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ປະເທດລາວ – ບນັຊທີີີ່  2 ຖກືເຝ ົ້າລະວງັ 

----------------------------------- 

ປະເທດລາວເປັນປະເທດຕ  ົ້ນທາງ ແລະ ໃນອກີລະດບັໜ ີ່ ງ ກເໍປັນທງັປະເທດທາງຜີ່ານ 

ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ທີີ່ ແມ ີ່ຍງິ, ເດັກນົ້ອຍ ແລະ ຜ ົ້ຊາຍ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກ

ການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ການຂ ດຮດີແຮງງານ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸຄ  ນລາວ 

ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຄ  ນທີີ່ ເດນີທາງໄປຊອກວຽກເຮັດຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ເຊິີ່ ງພວກເຂ າຕົ້ອງປະເຊນີ

ກບັການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ແລະ ສະແຫວງຜ  ນປະໂຫຍດທາງເພດ ພາຍຫຼງັເດນີທາງມາ

ຮອດປະເທດປາຍທາງ ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຢ ີ່ ປະເທດໄທ ລວມທງັ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ, 

ຈນີ, ໄຕົ້ຫວນັ ແລະ ຍີີ່ປຸີ່ນ. ບາງຄ  ນເຄືີ່ ອນຍົ້າຍອ  ບພະຍ  ບດົ້ວຍການຊີ່ວຍເຫືຼອຂອງນາຍໜົ້

າ ທີີ່ ເກບັຄີ່າຈ ົ້າງ ແຕີ່ຫຼາຍຄ  ນກຂໍົ້າມແດນແບບອດິສະຫຼະ ໂດຍມເີອກະສານຖກືຕົ້ອງ.  ຜ ົ້

ຄົ້າມະນດຸ ລວມເຖງິ ສະມາຊກິຄອບຄ  ວ ເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ຮ ົ້ຈກັສາໍລບັຄ  ນທີີ່ ຢ ີ່ຊ  ນນະບ  ດ ໂດຍ

ກຸີ່ມຄ  ນເຫຼ ີ່ ານີົ້ ຕ  ວະຍ  ວະຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ດົ້ວຍສນັຍາຫຼອກລວງວີ່າຈະຊອກວຽກຖກືກ  ດໝ

າຍຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດໃຫົ້. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຫຼາຍຄ  ນ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິ, 

ຫຼາຍຄ  ນຕ ໍີ່າກວີ່າ 18 ປິ, ຖກືສະແຫວງຜ  ນປະໂຫຍດໃນການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ຂ ດຮດີ

ແຮງງານເຮັດວຽກເປັນແມ ີ່ບົ້ານ, ໃນໂຮງງານ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍກະສກິາໍ. ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ 

ເດັກຊາຍ ເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຖກືຂ ດຮດີແຮງງານ ຢ ີ່ປະເທດໄທ ໃນອດຸສາຫະກາໍປະມ  ງ, 

ກໍີ່ສົ້າງ ແລະ ກະສກິາໍ.  ຄ  ນລາວທີີ່ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຖກືຂ ດຮດີແຮງງານໃນອດຸສາຫະ

ກາໍການປະມ  ງຂອງໄທ ໄດົ້ຮບັການລະບຕຸ  ວໃນໜົ້ານ ໍົ້າປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ບ  ດລາຍ

ງານຂອງບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທີີ່ ບໍີ່ ຂ ົ້ນກບັລດັຖະບານ ລາຍງານວີ່າມບີກຸຄ  ນທີີ່ ສະໜອງ

ການບໍລກິານຂ  ນສ  ີ່ງ ຢ ີ່ໃກ ົ້ຊາຍແດນໄທ ທີີ່ ເປັນຜ ົ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບ

ທາງດົ້ານເສດຖະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເຂ ົ້າສ ີ່ຂະບວນການຂ ດຮດີແຮງງານ ແລະ ການຄົ້າປະເວນ ີ

ຢ ີ່ປະເທດໄທ. ລດັຖະບານລາວ ລາຍງານວີ່າ ນກັຄົ້າມະນດຸຂົ້າມຊາດ ມກີານຮີ່ວມມກືບັ

ນາຍໜົ້າຄ  ນລາວເພີີ່ ມຂ ົ້ນ ເຊິີ່ ງເປັນຜ ົ້ໃຫົ້ຄວາມຊີ່ວຍເຫືຼອການຄົ້າມະນດຸ.  ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ

ການຄົ້າມະນດຸຫຼາຍຄ  ນ ອາດນອນຢ ີ່ໃນຈາໍນວນຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບຫຼາຍກວີ່າ 10,000 ຄ  ນ ຖກື

