ
ຢດຸການເຈລະຈາ?
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ການແຂງຄາ່ຂອງ ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຄດິໄລຄ່າ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການ
ເຈລະຈາ:

1.  ການກຽມພອ້ມໃຊເ້ວລາດນົປານໃດ?
2.  ການເຈລະຈາຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດ?
3.  ອດັຕາຊົ່ວໂມງຂອງຜູ້ທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
 ພວກເຮາົແມນ່ຫຍງັ?
4.  ຈະຕອ້ງພຈິາລະນາຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ນໆ   
 (ການນາໍສະເຫນ,ີ ເດນີທາງ,    
 ທະນາຍຄວາມ) ແນວໃດ?

54
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ຜູ້
ແນວໃດທາງເລອືກຂອງການເລອືກແລະກ
ານອະນຍຸາດໃຫຄູ້່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍກໍ່ມ?ີ

ຂອ້ຍຮູ້ຈກັຜູ້ຕດັສນິທງັຫມດົບ?ໍ

ແມນ່ຂອບເຂດຂອງການ
ເຈລະຈາທີ່ກາໍນດົໂດຍກ
ະດານ (ຄະນະກາໍມະການ, 
ຄະນະກາໍມະການການເຈລະຈາ, 
ອື່ນໆ)?

56

57

55
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ກນົລະຍດຸສດຸທາ້ຍຂອງຂອ້ຍ
ຄວາມຕອ້ງການທີ່ສາໍຄນັທີ່ສດຸຂອງຂອ້ຍ
ແມນ່ຫຍງັໃນການເຈລະຈານີ້?58

59
ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການກຽມພອ້ມເຫຼົ່ານີ້, ກາ
ນສະເຫນຄີັ້ງທາໍອດິຂອງຂອ້ຍຄແືນວໃດ?
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ໃຜເປນັພນັທະມດິຂອງຂອ້ຍ
ການສະເຫນສີດຸທາ້ຍຂອງຂອ້ຍແມນ່ຫ
ຍງັ?

ຂາ້ພະເຈົ້າບອກຫຍງັເລື່ອງທີ່ຂາ້ພະເຈົ້
າສາມາດນາໍສະເຫນໃີຫຄູ້່ເຈລະຈາຂອງ
ຂາ້ພະເຈົ້າຜນົທີ່ດທີີ່ສດຸຂອງຂາ້ພະເຈົ້
າໂດຍສະເພາະແມນ່ສິ່ງທີ່ຫນາ້ຈດົຈາໍ, 
ຫນາ້ຮກັແລະມຄີນຸຄາ່?

60

61

62

ໃນຂອບເຂດໃດທີ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄູ່ສນົ
ທະນາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າລວບລວມກບັຜນົປະ
ໂຫຍດຂອງຂອ້ຍ?
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ຄູ່ຮວ່ມງານເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍເຮດັວຽກແ
ນວໃດ?ຂອ້ຍເຈລະຈາກບັບກຸຄນົຫຼືບລໍສິດັບ?ໍ63

64

65

66

ບກຸຄນົອື່ນໃດມອີດິທພິນົຕໍ່ຜນົໄດຮ້ບັຂອ
ງການເຈລະຈານອກຈາກຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂ້
ອຍ?

ມກີານພວົພນັກບັຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍໃນໄ
ລຍະຜາ່ນມາບ?ໍ
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ແນວໃດທີ່ຄູ່ສນົທະນາຂອງຂອ້ຍປະຕບິດັ
ຕວົຫຼັງຈາກນັ້ນ?

ຄູ່ສນົທະນາຂອງຂອ້ຍເຮດັແນວໃດຫຼັງຈາ
ກນັ້ນ?67

68

69

70ຂອ້ຍເຄຍີພະຍາຍາມເຈລະຈາກບັລາວບ?ໍ
ໂຄງສາ້ງອງົການຈດັຕັ້ງພາຍໃນແລະໂຄງກ
ານການຕດັສນິໃຈທີ່ເຮດັດວ້ຍຄູ່ເຈລະຈາຂ
ອງຂອ້ຍແມນ່ແນວໃດ?
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ລາວຢາກຈະບນັລເຸປົ້າຫມາຍເຫຼ່ົານີ້ໄດແ້ນ
ວໃດ?

ເປົ້າຫມາຍຂອງທລຸະກດິທົ່ວໄປແມນ່ຄູ່ເຈ
ລະຈາຂອງຂອ້ຍຕອ້ງການເພື່ອບນັລເຸປົ້າຫ
ມາຍໃດ?

71

72

73

74
ລາວໄດກ້າໍນດົເປົ້າຫມາຍທີ່ມເີປົ້າຫມາຍສໍ
າຄນັແນວໃດ?

ສິ່ງໃດທີ່ຢາກເຮດັໃຫຜ້ວົຂອງຂອ້ຍເຈລະ
ຈາ?
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ຜນົປະໂຫຍດນີ້ຄວນຈະເປນັແນວໃດເພື່ອ
ໃຫມ້ນັເປນັໄປໄດສ້າໍລບັຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂ້
ອຍ?

ກຽ່ວກບັຫວົຂໍ້ໃດຫນຶ່ງທີ່ເປນັຄູ່ສນົທະນາ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີ່ສນົໃຈໂດຍສະເພາະ?75

76

77

78
ຜນົປະໂຫຍດຫຍງັທີ່ຂອ້ຍສາມາດໃຫແ້ກ່
ຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍ?

