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ປະເທດລາວ: ບນັຊທີີີ່  2 ຖກືເຝ ົ້າລະວງັ 

 

ປະເທດລາວເປັນປະເທດຕ  ົ້ນທາງ ແລະ ໃນອກີລະດບັໜ ີ່ ງ ກເໍປັນທງັປະເທດທາງຜີ່ານ ແລະ ປະເທດ

ປາຍທາງ ທີີ່ ແມ ີ່ຍງິ, ເດັກນົ້ອຍ ແລະ ຜ ົ້ຊາຍ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ການ

ຂ ດຮດີແຮງງານ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸຄ  ນລາວ ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຄ  ນທີີ່ ເດນີທາງໄປຊອກວຽກເຮັດ

ຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ—ບາງຄ ັົ້ງດົ້ວຍການຊີ່ວຍເຫືຼອຂອງນາຍໜົ້າ ທີີ່ ເກບັຄີ່າຈ ົ້າງສ ງ—ເຊິີ່ ງພວກເຂ າຕົ້ອງປະເຊນີ

ກບັການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ແລະ ສະແຫວງຜ  ນປະໂຫຍດທາງເພດ ພາຍຫຼງັທີີ່ ເດນີທາງມາຮອດປະເທດ

ປາຍທາງ ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຢ ີ່ ປະເທດໄທ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຫຼາຍຄ  ນ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິ 

ເຊິີ່ ງຕາມການລາຍງານ ບາງຄ  ນອາຍພຸຽງ 11 ປີ ທີີ່ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ການຖກື

ຂ ດຮດີແຮງງານ ເຮັດວຽກເປັນແມ ີ່ບົ້ານ, ໃນໂຮງງານ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍກະສິກາໍ. ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ເດັກ

ຊາຍ ເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ຢ ີ່ປະເທດໄທ ໃນອດຸສາຫະກາໍປະມ  ງ, ການກໍີ່ສົ້າງ ແລະ 

ກະສິກາໍ. ຄ  ນລາວທີີ່ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຖກືຂ ດຮດີແຮງງານໃນອດຸສາຫະກາໍການປະມ  ງຂອງໄທ ໄດົ້ຮບັ

ການລະບຕຸ  ວໃນໜົ້ານ ໍົ້າປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ບ  ດລາຍງານຂອງບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທີີ່ ບໍີ່ ຂ ົ້ນກບັລດັຖະ 

ບານ ລາຍງານວີ່າມບີກຸຄ  ນທີີ່ ສະໜອງການບໍລິການຂ  ນສ  ີ່ງ ຢ ີ່ໃກ ົ້ຊາຍແດນໄທ ທີີ່ ເປັນຜ ົ້ອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫົ້ຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບທາງດົ້ານເສດຖະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເຂ ົ້າສ ີ່ຂະບວນການຂ ດຮດີແຮງງານ ແລະ ການຄົ້າ

ປະເວນ ີຢ ີ່ປະເທດໄທ. ລດັຖະບານລາວ ລາຍງານວີ່າ ນກັຄົ້າມະນດຸຂົ້າມຊາດ ມກີານຮີ່ວມມກືບັນາຍໜົ້າ

ຄ  ນລາວເພີີ່ ມຂ ົ້ນ ເຊິີ່ ງເປັນຜ ົ້ໃຫົ້ຄວາມຊີ່ວຍເຫືຼອການຄົ້າມະນດຸ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸຫຼາຍຄ  ນ 

ອາດນອນຢ ີ່ໃນຈາໍນວນຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບຫຼາຍກວີ່າ 17,000 ຄ  ນ ຖກືສ  ີ່ງກບັປະເທດ ຫືຼ “ພກັດນັໃຫົ້ກບັຄນື” 

ໃນແຕີ່ລະປີ ຈາກປະເທດໄທ ໂດຍບໍີ່ ມແີຈ ົ້ງການຢີ່າງເປັນທາງການ ເຊິີ່ ງສີ່ວນຫຼາຍຖກືສ  ີ່ງກບັດົ້ວຍເຮອື

ຂົ້າມແມ ີ່ນ ໍົ້າຂອງ. ບນັດາຜ ົ້ຂບັຂີີ່ ຍານພາຫະນະ ບາງຄ ັົ້ງລດັເອ າຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບເຫຼ ີ່ ານີົ້ ເວລາທີີ່ ພວກເຂ າກບັ