ສ  ີ່ງກບັປະເທດ ຫືຼ “ພກັດນັໃຫົ້ກບັຄນື” ໃນແຕີ່ລະປີ ຈາກປະເທດໄທ ໂດຍບໍີ່ ມແີຈ ົ້ງການ
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ຢີ່າງເປັນທາງການ ເຊິີ່ ງສີ່ວນຫຼາຍຖກືສ  ີ່ງກບັດົ້ວຍເຮອືຂົ້າມແມ ີ່ນ ໍົ້າຂອງ. ບາງ  ຄ ັົ້ງມ ີ

ພາຫະນະລດັເອ າຜ ົ້ອ  ບພະຍ  ບເຫຼ ີ່ ານີົ້ ເວລາທີີ່ ພວກເຂ າກບັຄນືມາຮອດລາວ ແລົ້ວໃຫົ້ການ

ຊີ່ວຍເຫືຼອພາກບັເຂ ົ້າໄປສ ີ່ຂະບວນການຄົ້າມະນດຸຄນືອກີ. ແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິຈາໍນວນໜ ີ່

ງ ເຊິີ່ ງອາດເພີີ່ ມຂ ົ້ນເລືີ່ ອຍໆ ທີີ່ ຖກືຂາຍເພືີ່ ອໄປເປັນເຈ ົ້າສາວ ຢ ີ່ປະເທດຈນີ ແລະ ຕໍີ່ ມາ

ຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າປະເວນ.ີ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທົ້ອງຖິີ່ນຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ອາດມສີີ່ວນຮີ່ວມໃນການ

ຄົ້າມະນດຸດົ້ວຍການຮບັເງນິ ເພືີ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄ  ນເຂ ົ້າເມ  ອືງ ຫືຼ 

ຂ  ນສ  ີ່ງແມ ີ່ຍງິໄປປະເທດໄທ.   

ຕາມການລາຍງານ, ລາວ ແມ ີ່ນປະເທດທາງຜີ່ານ ສາໍລບັແມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີບາງຈາໍນວນ ທີີ່ ຕ  ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ການຖກືຂ ດ

ຮດີແຮງງານ ຢ ີ່ບນັດາປະເທດເພືີ່ ອນບົ້ານ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ. ບນັດາອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງທົ້ອງຖິີ່ນລາຍງານວີ່າ ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ແມ ີ່ຍງິຫວຽດນາມຈາໍນວນໜ ີ່ ງທີີ່ ເຮັດວຽກ 

(ສີ່ວນຫຼາຍຜິດກ  ດໝາຍ) ຢ ີ່ ຫືຼ ໃກົ້ພືົ້ນທີີ່ ຕດັໄມ ົ້ ແລະ ກໍີ່ສົ້າງ ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ 

ອາດເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍຂອງການຄົ້າມະນດຸ. ຍງັມລີາຍງານທີີ່ ຄົ້າຍຄກືນັ ກີ່ຽວກບັ ຊາວມຽນ

ມາເຮັດວຽກໃຊົ້ແຮງງານ ຫືຼ ເຂ ົ້າຮ ີ່ວມການຄົ້າປະເວນ ີໃກົ້ກບັເຂດຊາຍແດນ “ສາມຫຼີ່ຽມ

ທອງຄາໍ” ຕດິກບັປະເທດມຽນມາ ແລະ ປະເທດໄທ. 

ມຂໍີົ້ມ  ນໜົ້ອຍກີ່ຽວກບັຂອບເຂດການຄົ້າມະນດຸໃນ ສປປ ລາວ. ມແີມ ີ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິ

ຫວຽດນາມ, ຈນີ ແລະ ລາວຈາໍນວນໜ ີ່ ງ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸໃນປະເທດ, 

ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນຢ ີ່ເມອືງໃຫຍີ່ ຫືຼ ເຂດໃກົ້ຊາຍແດນ, ກາຊໂິນ ຫືຼ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ຕາມການລາຍງານ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການຂອງນກັທີ່ອງທີ່ຽວຊາວອາຊ ີ

ແລະ ແຮງງານຂົ້າມຊາດ. ຜ ົ້ໃຫຍີ່ ແລະ ເດັກນົ້ອຍຄ  ນລາວບາງຈາໍນວນ ຕ  ກເປັນຜ ົ້ເຄາະ

ຮົ້າຍການຖກືຂ ດຮດີແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍໃນປະເທດລາວ.  ມລີາຍງານວີ່າ ມນີກັ

ທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນເີດັກນົ້ອຍ ຈາກ ປະເທດອງັກດິ, ອ  ດສະຕາລ ີແລະ ສະຫະລດັ

ອາເມລກິາເດນິທາງມາປະເທດລາວ ເພືີ່ ອສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ອການຄົ້າ

ປະເວນເີດັກນົ້ອຍ. 
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ລດັຖະບານລາວ ບໍີ່ ທນັປະຕບິດັສອດຄີ່ອງຢີ່າງເຕັມສີ່ວນກບັ ບນັດາມາດຕະຖານຕ ໍີ່າສດຸ 