ຂອ້ຍຄວນຈະນາໍສະເຫນຜີນົປະໂຫຍດນີ້ເປັ
ນປະໂຫຍດຕໍ່ໃຜແລະໃຫໃ້ຜແດ?່
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ປະພດຶແລະກນົລະຍດຸການສນົທະນາໃດສາ
ມາດພບົເຫນັການປະຕເິສດ?

ພາສາໃດຫນຶ່ງທີ່ຂອ້ຍຄວນໃຊເ້ພື່ອໃຫພ້ວ
ກເຮາົສາມາດຕດິຕໍ່ກບັຄູ່ເຈລະຈາຂອງພວ
ກເຮາົ?

79

80

81

82ຄາໍທີ່ສາໍຄນັແມນ່ຫຍງັ? ຄວາມເປນັຈງິຂອງຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍແ
ມນ່ຫຍງັ?
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ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງແນວໃດ? 
(ກບັທະນາຄານ, ບລໍສິດັ, ອງົກອນ, 
ບກຸຄນົ)

ປະຫວດັຂອງບລໍສິດັຫຼືຄອບຄວົຂອງລາວ
ແມນ່ຫຍງັ?83

84

85

86
ເຫດການທີ່ສາໍຄນັທີ່ສດຸໃນຫາ້ປຜີາ່ນມາ
ແມນ່ຫຍງັ? ມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນການເງນິແນວໃດ?
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ການປະສານງານດາ້ນການສື່ສານແບບໃດ
ທີ່ລາວປະຕບິດັໃນຕະຫາຼດ?

ໃນສະພາບແວດລອ້ມໃດທີ່ຄູ່ເຈລະຈາຂອງ
ພວກເຮາົໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶ້ນ?

ອງົການຈດັຕັ້ງມຫີຍງັແດ?່87

88

89

91

90

ຮບູພາບໃດຫນຶ່ງທີ່ຄູ່ເຈລະຈາຂອງຂອ້ຍຕ້
ອງການສາ້ງ?

ມກີານຄຸ້ມຄອງໄຟບ?ໍ
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ກອ່ນວນັທກີານເຈລະຈາ
92

94

93

ວທິກີານກໍ່ສາ້ງແລະກໍ່ສາ້ງທີ່ການເຈລະຈາ
ຈະເກດີຂຶ້ນແນວໃດ?

ມກີານຈດັບອ່ນນັ່ງຢູ່ບ?ໍ

ການເຈລະຈາຈະຈດັຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ໃດ?



5756
ຖາ້ການເຈລະຈາຈະໃຊເ້ວລາຫາຼຍ, 
ຂອ້ຍຈະນອນຢູ່ບອ່ນໃດ?

ຂອ້ຍມເີຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມກບັຂອ້ຍບ?ໍ

ຂອ້ຍຈະຜອ່ນຄາຍກອ່ນວນັທກີານເຈລະຈ
າແນວໃດ?

ພວກເຮາົຫຼືຄູ່ຮວ່ມງານຂອງພວກເຮາົຈະມ
າເຖງິແນວໃດ?95

96

98

99

97 100

ຂອ້ຍສາມາດປອ້ງກນັຄວາມກດົດນັທີ່ໃຊເ້
ວລາໄດແ້ນວໃດ?

ຂອ້ຍມກີານນດັຫມາຍອື່ນອກີແລະຂອ້ຍຈະ
ຍກົເລກີແນວໃດ?
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ທາ່ນມຄີາໍຖາມຫຍງັກອ່ນການເຈລະຈາເລີ່ມຕົ້ນ?

ຕອບຄາໍຖາມເຫຼ່ົານີ້.
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ຂອງທາ່ນ.

ທາ່ນສາມາດເຂົ້າເຖງິສະຖາບນັການເມອືງໃນຍໂຸລບທີ່ http://e-n-i.eu/

Friedhelm Wachs ສາມາດເຂົ້າເຖງິໄດທ້ີ່ wachs@laxwachssebenius.com



60

Friedhelm Wachs ແມນ່ຫນຶ່ງໃນບນັດາຜູ້
ຊຽ່ວຊານດາ້ນການເຈລະຈາທີ່ນາໍຫນາ້ຂອງໂ
ລກ, ຄູ່ຮວ່ມງານຂອງ LaxWachsSebenius 
ແລະປະທານສະຖາບນັການເຈລະຈາຍໂຸລບ.
ລາວໄດເ້ລີ່ມຕົ້ນການເຮດັວຽກຂອງລາວດວ້ຍການ
ເຈລະຈາທາງການເມອືງໃນລະຫວາ່ງສງົຄາມເຢນັແ
ລະກບັຈນີ.
ໃນມື້ນີ້, ລາວແນະນາໍບລໍສິດັ, ລດັຖະບານແລະພາກ
ສວ່ນຕາ່ງໆໃນການທາ້ທາຍການເຈລະຈາ.
ຜູ້ຂຽນທີ່ດທີີ່ສດຸໄດຮ້ບັລາງວນັສາກນົຫລາຍສາໍລບັ
ວຽກງານຂອງລາວ.

ISBN: 978-3-7479-0217-2