ຄນືມາຮອດລາວ ແລົ້ວໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອພາກບັເຂ ົ້າໄປສ ີ່ຂະບວນການຄົ້າມະນດຸອກີຄ ັົ້ງ.  ແມ ີ່ຍງິ ແລະ 
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ເດັກຍງິຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ເຊິີ່ ງອາດເພີີ່ ມຂ ົ້ນເລືີ່ ອຍໆ ທີີ່ ຖກືຂາຍເພືີ່ ອໄປເປັນເຈ ົ້າສາວ ຢ ີ່ປະເທດຈນີ ແລະ 

ປະເທດເກ າຫີຼໄຕົ້ ແລະ ຕໍີ່ ມາຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າປະເວນ.ີ ແມ ີ່ຍງິລາວໄດົ້ຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າ

ປະເວນ ີ ຢ ີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ອາດລວມທງັປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ຄ  ນລາວຈາໍນວນນົ້ອຍໜ ີ່ ງໄດົ້

ຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າມະນດຸຢ ີ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທົ້ອງຖິີ່ນຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ອາດມສີີ່ວນຮີ່ວມໃນ

ການຄົ້າມະນດຸດົ້ວຍການຮບັເງນິ ເພືີ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄ  ນເຂ ົ້າເມ  ອືງ ຫືຼ ຂ  ນສ  ີ່ງ

ແມ ີ່ຍງິໄປປະເທດໄທ. 

 

ຕາມການລາຍງານ, ລາວ ແມ ີ່ນປະເທດທາງຜີ່ານ ສາໍລບັແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ

ບາງຈາໍນວນ ທີີ່ ຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າປະເວນ ີ ແລະ ການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ຢ ີ່ບນັດາປະເທດເພືີ່ ອນ

ບົ້ານ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ. ບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທົ້ອງຖິີ່ນລາຍງານວີ່າ ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ແມ ີ່ຍງິ

ຫວຽດນາມຈາໍນວນໜ ີ່ ງທີີ່ ເຮັດວຽກ (ສີ່ວນຫຼາຍຜິດກ  ດໝາຍ) ຢ ີ່ ຫືຼ ໃກົ້ພືົ້ນທີີ່ ຕດັໄມ ົ້ ແລະ ກໍີ່ສົ້າງ ຕາມ

ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ ອາດເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຂອງການຄົ້າມະນດຸ. ຍງັມລີາຍງານທີີ່ ຄົ້າຍຄກືນັ ກີ່ຽວກບັ 

ຊາວມຽນມາເຮັດວຽກໃຊົ້ແຮງງານ ຫືຼ ເຂ ົ້າຮີ່ວມການຄົ້າປະເວນ ີ ໃກົ້ກບັເຂດຊາຍແດນ “ສາມຫຼີ່ຽມ

ທອງຄາໍ” ຕິດກບັປະເທດມຽນມາ ແລະ ປະເທດໄທ. 

 

ມຂໍີົ້ມ  ນໜົ້ອຍກີ່ຽວກບັຂອບເຂດການຄົ້າມະນດຸໃນ ສປປ ລາວ. ມແີມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິຫວຽດນາມ ແລະ 

ຈນີຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ລວມທງັແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິລາວ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸໃນປະເທດ, 

ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຢ ີ່ເມອືງໃຫຍີ່ ຫືຼ ເຂດໃກົ້ຊາຍແດນ, ກາຊໂິນ ຫືຼ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຕາມການລາຍ

ງານ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການຂອງນກັທີ່ອງທີ່ຽວຊາວອາຊ ີແລະ ແຮງງານຂົ້າມຊາດ.  ຜ ົ້

ໃຫຍີ່ ແລະ ເດັກນົ້ອຍຄ  ນລາວບາງຈາໍນວນ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານໃນຂະແໜງກະ

ສກິາໍໃນປະເທດລາວ. ມລີາຍງານວີ່າ ມນີກັທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນເີດັກນົ້ອຍ ຈາກ ປະເທດອງັກດິ, ອ  ດສະຕາ
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ລີ ແລະ ສະຫະລດັອາເມລິກາເດນິທາງມາປະເທດລາວ ເພືີ່ ອສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ ອການຄົ້າ

ປະເວນເີດັກນົ້ອຍ. 