ສາໍລບັການລ  ບລົ້າງການຄົ້າມະນດຸ; ຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ລດັຖະບານລາວ ກໄໍດົ້ມຄີວາມ

ພະຍາຍາມຫຼາຍສ  ມຄວນໃນການເຮັດວຽກດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ໃນເດອືນທນັວາ 2015, ສະພາແຫີ່ງ

ຊາດ ຮບັຮອງກ  ດໝາຍວີ່າດົ້ວຍການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ເຊິີ່ ງໄດົ້ປະກາດໃຊົ້ໃນເດອືນ

ກມຸພາ 2016. ລດັຖະບານລາວ ເຮັດສາໍເລັດແຜນປະຕບິດັງານແຫີ່ງຊາດ 2016-2020. 

ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະມມີາດຕະການເຫຼ ີ່ ານີົ້, ໂດຍລວມ ລດັຖະບານລາວ ບໍີ່ ໄດົ້ສະແດງຄວາມ

ພະຍາມໃນວຽກງານການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸທີີ່ ເພີີ່ ມຂ ົ້ນ ເມ ືີ່ອສ  ມທຽບກບັໄລຍະການລາຍ

ງານຄ ັົ້ງຜີ່ານມາ; ດ ັີ່ງນ ັົ້ນ, ປະເທດລາວ ຈ ີ່ງຖກືຈດັເຂ ົ້າໃນ ບນັຊທີີີ່  2 ປະເທດຖກືເຝ ົ້າລະ

ວງັ ເປັນປີທີສາມລຽນຕດິ. ອງີຕາມກ  ດໝາຍປ ກປົ້ອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸ ຂອງ

ສະຫະລດັ (ຫືຼ TVPA), ປະເທດລາວ ໄດົ້ຮບັການຍ  ກເວັົ້ນບໍີ່ ຕ  ກໄປຢ ີ່ບນັຊທີີ 3 ຍົ້ອນວີ່າ 

ລດັຖະບານໄດົ້ນາໍໃຊົ້ຊບັພະຍາກອນເຂ ົ້າໃນການຮີ່າງແຜນ ເຊິີ່ ງຖົ້າຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໄດົ້ ຈະ

ຊີ່ວຍເພີີ່ ມທະວຄີວາມພະຍາຍາມ ເພືີ່ ອສາມາດປະຕບິດັໄດົ້ຕາມບນັດາມາດຕະຖານຕ ໍີ່າສດຸ. 

ຈາໍນວນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ຖກືລະບຕຸ  ວຫຸຼດລ  ງຫຼາຍສ  ມຄວນ ແລະ ການດາໍເນນີຄະດ ີແລະ 

ການຕດັສນິເອ າຜິດ ກຫຸຼໍດລ  ງເປັນປີທີສອງຕດິຕໍີ່ ກນັ. ລດັຖະບານເຮັດການສບືສວນ-ສອບ

ສວນນກັທີ່ອງທີ່ຽວຕີ່າງຊາດບາງຈາໍນວນ ທີີ່ ສ  ງໄສວີ່າສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ອ

ການຄົ້າປະເວນເີດັກນົ້ອຍ ແລະ ບໍີ່ ມກີານດາໍເນນີຄະດເີຫຼ ີ່ ານີົ້.  

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັ ປະເທດລາວ:  

ເຜີຍແຜີ່ ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຂ ັົ້ນຕອນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຢີ່າງເປັນທາງການ 

ແລະ ຝ ກອ  ບຮ  ມບນັດາຕາໍຫຼວດ ແລະ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຊາຍແດນ ໃຫົ້ສາມາດລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນດຸ; ສາມາດໄຈ ົ້ແຍກປະເພດການຄົ້າມະນດຸ (ເຊັີ່ ນ ການບງັຄບັ

ໃຊົ້ແຮງງານ ແລະ ການຄົ້າທາງເພດ) ແລະ ສາມາດແນະນາໍການດ ແລໃຫົ້ພວກເຂ າຢີ່າງ

ເປັນລະບ  ບ ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານທີີ່  “ຖກືສ  ີ່ງກບັຄນື” ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍພາຍໃນປະເທດ; ເພີີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມການລະບຕຸ  ວ ແລະ ສະກດັກ ັົ້ນການຄົ້າ

ມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ລວມທງັ ເດັກນົ້ອຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຄົ້າປະເວນ ີແລະ ຜ ົ້ໃຫຍີ່ 

ແລະ ເດັກນົ້ອຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຂ ດຮດີແຮງງານ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍການຄົ້າ ໂດຍການ
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ລະບຕຸ  ວ ແລະ ຊີ່ວຍເຫືຼອຄ  ນລາວທີີ່ ເປັນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນດຸ ພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ດາໍເນນີຄະດກີບັ ຜ ົ້ຄົ້າມະນດຸ ລວມທງັບນັດາເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທີີ່ ສ  ມຮ ົ້ຮ ີ່ວມຄດິ; 

ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັກ  ດໝາຍວີ່າດົ້ວຍການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ຝ ກອ  ບຮ  ມເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ລດັ 

ກ ີ່ຽວກບັບ  ດບນັຍດັຂອງກ  ດໝາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ລະບ  ບຂ ັົ້ນຕອນການລະບຕຸ  ວ; ສົ້າງສິີ່ ງຈ ງ

ໃຈຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ເຂ ົ້າຮ ີ່ວມຂະບວນການທາງກ   ດໝາຍ ລວມທງັ ໄດົ້ຮບັການຊ  ດ

ເຊຍີຄີ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕດັສນິມອບໃຫົ້; ເພີີ່ ມງ  ບປະມານການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸຂອງ

ລດັຖະບານ ເຂ ົ້າໃນວຽກງານສະໜອງການບໍລກິານ ແລະ ໂຄງການຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະ

ຮົ້າຍ; ຮີ່ວມມເືຮັດວຽກກບັອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສງັຄ  ມ ເພືີ່ ອໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ; 

ເພີີ່ ມຈາໍນວນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຝ ກອ  ບຮ  ມວຊິາຊບີ ເພືີ່ ອຊີ່ວຍເຫືຼອ ຜ ົ້ຖກືເຄາະ

ຮົ້າຍ ລວມທງັ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ເປັນຜ ົ້ຊາຍ ເພືີ່ ອໃຫົ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ສາມາດກບັຄນືເຂ ົ້າສ ີ່

ຊຸມຊ  ນຂອງຕ  ນ  ໂດຍຮີ່ວມມກືບັອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກ  ນ; ເພີີ່ ມຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການດາໍເນນີຄະດ ີແລະ ລ  ງໂທດ ນກັທີ່ອງທີ່ຽວທາງເພດເດັກນົ້ອຍ ແລະ 

ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ລດັທີີ່ ສ  ມຮ ົ້ຮ ີ່ວມຄດິ ໃນການຄົ້າມະນດຸ;  ຍ  ກລະດບັຄວາມໂປີ່ງໃສ ໂດຍການ

ເກບັກາໍຂໍົ້ມ  ນກ ີ່ຽວກບັການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸຂອງລດັ ລວມທງັ 

ລາຍລະອຽດສາໍນວນຄະດ,ີ ການຈດັສນັງ  ບປະມານ ແລະ ແບີ່ງປນັຂໍົ້ມ  ນດ ັີ່ງກ ີ່າວກບັບນັດາ

ກະຊວງ ແລະ ພາກສີ່ວນກີ່ຽວຂົ້ອງທີີ່ ບໍີ່ ແມ ີ່ນລດັຖະບານ; ແລະ ຮີ່ວມມເືຮັດວຽກກບັອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງສງັຄ  ມ ແລະ ບນັດາກະຊວງ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານແຫີ່ງຊາດປີ 

2016-2020.  

ການດາໍເນນີຄະດ ີ

ລດັຖະບານໄດົ້ປະກາດໃຊົ້ກ  ດໝາຍຕົ້ານ ແລະ ສະກດັກ ັົ້ນການຄົ້າມະນດຸ ແຕີ່ຫຸຼດຜີ່ອນ

ຄວາມພະຍາຍາມບງັຄບັໃຊົ້ກ  ດໝາຍ. ອງີຕາມມາດຕາ 134 ກ  ດໝາຍອາຍາ, ກ  ດໝາຍ

ລາວຫົ້າມການຄົ້າມະນດຸທກຸຮ ບແບບ ແລະ ກາໍນ  ດມາດຕະການລ  ງໂທດ ຕ ັົ້ງແຕີ່ຈາໍຄກຸ 5 

ປີ ເຖງິ ຈາໍຄກຸຕະຫຼອດຊວີດິ, ປບັໄໝຕ ັົ້ງແຕີ່ 10 ເຖງິ 100 ລົ້ານກບີ ($1,230 ຮອດ 

$12,300) ແລະ ຢ ດຊບັສນິ; ມາດຕະການລ  ງໂທດເຫຼ ີ່ ານີົ້ ມຄີວາມເຄັີ່ ງຄດັພຽງພໍ ແລະ 

ແທດເໝາະ ເມ ືີ່ອທຽບກບັຄະດອີາຍາຮົ້າຍແຮງອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ການຂ  ີ່ມຂນື. ໃນເດອືນທນັວາ 