 

ລດັຖະບານລາວ ບໍີ່ທນັປະຕບິດັສອດຄີ່ອງກບັ ບນັດາມາດຕະຖານຕ ໍີ່າສດຸ ສາໍລບັການລ  ບລົ້າງການຄົ້າ

ມະນດຸ; ຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ລດັຖະບານລາວ ກໄໍດົ້ມຄີວາມພະຍາຍາມຫຼາຍສ  ມຄວນໃນການເຮັດວຽກ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ລດັຖະບານລາວ ໄດົ້ສືບຕໍີ່ ດາໍເນນີຄະດກີານກະທາໍຜິດການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ເອ າຜິດຜ ົ້ຄົ້າມະນດຸ 

ແລະ ໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອໄລຍະສ ັົ້ນ ແກີ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນດຸຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ທີີ່ ສີ່ວນໃຫຍີ່ໄດົ້

ອາໄສການຊີ່ວຍເຫືຼອຈາກຜ ົ້ໃຫົ້ທ ນຕີ່າງປະເທດ. ເຖງິຈະມມີາດຕະການເຫຼ ີ່ ານີົ້, ໂດຍລວມ ລດັຖະບານ

ລາວ ບໍີ່ ໄດົ້ສະແດງຄວາມພະຍາມໃນວຽກງານການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸທີີ່ ເພີີ່ ມຂ ົ້ນ ເມ ືີ່ອສ  ມທຽບກບັໄລຍະ

ການລາຍງານຄ ັົ້ງຜີ່ານມາ; ດ ັີ່ງນ ັົ້ນ, ປະເທດລາວ ຈ ີ່ງຖກືຈດັເຂ ົ້າໃນ ບນັຊທີີີ່  2 ປະເທດຖກືເຝ ົ້າລະວງັ. 

ລດັຖະບານລາວ ບໍີ່ ໄດົ້ສະໜອງລາຍລະອຽດຄະດ ີ ຢີ່າງພຽງພໍ ເພືີ່ ອສາມາດຢັົ້ງຢືນວີ່າ ຄະດທີີີ່ ໄດົ້ລາຍ

ງານທງັໝ  ດ ມຄີວາມກີ່ຽວຂົ້ອງກບັການຄົ້າມະນດຸ. ໂດຍສີ່ວນໃຫຍີ່, ລດັຖະບານລາວ ອງີໃສີ່ບນັດາອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງທົ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ສາກ  ນ ໃນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂຄງການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ຢ ີ່ ລາວ. 

ລດັຖະບານລາວ ບໍີ່ ມຄີວາມຄບືໜົ້າໃນວຽກງານການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸ, ເພີີ່ ມຄນຸ

ນະພາບການບໍລິການໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຫືຼ ເພີີ່ ມການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລິການ ໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ເປັນຜ ົ້

ຊາຍ.  

 

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັ ປະເທດລາວ: 

 

 ຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັຂ ັົ້ນຕອນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຢີ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຝ ກອ  ບຮ  ມບນັດາ

ຕາໍຫຼວດ ແລະ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຊາຍແດນ ໃຫົ້ສາມາດລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນດຸຢີ່າງ
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ເປັນລະບ  ບ ແລົ້ວສາມາດແນະນາໍການດ ແລໃຫົ້ພວກເຂ າ ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານທີີ່  “ຖກືສ  ີ່ງກບັ

ຄນື” ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍພາຍໃນປະເທດ;  

 ເພີີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມແກົ້ໄຂການຄົ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ລວມທງັ ເດັກນົ້ອຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອ

ການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ຜ ົ້ໃຫຍີ່ ແລະ ເດັກນົ້ອຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ໃນຂະ   

ແໜງການຄົ້າກະສິກາໍ ໂດຍການລະບຕຸ  ວ ແລະ ຊີ່ວຍເຫືຼອຄ  ນລາວທີີ່ ເປັນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກ

ການຄົ້າມະນດຸ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດາໍເນນີຄະດກີບັ ຜ ົ້ຄົ້າມະນດຸ;  

 ສົ້າງນຕິິກາໍວີ່າດົ້ວຍການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸໃຫົ້ສາໍເລັດ ໂດຍສອດຄີ່ອງກບັລະບຽບກ  ດໝາຍ

ສາກ  ນ ແລະ ເຮັດວຽກຮີ່ວມກບັບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງວຊິາການທີີ່ ກ ີ່ຽວຂົ້ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ

ຂ ັົ້ນຕອນການຮີ່າງ;  

 ຍ  ກລະດບັຄວາມໂປີ່ງໃສ ໂດຍການເກບັກາໍຂໍົ້ມ  ນກີ່ຽວກບັການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານການຕົ້ານການ

ຄົ້າມະນດຸ ລວມທງັ ລາຍລະອຽດຄະດ ີແລະ ແບີ່ງປນັຂໍົ້ມ  ນດ ັີ່ງກ ີ່າວກບັພາກສີ່ວນກີ່ຽວຂົ້ອງ;  

 ສົ້າງສິີ່ ງຈ ງໃຈຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ເຂ ົ້າຮີ່ວມໃນຂະບວນການທາງກ   ດໝາຍ ລວມທງັ ການໄດົ້

ຮບັຊ  ດເຊຍີຄີ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕດັສນິມອບໃຫົ້;  

 ຫຸຼດຜີ່ອນຄວາມຕົ້ອງການການທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນ ີໂດຍສບືຕໍີ່ ການປ ກຈດິສາໍນ ກ ໃນຂ  ງເຂດເປ ົ້າ  

ໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊົ້ໂທດອາຍາ;  

 ເພີີ່ ມຈາໍນວນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຝ ກອ  ບຮ  ມວຊິາຊບີ ເພືີ່ ອສະໜບັສະໜ ນ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ 

ລວມທງັ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ເປັນຜ ົ້ຊາຍ ໃຫົ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ສາມາດປບັຕ  ວກບັຄືນເຂ ົ້າຊຸມຊ  ນຂອງ

ຕ  ນ  ໂດຍການຮີ່ວມມກືບັອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກ  ນ;  

 ເພີີ່ ມງ  ບປະມານລດັຖະບານ ເຂ ົ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການ ໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ການ

ໂຄສະນາປ ກຈດິສາໍນ ກ ເພືີ່ ອແຈ ົ້ງເຕອືນໄພອນັຕະລາຍຂອງການຄົ້າມະນດຸ; ແລະ  
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 ສອບສວນ ແລະ ດາໍເນນີຄະດ ີພະນກັງານລດັ ທີີ່ ຕົ້ອງສ  ງໄສວີ່າມສີີ່ວນຮີ່ວມກບັຄະດກີານຄົ້າ

ມະນດຸ. 

 

ການດາໍເນນີຄະດ ີ

 

ລດັຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມບງັຄບັໃຊົ້ກ  ດໝາຍຕົ້ານ ແລະ ສະກດັກ ັົ້ນການຄົ້າມະນດຸ ໃນລະດບັ

ປານກາງ. ອງີຕາມມາດຕາ 134 ກ  ດໝາຍອາຍາສະບບັປບັປງຸປີ 2006, ກ  ດໝາຍລາວຫົ້າມການຄົ້າ

ມະນດຸທກຸຮ ບແບບ ແລະ ກາໍນ  ດມາດຕະການລ  ງໂທດ ຕ ັົ້ງແຕີ່ຈາໍຄກຸ 5 ປີ ເຖງິ ຈາໍຄກຸຕະຫຼອດຊວີດິ, 

ປບັໄໝຕ ັົ້ງແຕີ່ 10 ເຖງິ 100 ລົ້ານກບີ ($1,250 ຮອດ $12,500) ແລະ ຍ ດຊບັສິນ; ມາດຕະການ

ລ  ງໂທດເຫຼ ີ່ ານີົ້ ມຄີວາມເຄັີ່ ງຄດັພຽງພໍ ແລະ ແທດເໝາະ ເມ ືີ່ອທຽບກບັຄະດອີາຍາຮົ້າຍແຮງອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ 

ການຂ  ີ່ມຂນື. ລດັຖະບານລາວ ສບືຕໍີ່ ຮ ີ່າງກອບວຽກນຕິິກາໍສະເພາະກີ່ຽວກບັການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ໃນຊີ່ວງ

ໄລຍະການລາຍງານນີົ້, ເຫັນວີ່າການຈດັກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືລະຫວີ່າງລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ ທີີ່ ສາມາດສະໜອງວຊິາການດົ້ານກ  ດໝາຍທີີ່ ຈາໍເປັນ ຍງັມຈີາໍກດັ. ໃນປີ 2014, ເຈ ົ້າ

ໜົ້າທີີ່ ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ມກີານສືບສວນສອບສວນ 38 ຜ ົ້ຕົ້ອງສ  ງໄສກະທາໍຜິດການຄົ້າມະນດຸ, 31 ຄ  ນ 