2015, ສະພາແຫີ່ງຊາດ ຮບັຮອງກ  ດໝາຍສະບບັທາໍອດິ ທີີ່ ກ ີ່ຽວກບັການຕົ້ານການຄົ້າ
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ມະນດຸ ສະເພາະ ເຊິີ່ ງໄດົ້ປະກາດໃຊົ້ໃນເດອືນກມຸພາ 2016. ໃນປີ 2015, ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ໄດົ້

ລາຍງານວີ່າ ມກີານສບືສວນສອບສວນຜ ົ້ຕົ້ອງສ  ງໄສກະທາໍຜິດການຄົ້າມະນດຸຈາໍນວນ 41 

ຄ  ນ, ການດາໍເນນີຄະດ ີ9 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕດັສນິເປັນຜ ົ້ກະທາໍຜິດ 13 ເທືີ່ ອ, ຫຸຼດຈາກປີ 

2014 ທີີ່ ມກີານດາໍເນນີຄະດ ີ31 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕດັສນິເປັນຜ ົ້ກະທາໍຜິດ 21 ເທືີ່ ອ 

ແລະ ປີ 2013 ທີີ່ ມກີານດາໍເນນີຄະດ ີ24 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕດັສນິລ  ງໂທດ 35 ເທືີ່ ອ. 

ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່  ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ຜ ົ້ຄົ້າມະນດຸທີີ່ ມຄີວາມຜິດ ໄດົ້ຮບັໂທດຈາໍຄກຸ 5 ເຖງິ 15 ປີ 

ແລະ ປບັໄໝຕ ັົ້ງແຕີ່ 10 ເຖງິ 100 ລົ້ານກບີ ($1,230 ຮອດ $12,300). ລດັຖະບານບໍີ່

ໄດົ້ໃຫົ້ລາຍລະອຽດກີ່ຽວກບັບນັດາຄະດເີຫຼ ີ່ ານີົ້ ແຕີ່ລາຍງານວີ່າການຕດັສນິລ  ງໂທດທງັໝ ດ

ແມ ີ່ນປະຕບິດັຕາມມາດຕາ 134 ກ  ດໝາຍອາຍາ. ບນັດາຜ ົ້ໃຫົ້ທ ນຕີ່າງປະເທດ ໄດົ້ສະ  

ໜອງການຝືກອ  ບຮ  ມໃຫົ້ແກີ່ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຂະແໜງກວດກາຄ  ນເຂ ົ້າເມອືງ, ຕາໍຫຼວດ ແລະ 

ຍດຸຕທິາໍ. ຫຼາຍຄ  ນຍງັເອືີ່ ອຍອງີໃສີ່ການໄກີ່ເກ ີ່ຍນອກສານ ເນືີ່ອງຈາກຈາໍນວນນກັກ  ດໝາຍ

ທີີ່ ຜີ່ານການຝືກ ຫືຼ ເຄືີ່ອງມສືບືສວນສອບສວນທີີ່ ຈາໍເປັນຕໍີ່ ການດາໍເນນີຄະດຜີີ່ານຂະບວນ

ການສານຍງັມຈີາໍກດັ. ບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທີີ່ ເຮັດວຽກກີ່ຽວກບັການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ 

ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທົ້ອງຖິີ່ນບາງຄ  ນໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອການຄົ້າມະນດຸ  ໂດຍການ

ຮບັເງນິ ເພືີ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກການເຂ ົ້າເມອືງ ຫືຼ ຂ  ນສ  ີ່ງເດັກຍງິໄປປະເທດໄທ. 

ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ລາຍງານວີ່າ ມກີານດາໍເນນີຄະດ ີຫືຼ ເອ າຜິດເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ທີີ່ ສ  ມຮ ົ້ຮ ີ່ວມຄດິ 

ໃນການຄົ້າມະນດຸ ຫືຼ ກດິຈະກາໍທີີ່ ກ ີ່ຽວຂົ້ອງ ໃນປີດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການປ ກປົ້ອງ 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 

ຜ ົ້ທີີ່ ຖກືສ  ີ່ງຕ  ວກບັມາແຕີ່ປະເທດອືີ່ນຍງັບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ ມກີານຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຈາໍ

ນວນໜົ້ອຍກວີ່າປີທີີ່ ຜີ່ານມາ. ລດັຖະບານບໍີ່ ໄດົ້ປະຕບິດັຕາມລະບ  ບຂ ັົ້ນຕອນມາດຕະຖານ

ການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍໃນບນັດາກຸີ່ມທີີ່ ມຄີວາມສີ່ຽງ. ໃນໄລຍະລາຍງານກີ່ອນໜົ້ານີົ້, 

ລດັຖະບານ ຮີ່ວມມກືບັອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ ເຮັດສາໍເລັດຄ ີ່ມກືານລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ

ເພືີ່ ອໃຫົ້ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ໃນທ ີ່ວປະເທດນາໍໃຊົ້ ແຕີ່ຄ ີ່ມນືີົ້ຍງັບໍີ່ ທນັໄດົ້ນາໍໃຊົ້. ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ບໍີ່ ໄດົ້