ຖກືດາໍເນນີຄະດ ີແລະ 21 ຄ  ນຖກືຕດັສນິເປັນຜ ົ້ກະທາໍຜິດ. ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່  ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ຜ ົ້ຄົ້າມະນດຸທີີ່ ມ ີ

ຄວາມຜິດ ໄດົ້ຮບັໂທດຈາໍຄກຸ 5 ເຖງິ 15 ປີ ແລະ ປບັໄໝຕ ັົ້ງແຕີ່ 10 ເຖງິ 100 ລົ້ານກບີ ($1,250 

to $12,500). ລດັຖະບານ ໄດົ້ນາໍໃຊົ້ຂໍົ້ກາໍນ  ດທາງອາຍາຕີ່າງໆ ເພືີ່ ອດາໍເນນີຄະດກີານຄົ້າມະນດຸ ແລະ 

ບໍີ່ ໄດົ້ໃຫົ້ລາຍລະອຽດກີ່ຽວກບັລກັສະນະຂອງຄະດ;ີ ບໍີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດົ້ຢ ັົ້ງຢ ນວີ່າ ຄະດທີີີ່ ລາຍງານທງັໝ  

ດ ແມ ີ່ນການກະທາໍຜິດດົ້ານການຄົ້າມະນດຸ. ການດາໍເນນີການໃນຂ ັົ້ນສານ ຍງັຂາດການບນັທ ກລາຍ

ລະອຽດຢີ່າງພຽງພໍ ແລະ ເຖງິວີ່າໄດົ້ມກີານລິເລີີ່ ມປບັປງຸລະບ  ບກ  ດໝາຍຢີ່າງກວົ້າງຂວາງ, ຂະແໜງຕລຸາ

ການຂອງລາວ ຍງັບໍີ່ ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ. ລດັຖະບານ ໄດົ້ເພີີ່ ມບນັດາຂໍົ້ກາໍນ  ດກີ່ຽວກບັວຽກ

ງານຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ເຂ ົ້າໃນຫຼກັສ ດຝ ກອ  ບຮ  ມຂ ັົ້ນພືົ້ນຖານໃຫົ້ແກີ່ຕາໍຫຼວດ ແລະ ເປັນຜ ົ້ນາໍພາການຝ ກ
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ອ  ບຮ  ມທີີ່ ໄດົ້ຮບັທ ນຈາກຜ ົ້ໃຫົ້ທ ນ ແກີ່ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຫຼາຍກວີ່າ 300 ຄ  ນ. ລດັຖະບານ ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ມ ີ

ການຮີ່ວມມກືບັລດັຖະບານຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການສບືສວນສອບສວນ ເຊິີ່ ງນາໍໄປສ ີ່ການສ  ີ່ງຜ ົ້ຮ ົ້າຍ

ຂົ້າມແດນ 1 ກລໍະນ.ີ ສາທາລະນະຊ  ນຍງັສືບຕໍີ່ ມຄີວາມລງັເລໃນການເຮັດວຽກກບັເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ບງັຄບັໃຊົ້ກ  ດ

ໝາຍ ແລະ ການເອືີ່ ອຍອີງໃສີ່ການໄກີ່ເກ ີ່ຍນອກສານ ເປັນສິີ່ ງກດີຂວາງໃຫົ້ລດັຖະບານບໍີ່ ສາມາດປະຕິບດັ

ການສບືສວນສອບສວນຄະດກີານຄົ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂົ້າມແດນ ຢີ່າງມປີະສດິທິພາບໄດົ້. 

ການສໍົ້ລາດບງັຫຼວງ ຍງັແມ ີ່ນບນັຫາທີີ່ ແຜີ່ລາມຢີ່າງກວົ້າງຂວາງໃນລາວ. ບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທີີ່ ເຮັດວຽກ

ກີ່ຽວກບັການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທົ້ອງຖິີ່ນບາງຄ  ນໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອການຄົ້າ

ມະນດຸ  ໂດຍການຮບັເງນິ ເພືີ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກການເຂ ົ້າເມອືງ ຫືຼ ຂ  ນສ  ີ່ງເດັກຍງິໄປປະເທດໄທ. 

ລດັຖະບານ ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ສືບສວນສອບສວນ ບາງຄະດທີີີ່ ບໍີ່ ຮ ົ້ຕ  ວເລກຈະແຈ ົ້ງ ກີ່ຽວກບັເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທີີ່

ເຮັດເອກະສານເດນີທາງປອມ—ເຊິີ່ ງອາດຊີ່ວຍການຄົ້າມະນດຸ—ແຕີ່ບໍີ່ ລາຍງານວີ່າ ມກີານດາໍເນນີຄະດ ີ ຫືຼ 

ເອ າຜິດເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທີີ່ ສ  ມຮ ົ້ຮ ີ່ວມຄດິ ໃນການຄົ້າມະນດຸ ຫືຼ ກດິຈະກາໍທີີ່ ກ ີ່ຽວຂົ້ອງ ໃນປີດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

 

ການປ ກປົ້ອງ 

 

ລດັຖະບານ ບໍີ່ ມຄີວາມຄືບໜົ້າ ໃນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜ ົ້ທີີ່ ຖກືສ  ີ່ງຕ  ວ

ກບັມາແຕີ່ປະເທດອືີ່ ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໂດຍລວມໃນການປ ກປົ້ອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຍງັບໍີ່ພຽງພໍ. 

ລດັຖະບານ ສບືຕໍີ່ ໃຫົ້ການສະໜບັສະໜ ນໃນລະດບັປານກາງ ແກີ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ທີີ່ ລະບຕຸ  ວໂດຍລດັທະ

ບານໄທ ແລະ ສ  ີ່ງຕ  ວກບັຄນືມາລາວ. ລດັຖະບານ ລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອ ຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍ 

253 ຄ  ນໃນປີ 2014; ການຊີ່ວຍເຫືຼອດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຄວນລວມມ ີ ການສະໜອງທີີ່ ພກັອາໄສ, ການໃຫົ້ຄາໍ

ປ ກສາກ  ດໝາຍ, ບໍລິການສາທາລະນະສກຸ, ການສ ກສາ ຫືຼ ການຝ ກອ  ບຮ  ມວຊິາຊບີ. ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ລາວ ບໍີ່

ໄດົ້ປະຕິບດັຕາມລະບ  ບຂ ັົ້ນຕອນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ສາໍເລັດການ
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ດດັແກົ້ບນັຊກີວດກາການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ໃນບນັດາກຸີ່ມທີີ່ ມຄີວາມສີ່ຽງ ທີີ່ ໄດົ້ພດັທະນາກີ່ອນໜົ້າ

ນີົ້. ຜ ົ້ຖກືສ  ີ່ງຕ  ວກບັຈາກປະເທດໄທ ບໍີ່ ໄດົ້ຮບັການກວດກາຢີ່າງເປັນລະບ  ບ ແລະ ການຂາດຄວາມຮບັຮ ົ້ 

ຂອງເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຜ ົ້ປະຕິບດັງານແຖວໜົ້າ ນາໍໄປສ ີ່ການເຂ ົ້າໃຈຜິດລະຫວີ່າງ ການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ການອ  ບ

ພະຍ  ບແບບບໍີ່ສະມກັໃຈ, ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍບາງຄ  ນບໍີ່ ໄດົ້ຖກືລະບຕຸ  ວ. 

 

ລດັຖະບານ ລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ຈດັສນັ 150 ລົ້ານກບີ ($18,800) ເປັນງ  ບປະມານຂອງການບໍລິການສາໍ

ລບັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍໃນປີ 2014 ແຕີ່ບໍີ່ ໄດົ້ລະບລຸາຍລະອຽດວີ່າງ  ບປະມານນີົ້ເບີກຈ ີ່າຍ ຫືຼ ນາໍໃຊົ້ແນວໃດ. 

ລດັຖະບານ ສືບຕໍີ່ ອງີໃສີ່ບນັດາອ  ງການ NGOs ແລະ ອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນເກອືບທງັໝ  ດ ໃນການສະ

ໜອງ ແລະ ໃຫົ້ທ ນການບໍລິການສາໍລບັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ. ລດັຖະບານ ຮີ່ວມມກືບັ ອ  ງການ NGO ໜ ີ່ ງ

ໃນການດາໍເນນີສ ນພກັອາໄສຊ  ີ່ວຄາວ ຢ ີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິີ່ ງເປັນສະຖານທີີ່ ໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍພກັ

ອາໄສຢ ີ່ໄລຍະຊ  ີ່ວຄາວ ປະມານໜ ີ່ ງອາທິດ ແລະ ສະຫະພນັແມ ີ່ຍງິລາວ ດາໍເນນີສ ນພກັອາໄສໄລຍະສ ັົ້ນ 