ກວດກາຜ ົ້ຖກືສ  ີ່ງຕ  ວກບັຈາກປະເທດໄທຢີ່າງເປັນລະບ  ບ ເຮັດໃຫົ້ບາງຈາໍນວນບໍີ່ ໄດົ້ຮບັການ

ລະບຕຸ  ວ ແລະ ການຂາດຄວາມຮບັຮ ົ້ ຂອງເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຜ  ົ້ເຮັດວຽກຕ  ວຈງິ ນາໍໄປສ ີ່ການ
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ເຂ ົ້າໃຈຜິດລະຫວີ່າງ ການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ການອ  ບພະຍ  ບແບບບໍີ່ ສະມກັໃຈ ເຊິີ່ ງອາດສ  ີ່ງ

ຜ  ນເຖງິການປບັໄໝຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ. ບນັດາຊີ່ຽວຊານເຮັດວຽກຢ ີ່ທົ້ອງຖິີ່ນລາຍງານວີ່າ ເຈ ົ້າ

ໜົ້າທີີ່ ຂ ັົ້ນແຂວງ ບໍີ່ ໄດົ້ນາໍໃຊົ້ລະບ  ບຂ ັົ້ນຕອນການລະບຕຸ  ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸພາຍໃນສີ່ວນຫຼາຍບໍີ່ ໄດົ້ຮບັການລະບຕຸ  ວ. ລດັຖະບານສບືຕໍີ່

ໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ໃນລະດບັປານກາງ ໂດຍສະເພາະຜ ົ້ທີີ່ ລດັຖະບານໄທ

ລະບຕຸ  ວແລົ້ວສ  ີ່ງກບັຄນືປະເທດລາວ. ລາຍງານໄດົ້ແຈ ົ້ງວີ່າ ມຜີ  ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍກບັຄນືຈາກ

ຕີ່າງປະເທດ 143 ຄ  ນ ແລະ ມກີານລະບຕຸ  ວ 46 ຄ  ນພາຍໃນປະເທດ; ໃນນີົ້, ໄດົ້

ໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທງັໝ ດ  189 ຄ  ນ, ຫຸຼດຈາກຈາໍນວນ 253 ຄ  ນທີີ່ ໄດົ້

ລະບຕຸ  ວ ແລະ ຊີ່ວຍເຫືຼອໃນປີ 2014.  

ການຊີ່ວຍເຫືຼອຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍແມ ີ່ນປະກອບດົ້ວຍ ສະຖານທີີ່ ພກັເຊ ີ່ າຊ  ີ່ວຄາວ, ຄາໍປ ກສາ

ດົ້ານກ  ດໝາຍ, ການກວດກາສຂຸະພາບ, ການສ ກສາ ຫືຼ ການຝ ກວຊິາຊບີ ເຊິີ່ ງສີ່ວນໃຫຍີ່

ໄດົ້ຮບັການສະໜອງ ແລະ ຊີ່ວຍເຫືຼອດົ້ານທ ນຮອນ ຈາກອ  ງການ NGOs ແລະ ອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ. ລດັຖະບານ ຮີ່ວມມກືບັບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ ຈດັຕ ັົ້ງສ ນພກັເຊ ີ່ າ

ຊ  ີ່ວຄາວ ຢ ີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິີ່ ງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ກບັມາຈາກປະເທດໄທສາມາດ

ພກັປະມານໜ ີ່ ງອາທິດ ກີ່ອນກບັຄນືສ ີ່ຊຸມຊ  ນຂອງຕ  ນ ແລະ ສະຫະພນັແມ ີ່ຍງິກໃໍຫົ້ສ ນພກັ

ເຊ ີ່ າຊ  ີ່ວຄາວແກີ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍຈາກຄວາມຮນຸແຮງ; ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ໄດົ້ເຮັດການສາໍພາດຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍ ເພືີ່ ອລະບຕຸ  ວເຫຍືີ່ ອການຄົ້າມະນດຸ ໃນບນັດາຜ ົ້ທີີ່ ຖກືສ  ີ່ງມາສ ນເຫຼ ີ່ ານີົ້ ເຖງິວີ່າບໍີ່

ຮ ົ້ຕ  ວເລກຈະແຈ ົ້ງຈາໍນວນຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ໄດົ້ຮບັບໍລກິານທີີ່ ສ ນເຫຼ ີ່ ານີົ້. ນອກຈາກນ ັົ້ນ, 

ລດັຖະບານໄດົ້ແນະນາໍຕໍີ່ ຜ  ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍທີີ່ ບໍີ່ ຮ ົ້ຕ  ວເລກຈະແຈ ົ້ງ ໃຫົ້ສ ນພກັເຊ ີ່ າຊ  ີ່ວຄາວ 

ຂອງອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທີີ່ ບໍີ່ ຂ ົ້ນກບັລດັຖະບານ ຫືຼ ຜ ົ້ສະໜອງດົ້ານການແພດ, ໃຫົ້ຄາໍປືກສາ 

ແລະ ຝືກອ  ບຮ  ມວຊິາຊບີ ອືີ່ ນໆ.  ລດັຖະບານລາຍງານວີ່າ ມກີານຝ ກອ  ບຮ  ມໃຫົ້

ພະນກັງານສາທາ ກີ່ຽວກບັ ການໃຫົ້ການຊີ່ວຍເຫືຼອແກີ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸ. 