ສາໍລບັ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຖດືຂ ດຮດີປະເພດຕີ່າງໆ; ມຜີ ົ້ເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ບໍີ່ ຮ ົ້ຈາໍນວນຈະແຈ ົ້ງ ໄດົ້ຮບັ

ການບໍລິການ ຈາກສະຖານທີີ່ ເຫຼ ີ່ ານີົ້. ນອກຈາກນ ັົ້ນ, ລດັຖະບານ ໄດົ້ສ  ີ່ງຕໍີ່ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ບໍີ່ ຮ ົ້ຈາໍນວນ

ຈະແຈ ົ້ງ ໃຫົ້ກບັສ ນພກັອາໄສທີີ່ ບໍີ່ ຂ ົ້ນກບັລດັຖະບານ ຫືຼ ຜ ົ້ໃຫົ້ບໍລິການທາງການແພດອືີ່ ນໆ, ຮບັການ

ບໍລິການໃຫົ້ຄາໍປ ກສາ ແລະ ການຝ ກອ  ບຮ  ມດົ້ານວຊິາຊບີ. ໃນເດອືນກນັຍາ 2014, ລດັຖະບານ ໄດົ້ເຊັນ

ສນັຍາກບັລດັຖະບານຈນີ ເພືີ່ ອຮີ່ວມມປື ກປົ້ອງ ແລະ ສ  ີ່ງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນດຸກບັປະເທດ. 

ການຂາດແຄນການສະໜບັສະໜ ນໄລຍະຍາວໃນ ລາວ ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຕ  ກຢ ີ່ໃນຄວາມສີ່ຽງໃນ

ການກບັເຂ ົ້າໄປຄນືໃນຂະບວນການຄົ້າມະນດຸ. ເຖງິວີ່າມຜີ ົ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍລາວ ມຄີວາມສີ່ຽງໃນ

ການຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າມະນດຸ, ແຕີ່ການບໍລິການສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມ ີ່ນມໄີວົ້ໃຫົ້ແຕີ່ແມ ີ່ຍງິ. 
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ບໍີ່ ມກີານລາຍງານວີ່າ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ໄດົ້ຮບັການລະບຕຸ  ວ ຖກືລ  ງໂທດຈາກການກະທາໍຜິດ ເຊິີ່ ງແມ ີ່ນ

ຜ  ນຈາກການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຂ ັົ້ນສ ນກາງ ມຄີາໍສ ັີ່ງແຈ ົ້ງໃຫົ້ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຂ ັົ້ນແຂວງຊາບວີ່າ ພວກ

ເຂ າເຈ ົ້າບໍີ່ ສາມາດປບັໄໝຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ຖກືສ  ີ່ງຕ  ວກບັຄນືປະເທດ ສາໍລບັການລະເມດີກ  ດລະບຽບການ

ເຂ ົ້າເມອືງ. ເຖງິຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ການຂາດການກະກຽມການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ອາດນາໍໄປສ ີ່ການ

ປະຕິບດັກບັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ບໍີ່ ໄດົ້ລະບຕຸ  ວ ຄືດ ັີ່ງເປັນຜ ົ້ລະເມດີກ  ດໝາຍ. ບນັດານກັກ  ດໝາຍ ບໍີ່ ໄດົ້ຮບັ

ການຝ ກອ  ບຮ  ມຢີ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຫຼາຍຄ ັົ້ງບໍີ່ ໄດົ້ຮບັການແຈ ົ້ງສດິທິທາງດົ້ານກ  ດ 

ໝາຍຂອງຕ  ນ. ລດັຖະບານ ລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ຊຸກຍ ົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ໃຫົ້ຮີ່ວມມໃືນຂະບວນການດາໍເນນີ

ທາງກ  ດໝາຍ ແລະ ສະຫະພນັແມ ີ່ຍງິລາວ ໄດົ້ພະຍາຍາມສົ້າງໃຫົ້ແກີ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ມຄີວາມຄຸົ້ນເຄຍີ 

ກີ່ຽວກບັຂ ັົ້ນຕອນຂະບວນການຂອງສານ, ແຕີ່ໂດຍລວມແມ ີ່ນຂາດສິີ່ ງຈ ງໃຈໃນການເຂ ົ້າຮີ່ວມຂະບວນ

ການດາໍເນນີກ  ດໝາຍ ເຊິີ່ ງແກີ່ຍາວເວລາ ແລະ ມຄີີ່າໃຊົ້ຈ ີ່າຍສ ງ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍບາງຄ  ນ