ການຂາດການສະໜບັສະໜ ນທີີ່ ພຽງພໍ ເນືີ່ອງຈາກມຊີບັພະຍາກອນຈາໍກດັ ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍ ມຄີວາມສີ່ຽງຕໍີ່ ການກບັຄນືເຂ ົ້າໄປສ ີ່ຂະບວນການຄົ້າມະນດຸ. ມຈີາໍນວນຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮົ້າຍຫຼາຍສ  ມຄວນທີີ່ ໄດົ້ຖກືລະບຕຸ  ວໃນປີ 2015 ທີເປັນຜ ົ້ຊາຍ ແຕີ່ການບໍລກິານ

ສີ່ວນໃຫຍີ່ແມ ີ່ນມໃີຫົ້ສາໍລບັຜ ົ້ຍງິເທ ີ່ ານ ັົ້ນ. ຫຼາຍອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ ດາໍເນນີສ ນຝ ກອ  ບຮ  ມ
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ວຊິາຊບີ ແລະ ບາໍບດັ ສາໍລບັແມ ີ່ຍງິ ແລະ ຊາຍ ຢ ີ່ພາກໃຕົ້ຂອງລາວ ໂດຍບໍີ່ ມກີານສະ

ໜບັສະໜ ນຂອງລດັຖະບານ. ພາກເໜືອຂອງລາວເຊິີ່ ງເປັນຕ  ົ້ນທາງຂອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ

ຫຼາຍຄ  ນ ຍງັບໍີ່ ມສີ ນພກັເຊ ີ່ າຊ  ີ່ວຄາວ.  

ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ລດັຂ ັົ້ນສ ນກາງ ສ ັີ່ງໃຫົ້ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິີ່ນ ບໍີ່ ໃຫົ້ປບັໄໝຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ທີີ່ ຖກື

ສ  ີ່ງກບັ ໃນຂໍົ້ຫາລະເມດີກ  ດລະບຽບການເຂ ົ້າເມອືງ. ເຖງິຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ການຂາດລະບ  ບ

ຂ ັົ້ນຕອນລະບຕຸ  ວຢີ່າງຕ ັົ້ງໜົ້າ ອາດສ  ີ່ງຜ  ນໃຫົ້ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ປະຕບິດັກບັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ຄກືບັຜ ົ້

ລະເມດີກ  ດໝາຍ. ບນັດານກັກ  ດໝາຍ ບໍີ່ ໄດົ້ຮບັການຝ ກອ  ບຮ  ມຢີ່າງເປັນລະບ  ບ ແລະ 

ບນັດາຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ກບໍໍີ່ ເຂ ົ້າໃຈສດິທິກ  ດໝາຍຂອງຕ  ນຢີ່າງພຽງພໍ. ລດັຖະບານລາຍ

ງານວີ່າ ມກີານຊຸກຍ ົ້ຜ  ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ໃຫົ້ການຮີ່ວມມໃືນຂ ັົ້ນຕອນການການດາໍເນນີກ  ດ   

ໝາຍ ແລະ ສະຫະພນັແມ ີ່ຍງິລາວ ໄດົ້ພະຍາຍາມ ຊີ່ວຍໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍ ມຄີວາມຄຸົ້ນ

ເຄຍີ ກີ່ຽວກບັຂ ັົ້ນຕອນຂະບວນການຂອງສານ. ເຖງິຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ໂດຍລວມຍົ້ອນການ

ຂາດສິີ່ ງຈ ງໃຈ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ນກັກ  ດໝາຍ ເຮັດໃຫົ້ການເຂ ົ້າຮ ີ່ວມການດາໍເນນີຂ ັົ້ນ

ຕອນກ  ດໝາຍຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ ເກດີຄວາມຍຸົ້ງຍາກ, ແກີ່ຍາວເວລາ ແລະ ບໍີ່ ໄດົ້ຄີ່າຊ  ດ

ເຊຍີ.  ສະຖານະການເຫຼ ີ່ ານີົ້ ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍບາງຄ  ນເລອືກໃຊົ້ການໄກີ່ເກ ີ່ຍແກົ້ໄຂ

ບນັຫາຢ ີ່ນອກສານ ເພືີ່ ອຄວາມໄວ ແລະ ໄດົ້ຄີ່າຊ  ດເຊຍີສ ງ. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ສົ້າງຕ ັົ້ງ