ເລືອກໃຊົ້ການໄກີ່ເກ ີ່ຍແກົ້ໄຂບນັຫາຢ ີ່ນອກສານ. ແຕກຕີ່າງຈາກປີຜີ່ານມາ, ບໍີ່ ມກີານລາຍງານກີ່ຽວກບັ

ກລໍະນ ີຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍໄດົ້ຮບັຊ  ດເຊຍີຄີ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕດັສນິມອບໃຫົ້. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ສົ້າງບນັດາ

ທາງເລືອກດົ້ານກ  ດໝາຍກີ່ຽວກບັການເອ າຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸອອກຈາກປະເທດທີີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້າ

ອາດປະເຊນີກບັການແກົ້ແຄົ້ນ ຫືຼ ຄວາມລາໍບາກ, ແຕີ່ມກີານລາຍງານວີ່າ ລດັຖະບານຈະພິຈາລະນາທາງ

ເລືອກດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປຕາມກລໍະນ.ີ 

 

ການປົ້ອງກນັ 

 

ລດັຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມດົ້ານການປົ້ອງກນັໃນລະດບັປານກາງ, ໃນມືົ້ທີີ່ ລດັຖະບານ ໄດົ້ກາໍນ  ດ

ການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸໃນເດອືນທນັວາ 2014, ນາຍ  ກລດັຖະມ  ນຕ ີ ໄດົ້ກ ີ່າວຖະແຫຼງການປ ກຈດິສາໍນ ກ

ກີ່ຽວກບັການຄົ້າມະນດຸ ເຊິີ່ ງເຂ ົ້າເຖງິຫຼາຍກວີ່າ 1,000 ຄ  ນ. ສືີ່ ສິີ່ ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວທິະຍ ຸ ຂອງ

ລດັຖະບານ ໄດົ້ເຜີຍແຜີ່ສົ້າງຈດິສາໍນ ກການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ. ກະຊວງການຕີ່າງປະເທດສບືຕໍີ່ ແຈກ
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ຍາຍເອກະສານຕີ່າງໆ ກີ່ຽວກບັການຍົ້າຍຖິີ່ ນຖານຢີ່າງປອດໄພ ແລະ ຄວາມສີ່ຽງຂອງການຄົ້າມະນດຸ ໃຫົ້

ແກີ່ປະຊາຊ  ນລາວທີີ່ ຍືີ່ ນສະໝກັຂໍເຮັດໜງັສຜືີ່ານແດນ. ເຖງິວີ່າລດັຖະບານ ສບືຕໍີ່ ຈດັຕ ັົ້ງແຜນປະຕບິດັງານ

ແຫີ່ງຊາດຂອງຕ  ນ ແຕີ່ມລີາຍງານວີ່າ ຍງັບໍີ່ ເຫັນໝາກຜ  ນຫຍງັທີີ່ ພ  ົ້ນເດັີ່ ນຈາກກດິຈະກາໍເຫຼ ີ່ ານີົ້. ບນັດາເຈ ົ້າ

ໜົ້າທີີ່  ລາຍງານວີ່າ ມແີຫຼີ່ງຂໍົ້ມ  ນສືບສວນສອບສວນຈາກໜີ່ວຍງານບງັຄບັໃຊົ້ກ  ດໝາຍສາກ  ນ ລາຍງານ

ວີ່າມນີກັທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນເີດັກ 7 ຄ  ນໄດົ້ເຂ ົ້າມາໃນປະເທດ ແຕີ່ບໍີ່ ຖກືຈບັ ຫືຼ ບໍີ່ ມກີານລາຍງານວີ່າມ ີ

ການດາໍເນນີຄະດ ີ ເພືີ່ ອບງັຄບັໃຊົ້ໂທດອາຍາວີ່າດົ້ວຍການທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນເີດັກ. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ສະ 

ໜອງການຝ ກອ  ບຮ  ມ ຫືຼ ຄາໍແນະນາໍກີ່ຽວກບັການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ໃຫົ້ກບັພະນກັງານການທ ດຂອງ

ຕ  ນ. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ນາໍໃຊົ້ມາດຕະການທີີ່ ສງັເກດເຫັນໄດົ້ ເພືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ອນຄວາມຕົ້ອງການຕໍີ່ ກບັການຂ ດ

ຮດີແຮງງານ ຫືຼ ການຄົ້າປະເວນ.ີ 