ບນັດາທາງເລອືກດົ້ານກ  ດໝາຍກີ່ຽວກບັການເອ າຜ ົ້ຖກືເຄາະຮົ້າຍການຄົ້າມະນດຸອອກຈາກ

ປະເທດທີີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້າອາດປະເຊນີກບັການແກົ້ແຄົ້ນ ຫືຼ ຄວາມລາໍບາກ, ແຕີ່ມກີານລາຍ

ງານວີ່າ ລດັຖະບານອາດຈະພິຈາລະນາທາງເລອືກດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປຕາມກລໍະນ.ີ 

ການປົ້ອງກນັ 

ລດັຖະບານ ສບືຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມດົ້ານການປົ້ອງກນັ. ສືີ່ສິີ່ ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວທິະຍ ຸ

ຂອງລດັຖະບານ ໄດົ້ເຜີຍແຜີ່ສົ້າງຈດິສາໍນ ກການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ແລະ ເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່

ລດັຖະບານໄດົ້ແຈກຢາຍເອກະສານຕີ່າງໆໃຫົ້ການນາໍຂ ັົ້ນແຂວງ ແລະ ສະມາຊກິຊຸມຊ  ນ 

ກີ່ຽວກບັໄພອນັຕະລາຍຂອງການຄົ້າມະນດຸ. ລດັຖະບານ ສບືຕໍີ່ ຈດັຕ ັົ້ງແຜນປະຕບິດັງານ

ແຫີ່ງຊາດ ປີ 2012-2015 ແລະ ໄດົ້ເຮັດສາໍເລັດແຜນປະຕບິດັງານແຫີ່ງຊາດ ປີ 2016-

2020 ເຊິີ່ ງໄດົ້ກາໍນ  ດກີ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ບນັດາກະຊວງທີີ່ ຈະໃຊົ້
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ງ  ບປະມານເພືີ່ ອສະໜບັສະໜ ນໜົ້າວຽກຂອງຕ  ນ. ລດັຖະບານລາຍງານວີ່າ ໄດົ້ເພີີ່ ມ

ງ  ບປະມານເຂ ົ້າໃນວຽກງານຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຄະນະກາໍມະ

ການແຫີ່ງຊາດຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ໃນການສບືຕໍີ່ ປະສານງານບນັດາກດິຈະກາໍ; ເຖງິ

ຢີ່າງໃດກຕໍາມ, ການຂາດຄວາມໂປີ່ງໃສ, ການວາງແຜນຢີ່າງຕ ັົ້ງໜົ້າ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນ ເຮັດໃຫົ້ການປະສານງານກດິຈະກາໍຕີ່າງໆ ກບັ ກະຊວງ ແລະ ອ  ງ

ການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນທງັໝ  ດ ຫຍຸົ້ງຍາກ. ບນັດາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງມະຫາຊ  ນ ທີີ່ ເຮັດວຽກກີ່ຽວກບັ

ວຽກງານຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ລາຍງານວີ່າ ຍງັຂາດຄວາມໂປີ່ງໃສຈາກພາກລດັຖະບານ; 

ຫຼາຍຄ ັົ້ງ, ບນັດາເຈ ົ້າໜົ້າທີີ່ ຍງັຖີ່ວງດ ງວຽກງານຂອງບນັດາອ  ງການ NGOs ໂດຍ

ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມກີານອະນມຸດັກ ີ່ອນ ສາໍລບັກດິຈະກາໍວຽກງານຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸທງັໝ  ດ. 

ລດັຖະບານໄດົ້ຈດັການຝ ກອ  ບຮ  ມເພືີ່ ອຍ  ກລະດບັຈດິສາໍນ ກກີ່ຽວກບັການຄົ້າມະນດຸ ແລະ 

ຂະແໜງການທີ່ອງທີ່ຽວ ແລະ ສບືສວນສອບສວນຫຼາຍຄະດ ີແຕີ່ບໍີ່ ໄດົ້ດາໍເນນີຄະດ ີຫືຼ 

ເອ າຜິດນກັທີ່ອງທີ່ຽວປະເວນເີດັກໃດເລຍີ. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ສະໜອງການຝ ກອ  ບຮ  ມກີ່ຽວ

ກບັການຕົ້ານການຄົ້າມະນດຸ ໃຫົ້ກບັພະນກັງານການທ ດຂອງຕ  ນ. ລດັຖະບານ ບໍີ່ ໄດົ້ນາໍໃຊົ້

ມາດຕະການທີີ່ ສງັເກດເຫັນໄດົ້ ເພືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ອນຄວາມຕົ້ອງການຕໍີ່ ກບັການຂ ດຮດີແຮງງານ 

ຫືຼ ການຄົ້າປະເວນ.ີ 


